
اردنـا جيل من الـعـظمـاء فـيجب ان
نـــوجـــد لـــهم الـــبـــيـــئـــة الـــســـويــة
ونشجعهم على االبتكار والنجاح
ـا فـلـوال تـشـجـيع مـاري ألديـسـون 
ـا انــار لــنــا الــعـالم ــا و صــار عــا

صباحه
ـدرسـة بــرسـالـة فـعــنـدمــا بـعـثـت ا

لها 
قـرأتـهــا وقـالت ان الـرســالـة تـقـول
درسة عن استقبال (تأسف ادارة ا
ـدرسة نـظراً ألرتـفاع تـوماس في ا
مـــســتــوى ذكـــائه الالفت مـــقــارنــة
ـــــا قــــد يــــؤثـــــر عــــلى بـــــزمالئه 
حتــصــيـلــهم الــعــلــمي وشــعـورهم
باالحباط امـام تفوقه البـالغ عليهم
لـذا نأمل مـنـكم البـحث عن مـدرسة
اخــرى تــلــيـق بــقـدراتـه الــعــلــمــيـة
ومـسـتـوى ذكـائه الــبـالغ) مـوقـفـهـا
عـظـيم بـتـبـديل مـضـمـون الـرسـالـة
ـا ســاعـد عــلى غــرس الـثــقـة في
نــفـس أبــنـــهــا وتـــشــجـــيــعـه عــلى
مــواصــلــة الــســعي وراء الــنــجـاح

ودفعته لالبتكار واألختراع 
تكمن قوة الشعوب بقوة ابنائها
وعـطـائهم وحـبـهم لـلعـلم والـسعي

ورائه
ان يـكون اجملـتمع مـثقـفاً مـعناه ان
تـزرع ثـقـافـة الــفـكـر بـعـقـول اوالده

منذ الصغر
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الـتـشـجـيع هـو عـمـلـيـة دفع االفراد
ـهـامـهم بـشـكل كـامل من لـلـقـيـام 
خالل اغـراقـهم بـعـبـارات ومـشـاعر
حـــمــاســـيــة تـــشـــعــرهم بـــقـــوتــهم

وذكائهم وتيقنهم بقدراتهم
التالمـيذ في مـرحلـة االبتـدائية هم
ـــســتــقــبل الــبـــذرة األولى جلــيل ا
فـــمـــنـــهم ســـيـــتـــخـــرج الـــطـــبـــيب
ــعـلم هم ــهــنـدس واحملــامي وا وا
نـواة الـعـلم وخـريـطـة احلـيـاة فـهم

اكثر الناس حاجة له
لـتـزرع بـدواخـلـهم الـثـقـة بـالـنـفس
والـقـدرة على االبـداع وتـفـتح افاق
ــعـرفـة والـسـعي وراء الـعـلم حب ا

والثقافة 
ان استخدام العبارات التشجيعية
جتـعـله يــطـيـر فـرحــاً ويـبـدأ بـبـذل

مجهود اكبر 
فـأذا ربت عـلى كـتـفه وقـيل له رائع

انتً ذكي
انَـت بطل ألنك اجنزت فروضك 

ستكون نتائجها ايجابية
بـعــكس الــتـوبــيخ والـصــراخ فـأنه
يــهـدم مــعـنــويـاتـه ويـزرع بــداخـله

درسة  كراهية للمعلمة وا
ان األجــــيـــال الـــتي تــــتـــربى عـــلى
احترام افكارهم واعطائهم مساحة
لــلـتـعـبــيـر عـنــهـا وتـمـتــلئ ايـامـهم
ـواصـلـة بـالـتــشـجـيع والـتـحــفـيـز 
طلب الـعلم  حـتماً سـتكـون اجيال
بـنـاءة مـفـكــرة وواعـيـة اكـثـر  فـأن
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بعقوبة

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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كــنت بــاالبـتــدائــيـة وايــام حــصـار
وميزانـية البـلد اغلبـها تذهب على
البـطـاقـة الـتمـويـنـيـة فكـان جتـلـيد
الـــكــــتب واجب مـن اجل احلـــفـــاظ

عليها. 
تصبح الكتب متشابهة وال يختلف
كتـاب عن اخر اال من حـيث احلجم
والسمك كـنت طفل واحب ان انظر
الى غالف الـــكــتــاب وكـــنت دائــمــا
انـظــر عـلى الــكـتــاب الـذي حتــمـله
ـــعــلـــمـــة وكــنـت اســرق الـــنـــظــر ا
التـفــحـصه وكــأني ال امــتـلك مــثـله
وانـا فـعال ال امـتـلك مــثـله فـكـتـابي
بــائس يـخــفي جــمــاله بــورق اخـر
لـيــحــافظ عــلى غالفه كــانت هــنـاك
زق كـتابه غـرامة مـاليـة عـلى من 
واذا لـم يــــــغـلف الـكــتـاب يـسـحب
مـــنه لــــتـــكــــون دمـــوعه هـي الـــتي
تـشـــــــــــاركه طــريــقه لـلــبــيت بـدل
كـتبـه لم يـعلـمـونـا احلـفـاظ عـلـيـها
بجمـالها لم يعـلمونا كـيف نضعها
ـلـك ثروة امـام اعـيـنـــــــنـا كـأنـنـا 
بـــدل ان تــكـــون مـــجـــــــــرد كـــومــة
اوراق مـجــبـور ان احــافظ عـلــيـهـا
ــديـر وتــوبــيخ خــوف من ضــرب ا

علمة.  ا
كـبـرت ونـسـيت كل هـذا واصـبحت
اتـــطــرق المـــور اكـــــــــثــر اهـــمــيــة
بــنــظـري وكــيف يــجب ان يــتــغــيـر
وضع الـــبــلــد خــاصــة من نــاحــيــة
الــتـعــلــيم خــاصـة وانــنــا يـجب ان
درسي ودوام نـطـيل وقت الـدوام ا

اجلامعات حتى يكون هناك متسع
مـن الـوقت الداء الــواجـبــات هـنـاك
فـــيــكــون عــلــيــهم فـي الــبــيت فــقط
ــذاكـــرة اال انــني الـــتــحـــضــيـــر وا
انـــصــــدمت بـــأن اجلـــامـــعـــات هي
االخــرى تــعـــاني نــفـس اخلــلل من
ناحـية الـتحـضيـر والوقت فـأيقنت
ـشكلة قـد كبرت مـعنا من ان هذه ا
ايـام االبتـدائـية خـاصـة وان اختي
الـصــغـيـرة قــبل يـومـ اخــبـرتـني
اننا اذا لم جنلد لها الكتب ستقوم
ـدرسة بسـحبها مـنها هذا مديرة ا
ونـــحـن الـــيـــوم بـــعـــد  13عـــام من
سقوط النظام البعثي في العراق 
ـــشـــكـــلـــة ال تــكـــمـن بــإرادة لـــعل ا
ـا تــكـمن في الـتـغــيـيــر وحـسب ا

كيفية التغيير. 
وزارة الــتـــربـــيـــة تـــــــقـــوم بـــهــدم
االجـيـال مـتـتـالـيـة فـكـيف الـسـبـيل
لـهذا الـتـغـيـيـر اذا لم نغـيـر عـقـلـية
ــعــلــمــ وان تــغــلــيف الــكــتــاب ا
ا الورقي بـورق اخر لن يـحمـيه ا
يــضع الــطـفـل امـام تــغــلــيف قـدرة

ابداعه
وبعد العجز من تـغيير هذه الفكرة
دعونـا نـطـلق حـمـلة النـهـاء تـكـلـفة
ــدرســيــة طــبــاعـــة غالف الــكــتب ا
ونضـعهـا بدون تـصامـيم فهذا اقل
ــكن ان نــقــوله بــعــد كل تــلك مــا 

احملاوالت.
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كم  كنا  نؤذي بعضنا
 البعض  بأشد أنواع  األذى 
كم جرحتني بهذا  العمق

وكم  أصبحت معك 
 ككائن هالمياً  ال حياة فيه

××××
كم تسببت في  

تي وانكساري   هز
حتى تشابه حضورك  وغيابك 

أرحل بعيداً ما عادَ قلبي 
ينغز باحلن
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رات القادمة  ..  في ا
سأخبرك اني نسيتك 

وأن ما عادَ يعنيني الغياب 
سأخبرك كم كرهتك 

حد احلب 
وحتى الكتابة  لم تعد  تروق  لك 
ألنك  لم تدرك حجم الدمار الذي

تركتني به 
××××
ال تعلم كم تمنيتُ أن 

ال يحدث  بيننا ما نحنُ به األن
أن ال نتخلى عن كل  ذكرياتنا .. 

وعن حماقاتنا  معاً 

ـا ـرور  تـقـلــبـات األحـداث وســرعـة ا
يــتـــصـــوره الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
احلـــديث وعــــلى مـــدى األوراق الـــتي
ـرتــعــشــة شــوقـاً تـقــلــبــهــا األنـامـل ا
بـاالرتقـاء سلّم من نـصوص وخـواطر
وومـضات بـسالمة بـحـيث ال يتــــــأثر
ـــســـافـــات  وقـــد قلّ ـــديـــات وا فـي ا
ـنجزه كـتّابــــــــــهـا فأنـفرد شـيخـنا 
ـذكرة اجلـيب حتمل ليـخط ذكـريات 
ـتعاً عـلى سكة سفـر متوازنة سفراً 
كـان لتفتش في مع طبيـعة التـنقل وا
كهفٍ مـعتم لـيجـد فيه خيط أملٍ [ ص
وَمَنْ يجرؤ في التعمق ,]28
بـجغرافـية جـسدهـا غير كـاتبـنا الذي
خلص بقـلمه اجلـرأة والفـصاحة وكل
طـقوس الـرؤيـا ألجل رسم حملـة طيف
يركض خلف أو أمـام الشاعـر نفسه [

ص35 ].
ـــنــــجـــز بـــعض حــــتـــمـــا نــــقـــرأ في ا
الـتـفــاصـيل اخلـاصـة بــشـيـخـنـا وعن
طـلوبة خلـفيتـه البيـضاء كالـصورة ا
فـي جواز الـسـفـر لـغـرض الـسـفـر بـنا
ه مــروراً بــدجــلــة الــتي روت إلى عــا
عــطـشه وسـنـابل مـديـنـته الـتي سـدت
رمـق عـشـقه  يـحـمل في نـبـرة شـعـره
حلـن جـــمـــال احلـــزن في مـــوســـيـــقى

©V²J « nKſ® p³²  bKł

ÊUł w½√ u  u

لـلـمتـابع لالحـداث مـا بـ عام 2003
ــؤلم الـذي ولـغــايـة 2018 والــواقع ا
نـــــعـــــيــــشـه ومــــا نـــــســـــمــــيـه عــــراق
قراطية والـعهد اجلديد واالفكار الد
سـتوردة الـتي جاء بـها احملـتل بعد ا
عـام 2003. فـال بـد أن نـذكــر حـقــيـقـة
األحـداث ومـدى فـعـلهـا ومن ارتـكـبـها
حـاكمـاً مطـلـقاً أو ديـكتـاتوراً حـسبـما

زعمنا وزعموا.
فالفرق شاسع ما بـ حكومة الطغاة
ــقـراطــيـة والــتــسـلط وحــكــومـة الــد
وللقاري التبيان في مغز احلديث فلو
عـدنـا الى زمن تـأمـيم الـنـفط الـعراقي
وبـقـرار احلـاكم الـفـردي أنـذاك والذي
ا نهـوبة  اعاد لـلعراقـي ثروتـهم ا
تـســبب بـالـكــثـيــر من األذى والـضـرر

لشركات النفط االجنبية.
ة حملو األمية أما ماشن من حملة ظا
حـتـى أن نـظـام اخملـابـرات انـذاك كـان
يــــراقـب جــــمــــيـع األطــــفـــــال من اجل
ــدرســة فـــحــسب  بل الــذهـــاب الى ا

وحتى اباءهم وامهاتهم ايضاً.
حـتى انـخـفض مـعـدل األمـيـة الى اقل
ئة في بلد كان ثالثة ارباعه من10 با
يـــعـــيـــشـــون ســـعــداء مـن دون قــراءة
وكــتـابــة والـغــريب أن اكــثـر ابــنـاءكم
صـاروا بـسـبب هـذه احلــمـلـة دكـاتـرة
ومــــهـــنـــدســــ وعـــلـــمــــاء في شـــتى

اجملاالت.

هـذا جــانب مــهم في حــيـاة الــتـعــلـيم
والـــذي  اصــدار قـــانـــونـــاً يـــجـــعل
ـــرحــلــة الــتـــعــلـــيم الــزامــيـــاً حــتى ا
ــا حـرم مـئـات االالف من الــثـانـويـة 
الـعـوائل الـعـراقـيـة من االسـتـفادة في
تشغـيل ابنائـها في بيع الـسجائر في

الشوارع.
أما مـنح األكراد حـكماً ذاتـياً كـما قيل
في وقـته أنه كـان (شـكـليـاً ) مـنـحـتهم
الـــدولــة الـــعــراقـــيــة انـــذاك من خالل
ـا تـمـنح انـكـلـتـرا الـسـلـطـات اكـثــر 
ــقــاطـعــة (ويـلــز) وذلك من دون وجه
حق خـــاصـــة وان االكـــراد في الـــدول
اجملــاورة يـتــمـتــعــون بـحــقـوق اكــبـر
بــكــثــيـر واليــتــعـرضــون لألضــطــهـاد
والــتـمــيـز ومن مـا أضــافت عـلى ذلك
بـأن حــولت الـلـغــة الـكـرديــة الى لـغـة
ثانـيـة يـتحـمـلـها الـعـراقـي اجـبـارياً
كـمــا اعـادت بـنـاء مــنـطـقــة كـردسـتـان
ـراقـبة وحـيث شـددت الـدولـة انـذاك ا
عـــــلى احلــــدود فــــيـــــمــــا جــــرم عــــلى
"قــجــقــجـــيــة" االحــزاب الـــكــرديــة من
العيش على اموال تهريب البضائع.
كــمـا مــنـحـت مـنــطـقــة احلــكم الـذاتي
صــحـفـاً تــصـدر بــالـلـغــتـ الـعــربـيـة
والــكـــرديـــة . االمـــر الــذي كـــان يـــعــد
ثابـة انتهاك صـارخ حلقوق األكراد

في مواصلة األمية.
تـبع للحالة هذا من جانب ولـلقاري ا

عامالً لـلتوازن مع الـقوة االسرائـيلية
ـا كـان يـشكل وتـتـحـدى غطـرسـتـها 

ة دولية عظمى. جر
دولة كـانت تنفق عـلى مشاريع الـبناء
من دون حـــســيب وال رقــيب اال انه لم
يـنـهب درهـمـاً واحـداً ولم يـسـمح ألي
مــســـــــــــؤول ان تـكــون له حـسـابـات
في الــبـــنــوك االجـــنــبـــيــة هـــذه دولــة
الـطـغـيـان والـدكـتــــــــاتـوريـة والـيـوم
قـراطيـة وياترى نـرقص ونغـني للـد
مــاذا نـــرى اطـــــــــفــال فـي الــشــوارع
يـبــيـعـون الـســكـائـر ام ســاعـات قـطع
الكـهرباء والـتي  انفاق (20) مليار

ـعـيـشـيـة فـأن الـدولة األقـتـصـاديـة وا
حـولت ثـروات الـعـراق لبـنـاء مـنـشأت
صنـاعـيـة عـلى عـكس مـا يـقـام حـالـياً
والـتـركـز عـلى االسـتـيـراد من اخلارج
كـمـا منـحت الـدولـة الـفالح اراضي
زراعـيـة اكـثـر مـا يـتـمـنـون كـما زودت
ــعـــدات ومــكــائن هــذه الــشــريـــحــة 
والــيــات كــمــا  تـنــظــيم جــمــعــيـات

تراقب األنتاج.
ـحص فـي مـجال ـتـابع الـثـقـافي  وا
الــتـــعــلــيم اجلــامـــعي وحــيث حــولت
اجلــامــعـات الـى مـؤســســات عـلــمــيـة
حـيث اســفـرت عن ظــهـور عــلـمـاء في

مــخـتــلف اجملـاالت من طب وهــنـدسـة
وكيمياء وكهرباء والكترونيات.

أمــا مـــا اصـــدر مـن قــانـــون يـــضـــمن
ــدنـــيــة لـــلــمــرأة ويـــكــفل احلــقـــوق ا
مـسـاواتهـا بـالرجـل فهـو قـليل .... كل
هـذا لم تــكن تـقــال بـحق عن حــكـومـة

الطغيان.
كل هــــذا كــــان اجنــــازاً حلــــكــــومــــات
الطغيان الدكتاتورية ولكن ماذا جرى
ة ان تـرى وتسمع فكـيف للقـوى الظا
دون حـراك فــقـد ارادو لـلـعـراق ارضـاً
وشعباً بأن يكون قـوة اقليمية عظمى
تــمـلـك اسـلــحــة دمـار شــامل وتــشـكل

يرية. دوالر على اعادة البناء البربر
ـــــلــــيـــــارات الى أم كـــــيف حتـــــولت ا
حـــســابـــات في اخلــارج ام نـــرى بــأم
عـــيـــونــنـــا كـــيف يـــتــقـــاسم الـــعــراق
احلـــصص والـــفــــســـاد والـــســـرقـــات
والـنـهـب بـأسـماء عـديـدة ... (غـطـيـلي
قراطـية التي وغطـيلك) هذه هي الـد
زيـنـت بـهـا صـدورنـا وراح ضـحـيـتـها
ابـــنـــاء الــــعـــراق عـــلـى امل احلـــيـــاة
ــــة وســــحــــقــــاً لــــلــــطــــغـــات الــــكــــر

قراطية. والدكتاتورية فلتحيا الد
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وسط غابةٍ من شعورٍ تكتظ باألغاريد
وسـقيفـة عصـافيـر ال أميـز لونـها ولو
من بـعـيـد يتـرآى لي حـلم تـليـد بـشدة
ــاءة صــغــيــرة تــتــردد في حتــديــد إ

وعد من قريب. كان وا ا
وسط أغـصـان من كـلـمات وأوراقٍ من
حــروف تـــرتــفع الــبـــراعم حــد خــدود
الــشـمـس تـقــطف وهــجـاً ســرعــان مـا
يــذوب بـ الـسـطـور تـسـيل اجلـداول
اء مـع وال وادي يحـدد تضاريس
الـصـخور والـرمـال والـرّيح قد يـقـسو
قـلـيالً عـلى أنـامل اإلحسـاس فـتـتـنمل
بـشـعــورِ وجـدٍ كـان يـغــور بـ طـيـات
القلب الـوحيد الـقابع في جوف كاتب
ــاء .. ] إذا ــاء.. ) مـــاذا لـــو [ وا ( وا
عـنى ب الفـينة هوى ولـو يتشـظى ا
واألخـــرى فــوق خــريــطـــة ال تــتــعــدى

الرسم احملدد .
هكـذا الكتـيب ال يكلـفني حجـمه حيزاً
وال ثـقــله عـنــاء احلـمل  كــان خـفـيف
الــظلّ كـظلْ غــيــمـةٍ في نــهـار تــمـوزي
تـغــطي واحــة من األمل يــرعى فــيــهـا
قـــطـــيع من الـــرجــاء  وكـــان تـــرتــيب
الـقـوافل مـتـنـوعـاً بـالـطـول والـعـرض
واجلــمــال وتــســلــسل األرقــام حتــمل
جتارةً لن تـبـور في زمن اجلفـاف يوم

ــرّ بـسـلــسـلـة من قـالــوا هـذا الــبـلـد 
سنوات عجاف .

ترتبط احلبيبة بغداد عاصمة الثقافة
بـشـريـان اجلـنـوب يـحـمل لـهـا الـنـقاء
والـصفـاء مـروراً برئـة الـطيب والـكرم
معطـراً بدعاء الـوالدين حينـما سألوا
الرحـمن أال يغيب عـنهم طـويالً فأنهم

نتظرون . ا
أســتــوقــفــني اإلهــداء  هل هـي حــقـاً
حبيبته أم أنها مدينة مفتحة األبواب
والــنـوافــذ لــتـهب فــيــهـا مــا طـاب من
نـسـيم وعـطـور ونـعـيم . أطـرق الـباب
األول أدخل وأجـلس  أرتـشف بـعض
الـــكـــلـــمــات مـن فـــنــاجـــ الـــشـــعــور
ـزوجة واإلحـسـاس وتأتي الـذاكـرة 
بــ الـتـأريخ واألسـئــلـة الـتي غـادرت
[ص 7 ]. تـــمــرّ الـــعــصـــافــيـــر وظــلت
األســئــلــة تــدور واحلـفــيــد يــلــهـو مع
ة جـدته القـابعـة خـلف خرافـات العـو

[ص 15]. 
يـــرتــمي الــرّيح بـــإحــضــان أعــشــاش
الشـجر وأغـنيـة تضـاهي الشـفاه  قد
يـكـون الـتـنـقل سـلـسـاً حـسب مـسـافـة
اخلــطـــوة فــهي داللــة واضـــحــة عــلى
فردات إمكـانيـة الكـاتب في إختـزال ا
خللق جوٍ يـليق بالقـار الذي يعيش

الـــفــرح مع رائـــحــة رغــيـف األمــهــات
ــشـوي في تـنـور احلـنـان .قـد تـكـون ا
األدوات التي  اسـتخدامـها كأدوات
التجميل في الـصالون لتزي عروس
ديــــوانـه ف[ أركض  أركـن  أغـــادر 
أثــقب  إمـتـطـيت  أغـيـر  أسـتـيـقظ 
أشــرب ] كـل هـذه األفــعــال جتــعل من
حـقــيـقـة الــوعي في الــشـعـور ورفض
الالواقـعــيـة في الــسـرد الـنــثـري وقـد
حتـقق بـالـفـعل مــرامه عـنـدمـا يـعـجن
وجودة الشاعر في مسامات الفراغ ا
في زمــنه احلـاضــر بــيـنــمـا الــعـوامل
ـواعـيـد  ــسـاعـدة كـانت [ كـؤوس ا ا
فــراشـاتي  ضــجـيـج  صـوت أقـدام 
أفـكـار  مــخـيـلـتي  قــبـاب نـاضـجـة ]
ـنـجـز حـيّـة نـديـةً جتـعل الـورقـة في ا
في حــــ جتــــبـــرنـي الــــقـــراءة عــــلى
االعــتــراف بـتــقــصــيــر عـبــاراتي وكل
ـا يـحـمـله ـنـجز  كالمـي اجتـاه هـذا ا
من مــعـان واســتــقـطــاب احلــداثـة في
غامرة ا هـذه ا الشكل والـتدوين  ر
بـالـنـسـبة لي نـاجـحـة حيـنـمـا أحصل
عـلى مـوافـقة شـاعـرنـا الـشيخ ( رجب

الشيخ ) بنشرها . 
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في كثير من األحيان جنـد صعوبة كبـيرة في اختيارنا
للموضوع الذي نوجه قلمـنا الذي بدا يتذمر من كثيرا
بـسـبب االحـراجــات الـتي نـضـعه فــيـهـا  وفي أحـيـان
وضـوع ونحاول جـاهدين الـتغاضي أخر يأتي ألـينـا ا
عنه ولكنه يفرض علينـا بعض أنواع الترهيب ويجبرنا

جبرا قسرا للكتابة .
تطـبعت إنـا وقـلمي عـلى وابل الهـجـمات الـتي نتـعرض
إليها بـ احل واألخر بـسبب الكتـابة وحتدث قـطيعة
بــيـنــنــا بــسـبـب تـلك الــكــلــمــات الـتي ال نــعــلم إلى أين

ستقودنا.
نستمع إلى مـصطلح يكـاد اجلميع يـتفق عليه في زمن
ـنـوعـا بل ومـحـرمـا هذا االتـفاق أصـبح مـحـضـورا و
ـصــطـلح هــو (لــو مـواني جــان .....)  افـتح قــنـوات ا
اإلخـبـار تــسـمـعـه من أعـلى ســلـطـة الــهـرم ونـزوال إلى
ــعـنـيـ بــإدارة الـبالد والى مــوظـفي الـدولـة الـسـادة ا
بـجـمـيـع الـدرجـات ال فـرق بــ ابـيض واسـود وال بـ

عربي أو أعجمي .
قهى نستـمع إليه من العامل الذي يـقدم استكان في ا
وعـنـد البـقـال مـوجـود عنـد كـيـلو الـطـمـاطة أو الشـاي 
اخليار الذي يـبتاعه  وعامل الـبناء ليس بـبعيد عنه إذ
ـا ارتـفع الـبنـيـان وأصبح شـاهـدا لـلعـيـان وكان لواله 
عمـله مجـهودا حـربيـا  وسائق سـيارة األجـرة (لو مو
ا كان أني جان) السير توقف  والشرطي لو مو أني 

لألمن إن يكون وهكذا .
نُ عــلى كل  مــتى نــعــلم بــان هــذه احلـيــاة هي كال 
منظـومة مـتكامـلة يـكمل احدنـا األخر وان الـعمل الذي
ا تقوم به تقدمه أنت سيعـود باألجر مقابـله وال فضل 
ألنه واجبـا عـلـيك القـيـام به  دع الـعمل الـذي تـقوم به
ـنــيــة الـتي واجـلـس في دارك فـنــحن ال نــحــتـاج إلـى ا
ن عـلى شـعبه فـرئـيس الـدولـة  تصـدع بـهـا رؤوسـنا 
ا كان موجودا على كرسيه ومتى ولوال الــــــــــشعب 
يعـلم بـأنه خـادمـا لهـم ال سيـدا عـلى مـجـموعـة عـبـيد 
ــوظف  تــعــــــيــنه في هــذا الــعــمل مــقــابل راتــبـا وا
شـهــريـا يـتــقـاضــاه مـقـابـل اخلـدمـة الــتي يـقــوم بـهـا 
والقـاضي واجبه قـبل تعـينه في هـذا اجملال هـو توفـير
ــنـظـومـة وتـامـ الــعـدل لـلـمــواطن  وبـقـيــة مـكـونـات ا

االجتماعية .
ــصـطــلح (لــــــــــو مــــــــــو أني كم هـو قـــــبــيح هـذا ا

جــــان .........).

aOA « Vł— dŽUAK  © ÆÆ¡U*«Ë ® w  ÂuF «

ال شك ان االنسان اذا تـخلى عن الكـذب تخلى عن كل
سلـبـية وعن كـل مفـسـدة وعن كل خـطيـئـة  مهـمـا كانت
صغـيرة او كـبيـرة واصبح مـنزهـا عن اي شبـهة او اي
ـعـروف جـيـدا شك حـول اخالصه ونـزاهـتـه وصـدقه  ا
راوغـة الـزيف الـكذب والـسـياسي ان السـيـاسة  هـي ا
مرواغ كـاذب واذا  خلـقـنا سـياسـي ال يـكـذبون يـعني
خلـقنا  مـجتـمعـا انسـانيـا سلـيمـا  صادقـا فالـسياسي
الصادق يخلق شعب صادق والسياسي الكاذب يخلق
شعب كـاذب وهـذا يعـني الـسيـاسي الـفاسـد يـكون في
الـوقت نـفـسه مـفـسـدا لـكل مـا حـوله حـتى يـعم افـسـاد
الشعب كله والسياسي الصالح يكون في الوقت نفسه
مصـلـحا لـكل من حـوله حتـى يعم اصالح الـشـعب كله
يــقـول االمــام عــلي عــلــيه الــسالم.  اذا صــلح احلــاكم
سئول واالصالح يـعني ال يكذب صـلح اجملتمع حتى ا
لـو كـان افــراده فـاسـدون واذا فــسـد احلــاكم  وفـسـاد
ـســئـول يـعـنـي احلـاكم كـذاب فــسـد اجملـتـمع احلـاكم ا
حتـى لو كـان افـراده صـاحلـون الـسـؤال هل يـوجد في
الـدنـيـا مــسـئـول سـيــاسي ال يـكـذب  فــاجملـامـلـة  الحـد
جملموعـة يعتبـر كذب واجملامل كـذاب  اخلوف من احد
من مـجــمـوعــة كــذب واخلـائف كــذاب ال اعـتــقـد يــوجـد
ســيـــاسي مــهـــمــا كـــان  ال يــكـــذب فــالـــكــذب وســـيــلــة
ـقـدمـة مـنــهم الـسـيـاسي الـسـيـاســيـ جـمـيـعــا  وفي ا
البـارع  اطـالب  السـيـد رئيس الـوزراء  اعـتبـار الـكذب
ـة مـخــلـفــة بـالــشـرف ويـرى الــبـاحث الـســيـاسي جــر
ألكـسـنـدر كـويري (A. Koyré) الذي يـذكـره ديـريدا
ـعاصر "يـسبح في في كتـابه أن اإلنسـان السـياسي ا
الـكــذب ويـخــضع لــلـكــذب في كل حلــظـة من حلــظـات

حياته". 
وما الـكذب إال نـقـيض الصـدق واحلقـيـقة فـهو جـرثوم
ينخـر جسم اجملـتمع الذي يـسيـطر علـيه حكـام كاذبون
" ـثقف وبهاليل. وهـذا يذكّر بـالكتاب الـتنبـؤي "خيانة ا
(La trahison des clercs) الذي كـتـبه الـفـرنسي
جوليان بندا عام 1927 وما زال راهناً في أيامنا هذه
ـثقـفـ أال يكـونوا كالبـاً حترس بخـاصة. وفـيه يـدعو ا
احلكام كما قال بول نـيزان في كتابه العاصف "كالب
سؤولـ بغية احلراسة" (1932) التي تلعق أحـذية ا
ـنـسي. احلـصـول عـلى عـظـمـة فـيـهـا شيء من الـلـحم ا
ومـاذا عـن الـكــذب في الــبـلــدان الــعـربــيـة يــطــلق أيـدي
احلـكـام الـكــذابـ لـيـتـمــادوا في كـذبـهم من دون رادع
يـردعــهم فـيــزوّرون احلـقــائق كــيـفــمـا طــاب لـهم.  الى
ـهـدي  نـتـمنى ان السـيـد رئـيس الـوزراء  عـادل. عبـد ا
يـخـرج الــعـراق من مـتــاهـات الـكــذب الـسـيــاسي  كـمـا
تـعــلـمــون الـكــذاب عـدو الــله  لن تـنــفـعــكم  عـبــاداتـكم.
وصالتكم.  وو جهـنم. تنـتظر كل كـذاب مراوغ. سارق

حقوق االخرين.
الـســيــد رئـيـس الـوزراء عــادل عــبـد
هـدي  نـنـتـظـر  ان تـشـرق شمس ا
الـصـدق  واعـطــاء احلـقـوق حـسب
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ـرت اشهـر ولم أكتب حـرفا وانـشره ا
كـلمـا همـمت بالـكتـابة وجدت نـفسي
بال  حروف.. قـلمي يـأبى ان يطـيعني
شـهد السياسي وجدته  معـتصم ..فا
يـشـبه كثـيرا سـوقـا عبـريـة  فيه الـربا
الـفتـنة والـنفـاق االحتـيال والـنصب..
بـأي ثـوب تـشكـلت احلـكـومة ..? كـلـما
ظــنـنـت أن الـوضـع اسـتــتب وأصــبح
الـــعــــراقي بــــأمـــان ونـــحــــو األفـــضل
يتـضح أنهـا اضغـاث أحالم ال اكثر ..
تَـشـتت الـوضع األمني بـ عـصـابات
واغــــتـــيـــاالت ..مــــراحل الـــعــــمـــلـــيـــة
ــتـشـظــيـة  والـتي كـان االنـتــخـابـيـة ا
أبـطالـها عل مـايبـدو يحـاولون تـقلـيد
سـيــنـاريــو مـســلـسل (وادي الــذئـاب)
التركي ..من جهـة أخرى جتد السوق
السـوداء  تعود بـقوة ألسـواقنا بـحُلة
جـديـدة ...و الـكـارثة االسـوء الـتـعـليم
يتجه  نحو هاوية مستنقع آسن يجر
ـسـتـقـبل ويـأخـذ مـنـا احلـياة خـلفـة ا
ـعـناهـا احلـقيـقي من تـمدن وثـقـافة

أجتـماعيـة عميـقة وإنسـانية الـتربية
والــتــعـــلــيم عــنــدنــا من أهم وأخــطــر
الـوزارات ومع ذلك جنـدهـا عـبارة عن
ـسـتـقـبل اوالدنا ...ال نـادي مـقـامـرة 
احد يشعر بعراقيته اليوم الكل يتجه
نـحــو الـهــجـرة لـبـالد غـريـبــة ظـاهـرة
شراء العقارات بتركيا وووو..العراق
اجتـاهه مـجــهـول  تـمــامـا ...عن مـاذا
ــكن أن نـكــتب  ??فـال كالم حــقـيــقي 
يعـبر عن وضعـنا واذا كتـبنا سـنكون
مـنـافقـ مجـامـل لـذا اعـتصم قـلمي
مــعـتـذرا عن أي وصف حلــالـة وطـني
....نـــعـــود إلى مـــاضي بـــعـــيـــد جــدا
جرائم تـخلف فـقـر اخالق قلـة عـمل 
أمـــراض هل نـــتـــجـــاهل مـــايـــحـــدث
ونـكتب حـروفا ورديـة والعـتمـة غطت

وجه احلقيقة ??
ــكــانــنـا الى مــتى ســنــبــقى نــراوح 

...الى متى?.... 
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