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البصرة

نرحب بإسهام القراء وآراؤهم 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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نـــعـــلم جـــيـــداً من هـــو مــالـك هــذه
الشـركة ومـاهي العالقة بـينه وب
اإلحتاد ومستشارهم القانوني .
وقد أكـد الـكـاب عـدنـان درجال أن
هدفنا من هذه الشكوى يرتكز في
نـقـطـتـ مــهـمـتـ : األولى : إلـغـاء
نتـائج اإلنتـخابـات وإعادتـها بـقرار
من مـحكـمة كـأس الدولـية وال تـتأثر
 نــشــاطـــات اإلحتــاد وال تـــتــعــرض
كـرتـنـا إلى اإليـقـاف الـدولي مـثـلـمـا
يــروج الــبـــعض إلــيه . والــثــانــيه :
ســعــيـنــا الــدؤوب خلــدمـة الــلــعــبـة
وتـطـويــرهـا لـلـتـأهـل إلى نـهـائـيـات
كــأس الــعــالم  2022 فـي قــطــر .ان
هـذا اآلمـر يـعـطي لـنـا بـصـيـصـاً من
األمل لتغيير الوجوه الكاحله أسوة
بـسـاســة الـصـدفـة األقــزام  فـيـجب

ـالي إسـتـئـصـال سـرطـان الـفـسـاد ا
ـكـن إنـقـاذه واألخالقـي وإنـقـاذ مــا
...وال يـجب الـوصول إلى مـقـولة (ال
يــصـلح الــعـطـار مــاافـســده الـدهـر)
فـالــفـرصــة مـواتــيـة لــلـنــهـوض من
جـديد والـعوده من الـشيـخوخة إلى
الشباب الدي هو عطاء دائم فتغيير
اإلحتاد مطلب جماهيري (والساكت
عـن احلق شــيــطـان أخــرس) ونــقف
مع كل الـشـرفـاء األصالء لــلـتـغـيـيـر
وليـكن عمـلكم لـله سبـحانه وتـعالى
(فمـا كان لـله ينـمو) ولـيكن شـعارنا
قـول اإلمـام عــلي عـلـيه الـسالم بـاب
مـديـنـة عــلم رسـول الــله صـلى الـله
عـلــيه وآله وسـلم (ال تــسـتــوحـشـوا

طريق احلق لقلة سالكيه) .
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أين حبكم للـعراق ?كان األجدر بكم
وبـالـطــرق الـدبـلـومــاسـيـة الـسـعي
ــريـــر لــلــكــرة لــتـــغــيــيـــر الــواقع ا
الـعـراقـيــة الـتي اصـبـحت في وقت
الـــشــيـــخــوخـــة رغم صــغـــر الــسن
.كـالمي مــــــــوجـه لـــــــلــــــــعـــــــمـــــــوم
وبـاخلـصـوص لـلـرمـوز الـريـاضـية
أمــثــال (حــســ ســعــيــد  عــدنـان
درجــال  مـجــبل فـرطــوس  احـمـد
راضي  يـونس مـحـمـود  ونـشأت

اكرم وغيرهم كثير) ...
مـا صرح به الكـاب عـدنان درجال
وشـــكــواه فـي مــحـــكـــمـــة الـــكــأس
الدوليـة بتاريخ 5/7/ 2018 الذي
تــــلـــقـى رســـالــــة يـــوم الــــثـــالثـــاء
من ـــــــــــصــــــــــادف 2019/2/19  ا
احملـكـمـة تـفـيـد بـأنـهـا سـتـحـتـضن

مـديـنـة لـوزان الـسـويـسـريـة يـومي
ـــقــــبل جـــلـــســـة 31  و 30 آيـــار ا
اإلســتـــمـــاع لـــلـــقـــضـــايـــا الـــثالث
رفوعة بشكوى مني ومن اإلخوة ا
ــعــتــرضــ مـــعي إلى احملــكــمــة ا
ـــذكــوره ضـــد اإلحتــاد الـــعــراقي ا
لـكرة الـقـدم بخـصـوص إنتـخـاباته
لـــتـي جـــرت يــوم  31 آيـــار 2018
وقد كـنت أأمل يومــي  30 نيـسان

و  1 آيار لعقد اجللسه .
فـإنبـرى مسـتشـار اإلحتاد احملامي
د/ نـــــزار أحــــمـــــد مـــــعــــتـــــذراً عن
احلضور بسبب إرتـباطه بإجتماع
في مـدينـة دبي اإلماراتـية يـــــومي
( 29و 30 نـيـسـان ) وذلك بـإرسال
كـتــاب من شـركــة الـعال يــؤكـد فـيه
مـوعـد اإلجـتـمـاع  مـع الـعـلم انـنـا

اخــتــتــمت قــبل ايــام بــطــولـة رواد
ـنتـخبات الـوطنـية واألنديـة لكرة ا
القـدم وقد تـوج رواد نادي الزوراء
الـريـاضي بـالـبــطـولـة بـعـد فـوزهم
على رواد كـليـة التـربيـة الريـاضية
وبـحـضـور جـمـاهـيـر غـفـيـرة  وقد
اشترك بـالبطولـة ثماني فرق هي :
مــنـتــخب رواد الــعـراق ومــنــتـخب
كلـيـة التـربيـة الريـاضيـة ومنـتخب
وزارة الــتــربـيــة ومــنــتــخب جنـوم
الـكــرخ ومـنـتـخب جنـوم الـرصـافـة
ونــــادي الـــقـــوة اجلــــويـــة ونـــادي
الــزوراء  واقــيــمت الــبــطــولــة في
قـــاعـــة نـــادي احلـــريـــة الــريـــاضي
ونــظــمت بــالــتــعــاون مع مــنــتــدى
الــشــبــاب والــريــاضــة في احلــريـة
التـابع لـوزارة الـشـباب والـريـاضة
مع جمـعية الهالل األحـمر العراقي
وإمــتــازت الــبــطـــولــة الــتي أطــلق
عـليـها تـسميـة (نحـو عراق أفضل)
بــالــتــنــافس الــكــبــيــر وبــحــضــور
اجلــمــاهـــيــر الــواسـع وفي خــتــام
الـبـطــولـة  تـوزيع اجلـوائـز عـلى
الـفـرق الفـائـزة وقد نـال رواد نادي
ـركـز األول بـإســتـحـقـاق الــزوراء ا
وجاء رواد كلية الـتربية الرياضية
ـــركــز الـــثــانـي وكــرمت جلـــنــة بـــا
الــتــحـكــيم حــكــامــهــا الــعــراقــيـ
درب عمر جبار الدولي واختير ا
مدرب نادي الزوراء كأحسن مدرب
واخـتـير اإلعالمي مـحـمد احلـسني
كــأحــسن إعالمي لــلــبــطــولــة وقــد
إعـتذر وزير الـشبـاب والرياضه د/
احـــمــد الـــعــبـــيــدي عـن احلــضــور
ـــــثـال عـــــنه الـــــذي قـــــام وأرسل 

بتسليم اجلوائز للفائزين ..
نـعم بـطــولـة بـإمـكـانـيـات ضـعـيـفـة
ـتـابـع ... اسـعدت اجلـمـاهـير وا

عـتـبي ... عـلى إحتـاد فـاشل سـبب
اخلـيبـة واآللم للجـماهـير العـراقية
ومـا حصل فـي بطـولـة كـأس آسـيا
وخروجنـا من البطولـة بعد مباراة
هـزيـلـة ونــقص بـالـلـيـاقـة الـبـدنـيـة
لـالعــــبــــ شــــبـــــاب مــــتــــوســــــط
اعــــمـــارهم  24 ســــنــــة وهــــذا مـــا
يجعلهم في قمـة عطائهم ولياقتهم
لـكن الـتـخطـيط الـفـاشل والـتـسيب
لـلــوفـد والالعــبـ وعـدم الــشـعـور
ـسـؤولـيــة وعـدم احلب والـوالء بــا
لــلــعــراق جـعــلــهم دُمى تــســيـر في
ــلــعب هـمــهم ان يــلــعـبــوا خـارج ا
بـلــدهم واإلحــتــراف الـدولـي ولـكن
رأينـا الـعـكس لـلـمـنـتـخب الـقـطري
ــتــوج بــطالً لــعــام  2019 وألول ا
تـلك العب مجـنس ولكنك مره 
تـشـعـر بـأنـهم أوالد البـلـد لـقـتـالهم
ـلعب بعد ما كنا نحن وعطائهم با
نــعــلـم الــفِــرق ان تــلـــعب بــرجــوله
والــغــيــرة الـــعــراقــيــة كــانت مــثالً
صـاحلــاً لـلـفِـرق ولـكن الـعـكس هـو
الصحيح إلحتاد عراقي فاشل همه
الــــســــفــــر والـــــســــلــــطــــة واإلعالم
مصـطـحبـاً بوفـد مـكون من العـب
وإداريـ اليـقـدرون مسـؤولـية رفع
العـراق عـاليـاً في احملـافل الدولـية
ولم يـــقـــتــصـــر األمـــر عـــلى هــؤالء
فحـسب فإعالمـيو اإلحتاد بـعيدون
ـهــنـيـة وهــمـهم الــسـفـر جــداً عن ا
وجـلب األمــوال وهـذا ديـدن إحتـاد
الـكـرة الـفـاشل مع األسف الـشـديـد
هــكــذا أُنــاس يــقــودون دفــة الــكـرة
الـــعـــراقــيـــة فــمن سـيء إلى اســوأ
وعــتــبـي عــلى الالعــبــ الــقــدامى
وأصــحـــاب الــشــأن الــذين فــرغــوا
الساحة الرياضية وجعلوها (هرج
ومرج) ...أين موقـفكم من العراق ?
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كم كنتُ أرقصُ طرباً
حينما يزورني األلم 
ألنّكَ  األساس فيه
وكم كنتُ مقتنعاً

بأنيني … يسلي كتاباتي 
أنشدُ بكلّ جوارحي 

ّ في صـــمتٍ مــســتـــنــجــدٍ عــنــد 
الغريق

راود بـتُ كالـذي يـكـحّلُ أهـدابهُ 
الظالم 

ليقرأ الضوءَ ويستدل الطريق
أنتَ ال حترك ساكناً

ألجل أن ترسمَ لي ضفت
بــحـمــاقــةِ أصــابــعك … يــا طــريـد

اخلافق
ــتــد طــولي جــســراً تــمـرّ عــلــيه

قاحلة األيام 
من حتته جتري أمواج األشواق 
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ال أعرف مرحلـة في التاريخ العربي
ــعـاصــر اخـتــلـطت فــيـهـا األوراق ا
ــعــايــيــر مــثل مــا هــو وانــقــلــبت ا
حاصـل اآلن األمـر الذي يـسـوغ لي
أن أصف أيــامــنـا هــذه بــأنــهـا زمن

اجلاهلية السياسية. 
من اجلاهـلـيـة الـسـياسـيـة أن نـفـقد
الــبــوصــلــة الـــتي حتــدد الــوجــهــة
والـتـرتـيب الـذي يـحـدد لـهـا "واجب

الــوقت" فـــقــد كــان من الــطــبــيــعي
ــنــطـقـي ان نـعــرف وان   نــحـدد وا
ما يحيط بنا   من  سياسي جهلة
همهم الـوحيـد هو  تـفريغ الـبلد من
الـثروات ونقـلها  إلى أمـاكن تواجد
عــوائــلــهم  ...في احلــقـيــقــة  سـبب
دمـار الـبـلـد وســبب دمـار الـطـاقـات
الشابـة  هو ان السيـاسي اتخذوا
من الـعـراق فـنـدق لـقـضـاء أوقـاتـهم

وهم يــــحـــصـــلـــون عـــلى خـــيـــرات
ـــظـــلـــوم وثـــروات هــــذا الـــبـــلــــد ا
ـ هم الـذيـن يـسـكـنـون في والـظـا
هــذا الـفـنــدق  هم الـفـجــرة الـكـفـرة
لــذلـك رســالـــة  إلى كل  مـن  يــدعي
بـالشـرف واالخالق   نريـد ان تثبت
ذلك عــلـى أرض الـواقـع  ألن الــيـوم
ـواطن العـراقي  يقول لـسان حال ا
اليـوجــد فـيـكـم شـريف الــفـسـاد في

الــعـــراق ال يــشــبــهـه اي فــســاد في
العالم وال حتى في التاريخ فمقدار
مــا نــهب يــكـفـي العـادة بــنــاء دولـة
خــرجـت من حــرب كــارثــيــة  وبــ

حيتان الفاسدين رجال دين. 
ومـع ان الـفـاسـدين قـلـة تـعـد بـاالف
عـزلـوا انــفـسـهم في  10كـيــلـومـتـر
فـــان اكــــثـــر من مـــربـع في بـــغــــداد
بينهم سبعة عشرين مليون عراقي 
ماليـــ حتت خط الـــفــقـــر..وقــفــوا
عاجـزين عن تغـيـير احلـال برغم ان
الــعــراقـــيــ يــوصــفـــون بــانــهم ال
وان ما اصابهم يصـبرون على ظـلم
من حـــــيف اقـــــتـــــصـــــادي وبــــؤس
وفــواجـع مــا حــصل لــهم مــثــله في
تـــــــــــاريـخ صـــــــــــراعــــــــــــــــــهـم مـع

السلــــــــطة. 
خالصة ما حصل توجزه مقولة كنا
قـــلـــنــاهـــا في الـــصـــحــافـــة وعـــبــر
فــضــائــيــات (ان الــذين اســتــلــمــوا
الـسـلـطـة اعـتـبـروا الـعـراق غـنـيـمـة

فتقاسموه فيما بينهم). 
وانهم استهانـوا بالشعب لسبب 
ان احلــاكم في الــعـراق يــخـشى من
ـــثــلــة قـــوة داخــلـــيــة  مـــصــدرين
بـالــشـعب الــذي اخـافــهم مـرّة يـوم
ـــتـــظــاهـــرون مـــنـــطـــقــتـــهم دخل ا
وقوة تـحـصنـ فيـهـا..ثم امنـوه  ا
خارجية هي أمريكا ..وهم جيرانها
الـتي حتمـيـهم في اكبـر سـفارة لـها
بـــالــعـــالم. وقـــد أمـــنــوا احلـــســاب

والعقاب تماما .
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ال تبالي قـوارب أشعاري … كيف
ومتى الوصول

أو تنتهي عند احلريق 
لقد أحترقت مسامعي 

وال تـــســتـــجــيب حـــواسي أليــةِ
ـــــــــــــــاءةِ إشــــــــــارةٍ وإ

العبور
أنــــا األعــــمـى لم يــــبقَ
غــــيــــر هـــــمــــســـــــاتكَ

تقودني 
إلى أيــقـونــةِ الـروح …يـا

طريدَ قبالتي
يبقى أسمكَ 

يـــــتـــــرددُ عـــــلى طـــــرف
اللسان

يلقّنه ليلُ الغياب .
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ي لـكتاب الطفل ?وهل ـر اليوم العا ماذا يعني ان 
قال ؤهالت ما يعزز عنوان ا قومات وا تلك من ا

بعد ستة عشر عاما من التغيير ?
اظن ان ذلك بـــعــيــد جــدا عـن الــتــســمـــيــة ;بل عــدم
ـية في اجلـدوى ليـضيع كـمـا ضاعت جـملـة ايـام عا
ولم نـحصـد مـنهـا غـير الـتـعلـيم والـصحـة والـبـلديـة 
الـرقـم االخـيـر في الـتـخـلـف وعـدم االهـتـمـام ونـقص
ــاذاال تــهـتـم االوسـاط اجلــودة فــنــعــود إلى الــكالم 
او االدبـيــة بـادب االطـفـال والـكـتــابـة والـتـألـيف لـهم 
ذكـرهم في مـؤلـفـات قـريـبـة منـهم تـشـعـرهم بـالـفـخر
وهم يـقـراون بـنهم كـمـا يـأكـلون بـنـهم مـا حتـويه تلك
ـواد من امــراض والـتي تـؤثـر عــلى تـركـيـزهم وقـد ا

تكون منتهية الصالحية . 
ان كــتــاب الـطــفل في الــبالد لم يـرتـق إلى مـســتـوى
الـغـايـة من تـاليـفه لـوجـود جـهـات كثـيـرة تـدعي انـها
ـؤلـفـ مـا يـغـلق تـكـتـب لـلـطـفل ولـهم من الـكـتـاب وا
الـبـاب امــام من يـريــد الـدخــول إلى غـايــات مـبــطـنـة
واهداف مرسـومة .وجهـات ـخرى تسـتع بـالتاليف
الــعـربي فـي ادب االطـفــال فـتــنـزل الــكـتب واجملالت
صـدرة من دول قريـبة مـنا ;وهي كـتابـات متـرجمة ا
وقد تكون بـعيدة عن الواقع احمللي. وحـتى منتديات
ونـوادي ادب االطفـال والتـي انبـثقـت من احملافـظات
الحتـادات االدبــاء والــكــتــاب لـم تــشــهــد صـدور اي
ولم جنـد مبادرات مطـبوعات من الـكتب والـدوريات 
وان الـتضـخم والزيادة في االنتـاج االدبي لالطفال 
في الـقـطاع االقـتـصـادي حيث يـغـرق الـسوق به وال
نـرى مـكتـبـات خـاصة بـكـتـاب الطـفل في بـبع الـكتب
واجملالت مــدعــومــة من الــدولــة وتــتـوزع فـي مــركـز
وتـشـمل االقـضـيــة والـنـواحي حـتى نـعـرف ـديــنـة  ا
ـقـروء منـهـا واهـداف الـقـراءة وهي بـعد ذلك حـجم ا

تعطي للطفل حق الرد .
املـنا ان نشـهد اجلـديد فيـما يـخص ادب االطفال 
وان تـكــون هــنـالـك سـيــارت مــتـنــقــلـة في االقــضــيـة
والنواحي توزع الكـتب. عليهم وهم يحصـلون عليها
ي لـطفولتـهم.بكثير مجانا حـتى يشاركوا الـيوم العا
ـكن ان يـؤثـر مسـتـقبال في من الـفخـر واألعـتزاز و

طريق حياتهم .
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كـان وهي كـلـمة كـلـنـا مرت عـلـيـنا
اثــنـاء دراسـتـنــا وهي فـعل مـاض
ـــاضي نـــاقـص اي تـــتـــكـــلـم عن ا
مـاضي العـراق الـذي كـان يـسوده
االسـتـقـرار واالمـان وكـان تـتـمـناه
كل الـدول الــعـربــيـة ودول الــعـالم
تلك الـقانـون الذي كان لـقد كـان 
فـوق اجلـميع حـتى رؤسـاء بعض
الــدول الــعــربــيــة كــانت تــريــد ان
ـا تــصـبح دولــتـهم مــثل الــعـراق 
تلكه من حـضارة وبناء ونظافة
وصـناعة وجتـارة وزراعة وتـربية
رغم كل الظـروف الـتي مررنـا بـها
ظروف احلرب واحلصار كان بلدا
جمـيال مثل اجلنة ال احـد يهاجره
اال القليل .. لكن االن نتحسر على
مـا كـان ال يوجـد استـقرار وال آمن
كـان في السـابق السـياح االجانب
يـتـجـولون بـ حـضـارات الـعراق
وبــــ شـــــارع الــــنـــــهــــر وســــوق
ـتــنـبي مـاذا ادعي الـصـفــافـيـر وا
عــلى الــذي دمـر الــعـراق احلـروب

احلـصــار االحـزاب الــسـيــاسـيـون
ـتلك الـنفط  وحـاله يرثى له بـلد 
تـلك القانون سوى بلد حـاليا ال 
عــلى الــفــقـيــر وحــيــتـان الــفــسـاد
تــصـول وجتــول من الـشــمـال الى
اجلـــنـــوب حـــتى مـــعـــالـم بـــغــداد
انـدثـرت وهـذا بـسـبب عـدم وجود
االعـمـار لـقـد دمر الـنـظـام الـسابق

الــكـويت لــكن بـإصــرار اهـلــهـا 
الـــعـــمل وخالل ســـنــوات قـــلـــيــله
اعـادتـهـا بـأجــمل حـله واصـبـحت
ــدن احلــديـــثــة واجلــمـــيــلــة مـن ا
وغـيرهـا وغـيـرهـا من الـدول التي
واكــبـت زمن الــتـــطــور واالعـــمــار
والــبــنـاء .. فــمـاذا يــا بـلــدي مـاذا
يـنــتـظـرك هـل تـعـود عــلى مـاكـنت
عــلــيه ومــاذا يــخــبئ الــزمن الــيك
ألنك حتملت وحتملت فال اريد ان
واطن كان العراق الن اسمع من ا
العـراق موجـود باهلـه الطـيب ..

وسالما منا يا عراق ..... 
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الـذي يعـمل بـبـيع الـعـطـور  خرجت
والـــدتـــهـــا لـــتـــشــتـــري الـــورود من
رور شاتل الـورود و عند اشارة ا ا
كـــانـت حتــاول الـــعـــبـــور و لـــكن اذ
بسـيارة مسرعـة دعستهـا و تناثرت
اشالء الــورود عـلـى جـســدهـا لــيـتم
ـسـتـشــفى الـتي تـرقـد نـقـلـهــا الى ا
فـيهـا ابـنتـها طـيـبة و عـنـد دخولـها
صـالة الـعـمـليـات كـانت قـد اصـيبت

كـانت تـرقـد في مـسـتـشـفى مـصـابـة
رض فتـاك (طيبة) طـالبة لم تكمل
اخلامسة عشـرة من عمرها اصابها
مــرض الـسـرطــان الـلـعــ وانـشـغل
ــرضــهـا حــتى يــؤمــنـان والــداهـا 
عالجـها اضـطرت والـدتهـا ان تعمل
بـائعـة مـتجـولـة تـقوم بـبـيع الورود
عـسـى ان تـؤمن شـيـئــاً بـسـيـطـا من
مـصــاريف عالجـهـا وتــعـ زوجـهـا

بـــأرجتــاج في الــدمـــاغ وفي الــوقت
نفسه تدهورت حالة ابنتها طيبة و
نقـلوهـا الى صالـة العـملـيات لـترقد
جـنب والـدتـهـا فـأحـست كل مـنـهـما
باالخـرى فبتسـمتا بشـكل اضحوكة
لــيــودعن احلــيــاة مـعــأ الـى الـعــالم

االخر.
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الــــظـــروف الـــصـــعــــبـــة من ويالت
احلـــرب االولـى والـــثــــانـــيــــة ومـــا
تمـخض  عـنهـا من الـدمار الـشامل
فـي تـلك الـبــلـدان اال انــهـا اوجـدت
شاكل احللول االجابية لكثير من ا
ــديــنـة وانــتـقــلت من الــريف الى ا
والـتـمدن ثم اعـادت بـنـاء هيـاكـلـها
ومـرتكـزات الـدولـة باالعـتـمـاد على
اخلـطط الـعـلــمـيـة احلـديـثـة لـبـنـاء
صـــنـــاعي وزراعي مـــتــطـــور  بــكل
فــروعـة االنــتـاجــيـة اخلــمـسـة اوال
الـصــنـاعـات الــغـذائـيــة واجلـلـديـة
ــــعـــدنــــيــــة والــــنــــســــيــــجــــيـــة وا
والـــكـــيـــمــــيـــاويـــة يـــكــــفي لـــهـــذه
الـصنـاعـات ان جتـلب لنـا جـيـوشا
من االيادي الـعـامـلة وتـقـضي على
ــقــنــعــة بــشــكل كــامل الــبــطــالــة ا
واالنـــتــقــال من بــلـــد ريــعي خــامل

اود ان اشير في بداية احلديث عن
ـا يـسـمى الـعـصــر الـذي نـعـيـش 
بـــعــــصـــر الـــنــــهـــضـــة والــــتـــقـــدم
واحلــضـــارة واريـــد ان اســال: هل
نــحن  جــزء من هــذه الــنــهــضـة ام
مكن ان خارج اللعبة? لم يعد من ا
نتـصور مجتـمعا متـقدما مالم يكن
مـجـتـمـعا صـنـاعـيـا الن الـركود في
اجملــتــمــعـــات مــدعــاة الى قــصــور
اجـتـمـاعي يـحـد الـطـاقـة الـبـشـريـة
ـنـعـهـا من االنـطالق والـتـعـبـير و
عن نــفـســهـا تــعـبــيـرا اجــتـمــاعـيـا

خصبأ . 
لــقـــد مــرت الـــبــلــدان الـــتي عــرفت
بالـثورة الصـناعيـة  في وقت مبكر
من مــراحل تـطـورهــا  االقـتـصـادي
مــرورا هـادئـا تـطــور فـيه اجملـتـمع
بــطـــيـــئــا واســـتــطـــاعت بـــرغم كل

وســـلــبي الى بــلـــد انــتــاجي فــاعل
وعـلـى الـســلـطــة الــتـشــريـعــيـة اذا
كــــانـت صــــادقـــــة في اخـالصــــهــــا
الـــوطــــني ان تــــلـــعـب دورا فـــاعال
بــتــخــصــيـص امــواال ســخــيــة من
مــيــزانـــيــة الــدولــة العــادة   بــنــاء
مـــوســســـات االنـــتـــاجـــيــة وكـــذلك
الــــزراعـــيــــة من اجـل اخلـــروج من
ازمـة ترهل الـدولة كـما واشـير الى
الـدور الـفـاعل في القـطـاع الزراعي
بـكل فـروعه:مـؤكـدا بـأن جناح تـلك
عـادلـة الصـعـبة ـشاريع يـحـقق ا ا
بـالـتـراصف الـنــفط + الـصـنـاعـة +
الــزراعـة + الــســيـاحــة واخلــدمـات
يـساوي دولـة عـظمى ذات حـضارة

متألقة.
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كـلـمـات تـاخـذ بـيـدك لـلـسـمـاء فـرحـا وامال واخـرى
تـغــور في االرض شـرخــا وبـؤسـا  هــنـاك كــلـمـات
تعطي قـوة التوصف ح تـسهم بنـهوضك وتمسك

ا يأخذ بك لشعور حب عميق  بيدك هامسة 
كـل مـنـا يـبـحث عن احلـب فـطـرة في داخـلـنـا تـزرع
ابـتـسـامه دلع خجـول بـنـظرات عـيـون المـعة تـتـمعن
فـي كل حــركه وتــفـــصــيل هي لــغـــة الــعــيــون الــتي
التضاهيها كلـمات العالم اجمع صدقا  هي دقات
قلب متسارعه لهفه وشـوقا وحركات مبعثره حتمل
سات تغمض عينيك الى الف معنى فللجسد لغة و

عالم نشوة العشاق 
حقيقـة التنكر ان الكـلمات هي لغة الـتواصل لكنني
اؤمن بــــكل اشــــاره وبــــكل نــــظــــرة افــــضل من ان
اسـتـشعـر الشـعـور  بالـسـمع افضل الـصـمت على
الــكالم  الــصـمت الــذي يــحــمل في طــيـاتـه بـعض
مـايـقال من الـكالم الـصريح الـذي اليـفي بالـشـعور
بل قـد يـقـتـله ان لم نـتـفـ في الـتـعـبـيـر او تـخـذلـنـا

الكلمات 
 مااجمل ان يترجم االهتمام باالحساس والنظرات
ــشــاعـر وان يــصل مــاتــشــعــر به من دون كالم وا

فروعة احلب وسره هو االحساس 
ومع ان احلياة تزخر باخلالفـات والنفور والغيرة 
لـكن  احلب الـصادق اليـتأثـر بـها  لـذلك يـغرق من
ـشــاعـر ويــفـتـعــلـهــا كل شي مـصــطـنع يــصـطــنع ا
ســرعــان مــايـــكــشف واليــدوم ويـــصــطــدم بــجــدار

االهمال والقسوه حتى يتأكل وينتهي 
بعض من يـقرا حـروفي سيـقول اليـوجد حب واخر
يـقـول : مـاهي لـغـة الــعـيـون ? اولـئك مـروا بـخـذالن
ومــصـالح ونــزوات ورغـبـات وضـعـت حتت مـسـمى
احلب  عبر تواصل الكتـروني عابر وكلمات مزيفه
فارغـة لذا اليعـرف ماالسـر الذي حتتضـنه اجلفون
وتخفيه العيـون  فاحلب اليعلن عن نفسه بل تشي

به كلمات العيون 
قال احد االساتذه : ان الصـوره اجمل واكثر قربا
ـستـوى النظـر فكـيف لو كانت وحمـيمـيه لو كانت 
ستوى الشوق ? تتكلم وتبتسم بلمعه المثيل لها 
هذه نـافذه الـنور واحلـياة ودمـوع الفـرح واالهات 
ولـدنـا باحـضـان حب نـقي حتت اقـدامه اجلـنه هذه
فطرتنا وعـشق اجدادنا وجنون قـيس  بليلى وهيام
عبله بـالفارس احلب جنـون  بحر يبـكي لو تمردت
عـلـى امـواجه ســمـكــة عـاشــقــة  وفـقــيـر احلب من
عاش بال ذكـريات ان كـانت فرحـا او حزنا  احلب
ـكن ان يـكـونا سـعـادة والم مـتـحـدان واقعـيـان وال
دراما تمثيلية في عالم افتراضي  اليوم نبحث عن
احلب  والجنـــده من بـــعــد ان جتـــردنــا مـــنه بــاسم
الـتـطور واالنـفـتـاح الزائف وحتت عـنـوان الـتواصل
ــثال بـارعــا يــرتـدي االجـتــمــاعي واصــبح احملب 
قـناع الـعـشق يـتـصـفح الـشـبـابـيك ويـتـأمل الـوجوه

البعيدة 
ـشاعر بـكماء صمـاء عقيم ان تـتحاور مثل فكيف 

روح ? فاحلب تنـاغم حي كتناغم
احلــمــام الـــذي يــطــيـــر ويــحط في
فــــــــضــــــــاء مــــــــرئـي وواسع دون

اشارات.


