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نـزل هو جللب ان رعايه حيـوان أليف داخل ا
البركه كونه صغير ال يقوى على حمايه نفسه
ـنـازل كـونه يـتـعـرض بـالـقـدر الـكـافي خـارج ا
إلى كثـيـر من الـتعـنـيف  وخـاصه من عجالت
ــدده الــســيــارة فــدائــمــا مــا تــشــاهــد جــثه 
حلـــيــــوان الـــيف بـــالــــشـــارع  ومن اجلـــديـــر
ـنـظـمات بـاألشارة إلـى أن هنـاك الـعـديـد من ا
التي أنشـأت لغرض حـمايه احليـوان وإشاعة
يه لـلرفق ـنظـمة الـعـا ثقـافـة الرفق به مـنهـا ا
بـاحلـيـوان  ومـنـظـمــة بـيـتـا الـتي مـقـرهـا في
ـــتــحــده االمــريــكـــيــة وشــعــارهــا الــواليــات ا
احليوان ليس مـلكنـا لنأكل حلمه او نـستخدم
جلـده  أما في الـعراق فـبشكـل مباشـر لم تكن
إال حمالت بسيطه اطلقها البعض على مواقع
الـتـواصل  أمـا بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة وما ال
كن اغفاله هو قيام عدد من مشاهير العراق
إلى تــبـني حــيـوانــات الــيـفــة وهـو بــدوره مـا
شجع مـتـابعـيـهم ألى اقـتنـاء حـيوانـات الـيفه
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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

¡«dIH «  u
…UO(« VBŽ WŽ«—e «

V «uJK  ÊUðbOB

إن الـصـداقـة هي شيء ثـمـ اليـقـدر قـيـمـتـها
وثمنها اال من قد ذاق لذتها عندما عصفت به
نـــوائب الـــدهـــر  فـــهـي عالقـــة تـــنـــشـــأ بـــ
شخص ال تخضع لـلمصالح أساسها احلب
ــبــني عــلى األخــوة واالســتــعـداد الــصـادق ا
لـلــتــضــحـيــة  مــبـنــيــة عــلى تـقــارب االفــكـار
والتوجهـات والصفات االنـسانيـة فهي سبيل
لـلـسعـادة و شـعـور بـالـثـقـة والـعـزة وقـابـلـية
القــاة الـشــدائــد كـونك تــســتـنــد عــلى جـدار
االصدقاء الذين قـد محصتهـم الليالي وااليام
ن يـــفـــهـــمـــهـــا و يـــؤدي حـــقـــوقـــهــا  فـــهي 
وواجبـاتـها ثـروة كـبيـرة لـيست مـاديـة فقط 
بل تــتـعــدى ذلك فــهي مــشــروع لــلـتــضــحــيـة
وااليـثـار ; ومن اجـمل مــاقـرأت عن الـصـداقـة
قصة الرجل احلكيم الذي كان لديه ولد كثيرا
دح اصـدقائه  فقـال له والده امتـحنهم  ما
فـقــال االبن كـيف . قــال االب : اخـبــرهم بـأنك
مـديـون ; وقـد حـكم عـلـيك الـقـاضي بـالـسـجن
ــدة عــام ان لم تــســتـــطع ان تــســدد الــدين .
واخبرهم بـأنك تطـلب رجال ماال يكـفي لسداد
دينك ولكن حتتاج الى مدة خمسة عشر يوما

ــــال . وأن الـــــقــــاضي لــــغــــرض ان جتـــــلب ا
سيسمح لك بالذهاب بشرط أن يضع شخصا
في الـســجن بـدال عــنك حلـ عــودتك . وحـقـا
طلب منـهم أن يساعـدوه ولكن لم يبـادر منهم
ـا حصل معه سـاعدته . فأخـبر والده  احد 
. فقال له : أمـا أنا فـلي صديقـان فقط وسوف
ا أخـبرتك به  فدعـاهم وأخبرهم امتحـنهم 
بـالـقـصـة . فــأجـابـوه : بـأسـتــعـدادهم لـفـدائه
بأنـفسـهم وأنـهم سيـفـعلـون ما يـراه مـناسـبا
ألنهم يثقون به . فأخبـرهم بحقيقة االمر وإن
ماهو إال امتحان يبـ من خالله البنه حقيقة
الصداقة وانهـا مبنية علـى قاعدة رصينة من
احلب والـوفـاء والـثـقـة واالخالص والـتـفـاني
والتضحية فال يحسب االصدقاء بكثرتهم بل

بطيب مواقفهم . 
وقد قال االمام علي (ع) في الصداقة 

صـاحب اخـا ثـقــة حتـضى بـصـحــبـته الـطـبع
مكتسب من كل مصحوب 

ـا تـمر بـه نـتـنا مـن الـن أو كـالـريح أخـذة 
طيبا من الطيب
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تأريخُنا من غير يومِك مقفرُ

  نحنُ الظماءُ وأنتَ أنت الكوثرُ
وأتيتَ فجرآ قد تنفسَ صبحُه
شمسآ يعانقها الربيع االخضرُ

ٍ ورقاءُ (مكة) غردتْ بتر

بكيتُ على عراقكَ يا عراقي
وانت تموتَ في زمن النفاقِ
احسُ جراحهُ مألت ربانا

وفاضت من تدفقها السواقي
س ثراه هم وفينا من بقايا تعالى ان 

األمسُ باقِ
ُ قد صلت عصور وطافَ ففي الشط

دعاؤها فوقَ الطباقِ
وهامَ بنورهُ التأريخُ عمرآ غداةُ الكونِ
مسودَ الروانقُ أطلَ سهرآ فليلكَ غيرُ

غافٍ
وهل بعد العراق...?

غفى عراقي...وكيف النارُ تهدأ في
جراحٍ

وقد بلغتُ حناجرها التراقي
وتُ حتى تسرى وخيم في الدروب ا

ذاقِ في الشفاهِ وفي ا
فقد مدتُ افاعيهم نيابا لتنفث سمها

بدمُ الوفاقِ 
وهل ترجو الهدى من سامري توخى

العجلُ ربا للرفاقِ

خـــــلـف شـــــجــــــرة أمـــــام احملـل وقـــــفت
لـتـشاهـده صُـدمت من مـنـظـره مـتـذكرة
أحــدب نـوتـردام  مــلك الــقـبح والــنـقـاء

معا.
 عــــادت ادراجـــهـــا وأجــــرت اتـــصـــاال 

أجابها أين أنت?
إنــفـجـر إطــار الـســيـارة ولم اســتـطع _
احلضـور كـما أنـي اقتـنـعت بكالمك أالّ

أحضر لزيارتك
 ولــكـني قــطـعـايــسـعــدني أن تـرسل لي
شاركـتها في عمودي كتاباتك  فـأقوم 

اإلسبوعي
شعر بسعادة غامرة وشكرها كثيرا 
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يــعــتــبــر الــعــراق مـن الــدول الــزراعــيـة
الغنية بثرواتهـا الزراعية نظرا لتوافر
عــدة اسـبـاب ومــقـومــات رئـيــسـيـة :من
اهمهـا وفرة مـياهه وخصـوبة أراضيه
ـتـدان داخل ــر خالله نـهــران  حـيث 
عـمق حــدوده وارضه خـصــبـة  اذ كـان
يسمى ارض السواد وذلك لكثرة نخيله
واشــجــاره  ويـعــتــمـد كــلــيـا مـن حـيث
اجلانب االقتصادي قبل اكتشاف النفط
عـــلى الـــقــطـــاع الـــزراعي حــيـث كــانت
غالبـية اجملتـمع العراقي مـجتمع بدوي
وريــفي وذات طـبـيــعـة قـبــلـيـة تــعـتـمـد
مـعــيــشــيــا واقــتــصــاديــا عــلى الــثـروة
وبعد تـطوراحليـاة واجملتمع الزراعيـة 
الـعــراقي بـدأ الـعـراق عـصــر الـنـهـضـة
والــــتــــقــــدم وخــــصــــوصــــا في فــــتــــرة
السـبعـينات وتـأميم مـصادر اسـتخراج
واكــتـشـاف اآلبــار الـنـفــطـيــة من الـقـرن
ــاضـي وبــدأ يـــعـــتـــمـــد عــلـى الــنـــفط ا
والزراعة اعتمادا كليا واستطاع ايضا
ان يـقـهـر ظـروف احلـصـار االقـتـصـادي
ابان فـتـرة التـسـعيـنـات وجتاوز اخـطر
مراحل احلصار اجلائر حينذاك بعد ان
 تــوفــيــر كــافــة الــوســائل الــغــذائــيـة
ـتاحـة بـاالعتـماد بـل وبتـطـوير ايـضا ا
ـا يــتالئم مع حـجم الـقـطــاع الـزراعي 
وظــروف احلــصـار ولــكن بــعــد ان جـاء
االحتالل األمريكي أصبحت الزراعة في
الــــعــــراق تــــعــــاني من عــــدة مــــشــــاكل
وحتـــديـــات أدت الى تـــراجـع اإلنـــتــاج

الـــزراعي في الـــبـــلــد الى مـــســتـــويــات
ستوردة متدنية وأصبحت احملاصيل ا
تـــســيــطــر عــلـى االســواق بــأســعــارهــا

وانواعها.
ولــوحظ تـــراجــعــاً في اإلنــتــاج احملــلي
الـزراعي بشـكل كـبـير بـسـبب الـظروف
ــر بــهــا الــعــراق من شــحــة في الــتي 
مــواد اإلنـتـاج وقــلـة مــيـاه الــري وقـلـة
الــســـدود وضـــعـف مـــنــاســـيـب دجـــلــة
والـفـرات وبـعض العـمـلـيـات الـزراعـية
ـهمـة كـتـقنـيـات الـرأي وقلـة األسـمدة ا
فـضال عن عـدم الـسـيـطـرة علـى احلدود
وضـعف احلـجــر الـزراعي واالسـتـيالء
على األراضي الزراعيـة وحتويلها الى
مــــنـــــاطق ســــكـن عــــشـــــوائي مـن قــــبل
ــتــنــفــذين أدى ذلك الى ــواطــنــ وا ا
سـتوردة ـواد ا "اعتـمـاد العـراق عـلى ا
ئة حسب ما تشير بعض بنسبة 80 با
ــنــتــوج الــتــقــاريــر الــرســمــيــة" كــون ا
ستـورد منافس كـبير جـدا وقد يغطي ا
ـــنــتــوج احملـــلي بــســـبب عــدم فــرض ا
ـــســـتــورد وقـــلـــة دعم ضـــرائـب عــلـى ا
ـنـتــوج احملـلي كـمـا أن كــثـرة الـطـلب ا
ــســـتــورد مـــقــارنــة ـــنـــــتـــوج ا عــلى ا
ــنــتـوج احملــلي فــتح الــبــاب بــشـكل بــا
واسع امام التـجار السـتقدام مـحاصيل
جـــديـــدة ومـــتـــنـــوعـــة تـــنـــاسب أذواق

. ستهلك ا
كـمــا ان مـشـكـلــة عـدم تـنـظـيـم عـمـلـيـات
ـنـتـوج وصـعـوبـة إيـصـال ا الـتـسـويق 

والكعبة_الزهرا بهاءً تمطر
فاليوم يبتدأ الزمان قصيدةً
عصماءَ منها كل حرفٍ يبهرُ
تقفُ القوافي دونها مبحوحةً
ماذا تغردُ في هواك وتسطرُ

ألقيت روحي في بحارك واهما

إيــــــــران وبــــــــعض دول اجلــــــــوار دون
ضـوابط او قـيــود  تـسـبـبت في دخـول
سـتوردة و سـيطـرتهـا على نـتجـات ا ا
نـتوج احملـلي الغـير السـوق  مع قلـة ا
ا أدى الى قـلة وضعف عمل مدعوم  
ـزارع  وغـرقـهم في مـشـاكل عـديدة ا

أدت الى ابتعادهم عن الزراعة .
تعاقبة وان اهمال حكومات االحتالل ا
ثل عصب احلياة  لهذا القطاع الذي 
ـــكن كـــونه ركــــيـــزة اقــــتـــصـــاديــــة ال 
االسـتـغنـاء عـنـهـا  ادت الى الى فـقدان
ـوارد االقتـصاديـة والذي العـراق اهم ا
ـكن ان حتل مـشـكـلـة الـبـطـالـة بـشـكل
كامل لـو  االهتـمـام بالـريف  وتوفـير

زارع او احمللي الى األسواق العـتماد ا
الفالح عـلى إمكـانيـاته الضـعيـفة جعل
ــسـتــورد لـلــمــنـتــوج احملـلي الــتــاجـر ا
يسـيطـر على عـملـية الـتسويـق والبيع

الذي يناسب التاجر.
ــنـتـوج احملــلي يـتـمــيـز بـالــكـلـفـة وان ا
ــمــول الــرئــيــسي الــعــالــيــة النــعــدام ا
اء / األسمدة / البذور / للمحصـول (ا
الوقـود / الكهـرباء ) وقـلة تـوفر األيدي
و سـتورد  نـتـوج ا العـامـلة مـقـارنة بـا
ـزارع ــســتــهـلـك وا قــلــة الــوعي لــدى ا
ا حتويه جتاه ما يدخل من محاصيل 
من امــــراض او حـــشــــرات او بـــذور او
ادغــال قــد تــمــنح بــيــئــة جــديــدة عــنــد

دخولـهـا الى العـراق له اثـر سلـبي على
ـسـتورد نـفـسه على نـتـوج احمللي وا ا
ـدخـلـة قد الـرغم من اغـلب احملـاصـيل ا

تكون معدلة وراثيا.
كـــمــــا ان انـــعـــدام الــــدعم احلــــكـــومي
والـســيـاسـات اخلـاطـئــة وغـيـاب الـدعم
احلــكـومي لــلـمــزارعـ ورفع يــدهـا عن
تـــنـــســـيق وشـــراء وبــيـع احملــاصـــيل 
ـــســـتـــورد الـــذي تـــمـــيــز مـــقـــارنـــة بـــا
بـانـخـفـاض تكـلـفـة اإلنـتـاج  بـاإلضـافة
ــتــدهـور من اهم الى اجلــانب األمـني ا
ــنــتـوج الــعــوامل الــتي أدت الى قــلــة ا

احمللي .
وان اتــبــاع ســيــاســة فــتح احلــدود مع

 في عمودها األسبوعي كتبت عن شاب
بـعث لـهـا عــدد من الـرسـائل ومـشـكـلـته
واحــدة ; وجــهه. فــكل بــنت يـخــطــبــهـا
تـرفـضه بـســبب مـظـهـره حـتى أنه فـكـر
بـاإلنـتـحار غـيـر مـرة. المـته كـثـيـراً على
هــذه الـفــكـرة وشــجـعــته أن يـقــبل عـلى

وت. احلياة فال شيء يستحق ا
ما إن قـرأ الرد حتى اتـصل بالـصحـيفة
وطلب احلـديث مـعهـا فـبدأ قـبل السالم
بالقول: اتعلم أين اعمل ? قالت : ال 
أجابها: في محل بيع أحذية رجاليه

صـاحب احملل في الـيـوم الـذي ال نـبيع
فيه يـصب جام غـضـبه عليّ بـقوله لم ال

تعـمل عمـلـية جتـميل ولـوال أنه صديق
ألبي رحمه الله كان طردني من العمل.
قــــالت له :_رغم أنـي ال أوافق صــــاحب
احملل على كالمه لـكـني ال أرى عيـبا أو

إشكاال في الفكرة
فرد عـليـها  أرفض خـداع من يدخـلوني
بـيــوتـهم  وال اريــهم غـيــر وجـهي الـذي
خلـقـني الله بـه  ولي قلب كـبـير ولـسان
صادق ال ألوثهما أبداً.قـالت : لو تقبلنا
وجوهنا ما راجت عمليات التجميل في
العـالم طـلبت مـنه عـنوان مـحـله لتـقوم

قال لها ال تفعلي  بزيارته 
أصرت عليه

كـانت الـعـرب حتـدد اوقـات االزمنـة الـى ما تـعـرف في
اوطانها من إقبال احلرّ والبرد وطلوع النبات واكتماله
وتذهب الى االبتداء بفصل اخلـريف وتسميه الربيع .
طر  ثم يـكون بعده ألن اول الربيع عـندهم هو نـزول ا
فـصـل الـشــتــاء ثم يــكـون فــصل الــصــيف وهــو الـذي
ـيـاه يـسـمــيه الـنــاس بـالـربــيع  وسّـمــوه صـيـفــا الن ا
والكال يهيج . وهناك من يسميه عندهم كانت تقل فيه 
ثم يـكـون بـعـد الـصـيف عـنـدهم فـصل الـربـيع الـثـاني 
ويــقـسم الـقــيظ وهــو الـذي يــســمـيه الــنــاس الـصــيف 
ويـبـدأ بـعـضــهم الـســنـة الى نــصـفـ شــتـاء وصــيف 
بالشتـاء النه ذكر والصيـف انثى الن النبـات يكون فيه
 ثم يقسم الشتاء نـصف فيكـون الشتاء اوله والربيع
آخره  ويـقـسم الـصـيف عـندهم نـصـفـ فـيـجعل اوله

الصيف والقيظ آخره .
واول وقت الربيع عند الـعرب هو اخلريف كمـا اسلفنا
واول الـشـتـاء ويـوافق الـيـوم الــثـالث من شـهـر ايــلـول 
واول الـصيف عنـدهم يـوافق الـثالث مـن كانـون االول 
عـنـدهم وهـو الـربــيع الـثـاني كـمــا ذكـرنـا يـوافق الـيـوم
اخلامـس من آذار  واول الـقيـظ عنـدهم يـوافق الـرابع
ـطــر الـذي يـأتي في واخلـريـف عـنـدهم ا من حـزيـران 

اخر القيظ .
ولفـصل الربـيع سبـعة اجنم اولـها الـشرطـان واخرها
الذراع .ورقائـبها سـبعـة اولها الـغفـر واخرها الـبلدة .
وامـطـار هـذا الـفـصل كـلـهـا صـيف الن الـعـرب تـدعـوه
الــصــيف القـــبــال احلــر فــيه ويــبـس الــنــبــات وهــبــوب

البوارح.
ـغـرب اذا طلع والرقـيب هـو الـذي يغـرب بـالغـداة في ا

شرق . هذا بالغداة في ا
كـمــا ان لـفــصل الـقــيظ جنـوم اولــهـا الــنـثــرة واخـرهـا
السمـاك واول رقائبـها سعد الـذابح وسعد بـلع وسعد
والعرب السعـود وامطار هـذا الفصل تـسمى احلمـيم 
تـقـول :كل امـطــار الـسـنـة تـنــبت له االرض وتـمـشـر له
العضاة اال مـطر احلميم . يـقال : امشرت االرض اذا

انبتت.
اما اول جنوم اخلريف فهو الغفر واخرها البلدة واول
رقائبها الـشرطان واخرها الذراع . ويـسمى مطر هذا
الـفــصل وسـمــيـاً النـه يـسم االرض بــالـنــبـات  يــقـال:

ارض موسومة اذا اصابها الوسمي .
واول جنوم الشتـاء سعد الـذابح واخرها احلوت واول
رقـائـبـهـا الــنـثـرة واخـرهـا الـســمـاك .وامـطـاره تـسـمى

الشتىّ.
ـطـر فـقد بقـى ان نعـرف انـهم كـانـوا يـعرفـون اوقـات ا
روى االصمعي ان شيخاً من العرب كان في غنيمة له
طر وهـو ضعيف البصر فسمع صوت رعد فـتخوف ا
فـقـال المة تـرعـى معـه : كـيف تـرين الـسـمـاء? فقـالت :
كأنها ظـعن مقبـلة  فقـال : ارعي . ثم قال: كيف ترين
السـمـاء? قـالت: كـأنـها بـغـال دهم جتـرّ جاللـهـا  قال:

ارعي . ثم قال : كـيف تـرين السـماء
? قالت : كـأنـهـا ثروب مـغـزي هزلي
فكـأنـهـا بـطـون حمـيـر صـحـر . قال
جني والجنـا بك  فـلجـأ الى كـهف
ا وادخل غـنـمه وجـاءت الـسـمـاء 
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أوحى اليه بـأقرأ اول كـلـمة ذكـرت كلـنـا نعـلم ذلك لكن
جد اجدادنا لم نتمعن فيـها. هي سر كل شي نذكـر و
ا ورثـنـاه عـنـهم لذاكـرتـهم في كل تـفـاصـيل مرت روي
عـنـهم اســاطـيـر كــثـيـرة ونــحن االن بـعـد دقــائق نـنـسى
ابسط معلومة النتذكر االحداث السابقة او ال ننتبه الى
هم منها لنجعله تاريخا واحداثا نقصها على اجيالنا ا
الـقـادمـة لم نـصـنع تـاريــخـا يـذكـر بـعـدنـا غـيـر اخلـراب
والـصـراع وهـذا سـبـبه نـقص الـوعي وهـو مـعـرفـة شي
عن كل شي كـمـا كــان اسالفـنـا نــحن الهـون في حـيـاة
عملـية وبارعـ في اضاعة الـوقت تمضي سـنينـنا على
عجل بـدون اي اجنـاز يـذكـر لـذا لم نذكـر  النـنـا نـحرق
السـنـ .. كـان جـيال يحـلل كل شي يـنـظـر الى احلـياة
ـنــظـور اخــر كـانه يــاخـذ دروسـا مــجـانــيـة ويــعـلــمـهـا
بـاحـتـراف لـتـدون تـاريـخــا يـدرس بـعـد سـنـ يـقـرأ كل
مايقع عـليه فـكره مأل زوايا عـقله بـكل شيء نظم رفوف

 . حياته خط حكايات االول
ـيـة وجـدت نـفـسي في ؤلـفـات عـا لـذا بـدأت بـالـقـراءة 
بـدايـة االمـر ال افـهم مـايـقـصـد لغـتـي الافـهم مـفـرداتـها
خجلت من نـفسي حـقا اصـررت على ان اسال عن كل
مـفـردة اقرأ وفـي كل سـطـر تتـواكـب علـى ذهـني افـكار
جديـدة كـاني احـاور الـكـاتب. ذهـلت ماذا حـدث لي هل
خـيلتي فبدأت اكتب بدأت بالهلوسـة تزاحمت االفكار 
والانسى اول مقالة لي ذهبت بـها الى والدي قال كتابة
جـمـيــلـة لـكـن لم افـهم مــاتـريـدين ايــصـاله فــقـد طـرحت
افكـارا مـتـداخـله اقـرأي اكـثر لـتـعـلـمي مـاتـريديـن حتى
تصبح الكتابة متنفسا تفرغي فيه مايثقل داخلك سالته
هل الـروايـة هي حـقـيـقة عـاشـهـا الـكـاتب هل يـكـتب عن
أنــاس حــقــيــقــ قــال الــســرد هــو اتــقــان دمج الــواقع
بـاخليـال لـتـقـنع الـقـارىء انـها حـقـيـقـة هـنـا هـو االبداع
بدأت رحلـتي بكتـابة الـنثر الـشعـري انتاج مـافتحت لي
القـراءة من افـاق ووجـدت من يـسـال هل كـتبـت عني او
من الـذي كتـبت عـنه ابـتـسـمت اي اني اوصـلت الـفـكرة
ـا الذكـر نفـسي او النـفع به بـعد لـهوي اكتب الـيـوم لر
ـشاغـل احليـاة تـركت الـقـراءة والـكـتـابـة بـدأت تـفرغ
ذاكـرتـي لـذا ســاعــود فـلـم تـكـن اول كـلــمــة اقـرأ عــبــثـا
حاشى لله بل هي مفتـاح كل علم ورسالة ووعي وكتابه
الـكــر هـو جتــسـيــد بـقــصص وذكـرت كــلـمــة قـصص
بالـقـران الـكر اذن هـي الطـريق االمـثل لاليـصـال ولو
امعنا باجنازات اجدادنا والعجائب واالثار واالهرامات

والعلماء لوجدنا انهم صنعوا ما لم
نــكــتــشــفه الـى االن كــيف فــعــلــوه
ــســتــقـبل كـانــهم هـم كـانــوا في ا
ـــــاضي. االن اقــــرأ ونــــحـن في ا

فمني ومنك تنبع االفكار .

إني سأقتحمُ الضفافَ وأعبرُ
لكن خيلي في رحابك غادرت
  فسناك ما فوق الكواكب ينثرُ

شعر تأريخنا مقفر

“¼ÊUMł ¡«d - ديالى

ازدادت في االونه االخـــيــرة ظـــاهــرة اقـــتــنــاء
نازل من احليوانات االلـيفه وتربيتـها داخل ا
القطط والكالب وخاصه الصغيرة منها 

ى مـحمد متـزجوجه منذ ( 5 سنوات) فتقول 
ـنزل هي ان ما دعـاهـا إلى تربـيه قـطه داخل ا
ابـنــتـهــا ذات االربـعه اعــوام ولـكي تــكـســبـهـا
مزيـدا من الـرأفة واالنـسـانيـة كـما هي مـصدر
لهـو لـطفـلـتهـا فـاألخيـرة اعـتادت حـتى اطـعام
الــقـطـه واحلـديـث مـعــهــا  أمــا (زهــراء عـلي)
طـالـبه جـامعـيه فـتـروي حـكـايـتـهـا مع اقـتـناء
كلب صـغـير بـأنهـا وجـدته ذات مرة عـلى احد
ــجـــمــوعه مـن االطــفــال الــطـــرقــات مـــحــاط 
يـرشـقـون عـلـيه وابل من األحـجـار بـيـنـمـا هو
يتألم وينـبح هم يضحكـون فنشلـته من بينهم
وذهـبت به إلـى الـعـيــاده الـبـيـطــريـة لـيــتـلـقى
نزلها  العالج ومن يومها و هي تعـتني به 
وأضـافـت اتـمــنى ان تــشـرع الــدوله بــتـفــعـيل
نصـوص حـمـايه احلـيوان او عـلى اقل تـقـدير
تــنـــظــيم مـــزيــدا من حــمـالت تــوعــيـه لــلــرفق
باحليوان  أما فاطمه الـربيعي فحسب قولها
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خـتلف انـواعهـا واالهتـمام اخلدمـات 
بـالــصــحــة وتـعــبــيــد الـطــرق وتــوفــيـر
الــكـــهـــربـــاء  فال ســـبــيـل لــلـــنـــهــوض
ـالـية االقـتـصادي وحل كـافـة االزمـات ا
سـتفحلـة اال باتخاذ ومشكـلة البطـالة ا
الــزراعـــة حال ســتــراتــيــجــيــا بــديال او
مـــســــاعــــدا عن مــــشـــاكـل ومـــعــــوقـــات
وانخـفاض اسـعار الـنفط . ويـجب على
احلــكــومـة الــعــراقـيــة الــنـهــوض بــهـذا
القطاع االسـتراتيجي واعـتمادها كاداة
اقتصادية مهمة حملاربة الفقر والبطالة

وزيادة الواردات االقتصادية.
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أحتاجُ 

نفلت من همسكِ ا
ساء في حلنِ ا

إلى وترٍ يطربُ أقالمي 
لينشدَ عنكِ في صفحاتِ اللّيل…

أحتاجُ  من صافناتِ اللّيل 
أن ترافقَ أسفاري

كلّما األرقُ يقارعُ الشموعـ
دون أن تشعلها الدّموع..

أحتاجُ 
من غبشِ الورود

أن يحملَ النّدى إليكِ 

حقائبَ من أحالم
وعلى النّهارِ يرتّلُ التّأويل..

أحتاجُ من طيفكِ 
أن يعيدَ حساباتِ أيّامي

كي يخزنَ في خزائنِ اللّيل
قميصَ القمر

مزركشًا بقناديلِ السّهر..
أحتاجُ من أشجارِ اللّيل 
أن حتملَ عناقيدَ النّجوم

كلّما أهزّ جذعًا
تساقطَ على الهمسِ قبالً نديّة.. 

أحتاجُ إلى قواميس

تفسّرُ لي معاني اللّيلِ الفارغ
من أجفانِ األحالمِ

ألبيتَ وحيدًا أضاجعَ األوهام 
بعيدا عن الشّرعيّة ..

أحتاجُ من اللّيلِ الهدوءَ 
ألكتبَ على ورقِ العتمةِ 

ما أريدُ من أشعار .. فصدقيني 
فردات  أمامكِ يضيعُ الغزلُ وتتلعثمُ ا

أحتاجُ في محطّاتِ اللّيلِ
إلى صوتٍ يعانقُ عينيّ

قبل أن تنطلقَ صفّارةُ الوداع ..
b - البصزة Uš …d¼e «b³Ž

يـسرد لي قـصـة لم يـذكرهـا الـتاريخ من
شــدت مــايــؤلم بــهــا شــهــد مــعــانــاة لم

يعرفها قيس ولم تمر بها ليلى 
يـالـيلـى اخبـريـهـا لـقـد توقف بـي الزمن

منذ فراقها 
اخـــبــــري االوراق الـــبـــيـــضـــاء ان رسم
احرفي سـيجـعلـها تـتلـون بلـون احلداد
..مالـكت فؤادي دنـيا .. اه ..اه ...الربيع
ـر علي وال ضـحـكات تـعـزيني بـعـدها
..ومازال انـيس صدى صوتـها يـغرقني

في الذكريات 
ابنتي 

يــالـيالي بــعـد الــفـراق عــشـقت الــسـهـر

مــصــر عــلى ارســال الــرســائل شــخص
مـزعج يـقـطع سـلـسـلـة افـكـارة سـاوقـفـة
عــــنــــد حــــده ...يـــــاهــــذا كف عـن عــــمل
ـــراهـــقـــ وتـــركــنـي وشــؤنـي اجــاب ا
مسـتـهزاءن يـامـشاغـبة هـهـههه احـببت
ان اتعـرف .. اسفة لـست سلـعة بـتناول
اذا هـذا الـتعـجرف اليـد .. اسـتغـرب و
مـعي .. يـا اخ لي مـايـكـفي من االعـمـال
اتركني اريـد ان اسرح بـخيالي لـتأليف
قصـة .. تـألفـ قصص هـهـههه اكـتبي

عن ديسمبر اخر شهور السنة
مــاذا ..يــااخ انــا في غــني عـن الــلــعـاب

االوالد .. اسمعي يا ابنتي 

ابنتك!!! نـعم اني كبـير في العـمر ولدي
خـــبـــيــر فـي احلــيـــاة .. لم اكـن اصــدق
وسرعان ما كتب لي كلمة(كم انت قبيح
ــوت ) شــدتــني الـــيه وجــعــلت ايــهـــا ا
الـفـضـول يغـمـرني لـلـتـعـرف عـليـه كتب
تلك الـكلـمات كـطفل الـذي يصـارع حتى
ينطق ..ونغرز في حنجرته السيوف 
قــالــهــا وبـ الــكــلـمــات اهــات والــقـلب
يصرخ من االلم..قسى علـينا القدر ح
اخــذهــا مــني.عــصــفت بي صــراعــة مع
اضي تـتطـاير مـنهـا افكـاري فرش لي ا
بـسـاط سـحـري لــلـرحـيل الى عـالم اخـر

واشخاص لم اكن اعوفهم 

ـقـيت النـسى تـلك خلـتـبئ من فـراغـهـا ا
ت واسـتـيـقـظت ـأسـاة ..كـيف وانــا  ا
عـــلى صــوت االنــفــجـــار الــنــوم اصــبح
خيانة لعيونها التي نامت بدون وداع 
وحال بيني وبينه صمت... ارعبني

يااستاذ اكرم ..هل مازلت معي ..
دون جواب ...رحل بناقة الهدوء ..وكما
رحلة (دنيا )بنـفجار رحل وترك انفجار

بداخلي 
زرع اوجاعه في مخيلتي ..ورحل

وت  كم انت قبيح ايها ا
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فـــردت عـــلــيه ال داع لـــلــشـــكــر فـــقط ثق
بـــنــــفــــسك واعــــدك أنك ســــتـــكــــتب في

الصحيفة حيث أعمل.
بــعـد عــشــر سـنــوات أصــبح عـمــودهـا

االسبوعي مشتركا
يحمـل صورتيـهما مـعا  وتبـدو عليـهما

السعادة.
ـقر الصحيفة  رغم أنه غالبا ال يحضر 
النـــشـــغـــاله بــــإدارة مـــصـــنع ألحـــذيـــة
الـنــسـائــيـة الــتي يـقــوم بـتــصـمــيـمــهـا

بنفسه.
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