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كــــانــــــت أثـــــقل مـن الــــصــــحــــون
الفـارغة ,بـينـما كـان احلمـار حامل
الــصــحــون ســعــيــداً ألن حــمـولــته

كانت خفيفة. 
عـلى كل حـال قـرر احلـمـار احلـامل
لـلـمـلح أن يـنــغـمس في بـركـة مـاء,
لــيـســتـعــيـد قــواه الــتي خـارت من
ـلح فلمـا خرج من الـبركة, وطأت ا
شعر كأنه بعث من جديد ,فقد ذاب
ــلح احملـمل عــلى ظـهـره ,من مـاء ا
الــبــركــة وخــرج نــشــيــطــاً كــأنه لم
ـا رأى ـسـسه تـعب وال إرهـاق و
احلـمـار حـامل الـقـدور ما حـل على
صــاحـبه من نـشــاط قـرر الـقـفـز في
الـبـركـة لـيـنـال مـا نـال صـاحـبه من
فلما اء , راحة فـأمتلـئت القـدور با
أراد اخلــروج مـن الــبــركـة ,كـاد أن
يـنـقـسم ظـهــره نـصـفـ من وطـأت

القدور وثقلها الشديد. 
ثـمــةَ فـرق بـ ســيـاسـة الــسـاسـة;
وسياسة احلمير ,وهو العقل الذي
أدبر عـلى ربه وأقبل ,فقـال اخلالق
: وعــــزتي وجـاللي بك لـه عــــزَّ وجلَّ

أثيب وبك أحاسب.
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بغداد

من حديث الكوستر

بغداد

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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وكـأنه يـحـمـل طـفـله الـصـغـيـر ضـمه
الى صدره ليـشعره بـاالمان ..اثر بي
ـشـهـد وسـبحـان الـله في جـدا هـذا ا
نـفس الوقـت وبعـد دقـائق فـقط ظـهر
لـي فــيــديــو لـــبــرنــامج مـــتــخــصص
شردين للـبحث عن مـآسي االطفـال ا
في الــعــراق يــعــني (عــربي مــســلم)
ـفـجعـة عن طـفل فيه وهذه احلـلـقة ا
خــلل والدي في دمــاغه ال يــتــكـلم وال
يفـهم وال يـتفـاعل مع اي شيء سوى

طعامه ..
اشية الكارثة ان اهله يربطونه مع ا
اشـية في احلضـيرة يـأكل فـضالت ا
ويشـاركها الـطعام احـيانـا وينام في
ــكــان ويــعــطــفـون عــلــيه في نــفس ا
الــنـهــار يـخـرجــونه لـلــشـمس قــلـيال
....فال مــــقـــارنــــة بـــ اهـل الـــطــــفل
ونــشــأتــهم وبــ صــاحب احلــيـوان
ونــشــأته ...انه لم يــحــرف كالم الــله
انه عـرف ان الدين انـسـانـيـة قبل كل
شي وان الــرب سـواء في االسالم او
سيحية الدعوة فيه واحدة هي في ا

االنسانية.. ...
وانا على يـق ان اهل الطفل وذويه
مــؤمــنــ جــدا وتــربـوا بــالــطــريــقـة
ـقـدسـة لـدى اغـلـبـنـا وهي الـقـسوة ا
ـقـارنة الـضرب االهـانـة واالذالل وا .
ا جعل قـلوبهم حتمل مع االخرين 

كل هذه القـسوة واصـبحت كاجلـليد
ثل كل ..مع ان ال صاحب احليوان 
ثـلون كل مجـتمـعه وال اهل الطـفل 
اجملـتـمع لـكـنـنـا وان انكـرنـا ذلك هي
نـظرة عـامـة في مـجتـمـعنـا اال مـاندر
تـلك قلـوب رحيـمة لكـن ال نطبق ...
فــالـنــظـرة كـل مـتــطــلـبــات الــرحـمــة 
الــثـابــتـة لــلـتـربــيـة الــصـحــيـحـة في
مجتـمعنـا هي الضرب لـلصغار واذا
سألت عن السبب قال لك لقد اظهرت
طرق التربية عند اهلنا رجال اشداء

ونساء قويات ..
وانا اقول مجرد اقنعـة تخبئ خلفها
الف عـقدة نـفسـيـة والف سـر مكـتوم
ه بضرب طـفلك وزوجتك تظهـر معـا
ه بـالـعـصـبـيـة واخـتك ..تـظـهــر مـعـا
التي تـتـحكم بـتصـرفـاتنـا وعالقاتـنا
مع االخرين ..بـاالستـسالم والهروب
من اي مـــــواجــــهـــــة .. بــــاخلـــــنــــوع
والـــســـكـــوت في مـــواطـن تـــتـــطـــلب
الـشـجـاعـة ..في اخلـوف من الـتـطور

والتغيير .
فــمن تــقـيــدت افــكـاره مــنــذ الـصــغـر
ـنع تبقى القـيود ترافقه بالضغط وا
ويــتــرسـخ في ذهــنه انــهــا ســعــادته

والتخلي عنها شقاء .
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اضي اطرح فكـرة اليـأس وتطلع الى مـستـقبلك وارسم عـلى محـياك االبتـسامـة فا
لن يـعـود واحلـيـاة تـسـتمـر فـكـن معـهـا دومـآ في افـراحـك واحزانـك سـتنـال كـل ما

تتمناه فقط كن قويآ صابرآ وال يهمك اولئك الذين 
تك عندما كنت لهم موطنآ للحب  فشلوا في هز

والوئام وارتبطت بهم من اعـماق قلبك وجازيـتهم بخيرك ال بشـرك وفي نهاية قدموا
لك خذالنـهم انتـبه جـيدآ وعـد للـخـلف قلـيآل وتـأمل عـندهـا ستـفكـر بـهم كثـيرآ فال
داعي لذلك النك لم تخطء بحقهم واخرج من دائرة الضيـاع الن نهايتها عصيبة وال
جدوى منهـا ابدآ هذه الشـجرة التي اخـترتها انت اشـبه "بشجرة الـزقوم" ال فائدة
ـرض فـكن لهـا يـا سـيـدي خريـفـآ يـسـقط اوراقـها وثـمـارهـا الـضارة منـهـا سـوى ا
ستظهـر حقيـقتها امـامك واقطع وصل العـاطفة عنـدها ستـكون ملكـآ يتمـنون لقائك

لتكحل عيونهم
بعـد اصـابـهم الـعمى وال تـتـقـبل اعـذارهم النك اعـلى شأنـآ مـنـهم واحلـياة سـتـعـثر
ـشاعـر معهـم النهم فـشلوا ـزيد من ا الذين يـضحـكون لك بـنيـة البـكاء فال تـضيع ا

ولم يحافظوا عليك فقط دعهم للحياة وما عليك اال ان تتفرج.
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يا حبيبي ..
جدراني تصمت ح تغيب
و تصير سمائي صحراء
أدفن باحلزن فصولي ..

تلوح لي في األفق ..
خياالت الشقاء ..
تشرق أشعة احلب

ها قد أتيت ..
ألقرأ عينيك .. صفحة صفحة

قصيدة للشوق هنا 
قصيدة للدفء هناك 

و قصيدة للشغف أقرأ فيك
سلطان قلبي .. إني أحبك

و معك أُعانق الهواء ..
أُقبِلُ األغصان ..

ال اسمع إال تغريدك ..
ال ارى إال كلماتك ..
و ال اشعر إال بك ..

و ال أحلمُ إال بطيفك ..
ليت شعري .. يا كل شعري

يصل الى اعماق قلبك ..
‡tD - بغداد « ÊU½bŽ ”—Uſ Õd

ُنـزلق الـذي يجـذبه إلى الـقاع كـانت ا
كل مــا فَـكــر ان يــســتــمع لــنــصــيــحـة

أحدهم.
وفي صبيـحة أحد األيام الـتي تَميزت

  عن غيرها
حـــ راحت يــد تـــهــز كــتـف الــشــاب
وصوت جهور يُصـاحبها وهو ينادي
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اإلعالم االلــــكـــــتــــروني في مــــقــــدمــــة
ـــفـــاهــيـم الــتـي أفــرزتـــهـــا الـــثــورة ا
التـكنلـوجية احلـديثة والـذي لم يتفق
حلــد االن عــلــمــاء اإلعالم واالتــصــال
عـــلـى وضع تــــعـــريف وافٍ لـه  لـــذلك
سميات فقد تعدد التعريفات وكذلك ا
ـفـاهيم ظـهـرت عشـرات النـظـريات وا
الـتي حاولت وضـع تعـريـفات لإلعالم
بــشــكل عــام إال أن أغــلب اخملــتــصـ
والـدارسـ وضـعـوا تـعـريـفـا لإلعالم
وضـوعي لعـقلـية عـلى انه التـعـبيـر ا
ــيـــولــهــا اجلـــمــاهــيـــر ولــروحـــهــا و

واجتاهاتها
أمـا مـفــهـوم االعالم االلـكــتـروني فـقـد
زيـد من الناس نحو ظهر مع اجتاه ا
االنتـرنت كمورد ومـصدر لـلمعـلومات
فكان من الطبيعي لوسائل االعالم ان
تتجه او تتبع ذلك فقد استوقفت هذه
الـــظــاهــرة - دخـــول االنــتـــرنت عــالم
االعالم  –وعــــــــلـى ضــــــــوء دخــــــــول
االنـــــتـــــرنت ووســـــائـــــلـه الى اإلعالم
انبثق اإلعالم االلكـتروني وهو عبارة
عن نوع جـديد من االعالم يـشترك مع
ــــفـــهـــوم االعـالم الـــتــــقـــلـــيــــدي في ا
ـتاز ـباديء الـعـامة واالهـداف  و وا

عن االعالم التقليـدي بأنه يعتمد على
وســيــلــة جـــديــدة من وســائل االعالم
احلديـثة  وهي الـدمج ب كل وسائل
االتـصـال الـتـقـلـيـديـة  بـهـدف إيـصـال
ـطلـوبة بـأشكـال متـمايزة ـضام ا ا
ومـؤثـرة بـطـريـقـة أكـبـر وهـو يـعـتـمـد
بـشـكل رئـيـسي عـلى شـبـكـة االنـترنت
الـتي تـتيح لـالعالميـ فـرصة كـبـيرة
لـتـقـد مـوادهم االعالمـيـة اخملـتـلـفـة
بطريقـة الكترونيـة بحته دون اللجوء
الى الـوسـائـل الـتـقـلـيــديـة كـمـحـطـات
ـطابع البـث االذاعي والتـلفـزيوني وا
وغـيـرهـا  بـطـرق تـعـتـمـد علـى اجلمع
بـــ الـــنـص والـــصــــوت والـــصـــورة
رسل. تلقي وا وترفع احلواجز ب ا
ووضــعت له مــجــمــوعه من األهــداف
واخلــصــائص مــنــهــا أنه مــجــمــوعـة
اخلــــدمـــات والــــنـــمــــاذج االعالمــــيـــة
اجلـديـدة الـتي تـتـيح نـشـأة وتـطـويـر
مــحــتـوى وســائل االتــصـال االعالمي
آلـــيـــاً او شـــبـه آلي  في الـــعـــمـــلـــيـــة
االعالمي بـــإســتـــخـــدام الــتـــقــنـــيــات
االلـكــتـرونـيـة احلــديـثـة الــنـاجتـة عن
انـــدمـــاج تــــكـــنـــلـــوجــــيـــا االتـــصـــال
ـعـلـومـات كـنــواقل إعالمـيـة غـنـيـة وا

اإللكترونية التي تصدر عبر اإلنترنت
اط بل إن الـدمج بـ كل من هـذه األ
والتـداخل بينـها أفرز قـوالب إعالمية
كن حصره ا ال  متنوعة ومتعددة 
ستقبل أو التنبـؤ بإمكانيـاته إعالم ا
- والـعـالم يـتـجه الـيـوم في شـكل عام
نـــحــو اإلنـــتـــرنت وتـــطـــبــيـــقـــاته في
اجملاالت اخملـتلـفة وخـصوصـاً مواقع
الــتـواصـل االجـتــمــاعي (فـايــســبـوك

ضمون بإمكانها في الشكل وا
وكــمـــا تــعـــددت مــفـــاهــيــمـه تــعــددت
ـــتــعــددة اســـمــاؤه وتـــدل االســمــاء ا
ستحدثة على للتطبيقـات االعالمية ا
أرضـية جـديـدة لهـذا االعالم اذ يـطلق
علـيه البـعض تسـميـة االعالم الرقمي
واالعالم الـتـفـاعـلي واالعالم الـشـبكي
احلـــــي (online media) واعـــــالم

تعددة الوسائط ا

اســـتــطـــاع (اإلعالم اإللــكـــتــروني) أن
يفـرض واقـعـاً مـخـتلـفـاً عـلى الـصـعد
اإلعالمـــيــة والــثــقـــافــيــة والـــفــكــريــة
والسـياسيـة فهو ال يـعد تطـويراً فقط
ـا لــوسـائـل اإلعالم الـتــقــلـيــديــة وإ
وسيلة إعالمية احـتوت كل ما سبقها
من وسـائل اإلعـالم من خالل انـتـشـار
ـــدونـــات اإللـــكـــتـــرونـــيــة ـــواقع وا ا
وظــــــــهـــــــور الــــــــصــــــــحـف واجملالت

تويـتر يوتيـوب...) والتي استـقطبت
الـــــكــــبـــــار والـــــصـــــغــــار رغـم ســــوء
اسـتخـدامهـا وأصبـحت منـبراً يـسهّل
فـكــرة الـتـحــريض ويُـسـتــخـدم إلثـارة
الفتنة ونشـر التطرّف ويبقى أن نذكر
بـأن احلــصـانـه الـفــكـريــة هي أسـاس

البناء السليم .
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شهِدت تلك الطرقات النائية خطوات
رجل ثـري يــحــسبُ لـوقـع قـدمه ألــفـاً
خــوف اتــســاخ حــذائه الــثــمــ كـان
يـــرمي بـــبــصـــره ذات الــيـــمــ وذات
الــشــمــال وهــو يــنـتــقم مـن ذكـريــاته
ــــــاركـــــة مـــــايـــــرتـــــديـه من مـالبس
وإكسسوارات باهضة الثمن اقترنت
رائـــحــة عـــطــره الـــفــواح بـــصــورٍ من
ذاكــرتـه وبــصــقــيـع اليــرحم ومــيــاه
أمـطـار كـانت تُـحـيط بـجـسـدهِ الـهزيل
ــتــوســد لـلــحــجــر أوراق وأكــيـاس ا
متطايـرة حصى وقطع إسمنت مألت
تُ الـشـارع الـنـائي مـشـهـد كئـيب ال
للحـياة بصلة كـان ذلك روت الشاب
ـرتـمي ب أحـضـان الضـيـاع في ما ا
مضى ح سطا عمه على كلِ أمالكه
بعد وفاة والـديه بحادث وهو اليزال

  ابن السابعة من عمرهِ
لم يــرأف بــفــقــر حــاله أو يــســأل عن
مــصـيــره أحــد. لم يــحـمه مـن خـبــايـا
الطرقـات إال ذلك الكلب الـسائب الذي
تـعب من اجلوع كان يـلقي بـجسـدهِ ا
بـــجــانـــبه يــدافـع عــنه بـــكلِ ضــراوة
وكـأنه مـوصى علـيه دون وصّي. وفي
كلِ مرة يـعود بجـروحٍ بليـغة عَقبَ كل
ـهـاجـمـة حـرب ضـاريـة ضـد الـكالب ا
ُقتسم لصديـقه. راضٍ بفُتات اخلـبز ا
مُـــنـــاصـــفـــةً ورفـــيـــقه الـــبـــاحـث بــ

النـفايات أو ح يـحسن علـيهم أحد
ارةِ بـلقمـة طعـام نظيـفة كانت أذنه ا
صـمـاء عن نـصـائح النـاس بـأن يُـغـير
من واقع حـاله; بـالبـحث عن عـمل ما
أو ســكن لـــكــونـه شــابـــا في مُــقـــتــبل
ـتلك من الـصحـةِ مايـجنبه العـمر و
الـتــسـول مــبـرراته وأعــذاره لـنــفـسه

بصوت يبتغي اإليقاظ سالم سالم !
فـتح الـشـاب عيـنـيه بـتمـلـمل والـرؤية
ضــــبـــابـــيــــة التـــفــــصح عـن صـــاحب
الـصــوت ومن الــذي يـنــاديه بــاسـمه
الذي بـالكاد يـتذكـره لفقـره لقريب أو

صديق يسميه به ?
اضـطـر أن يــنـهض كـي يـبـعــد الـكـلب
الـذي كاد يـنـقض عـلى الرجل مـدافـعاً

عن صديقه وهو يسأله مُستغربا:
-"من أنت? وماذا تُريد" ?!

ردَّ الرجُل باسما:
- "أنــا احـد أقــربـاء أبــيك وجـئتُ كيّ
أخبرك بأن عمك توفى وأنت الوريث
الـوحــيـد له. أتُــريـد أن تــأتي مـعي أم

تبقى مع صديقك الوفي هذا"?
قالـها وهـو مبتـسم لضـراوة الصديق
في الــدفـــاع عن صــديــقـه رغم الــوهن
البـادي على مـحيـاه. لم تسعه األرض
ــتــسـول من ـا رحُــبت حــ سـمع ا
أخــــبـــــار كــــاألحالم  وراح يُـــــلــــمــــلم
تسخة متهيئاً للعبور إلى حاجياته ا
احلـيـاة األخــرى. وبـعـد ســنهٍ وأكـثـر
قاطع انـتشاءه من تـغييـر حاله نباح
ـهـرول نـحـوه والـذي لم ذلك الـكـلب ا
ينسَ صاحبه وامتـننانه للذي أطعمه
فــتـات خــبـزٍ بــالـكــادِ ســدَ رمق جـوعه
يوما ليـعتلي صدره واقفـاً الهثاً يهز
ـا ن أتى فَــزِعَ سـالم  ذيــله فـرحــاً 

W³O¼ W b³K  bFð r

أصــابه مـن بـلـلٍ واتـســاخ من اعــتالء
الـــكـــلـب له بـــردةِ فـــعـلٍ آنـــيـــة غـــيـــر
محسوب لها أخرجَ من جنبهِ سالحه
لــيـرديه قــتـيالً جــراء مـافــعل بـبــدلـتهِ
الـثـمـيـنـة وهـو يـلـعن ويـسب فـرحـته.
كـان صوت الـرصاصـةِ مـدوياً بـأرجاء
كـل زاويــــة ضـــمـت ذكــــراهم ســــويـــاً
واخـتـرقت مـعنـى الوفـاء لـلـروح التي
قـدمت حتى اخـر حلـظة عـطاء. الـتفت
تبـاهي بحالهِ بـعد التـغيير الشـاب ا

ولـم يــزل لــســانـه يــسب بــالـــشــتــائم
وســيـل من الــلــعــنـــات حــتى أوقــفــتهُ
أنـــيــــاب مــــتأللــــئــــة بــــفـــعـل اجلـــوع
واالنــتــظــار الــطـويـل. كالب ســائــبـة
شرسـة جائعـة  اجتـمعت اليـوم بعد
ُـدافع أن أُزيـحَ عن طـريــقـهـم الـكــلب ا
عن صديقه في كل مرة لتفوز كثرتهم

على سالحهِ ولم تعد للبدلة هيبة.
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(4)
عـــلــوان لص يـــعـــني (حـــرامي)  ولـــكن لألمـــانـــة (حــرامي
ـا يــتـبــادر لـلـذهـن سـؤال (هل هــنـاك حـرامي شــريف)  ر
شـريف واخر غير شريف ?) هناك من يقول (اي اكو وقسم
اخـر يقول ال ماكـو واخر يقول والـله ما ادري)  لنرجع الى
عــلــوان احلـرامـي الـذي كــان يــعـمـل اقـصــد (يــســرق) بـكل
(عزم) مـثل (اجلـمـاعـة!) واليـتـهـاون حلـظـة في تـنـفـيـذ فـكرة
دينـة او القرية (لـصية !) حيث مـاان (يهبط) الـظالم على ا
يـهرول عـلـوان مـسـرعـا الى احـد االحـيـاء كي يـسـرق يـعني
(يــبـوك) ,وذات لــيـلــة عـنــدمـا دخـل بـيت لــيـســرقه رأى بـنت
عـنى (شـاف أبنـية تـخبل) فـي عقـدها الـثاني جمـيـلة جـدا 
(يــعــنـي بــنت الــعــشــرين) ورأى فـي نــفس الــوقت زوجــهــا
الــشـيخ (مــوشـيـخ عـشــيـرة وال شــيخ ?!) اقـصــد انه كـبــيـر
وطـاعن في الـعـمر يـعـني (شـايب) وكـان عـمـره تـقـريـبا  في

العقد السابع (يعني عمره سبع سنة).
واخـذ يتكلم مع نفسه شـهد تاثرا شديدا  تألم عـلون لهذا ا
(صـدك جـذب والـله حــرام ومـايـصـيــر)  عـلـوان لم يـرضى
بـهذا (الزواج احلرام) من وجهة نظـره  لكن عندما (يسرق
لـكـن مـا في (الـيـد حـيـلـة)  الن بـيـوت الـنـاس مـو حـرام !) 
عـلـوان مـقـتـنع بـوجـهـة نـظره وبـعـد تـأثـره كـمـا اسـلـفـنـا قرر
عـلوان مغادرة هذا البيت  والـتوجه الى بيت ثاني (يهجمه)
اقـصد (يـسـرقه) وعنـدما دخـل البـيت الـثاني  رأى عـلوان
أمـرأة عجـوز طاعـنة في الـسن وفي نفس الـلحـظة رأى زوج
المح بهي الـطـلعـة  فتـكلم عـلوان مع العـجـوز شابـا حلـو ا
واكمل (هذا مـا يصير نـفسه وقال (والله حـرام ومايصـير) 
ـفردة شلـون هـذا الـشـاب يـتزوج هـاي الـسـعـلوة) يـقـصـد 
(الـســعـلــوة) الـعــجـوز لـكـن عـلـوان لـم يـكـتـف بـالـقــول فـقط
وتــرديـده جـمـلــة (والـله حـرام ومـايــصـيـر)  يـعــني مـو مـثل
(جمـاعـة شعب مـا بس يـحرمـون ويحـللـون بـكيـفهم !!)  بل
ـرأة ـسك ا فــكـرة ألصالح الـواقـع   قــرر عـلــوان تـنـفــيـذ 
الــعـجـوز وحــمـلـهــا عـلى كـتــفه وذهب بـهــا الى الـبـيت االول
واســتـبـدلـهـا ب(الــفـتـاة الـشـابــة)  وقـال عـلـوان (االن هـاي
الــعـجــوز لـهــذا الــشـايب) واخــذ (الــبـنت الــشــابـة وزوجــهـا
لـلشاب) وقال علـوان جملة اخـرى (اي هسه والله موحرام)
واكـمل كالمه بصوت عالي (هذا هو احلالل الـشاب للشابة
والعـجـوز لـلـشـايب)  وانـتـاب علـوان ارتـيـاح كـبـيـر وتـنفس
الـصــعـداء بـعـد قـيـامه بـهـذا الــعـمل  لـكن سـرعـان مـا جـاء
الـشيخ العـجوز (الـشايب) وخـاطب علوان قـائال (ما يـصير
هـذا الـعـمل حـرام عـلـيك)  فـرد عـلـيه عـلـوان (لـعـد انت مـو

حرام عليك متزوج أبنية اصغر من بنتك).
فـرد عـلـيه الـشـايب (شـلـون تـزوج مرتـي لـهذا الـشـاب وهي
حلــد االن عــلى ذمــتـي)  فــقــال له عــلــوان كالمك صــحــيح
واكمل قـوله (طـلـقـهـا االن) فطـلـقـهـا الشـايب  فـقـال عـلوان
للـشايب (اعتقـد بعد ما عـندك اي عذر)  فرد عـليه الشايب
قـائال (الزواج مايصيـر حرام)  فرد علـوان عليه (ليش يابه
طـلقة عدة) حرام)  فـقال الشـايب (بعد الـطالق غير تـلزم ا

 فتحير علوان وقال (امرك يابه تلزم عده).
فـقال له الشـايب (هذا مو أمـري هذا امر اللـه تعالى)  فرد
عـليه عـلوان (اذا انت هل كـد تخـاف الله ليـش تزوجت هاي

سكينة) . الشابة ا
فـرد علـيه الشـايب (عاد انت اهـواية تـخاف الـله ياعـلوان !)
واكـمل كالمه (هـو انت حرامـي تبـوك بـبـيوت الـنـاس)  فرد
عـليه عـلوان (انـا اسـرق رغيف خـبز حـتى اعـيش ولكن انت
وانـتهت احملاورة بيت تـسرق حرية وكـرامة و عمـر انسان) 
ؤذن (الله اكبر) حيث صالة عـلوان والشايب بعـد ان اذن ا
ـهـم في احلـكـايـة ان الـبنـت الـشـابة مـازالـت تـلزم الـفجـر ا
(عـدة) حـتى تـتـزوج الـشاب عـلـى الرغـم من مـرور اكثـر من

عقد ونص على الطالق. 
وهـذا يذكـرنـا بحـال شـعب من الشـعـوب مازال يـلـزم (عدة)
حـتى يبدأ بعد عـدته تصحيح االمور واالنـطالق نحو احلياة
وصنع حـاضر ومسـتقبل جـميل  والسـؤال الكبـير هو متى
تنـتـهي (عـدة)هـذا الـشـعب ?! ام يـبـقى هـذا الـشـعب يـنـتـظر

(علوان !!) في زمن الف علوان وعلوان !!.

"اذا حـكـمـني مـســلم فـلن يـدخـلـني
اجلـنــة واذا حـكــمـني مــلـحــد فـلن
يخـرجـني من اجلنـة واذا حكـمني
مـن يُـــــؤمّـن لي وألوالدي الــــــعـــــمل
واحلــرّيـة والـكـرامــة وعـزة الـنـفس
فـــســـأقـف له احـــتـــرامًـــا واجاللًـــا
ويـــبــقـي دخــول اجلـــنــة مـن عــدمه
ـاني وأعمـالي فـقـفوا عن رهـ إ
الـتنـازع على الـسلـطة بـاسم الدين
مُعـتقدين أنـها طريقـكم الى اجلنة
فـلـيـست وظـيـفـةُ احلـكـومـة إدخـال
ا وظـيـفتـها أن الـناس اجلـنـة وإ
توفـر لهم جـنةً في األرض تـعيـنهم

على دخول جنة السماء
ــــاني .....هــــذا..  مـــا قــــالـه الـــبــــر
السُوداني الراحل محمد إبراهيم.
لـنـبـتعـد كـثيـراً عن سـيـاسة الـبـشر
وهمومها ,وأريحكم بقصة (الفالح
واحلمارين) ,يحـكى أن فالحـاً كان
ــتـلك حــمـارين ,قــرر في يـوم من
األيــام أن يــحــمـل عــلى إحــداهــمــا
مــلــحــاً واألخــر صــحــونــاً وقــدوراً
فـــــارغــــــةً أنــــــطـــــلـق احلـــــمــــــارين
بحمولتهما وفي منتصف الطريق,
ـلح بـالـتعب شـعـر احلـمار حـامل ا
ـــلح واإلرهـــاق حـــيث أن كـــمـــيــة ا
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بـعـد دخـول الـقـوات االمـريكـيـة الـى العـراق لـم تكـن هـناك
واطن دة عامـ وبدون رئـيس او حكومـة وكان ا فـوضى 
الـعراقي متـجانس مع اهـله وجيرانه واصـدقائه ولـكن بعد
احلـرب الــطـائـفــيـة عـام 2006 بـدئــنـا نـشــعـر بــالـفـوضى
احلـقيـقـية من قـبل االحـزاب التي انـتـشرت بـسـرعة الـبرق
ـنـاطق والـتي كـان مـخـطط لـهـا سـابـقـا وهي تـفـجـيـر في ا
اجلــوامع واحلــســيــنــيــات واســتـغـاللــهـا لــلــســكن وكــذلك
ــنــاطق ـــبــاني احلــكـــومــيــة في تـــلك ا الــســيــطـــرة عــلى ا
واسـتغاللها للسـكن ايضا .... واليوم وبعد (16) عام من
ـــتـــعـــاقـــبــــة لم ارى اي من هـــذه اســـتالم احلـــكــــومـــات ا
احلـــكــومـــات نــددت وطـــالــبـت من اعـــمــار هـــذه اجلــوامع
واحلـسـينـات واالبـنـيـة احلـكـومـيـة واعـادتـها الـى ما كـانت
ـنــاطق يــوجـد اعـالمـيــ وســيـاســيـ عــلــيـة .. وفي كـل ا
ورجـال دين وكل هؤالء يشـاهدون بـأم اعينـهم هذه االبـنية
نـطقة ـواطن واالحزاب في تـلك ا كـيف استـغلت من قبل ا
ولـم يـحــركــوا ســاكن في اعــادتـهــا الى اصــحــابــهـا والى
احلـكومـة .. وهـناك كـثـير من الـذين يـسكـنـون هذه االبـنـية
لــديـهم دار ســكن مـلك لــهم لـكـنــهم يـتــحـجـجــون بـانـهم ال
لـكون شىء ويطالـبون من احلكومـة تمليكـهم هذه االبنية
وهـذا مـا جـعـلـهم يـكـونـون قـوة وذلك السـتـغاللـهم ضـعف
احلـكـومـة وضـعف الـقـانـون ... وهـنـاك امـر اخـر وخـطـيـر
ـهــجـرة اهــالـيــهم من تـلك ــنـازل ا وهــو الـســيـطــرة عـلى ا
ـناطق والسـكن بها ومـثلـما يقـولون ( خاوه) ومـعنى هذه ا
ـال من الـشــخص غـصـبـا عـنه) الـكـلـمـة بـالــعـراق (اخـذ ا
عنى  لكن باألردن تختلف قليال كـذلك في فلسط نفس ا
حـيث تعـني رغم انف الـشخص ... وهـذا ايـضا اسـتغالل
ضـعف الـقـانـون واحلـكـومـة الن هـؤالء االشـخـاص ال احد

يستطيع التكلم معهم ... 
لـذا اطالب من احلـكـومة اجلـديـدة ان تنـظـر بعـ واضـحة
لـبيـوت عبـادة الله والـتي  تدمـيرهـا واستـغاللهـا من قبل

بــعض الـذيـن ال يـخــافــون الـله ..  الن
الـقوة الوحيدة الـتي ستجعـلنا واقف
عـلى اقــدامـنـا هي الــسالم ألنـنـا امـة
قـــويـــة بـــشـــرط ان نـــكـــون وطـــنـــيــ

ومخلص لهذا الوطن....    
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اللّيلُ عادةً يحرسُ الظّالم 
في قلعةِ يومي 

ويحاسبُ النّجومَ في تقصيرِ
الصّلوات.

أنا وأهدابي 
اتّفقنا على قطعه

بفأسٍ من ضياء
قبضُ مرتخيًا كان ا

ب خطوطِ اخلنصرِ والبنصر
ساء…  يقرأ طالعي فنجانُ ا

اخلطُّ الطّويلُ 
ب السّبّابةِ واإلبهام  

وتِ  هو عمرُ ا
في زمنٍ آيلٍ للسّبات 

ما أصعبَ أن تهدّمَ جدرانَ الشّهور
اضي من قصورِ ا

بنيّةِ على مرافئِ بحرِ الشّباب …  ا
اخلطُّ القصيرُ

ُ على الرّاحة يب
هناكَ خيانةُ الصّقيعِ لقمةٍ 
تهافتتْ عليها انزالقُُ األقدام

نحو صومعةِ التهجّدِ إبّانَ عنفوانِ
الشّحوب

على ظاهرِ الكفّ
الشّوقُ يعشقُ القمرَ اخململيّ 

ألوف خارجَ الطّورِ ا
يوشكُ أن يسقطَ  على سريري 

ويسألني عن رمالِ حلمي 
قبلَ غلقِ سجل الصّباح…

b - البصرة Uš …d¼e « b³Ž

ان ما ينـشأ عـليه الفـرد ويترسخ في
نــفــسه من مـــعــتــقــدات وتـــقــالــيــد
وطـريـقـة حـيـاة كـامـلـة بأخـتالف
طـرق وكـيـفــيـة بـرمـجـته عـلـيـهـا
يـحدد سـلـوكـيـاته سـواء حاول
الـــتــجـــمل او ارتـــداء االقــنـــعــة
..فاحلقائق تظهر ولو بعد ح
بكلمـة بتصرف او حـتى بنظره
.وقـد تـتـحـول من طـريـقـة حـياة
شـخص واحــد الى مـجــتـمع او
الى أمـة بـأكــمـلـهـا .وهـذا مـاحـدث
ــســلــمـ فــعال مــعــنــا نــحـن ا
عــنــدمـا حــاولــنــا تـفــســيـر
الدين على مايـناسبنا
ـعاني ونحـور ا
ا يتناسب مع
تـقـالــيـدنـا الـتي
وضــعــنــاهــا نــحن
..الـيــوم وانـا اتــصـفح
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
االجــتـمــاعي صــادفـنـي فـيــديـو
لــشــخـص غــربي يــســيــر في مــركــز
دلل لكن هذا تسوق ومعه حـيوانه ا
احلـيـوان يـخــاف الـنـزول من الـسـلم
ـتـحـرك نـزل له الـرجل الـكـهـربـائـي ا
وحــاول بــكل عــطف ان يــنــزله لــكـنه
رفض فــأضـطــر الـرجـل حلـمــله عـلى
كــتــفـه مع انه كــبــيــر احلــجم حــمــله


