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ـاذا الزلنا ضمن االغلـبية الصامـته لم يعد بعد االول من
تـشـرين االغـلـبـية صـامـتـة بل مـنـتـفـضـة الـصـارخـة بوجه
الـظلم الـنـاطقـة بـصوت احلق نـحن من شـريحـة رحم هذا
اجملتمع بطبقات غير متفاوته ماديا وال فكريا حتت شعار
واحـد نـريـد وطــنـاً هـذا الـشـعــار جـمع جـيـلـ مــخـتـلـفـ
بـالعـادات والـتقـالـيد جـيل الـسـتيـنـات والسـبـعيـنـات تربى
ـنـخـفض وعـلى طـاعة البس وعال الـصـوت ا الـرقي في ا
االحـكام الـعرفـيـة تعـلمـنـا ان الطـبقـة احلـاكمـة هي الوطن
مـهما بدر منها وكيف ماتكون احلياة ونعبر عنه بسكوتنا
ـعـتـقد وحتـمـلنـا الـواقع بـالـصـابـرين وكـبـرنا وكـبـر هـذا ا
بـداخـلنـا وتـعـايـشـنـا مع خوف بـكل الـفـة ومـحـبـة واصبح
جـزءاً من مـتــطـلـبـات احلـيــاة بل مـطـلب يــجب الـتـحـلي به
جـميع ابنـاء جيلـنا ..حـتى جاء اليـوم التي تغـير به احلال
ووجـدنا ابـنـاء اجلـيل احلديث الـتـسعـيـنات وااللـفـ جيل
مـتــرف مـدلـل جـيل الــكــيـبــورد الــعـهــد يــخـتــلف بــعـادات
والـتقاليـد التي ورثنـاها وانهم اقل طـاعة واكثر عـناداً منا
الوالء لـهم للوطن حتى اعطونا درساً عرفنا ان الوطن في
قـلـوبـهم وانـنا مـن تمـردنـا عـلى زمـانـهم لـيـكـونـو مـطـيـع
اضي لم يعـجبنا منظر التكتك النه من مـثلما كنا بزمان ا
مـظاهر الـتخلف والـعودة الى القـرن العشـرين واثبتوا أن
من يـقــود الـتـكــتك رجـال واصـحــاب غـيـرة ..اســتـطـاعـوا
الـتمرد عـلى الطـبقـة احلاكمـة واصواتـهم وصلت ضـمائر
كل الـعـالم نـطـقـو كـلـمـة لم نـنـطـقـهـا ابـدا تـغـيـر الـدسـتـور
الــشيء له بــقــدســـيــة الــوطن ولــكــنـــهم عــرفــوا من وضع
الـدستـور وسـوف يخـدم من ..اسـتطـاعوا يـتـطاولـون على
ا من رجـال الدين الذين ارتـضوا السـكوت والتـهاون لر

اجل حقن الدماء او من اجل منافع شخصية ..
ـاذا يـطـلق عـلـيـنا لـقـد غيـرو تـفـكـيـر جـيـلـنا وبـدانـا نـفـهم 
االغـلـبيـة الـصـامـته لكـونـنـا صـامـت عن حـقـنـا في حـياة
ــة ...كـــنـــا نــعـــرف مـــعــنى ثـــورة احلـــســ ونـــقــوم كـــر
بـشعاراتهـا ونهتف بأفـواه ولكن هم مشوا بـخطوات ثورة
احلـس وعاشـوا معنى هـيهات مـنا الذلـة ..وها نحن في
كل يـوم يــعـطـونـا درس جـديــد كـيف الـتــضـحـيـة من اجل
ـسـلــوب ...وهم يـرددون لـو ارجع لــلـبـيت اعـادة الــوطن ا
وعـنـدي وطن لــو ارجع لـلـبـيت بـتــابـوت ..كـيف يـرقـصـون
ـوت فـرحـ بـنـيـل الـشـهـادة فـرحم الـله شـهـداءنـا امـام ا
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يالدية و في االول من كـانون الثـاني و في عيد بـدء السنـة ا
وظفي القطاع ؤسـسات احلكومية و كـعطلة رسمية جلميع ا
الـعـام جــمـلـةً و بـعض ٍمـن مـوظـفي الـقــطـاع اخلـاص كـانت
هـنالك فـراشـة ترفـرف بـالقـرب من احـد الكـادحـ الواقـف
عـلى احـد االرصـفـة في انـتظـار ان يـنـادى من قـبل مـجـهول
طـلـبـاً لـعـامل لـيـتـمـنى ان يـكـون دوره و يكـسـب قوت يـومه و
الـذي كـان يشـعـر يـومـها انه من دون خـلق الـله كـلـهم  كان
هـو الوحـيد الـذي يـجب علـيه العـمل الـيوم. رفـرفت الفـراشة
جـناحـيها الـرقيـق و تـطايـر الرحـيق العـالق بهـما من زهرة
الـشـوك النـابت عـلى حـافـة الشـارع في وسط عـاصـمـةاعظم
الـدول متجـهاً الى انف هذا الـعامل كصـاروخ بالسـتي يعلن
بـدأ الــعـطـاس. اســود الـكـون في عــيـنه اكــثـر من ذي قـبل 
ووصـلت روحه النفه الـذي لم ينفك يـصبح اكثـر احمراراً  و
مع كل عـطـسـة ازداد الـرجـل عـصـبـيـةً كـمـعـظم سـكـان هـذا
الـبـلـد لم يـحـتـمل االمــر بـعـد ذلك و عـاد الى بـيـته مـسـتـقالً
رور دراجـته النـارية اخلـربه وفي الـطريق امـسكه شـرطي ا
نوعة قانونياً  و قرأ له قائمة لـيحتجز دراجته بحجة انها 
قـــوانـــ ضـــده ونـــسـي ان يـــذكـــر الـــقـــانـــون الـــذي ســـمح
بـأسـتـيــرادهـا من االسـاس. سب و قـذف عـلى كل شيء في
ـشي عـلى هـذا الـبــلـد هـو مــا كـان يـنـطـق به لـسـانه و هــو 
رجـليه وسط الـوحل الذي مأل الـشارع بـسبب بـضع قطرات
ـوقف السـيارات ـاضيـة و في طريـقه  مـطر سـقـطت اللـيلـة ا
تسول و نشالي الـعام الذي كان مزدحماً اصالً و مليـئاً با
ـبني مـنـذ سـتيـنـيات اجلـيوب نـظـر الـيرمـز نـصب الـساحـة ا
ـرات و لم يـعره اضي و الـذي مـر بـجانـبه االالف ا الـقـرن ا

اهتماماً و هنا قرر ان يبدأ بثورة.

اخـوتي يامن تنضحـوا باحلب والوسامة واالنـاقة واحلماسة
واحلـيوية والتـضحية وااللق وااليـثار يامن سـحقتم الطـائفية
والـعنـصـرية والـشـوفيـنـية وتـمـرد على الـتـخلف والـرجـعيه
يـامن اذهــلـتم الـعــالم بـرمــته اصـبـحــتم حـديث الــسـاعـة في
ينـبغي ان شـاشات الـتـلفـاز و الصـحف والـسوشـال ميـديـا 
التـسمحـوا ان تسـلموا مـقاليـد احلكم شـخصاً جتـاوز عمره
اربـع عـامـا مهـمـا عال شأنه ومـكـانته كـون من جتـاوز هذا
الـسن ينتـمي الى اجيال مـعطوبه ومـشوها انـهكهـا احلصار
ــغـرض وااليــدلـوجــيـيـات االقـتــصـادي واحلــروب واالعالم ا
الـطوباويه اصفر في قلوبها اخلضار وجف في عروقها حب
احلـيـاة ومـعـنـاهـا خـوت افـكــارهـا بـهت الـقـهـا وتـهـافـتت من
عـليـائـهـا فتك بـهـا الـفسـاد والـرشـوة واحملسـوبـيـة ونخـرتـها
االمـراض الـنـفـسـيه لم تـواكب احلـداثـة والـتـكـنـلـوجـيـا بـاتت
مـرتعاً لالحقاد والـبغضاء والكـره على اكتافهـا بنيت حكومة
الـطـغاة واحملـاصـصـة الطـائـفـيـة هي من سكـتت عـلى الـقـهر
والـضيم هي من صـنعت االصـنام واخلـطوط احلـمر هي من
اشـاعت اخلرافـة والذل سـرقت امـوالكم واسـتبـاحت دماءكم
امـام ناظرها اسـتثني منـها افراداً كثـيرة كي ال اكون احمق
وكـذلك ال تسـموحـوا للـمسـتـثنـ فلـيكن طـموحـكم جامح ان
تـسلموا زمام السلطة الى شاب على شاكلتكم يرتقي منصة
اخلـطاب برشاقة وانـاقة وحب وذكاء يفوح مـنه عبق النهرين
قـادر ان يفصل الـدين عن السلـطة ويبـدد العرف الـعشائري
ـشاكل ويوفر ويـخضع اجلميع لـلسلـطة القضـائية في حل ا
كن الرخاء االقتصادي ويحصر السالح بيد بأسرع وقت 
فلـيـحـيا شـعب سـومر ان يـبنـي لكم بـلـد عـصري يـلـيق بـكم 

شعب احلضارات.
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إحتجاجات العراق مستمرة

دن العراقية التظاهرات االحتجاجية في ا

داعش كمـا حتدث رئيس الوزراء
الكي في تغريدة االسبق نوري ا
بـتـاريخ  19اكـتـوبـر طـالب فـيـهـا
ـتـابـعـة مـلف داعش احلــكـومـة 
والتـصدي حملـاولة الـتسـلل. وقد
دعـم الــــــكالم هــــــذا اخلــــــبــــــيـــــر
االستـراتيـجي وفـيق السـامرائي
عـبـر صـفـحـته عـلى الـفـيس بـوك
بتاريخ  26اكتوبر بوجود تسلل
لـــعـــصـــابـــات داعش كـــانـــوا في
سوريا الى شمال غرب العراق .
في اجلـــــــانـب االخـــــــر اشـــــــارت
مــرجــعــيــة الــنــجف بــتــاريخ 29
نــــوفـــــمـــــبــــر الـى ان تــــســـــويف
االصالحــــات ســـوف لن يــــجـــني
ســــوى اخلـــــراب والــــعــــودة الى
الـدكتـاتـوريـة في اشـارة منه الى
ــا حــرب واقـــتـــتــال داخـــلي ور
اشار بعض السـياسي الى هذا
ـضـمون الى امـكـانـيـة االجنرار ا
الى حـرب اهليـة شيعـية-شيـعية
ــــقــــسم تــــؤدي الـى تــــقــــســــيم ا
والــعــودة الى نــفس الــطــائــفــيـة
قـيت في حال التاخر اخلبيث وا

في حل االزمة .
ـشـهد عـلى الرغم مـن تعـقـيدات ا
الــــــــعــــــــراقـي اال ان مــــــــطــــــــالب
ـتـظــاهـرين اصـبــحت واضـحـة ا
جدا فـتـعديل الـدسـتور والـذهاب
ــان ثـم االنــتـــهــاء الى حـل الــبـــر
بـالنظـام الرئـاسي يدل على وعي
شكلة ومع ذلك الشارع حلقـيقة ا
فـان سلـمـيـة الـتـظـاهـرات قـوبلت

مـنـذ االول من تشـرين والى الـيوم
ــــتــــظــــاهـــرون الــــعــــراقــــيـــون وا
يــفــتــرشــون ســاحــات االعــتــصـام
لـلـتـنـديـد بـنـظـام احلـكم ومـطـالـبة
بـاالصالحـات واسـتـرداد احلـقوق
ـــســــلـــوبـــة طـــوال ال 16عـــامـــا ا
ــاضـــيــة وعـــلى الـــرغم من كــون ا
ـــظـــاهـــرات انـــبـــثــــقت من واقع ا
عـاناة احلـقيـقيـة للـعراقـي لكن ا
ــنـع من وجـــود جـــهــات هـــذا ال 
اسست لها ومسـتفيدة منها وهذا
لـيس ببعـيد على الـشارع العراقي
ـظــاهــرات الـتي حــدثت في فــان ا
 2014فـي اجلـــانـب الـــغــــربي من
الـبالد اسـتــغـلت لــتـمـهــيـد دخـول
ــظـاهـرات داعش .امــا بـالـنــسـبـة 
اليوم فقد سبـقتها احداث جتعلنا
نــطـــرح بــعض الــتـــســاؤالت فــفي
اخلــامس عــشــر من آب تــعــرضت
مـخــازن الـسالح الـتـابــعـة لـلـقـوى
االمـنـيـة في الـبالد الى انـفـجارات
مـتـعــمـدة وجـهت احلـكـومـة فـيـهـا
اصابع االتـهام نحـو اسرائيل ولم
تـنكـر اسرائـيل ذلك ابدا وقـد عزى
بـعـض احملـلـل الـسـيـاسـيـ ذلك
الـى مـــــوقف الـــــعـــــراق الـــــرافض
ــنــامـة لــلـمــشــاركــة في مــؤتـمــر ا
االقــتـــصــادي في حــزيــران 2019

اثر مشاركة اسرائيل فيه .
حـيث يــشـيــر اسـتــهـداف مــخـازن
الــسالح الـى الـتــضــعــيف االمــني
وفي حـــال حـــدوث اي هـــجــوم او
حــرب خـارجــيــة او داخــلــيــة فـان

الـسـيـطـرة عــلى الـوضع سـيـكـون
صعبا جدا .

في ذات الـوقت اشار االمـ العام
لـــــعــــــصــــــائب اهـل احلق قــــــيس
اخلــــــــزعــــــــلـي في آب  2019الى
حدوث مظاهـرات تنطلق في شهر
اكــــتــــوبـــر ذات طــــابع ســــيـــاسي
ومــؤســســـة من اطــراف داخــلــيــة
لــتــغــيـيــر احلــكــومـة واعــتــبــرهـا
"مؤشـراً خملطط قـريب" فيه اشارة
الى قيـادات امريكـية واسـرائيـلية
وقف االمريكي ا  تاكـيد ا ولر
ظـاهرات بعد حـدوثها حيث من ا
صــــرح الـــبــــيت االبــــيض في 10
نـــوفــمــبــر بــانـــضــمــام الــواليــات
ـتـحـدة ـتـحـدة في بـعـثـة اال ا ا
ــســاعـدة فـي وقف الــعـنـف ضـد ا
احملتج متـهمة ايران باستغالل
مــــوارد الـــــعــــراقــــيــــ وحتــــاول
ـسـلـحـة اسـكـاتــهم بـاجلـمـاعـات ا
,فـي حــــ وصــــفـت ايــــران عــــلى
ظـــــــــاهرات في لسان خامنئي ا
ــدعـــومــة امــريـــكــيــا الــعــراق بـــا

واسرائيليا .
لكن هل هذا يعني عودة لداعش ?
ــا  ,الن عــلى الـــرغم من اعالن ر
الـــــنــــصــــر عــــلـى داعش اال انه ال
يـخفى وجـود بـعض اخلاليـا هـنا
وهـنـالك تتـحرك مـسـببـة عـملـيات
ـــا يــزيــد احــتــمــال ارهــابــيــة و
عــــودتـــهم هــــو ان الـــتـــصــــعـــيـــد
االعالمـي لـــلـــمـــظــــاهـــرات رافـــقه
ـئات من عصابات محـاولة تسلل 

ـــظــــاهــــرات واخـــراج اشــــعــــال ا
ظاهرات من سلميتها . ا

ـطــالب االســتـجــابــة الــســريــعــة 
ــتـــظــاهــريـن ســيــحـــقن الــدمــاء ا

بـــالــقـــمع الـــذي ادى الى ســـقــوط
ــئــات من الــشـــهــداء في الــوقت ا
الـــذي اتـــهــــمت فـــيـه احلـــكـــومـــة
"مـنـدسـ مـجـهـولـ " يـحـاولـون

وســيـــســقط جــمــيع اخملــاوف من
عــــــــــودة داعـش او مـن احلـــــــــرب

االهلية .
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جـــهـــة ومـن جـــهـــة أخــــرى هـــنـــاك
مــــــحـــــاوالت تـــــدفـع بـــــاجتـــــاه زج
ـرجـعـيـة الـديـنـيـة في الـنـجف في ا
خضم األزمـة ب منـظومة األحزاب
الـفــاسـدة وأبـنــاء الـشــعب االحـرار
ومـــطـــالــبـــتـــهــا بـــاتـــخـــاذ مــواقف
سياسية مصيرية نيابة عن الشعب
ـصدر األعـلى لـلـسـلـطـة في البالد ا
ايرانـية عـلى طـريقـة واليـة الفـقيه  '

الصنع .'
ــقــام الـــســامي لـــلــمــرجـــعــيــة إن ا
الــديــنـيــة بـصــفــتـهــا األب الـروحي
ـرشـد األخالقي األكـبـر لـلـجـمـيع وا
يلزمنا كلـنا كمواطن صاحل في

هذا البلد بامرين وهما :
أوال : أن نــحـــفظ هــيـــبــة ومـــكــانــة
ــرجـعـيــة الـوجـدانــيـة بــعـيـداً عن ا
الـتــدخل في الــشـؤون الــسـيــاسـيـة
وجتاذباتها وتوازناتها واساليبها
ـــبــدأ أن واجب وفــنـــونــهـــا وفــقــا 
الـدولــة رعــايــة احلــقـوق الــديــنــيـة
ـواطـنــ وعـدم الـسـمـاح جلــمـيع ا
ألي جــهــة أوجـمــاعــة مـهــمــا كـانت
أومـــهـــمـــا بــــلـــغت شـــعــــبـــيـــتـــهـــا
أوسـيـطرتـهـا الـدعائـيـة واالعالمـية
مـن أن تــــمــــتــــطي ظــــهــــر الــــدولـــة
ومـــؤســـســـاتــــهـــا وتـــصـــادر ارادة
الشـعب وتـملي عـلـيه ما يـنـبغي أن

يقرره هوال غيره .

ثـانـيا : أن نـسـلك الـطـرق السـلـيـمة
لـبـناء دولـة عـراقـية قـويـة ومـوحدة
حتـتـرم شـعـبـهـا ووطـنـهـا وحتـافظ
واطن على سالمة وكرامة وحرية ا
وتــقــد اخلــدمــات له بــشــكل الئق
وتـكفل جلـميع مـواطني هـذه البالد
حـقوقـهم وتلـزمهم بـأداء واجبـاتهم
وفـقـا لـلـقـانــون .يـجب عـلـيـنـا أن ال
نـغــفل عن أمـر مــهم وهـوأن الـدمـاء
الـتي سـالت  واألرواح الـتي زهقت
 واألبـدان الـتي ضــرجت بـاجلـراح
منـذ بدء اإلحتـجاجات الشـعبية في
اضي ينبغي أن األول من أكتوبـر ا
تــكــون حــافــزا حــقـــيــقــيــا جلــمــيع
ــواطـــنــ االحـــرار لــلـــمــشـــاركــة ا
الـــفـــاعـــلـــة في هـــذه االنـــتـــفـــاضــة
ـبـاركة لـيرسـم بايـديهم الـشعـبـية ا
معالم الوجه اجلديد واجلميل لهذا
كـافحة طـالبـة  الـوطن من خالل ا
الفـسـاد ومحـاسـبة أركـانه وتـغيـير
نظـام احلـكم الـذي بُـني عـلى أسس
خـاطـئـة وأســهم في تـقــسـيم أبـنـاء
الـشـعب وفقـا لإلنـتـماءات الـفـرعـية
بـعــيـداً عن هــويـة وطــنـيــة مـوحـدة
ومن خالل إعــادة كـتـابــة الـدسـتـور
بــصــورة ســلــيــمــة ووضع قــوانـ
مـنـصـفة ومـنـاسـبـة تـعـالج مـشـاكل

البالد والعباد .
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ينبغي علينا جميعاً ادراك احلقيقة
ــا تــعـــنــيه الـــعــبــارة الــواضــحـــة 
الشهيرة الواردة في معظم دساتير
دول الـــعـــالم ومـــنـــهـــا الـــدســـتـــور
العـراقي بصـيغته احلـالية أال وهي
عـبارة  'الـشـعب مـصـدر الـسـلـطات
ادة 5 وشـرعـيـتـها  'كـمـا جـاء في ا

من دستورنا بصورته اآلنية .
باشر عطفا على ذلك فـإن اإللتزام ا
ا ورد في الدستور  'رغم هفواته
هـوالــضـمـانــة الـبـارزة ونـواقـصه  '
لالنـتــقـال الـسـيـاسي احلـقـيـقي في
الــبالد . إذ يــنــبــغـي وفـقــا لــكـل مـا
سـبق االحــتـكــام إلى ارادة الـشـعب
في حتـديد خـيـاراته من شكل نـظام
احلكم وطبيعته وعالقاته مع بلدان
العالم وفقا للمصالح العليا للوطن

تبادل ب البلدان . واإلحترام ا
بال شك أن ارادة اجلـمـاهـيـر دائـمـاً
مــا تــكـون أقــوى من ارادة الـطــغـاة
والـفُــسّــاد ولـكــنـهــا أيــضـا عــرضـة
لـالخــتـــطـــاف من قـــبـل خــفـــافـــيش
الظالم ومافيات الـفساد وعصاباته
الـتي حتـاول اليـوم وبـشتى الـطرق
والوسائل جـر احلراك الشعبي إلى
مـــواطن خـــطـــرة من خـالل أعـــمــال
الـتـخريب واحلـرق الـتي يـقـوم بـها
أذنـــــــاب األحـــــــزاب الـــــــفـــــــاســــــدة
ـنحرفـة واجملرمة من واجلمـاعات ا

غرباليهم كما تشائ
امزجي من حتب

بدوامة احلياة وهمومها
اضي قلبي صفحات ا

في ذاكرتك
صفحة صفحة
واختاري بهدوء
 من يستحق
أن يكون    

شريكا ال يخون
فنحن ال شيء
من دونهم
في هذا

صاب باجلنون العالم ا
اعلم أن بعضهم

قد خدعونا
بأقنعتهم الزائفة

فال تبال
فمع وجود

اجلبال الشامخة
فأن هناك
بينها توجد

الشياط والثعاب
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ـفـرط شيء الـنـاجت عن اإلســتـهالك ا
ــيّـة عن وظــاهـرة اإلحــتـكــارات الـعـا
الــربح والــتـــمــويل) ألى هــنــا جنــد
ة والتّي تاكل أنفسـنافي لعبة الـعو
من الشعوب األماكن وسؤال الهوّية
ونــخــتم من الـالامــكــنــة انــزيــاحـات
ؤلف (واإلفراط في ة من قول ا العو
تــنـاول الّـدواء وعــبـادة اجلــسـد مع
اجلـراحـة الـتـجـمـيـلّـية) وعـن العـنف
في اجملتـمع (والعـنف تمـارسه فئات
جـديـدة من النّـاس األصـغر سّـناً إلى
ظـاهـرة العـصابـات احلـضرّيـة وعلى
نحو متزايـد من البطالة) وعن عالقة
راجع الالامكـنـةبـاجملتـمع(وفـقـدان ا
اإلجـتـمـاعـيّـة واإلخالقـيّـةاجلـمـاعـية
والــهــيــئــات الــوســطـيّــة الــكــنــائس
والــنـقـابــات واألحـزاب الـســيـاسـيّـة
شــرعــيــتّــهــا) تـــرى كم هي صــعــبــة
ةومثالبـها على مجتمع مرحلة الـعو
احلروب وسياسة القهر واإلقصاء

وذلك هو مكان وطننا.
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ـدارس كـان االقــرب لـلـعــنـوان هـو ا
والــتي اضــطـــرب الــدوام فــيــهــا من
مـواجع الـسـيـاسـة; وزادت شـهـرتـها
في الــــفـــســــاد وســـطــــوة الـــنــــفـــوذ
كـاسب اخلـارجي من أجـل حتقـيـق ا
فـي بـلـد اليـســتـطـيع احملــافـظـة عـلى
مـقّومـات وجوده فـكانت الـنتـيجة أن
يستشهد طالب هنا وآخر هناك على
دارس أرض الوطن في وقت كـانت ا
حتــتــضن اإلنـــتــخــابــات وتـــتــحّــمل
الـتـزويـر. مـكـان بـائس تـقّـبل رغـبات
الـــشـــعـب ثم تـــظـــهـــر الـــنـــتـــائج ان
درسة من يسـتشـهد الطالب خـارج ا
صـيحـة نـريد وطن. وكـيف للـمدارس
ـأساة اذن أن تـفتح أبـوابـها بـهذه ا
فـهي اماكن مـغلـقة ويسـري ذلك على
ــعـاهــد. حـتى تـســتـقـر الـكــلّـيـات وا
أوضاع الـسيـاسة من فـوضى ضياع

العدالة ب ابناء البلد الواحد.
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مـن كل تــــلـك الــــتّــــداعــــيــــات كــــانت
السـاحـات أمكـنـة متـحـركة من خالل
الـشـاشـات فـب الـسـاحـة الـرئـيـسة
ـعـانق ـكــانـهـا ا سـاحـة الـتــحـريـر 
لقـرص الـشـمس عـلى نـصب احلـرّية
وفــــضــــاء حــــديــــقــــة إســــتــــوعــــبت
ـتـظـاهــرين وهـنـالك ســاحـة فـلـكـة ا
الّتربية في كـربالء مكان مفتوح على
الــشـوارع وســاحـة فـي الـديــوانـيّـة
والسـمـاوة ومـجـسّـر بابـل نزوالً إلى
ساحة احلبوبيّ حيث التحمت افكار
ــــتـــظــــاهــــريـن مع شــــاعــــر ثـــورة ا
الــعــشــرين وســاحــة الــبــحـريــة في
الـبصرة تـتوزّع عـلى شوارع شغـلها
من تــظــاهــروا وهــذه كــلــهــا شـكــلّت
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األحـــداث الـــتّي هـــبّت عـــلى تـــشــرين
ــــنــــسيّ من طــــقس ِاخلــــريف ا االول
الــبالد تــلك األحــداث حلــظــة احلـراك
إلـى اإلحـتـجــاجـات حــتى الـعــصـيـان
كـانت االمــكــنــة تـدور في خــيــال هـذا
اجلــيل فـمـنــهم من يـتـســائل أين تـقع
الــشــطـــرة وأم قــصـــر? بل الـــســديــر
والفجر والرميـثة. وبقيت في خيالهم
منـذ الطـفولـة ألنهم لم يـقراوا الـكثـير
عـنـهـا في حتـقـيـقـات الـصـحف وهي
تمتـليء باالعالنات ولم تكن مـناسبة
اعــيـادهم زيـارة لـهـا ومــعـرفـة عـنـهـا.
وحــــــتى الــــــدوريــــــات تـــــوزّع عــــــلى
ـؤسسات لـلحـفظ واجلرد الـسنويّ ا
فــمـاذا ســيــبـقى لـألمـاكن فـي ذهـنّــيـة
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. اظنّ كلـنا يعرف ذلـك ويدعى البيت
الـثّاني. مـجـلس التـلـميـذ والـتلـمـيذة
ـكان يـشـكون من واغـلب من دخـلـوا ا
درسة; فما عدم وجود جماليات في ا
زالت الرحلة مثار جـدل يتغّير مكانها
ـة ـدارس الــقـد ن? ومـا زالـت ا هي 
تــبــعث الــرطــوبــة وضــيق الــدراسـة.
ــكـان الــقـريب أصــابه الـتّــسـرب من ا
الــــدراســـة ومـن حـــانــــوت ال يــــنـــفع
الطلبةباالكل النافع وال مجانية لألكل
ـكـتـبـة ـكـان الـقـريب يـفــتـقـر إلى ا . ا

درسّية. ا
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الــكـــتــاب عـــرض وقــراءة لـــصــفـــحــة
إسبـوعيـةتـهتم بـسوق الـكـتب يعّـدها
الصحفيّ يوسف محسن اتوقّف عند

كتاب الالامكنة
ؤلف ؤلـفه مارك اوجـيه يبـادل فيه ا
بـــ االمــكـــنـــة الالامـــكـــنــة وعـالقــة
اجملـتـمع بـتـلك األمـكـنـة; ويـصف ذلك
فرطة في وسائل االتصال باحلداثة ا
ـــؤلف ولـــكـن أقف عـــنــــد إيـــضــــاح ا
بــقـوله(اجملــتــمع قـد يــتــفـاقـم فـيه كل

أمـكـنـة أرادت تـغـيـيـر الّـسـلـطـة بـعـد
فــشل فـي حتــقــيق الـــعــيش الــكــر
لـلشـعب الثّائـر. هي أمكـنة رُفِع مـنها
الشهداء وتـشافى فيها اجلرحى من
كــوادر طــبــيّــة شــبــابــيّــة. أصـبــحت
مالعب لــلــكــرة; وحتّــمــلت الــقــنــابل
الّدخـانيّة الـتي حصدت من الّـشهداء
الــكـثـيـر شـمــلـتـهـا الـنــظـافـة مـكـانـاً
للـتمثـيل والغنـاء. كانت مـأوى للنوم
والــــراحــــة ومــــطــــابـــخــــاً لـالكل في
الّشارع ونيران تشتعل من إطارات;
هـذهِ االمــكـنــةإسـتــمّـدت من تــشـرين
طالب. حتماً ة البقاء لتحقيق ا عز
سـتبـقى صور الـشّهـداء متـوّزعةعلى

فتوحة. االمكنة ا
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كهرمانة .. لوحة تشكيليية

البي نوّاس تعزف
نايها يصدح ان

لشواطي الشمس ترنو
فيها انوار الدروب
والقناديل وطن

فيهِ يحلو اشتياقي
فيهِ صوتي
فيهِ خُلدي

فيهِ موتي وحياتي
فيهِ رمض الروح يرجو
سقيةً من كهرمانة
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قد نذرتُ العمر آملةً
سقيّةً من كهرمانة
وضفاف دجلة تزهو
بصهيل الليل تشدو
وطنا كفّيهِ معبد
وفرات يتهجّد

نافالت الروح تسجد
لربى ارض العراق
وحنينا فيَّ يخلد

تتسامى روحي زهوا واشتياق
طرقات االمس تغدو
شمعةً باالفقِ تعدو

لدروبٍ تركت
فيها آثاري ندوب

يستفيض الشوق دهرا من حن
لزمانٍ ينبض اللحن احلزين

وفتيالً صار عمري
يقطف االيام تترى

ها ٍ في ا َ لع وقراب
تزهو الرصافة

وعيون الكرخ ترنو
لسحابات السماء

تشتعل بالروح موقد
ودِالل اال’نسِ تنشد


