
رويداً سالكاً بنا
نحو قِالع الصمت النائمات

دون رخصةٍ ملفوظة
جتر إنوفنا خاضع
عبر عجالت ساحقة
ال تُدركُ حُفاة األقدام

ــرٍ أنـت دارك  أيُ ظــرفٍ أنت أيُ 
راسم

من أين نلقاها ?
من سِجن األيام البارد
يا واقع بال هاجس

هل أصابك عبور احلالم
بإختالل الطريق الواهم

أين األملُ من هذا العاجز ?
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رجـع األعلى ألهلهم للعـراق كما عـمل أبناء ا
ابـنـاء وطـنـهـم حـيث افـتـرشـوا الـتـراب حتت
حــرارة الـشــمس مــبــاشـرةً ,و كل هــذا ألنـهم
حتـمــلــوا مــســؤولــيــة الــتــكـلــيـف اإلنـســاني
والشرعـي واألخالقي . يا أيهـا الذين حـكمتم
الـعـراق مـتى تتـحـمـلـوا مـسؤولـيـة الـتـكـليف
ن كـــلــفـــكم اإلنـــســـاني األخـالقي الـــشــرعـي 
واعـطـاكم صـوته لــتـخـدمـوه. واحلـقـيقـة هي
ــعـروف وتــخـذلـوا تــلك األصـوات أنــكـاركم ا
الـــتي آمــنت بـــكم ووثــقت بــوعـــودكم طــيــلــة
ـاضيـة.! مـتى نراكم جـادين بوضع األعوام ا
احلــلــول الـــســريـــعــة خلــدمـــة الــنــاس ,دون
اتفـاقـات سيـاسـية حـزبـية  ,والشـعب ضـليع
بـــأن كل مــا تــفــعــلـــون هــو من أجل أنــعــاش
ن اقــتــصــاد احــزابـــكم ال عـــراقــــكم واهــله. 
ـشتـكى بـعـد الـله واين يـتوجه الـنـاس بـعد ا
كل صــنــائـعــكم ,نــرى كل حــزب مـنــكم يــلـوم
االخـر وينـأى بـنـفسه عن اخلـطـأ والـتقـصـير
بــحق الــشــعب ,والــيــوم نــرى لألسف أن كل
ـا لـديـهم فـرحون!! سـيـكـتب الـتاريخ حـزباً 
عن مـن خــذل أهـــله ومـن الــذي أوفـى بــحـــبه
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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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يظنني اتسم بالغباء..
بنصف الطريق جاثية الأخطو خطوة وال

ارجع للوراء
جراحً وألم وبقاء?

وت واحلياة ونفور من ا
نتصف كل شيء 

الً عائلة وال زوج وال كبرياء
ن دهست كرامتها والكرامة تباع 

ب احذية الزواج!
ن ضاعت حياتها ب اقدام  وال حياة 
جهل اجملتمع وخوف من تسميات تطلق

عليها بـعد الطالق !
أذن لنبقى ونصفق للظلم بـعد كل كف

يزين وجهي الطفولي
وكل اثر ملون يطبع على جسدي الهزيل

لنرفع قبعات االحترام 
فرجولته هي االولى باالحترام!

فغريزته تفوقت على احترام حواء
ووضع الدين جانبآ اال مثنى وثالث

ورباع!!!
وأال الرجال قوامون على النساء عندها
صالح زاج وا تنتهي االيات حسب ا

العرجاء.
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هــكـذا وطـني يــنـظـر في عــيـون شـعـبه
الـنـائمه أمـآل في أنـتـهاء مـوسم الـنوم
هـــــذا والـــــعــــوده الـى احلــــيـــــاة  الى

األعتراف بهي كوطن .
أيـهـا الــوطن الـعـزيـز أنت حتت رحـمه

مزاج شعبك ..
وكما يقـول دستوفيـسكي  في روايتة
زاج كثـيرا ما ـة والعقـاب أن ا اجلر
يـــنـــتـــصـــر و يــــتـــمـــرد عـــلى قـــرارات

العقل.....
زاج كـلـما شـعـبك يا وطـني حتـكـمه ا
أشـتـعل أنـطـفئ حـتى تالشـى ونـخرت
قـواه ولم يــتـحـول الى رمـاد  يـحـتـاج
أيـام طـويـله لكي يـسـتـيـقظ من سـباته
ــوســمي و يـنــفض الــغـبــار من عـلى ا
د نـفسه ستـرته  ويشـحن نفـسه  و
بـجـرعـات خـفـيـفه لـكي يـسـتـأصل ورم
ــزاج  ويــنـــاضل من اجل الـــكــسـل وا
ـاضي ــسـتــقـبل بــدل الـهــروب الى ا ا

السحيق والوقوف على األطالل ...
اضي يصنع األنسان  أما اعتقد أن ا
ماضي الشعوب تصـنع شعبآ متكامآل
ـلئ به أنـفه يـضــيف حلـريـته عــطـرا 

ومالبسه ...
مـتى يأتي الـيوم الـذي نـلجـأ بهي الى
الـعـقل ? بـعـدمـا تـخــلـيـنـا عن خـدمـاته

اجملانيه . 
متى نكـف البحث عن وطن في فـنجان
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اطالع االخبار ومـايجري في اليمن من
اقــتــتــال طــائــفي  وقــبــله مــاجــرى في
العراق وفي سـوريا وفي ليبـيا ومصر
ــذهـبي فـي دول اخلـلـيج واالحــتـقـان ا

والسعودية واعالم داعش التركية...
بحثت في تاريخ كل هذه الدول لم اجد
تــفـكك مــجـتـمــعي حـصـل اثـر اخـتالف
مــذهــبـي كــمــا يــحـــصل االن وعــنــدمــا
تـعـمــقت في الـبـحث وجـدت ان صـمـام
االمــــان في كل هـــذه الــــبالد هم رجـــال
الدين االوفياء لله ولالسالم وللوطن..
عـندمـا كـانوا مـخـلصـ لـله اليخـشون
غـيــره كـانـت الـبالد امــنـة مــجـتــمـعــيـاً

ودينياً وان اختلفت سياسياً .
حـاولـت الــدول االسـتــعــمــاريــة دائــمـا
وابـــداً وخـــاصـــة بـــعـــد ثــورة الـــنـــفط
وحتـول مــصــيــر الــعــالم االقــتــصـادي
ـا حـبـاها والـتـكـنـلـوجي لـهـذه الـبـالد 
الـله من خيـرات كـثيـرة اصـبحـت فيـما
بـعـد وبـال  عـلى سـاكنـيـهـا وشـعـوبـها
نـتيـجة اطـمـاع الغـرب فـيهـا واحلرص
كل احلـــــرص عــــلـى عــــدم اخــــذ زمــــام
امـورهـا بيـدهـا  وخـطف قرارهـا مـنـها
لــكي تــبــقى رهــيــنــة لــقــرارات الــغـرب

واطماعهم فيها .......
مـــنـــذ زمن بـــعــيـــد حـــاولت كـل الــدول
ــغـتـصـبـة ان تـركـع الـشـعـوب تـركـيع ا
فــكــري عــبــر قـنــوات ديــنــيــة ثــقــافــيـة

ــواكـبـة الــتـطـور ظـاهـرهــا انـفــتـاحي 
الـغــربي وبــاطــنــهـا ســحب الــشــعـوب
الهي ـستـنقـع التـخلف واالنـشـغال 
احلـيــاة وصـغــائـرهــا لـيـتــسـنـى لـهـذه
القوى السيطرة على مقدرات الشعوب
لـيس بـقـوة الـسالح والـقـتل اخلـارجي
ا باالحتالل الفكري وانتزاع الوازع ا

الديني واالخالقي منهم .
كل هـذه االمـور كـانت عصـيـة نـوعـاً ما
عــلى هـذه الــقـوى لــوجـود تــيـار ديـني
ـذهــبـيـة مــخـلص في كل االجتــاهـات ا
مخلص لـله وللـوطن وبالتـالي انعكس
اخالصـه هـذا عــلى الـســلم اجملـتــمـعي
بـشـكل عـام ولم نـكـن نـعـرف الـطـائـفـية
ذهبيـة اال من خالل بعض احللقات وا
اخلالفيـة فيمـا يخص بعض الـعبادات
الثانـوية وبعض التـشريعات الـثانوية
ايــضـا فـيــمـا يـخص تــفـاصـيل الـزواج

يراث وووووو. مات وا وا
لـكـن اجلـوهــر وروح الـدين واالخالص
لـــلـه كـــان واحــــد وقـــبل كـل هـــذا كـــان
ـــواطــنــة شــعــار االخالص لــلــوطن وا
يـــــتـــــمـــــسك بـه كل رجـل دين او رمـــــز

مجتمعي 
لهذا سيطرت كل الدول االمبرالية على
سـياسـات وشـخـوص سيـاسـة كل هذه
البلدان لكن لم تستطع ان تسيطر على
رجـال الـدين وتـوظـفـهم لـصـالح خـدمة

االمـــة الـــيـــوم الى االحلـــاد والـــنـــفــور
والـكــفــر عــنـدمــا شــاهــدوا رجــال الـله

اجلدد ماذا يفعلون بالدين .
لــذلك عــلـــيــنــا الــعـــودة الى الــله والى

فطرتنا البريئة .
عــلــيــنــا الـــعــودة الى روح الــتــســامح
واحلب والـــســلم اجملـــتــمـــعي وتـــقــبل
النـاس على اسـاس عطـائهم االنـساني
ووالءهم الــوطـنـي جتـاه الــوطن وتـرك
س امـور مـعتـقداتـهم ودينـهم وما ما

يؤمنون به .
عـليـنـا نشـر احلب واحملـبة واالخالص

افــكــارهم  فـــخــاضــوا حــروب كــثــيــرة
وغـيـروا انـظمـة حـكم كـثـيـرة واوجدوا
عــمالء كـثــر في سـدات حــكم عـدة وفي
عــدة دول لـكــنـهم لم يــنـجــحـوا في بث
روح الــفـرقــة والـتــنـاحــر ابـدا لــوجـود
صــمـامــات امـان في فــكـر وقــلب رجـال
قـاومة الـدين اخمللـصـ  لهـذا كـانت ا
دائـمــاً عـنــوان كـبــيــر لـكل هــذه الـدول

بشكل شعبي مجتمعي .
امـا الـيـوم جنح االعـداء بـشـكل واضح
جــداً في خــطف اخلــطــاب الــديــني من
االيــــادي اخملــــلـــــصــــة لــــله ولــــلــــوطن

واوجدوا بدائل تـنشر خطـاب بعيد كل
الـــــبــــــعـــــد عـن روح الـــــدين االسـالمي
فــأدخـلـوا الـفـرقـة والــتـنـاحـر وفـتـحـوا
ــة جــداً واخــرجــوا مــنــهــا ادارج قــد
بـــــعض مـن بــــعـض واثــــاروا الـــــفــــ
واخلالفـــات حتت رايــات الـــدين حــتى
يفرقوا االخ من اخيه واجلار من جاره
والزوج من زوجه بعـدما كانت كل هذه
الـتــفــرعــات تـنــتــهي لــشــجـرة االسالم

الكبير.
اوجـــدوا اسالم النــعــرفـه وال نــؤمن به
ــفـرداته فــتـحــول شـبـاب وال نــقـتــنع 

في هــذا احلـب جتـاه الــنــاس والــوطن
ترددين.. شكك وا حتى يلتحق بنا ا
اذا اردنــــا الـــــعــــودة لـالسالم ولــــروح
االسالم ولنشـر احملبة والـتأخي علـينا
ان نــتـخـلى عن مــصـاحلـنـا الــصـغـيـرة
وعــاداتـنـا الــبـلـيــدة لـنـجــتـمع في حب
الــوطن الـكـبـيــر ولـنـؤمن بــالـله الـعـلي

العظيم وحده الشريك له ......
الدين لله والوطن للجميع 

يزي قهر 
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مـاتت جــدتي قــبل أن تــضـفــر لــلـوطن
ـمـتـلئ جـديــلـته .تـركت أنـاء الـفـخـار ا
باحلناء حتت الشمس حتى جف أقام
ـنـثور الـوطن حدادآ بـشـعـره األسود ا
على حافة نهـرين مهددات باجلفاف ..
بــدأ الــوطن كل يــومــآ يــقــرأ الــفــاحته

  مرت
عــــلى روح جــــدتي الــــراحـــلــــة وعـــلى
لـفـوفة بـالـكفن والـدمـاء بدل جـدائـله ا

احلناء.
بـدأ ينـسج خـيوط أمـآل وهـمي  ينـظر
من نـافذة عـيـون وطـنه أمآل في تـغـير
قـدره الــسيء  لــكـنـه أجل لـيــوم غــيـر
مـعــلــوم والــسـبـب يـعــود ألزمــة مـزاج

أجتاحت شعبة ...
روحـي تــــشـــــبه شـــــعــــبـي أحــــيـــــانــــآ

زاجيتها.
ـزاجية لذلك لم تنجح شعبي حتكمه ا
أي ثورة الى األن كـلما اشـتعـلت بقوه
وهــــبت الـــنـــيــــران كـــلـــمـــا تــــنـــبـــأنـــا

بأنطفائها..
عـلى الــشـعب أن يـطـالب أوآل بـأضـافه
دارس حتمل عـنوان كيفيه مادة في ا
ـزاج لـقـهـر الـنـفس من اجل تـرويض ا

احلريه . 
اين رحـل جـــدي ? لـــيــــفـــتـل شـــاربه و
يتفاخر أمام احفاده بثوره العشرين 
ويـــدفــعـــهم نـــحــوا احلـــريه و نـــحــوا

احلــيـــاة نــحــوا كــســر الـــقــيــود الــتي
أصــــابـــهـــا الـــصــــد من رضـــوخـــنـــا

ازوشي للظلم . ا
بـاألخـيـر أن االنـسـان يـنـاضل من أجل
احلـــريه عـــنـــدمـــا يـــؤمن أنه حـــرآ من

الداخل فقط .
مات جدي مـنذ سنـ طويله  بدل من
وضـع اخلط األســــــود عــــــلى حــــــافـــــة

صورته  كتبت ماتت الثوره...
كانت صـورتـة حتمل حـداد وطن كامل
 وطن نـشـعـر عـلى أرضه أنـنـا نـعيش

نفى . في ا
في طـفولـتي صـعب علي كـتـابة أنـشاء
عن الـوطن  كــتـبت عـبـارة وطـني رمـز
األمـــــان  ســــرحت طـــــويــــآل فـي تــــلك
العباره وعدت أمـحيها  قدمت ورقتي
فــــارغــــة دون أن حتــــمـل أســــمي  من
الــسيء أن أكــذب عـلى اجلــمــيع وأنـا
التي لم أستطع أن اكذب على نفسي 
لم اكتب أسمي كي ال يحـزن ما يسمى
بـالوطن  ألنـي محـوته وكـتـبت اسمي
عـلـى ورقه بـاهـته صــنـعت في ارضه 
جــمــيــعــنـا نــنــظــر خــلف ثــقب الــبـاب
اخلــشــبـي الــقــد  لــنــتــفــقــد مــعــالم
الـوجود  نـبـحث عن جمـالـية األشـياء
في عـمق قـبـحـهـا نـصـنع خـيـوط أمآل
من نــسـيج الـعـنـكـبـوت  ونـتـشـبث به

بقوه .

وقــامـوس كـتب قــهـوه ? وخـطــوط يـد 
ستقبل.. بلغه اجنبيه  يكشف لنا ا
امآل في اكـتشاف وطن جـديد نـتنفس
مـن خالله هــواء احلــريه دون تــقــيــد 
بــدال من بـقــايـا وطن تــظـهــر في حـافه
فـنــجـان يــعـود لـســيـده عــجـوز  وطن
يــولـد دون ثــوره وشــعــبــآ نــائم حتت
ــزاج  و أضـغـاث أحالم شـبه رحـمه ا
ورديه  في واقع يـجـبـرك عـلى مـناداة
ــوت كل يــوم  لــكي يــنــقـذك من أرق ا

ابدي  وامآل كاذب ...
علم بـعدما أحيل الـى التقاعد  يقف ا
أمام بنايـة مدرسه يستـذكر جيل كامل
تـربى عـلى يده  لـكـنه تـذكـر أن اجليل
الــذي أعــده كل يــوم حتــمل جــنــازته 
جــيــآل أصـابــته لــعــنه الــعــاطــلـ عن
الــعــمل  مــسح الــعــرق من جــبــيــنه 
واطــلق آهـاته  تــكـلم وحــشـرجه األلم
في صوته  وهـو يبتـلع مرارة األيام 

والضيق في فمه ..
يـا لــيت لـو لـم امـتــهن الـتــعــلـيم  ولم

أحمل في قلبي وجع جيآل كامل ..
أذكـر جـيـدآ ذلك الـرجل الـعـجـوز الـذي
أصـــابه ســرطـــان الـــيــأس أصـــابــعه 
يــنـتـظـر وطـنــآ يـسـتـأصل مـرضه  وال
يـــعــــلم أن الـــوطن ذاتـه يـــنـــتـــظـــر من
يـــســـتــأصـــله من الـــوجــود لـــيـــصــبح

عدمآ.....
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ـأسـاة عـلى يــخـرج اصـابـعه ويــعـدد ا
عـــددهن  هــذا حــصــار وهــذه حــرب 
بـعـدهـا يـعـدد اسـمـاء احلـروب  حـتى
يـصل الصـبـعه العـاشـر  تـأفف وتـكلم

بضيق  هنا قد تالشى الوطن ....

ـــزاج  بــجــرع من مــتى نـــســتــأصل ا
قـاومه حتي التـشـجيع واألصـرار  وا
ال يـصبح مـرض وراثي يـستـمـر جليل
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دخـلنـا في اهم االشـهر احلـرم وهو شـهر مـحرم احلرام
وكـلـنــا نـعـلم ان لـهـذا الـشـهـر قـدسـيـته اخلـاصـة في كل
ارجـاء الـعالم وكـلـنا نـعـلم ان لهـذا الـشهـر تـقالـيـده التي
ورثـنـاهـا عن اجـدادنـا وآبـائـنـا فـهـذا من يـطبـخ وهذا من
ـارة يـوزع الــنـذور وهـذا من يـنـصب الـسـرادق لـطـعـام ا
احــتــرامــا لــهــذا الــشــهـر واحــتــرامــا لــســيــد الــشــهـداء

) عليه السالم ....  (احلس
وكـثـيـر من الـشعـراء والـكـتاب والـرؤسـاء والـفالسـفة من
كــتب بـحق سـيـد الـشــهـداء ابـا عـبـد الــله احلـسـ عـلـيه
الـــسالم ... اعــود الى مــوضـــوعي االصــلي  او عــنــوان
مــوضـــوعي فــفي اآلونــة االخــيـــرة شــاهــدنــا وســمــعــنــا
ـقـلدة لـلـطرب او الـلحن بـاألغـاني واألناشـيـد احلسـيـنة ا
ــا آثــار اسـتــهـزاء بــعض الــنـقــاد والــشـارع الــعـراقي
وهـنـاك من يـجـعل عرسـة اسالمي لـكن الـشـبـاب ترقص
ـالـية عـليه ـبالغ ا ومـا يـسمى  رادود يـغـني  ويبـدأ نثـر ا
لـهى اما الـضربـة القـوية الـتي هزت وهـذا يشـابه عـمل ا
ـطــرب نـور الـزين (طــايـره الـونه) اجملــتـمع هي اغــنـيـة  ا
ـأخوذة  من اللحن احلـسيني (كوم اقعـد يبوء الغيرة) وا
وهـذا مـا اسـميه اسـتـهـزاء بهـذا الـشـهر وعـدم االحـترام

ألهل البيت عليهم السالم .. 
وهـذا ايضـا بسبـب عدم وجود الـرقابـة للكـلمـات واللحن
وسيقيـة لذلك اطالب اجلهات اخملتصة من قـبل اللجان ا

نع مثل هكذا اغاني .... 
امـا االخـرى فـكـانت لـلـرادود الـكـبـيـر وصـاحب الـصوت
ال باسم الـكربـالئي والذي اسـتغـربت باخـتياره ـميـز ا ا
هـذا اللـحن في يوم عـيد الـغديـر وعن االمام (عـلي) عليه
ـطربـة مي ووحيد الـسالم  .. عنـدما اخـتار حلن اغنـية ا

(مواعد حبيبي انه) .. 
نـشدين والرواد فـنصـيحـتي يا اخـواني  من الفـنانـ وا
ناسب الذي ال يتعارض مع هذا يـد ان يختاروا اللحن ا

الـشهر وبقية االشهر احلرم حتى نحترم
انـفسنا ويحـترمنا االخرون واهم من
هــذا احـتـرام قــدسـيـة الــشـهـر واهل
الـــبـــيت واألمـــة األطـــهـــار والـــصالة
والـسالم علـى سيـدنا (محـمد) واله

الطيب ...

يقف بعيدآ 
يحاول ازالة احمر الشفاه الذي طبعته

فتاة الليل على رقبتهً
يظنني الاراه

أنه هناك
يلوحً لي بأصغر جرح تسبب لي به

سك بيده بقطعة شاش ملطخة بوجع
اخليانة

ـوزعـة على الـنـاس .هنـا قد ـياه ا بـأنابـيب ا
واجـه هــو وفــريــقـه شــتى أنـــواع الــصــعــاب
ابتـداءآ من اجلـو شديـد احلـرارة وعدم تـوفر
ــواد االولـيــة واالنــشـائــيــة  بـاإلضــافـة إلى ا
اء تماماً ,لذا اتساخ وتلوث أرضيـة مجمع ا
قام بنفسه بتسليك وتـهيئة ارضية مجمعات
ــعـدات ـيـاه ,وأرسل اخــرين لـــيـبــتــاعـوا ا ا
ــاطــورات الــعــمالقــة لــلـضخ ــتــطــلــبـة كـ ا ا
والـفـالتـر لــتــصــفــيــة وكل مــاحتــتــاجـة تــلك
اجملـمـعـات لـلــعـمل بـصـورة مـتـكـامـلـة. واجه
سـمـاحـته  مـشـكـلـة صـعـبـة وهي عـدم وجـود
مكان صالح لـلعمل. فأضـطر للعـمل من نقطة
الـصـفــر وواصل الـلـيل بـالــنـهـار حـتى اجنـز
بــبـــضع ايـــام قالئـل مــالـم تــنـــجـــزه الـــدولــة
ـيـزانيـات االنـفجـاريـة على بــمؤسـسـاتهـا وا
ــكـلف مــدى خــمــسـة عــشــر عــامـآ. الــفــريق ا
اء الصالح للشرب ألهالي البصرة بإيصال ا
ــرجع األعـلى ,عـمل ومــازال يـعـمل من قـبل ا
وتمكن جاهـداً منذ سـاعة وصـولة الـبصرة  ,
من تــقـد إجنـازات كــبـيــرة والـقــيـام بــضخ
ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب في بـعض األحـيـاء ا
الــبــصــريــة. لـــذا يــجب عــلى مـن يــنــســبــون
أنــفـسـهم كـ أبــنـاء لــهــذا الـوطن ان يـعــمـلـوا
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أصبحنا سجناء ألجهزتنا االلكترونية 
زاجـنـا أو بـاالحرى نـتـحكـم بهـا عـند كل ردة تـتـحـكم 

فعل !
عـند احلـزن غالـباً مـا نبـحث عن صورة حـزينـة نضـعها
ـا نــكـتـفي صــورة شـخــصـيـة أو نــقـوم بــنـشـرهــا أو ر

بالنظر إليها طويالً لنبحث عن شيء !? 
ـا نُـفـرغ طاقـتـنـا الـسلـبـيـة عـند الـتـمـعن بـها بـتـركـيز ر

شديد .
ا يـعـبـر عن مـا بـداخـلـنا أو قـد يـؤثـر بـنـا نص عـابـر ر

نتذكر موقف مع فنحزن . 
وأفـرح جـداً عـنـد مـشـاهـدتي صـور ألصـدقـاء الـطـفـولـة
فـضلة  مكان جـميل وهاد  ذكرياتي مـثالً  أكلتي ا
قـبـل سـنـ  مـوقف طـريف  أو سـكـون الـلـيل والـهـواء
الـنـقي يـغـريني لـلـهـدوء التـام وتـصـفـية مـا يـدور بـذهني
ا فراغه إلنعم بنوم ويـشتته لينقل لي هدوئه وسكونه ر

هاد .
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رجع الديني األعلى آية الله العظمى أرسل ا
الـسـيــد عـلي احلـسـيـني الــسـيـسـتـاني دامت
بركـاته  ,الـوكـيل الـشـرعي سـمـاحـة آيـة الـله
ـهـندس الـسـيـد أحـمد الـصـافي حـفـظه الله ا
ليـمثل سـماحـته إلى البـصرة. شكـل الصافي
هندس والفني ووصل البصرة وفداً من ا
بعـد التكـليف مـباشرةً سـرعان مـا وصل عقد
عدة إجـتمـاعات موجـزة بسـاعات قـليـلة حدد
فيـهـا اخللل ومـاهي طريـقـة العـمل الصـحيح
الذي تكون مدته اقصر واجنازة أكبر ,وفعالً
عقد اجتماع مع الفني ووضع اخلطط وبدأ
الـعــمل عــلى الــتــنــفــيــذ الــفـعــلي عــلى أرض
الــواقع.  كـان اجــتـمــاع تـشــخـيص األخــطـاء
صباحاً والـعمل مساءآً  ,قسم عمله اخلدمي
بـ الفـريق الـذي يـترأسه .لـيـكـون من يرسم
خـريــطـة الـعـمـل واآلخـر يـنـفــذ الـعـمل. ونـزل
بـنـفسـة بـاعـتبـاره مـهـنـدس للـعـمل مع عـمال
ـشــروع ويــشـرف الــصــيــانـة تــراه يــخـطـط ا
بــنــفــسه عــلى تــنــفـيــذه. بــذل أقــصى جــهـده
لــينـجز مـايحـتاجـة سـكان الـفيـحاء الـعطـشة
من مـــاء صــالح لــلــشــرب. نــعم قــد ادى عــدة
ـشــهـد واحـد وهــو مـشـهــد اخلـدمـة, ادوار 
اء الـصالح لـشرب وحتسـ مسـتـوى ضخ ا

الـبصرة الفيـحاء هي ام العراقيـ حتتضنهـم بحضنها
الـدافئ تطـعمهم وتـأويهم. هي بـساطهم وغـطائهم  ,هي
شـمــعـة حتـتـرق لـتـضـيء الـدرب طـيـبـة كـطــيب نـخـيـلـهـا
وشـامخة كـشمـوخ ثغر الـعراق وسلـته عندمـا تكتب عن
الــبـصــرة ال تـخــتـصــر كـلــمـات او ســطـور او قــصـة او
قــصـيـدة شـعـر فــهي نـخـلـة بــاسـقـة ال تـعــجـزهـا سـنـ
عـجاف وال تقـادم الزمن ولكن لـنقف ونقـول ماذا يحدث
ـاذا ـاذا هـذا اجلــفـاء والـقـسـوة ?   بــالـبـصـرة االن ? و
تـطـعن الـبصـرة بـخـنجـر مـسـموم رغـم عطـاءهـا الذي ال
ـاذا هي مـائــدة عـامـرة لـكل الــعـراقـيـ من يــنـضب ?  
شـمـال الـوطن الى وسـطه وغربـه وجنـوبه وهي تـتـضور
جـوعا ? ما هو الهدف من افقار البصرة وجتويع اهلها
ــعــمــورة ?  هل هــو مــخــطط يــدفع وهـي اغــنى بــقــاع ا
اذا البـصرة بالذات ومن بـالوضع الى ما هـو أسوء ! و
ا يحدث . سؤولية  وراء مـا يجري فيها ومن يتحمل ا
خــمــســة عـــشــر عــامــا تــعــاقــبت األحــزاب ( اسالمــيــة
وعــلـمـانـيــة) ولم جتـني الـبـصــرة غـيـر الـنــهب المـوالـهـا
والـسـرقات وسـوء اخلـدمات  ,بـل من سيء الى اسوء .
هـل بـقي حـزب او كــتـلـة لم تــتـولى احلـكم فـي الـبـصـرة
(احلـكـومـيـة احملـليـة) او (احلـكـومـة االحتـادية) اذن اين
ذهــبت امــوال الــبــصــرة واين مــشــاريـعــهــا الــتــنــمــويـة
واخلــدمــيــة اذن من يــذبـح االن هم االحــزاب احلــاكــمـة
بــعــنــفــهــا االسـالمي والــلــبــرالي وعــقــد قــران دائم مع
ـتـآمرين عـلى العـراق والبـصـرة الفـيحـاء من امريـكان ا
وصــهـايــنـة ودول جـوار . فــان اسـتــقـرار الـبــصـرة هـو
اسـتـقرار الـعراق ونـهوض الـبصـرة هو نـهوض الـعراق
وازدهـــار الــبـــصــرة هـــو ازدهــار الـــعــراق واذا غـــرقت
الـبصرة السامح الله سيغرق كل العراق فمن هنا اقول
ـسـتـحـيل تطـالب بـحق كـفـلـها ان الـبـصـرة ال تـطالـب با
الـدسـتور تـطـالب بخـدمـات هي من سلم االولـويـات لكل
ـاء تـرف والـكـهـربـاء تـرف والـبـنى الـتـحـتـية شـعب هل ا
لـلبـصرة تـرف وهي بنـدقيـة العـراق بل والعـالم . ارجوا

ان تـقارن مدينة البندقية في ايطاليا
والبصرة فما هو االختالف . 

وهـناك رجـال بناة وهـنا سراق .
هـذا هـو الفـرق اذن انقـذوا امكم

البصرة الفيحاء.
     

من أينَ نلقاها
من مأساةٍ تُرافِقُنا
من أوضاعٍ تواكِبُنا

من ذاكرةِ األيام اخلاوية
من جتريدٍ دائم النشور
من وعود عاجزة اخللود

كم أنت وخيم أيها القلب !
كم أنت مُبالغ ?

إخمد قليالً دون مُباالة
هدأ مُستمعاً !

عزفَ موسيقاك الالإرادية
تُبقي هذا اجلسد ضائعاً

ب أشالء الوجود الوهميّ
آخــذاً شــريــحــة أيــامــنـا

ُتناثرة ا

اعـلم جـيــداً انك لـست سـوى حـجـارة و
تراب ونسـمات هواء شحـيحة الـعاطفة
والــثــراء  ومــيــاهٍ قــد تــلــوثت بــفــسـاد
الـسابـقـ والقـادمـ  وابنـيـةً انهـكـها
ــاضي و اذلــهـا احلــاضــر و اتـعــبــهـا ا
انــتـظــار الـغــد  اعـلم جــيـداً انك مــنـازل
مـهـجـورة وان وجــد سـاكـنـيـهـا  وازقـة
ـال مُـلِــئت بـاخلــونـة والـقــتـلـة وذوات ا
الذين حكمونا فتفننوا بأساليب الدمار
واخلــراب  وانت تــعـلـم بـذلـك لـكــنك لم
حترك عـواصف غـضبك عـلـيهم لم تـأمر
احلــجــارة بـســحــقـهـم لـيــكــونـوا عِــبـرة
لـغــيـرهم  لم تــرضَ بـغـضــبك ان يـصل
الــفـقــراء فـكــتــمت غـضــبك عــنـهم كي ال
تؤذي ببراكينك الثائرة أجساد األبرياء
 اعلم جـيداً انـني ح اغـادرك لن اعود
ثانـيةً مـطلـقاً  لن اراك من بـعيـد فألوّح
بـيـدي اليـصال سـالمي لك  اعـلم جـيداً
انـنـي راحـلــة بال عـودة  بال ذكــريـات 
بال ابٍ انــتـظــره ســاعـة عــودته  بال امٍ
تــمـدني بــالــصـبــر و تـدس في جــسـدي
تريـاق االمل  الجل الغـد ال اكثر من ذلك
 الجل يـــومٍ جـــديـــد اعـــيــشـه قـــاطـــعــةً
تفاصيـله بصعوبـة الصل اليوم االخر 
ــة دون ان تـراودني الجل ان احـيــا سـا
افـكـار سـوداءة الـلـون  نـاسـيـةً الـضوء
األبيض في نـهاية الـدرب  ح تـتمكن
من الـســيـطـرة عـلى مـخـيــلـة الـكـثـيـرين

ـسـدود  تـسـتـطـيع ان فـكـرة الـطــريق ا
جتـعـلــهم يـنـهـون حـيــاتـهم ظـنـاً بـأنـهم
ســــيــــغـــادرون الـى الـــفــــردوس  لم اكن
اصـدق ان من ابــقـاني فــيك يـا وطن قـد
مات  انت االن لست سوى جمادٍ مهدم
ومحـتـرق وغارق بـاحـزانك منـذ احلرب
األخــيـــرة الــتي عـــايــشـتُ ســجـــنــهــا و
ـعـنى تــفـاصـيــلـهـا الــتي لم تُـمــتـني بــا
احلقيقي اال انها اماتت كل شيء جميلٍ
في ذاكـــرتي أحـــرقت احلـــرب األخـــيــرة
ايــامي الـســابـقــة الكـون بــقـايــا انـسـانٍ
اماته الـندم اعـلم انك ستـظل تنـظر الى
خطواتي وانا راحلـة من غير ان تُمسك
يـداكَ الــقـفـرة بـتـرابــهـا ذراعي  نـاهـيـاً
شـبـابي من ان يــعـيش بـسالم مـا ابـقى
القدر من سنـ عمري  اتركني ارحل 
ال جتعلني عـدداً بائس في جرد سكانك
السنوي يا وطن اعلم جيداً اننا لم نكن
اصـدقـاءاً وقـد لن نـكـون يـوماً  رضـيتُ
رغمـاً عـني ان أؤخـذ من تـرابك اال انني
لن ارضى عــودة جـســدي الى قــبـورك 
اخشى ان ال اجد قبراً يـحتضن جسدي
بطـريقـةٍ إنـسانـية من غـير ان تُـنبش او
ان يــضع الــســحــرة أعــمــالــهـم بــجـوار
جــثـــتي او ان يــضع ســـكــانك نــفــايــات
ايامهم فوقه  كل شيء بات مشوهاً فيك
فــاالن مــشــوهـاً بــافــعــال االمس والــغـد
سيـتشـوه بافعـال االن  كل شيءٍ قاحالً

انوار ليـلك لم تعـد كمـا كانت في بعض
ايامك اجلمـيلـة  ال اجد شيـئاً يجـعلني
انــتـظـر قــدوم الـسـعــادة الـيك  فــالـعـام
الذي يذهب يـحمل معه الـكثير من األلم
وتى والـضيـاع  غـاب عنك من يـقلب وا
ذرات تـرابك اخلصـبـة لـينـثـر عـليـهـا ما
شـاءت األرض انـبـاته  غـاب عنـك عذبُ
اء الذي كنت تتفاخر به ب غيرك من ا
الـبـلـدان  حـتى هـواءك الـذي إخـتلـطت
فسد  أصبحت فيه انفاس الشريف وا
تقـتلـنا بصـمت لنـكون احـياءاً باالوراق
الـرسمـيـة وامواتـاً بـالـنسـبـة لتـقـديرات
احليـاة الـبشـرية  سـأغـيب عنك كـقرص
الــشــمس حــ يــخــتــبئ خــلف مــحــيطٍ
هدأت للتو امواجه  ليُعلن ذلك القرص
األحــــمـــر غــــروبه الى حــــ الـــعـــودة 
علنة فيتشوه كماله بإنـكسار األمواج ا
احـتـجـاجـهــا لـغـيـابه  لـكن سـرعـان مـا
تُعلن في صباح اليوم االخر اشعته عن
ُضيئة على األرض و يدب بدء احلياة ا
ُـنـتظـرين الـتـفـاؤل في نـفـوس الـبـشـر ا
لـذلك الـلقـاء  وقـتـهـا تـتـراقص األمواج
من جديـد في محيـطهـا الواسع وكـأنها
اسعد مـخلوقـات الوجود  امـا انا أيها
الــوطن فـالــتــمس مـنـك الـعــذر لن اعـود

اليك كما فعل قرص الشمس .
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