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ـنـعك عن كل أن يـقـيم إنـسـان واحـد داخـلك عـلى الـدوام و
احلياة سواه  وأد هو إلنسانيتك متعددة احلاجات .

أن تبـقى محـتفـظا بـخيـبـتك األولى في جيب بـنطـالك كتـذكار
على ما مر بك سابقا  موت على قيد احلياة هو .

ان تعـلق بك رائحـة اإلنكـسار فتـصبح الـدالة عـلى حضورك
لـتــلـغي بـذلك كل روائـحك االخــرى الـشـامـخـة  طـعن لـذاتك

بسكينك .
 ( كن سعيدا ... لتكن ناجحا )

ال زلت اذكــر جـيـدا تــلك احلــكـمــة الـصـيــنـيــة ( ال يـؤدي كل
جناح الى السعادة  وحتما كل سعادة سبب لنجاح )

تـلكه من ـا  قبل سـن كـنت اعـتقـد أن السـعادة مـرهـونة 
شــهــادات او وظــائف  ويــرتــفع مــنــســوبــهــا بــأرتــفـاع تــلك
الشـهادات .اما الـيوم  فيـمكنـني القول بـثبات  ان الـسعادة
لكه  سواء ا نشعر به جتاه ما لكه   بل  ا  ال تتـعلق 

أكنا أطباء ام أساتذة ام فالح او حتى عاملي نظافة .
ريحة للقلب ليال او نهارا لو تأتي تلك النفحة من السعادة ا
!! لكـنهـا ال توهب لـغالء ثمـنهـا  بل يجـدها من يـبحث عـنها

ساعيا  فما هي حقيقة السعادة بنظر احلكماء ??
الــســعـادة كــمـا يــقــول نـيــكـوس كــازانــتـزاكــيس وهــو كـاتب
وفــيـلــسـوف يــونـاني  ( الــســعـادة  هي ان تــؤدي واجـبك 

وكلما كان الواجب اصعب  كانت السعادة اعظم ).
وهي كمـا يصـفـها أرسـطو ( ان تـكون سـعـيدا فـهذا اليـعني
أن كل شـيئ مثـالي  لـكن هـذا يـعني أنك أسـتـطـعت جتاهل
كل شيـئ غيـر مثـالي).لعـلهـا اذا فرصـة أن جترب حـصولك
كن ان يهبك االخرون إياه  فهات يدك لتأخذ ما على ما ال
توصل ألـيه علـماء الـنفس بـعد عـدة ابحـاث عسى أن تـشعر
يـومـا بـالـسـعـادة ألبسـط ماتـمـتـلـكه فـتـكـون نـاجـحا ألي دور

تؤديه ..
ن بات وأصبح وشجرة الثقة بالله تعالى تنمو  1-  هنيئا 
في قلـبه  سقاء تـلك الشجـرة يستـمده من هنـا ( قال تعالى
بسم الـله الرحمـن الرحيم "وفي الـسماء رزقـكم وما توعدون
ــانــنـا بــهـذه " ) ســورة الـذاريــات االيـة  22لـيس تــواكال إ
ا هو قادم  لكن بعد القـاعدة  بل سكينة وهدوء وأطمئنان 

أن نؤدي ما علينا من واجبات .
 2- ما أجمل ان تصحو وكأن العالم بأسره بدأ للتو وهو
يـنـتـظـر عـطـاءك له  فـجـزء من الـعـالم يـعـتـمـد عـلـيك كـل يوم
روءة   وهي أينـما كنت ( فالتضحية والعطاء هما جوهرة ا

التي تصنع السعادة ب البشر ) / هاني السليمان .
 3- عندما تتمكن من حترير روحك من طوق الكراهية

ن تسـببوا لك بـاألذى ومنتـهيا بكل مـن يسكن على مبـتدءا 
هذه األرض  حـيـنـهـا سـتتـعـرف روحك عـلى نـفـحة من ذاك
الشـعور اجلمـيل .( قررت التمـسك باحلب  فالـكراهية عبء

أثقل من أن يتم حتمله / مارتن لوثر كنغ الصغير ).
ن التعـرفهم  وإزدد رفـعة بـتعـليم روحك تعـلم ثقـافـة احلب 
حب من عـرفتهم وآذوك  حـينـها ستـكون أنـسان بحق ( من
السـهل أن تكره ومن الصعب أن حتب  هـكذا تسير األمور
 كـافـة األمـور اجلـيدة يـصـعب حتـقـيـقـها  واألمـور الـسـيـئة
يسـهل احلصول عـليها / كـونفوشيـوس ).فكن من أصحاب

همات الصعبة . ا
 4- تستبقيك ألوان احلياة عندها رغما عنك  وح تعجز
أمام غـمـوض جاذبـية األخـضر واالزرق مـنهـا  تذهب وأنت
مـنـحـاز إلـيـهـمـا ال لـشـيئ اال ألنـهـمـا أجـمل األشـيـاء وأقـلـها
تكـلفا .صادق الطبيـعة لتكتسب بـعض صفاتها  ( أن تكون
بسـيطا هو افضل شـيئ في العالم  أن تكـون متواضعا هو

أفضل شيئ يلي ذلك / تشيسترتون ).
عش حــيــاتك كــمـا حتـب ال كـمــا يــريــدهــا االخــرون  إلـبس
ـوضة مـاتـراه جـمـيال عـلـيك ومـريحـا لـروحك ال مـاتـفـرضه ا

عليك .
 5- محظوظ من يولد حامال صفات االرض التي اجنبته 
وكـــأن شــيـــئـــا مــا يـــشـــدهم لـــكل من حـــولــهـم  هل كل من
يصـادفهم أقرباء لهم لذلك هم مستـعدون دوما للعطاء معهم

دون أنظارهم بعد ذلك للسماء فقط..... و
فــكن كــاألرض في عـطــاءك لــكل من حــولك وقـلـل من سـقف
ـتـعـلق بـاالخـرين حـتى التـصـدم  وأرفع سـقف الـتـوقـعـات ا
ـتعلـقة بـالسـماء الـرحيـمة فـهي عند حـسن ظنك طمـوحاتك ا
بهـا دوما .بعـد اليوم ال تبـحث  عن السعـادة بعيدا عن ذاتك
 أبقى تدقق النظر ب خبايا روحك  وما اجمل ما ستجده
 مـا أجمل أن تـرى في مـرآتك سـعادتـك ألنك صرت تـشـعر
بقـيمة كل ما تملك حتى كوب الشاي خاصتك حتى أوراقك
ـبـعـثــرة والـتي حتـمل بـعـضـا من جـراحك  حـتى أشـيـاءك ا

ركونة جانبا والتي كانت يوما ما كل طموحاتك . ا

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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كي يكون دكانا لتجارتهم ,وساحة
لـصـراعـاتـهم بـعـيـدا عن بـلـدانـهم,
والـذي سمـح للـخـارج بـالـعبث في
الـعـراق هي الــطـبـقــة الـسـيــاسـيـة
الـــفــــاســـدة ,واألحـــزاب الــــقـــذرة,
ـقــراطـيـة فـعــنـدهــا  مـسخ الــد
ـوذج سيء جـدا, الــعـراقـيــة الى 
وأالن صـــار لــــنــــظــــام احلــــكم في
العراق سنـوات مع إرادة سياسية

إلدامته ,أي يصعب حترير العراق
مــــنـه حـــالــــيــــا أو الــــعــــمل عــــلى
ــتــوقع ان تــســتــمــر إصالحه ,فــا
ـشوهـة في تثـبيت ـقراطـية ا الد
حـــكـم الـــطــــواغـــيت فـي الـــعـــراق
وأدامـة الـفـساد ,وتـسـتـمر اإلرادة
قراطية اخلارجية في تشويه الد

العراقية.
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غــيـر الـواعي ,واألدهى ان يــلـتـزم
ويصر على خطيئته ,ويرفض أي
نقد لفعلته ,بل يعتبرها انتصارا
للـسماء عـلى الكافـرين. لو تواجد
وعي جـمـاهــيـري لــتم إقـصـاء كل
األحـزاب الـفـاسـدة عـبـر الـعـمـلـية
االنـــتـــخـــابـــيــة ,بـــاإلرادة احلــرة
الـواعــيـة ,لــذلك نــدرك أالن سـبب
اهــــــتــــــمـــــــام األحــــــزاب في دوام

اخلــــراب ,كي ال يـــــتــــشـــــكل وعي
جماهيري يقصيهم.
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> احملور الثالث: إرادة خارجية
احــــــــد أهـم أســــــــبــــــــاب حتــــــــول
قراطـية في العراق الى نظام الد
فـــاســد ,هـــو اإلرادة اخلـــارجـــيـــة
والـــتي تـــســـعـى جلـــعل الـــعـــراق
حـسب أهـوائـهم مـكـان لـلـفـوضى,

ـــقــراطـــيــة في ــاذا فـــشــلـت الــد
الــعـــراق في أنـــتـــاج نـــظــام حـــكم
يــنـتــصـر لـلــشـعب? ويـحــقق أمـاله
وتـطـلـعاته ,مع ان الـشـعب هو من
يـــخــــتـــار احلـــكـــام عــــبـــر لـــعـــبـــة
الــصـنـاديق ,أنه الـتــسـاؤل األكـبـر
الـذي يــثـار في الــشـارع الــعـراقي,
بعـد خيـبة أمل مـريرة بـفعل طـبقة
سـيــاسـيــة فـاسـدة ســيـطــرت عـلى
الـــــــكــــــرسي ,وحـــــــسب آلــــــيــــــات
ـكـنــنـا الـقـول ــقـراطـيــة! نـعم  د
قراطي أنتج اليوم ان النظام الد
لـنــا نـظـام حـكم فـاسـد ,أنـهـا أزمـة
حضارة تؤثر سـلبا باجملتمع وفي
الدولـة. لو نعود للـوراء قليال جند
ان أحــزاب الــســلــطــة فـي الــعـراق
حاليا,كانت على الضد من أمريكا,
وتــعــتــبــرهــا الــشــيــطــان األكــبــر,
وتــرفض الـتـعــاون مـعـهـا ,وكـانت
ـقـراطــيـة األمـريــكـيـة تـنــتـقـد الــد
وتـــعــتــبــرهـــا األعــور الــدجــال في
العصر احلالي ,لكن عندما أزاحت
أمــريــكــا نــظــام صــدام الــعــفــلــقي
ــقـراطـيـة ودعـتـهم لــتـطـبــيق الـد
األمـريكـية في الـعراق ,فـلبـوا نداء
أمــريـكــا مـســرعـ ,وارتــضـوا كل
ونـهــجـوا الــطــلــبـات األمــريــكــيـة ,
قـراطي هجـ  برعـاية نـهج د
أمـريـكـيـة ,فـتـخــلـوا عن ثــوابـتـهم
شـاركـة في حـكم الـعراق, مـقابـل ا
وحتــول الـــشـــيـــطـــان األكــبـــر الى
صــديق حــمـيـم جـدا! فــكــانت هـذه
أول عالمــات اخلــسـران ,وهــو مــا
حـصل الحقـا في إنتـاج نظـام حكم
ــــكن ان نــــطــــلق عــــلى فـــاســــد. 
ــقــراطــيـة الــعــراقــيــة كــلــمـة الــد
"الــفـضــيـحـة"! ال تــتـفــاجـأ من هـذا
الـطرح ,نقـول هـذا ألنهـا أصـبحت
ثل وعي األمة ,بل تنـتج شيء ال 
نتاج األكاذيب الـتي تمارس بشكل
ـنـهج ومـدروس من قـبل أحـزاب
السـلطة عـبر مـاكينـاتهـا اإلعالمية
وقـنـواتـها الـفـضـائـيـة وجـيـوشـها
االلـكـترونـية ,لتـنـتج قـناعـات عـند
اإلفـراد تـصـل الى حـد الـيـقـ ,مع
أنـــهـــا مـــجـــرد أكـــاذيب مـــنـــمـــقـــة
ومدروسة بعناية فائقة ,وهنا عند
ــكـر هــذه الـنــقــطـة نــحـدد مــوقع ا

ــــــواطن مـن قـــــبل األحـــــزاب, بـــــا
ـقـراطـية, مـسـتـغـلـ اللـعـبـة الـد
لـتـشــكـيل طـبــقـة فـاســدة تـتـمـسك

بالكرسي بكل ما تملك من قوة.
اإلشكالية تنطلق من ثالث محاور
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> احملور األول: أحزاب السلطة
مـن أهم أســــــبــــــاب انــــــتــــــكــــــاس
ـــقــراطــيـــة في الـــعــراق هــو الــد
أحزاب السلطة وسلوكها األناني,
بعيدا عن مصالح الوطن والشعب
الــعــراقي ,حــيث أســـست مـــنــهج
احملـاصـصـة بـاحلكم ,فـجـعلت من
الـدولة غنـيمة تـتقاسـمها األحزاب
كال حـسب وزنه الـنـيـابي ,وهـكـذا
تـشــكل حـلف من األحـزاب الـنـتـنـة
الـتي ال هم لـهـا اال االسـتـمـرار في
الـنهش بـلحم الـدولة ,غـير مـبال
باسـتمـرار تـخلف الـدولة وتـعاظم
األزمـات الــتي لـهــا ارتـبــاط وثـيق
بــاجلــمـاهــيـر ,مــثل أزمــة الــسـكن
والـصــحـة والـبــطـالــة والـتــعـلـيم,
فـأالهم عـنـد أحــزاب الـسـلـطـة هـو
الــســيــطــرة عــلى تــخــصــيــصــات
مــــوازنـــة الـــدولــــة وتـــبــــديـــدهـــا.
فــأصـبـحت الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة
ـــــرور لـــــلـــــصــــوص مــــنـح صك ا
والـسـفـلـة ,لالسـتـمـرار في تـدمـيـر
ـــقـــراطـــيـــة الـــدولــة ,أي ان الـــد
أصـبحت مشـوهه وال تنـتج اخلير
لألمــة وال جتـعـل من الــشـعـب هـو

احلاكم ,بل هو اجملني عليه.
> احملور الثاني: وعي اجملتمع
صـيبة الكبـرى هي غياب الوعي ا
اجلمـاهيري ,فهـناك جـهل مقدس,
يـقـود الـنـاس لـفـعل اخلـطـأ دومـا,
لـــذا جنـــد الـــنـــاس وخـــصـــوصـــا
مــحـــدودي الــدخـل والــفـــقــراء مع
حيـاتهم الـبائـسة لـكنـهم يتـجهون
في كل انــتـــخــابــات الـى تــكــريس
تـــــواجـــــد حـــــلف األحـــــزاب سيء
الــصـيت ,مع عـلــمـهـم بـفــسـاد من
يـنـتـخـبـوهم ,لـكن يــعـدون فـعـلـهم
واجبا مقـدسا يجب القيام به وإال
اعــــتــــبــــروا عــــاصـــــ لــــله ان لم
يــنــتــخــبـوهـم من جــديـد ,فــانــظـر
حلـجم التنـاقضات فـيفكـر الناخب

هذه االفكار هي خيوط  
مرتبطة بوقائع تعايشنا معها 

واقف مرِرنا بها  و

تـتـشعـب االفكـار وتـتفـرع فـمنـها
مـاهي أسـئلـه عجـزنـا عن ايـجاد
حـلـوال لـهـا فـتـحـولت مع الـوقت
الى هـــواجس تُالحـــقــنـــا في كل

ح 
ومـنـهـا بــقـايـا مـلــفـات عـالـقه لم
تُـحـسـم بعـد كـأن تـكـون احـالما
وطموحات مُخـططا لها لكننا لم

نصلها بعد
فيبقى الـهاجس والقلق يُالحقنا

نتيجه حُرصنا على إتمامها.
بــالـواقع نُــحن نَــعـيـش في عـالم

َتاهات داخل اذهاننا  من ا
تـتخـللُـها مُـعلـقات فـكريـة حائرة
ُـنتصف وأضلت طريق وقفت با

النسيان   
واقـــعـــاً االفــــكـــار الــــتي تَـــدور  
خـيلتـنا هي عـبارة عن مـلفات

مخزونه بعقولنا 
واي موقفٍ ما يواجهنا

في احلـــــيـــــاة يـــــكــــون كـــــفـــــيال
بــأسـتـدعـاء مـلف وفـتـحه في اي

حلظة
 ليكشف عن مخرون ذهني وَفير
ــوقف حــامالً ذي صــلــة بــهــذا ا

معهُ خيوطا مُتشابكة
كفيـلة بـبعثـرة االوراق بأذهـاننا
بعـد مـا اسـتـغرقـنـا وقـتـاً طويالً
وجــهــداً كــبــيـــراً في تــرتــيــبــهــا
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بغداد

مـنـذ عـام  2006واحلـكـومـة الـتـركيـة تـضـع حـجـر االساس
عـلـى بــنــاء ســد أ لـيــســو جــنــوب شــرق الــبالد مـع احلـدود
الـعـراقـيــة الـسـوريـة وهــو يـعـتـبــر ثـاني اكـبـر ســد بـعـد سـد
وجودة اتاتـورك لقـد استـغلت احلكـومة الـتركـية الـنزاعـات ا
في الـسـياسـة الـعـراقيـة الـداخـليـة وزعـزعتـهـا كـما اسـتـغلت
ضـــعـف احلـــكـــومـــة وهي الـــتي تـــصـــول وجتـــول في داخل
اراضـيــنـا  لــذلك انـشــأت هـذا الــسـد الــضـخم حــتى حتـرم
ـيـاه الـتي هي مـلـك اللـه سـبحـانـه وتعـالـى وهو الـعـراق من ا
الــقــادر عــلـى ازاحت هــذا الــســد من الــوجــود الن االسالم
ــهم نــعـود الى ودين االسالم ال يــقــبل مــثل هــكـذا افــعــال ا
حـديـثــنـا وهـو كـان من االجـدر عـلى احلــكـومـة الـعـراقـيـة ان
جتـــري مـــحـــادثـــات مع اجلـــانب الـــتـــركي وكـــذلك اجلـــانب
االيـراني حــول مـصــيـر مــيـاه الــعـراق مــنـذ ســقـوط الــنـظـام
وارد ـوضـوع امـهل وتـرك علـى رف وزارة ا الـسـابق لـكن ا
ائـية ولم اسمع ان وفـد او وزير سافر الى تـركيا او ايران ا
ـياه ألنـنا عـندمـا نشـاهد نـهر دجـلة ومـا وصلة بخـصوص ا
ــيـاه وظــهـور اجلــزر الـصـغــيـرة في وسط الــيه من ضـعف ا
النـهر نتـذكر ايـام السبـعيـنات وكيف كـان يزهـوا وكيف كان
يـعـطي جـمـالـيـة لـبغـداد ال أعـرف  مـاذا يـوجـد بـداخل قـلوب
هذه احلـكومة  التي حتمل احلقد والـكراهية اجتاه ابن البلد
وارد والتـي وقفت تتفرج وال جتد احلـلول كما صرح وزير ا
ـواطن خزانـات اضافـية قـد تكـون هذه ائـية بـان يشـتري ا ا
صفـقـة جتـاريـة للـوزيـر  وهل هـذا كالم مـنـطـقي من وزير ..
وانا من نـاحيتي اقول للوزير هـناك حلول بسيـطة لكنها تفي
ـيـاه .. وهي ان ترفع بالـغـرض وقـد تتـراجع تـركـيا وتـفـتح ا
شكـوى الى مـجلس االمن ضـد هذه الـتصـرفات الـتركـية ...
ـان العراقي احلل االخر هي دعـوة للحـكومة الـعراقيـة والبر
قاطـعة البضائع التـركية التي غزت السوق ومثـلوا الشعب  
العـراقي ووقف جمـيع الشحـنات والـشاحنـات من جهـة البر
ولنـرى ماذا سـيحـدث بعـدها ... يـا حكـومة حتـركوا وتـركوا
موضـوع الـكـراسـي الن الـشـعب فـاض غـيـضـا وال نـريد ان

ندخل في معمعة اخرى ..... عاش العراق .
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وطـيـهـا.هـذه هي احلـيـاة عـبـارة
عـن تَــــــــجــــــــارب ومـــــــــواقـــــــف

تُصادفنا  
لــــــكل جتــــــربه ومــــــوقف مَــــــلف

مخزون بعقلنا
تـخـتـلـف الـتـسـمــيـات بـأخـتالف
واقف الشخوص وبتعدد ا

هُـنـا قـد وصــلـنـا الى تـشـخـيص
االسباب وهي

ُعلقات الذهنيه"  "ا
الـــتـي قـــد تَـــتـــفــــجـــر بـــأي وقت
لـيُـصـاحبـهـا نـشاط كـم هائل من
ـوقف او ـرتــبــطــة بــا االفــكــار ا
احلاله الي واجـهـتنـا والتي لـها

اصوالً وجذوراً في اعماقنا .
و نـشـاطـهـا يـكـون نـتـيـجهً لـعدم
ــلــفــــــات بــشــكلً اكــمــال غــلق ا

سليم
ُعالج الذي هنـا اُشبه العـقل بـ"ا

يعمل بأجهزه احلاسوب" 
فـي حـــاله فـــتح اكـــثـــر من مـــلف
وتَصـفح اكـثر من واجـهـة بوقتٍ
واحـــد ســوف يُـــصــاب اجلـــهــاز
بـخـللٍ ما لـعدم قـدرته على عالج
ــلــفـات والــتـعــامل مــعـهــا بـآنٍ ا

واحد .
خطـوره هذا احلال يـوصلنا الى
الــتـشـعب والــتـعـمـق بـالـتــفـكـيـر

والشعور بالتيهان الفكري

وصـــوالً الى عـــدم قـــدرة الــعـــقل
عـــــلـى اتـــــخـــــــــــاذ الــــــقـــــرارات

وحسمها.
العوالق هُنـا سَببت لنا إرباكات
فكريه خلقت اضطرابات ذهنية
الــذي بـدوره يُــسـبب لــنـا الــقـلق
واالرق الذي يُرافقنا جملرد مرور

فكره او موقف بسيط .
واحلل هُـنـا يـكُـمن بـالـتَعـجل في

لفات العالقة حَسم ا
ــــنــــتــــصف وعــــدم الــــوقــــوف 

الطريق
نـتخـذ قرار إمـا نـغلـقهـا بالـكامل
او نُـكملهـا الى النهايـة ونتحمل

نتائجها
لـكـي نـتـجـنب تــراكـمـات االفـكـار

التي تُعرقل قراراتنا
وتــؤجـل حــســمــهــا الى اشــعــارٍ

آخر.
اذن كخُالصة

احـسم ملفـاتك العالـقة و ال تقف
ُـــنــتـــصف وأتـــخـــذ قــراراتك بـــا
ُــنــاسب ومَــرن عــقـلك بـالــوقت ا
عـلى احـتـرام احلـقـيـقة حـتـى لو

كانت مُرة 
فـتـجـرع مَـرارتِـهـا أفـضل بـكـثـيـر

من عدم مواجهتها .
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قـــــــد ال حتـــــــتـــــــاج الـى خـــــــبــــــــراء او من ذوي
االختصـاص و ال تبتغي جهدا عـند محاولة نقد
الدراما العراقية او تشتهد بالبحث والتدقيق و
الـتـمـحــيص لألعـمـال االخــيـرة الـتي انــتـجـتـهـا
الــفـضـائــيـات والـتي مـن اخلـطـأ يــطـلق عـلــيـهـا
تـســمـيـتـهــا (درامـا)  وهي ال حتـتــاج الى جلـنـة
انـقاذ الـدراما او لـلجنـة اخرى لـدراسة وحتـليل
عملية تدهور( الدراما )احمللية والتي لم تتعاف
ـا ـزمــنـة  مـن عـلـلــهـا و تــخـرج من عــزلـتـهــا ا
جـعــلـهــا تــعـيــد نــسخ جتـاربــهــا الـســابــقـة في
اضية بإعـادة نفس االعمال و بذات السنـوات ا
الـوجه الـتي اسـحوذت عـلى اغـلب الـفـضـائـيات
فـلم تـستـطع احملطـات بتـغـييـر الوجه فـما زالت
ـتـنـوعـة ! االسـمـاء نـفـسـهـا تـكـرر في االعـمـال ا
ـتلـقي لـصالـح اي محـطة حتى اخـتـلطت عـلى ا
ـؤلفون ـؤلف او ا يعـمل احد الـفنـان ولم يع ا
الـذين بلغ عـددهم خمسـة في احدى الفـضائيات
نـتجة هـكذا اعمـال !!! بإنـتاج فكـرة جديدة بل ا
راح يستنـسخ االعمال الـسابقة بـالفكرة نـفسها
ولــيـس االعــمــال الــســابــقـــة فــقط بل اســتــعــان
بتـجـارب كومـيـدية اخـرى كـما في مـشـهد قـطاع
الطـرق الذين يقفـون فتاة لسرقـة سيارتها حتت
تـأثير مـختـلف االسلحـة اخلفـيفة لـكنـها ال تأبى
وال تـعـيـر اي اهــمـيـة لــتـهـديــدات الـلـصـوص و
بـحـشـرة صغـيـرة يـخـرجهـا احـد الـلـصوص من
جيبه لتهرب مسرعة كاجملنونة وتترك سيارتها

ـشـهد الـذي ال يـتـجاوز لـقـطاعـي الطـرق وهـذا ا
ثـالثة دقائق قد أنـتجته قـبل عام او اكثـر محطة
فــضــائــيــة لــبـنــانــيــة وحــتى تــنــاقـلــته وســائل
الـتواصل االجتمـاعي للترفيـه و رسم االبتسامة

تصفح .  ب ا
واعـتـقــد ان جتـربـة الـدرامــا الـلـبـنـانــيـة لـيـست
افـضل حال مـن جتربـتـهـا السـيـاسـيـة و التي ال
مـازالت تــرهق بــلـد االرز والــتي اســتــعـان بــهـا
الـسـاسـة الـعـراقـيـ فـلـم تـكن بـتـلك بـالـتـجـربـة
الــنــاجـحــة او الــفـذة و تــســتـحـق  تـكــرارهـا او

تعميمها . 
اركـية كما لذا افـضل االستعـانة بالـتجربـة الد
اســتـــعــان الـــزعـــيم (عــادل امـــام )بــالـــتــجـــربــة
ــاركــيــة الـــتي كــان اثــرهــا واضــحــا عــلى الــد
ـتـلقي الـعربي ـصريـة وعلى ا االعمـال الفـنـية ا
ــصـري فــحــسب ونــقــلــة بـالــســيــنــمـا ولــيس ا
صـريـة بأفـكار فـنـتازيـا جديـدة مـستـوحاة من ا
ـريـر لـلـشـبـاب الـكـومـيـديـا الـسـوداء و الـواقع ا
الــعـربـي و تـســتــحق ان تـســمى بــالــكـومــيــديـا
ـسة اجلمال ـاركية ال تـخلو من  والتجـربة الد
شـاركة الفنانة (نيكول سابا) وبذلك اللبنانية 
قـد نكـون حـقـقـنـا جنـاحـا درامـيـا كـبـيـرا تـيـمـنا
ـاركـيـة النـاجـحـة لـلـزعـيم عادل بـالـتـجربـة الـد
مكن حتـقق لنا العـمل بتجربة امـام والتي من ا

اجملرب التي اثبتت جناحها  ....
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تَمـرُ االيام وحتملُ مـعها مواقف
وجتارب خضناها 

البعض منها يَظلُ عالقاً

واآلخر يسلكُ طريق النسيان
تتزاحم افكارنا وتتفرع اصولها

ونشأتها 

ـــــرة لـم تـــــخش ورأتـه في هــــــذه ا
اقتـربت مـنه واذا تـنـهـمـر بـالـبـكاء

وقالت له اشتقت لك ...
هـي لم تــعــشق شــكـــله بل عــشــقت
روحه الـتي كـانت تـالحـقـهـا ايـنـما
ذهبت وعندما يحل لها مكروه كان
هــو اول احلـــاضــرين لـــنــجـــاتــهــا
تــذكــرت عــنـــدمــا ســقــطت في مــاء
الـنهـر اجلـاري كـسر غـصن شـجرة
وارســله الـى الــنــهــر لـــكي تــنــجي
وجنت عـزيــزتي حـواء انك عـنـدمـا
تـعــشـقـ شـخـصــا التـنـظـرين الى
مــايــقـــدمه لك مــاديـــا انــظــري الى

مـاســيـقـدمه مـعــنـويـا لك ..تـذكـري
عـنـدمـا تـنـجـحـ سـيـكون اول من
خـلـفك يـصـفق لك ..تـذكـري عـنـدما
تــنــهــزمــ وتـــخــســرين من شيء
هــــنـــاك شــــخص يـــذكــــرك كم انت

ناجحه .
.التــفـكـري بـهـدايـا ثـمـيـنـة بـاهـظـة
مـتى سيـهـديك ايـها بـقـدر مافـكري
انه مـعك رجل يـحارب اجلـميع من
اجل احالمك وطــمــوحك ومن اجل

نفسك انتي...
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ذات يوم من االيام وقعت فتاة في
عـــشق دب اســود ..كــانت كل يــوم
تــذهب الـى احلــقل لـــكي تــراه من
بـعيد كـان اجلميع يـحذرها من ان
التـقترب مـنه خوفا من ان يـؤذيها
ـا قـد النه كـان كـبــيـر احلــجم ور
يــكــون مــفــتـرســا....هـي تــريـد ان
تــقــتــرب مـنـه لـكــنــهــا تــخـشى ان
يـــــخـــــدشـــــهــــا يـــــجـــــرحـــــهــــا او
يـؤذيها...لذلـك تقترب مـنه وتهرب
..فجأءة اختفى ذلك الدب ولم تره
...كــــانت كـل يــــوم تــــفــــتش عــــنه

وتفتش لكن بدون جدوى...

ظـلت تـراقب امـاكـنه ومـسـكـنه ولم
يـأت .حـزنت جـدا ظـنت قـد اصـابة

مكروه ولم تراه ثانية ..
في ليـلة من الليالـي سمعت صوتا
قريبا من نافـذتها خشيت ان تفتح
الـنــافـذه خـوفـا ان يـكـون ذلك ذئب
او حــيــوان مـفــتــرس لـكـن قـلــبــهـا
اخـــبــــرهـــا ان ذلك الــــصـــوت هـــو
الــصــوت الـــتي تــفــتـش عــنه لــيال
ونـــهـــارا ..فـــتــحت الـــنـــافــذه واذا
بـالـدب يـكـون هـناك حلـظـة يـقـترب
وحــيـنــا اخــر يـخــتـفـي..هـربت من
نزل الغرفه مسـرعه وفتحت باب ا
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بــعــد مـطــالــبـات بــتــوفـيــر الــكـهــربـاء
ــواطــنـ وإذا بــاإلجــابــة الـســريــعـة
تـصـل لـشـعب من احلــكـومـة الــصـمـاء
بـكل معنى الـصم والبكم احلـقيقي إنه
يـأيهـا الـشعب أن عـدم توفـر الـكهـرباء
ـاء جاء ـاء وقطع ا هو نـتيـجـة قطع ا
نتيجة لبناء سد تركيا الذي بدأ مطلع
الـعام  2006اي في حـكـومة الـتـوافق
الــــوطــــني ورص الــــصــــفــــوف وعـــدم
ــــربـع األول نــــعم كل الــــرجــــوع إلى ا
ـانــشـيت حـكــومـة جـديــدة تـقـل هـذا ا
العـريض األحمر أن ال نـدخل البلد في
دوامــة ســـوداء ومـــتـــاهـــات يــصـــعب
اخلروج مـنها والشـعب صاحب القلب
األبــيض يـصـدق تـلك األقـوال الـزائـفـة
التـي هي تهـديـد واضح لـضـياع وطن
ومـــواطـــنــيه بـــالـــكــامل أن مـــا حل به
بالـعراق الـيوم هـو نتـيجـة خلداع دام
أكـثـر من خمـسـة عشـر عـاما أن قـلـبتم
أيها العراقي بهذا سوف يرجع حكم
البعـث وان قبلتهم بـذاك سيرجع حكم
الــهـــدام وان صـــمت أحـــدكم عـن هــذا
سيحـكم فيـكم القتـله والسـراق وهكذا
والـشـعب صـار يـدفع ويـدافع عن هـذه
الـعمـلـية الـسيـاسيـة الفـاشلـة بتـصور
انه يـــحـــمي الـــبـــلـــد من الـــوقـــوع في
الـهاويـة واحلقـيقة هي انـهم من حيث

ال يـشعـرون دفـعوا بـل البالد والـعـباد
ظـلـمه الـتي ال يـخرج مـنـها للـنـهـايه ا
ـــاً إله هم أصـــحــاب الـــتـــخــويف ســـا
ـتفق على سـتقر وا ستـمر لشـعب ا ا
كلـمه واحد عـرفناهـا منـذ حكم الـلع
الـطـاغــيـة قـاتل الــنـفس الــزكـيـة هـدام
االعـوج ابن العـوجة هي اني مـعليه و
ــعــود مـــنــو الي يــســـمــعك ومن هل
الـــــكالم الـــــلي ال يـــــأخـــــر وال يـــــقــــدم
واحلـقـيــقـة هي أنه ال أحــد يـدفع ثـمن
انــعــدام األمن واالســـتــقــرار والــغــذاء
ــــاء والـــكـــهـــربــــاء والـــغـــاز وغالء وا
ـعـيـشـة سـواهم األسـواق وصـعـوبـة ا

هم أبناء الوطن الـذين كانوا يعيشون
في زمن الــنـظــام الــدمـوي والــذين هم
سـيــبـقـون فـي كل زمـان يـعــيـشـون في
بــلــدهم الــعـراق الــدامي كــمــا أســمـاه
ســاســـة الـــصـــدفـــة االثـــنـــ الـــدامي
والـثـالثـاء الــدامي واألربــعــاء الـدامي
واخلـميـس واجلمـعه والسـبت واألحد
الدامي ونعدم نصف الشعب  ب قتل
و نفي وتشرد ومجاعه. وماشفت احد
انــعـدمـت اخلـدمــات عـنــده لــو ضـحى
ــســؤولـ بــأهل بــيــته لــلــوطن من  ا

كدامي.
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