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و كـانت تنـتظـر منهـا إتصـاالً إال إنّهـا لم تفعل
و قامت بإغالق هاتفها عوضاً عن ذلك. 

أمّا هو اآلخر فلمْ يعد هنالك داعٍ لشراء اخلبز
فـوقت الـغـداء قـد حلّ و كـانت أمّه قـد ارسلت له
ة مـهملـة أن بإنـتظاره عـقوبة بـعد عـشرين مكـا
صـارمـة إلّـا إنّه لـم يـعـر إهـتـمـامـا يُـذكـر و قال

بعد إبتسامة خفيفة:
قهى بهذا اجلمال من قبل يا ترى - " لم يـكن ا

ما الذي تغير?!" 
- حـاولت إخـفـاء بـسـمـتـهـا إلّـا إنّـها فـشـلت ثم
تــمـتــمت قــائـلــة: " ربّـمــا ألنّ تـغــيـيــراً حـدث في

الديكور أو شيئاً آخر لم تالحظه أنت "
- " و ربّما أنتِ "

ـرّة قـالت " - عــادت لألبـتـسـام مــجـدداً و هـذه ا
لـقــد تـأخـرت لـقـد مـرّ الـوقتُ سـريـعـاً يـجب أن
أذهب " و بــعـد خـروجــهـمـا مـشــيـا عـدّة دقـائق
حــتى حلّ وقت الــوداع قـالت: " لــقـد أمــضـيــنـا
ـتعـا عـلّـنـا نلـتـقي في .... " لم تـسـتطع وقـتـاً 
أكـمال جملتها بقبلةٍ خاطفةٍ جعلتها عاجزة عن

الكالم و احلركة أيضاً. 
- " أراكِ قـريـبـاً " قـال ذلك بـعـد أن إبـتـعـدت عنه
ـنـزل حتى عـدّة خـطـوات و أخذت تـركض إلى ا

اذا خرجت منه. إنّها نسيت 
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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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عبـارة وضعـها مـؤسس الفـيس بوك
ـاذا سـتـنــشـر من مـواد لـلـتــفـكـيــر 
ا تضع احاسيسك ومواضيع  ور
ـبــعـثـرة فــيـهــا  او اغـنــيـة المـست ا
احــســاسك  او كــلــمــات دقت عــلى
ــا دعـاء لــوالــدتك وتــ قـلــبـك  ور
بـالـشـفـاء من مــرض يـأكل جـسـدهـا

ها ! ويؤ
ورُب بعضهم ال يركز فيها!

ر عليها مرور الكرام... او 
قـد يــكـون بــعـضــهم جتــاوز مـرحــلـة
ـا يــدور بـذهـنه الـنـشــر والـتـعــبـيـر 
ــا يـنــسـخ مـا يــريــده فــقط حــاله وا

كحال آلة تدور وتعمل وتنسخ.
او يُراقب افعال غيره !

احدهم كتب ما يشعر به ثم بضغطة
زر واحــدة مــحى كـل شيء ! خــوفــاً
من اقربائه واصدقائه ان يـفهموا ما
به .! تــعــلّـمَ أن يــتــجــاوز مـــصــاعــبه

وهمومه وكل شيء لوحده وال يخبر
أحداً سوى ربه

او خوفاً من درايـتهم بـحبه  جناحه
 سـفـره  عـمــله زواجه ... فـ هـنـاك

من يخشون الع واحلسد !?
قـد يـنـشـر احــدهم شـجـاره مع احـد
زمالئه خوفاً من ان يواجهه بخطأه.
ـا يـنـشـر فــراق صـديـقه الـذي او ر

دام لسنوات لهجرته خارجاً!
وقـد تــتـحــرج الـفــتـاة بــنـشــر حُـبــهـا

للعالم االفتراضي
ـا فـراقـهـا وكـسـر قـلـبـهـا بـعـد او ر
عالقـــة حب فـــاشـــلـــة خــوفـــاً من ان

يعيبوا اهلها.!?
اذا ننشر مانشعر به ال نعلم 

اصبحنا مشاعر الكترونية فقط!
ال نأبه بالعالم اخلارجي

اصبحنا أسرى اجهزتنا فقط.
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ازواجــهن من بــاب إهــتــمــامه الــدائـم بــهـا
وكـون ذلك ستـار يـغطي به أخـطـائه بحـقـها

كي ال تشعر..!
بدأ تأثير الظنون السيئة يسري في رأسها
ويـدمــر سـعــادتـهــا يـوم بــعـد يــوم فـتَــحـيـر
سـك كيف يـتصرف مع تقـلبات ردودها ا

الغريبة وأحوالها الغير مستقرة!
ـفتعل الذي كان يـسايرهـا ويعذر جنـونها ا
بات يـثير قلقه ويستـنفذ صبره فقد اصبح
شـغـلـهــا الـشـاغل هــو اإلتـصـال به كل ربع

ساعة وسؤاله أين أنت?
وماذا تفعل اآلن?

ومع من كنت تتحدث?
ا ومـتى ستعود وعندما يعود اين كنت و
ـنزل تـأخرت? وهل تـناولت الـطعـام خارج ا

وو..
كل يــوم عــلى هــذا احلـــال الى ان طــفح به
الكيل وصار يُعاملها بخشونة و ضجر..!
وهـذا مـا أكـدنه لـهـا الـنـسـوة بـأنه سـيـتـغـير
عـلـيـهــا يـومـا مـا وسـتـكـتــشف حـقـيـقـته في
نـهاية األمر وإن الـرجال كلـهم يخونون وال

أمان لهم.!
دون أن تـعقل حـقـيقـة مـا يحـدث وإن هـناك
من تتـحـسـر على سـعـادتهـا وال تـتمـنى لـها

صفـو حيـاتهـا فالـكُل يتـسائل مـتى تأتـيهم
نـتظر واصبح لـديها هاجس بولـي العهد ا
عــدم اإلجنـــاب وعــلـــيـــهــا أن تُـــنــجـب طــفل
وتُــصــبح أُمــاً وتُــســـعــد زوجــهــا احلــبــيب
ليـصبح أباً لـعائلـتهم الصـغيرة كـما يُسكت

.. تطفل ألسِنة ا
ـراجـعـة كل وأخـذت تـنـخـر بـرأس زوجـهـا 
ـسـتــشـفـيـات لـغـرض ـراكـز الــصـحـيـة وا ا
اإلجنــاب وكــان يُــنــفــذ لـــهــا كل مــاتــطــلب
ويــذهب بــهــا اين مــا تــريــد الى أن حتــقق
ُـراد و رزقـهم الـلـه تـعـالى بـصــبي جـمـيل ا

زاد عليهم السعادة والرضا..
لم تــدُم فــرحــتــهــا طــويالً فــالــنــاس خــراب
النـاس والنسـوة من حولـها يتـهامسن فـيما
ــزعج كـلــمـا بـيــنـهن ويُــسـمِــعــنَـهــا الـكالم ا
اجتـمعن فـغيرة الـنساء تـوقد لديـهن نيران
الــغِـل واحلــســد ولن تــهــدأ احــداهن وتــكُن
حـتى تـسمع بـخالف قـد نـشب بـيـنـهـا وب
زوجـها أو عـائلـته او مرض قـد حل بها أو

دلل.. بطفلها ا
كان عـقلـهـا الصـغيـر يُصـدق كُل ما يـسمع
منـهن فيعبـثن بأفكـارها ويغرسن في قـلبها
الـنـقي بـذور الـشك واخلـوف من تـصـرفـات
ُـــحب الـــبـــريء الـــذي ال يـــشـــبه زوجــــهـــا ا

رآه بدت أكثر حتى نـظرته لنـفسه في ا
مــلـيــئـة بــالــرضى واإلعـجــاب  قـال في
قـرارة نـفـسـه " واآلن صـار بـأمـكـاني أن
ــــا أمـــــارس احلب بــــكـل حــــريــــة  ور
ــنـــشــفـــة عــلى ســنـــتــزوج " ســـقــطـت ا
األرضيـة عـند وصـوله آلخـر كلـمة وردد
عدة مرات " سنتزوج .. سنتزوج " 

رسمـه اقترب من وضحك كـأبله وعـاد 
اللـوحة ولسـبب ال يعـرفه أخذ الـفرشاة
وقام بـحـركـات بدت تـصـدر عن شخص
بال وعي  يــخــدش ســطح الــلــوحـة من
األعــلى إلى األســفل ويــخـيـل إلـيـه بـأنه
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ـواجــهـة االمــريـكــيـة االيــرانـيـة بــدأت ا
الكــمـة واجلــولـة ونــزلــوا الى حـلــبــة ا
االولى فـــقـــد اعــــلـــنت ســـيــــدة الـــعـــالم
وشـرطيـهـا بـدء النـزال الـغـير مـتـكافىء
عـــــددا وعــــدة  واعـالم وامــــوال:::نـــــعم
حقـيـقة يـجب االعـتراف بـهـا فاليغـرنكم
ـتـحـدة جتـازف االعالم بـان الـواليــات ا

وتخاطر وترامب مجنون وووو!!!
ان خــيــوط الـلــعـبــة بــيـدهـم يـصــعـدون
بالـتـوتر تـارة ويـنزلـون به تـارة اخرى
العـقوبـات قسـمت الى مرحـلت االولى
بـتـاريخ الـثالثـاء8/7/ 2018 والـثـانـيـة

شهر تشرين الثاني من نفس العام;;;
ــطـراح :: هل تـكــون اجلـولـة سـؤالــنـا ا
االولـى فــوزا بــالـــنــقــاط ام بـــالــضــربــة

القاضية ???
كـل الــدالئل تــشــيـــر الــفــوز بــالــضــربــة
الـقاضـيـة مـنذ الـوهـلـة االولى-فانـهـيار
الـعـمـلـة االيـرانـيـة الى اسـوأ مـعـدالتـها
وتـسـتـمـر باالنـهـيـار وتـخـلي الـشـركات
الكـبرى ومـغـادرتهـا ايران فـمثال شـركة
(بــيـجـو الــفـرنــسـيـة) وشــركـة (دامــيـلـر
انيـة) وشركة (جـنرال الكـترك) التي اال
ستـمتـثل للـعقـوبات واكـدت انسـحابـها
اضـافـة الى الـشـركـات االسـيـويـة وعـدم
التـعـامل مع البـنـوك االيرانـية بـالـعمـلة
ــــيـــة الـــدوالر وعــــدم الـــســـمـــاح الـــعـــا
ـنـيـوم بـاسـتـيـراد احلـديـد الـصـلب واال
ــواد وحث الــدول عــلى وغــيــرهــا مـن ا

عدم شراء النفط االيراني٠٠٠٠

لم يــبــقى لــهم ســوى تــصــديــر االلــبـان
مـنـتـهـيـة الـصالحـيـة واخلضـروات الى

شريانها االقتصادي العراق..
وكــــذلك اســـــتــــيالءهـــــا عــــلى االمــــوال
ـودعـة في بـنـوكـهـا لـغـرض الـعـراقـيـة ا
ــرجـوة من قــبل اصــحـابــهـا الــفـائــدة ا
الـذين اودعـوهـا والــتي تـبـلغ مـلـيـلـرات
الـدوالرات وابــطـالـهـا الــسـاسـة االقـزام
. واطـنـي والـتجـار والـعد االكـبـر من ا
ـلـفت لـلـنـظـر بـعد ـغـررين بـهـا لـكن ا ا
انـهيـار الـريال االيـراني بـبدء االمـر كـنا
واطني بسحب اموالهم رغم ننصح ا
اخلسارة القليلـة فلم يسمعوا لنا واالن
اصــبــحت اخلــسـارة قــاســيــة اكــثـر من
روؤس اموالـهم ولم يسـتجـيوا لـكالمنا
وابشرهـم حتى اموالـكم جمـيعا لم ولن
حتــصــلـــوا عــلــيـــهــا ; هــذا مـــا كــنــز

ألنفسكم)..
يــذكـرونـي اصـحــاب االمــوال بـالــقـراءة
اخلــلــدونــيــة ايــام الــعـلـم والـتــعــلم في
الـعـراق ايـام اخلـيـر وحتـضـرني جـمـلة
جميلة جدا (الى متى يبقى البعير على
ــسـاء)وانــطـبــاقـهــا عـلى الــتل;;;حـتى ا
اجلـمــاعـة امـوالـكم طــارت الرجـهـة لـهـا
والــبــعـيــر (اجلــمل) ال يــنــزل حـتى وان
ـكن ان يــطـلب مـنـكم ذهـبـتـم الـيه;;; و
الــصـــعــود الـــيه ... (شـــر الــبـــلــيـــة مــا

يضحك) ....!!!???
مـن خالل مـــــتــــابـــــعــــتـــــنــــا لالخـــــبــــار
وتــــصـــريـــحــــات دول االحتـــاد االوربي

اخلــيــر فــجــعــلت مــنــهــا أســيــرة الــظــنـون
مُــتـنــاسـيــة احلُب الـصــادق الـذي جــمـعــهـا
بـزوجـهـا الـعـزيـز اإلنـسـان اخملـلص الـرائع
الفـريـد من نـوعه الـذي شـغفـهـا حـبـاً وقاتل
الظـروف والقدر ليـجعلهـا ملكة قـلبه وحياته
واقـسم على إسعادها مـدى احلياة! فتركت
كل هـذا خلفها واخذت تدور في دوامة كيد
ت بـذور الـشك في عـقـلـها الـنسـاء حـتى 

وقلبها لتصبح شجرة كبيرة وأثمرت!
راحت تتـخـيل خـيـانته لـهـا وتـعتـقـد بـأنه قد
تزوج عـليها سراً ولم يعد يُحبها مثلما كان
ــفـاجئ ـا زاد حـاالت غــضـبــهـا ا ووو..! 

ستمر… وتمارضها ا
بات يـؤرقه التفكير في حال حبيبته وزوجته
الــغـالـيـة وحـاول جـاهـداً أن يـشـرح لـهـا مـا
تــعــاني مــنه وإن كل مــا تــعــتــقــده عــارٍ عن
الــصــحــة وهــو ال يــحب ســواهـا واليــرغب

بغيرها على االطالق ولكن دون جدوى!.
ـنـزل مـتــأخـراً بـسـبب عــاد ذات لـيـلـة الـى ا
عـملٍ إضافي تـرتب عـلـيه اجنازه فـوجـدها
نزل كالقط اجلائع ال تعلم تدور في اروقة ا
ايـن جتـد مــا تــبــحث عــنه او بــاألحــرى عن

ماذا تبحث!
استـوقفهـا وحضنـها بعـطف وحنان لـكنها

بـثـمن بـخس دراهم مـعـدودة السـيادهم
ماذا ستفعـلون واذا حلت عليـكم اللعنة
والــغــضـب الــشـعــبـي الــنــاجت لـقــتــلــكم
وتــشـريـدكـم وجتـويـعــكم البـنــاء وطـني
الـعــزيـز اين تـفــرون الاحـد يـسـتــقـبـلـكم
اتكـلم على كل االطـراف التي تـتامل من
تــركــيـا وايــران اخلـيــر فــهـاهـي تـركــيـا
تتلـقى العقـوبات ايضـا الدوالر بسـبعة
ـئــة مــقـابل لــيـرات وانــخــفـاض 20 بــا
هـاتـ الـدولـتـ االقـلـيـمـيـتـ الـدوالر 
تــنــهـار اقــتــصــاديـا وامــوالــكم عــنـدهم
وشــعـب يـســتــعــد لـالقـتــصــاص مــنــكم
(الـــبــحـــر من امــامـــكم والــثـــائــرون من
خلـفكم) كـما قـالهـا القـائد الـعري طارق

وانــقـســامــهـا الى ثـالثـة اقــسـام مــؤيـد
ورافض ومـــتـــحـــفـظ وكـــلـــهـــا مـــواقف
ام ساسـة الـصدفـة فـامرهم صـاحلـهم 
مضـحك  والنرى دولـة عراقـية مـستـقلة
وذات دبلومـاسية فـمثال رئيس الوزراء
يــعــلن مــوافـــقــته لــلـــعــقــوبــات ووزيــر
خارجيـته يرفض رفـضا قـطعيـا وينعت
من يــــخــــالــــفه الــــرأي ونــــائب رئــــيس
ـؤيـد اليـران بـانه اجلـمـهـوريـة يـصف ا
عــراقي شـريـف واين انت من ســبـايــكـر
التي لم حتـاسب عـليـها والـقسم االكـبر
من احلـكــومـة مع ايـران وحــتى سـاسـة
الـــســـنــة االقـــزام مـــيـــولـــهم وريـــحـــهم

صفراء...
االدهـى مـن ذلك تــــــطــــــلب ايــــــران ومن
ـبـلغ (تـريـلـيون و100مـلـيار) نـوابـهـا 
تـــعـــويـــضـــات حلــــربـــهـــا مع الـــعـــراق
نصرم اي (القادسية)ثمانـينات القرن ا
ـــثـل الـــعـــراقي خــــســـة ودنـــاءة .صح ا
(تــكـســر عـظــمـة تـلــكـاه.......) فــلـيــنـظـر
الـــعــراقـــيــ (هل جـــزاء  االحــســان اال

االحسان)....
ليس هذا وحـسب (رضينـا بالهم والهم
مــا رضى بــيــنــا) يــطـالــبــون بــتــقــسـيم
لكن العراق وبكل وقاحـة وعدم احترام 
يـــبـــقى الـــعــراق مـــوحـــدا وشـــوكــة في
اعـيـنـكم واود ان ابــشـركم بـانـقـسـامـكم
الـــقـــريب جـــدا وحتـــولـــكم الى دويالت
حى اسمكم وترجع تـسمية اخلليج و
العربي باخلـرائط فامريكـا قسمت دولة

عظمى وند لها االحتاد السوفياتي الى
عـدة دول وانـتم اسـهل لهـا لـتـقـسـيـمكم
وال يحـتاج عـنـاء كثـير فـاالهواز مـهيـئة
السـتــقاللـهـا عـلـمــا انـهـا ارض عـراقـيـة
عـربـية اعـطـاهـا االسـتـعمـار االنـكـلـيزي
اليران كـما فعـلهـا باقـتطـاع الكويت من
البصـرة وجعلـها دولة والـتاريخ شاهد
عــلـيــهـا وايـضــا واكـراد ايــران مـهــيـئـة
الســتـقـاللـهــا ومـنــاطق ســيـســتـان ذات
االغلبية  السنيـة وغيرها من القوميات

واالحزاب ...
نعم انهـيار ايـران من الداخل اسرع من
ـطـروح للـذين اخلـارج يـبـقى الـسـؤال ا
ـسـكـ بـاعـو بـلـدهم الـعـراق وشـعـبه ا

جتـلس أمـامه عاريـة من كل شـيء حتى
ـاضــيـة هــكـذا بــريـئـة  من اخلــطـايــا ا
تـســتـجـدي مــنه نـظــرة إعـجـاب  وكـأن
محبة العالم كله جتتمع في تلك النظرة
التـي يرمـيهـا بهـا فـتغـدو بعـدها غـارقة
ثم تستسلم ليظل يـرسمها على اللوحة
الـبيـضـاء  وبـعـد ساعـات تـكـتـسي تلك
الــلـوحـة بــألـوان زاهــيـة وكم تــمـنت أن
ـاهرة يـكـون جـسـدهـا مالذاً لـفـرشـاته ا
ومـوهـبـته اجلمـيـلـة  ويـحـاول الـولوج
ا أنـثويا يرغمه اكثر فأكـثر مكتشـفاً عا
عــلى اقـــتــراف الــرذيـــلــة ويــبـــعــد هــذا
ــلــســـوع  مــنــتــقالً الــهــاجس عــنـه كــا
لـشـعـرهـا األسـود الـطويـل وهو يـداعب
نـهدهـا دون خـجل . ويـتمـايل خـصـرها
ـــلل لــتــتــكــور بــوقــاحــة مـــتــصــنــعــة ا
مـؤخـرتـهـا أكـثـر وهـنـاك تـبـرز زهـرتـهـا
الرائعـة وهي تعـبق بعـطرها الـساحر 
ويـشـعـر بــأن الـدوار يـلـفه فـسـرعـان مـا
يــسـتل ســيـجـارةً مـن عـلـبــة الـســجـائـر
رخيصة الصنع وينفث الدخان منتشياً
وت في تفـاصيلها  إنها جتبـره على ا
وكم مـرت علـيه أجـسـاد عاريـة ومـر هو
فوق تـلك التـفاصـيل بل توغل بـداخلـها
حـتى كادت الـتـخمـة جتـد طـريقـهـا إليه
ولــكن هــذا اجلـســد يــخــتـلف. بـه شـيئ
فاتـن وبه يجـد غـذاءه الـروحي  عضت
عـلى شـفـتـيـهـا وهـو يـغـمـز لـهـا بـنـظرة
مــشــتــعــلــة من عــيـنــيه الــســوداوين ثم
تظـاهرت بفـقدان الـوعي. نهض واحاط

بــذراعـــيه عــنـــقـــهــا الـــعــاجي مـــحــاوالً
اسـتــيــقـاظــهــا  وبــعـد بــرهــة حـمــلــهـا
ووضـــعـــهـــا عـــلى أريـــكـــة في اجلـــانب
رسم ثم سـقاهـا كأساً من اخللـفي من ا
اء الـبـارد . بعـد ثوان فـتـحت عيـنيـها ا
بـــغـــرور وامـــســكـت بــكـف يــده  قـــالت

بصوت رقيق : 
" شكراً لك  لقد شعرت فجأة بدوار "

أبتسم قائالً : 
"ال بـأس سـنـكـمل الـلـوحـة في يـوم آخـر

اذا ترغب بذلك "
نهضت تبحث عن ثيابها وهي تقول : 
" حــــســــنـــاً  هـل حتب أن تــــزورني في
شقتي لالتفاق عـلى إكمال رسم اللوحة

. "
صــمـت مــتــفــكــراً وكــأنه قــرأ افــكــارهــا

غرية وأجاب بثقة :  العارية وا
" تـمـام  ســنـتـفق عـلـى الـلـقـاء في وقت

الحق " .
أحـكمت أزرار فـسـتـانهـا الـزهري وردت

 :
" أذن وداعاً اآلن " .

اوصــلـهـا إلـى بـاب شــقـته وعــاد رامـيـا
جسـده على األريـكة في غـرفة اجلـلوس
غــارقــا في أفــكــار ال تــنــتــهي  اجلــسـد
الطري  النظرات الساحرة  اإلبتسامة
الــتي تـنــسـكب مـن شـفــاه ورديـة تــثـيـر
ــيــاة وراح الــشــهـــيــة  قــام الى دورة ا
ى بـشـكل مـبـعـثر  يـحـلق ذقـنه الـذي 
ـظـهره لـقـد صـار علـى نحـو مـا يـهـتم 

يــداعب جـســدهــا بـقــوة وهي تــتـألم ثم
ضحك بصوت عال . 

ددا عـنـدما رن في الـيوم الـتـالي كـان 
هـاتـفه  كـانت هي وحـ ظـهـر اسـمـهـا
عــلى شــاشـة هــاتــفه خــفق قـلــبه بــقـوة
وأخـذ نفـسـا عمـيـقا ثم أجـاب  أخـبرته
بــعــنــوان شــقـتــهــا  تــقع خــلف شــقـته
بـثـالثـة شـوارع  الـلــقـاء سـيــكـون عـنـد
الـسـاعـة الـتاسـعـة مـسـاء  كـان جـبـينه
ـشـاعـر مـتـعــرقـا ودهش كـيف أن تــلك ا
الـتي يـحـمـلـهـا جـعـلـته خـجال مـترددا 
غــلق خـط االتــصــال وقــفــز والــســعـادة

الكل يعلم مدى تفانيكم وحبكم لوطن
ساواة ب أيـها اإلخوة الـذين آمنوا بأن احلـرية  تعـني ا
أطـيـاف الشـعب الـواحد فـال فرق بـ الـشمـال واجلـنوب
والـغـرب والشـرق في تـقـاسم ثروات الـبالد. مـادام هـناك
خـيـمـة تـســمى الـوطن. اخلـيـمـة الـتـي اسـتـضل فـيـهـا كل
ــطـالـبـة ـرابــطـ في سـوح ا الـشـعـب .يـا أيـهـا األحــبـة ا
بــاإلصالح والــعــيش الــكــر .اســمــحــوا لي أقــول رأيي
الـشخـصي وانتـم كرام صـدوركم رحبه .وأيـضاً انه غـير
مـلـزم ألحـد منـكم اخـوتي األعـزاء .فـهـو مـجرد رأي .اني
أرى ان عـمــر احلـكـومــة الـتي خــرج الـشـعـب عـلـيــهـا قـد
انـتـهى سـقــفـهـا الـقـانـوني .وال تــوجـد صالحـيـات لـديـهـا
ـطالـبـ فيـها . الـرأي هو لـتحـقيـق األهداف الـتي خرج ا
ان نـتــتـظـر تــشـكــيل احلـكــومـة اجلــديـدة. ونــرى عـمــلـهـا
وتـرقـبـوا انـتم خـطـواتـهـا الـتي تـسـير فـيـهـا في اإلصالح
الـسـيــاسي واالقـتـصـادي واخلـدمــات األسـاسـيـة  وعـلى
رأسـهـا التـربـيـة والـتـعلـيم الـتي أن صـحح مـسـارهـا أنار
طـلبتها بعلمهم العراق  كله  اساس كل بيئة صاحلة هو
الـعــلم الـنـافع . ان كـان  عــمل الـوزارة اجلـديـدة. واضح
ــراد .وان كـان عـكس ذلك فـأنـتم وحـقـيـقـي  .فـقـد نـلـتم ا
رابـطة السلمية موجودة رجـال العز والكرامة وساحات ا
ـطـالب حـيث ـرة سـتـكـون أقــوى ا النـتـزاع احلـق وهـذه ا
طـالب. الن احلـكـومة سـيـكون خـروجـكم واسع وأكـبـر بـا
سـيكون لديـها صالحيات بـشرعية تـامة وهنا تـكن ملزمة
بـتنـفيـذ تلـك احلقـوق لكم . فـأنتم  الـقـادة الفـعلـي لـطلب
اإلصـالح ســيـــقف الــشـــعب مـــعــكـم وقــفـــة تــضـــامــنـــيــة
احـتجاجية سلميـة  غاضبة  ألخذ احلق . أحبتي ان كان
رأيي صـائب احلــمـدلـله كـثـيــرا .وان كـان ال فـاحلـمـد لـله
وسأله حفظكم لسعة صدركم وحتملكم عناء القراءة لتلك
الـكلمـات. استميـحكم عذراً عـلى اإلطالة اخـوتي الغيارى
. ولـكم مني  فائق الـتقدير واالحـترام . أقف وقفة إجالل
لـتضحياتكم  التي ضحيـتم فيها بالغالي والنفيس  ألجل
ـســلــوبـة الـوطـن الـواحــد . رحم الــله شــهـداء احلــقــوق ا
ـظـلومـة .وحـفـظكم يـادين ا .والـشـفاء الـعـاجل جلـرحى ا

الله تعالى لعراق وشعبة اخوة برره.
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تـــغـــمــره  ركـض الى خـــزانــة مـالبــسه
اخلـشبـيـة  فـتش عن أجـمل مـا يـرتديه
الــلـيـلــة  سـتــرته الـبــيج مع بـنــطـلـونه
األسـود الـكـتــان وبـحث عن ربـطـة عـنق
فــاخــرة  خــرج لــلــتــنــزه ريــثــمــا تــأتي
الـساعـة الـتـاسعـة مـسـاء  كان يـتـحرق
شـوقـاً لـلـقــاء مـثل سـيـجـارته الـتي راح
يـــنـــفث دخـــانـــهـــا مـــتـــوتـــراً  ثم ذهب
واشــتـرى عــلـبـة شــوكـوالتـه لـهـا  ,جـاء
ـــســاء وحــمل الــعـــلــبــة وخــرج وكــاد ا
يـصــرخ من الـفـرح  ,وجـد بــاب الـشــقـة
مــفـتــوحـاً  تــردد في الـدخــول ثم طـرق
الــبــاب وأنــتــظــر عــدة دقــائق  قــرر أن

نـحن نفتخـر بعروبـتنا أرضـاً وشعباً ألنـنا كيـانه وصفحته
الـبيـضاء أمـةً عـريقـة بنـاءها االجـداد ودفع االبـطال ثـمنـها
وسـقـاءهـا الـشـهـداء دمـاً مـنـذ الـنـبـوة . كـان احلـسـ أبن
عــلي (ع) ضــحــيـتــهــا أهــدر دمهُ لــلــوطن واالمــة من أجل
نـصرة احلق على الـباطل من أجل الدين ... نـحن لم نقتل
احلـسـ بل قـتـله عـبـيد الـسـلـطـة . والـيـوم يـقـتل احلـس
ـتسلط ثـانيـةً .فمن هـو القـاتل أنا أم هم أم الـدكتـاتور ام ا
ـلــكــون بــيـوت ولــكــنـهم ال ... فـالــعــرب يـشــعــرون أنــهم 
ـلكون أوطان. وهن اسـئل نفسي هل كان يـشعرون أنهم 

العراق قوياً بالعبيد وجميالً بسواعدهم.
كــنــا نـــقــرأ كل يــوم فـي الــصــحف عـن أجنــاز جــديــد ...
شروع جديد وافـتتاح مصنع جديد ووضع حجر أساس 

... هل هذه هو العبيد...
أسسوا لنا دولة كنا وما زلنا نتباهى بها...

كـانوا شعراء وفنان وادباء وصحفي ومهندس وأطباء
ومـفكري فهل هذا عبيد كانوا معلم مخلص ومدرس
مـجتهدي وأسـاتذة جامـعي مبـدع أنشـاوا سدود وبنوا

. جسوراً وأسسوا مدناً وعبدوا طرقاً
حـموا الـوطن ودافعـوا عنه وضـحوا من أجلـه ...فهل نحن

عبيد علمونا وتعلمنا منهم وقرآنا لهم.
جـعلوا من العـراق أسماً يليق بـتاريخه ... وبغـداد يتغنون
بـها أمـيرة اجلمـال كانـوا حراساً عـلى بيـوتنـا . ال تخشى
عـليهـا اذا نسينـا ابوابهـا مشرعـة لم يرتشـوا ولم يسرقوا
ال الـعـام ... فهل نـحن عبـيد مـاذا فعـلوا ولم يـغتـصبـوا ا
بــالـــعــراق هــدمت دولــتـــنــا وأنــهــارت مــقـــدســاتــنــا بــأسم
ــقــراطــيــة هـجــروا الــشــعــراء وحـاصــروا الــفــنــانـ الــد
هندس وسـخروا من االدباء وقتل الـصحفي وأقـصى ا
ـفكـرين وحجم العـلماء وجـعلوا واهـانوا االطبـاء وأبعدوا ا
االغـراب يحـكـونا بـأسـماء شـتى... مـره باسم الـدين ومره
درس علـم وافقر ا ذهب واالخرى بالعقـيدة أهان ا بـا
وسـفـهى اسـاتـذة اجلـامـعـات وخـرب الـدين والـدنـيـا هـجر

العلماء العظام وأغلقت اجلامعات الرصينة.
حـصـرتي عـلى العـراق لم يـنـشـؤا سداً أو جـسـراً او عـبد
طـــريـــقــــاً او زرعـــوا أرضـــا بـل اســـرف في كـل شيء في
ــيـاه واحلــدود ادخــلــوا بــضــعــهم وبــضــعـفــهم االرض وا

الدواعش لينالوا من شرفاء الوطن.
تـلكاتهم ارتـشوا وسرقـوا واستولوا عـلى اموال الغـير و
ــال وجـاءوا ــصـارف دون احلــفـاظ عــلى بـيت ا سـرقــوا ا
بـأسماء ومـعطيات جـما واهانـوا حتى البـشر مزقوا أرض
ـقـدســات ولم تـســلم مـنــهم حـتى بــيـوت الـله والـعــرض وا
ومـراقد االنبياء زرعوا احلقـد والكراهية واسسوا مدارس
والـتــخــلف وافــسـدوا اجملــتــمع ونـشــروا ثــقـافــة االعــجـام
ومــدارس ذات الــنــعــرة الـطــائــفــيــة احلــاقــدة وزرعــوا في
االطـفــال الـكـراهــيـة لالخـريـن بـاسم الـدين ... مــاذا نـريـد
الـيــوم... فـهل نــحن عـبــيـد االخــرين ام عــبـيــد قـوم جـاءوا
بـثـقــافـات جـمـا ... مــثـقـفــهم ال يـعـرف احلــابل من الـنـابل
يـدعـون أنــهم دكـاتــرة وال يـجـدوا لــلـقــراءة والـكـتــابـة طـعم
ومـعــنى. اذا نــحن قـوم عــبـيــد وهم االحــرار . فـمــا أحـلى
الـعـبـوديـة وما أجـمـلـهـا عـلـيـهم اسـيـادهم كـلـمـات اليـعرف
مـعناها ولم يعرفـوا ما يقولون حـتى الشارع أخذ يضحك
عـليـنا وحـ نتـحدث عـلى قيـادات بعضـهم والذيـن يدعون
الـشهادة فأنها مـزورة ...همهم الوحيد الـسرقة واالحتيال
ال وكانـهم مسلطـون... وهنا يقف الـقار ليقوم وسـرقة ا
!!! هل أنتهت قيم السماء وجاءونا السفهاء ليحتلوا أرض
ــسـيح مــرة ثـانــيـة وشـرد االنـبــيـاء والــرسل ... هل قـتل ا
ابـنـاءه أم دفـنـت الـتـوراة واالجنـيل والـقـرآن !!! من مـنـا ال
يـعرف العـبودية واالحـرار ... التاريخ يـشهد أنـنا حضارة

ومهبط االنبياء والرسل والتشريعات .
نـحن شـعب عــجـيب في امـره (يـنـوق مع كل نـاق) يـركض
ــال والـسـخط احلـرام ... عــجـبـاً عـجـبـاً ـكـاسب وا وراء ا

يـاعراق .. نحن من بـنى وعمر وأنشئ
وكان اخلراب ومن جاء به احملتل بعد
ــــقـــــراطـــــيــــة عـــــام 2003 بــــأسـم د
الـشعوب. هذا عـبيدنا واذا احرارهم

... فأسفي على العراق

صـرخت في وجـهه ودفعـته بـقـوة ثم ذهبت
الـى فـراشــهـا وســرعـان مــا غــطت في نـومٍ

عميق..
بـقـيَّ يُـراقـبـهـا طــوال الـلـيل ويـتــألم حلـالـهـا
ا تعانيه زري ويـدعو الله أن يُخلصها  ا
ويُـعـيـدهـا مـثـلـمـا كـانت فـقـد اشـتـاق كـثـيراً
إلبـتــسـامــتـهــا الـبـريــئـة وحــبـهــا له وحـديث
ــاً الـــســـمـــر.. حـــتى ضـــجت مـــحـــاجـــره أ
وتـثـاقــلت فـإسـتـسـلم لـلـنـوم وهـو في غـايـة

التعب واإلجهاد..
وعـنـد الـسـاعـة الـثـالـثـة من مـنـتـصف الـلـيل
راودهـا حُلم فضيع رأت فيه عـروس جميلة
جتـلس في حـجر زوجـهـا الـنـفيس! وراحت
تــصـرخ بـأعـلى صـوتـهـا وتـضـرب الـسـريـر
بيديها وقدميها فإستفاق بهلع تام وال زال
الـنُـعــاس يُـسـيـطــر عـلـيه امــسك بـكـتــفـيـهـا
: استفـيقي حبيـبتي ما هذا إال وهَزَهـا قائالً
كــابــوس مُــزعـج فــمــا كــان إال أفــاقت بــ
احلـلم والــيــقــضـة ودون وعي صــرخت في
وجهـه ايها اخلـائن احلقـير وتـشبـثت يداها
في عـنقـه وقامـت تخـنـقه بـأقـسى قـوتـها إال

أن فاضت روحه الى السماء..!
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ان تــبــقى مــعه فـي الــسـراء والــضــراء ولن
وت.. يفرقهما سوى ا

انــقـــضت ثالث ســـنــوات عـــلى زواجـــهــمــا
الــســعــيـــد بــ ســفـــر و دعــوات حلــضــور
حفالت أفراح األقارب واألصدقاء ورحالت
لـلتـنـزه والتـسـوق واي شيء تـريده ويـخـطر
عـلى بـالـهـا جتــده قـد لـبـاه في أسـرع وقت
ـكن.. إال انـها وفي كـل اجتـمـاع لـلـعـائـلة
واألقارب تـسمع من البعض ما يُعكر عليها

تزوجـها بـعد عـناء كـبيـر قصـة حب وحرب
دامت طويالً لـيـنتـصر في الـنـهايـة متـخطـياً
كل العقبات والرفض الذي كان يجابهه في
كل محـاولة لـيعاود طـلبـها مرة تـلو األخرى
حـتـى فـاز بـهـا وتـمـلك قــلـبـهـا الـذي يـنـبض

بحبه..
إستـمر شـهر الـعسل عـندهـما لـعدة شـهور
فقـد أقسم بأن يجعل منها أسعد امرأة في

العالم كله مادام يتنفس فعاهدته

- " عـفـواً أتـسـتطـيع أن تـدلّـني عـلى مـقهى في
هـذا احلي " إلتـفت إليـها بهـدوءٍ مضـطرب فإذا
به يـرى عينـان خضراوان كأنّـهما حبّـتا زيتون
و شــفــتّــان نــاعــمــتــان كــأنــهــمــا بــاب لــلــجــنــة

 .ِ صراع
- " أنـا ذاهب إلى هـناك هلّـا أتيتِ مـعي " نسي
ـسك بعد رؤيته لتـلك العين أنّه كان ذاهباً ا
ـقهى لـيجـلب اخلـبز من الـفرن الـذي يبـعد عن ا

. شارع
- "حسناً هيّا بنا إذن " قالت ذلك و بنبرةٍ تبدو
أنّـها مـسـتعـجلـة و غيـر مبـالـية إلّـا أنّ عيـنيـها
كـانتا عكس ذلك تماماً حـيث تتنقل ب الشامّة
أسـفل شـفتـيه و ذقـنهُ الذي يـبدو أنـه لم تلـمسه
يـد حـلّـاق لفـتـرة تبـدو طـويـلة و هـذا مـا زادها

فتنة.
- " هـل أنتِ مـن هــــذا احليّ لـم يــــســـــبق لي أن

رأيتكِ هنا " 
- " نـعم لقـد أستـأجرنـا منـزال هنـا منـذ إسبوع

تقريبا " 
- " هـكذا إذن سوف أدعـوكِ لِفنجـان من القهوة

إحتفاالً بضيوفنا اجلدد ". 
أســتـمـر حــديـثـهم لــدقـائق طـويــلـة حـتى وصال
ـقهى كانت الفتـاة لديها موعـدا مع صديقتها ا
لـتلتـقي معها في أقـرب مقهى في حيّـها اجلديد
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بن زياد (الـبحـر من امـامكم والـعدو من
خلـفكم) انصـحكم بـاالنتحـار علـما انكم
جبـنـاء ولسـتم قـادة خسـر حـربا كـما
فعلـها هـتلر وانـتحر النه شـجاع ونحن
نعلم سـتتهربـون وتقولـون شرعا حرام
...وعــنــد قـتــلـكـم لـلــنـاس الــيس شــرعـا
ـا تالقوه من حـرام....نحـن مطـمـئـنـون 
ذل في الدنيا وعذاب شديد باألخرة

وهذا حـكم القـوي القـدير الـله سبـحانه
وتعالى

ـكر الـله ـكـرون و وقـوله عـز وجل (و
اكرين) األنفال: 30 والله خير ا
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يـــدخل أخـــيــراً  كــانـت الــشـــقــة بــاردة
وتفوح ب ارجاءها رائحـة عفنة كأنها
رائـحـة قطط مـيـتـة  واصل سـيـره بـعد
أن وضع عـلـبـة الـشـكـوالتـة عـلى طـاولة
قـريـبـة منـه  دخل إلى الـصـالة وصـعق
ـــددة في من مـــنـــظـــر الـــفــــتـــاة وهي 
وسـطـهـا  ركـض إلـيـهـا ويـداه تـرجتف
وكـاد قــلـبه يــقـفـز خــارج صـدره  حـرك
يــدهــا وجس نـبــضــهـا فــوجــدهـا جــثـة
هـامدة  فـر خـارج الـشقـة كـالـلص وهو

يتعثر بخيبته .
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اذا طلقة نـظرة اللوم على انـها مذنبة انهـا مرتكبة خـطأ كبير? اذا ينـظر اجملتمع للمـرأة ا
ـجرد ـارسـة حـياتـهـا ? هل  ـطـلق نفس الـنـظـرة? لـيس للـمـراة حق في  ال يـنـظر لـلـرجل ا

تطلقت اصبحت سيئة السمعة ?. 
ـطلـقة نـظرة قـاسية بال ـطلـقة كـما يـقولون امـرا سلـبيـا فالـبعض يـنظر الى ا بـرأي التعـتبر ا
شـفقـة قـد تـكون ضـحـية االهـل ضحـيـة العـادات والـتـقالـيـد في اجملـتمع فـهي عـلى الـعكس
تسـتحق كل االحـترام امـراة شجـاعة. قـوية واجـهت كل الصـعوبـات التي تـعرض لـها سواء

من الزوج او االهل اختارت ان ال تكمل حياتها مع من ال يحترمها ويقدرها.
طلقه على انها شي مخزي لذلك الى من يسته او ينظر الى ا

طـلقة ليست بـضاعة يتم بيعـها وقت ان تشاء هي بشر يجب عـلى كل شخص ان يفكر ان ا
الله خـلقها. كي حتب و تنـحب تعيش حيـاتها بدون قيـود وضغوط يصـبح لديها اسرة زوج
اضي إال من التجربة وابدأي من جديد يحتـرمها اطفال عائلة جميلة لذلك عزيزتي انسي ا

بيوم مليئ بالفرح والسعادة ال تتركي شيء يعيقك عن حتقيق اهدافك.
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