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مــســاويــة لالفـــراح دون نــتــيــجــة فــتــقــوم
الثأرات ,وتنهض النفوس التي تبحث عن
روعة ال اجلاهز بعد ما كانت الطلقات ا ا
هي السببب بيد من كانت نفسه طائشة. 
ي حلــقــوق الــطـفـل صـورته والــيــوم الـعــا
قاتمة في اليمن ,واطفال النازح ,وكذلك
قـراطية حيث تشهد في قلب احلرية والد
بـعض مـدارس امـريكـا كل فـتـرة اطالق نار
من طالب جتاه زمالئه ثم ينهي حياته. 
ويــبـقى ديــنـنــا احلـنــيف مــراعـيــا حلـقـوق
الـــطـــفل ورعــايـــته بـــعـــد خــصـــومـــة احــد
الـوالــدين والــتـســريح لــيس بـإحــسـان من
الـــبــــعض في عــــدم زيـــارة وعــــدم تـــقـــد
سـاعـدة له او الـتخـلي عـنه كـلـيا فـيـنـظر ا

الطفل الى مستقبله كيف سيكون ?
ـدارس الـتي ادخـلت الـطـالب ورابـعـة عن ا
الـصـغـيـر دورات ودورات حـتى يـكـبـر على
ــدارس اخملــصــصــة له شــاء ام ابى تــلك ا
والـنتيـجة هـي الدور الثـالث الذي ال يـغني
مـن حــاجــة الــدولــة له فـــيــبــقى عــاطال الن

السوق اليحتاج اليه. 
ونامل كل عـام وحـقـوق االطـفال مـتـحـقـقة ,
ان تخطـو نحو االفضل ,وان يعرف الطفل
ـســلــوبـة في الــعـيش ان حــقـوق الــكـبــار ا

الكر
وتــوفـــيــر اخلـــدمــات هي اقـــصــر الـــطــرق
حلـصـول الـطـفل عـلى حـقـوقه الـغـائـرة مع

اذا? االستفهام 
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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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بـكـون افـكـارنا غـيـر قـابـلـة لـلـتـفاوض
ــقــابـل هــو شــخص فــمــهـــمــا كـــان ا
مـحـبـوب وقـريب علـيـنـا لـكـنه ال يـكون
لــدرجــة ان نــتـنــازل عن بــعض االراء

فكيف اذا كان شخص ال نعرفه.
ان بفكرة معينة هو امر غاية في اال
ــؤيــدين زاد االهــمــيــة ومــهــمـا زاد ا
تـمسكنا بهذه الفكرة حتى تكون
غـــايـــة كـــبـــيـــرة او هـــدف بـــحــد
ذاتـها في طبيعـة العرب االنتقاد
في كـل شيء بــــســـبب االفــــكـــار
ـتـراكمـة حـتى اصـبحت عـقـيدة ا
راسـخـة بـأن اي جنـاح لن يـكـون
مــالـم يــكن الــشـــخص مــعــارض
لــلــعــديــد من االمــور من اهــمــهـا
ـألـوف ذكـر يـاسـر اخلـروج عـن ا
حـارب في كـتـابه عـن االنـتـقادات
ــان بـأهــمـيـة الـعــربـيــة وعـدم اال
ان الشخص بأن العمل وكيف ا
الــقـوانــ وضــعت لـتــكــون سـيف
ضــارب عـــلى رقــابـــهم لـــعل اغــلب
الـعـرب ال يعـلـمـون بأن هـذا الـتـرتيب
والـتـنظـيم في الـغـرب قد دفـعـوا ثـمنه
ال اضـعاف مـضـاعفـة من اجلهـد وا
فــكـــانت الـــغـــرامــة عـــلى كـل مــواطن
جنيه استرليني التي تعد100
ثــــــروة فـي ذلك الــــــزمــــــان
ومـــــــــــــرورا مـع الـــــــــــــوقـت
اصـبحت هـذه عادة يـتبـعها

واطن الغربي . ا

ـتـماشـيـة هو الـتـمرد عـلى االعـراف ا
امـر طبيـعي يحاول الـكثيـر كسر هذا
احلـاجـز والـتـحرر لـكن الى اين واين
نـسـتــقـر لم يـفــهم الـكـثــيـر كـيف كـان
مـانـديال في زنـزانة ال تـكـاد تـتسع له
لـكــنه في نـفـس الـوقت كـان مــتـحـررا
من ذاته غـــيـــر مـــرتــــبط مع زنـــزانـــته
فــخـرج بــإطــار فـكــري جـعـل مـنه من
اعـظم عظـماء الـفكـر احلديث رغم انه
لم يـحاول محاربة العادات واالعراف
ـتماشية في بـلده الذي يعاني حرب ا
طـائـفـيـة. مـنـذ كـنت طـفال وانـا اسمع
بـالـفشل الـعـربي لكـنـني ال اعرف عن
اي فــشل يـــتــحــدثــون فـــكل شــخص
ـثل نفـسه ال ارتبط بـأحد فـأنا ليس
عـنـدي جتاذب فـكـري اجتاه االقـطاب
الـســالـبــة رغم ايـجــابـيــة افـكـاري وال
ــألـوف اشــجع كـثــيــرا اخلـروج عن ا
في اطــار بــعــيـــد لــدرجــة انه يــشــكل
ا يشكل تنوع فكري. شرخا اكبر 
ـالئـــكــــة اكـــثـــر لــــقـــد كــــانت نـــازك ا
الـشـعراء تـنـوعـا واالكثـر خـروجا عن
ـألوف لـكنـها اول من هـاجم التـنوع ا
بــاالوزان في الــقـــصــيــدة واكــثــر من
حـارب الــتـدويـر فـي الـشـعــر الـعـربي
ـألوف حـ يكـون التـدوير اكـثر من ا
واكــــثـــر مـن احلـــاجــــة رغم انـه كـــان
مـــــوجـــــود اســــاســـــا في الـــــشـــــعــــر

اجلاهلي .. لعلها مجرد افكار.
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احلضارة هي إحـدى أوجه الفـخر واإلعـتزاز الـذي تفـتخر به
الـشــعـوب  والــعـراق يــتـمــتع بــحـضــارة لـعــلـهــا األولى عـلى
مـســتـوى الــعــالم من حــيث قُـدمــهـا وشــمــولـهــا ومـدنــيـتــهـا 
فاحلضارة متغـلغة بعروق هذا الـبلد فهي طبيـعية فيه وليست
ولـيــدة  ولــكن هـذه احلــضــارة الـتي هي أحــد أوجه الــتـراث
والـرقي هـي الــــيــوم شــبه مـنــهــارة وأصـابــهــا وهن وضـعف
ها بسبب اإلرهـاب الذي أقبل مـتعـمداً لتـدميرهـا وطمس معـا

ية. العا
تـعمـد  هذان سـببـان رئيـسيان وبسـبب اإلهمـال احلكـومي ا
في هذا الضـعف والذبول الـذي إعترى هـذا اإلرث السومري
 األشوري  األكـدي  ألن التحـضر يـحتـاج إلى روح تواكب
العـصرنـة واحلداثـة لـكي تبـقى على مـسـافة قـريبـة من الرقي
ا واإلزدهار الـعـمـراني احلاصـل في كل مفـاصل احلـيـاة  و
يـكـون هــذا الـتـراث اإلنـســاني الـفـذ مــهـمل ولم يـعــبـأ به فـإنه
ـا يـصل إلى يـتـراكم ويــصـبح ركـام وثـم يـذبل ويـتالشـى ور
مرحلة اإلندثـار ! وهذه سنة مـعروفة  إذن احلتـمية واألولوية

ال يا سيدي أبحث عن عمر 
في رئت 

يزفر االنتظار ويشهق األمل 
خالب الليل  هناك 

أو ان انزف أخر مساء
أتوق ليكبلني السهد 

وأفقد قيد الفجر 
ضرج بوجهك  وذاك القمر ا

سترسل بهمسك  ا
ارق على خطا مالمحك  ا

عيني من زرعته في السماء 
فهيا أفقأ لي عينيّ 
وددت على صورتك

 أن أقفل نوافذ النظر 
لن تسأمك الروح 

شيئة الروت  ال حتبني 
ال تتملكني 

باختبار االحتمال 
الجتلسني أحضان اخليال .... 

أعاتب  عجلة  لقاء 
حطت الرحال فينا ..

لنكون سلسبيال ال جدول له
أو مستقبال ولد دون ماض

أو يوما ..لم يبدؤه فجر 
××××

عفوك سيدي 
دعني لبعض احلب 

أتلفظ الشوق ... يعجنني احلن 
وأتخمر بضمة 

أود هنيهة ...بل اثنت

اليه يرنو بأذنه صوتهما وهم يتفقان
لشـراء ما يلـزم من الواح الشـوكوالتة
وتخبره عن تـخمينهـا ما حتوي علبة
الـكـندر بـداخلـهـا وهو يـرد عـليـها اذا
ما أصـابت بتوقـعها سـيبتـاعها عـلبة

أخرى  تقفز فرحا لذلك .
رح  اجلميع يسيـر يحب  يفرح  
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منـذ عقود من الـزمن لم ينـعم الشعب
ألعـراقي بثرواتـه وخيرات بـلده ألتي
أنـعم ألـله عـليـنـا بـها فـالـفقـر وألـعوز
بقيا مالزم حلياتهم سن طوال ..
يــجـلــدا بـســيـاطـيــهـمــا ظـهــور أبـنـاء
الـرافـديـن بال رحـمـة .. بــيـنـمــا يـنـعم
أقــطــاعي ألــســلـطــة بــهــذه اخلــيـرات
والـثــروات بـغــيـر وجه حق .. ســرقـة
وتـــبــــديــــد أمـــوال ودعم لــــلــــقـــتــــلـــة

وأجملرم وتسليح 
ليشيات منـفلته وبذخ للمالي على
صدور العـاهرات في مالهي وحانات
لـنـدن وبــاريس ولـبـنــان وغـيـرهـا من
بـلـدان ألـعـالم .. وشـراء قـصـور وفلل
في ارقى بـــلـــدان أوربــا .. هـــؤالء من
يسـمون أنـفسهم رجـال سيـاسة ليس

في قاموسهم شيء 
أسمه مصـالح ألشعب وألوطن .. ولم
ال أذا كــــان هــــؤالء ( شــــذاذ أالفـــاق )

ليس لهم أي أنتماء لهذا
ألبلـد وليس لهم أي مـشاعر أنـسانية
عاناة ألشعب..  أو ضمير يذكرهم 
فـي عـقــد ألــتــســعـيــنــيــات من ألــقـرن
ــاضي بـأع ألــعـراق نـفــطه بـأقل من أ
عشرة دوالرات لبرمـيل ألنفط ألواحد

ولكن أستطاعت سياسة ألدولة أنذاك
أن ترفـد ألشعب ألـعراقي بالـعديد من
مــفــردات أحلــصــة ألــتــمــويــنـيــة رغم
أحلـصـار أجلـائـر ألـتي كـانت تـفرضه
ـتــحــدة أالمـريــكــيــة عـلى ألــواليــات أ
ألـعــراق بـأسم أجملـتـمع ألـدولي ألـذي

ثله مجلس أالمن ألدولي .. 
لـيس دفــــــــاعــاً عن ألـنــظـام ألــسـابق
فـلـهـذا ألـنــــــــــــظام أخـطـاء جـسـيـمة
هـي من أوصـلـت طالب جـامــعــة عـلي
بـــابــا لــتـــــولــيــهـم زمــام أالمـــــور في

بلدي?!
لــقـــد جتــاوز ســعــر ألــنــفط أكــثــر من
(100) دوالر ولـم يـــــنــــــعــــــكـس هـــــذا

أالرتفاع على حياة 
ـــواطن بــــخـــيــــر بل أزداد ألــــعـــنف أ
وألفـساد وألقـتل وغاب أالمن وأألمان
وألـقـانــون في دائـرة حـيــاتـنـا وأزداد
ألـــلـــصـــوص غـــنى وســـطـــوة .. وظل
العـراقـيـون يـعـانـون ألـفـقـر مع غـياب
أبسط حقوقهم في توفير أخلدمات ..
ثـم عــاد ســعــر ألــنـــفط بــ أالرتــفــاع

وألهبوط 
حتى وصـل سعـره أليـوم ب ألـست

وألـسبـعـ دوالر للـبـرميل ألـواحد ...

نى  وأنت مخضوضر ا
عابث في النبض 

باعث لالجتاه اخلامس 
في الع الثالثة

 عند تمام القلب 
واكتمال النبض 

××××
يا سيدي .... 

 هات  قميصك يلبسني 
ذاك الزر ال بأس... ليخنقني 

كل السجينات أنا 
والسجان أنت 

إياك أن تعبث بقبلة 
أو تمتطي جناح ابتسامة لهوا 

أو تواسي الوقت باالعتذار 

مـعـاجلة أنـفـسهم وسـيـتمـكن أالطـفال
أحملـرمــون من ألـعـودة ألى مـدارسـهم
ألتي تركـوها بسبب ألـعوز وألفاقه ..
وستـعود للعـراقي ألـفقراء شيء من
كــرامــتــهم .. وأالكــثــر من ذلك وأالهم
فـــقـــد يــــســـامــــحـــكـم ألـــشـــعـب عـــلى

مقترفتموه 
نصـرمة .. أنها بحقه طـيلة أالعـوام أ
دعـوة صـادقــة أوجـهـهـا لــكم يـانـواب

هــنـا نــقف لـنــقـتــرح عـلى حــكـومــتـنـا
ـتـجـانـسـة وأخملـتـلـفـة أجلـديـد غـيـر أ
بكل شيء .. أن يـخصـصوا  25سنت
من قـيـمـة كل برمـيل نـفط يـتم منـحـها
شـــــــهــــريــــاً ألى كل فــــرد مـن أبــــنـــاء
ـا ألــشـعب هـذا أن كـنــتم صـادقـون 
تــدعـــون حــرـــــــــــصــكـم عــلى أبـــنــاء
ألــــــشـــــعب ألــــــذي حتـــــمـل ألـــــويالت
ـــصـــائب من جـــراء ســـيـــاســـتـــكم وأ

ألــعــبــثــيــة مــنــذ عــام عـام 2003 ألى
يومنا هذا .. 

أيـها ألـسادة ولـسـتم بسـادتي ... هذا
بلغ ألزهيد من سعر ألنفط مجتمعاً أ
ساك رأسا سيغير حيـاة ألفقراء وأ
عــلى عـــقب .. وســـتــنـــحــســـر حــاالت
ــة بــكل ألــفــســاد وألــســرقــة وأجلــر

أشكالها
رضى وسيـسـتطـيع ذو أحلاجـة من أ

ألــشــعـب بــأسم  ألــفــقــراء من أبــنــاء
ألـشـعب .. هي دعـوة سـتـضـعكـم على
أحملك بــ أن تــكــونــوا صــادقــ في
ـــة لـــلـــشــعب أعـــادة أحلــيـــاة ألـــكــر
ألعراقي أو تـكونوا كـما كان أسالفكم

اضي. في سنوات ألعقد أ
والله من وراء ألقصد .
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بجانب اجلسر وضع قـطعة كارتونية
صـغيـرة وجلس عـليـها أحس بـلسـعة
بـرد تقـرص جـسده الـنحـيل فـمالبسه
هترئة لم تكن تـعطيه شعور بالدفئ ا
ارة ابدا  بنظرة حائرة أخذ يراقب ا
ــحـــاذاته بــ من وهـــو يــســيـــرون 
يعـطف علـيه ويحـني ظهـره كي يربت

عـلـيه  من يــزج عـلـيه بــعض الـنـقـود
كــصــدقـة  و مـن يــبـدو بــأنه لـم يـراه
شي مسرع حتى ال يطرد من مطلقا 
عمله . شـابة تهاتف حـبيبهـا همسا .
أب يشـبك أصابـعه بأصـابع صغـيرتة
يـخـطـيـان عـلى مـهل ابـتـسـامـة دائـفة
ـا يـصالن تـرسم عـلى مـحـيـاهـمـا حـا

يــحــزن يــبــكي إال هــو ابن الــعــشـرة
اعوام أخذ حصـة االسد من البؤس ,
حــيـاته تـسـيـر عـلى وتـيـرة واحـدة لم
  ولم يــداعب الــفــرح حــيــاته يــومــا 
يــعـانــقه االمـان أبـدا ,كــثـيــرا مـا كـان
ـا يــركل من رجل الــشــرطـة الــذي طــا
ــتــســول او يــشــتم من ذلك نــعــته بــا
الـضخم صـاحب الـضحـكة الـصاخـبة
قـــلــيـل الــذوق واحلـــيــاء والـــذي كــان
يشـهر به بأنه لـقيط ولم يـحصل على
جنسية حتى  ,ماذنبه هو لم يتعرف
إلى وجهها  غالبا ما ترائى له بأنها
نـحـيـله بـعـيـنـيـان سـوداويـنان تـشـبه
عــيـــنــاه أنف دقــيق وشــفــاه رقــيــقــة,
يتخيل بأنها تشبه مالمحه ما ان الح
طيفـها امامه حـتى صار يبـصق عليه
 يـــبــكـي بــحـــرقه كــيـف ألم ان تــتــرك
طـفـلــهـا بـلـفـافـة صــغـيـرة يـصـرخ في
الــشـارع قـيل الـيـه بـأن احـد أصـحـاب
احملـالت وجـــده بـــذات صــــبـــاح يـــأن
جــوعــا حـــمــله إلـى مــركــز الـــشــرطــة
لـلـعـثـور عـلى ذويه لـكن لم يـأتـي أحد
منهم ألستالمه  فـأخذته إمرأة مسنة
وحـيـدة مـنـذ ان بـلغ اخلـامـسـة تـوفت
وتــــركــــته. ومـن ذلك الــــوقـت صـــارت
ارصفة الشوارع مكانه ومأواه . 

كـــره اجلـــمــيع  ,فـال احــد يـــشــاطــره
حياته ما عدا كـلب صغير وحتى هذا

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة رئيس اجلمهورية احملترم
فخامة دولة رئيس الوزراء احملترم
ان احملترم السيد رئيس البر

حتية طيبة وبعد...
اعلم جـيدا انكـم لم تسمـعوا بـاسمي من قـبل ولم يكن
هــنـــاك لــقــاء مـــســبـق بــكم قط  'واكــاد اجــزم بـــانــكم

اصحاب القرارات بهذا البلد 
واود ان احيطكم علما بـانني مواطن عراقي بسيط من
ـلك ال حول وال قوة اال شريحـة هذا الشـعب الذي ال 
دنيـة واالستقرار انه يحلم بان يـكون بلـده متحضـر با

والعيش الرغيد 
واني لم انتمي جلهة سياسية او حزب حاليا وال حتى
سابقا وال ارجو ترقية او تقرب او مكاسب شخصية.
هــنـــاك الــكـــثــيــر مـن االمــور وفي مـــخــتـــلف اجملــاالت
ـا تـصل الى والـقـطـاعـات فـيـها مـؤشـرات سـلـبـيـة ور
الكارثية تدفع بـسرعتها الـقصوى البلـد الى منعطفات
الـهـاويـة  ولـكـنـنـا اوجـزنـا واحـدة مـنـهـا والـتي تـخص
العـشـائـريـة في الـبلـد فـنـحن وكـمـا تعـلـمـون في بـلد ال
كن التـغاضي عن الـدور العشـائري وماثـره على مر
ـاضي وثـوراته وارسـاء دعـائم ـا الـقـرن ا الـعـقود ور

الدولة احلديثة 
نـعم لـقـد افـرحـتم الــشـعب مـوخـرا بـاصـداركم قـانـون
الــدكــة الــعــشــائــريــة وادخــالــهــا في قــانــون االرهــاب
ـؤبد واالعدام احـيانا ولكن ووصول عقوبـتها لـعقوبة ا
نطالـبكم بتطـبيقـها على اجلـميع بدون اسـتثنـاءات لفئة

دون االخرى وال لعشيرة دون غيرها
وقـد نـوهــنـا سـابــقـا بــطـلب ونـكــرره الـيـوم وهــو الـغـاء
دنية اذ اصبح االلقاب العشائرية من بطاقة األحوال ا
ؤسـسات احلـكومـية واحلـاق الظلم مربكـا لكـثيـر من ا
ـجـرد الـلـقب فـهل يـعقـل ونحن ـواطـنـ  بـكثـيـر من ا
عيار االول في افي أللفية الثـالثة وتكون االلـقاب هي ا

عامالت وما شابهها ترويج ا
ونود تقـد مقـترح بان تـنظم الـعشيـرة هويـات خاصة
ـاء الذهب وامـا اللقب بها يـكتب فـيها لـقب العـشيرة 
ـدنيـة الـعراقـيـة يكـتب في حـقلـها في بطـاقـة األحوال ا
لقب  ‘‘عراقي  ‘‘فقط فـجـميع الـعـراقيـ مـشتـركون
بهذا اللقب ويجمع جميع طوائفه وقومياته واعراقه

وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير
مواطن عراقي
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االخــر ضـجـر من نــبـاحه ورمـاه بـكل
قــطع احلـجــر الــتي حتــيـطه لــيــتـركه

ويرحل بعيدا.
بــأحـد الـلـيــالي الـغـائــمـة بـيــنـمـا هـو
يـتـجــمـد بـردا هــاجـمه رجالن حـاوال
االعـتـداء عـلـيه لـكن ذلك الـكـلب سـمع

صراخ جندته فأتى النقاذه. 
من ذلك الــيـوم اصــبح صــديــقه الـذي
ـده باألمـان الـذي سلـباه يـتقـوى به 

والــــــداه مـــــنه  تـــــعــــــلم مـــــنـه احلب
والـرحـمـة بـعـدمـا وجـد انـيـسـا خـفف
غـله جتـاه الـبـشـر بـشـكل كـبـيـر ما ان
نظر لنعمـة احدهم  حتى تذكر منظر
الــكـلب وهـو يـدافـع عـنه فـهـو وان لم
يتعلم نسخ خيوط العطف من عائلته
إالأن القدر ارسل اليه من يعلمه ذلك.
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فرحـان الـغـضـبان سـائق كـوسـتـر يعـمل في الـعـاصـمة
بـغـداد ,وكـوسـتــر فـرحــان الـغـضــبـان مــلـتـقـى خملـتـلف
شــرائح اجملــتـمـع حــيث جتــرى احـاديـث كــثـيــرة داخل
الكـوستـر هذه االحـاديث تمـثل رأي الشـعب ومن هذا
ـنـطـلق جـاءت اهـمـيــة حـديث الـكـوسـتـر. كـان فـرحـان ا
الــغـضــبــان مــنــزعــجـا جــراء ازعــاجــات احــد الــركـاب
(العـبـريـة)  وسبب انـزعـاج الـغضـبـان ان هـذا الراكب
حـيـث سبـبت كـان يحـمـل علـى رأسه (صـيـنيـة حالوة) 
الصـينـيـة فوضى داخل الـكوسـتـر  ما أضـطر فـرحان
الغـضبـان الى مخـاطبـة (ابو احلالوة)  قـائال له (عمي
ابـو احلالوة تــره مـا يــصــيـر تــصـعــد بـالــكـوســتـر انت
وصــيــنــيــة احلالوة مــالــتك  ودمــرت الــركــاب ودمــرت
كـراسـي الـكــوسـتــر يــاعـمـي مـا يــصــيـر  جــان أجـرة
تكـسي)  فـرد علـيه ابـو احلالوة (والـله يافـرحـان حقك
وحق الـــركـــاب  بس والـــله يـــاعـــمي االمـــور تـــعـــبـــانــة
وبــالــدفــعــات دا تــمــشي)  فــقــالت أمــرأة من الــركــاب
(عـيـوني فـرحــان عـلى كـيـفك ويــا الـنـاس  مـو انت ابـو
عقـل اجلبـيـر)  فـرد عـلـيهـا فـرحـان الـغـضبـان (كالمج
صحـيح يـاحجـيـة وانـا اعتـذر من ابـو احلالوة) واكمل
فـرحـان الــغـضـبـان كـالمه ضـاحـكــا (هـسه لـو يــنـطـيـنه
أشــويـــة حالوة)  فـــقـــال ابـــو احلالوة (والـــله يـــاعــمي
لوعـنـدي حالوة جـانت تـدللـون بس مـا عـندي حالوة) 
فقال له فرحـان الغضبـان (ما شا ءالـله يعني انت بعت
كل صـيــنـيـة احلالوة)  فــقـال له ابــو احلالوة (ال والـله
يـافــرحــان مـا بــعت وال أشــويــة)  واكـمـل ابـو احلالوة
كالمه (عــمي صــارت عــلي مــصــيــبــة)  فــقــال جــمــيع
الركـاب (ياسـتـار  خيـر شـنو الـذي صـار بيك)  فـقال
ابو احلالوة (والـله يـاجمـاعـة اخليـر اني شـايل صـينـية
احلالوة ودا افتـر أدور رزقي واصـيح هاي احلالوة ام
اجلـوز والــلـوز يــاولـد  وفــجــأة أجـاني واحــد وقـال لي
ـرحوم)  تفـضل عـمي احنه مـسـوين ثواب عـلى روح ا
رحـوم  فرد عليه فقال له فرحـان الغضـبان منـو هذا ا
ابو احلالوة (والله ماادري منـو  مرحوم وكبل)  فقال
له فرحان الـغضـبان (اي يابه كـمل قصـتك)  وقال ابو
ــرحـوم طـلـعت احلالوة (بـعـد مـا دخــلت وأكـلت ثـواب ا
ولـكــيت اجلـمــاعـة مــاسـحــ صـيــنـيــة احلالوة مـسح 
رحوم)  فرد عليه جميع حسبالهم حلويات على روح ا
ركـاب الــكـوســتــر (ال  وبـعــدين أشــسـويت)  قــال ابـو
احلالوة (كل شي مـا سويت فـوضت أمـري لـله تـعالى)
فقـال احد الـركـاب ويدعى ابـو حقـي (عمي احـمد ربك
وأشـكــره ألف مـرة عــلى االقل أنـت مـا راحت صــيـنــيـة
ـراحــيم االحــيـاء ــصـيــبــة عـلـى ا احلالوة مــنك  بس ا
ـوتـون يومـيـة واجلـماعـة اكـلوا اصحـاب الـثواب الـلي 
حالوتـــهم هي والـــصـــيــنـــيـــة)  وهــنـــا تـــدخل فـــرحــان
الــــغــــضـــبــــان قــــائال(يــــابه وصــــلــــنــــا نــــهـــايــــة اخلط)
.........وانتـهت احلـلقـة بـعد ان ردد فـرحـان الغـضـبان

مع نفسه (تسلم يا ابو حقي) .

محال وألف محال 
أن يختمر في اجلرار 

بن ...وأن ننتشي والكأس ماء 
لن يبلغ الفيء  مداه 

وكلن شجره في خريف 
عاجلني بسيجارة ... 

من نوع أخر 
تلك الذي تداعب التنهيد 

وحتلق على أصداء الوريد 
يا مشرقا في سنبلي 
حتى كعب الشمس 
واإل عفوك سيدي 

أنت لست هو .

½Ê«dLŽ fłd - سوريا

.نـــســـتــذكـــر كـل ســنـــة مـــنـــاســـبـــة تـــنــزل
خـبـرا.وتـصـبح حتــقـيـقـامـصـورانـقـراه في
الصحف وال يـشاركنـا اطفالـنا القراءة,وقد
ـيـا يـخــصـهم يـوم 20/نـوفـمــبـر يـومــا عـا
حلــقــوق الـطــفل ونــرمي اجلــريـدة جــانــبـا
مـارسات الـسلبـية عـلى الطفل في وتبـدا ا
االهانة والعنف وسلب حقوقه في التعليم,
وانـحـرافه نـحـو االرهــاب واخـيـرا نـهـايـته
آسـاوية! وماذا عـلينـا لو شاركـناه قراءة ا
الــعــنــوان ?واالشـادة بـه لـتــعــزيــز طــاقـاته
االيجـابية نـحو مجـتمعه ,ويظهـر مهاراته
فـي اخلـــيــــر واالبــــداع وهـــو طــــفل األمس

الغابر. 
والنـنـسى مـنـاهـجنـا الـتـعـلـيـمـيـة اجلـديدة
وتــواصــلــهـا مـع كل جــديـد حــيث تــوزعت
مـقــاالت حـقــوق الـطـفل فـي مـنـاهج الــلـغـة
طـالـعة ,والـتي ما زال الـعـربيـة وخـاصـة ا
بعضنا يهـمل دورها في تمك الطالب من
االسـتـفـادة مـنـهـا في قـدرته عـلى الـتـعـبـير
ر الـطالب على نـاقشة ويـحصل ان ال  وا
ـنــهج فــيــصـبح حــقــوقه من اجل اكــمــال ا

خاسرا. 
ومــــا يـــخـص اخلـــســـارات االخــــرى له في
حياته االجتماعية ,ان يرى الطفل والطفلة
اخـــاهــمــا عـــنــد زيــارته بـــتــهــمـــة الــعــنف
واخملــــــدرات ويــــــفـــــــصح وجـــــــهه آ ثــــــار
ذلك!,فماذا سيـكون مستقـبلهما ومن سبب

ذلك لهما ?
واخــرى عن االعــراس ولــعــبــة كــرة الــقــدم
والـــتي مــا زالـت حتــمـل مــآســـاة لالحــزان
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تستدعي أن ننهض لتراثنا لنعيد بناءه بأسلوب عمراني يبقيه
على أصـالـته األولى وهنـدستـه الطـبيـعـية الـتي أنشـأ عـليـها 
فهذه آثـار بابل تـستصـرخ وتستـغيث ! وهـذه حضارة نـينوى

تإنُّ وتشتكي ! 
عالم احلضارية وتلك معالم النجف تصيح إنقذوني ! وهذه ا
الـيـوم هي الـتي نـطـقت بـحـقـهـا بـعـدمـا رأت إن ال أحـد يـنـطق
إلصالحهـا وإعادة بـناءهـا بحـلة وقِـوام جديـد ! اجلمـاد اليوم
ـعـونـة كل هـذا في يـصـرخ ويـصـيح ويــسـتـغـيث ويـطـلـب يـدُ ا
عـراقـنـا الـعـظـيم ! ولـكـن هل سـيُـلـبي هـذا الـنـداء أحـد ? وهل
سـينـتـفض أحـد لـيـشـمر عـن ساعـديه ويـصـرخ مـطـالـبـاً بحق
حـضـارته وإرثه الـتـاريـخي الـعـريق ? حـضـارتـنـا هي مـجـدنـا
ومفخـرة لنا في كلِ عـصورنا وعـلينـا أن ننهض مـعاً مطـالب
بحـنـاجـر عـاليـة : إيـاكم وتـراثـنـا  إياكم وحـضـارتـنـا  إياكم

وإرثنا .

≈w³OłUŽ_« rO¼«dÐ - بغداد

لـن يــــــكـــــون هــــــنــــــاك جتــــــاذب بـــــ
ـتشـابهات مـهما حـاولنـا وح تمت ا
اول عـمـلـيـة جتـاذب مـكـرهـة حـدث ما
يـســمى بـاالنـداج الــنـووي والـذي ولـد
انـفــجـار عـظــيم اقـسى من االنــفـجـار

الــنـووي الــذي يـبــنى عــلى االنـقــسـام
الـنـووي االمــر مـخـالف حـ نـحـاول
ـتـشـابـهة ان نـتـجـاذب االفـكـار غـيـر ا
فـأنــهــا سـتــولـد اعــصــار او انـفــجـار
اقــرب وصف له بــأنه مــريـع نـخــتــلف
دائـــــمــــا

من حديث الكوستر


