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لم أتـمـعن كثـيـرا بـتلك الـتـحيـة أو بـاألحرى
بـــتــلك الـــنــظـــرات ألني لـــست من طـــبــقــات
الـشـباب وال مـصـنـفا من الـعـرافـ األفذاذ 
ــا حــدثـني حــدسي الـتـي مـرت عــلـيه في إ
مـرحـلـة مـا بـعض الــتـحـيـات ومـنـهـا حتـيـة

وسالم العيون الالهثات .
هنا (الفضول ) ألـقى علي شباكه وسحبني

إلى ضفة السؤال.
 ولـــكي ارضـي هـــذا الـــفـــضـــول ســـألت عن
صــاحب الــســواد وســر هــذا الــســواد ألني
كـنت اعـرفه مـنـذ مـا يـقـارب الـعـقـدين وأزيد
عليه بـشيئ يسـير  ولم تسـعدني اإلخبار 
ولـم تــســرني ســمــاع األحــوال  إذ األمـواج
تــعـاقـدت عــلـيه بـ الــشـواطئ واإلعـصـار 
وكل موجة تـزيد علـيه بسواد سـوادا حالكا

أخاذا .
لم اسـتطع الـبوح أكـثـر لكي ال يـفتـضح سر

هذا السواد 
ولـو كـنت اعـلم بـذلـك لـرددت حتـيـة الـعـيون

بأحسن منها أو مثلها ...
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النجف 

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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اذا لم نغتنم الفرص في حياتنا
وبعد هـذه اللـيالي وااليـام التي مرت
من سـنــ عــمـرنــا قـد تــكـون حــزنـآ
زوجـآ بااللـم او فرحـآ او غدر من

الزمان
وحلـضـات اخرى نـتـمـنى لـو انـنـا لم
نــولــد لـــهــذه احلـــيــاة ونــتـــحــمل كل
مايدور فيـها ويحـدث لنا لـكن بعدها

نحمد الله ونشكره لنعمه علينا
وبتواجد احلب في هذه احلياة الذي
نعـتبـره ملـجئـنـا الوحـيد حـ حزنـنا
وغـدر الــزمــان بـنــا لــكن لــيس دومـآ
ــــواقف يــــكــــون هـــو فــــفي بــــعض ا

اجلاني والقاتل للشخص
والاقـــصـــد مــعـــنـى احلب فـــقط حب
احلـــبـــيب بـل قـــد يـــكـــون حب االهل
واالصـدقـاء وحب الــنـفس ورغــبـتـهـا

في احلياة
اذا حاصل ضرب الـسنـ هو جمع

االيــام مع اســابــيـــعــهــا بــاشــهــرهــا
واخـراجـهــا من عـمــرنـا بـحــلـوهـا او

مرها
وتـبــقى قــافـلــة احلــيـاة ســائــرة بـكل
الـوانـهــا وتـزهـو بــافـرادهـا فــقـوانـ
ـة ويـبـقى فــوقـهـا قـانـون الـبـشـر ظــا

احلق االلهي ومصدر امالنا 
فدروس انبـيائنـا وعبرهم التـخلو من
االمل فسيـدنا ابـراهيم عـليه السالم
زرع فـيــنـا الــثـقــة بـالــله ثم انــفـســنـا
فــوقف امـــام الــطـــواغــيـت وحتــداهم
واثبت لـهم طـريق احلق وصـبـر على

ظلمهم وعنفوانهم
ـطـاف النـنسـى ان لكل وفي نهـايـة ا
كهف بـقـعـة ضوء صـغـيرة او كـبـيرة
فـــشـــعــــاع االمل بـــاق رغـم تـــدهـــور

احلياة
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ا كنت اعذره هدم البناء و
وكيف اعذره صحبي بها هدما

خمسون عاما مضت حاال وافقده
كطارق الريح يلهو سابقا قسما

نبكي رحيلك هذا اليوم اجمعنا
فقد صحوت على صوت له قدما

يقول مصطفى ابني االن اتركه
يصير ظلي اخي قد عفته علما

وقد بنيت وقد تبني فوا اسفا
سدى تضيع بهذا موطني حلما

ابني ماثرك الكبرى على جسدي
افصل الوهم بعد همومنا وهما

سل التجاعيد في وجهي لتخبره
عما أعاني وقد عشت الهنا نقما

باألمس بيتك علو الغيم انظره
ا واليوم بيتك نصف جنومه ا

كالمنا اليوم كنا األمس نسمعه
ضاع الكالم محال نتبع السأما

أكاد امسك من علياك لي جنما
اكاد اعصف في بحر الدما عدما
ا ضاع من زمني لقد خسرت كر

 غير اخلسارة باتت في يدي وشما
بربكم مثل هذا الشخص لي قدر

امله أكره اخليرات والنعما
انا فنحن بنو االنسان في جزع

تقول امش وتابع حول الهمما 
باألمس كنت االقيك وحتضنني

 واليوم بعدك من أوصيت بي صنما
قد كنت قربك مشدودا إلى قيم

 واحلال اصبح حتى اتعب القيما 
ا ضاع زورقه رء  ما حيلة ا

 وكم يواجه من ريح بها اصطدما
لقد يتمنا جميعا بعدما رحلت

 كل الثقافة  حاال جنمها يتما
ا لم جلستنا كان الكر كر

ا عمودنا انثلما  وكيف جنلس 
تراه يعمل ال صوت وال خبر

 تراه يحفر حقل الشعر لو هدما
يروح يرجع ال تدري مواجعه

 وال يبوح بها والسر قد كتما
اذا ولم تنفع بكت صخرا ابكي 

خنساء عصري وحتى عصرنا انهزما
اذا وما دمعي يسألني ابكي 

وقبلك الناس قد ذاقوا لهم سهما
رئي في صغر لم افقد البصر ا

ا رحلت اجس القلب لي ورما
الناس حتلم واألحالم تتبعها

اما كر لقد أمسى لنا احللما
ياما ملكت كنوزا لست املكها

 وهل تساوى بدهري كل من نظما

واطن ـواطنـ فـقـد سلـبـتم ا ذقـون ا
ـــشــروعـــة ودمــر ابـــسط حـــقــوقه ا
العراق ككيان قابل للحياة واصبحتم
ـرافق االنـســانـيـة ذات أفـة تــنـخـر بــا
ــواطـن وارهـقــتم ــســاس بــحــيـاة ا ا
كاهله بسـياسات التقشف فـحملتموه
ــالـيـة الـنــصـيب االكـبــر من االعـبـاء ا
التي إستثنيتـوا منها كبار الفاسدين
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انية بتاريخ شهد العراق انتخـابات بر
(12 مــارس 2018) وكـــانت مـــفـــاجـــأه
وصدمه للكثيرين داخل وخارج الوطن.
وقبل الـدخول بـنـتائـجهـا اود ان اعطي
فــكـرة عن آلــيـة الــعـمــلـيـة اإلنــتـخــابـيـة
ـا حتمله من اجملحـفة بحق الـعراقـي 
قراطية معلنة ? ديكتاتورية مبطنة لد
فبعد احـتالل امريكا لـبلدنا الـعزيز عام
ــقـراطــيـة (2003) وزعــمه بــجـلب الــد
لوطـننـا والعـيش الكـر وهذه اخلـدعة

الكبيرة التي صدقها األغلب واألعم .
إن اإلنــتـخــابـات احلـرة الــتي مــارسـهـا
شعبـنا تعـد له فرحة كبـيرة ألنه لم يكن
ــواطن ـــارســـهــا مـن قــبـل وأصــبـح ا
يـــفــــرح ويــــتـــبــــاهى بــــلـــون اصــــبـــعه
البنفسجي تعـبيراً حلريته وحرية رأيه

ولكن ما خفي كان أعظم!!
أود ان أعرج على تـفاصيل اإلنـتخابات
التي جرت يـوم السبت من شـهر مايس
(2018) الـــتـي انــتـــخـب فـــيـــهــا (328)
ـانــيـا وبـدورهم يـنــتـخـبـون عـضــوا بـر
رئــيـس الــوزراء ورئــيس اجلــمــهــوريــة
وكمـا هـو معـروف وحـسب احملاصـصة
الـطــائـفـيـة واحلـزبــيـة فـرئـيس الـوزراء
(شـيـعي) ورئــيس اجلـمـهـوريه (كـردي)
ان (سني) ......... الخ ورئيس البر

ـــقــاعــد الـالزمــة لألغــلـــبــيــة (165 إن ا
صوتـا) اي (الـنصف + 1)  أما الـنـظام
ـان من الـداخـلي يـنـتـخب مـجـلس الـبـر
ـفتوحـة بالتـمثيل خالل شكل القـائمة ا

الـــنــســـبـي لــلـــقـــوائـم احلــزبـــيـــة وذلك
بإستخدام احملافظات كدوائر إنتخابية
ويستخدم نظـام (سانت ليغو) اجملحف
ـعـدل وفـقـاً لـلحـكم بـحق الـعـراقـيـ وا
الـصـادر من احملكـمه اإلحتـاديـة الـعـلـيا
في العـراق والسـبب ألنه سابـقاً يـعتـبر
إضـــطــهـــاداً لألحــزاب األصـــغــر واألقل
شـــأنــــاً في الـــشـــارع الـــعـــراقي ولـــيس

سك .. اي مهزلة هذه ..!! للشعب ا
هــنــالك ثــمــانــيــةِ مــقــاعــد مــخــصــصــة
) (وواحد لألقليـات (خمسا لـلمسيـحي
) (وواحــدا ـــيــنــدائــيــ لــلــصــابــئــ ا
لأليــزيـديـة) (وواحــدا لـلــشـبك). في 10
ينـاير 2018 قـررت احملكـمـة اإلحتـادية
ان تــكـون مـقــاعـد األيـزيــديـة الـنــيـابـيـة
ـكون طبقاً ألحكام تتناسب مع نفوس ا
ــادة (49 اوالً) من الــــدســـتـــور الـــتي ا
تقـضي بـأن مجـلس الـنواب يـتـكون من
عـدد األعضـاء بـنسـبـة مـقعـد واحـد لكل
مئة الف نسمة . وفي 14 كانون الثاني
قاعد 2014 قررت احملكمة العليا ان ا
ـندائي اخملصـصة لـلـمكـون الصـابئي ا
يـنـبـغي ان تـعـطى عـلى أسـاس الـدائرة
اإلنتـخابـية الـواحدة .. لـقد قـرر مجلس
النـواب ان يكـون الـتصـويت إلكـترونـياً
ــنـاطق مـن خالل إسـتــخـدام بــجـمــيع ا
اجـهزة الـعـد والفـرز اإللـكـتروني وان ال
يــكـون لألحــزاب الــتي تـشــارك أجــنـحه
مسلحه تؤثر على اإلنـتخابات وتكثيف

راقب احمللي والدولي . اعداد ا

مصيبة فرحة زدنا بها تخما
من باع درا إلى الفحام يفقده

بريقه مهما بار السوق واقتدما
خفف مسيرك تلك الناس راحلة

ن عزما لم يبق فيها سوى الذكرى 
عزاء امي واجدادي ومن رحلوا

لدار ربي وعافوا بعدهم ظلما
اذن عزائي عزاء الفكر في بلدي

ا وقد اعزيك حتى احمل اال
جرس األماني وما جدواه من جرس

يرن يوما وال يدري اذا سلما
هيهات هيهات ان تلتذ في وطن

هدم القبور وباع القبر محتدما
فكم قضيت بها صحبي أودعها

وكم قضيت بها عمرا هنا انفصما
عمر سأقضيه باحلرمان اقطعه

ونصف عمري سرأب حبله تهما
رء ال وجع ال حتس يئن ا

عندي الرزايا وحقي أعلن النقما
ان الغريق فال يحتاج منقذه

 مهما يشد خيام السفر واقتدما
اخي كر وما اغالك من رجل

شي الهوينا وحتى بنفسه قسما  
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الـتي زورت بـإسم الـطـائـفـيـة واإلرهـاب
ــقــيــتــة صــعــد وبــفــضل الــطــائــفــيــة ا
الـطـائـفـيون الـسـنـة والـشـيـعـة الـسراق
واألقزام للـحكم ومـازالوا بـاحلكم ألنهم
جــنـدوا الــدسـتــور الـفــاشل لـصــاحلـهم
وحرفوا الـقوانـ وعدّلوا الـقسم اآلخر
ــصـــاحلـــهم وبـــقــوا جـــاســـمـــ عــلى

. صدورنا جاثم
ـقـراطـية بـطـنـة لد امـا الـدكتـاتـوريـة ا
ـزعومـة فـهي متـكونه من اإلنتـخـابات ا
ســتـة قـوائم شــيـعـيــة وسـنـيــة وكـرديـة
بنـفس رؤسـائهـا الذين تـسـلمـوا احلكم
بـعـد اإلحـتالل وحـتى األن والزالـوا أمـا

ــــقـــــاعــــد في وقــــد  تـــــخــــصــــيـص ا
احملافظات على النحو التالي :

 بـــغــداد (69 مـــقــعـــدا) واألنـــبــار (15)
وبــابل (17) والــبـــصــره (25) ودهــوك
(11) ذي قــــــــــار (19) وديــــــــــالـى (14)
واربيل (15) كربالء (11) كركوك (12)
ــثــنى (7) والــنــجف مــيــســان (10) وا
(12) ونـيـنـوى (31) والـقــادسـيـة (11)
صالح الـدين (12) الـســلـيـمــانـيـة (18)
وواسط (11) واألقـلــيـات (8) ويـصــبح

انيا . اجملموع (328) عضوا بر
ــشـاركــة بـهــذه اإلنــتـخــابـات األقل إن ا
قـياسـاً للـمـرات السـابـقة وبـلـغت نسـبة

فـوضية في ئـة ولكن ا شاركة 19 با ا
ـشاركه 35 اول تصـريح لـها قـالت ان ا
ـئة  وبـعـد دخـول السـفـيـر األمـريكي بـا
ـفـوضـيـه جـاء الـتـصـريح الـثـاني إلى ا
ئة وبعد ربع شاركه 44 با بأن نسبه ا
سـاعـه من هـذا الـتــوقـيت صــرح الـبـيت
األبـيض بــنـجـاح الـعـمـلـي اإلنـتـخـابـيـة
بالـعـراق وبارك لـهـا ويقـولـون بالـعراق

سيادة تامة !!
وشهدت هـذه اإلنتخابـات اكبر عـمليات
تزوير رغم التـصويت اإللكتروني ورغم
اإلعـالم فـقــد كــان الـتــزويــر عــلـنــاً بــعـد
ماكان مبـطناً ايام اإلنـتخابات الـسابقة

من يـتـبـدل فالعـبـون قالئل جُـدد فـنـظام
ــفــتــوحــة تــوزع األصــوات الــقــائــمــة ا
حسب التسلسل من رقم واحد وصاعداً
علـماً ان األسـماء األوائل تـتوزع عـليهم

األصوات فيبقون األقزام كما هم . 
وال يدخل إلى اللـعبة إال عـدد قليل جُدد
الذين ال يـكون لـهم اي تأثـير في اتـخاذ
ـعـانـاة نفـسـهـا ويـبقى الـقـرار وتبـقى ا

واطن العراقي يعاني اآلمرين . ا
اجريت اإلنتخابات بهدوء وآمان وتيار
كـهـربـائي مـستـمـر بـدون انـقـطـاع وكـنا
نــتــمــنى أال يــنــتــهي هــذا الــيـوم ولــكن
بــإنـتـهــائه جـرت عـلــيـنـا اآلهــات فـبـعـد
خـسـاره الـقــوائم الـتـابـعه إليـران وفـوز
ــنـاهـضـة إليـران والـتي نـرى الـقـوائم ا
بـها بـصـيص أمل لـلـبـعض ولـيس الكل
ألننـا مؤمـنـون بأن احلـكم كان مـشتـركا
بـ امريـكـا وإيـران فـاألن تريـد امـريـكا
اإلنـفـراد بـاحلـكم ألن دور إيـران انـتـهى
بالـعراق رغم اجلـدور الـعمـيقـة للـتدخل

اإليراني بالعراق .
لـقـد بــدأت إيـران تـتـشـظـى فـقـد قـطـعت
امريكا اذرعها في اليمن وسوريا واألن

في العراق .
إن صـدمة اإلنـتـخابـات بـالعـراق تـعتـبر

الضربة القاضية إليران .
ُــفــرح في اإلنــتــخــابــات ان الــشــعب وا
ت فـثلـثي الـشعب لم العـراقي لم ولن 
يــشـارك بــاإلنـتــخــابـات ولم يــكـون آداة
لــلــظــلـمــة وأصــبح الــشــعب واعــيـاً وال
ذهـبية وال يُخـدع بإسم الـطائـفيـة وال ا
القـوميـة وكنـا نأمل من الـثلث اآلخر ان
يـنتـخب األصـلح واألصـلح لـكن ال ضرر
إذا كــان األكـثــر يــرفض الـظــلم ودائــمـا
نـعـرف ان الـراضـ بـالظـلم هـم األقلـيه
ــنــتــفــعـون فالبــد لــلــيل ان يــنــجـلي وا
وتـشــرق شـمس احلــريـة فـهــذا الـعـراق
البلد الكـبير بلد احلـضارات قبل سبعة
ــنــطق والــبـديــهي ال آالف ســنــة فــمن ا
يحكمه إال الرجال بلد حكمه اإلمام علي
عــلــيه الــسالم ال يـســتــحق ان يــحــكـمه

األقزام (اشباه الرجال) ..
ولــــيــــكـن قــــول الــــلـه عــــز وجل درســــاً

ومنهاجاً لنا :-
قـال تـعـالى : (إِنَّ الـلّهَ الَ يُـغَـيـرُ مَـا بِـقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد : 1)
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الـذقـون مـهـمـة جـداً في حـيـاتـنـا فـمن
دونـــهــــا لن يـــجــــد الـــســــيـــاســــيـــون
مــايــضــحــكــون عـــلــيه غــيــر الــذقــون
واالسـتخـفاف بالـعقـول نحن كـشعب
لم نــرَ ســوى وعـود و وعــود والـواقع
شـيــئـا آخـر فـقــد تـغـلــغل الـفـاسـدون
وأعـوانـهم في جـمـيع مـفـاصل الـدولة
السياسـية واالمنيـة واالقتصادية فال
ـكن حلكـومة ان تـنـجح في محـاربة
الفساد في ظل وصول رؤوس الفساد
الى مـراكـز إتــخـاذ الـقــرار عـلى أعـلى
ــســتــويــات و جلــأ الـفــاســدون الى ا
ـواطـن وتـلـهيـتهم تـشـتيت إتـنـباه ا
للوصول لتهميش القضايا االساسية
بـخـلق أزمــات مـتـتـالـيــة فـمـرة نـراهـا
ـرافق اإلنـسـانـيـة ذات أزمـات تـمس ا
ــواطن كــارتــفـاع ــســاس بــحــيــاة ا ا
ـــاء والــكـــهـــربــاء األســعـــار وأزمـــة ا
وتــكــدس األوســاخ وتــردي األوضــاع
ـــؤســـســات ـــســـتـــشــفـــيـــات وا في ا
الــتــعـــلــيــمــيـــة وتــارة نــراهــا أزمــات
سـياسـية أو إقـتصـادية أو ثـقافـية أو
واطن فبعد ان إدارية . لك الله أيها ا
استبشرت خيـراً باقتراب االنتخابات
وإصـــرارك عـــلى إنـــتـــخــاب مـن تــراه
األفــــضل اليــــصـــالك الـى بـــر األمـــان

إنـصـدمت بــاالسـقـاطـات الــسـيـاسـيـة
الــــتي ســــبـــقـت االنـــتــــخـــابــــات بـــ
ـرشـحــ و بـاالسـالـيب الــرخـيـصـة ا
لـــلــدعــايـــات االنــتـــخــابــيـــة واخــيــراً
ــة إنــصــدمت بــانــتــهــائــهــا بــاجلــر
الـكــبـرى وهي الـتـزويـر هل يـعـقل ان
واطن وحـقوقه يصل االسـتخـفاف بـا
الى هـذه الـدرجة كـفـاكم ضحـكـاً على

. لكـن احذروا احلـليم إذا ـسؤولـ وا
غضب فـاحلرب عـلى الفـساد واحلرب
على االرهاب وجهـان مختلفـان لعملة
واحدة فـلـقـد اسـتـفـحـلت افـة الـفـساد
ـسـتـويات بـشـكل مـخـيف عـلى كافـة ا
واصبحت مكافحة الفساد اصعب من

مكافحة االرهاب .
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ما زالت األحالم تراودني في يقظتي ومنامي أن تكون
هـنـاك ضـمـائـر لـيـست بـحــاجـة إلى تـنـبـيه لــيـوقـظـهـا من
سـباتها الـعميق. حـلم راود اجلميع وحتـقيقه بـيد اجلميع
ألن الـطـمـوح والــنـجـاح دائـمــاً مـا تـتـحـقـق لـدى اجملـتـهـد
ــطـالب بـتــحـقـيــقـهـا. الـواعي الــعـارف بـحــقهِ واحلـقـوق ا
احلـياة لها دستـور ودستورها قـانون يفرض نفـسه علينا
ـسؤولـية جتـاه أنفـسنا جـميـعآ بأن نـكون عـلى مسـتوى ا
أوالً ثم اجملــتـــمع. من يـــبــني ويـــربي نـــفــسه عـــلى اجلــد
واالجـتـهــاد واحـتـرام حــقـوق الـنـاس تــكـون من أولـويـات
مـبادئه التي ربى نـفسه علـيها وجـعلهـا طابعـاً مهمـاً يقًوم
بـها حياته الشـخصية فيكـون سالحه حق ومعرفة ومحل
اعـتـزاز وتـقــديـر لـدى اجلـمـيع. من هــنـا تـتـحـقق األحالم
ـثـابر ال بـالـكالم وكيل الـتـهم ونسب واألمـنيـات بـالعـمل ا
األقـاويل التي ال تنفع كما التضـر وال تغير لنا من الواقع
شـيئـا. يؤسـفني ويـحزنـني كثـيراً هـؤالء الذين ال يـعمـلون
يـتكلـمون وينـصحون عـلى البر والـتقوى والعـمل الصالح
وال يـعملـون به! الفرد مـنا أن أراد تغـيير واقـعه عليه أوالً
أن يـبدأ بـنـفسه ثم يـتـجه نحـو اجملتـمع وهـكذا هـو احلال
اني اجلديـد الذي فاز في انتخـابات مجلس النواب, لـلبر
عـلــيه ان يـكــون أوالً إنـســانـا قــوي اإلرادة شـديــد الـعـزم
وإصـراره عـلى النـهـوض احلضـاري وانـتـشال الـبـلد من
ــســتـنــقع الــبـائس الــذي صــار إلـيه بــســبب فـشل هـذا ا
ــتـعـاقـبـة عـلـى تـولي زمـام أمـوره. يـجب أن احلـكـومـات ا
يـكون عضـواً نزيـها ذا خلق ومـباد وقـيما عـالية ,كــتلك
الـتي طرحـها عـلى مسـامع الشـعب أثنـاء التـرويج لنـفسه
ــا جــاء بـه األعــضـاء قــبل االنــتــخــابــات.  وأن ال يــأتي 
الـسابقون من سب وقذف وكيل التهم للغير. وأال فأنه لن
واطنـ الذين وضعوا يـجد لنـفسه مقامـاً وال وزنآ عنـد ا

ثقتهم فيه. 
أن اتـخـذ هذا األسـلـوب للـتـرويج عن قـضيـة أو مـوضوع
سـوف يخـسر أنـصاره ومؤيـديه في القـادم من الوقت بل
يـجب علـيه طرح حـلول واقعـية يُـفتـرض العـمل بهـا ويلزم
ان أو سقف نـفسه بـتنفـيذهـا بعـد طرحهـا حتت قبـة البـر

مجلس الوزراء.
ـتـتـبـعـ وفي الـنـهـايـة يـبـقى األمــر مـجـرد حـلم جلـمـيع ا
يــصــعب حتــقــيــقه في الــعــراق الن األعم االشــمـل أكــبـر
هـمومهم هـو ماذا سيـشغل مرشح "حـزبهم" او "قبـيلتهم"
ـسـتـقـبل من مـنـصب فـي احلـكـومـة وال يـتـحـمــلـون وزر ا
الــقـــريب ومـــا حـــدث ويــحـــدث في بـــلـــدنــا ,حــ أخــطـأ

التصويب في صناديق االقتراع.
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مـا مــعــقــول مـا يــجــري في الــعــراق.. الـغــشــمه تــارسـ
الشوارع و البيوت و الدوائر و االنترنت و كل مكان.. 

ـشــروع الـگــاب سـابــقـاً !!!! مـا مــعـقــولـة مــاحـد ســامع 
معقولة?

مـشــروع الـگـاب الي هــو بـالــتـركي مــخـتـصــر ل( مـشـرع
االنـاضول اجلـنوب شـرقي) تـشكـلت هيـئة خـاصة الدارته
في تـــركــيـــا من عــام  1988و كل الـــدنــيـــا تــعـــرف بــيه و
احلـكومـة الـعراقـية مـطـلعـة على ادق الـتـفاصـيل من هذاك
ــيــاه الــوقت الى االن .. حـــتى اني الي مــا الـي عالقــة بــا
واالنـهر حـاضـر قـبل عشـرين سـنـة ببـيت احلـكـمة بـبـغداد
ـوضـوع وكـل الـتـفـاصـيل الي مـتــفـاجـئـة بـيـهـا نـدوة عن ا
الـناس سامعها اكـثر من مرة بتلفـزيون بغداد بذاك الوقت
ـــشـــروع وانـــذكــرت الن طـــلـــعت  بـــرامج تـــتـــحـــدث عن ا
اء والى ـيـاه...و النـفط مـقـابل ا مـصـطلـحـات مثـل حرب ا
اخـــره من الــســـوالف الي مـــكــتــشـــفــيـــهــا الــنـــاس هــســة
وديـلـطمـون. ثم انـتـو خـابصـ ارواحـكم عـلى سـد واحد?
ـشروع بيه اثن و عشرين سد يا ناس .. 8 على منابع ا
دجــلـة و 14 سـد عــلى مــنــابع الـفــرات.. و الــشـغـل بـيــهـا
ماشي من 1997 و كملت 6 سـدود على دجلة و انترست
مـاي و سـد اليـسـون الي الـناس مـخـبـوصة بـيه هـو الـسد
الـسـادس وبعـد وراه سـد سـلفـان يـكـمل عام 2019 و هم
يـترسوه... حـضروا روحكم لـللطم .. خـوش مناسـبة جاية
عـام 2019.. أمـا أعـزائي جـمـاعـة مـقـاطـعـة تـركـيـا .. تـره
الناجت االجمالي التركي يعادل  8اضعاف الناجت العراقي
و ضـعف النـاجت السـعودي .. يـعـني ما يـتاثـر بشـكل مهم
قاطعة العراقـية..  ثم شنو ذنب تركيا  تـعاقبوها? احنا بـا
ـعاجلة وضـوعة  حـكومـاتنـا طايـحة حظ .. كـانت اخلطـة ا
تـاثيـرات مـشـروع الگـاب من الـتسـعـيـنات هي بـنـاء سدود
ـاء داخل الـعــراق بـدال من انـسـيـابه الى اخلـلـيج حلـصـرا
بـدون ســيـطـرة ... بس صــاحـبـنــا خش بـالــكـويت وسـووا
عـلينا حـصار وما كدر يـبني السدود ووره  2003 انشال
ـا حـمل احلـصــار بس اجـوي الــهـتـلــيـة وبــاگـوا اجلـمـل 
وبـالهم مو  القضية اصال.. شغـلهم الشاغل يتقاسمون

ذهب.. الكعكة على گولة لبؤة ا
تـركيا دتـبني وتعـمر ومشـروع الگاب مـو بس سدود ولكن
مع الــسـدود يــوجــداسـتــصالح اراضي زراعــيــة وتـوفــيـر
ـدن و فـرص عــمل وانـشــاء بـنــيــة حتـتــيـة مــتـكــامـلــة في ا
االريـاف  وتشجـير الغـابات وتطـوير منظـومتي التـعليم و
ن خلـاطر ـشـروع? ا الـصـحة.. وتـريـدوهم يـوكـفون هـذا ا
عـيـون الـعـراق اخملـربط? و الى مـتى يـوكـفـوه و حـكـومـتـنـا

العراقية ماكو اي أمل وراها...
صـفينـا كهرباء مـاكو و ماي هم راح يـنكطع و االنـتخابات
.. طـلــعت مــزورة و اشــبـعــوا لــطم ألن بس بــهـاي فــاحلـ
وخـلوا بـاقي الـنـاس في غيـر دول تـتطـور و تـتقـدم و احـنا
.. نـعـم الـشــعب مــسـكــ ومـا صـرنــا بـأســفل الــســافـلــ
ن انـتـخـب هـذا الـشـعب? يـســتـاهل بس روحـوا شــوفـوا ا
شـوفوا الكـتل الفائـزة تصيـر عدكم فكـرة عن دور الشعب
فـي مــعـــانـــاة الـــشــعـب.. نــفـس احلــرامـــيـــة الي وصـــلــوه
لـلـحــضـيض راحـوا انـتــخـبـوهم...  اصال حــتى تـضـخـيم
مـوضـوع الـسـد حــالـيـا سـبـبه حـتى تــنـسـون االنـتـخـابـات
والتزوير و تعوفون النتائج و التحالفات الن احسن طريقة
لـلتخـلص من االزمات هـو خلق أزمات جـديدة يـلتهي بـيها
ة.. منـ اجيب احلظ هسه الـشعب و ينـسى االزمة القـد
واجي اشـربـلي فـد بـطل بـبـسي مـجـرش واكل چـبس مال

بـتيتة واني كاعـد بشارع ابو نؤاس دا
نـتتظرالـگطانة الي تـوهم صايديها من

? دجلة تنسگف .. من
فـلـنـراجع أنــفـسـنـا يـاعـراقـيـون مـاذا

سيحصل للعراق الْيَوْمَ وبعد غد...

حالي فقدت وحتى افقد القدما
وكيف اكتب في مرثاك قافيةً
 وكيف أعثر عند رحيله النظما
فال تلمني كر عفت قافيتي
 وانت بعدك اني اكسر القلما
واحلق بعدك كل الشعر أكرهه

 اما الصحافة لن امشي لها قدما
ياما بقلبي زرعت الدف اجنحة
 وطرت فيها وصارت بعده عدما
ياما طلبتك شيئا لست اقدره

ـرحـوم ابـو مصـطـفى الـذي رحل إلى ا
سريعا وفاجئنا جميعا

 
ا  بكيت يومك حتى أصرع اال

وابتني فوق ذاك الصبر لي قمما
تسمر النجم في ليلي وشاركني

ليال كئيبا وحتى عشته ندما
لذا قطفت سواقي الدمع اجبرها

 تسقي االحبة دمعا ناطقاً و دما
وحلظة احلزن ح سمعت رجفتها

لم نـخطئ الـعنـوان كمـا يتـصوره الـبعض 
ــألــوف عـــنــدنــا هــو مــصــطــلح (لــغــة الن ا
الـــعــيــون) الـــذي يــتـــقــنه ويـــعــرف حــروفه
وحـركـاته جـيـدا الـشـبـاب الـذين يـخـوضون
غمار الهوى ويداعبـون نسائم العشق بلغة
صـامــته لــكي ال يـفــتــضح أمــرهم  وبـعض
الــعـرافــ الــذين تــوغـلــوا كــثـيــرا في لــغـز
الـعـيــون ووضـعـوا أيــديـهم عــلى إسـرارهـا

اخلفية .
وهل لـلعـيـون حتيـة .. وكيف تـلـقى  وكيف

يرد عليها ?
سائرا كـنت في طريقي مطـأطئا راسي إمام
مـرمى خـطـواتي  مـقـلــبـا حـسـابـاتي لـعـلي
أجـد ناجتـا لتـلك احلسـابات  مـستـعيـنا ب
(مسبـحة) تتالعب بـها أنامل يـدي اليمنى 
مــا إن اقـتـربت من شـاهــولـهـا رفـعت طـرفي
فــإذا بــشـخص مــوشح بــالـســواد من أعـلى
هـــامــته إلـى أخــمص قـــدمـــيه  ألــقـى عــلي
ـتــعــارف عــلـيــهــا بـ حتــيــته  لم تــكن بــا
األجـــنــــاس  حتــــيـــته كــــانت مـن عـــيــــنـــاه
ـغـرورقـة بـالـدمع  وجـفـون قـد اسـتـعـارت ا

السواد وأدمنت عليه .
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االمل في الــــدنــــيــــا يــــزيح مــــفـــردة
التـشاؤم الكـمال مـسيـر احلياة
والــثـــقــة بـــالـــله تــعـــطي الـــقــوة
والدافع االكبر جملابهة ظروفها
كل يوم نـعـيـشه وكل يـوم مضى
ـضي من حــيـاتـنــا عـبـارة عن و
جزء من قصتنـا التي التخلوا من

ابطالها وعبرها
لـكن في كل جـزء مـنـهـا تـظـهـر لـنـا
شــخــصــيـة ومــوقـف قــد تــكـون
سـلـبـيـة او ايـجـابـيـة وبـعـدها
نرى انـنـا قد فـقـدنا شيء او

اكتسبنا اشياء اخرى 
هناك محطات من حيـاتنا نكون فيها
بالشـــعــــور واحـــســــاس من شـــدة
ـواقف الـتي تـعــتـرضـنـا الـواحـدة ا

تلو االخرى
والتخلو الليالـي من محاسبة النفس
اذا فـعلـنـا هذا ولم نـفعل ذالك ليـآل 

الـفن الـعـراقي لم يـعـد له وجـوا  مـا تـبـقى مـنه مـجـرد رمق اخـير 
يحاول القليل بكل جهد ان يعيد العراق خطوة واحدة  الى ما كان

عليه سابقا 
تلك كتابا وروائي لهم قيمة فذة 

لكن كل الـذي ينـتج  سخافـة وضحـالة ال مثـيل لهـا  حتى االغاني
الـعـراقــيـة  تـنـدرج يــومـا بـعـد آخــر الى االسـوأ  هـذه هي نــتـيـجـة
معـروفة  شـأنهـا شأن اي امر في الـعراق  سـواء اكان اجـتمـاعيا
ـنصب مـباحا لـلسذج  سياسـيا عـسكريـا ثقافـيا .. حـينمـا يكون ا

يكون الناجت
مدويا وهابطا الى ابعد احلدود !

ـفـاهـيم جـيدا  نـحـتـاج الى الـتـفـكـيـر بـجـدية  نـحـتـاج الى ادراك ا
السخرية لم تنتج لنا سوى سخرية مقابلة لكن بشكل اكثر ايالما 

سخرية ملطخة بالدماء واخلراب !
w½UF - االنبار « bLŠ«

حيـنما نكون آله السخـرية  في كل حدث محزن او مفرح  البد ان
يـقـابـله كل نتـاج يـصـدر في مخـتـلف الفـنـون هـابطـا او سـاذجا الى

ابعد احلدود !
حينما نستخدم السخرية حتت اي حدث 

مهـما كانت بـشاعته او قـساوته  فال بـد لنا ان نـتقبل هـذه البرامج
ـن يـحـكـمــونـا  مـفــهـومـنـا الــسـاذجـة  والـتــصـريـحــات الـسـاذجـة 

للسخرية  وصل الى مرفأ سيء جدا 
شأنه شأن اي مفهوم اكتسبناه بهمجية !

مـنـذ خـمــسـة عـشـر عـامــا  والى اآلن لم يـنـتج بــرنـامـجـا واحـدا له
كن ان تـخـلـد العـراق بـعـد عدة صـيت جـيـد  وال حـتى مسـرحـيـة 

سنوات 
ـسـنـاها وال حـتى مـسـلـسال او حـتى اعـالنـا  رغم الـقـسـاوة الـتي 

وت  جميعا  رغم الدماء واخلراب واحلروب  وابشع صور ا
شاهد وال فيلما واحدا ! رغم كل هذه ا


