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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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تـدعـها لـم ترغـب بالـزواج مع األسف
هــنــا تـبــدأ مــحــاكــمـتــهــا من صــغـار
الـعـقـول و مـنـاداتـهـا بل عـانس و ان
كانـت إنسـانـة مثـقـفة و مـرمـوقة و ال
ننسى أن الـزواج هو اختـيار و ليس
قــدر مـكــتــوب فـتــبـدأ مــعــانـاتــهـا مع
اجملـــتـــمع فـــرفـــقـن بــالـــقـــواريـــر هن
ـصــطـلح خــواتـكم و بــنـاتــكم هــذا ا
يـطـلق عـلى فــئـة مـعـيـنه من الـنـسـاء
وهــو (الـــعــانس)  ألعـــرف لــكم هــذا
ـرأة الـتي لم ـصـطلـح تطـلق عـلى ا ا
تــرغب بـالــزواج و لم تــتــزوج... هـذا
الـكـلـمـة عـنـدمـا تـطـلق عـلى فـتـاة في
ـــا تــســبـب لــهــا بـــدايــة عــمـــرهــا ر
االحـبـاط و عـنـدمـا تطـلـق علـى امرأة
في عــمـر مـعــ جتـرح كــبـريــائـهـا ال
تــوجــد هــنــالـك نــســاء عــوانس لــكن
يوجد هنالـك نساء لم ترى االمان مع
رجل غير والـدها يـوجد هنـالك نساء
لم تـرى شــخص يـحــتـوي فـراغ االب
الـذي هــو قـدوة لـهــا.. يـوجــد هـنـالك
نــــســـاء حتـب احلـــيــــاة و ال يـــرغـــ
ـسـؤولـيــة يـوجـد نـسـاء تـريـد أن بـا
تـقضي مـا تـبـقى من عمـرهـا بـفرح و

سـعــادة بــعـيــدة عن احلـزن و الــقـلق
توجـد نسـاء اكتـفت بذاتـها و جـعلت
من مــسـتــقـبــلـهــا و حـلــمـهــا طـريــقـاً
حلـــيــــاتـــهـــا  وكـــذلك يـــوجـــد رجـــال
يــــتــــزوجــــون فــــقط إســــقــــاط واجب
يجـعـلون في اعـناقـهم نـساء واطـفال
لكن لم يعـيروهم ذرة من األهـتمام لم
يـجعـلـون الـفرح حـلف أطـفـالهم و لم
يجعلـون األمان يسكن مـنزلهم يوجد
نـوع من الــرجـال يــخـلق الــرهـبـة في
قلـوب الـنسـاء و يـجـعلـهم بـعدين كل
الـــــبــــعــــد عـن مــــوضــــوع الــــزواج و
االرتباط  وهنـا نرى األثر كـبير الذي
قـابل لذلك ال احد يـعـلمهُ كم يـجـرح ا
أتــمـنـى أن تـمــحى هــذه الـكــلــمـة من
مجـتمـعنا سـندخل اآلن ب 2020و ال
زالوا يقـولوها الى مـتى نبقى بـهكذا
عـقول... وهـكـذا نـفهم تـوجـد حـقائق
كثـيـرة و أمور كـبـيرة لـهـذا الفـئة من
الـبـنـات و هم بــنـاتـنـا وخـواتـنـا و ال
نـنــسى قــول الـرســول الـكــر (رفـقـاً
بـالقـواريـر مـا اكـرمـهن اال كـر و ما
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مـــرت االيـــام وعـــدت الـــشـــهـــور وانــا
احـــاول ان احلق بـــهــمـــا لــكـن حــالت
ــوت بـــيــنـي وبــ لــقـــائــهـم حــراب ا
ســيـوف الـقـهـر ظـلم األرض لم افـقـد
االمل بـل حـــمــــلـت روحي ابــــحث عن
مخـرج لعـلي اكون بـينهـم انهم اهلي
وهـم كل مـــا أمـــلك انـــهـــا امي انـــهــا

روحي التي ذهبت بعيداً عني
حــاولت وحــاولت ولــكن دون جـدوى

من ذلك
حـيـنـهــا خـيم الـيـأس عــلـيه لم أشـعـر
بــأني انـــســان طــفلً اضـل الــطــريق
مـرت االشـهـر تـتـبـعـهـا سـنـ عـجاف
ونــــحن نـــفـــقــــد األمل في االلـــقـــاء. ال
وصـال بـيـنـنـا بل تـأتي عـنـهم اخـبار
هـنـا حـطـوا هنـا رحـلـوا هنـا سـكـنوا
في ديـــار لــيـــست مـــلــكـــهم الـــنــاس
تــغــيــرت لم يــعـد هــنــاك شــفــقـة ألن
اجلـمـيع يـحـمل نـفس الـهـمـوم كـلـهم
فاقـد احباب النـاس تفرقـت اخ بعيد

اختً في غير منفى
مـرت السـن وقـتهـا اصبـحت شيـخاً
كـبـيــر اشـتـعل الـرأس شـيــبـاً انـحـنـا
الــظــهــر تـــغــيــرت مالمــحي ال أمــلك
شيء سوى الشعور بأني االقي امي
كان لـدي أطفال اتـنقل بـهم حيث اجد
األمـان اليوجـد غذاء كـافي أصـبحـنا
مــجــردين من كل شيء ألنــنـا نــعـيش
حـيـاة الغـاب فيـهـا البـقـاء لالقوى لم
تـشـرق شـمسً حـيـنـهـا مـنـذ أن رحلت
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فـي ظلِ هــــذا الـــوضـع الـــراهـن تـــواجه
بالدي دوامـــاتٍ الــفـــســاد والــفـــاســدين
حامـلـ راياتٍ تـرفرف بـسلـمـية مُـعلـنة
عن رغـبــتـهم بــوطنٍ نـزيه نــعـيش حتت
طالب ساواة لكن هذهِ ا ظل العدالة وا
ن أعـتــاد الـســرقــة والـتالعب ال تــروق 
بـــأرواح الــبــشــر فــكــيـف يــشــعُــر بــذلك
ـواطن اجلـائع وهـو يـنـام علـى فراشٍ ا
خرجـوا مُعـلنـ عن حقـوقهم من ذهب 
الــتي أقـرهــا الـدسـتــور والـعــالم أجـمع
لكنهم أستـخدموا طرقاً مـلتوية لتالعب
ــتـظـاهــرين الـسـلــمـيـ حتت بـأرواح ا
مـسـمى"عـمـيل "ال يـا صـديـقي فـأنا فـقط
سـميات عميـلًا للـوطن لكن يبـدوا بأن ا
تشابهت علـيكم فرحتم تسـفكون دمائنا
بــبـــرودة قــاتــلــة فــكــيف لــطــفلٍ وشــاب
ُـسـن أن يـقُــتل والــفــتــاة والــعــجــوز وا
شروعة عندما يـطالب بأبسط حـقوقهِ ا
فمن رجـاحة الـعقل التـفكـر بتـلك الدماء
الــطــاهــرة الــتي صـيــرت نــهــراً جــديـداً
خـرجــوا من جــمــيع الــفــئـات لــلــعــراق 
العـمرية بـصغـيرهم وكبـيرهم وعـاملهم
وعاطـلهم بـطيـبهم ومـديرهم وحـوزتهم
مـلــبـ نـداء الــوطن وذلك طـالـب الـعـلم
تـرك كُل شيء خـلـفهُ ومـضى يـنُادي هل

من وطن?
بعد ذلـك تتالقفـنا الـذئاب من كُل صوب
وحـدب تتـرصـد فرصـة سـانـحة لـتـهجم
وتــأخـذ مــأخـذاً من تــلك الــغـنــائم الـتي
ثم عـنـدمـا كـانت قـد رصـدتــهـا مـسـبـقـاً 

حتــاربـهم دولــتـهم جنــد تــلك "الـتك تك"
التـي صيـرت شعـارنـا في ثـورتنـا ثورة
اآلباء فـنقـلت جراحـنا وطـبطـبت علـيها
كــانت غــطــائـنــا رصــاصـكـم وطـعــامــنـا
شـركم عـنــدمـا غـارت عـلـيـنـا حـكـومـتـنـا
الفاسدة ظـهرت تلك القـلوب التي نادت
"هـيهـات مـنـا الذلـة " تـلـبي نـداء الوطن
وتــلك الــعـراقــيــةالـبــاسـلــة الــتي وقـفت
ُـشـرفة وأزاحـت غبـار األسى وقـفـتـهـا ا
ـا ظُـلـمت لـكـنـهـا أصـبـحت عـنـهـا فـلـطـا
صـــوت الــثــورة و أثــبــتت عــراقــيــتــهــا
األصــيـلــة وكـانت صــوتـاً لــثـورتــنـا أنهُ
الــعـراق أســســوا دولـة مــصــغـرة داخل
امـا جبـل اآلباء (جـبل دولـة الـفـاسـدين 
أحــد) وحتـــريــرنـــا احلــبـــيــبـــة وضــوء
بـغدادي و دعـاء الـفـرج الـذي بهِ تـعالت
احلــنـاجــر تـدعــوا لــفـرجــنـا هــذهِ كـانت

سلميتنا .
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عندما أرتفعت أصواتنا الثائرة بعد أن
باتوا يسلـبوننا أصواتـنا هل أذنبنا يا
تُرى عـندمـا غـفا عـصفـور أحالمنـا على
أملٍ أن نـحــظى بـوطن نـرتع بــصـحـبـتهِ
لكن يالصـدفة قد صحـونا على أصوات
رصـاصاهم و تـالطم صرخـاتـنـا فـباتت
تضج فيـنا وكأنهم يـجردوننـا من بقايا
كيف لـنا أن ننسى تلك شظايا أنفـسنا 
الـــرمــوز الــثــائــرة تـــلك األم الــصــامــدة
ُحاربـة التي خرجت حـاملة بعبـائتهـا ا
صــوت احلــقــيــقــة تــهــتف وداعــاً أيــهـا

شامخة كأنها اجملد هاتفة:
"ذلك أخي شهـيدًا قـد رفع رأس العراق"
ال يـا جـمـيـلـتي بل الـعـراق قـد أرتـفع بهِ
..هل ســـنـــنــــسى تـــلك الــــوجـــوه الـــتي
ألــتـصـقـت بـاألمل والــدمـوع قــد حـفـرت
قبراً حتت مُـقلـتيهـا تنظـر لألمل األخير

قائلة :
" هل يوجد طريقة ليعيش"

كأنهـا تلـفظ أنفاسـها األخـيرة معهُ أبت
أن يـرحتل عـنـهـا حُلـمـهـا الـوحـيـد وهو
تـعـددت الصـور التـي تتـجلى يحـتـضر 

كـيف لـتلـك الدمـاء الـتي سقت الصـمت 
لن أرض بالدي بــاألرجـــوان أن تــنــدثــر
نـنسى تـلك األصـوات الـتي تـعـالت ليال
أيـن تــوابــيـــــــــتــنــا لـــنــزف لــهــا وتــلك
ـدوية التي أطـلقتهـا حنجرة الصرخة ا
مـترهـــــلـة من مـرارة األلم هزت قـلـوبـنا
"أال يكفيك نومــــــًا فـلتصحوا "لكن أبت
أن حتــــرك مــــشــــــــــاعــــرهـم فــــكــــانـــوا
يـــقــايــضـــون الــوقت ويــراهـــنــون عــلى
الـنـهـايـة لـكن كُل دقـيـقـة تـغـرس خـنـجر
األنــتـظـار بــ أحـشـائــهم فـهي عــنـدمـا

ًـــا فال بــد لــلــيل أن تــمـــضي تــزيــدهم أ
كيف سـننسى ينجـلي لتـشرق حقـيقتـنا
من أرتــسـمـوا لـنــا مـسـتـقــبالً بـدمـائـهم
فـهـاهي والدة الـشـهـيـد حتـلم من جـديد

بوسادة لفقيدها :
- أرجــوكـم ضــعــوا لـهُ وســادة أحالمي

فقد سرقوا توًا حلمهُ
لعـلهُ يصـحوا ليـطفئ حـرقة قـلبي فأني

أخشى أن يكون رحل ولن يعود..
ُـضـحـيـة الـتي أم كـيف سـنـنــسى تـلك ا
أبــتــسـمت لــلــحُـزن ووقــفت مــتــتـصــبـة

لــتــرتـسـم لــنــا فــجــرًا جــديــدًا لــتــرسـو
األمنيات على شواطئ األمل كي نستمر
ـضي قـدمًــا بـالـرغم من أن تـأشـيـرة بـا
الـسـفـر ذاتـهـا لـكن الزلـنـا نـحـلم بـبزوغ
شــمس احلـقــيـقـة نــربت عـلـى أرواحـنـا
الـهشـة و نـكـمل ما بـدأنـاه مـعًا سـتـغرد
حروفنا يـومًا وتخـرج عن النص فوعدًا

علينا.
(وَإِنْ عُـــدْتُمْ عُـــدْنَـــا وَجَـــعَـــلْــنَـــا جَـــهَـــنَّمَ

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا).
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 اجـتـيـاح وطـني احـتـرقت األرض
تــفــجـرت بــراكـيــنـهــا ســمـاء لم تــعـد
صـافيـة تمـطـر وابالً من حمم عـقولً
لم تـعد حتـتـمل ما يـحـدث كانت أمي
رض تعـاني كبـيرة بـالسن انـهكـها ا
اوشــكت عــلى فــقــد الـبــصــر. الــهـواء
مــلــوث الــشــجــر مــحــتــرق االحــبـاب
اعدادهم في نقيض هناك رعب هناك
تـشــتت قـتــالً في الــسـمــاء وظـلمً في
األرض ال نــــعـــــلـم من نـــــحـن ومــــاذا
يـجـري. وعـلى مـاذا نحن هـنـا فـقـدنا
الـــعــقــول ضــاعت الـــبــصــيــرة نــرى
ـزقة حـينـها يـنتـابنا احـيانـاً جثث 
الـــقـــلـق صـــراخ وعـــويـل في كل ركن
وحــدق أيـن نــحن ال نـــعــلم لـم نــعــد
نــعــشق مــنــازلــنــا هــمــنــا اطــفــالــنــا

ضعفائنا امهاتنا اين سنذهب
وكـأنه يـوم احلــشـر الـعـظــيم. لم يـعـد
هـنـاك صـبـراً ارواحــنـا حـلـقت عـنـان
الـسـمـاء تـركــنـا األرض الـتي تـكـونـا
مـنهـا ذهبـنـا بعـيداً نـبحث عن وطن
عـادت ارواحـنـا من جـديـد وماهي اال
فـسحـة بـسيـطة حـتى تـكرر مـاحصل
انــــظـــر إلى أطـــفــــالي وكـــأني ســـوف

اودعهم.
حـ يـخـطـأ من يــقـذفـنـا من الـسـمـاء
واألرض عــــادت األرض حتـــتـــرق من
جــــديـــد بــــدأ عـــويـل األمـــهــــات عـــلى
أجــســـاداً مــحـــتــرقـــة ومــنـــهــا حتت
االنـقاض يـا االهي مـاذا حل باألرض

ــوت لم أصــبــحت غــيــر مــســتــقـرة ا
يــســتــثــني احــداً نــرى الــبــيــوت في

ساء عامرةً وفي الصباح اطالل. ا
أبــحث كــثــيــراً عـن امي وكــأني طــفلً
ضل الطريق. دمـوعي تنسـكب كجمراً

. مالبسي بالية حافي القدم
ال افقه شـيء سوى أمي يـا االهي ها
قـد وجدتـهـا أمي اخبـريـني اين نحن
ومـاذا بـعـد هذا الـضـيـاع قـالت فراقً
يـطــول ومن ثم ال لــقـاء بــعـده بــكـيت
كثيـراً ح شعـرت انها ذاهـبة تبحث
عن وطن صرخت بصوتً مدوياً أمي
ال تتـركيني وحـيداً سأمـوت من بعدك
ألمً قـالـت تـعــال ودعـني يــاصـغــيـري
. تقول هي حدثها قلبها باننا سك ا
لـن نـلـتــقي ال أمي ارجـوك انــا طـفـلك
الصغير قالت قبلني واذهب صغارك
يـنـتـظرون اعـقل يـاهـذا فال لقـاء بـعد

اليوم.
إمي ال قــبـــلت جــبـــيــنــهـــا وايــديــهــا
وارجــلـــهــا وقــالت ألم اقـــلك انــنــا لن
نـلــتـقي. خــذ نـصــيـبك مــني يـاولـدي

ألنني لن أعود.
وانـتـم اخـوتي اين سـتـذهـبـون قـالـوا
معـها فهي عـجوز اما انت فـعندك ما
يشغـلك عنا قـلت ماذا قالـوا نصيبك
الــعــذاب فــنــحن ذاهــبــون راحــلــون
اااااه من األلـم واي ألم مــــزق روحي

وابيضت عيوني
تـركـوني وحـيـداً اجتـرع مـر الـصـبـرِ 

امي عني
في ذلك الـصـباح الـباكـر الـذي يخـلوا
مـن احلـيــاة. جـاء احــدهم فــهـمس لي
أيـن امك قـلت ذهــبت بـعـيــداً عـني لم
أراهــا مــنــذ زمنً بــعــيــد. قـال امـك قـد
. قـلت قـد كذبت أمي مـاتت يـا مسـكـ
مع االحياء ولكن هي بعيدة عني بكا
أحـفـادهـا أراهم في عـويل ارى دمـوع
الـصــغـار والــكـبـار تــتـنــاثـر وانـا في
حـيرة عـلى مـاذا يتـبـاكون قـالوا امك
قد مـاتت فضـحكت في عـقولـهم انهم
ال يعلمـون امي الزالت حية لكن حال
اخلـطـر بـيـني وبـيــنـهـا لم يـسـمح لي
بـالـوصــول هـنـاك جـيــوش تـطـوقـني
وهنـاك وحوش تـتحكـم في خطواتي
الزالت األرض حتترق والسماء تمطر

وابلً من نار
يكـلمـوني عن رحيـلهـا عن موتـها لكن

لم اصدقهم امي لن تموت.
حــتى جـائت حلــظـة الــهـروب من تـلك
األرض حــــ وجـــــدت فــــســـــحــــة من

الطريق التي من خاللها اجد امي.
حملت أطفالي خرجت مسرعاً متلهف
إلى حلـظة الـلقـاء لـكي احضـنهـا ب
ذراعي واطــــفــــأ نـــار الــــشــــوق ونـــار
الفراق نار من كـانوا يقولون ان امك

قد ماتت
ومـند الـصبـاح حيث نـهاراً مـسوداً
ال شـمس فــيه سـوى دمـاء تـسـيل في
كل شـبــراً عـلى األرض كـانت اجلـثث

االبـتالء وسـيلـة لـغايـة احلـياة الـتي حـددها خـالـقهـا بأن
علة اخللق : العبادة ..

ولالبــتالء صــور شــتـى كـمــا أن لــكـل فـرد فـي الــوجـود
ابتالء خاص به مع وجود االبتالء العام ..

وهـذا يـحتـاج إلى مجـلـدة لبـسطه غـيـر أني أنظـر جلانب
واحد من تلك اجلوانب مناسبة للمقام ..

وهاك بعض أمثلة لهذا اجلانب :
ال مبتلى بالفقير .. صاحب ا

والله وكل - من التوكيل - بعض الناس بأموال البعض
اآلخـر فـأعطـاهم ليـبـتلـيهم بـأداء مـا أعطـاهم إياهم : هل
ســيــنــفـــقــونه في ســبل اخلـــيــر  ويــخــرجــون زكــاته أم

سيبخلون ? ..
ـال مال الـله وما اإلنـسان فـيه إال مسـتخـلف ليـتحقق وا

االبتالء وينظر ماذا سيفعل فيما استأمنه فيه ربه ..
والـناظر إلى حـقيقة الـبخل يجـده غاية اللـؤم ألن البخيل
ـا لـيس مـن ملـكـه عـلى احلـقـيـقة إذ يـبـخل فـإنه يـبـخل 
ـا هو مـالـكه على سـبيل اجملـاز / األمانـة / االبتالء وإ

..
ال مبـتلى بـالفقـير فـإن الفقـير هو مـثلـما كان صـاحب ا
ـال ومبتـلى بفـقره : أيـصبر أم اآلخـر مبـتلى بـصاحب ا

يكون من القانت اليائس الساخط ? ..
أيذل أم يعز ? ..

وال أقـصد بالعز هنا أن يتيه ويـتكبر فذلك من قلة العقل
ـا الــقـصــد أن يـعـف ويـقــصـد في ونــقـصــان الـديـن وإ
الطلب ويدرك أنه مبتلى كي يصبر ويحسن في الطلب..
واإلسالم يـطـالب مـعـتـنقـيه بـالـسـعي في مـناكب األرض
طـلبا لرزق الله ويجـعل اليد العليا خـير من السفلى غير
ن أن غـاية األمـر أن يسعى أم الـرزق فبيـد الله يـبسطه 

يشاء ويقدر ..
والـفقير مبتلى بالغني فال يتمنى ما عنده وال يحقد عليه
ــعــتـنــقــيه أن تــأكل قــلـوبــهم الــضــغـائن و ألنه ال يــحب 

األحــقاد ..
واإلسالم ال يـعرف الطـبقـية البـغيضـة وصراع الطـبقات
ـسـلم حلـمـة واحـدة يـأخـذ بـعـضـه بـعـناق ألن اجملـتـمع ا

بعض ..
والـنظام االقتصادي في اإلسالم نـظام فريد بديع يحفظ
ـنع اجملـد ثـمـرة جـهده لـكل صـاحب حـق حـقه كـمـا ال 
ـــعـــوزين في نــــفس الـــوقت الــــذي يـــحـــفـظ فـــيه عـــلـى ا
ـرضى كرامـتهم فـيفـرض لهم نـصيـبا من والـضعـفاء وا
الــزكــاة ويــفــتح بــاب الــصــدقــة والـقــرض احلــسن دون

شعور بضعة من الفقير أو كبر من الغني ..
وهــذا بـاب وسـيع كــتب فـيـه مـئـات األبــحـاث بل األلـوف

ؤلفة .. ا
وإلى لقاء نكمل فيه حديثنا إن شاء الله تعالى
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مـلـقــاة عـلى حــافـات الـطــريق وكـنت
اغـــطي أعــــ أطـــفـــالـي من قـــســـاوة

نظر ا
ال يهمني ذلك كله بل انتظر اللقاء مع

امي
بدأت الرحلة

****
ونــحن نـحــمل األجــسـاد فــوق اكـفــنـا
ارواحنا مـحلقة عـالياً من اخلوف الن
من تـقع بـيـدة لن يـرحـمك ألنك تـركت
ارضه الـتي رواهـا بـدمـاء األبـريـاء ال
يـسـمح لك مـخــالـفـتـة فـهـو سـيـد تـلك

األرض.
واذا نـحن ســائــرون في طـريــقــنـا في

تـواضعة وجدنـا من يدلنا سيارتـنا ا
عـن الـــــطــــريـق النــــنـــــا جنـــــهل تـــــلك
الـــصــحـــراء  اســتـــعــنت بـه لــغــرض
اخلالص قـام هـو وسـاومـني عـلى مـا
املك اعطـيته ما يـريد من مال سرت
خــلــفـه لــعـــله يــوصـــلــنـي الى طــريق

الصواب.
أو أجد امي.

نـحن اآلن في الـصـحـراء حـيث ال مـاء
وال نـعـرف أين نـحن . فـقط مـرتـفـعات
ووديــان تـكــاد تـرهق أرواحــنـا. حـتى

حط الظالم
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في عــرض لـفـلم امـريـكي عـام 2011 واعـتــقـد اسم الـفـلم
كـوجن على ما اتذكـر كان يحكي هـذا الفلم عن فايروس
يـظهر في احدى دول اسيا يـبدأ في الص وينتـشر لبقية

العالم وهو يقتل كل من يحمل هذا الفايروس .
وقـصة الـفلم هـو تـهديـد على مـا اعتـقـد لهـذه الدولـة  التي
بـدأت صناعاتها تغزو الـعالم وهذه هي وسيلة جديدة بدل
عـدات العسـكرية والكالم احلـروب واخلسائـر البشـرية وا

والكراهية لتلك الدولة التي تصنع احلرب .. 
لـذا قامت بنشر هـذا الفايروس وحتـديدا في الص النهم
يــأكــلــون كل شيء مـن احلــيــوانــات الــزاحــفــة .. بــعــدهــا
اسـتغرابي عنـدما قامت ايران بضـرب القواعد الـعسكرية
في الـعراق والسفارة االمريكية لم ترد احلكومة االمريكية
ردا حــازمــا او ردا عــســكــريــا او تــهــديــدا قــوي  وكــانت
تـحـدة االمريـكـيـة هادئـة بـردهـا لكـن بعـد فـترة الـواليـات ا
وظـهور الـفـايروس انـتـشر الـفـايروس بـصـورة سريـعة في
داخل ايـران وهـذا ما تـسـعى اليـة امـريكـا حملـاربة كل من
يـقف بوجـهـا بدل احلـروب العـادية الـتي نـعرفـها الن اكـثر
بـلدين مـوجود عـندهم الـفايـروس هم الصـ وايران وهذه
سـياسة جديدة ومتطورة للتخلص من اعدائها .. والغريب
بـاألمـر مــثـلـمـا ذكــرت عن الـفـلم ان ســبب الـفـايـروس هي
اخلـفافـيش والسـؤال هو هل الـفايـروس ابتـكار بـشري ام

ماذا ... 
وهـناك مـقـولة تـقـول ( مهـما كـانت بـدايتك
لن يـنـظر الـعـالم لهـا بل سـينـظـر ماذا
صـنــعت بـعـد ذلك ) فــهل الـتي حتـكم
الــعــالم بــجــبــروتـــهــا لــلــتــخــلص من
اعـدائهـا بشـتى الـطرق مـلتـزمة بـهذه

قولة .... ا

في مـــثل هــذا الــيــوم رحـل والــدي ســبــتي
ــربي الــفــنــان األديب احملــامي الــهــيــتـي ا
رحـمــــــــــه الـله إلـى مـثــــــواه االخـيـر ترك
فـي قـلـبي حـزن كـبــــــــــيـر وألم عـلى فـراقه
ــعــلم كــان األب احلــــــنــون والـــصــديق وا
ـــبــدع ــبـــدع ا ـــربي واالنــــــــــــــســـان وا ا
ــتــلئ حــيـويـه وهـمه ــثــابــر الـذي كــان  ا

ونشاط
يــداي التـقــوى عــلى الـكــتــابه واسـتــذكـاره
احــقـــا رحل احـــقـــا أصــبـح مــجـــرد ذكــرى
انـشرها فـي منشـور هو في قـلبي أكـبر من

اي ذكري هو في قلبي يحيا
ــبـدع الــشـاعــر النـيق الـذي رحل الــفـنـان ا
راثي احلزينه تغني بالعراق رحل شاعر ا
رثى االعــــزه مـن اصــــدقــــاءه ورثى االعالم
الـذين احــبـهم وعـنــدمـا مــات لم يـرثه احـد
وبقيـت انا مرثيـه تمشي علـى قدم ارثيه

في قلبي كل ح وان.

والعزاء
ترجل الفارس
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فـايـروس ال يرى بـالـع اجملـره وال نـحس به وال هو رجال
وال داعشيا وال مرض مكشوف انها حرب من نوع خاص
ية مسـميات كثيـرة له قيل انه فايروس الشلل او حـربا عا

ناعي والخ....  الرعاش وقيل فايروس النقص ا
هـو مجرد فلونزا عادية ولكن التضخيم هنا له دورا فاعال
في انـتـشـار الـعـدوى ب الـدول وأنـهـا اكـيـد مـوسـميه الن
عـندمـا نـخرج من الـشـتاء ونـقبـل على الـصيـف ينـتهي كل
شي واحلـمد لله نـحن بلـد الصبـر والتـفائل وبلـد ال يعرف
ـســتـحــيل واجــهـنــا جــمـيع حــاالت واألمــراض والـقــتـال ا
رض وال ـواجـهه هـكـذا تعـلـمـنـا نـحن شـعب النـخـاف ا وا
ـوت يـجب أن يـطـمئـن الشـعب الـشـفـاء اكـيـد واذا تـوجد ا
وفـيات فـهي نسبـه قليـله وال يجب ارهـاب النـاس واجملتمع
هم أمـانة في اعناقنا ونحن كفئـة مثقفه يجب توعية الناس
وخـاصة األطفـال النظـافه ثم النظـافه هي األساس للـوقاية
من األمـراض لــيس فـقط كــورونـا ولـكـن الـوقـايــة خـيـر من
الـعالج والصـحة تاج عـلى روؤس اإلحصـاء هكذا تـعلـمنا

اللهم احفظ العراق
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أنا لستُ فتاة قويه كما يظنون ولستُ
قادره على ضربات احلياة 

فأنا في داخلي طفلة ..أحتاج لكي
احتاج اشعر بكِ 

أودُ اشعر بحنان األم الذي يتكلمون
عنه.

 ال يحق لك ان حتاسبيني على أخطاء
فعلتها بسببكِ 

انا مكسورة بسببك واذا كنت افكر
بقتل نفسي بسببكِ 

”Q¹

متى يفكر األنسان باالنتحار?
 برأيي عندما يُكسر كل يوم 

وعندما يرى اخلذالن من اقرب انسان
اليه 

عندما يرى نفسه وحيداً في احلياة
ال يوجد له مكان فيه وال شخص

يستحق اإلعتماد عليه 
وغير قادر ان يعمل شيء لنفسه  
فما بالك عندما تكون االم هيَ سبب

اخلذالن والكسران والوحدة ?
vHDB - بغداد  œu−Ý

حينما كنت طفلة
أن اجالس الكبار

في يوم طويل 
فكبرت واتقنت
أشياء واشياء

لم يكن جميال اللقاء
ثَمَ

سؤال....يقلقني

عن جماعة مثل
 خفافيش الليل استولوا
على وطن اسمه العراق 

لم يعد يشبه نفسه 
جتمهرت  أمامه

مثقلة
 بالدموع واآلهات
غادرته الرحمة

وتصاعدت فيه
 دماء النبالء

فيا صرخة في نفسي
هل هذا وطني ?
ال اريد أن أراه
ليتني أعود

طفلة
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لم يــقـم الــعـلـم عــلى نــاس يــجــهــلـون
مـضــمـونه ولـم تـدرس الـتــربـيــة عـلى
انــهــا فـقط مــصــطـلـح يـعــني الــتـربي
والـتـعـلم لـكن هـنـاك مـصـطـلح يـسمى
ـــا ان اعـــطي هـــذا ـــهـــنـــة  شـــرف ا
ـعـلم  اوالً  فـكـان الــشـرف في مـهـنـة ا
سيد اخللق
نـبي االمـة
مــــحـــمـــد
(عـــــلـــــيه
وآلــــــــــــه
افــــــضل
الـصالة

والـــــسالم) خـــــيــــر مـــــربي و مـــــعــــلم
(ضــحى) مــعـلــمـة لــلـغــة االنـكــلـيــزيـة
ـهـنة االبـتـدائـيـة تـملـكت شـرف تـلك ا
واالنـسـانــيـة و الـضــمـيـر احلي وهي
تــعـاني مـن كـســر في قـدمــهـا لــكـنــهـا
ـــة تـــابــــعت ســـيـــر بـــصــــرار و عـــز
امـتـحـانـات مـادتـهـا بـنـفـسـهـا و عـلى
عــكـازه تـتــكـأ عــلـيــهـا  حـتـى ال تـتـرك
تـالمــيــذهــا بــحــيــرة اصــرت الــنــزول
بـنـفـسـهـا رغـم ألم الـكـسـر لـتـتـابع مـا
انتـجت نتـاجهـا في تالميذهـا فتـحية
. لها و وقفة اجالل لشخصها الكر
w½UMJ - واسط « bLŠ«

قـصــة قـصـيــرة عن فـتــاة تـزوجـة في
سن صغير و ب ح و أخر تقول
اذا لم يـكتب لي الـقدر أن أكون
ــفــارقـة عــانس هــنــا تــكــمن ا
(عانس).. كلـمة سهـلة جداً و
عنى لكن مضـمونهـا كبيـر ا
من كل النواحي و الصفات
ا تـفـكـيـرها و عـقـلـها  لـر
الـكــبــيـر الــذي تـتــمـتع به
فتكـون عازفة عن الزواج
ـة أو بــنت عــائـلــة كــر
فيكـون صعب أقنـاعها
بـــالـــزواج او تـــكـــون
ذات مـكــانـة عـلــمـيـة
يـزة فـلم جتد من
يـكــون لـهــا كَـفُئً او
فـــتـــاة وضـــعـــة كل
أحالمـهـا و ثـقـتـهـا
بـشـاب و لكـن خان
تـلك الـثـقـة فَـكـونت
صــدمـــة و لــذلك لم
تــــثـق بــــأي شــــاب
يـأتي خلـطـبـتـهـا و
كـثــيـر من األشــيـاء


