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التـعـمق في فـهم الشـخـصيـة لـدى الـفرد مـتـعب إذا ما
حــاولـنــا جــمع مــعــلــومــات عن مــصــادر عــديـدة لــكن
باجملـمل تبـقى الـتجـربة هي خـيـر دليل وبـرهان تـوجد
في النفس البشرية قبل السرد بالتفاصيل ذاتان ذات
عليا وذات سفلى وهي التي يقال عنها ثنائية الضمير
والـشيـطـان في وقـتـنـا احلـالي مـتى مـا تـفـوقت إحدى
ائل هذه القوى على نقيضها ينتج اإلنسان اخلير او ا
إلى الـشـر وهذه الـذاتـان تـتـاثـران بـعـوامل عـدة مـنـها
تـمـثلـة باجلـغرافـية ادة الـوراثيـة أو البـيـئة احملـيطـة ا ا
عيشية(االقتصادية) وطبيعة البشر احمليطة واحلـالة ا
فكرون أن التباين بشخصية البشر خلق نوعان يرى ا
من الـنــاس الــصـنف اخلــاضع (احملــكـوم) والــنـصف
احلاكم وال اقـصـد باحلـاكم الـسـلطـة فـقط فقـد يـكون
أي شـــخص وصل بـــدائـــبه وذكـــائـه إلى مـــكـــانـــة مــا
قال يركز اكسبته شهرة ذات تأثير على العوام هذا ا
عـلى جـعل احملــكـوم حـاكم بـإمــكـانـيـاته الــبـسـيـطـة اذ
سامـثل ما أود ايـصاله كـبرمـجة عـصبـية بـسيطـة على
هـيـئـة تـنـمـيـة بـشــريـة كل إنـسـان إذا مـا عـمل الخـرته
مخـدرا بـفعل احلـاكم  نـاسـيا دنـيـاه بشـكل شـبه كلي
وان مصيـره اخلضـوع ال انصـحه بقراءة الـتكـملة اذ
ـا إبداع ان اللـه سبـحـانه وتـعـالى ابـدع في اخلـلق أ
ولن يـصل الـبـشـر في بـلــوغ الـذروة في صـنع مـثـيـلـنـا

نحن البشر ولو بعد ألف عام كما قال الشاعر:
احتسب انك جرم صغير وبك انطوى العالم االكبر

ي الـــيـــابــانـي اســتـــنـــتــجت أن خالل مـــتــابـــعـــتي لال
اخملرج يـبرمـجون األطفـال ليـحلمـوا احالم مجـنونة
ببرمـجة عقولـهم ال شعوريـا في الكد نـحو العال ومن
هــنـــا األحالم اجملـــنـــونــة أن لـم تــســـتـــطع بـــلــوغـــهــا
تـوفرة ستـصل إلى نتيـجة أقل من الذي بإمكـانياتك ا
توقع ولن يكفي تسعى إليه ولـكن بنفس الوقت فـوق ا
سـعـا مـا تقـنط مـسـتـريح الـبال فـفي طـبـيـعة وصولـك 
نافسة التركيبة اجلينيـة للبشر الطبيـعية جتده يحب ا
ســواء كــان ريــاضــيــا ام فــكــريــا ام فــنــيــا هــذا عــلى
ـسـتـوى اجلـمـعي فـهـذا األمـر أمـا ا ـسـتـوى الـفـردي ا
مــوجـود أيــضــا فــالــنـاخــذ الــصــ وأمــيـركــا حــالــيـا
سـتـمـر عـلى الـسيـطـرة عـلى االقـتـصاد وتنـافـسـهـمـا ا
ي اذ انـه تـنــصــهـر وتــذوب الــطــاقـات فـي قـالب الـعــا
واحد عـكس الـذي يـجري في الـعـراق من تـصادم في
الطاقات فكريا ام جغرافيا أو قوميا كل منا جعل له
فـي اشـهـري اتـبــاع مـعـيــنـ فــضـاعــوا وضـاع الــبـلـد
اضية األخيرة حصل لي قلق بسيط جدا لعدة أمور ا
ا جـعلني مـنكب ومواضب عـلى الوصول شخصـية 
لـهــدفي كــالـكــتـابــة والــقـراءة مــثال هــذا الـقــلق الـذي
سرعـان مـا سيـزيح عـنك اليـقـ تمـامـا سيـولـد شعـلة
تـقـودك نـحــو اإلبـداع ال يـهم ولـكن اخــلق قـلق لـذاتك
مهـما كان بـسيـطا وإن كـان شخـصيـا أو حتى ديـنيا
ــزيـد عن احلـقـيـقـة والـتـسـاؤالت الـرغـبـة في مـعـرفـة ا

اجلوهرية عن طبيعة الذات ومكنونها ودواخلها.
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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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ـثـلون ـا الشك فـيه أن الـشـبـاب 
األمـل وطـــاقـــة الــــبـــلــــد وحـــاضـــره
ومـسـتقـبـله  وعـلـيـهم االعـتـماد في
إحـــداث الـــتـــغـــيـــيـــر والـــتـــطـــويـــر
واالزدهـار  و هم وسـيـلة الـنـهوض
بـالـتــنـمـيــة. ولـلـشــبـاب قـوة االرادة
واحلـــــمــــاســـــة  فـــــضال عن أنـــــهم
يـشـكلـون الـنـسبـة األعـلى في الـبـلد
فـلـكـل مـا تـقـدم نــسـتـطــيع أن نـقـدر
مــدى حــاجـة اجملــتـمع لــهم لــكن مـا
ــســنــاه من خالل واقع حلــظــنــاه و
ـتـلك الــشـبـاب أن كـثـيــرا مـنـهم ال 
هــدفـــا يــســعى لـــتــحــقـــيــقه وأنــهم
يـعــيـشــون حـالــة ضـيــاع ; ألسـبـاب
كثـيرة ومـتـداخلـة ومتـشـعبـة بعض
مـــنــهـــا تـــرتـــبط بـــذاتــهـم وأســرهم
وتنشـئتهم وتربـيتهم  وبعض اخر
ـــخــــتــــلف يــــتــــعــــلق بــــالــــدولــــة 
مؤسـسـاتهـا وعـنوانـاتـها  وتـشكل
ـرتـبـطـة بـالـدولـة اجلـزء األسـبـاب ا
األكـــبــر .ومـن اجلــديـــر بــالـــذكــر أن
ـتلك هدفا يسعى اإلنسان الذي ال 
لــتـــحــقــيــقـه فــهــو يــعـــيش في تــيه
وضـــيـــاع ; إلن الـــهـــدف  لإلنـــســان
كـمـلح الـطـعـام فـهـو يـجـعل حلـيـاته
طـعمـا وإثارة.لـذا يجب عـلى الشاب
أن يــضع لـــنــفــسـه هــدفــا واقـــعــيــا
يــخــطط لــتــحــقـيــقـه بـشــكـل عـلــمي
مـــدروس عـــلـى وفق مـــدد زمــــنـــيـــة
ويعمل جاهدا لتـحقيقه بعد التوكل
عـلى الـله وإمـكـانـاته الـذاتـيـة  وأن
مارسـات التي ال فائدة منها يترك ا
وتــســتـــنــزف وقــته وجــهــده ومــاله
وتـصـرفه عن االجنـاز الـذي يـخـدمه
ـمارسات لـلفشل وقـد تسحـبه تلك ا
والندم .كما أن الـسلطات في الدولة
وباألخص الـتـشريـعيـة والـتنـفيـذية
منـها مـسـؤولة عن تـوجـيه الشـباب
لـوضع أهـدافـهم اخلـاصـة من خالل
ناسبة لهم توفير البيئة والفرص ا
تـمثلـة بالتربـية والتعـليم والعمل ا
ـبادرات الـتـي حتثـهم والـبرامـج وا
ا يـنمـيهم على الـتفـكيـر واالبـداع 
ؤسف أن وينمي مجتمعهم . ومن ا
جل الــشـــبــاب الـــيــوم يــهـــدر وقــته
بـاالنـشـغـال بـاسـتـخـدام (االنتـرنت)
ا أصـبح عـلى نـحـو غـيـر مـفـيـد ; 

ـهب يــعـرض أمـنـيـاته ومــسـتـقـبـله 
الريح .

 في وقت نلـحـظهم كـثـيروا الـتـمني
والتفكير بالسيارة احلديثة والبيت
ـا الـفــاره والـزوجــة اجلـمــيـلــة دو
سعي لتحقيق ذلك  مع التسليم أن
هذه الـتنـميـات تشـاطره بـتحـقيـقها

مؤسسات الدولة .
لكن إلى جانب ذلك وجدنا ما يبعث
عـلى أألمل والـتفـاؤل ; وجـود نخـبة
خــيـرة مـن شـبــابــنــا لــديـهم اإلرادة
ة والـهمـة الكـبيرة الصـلبـة والعـز
ـــعـــرفـــة والـــثــــقـــافـــة الـــواعــــدة وا
واألهـداف الــواضــحــة والـواقــعــيـة
الـــتي  خـــطــطـــوا لـــهــا ويـــســـعــون
لـتــحـقـيـقــهـا تـبـاعـا  ومــثـاال مـنـهم
الـــعــامـــلـــ في الــقـــطـــاع اخلــاص
بـأعمـال مـعـينـة .  لـكن مـا يـقع على
ــعـــنــيـــة هــو ــؤســـســـات ا عـــاتق ا
تــشــجــيــعـهـم وخــلق فــرص الـعــمل
ناسبـة لبعضهم فـي القطاع العام ا
أيـضـا الى جـانب رعـايـتـهـا لـهم في
الــــقــــطــــاع اخلــــاص ومــــكــــافــــحـــة
نـسـوبـيـة وانـتـشار احملـسـوبـيـة وا
الــرشى  وتــوزيع الـفــرص بـعــدالـة
بـيــنـهم واالســتـفــادة من كـفــاءاتـهم
وطـــاقــاتــهـم اجلــبــارة وخـــبــراتــهم
ـتــطـورة الــواسـعــة واسـتـغـاللـهـا ا
ا يحدث تغييرا بصورة صحيحة 
واضــحـا وســريـعــا ويـنـعــكس عـلى
وضع الــبــلــد بــاالجتــاه الــصــحــيح
والــتـطــور والــتــقــدم الـفــاعل . وفي
اخلــتــام ومن خالل قــراءة مــتــأنــيـة
لـــواقـــعــنـــا احلـــالي أوجه الـــدعــوة
لشبابنا أن يضعوا أهدافا حلياتهم
عـلى وفق ما يـريـدون  وأن يسـعوا
لـتـحــقـيـقــهـا اعـتـمــادا عـلى ذواتـهم
واليــضـيــعــوا ســنــوات من عــمـرهم
الــثــمـــ ; انــتــظــارا لـــفــرص عــمل
توفـرهـا  احلـكـومة ; كـون االعـتـماد
عـلى اجلانب احلـكومي فـقط أصبح
 –بـكل صـراحــة - مـضـيـعـة لـلـوقت
نتيجة لواقع الـبلد الذي نعاني منه
جــمـــيــعــا والحـــاجــة بــنـــا في هــذه
الــزاويـــة أن نــشــخـــصه ; ألنه بــات

مشخصا ومعروفا للجميع .
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منـذ عام    2013ولغـاية االن تـعاني
العـوائل الـعراقـيـة من ارتفـاع مـؤشر
اسعار االيجارات في العاصمة بغداد
وذلـك بــســـبب الـــســكـن الــعـــشــوائي
والـتـجـاوزات واالراضي الـزراعـيـة ..
ونــصب واحـتــيـال اصــحـاب مــكـاتب

الــعــقـــار اي ( الــدالل ) وعــدم وجــود
واطـن وبنفس الوقت قانـون يحمي ا
ــواطن ... وكل هــذا يــرجع يــعــاقب ا
الى ارتفـاع ايجار الـعقار والى زيادة
اســعــار االراضي وتـــكــلــفـــة الــبــنــاء
وتالعب السماسرة بالسوق العقاري

وكثرة مـكاتب الداللية الـغير خاضعه
لـلـرقابـة  وكـذلك ايـضـا بـسـبب زيادة
االقـبـال على االسـتـثـمـار الـعـقاري ...
ـثل ( مـصـائب قـوم ومــثـلـمـا يـقــول ا
ـثل تـأثر في عـنـد قوم فـوائـد) وهذا ا
احلـروب الـتي خـاضـهـا الـعراق عـلى
مـر الـسـن كـذلك الـثـورات في الدول
اجملـــــاورة وتــــدفـق الالجـــــئـــــ الى
ـنـاطق وتـرك مـناطـقـهم في الـداخل ا
ــا وخـــارج  الــبـــلــد جـــراء احلــرب 
يـعني ارتـفـاع اسـعـار االيـجـار وقطع
ــــنــــازل حــــيـث وصــــلت االراضـي وا
ـلـيـارات كـذلك ارتـفاع االسـعـار الى ا
نـصور تـر مثال فـي منـطقـة ا سعـر ا
ــتـر الــواحـد من حــيث وصل ســعـر ا
  17دوالر الى   25دوالر غـــــــــيــــــــر
نزل التـقطـيع اي تقطـيع االرض او ا
ا سـببه الى ثالث او اربـعة مـنـازل 
ـناطق وعـدم إظـهـارها في اختـنـاق ا
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اربعون يوماً على رحيل
االديب الشاعر الصديق

جاسم سيف الذين الوالئي
عـزائي لـعــائـلـته وأخـواته واخـوته

واصدقائه
الـعـزاء الى حبـيبـتي فريـال سيف

الدين الوالئي
ميسون نعيم الرومي
ي العراق الناضلت

ما قصرت
ما ساومت

من زغرك انت اتعذبت
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َنائِرْ يا باسقِ النَخِيلِ واجلِبالِ وا
َآثِرْ يا مَوْطِنَ الكِرامِ والوَفاءِ وا

الله يا عراق
لبيك ياعراق

سيزهر العراق
نبنيك يا عراق
لبيك ياعراق

واحنا انررد اوياك :-
لبيك ياعراق
لبيك ياعراق
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نزرع  ورد
عرب او كرد

واعيون تضحك تبتشر
يزهي الوطن تصحه ضماير

تعله سنابل والنخل
واهناك .. يلتم الشمل
ي الوالئي استعجلت
والگلبك انت ابذرت ..
بسهول واجبال الوطن

رايد تخلصه امن احملن !
يعم الفرح مامش حزن :-

وانت الگلت :-

ــظــهــر اجلـــمــيل وكل هــذا وارجع بــا
واقول بـسـبب احلـكـومـة وعـدم وجود
ــتــر ســعـر قــانــون يـحــدد بـه ســعــر ا
واطن االيـجـار والـذي بسـبـبه عـانى ا
الـعـراقي وهــو يـعـيش في بـلـد اخلـيـر
بلد النفط والزراعة والكبريت وغيرها
من اخليـرات الـتي انـعم الـله بـهـا هذا
ــتــشــرد اهــله داخل وخــارج الــبــلــد ا
الـوطن لـذا اتـمـنى وانـا دائـمـا اتـمـنى
فـي مـقـاالتـي الـتي اكـتــبـهــا ان تـطـبق
الـدولــة ولـو شيء من الـقــانـون وعـلى
الـكل بـدون تـمـيـيـز .... وهـنـاك حـديث
للمرحوم الـشيخ زايد رحمه الله حيث
يـقـول ( ال يحق لـلمـواطن ان يـستـأجر
في وطنه الن السكن حق ليس هبه او
ـواطن الـعـراقي يـجب ان مـكـرمـة ) فـا
لك منزل ال يؤجر حتى ال يتشرد في

وطنة وحتى يحس بقيمة الوطن.
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تـكـون عبـدا لـسـالي" فكـر لـلـيوم وكل
يوم مـاذا فـعلت في مـاضـيك ومهـما
فـعـلت - لـيـبـقـيك الـشـيـطان عـبـداً له
ويــجـــعل نـــصب عـــيــنـــاك (الـــكــذب
الــديــنــونــة احلــقـد الــغــضـب عـدم

التسامح اآلالم...إلخ)
مــهــمـا كــان يــجب أن تــعـلـم أن الـله
مـــوجـــود في كـل مـــكـــان; رآك وعـــلم

أفعالك كلها.
ويــريـدك أن تــتــأكــد أنه يـحــبك وأنه
سـامـحك. ولـكـنـه يـنـتـظـر لـيـعـلم إلى
مـتى ستـبقـى عبـداً للـشـيطـان. الشئ
ــغـفـرة من الــرائع أنك حـ تــطـلب ا
الـله هـو ال يـغـفــر خـطـايـاك فـقط بل

يبدلها حسنات.
w³¼c- بغداد « ”U³Ž bLŠ«

كـان هـنـاك ولـد صـغـيـر يـدعى حـسن
زرعة. فى بيت جده با

أعــطــاه جـده بــنــدقـيــة لــيـلــعب بــهـا
بـالـغـابـة. وكـان يـلـعب ويـتـدرب على

األخشاب ولكن لم يصب أي هدف.
بـــدأ بــالـــيـــأس وتــوجـه إلى الـــبــيت

للعشاء.
وهو بطريقه لـلمنزل وجد بطة جدته

دللة. ا
وهكـذا من بـاب الـفـضول أو األمـنـية
صوب بـندقـيته عـليـها وأطلـق النار

وأصابها برأسها فقتلها.
وقــد صــدم وحــزن. وبــلــحـظــة رعب
أخــفى الــبــطــة بــ األحــراش ولــكن

أخته شهدت كل شيء!!
سالي رأت كل شـيء لكـنـها لم تـتـكلم

بكلمة.
بـعـد الغـذاء في اليـوم الثـاني قالت
اجلـــدة: "هـــيــا يـــا ســالـي لــنـــغــسل

الصحون."
ولــكـن ســالـي ردت: "جــدتـي حــسن
قــــال لي أنـه يــــريــــد أن يـــــســــاعــــد

طبخ". با
ثم همست بإذنه "تتذكر البطة???"
وفي نفس اليـوم سأل اجلد إن كان
يــــحـب األوالد أن يــــذهــــبـــــوا مــــعه

للصيد
ولـــكـن اجلـــدة قـــالت: "أنـــا آســـفـــة
ولــــــكـــــنــــــني أريــــــد من ســــــالي أن

تساعدني بتحضير العشاء".
فابتسمت سالي وقالت: "ال مشكلة..
ألن حــــــسـن قــــــال لـي أنـه يــــــريــــــد

ساعدة. ا
وهـمـست بـإذنه مـرة ثانـيـة: "أتـتـذكر

البطة????".
فـــذهــبت ســالي إلـى الــصــيــد وبــقي

حسن للمساعدة.
بـعـد بــضـعـة أيـام كــان حـسن يـعـمل

واجبه وواجب سالي
لم يستطع االحتمال أكثر

فـذهب إلى جـدته واعـتـرف لـهـا بـأنه
فضلة. قتل بطتها ا

جـــثت اجلـــدة عــلـى ركــبـــتـــيــــــــهــا
وعانقته

ثم قــالت: "حـبــيـبي أعــلم كـنت أقف
عـلى الشـباك ورأيت كل شي ولـكنني
ألني أحــبك ســامــحــتك. وكــنت فــقط
أريد أن أعـلم إلى مـتى سـتـحـتمل أن

الـتي يرتكز الـيها سـلوك االنسان
عـند بـلوغه  حيـث اصبح التـكبر
والـتــفــاخــر عَـلـى اآلخـريـن اشـبه
بــالـرجـولــة!  ال افـهم كـيـف يـفـكـر
الشاب العراقي ح يرتدي ارقى
البـس وافـــــخـم الــــــســــــاعـــــات ا
والـعطـور لـكن يـفتـقـد  الى الرقي
النضوج ب عقـله بتنـميه أفكاره ,
الصحيح وليس النضوج بركوب
ــقــاهي ســـيــاره اوالــســهـــر في ا
وشـــرب االراكــيل االن ال احـــتــقــر
حــريـته ورفـاهــيـته كال بــالـعـكس
فهذه من حقوقه لكن الرقي قليال ً
بــافــكــارك بـاســلــوبـك مع الــغــيـر
الــرقي بــتـصــرفــاتك مع عــائــلـتك
زمالئك اي زوجـتك  اوحــبـيـبــتك 
شــخص يـكن لك بــقـرابه ال تـغـرك
ــظــاهــر فــالــكــثــيــر من عــلــمــاء ا
وفالسفه كـانوا من طبـقه بسيطه

جـداً يكـتفـون بالـقلـيل لكن لـديهم
بدأ عقول تسع الكثير ..  غياب ا
هــومن االمــور األســـاســيــة الــتي
اثرت لدى عقـول الشباب فأصبح
من أولـويات الـعـوائل الـنـظر الى
مـظـهـر الـشاب ومـنـصـبه غـاض
بـصرهم عـن اخالقه وتـعامـله مع
اآلخـريـن .ايـضــاً فــقــدان الــشـاب
ثـقـافــة الـتـحـدث لـثـقـافــة الـفـكــر 
جتـعـلـه في مـواقف مـزريه .. لـكن
مع من احتــدث ال يـوجـد اهـتـمـام
بــــهـــذه االمـــور النــــهـــا ال جتـــلب
األمـــــوال بل فـي احلــــقـــــيــــقــــة ال
يـعــلـمــون ان  قـيــمـتـهــا اثـمن من
األمـوال هي جـوهـرة الـعقـل التي
تــوعي الـــشــخص وجتـــعــله ذات

يزه في اجملتمع . مكانه 
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في زمـن مـــضـى كـــان الــــشـــبـــاب
يـتعلمـون من ابائهم مـا كان عليه
رور اجداداهم  تقديراً لهم لكن 
الـزمن اخــتــلف هـذا الــشي حـيث
بدأ االبتـعاد عن كل سلوك وخلق
قـد بحجه (بـابا هـاي قبل هسه
وين صرنا) يا عزيزي السعادة ال
ـــــاضي وقـــــســــوته تـــــقــــاس بــــا
ــــا هي واحلــــاضــــر وراحــــتـه إ
بــاجملــتـمع والــنــفس الــتي كـانت
تـســعــدهــا األشــيــاء الــبــســيــطـة
واحملـيطـ بهـا سواء كـانوا أهل
أوأصــحــاب.. تــغـيــر ذاك الــزمـان
وصــار الـيــوم كل شـي مـتــاح من
ــتــطــورة والــتــعــلــيم األجــهــزة ا
والسـفر ووسـائل النـقل احلديـثة
وصـار الــبــعـيــد قــريب والــقـريب
بـعــيـد ! ال انــكــر ان الـشــبـاب هم
ـســتــقــبل رجــال الــغــد وبــنــاه ا

والـتي تـقـوم عَل اسـاسـهم تـربـية
األجــيـال وان نــضج الــشــبـاب لم
يـكن مـكـتمالً بـشـكل نـهـائي حيث
يــتـغـيـر ويــتـبـدل الـشــاب بـتـغـيـر
اجملتمع وأيضا بتأثره بالغرب ..
لــكن عــلــيـنــا ان ال نــنــسى ان من
أسـاسـيـات اجملـتـمع هي الـتـطور
والـتـغـيـر بــصـنع األفـضل ولـيس
الـتــطـور بــالـتــخـلي عن عــاداتـنـا
وتــقــالــيـدنــا ! قــرأت ذات يـوم ان
(اهم مـظـهـر مـن مـظـاهـر الـرجـال
هي األخالق ) لم افـــهم مــعــنــاهه
لــكن االن فــهــمت ان في وقــتــهــا 
األخـالق هي اهـم مــــــظـــــهــــــر من
ظاهر الـتي أوصى بها األنبياء ا
واتبـعهـا أسالفنـا منـذ القـدم لكن
يـفتـقدهـا الـشاب الـعراقي بـسبب
سـوء الــتــنـشــئى الـتـي يـتــبـعــهـا
اآلبــاء مــنــذ الــصــغــر وهي االداء
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مـساء يشـعل نيـران االنتـظار في قاع قـلبي تـهرول حـواسي وكل جوارحي تـقطع الوقت
قـهى جـالس اترقب ـطـر لتـطـفئ بركـان اشـتيـاقـها فـي ذلك ا تـترقب حـروفـاً باسـمـة كا
خـطوات الـشـوارع ومـيض االضواء مـرايـا هـاتـفي علـهـا تـخبـرني بـحب تـسـتبـيح عـيـناه
ـارة وعــواء الـريـاح الـبـاردة في اذني وهـو شـجـون الـروح جـالس مــتـجـاهالً ضـجـيج ا
صادفة العفوية يـخالط هسيس صوتي وانا اقول: هل يا ترى تلك الـنظرة االولى وتلك ا
فـعلت بـها مـا تفـعل بي اآلن هل سرقت قـلبـها وصـيرته شـجراً يـهوى االرتواء مـن بحر
نـسوجـة من عبق الـورد وأنـا في خضم الـكثـير من حـبي هل رأتني فـارساً ألنـوثـتهـا ا
هـذه التسـاؤالت وضعت وردتي احلمـراء على الـطاولة بـعدما طـبعت عـلى وريقاتـها قبالً
قُـدّت من قلـبي الالهب باحلـنـ لرؤيـتهـا وقلت بـصمـت: سأقـطع هذه الـوريقـات الغـارقة
صارحة لـتسافر االحاسيس بـاالحمرار الصارخ إذا لم تأتِ فـاحلب محتوم بالـرؤية وا
ـشاعر في واقع يكون فيه القبول نتيجـة حتمية واحلب هو الشمعة التي حترق ظالم وا
الـوحـشة ورحـت اسيـراً لـلـذكـريـات واغـمضـت عيـني وانـا اقـول: احـبكِ يـا امـرأة تـفوق
بـحسنـها القـمر ح تـطل وكل النجـوم تغار من سـحرها وتـنتحـر فمن يضـاهي حسنكِ
حـتى الـيـاسـمـ غـدى في االفق يـنـدثــر احـسـست بـأنـامل نـديـة تـمـشط شـعـري وحـ
ابـصرت قالت: هنيئاً لقلبي ح اراه بـ يديك يثمر فنهضت من طاولتي قدمت وردتي
وقبلتها وقبلتني وسرنا معاً اصوغ من شفتيها شعراً يكون للعاشق سراجاً منيرا .
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بــات الــفـــســاد ظـــاهــرة ضــربـت كل مــفـــاصل الــدولــة
الـعــراقـيــة بــكل مـؤســسـاتــهـا الــتــربـويــة والـتــعـلــيـمــيـة
واالجـتــمــاعـيــة واصـبـح مـحــاربـتـه ضـرب من اخلــيـال
واالغرب من ذلك كل االحزاب والكتل والكيانات تدعي
ؤسسـات الرقابية وتعددت محاربتها للـفساد وكثرت ا
ـسؤولـون يـتكـلـمون عن اشكـالـها ومـسـميـاتـها واخـذ ا
الفساد والـقضاء عـليه وكانه غـزى الدولة الـعراقية من
سـؤولـ هم بـحـكم الـفـضاء اخلـارجـي وليـس هـؤالء ا
ـسـؤولـ عن مـايـجري في مواقـعـهم ومـنـاصـبهم هم ا
ـشاريع البـلد من مـآس وافقـار للمـواطنـ فاالف من ا
ـتـوقـفـة والـتي صـرفت امـوالـهـا بـدون ان تـرى الـنـور ا
وتعج الـفـضائـيات والـصـحف من هؤالء وهم يـتـكلـمون
عن هـــــذه اآلفــــة الــــتـي اكــــلـت االخــــضــــر والـــــيــــابس
وتصـريـحـات من رجاالت الـدولـة والـذين هم في مـركز
ـنهوبـة مالي القـرار يتـكلمـون عن ماليـ الدوالرات ا
واطن بال الدوالرات صـرفت في الـكهـربـاء والنـتيـجـة ا
كهـرباء وكـذلك الـتعـليم والـصنـاعـة والزراعـة والصـحة
وغيرها من مؤسسات الدولة العراقية واالنكى من هذا
مثال يـخـرج مـسؤول هـو نـائب لـرئيس الـوزراء ويـتـكلم
عن وزيـر سابـق ان هرب تـسـعـمـائـة مـلـيـون ديـنار الى
االردن ويظهـر هذا الـوزير ويـقول ان هـذا الرجل الذي
هو نائبه لرئيس الوزراء اختلس مليار دينار من اموال
ـواطن يسـمع هـذه الـتصـريـحـات والحول النـازحـ وا
وال قوة له  ,في كل دول العـالم عـندمـا يـخرج تـصريح
من مـسـؤول بـهــذا الـشـكل  يـســقط حـكـومـة بــكـامـلـهـا
ويخـرج نـائب اخـر يقـول كـلنـا حـرامـية وكل واحـد مـنا
ـر ابـان ـدنـي سيء الـصـيت بــر اسـتـلم مـن احلـاكم ا
مجـلس احلكم مـليـار واربعـمائـة ملـيون وال نـعرف هذا
الرقم بـالديـنـار العـراقي ام بالـدوالر االمـريكي الـله هو
الـعـالم  ,وتـمـر دون وقـوف االجــهـزة الـرقـابــيـة عـنـدهـا
واخيـرا وفي مـواقع التـواصل االجـتمـاعي عـرض احد
االخـوة االعالمـيـ الـشـجـعــان تـصـريح لـرئـيس جلـنـة
االمن والــدفـاع الــنــيــابــيـة الــســابق وهــو يــتــحـدث عن
نـافذ احلدودية ويصف الـفاسدين الكبار الفساد في ا
ـستـشري ويرمـز له بحـرف س ويـتكـلم عن الفـساد ا
في االحـزاب والــكــتل دون ان يــذكـر هــذه االحـزاب او
الـكــتل بـاالسم الـم يـكن من واجـب االجـهــزة الـرقــابـيـة
ـسـؤول الـنيـابي الـسابـق ليـكـشف لهم استـدعـاء هذا ا
ــســـؤول ( س ) ومن هي االحـــزاب والـــكــتل من هـــو ا
الفـاسـدة الـيس من الـواجب ان يـتـحـرك االدعـاء الـعام
ــوضــوع  ,ومن ثم قــرر رئــيس الــوزراء ويــحــقق في ا
ــكــافــحـة الــفــسـاد لــيــضـاف تـشــكــيل مــجـلـس اعـلى 

لالجهزة الرقـابية اني لم نسـمع منها
غير جعجعة بال طح  ,فالى متى
تـنهـب امـوال الشـعـب وطوابـيـر من
الشـبـاب الـعطل عن الـعـمل وبـطون
خاوية مـقابل بطـون متخـمة باموال

السحت احلرام .
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