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الــزحـمـة واالخـتـنـاق وزيـادة عــدد سـكـان الـعـاصـمـة
بـسبب نـزوح الـكثـيـر من أهالي احملـافـظات وبـقـائهم
في بغـداد سبب أزمـة كبيـرة في احليـاة يكـاد الهواء
يــنـفـذ مـنـهـا كـأن الحـيــاة في أي مـكـان غـيـرهـا هـذه
دروسـة لم تـسبب أخـتنـاقا ـفاجـأة وغيـر ا الـزيادة ا
ـا ــركـبـات واخـتــنـاق الـشـوارع وأ فــقط في سـيـر ا
نازل أصبحت بغداد ـدارس وا سببت أختناقا في ا
عــبـــارة عن فــوضى فــبــعــد عــام 1958 وقــرار عــبــد
الــكـر قــاسم بــأحــتــواء ســكـنــة بــاقي احملــافــظـات
العراقية وجلبه للمدينة ودمجه مع اجملتمع البغدادي
هـذا الفـعل اخلـاطئ سبب كـارثـة كبـيـرة بحق بـغداد
والعوائـل البغـدادية فمـنذ ذلك احل والى الـيوم بدأ
ـا ازداد في زحـمـتـهـا  عـلى الـزحف عـلـى بـغـداد 
ـديـنـة كي ال احلــكـومـة أن تـتـحــكم بـأعـداد سـكــان ا
يـحـصل هـذا الـزخم واالختـنـاق وتـوفـيـر فـرص عمل
في بـاقي احملافـظـات كي ال تـتوافـد كل هـذه األعداد
ـديـنة وفـتح مـشـاريع كـثيـرة وجـديدة لـتـشـغيل الى ا
الـشـبـاب وزجـهم في األعـمـال االسـتـثـماريـة من قـبل
ـستـثـمـرة وحتـديـد نسـبـة أعـداد سـكان الـشـركـات ا
ديـنـة أكـبـر من طـاقـتـها بـغـداد كي ال تـتـحـمل هـذه ا
حتى ال يؤثر االزدحـام واالختناق الـيومي على حياة
ـوظــفـ وال يـعــرقل من عـجــلـة حـركــتـهـا الـطـلــبـة وا
الـيـومـيـة واإلنـتـاجـيـة حـيث يـبـلغ عـدد نـفـوس مـديـنـة
بـــغـــداد ثــمـــانـــيـــة ماليــ ونـــصف نـــســـمـــة حــسب
إحصـاءات عام 2016 وكمـا نـعلم أن بـغداد هي من
أصــغـر مـحـافـظــات الـعـراق فـعـلـى وزارة الـتـخـطـيط

واحلكومة أن جتد حلوال سريعة حلل هذه األزمة.
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بغداد

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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غـرائزهم احلـيـوانيـة وأقـول لهم
رفـقاً بـزوجاتـكم وأبـنائـكم الذين
حكمتم عليهم باإلعدام دون ذنب
ــة  ذنــبــهم اصــبــحــوا او جـــر
وعــاء الســـتـــقــبـــال الــفـــايــروس
اخلــطــيــر الــذي حــمــله الــرجــال
بغـبائـهم وشهـوتهـم الدنـيئة وال
ننـسى ان يكـون هنـاك دور كبـير
لـــوزارة الــصــحــة وجلــانــهــا في
مــتــابــعـة مــحالت (عــمل الــوشم
الـذي اصـبح اداة ســريـعـة لـنـقل
الـــفـــايـــروس) وال نــــنـــسى وعي
واطن ودوره الكبير من جتنب ا
ـرض فمـثالً عند اإلصابة بـهذا ا
ـضـمـد لـزرق اإلبر الـذهـاب إلى ا
ان يـطـلب مـنه (سـرجنـة جـديدة)
والــطــلب كــذلك من احلـالقـ ان
يبـدل (شـفـرة احلالقـة) وجـعـلـها

استخدام واحد لكل فرد .
اما مـحالت الوشم فال نـستـطيع
عالجها ألن الطـرف غلب عليهم

اجلهل ...
رض في وقـد كنـا نـسمع بـهـذا ا
ــاضي ولم ثــمــانـيــنــات الــقـرن ا
نـتوقـع في يوم مـا ان يـكـون هذا
الفايروس في بـلدنا اجلريح فقد

كـــثــرت احلــالـــة بــعـــد االحــتالل
األمـريـكي لــلـعـراق وهـذه إحـدى
الـــنـــقـــاط الـــتي راهـن عـــلـــيـــهــا
االحـتالل من حـيث جعل الـعراق
يـكــثـر فـيـه الـفـســاد واالنـحـراف
والـــعالقــات الـالأخالقــيـــة الــتي
اعـتـبــرهـا الــشـعب الــعـراقي من
عالمــات الــتــطـور والــرقي وذلك

ركب .. جلهله ا
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نعم ان الدين اإلسالمي احلنيف
دين األخالق والـعـفــة والـصـحـة
فـــعـــنــدمـــا بـــعـــدنـــا عن اإلسالم
واجتـهـنـا إلى الـشـيـطـان تفـشى

فينا السرطان . 
فاإلسالم رحمه ... وديـننا رحمه
... ونـبـيـنـا رحـمه وكـمـا ورد عن
قــــــول الــــــله عــــــز وجـل : (ومـــــا
( ـ ارســلــنــاك إال رحـمـه لــلــعــا

وكما ورد عن رسولنا الكر 
محمـد صل الله عليه وآله وسلم
: (نــعــمـتــان خــفـيــتــان الـصــحـة

واالمان)
اللـهم ال تـسـلط عـلـيـنـا حاكم وال

حكيم
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محدده من اهمها واشهرها :-
ـمــارسـات اجلـنــسـيــة حـيث • ا
يـنتـقل الـفايـروس من الـشخص
صاب إلى الشخص السليم . ا
• االنــتــقـال مـن األم إلى الــطـفل
اثـنـاء احلـمل واثـنـاء الوالدة او
عـبــر الـرضـاعــة الـطــبـيــعـيـة ان

رض . كانت األم مصابة با
ــشــاركــة بــاســتــخــدام اإلبـر • ا
صاب . لوثة بدم الشخص ا ا

• عيادات طب األسنان .
• محالت الوشم .

• صالونات احلالقة .
وقــد شــهــد بــالــعــراق انه اكــثـر
رض في الـبلـدان إصابة بـهذا ا
اآلونة األخـيرة فسفـر العراقي
إلى بــلــدان الــعــالم لــلــســيــاحـة
ــارسـة الــبـعض ولــلــدراسـة و
منهم العالقات اجلنسية وحمل
الـفايروس ومـن ثم الرجوع إلى
الــبـــلــد وانـــتــقـــال الــفـــايــروس
ــا ســـبب بــســـرعـــة مـــذهـــلـــة 
ــرض بــشــكل كــبــيـر انــتــشـار ا
ومـــلــفـت لــلـــنــظـــر إضـــافــة إلى
الـــتــدهـــور الــصـــحي والـــطــبي
بـالعـراق وفقـدان خـيرة األطـباء

ـا ولـد فــجـوه كـبـيــره في بـلـد
يـــــعـــــاني اآلمـــــريـن من اجلـــــهل
ـــــركب والــــــوضع الــــــصـــــحي ا

تدني .  ا
ـرض عـلـمــاً ان اإلصـابـة بـهـذا ا
ـــمــكن فـي مــراحـــله األولي من ا
عالجه والـقــضـاء عـلــيه لـكن مع
ن األسـف الـــشــــديـــد ال حــــيـــاة 

تنادي ..!!
ــثــيــر لــلــدهــشــة الــتــكــتــيم إن ا
ــــــرض اإلعـالمي عــــــلـى هــــــذا ا
ـــتـــفـــشي وخـــاصـــة من وزاره ا
الـصـحـة الـتي تـمنـع اي شخص
رض مع الـعلم التـكلم عن هـذا ا
ان هــــنــــاك 17إصــــابــــة بــــهــــذا
الــفـــايــروس في بــغـــداد الــكــرخ
بتاريخ  16-8- 2017 و احلالة

في تزايد .
ــطـروح عــلى وزارة والــســؤال ا
الــصـحـة الــعـراقــيـة : هـل هـنـاك
ـرض خــطـة عـن حتــجـيـم هــذا ا

وعالجه ???
ومن جــانب اخــر نــوجه كالمــنـا
لـلـمــثـقـفــ الـعـراقــيـ واقـصـد
منهم طلـبه العلم ووفود الدوائر
احلكومية اللذين ينجرفون وراء

تــكــمن وظــيــفه فــايــروس نــقص
ــــــــنـــــــــاعـه الــــــــبـــــــــشــــــــريــــــــة ا
Human Immu-)بــاالنـكـلـيـزيـة
 (nodeficiency Virusفي
ــنـــاعــة لــدى إضــعــاف جـــهــاز ا
اإلنـــســـان  وبــالـــتـــالي يـــجـــعل
اجلــسم اقل كــفـاءة فـي مـحــاربـة
اجلراثـيم سـواء كانـت فطـرية ام
فــايـروســيــة . امــا مــرض اإليـدز
Aquire Aids)) بــاإلنــكــلــيــزيـة
(Immunodeficiency Syn-

droma)
فـــيــعــرف بــأنه مــتالزمــة حتــدث
عــنــدمـا يــتــوقف اجلــسم بــشـكل
كــامل عن الــقـدرة عــلى مـحــاربـة
رحلـة األخيرة األمـراض  فهـو ا
من مراحل اإلصابة بفايروس

ناعة البشرية . نقص ا
ـتـحدة وبـحـسب مـنـظـمه األ ا
لـلطـفـولـة للـيـونـيسـيف فـإن عدد
ـرض اإليدز ـسـجل  إصـابـات ا
بــــالـــعـــراق بــــ عـــامي 1986-
 2008بلغت  480حالة بينها
واطن عراقي غالبيتهم 274 

فارقوا احلياة ...
مــرض اإليــدز هـو نــفــسه مـرض
ـكـتـسـبـة) وهو ـنـاعـة ا (نـقص ا
من اخـطر األمـراض التي تواجه
ـنـا في ايـامــنـا هـذه فـهـو من عــا
ــزمـنـة الــتي تـصـيب األمـراض ا
اإلنــــســـان نـــتـــيــــجـــة اإلصـــابـــة
نـاعة البشري بفـايروس نقص ا
(فـايــروس اإليـدز  HIV)عـنــدمـا
يــصــيب هــذا الــفــايـروس جــسم
اإلنـسـان فإنـه يفـقـده قـدرته على
مـقــاومــة الـفــايـروســات األخـرى
الـــتي تــدخل لــلــجــسم  إضــافــة
لــفـــقــدان قـــدرته عـــلى مــقـــاومــة
ـعـنى اجلـراثـيم والـفـطـريـات  
اخر يفقـد قدرته على مقاومة اي

كائن غريب في اجلسم .
ويـــصـــبـح ضـــعـــيــــفـــاً وعـــرضه
لإلصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض اخــــرى
مـــخــــتـــلــــفـــة كــــالـــســــرطـــانـــات
وااللـتـهـابـات الـرئـويـة والـتـهاب

السحايا . 

ــــــراحل ــــــرض  ــــــر هـــــــذا ا
وتــطـورات عــديــدة تــخـتــلف من
شخص آلخر  وبالتالي تختلف
ـــــرض بــــــاخـــــتالف اعــــــراض ا
رحلة األولى من رحلة  ففي ا ا
ـــرض  نـــادراً مــا اإلصـــابــة بـــا
تـظـهر اي اعـراض او دالئل على
اإلصابة لكن قد يصاب بأعراض
األنــفـلـونـزا الـعـاديـة ثم تـخـتـفي
هـذه األعــراض بــعـد اســبــوعـ
عــلى األكـثــر كـارتـفــاع في درجـة
احلــرارة والــشــعــور بــالــصــداع
الــــشــــديــــد وآالم بـــاحلــــنــــجـــرة
وانــــــتــــــفـــــاخــــــات في الــــــغـــــدد
الـلـيـمـفـاويـة وقـد يـصـاب بطـفح

جلدي .
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ـرحـلـة الـثـانـيـة وهي غـيـر امــا ا
محـدده بـوقت زمني مـحـدد فهي
تــــخــــتـــــلف من شـــــخص آلخــــر
وتــتـــراوح مــا بـــ الــســـنه إلى

التسع سنوات او أكثر .
ويـكـون الفـايـروس قـد تـمكن من
جــسم اإلنــســان ودمــر مــنــاعــته
اجلـسديـة بشـكل كـبيـر . وتظـهر
بـــعـض األعـــراض كــــاإلســــهـــال
الـشديـد وفـقدان سـريع لـلوزن و
ارتـــفـــاع درجـــة حــرارة اجلـــسم

وضيق بالتنفس ...
رحـلة األخيرة من اإلصابة اما ا
نــبـدأ األعــراض األكـثــر خـطـورة
بـالظـهـور فـيصـبح أكـثـر عـرضة
لإلصابـة بالـسرطانـات اخملتـلفة
االلـــتــهــابــات الـــرئــويــة احلــادة
ـزمـنـة بـيـنـمـا تـكـون األعـراض ا
ريض نلخصها في التي تالزم ا
ـــــــزمن  االتـي :- اإلســــــهـــــــال ا
الــصـداع الــدائم  فــقــدان كـبــيـر
لـلـوزن  حـدوث اضـطـرابـات في
الـرؤيـة  وظـهـور نـقـاط بـيـضـاء
دائمة وجروح غريبة في اللسان
وجـــوف الــــفم  كــــمــــا يـــعــــاني
ريض من الـقشـعريـرة الدائـمة ا
او احلـــــمى الــــدائـــــمــــة وكــــذلك
التعرق الـليلي الزائد . اما طرق
ـــرض فـــهي اإلصـــابـــة بـــهــــذا ا

واقف تسبب لك الفرح او بعض ا
احلـــزن وبـــعــــضـــهـــا تــــســـبب لك
االســتـــغـــراب وهــذا مـــا حــدث لي
عــنــدمــا عـلــمت ان رئــيس حتــريـر
جـريــدة (الــزمـان) طــبــعـة الــعـراق
الـدكتـوراحـمد عـبـد اجمليـد قـد ذكر
اســمي في مــقــالــته الــتي كــتــبــهـا
ــنــاســـبــة صــدور الــعــدد 6000
2018Ø4Ø3 لــلـصــحـيــفـة بــتـاريخ
حيث قـال بـحـقي (انه قـد توقع لي
مــســتــقـبال صــحــفــيـا بــاهــرا لـوال
جلـوئي الى وظيـفة اداريـة باحدى
الــدوائـــر احلـــكــومـــيـــة) .عــنـــدمــا
تــــعـــيـــيـــنت في احـــدى الـــوزارات
احلكومـية لم استطع ان اوفق ب
الــعــمل في الــصــحـيــفــة والـوزارة
كــون سـاعــات الـدوام فـي االخـيـرة
وظف وعـند طويـلـة جدا وتـنهـك ا
وصـولـي الى مــقـر الــصــحــيــفـة ال
استطيع ان اعـطي كل ما تستحقه
الــصـحــيـفــة لـذلك قــررت ان اخـبـر
رئيـس التحريـر بقرار انـهاء عملي
والــتـــفـــرغ لـــلـــعـــمل احلـــكـــومي..
تــوجـهت الى مــكـتــبه طـارقــة بـابه
وقـلبي يـدق سـريعـا لـعدم قـنـاعتي
ـا خطـوت الـيه ولـكن لم يـكن لي
خـيار االخـر حيث فـضلت ان انهي
عملي باخـتياري بدال من ان ينهيه
رئـيس الـتـحريـر بـقـرار من قـبله ..

فــســمـح لي بــالــدخـــول واخــبــرته
بـطلـبي فـضحك ضـحـكة بـهـا عتب
وقــال (انــتم ايــهـــا الــصــحــفــيــون
تــأتـون الى صــحـيــفـتــنـا بال ريش
ونـــحـن نـــربـي لـــكـم هـــذا الــــريش
اجلمـيل وتصبح لكم اسـماء المعة
ولكنـكم باول فرصة تـسنح امامكم
تـتـركــونـنـا وحتــلـقـون بــعـيـدا) ...
وعـــنـــدهــا وافـق عــلـى طــلـــبي .لن
استطع ان انـسى كالمه هذا طوال
ــاضـــيــة لـــيس الني الـــســنـــوات ا
نــــاكـــرة جـــمـــيل ونــــســـيت فـــضل
اسـاتذتـي االفاضل فـي الصـحـيـفة
ـسـاعـدة وطـول الـذين قـدمـوا لي ا
البـال القف على قدمي في الـسلطة
الـرابـعـة بل كـوني كـنت اتـمـنى ان
ابــقى ابــحـــر في مــحــيــطــات ورق
الصحافة واكـمل حياتي بها ولكن
جرفـتني الـوظيـفة احلـكومـية عـبر
ــزعج ـــمل وا ســاعــات دوامـــهــا ا
الـيهـا وجعلـتني اتـكاسل عن حبي
لـــلـــصــــحـــافـــة خــــاصـــة بـــعـــد ان
اضــطـررت االنــتــقــال الى دائـرة ال
عالقــــة لـــــهـــــا بــــاالعـالم .  ولــــكن
يـادكـتـوري الفـاضل هـنـاك اسـباب
كــثـــيــرة تــدفـع الــصــحـــفــيــ الى
الـلـجـوء الى الـوظـيـفـة احلـكـومـية
اولــهـا الـراتب الــثـابت وهـذا مـا ال
تسـتطيع جمـيع مؤسسات االعالم
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لو اردنا ان نـناقش قضـية شغـلت الكثـير من الناس
بل الكـثيـر من الشعـوب واأل وثقـافاتهـا والفـولكور
الشعـبي لكل واحـدة منهـا وهي قصة الـفارس الذي
ــســاكــ ويــدافع عن ــســاعــدة الـفــقــراء وا يــقــوم 
حقوقهم ضد السلطات احلاكمة ويحارب من اجلهم
لـوجدنـا انه قـد ال يخـلو الـتـراث الشـعـبي ألي شعـبا
اثـلة ومـشابهـة لقـصة هذا من الشـعوب من قـصة 
ـا يـكــون هـذا الـفـارس مـلــثـمـا حـتى ال الــفـارس ور
يـعـرف هويـته احـد فيـكـون مالحـقا مـن قبل األنـظـمة
احلـاكمـة لـكن في كل الثـقـافات الـشـعبـيـة يكـون هذا
الفارس رجال من عـامة النـاس ما عدا فـارسا واحد
في احدى الـثـقافـات الشـعبـية لم يـكن من العـامة بل
كـان مـلـكـا ومع هـذا كان يـخـرج لـيال مـلـثـمال ويـقوم
ال لـلمـحتـاج ـساعـدة الفـقراء ويـبذل الـطعـام وا
ـلـثم هـو عـلي بن ابي طـالب عـلـيه ان هـذا الـفـارس ا
الـسالم عـلـمـا انه لم يـضع الـلـثـام عـلى وجـهه خـوفا
حـتى ال يعـرفه احد فـيـشي به الى األنظـمـة احلاكـمة
سلـم قـاطبة لـكنه كان انذاك ألنه كـان هو خلـيفـة ا
يـتـلـثم لـكي ال يـكـون عـمـله هـذا ريـاء وال سـمـعـة كـما
يـفـعـل األن الـكــثـيــر من اصـحــاب الـنــفـوذ واألمـوال
الـذين يـتـبـجـحـون امـام الـكـاميـرات ووسـائل األعالم
ويـقــولـون بــأنــهم تـصــدقـوا بــكـذا مــبــلغ وكـذا مــبـلغ
للـفقراء واحملـتاج بل كـان علي بن ابي طـالب عليه
األسالم فـارسـا حـقيـقـيـا يـعـمل هذا الـعـمل خـالـصا

لوجه الله عز وجل.
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الم تتعـبون ابعد من التـمثيل ما حان
الـوقت ان يغـلق العالـم الكبـير ابوابه
ـــســرح مـــا حـــان الــوقـت ان يــنـــزل ا
ســتــائـــره لــكـي تــســـتــراحـــوا أيــهــا
ــمـــثــلــون الـــبــارعــون وانـــتم ايــهــا ا
اجلـمـهـور كـفـاكم تـهـتـفـون مـتـزمرون
تـــمـــجـــدون وتـــعـــظـــمـــون يـــا أيـــهـــا
السـاذجـون.لِم لم تـنـتـبـهـون بـعد الى
اخملـرج الـذي ينـفض دخـان سـجـائره
ــسـرح كـيف يــبـتـسم لـكم في زاويـة ا
بــخــبث لم تــشــاهــدوه كـيـف نـظــراته
ا كان كره قد ابدعتم اكثر  توحي 
يـتــمــنى هــو من وزع االدوار عــلــيـكم
منـسـحب مـتـسلالً ثـم تركـكم تـرتـبون
مـــشــاهـــدكم في احلـــيــاة يـــا سَــادَتِي
احملــتـرمــون كــفـانــا نـخــدع بــعـضــنـا
نـخون ونـدعي الـوفـاء نكـذب ونـنادي
بـالـصــدق نـكـره ونــدعي احلب وكـفى
ننادي بـالعفة والطـهارة وكفانا نضع
مـــقـــايـس لـــلــــشـــرف يـــا سَــــادَتِي كل
تصرفاتنا تناقض بعضها البعض يا
سـادتي كـلـنـا نـخـتبـىء حتت االقـنـعة
نــخـفي مـشـاعـرنــا في اعـمـاق اعـمـاق
كـــيـــانـــنـــا نـــدفن افـــكـــارنـــا في ظالم
هـواجسـنا جـميـعنـا نرتـدي اقنـعه ما
عـــــدت امــــيـــــز اي وجه هـــــو الــــوجه

شـاهد احلقـيـقي ماعـدت اعرف بـ ا
وبـ مــواقف احلــيـاة انــا امـثل وهم
ـثلـون .يـكـفي يا سـادتي قـد سأمت
الـتمـثيل وقـد ارهقتـني االقـنعة مـللت
ادعاء السذجة وادعائي انني افهمهم
وابـقى اســايــرهم كال ال اسـتــطـيع ان
احتمل اكـثر من ذلك حتتضر احالمي
بـــــالــــوقــــــــت الـــــذي اســــايـــــرهم به
وافكـاري نـهشـــت خاليـا عـقلي.يـكفي
يا سـادتي قد سأمت التـمثيل ما عدت
اعــرف من هي انـا  هل إالنــا هي أنـا
الــتي تــقــبـع في داخــلي ام انــا الــتي
سـاهم اجلـمـيع في تـكـويـنـها انـا هي
اللهب الذي انعـكس جليد في اعينهم
انـا عـاصـفـة وهم يـرونـهـا نـسـمـة انـا
عكس الذي يرونه هم يـكللون جسدي
يكفرون افـكاري هم يسلبون حقي في
االخـــــتــــيـــــار وحـــــقي ان ابـــــحث عن
احلـقيـقـة من مـاذا تخـيـفهـم احلقـيـقة
حـقي ان اخطـأ وان خـطأت عـاقـبوني
بـعاداتـكم وجـلـدوني بعـرفـكم ولكن ال
تـسـلـبــون ارادتي ال تـقـتــلـون رغـبـتي
رغــمـاً عــنـكم ابــقى مــتـمــردة بـروحي
حـتى لـو يـبـقى اجلـسد خـانـع لكـم يا
سـادتي الـكــرام فـأنـا قـد خـلـعت ثـوب
امـي ونـــــفــــــضت عــــــني تـــــاريـخ ابي

وجتــــــــردت مـن كـل مـــــــواريــــــــثــــــــهم
وانـتـمـائــاتـهم.اريـد ان اجتـرد اجتـرد
فـقـط اما انـتـم يـا سادتـي احملـتـرمون
اسـتـعــدوا لـلـمـشــهـد األخـيـر وسـوف
تـكـتـشفـون انـكم لم تـكونـوا إال هـدايا
قـدمـتـهـا احلــيـاة لـلـمـوت. يـا مـعـشـر
الــبـــشــر مــا كـــنــتـم يــومًــا إال عـــبــيــد
ألهــوائــكـم لــرغــبـــاتــكـم لــدنــانـــيــركم
ـنــاصـبــكم كم كــنـتـم تـكــفّـورنــا عـلى
اخطأنـا الصغيرة تسـتبيحون دماءنا
جملــرد افــكـــارنــا تــقــتـــلــون احالمــنــا
ورغــبـاتــنــا تـكــسـرون اجــنــحـتــنـا ثم
ــاذا ال نــحــلق في ســمـاء تــلــومـنــنــا 
االبـداع هل تـدعون الـسـذاجـة ام انتم

فعالً اغبياء?
ما سأمتم التمثيل ? 

يــاســـادتي الــكـــرام انـــتم اســتـــمــروا
بـالــتـمـثـيل وانــا سـأنـام ألنـني لم ا
مـنـذ العـاشـرة من عـمـري اقـضي لـيل
اذا خلقني ابحث عن جواب سـوألي 
الــلـه ? ابــحث عن اجـــوبــة ألســألــة ال
كن ان اسأل عنـها فأسكنت األحالم
واألوهامفقد ارجـو منكم ان تنبهوني
عـنـدمـا يـغـلق الــعـالم الـكـبـيـر ابـوابه

اعلموني!
wA¹dI ≠ ميسان « v−Ý
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بغداد

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
دائما ما يكون سـند في كثير من االمور في االفراح
واالحــزان .. لـكن مـا اشــاهـده في الــوقت احلـاضـر
من جيل وتربية غير صـحيحة ان كانت في البيت او
ــدرسـة جــيل يـحــسب له الف حــسـاب جـيـل خـطـر ا
ـادية جـدا حـيث االعـتـماد عـلى االهل من الـنـاحـيـة ا
وهناك كثـير من الشباب بـدون مراقب وقصدي عدم
مـراقـبـة االب واالم الى ابـنـائـهم ومـاذا يـفـعـلـون ومع
ا ادى الى من يتكلمـون ومن من االصدقاء يرافق 
وقــوع كــثــيــر من احلـــوادث وكــثــيــر من اجلــرائم ..
ـناطق مشـاهـد كثـيرة تـقع امام عـيني وخـاصة في ا
الشـعبـية والـتي تبـحث وتـشتري الـفصـل العـشائري
اليــ من نــاحـيــة تـرك ابــنـائــهم يـتــسـكــعـون في بـا
ـقــاهي وعــلى الــدراجــات الــنــاريــة وامــام مـدارس ا
البـس والـشــعـر الـبــنــات كـذلك عــدم اهــتـمــامــهم بـا
الطويل وكأنه ( علـي بابة ) كذلك يتـنزهون بسيارات
اهـلهـم وانا مـتـأكد انـهـا لم تـأتي هذه الـسـيارات من
تـعب بـل من ........... وفـوق كل هـذا عــنـدمـا تـكـون
هـنـاك مــشـكـلــة يـأتي االب وتـأتي الــعـشـيــرة  ويـبـدا
التبـرير عن تصـرفات ابنـائهم  لذا اطـالب ودائما ما
اطــالب من احلــكــومـة ووزارة الــداخــلـيــة ان تــتـدخل
بـسـرعـة ألنقـاذ  هـذا اجلـيل الـذي سـوف يضـيع من
ــتـقــدمــة هي عـلى بـ ايــديـنــا الن اعــتـمــاد الـدول ا
جيلهم لبناء الدولة الصحيحة ... واخيرا يجب علينا
بـنـاء جـيل قـادر علـى ان يقـف على قـدمه افـضل من

ان نربي جيل منكسر ...........

wFOÐd « ‰œUŽ

ه لنا في ظل وجـود معوقات تقـد
ـوارد تـعــاني مــنـهــا اولـهــا قـلــة ا
ـالــيــة وقــلــة االعالنــات وظــهـور ا
مـــواقع الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
جـميعـها كل مـاذكر انفـا احتد ضد
وسـائل االعـالم عـامـة والـصـحـافـة
خــاصـــة .. وبـــســبب هـــذه االمــور
تـضـطـرون انـتم كـروؤسـاء حتـرير
الى تقليص عدد مالك الصحيفة .
الــصـــحـــافـــة الـــيـــوم تـــعـــاني من
االنـقراض لـالسبـاب الـتي ذكـرتـها
اعاله وعالوة عـلـيـهـا عـدم جتاوب
ـؤسسات احلـكوميـة بشكل كـبير ا
مع ما تـنشره الصـحافة من وقائع
وحـمالت الــفـســاد حــيث ان اغـلب
الــتــحــقــيــقــات الــتي تــطــرقت الى
الـــفــــســـاد في الـــعـــراق كـــانت عن
ــيــة مـثل طـريـق وسـائل اعـالم عـا
فضائـية الفوكس كـروب وصحيفة
الـــواشــنــطـن بــوست وصـــحــيــفــة
الـغـارديـان .. فضـال عن ازدواجـية
سؤول الـعراقي الذين تعـامل ا
يــفــضــلــون اعــطــاء مــعـلــومــاتــهم
ووثــائـقـهم الــسـريـة الى احملـررين
االجـــانب وعــــدم اعـــطـــائــــهـــا الى
مـحـررين عـراقـيـ وهـذا يـقـلل من
نـشاط الـصحـفي ويـكسـر نـفسـيته
عـن الــــعــــمـل فــــضال عـن الــــوضع
ـضـطـرب نسـبـيـا وغـياب االمـني ا

التشريعات والقوان التي حتمي
الــــصــــحــــفي  ... عــــلى الــــرغم ان
الـــعــراق مـــليء بـــالــتـــحـــقــيـــقــات
االسـتــقـصــائـيــة ولــكن الـصــحـفي
يـتـخـوف اخلـوض فـيـهـا النـهـا قـد
تعـرض حـياته وحـيـاة عائـلته الى
الـتــصـفــيـة اجلـســديـة او اخلـطف
واالعـتقال.يـادكتـوري الفاضل انت
واالساتذة الذين تقودون الصحف
الــيـوم نــتـمــنى مــنـكـم ان تـنــقـذوا
الــصـــحـــفـي وتـــضــعـــوا لـه الـــيــة
يـسـتـطـيع بـهـا ان يـثق بـأن الـعمل
ة بـالـصـحـافة يـوفـر له حـيـاة كـر
بـعــيــدة عن تــهــديــدات الــطـرد من
ــؤســســة االعالمــيــة الــعــمل فـي ا
وعـدم االنتـقال يومـيا من مـؤسسة

الى اخرى. 
»;?d—∫ انــضـمـت االنــســة فـاطــمــة الى

ـرحلـة الثـالثة (الزمان) فـيمـا كانت في ا
من كلية االعالم. وكـانت اسوة بزمالئها
تتقاضى راتبـا اكبر من وظيفـة حكومية.
ولعلها تدرك ان الصحافة شغف وعشق
وتـــتـــطــلـب تـــضـــحــيـــات. ألـم يــقـل لـــهــا
ـا اسـاتـذتـهـا ان االبـاطـرة والـزعـمـاء طـا
? وألـم تعرف تنـموا ان يـكونـوا صحفـي
ان نابلـيون بـونابـرت قال اخـشى صرير
ـا اخاف اصوات القنابل? القلم اكثر 

تلك هي فضيلة الصحافة وقوتها. 
UL‰≠ بغداد  wKŽ WLÞU  

أنا اكتب إذن انا كلكامش( مقولة الشاعر) 
ــا به وخــرجتُ مـنـه جـاهال دخــلتُ الــشــعـر عــا

به(مقولة الشاعر)
كـتـبت بــألم تـصــنـيف بــغـداد بـتــسـلـسل (230)

عاصمة في الرداءة
آخر اإلنصافِ أم العواصم 

بعد التألقِ في ظالم جاف ِ
هذي فينا أوّال ببهائها 

وقبيح حضكِ مثقل األجالفِ
تترنح ترهال وتعسفا 

! أمُّ احملاسن جنةُ األوصافِ
من سكرٍ  ضغط  بدينك فاضح

! بلظى شموخك  سكتة اإلسرافِ
قد صنفوكِ حسيرةً ورديئةً

! نافِ وكئيبة  وبذيئة 
ياحسرةً  غلواؤها تغلي أسىً

ا وُضعتِ  بآخر األصنافِ!  
أم احلضارةِ صنفوكِ قبيحةً

! كفروا بدينكِ  راهب األحنافِ
من جور أمريكا  فقدتِ محاسنا 

! أصبحتِ شمطاءً بسن عجافِ
تل القمامة  فوق تل قائم

! ر قطافِ واإلرثُ أطالل 
d¼UA≠ بغداد « rOŠ—

WL UŽ dš¬ ÆÆœ«bGÐ


