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أنــا االنـــســان الـــذي تـــفــرّ من حتـــته األرض وتـــخــونه
الكلمـة محتـضرة بالفم .. ذاويه سـقيمة .. ال الكلمـات 
تـغــادر الـثــغــر تـتــأرجح وتـتــقــلب بـ الــشـفــاه وطـرف

حتى أغرقها الرضاب. اللسان 
أمنْ عصب حسّي يتخذ قراره ويطلقها حرة .. ?

ولدتُ عاريا ورئتي امتألت بسوائل العدم واجلنون ..
هل من أحــد يــطــبــطب عــلى رئــتي وظــهــري .. لــيـفــتح
مسالك الـتنفس  ألطـلق صرخـتي .. بكائي .. كـلماتي

.. أسئلتي ?
من يخفف عني بريق النهار في عيني .. ?

أنـا ولــيــد الـظــلــمـة واجلــنـون ابـن جـنــوح آدم وحـواء 
والذكورة التي قـالت كلمـتها في جـوف العتـمة  فجئت

وليدا للخنوع وفاقدا لفصاحة اللسان .
من يطلق كلمتي في النهار ? 

في ضـجــيج احلــركـة ال ســكـون الــلـيـل  كم من لـهــفـة
ألطـلق مـا احـتـبس واحـتـضـر في فـمي من كـلـمـات في
حلظـة الـيـقـظـة وفي حضـرة سـلـطـان  كم لي رغـبة أن
أترك كلماتي عنـد باب عاهر أو في درس عالِم أو ثري

جائر .
كم من رغــبـة أن أعــبّــر بـلــســان فـصــيح ألمــقت قـذارة
نـشـوة خـائـفـة الذت الى امـرأة هـدّهـا الـوقت  وجـبـلت
على دسـاتيـر العـشيرة وكـبّلت مـن يأس قادم  فـكانت
أسيـرة يأسـهـا خوفـا من خذالن اخلـصـوبة والـتكـاثر 
لكنـنا تكـاثرنا كـالفئران ال جنـيد سوى الـقرض وطحن
الكـلـمـات بـرحى األفـواه  نـلـوكهـا ونـذيـبـهـا مـنذ األزل

حتى نبلعها ولم نطلقها للعنان ولألذان الصماء .
جئـنا بال كـلمـات نحن أوالد الـعتـمة بال عـزم ومكارم 
  صير  نخاف السياط .. نخاف جبروت اخلجل وا

ا نؤمن ونفكر ونحلم . عفتنا أن ال نتكلم 
ولدنا بال أحالم .

ولدنا خوفا أن تأكل الطير سنابل رؤوسنا .
العجاف تنتظرنا .

نترجى الفصول أن الحتلّ غضبها
عابد عليـنا  فقـدمنا طاعـتنا الـى ا
 وبذلنا لها موائد اخلصب قراب

كي ترضى عنا .
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البصرة

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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أالمة ألـعربيـة أجمليدة ... وأخلزي
وألعار لبوش وتوني بلير .. ولكل
ألــــعــــمالء وألــــلــــصــــوص ألــــذين

شـــــاركــــوا فـي تــــدمـــــيـــــر بالدنــــا
أحلبيبة. 
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ـــصـــانع أو خُـــصـــصت لـــبـــنــاء أ
ــدنــيــة ألحــدثت ألـــعــســكــريــة وأ
تـطــورا عـظـيـمـا فـي أقـتـصـاد تـلك

ألــدول وأضــافت قـــوة عــســكــريــة
يــحــسب لــهـا أحلــســاب لـدى دول
ألـعــالم ...عــاش ألــعــراق وعـاشت

تــمـر عــلــيـنــا هــذه أاليـام ألــذكـرى
ــة أرتـكـبـهـا ألـســوداء ألكـبـر جـر
ــتــحـدة بــوش رئــيس ألــواليــات أ
أالمـــريــكـــيــة و بـــأشــرس عــدوان
عــرفـــته الــبـــشــريــة بـــعــد أحلــرب
ـيـة ألــثـانـيــة وذلك بـأحـتالل الــعـا
الـعـراق كـذبــا وزوراً عـنـدمـا خـدع
ألـعـالم بـأمتالك الـعـراق لألسـلـحة
أحملـرمـة وعالقـة الـعـراق بـتـنـظـيم
ألـقـاعــدة ... ?ولـقـد أعــتـرف تـوني
بلير رئـيس وزراء بريطانيا أنذاك
وهــــــو ألـــــــشــــــريـك وأحلــــــلـــــــيف
ـة .. ألـســتـراتــيـجي بـهــذه أجلـر
عـندما قـال أن أحتالل ألـعراق كان
ـاحصل خطـأ فـادحا وأنه يـعـتذر 
لــلــعــراق مـن ويالت ومــصــائب ..
ولــكـن بــعـــد فــوات أالوان ..?لـــقــد
اليـ مـن أبـنــاء شـعــبـنـا ســقط أ
نـتـيـجـة هـذ العـدوان وألـتـداعـيات
ألـتي حـدثت بـعـد أحـتالل ألـعـراق
وألى ألــيــوم .. أرتــكب أجملــرمــون

ـتهم ألـبشـعة في عـالم أفتـقد جر
لألخالق وألـــضـــمــيـــر وأحلـــقــوق
أالنسانيـة وأكد لشعوب ألعالم أن
ـــــتـــــحــــدة مـــــاهي أال دمى أال أ
وألـعــوبـة بــيـد ألـدول ألــعـظـمى ..
ومــا يــؤكــد ذلك أكــثــر مـايــحــصل
ألــيــوم من دمـــار وأبــادة بــشــريــة
لالمة ألـعربـية في سـوريا وألـيمن
ولـيـبـيـا حتت مـرأى ومـسـمع هذه
يـة ألتي من مهـامها نظـمة ألعـا أ
أالولى حتـقيق أالمن والـسالم ب
شـعـوب ألـعـالم أننـا أذن نـسـتـذكر
هـــذا ألــــعــــدوان بــــكل ألـم وحـــزن

شديدين ... 
نقـول ألمـتنـا ألعـربـية أن وحـدتكم
هي ألـسبيل ألحـترام ألـعالم لكم ..
فـكـفوا عـن خالفـاتكـم وعودوا ألى
رشـــدكم فــــأالمـــوال ألـــتـي تـــنـــفق
ـتـحـدة أالمـريـكـيـة من لـلـواليـات أ
هـذه ألـدولــة ألـعـربــيـة وتـلك .. لـو
أنفـقت على االمة الـعربية ألـفقيرة

كُنت أُريـد أن افتح قلـبي وأخبُرك
بــــكُـل شيء  بـــــكـل مــــا اعـــــددتهُ
لألنـتــقـام مـنك  أخــفـيت ضـعـفي
وواريتُ دمـــوعي خــلف وشــاحي
تعلق بك األسود  بتـرتُ اجلزء ا
مـن قــــــلــــــبي  تــــــهــــــدلـت روحي
وتـــســـاقـــطت ازهـــارهـــا بـــريـــاح
اخليانة  لـثمتُ فاه الفرح  بكف
كـــلــــمـــاتك الــــتي لم تَــــعـــد تـــهـــز
مشـاعـري كمـا كـانــــــت من قبل 
لم يـعـد وَهج عَــيـنـيــك يُـغـريـني 
بتُ اراهُ وهـــــجـــــاً بـــــاهـــــتـــــا من
ـنكـسـرة كان انـعـكاس مـرايـاي ا
مـن اجلــيـــد أن تـــعـــود لـــكــذبـــتك
وتـخـبـرني بـأنك مـازلت حتـبني 
ألـيس من الــعــدل أن تـكــرم قـلــبـاً

اسكنك فيهِ ...?!
ً تـــزور احالمي  وتـــكــحـل مُــقال 
صورك مـعلقة فيـها  كنت احتاج
ان اشعـر بك  تـكـتب عـني  تمأل
فراغات اصابعي بأناملك الباردة
تـزرعني بـقلـبك وطـناً تـلجـأ اليهِ
حــ األغـــتــراب  حتـــفــر اســمي
كـــلـــمـــا رأيت شـــجـــراً مـــنـــحـــني
بــالـــطــرقـــات  ـ ضــلـــعك األعــوج

يــســتــقــيم بــأســمي اعــوجــاجُه 
ظـــنـــنـتُ بـــرحـــيـــلك أني ســـأذبح
األشتـياق ـ وليمـة عرسٍ لغيابك 

لكني
لـم احـصـد سـوى سـنـابل حـيـاتي

نجيل األنتظار …!!
وَ وجـعي فـيك  أصبـحتُ أُقدسهُ
اولـيهـ كُلَ أهـتـمامي  احـنـو اليهِ
بــأغـنــيـة فــأجـدهـا تــبـكي عــلـيهِ 
أُعـانقهُ بذراع مـبتـورة الوسطى 
وبـقـلب مـثـقـوب  حـافي الـذاكـرة
سـوى مـنك  كـان ذنــبي الـوحـيـد
إني احـبـبـتك بـكل مـا اؤتي قـلبي
من حـب  كَـــتــبـتُ عــنـك  غــنـــيتُ
ألجـلك  حـلقتُ فـرحـا عنـد سـماع
أســـمك  أمـــتـــنـــنتُ لـــكل حلـــظــة
جـمعتني بك  وبـكيتُ حزنـا كلما
كـتـبتُ شـيـئـاً ولم تـبـالِ بهِ  فَـــلك
ي  أن أن تـــتــخـــيل اآلن حـــجم أ
عرفت يوما حـزناً اصابك بسببي
 فــتــهــجـرنـي حــيــنـهــا  رســائل
حـن لن تـنـفع وقـتـهـا  سـنـعود

غريب كما كُنا.
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هذا الـعـالم ال يكـفيـه أنه قد أبـتلع
حــــريـــتـي  بـــدأ بــــإبـــتـالع حـــتى
األوكسـج الـذي أتـنفـسه  أنني
ـــــوت  و أخـــــشى إن أدنـــــو من ا
العالم قد يـكون هذا مراده األعظم
 و أخـــشى كل اخلــــشـــيـــة من أن
ينال مراده هذا بي  فبعد كل تلك
ـــعـــارك الــــتي واجـــهــــتـــهـــا من ا
الـصـعب أن اسـتــسـلم هـكـذا أمـام
ــوت  و كــأنـني لـم أحـارب و لم ا
أقــاوم مـطـلـقـاً  من الـصـعب عـلى
احملــارب أن يـقع  أن يــكـسـر  أن
ــوت بــســهــولــة  أنـا ال أخــشى
ــــــــــوت  ال أخــــــــــشـى أن أواجه ا
ـــــعــــــارك  فـــــأنــــــا قـــــد مـــــررت ا
ـواجـهـات عـنـيـفـة مـنهـا مـا هي
ــا أشـد  ــوت أو ر شــبـيــهــة بــا
لـــست أدري  خـــيّل لي بـــأن هــذه
اجلـدران لن تخـتلف كـثيـراً عن ما
تـــضـــمه جـــدران الـــقـــبــر  خـــلف
جـدراني هـذه قـد واجـهت وحوش
كـثـيرة  و قـاومت أعـاصـيـر كانت
شـيـئاً قـلـيالً سـتـسلـخ الغالف عن
فــؤادي  و تـذهـب بــالـعــقل  ذات
يـوم قال أحـد األطبـاء أنني رائـعة
و بـطـلة آلنـني واجـهت ظـرفـاً كان
يسقط بشـركه الكثيرين  كنت في
ــراهــقـة  شــعــرت حـيــنــهـا سن ا
بالقوة اخلارقة  جدي أيضاً ذات
يــوم قــال لــوالــدتي أنــهــا قــويـة 
قـوية لتـحمل كل هـذا  فكل هذا ال
يـتـحـمـله إال األقـويـاء  حـيـنـها لم
أشـعـر بـتـلـك الـقـوة اخلـارقـة  بل

كـنت أتـظـاهـر بـاإلبــتـسـام بـيـنـمـا
كـــــــنـت أغص بـــــــالــــــدمـع  أغص
بـالـوجع في داخـلي  كل احلروب
القاسية التي واجهتها كانت لديّ
ـثابـة شربـة ماء إال هـذه احلرب
 أنهـا تلـتـهم خاصـرتي  احلبس
بداخل فم هذه اجلـدران يلتهم بي
 يلتهم بقوتي  بأحالمي  يلتهم
أي شيء بي يــدعـــو إلى الــفــرح 
البعض يظن إن احلماية قد تكون
بـــاحلـــبس خـــلـف اجلــدران  و ال
يــدرون بــأنـهـم يـســلــمـون طــعــمـاً
جــــاهـــــزاً لـــــفم هـــــذه اجلــــدران 
اجلــمــيع هــنــا يــدفع بي إلـى هـذا
الـــــفم بـــــدافع اخلـــــوف عـــــليّ من
ـا يـحـتويه اخلـارج و حـمـايـتي 
ذلك اخلـارج  اجلــمـيع هـنـا يـدفع

ـوت  نـحـو اجلـحـيم  بي نـحـو ا
لـيوفر على نـفسه عنـاء مساعدتي
ـــواجـــهــة اخلـــارج و الـــوقــوف
بـوجهه  أنهم يـفضـلون ان أموت
مـطحونـة حتت هذا الفم الـغليظ 
فـم جــدرانــهم عــلى أن أكــوم قــيــد
احلـيــاة خــارجـاً  إن الــقــبـيــلـة و
الـعـادات هـنـا أشدّ و أ‘نف من ما
كــانت تـواجـهه الــفـتـيـات في زمن
اجلاهليـة  ان أدفن و أنا صغيرة
ألهـــون عـــنــــدي من ان أطـــحن كل
ثانية و أموت كل حلظة بفم مظلم
ال يــفـــقه إال الــطــحن  ال يــفــقه إال
ــــوت  ألهــــون لـــــدي من ســــلب ا
حـريتي  يا أيـها الـعالم اخلارج 
أنــني أخــتــنق  و ال أحــد يــنــتـبه
لــــذلك  أكـــاد أن أمـــوت دون عـــلم

أحــــد  أنـــنـي أغـــرق خــــلف هـــذه
اجلـدران  مع ذلك يـغض اجلـميع
طــرفه عـن غـرقـي  أنــا ال أريـد أي
شيء مـن أحـــد  أنــا فـــقط كـل مــا
أريــده هـــو أن ال أظل عـــالـــقــة في
ــــــنـــــتـــــصف  فـي فم اجلـــــدران ا
حتديداً  في فمك يـا أيها العالم 
أمـا أن أحيـا أو أموت  ال أريد أن
أظل هـكذا أغرق  بـجسد ال يـجيد
الـســبـاحــة أو الـعــوم  ال أريـد أن
أبـــقى أطــــحن  ال أريـــد إلرادتي 
ألحالمـي أن تــطــحن  من يــرضى
بذلك فأنه يسـتحق أن يطحن بدالً
ـــرات  أمــا أنــا فال عــني اآلالف ا
أسـتـحـق أن أطـحن  و ال أريـد أن

أظل أطحن ..
w - بغداد OI « ÂöÝ dO³Ž
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احلداثة ليست وصفة سحرية مطلقة.
انها اجتهاد نظري مستند الى

حيثييات البد من توفرها قبل كل مشروع حتديثي في الفكر
واالدب على السواء .

ليست جغرافية صماء جملهول
نريد الوصول اليه بل منهج يشير الى معطيات ذاتية فهي

بادىء علم جسدي اشبه 
يزودنا باحلقائق العامة لكن...
اليسمى العينات التي سنعاجلها
عاجلة لهذا امر تقرره والشكل ا

احلالة ذاتها .
وللحداثة اوهام هي التي تخلق جزءا"كبيرا"من البلبلة حول

جوهرها في الفن والفكر واالدب واحلياة ايضا"
توهمون بغربـية احلداثة منشأ ومـولدا" اليستطيعون فالواهـمون ا

الفكاك من تصور
وجهها الغربي العرق .
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يلُ ... ووجـههُ قـابلَ األرضَ مُـنكـسـراً  رأيتُهُ عـلى بُـعدٍ
يـناً وتارةً شـماالً ... يبـحثُ عن إجابة ألسـئلةٍ بعيـنيهِ 
في عـيـنـيـه...مـنـحـنـيــاً وكـأنَّ جـبـالَ الـدنــيـا حـطَّت عـلى
كــتــفــيه...ثــقــيـالً وجــهه ... كــســيــراً صــوته ...رقــيــقــاً
ــســتــقـبل قـلــبه...يــحــملُ عــبىء احلــاضــر...ويـتــرقبُ ا
ــضي بـــقـــدمــيه الـى حــيث بــعـالمــات اســـتــفـــهـــام ? 
اليـدري!! مغـتـرب في أرضـه... أضاعَ طـريـقه...وكـأنهُ
أضاعَ وطـنه... عـيـنيـه تقـول : الـغـربة لـيـست أن تـكونَ
في بلـدٍ آخـر وبيت التـعـرفه... الـغربـةُ ذلك اجملـهول ...
ذلك الشـبح الذي يـطاردُ واقـعك ويرتـدي أقنـعةً سوداء
التــــرى مـــــنه هـــــويــــة... مُـــــبــــهـم كــــلـــــيلِ ذلـك الــــرجل
ُثقل...تُحيطُ عُـنُقَهُ حمَّالـةَ أكياسٍ تخـنقُ فكره...وتكتمُ ا
ماتـبقى لهُ من أنـفاس... تـلك الـقالدة ستـقطع عـنه غداً
حـبل الـذنـوب...وتـشـدُّ حـولهُ إكـلـيالً من الـزهـور... في
يومٍ يـأتي كل إنسـانٍ مُلـزَمـاً بطـائرٍ في عُـنُقِه... أبـكاني
حـيـاءه...آلَـمَـني تـعـفـفه الـذي تـفـتقـدهُ فـي وجـوهٍ أخرى
كانت أحـوجَ لهُ أكثـرَ منـه... قالـوا السـعادةَ لـيست في
ـاذا ال أرى ?و ـال!! فـلـمــاذا الأرى مـسـكـيـنــاً سـعـيـداً ا
ــالُ فــقـــيــراً يـــرفع رأسه مـــبــتـــســمـــاً كل شيء فـــيه? ا
كرامة... ولـهذا فـهو سعـادة ... نعم الـسعادةُ تُـشترى
أوى... تُشترى بحفظِ ماءِ الوجه... تشترى بطعام... 
بـلــعـبــة اب لـطــفـله... بــدواءٍ ألم... أوهـمــونـا أصــحـابَ
الـنفـوذ بـأقـوالٍ تـخـدمُ مـصـاحلـهم...تـمـلئُ خـزائـنهم...
قوالت دون أن نـسمع صداها واألسوأ ترديدنـا لهذه ا
عـلى هـذا الـعــالم!! ومـاذا سـتـفـعـل عـنـدمـا تـقـرع آذان
... فمن أينَ ...لـوكانَ الـفقـرُ رجالً لقـتلهُ عـليّ احملتـاج
جـئـتم بـأفـكـارٍ صـمَّت آذان الـكـون عن سـمـاعِ صـرخـةَ
ُـلتَـحفٍ بلـيلهِ ـهمـوم! ومن  ظـلوم... من لـذلك الـقلب ا ا
...ويـنـتـظـرُ مُـفـتـرِشــاً مـنـامهُ تـراب...يــأكلُ الـغمَّ مـســاءاً

الصبحَ سراب !!
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اليـوجــد شـخـص جـبــان فـالــكل شــجـاع لــكن تــتـفــاوت درجـة
الشـجاعـة من شخص الخـر كذلك هـو احلال بـالنـسبـة التخاذ

القرارات هناك قرار صحيح وهناك االصح
انتخب . ال انتخب

ـــشـــاركــة في كـــثـــر احلــديث فـي االونــة االخـــيـــرة عن عــدم ا
دنـيـ يـدعون االنـتـخـابات كـمـا نـرى الكـثـيـر من النـاشـطـ ا
قـاطعة هذه االنـتخابات خاصـة وان الشعب قد فـقد الثقة في
احلـكـومـة كـما نـال مـنه الـيـأس في زوال هـذه احلكـومـة كـأنـنا
تنـاسينا ان الـصمت الذي تـركناه يسـود هو من جعل كـلمتهم

تصدح لكنها تعالت بالباطل
الــقـرارات هي اجلـزء االكـبــر في حـيـاة الــشـخص سـواء كـان
شجـاعا ام اقل شجاعة في مـقدمة كتاب بيـكاسو وستاربكس
للـمؤلف احمد حـارب يخبـرنا عن القرارات الـتي نتخـذها عند
الرغـبة في شراء كوب قهوة يجب علـينا ان نتخذ ستة قرارات
. قـصير  ,طويل ,خـفيف ,ثـقيل ,بـدون كافي ,مع حـليب قليل

الدسم......
اذا كـنـا نـتـخـذ هـذا الكـم الهـائل من الـقـرارات المـور بـسـيـطة

اذا ال نستطيع ان نقرر االنسب?
هـذه الـقـرارات لـيـست كـلـهـا مـلـكـنـا فـحـكم الـعـبـوديـة اجلـديـد
ا ال يضرهم كشراء كوب القهوة يعطينا احلق ان نقرر 

الـعـبـوديـة اجلـديـدة هي الـتي تـظـهـر من خالل الـسـيـطرة عـلى
االراء عـبـر الـتـصـعـيـدات الـسـيــاسـيـة والـطـائـفـيـة لـذلك تـكـون
احلكـومة شـبه محمـية من االزاحـة عن سلطـتهـا في ظل غياب
ــزايــدات الــوعـي الــكــافـي التــخــاذ قــرار جـــريء بــعــيـــد عن ا

السياسية
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فيصلح ( احلديث) عندهم اطالقا مهما كانت قيمته الفنية
او اصالة احساس صاحبه .

اما التحديث فهو عمل نصي مشروع يتوجه الى مادة دون
قضاء فكري مظلل واهم خادع

ان التحديث التبتعد اخلطوان عن الهدف حد التغرب واالستالب
نجز دون قضاء النظرية. واليكون ا

التحديث يعطي افكارنا ملموسية واقعية .
فننتظر حولنا لنجد ثمار ماتزرع

نصا تغيير وحياة تتحول وفكر يتفاعل.
بهذا الشكل نكون في القلب من
عصرنا القى قضائه البعيد

كتظ بالسحب والضباب واالوهام الفارغة . ا
هنا توضح اوهام احلداثة

وهموم التحديث ....
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بـعض القـوان والـتـشريـعات او في اداء دوره الـرقـابي ومسـاءلة
ـقـدمـة ـصـــــــادقـة او رفض الـقـوانــ ا احلـكـومـة عن ادائــهـا وا

اليه. 
يل الى جاء الـوقت لـلتـوقف عن سلـبيـاتنـا السـابقـة نحن شـعب 
تــألــيه وفــرعــنه احلــاكم وهــو مــاال يــســاعــد عــلى ارســاء قــواعـد
ـقراطية فمـا علينا اال ان نتـحلى بالنبـاهة والوعي في اختيار الد
مرشـحـينـا.اصواتـكم امانـة فنـحن بحـاجة الى مـجلس نـواب نزيه
يـترجم القوان وما حتتويه الى واقع نحن نأمل ان تدار العملية
االنتـخابية عـلى نحو من النـزاهة والشفـافية والتـنافسيـة الشريفة
وبعـيداً عن اخلروقات والتـجاوزات فالفاسد مهـما طال بقائه البد
ان يرحـل في النهـاية بـجهود وعـزم الشـعب الذي يحـدد مسـتقبل

البلد اما الى النور وبر االمان او البقاء في الظالم .
wz«d- صالح الدين U « bŽ—

رشح للسلطة التشريعية في العراق بعد ان بدأ التسابق ب ا
دقت السـاعة معلنة موعد اقتراب االنتخابات فال تفصلنا اال ايام
قلـيلة عـلى اجرائها فـتعالت االصـوات والكل بدأ بتـجميل صورته
وتزيـ مـساوئه بـاعـطاء الـوعـود الكـاذبـة وغيـر الـواقعـيـة كايـجاد
فـرص عـمل لـلـعـاطـلـ وحـسم مـلف الـسـجـنـاء وتـوزيع االراضي
ـزيـفة مـحـاولة مـنهم ـواطنـ وغـيرهـا من الـوعود ا والـدور على ا
لـلتأثير على الـناخب وشراء األصـوات وكيف ال وهم يعلمون اذا
ليـارات غداً وحصولهم الي اليـوم فتعود علـيهم با ما صـرفوا ا
ــريح مــدى احلــيــاة مــا اعــظــمه ومــا اروعه من عــلى الــتــقــاعــد ا

استثمار.
ـكن ان يبـرر فشل بـعض الفـاسديـن قامـوا بالـبـحث عن مخـرج 
ـؤشرات ـاضي الذي لـم يقـدمـوا فـيه ما كـنـا نـصبـو الـيه وكل ا ا
ان سـواء في اصدار تـشيـر الى الهـبوط واالنـحـدار في اداء البـر

مرضت أصابع يدها من كتابة الرسائل
إلـيه  دموع وأنـ وحـبـات مـطـر تـقرع
نـوافذ أيـامـهـا  ويخـيل إلـيـهـا أن ربيع
احلب يرقص أمام عينيها وحتتضر كل
ســاعــات اإلنــتــظــار وحتــتــضــر مــعــهـا
عنوسـتها الشامـتة  اعتادت أن جتلس
وراء هـذه النافـذة اللعـينـة التي ال تأتي
بـــذلك الـــغـــائب  لـــيـــذبـح ســـنـــواتـــهــا
الــضـائـعـة في أحـضــان الـلـقـاء  تـروي

ظمأ اشتياقها .
فسـتانها األبـيض ينتفض في خـزانتها
 يـحـاول االنـسالل  يـهـرب من خـمـسة
أعـوام قـضـاهـا مـعـهـا  انـامـلـهـا تـلـهث
على الورق وهي التي اعتادت أن تكتب
الــرسـائل مـطـرزة بـالــدمـوع  مـخـضـبـة
بـغــبــار األيـام  كــيف لــهــذه األنـامل أن
تـتمرد وتـعلن هـروبها وجـزعها  تـنظر
ـــطــــر ال زال يــــهـــطل مـن الـــنــــافــــذة  ا
واحلــروف تـــهــطـل بــخـــيــبـــة مــعـــلــنــة
انكسارها  الذل يلوح من عينيها ولكن
تـواصل الــكـتـابـة  مـذ أهـداهـا الـرحـيل
وهي تـنتـظر اعـوامه الغـامضة والزالت

تــكــتب إلــيه  أحالم مــؤجــلــة ال حتــقق
منها شيئاً .

وعـاد يلـسـعهـا جـمر الـذكـريات  تـسـير
الـــســيــارة وهـي مــلــتـــصــقــة به  ذرات
االطـمـئـنــان تـتـسـلل ألعـمــاقـهـا وتـعـبث
بأصابع يديه  تضع قبالتها على عنقه
األسـمـر  سيـعـود بال شك . أعـرف بأنه
ســيـعـود عـمـا قـريـب . تـنـهض مـرتـعـدة
وتخرج ذلك الفسـتان من خلف قضبانه
وترتديه فرحـة كطفلة تعـجب بدميتها 
أنـهـا تــبـكي  تـخـدع نـفـســهـا بـفـسـتـان
أضحى كـخـرقة بـالـية ويـكـهرب روحـها
حــــزنـــا مــــدوي  تــــضــــحك ثـم تـــبــــكي
كـمـجنـونة  رؤوس فـتـيات احلي يـطلن
من مراتـها  يضحـكن بسخريـة  تشعر
أن قلـبها ينـسحق مع صدى الـضحكات
 تـرمي الـفـسـتـان عـلى األرض وتـسـيـر
نـحــو الــنـافــذة  تـتــأمل الـغــروب الـذي
يــهـبط بــخــجل واشــعـة الــشــمس الـتي
تـنـسـحب مـعـلـنـة اسـتـسالمـهـا لـلـقـدر 
وهي لن تــســتــسـلم  لـم تـهــزمــهــا تـلك
الضـحكات الـوقحة وال عـقارب ساعـتها

الـتي تـذكرهـا باعـوام اجلفـاء  ستـقاوم
هذا الـتيـار وتعـلن نصـرها عـلى فتـيات
احلي حـــ تــمـــر بــهن ويـــصــفــعـــنــهــا
بــنـظـراتـهن وهـمــسـاتـهن  خـذلـهـا  لن

يعود  أكلته سنوات احلرب . 
سأهزم هـذه احلرب  ساهزمـكم جميعا

 اعدكم بذلك .
wKF- بغداد « —ËdÝ 
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