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حق بلـجام...دنيـا فيـها اجملـد النزيه
في محله وكل منحرف لألمام ...دنيا
إخــتــفى فــيــهــا االمــان وكــثــر فــيــهـا
ـهـا حـر طلـيق الـعـصـيـان...دنـيـا ظـا

ومظلومها خلف القضبان.
حـــ تـــمـــسي الــشـــمس كـــالـــقــرص
األحــمــر...يـــزداد شــوقي وحــمــاسي
ولـهــفـتي تـظــهـر بـأن أغــمض عـيـني
وأحلق في الوجدان ...ألحضى بلقاء
ـكـان ...بعـيدة دنيـا بـعيـدة عن هذا ا
دنـيـا عن مـا يـدور في هـذا الـبـركـان 
أســتــطـيـع فـيــهــا أن أطــلق جــنـاحي
وأحلق ...بعـيدا عن عنـصرية الـبشر
قـد يكون نـغلق ...بعـيدا عن الـفكـر ا
كل هذا خـيال ...أو حـلم وردي بعـيد
ـــــنـــــال...أو طـــــريـــــقـــــة حـــــادة في ا
الـذكــاء...وسـر مـبــتـكـر ألجـل الـبـقـاء
فــــاحلـــــيـــــاة ال تــــطـــــاق دون أحالم
...سواء راودتـنـا في اليـقـضة أو في
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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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في ظـل الــتـــطــور الـــذي شـــهــدته
بـلـدان الـعـالم الـثـالث وسـعي
هـــذه الــــبـــلـــدان الى
الــتـطـور ومــواكـبـة
ـــتــقـــدمــة الــدول ا
وتنـافسهـا في تقد
ـواطـنـيـهـا في اخلـدمـة 
الــوقت نــفــسه ان الــعـراق
يــــتـــــخــــلف حــــتـى بــــأبــــسط
مــقـومــات اخلــدمـة الــصــاحلـة
لــــلـــعـــيش الـــبـــشـــري
اضي واختالف ا
الــبــعـــيــد الــذي
يـــــخـــــجـل من
احلــــــــاضــــــــر

والــســبب يـعــود لـهــيــمـنــة سـلــطـة
االحـــزاب عـــلى مـــقــدرات الـــبالد
ونهش خيراته لصالح احزابهم 
فـي خـضم الـظـروف فــهل نـشـهـد
مـعــجـزة من حـكــومـتـنــا اجلـديـدة
مــثل تــشـكــيل مــجــلس مـكــافــحـة
ـصـطـلـحات الـفـسـاد أم هـو من ا
الـــتـي اصـــدعت بــــهـــا رؤوســــنـــا
احلـكـومـات السـابـقـة دون جدوى
وصــرف عــلــيــهــا مـــبــالغ طــائــلــة
خلـــداع الــعــامـــة وكــسب تـــأيــيــد

اجلمهور ..
(ان غداً لناضره قريب )
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عـملـي اصف كل شي  وأحـوله كـلـمات  ذات مـسـاء  وقـفت طـويال امـامـهـا  حـيـنـما

امالت بكتفها  اضاء وجهها ...
عجزت حروفي عن وصفها  تختفي مخيلتي  بريقا حتت اذنها  يشع وهجا  شالال
ينزلق في حـوض ب مفتـرق  تقيـد لساني واللـفظ عني يعـتزل  تلك احلـقول اثمرت
طر غـيمات ينـقلها ـتدلي وحبات الـعنب  ثم هنـاك رذاذ ماء  يعتـصر ا ب الرمان ا
اينـمـا شاء اسـقـطهـا في جـرداء ارض او في واحة خـضـراء  ذاك العـشب بـالعـناق
يغـتسل  تـرجتف يابـسة االرض وتـخضر فـتزهـر  ال اجيـد التـعبـير فـلمـعان عـينـيها

اغمض عيني  في ملكوت الوهم صرت اقبلها وامرر اصابعي فوق شفتيها.
ـطـر بـلـلت حلـمي  لـتـنـتهي حلـظـتي دون ان اقـراهـا  حيث لم اتـركهـا لـكن قـطرات ا
الصمت يـخيم عـلى اجلمـيع  اختلـطت األلوان تـغيـرت مالمحهـا  تفـرق اجلموع من

حولها اال انا .
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أشهدُ أنّه اعتلى جنوني
وما احتملَ القلمُ 

هذا الغرور . 
تدوي احملاراتُ في غربتِها 
إن غادرتْ صوامعَ القاع

حتى الرمالُ شامتة من وحدتها 
ولم تهوى الرجوع 

ماذا لو كانَ غيابي حاضرا
ب ثنايا الوجود

أكتبُ ألواحاً من الوجدان 
يحفظهُ العاشقونَ عن ظهرِ قلبٍ

وضلوع..
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على سبيلِ األن
كادَ وجعي يخلقُ مني ألفَ رجل

يجتمعون في امرأةٍ واحدةٍ ترتدي ثيابَ
الرّيحِ 

كلّهم أختفوا وراءَ قلوبهم 
بقي قلبي خارجاً ينادي ظلّي

ب أركانِ العمر
لعلّ شمعةً للعتمةِ تستجيب..

ما كانَ مني أن أعاندهم ولهفتي
على مواقدِ اللظى تسترق
من رمادِ الهوى النحيب 

لم يبقَ للموجةِ ند
على الضفافِ تكبحُ جماحَ الشوق 

أشـرت لـلمـضـيف بـيدي بـأني طـبيب
قادني باجتـاه مؤخرة الـطائرة كانت
ضيفات وركاب هنالك مجمـوعة من ا
مجـتمعـ يشكـلون دائرة وبجـانبهم
شاب شاحب اللون يـصرخ أبي كبير
بالسن ومريض بالقلب إال يوجد أحد

منكم للمساعدة قلت بحماس:-
- أنا طبيب ال تخـف سيكون على ما

يرام.
كـان ثــمـة رجل عــجـوز فــاقـد لــلـوعي
البس الـشـعـبـية يـرتـدي واحـدة من ا
الــتـــركــيــة رفــعت ســـتــرته والحــظت
قـفـصه الـصـدري يـسـحب نـفـسـاً غـير

منتظم عميق.
قـمت بــالــضـغط عــلى صــدره ثالثـون
ـضـيفـة: (أين االمـبو مـرة ثم سألت ا
بــــاك..?) فــــجـــلــــبـت لي عــــلى عــــجل
حقيبـت طلبت مـن مضيف أن يأخذ
مــكــاني ويــســتــمــر بــالــضــغط أعــلى
ووسط الـــــصـــــدر بـــــنـــــفـس الـــــقــــوة
والسـرعة أخرجت قـطعـة بالستيـكية
تـوضع عــلى الــفم واألنف وربــطـتــهـا
بـقنـيـنـة أوكـسجـ وقـمت بـتـثبـيـتـها
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يُـعد مـا بَـعد نـيـسان من الـعالم ٢٠٠٣
نـقـطـة شـروع في بــدايـة الـتـحـول في
واقع الــعــراق كــمــا اســمــوه الــعــراق
ي للعراق اجلديد بعد االحـتالل العا
بانت عـدة مفـاهيم جـديدة والحت في
افـق الـبــلــد نــظــريــات أيــضــا عــديـدة
ودخـلـت مـفــاهــيم عُــبــر عــنــهــا انــهـا
مــفــاهــيم حــداثــة وتــطــور وعُــبــر عن
ـوقــراطــيـة فــتــغـلب بـعــضــهـا بــالــد
الـــطــابع احلــزبـي عــلى اغـــلب ابــنــاء
الـشـعب بل وحـزبــيـة مـتـعـددة فـتـكـاد
تـلـحظ ان الـتـعدديـة احلـزبـية نـتـيـجة
حـتمـيـة في اجملتـمع بل وحـتى األسر
فتجد ان ابناء البيت الواحد موزع
ومـخـتـلـفـ بـاالنـتمـاء احلـزبـي فـهذا
مــتـحــزب حلــزب "س" وذاك مــتــحـزب
حلــزب "ص" وثــالث مــنــتمٍ الـى حـزب

ثالث وهلم جرا.
تــعـــددت االحــزاب والـــهم واحــد وكل
ا لـديهم فـرحون كل حـزب قد حـزب 
حدد اهدافه ومشروعه واعد برنامجه
الــــواعــــد_بــــرنـــامـج مــــثــــالي هــــدفه
جـمهـوريـة فاضـلة_الذي يـخـتلف عن
الـــواقـع تـــمــــامـــا بل ويــــخـــتــــلف كل
االخـتالف عـمـا يـفــعـله او مـا يـحـاول
فــــــعــــــلـه وكـل حــــــزب له قـــــــاعــــــدته

ـا يقدمه تـباينـة وفقا  اجلمـاهيريـة ا
مـن مــال ومـــا يـــعـــد به انـــصـــاره من
حتــقـيق لــرغـبــاتـهم وطــمـوحــاتـهم و
غـالـبـا مـا تــعـد هـذه االحـزاب الـنـاس
عـبـر مـروجـيـهـا بـاخلدمـات وبـالـبـنى
الـتـحـتـيـة عالوة علـى البـنى الـفـوقـية
والتـعيـ وصرف الـرواتب وزيادتـها
واالهــــتــــمــــام بــــاجلــــانب الــــصــــحي

عيشي. وا
تنوعت االحزاب ب االحزاب الدينية
والتي رفعت من االسالم رايـة وشعار
ـــــبــــانـــــيــــهم واخـــــذوا يــــنـــــظــــرون 
واســتـقـطـبـوا من كـان هـواه ديـني او
قـريب مـنه وهم واقعـا ابـعد مـا يـكون
عـن الــدين بل شــوهــوا صـورة الــدين
الــســـمــحــة واخالقـه الــســامــيــة وهم
بـدورهم سـاهـمـوا في تـأخـيـر الـعراق

بل خرابه وانكساره 
وبرزت احـزاب رفعت يـافطـة القـومية
واعـلـنــوا مـبـادئـهـم الـتي اوهـمـوا ان
الـناس انـها طـرق اخلالص والسـبيل
لـرفع الـبـلد عن احلـضـيض الـذي كان
فـيه وكـمثـيلـتهـا الـدينـية جنـحت هذه
االحــزاب في اســتــقـطــاب الــقــومــيـ
ودعــاة الــقـومــيــةوكـان يــشــار الــيـهم
بـــالـــبـــنــــان كـــونـــهم دعـــاة مـــصـــالح

ــطــلــوب مـن الــتــعــدديــة وهـــو هــذا ا
احلـزبـيــة الالمـتــنـاهـيــة والـتي يـأبى
الـــكـل ويـــرفض ان يــــشـــرع او حـــتى
يـنــاقش قـانــون االحـزاب في مــجـلس
الــــنـــواب الــــعـــراقـي كـــونه يــــقـــوض

مشاريعهم الهدامة في البلد.
يـــــجب ان يـــــشــــرع قـــــانــــون خــــاص
باالحـزاب يحـدد ماهـية هـذه االحزاب

شخصية وفئوية ضيقة.
وبرزت التيارات واالحـزاب العلمانية
والـــتي تـــدعـــو الى فـــصل الـــدين عن
السيـاسة وجنحت في السـيطرة على
ارادة الــكــثــيــرين من ابــنــاء الــشــعب
وشــاطـروا بـقـيـة األحـزاب في تـدمـيـر
الـعـراق وتـخـريـبه وانـهـاك قـواه بدءاً
بـاجلــانب االقــتـصــادي الـذي حــولـته

هذه االحزاب الى اقتصاد ريعي 
واجلانب الزراعي الذي اهرموه.

وبـــالــتــالي اصــبح الـــشــعب مــتــكــتل
ــا جــمـــاعــاتــيــاً وفــرديــا "كل حــزب 

لديهم فرحون" 
واصـبح اخلالف اقـوى من االخـتالف
ـكن ان يـنـفـجـر في أي مـجـتمع او و
جتمع ال بل حتى في االسرة الواحدة

ماليتهـا ويلزم ببيـان تمويلها واوجه
صــرفه وايــجـــاد شــروط صــارمــة من
ـفـسدين شـأنـهـا ابـعـاد الـفـاسـدين وا
من يقتربوا من سـدة احلكم والتسلط
قـالـيد عـلى رقـاب الـعبـاد والـتـحكـم 

البالد 
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ــانــيــا لــلـقــاء أخي كــنت قــادمــاً من ا
وأخـتي الـتـوأمـ الـلـذين يـصـغـراني
بـعـامـ وعـدم تـخـيـيب أمـلـهـمـا بـعـد
ـ من أتـون احلـرب خــروجـهـمـا ســا
الـطـاحـنـة عـنــدمـا ارجتـفت الـطـائـرة
كقشة تـتلوى دون اتزان نـتيجة مطب
هـوائي مــرعب. سـرعــان مـا اســتـعـاد
ــريح أضــحــكــتـني الــربـان تــوازنه ا
ـــتــدفــقــة في شــحــنـــة األدريــنــالــ ا
المح ـسـافـرين وتـمـثـلـتـهـا أسـفـاً  ا
نـهـزمون ضـحـايا أبـنـاء وطـني األم ا
أمام جبروته تـنهدت مبتـسماً: نفذنا
ـرة وحققنـا عليه انـتصاراً. في هذه ا
حــدود الــعــاشـــرة صــبــاحـــاً هــبــطت
ــطـار "اســطـنــبـول" حملت طـائــرتي 
ـتــمـاثـلــة وذرفـنـا ابـتـســامـتــيـهـمــا ا
الكـثيـر من الدمـوع قبل أن نـقرر نحن
الثالثة استغالل أسبوع أجازتي على
دينة أكمل وجه. جتولـنا ب معـالم ا
الـــســيــاحــيــة مـــلــتــقى األثــر األوربي
بـاألسـيـوي جـامع الــسـلـطـان أحـمـد
وآيا صوفـيا وتنـسمنـا من على ظهر
بـــاخـــرة ضــخـــمـــة رائـــحــة الـــبـــحــر
واســتــمـــتــعــنــا بـــأســراب الــنــوارس
نـاصـعـة الـبـيــاض وهي تـلـتـقط نـتف
ـعـجـنـات الـتي نـلـقـيـهـا بـاجتـاهـها. ا
ـتعـة بثالثـة أشهر وقضـينـا أوقات 
مــطـاعم صـانع الـكــفـته "ذكـرون عـلي
أســـطى" الـــذي يــنـــزعج من جتـــمــهــر
ـشغـولـ بالـتـقاط الـصور الـسـماح ا
التذكارية. والشيف "نصرت غوكشية"
ــلح الـشــهــيـرة و ــعـروف بــرشــة ا ا
"براق" صـاحب األبتـسامـة العـريضة.
في الــيــوم األخـيــر كــنـا جنــلس عــنـد
طل عـلى البحـر نقضم "الكـورنيش" ا
بـلذة "سـنـدويتـشات" الـسـمك مع علب
ـقــبالت " الـطـرشي" بـسـعـر دوالرين ا
لـلـواحدة اقـترحت عـلـيهـمـا االنتـظار
هـــنــا بــضـــعــة أشـــهــر ريــثـــمــا أقــوم
بــإجـراءات لم الـشـمل لـكن شـقـيـقـتي

فاجأتني ضاحكة:-

- لم نستطع قتل الـوطن بداخلنا كما
فعلت.

كــرهت حلـــظــة وداعـــهـــمــا فـــرفــضت
ـطـار وصـلت مـرافـقـتـهـمـا لي حـتى ا
ـتـبقي قـبل سـاعـة فـأمضـيت الـوقت ا
باحـتساء كـوب قهـوة ومراقبـة هبوط
وإقالع الـطـائـرات تـمـلكـتـني مـشـاعر
الـغـربـة كـان الـصـخب شـديـداً خـلـيط
مـتــجـانس مـن الـلـغــات والـقــومـيـات
عـــرب اتــراك هـــنــود أفـــارقــة وأ

أخــرى ال أعـرف بـأي لـغـة يـتـحـدثـون.
ذياع الداخلي عن رقم رحلتي أخبر ا
إلى فرانـكفورت تـوسطت بـ رجل

يـني بجانب أحدهـما سـبعيـني عن 
شــبــاك الــطــائــرة وخــمــســيــني عــلى
يــسـاري كـان من الــواضح أن مـعـظم
الركـاب من األتراك فـالعم الـسبـعيني
أخذ يـحدثني بـلغته الـتركيـة فأجبته
ـانيـة: (معـذرة لم أفهم شـيئاً هل باأل
: (نعم انيـة) قال مبتسماً تتحدث األ
بـالـطـبع أنـا مـقـيم فـيـهـا مـنـذ خـمـسة

وعشرون عاماً) ثم سألني:-
 - من أي بلد أنت..?

- من العراق.
- سني أم شيعي..?

تـأمـلـته صامـتـاً يـا إلهي سـتـة أعوام
من الــغـربــة والــثالثـة أســئــلـة ذاتــهـا
تــطـاردني أشــبه بــسـيــنــاريـو مــكـرر
وطـــــــنـك..? مــــــــذهـــــــبـك..? مــــــــا رأيك

باألمريكان وصدام..?
وضـعت سمـاعات األذن وربـطتـها في
شـاشـة احلــاسـوب أمـامي مــتـظـاهـراً
باالستـماع إلى فيلم ألحتـاشى أسئلة
الـعم الـفضـوليـة ونقـاشـاته العـقيـمة
لـكـنه مع ذلك لم يـصـمت و بـدأ بـسرد
ــانــيـا قــصه كــفــاحه فـي لـيــبــيــا و ا
حـصل ارتـبـاك وأعـقـبه إعـالن بـالـلـغة

التركية سألت العم ماذا قالوا..?.
-  الشـيء مـــهم يــــســـالــــون إذا كـــان
طـبــيب بــ الـركــاب دعـنـي أكـمل لك

قصه القذافي و ايطاليا و فرنسا.

أنفه وفمه وطلبت التوقف عن ضغط
الصدر.

أخذت ظالل األلوان البنفـسجية تعلو
وجـه الـعـجـوز وجـسـمه يـصـبح أكـثـر
برودة ال بد أن القـلب لم يعدّ يحضن
أجـزاء اجلسـد أعرف هـذه الـلحـظات
جيداً أوشـكت على إعالن االستسالم

 "حالة الوفاة".
حــاولت اســتـعــادة بــعض أســلــحـتي
الـدفــاعـيـة مـاذا لــو أعـلـنت الــنـهـايـة
وسحب العـجوز بعـدها نفـساً أخيراً
كـيف سـأقـنع الـقـروي الـتـركي بـأنـهـا
ردة فــعل ال جــدوى مــنــهــا ســيــصب
اللـوم علي مـدى احليـاة بوفـاة والده
ومن الـذي ســيــصـدر شــهـادة الــوفـاة
ـتـاهة مـن األسـئـلة سـيـدخـلـني ذلـك 
واألجــــوبــــة الـــشــــجــــاعــــة لــــيــــست
بــاالسـتـعـجـال في هـذه احلـالـة. أعـلن
الطاقم بأن على اجلميع اجللوس في
مقـاعدهم وربط أحـزمة األمـان سوف
يـتم الـهـبـوط اضـطراريـاً في "فـيـنـيا"
لدى توقف الطائرة وجـدنا بانتظارنا

إن مـجـال تـفـكـر وتـدبـر الـقرآن الـكـر مـجـال خـصب
رء واسع غزيـر ال حد وال سـاحل له فمـا يجب عـلى ا
إال يقوي معصمه ويستع بالله عز وجل على قضاء
حـاجــته في تــدبـر كــتــابه فــنـحن أحــوج إلى مــثل هـذا
الـتـدبـر. إن سورة الـقـصـص من الـسـور الـتي تـشـحذ
األلباب والعقول عند تدبـرها فالسورة ينصب احلديث
فـيـهـا كــمـا يـقـول ابن عـاشــور في تـفـسـيــره الـتـحـريـر
والتـنويـر: عن القـرآن الكـر وشأنه  والـتعـريض بأن
شرك عاجزون عن اإلتيان بسورة مثله وفي بلغاء ا
ا أجـمل في سورة الـشعـراء والنمل السورة تـفصـيل 
بـخـصـوص قـصـة مـوسـى-عـلـيه الـسالم- مع فـرعـون
للموعظة والـعبرة  كما اشتـملت السورة على احلديث
ـشـركـ بـإعجـاز الـقـرآن وهـديه مع هدي عن حتدي ا
التوراة وساق لهم الـقرآن األدلة للداللـة على وحدانية
ـثل بـقـصـة قارون اللـه وشرعت الـسـورة في ضـرب ا
وهو من قـوم موسى-عـلـيه السالم- وخـتمت الـسورة
بتسلـية النـبي -صلى الله علـيه وسلم- وتثـبيته ووعده
ــكــنه من نــواصي بــأنه يــجــعل بــلــده في قـــبــضــته و
. عـــنــد تــأمل ســورة الـــقــصص نــرى أنــهــا الــضــالــ
اشـتـمــلت عـلى أدوات الــتـوكــيـد فـإن لــتـوكـيــد اخلـبـر
أدوات كـثيـرة كـمـا يـقـول الـهـاشـمي في كـتـابه جـواهر
عـاني والـبـيـان والـبـديع  وأشـهـرها إن البـالغة فـي ا
وأن والم االبـتـداء وأحـرف الـتـنــبـيه والـقـسم ونـونـا
/ الحظ كثـرة ورود أداة التـوكيد:( إنَّ التـوكيد. ومـن ا
أَنَّ) في السـورة سواء أكـانت مـتصـلـة بكـاف اخملاطب

تكلم أو بهاء الضمير نحو: أو بياء ا
1- إنّك" في قوله تـعالى: (في قـوله تعالـى:فَأَصْبَحَ فِي
الْمَـدِيـنَةِ خـائِفـاً يَـتَرَقَّبُ فَـإِذَا الَّـذِي اسْتَـنْـصَرَهُ بِـالْأَمْسِ
) (آية:18). يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِ
2- إنّي" في قـولـه تـعــالى: (قـالَ رَب إِني قَــتَـلْتُ مِــنْـهُمْ

نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُون) (اآلية:33). 
3- أنّهم" في قـوله تـعالى: (وَاسْـتَكْـبَـرَ هُوَ وَجُـنُودُهُ فِي
ـهُمْ إِلَـيْـنــا لَـا يُـرْجَـعُـون) وا أَنـَّ الْـأَرْضِ بِـغَـيْــرِ الْـحَق وَظَـنـُّ

(اآلية:39).
4- إنّه" في قوله تـعالى: (وَإِذا يُـتْلى عَـلَيْـهِمْ قالُـوا آمَنَّا
(َ ـا مِنْ قَــبْــلِهِ مُــسْــلِــمِــ بِهِ إِنَّهُ الْــحَقُّ مِـنْ رَبــنــا إِنَّــا كُــنـَّ

(اآلية:53).
5- إنّي" في قوله تـعـالى: (قـالَ رَب إِني ظَلَـمْتُ نَـفْسِي
فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم) (اآلية:16).
 أو منفصلة عنها نحو:إن قارون إن مفاحته إن الله
فـقـد جـاءت هـذه األداة"إن وأن" سـواء أكـانت أن وعـد
تكلم أو بهاء الضمير متصلة بكاف اخملاطب أو بياء ا
أو منـفصـلة عـنـها  أكـثر من (20) مرة. فالـغرض من
ــيــداني: إعالم ــتــكــلم كـالمه كــمــا يــقــول ا تــوكــيــد ا
اخملاطب بـأنه يـقول كـالمه جازمـا ومـعنى مـعـينـاً يـريد

إيصاله للمخاطب ليرسخ في الذهن ما يريد.  
إذن إن لـــكـــثــرة ورود أداة الـــتـــوكـــيـــد:( إنَّ و أَنَّ) في
الــســـورة مــؤشـــر واضح فـي إيــصـــال أمــراً مـــعــيـــنــا
للـمـخاطـبـ فإمـا أن يـكون اخملـاطب مـنكـرا أو شـاكا
متردداً  وهذا يـتب من السـياق الذي جاءت فيه أداة

التوكيد.
والله أعلم
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فـــريـق  طـــبي مــــكـــون من طــــبـــيـــبـــة
ومـســاعـديــهـا ثم حــدث انـهــيـار تـام
لــلـمــريض وبـعــد مـحــاوالت مـتــكـررة

إلنعاشه همست الطبية بأذني.
- لـــقـــد فــات األوان ولـــكن ســـنـــقــوم
ـــحــاولـــة أخـــيـــرة.. حملـت الـــشــاب
الـتــركي سـاهــمـاً صـافــحـته مــعـزيـاً:
(عزائي احلـار لك) جـفل الشـاب وهو
يرجوني قائالً: (أرجـوك ال تقلها..هل

وت ثانية..?). أنتصر ملك ا
ــخـيـلـتي سـمـعت أصــوات سـاخـرة 
حــاولت جتــاهـلــهــا وأنــا في طــريـقي
ـقــعـدي فـي الـطــائـرة ثم جتــسـد لي
ـرعـبـة: (ســتـكـونـون دومـاً بـنـظــرته ا
اخلـــاســـرون في مـــعـــركــتـــكم مـــعي)
تـأملـته منـهزمـاً تمامـاً كمـا في سالف
أيــامي حــيــنـمــا كــان يــسـرق األرواح

ستشفى العاصمة بغداد.
كــــنـت ال أزال في بــــدايـــــة مــــهــــنــــتي
يــصــيـبــني الــشـعــور بــاإلثم عــنـد كل
مريض أفقده وجـدني الطبيب األقدم
أبـكي عـلى مـوت طـفـلـة في الـسـابـعة
فـــــربت عـــــلـى رأسي وأخـــــبـــــرني أن
مـهنـتـنـا ال تـتـحـمل الـعـواطف مـهـما
كـنـت طـبـيــبـاً نـاجــحـا ومـخــلـصـا في
عملك ال تـستطيع ان تمـنع قضاء الله

وقدره.

كـنني التعـايش معه لكنه ذات كان 
ــرعب مـــرة فــرد جـــنـــاحه الــواسـع ا
وغدت سطوته كـأكثر األلعـاب تسلية
فــتـلــتـقط الــدوريـات يــومـيــاً عـشـرات
األجــسـاد اجملـهـولــة من عـلى أرصـفـة
الـطـرقـات ويـتـركـونـهـا مـتـكـدسـة في
اجملــمـدات الــكـئــيـبــة صـرت أتــنـفس
الدماء بكل األرجاء هربت وأنا أقسم
على رفـات أمي بـأني لن أعود مـجدداً
لهـذه األرض التي تـتنـفس االحـتضار
وحده. وبعد انتـصاره األخير كعادته
ـا هـو في طـريقه غـادر طـائـرتـنـا لـر
اآلن يــجــبــر آخــر عــلى تــوقــيـع ورقـة
الــرحـيـل أو لـعــله يــأخـذ قــســطـاً من
ـعــركـة مع هـؤالء الـراحـة بــعـد هـذه ا

تمسكون باحلياة. الناس ا
في تــلك األثــنــاء الــتي كــان الــعــجـوز
يـخـسـر معـركـته كـانت طـائـرة "لوفت
ــتــجـهــة إلى "فــرانــكــفـورت" هــانــز" ا
تشهد صراع من نوعٍ آخر فعد ساعة
مـن وصــولـــنــا وقــد نـــقــصـــنــا راكب
ولـود جديد ضحكت هبطت أخرى 
لــلــمـفــارقــة ولـلــمــرة األولى يــشـدني

احلن للوطن.
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بعدمـا استشـرى الفسـاد في جمـيع قطاعـات ومفاصل
ـعـدي سرعـان مـا أنتـشر الدولـة وأصـبح كالـفـايروس ا
حتى أصـاب الـكـثيـر من افـراد هذا الـشـعب مع غـياب
الرقابه والنـزاهه ومحاسـبة الفاسـدين وأصحاب الغش
والــتـــزويـــر ومن خالل احلـــيــاة الـــيــومـــيـــة  واالخــتالط
ووســائل الــنــقل ــقــاهـي  ــواطــنــ فـي اجملــالس وا بــا
...الخ.  وبعد البحث والـتقصي تب ان حـيتان الفساد
والـسـمــاسـره اتت بــثـوب جـديــد من خالل تـعــوضـيـات
الــشـــهــداء و جـــرحى االرهـــاب في احملـــافــظـــات الــتي
تعـرضت الى ذلـك وهو ان يـحـصل الـفـرد عـلى مـكـافأه
مالية تتراوح ما ب ال20 الى 60مليون دينار عراقي
وراتب تـقــاعـدي من خالل بــطـاقـة كي كــارد يـصل الى
مليـون وستمـائه الف دينـار كل شهرين وذلك يـأتي بعد
اجـراء فـحـوصــات طـبـيـة من خـالل جلـنـة ال تـقل عن 6
ـدى تـعـرض اجلـسـد ـئــويـة  اطـبـاء لـتـحـديــد الـنـسـبـة ا
للـجـراح او اإلعاقـة فهـنـا بدأت تـدخل عـملـيـات التـزوير
ـتـنــفـذين واصـحـاب الـواسـطـهـاذ والـسـرقه من خالل ا
واطنـ الذين لم يصابـوا او اصيبوا اقدم اآلالف من ا
بـجـروح طـفـيـفـه ال تـذكـر ومن الـنـاحـيه الــطـبـيه لم تـلـبغ
ـئـةاو اقل من ذلك على نسـبة اجلـروح لـديهم الـ 20 با
اولـئك الـسـمـاسـره ودفع مـبـالغ مـالـيه في بـادىء االمـر
تتـراوح ما ب 1700 $ الى 2500 $ ألجل احلصول
ـالـيـة والـراتب الــتـقـاعـدي ودفع نـصف ـكـافــأه ا عـلى ا
نـحه او مبـلغ ال يقل عـن خمـسة ماليـ دينـار عراقي ا
اليـة التي تعطى قبل الراتب عند استالمهم للـفروقات ا
الــتـــقــاعـــدي بــعـــدة اشــهـــر حــسـب طــمع وجـــشع ذلك
السـمـسار .... وتـتـشارك كل مـحـطة من هـذه احملـطات
في التزويـر والسرقه وأكل حـقوق ليس لهـم حق فيها 
اذ اصـبـحت الـسـرقـة حـقـاً مـشـروعـاً كـمـا يـبـرر بـعض
ن اسـتولـوا على اموال افراد الشـعب لنـفسه ولـغيره 
هذا البلـد بطريـقه غير شرعـيه على ان الدولـة تستحق
ان يــسـرق مــنــهــا مــا يـشــاء ألنــهــا اصالً دولــة فــسـاد
وسـرقــة فـتــلك احلــجج والـتــبـريــرات الـبــاطـلــة الرضـاء
ـتــلـوثه الــغـيـر ســلـيــمـة جــعـلت هــرم اجملـتـمع الـنــفس ا

ركيك متهالك من جميع اجلوانب. العراقي 
فالـوقت الذي اصـبحت فيـه السرقـه متاحـه للجـميع من
دون ضــمــيـر او حــســاب وعــقــاب ســيــبــتــلع االخــضـر
واليـابس والسيـما ان االالف اخلـرجـي والـعاطـل عن
الــعـــمل االن يـــزدادون ســنـــة بــعـــد ســنـــة من دون حل
شاكـلهم االقصـادية و االجتمـاعية الـتي تتفـاقم بشكل

كبير جداً

حتى من كـان يـجـمعـهم يـوما إبـتالء
صدقـا وحبـا ونقـاء...شتـتهم الـزمان
ام تــلــد الــيــوم وصــاروا كــالــغــربــاء
وتــــربـي وتــــبــــنـي كــــيـــــان ولــــدهــــا
بعناء...لـيأتي هو ويدمـر كل ما بنته
لـه أمه بــلـــحــظـــة رعــنــاء...بـــخــمــور
ن أو قد يعطي  وموبقات أو بنساء 
مـنــحـته احلــيـاة ظـهــره ويـسـري في
دربـه مع زوجـه ظــــنــــهــــا ألمه بــــديل
...فــــــمـــــا خــــــطـب شــــــخص ظـن من
ن نـزل من تـشــاطـره فــراشه أكــرم 
رحـمـها ... ذلك أمـر مـسـتـحـيل  وما
بالكم أن أيها الفتيات ?تمشون في
أزقـتـكم كـاسـيـات عـاريـات ...تـاركـ
فـهم ال ذويـكـم غـائـصــ في سـبــات 
يـعـلمـوا أن زهـرتـهم الـفواحـة تـنـشر
أريــجـــهــا لــكـل من هب ودب ...أوقــد
تـعـطـي أغـلى مـا تـمــلك حتت ذريـعـة
ن غــرقت في دنـــيــا تــتــبــسـم  احلب
شـهـواتـهــا والـهـيـام ...أمـا الـعـفـيـفـة
الطـاهرة فـتـوجه لهـا أصابع األتـهام
دنـيا تـغـلق فـاه كل من تـفوه بـكـلـمة
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هل نستطيع جتاوز كل تلك الطرقات
الضيقه لنعود ونلتقي صدفه دون

لقاء.... 
هل سيكون هناك متسع من الوقت
لنلملم أشالئنا التي تناثرت دون

صوت..  
يا لتكرار ذاكرتي بك ولتلك الصور
التي علقت في جدران مخيلتي...

بتوقيت صباحاتك يعيد الكون إنظباط
وقته... 

رات ورقي دعني أيها العابر من 
أنتزع حلمي من رفوف أسطرك.... 
لو أنني مكثت بعيداً عن تلك األشياء

التي حتمل طيفك حتى في سطح
فنجان قهوة... 

لو إنني أعدتك إلى أول سطر قصيدتي
ولم أصطدم بقلمك.... 

لو إنني تشبثت بحدادي ولوني وأنا
أسير على سجاد أبياتك...  

لو إنني لم ألتفت إلى إنعكاسي في
مرآيا عيناك في منتصف حرف.. لو
إنك رسمتني أكيل ورد في مزهريات

كتاباتك....
إكليل الورد..
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عــــنـــــد إخــــتــــفــــاء الـــــشــــمس حــــ
الـغــروب...أطـوق شــوقـا الـى الـفـرار
والـهـروب...فـدنـيـانـا صـارت صـعـبـة
ـراس...ال يــربح فـيـهــا نـاس سـوى ا
األجناس...لـيس من جـنس واحد بل
دنيـا تبخـر فيها من جميع األجـناس
الـــوفـــاء واألخالص...دنـــيـــا كل شي
فيهـا صلب قاس بال إحـساس...دنيا
لم يــبــقـى فــيــهــا من لــيــالي انس أو

إيناس.
حـ يسـدل الـنـهار سـتـاره وشـمسه
تـــغــيب...يــنـــتــابــني شـــعــور جــامح
...شـعــور عـجـيب...شـعــور يـرغـمـني
عــلـى أن أطــيــعه وأســـتــجــيب...بــأن
أهـــرب بـــنـــفـــسي مـن لــســـعـــات ذلك
فما نعيشه اليوم ليس سوى اللهيب
عـلى األرض جحـيم...نـيـرانه تـلـتهب

وغضبه أليم.
فالرحمة ياصديقي في دنيانا تسمى
غــبــاء ...والــصــداقــة صــارت رديــفـة
لــعــدم الــوفــاء...امــا الـــطــيــبــة هــنــا
فــيــعــتــبــرهــا أصــحــابــهــا مـن الـرب


