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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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ــؤســســات الــتــشــريــعــيـة أيــجــاد ا
ؤسسات الرقابية قد والتنفيذيـة وا
ادية كاألجور لعبت اسـتحقاقاتـها ا
والــــرواتب لــــشــــريــــحــــة الــــنــــواب
والرئـاسـات الـثالث وتوابـعـهـا على
زيـــادة الـــفــارق الـــطـــبــقـي هــذا الى
جانب الـصـرفيـات والـنثـريـات التي
ــــــســـــؤولـــــ تـــــخـص مـــــكــــــاتب ا
احلـــكــــومـــيـــ وكــــذلك االيـــفـــادات

والزيارات وما شاكلها
كـمــا إن اســتـئــثــار بــعض االحـزاب
ـتـنـفذة واعـوانـهـا وشـخـصـيـاتـهـا ا
ـقومات االقتـصادية الـعراقية من با
جتـــــــارة واســـــــواق وبـــــــورصــــــات
ومـــصــــارف وجـــامــــعـــات اهــــلـــيـــة
ومـدارس اهـلـيـة ومـزارع وبـحـيرات
سمكية وثروات حيوانية الى جانب
ـــالي أدى الى الــــفـــســـاد االداري وا

تــصـاعــد الــرأســمــالــيــة وبــالـتــالي
أنتعاش وازدهار الـطبقية وبصورة
مــرعـبــة جـدا لــيـكــون هـنــاك الـثـراء
ـدقع الـذي تـمثل الفـاحش والـفـقر ا
في إن الــكــثــيــر من ابــنــاء الــشــعب
ـلـك مـئـة مـتــر لـيـسـكن الــعـراقي ال
قابر  عليها بل وهـناك من يسكن ا
الحـــظــة بــســـيــطــة لــلـــمــبــاني و
ـوالت والـفـنادق والـعـمارات و وا
و و..... يــتـبـ كـم هـو الــفـارق بـ
الـــفــقـــراء واالثــريــاء.إن اســـتــمــرار
ــــنـــوال دون الـــوضـع عــــلى هــــذا ا
معـاجلات حقـيقيـة سوف يؤدي الى

ما اليحمد عقباه
ــثل هـذه فــالـتــجـارب الــتــأريـخــيـة 
االوضـاع تُــنـبـئـنـا بـعـواقب كـارثـيـة

حترق االخضّر واليابس.
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نتجات وظـهرت السوق السوداء ا
بــشــكل جــلي مع تــعــامل حــكــومي
ـد واجلـزر بـسـبب ظروف اتـسم بـا
احلــــــــرب ثـم جــــــــاء احلــــــــصــــــــار
االقــتـصـادي لــيـجــهـز تــمـامــاً عـلى
االقـتـصـاد العـراقي وانـهـيـار قـيـمة

العملة الى ادنى مستوياتها.
ـســتـوى ــا تــقـدم بــدأ ا ونــتـيــجـة 
الطبقي يرتفع شـيئا فشيئا بعد إن
نزل الـعـراقيـون بـجمـيع عـناويـنهم
الى الــسـوق والـتـجــارة أبـان فـتـرة
احلصـار وبـرزت طـبقـة من الـتـجار
والــــرأســـمـــالــــيـــ الــــذين اخـــذوا
يـــتالعـــبـــون في اســـعـــار الـــســوق
والــبـضــائع صـعــوداً ونـزوالً ودام
احلال على ماهو عليه حتى سقوط
الـنـظـام الـسـابق عـلى يـد الـواليـات
ـتـحدة األمـريـكـيـة ولم تـكن هـناك ا

رؤية واضحـة لنظام سـياسي جديد
وكــذلك نــظــام اقـتــصــادي او خـطط
تـنـمـويـة تـنـتشـل العـراق من واقـعه

نهار على اكثر من صعيد. ا
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ورغـم الـــــتـــــفـــــاؤل الـــــذي تـــــأمـــــله
الـعراقـيـون إال انه لـم يتـحـقق شيء
مــلــمــوس فـي الــواقع االقــتــصــادي
والـتـنـمــوي بل أنـعـدمت وتـراجـعت
ـقـومـات االقـتـصـاديـة الـكــثـيـر من ا
كـالـصـناعـة والـزراعـة وغـيـرهـا وقد
فـــــتـــــحت ابـــــواب الـــــعـــــراق عـــــلى
مصـرعيها لـلتجارة اخلـارجية التي
بـدورهـا سـاهــمت في دمـار اإلنـتـاج
الــوطـني بـجـمـيع صــنـوفه بـالـتـالي
إن قنعة حصول البطالة والبطالة ا
تــبـلــور مـعــالم الــنـظــام الـســيـاسي
اجلـديد فـي الـعراق الـذي تـمـثل في

عـنـدمـا كـان العـراق مـحـتالً من قـبل
الـدولـة الــعـثـمــانـيـة لم تــتـضح فـيه
عـالم االقتصـادية إال بشـكل بسيط ا
ـــــــقـــــــومــــــات إذا كــــــانـت اغـــــــلب ا
االقـتصـادية مـتخـلفـة ومتـاخرة جدا
فال وجـود لـلــصـنـاعـة مـاعـدا بـعض
احلــــرف الـــتـي كـــانت تــــمـــارس في
الـــبــيــوت وبـــالــرغم مـن تــخــلـــفــهــا
وتـأخـرها كـانت تالحـقهـا الـضرائب
الـعـثمـانـيـة وكذا بـالـنـسبـة لـلـزراعة
ــورد األسـاسي الـتـي كـانت تــمـثل ا
ـعيـشة السـكان في ذلـك الزمان الى
جـــانب الـــثــروة احلـــيــوانـــيــة وهي
أيـضـاً تــخـضع لـلــنـظـام الــضـريـبي
قـد أوجــد الـعـثــمـانـيـون الـعـثــمـاني
طــــريــــقـــتــــ الســــتــــغالل االراضي
الــزراعـيــة االمــيـريــة اي ( الــتـابــعـة
الـطــريـقـة االولـى: تـسـمى لــلـدولــة )
االقـطـاع الـذي شـاع اسـتـخـدامه في
االراضي الـشـمــالـيـة والـوسـطى من
الـعـراق ومن خاللهِ تـقـوم السـلـطات
العـثمانـية بتـحديد مـا يأتي من تلك
األراضـي الـزراعــيــة الى الـســلــطـان
الـعثـماني أو خـزينـة الدولـة ويقسم
الـبـاقي عــلى ابـنـاء األسـر احلـاكـمـة
وأمـــراء اجلـــيش مـــقـــابل إن يـــقــوم
أولــئك بــتــنـفــيــذ اوامــر الــســلــطـان
ـنطـقة وكـذلك بـتقـد عدد بـأدارة ا
من أبنائها الفالح احملارب متى

ما دعت احلاجة اليهم .
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امـا الـطـريـقـة الثـانـيـة: فـهي طـريـقة
نح االلتزام وهي إن تـقوم الدولة 
ـقاطعات) حق استغالل االراضي( ا
وجـبـايـة مواردهـا وكـذلك الـضرائب
زايدة ـفروضة عـليـها عن طـريق ا ا
او الضمان مقابل بدل سنوي محدد
من قـبل الـدولــة الـعـثـمـانــيـة يـدفـعه
ـلتـزمون في الـغالب ـلتـزم وكان ا ا
مـن حــاشــيــة الـــســلــطــان أو الــوالة

ـتنـفذين أو شـيوخ الـعشـائر حيث ا
أُقـطــعت لـهم اراضي شــاسـعـة جـدا
وقــد اســتــغــلــوا جــهــود الــفالحــ
الـفــقــراء أبـشـع اسـتــغالل وظــهـرت
قيـتة بأبـشع صورها إذ الطـبقيـة ا

ترفون جدا والفقراء جدا. هناك ا
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وقـــد عُــرفت هـــاتـــان الــطـــريــقـــتــان
ذكـورتان عند الـعراقيـ باالقطاع ا
تـعاقدين وسـمي شيـوخ العـشائـر ا
زراعيا مع الدولة بـاالقطاعي وقد
ـلـكي بــقي هـذا احلـال فـي الـعـهــد ا
ولم يتغير الـشيء الكثير منه بل إن
قـوة االقـطـاعــيـة تـضـاعـفت في هـذا
العهد إلن اغلب الشيوخ االقطاعي
أصــبــحـوا مـن الـنــواب في مــجـلس
ــــلــــكـي ولم تـــــتــــراجع األعــــيـــــان ا
االقـطاعـية ومن ورائـها الـطبـقية إال
بــــعــــد انــــقـــــــــالب تــــمــــوز 1958
بــقـيـادة الــزعـيم عـبــد الـكـر قـاسم
الــــــذي اصــــــدر قــــــانــــــون االصالح
الـــزراعي وحـــدّ بــذلك مـن الــفــوارق
الــطــبــقـــيــة الــهــائــلــة حتت شــعــار
ن يـــزرعـــهــــا ) فـــضال عن (االرض 
اتــخــاذه اجــراءات اخــرى ســاعــدت
أيـضاً من تـقـليـل الفـوارق الـطبـقـية
لـصالح الـفقراء واسـتمـرت الطبـقية
فـي الــتـــنــاقص والـــتــضـــاؤل حــتى
مجيء حزب البعث الى السلطة في
انـقـــــــــالب 1961 وانـقالب 1968
وكــانت االشـــتــراكـــيــة من االهــداف
ـهـمـة لـدى حـزب الـسـلـطـة وقـامت ا
احلـكـومـة في هـذه الفـتـرة بـالـكـثـير
ـــشــاريع في ســـبــيل تـــطــبــيق من ا
االشــتــراكــيـــة واحلــد من الــفــوارق
الــطــبـقــيـة واســتــمـر مــؤشــرهـا في
الـتدني حـتى قيـام احلرب الـعراقـية
االيــرانــيـة الــتي بــسـبــبــهـا تــدهـور
االقـتـصـاد الـعـراقي كـثـيـراً وضـعف
الـــدعم احلــــكـــومي لــــلـــكـــثــــيـــر من

ان تسـيطـر علـيهـما .. فـمالك تـتكـبر
عـــلى خــالـــقك ...فـــبــالـــذي جــعل لك
عيـن ولسـانا وشفـت من خلق لك
ـنـطق هـذا ...تــعـال واخـبـرنـي عن ا
ــادي اذا حـاول تـفــسـيـر الــشـعـور ا
وهذه الظواهر وغيرها .... هل تراه
يـوفيهـا حقـها ... ام يسـطحهـا غاية
الـتسـطيح ويدمـرها شـذرا ويفـقدها
قـــــيــــمــــتــــهــــا ?اســـــأل نــــفــــسك يــــا
صـديــقي...هل يــاتـرى قــد صح قـول
الحدة ? هل نحن فعال مجرد كبار ا
حـثـالـة كـيـمـيـائـيـة? هل نـحـن مـجرد
مـــصـــادفــة عـــمـــيـــاء ? ان كـــان هــذا
صـحـيحـا فلـماذا يـاترى ارى نـفسي

كائنا نبيال ?
اذا ارى نفسي كائنا تفوق على كل
ـوجـودة حـوله ?? ?كـيف احلـيـوات ا
طـوعت احلـديـد بـيـدي فـجـعـلت مـنه
الـسـيـارة والـطـيـارة ?? كـيف فـجـرت
اجلـــبــال الـــشم وجـــعــلـــتــهـــا قــاعــا
صــفــصــفــا ?? كـــيف عــنت لي رقــاب
احلـــيـــوانـــات مـــعــــلـــنـــة تـــذلـــلـــهـــا
وانكسارهـا حتت يدي ?? كيف افعل
هذا بـكـتلـة دهـنيـة اليـتجـاوز وزنـها
ال 5?1كـــغم ?? كــيف بـــعــد ان كــنت
اسـمع زئـيـر الـضـيـاغم في الـفـيـافي
فـاجلـأ لالختـباء مـخـافة االفـتراس 
امـا الـيوم فـقـد طوعت ذلك الـضـيغم
وجعلته كائنا ضعيفا في حديقتي 
يــتـفـرج عـلـيه االطــفـال ويـضـحـكـون
مـنه ويخرجـون السـنتـهم له بعد ان

كانوا يخشون لعابه .
انـا الذي كـنت ارى الـسمـاء وقمـرها

فـتنـتابـني دهشـة كيف لـذلك اجلسم
ان يـبـقى معـلقـا هـناك دون اعـمدة 
اما الـيـوم فـلم افـهم فـقط كـيف علق
ذلك اجلسم هـناك بل وطئـته بقدمي

وفهمته كنه وقوفه وعلة نوره .
ـاذا افـعل هـذا ?? وكـان الـبـحث عن
الـغـاية والـهـدف غـريـزة مـفـطوة في
الحدة وأال وليس كـما يـقول كـبار ا
فـمــا الــداعي لـهــذا الــفـضــول ?? مـا
الـداعي الن اعـرف سرعـة الـضوء ??
مــــا الـــغـــرض من اعـــرف ان االرض
واالجــــرام كـــلـــهــــا كـــرويــــة ولـــيس
مسـطـحة ?? مـا الـغـاية من مـعـرفتي
ان الكـون قد نشـأ من نقطـة صغيرة
?? وكــأنه لن انــام لــيـلـي ولن ارتـاح
في نـــهـــاري ان لم اعـــلم ان ســـرعــة
الــضــوء  300الف كـم بــالــثــانــيــة .
وكـأنـه لن احـصـل عـلى راتــبي الني
لم اعـرف ان الـطاقـة تسـاوي الـكتـلة

في مربع سرعة الضوء .
مــا الـعــلــة مـن فـضــولـي هـذا اال ان
ــعــرفـــة والــبــحث عن يــكـــون حب ا
الــهــدف غــريــزة مــفــطــورة في  في

اعماقي !.
هل فــعال ان كـل مــا اراه امــامي من
جــمـال الـطــبـيـعـة اليــعـدو عن كـونه
انشـا صـدفـة او حظ سعـيـد لكـونـنا
اجلــمــيل ?? لــو نــطــقت الــطــبــيــعـة
ـلـحـدين بـلـسـان حـالـهـا مـخـاطـبـة ا

لقالت .. ال تتأمل نعم !
التتأمل !

ـاذا تــتـأمل ?? وعن مــاذا تـبـحث ??
كـيف تقول عـني صدفـة ايهـا الكائن
الشرير ?? اسقيك من مائي واعطيك
مـن غـذائي دون مـلـل او كـلل وكـأني
قـد خـلـقت لك ! خـصـيـصـا لك ! بـيـد
مـصـمم عظـيم ثم تـقول عـني صـدفة
?? مــا اغـبــاك يــا هـذا ?? مــا اسـخف
عقلك الذي صدق انني مجرد صدفة

عمياء !!
ماذا عن حرية االرادة ?? 

عـلة االحلـاد الكـبيرة !! هـل انا فعال
مــجـبـورا لــست حـرا !! اذن فــلـمـاذا
ارى انـنـي حـر في تــصــرفـاتي  في
وقـفـاتي وسـكــنـاتي  هل فـعال هـذه

احلرية مجرد وهم !!? 
لــو كـــانت مـــجــرد وهم اذن لـــســقط
مــفـهـوم الــواجب !! فـمـا هــو مـعـنى
اداء الـواجـب ان كنـت مـجـبـرا ?? ما
هـــذه الـــدونـــيـــة فـي الـــتـــعـــامل مع
االنـسـان ?? ما هـذه الـدونـيـة في ان
يــكـون االنــســان مــجــرد لـوح شــمع
تـصوغـه جيـنـاته من هـنـا ويـصـقله
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بغداد

اللوم هو حـالة نفـسية متـرسخة في الـكثيـر من العقول
ونسـمع كـثيـرا في حيـاتـنا الـيومـيـة مصـطلـحـا وصفـيا
ـرأة لـوامـة)  وقـد يـكـون (هـذا الـرجل لـوام) و (هـذه ا
اللوم مـتعـمداً يـريد صـاحبـها ان يُـعكر مـزاج من أُلقيَّ
عرفة عليه الـلوم  وقد تـكون من باب الالمـباالة وقلـة ا
تعمد أي وهي تؤدي نفس الغـرض الذي يؤديه اللـوم ا

إنهما وجهان لعملة واحدة . 
قبـل ان يلـوم االنـسـان االخـرين يـجب ان يـعـلم ان هذا
اللوم هو مِـعْوَل لهدم الـعالقات االنسـانية واالجتـماعية

في نفس الوقت 
بيـنه وبـ من وَجهَ الـلـوم الـيه  فـاألولى بـاالنـسان ان
يقوم اوال بأصالح نفسهُ ويهـديها سواء السبيل  فمن
وجهة النظر الغريزية األهـتمام بالنفس أَحَبُ بكثير من
االهتـمـام بـالغـيـر  فـمعـركـة االنـسـان بيـنه وبـ نـفسهُ
شيء يــسـتــحق الــذكــر . وعــلى قــول (كـونــفــشــيـوس)
تـراكم امـام عتـبة جـارك  قبل ان :(التتـبرم بـاجلـليـد ا
تـزيل مـاتـراكم عـلى عـتـبـة دارك اوالً ). فـالـلوم يـصـبح
عقـيمـا ح يـأتيك احـد االصدقـاء ليـبارك لك في بـيتك
اجلديـد الـذي صـرفتَ عـلـيه دم قلـبك ويـبـدأ بـالـقول لك
(مع االسف لو كـنت وضـعت هذا الـشـباك هـنـا افضل
من مكـانه احلالـي ولو كـان السـلم هـنا افـضل من هذا
كـان وهـذا الـبـاب ووووو الخ طـبعـا االخ جـاء لـيـبارك ا
لك  واخر ذهب الى صديـقه ليـبارك له شراء الـسيارة
اجلديـدة وهي اول سـيـارة كـان يـحلـم بهـا هـو وعـائـلته
وهم فرحـ بها كـفرحـة الطـفل بيـوم العـيد  فـيقول له
ـوديل الفالني هـذه السيـارة غير آه لو كنتَ اشـتريت ا
مـرغوب فـيـهـا وصـنـاعـتهـا غـيـر جـيـدة وووو الخ طـبـعا
فـهذا النوع من اللـوم هو لو عقيم االخ جاء ليبارك لك 
يهدم في جـدار العالقات االنـسانيـة واالجتمـاعية  هو
ـزمـنـة الـتي تـقـتل صـاحـبـها أشـبه بـبـعض األمـراض ا

رويداً رويدا 
فـلـنـتـعـلم كـيف نـبـني الـعالقـات االنـسـانـيـة ونـتـرك هذا
النوع من اللـوم الذي يؤثر تـأثيرا سـلبيا عـلى عالقاتنا
االنسـانـيـة واالجـتـمـاعيـة  من هـنـا الـبـدايـة  ومن هـنا
تبـدأ عـملـيـة بنـاء عالقـات انـسانـيـة وأجتـمـاعيـة تـفيض
بـاحلب والـتــفـاهم  من هــنـا تـبـدأ زراعــة الـورود الـتي
تـفـيض بـعـطـر االنـسـاتــيـة لـيـنـتـشـر شـذاهـا في ارجـاء

اجملتمع .
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مجتمـعه من هناك .. المجال لروحه
.. حاذر ان تـقـول انـا !! انـهـا مـجرد
وهم يـاعـزيـزي .. خـدعـتـنـا عـقـولـنـا
الـســخـيــفـة بــهـا ... ولــكن هل فـعال
تــرى انـك مــجــبـــرا ال حــرا .. دعــنــا
نـفــتح الـسـجـون .. اطـلـقـوا الـعـنـان
لـلـقـتـلـة .. دمـروا االقـفـال .. اعـلـنـوا
احلـريـة لــكل االفـعـال .. تـبـا حلـريـة
االرادة .. نــــــحـن مــــــجــــــبــــــورون ..

جيناتنا تتحكم بنا.
ما معنى االنسانـية ان كنا مجبرين
الحدة يطبلون للعمل اذا نرى ا  ??
االنـســاني رغم انــهم يـقــولـون ان ال

حرية ارادة .
»cJ « oO³Dð

نحن نكذب احيانا ولكننا النريد ان
يــطـبق الــكـذب عــلى كل مــفـصل في
اذا ?? النـنا نـرى الكذب حـياتنـا ... 
خــطـــأ وان الــصـــدق هـــو الــفـــطــرة
السليمة .. الننا نرى ان الواجب ان
نـقول الـصـدق .. الن هذا هـو الصح
ــصــيـــبــة ان قــلــنــا انــنــا .. ولــكن ا
مجـبورون .. هنـا سيصـبح مهرجي
الـسـيرك اكـثر مـصـداقيـة من قاضي

على كرسيه وعالم في مختبره .
وما هي االخالق ?? 

ــاذا ارى انه دائـمــا من االفـضل ان
ـاذا الـتـزم بشي الـتـزم بـاالخالق ?? 
يــحــد مـن حــريــتي ويــكــبح جــمــاح
شهواتي ?? حتت اي عـنوان ساقنع
مـلحـدا ان السـرقة خطـأ ?? هل فعال
ان مقـولـة ( مـا ال ترضـاه لـنـفسك ال
تـرضـاه لغـيرك ) تـستـطيع تـأسيس
مـنـظـومـة اخالقـيــة مـتـكـامـلـة ?? مـا
الدليل على ان هذه اجلملة اخالقية
?? كـيف واالخـالق نـســبــيـة عــنــدنـا
لحدون ?? كيف سنحكم على نحن ا
خــطـأ هــذا وصـحــة هـذا واخـالقـيـة
ذاك وعــدم اخــــــــالقــيــة هــذا ?? مــا
هــو اخالقي عــنــدك غــــــيــر اخالقي
عــنـد غـيــرك ان كـنت مـلــحـدا فـكـيف
ســـتـــحــكـم حــكـــمـــا اخالقـــيـــا عــلى

موضوع ما ??
كيـف للـمـلـحد ان يـهـتـز وجدانه مع
اهــتـزاز الـوتــر  كـيف لـه ان يـخـفق
ـقطـوعـة مـوسيـقـية  قـلـبه سريـعـا 
كيف يعـجب بلوحة فنـية لدافينشي
..كـيف له ان يـفـعل هـذا وقـد صـنف
االنــسـان الى مـادة فـقط ??? كـيف له
ان يـفـعل هذا وقـد ازاح الـشخـصـية
والــشــعــور بـالــذات وحــريـة االرادة
وجعـلها وهـما وخرافـة من خرافات
االول ?? كيف له ان يفعل هذا وقد

جــــعـل الــــروح مــــجــــرد تــــفــــاعالت
كيميائية ???

ان كـان منـصفـا مع احلاده فـينـبغي
عـلـيه تـفـســيـر مـقـطـوعـة بـيـتـهـوفن
بتنقل اصـابع العازف اجلالس على

الكرسي امام البيانو فقط ال غير .
اذا كـان مـنـصـفا مـع احلـاده فيـجب
ـونـالـيـزا بــكـيـفـيـة عــلـيه تـفـسـيــر ا
حترك الفرشاة بيد دافينشي فقط ال
غيـر.يـنبـغي عـليه ان يـفـسر كل شئ
بـطريـقة اليـة  ميـكانيـكيـة  مادية 
ال مـــعــنى له ان تـــكــون مـــلــحــدا ثم
تــفــســر هـذه االشــيــاء بــشـخــصــيـة
الفنان وابـداعة وتألقه وروحه التي

انسابت الى اصابعه وهو يرسم .
يـنـبــغي عـلـيك ان تـنـظــر لـلـطـبـيـعـة
وكانـهـا الـة عمالقـة فـقط ال غـير  ال
معنى وانت مـلحد ان تشـعر بجمال
الـطـبيـعـة  بـالنـسـبـة لك هي مـجرد
الـة تسـيـر وفق منـظـومـة عشـوائـية

عبثية حيث الهدف والغاية .
ـالحــدة ان يـــنـــبـــغي عـــلى كـــبـــار ا
يصرخوا بالقطيع بصوت عالي 

( ال تتأمل !) 
(اياك وحب اجلمال !) 

وسيقى والفن !) (ابتعد عن ا
نعم !

وسيقى والفن ! ابتعد عن ا
فالـلـوحة لـيـست اال صرخـة روحـية
ـــقــــطـــوعـــة حلــــالـــة الــــفـــنــــان  وا
ـــؤثـــرة ال تـــفـــســر ـــوســـيــقـــيـــة ا ا
ـسـتـخــدمـة فـيـهـا  بل بـالـنـوتــات ا
تـفسر بـالفـنان نفـسه  انهـا صرخة
الـروح  الــشــعــور بـالــذات  حــريـة

االرادة ..
انها وانها وانها وانها

ال حل يــذكــر لالحلـاد اال ان يــتـنــكـر
لكل روحية ويطعن كل ذاتية ويدمر
كل شــخــصــيــة  ان كــنـت ســتــنــكـر
االحلــاد فــســتــنــكـره النـك انــسـان 
فاالحلـاد واالنـسـان لن يـلتـقـيـا ابدا

مهما امتدا.
ال قـيـمـة لـالنـسـان في االحلـاد .. بل
قــيــمـــته في الــديـن .. في ان يــكــون
حلـيـاته هـدف .. في ان يـكون كـائـنا
مـكـرمـا .. لـه هـدف .. له غـايـة .. في
ان يـكـون خـلـيـفـة الـله في االرض ال

كائنا صدفويا عشوائيا .
صدقني ان لـلكون والطبـيعة صوتا
يـنـادي بـان له إلـهـا مـبـدعـا حـكـيـمـا
خـــبــيـــرا .. فـــقـط انــصـت جـــيــدا ..

وستسمع .
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لكون االحلادي بارد مظلم .. يكتنفه
الـشؤم في كل تـفـصيالته .. ويـطفح
به اخلـوف في كل مـحـطـاته .. حيث
االنـسان فـيه ال انسـان فيه .. مـجرد
تراكب لـلصدف انشـأت كائنـا قيمته
مـــــعـــــدومـــــة .. فـال طـــــائل جلـــــزعه
وجنـــواه فـــكـــله ســــائـــر الى حـــيث
التراب وهناك تـنتهي القصة .. وما

اجمل ما قاله ابن عقيل احلنبلي :
((لـوال ان الــقـلـوب تـوقـن بـاجـتـمـاع
ـــرائـــر لـــفــراق ثـــان  لـــتـــفـــطــرت ا

((. احملب
ـرائـر وألحـتـرقت نـعم .. لـتـفـطـرت ا
الــقـلــوب .. تــأمل مـعـي وانت تـضع
والــدك او والــدتك وتــواريــهــمــا في
التراب .. هل ترى ان القصة انتهت
الى هنا ? هل فعال كل ما قدماه وما
اجنزاه انتهى ? هل فعال ليس الحد
قـيـمـة ? هل فـعال لم يـكن لـوجـودهم
مـعـنى ?تـأمل وانت تـخـرج من تـلكم
ـقبـرة واسـتـشـر قـلبـك اال ترى انه ا
مـن الــظــلـم الــشــديـــد ان يــتــســاوى
والــــدك ووالـــدتك مـع من ظـــلــــمـــهم
وقــتـلــهم واغـتــصب حـقــوقـهم ? هل
فعـال يتـسـاوون مع هـتلـر وسـتـال
ومـــاو تـــسـي تـــونغ ? هـل فـــعال في

داخلك ترى هذا ?
ال تـــنـــكــــر صـــوتك الـــداخـــلي ودعه
ادية .. يلعلع .. دعه يـحطم حجب ا
ـــزق اســــتــــار الـــظـالم الـــتي دعـه 
عــشـشت فـي عـقــلك الـقــاصـر .. دعه
يــقـول بــصــراحــة انه لن يــتــسـاوى
ــظـلـوم .. لن يـتـسـاوى الـظـالم مع ا

ـقـتــول .. لن يـتـسـاوى الـقــاتل مع ا
ــسـروق .. لـكل مـنـهم الـسـارق مع ا
حــــســــابـه عــــنـــد ربـه .. كل مــــنــــهم
سـيـجـازى عــلى افـعـاله .. كل مـنـهم
سيرد له اما بـاالحسان او باالساءة
.مــا عــلــيك ســوى ان تــنــظــر بــعــ
الـبصـيرة وسـتقـتحم دخـائل االمور
لتنكر تلكم السفسطات .. اخرج من
هـذه الشرنـقة .. مزق عـباءة الظـلمة
من عـلى كـاهــلـيك .. انـصت تـأمل ..
وسترى .انت عبد اسير حلواسك ..
ا تراه .. كيف ان ال تكاد تؤمن اال 
بدع الذي ابدع كل تأملت في هـذا ا

ما حولك ??
ادية حتقق لك الراحة او هل ترى ا
تضع فـي روحك ما يـلـجم اسـألـتـها
ـــاديـــة الــــوجـــوديـــة ? لــــو كـــانـت ا
ا ـزعومة تـقدم لـلفرد ادنى فـائدة  ا
وجدت اتباعـها في حيرة من امرهم
ال يلوون على شيئ .. يقدمون رجال
ويــؤخــرون اخــرى .. كــأنــهم حــمــر
مستنفرة .نـحمدك اللهم حق احلمد

على كل ما نحن فيه .. 
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نحمدك عـلى الرموش .. تخيل معي
يا صـديقي انك حتـاول جعل عمـلية
الــرمش اراديــة .. ســتــجــلس االيـام

والليالي فقط للسيطرة عليها ..
نــحـمـدك عــلى مـفـصـل الـكـوع الـذي
لــواله لـــغــصـــنــا في االكـل بــفـــمــنــا

كالبهائم .. 
فقط تخيل !.

امـران بسـيـطان في جـسمك ال تـقدر

بغداد
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ـقـولة تـتـردد عـلى مخـتـلف الـسنـة الـناس تـايـيدا هذه ا
لكن هل بالفـعل التهديد بالعقاب هو احلل لهذه الفكرة

نحطة? االمثل للحد من الظواهر اخللقية ا
اجـــريت كـــوني طـــالب طـب في الـــتـــثـــقـــيف الـــصـــحي
ـعــرفـة مـا ان الــتـهـديــد بـالـعــقـاب او عـرض دراسـات 
اجلـــوانب الـــســلـــبـــيــة مـن هــذا الـــتـــصـــرف هــو احلل
حسب حتليلي ال يتقـدم اجملتمع بفعل التخويف االمثل
زيـادة اخملـزون العـلمـي يعـد احد في الدنـيـا او االخرة

االعمدة التي تدعم الوصول للخلق السليم لكن.....
رفاهـية الشعب هناك اعمـدة اخرى يجب عدم اهـمالها
احــد االعـــمــدة االخــرى الـــتي تـــعــلي من قـــدر اخلــلق
ـة بـفــعل الـفـقـر الـسـلـيـم وعـدم االنـسـيــاب الى اجلـر

العمود االخر هو احلرية بحدود.....
وال نـحـطة وال اقصـد احلـرية كـاجملـتـماعـات الـغربـيـة ا
تكبيال كامال كما في السـعودية وقد ذكرت السعودية
مـــثــــاال الكـــثـــر الــــدول الـــتي تــــغـــلق احلــــريـــات عـــلى
مـواطــنـيــهــا....ويـوجــد الـعــديـد مـن االعـمــدة الـداعــمـة

لفردوس اخللق السليم...
ـــواعظ الـــرنـــانـــة كـــمــا يـــفـــعل بـــاقي لن امـــطـــركم بـــا

الكتاب.....النه ببساطة...غير فعالة.....
فلنـاخذ اليـابان مـثاال ديانـتهم هي الـشنتـو التي تنص
على عدم وجود اخرة حللوا مجـتمعهم وقدموا الترياق
ــكـــــــن ان يـــحــقــقه اي االمــثل لـــبــلــوغ اســمـى مــا 

انسان.

سن مضت وأنا مـغتربة قي أبـواب عينيك وأنـا مقيمة
في غربـة أعـتابك بـ الصـدى والـلظى.بـ الـكرّ والـفرّ
حتت شــمس ضــبـابــيــة رجــائي أتــأمل وجه الــصــبـاح
ـيـاه أبـحث عـنـك بـ وشـوشـة األعــشـاب بـ خــريـر ا
ـاذا يــدبـر الـطــفـيــفــة وذلك الـورد الــذابل لــست أدري 
ـاذ يفـاجئ ظنـوني الراكـدة في عمق شـراييني باكرا ?

مزقة ? ا
أرى في كفـيك خـرائط جـغرافـيـة أحالمي تـموت تـبـاعا
تــكـسـره أمـواج طـوفـانـك الـعـاتـيـة بـ ـوت  في بـحـر ا
تـــهــدمت أنــيـــاب قــرش مـــعــتـــوه انـــقــرضت أوصـــافه 
أوضـاعه ســاعـة خــسـفت قــصـور قــارون وتـيــتم تـراب
مناجم الذهب في تاريخ بال مـيالد بال توثيق إال ما قد

سلف.
ـلــكـتي يـحــبس حـريــة جنـوم  يـجــلس لـيــلي سـاهــرا 
ويـســري بي إلـى قـفـص الـتــعــهــدات تــتــراءى من فـوق
رأسي ذرات ثـــلج تــــذوب فـــيـــروس الالشـــعـــور الـــذي
ضاقت أدخلـني في تـهـجيـر عـام وتـخديـر لإلحـسـاس 
تالعـبنـي الظـنون بي األمكـنـة والزمـان صـيف فضـول 

وتراقص حسي الشجون.
ـنع وأشـرب بـحـر وأنـا األنـثى الـعـذراء أعـشـق تـفـاح ا
افـتح مــعـطـفـك واسـدل في حــديـقـتي خـمـر االنــعـتــاق 
تـعــاطــفك يـزهــر حــبي قـصــورا وتــشـتــعل في بــراكـ
عـشـقي مــصـابـيح االشـتــيـاق.بـابي مـفــتـوح وشـجـرتي

وسادة ليست محرمة لقطف ما لذ وطاب.
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مَا عَادَ يَعنينِي كَــالمُ األمسِ
وَال الذيـنَ استكثروا بِالهَمسِ
مَادامَهُم يَرجُونَ طَعنَ ظَهري

بِخُبثِهِم قَبلَ الثَّــوا بِالرَّمسِ
يُمازجُونَ الطَّعــنَ بِالــودَادِ

وَيَقطفُونَ النَّومَ من سُهادِي
فَكمْ على أشواكِهِم مَشَيتُ

ثُمَّ عَليـهَا أحكمــوا رُقـادِي !!
للهِ كــلُّ احلُــب ال لِالهِــي

َنعوتِ بِالدَواهِي ُهملِ ا ا
ذاك الــذي تَوَّجَــنِي بِحُبٍّ

ثُمَّ رَمانِي في جَحيمِ اآلهِ
َسـاءْ طَارتْ إليــهِ شَقوةُ ا

حتَّى كَوانِي الشَّوقُ بِالعَناءْ
ماأن نَزفتُ العُمرَ وَانتهيت

عَرفـــتُ أنَّ حبَّــهُ افتـــراءْ
كنَّـا على حُبٍّ بِــال كَـالمْ

وَزادَ فِينا الشَّوقُ وَالهَيامْ

ما أن تَصارَحنَا بِكل شَيءْ
ا سَالمْ !! رَحلتَ عنـي دُو

ياربَّ كل النَّاسِ مَا جَرى 
حتَّى أرى في الود مَا أرى

جَاورتُهُم بِاحلُب وَالصَّفاءِ
لَكنَّ َمــن جـَاورَني افترى

حَصنتُ جُرحِي بِالذي خَلقْ
من شَر قَلبٍ يَشـبهُ الــرَّمقْ

أفلحتُ بَعدَ ذَاكَ وابتسمتُ

لَكــنَّ جُرحِي عَــادَ
!! وَانفتـقْ
ـرني مِـزَاجي رَبَّــاهُ قَد حَيـَّ
أحبُّ من يَطعنُ بِاختالجي
َ خَـــلفَ ـــاعــــ وَأكــــرهُ الـــسـَّ

أُنسي
سُبحانكَ اللهُمَ مَا
عِالجي!!
słU- بغداد  uÐ« bLŠا


