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البصرة

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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مـــــنــــهــــا اســــست حــــيــــاتــــهــــا
ومنـها اسست حـياتها الـزوجية
فامـنـيـاتي الـعـلـمـيـة والـعـمـلـيـة 
لهن االمن والسالم مـا دمنا على
وان شاء الله دائما هذه احلياة 
ال تـــفــــارق الــــبــــســـمــــة شــــفـــاه
النــهم اهل مــحــبـة الــعــراقــيــ 
ويـــــعــــود االســـــتـــــقــــرار وسـالم

واحلـمدلله لـلجمـيع ان شاء الله
.الى كـل من بــدات ـــ رب الـــعــا
قــــــصـــــــته بــــــحـــــــزن وصــــــبــــــر
ثــقـــو بــانـــهــا ســوف وانــتـــظــار
تـنـتهي بـفرح وسالم وان يـحقق

ما كان يصبو اليه.
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لم يـكونا مثل غـيرهمـا كل شيئا
حـدث في حياتـهما كـان مختلف!
ان كم تمـنت احداهمـا ان تموت 
تـــــرحل عـن الــــدنـــــيــــا بـــــعــــمــــر
ظــــلم واسـى ووحـــدة صــــغــــيــــر
واقع مـرير وخيال حاطت بـيهما
بــراءة ال يــتـــسع لــغـــيــر الـــوجع
حـتى الـطــفـولــة لم يـشــعـرا بــهـا
انهـما احـستـا كمـا لو ان وحـشا
يـحــمل سـنــ عـمــرهـمـا كـاســرا
ورمـــاهــــا في واد اخـــر بـــعـــيـــدا
عــنـهـمـا.رغم الــظـروف الـقـاسـيـة
اال الـتي مـر بـهـا بـلـدنـا الـعـراق 
وهــــــــــو مــــــــــرحــــــــــلــــــــــة داعـش
الـــذي نــــشــــر الـــرعب االرهــــابي
واخلــوف والــدمــار الــذي سـبــبه
لـبــعض عـوائــلـنــا الـعــراقـيـة في
وصالح واالنـــــــبــــــــار ــــــــوصـل ا
وبــــــــــعـض وديــــــــــالـى الــــــــــديـن
اذ احـــتل احملـــافـــظـــات االخـــرى
مـــــســــاحــــة كـــــبــــيـــــرة من هــــذه
وسيـطر على اهاليها احملافظات
وفي بـاخملـاوف وانـتــشـار الـفـ
ظل هــذه الـــظــروف الــغـــامــضــة
كـانت قـريـتي الـتي اسـكـنـها في
تــلك الــظــروف امــنــة ولم يــدخل
حيث التجا ارهابيا داعش اليها
الـــــــيـــــــهـــــــا الــــــنـــــــازحـــــــون من
وســكـنـو كــونـهـا امــنـة  ـوصل ا
فـــيــهـــا مــايـــقــارب 250 عـــائــلــة
وقـريــتي الـتـي اسـكــنـهـا نـازحــة
مـثل زاخـرة بــالــنــاس الـكــرمــاء 
الـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــوخ
فــقــدمــوا يــد واخملــتــارين....الخ
ــســتـطــاع لــهـذه الـعــون بــقـدر ا
الـعــوائل الــنــازحـة الــقــادمـة من
جــاءوا يـــســكـــنــون في ـــوصل ا
قـــريـــتـــنـــا من جــــمـــيع مـــنـــاطق
ومن ــــــوصل مـن اجل االمــــــان ا
اجـل ان يــــــحــــــســــــوا بـــــــطــــــعم
فـسـكـنـوا في الـقـريـة مـا احلـريـة
وهم كـانوا يقـارب اربع سـنـوات
مــنــهم من مــخـــتــلف الــديـــانــات
والــــــــشـــــــــبك ــــــــســـــــــيــــــــحـي ا
وفي ذلك والــــصـــــابــــئــــة....الـخ 
كانت ايام دراسة فتعرفت احل
عــــلـى بــــنـــتــــ نــــازحــــتــــ في

الـتـجئـوا اليـنـا من ظلم ـدرسة ا
وكـانت واحدة داعـش التـكفـيري
وهن بــنـات مـنــهن يـتــيــمـة االب
فـتعـرفت عـليـهن انذاك في عمـام
ــــدرســــة الــــتـي كــــنــــا نــــدرس ا
فتـحدثت مـعهن عن اخـبار فيـهـا
ومــا حـــدث فـــيــهـــا من ــوصـل ا
اذ قــــــــــالـت ان داعش احــــــــــداث
اغـتــصب مــنـاطــقــنـا طــمــعـا في
االغـنـام واالبقـار واخليـرات وما
فــعـنــدهــا حتـدثن عن شــابه ذلك
اذ تــطـلق ــوصل  االغــوات في ا
لـفـظـة االغـوات كـمـا نـقـول نـحن
فـقــالت لــقـد شـيــوخ الــعـشــائــر 
اهـــتــمـــوا بــاخـالء الــنـــســاء من
كي ال نـطـقة الـتي نسـكن فيـها ا
يـــــتــــــعـــــرض لــــــهن الــــــدواعش
ــا كـانت االرهـابــيـون االغـوات 
لديـهم من روح مـقاومـة وغـريزة
دفعـتـهم الى فعل هـذا دفـاعا عن
ـــــــــقــــــــدســــــــات الــــــــشــــــــرف وا
واذا هم يــقـومـون واحلــضـارات
جاءت اخبارهم وهم بهذا العمل
يــســـتـــشـــهــدون واحـــدا يـــتـــلــو
فـــسـالم عــــلى ارواحــــكم االخــــر
وعـنـدهـا حـزنت عـلى الـطـاهـرة 
قـصة هـاتـ البـنتـ الـشابـتني
وفـي ظـل احــــــتـالل الـــــــدواعش
ورغم هـــــــذه الرض الـــــــعـــــــراق 
اال ـة التي ذكرتها  ؤ الظروف ا
وهن استـمررن في الدراسة رغم
ـعـيـشـيـة الـتي مـررن الـظـروف ا
اذ بـهـا وقـسـوت احلـيـاة عـلـيهن
من الــــصــــعب ان يــــســــتــــطــــيع
االنـسـان الـعـيـش في غـيـر بـيـته
وبــيـئـته الـتي تــعـود عـلـيـهـا من
ــصــاعب لــكن حتــدين ا صــغــره
بعيدا عن االهل واهتمن بالعلم 
فكان واالقارب واالصدقاء....الخ
لــكل واحــدة مـــنــهن طــمــوح في
واســـتـــمـــررن في ـــســـتـــقـــبـل  ا
الـدراســة حـيـنـهــا اربع سـنـوات
حـــــــتـى اكـــــــمـــــــلـن الـــــــدراســــــة
فـعنـدهـا اعـلن احلـشد الثـانـويـة
ــقـدس والـقــوات االمـنــيـة بـكل ا
حتـريـر مـنـاطـقـهم من صـنـوفـهـا
فـفـرحوا دنس داعش الـتكـفـيري

عنـوية اجملردة اإلحـتكار بـصفتـة ا
هو اإلستحـواذ على إنتاج مادة أو
سـلـعـة أو مـنـتج أو إقـامـة مـشـروع
أوتفـعيل نـشاط ذي نفع يـعود على
فرد أو مـجموعة مـعينـة . واحملتكر
يــتـبـنـى الـبـراغــمـاتـيــة (الـنـفــعـيـة)
ويـنـفـرد بــهـا في تـعـامالته ويـهيء
لـــهـــا األســـبـــاب والـــعـــوامل الـــتي
ــواظـبــة وبــاسـتــمـرار حتــمــيـهــا 
ومهـما كـان التـعـريف لهـذه الصـفة
الـسلـبـيـة فـإن صفـة األنـانـية وحب
الـــذات تــــبــــرز في شــــخــــصــــيـــات
أصـحـابـهــا . واإلحـتـكـار وجه آخـر
للديكتاتورية والتزمت ومنع تالقح

األفكار .
إن ركــائــز اإلحــتــكــار قــائــمــة عــلى
ـنـتج الـســيـطـرة عـلى تـمـيـز نـوع ا
والــتـرويج له وتــتـجـلـى نـزعـة حب
الــتـمـركـز اإلقـتــصـادي الـنـفـعي في

فهوم السمج  هذا ا
ـكن تقـسيم اإلحـتكـار إلى ثالثة و

اط :  أ
1) اإلحتكار اإلقتصادي 

2) اإلحتكار الوظيفي
عرفي 3) اإلحتكار ا

1) انواع اإلحتكار اإلقتصادي 
ؤثر أ) إحتكار القلة : وهو النوع ا
عــــلى الـــســــوق الـــتــــجـــاري الـــذي
نتـج لسـلعة ما يحـتوي بعـض ا
ـعـنـى أنه إنـتـاج ســلـعـة مــعـيـنـة
بشـكل فـردي وطـرحـهـا في الـسوق
مع امتالك كيفية الصناعة وسر 

نتج الرئيس  فكرة ا
ب) اإلحتـكار الـبسيط: وهـو انفراد
مـــنـــتج واحـــد تــتـــشـــابه ســـلـــعــته
ــعـروضــة بــبــعض الــصــفـات مع ا
ـنتج آخـر كأن تـكون سـلعـة أخرى 
سـلعـة غـذائيـة مـتـشابـهـة من حيث
ـواصــفــات ومـخــتـلــفــة من حـيث ا

اركة  النكهة وا
جـ) اإلحتكار الكـامل :هو السيطرة
الـكــامـلــة عـلـى مـنــتج مـعــ ومـنع
مـنافـسته من أي جـهة أخـرى وهذا
الـــنـــوع مـن اإلحـــتـــكـــار يــــتـــحـــكم
بــاإلقــتــصــاد والــتــأثــيــر عــلى آراء

ستهلك له بطريقة النفوذ ا
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في تـرابط بـ مـا قـاله عـظـمـاء االمه وسـادة الـبالغـه بـعد
الـــرســــول االعـــظم االمــــام عـــلـي بن ابي طــــالب-ع- في
احلـكمة والـنصح ومـا اراده الله سـبحانه وتـعالى بـالعدل
والـتواضع واالنـصاف وحب اخلـير والـتراحم واال يـنسى
نــــهــــايـــة كـل مــــخـــلــــوق عــــلى هــــذه االرض وهـــذه ارادة
االهـيــهــةوالــتي ذكــرهــا امــام الــتــقــوى في قــوله( الــدهـر
يومان--يوم لك ويوم عليك- فان كان لك فال تبطر--وان
كـان علـيك فاصـبر--فـكالهمـا سيـنحـر ) هكذا اوصى -
ع- بـني الـبـشـر والـذي اذكـره االن ان احـد الـشـيـوخ من
ن ال يـتعظ وواجبه كـبار السن والـذي يعي ما سـيحصل 
هـو ان يذكـر بـاقوال الـعـظمـاء عـندمـا يـرى تصـرفـا اهوج
ـة وخلص احلـكـمـة بـكـلـمات نـتـائـجه وخـيـمة وعـواقـبه مـؤ
قليلة وفي الشعر الشعبي( مزالكه--الدنية-- امشي --
ابــهــيــده ) حــكــمــة ودرس فــكل ســرعــة غــيــر مــحــســوبـة
خـسائرها جسـيمة (-تمشي سـريعا تعثـر- تكتب سريعا
تخطئ--تتكلم سريعا تتعلثم--تاخذ قرار سريعا تخسر
الـكثـير) والكـثيـر من االمور وهـنا جاءت اهـميـة استـعمال
الـعقل والتاني عند اتخاذ القرار وهنا ال بد من التوضيح
ـا حدث وسيـحدث في بالدنـا من سيـطرة الفـعل والقرار
علـن ب رؤوس السـلطة االرجتـالي بل واختالف الـراي ا
واقف الـدولـية واالقـلـيمـيـة اما تـعدد وحـتى في االمـور وا
ــواقـف بــالــعالقـــات بــ االحــزاب واحلــركــات وتــغــيــر ا
ا ـثـابة-الـنـكته-- في دول الـعـالم و احلـاكمـة فـاصبح 
ان من بـيـده الـسـلـطـة يـفـتـقـر لـلـتجـربـة والـنـضج والـوعي
ا حصل بالتاريخ من جتارب عرفة الدقيقه  السياسي وا
ـواقف وهـذا جـعـل الـتـضـحـيات وعـلى ضـوء ذلك تـبـنى ا
جـسامـا واخلـسائـر من الـبشـر والعالقـات والـثروة التـعد
واجلـروح بــاتت عــمـيــقـة اجلــذرال تـنــدمل الجــيـال قــادمـة
تـعـرف مـا حل بـاهـلــهـا من جـور وظـلم وتـهـجـيـر وجتـويع
وقـتل --ان غبـاء من اتـوا بهم لـلـسلـطة نـسـوا او تنـاسوا
ان--الـدهـر دوار-- وان احلق ال يـضـيع مـا دامت هـناك
ن تــمـادى في غــيه- ان يـعــرف(لـو مـطــالب -ونـصــيــحـة 
ــا وصـلت الـيك) نـسـال الـله عـزوجل ان دامت لـغـيـرك--
يـبرد قلوب العراقـي ويهديهم لـطريق التسامح واالخوة-

-باستثناء من كان سببا بذلك--
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٢) أنواع اإلحتكار الوظيفي 
أ) حـجب الوظـائف والتـعيـ فيـها
ـواطن وحـصرهـا بطـبقة أو عن ا
فـئـة مـعـيـنـة لـنـفـوذهـا اإلجـتـمـاعي

ادي أوالسياسي أوا
ـعـرفي : وأمثـلـة هذا 3) اإلحـتـكار ا
الــنـــوع مــوجــودة ضـــمن مــفــردات
كن تعريفه : النوع السـابق و
أنه عدم منح اخلبرة ورفض تالقح
ــكــتــســبـة ــعــلــومــات ا األفــكـار وا
لـشخص مـا من مؤسـستـته لغرض
ـعـرفـة إظـهـار الـتـمـيـز الـذاتي في ا
ـنـتسـبـ لـتلك سـؤولـ وا أمـام ا
ــــؤســـــســــة وهـــــذا الــــنـــــوع رغم ا
انـقراضـه لتـعـدد أوجه الـبـحث عن
ــعـلـومــات يـعــد خـطـيــراً لـلــغـايـة ا
ــثل خــيـانــة لــلــمـؤســســة الـتي و

إكتُسِبت اخلبرة منها.
قد تكون ركائز اإلحتكار قائمة على
الــتـرويج لـلــمـنــتج في األزمـات مع
مــحــاولـة تــعــطــيـل احلــلــول لــهـذه
ــنــافــسـة األزمــات وتـعــطــيل دور ا
الـتي تـثـري الـواقع الـعـمـلي ضـمن

ــضــمــار احملــدد لــهــا  ولــكن إذا ا
صـلـحة ماأخـذنـا بنـظـر اإلعتـبـار ا
الــتي امــة ســنـرى أن الــتــعـامل مع
اإلحــتـكـاريــ في مـواضع مــعـيـنـة
ا تكون أكثر أماناً ونفعاً وبهذا ر
يـتــبـ ســيـطــرة اإلحـتـكــاريـ في
فــرض مـــنــتـــجــهـم أو مــشـــروعــهم
بــاعــتــبــاره الــتــجــربــة الــنــاجــحــة
ــتــمــيــزة والــورقــة الــضــاغــطـة وا
والــرابــحـــة في ظـــروف مــرحـــلــيــة
مـعـيــنـة وبـذلـك سـتـتــعـطل جتـارب
فـتـيـة لم تـتح لـهـا فـرصـة الـتـواجد
وإثــبــات اإلمــكــانــيــة إال في حــدود

ثانوية ضيقة .
إن دراســة تـــأثـــيـــر اإلحـــتــكـــار في
اجملــتــمـــعــات يـــجب أتــكـــون عــلى
ـقـرون مـســتـوى عـال من الــبـحث ا
بــإيــجــاد احلــلــول وحــلــحــلــة هـذا
ــــــزري ورسـم اخلــــــطط الــــــواقـع ا
ــســعى الــكــفــيــلـــة بــإجنــاح هــذا ا
إلمــتالك دفــة األمـور دون الــتــعـجل

في إقرار هذا األمر.
wKŽ b¹R - احللة 
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اعاذنا الله وايـاكم من هذه السموم
وحــفـظـكم جــمـيـعــا  في كل مـوسم
ـاضي شـتــائي وال ســيــمـا الــعــام ا
واحلــالي حــيث سُـــجــلت اكــثــر من
حـالــة وفـاة في مــعـظم مــحـافــظـات
الـــعــــراق وال ســـيـــمــــا في االنـــبـــار
وبالتـحديد مديـنة الفلـوجة  عندما
يــــصــــاب الــــشــــخص بــــفــــيــــروس
االنــفـلــونـزا  يــلـجـأ الــشـخص الى
اقـــرب صـــيـــدلــــيـــة لـــتـــفـــادي هـــذا
ـــزعج  بــزرق األبــر ( الــفــيــروس ا
اخلـــــــــبـط ) وال يـــــــــعـــــــــلـــــــــمــــــــون
ضارهـانظراً لقلـة الوعي الثقافي
واالرشـاد الـصـحي لـدوائر الـصـحة
وهي عبـارة عن سـموم في الـعـراق 
ـــرضى حـــتى تـــعـــوّود عــــلـــيـــهـــا ا

اصـبحت قـناعـة لدى الـكثـيريـن عند
قولـهم ( إذا مو أُبرة خـبط ما اطيب
) حـيث شهـدت مديـنة الـفلـوجة يوم
امس حـالــة وفــاة لــيـست بــجــديـدة
بسـببـهـا  الطـامـة الكـبرى وهي ان
اغلب االطـباء يصـفون هذه اخلـلطة
voltarine & deca- ) لـــلــمـــريض
ــخــاطــرهـا   ( tronويــعــلــمــون 

اذا?
هل هي قلة علم ام جشع مادي ? 
ـطــاف ادعــو الـله ان وفـي نـهــايــة ا
يحفظ العراق واهل العراق من هذه
االزمـــة الــتـي بــاتت تـــودي بــأرواح

رضى العراقي . ا
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1-رســالــة ...لــيس مـن الــســهل ان حتــتــفـظ بــرســالــة قــبل
هي لي وقـد خط والدي -رحمه الـله-علـيهاكـلمات 45/عـاما
ـكرمـة سـا ....إلى ولـدي الـعزيـز عـلي وصلـنـا إلى مكـة ا

هي رسـالة سالمي عـلـيـكم جـميـعـا .انـا في صـحة وعـافـيـة 
احلج والـتـواصل وصـلت بـعـد أسـبـوع في الـبـريـد مع طـابع
بـريـدي كــانت غـايـة فـي االهـمـيـة جتــعـلك تـراجـع كل كـلـمـة
مـرات حلــرارة الـعـاطــفـة والــشـوق إلى صــورة أبي حلـظـات
سـعيدة أعيشها قبل وصوله من مناسك احلج ;واليوم أصل
ـكـرمــة إلداء مـنــاسك احلج فـأجــد الـتـواصل مع إلى مـكــة ا
مــضــافـا الــيه الــصـور وتــبـادل الـبــيت واألحــبـة فـي دقـائق 
حقا تغـيرت وسائل االتصال ولكن ان الـكلمات وابتسـامات 
ـشـاعـر الــكـثـيـر غـيـر أن حتـتـفظ بـرســالـة فـيـهـا من تــدفق ا
ويجنح إلى يـحدثك عبر الـواتساب ابـنك يتعثـر في الكلـمات 

التصوير اكثر من الكالم والكتابة . 
هو 2-رسـائل ....هي كـثيـرة متـنوعـة من عـظمـة ركن احلج 
ذلك الـتآلف واحملبـة في طريق احلج الـبري وانت تشـعر بأن
من حـولك يشـعرك بالـبهـجة والتـعاون;وان جتـد احلجيج في
مـكـة تخـتـلف الـوانـهم والـسنـتـهم بل لـهـجـاتـهم وهم يرددون
واالجـــمل ان الـــتـــلـــبـــيـــة بـــكـل شـــوق ومـــحـــبـــة لـــلـــخـــالق 
يــتــجــرداالنــســان من كل طــمع إال الــطــمع في رضــا الــله 
ويــتـــخــلى عـن كل دهـــاء وعــجب وغـــرور لـــيس بــعـــدهــا إال

الندامة. 
وال يوافق مسلك طريقه في رحاب مكة. 

نـورة ومـكة ديـنـة ا 3-رسـالة الـثـقـافة ...وانت تـتـجول فـي ا
يـأخـذلك الـتـجوال إلـى مكـتـبـة كـبيـرة حتـتل مـوقـعا ـكـرمة  ا
وهي حتـتوي عـلى الـكتب في جـميـال وعنـوان مـكتـبـة جريـر 
الــديـن والــثــقــافــة والــتــرجــمــة اضــافــة إلى قــسم األجــهــزة
ومـقاعـد لـلـقراءة مـشـهد رائع ان األلـكتـرونـيـة والقـرطـاسيـة 
تـأخــذ وقــتــا بــ إمــات الــكــتب . هــذا اضــافــة إلى مــراكـز
الــتــســويق الــغــذائي والــتـي تـخــصـص ركــنـا لــبــيع الــكــتب
واجملالت وحـتى األسـواق الغـذائيـة تـشارك في بـيع الـثقـافة
ونـادرا مـا جند ذلك واالقـبـال علـيـها مـتـواصل في الـشراء .
ولـكن أال ــوالت وإن وجــد فـهــو قـلــيل  عـنــدنـا ان تــشـارك ا
نـحتاج إلى مساحة كبيرة لتصبح معرضا للكتب والنتاجات
الـفلـكلوريـة في كل محـافظـة بدال من جـعل ذلك ب اجلـامعة
ـراكـز الــثـقـافــيـة الـنــفـطـيــة والـتي قـد اليــصـلـهــا الـقـار وا

العادي. 
4-الـتواصل االجتـماعي ..يـبدو هو االخـر قد تنـوعت غاياته
واالسـواق وهـو يـتـبادل و اخـذ وقـتـا في الـشـارع والـفـنـدق 
ويـبعث بـالصـور في حلظـات السـفر ـرسلـ  الـرسائل مع ا
والـنزول ورمي اجلـمرات وقـد يـرتبط بـالسـماعـة عنـد اخرين
تـرافقهم الطـريق غير مـهتم بـاآلخر فيمـاتختـلط اللغات من
اثـواب بيض واحـدة للـجـميع حلـكمـة بـالغـة ;وتخـتـلف علـيهم

ثل القائل (اهل مكة ادرى بشعابها) . الطرق فيذكروا ا
5- ذاكـرة اجلبال..ترى ماذا تخـبئ تلك اجلبال وهي مناظر
ملونة ? وهي من نظرة لها أجدها تختزن تأريخ احلجاز قبل
االسالم وفي مـرحلة البعثة الـنبوية الشريـفة وما شهدتة ب
ـا تـيـسر مـن تركـيـبـهـا اخملـتلف واألسـتـظالل  الـكـر والفـر 
والـهـروب إلى مـداخلـهـا ;جـبـال تضـفي مـسـاحـة من الـتأمل
واالسـتـغراق لـبلـد آوى تـلك اجلبـال !وكـيف آوت هي االقوام
تـحـاربـة والتي سـمـعت نداء االسالم غـيـر التي ـة وا ـتسـا ا
لـصقت آذانهـا داخل اجلبـال .وكيف عرفت اخلـيول طريـقها
الـصـعب وهي تـهـوي إلى الـوديان مـن هجـمـة مـبـاغـتـة ? أما
النظر الثاقب لها فهو ماحالها في الليالي السود ?وماذا عن
وادي عـبـقــر مـنـهــا وهل "يـحــمل األسـاطـيــر والـقـصص عن
وسوعة شعراء اجلن والشعر العجيب في جند كما تصفه ا

احلرة "هي حياة مضت وتغيرت بإسلوب حضاري . 
6-الـطــريق ...جتـد في طــريق احلج الـبــري بـايــامه االربـعـة
فـروقـا كـثـيـرة في طـريـق عـرعـر الـعـراقي فـهـو طـريق مـتـعب
وطريق ـسـير وغـيـر مـبـلط يـفـتقـر مـنـفـذه إلى األنـوار ليـال  ا
سـير مضـيئة انوارمـنفذه والتـجول في مركزه مـبلط سهل ا
في مـنــفـذ عــرعـر الــســعـودي.من هــنـا مــازال مـنــفـذ عــرعـر
ـستلـزمات اخلدمـية والتي الـعراقي بحـاجة إلى الكـثير من ا
تـعـ احلـجــاج عـلى تـسـهــيل سـفـرهم في الــطـريق وتـرتـيب
إنـتـقالـهم خالل تـواجـدهم فيه. هـي مشـاهـدات رافقت احلج
اسـال اللـه تعـالى ان يتـقبل مـنـا منـاسك احلج لركن الـبري 

عظيم خالصا للدين االسالمي .

قُضيَ  األمـرُ  وانتهى  كـل  شــــــيْ
 في  حياتي  وضاع  مني  صــــوابي

يـوم أودي الــردى بتــوأم  روحــــي
ومــالذي لــدى األمـــور الصعــــابِ 
هي زوجي " النبيلة " اآلَصل واخللــقِ

 مثال  النســاء  فــــي  اإلجنــــــــابِ 
وهي تلك القنوت في الزهــــدِ والدين

 ورمز  اخلشـــــوع في احملـــــــرابِ 
ورثَتْ  نفحـــةَ  التــالوةِ  فـــي اآليّ

ــاً   مــــن  والــــــدٍ  تــــــــوآبِ  قد

هديّ حافظ "   كانــــــت ألبيها  " ا
خير  بنتٍ  تنمى  ألســــــمى  جنابِ
أخذت  من  ينابيع  فكره  كل ســـــامٍ

مــن  حديثٍ  وآيةٍ  فــي  " الكتابِ "
إيــه  يا  زوجتي  وصنو  حياتـــــــي

ا بي ـــوت  لــم  يبــــالِ   غالكِ  ا
ذهبت  رحمــة  الوجـــــود  جميعــــاً

  وتهاويـــتُ  فاقـــــــداً  أَعصــــــــابي 
أين أمضي ?  وكيــف  أحيـــا  بعمرٍ

   نهــب  يأسٍ  ولوعـــــةٍ  واغترابِ ?

صوحّت  روضتي  وماتـت  ورودي
  وانتهى  كل  ما  أرجتي  كالســـرابِ
بعدما  كانــت  " النبيلـــة "  قـــــربي

 نقطــع  العيــش  باألمــاني  العــِذابِ 
إيـــــــه  أوالديّ  االحبّــــاءَ  عـــذراً

مـــن أبٍ  فــي   متاهـــة  وعَـــــذابِ 
ضاع  فكري .. ماذا  أقولُ  لديكـــــم 

      من  همـــومٍ وحيـــرةٍ  وآكتئــــابِ ?
أرشـــدوني  فمــا  بقــي لــي  شــئ

بعــد مــوت التي أماتــت صـــــوابي
قــــدر  غاشـــــم  ودهـــــر  خـــؤن

قــد  دهاني  باقــــرب   االحبـــــــابِ 
ســـوف  أبقى أبكي عليهــــا ودمعي

يتلظــىّ  كالنــار  طـــيَّ  أهابــــــــي
قــد  حباها اإللــه في   جنــة اخلُلــــدِ
 وحلــت مــا ب أزكـــى  التــــــرابِ  

وليعطــر ضريحها واكـــف  الغيــــمِ
وتنــدى  بأَقـدس  األطيــــــــــــــــابِ
ضي ســـتمر  الســنون  والعمــر  

صـــــــابِ   وأنا  ذاهـــل  لهــــول  ا
وأنـا  واحلنــ  أحيــا  لذكراهــــــــا

وتهمي الدمـــوع  مــن   أهــــــــدابي
فعسى  يجمــع  الشـــتيت  ربـــــــي

  وأوارى  حيالهـــــا  باقتــــــــــــرابِ
ـــــوت  إال هواهــــــــــا  كل  حيٍّ  

  فهــو فـــي مهجتي كعطـــــــرٍ مذابِ
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بغداد

وبــنــفس الــوقت عــنــدمــا ذهـ 
فــــرحـت لــــهـن لــــعــــودتـــــهن الي
ـا تركـوه النـازحون في ديـارهن
قــــريــــتـــــنــــا من اثـــــار فــــرحــــهم
فـاصبـحـنا لـديهم اكـثر وحـزنهم
مــن اهــل فــي ذلــك الــــــــــــــــــــوقـت
الـــذي شـــاركـــانــــهم فـــيه ــــؤلم ا
واالن كل منـهن اسست حـياتها

كثـيـرا وبعـدها كل مـنهن حـققت
مـا كـانت تـصــبـو الـيه ورجـعـوا
واصـبــحن الى ديــارهم فــرحــ
صــديــقــاتـي واخــواتي في اربع
ولم يفصـلني اي فاصل سنـوات
بــــيــــنــــهن وبــــنــــوا حــــيــــاتــــهن
واصـبـحن واحالمـهن كـمـا اردن
فــحـزنت لــديــهن اكــثـر مـن اهل 


