
ــقـابل قــد جـاء بــعـرش بـلــقـيس دون ان ا
نعي انه يقوم بواجبه? ?! 

امـا القـناعـة فهي مأسـاة متـجذرة إصابت
ــقـتل الـتــسـاقط فـعـوام احلــلم الـعـراقي 
الـشعب يـكتفي بـقوت يومه اذا  تـأمينه
فـهـذا يعـني ان كل شيء في الـوطن يسـير
بـشـكل انسـيـابي وهـذه كارثـة بـحد ذاتـها
تـتـمـثل بـقـصـور اجلـنبـة الـتـفـكـيـريـة لدى
الـــشـــعب بــحـــقـــوقه وهـــو أمــر جـــعل من
ــواشـي الــتي ـــعــظـم ا ثـــرواته مـــرتــعـــا 

حكمت.
األنــانــيـة بــاعـظـم صـورهــا تـتــجــلى لـدى
الـتــفـكـيـر اجلـمـعي في الـعـراق إذا اقـتـرن
ــصـلـحـتـهم كــكل فـمـادام الـشـخص ذلك 
يــنـعم بـبــعض االرزاق الـتي يـدرهــا عـلـيه
عــمـلـه او حـزبه والخ...  فــهـذا يــعـني أن
يــذهب الـشــعب مع مــصـلــحـته لــلـجــحـيم
رتبـطة باألنا الـعراقية فـاهيم ا وجـميع ا
نـخـتـصرهـا بـجمـلـة شـعبـيـة تتـردد دائـما
عـلى االلـسن ( اني شـعـلـيـة) .احلـزن وهو
اجلـانب الـنـفـسـي والذي سـبـق وقـد أشار
ــرحــوم عـلـي الـوردي في الــيه األســتــاذ ا
كـتـابه شـخـصـيـة الـفـرد الـعـراقـي جند ان
هــذه الــهــالـة الــتي وضــعت بــهــا احلــالـة
الـنفـسـية لـلفـرد العـراقي قد جـعل منه في
ظلوم رغـبة ملحة دائمـا للعيش في دور ا
غدور وفي احلـقيقة جند أن أو احلـبيب ا
هـذا العـامل قد جـعل تفـكيـره يهـرب دائما
من الـرفـاهـيه واالسـتـقـرار ألنه اليـتـناسب
ــشـاعـره أال وهـو ــلـتـصق  مع الــقـرين ا
احلــزن فـحــتى وهــو ظـالم يــتـلــبس بـدور

ظلوم ا
فـاهيم امـا العـامل األخـير فـكثـرة ترديـد ا
احلــضــاريــة اليـعــفي من ضــرورة انــشـاء
مـفـاهـيم انيـة تـنـسجم مع تـطـور اجملـتمع
بــالـشـكل الـذي يــجـعـلـنــا نـواكب األخـرين
ـصـاديق عـلى صـحـة كالمـنا ولـعل أبـرز ا
هـو حـقـيـقـة أن الـعـراق أول بـلـد انـطـلـقت
مـنه الـكتـابة والـقانـون فلم يـشفع لـنا ذلك
فـنــسـبـة اجلـهل لـديــنـا مـرتـفـعـة و هـروب
ـكتضة بـاحليوانات الـقانون من غـابتنا ا

بات واضحا للعيان .
ــمــكن هــنــاك عـــوامل اخــرى ايــضــا من ا
اضـافــتـهـا العاله والـذي ذُكـر وجـدنـاه قـد
ـسألة أثـر بشـكل مباشـر أو غير مـباشر 
قــصـور الـدور الــشـعـبي في الــعـراق عـلى
الــكـومـبـارس فـقـط دون أن يـنـتـفض الخـذ
االستحقاق اخلاص به وهو البطولة

فـهل يـسـتـمر غـربـال الـكومـبـارس بـحجب
شمس الدور احلقيقي للفرد في العراق?
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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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عليك أن تعلمي فقط
إن حبك حقيقة سومرية
تميل بجميع سالالتها 
احلة إلى القراب ا

ال أعلم كيف لبشر مثلي
كبوتة أن ينفجر بعواطفه ا
إلى ذرات متفاوتة احلجم

تمكنه من معانقة ذرات الهواء
وأنت تهمس بأذني: أحبك

أعلم أنك حتبينني
وتودين أن تقطعيني بحبك
إلى قطع صغيرة جدا
ليتسنى لك االحتفاظ بي

في جيوب قلبك التي ماكانت
لوال أن صدعتك كثيرا 
مطرقة األعتزاز باآلخرين
ال أعلم كيف لبشر مثلي
أن يعانق أحشاء العتمة
ومن ب قدحات نبضه

يولد الضوء
على شكل ينبوع ينساب
من ب صخور اخملاض
حتى إذا لطمه جدار ما
يغض بصره وكأنه أعمى

دون أن يسترعي أنتباه العصا
ألنه يعلم تماما 

حتَّى وَأن دَعتني لِذلك 
ضَرورةُ اإلعجَاب !!
ن  كما أنني لست 

يتباهون باصطياد الفراشات
ن يركضون خلفهن  وال 

طوال الوقت
غفرة اكتفي بك فراشة على كتف ا

وأعتز بتلك القدرة 
التي وهبتني شعاع اسمه أنت

قد ال أكون موفقا
في إجادة دور العاشق

لكنني متيقن أن مافي قلبي
شيئة التدركه ا

حتى وأن دكت في محافلها
مطارق العصيان
أحاول دائما

أن اقتني لك فكرة لينة
من ب أكداس احلجر
أو أن أتيك بقبس أبيض
أكون قد ورثته من تفحمي
متد ب والدتي ولقياك ا
بدال من الوقوف عاجزا
أقبل بابك بلطف سخي

أو أن أحصن منزلك الكبير
ببعض أيات احلفظ

أو أن ألطخ موضع أقدامك باحلناء !!

سريعاً حيث يقف رفقائه مباهياً بها.
حـــقــاً الـــزمن مـــجــرد خـــديــعـــة اصــطالح

واحتيال!.
وفـي أوقات األلـم الـعسـيـر ذلك األلـم الذي
ـــســـتـــقـــبـل قـــد تالشى يـــشـــعــــرك بـــأن ا
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تـوراث الـسكـوت من قـضيـةٍ ألخـرى يودي
بـالـفـرد إلى صـمتٍ دائم مـهـمـا عال صوته
يـادين أو أزقـة (الـفيس بـوك ) فـهذا فـي ا
كـله هـراء يراد به تـضمـيد اجلـراح برقـعة
مــتــســخــة إجــهــضت بــيــاضــهــا مـن يـوم
والدتـهـا بـانـفـصـالٍ عن الـقـمـاش. تـتـوالى
األزمـات في العراق وال تكـاد تستنشق أي
فــتـرة من فـتــراته هـواء خـالــيـا من تـلـوث
ـشـاكل  ,فـبــعـد مـشـكـلـة الـكـهـربـاء الـتي ا
صـاعب تأتي ـواطن بسـيل من ا أغـرقت ا
ـــصــيــبــة ـــيــاه نــاهـــيك عن ا مـــشــكــلــة ا
اجلـوهـريـة الـكـبـرى أال وهي االنـتـخـابات
ـشعـة منـها واخلـامدة بـكافـة مـخلـفاتـها ا
دفونة حتت الغرف السرية التي لم تعد ا
سـرية إطالقا .االنتخابات وما خلفتها من
نــتـيــجـة ضـيــقـة جتــعل من الـفــائـرين في
مــوضـع ال يــحــســد عــلــيـه بــالــتــزامن مع
اخلـاسريـن  فالـنتـائج قد جـعلت اجلـميع
يــتـنـازل عـن مـا روض عـلــيه إتـبــاعه بـعـد
الـتـنازل األول الـبعـيـد عن متـناول اإلعالم

ائدة والكعكة ....  , واإلتباع حيث ا
وفي الــعـودة لـلـعـنـوان والـذي ذكـرنـا فـيه
عـدم أحقـية الـكومبـارس باالعـتراض على
سـيـر الـسـيـناريـو أو طـريـقـة مـوت الـبطل
شـاهـد الـدراميـة فـهـو يـبقى والخ... مـن ا
مـجرد كومبـارس عليه تأديـة لقطة واحدة
فـقط (ويوريـنا عـرض اكتـافو)  لذلك ومن
مــنــطــلق الــواقع الــدرامي الــعـراقـي عـلى
الـشعب أن يـصمت فـهو مـجرد كـومبارس
مــهـمــته أداء لـقــطـة االنــتـخــابـات ويــتـرك
ـنـتـجـ تـأديـة لـلـمـمـثـلـ واخملـرجـ وا

الـبـاقي ومن رضا بـهذا الـدور في البـداية
ال يــنـبـغي عـلــيه االعـتـراض عــلى طـريـقـة
تـمثـيل األدوار الرئـيسـية أو كـيفـية إنـهاء
الـعـمل لـلـخـروج بـحـكـومـة تـرضي جـمـيع
ـشاركـ في تذوق احلـلوى, ـشـاهدين ا ا
وعــلــيـه أن يــصــمت طــوال أربع ســنــوات
حلــ مـــجيء عــمل أخــر يــؤدي فــيه ذات

اللقطة. 
تـلـبس الـشـعب بـهـذا لم يـأتي من فراغ أو
رؤيـة عـابـرة من اخملـرج له فـفي احلـقـيـقة
أنه نـاجم عن مـراقـبة دقـيقـة من قـبل كادر
ـناسبة الـعمل وقيـامهم بتهـيئة األجواء ا
ــفــاحتــته بــالــطــريـقــة الــغــيــر مــبــاشـرة
ــاضي الـبـعــيـد والـقـريب خــصـوصـا أن ا
يــســاعــد عــلى ذلـك إذا مــا بــحــثــنــا بـدور
الـــشــعب الــعـــراقي خالل مــعـــظم مــراحل

حقبه التاريخية ,
مـــايــهــمـــني في هـــذا الــصــدد هـــو بــحث
الــعــوامـل اخلــاصــة بــشــخــصــيــة الــفــرد
ـؤثـر له الـعـراقي الـتي غـيـبـت احلضـور ا
في مــيــدان الـســيـاســة وتــشـبــعه ورضـاه
بـشخـصيـة الكومـبارس دائـما وابدا وهي
: من وجــهـة نـظـرنـا تـتـلـخص بـاألتي: أوالً
تـعـدد األقـنعـة في الـشخـصـيـة العـراقـية 
وفي هذا الصدد جند أن احلالة الظاهرية
لـلشخصيـة العراقية قد تـتخذ عدة أشكال
ـالية دون دعـائم ثابتة تـبعا لـلمتـغيرات ا
يـسـتـمد مـنـهـا شكـال واحدا يـسـتـطيع من
خاللـه الـنـظـر وإبـداء الــرأي في الـقـضـيـة

الواحدة . 
ثـــانـــيًــا: الـــســـذاجــة  فـــإذا كـــان مـــعــنى

ـوقف وبــالـتـالي فــحـرم بــذلك من ثـبــات ا
جـعل مـنه عـرضة لـلـخـنوع في كل مـرحـلة
مـن مـراحـله الـتــاريـخـيـة  ,امــا الـسـذاجـة
ـتمثلـة باخضاع رضـانا لعوامل الـطيبة ا
فـاهيم التي تعـاكس مفهوم وغـيرها من ا
الـدولة احلـديثـة وقد تـشكل ايـضا سـكيـنا
اخـتراقيا ينهش اجلـسد األمني للبلد (إذا
مـاقيس االمر خارجيا) وحتى النخرج عن
ـــوضــوع فــالـــســذاجـــة جنــدهــا نـــطــاق ا
ــعــالـم في الــتــصــديق الــدائم واضــحــة ا
لـلـكذب الـسيـاسي او االقـتنـاع بالـشخص
ــقـابل من اجل مـوقف صـغـيـر او واجب ا
يــعـمـله هــذه الـشـخص فــنـجـد الـتــمـجـيـد
والـتهـليل له لدرجـة ان يصل بـنا الظن ان

الــســـذاجــة يــتــجـه لالفــتــقــار لـــلــحــكــمــة
فـالـسذاجـة في الـطـباع الـعـراقيـة لم تـولد
بـعـد في عـالمٍ يـجـمـعـهـا مع احلـكـمـة فهي

الزالت في رحم الطيش حيث مستقرها.
القـنـاعة لم تـكشف ثـالـثًا:الـقنـاعـة القـاتلـة
ا جعلـتنا نتجه للشعب الذي لـنا الكنز ا
يــفـنى الـقـنـاعـة لــدى الـفـرد الـعـراقي هي
قــنـاعـة قـاتـلــة حلـلم وطن يـنــشـد رفـاهـيـة

شعبه.
رابـعـا األنـا احلـارقـة الـتـشـبث بـاألنا هي
بحد ذاته الهشيم الذي يساعد احلكومات
عــلـى االســتــمـــرار بــحــرق الــشـــخــصــيــة

الوطنية في العراق
الزم للنفسـية العراقية خـامسا _احلـزن ا

ـتـمـعن لـكل مـا يـحـيط ـتــفـحص وا  أن ا
ويـالمس مـشــاعــر الــشــخص في الــعـراق
ـراثي واحلـزن يــجـده يـسـيــر في اجتـاه ا
والــنــوائـب وجــمــيع الــطــرق ذات نــقــطــة

وصول واحدة والتي تنتهي بالوجع.
سـادسًا:التزمت احلضاري السلبي  وفيه
يـتجه حـاضر الـشخص الـعراقي لـلوقوف
عـــلى اطالل مـــاض حـــضــاري يـــحــرم من
خاللـه من أي خطـوة لـبنـاء عشـتـار وبابل
ـــعــنى أن الـــعــراقي وأور جـــديــدة  ,أي 
ـاضيـة بشكـل يجعل من ـآثر ا يـتشـبث با
اضي يطفح ويغطي على حاضره.  هذا ا
ازاء مــاتــقــدم جنــد أن شــخــصــيــة الــفـرد
الـعـراقي قـد اعـتـادت عـلـى تـعـدد الـوجوه

اضي حتى تكاد أن واحلـاضر قد ابتـلع ا
تـختـلط عليك األزمـنة لـتتسـاءل مستـغرباً

في أي زمنٍ تعيش أنت اآلن?!.
جتــــهل مــــعـــرفـــة أي شـيء وكل شيء  ال
تـعرف اآلن سوى لـغة الدمـوع وندبة األلم

عـنـدمـا فــكـرت بـان اكـتب عن مــوضـوع الـيـوم راودني
شعـور بـان أكـون أكـثـر جـراءة من قـبل وان اتسـع فيه
ليكون أكثر عموما وان ال يقتصر على محيطنا احمللي
ومـن الـبــديــهي ان أتــوقف لــكي اخــتـار ذلك فـحــسب 
وضـوع وما هي إال حلـظـات وارتسـمت إمـامي كلـمة ا
ة) وما ي  ف  مكونة من خمسة أحرف وهي (و  ظ 
إن جمعت هـذه احلروف وجعـلتهـا أكثر جتانـسا حتى
انهالت عـلي الكلـمات مكـملة الـسطر تـلو السـطر ولوال
عتاب البعض من إطالة مواضيعي لسطرت الكثير من
ـلمـتهـا في صفـحة واحدة األوراق  لذا سأعـمل على 

طلوب . لعلها تفيء ا
اضي مرت الوظيـفة في عقـد التسعـينيـات من القرن ا
ـادي ال يـتـنـاسب ونوع باسـوء حـال وكـان مـردودهـا ا
ـتــنـامي في ظـل احلـصـار أجلــشـعي آنـذاك  الـغالء ا
ولسـياسـة الـنظـام بنـوعـية بـعض الـوظائف  لـذا كانت
الـهـجــرة من نـصـيب الــوظـيـفــة والـبـاقي مــنـهم أصـبح
مثيـرا للشـفقة في كـثيـر من األحيان حـتى أفتى بعض
رجال الدين من منابرهم بان الصدقات حتل على هذه

سحوقة من الشعب  الطبقة ا
وبــعــد عــام (2003) فــتــحـت أبــواب الــوظـــائف عــلى
مـصـراعـيـهـا إمـام مـخـتـلف طـبـقـات اجملـتـمع وانـهـالت
ديريات لطلب التع الطلبات على مكاتب الوزارات وا
وبالفـعل كان أمر الـتعي يـظهر في الـيوم ذاته  ولكن
هـذا األمــر لم يــكن يـروق لــلــبـعض لــعــدة أسـبــاب لـذا
سمـعنـا بعض األفـواه قد حـرمت الوظـيفـة بداعي أنـها
أمـريــكــيــة غـايــتــهـا شــراء والء الــنـاس ومــا إلى ذلك 
واستمـر احلال إلى شهـر تموز من هـذا العام وبـعدها

بدأت تصعب شيئا فشيئا.
ففي عام (2004) بدأت الوظـيفـة تعـرض مقـابل مبلغ
مادي حسب الدرجة اقله (300) دوالر أمريكي يقابله
في العملـة العراقية (450.000) دينار آنذاك  وبعد
عام (2004) بـدأت اإلعـمال احلـرة تـتـمـارض إلى إن
وصلت في كـثيـر من األحيـان إلى حالـة الوفـاة  وبعد
ـية عام (2008) أصبـحت أفواج الـبطـالة األزمة الـعا
ا دفع بها الهجوم على مستودعات الوظائف تتكاثر 
 وشاهدنـا ماذا فعـلت البـطالة في بـعض األنظمـة فقد

محتها من الوجود.
 لذا أصبح يـضرب مـبلغ التـعيـ بعشـرة إضعاف بل
ازدادت إلى مـئـات اإلضــعـاف  وال نـكن مــبـالـغـ إن
ـــبـــلغ إلى (10.000) دوالر أمــريـــكي قــلـــنـــا وصل ا

(واحلبل على اجلرار) .
ت وتـرعرعت الئم واألرض اخلـصـبـة  وبهـذا اجلـو ا
شبكـات وشركات الـنصب واالحتـيال مسـتغلـة اندفاع
النـاس لـلـوظـيـفة  ألنـهـا أصـبـحت مخـصـصـة جلـهات
مـعـيـنــة  بل أصـبـحت الــدعـايـات اخملـصــصـة لـبـعض
السـاسة لـكسب أصـوات البـسطاء والـذين ال حول وال
قوة إال الستـماع واالستـجابة لـهم  بل اعتمـد البعض

هد لثورات الغضب ........ جلعلها اخملدر وا
ال أريــد إن أخـــوض أكـــثــر مـن ذلك ............. اتــرك

الباقي لكم ....
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يـزه عن تـعـد انهـار الـعـراق من أهم سـمـاته واهـم مـا 
اذ ال يـتـمـتـع بـلـد عـربي آخـر بـنـهـرين غـيـره من الـدول 
عذبـ كنـهـرينـا دجلـة والـفرات لـكن...هل يـعقل ان بـلد
ـــــعــــدنـــــيــــة من دول االنـــــهــــار يـــــســــتـــــورد مــــيـــــاهه ا
اجلوار?.الـكويت... وغـيرها مـن الدول هي من نـستورد
ـعـدنيـة حتى مـياهـنـا اصبـحت مسـتوردة ـياه ا منـها ا
شـكـلـة لـو قـمـنا نـحن بـتـنـقـية والـسبب مـجـهـول !فـمـا ا
ـاء فلـم يعش ميـاهـنـا خـصـوصـا ان بلـدنـا ال يـنـقـصه ا
الـعـراق عــطـشــا يـومـا فــهـو مـنــذ الـقــدم عـامـر بــنـهـريه
العذبـ الفرات ودجـلة...دجـلة الذي يـحتضـر  ...دجلة
الذي بدأ بـاالختـفاء واجلـفاف في احملـافظـات اجلنـوبية
الــيــوم دجـلــة ...فـمن وخـصــوصـا مــحــافـظــة مـيــسـان 
سـيـكـون غـدا?من سـنـفـقـد من خـيـرات بالدي?مـا الـذي
تـغـيـر? فـشـعـبي مـنـذ نـعـومـة اضـافره يـشـرب مـن مـياه
وطنه ويأكل من خـيراته فـلما اسـتغـنى اآلن عن خيرات

البلد ومنتجاته ? 
ستـوردة أصبحت ضرورة من علبـة ا ـعدنيـة ا ياه ا فا
ــواطن فال يــخــلــو مــنــهــا اي مــحل ضــرورات حــيــاة ا
ـنـاطق الـشعـبـية اسواق مـهـمـا كان بـسـيـطا حـتى في ا
بل انها تـعد األكثـر رواجا ب التي تعـاني فقر احلـال 
اي مـــــنـــــتـــــجـــــات اخـــــرى فـي ظل فـــــصـل الـــــصـــــيف
ـعـلـبــة تالقي أقـبـاال جــمـاهـيـريـا ــيـاه ا احلـارق.فـهـذه ا

وشعبيا كبيرا وملحوظا وهذا غريب..
ــيـاه لـيـست ـواطن ال يــحـتج رغم مـعــرفـته أن هـذه ا فـا
سوى مـيـاه مسـتـوردة بل حتى ال يـسـأل عن ميـاه بـلده
ـا ال يستـعمـلها لـلشـرب? فهـذا اصبح امر أين تذهب و
طبـيعي بـالنـسبه لـه فطـعامه مـستـورد ولبـاسه مسـتورد

ــيــاه مــســتــوردة? فــاذا  ــشــكــلــة اذا كـــانت ا فــمــا ا
ـعـدنـية بـحـجـة التـلـوث أخـشى أن يتم ـياه ا استـيـراد ا
استيراد الهـواء هو اآلخر باحلجة نـفسها!.وليس احلل
ــيــاه بل ان ارض الــعـراق الــتي كــانت تــسـمى فـقـط بـا
ارض الــســواد اي اخلـصــبــة فـي مـجــال الــزراعــة هي
االخرى غـدت مسـاحـات شاسـعـة منـهخـا بـورا وقاحـلة
بحيث تغـزو اسوقنا خـضر مستوردة مـن البرتقال الى
الـــرمــــان الى الـــفــــجل واخلـس مع ان الـــعــــراق كـــانت
محـاغظـاته تتـمـيز كل واحـدة بسـلة غـذائـية مـتنـوعة من
ـوصل ةالبـساتـ والفـولكه في احلنـطة والـشعـير في ا
ديــالى وســامــراء والــشــلب فـي الــنــجف والــنــخــيل في
دن الـيست هذه مـفارقة كربالء والبـصرة وغيـرها من ا
ـعـنـي فـي الـزراعـة ? ايا ـسـؤول ? اين ا عـجـيـبة مـن ا
ليارات التي صرفت واين ..واين ??ولكن ..الجواب  ا

تنع أبدا  لكنه ال
من أن يفتحها مرارا....
في حياتنا أشخاص

البد لنا من اإلفاضة في شكرهم
ألنهم جعلونا نعيد النظر

بوضع أحذيتنا
ناسب كان ا في ا
قَد ال أكونُ مُوفقاً

حِينما أشدُّ نَفسي أمامَكِ
كحبلِ غَسيلٍ

فَلستُ مِمن يَقفونَ على حافةِ السُّبل
بِقدمٍ وَاحدة

أولئِكَ الذين 
يحملون تواضعنا على محمل ضعف

سيكشفون عن مؤخراتهم 
في أول مواجهة معنا

كرشوة معتبرة
من أجل أال يشطرهم إلى نصف

سيف االحتقار...
أعلم أنك لم تبعثي شيئا

فأوهم نفسي بأنك قد بعثتي
حتى تهرول مشاعري البائسة

نحو البريد الوارد
مثل أي جائع يعلم بخلو الثالجة
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في روايـة الـعـاشق لـلـكـاتب الـفـلـسـطـيني
غـسان كـنفـاني يتـطرق عـلى لسـان أبطاله
قــــائـالً "أن الــــزمن خــــديــــعــــة ,اصــــطالح
ــا كــانت تـــلك الــلــحــظــة واحــتـــيــال وإالَّ 
الـواحدة أطول من أيـة حلظة أخرى ,لوما
كــــان بـــــوسع ذلك الـــــزحــــام من األوهــــام
ــشـاعـر ,بــرعـبـهــا وتـوقـهـا واحلــقـائق وا
وحتـفـزهـا وأمـلهـا ويـأسـهـا في آنٍ واحد,
أن تـــتــــسع له حلـــظــــة واحـــدة كـــانت في
الـوقت ذاته ,لـآلخرين ,مـثل اللـحظـة التي

سبقتها والتي ستلتحق بها".
في أوقــات الــفــرح الـغــامــر والـنــجــاحـات
الــعـظــيـمــة يـشــعـر األغـلـب مـنّــا بـأن هـذه
الـساعات التي مررنا بها تواً تبدو كأنها
حلــظـات من نـشــوة رائـعـة عــابـرة غـمـرت
نـفوسنا فرحاً ومضت مسرعة ,حتى يكاد
أن يـسـتفـهم البـعض عن آليـة الوقت وهل
يــســـتــعــجل الـــوقت امــيــاله بـــثــوانــيــهــا
ودقـائقـها جامـعاً أكـثر عدداً من الـساعات

ا ?!! في عداده بوقتٍ وجيز.. ر
من مـنّـا لم يسـتشـعر بـثقل الـزمن وركوده
كـشعور طفلٍ صغير ينتظر تنفيذ العقوبة

من معلّمه?!.

الــزمن ال يـعــدو ال يـتــحـرك تــوقف الـزمن
ــشـهـد وكــأنه تـنــاسى مـروره أمــام هـذا ا
الـكـئيب هـو ذات الزمـن الذي مـرَّ مسـرعاً
حـينما تسـلّم ذات الطفل هدية جناحه من
والــديه مــســكــهـا بــ كــفــيه وراح يــعـدو
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فـقد كل من (جنان مؤيد محمد عبد) من مواليد  1993شغلها
) من مواليد 2013 ربة بيت واالطفال كل من (سعد دريد كر
) من ) تـولـد 2015 و(حــارث دريـد كـر و(اســمـاء دريـد كــر
ـنـشورة صـورهم ادناه بـتاريخ 23/5/2015 مـوالـيد  2015ا
في مــنـطـقــة ابي غـريب عـلى مـن لـديـهم اي مــعـلـومـات ابالغ

مكتب مكافحة اجرام ابي غريب.
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ــنـعــقـدة ـرقــمـة 26 وا قــرر مـجــلس الـنــقـــــــــــابـة بــاجلـلــــســة ا
بـتــــــاريخ 2018/7/16 تـأجـيل مـوعـد اجـتـمـاع الـهـيـئـة الـعـامة
ـناقـشة الـية ـزمـــــع انـعقـادها يوم 2018/7/18 واخلـاصة  وا
وشروط امـتحـان الـكفـاءة اخلاص بـاالنتـمـاء الى نقـابة احملـام

هنية االخرى. العراقي وكذلك مناقشة االمور ا
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الـتي تـلـتصـق بقـلـبك رافـضة أي مـحـاولة
لـلشـفـاء.  نحن في احلـقيـقة والـزمن كالنا
نـختـلق اخلديـعة فـنحن من يـعظّم أوقات
احلــزن ومـن يــســتــصــغــر أوقــات الــفــرح
لــنـتــهـكم قـائــلـ "الــزمن يـركض بــالـفـرح

ويتمشى باحلزن براحته اوف"
فـلـنـعطي لـلـحـزن حقه من الـدمع والـعـزلة

ولكن ال نتناسى أن نحتفي بالفرح.
ال تــعـوّد روحـك بـأن تــمـر بــجـانب الــفـرح
مـروراً خاطـفاً ,مـثل مسـافر يـقود سـيارته
مـســرعـاً مـتـوجـهـاً إلى مــديـنـة جـمـيـلـة ال
تبهره أبداً ما للطرقات من جمال خاص
ـديـنة ذلك اجلـمـال الـذي سـيـؤهله لـفـهم ا
الــتي سـيـزورهـا بــعـد سـاعـات قــلـيـلـة من

اآلن. جـــــمــــال احلـــــزن يـــــكــــمـن في تـــــلك
الــلـحـظـات الـتي نـنــزوي بـذواتـنـا نـنـبْش
ــســبب فـــيــهــا بـــاحــثــ عـن الــســبـب وا
ـرجــوة مـنه ثم نــبـحث عن والــنـتــيـجــة ا
مـخرج لنا من قوقعة األلم الذي نقطن فيه
وجــمـــالــيــة الــفــرح تـــكــمن في أن نــهــدي
أرواحـنا شوطاً من الراحـة بعد أن كابدت
مــشــقّـة آالم الــصــبـر واالنــتــظـار ,الــفـشل
ــتـكــرر بــعـد كل واالنــهــيـار والــنـهــوض ا
سـقـوط. فـلـنـجـعل من احلـزن بـوابـة مرور
ـسـلـسل فـرح ال تـخلـو حـلـقـاته من دموع
االنــتـظـار والـنـظـر لــنـوافـذ األمل اجلـمـيل

بعد مخاض األلم العسير.
wFOÐd - بغداد « Uý—

أن القلوب إذا انتهت صالحيتها 
وجب عليه أن يدعمها 

ضخة من غناء الالاكتراث
ليعيش على األقل

حلما أخر....
إذا كانت أرضي 

ن يروم وصل الفوضى
وكانت حبيبتي 

ن يهوون إفساد السعادة
فليس بخاطري

إال أن أحني سبابتي على اإلبهام
رآة وأقف بخجل أمام ا

فأهيل على نفسي
أطنانا من رمال العتب

حتى يعم السكون في قرى الروح
كما السكون الذي يعم 
بعدما تعاتب العواصف

أشرعة السفن...
أمامك أكتم الشعر

وأصلبني 
على جذع السكوت
أبيح لك قتل شرائعي
ثم أدعوك للرقص عليها

مثل أي راع يلتذ بذبح خرافه

słU - بغداد  uÐ√ bLŠ√

هـــنــا جنــد ان الـــله تــعـــالى اقــر حـــريــة الــتـــعــبــد خملـــتــلف االديــان
يـوجد الـكـثيـر من اآليـات الـتي تؤيـد فـكـرة اعتـنـاق االديان ـنـاهج وا
فـما ذنب من لم يـصل الـيهم كل امـة حتـاسب على كـتـابهـا اخملتـلـفة
ال اضن انه سيعامل معاملة الكافر الدين االسالمي في الفتوحات
مـشـكـلـة بـعض االشـاعـرة انـهم ال يـسـتـخـدمـوا الـعـقل في الـتـحـلـيل
الـفـكر ان لم الـسـلـيم ويلـجـئوا الى مـن يرشـدهم قـبل مـئات الـسـن
نافس فال تـتوقع ان يـنجوا من صـدمات الـفكـر ا يكن مـرنا مـطاطي
طاطي ان يكون قابل للتغير النسبي نحو االفضل وما اقـصده با له
دنية كن ان نعـدها مفتاح لـلفكر الذي سيـاتي بعد ا دنية  فكـرة ا
وما االمام عـلي اال مثـاال يحـتذا به في وقوفه بعـد جتربـة محاسـنهـا

ضد احلاكمية وتوقع تبعات نتائجها بذكاء وفطنة.
dO¼“ W- بغداد UÝ«

 UNðUF³ðË WOL U(«
ـودودي فـتلـقـفهـا سـيد يـقـال ان مصـطـلح احلاكـمـيـة قد افـتى بـها ا
قـطب فـتم الـعــمل بـهـا كـدسـتـور ثـابت مـن قـبل مـخـتـلف اجلـمـاعـات
ـتـطـرفـة نـتـيـجـة لـهـذا حـتى ضـهـرت اجلـمـاعـات ا ـلل االسالمـيـة وا
الـتـبـعـات الـنـاجتـة لـهـذا الـتـشـريع من قـبل ـثـيـر لـلـجـدل الـتـشـريع ا
فـبالنـهاية ودودي في الـقارة الهـندية لم يـتم حسـابها بـشكل دقيق ا
والدلـيل انه  تفنيد ستوى االنـبياء واالئمة حـتى يعصم هو لـيش 
ودودي نفسه وقال بـانها خاضعة لالجتهاد هذا الـتشريع من قبل ا
ــواقف في بــعض اآليــات الــقــرآنــيــة نــزلت تــخص بـــضع ا ال غــيـــر
والـدليل وال انكـر انه دسـتور لـلمـسلـمـ في كافـة االزمان االحيـان 

على ذلك قال تعالى:
وال وال انتم عـابدون مـا اعبد ال اعـبد مـا تعـبدون (يا ايـها الـكافرون

لكم دينكم ولي ديني). انا عابد ما عبد


