
هل جـمعت ثمن شـحون بالـكهرباء ا
بــطـــانــيـه غــطـــاء لــلـــيــتـــيم من بــرد
ـياه هل دفـعت لـهم قـائـمـة ا الـشتـاء
هل حـاولـت سـتـر جـسم والـكـهــربـاء
بنت يتـيمه أو طفل يتـيم بكسوه فى
إن لم يـكن مـعك الـشـتـاء أو الـصـيف
ـــال من اجلـــيــران من ـــال إجــمع ا ا
الفقيـر والغنى جنـيه مع جنيه يبقى

مبلغ يفيد اليتيم
والـيـتـيم الـذى تـرك له والـده ثروه ال
نـتـرك من يـتولى أمـره يـنـهب أمواله
ويـبعـثر فـيهـا ونرى وال نـفعل شـيئا
وإن إال النـمـيمه الـتى تـدخـلنـا الـنار
كــانـت أم الــيــتــيم عـــقــلــهــا  فــارغ ال
نــتــركــهــا تــهــيـل فى مــال أبــنــائــهــا
وإن الـيــتـامى عــلى زوجـهــا اجلـديـد
كــان عــمــهم أو خــالــهم  أى شــخص
تـــوكـل إلـــيه أمـــرالـــيــــتـــيم نـــرشـــده
ـتــلـكـات ونـنــصـحه لــعـدم تــبـديــد 
الــيـــتـــيم ولـــو حــتـى يــجـــتـــمع أهل

نطقه بعمل بالغ ا
ــيت وأنت عـلـى قـيـد فال تـكـن مـثل ا
احلــــيــــاه من رأى مــــنــــكم مــــنــــكـــرا

فليغيره......

بغداد
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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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الدولة واجملتمع.
2- إن الـــــفــــشـل الــــذي الحـق بــــعض
ـواصــفـات هــؤالء الـذين يــحـمــلــون ا
ـعـنـيـة لـيـس إلنـهم فـاشـلـون بل ألن ا
اني احلالي والقائم على النظام البـر
احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة واالثـنـيـة هو
الذي افـشلهم ولم يـتمـكنوا من خالله
اظــهــار مــؤهالتــهم ومــخــطــاطـاتــهم
ونؤكـد هنـا على الـبعض ولـيس الكل
ـطـالـبة ويتـحـتم عـلـيـنا بـسـبب ذلك ا

الـشديـدة واألكيـدة بـالنـظام الـرئاسي
ـــاني إلدارة بـــدال مـن الــنـــظـــام الـــبــر

الدولة.
ن واخيرًا نقول الى مـن يؤيد الثقة 
ــســؤولــيـة أي ــلك من مــؤهالت ا ال
ـا يـحـصل عـلى شيء انـكم شـركـاء 
يــــدي هــــؤالء شـــــركــــاء لــــهـم في كل
صغيرة وكبيـرة فال جتعلوا التجهيل

واالستحمار يتغلب على امركم.
uK(« ÍbN- بغداد  ‰uÝ—

دني وأبطاالً ومخلصـ في اإلطار ا
ــنــاورات قــد حـــنــكـــتــهم ســـيــاســـة ا
واحلروب وأستبـسلوا في الدفاع عن
الوطن والشـعب في االطار الـعسكري
فــــنـــالـــوا اوســـمــــة الـــفـــخـــر واجملـــد
وأسـتـحـقـوا ثقـة الـشـعب وثـنـائه قبل

سؤولية تمثيله. إن يتصدوا 
ورب قائل يقول:

ـن يـحـمـلـون هذه إن هـنـاك الـكـثيـر 
ـــــواصـــــفــــات عـــــلى مـــــر الــــدوارت ا

تعـاقبة لـكنهم فـشلوا في انيـة ا البـر
مسؤولياتهم جتاه الدولة والشعب.

جنيبهم بنقطت :
1- إن هــذا ال يـبــرر إن نــضع ثـقــتــنـا
ـقدرة ي الـكـفاءة وا بـاجلهـلـة أو عد
ن لــيس لــهم أي تـأريخ يــدل عـلى و
نشاطهم في اي صعيد أو مستوى أو
  يدل على تخصصهم في عنوان ما
أو يـدل على ثـقـافتـهم فـيمـا يخـتارون
من بـرامج اعـمال وخـطط بـخـصوص

ن تــقــدم ــا األكــثــر  الــبــعض أو ر
لـــلــتـــرشــيح الـى مــجــلـس الــنــواب ال
واصـفـات التي ـؤهالت وا ـلكـون ا
تــؤهـلـهـم إن يـتـصــدوا لـلــمـســؤولـيـة
(األمانة) أمام الـله والتأريخ والشعب
ان والضـمير لـيكونـوا نواباً في الـبر

اذا ?  ثل عن الشعب   و
ألنه ما يلي:

ن خبرتهم السياسة 1- هم ليسوا 
ن كــان لــهم الــبـاع الــطــويل في أو 
ـاحـكـاتـهـا في الـداخل واخلـارج أو
تـــدرجـــوا في مـــنــاصـــبــهـــا من خالل

  العمل أو التنظيم
بل إن قـسـمـا مـنــهم ولي مـعـرفـة بـهم
ـواشي أو ن يـعـمـلـون في جتـارة ا
تـبديل دهـون العـجالت أو تصـليـحها
ن يـعـمـلـون األعـمـال الـبـسـيـطـة أو 
تـواضعة لـيس استخـفافاً بـالعمل وا
ولـكن يفـتـرض التـأكيـد عـلى مقـومات

عنية.  سؤولية ا ا
ولـم يـكن لــديــهم أي إطالع ثــقـافي او
مـعـرفي فـيـمـا يخـص تـصـديهـم لـهذه
ـسؤولـية الـثـقيـلة والـتي ال يعـدّوها ا

اكثر من نزوة.
2- هم ليسوا من حملة الشهادات او
كن إن هـارات أو الكفـاءات التي ال ا

تــأتي من فـراغ او عـشــوائـيـة بل البـدّ
من مـقـدمـات تـمـر بـقـنـوات تـعـلـيـمـية
ـعـطـيـات وجتـريـبــيـة من ثم تـؤيــد 
واقــعــيــة تــتــمــثل بــبــحــوث وبــرامج
وخـطط كـخـريـطــة عـمل لـلـمـسـؤولـيـة
ــلــكــونه من هــذه الــقــادمـــة فــكل مــا
اخلـــــــطـط والـــــــبــــــرامـج هـي وعــــــود
بــالـــتــعــيـــنــات واصالح الــقـــنــاطــر
ـتـهالـكـة وايـضا تـعـبـيد واجلـسـور ا
الـــطــــرق واصالحـــهـــا ومـــشـــاريع ال
ـســؤولــيــة الـتي تــرتـقـي الى حـجـم ا

تصدوا لها.
3- هم لـــيـــســـوا من رجـــال األعـــمــال
واإلقـــتــصـــاد واصــحـــاب الــشـــركــات
ـؤسـسـاتـية والـعالقـات الـتـجـاريـة وا
ذات الصلة مـع نظيراتهـا في مختلف
ن لـهم دور في تبني الدول وال هم 
شــركــاتــهم إلعــمــال هــنــا وهـنــاك في
بـلدان الـعالم تـشهـد لهم بـانهم شـقوا
كن طريـقهم بإرادة عـصاميـة حتى 
سك إن يطمئن اليهم لهذا الشعب ا

فيما تصدوا له.
4- هم لـــيــســوا من رجـــاالت الــدولــة
ــــدني او ــــســــتـــوى ا ســـواء عــــلى ا
الـــعـــســكـــري الـــذين ثـــبت دورهم في
ــيــاديـن بــانــهم قــديــرين وكــفــوءين ا

; وانــا أقــرأ آيــات من الــقــرآن الــكـر
َ بـسم الـله الـرحـمن الـرحـيم (مـتـكـئـ
عــلى رَفْـرَفٍ خُـضـرٍ وعـبـقـريٍ حِـسـان)
ســـورة الــرحـــمـن آيــة  .76ســـمـــحتُ
لنفسي ان أتخـيل صورة رسمتها في
ذهـني طـغى عـلـيـهـا الـلـون االخـضر 
ذكـرها الـله جلّـت قدرته في هـذه اآلية

. وغيرها إثنت
اذا اللون األخضر ? بحثتُ عن ولكن 
الــلـــون وتــأثـــيــره.. وجـــدته مـــنــعش
ومــهــدئــا ويــوحي بــالــراحــة ويــثــيـر

البهجة والسرور.
وإن كــان الـــتــأثــيــر كـــذلك ألــيس من

الواجب ان نـعمـل جميـعاً عـلى زراعة
مــاأمــكن من مــزروعــات فـي الــبــيـوت
والـشـوارع والسـاحـات? ومن ثم نـشر
ــســاحــات اخلــضــر بـشــكـل مـنــسق ا
ــنـال وجــمــيل وال أرى ذلك صــعب ا
وقـد سـمـعت قـبل أيـام ببـادرة لـطـيـفة
من أمانـة بغداد بـزراعة عدة آالف من
االشــجـار فـي مـداخل بــغـداد.. واالمل
ـواطـن مـوجـود مـادام الـكـثـيـر من ا
يــحـمــلـون ثــقـافــة الـزراعــة سـواء في
ـــنــزلـــيـــة أم االهـــتـــمــام احلـــديـــقـــة ا
بـالــنـبـاتـات الــظـلـيـة الـداخــلـيـة الـتي
تـشـرح الصـدور  بل بـعـضـهم جتاوز
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الـيـتـيم هــو من تـوفى والـده قـبل أن
اليتيم علينا يبلغ الطفل سن البـلوغ
أن نـــقـــدم له الـــعـــنـــايه الـــنـــفـــســـيه
والـــــــــصـــــــــحـــــــــيـه والـــــــــروحـــــــــيه
وعلى كل إنسان توجد واالجتماعيه
فى قلبه ذره رحمه أن يحاول جاهدا
عـــلى مـــدار الـــعــام ولـــيس فـى يــوم
أن يـدخل الـسـرور على الـيـتـيم فقط 
قـــلب الــــيـــتـــيم بـــأن يــــعـــلم مـــا هى
إحتيـاجات اليتـيم من مأكل ومشرب
ومـــــــلـــــــبـس وعـالج ومـــــــصـــــــاريف
وعـلـينـا مـساعـده اليـتـيم تبع دراسه
وإن لم يــكن لـديــنـا ـالــيه  قــدرتـنــا ا
نـسعى ونـسـعى فى الـذهاب قـدرات 
ــال ونـطــلب مــنه كــفـاله ـن عـنــده ا

يتيم
من يــســتــطــيع أن يــجــلس يــتــنـاول
االفــطــار أو الــغــذاء أو الــعــشــاء مع
أبنائه وأسرته وشرب الشاى والل
وأكل الـــبــســـكــويت وأكـل الــفـــاكــهه

واللحوم ولديه جار يتيم
ـصــبـاح  هل أنــارت بــيت الـيــتــيم 
كـهـربـائى حـتى حـ يـفـصل الـتـيـار
ــصــبــاح الــكــهــربــائى يــنــيــر لــهم ا
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اليوجـد نفـاق اسوء من ان تـطالب بـتطـبيـق الشـريعة
في بــلـدك ثم تـهــاجـر لـتـعــيش في دولـة اوربـيـة !!الن
حريتك فيها مقيدة !!! وليس هناك اقبح واكثر نفاقا
ــنـــاهج االسالمـــيــة في من ان تــدعـــو الى ادخـــال ا
الــتــعـــلــيم ثم تـــقــوم بــتــســـجــيل اوالدك في مــدارس
امريكـية وبريـطانية !!!ولـيس هناك نـفاق اكبر من ان
تقـيم عالقـات للـتسـليـة في اخلفـاء ثم حتدث الـناس
عن الفـضيلـة !!ليس هـناك نفـاق ودجل أحقر من ان
تـــسب وتـــشـــتم امـــريـــكـــا .. ثم تـــقـف في طـــوابـــيــر
القـنصـليـة االمريـكيـة لتـحصل عـلى تأشـيرة !الـنفاق
هو ان التكـترث للفـساد االداري والتهـرب الضريبي
حتــاول جتـاهـل كل هـذا و والـتالعـب بـالــتــســعـيــرة 
تتحدث عن الفساد في تنـورة قصيرة !!... فهنا قمة
االنـحــطـاط والــنــفـاق !! الــنـفــاق.. هـو ان تــعــلم عـلم
الــيــقـ بــأن اجملــتـمــعــات الــعـربــيــة واالكــثـر تــديــنـاً
ـراتب االولى في الـرشوةوالـفـساد أصـبحت حتـتل ا
الـقــضـائي واالكـثـر تـفـكـكـا اسـريـا واالكـثـر حتـرشـا
بالنـساءواالطفال.. واالكـثر هدرا حلـقوق االنسان ..
وعقوق الـوالدين.. والـفساد االخالقي بـشتى انواعه
!!!ثم حتـدث النـاس ان نـقص االخالق بـسـبب نقص
الدين !!!!!!فيا للوقاحـة ..نقص الدين هو ان تساعد
على نـشر الـطائـفيـة وتسـاهم في اشعـال فتـيلـها ب
طــوائف بــلــدك ثم حتــدث الــنــاس انك تــقــاتل أعــداء
االسالم !!... ”والدين يُـخبـرك أن (الفرق بـ عربي
وأعـجـميّ االبـالـتـقوى ومـخـافـة الـله )!!!فـأين مـخـافة
اللله !!? نقص الدين أن تفعل بـاخلفاء بكل ماحرمته
الشرائع السماوية ويندى له جب البشرية ثم تظهر
تصوف !! !! أهناك شيئ امام الناس بوجه العابد ا
في الـوجـود أحـقر مـن هذا الـنـفـاق !!!لـذلك قـال الله
ـنـافـق فـي الدرك االسـفل سـبـحـانه وتـعـالى ( ان ا

من النار). 
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في احلــديـث الــشــريف: (أنــا وَكــافلُ
الــيــتــيمِ في اجلــنَّــةِ هَــكَــذا . وأشــارَ
بالسَّبَّـابةِ والوُسطى  وفرَّجَ بـينَهما

شيئًا).[صحيح البخاري] 
وقـال تــعـالى (وْ إِطْــعَـام فِي يَـوْمٍ ذِي

ــــســـاعـــده الــــيـــتـــيـم بـــالـــذوق قم 
واالنـــســانــيه والــرحــمه واحلــســنى

بدون شجار وال رفع الصوت
وكـلـنـا يعـلم أن الـفـكـرة لـتـخـصيص
يـــومــاً لـــلــيـــتــيـم فى عــام  2003من
اقـــتــراح أحــد مــتــطـــوعى جــمــعــيــة
األورمـان اخليـريـة  بتـخصـيص يوم

لالحتفال باليتيم 
عـلــيـنــا االهـتــمـام بـالــيـتــيم فى هـذا
ــوظــفــون يــتـجـه كل مــنـهم الــيـوم ا
صحبة صحبه إلى دار األيتام بكافه
احملـــــافــــظـــــات وإدخــــال الـــــســــرور
وطالب والهـدايـا الـتى تفـيـد الـيـتيم
واجلامعات ورجال االعمال وتالميذ
صانع كل يعطى. دارس وعمال ا ا

ومن اجلـديــر بـالــذكـرفى عـام 2007
وافق األمــ الـعــام جلــامـعــة الـدول
ـؤتـمـر الـذى الـعـربـيــة عـلى رعـايـة ا

تنظمه جمعية األورمان
.والننـسى قول الله تـعالى وأحاديث
نــبــيـنــا مــحــمــد عن كــفــاله الــيــتــيم
ورعـايـته قـال الـله سبـحـانه وتـعالى
في مـحكم الـتنزيل: (فَـأَمَّا الْـيَتِـيمَ فَلَا

تَقْهَرْ). [الضحى:[9

ساحات القريبة حدود منزله ليزرع ا
حتى بالورود. 

ـعـنـية ـطـلـوب ان تـضع اجلهـات ا وا
اخلـطط الـسـريعـة والـكفـيـلة لـتـحويل
ـســاحـات اجلـرداء الى خـضـراء في ا
ـتنـزهات الشـوارع والسـاحات وفي ا
ــنـاطـق الـســكـنــيــة وخـصــوصـاً في ا
الـشـعـبـيـة مـنـها بـدل ان تـتـحـول الى
مكـبات للـنفايـات والروائح الكـريهة..
سؤولية على لذا التعاون مطـلوب وا
اجلــمـيـع كـونــهــا جـزءاً من االنــتــمـاء

الوطني.
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كم امـتحـانا مـر علـيك يـابلـدي كم سؤال سـئلت وكم
طر اجابـة اخطأت بـها االسئـلة تتـرادف عليك مـثل ا
وال اجـابة لـهـا معـدومـة والسـبب كـلمـا تـقرأ الـسؤال
وتصـحح االخـطاء يـضعـون عـليك اشـارة ـيـعني انت
راسب بــاالمـتـحـان وكـل سـنـة تـرسب ايــهـا الـشـعب
فلمـاذا تمتـحن? اذن ايحلـو لك الرسوب واالسـتهزاء
بك ام تـعــودت عـلى االسـتــسالم واخلـضـوع ام انت
هــكـذا يــطــيب لك الـرســوب? ...قم وقف وجــرب وثـر
وقل كـلـمـتك بشـجـاعـة وثق بـنفـسك لـكي تـنـجح هذه
ـــرة وقف امــام اي شــخص يـــقــول لك ال تــخــوض ا
الـتـجـربـة فـانت هـكذا وهـكـذا راسب الـتـجـربـة يـعني
عدم االسـتـسالم امـام جدار حـاسم جتب ازالـته هو
رة القادمة وت اجلشع هذا هو امـتحاننا ا الظلم وا
سنشهـد ابطاال اليعرفـون التوقف .البـلد بحاجة الى
اناس وشخـصيات عـامة ويعـانون ما نـعاني من فقر
ـاذا اصـبح هكـذا اليـصرخ وعـوز بلـدي هـو العـراق 
بــوجـه االعــداء ونـــحن كــشـــعب نـــعــرف من عـــدونــا
ونعرف من يقف وراءهم الـصمت اليجدي نـفعا فقط
الـكـالم والـفــعل الــصــارم االمــتـحــان االول ســيــبـدا
والــتـــحــضــيـــر له مــنــذ زمـن فــات الــقـــوة والــصــبــر

واالنتظار هو عنواننا...

ِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ
حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ
ـيْــتُمْ إِالَّ قَـــلِــيالً مــنــكُمْ وَأَنــتُم ثُمَّ تَــوَلـَّ

معْرِضُونَ ( (83البقرة
¼œË«œ +U- ا لبصرة

مَــسْـغَــبَــٍة × يَـتِــيــمًـا ذَا مَــقْــرَبَـةٍ × أَوْ
مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

وقـال تعـالى (وَإِذْ أَخَذْنَـا مِيثَـاقَ بَنِي
إِسْـــــرَائِــــيـلَ الَ تَــــعْـــــبُــــدُونَ إِالَّ الـــــلّهَ
وَبِـالْــوَالِـدَيْنِ إِحْــسَـانــاً وَذِي الْـقُـرْبَى

.. قي حــــــديـثٍ جــــــانــــــبـي مع أحــــــدِ
األصدقاءِ يعـملُ في مخبرٍ لـلتحليالتِ

قال:-
-- مــــا رأيُكِ فـي زيـــارةِ مــــخـــتــــبـــري
اجلــديــد الــذي بــحــاجــةٍ إلى مــبــاركــةِ

خُطاكِ?
ا ضحكتُ طويـلًا و أنا غيـر مصدقةٍ 

يقول. 
اِعترضتُ على عرضهِ الغريبِ:-

-- لسـتُ قديـسةً تـنـثرُ بـركاتـهـا أينـما
حلّتْ! 

أردفَ كالمهُ مستدركًا:-
-- دعيني أبوحُ لكِ سِرًّا... مُنذُ لقائي

معكِ 
باتَ عندي هاجس غريب يدفعني إلى

معرفةِ
أســـبــــابِ وَلَــــعكِ وَ عِــــشــــقكِ لــــلــــوطن

الالمحدود!
-- اذا كـــــان االمـــــرُ كـــــذلك... أزورُكَ

حتمُا.
في موعـدٍ اِتفـقنـا على حتـديدهِ وَ بـعدَ
مَراسمَ الترحـيبِ وَ الضيـافةِ; اِستأذنَ

منّي أن 
أكــونَ شـــريــحــةً في جـــهــازِ الــفــحصِ
اخملبري احلـديث. لم أُرفضْ بلْ قبلتُ

وَ كلّي سرور.
ـهـمـةِ الـطـريــفـة.ِ بـعـدَ دقـائقٍ بـاشـرَ بــا

معدودةٍ
حلــظـتُ ذهــولًــا عــلى وجـــههِ. قــلــقتُ و

ظننتُ 
اِكتشف مرضًا أو أمرًا مريبًا.

صَرختُ بال شعورٍ:-
-- ما األمرُ يا صديقي?!

فقال: متعجبا مندهشا!
-- يـــا إلــهي! أُشــاهــدُ بـــقــايــا نــخــلــةٍ

جنوبيةٍ  وماءَ (دِهلةٍ)
ألُ عــــروقَكِ وَ جـــذورُكِ تـــمـــتـــدُّ إلى

أعماقِ
تُربةِ سومر وَبـابل وما زالَ في قبضةِ
َ عـلى يــدكِ غــصنُ زيــتـونٍ وَ حتــمــلــ

عاتقِكِ وطنًا 
نِ عُلقتْ نازفًا وَ في جدارِ قلبكِ األ
قــارورة مَألى بــدمــوعِ وآهــات أطــفـالٍ

يتامى 
وَ جــريـدُ نــخلٍ مـنــقـوشًــا عـلـيـه أدعـيـةَ
أُمّـــهـــاتِ الـــشـــهـــداء! و في عَـــرَصــاتِ

جسدكِ أرى الثكالى
وَ هُنَّ يندبنَ أكبادهنَّ.
وَ استطردَ بسؤالٍ ...

-- باللهِ عـليكِ... أَأنتِ امرأة أم وطن?

قلت:بل امراة مسَّها طائِف مِنْ وَطنٍ
اِسمهُ " العراق " ?!
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تــقــول انـهم مــتــعـبــ لـكـن عـلــيـاء
ضـحـكت ضـحكـه صفـراء وقـالت "يا
أنــــا الـــــتي عـــــلي أن صـــــديــــقـــــتـي

ليـس لي مال الشـتري فيال حـسدكن
اتمـتع بـها وادعـوكن الى حـديقـتـها
ولـيس عـنــدي زوج اعـتـمـد الـرائــعه
ويـكون لي وانيس في وحدتي عليه
ـقـيـته او اوالد انـشـغل بـرعـايتـهم ا
واراقـبــهم وهم يـكـبــرون ويـكـونـون
كـل مــــا لـــدي وظــــيــــفـــة عـــونــــا لي
اعـــطـــيت في ـــله مـــتـــواضـــعـــة و
سبيلها كل مدخرات امي من الذهب
مع ان من أجل الـواسـطة الـبـغيـضة
راتــبــهــا الــذي يــقــسم بــيــنـي وبـ
اهلي ال يـغـطي كل تـكـالـيف زيـنتي
وامي تـريـد ان وثـيــابي اخلـارجـيــة
اعـوضهـا من عـمـلي فـصـارت تـطرد
اخلــطـاب خــوفــا ان تـفــقــد اعــالـتي
ابوك يا عبير يخشى ضياع للعائلة
وامي تـخشى ثـروته فـيـمـنع زواجك

ان تفقد راتبي بسبب الزواج"
ســاد صـمت طــويل ازاحـته فــاطـمـة
بــــتـــنــــهــــيــــدة وقــــالت"وهل حــــالي
جـيدة?...نعـم اني ميـسورة احلال و
وكل هــذا مــتـــزوجــة وعــنــدي عـــمل
لكن كل يستحق أن حتسدنني عليه
هــذا ال يـسـاوي الــشـعـور بــالـنـقص
الـذي كـل مـا حــاولت ان اهــرب مـنه
ذكــرني بـه الــنــاس بــنـــظــراتــهم لي
حـتى أنـفـقت وسـؤالـهم عن حــالـتي
كل مــا امـلـك من مـالـي ومـال زوجي

فقـرر زوجي ان ولم تـنـته مـشـكـلتـي
شكلة على االقل من ناحيته ينهي ا
ويتزوج مـرة اخرى ويذرني مـعلقة
وزوجـــــته مــــا لــــبــــثـت ان اثــــبــــتت
وقــد قـضى ـولــود ذكــر وجــودهــا 
عاودة هذا األخير على أي محاولة 
ا فـيها من العالج كـرهت حيـاتي 
اديه متـزوجه وحـالـتي ا امـتـيـازات

ارض بور " لكن بدون ذريه جيده
انـــزوين إلى أنـــفـــســهـن يــتـــنـــهــدن
بــصـمـت وفي يـد كل واحــدة مــنـهن
فـنــجــان شـاي تــوقف فــيه تـصــاعـد
بعـد أن انـتقـلت إلـيه برودة البـخـار
حـتى بـادر النـسـيم الـبارد اجللـسـة
ووصـل لــــهـم ضــــوضـــــاء الــــعـــــالم
اخلــارجي لــتــتــوقف الــتــنــهــيـدات
فصاحـت سحر تـستـنكـر فعـلتـها"ما
بــكـن مــا هــذا الــوجــوم?!?احلــيــاة
جمـيـلة بـحـلوهـا ومرهـا وعـليـنا ان
نحياها بصبر ومثابرة و بكثير من
ــكــر الــرضــا"حــيـــنــهــا ابــتــســمن 
واخــفــ اتــهــامـاتــهـن بـفــتح مــلف
الــذي دعـا كل واحـدة احلـرمـان ذاك
فــصــرن مـــنــهن لـــتــبث حـــرمــانــهـــا
يـتبـادلن االشـارة والـسـخريـة مـنـها

فتجاهلتهن باسمة.
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واوالد جتــالـــســيــهم وتـــعــدين لــهم
وتــقــضــ اجــمل أطــبــاق الــطــعــام
الــوقت بــرفــقـتــهم".ارادت ســحـر أن

حياتهن اليومية.
هـــدأت ـــرح بـــعـــد ســـاعــــتـــ من ا
وتـأمـلت كل واحـدة مـنـهن اجلـلـسـة
لـكن ليـس حـسداً في حـيـاة االخـرى
تلـك الفوارق الـطبقـية واالجتـماعية

تفرض نفسها بشكل فاضح.
تعيد قالت سحـر وهي أكبرهن سنـا
نــــــــــــــــــفــس االســــــــــــــــــطــــــــــــــــــوانـه
ـشـروخه..."اغـبـطك يـا عـبـيـر عـلى ا
اقصد بيـتك  هـذه احلديـقة الكـبيـرة
جـمـيـله ولـو كانت لي مـثـلـها الـفيال
ـلـل إلى ابـداً... حتـى لو ـا تسـلل ا
تــســـلل كــنـت ســأشــغل نـــفــسي في
تنـظيف جمـيع غرفه وما اكـثرها ها

ها ها".
ـزيــفـة بـ انــتـشـرت الــقـهــقـهــات ا
الـصـديـقـات فردت عـلـيـهـا صـاحـبة
الفـيال عـبيـر بـبتـسامـه حزيـنه" هذا
مــــقـــــتـــــرح ســــوف اخـــــذه بـــــعــــ
انت ــلل هـنــا مــقـيت فـا احلـســبــان
تــعـــرفــ اني لم اتـــزوج بــعــد وقــد
فأبي يـخشى يـفوتـني قـطار الـزواج
من كل خاطب ان يكون سبب تقدمه
لي هـو الـطـمع بـثـروة ابي وامالكه
لـقد تـزوجتي لـكن انا الـتي احـسدك
بـــاكـــراً واطـــفـــالك كـــبــروا اآلن وال
اسـتـطـيع ان اصـدق بأنـكِ تـشعـرين
ـلل وسط تـلك الـعـائـلـة بـ زوجً بـا

وعـلى فـي تـلك الـظــهـيـرة اجلـمــيـلـة
ضـللة أرجـوحة احلـديقـة الكـبيـرة ا
وفي أواخر بألـوان الزهـور الزاهـية
جـلـست اربع أيـام الــربـيع الـهـادئــة
صديـقات مـخـلصـات يتـمـتعن بـيوم
عـطـله بــعـيـداً عن هـمـوم الـوظـائف
ــــــــنــــــــزل الـــــــــتي ال واعــــــــمـــــــــال ا
ومــشــاكل االوالد وصــراخ تــنــتــهـي

وخنقة الروت اليومي. االطفال 
بـدأت اجللـسـة كـالـعادة بـالـتـرحيب
ـــــــــــــــواقـف والــــــــــــــــضـــــــــــــــحــك وا
جتــاذبن أطـراف احلـديث الـطــريـفـة
لـكل واحده مـغـامرات في مـرح بـالغ
تـــــقــــصـــــهـــــا عــــلـى اجلــــالـــــســــات
والـفـضـول يـسـري كـالـعـدوى بـفـرح
بـــ واحــدة وأخـــرى لـــتــســـمع من
رفـــــيــــــقـــــاتـــــهــــــا اخـــــر االخـــــبـــــار
كأن غامرات العاطفية وا واالحداث
لــيس لــهن هــمــوم ومــتــاعب أو قــد
خـلـعــنـهـا حـ دلـفن إلى احلـديـقـة
ـكن ان تــتـرك فــتــلك الـســاعــات ال 
كـلـهن لـلــصـمت او لالكل والــشـرب 
يعرفن قـيمتها فال يـفرطن بها.ولكن
مـهـمـا كـانت سـعـيـده ومـرحه فالبـد
ـلل ان يـنـتـصـر عـلى كل لـسـلـطـان ا
امـا الـروتـ اخلـطط لــلـهـروب مــنه
فهـو مـهـما فال يـجـهـد نفـسه كـثـيـراً
فـعـلن حـاضر بـيـنـهن ومـتـغلـغل في

قد يـلـومني بـعض القـراء في تسـميـة موضـوعي هذا
والذي بـدأته بكلـمة خـطر وفعال انـا من ناحـيتي قلق
جدا على هذا اجليل الذي  يفتقـر للتربية الصحيحة
ــاضي عــلى ... لــقـد عــشــنــا وتــربــيـنــا في الــزمن ا
االخالق واحترام الكبير والصغير واحترام الشارع
درسة والـكادر التـدريسي واحتـرام اجلار والذي وا
دائــمــا مــا يـــكــون ســنــدا في كـــثــيــر من االمــور في
االفــراح واالحــزان .. لـــكن مــا اشــاهــده في الــوقت
احلاضر من جيل وتربية غير صحيحة ان كانت في
ـدرسة جـيل يحسب له الف حـساب جيل البيت او ا
خـطـر جـدا حــيث االعـتـمـاد عـلى االهل من الـنـاحـيـة
ــاديــة وهــنــاك كــثـــيــر من الــشــبــاب بــدون مــراقب ا
وقـصدي عـدم مراقـبـة االب واالم الى ابنـائـهم وماذا
يفـعلـون ومع من يتـكلـمون ومن من االصـدقاء يرافق
ــا ادى الى وقـوع كـثــيـر من احلـوادث وكــثـيـر من
اجلـرائم .. مـشاهـد كـثيـرة تـقع امـام عيـني وخـاصة
نـاطق الشعـبية والـتي تبـحث وتشتـري الفصل في ا
ـاليــ من نـــاحــيـــة تــرك ابــنـــائــهم الـــعــشـــائــري بــا
قاهي وعلى الدراجات النارية وامام يتسكعون في ا
البس مــدارس الــبــنــات كــذلك عــدم اهــتــمــامــهم بــا
والشـعر الـطويل وكـأنه ( علي بـابة ) كـذلك يتـنزهون
بـســيــارات اهــلـهم وانــا مــتــأكـد انــهــا لم تــأتي هـذه
الـسـيارات مـن تعب بـل من ........... وفـوق كل هذا
عندما تـكون هناك مشـكلة يأتي االب وتـأت العشيرة
ويـبـدا الــتـبـريــر عن تـصـرفــات ابـنـائــهم  لـذا اطـالب
ودائـما مـا اطـالب من احلكـومـة ووزارة الداخـلـية ان
تـتــدخل بــســرعــة ألنـقــاذ  هــذا اجلــيل الــذي سـوف
تقدمة هي يضيع من ب ايديـنا الن اعتماد الـدول ا
على جيلهم لـبناء الدولة الصحـيحة ... واخيرا يجب
علينا بـناء جيل قادر عـلى ان يقف على قدمه افضل

من ان نربي جيل منكسر ...
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نأى عن نفسي 
ذاتَ قلقٍ وأرقٍ

أحملُ ريشةَ الزمانِ
ستهلكة ب أناملي ا
وأجوبُ بُطُونَ اللوحاتِ
على مسمارِ الثباتِ
فوق سقوفِ اخليال
أرسمُ بكل جرأةٍ

وت نخلةً ثابتةً تشبه أمي قبلَ ا
ال تغيرها الفصولُ
وسطَ غبارِ السفر

الذي أتخمَ سيقانَ الغيابِ
بعدةِ وجوهٍ
المحِ غريبةِ ا
أطوارُ االعانةِ

حتملُ حقائبَ النزعاتِ
ب جُبةِ عالمٍ

يطوي الغروبَ بعباءةِ الشمس
ويطحنُ الوسواسَ برحى اليق
وب قلمٍ أعتادَ على تدوينِ

حروفِ اللهفةِ
في مساماتِ الثقوب

على حيطانِ الصمت..
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صدقـني أن تـموت بـسبب كالم تـقوله

أفضل من أن تختنق به ..!
 : بـعض الـصـمت حـكـمـة نـعم .. لـكنه
ــقــام مــقــام كالم ال حــيــنــمــا يــكــون ا
صـمت .. فـهنـا يـكون الـصـمت ج ال
حـكـمـة .. فـكم مـنـطـوق كان االولى أن
يحل مـكانه الـصمت .. وكم من صمت
كــان االولى أن يــكــون نــطــقـا .. لــذلك
ن يختبيء حتت جند اليوم الكثير 

حـجة (الـصـمت حـكمـة) وهـو ليس له
من احلـكـمـة إال نـطـقـهـا .. ففـي بعض
ـــواقـف كم من مـــســـؤول ركب رأسه ا
ونــــطق كــــفــــرا .. وكم من مــــســـؤول.
ســـرق. الــشـــعب. ...وكـم. من حـــقــوق

مسلوبة 
مــثال. حــقــوقــنـــا. كــشــعب. وحــقــنــا.
ـوارد والتي كـشـركاء في الـثـروات وا
نـص عـلـيـها الـدسـتـور الـعـراقي الـكل

ادة 111 شركاء في الثروة حسب ا
....من ينطق ويطالب بحقوقنا.

ان  الذي  هـو من  يحمل االمانة البر
طالبة بحقوقنا.  في ا

اذا. كل هذا الصمت ??
اين. االمـانـة الـتي حـمـلـتـمـوها  ...كل

اني يحمل امانة عظيمة   بر
اين. حقوق. شعبكم  وجماهيركم ...
w³¼c  - بغداد « ”U³Ž bLŠ«
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