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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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ـنهجي وهو يـبدأ بالشك  لديـكارت كتاب جـيد في قواعد الـتفكير ا
وقد سـبقه إلى هذا حجة اإلسالم اإلمام الـغزالي غير أن الغرب قد
استـفاد من الشك وجعله منهجـا أي يبدأ به ليصل إلى احلقيقة من
قدمات لكن ا يـصل إليه بعد النـظر واختبـار ا وجهـة نظره أو قل 
بـدأ قد وقفوا عـند حد الشك وصـار غايتهم العـرب وهم أصحاب ا
أن يشـكوا وقد يصل بهـم الشك إلى مناطق شائـكة ال يقبـلها منطق

العقل أو حقائق التاريخ ..
ولننظر إلى ديكارت نفسه وقد استخدم منهجه وصوال إلى احلق..
أمـا تـلـمـيـذ له في مـنـهجـه وهو عـمـيـد األدب الـعـربي فـقـد اسـتـخدم
منـهج ديكارت فوصل إلى إنكـار وجود خليل الرحـمن إبراهيم عليه

الصالة والسالم ..
إن الـوقـوف عــنـد حـد الــشك يـقــذف بك في الـتــهـلـكــة ألنك حـيــنـئـذ
ستشك في وجودك نفسه وتشك فيما إذا ما كنت نائما أم يقظان..

ما يدعوك ألن حتسب نفسك يقظان ? ..
ا كنت نائما وحتلم .. ر

ــهــنـيــة ومن جتــردوا من واجــبــاتــهم ا
ــعــايــيـــر واالعــتــبــارات اإلنـــســانــيــة ا
واألخالقـيـة وأصـبح ديـدنـهم حتـصـيل
كنة. رضى بأكبر نسبة  األموال من ا
وفي ظـل انــتــشــار االوبــئــة واالمــراض

وغياب العناية الصحية ..
حيث وصل احلـال بـالكـثـير من األطـباء
الى رفـع أجـــــور الـــــكــــــشف الــــــطـــــبي
ــراجع وكــانه والــتــعــامـل اجلــاف مع ا
ـــعــايـــنــة يــســـتــجـــدي من الـــطــبـــيب ا
واالهتمـام اضافة إلى تـشفيـر الوصفة
الـدوائـيـة بـرمـوز وبـعالمـات خـاصة ال
يـتـمـكن من قـراءتـهـا سـوى الـصيـدالني
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ـشـهـد عـلـى خـلـفـيــة مـا يـحــدث داخل ا
الــســيــاسي اخملــيم حــالــيًــا عــلى ارض
ـفـارقـات الـبالد  وكــمـيـة الـتـضــلـيل وا
والتنـاقضات الـهائلـة ب كر وفر وشكٍ
ويـــقــ ازاء حتــلــيل احلـــاصل الــغــيــر
منـطقي غـالبًا الـذي يتالعب بـإنطـبعات
الـــكــتل او اجلـــمــاعــات وحـــتى االفــراد
حتديدًا بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم
تباينـت اآلراء واختلفت بـحدية مكـنتها
ان تـولـد عِـداء و هـنـاك بـعض حـيـادية
اخـتـلـطت فـيـهـا االوراق حيـث تشـوهت
ـفــقــودة الـتي مــعــالم وجه احلــقـيــقــة ا

أُستهدفت من كل حدب وصوب ..!
وكـــمـــا هـــو مـــعـــلــــوم حتـــظى مـــواقع
الــتــواصل االجــتـــمــاعي عــبـــر شــبــكــة
االنـتـرنت بـشــكل واسع حـضـور كل من
ــنـاقـشــة الـوضع الـراهن يـعــنـيه االمـر 
وتـــبــعـــاته في كل آن مـن خالل كــتـــابــة
التغريدات ونشر بعض مقاطع الفيديو
والصور الـتي توثق الطـرح وما يترتب
عليه من مـساندة اومـعارضة او انـتقاد
ـا مـطـالبـة مـا من قِـبل واسـتـنـكـار ور
تعددة ب الناشر وهنا تأتي الردود ا
مــؤيــد ورافض ومــا نــشــكــوا مـنـه هـو
ــغــايـر ــتــلــقي رأيـه ا حــيـنــمــا يُــقــدِم ا
ووجــهـة نـظــره اخملـتـلــفـة تــنـدلع حـرب
اخرى يتخللها الـتحدي و يتمسك فيها
الطرف الثاني او كالهما بإثبات صحة
غـايـر وال بأي رأيه وعـدم تقـبل الـرأي ا
شــكل من األشــكـال لــيس هــذا فـقط بل

تــتــوسع دائـــرة اخلالف وتــتــدخل فــيه
اطــراف كــثــيــرة ذات صــلــة ضـمـن هـذا
ناظرة عترك الـنقاشي لـلمناصـرة وا ا
او االنــحــيــاز جلــهــة دون اخــرى عــلى
حسـاب عالقات وثيـقة قـد تربـطهم على
ارض الـواقع قـبل ربـاط الـصـداقـات في
الـعــالم االفـتـراضـي وتـعـبث بــهـا حـتى
يصـل احلال في مـا بـ البـعض لـلسب
والشتم ورفع اصابع االتهام بل والغاء
التواصل مع اآلخر لكونه ال يتفق حتى

يصل االمر الى القطيعة!
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وخـــلف الــكـــوالــيـس جتــد من يـــتــفــرج
ا خـلسـة ومجـاهـرة متـشـفيًـا سـعيـدًا 
حققه من نصر مبـتغى في تقسيم ابناء
الـوطن الواحـد وبـعثـرتـهم لـلنـيل مـنهم
عــبـر " فــرق تـســود" فـاجلــمـيع ال يــعـلم
خــفــايـا االمــور ولم تــكن الــصـورة ذات
يــوم كـامــلـة ولـن تـكــون بـيــد ان تـأز
الـوضع يــقع عـلى عـاتق من يــسـتـعـجل
احلُـــكـم والـــقـــرار عـــلى اســـاس بـــعض
معـلومات غـير مؤكـدة يتـداولها االعالم
ــغـــرض واالعالمــيــ الــذين يــفــتــقــر ا
الكثير منـهم للمهنيـة والضمير وهكذا
ـسي اجلسـد الـواحد يـشـكو هـشـاشة
اعضائه ويتهـاوى من فرط ضعفه وقلة
حـيــلـته مـتــمـنـ له االنـهــيـار الـعـاجل

والسقوط الذي ال قيامة بعده..!
هـــذا مـــا يـــســتـــدعي الـــقـــلق واخلــوف
ُغـاير الكـاسر فـإن ثقـافة تـقبل الـرأي ا

التي تـغنـيه عن الـكثـير وعـدم مشـاركة
اآلخـــريـن او االنـــتـــفـــاع من جتـــاربـــهم
ـكسـوبة واقـعًا لـمـوسة وخـبراتـهم ا ا
فـــيــرى انه االجـــدر بــخـــوض الــصــراع
وجتربته دون مـطالعـة او ارشاد حيث
يــــنــــطــــبـق هــــذا عــــلى الــــكــــثــــيــــر من
الشخـصيـات الفاعـلة في اجملـتمع التي
ثـابـرت واجتـهـدت لـتـصل الى مـسـتوى
راقٍ يــجــعل مــنــهـا واجــهــات مــرمــوقـة
ــتـابـعـة والـتـأيـيـد والـثـأثـيـر حتـظى بـا
تلـقي ليطـبق ما تدعوا له البالغ عـلى ا
تلك الـشخصـية التي قـد تكـون مستـقلة

او تابعة جلهة ما...

ب افراد اجملتـمع الواحد قضـية بالغة
ـا كـيف لـنـا من بـنـاء سـد االهـمـيـة وا
ا قبـول مشاركة منيع بوجه الـعدو دو
تـنــفـيـذ خــطـتك وخـطــتي كُل في جـانب
مــعــ او دراسـتــهــا عــلى االقل لــنـرى
ايهـمـا افـضل او انفع? ان نـسـمع اآلخر
ونـقـرأ له ونـتــقـبل رأيه يُـعـتـبـر ذلك من
عـالمــات الـــنـــضج الـــفــكـــري وخالفه ال
نـستـطـيع الـتطـور اطالقًـا أي ان هـناك
خــطــأ فـادح نــرتــكـبه فـي عـدم تــقــبـلــنـا
اختالف اآلراء وال نـعي مـدى خـطورته
ـــرحــلـــة احلـــرجــة بـــالــذات فـي هــذه ا
والـغريب نـحن كـثـيـرًا ما نـسـمع ونـقرأ

حـرفـيًـا عـبـارة "اخـتالف الـرأي اليـفـسد
لــلــوِد قــضــيــة" بــيـــد أنــنــا ال نــلــتــمس

تطبيقها فعليًا اال ما ندر !.
فـي مــقـــولـــة "كل شيء يـــزيـــد عن حــده
ينقلب ضده" ارى ان مِما قُدم في اآلونة
االخيرة من مغاالة وتركيز عالِ في كتب
تــطـويـر الــذات ومـحـاضــرات الـتـنــمـيـة
الــبــشــريــة وغــيـرهــا لــتــثــقــيـف الــفـرد
وتطـويره عـزفت كثـيرًا عـلى وتر "أنت"
أنت فقط وأنت اولًا قد يـكون سببًا في
ذلـك اي حــصــلت هـــنــاك مــبـــالــغــة في
توجيـه الفرد نـحو نفـسه بإكـتفاء ذاتي
من خالل ما وفرته التكنلوجيا احلديثة

ا تعلمناه نعم قد يكون هناك الكثير 
ا أُتيح لنا بشكل مبالغ فيه ينعكس و
علـينـا سلـبًا فمـهمـا كنـا ملـم بأسس
الــقــضـيــة دائــمًـا مــا يــكـون هــنــاك امـر
مخفيّ ال نعلم عنه فاالمتناع عن اتاحة
الفـرصـة لآلخـر حتى يـفـصح عمـا يدور
في فـكـره و خـلـق له مـسـاحـة حتـتـويه
بـحجـة ان لـنا االحـقـيـة كونـنـا مطـلـع
ونـتواجـد في الـسـاحة هـو مـا يضـعـنا
في دوامة ال مـخرج مـنـها يـقول تـعالى
في مــحـكم كـتـابـه الـكـر (لـكل جــعـلـنـا
مـنـكـم شـرعـةً ومـنـهــاجًـا ولـو شـاء الـله
جلعلـكم أمة واحدة ولكن لـيبلـوكم فيما
اتــاكم فــاســتــبــقــوا اخلـيــرات إلى الــله
ـا كنتم فيه مرجعـكم جميعًـا فينـبئكم 
ـائـدة آيـة  ?48ما تـخـتـلـفـون) سـورة ا
يُبـ أن مشيـئة الـله تعـالى اقتضت أن
يـخـلق الـنـاس جـمـيـعًـا مـخـتـلـفـ وهو
الـذي صــيّـر هـذا االخـتـالف وجـعـله من
ثوابت النظام الـكوني. ولهذا يعود جل
مـــا يـــقع عـــلى رؤوســـنــا مـن كــوارث و
مـصـائب هـو عـدم الـتـمـسك بـالـتـعالـيم
ـفـروضـة الـتي يـقـدمـهـا واالخالقـيـات ا
ــعــاصـراحلــنــيف لــلـنــهـوض ديــنــنـا ا
جـتع واعٍ يتحـد للـقضـاء على اآلفات
الــتي تـفــتك به مـع كل مـا يــحــتـويه من
كـمـا يــجب عـلــيـنـا مــكـونــات مـخـتــلـفــة
مــشـابـكـة اكــفـنـا جـمــيـعًـا لــنـصـبح يـدًا
واحــدة مـــهــمـــا كــثـــرت الــفـــروع كــون

اء ذاته .. اجلذور سقيت با
Í√d « ·ö²š«

هذا و نعـود للسـؤال الذي يطـرح نفسه
مرارًا مـا الـضيـر من أني اخـتـلف معك
فـي الــــرأي مــــا دمت وإيــــاك نــــخـــوض
مـعـركـة واحـدة?! نـعم انت لـست وحـدك
ـعـركــة وعـلـيك ان تـعي بـأني في هـذه ا
رغم اخـتالف وجهـة نـظري في تـعـاملك
مع االحداث كن على يـق أني سأقاتل
من اجل ان تـنــال حـقك الــذي هـو حـقي
ايـضًـا مـهــمـا اخـتـلـفت طـرقـنـا ومـهـمـا
تــعـددت اآلراء تــبـقـى الـقــضـيــة واحـدة
واالنتماء واحد سأدافع عن كلينا وعن
هـذا الوطن فـأنت وانـا نـكمـل بعـضـنا
فـأرجــوك ان ال جتـعـلــني اتـخــبط بـيـنك

وب بالدي كالضرير ..!
Í—u³'« Â“UŠ ÊUMŠ - كربالء

ـــــشـــــاعـــــر في زمـن جتـــــمـــــدت فـــــيـه ا
والــعــواطـف حــتى أصــبــحت الــقــلــوب
أقسى من احلجارة فمـاتت الضمائر و
تالشى الـــنــــبض اإلنـــســـانـي بـــعـــدمـــا
ـصــالـح الــشــخــصــيـة ارتــفــعـت كــفــة ا
ــزعج في كــافــة مــجـاالت بــصــخــبـهــا ا
احلياة .. ال سيما في مجال الطب هذه
هن هنة الـتي هي من أنبل و أسمى ا ا
قاطبـةً. ألنهـا قائمـة على أسس الـرحمة
والـتــراحم والـصـدق مع الــنـفس .. لـكن
نـــلــمس الـــيــوم انــقــســـام األطــبــاء الى

 : فئت
مــنــهم مـن نــذر نــفـسـه خلــدمــة الــنـاس

مـقـابل أجـور رمـزيـة و أخـرى مـجـانـية
لـلـفـقراء والـنـازحـ وعـوائل الـشـهداء.
فـهـذه الـثـلــة الـنـادرة جـداً تـسـتـحق كل
االحترام والـتقديـر والدعوات الـصادقة
بــالــتــوفـــيق و هي جــديــرة بــكل آيــات
الـثـنـاء و ريـاحـ الـشـكـر ... أمـا الـفـئة
الــثـانـيــة الـتي أصــابـتـهــا آفـة اجلـشع
ولــعـــنــة الـــطــمع والـــغش واخلـــديــعــة
ــتــاجـــرة بــأوجـــاع الــنــاس يـــفــكــر وا
أتـبـاعـهـا بـعـقـلـيـة الـتـاجـر االنـتـهـازيـة.
والينظرون بـع العـطف و احلنوّ على
اآلخــــرين ألن اإلحــــســـاس اإلنــــســـاني
انـعـدم عــنـدهم بـشـكل مــلـمـوس بـعـدمـا

ــســبق مع اخلــاص صــاحب االتــفــاق ا
الطـبيب عـلى صرف الـوصفـة. و إجبار
ـكـان ـريض عــلى شـراء األدويــة من ا ا
الـذي حـدده الـطـبـيب وبـسـعر بـاهض.
ــســكــ إلى ــريض ا ومن ثم إرســـال ا
اخملتـبر اخلـاص الطـبيب نـفسه إلجراء
ـصـاب قـائـمـة حتـلـيالت طـبـيـة يـكـون ا
ـا يُجريها غالباً ليس بـحاجة لها و إ
فـقط من أجل أن يـخـرج صـاحب الـدخل

احملدود بفاتورة تقسم ظهرة .. 
وال شك بأن هذه األفعال التي تمارسها
تعلـمة هي أفعال ثقفـة وا هذه الفئـة ا
ـة إذ حــمــقــاء تــبــلـغ مــســتــوى اجلــر
تتوقف حياة إنسـان على أجور معاينة
طــبـيــة أو عــلى ثــمن دواء ويــتم طـرده
ــتـــلك أجــر بـــأســلـــوب أحــمـق ألنه ال 
ضي ليله يصرخ عاينة والـدواء و  ا
ـوت وجـعــاً .. ويـشـتــكي من األلم .. و
قـهـراً .. من قـبح سـلـوك األطـبـاء .. فـهل

أنتم حضرة األطباء مالئكة رحمة ?!
أم أبـــالــــســـة تــــتـــربــــعـــون عــــلى هـــرم
االستغالل بعد أن كفر بكل القيم 

وتــعــالــيــتـم عــلى الــنــاس و كــأنــكم من
كـوكب آخـر ...  وفـي ظل هـذا االنـفالت
القيـمي البريء من شـرف االختصاص
البـــد أن يـــكـــون لــوزارة الـــصـــحــة دور
ـهـزلة رقـابي حقـيـقي في إيـقـاف هذه ا
وفي حتـديـد قـيـمة الـكـشـوفـات الـطـبـية
بالغ معقـولة وكذلك صرف الدواء في

الصيدليات. 
لـلـحـد من ظــواهـر الـفـسـاد في الـقـطـاع

الطبي أقلهُ.
bLŠ« VFB - بغداد 

هل هـناك صوت يبقى عاليا ال يخمد وال يسكت كصوت
ـتـهن حـقه احلق وخـاصــة اذا كـان مـصـدره مـظـلـوم و
ومـسروق من حفنـة من اللصوص اتى بـهم الغرباء ومن
ـعـمـوره لــهم تـاريخ اسـود في قــتل الـشـعـوب حـثــاالت ا
ومـصادرة ارضـهم ومن يحـلمـون بامبـراطوريـات لفـظها
الــتـاريخ وثــارا لـدين هــمـجـي ولى بـقــوة دين الـله -االن
وبـــعــــد اان عــــجـــزوا من ان يــــســــكـــتــــوا صـــوت احلق
ارسـها شـخص لديه ـكن ان  وبـاسالـيب خسـيسه ال 
نــقــطـة حــيــاء او شـهــامــة او صـفــة واحــده من صــفـات
االنــســـانــيه واالغــرب مـن ذلك لــبــاســـهم -رداء الــدين-
واحلــمـد لـلــله انـفـضـح لـبـاســهم واصـبح واضــحـا لـكل
الـعـالم وبـعد كل ذلك االن مـارسـوا اخـر مافي جـعـبـتهم
شـيـنه والتـي ترفـضـها االديـان الـسمـاوية من االفـعـال ا
وقـوانـ ولــوائح االرض-خـطف وتـغـيب وقـتل بـالـكـوا
وقــتل بــاجلــمــله بــالــســيــارات وحــرق الــبــيــوت وامــاكن
االعــتــصـام والــتــهــديــد وتـرويع الــنــســاء  هل هــذا هـو

االسالم الذي يدعون.. 
شـباب مؤمن بوطنه ويراه مـسروق ومن يحمي السارق
ـارس االعمال الـبشعه ارضاء مـتسلط ويـحكم البالد و
ـر يومـا اال وقد اعـطى العـراق كوكـبة من (لـسيـده) لم 
ـضـحي من اجل حتـريـره ان الـعـمـالـة تعـمي الـشـبـاب ا
ــنــاضــلــ ســاحـات الــبــصــر والــبــصــيــرة فــهل تــرك ا
اليـــ وهل االعـــتـــصــام ام زاد الـــتـــواجــد وتـــوسع بـــا
رصــاص الــغـدر اوقــفــهم ام زاد من ثــبــاتــهم والــتـاريخ
ا حركـة التاريخ تـغير يـحدثنـا الشيء يبـقى كما هـو وا
وان االنــتـفــاضه وشــرعـيــتـهــا قــد وسـعت جــمــاهـيــرهـا
واصـبح الشعب مشاركا حضورا ودعما ماديا واعالما
ـطـبـات وفي كــافـة اجملـاالت الــطـوفـان قــادم ويـكـتـسـح ا
وسـتـكـون مـحـاكم الـشـعب هي صـاحبـت القـرار مع كل

خائن وعميل.
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ودة  نطرق على وسط ربـوع احملبة  ب دروب وديان ا
أبـواب كل مــا تـبـقى لـديـنـا بـالــذاكـرة  الـصـلـة والـتـرابط
اضى و كـيف جندهـا باحلـاضر كـيف كانت بـا والـرحمـة

ياسادة ..
ـاضينا شـعرنا بجـمالها و اسـتنشاقـها بالروح بحالوة

ولذة ..
عنـى و بِاحلنكة رقـة بالتعـامل  رقي في معانى اخلـير با

 فإليكم إيضاح أدق و أسمى ..
مثال :

ا كـانت الـيـد اليـمـنى ال تـعـلم شيء عن الـيد الـيـسـرى 
قــدمـتـه من خـيــر و سالم و حتــيـة  االبــتــسـامــة فى حـد

ذاتها محبة و صدقة .
الـتعايش في احلياة بـاألمل والتفاؤل لكل مـحتاج أو يتيم

بصفاء و بفرحة .
مـراعاة مشاعر و أحاسيس و عزة نفس و كرامة كل من

نقدم إليهم مساعدة أو خدمة .
الــسـؤال عن األقـارب و األرحـام واألصــدقـاء والـغـيـر بال

أهداف أو مصالح شخصية .
فــلن أنــكـر مـن وجـود نــفــحـات من فــهـلــمــوا مـعـى لـآلن 
مـاضيـنا بـتلك األيام احلـاليـة التى نـحيـاها  لكـنهـا قلـيلة
عــلى الـســاحـة من ذوى الــشـوائب و أصــحـاب الــغـوغـاء
ـيــلـون والــتـصــفـيق لــلـهــوامش والــغـبــار واألتـربــة من 

للتمجيد لذاتهم و للفخر و للرياء ..
على حساب مَنْ ?

لألسـف على حسـاب هؤالء احملتاجـ من شتى احلاالت
االنسانية اخملتلفة .

أحملـها متـاجرة بـظروفهم  حتت شـعار اخليـر و احملبة 
دون مراعاة لشعورهم .

فـــلـــمــاذا إن كـــنـت عــاشـق اخلــيـــر  تـــمـــيل بـه لــصـــالح
مصاحلك بالدعاية و االعالن .

مـتاح بكل الـعصور و فـهل هذا مـباح من انسـان النسان
اضي  و األمـكنة والزمان  عـادات و تقاليد نـتوارثها با
ـة و االنـفــتـاح بـاهـدار نـطــيح بـهـا لــلـقـاع  فى ظل الــعـو

الكرامة و الكيان ..
فــالـدين و الــعـبــادة و احــتـرام الــذات رواسخ لن تـتــجـزأ
مـهمـا طال الـدهر و الـزمان  فـكل األرض و الورى مـلكاً
لــلـمــالك الـوهــاب الـرحــمن  ال غـني و ال فــقـيــر بل الـكل
فـمـا يـبـقى بالـنـهـايـةسـوى الـعمـل الصـالح فى طي سـواء

الكتمان ..
حتت راية اخلير و الستر و احملبة و السالم.....
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كـذا هي البدايـة أقوال ثم صراخ واالن ثـورة جارية لوال
اذا ا قلنـا كلمتنـا الكل تخاف او تـتجنب الكالم  هـوالء 
ن نــخـاف وجنــهل األقــوال واالنـفــعـاالت مــسـتــحـيل و

جنعل ألنفسنا وطن اذا. 
صـير الـوحيد لم نـنفـعل الوطن يـستـاهل والـشعب هـو ا
لـنا ابحث وتـبحث ونبـحث عن وطن نريد وطن مـتى تعلو
تـلك الكلمة ومتى يـفهم العالم نحن بال وطن الوطن ليس
ـشي علـيها ولـيس مزرعة نـاكل منهـا الوطن هو ارض 
الـروح والـنفس والـكـيان هـو األسـاس لبـنـاء االجيـال هو
الـكلـمة احلـرة وكيف أركن كل هـذا أليس هـوالء االبطال
كـنـتـم تـسـتـهـزؤن بـهم االن هم الــثـوار احلـقـيـقـ ولـيس
نـحن اجلـيل الـسـابق هـكذا نـكـون او ال نـكـون وطـني ما
احالك عندما يلجئ إليك الشباب والنساء ونفتخر لدينا
وطن الــكل هـنــا سـوف تــهـاب الـعــراق وحتـتــرم الـعـراق
وشـعب العراق وأرض العراق الطرق مقطوعة نعم ولكن
قـلـبـنـا علـى العـراق يـتـمـزق ويـتقـطع قـطـعـة تـلـو األخرى
يـريـدون تـقسـيم الـعـراق من هم ومـا لهم ومـا عـلـيهم من
ارضــنـا يــحـيــا وحتــيـا أرضك يــاوطـنـي جـمــيع اجلـذور
اخلـانـة سوف تـكـسر وتـقـلع لـكي نبـني او نـزرع جذورا
جـديدة وباقي إلى األبـد انحنائي لـكم يا أبطال الـتحرير

وساحة التحرير..

يخنقُ اجلوعَ ظلماً 
هو عريان لم يبقَ 

على جسدهِ 
تخثّر  غير اللونِ ا

بدمٍ كذبٍ  
لقاء اآلخرة

قميصهُ أصبحَ أعمى 
ال يرغبُ منحنياتِ الضلوع 

أبتلعُ العمرَ احملصي 
بعددِ الدموع 

تجمعةِ حولَ صالةِ اإلجهاض  ا
ما ماتَ على السريرِ االشتياقُ 

سافةَ  الطريقُ يرتدي ا
أرجوحة بيني وبينك 

تتشابكُ األكفُ بحبلِ األجل  
أقداحُ الشاي الوحيدة 

التي تعرفُ ألوانَ الشفاهِ 
واسماءَ الضيوفِ 
حتبسُ األنفاس … 

العيون… 

األهدابُ حبلى 
تتوحمُ بكفنٍ أبيض  

الكرى يغرقُ في سروالِ أمنيةٍ 
تابوت معلق فوقَ سيارةٍ عتيقةٍ 

تشقُ جيوبَ الشّمال  
العمر… 

العشق… 
القلم… 

سابقة جديرة باإلهمالِ 
هنا النسيانُ لغةُ القصيد 
حصادُ اليومِ بال منجلٍ

ألول مرةٍ يعترفُ به 
فتونُ بالشّمس   ا

أتفحصُ والدةَ النّهارِ 
أستمعُ جيداً للسانِ العشب 

ح ينطقُ حروفاً خضراً ونقاطاً
يابسات 

أرضعُ حليبَ الفجرِ األحمر 
بقارورةٍ من وطن 

درهم فضيٌّ مدفوعُ الثمن 

اللحن… 
والنشّوة… 

طعمُ النبيذِ ينثرُ لعابه 
فوقَ تضاريس امرأةٍ سمراء 

كانت قبلَ التأريخِ روحاً لصنمٍ من نار
قرية في القمرِ 

تتخذُ القرنفلَ قرصاً لعسرِ الضوء 
يتمايلُ احللمُ مع سفرِ السّحاب 
ُ الرّيحِ تطحنُ الضباب  طواح

بأعوادِ التناهيد ينبشُ 
طرِ  أسنانَ ا

يخرجُ عطرَ الليمون 
غرور  وسطَ البستانِ ا

عولِ والساقية با
ثمةُ عصفورةٍ تزغردُ فوقَ جذعٍ منبوذ

متى نطفرُ سياجَ الط 
نلتقطُ الثمرَ قبلَ أن يقطفهُ 

القاطنونَ القانطونَ من اجلمّار..

b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž

وهل احلالم أثناء حلمه يحسب أو يعتقد أنه في حلم ? ..
إنه يعـيش احلقيقة مـهما كانت غـريبة بل ال يشـعر بغرابـتها إال بعد

يقظته ولعلنا اآلن نحلم ..
نعيش حلما كريها وننتظر االستيقاظ منه ..

جنون ..
وتفكير أبله ..

رء هكـذا كيفمـا تسيره الريح ومن تفـاهة الفكـر وتهافته أن يـعيش ا
فهو كما غنى العندليب : " على حسب الريح ما يودي " ..

إن احلــيـاة الــدنــيـا فــتـرة ابــتالء وعــلى أســاسـهــا يـتــحــدد مـصــيـر
اإلنسان..

وهو مصير رهيب مفزع ..
إما جنة وإما اجلحيم ..

ـفــزع يـسـتـدعي جـديــة احلـيـاة ويـؤكـد أن ـصـيــر الـرهـيب ا وهـذا ا
اإلنسان صانع مصيره  ومقرر مستقبله .
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كاريـزما شخـصيـتهـا اوحت له بأن هذا
الــذي يـبـحـث عـنه طــوال هـذه الــسـنـ
رسم شـخـصـيتـهـا بـخـالـيه عـلى قـواعد
سايكلوجـية و اجتماعـية و ثقافية ضل
يبحث و يواصل جهد لـعله يلتقي بتلك
فـــتــاة احالمه حــسب ســـايــكــلــوجــيــته
اخلاصة لـكن شائت االقدار و اجـتمعت
الـصـدف و وجـد كل مـا يـطـمح الـيه في

واصـفـات التي أمراة جـمـعت كل تـلك ا
رســمـهــا......لـكـن تـوقف عــنـدهــا و بـدأ
يــفــكـــر هل ســيـــجــمـــعه الــقـــدر بــهــا و

النصيب ام سيكون هناك جفاف 
شاعر لـيس بسهل تكـونت عنده طوال
...... تـرك امـره لــله هـو الـقـادر الـســنـ

على كل شيئ.
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ـسـيـر نـحـو الـعـثـرات الــتي تـعـرق ا
ُضيّ نـشـود وثم ا تـطـور ا البـنـاء ا
قدمـاً نـحو بـنـاء عراقٍ صـالحٍ يـحقق
لـألجــيــال اجلـــديــدة مــا يـــوفــر لــهــا
ـســتـقـبل ـة  احلـيــاة احلـرة الـكــر
مضمـون ببلـد يعيش عـلى منجم من
اجلــواهــر  ,احلل مـــعــقــد نــوعــاً مــا
ـسـتـحـيل إذا سـاهم ولـكـنه لـيـس بـا
اجلـمـيع بـرسـمه والـفـنـاء في سـبـيل
حتـــقـــيـــقه  ,ولـــعـل أقل مـــا أنـــتـــجه
احلــراك هـو كـســر لـلـصــنـمــيـة الـتي
هـيـمـنت عــلى الـعـقل اجلـمـعي لـفـئـة
كـبـيرة مـن الشـعب  ,هـذه الصـنـمـية
البائسة قـد ذهبت وإلى غير رجعة ,
وفُتح بـاب النـقد والـتسـاؤل امام أي
رمـز وصــنم  ,وهــذه إحــدى ثــمــرات
حراك تشـرين لعام  2019الذي قاده
شـــبــــان الـــعــــراق األبـــطــــال وجـــيل

ستقبل الطامح لغدٍ أجمل . ا
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وفــهم احلـاضـر لــيـتــفـاعال ويـنــتـجـا
نتفض , مستقبالً رائـعاً للجمـهور ا
وعـلى الـنـخب أن تـنـزل من أبـراجـها
العـاجيـة إلى الناس وتـنشـر الثـقافة
ب صفوفـهم ويحاولـوا أن يرسموا
طرائق حلـول ويبثـوها في الشعب ,
ـعـتمـة إالّ إنه احلل رغم ضـبـابـيـته ا
موجود بصورةٍ معـتمة ونحتاج إلى
ــفــكـر الــذي يــطـلــقه ويــحـرره حلل ا
األزمة  ,حمـاس الشبـاب ال يسـتطيع
ـا ـنـشـودة بل ر أن يـبـني الــدولـة ا
سيـؤدي إلى الفـوضى الـعارمـة التي
تـضــرب الـبالد ويـعــود اجلـمـيع إلى
نـقـطـة الـصـفر  ,الـفـكـر الـبـنـاء الـذي
يــســاهم بـــصــنــاعـــته نــخـب الــبــلــد
وعـلمـائه هـو الـذي يـنجـي البالد من
مــزالق الـســيـاســات الـســابـقــة الـتي
أرجـعت البـلـد كثـيـراً وأوقفت عـجـلة
تـطـوره وبـنـاءه كـثـيـراً  ,رسمُ طريق
الــتـــطــور مـــليء بـــالــعـــثـــرات الــتي
وضعت في طريقه عمداً  ,لنزيل هذه

مـشـهـد الـعـراق احلـديث  ,هي حرب
قــاســيــة وبــطــرفــ مــتــنــاقــضــ ,
أحدهمـا جمـهور غاضب  ,مسلوب ,
مقـهور  ,جائع  ,محروم  ,مخذول ,
فـاقـد لـلـسـيادة  ,فـاقـد الوطـن وأمام
قوى وأحـزاب صنـعت لنـفسـها أذرع
مــسـلــحـة تــسـتـعــ بـهــا في أوقـات
الــشـدة لــتـحـمـي نـفـســهـا ونــفـوذهـا
سـقط وتــغـــلــغــلــهــا داخل الــدولــة  ,
الشهـداء االالف الشـهداء من احلراك
الـشعـبي وسـقط االالف مـن اجلرحى
دون أن يـــرف جــفن هـــذه احلــيـــتــان
وهـــذه الــــقـــوى  ,إذن هــــذه احلـــرب
الـــضـــروس حتـــتــاج إلـى مــزيـــدٍ من
الـدماء حـتى يـتحـقق الـنـصر والشك
إنه سيحصل  ,ألن الدم له قيمة عند
الـعــدل اإللـهي ولـن يُـخــذل هـذا الـدم
الــزكي  ,إذن مــا يـــحــتـــاجه احلــراك
الـشـعـبي هـو أنه يـعـطي مـهمـة رسم
ـفـكـرة ـشـهـد الـقـادم بـيـد الـنـخب ا ا
اضي التي لها القابلية على قراءة ا

قــامَ احلِـــراك الــشــعـــبي في الــعــراق
بتظاهراتٍ كبرى  ,ليعبر عن سخطهِ
ـأسـوي الــذي فُـرِضَ عـلـيه لـواقــعهِ ا
فـرضـاَ  ,ومن ســوء حظ احلـراك إنه
أتى بـعـد ان قـطـعت حـيـتـان الـفـساد
اشــواطــاً طـــويــلــة فـي مــســيـــرتــهــا
الفـاسدة  ,استـطـاعت هذه احلـيـتان
أن تــبــني مــوانــعــاً لــصــد أي طـار
يـعتـرضـهـا أو يُسـائـلـها عـمـا سـلبت
ونــهـــبت  ,وتـــمـــكــنت هـــذه الـــقــوى
الـسـيـاســيـة أن تـبـني لـهـا وتـؤسس
جمهور واسع عريض لها  ,وبالفعل
استطاعت أن تُـحدثُ شرخاً بـطبيعة
اجملتمع  ,هنا وقع اجملـتمع العراقي
ب فـك ال فـكـاك منـها وال خالص ,
ولــعل تـغــلـغل الــفـاســدين بـالــفـسـاد
وامـتـداد جـذورهم وتـعـمـيـقـها جـعل
احلراك الشعبـي الرافض لهم يعاني
من صد عنـيف ومت  ,ألن احلماس
الشـعبي صـور للمـتظـاهرين سـهولة
ســقــوط هــذه الــقــوى الــتي رســمت 


