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ياليلى : اال من سبيل ??
نعم هناك شيئـاً حالً انت استعمر في نفوس
ـ الـذين يـعـيشـون عـيـشه رغـده وعلى الـظا
رغــيف الــفــقــراء ويــنــامـون عــلى وســاده من
ريـش ونــحـن نــســـتــرجـع وطــنـــنـــا من الــذي

سلبوه 
اتعلم ان كالنا نريد وطن .. لنحيى فيه

وانت ياكـورونـا وصلت لـلعـنـوان خاطئ فـقد
تـبحث عـن وطن في صـدور االموات بال روح
ن حتت تــراب انــهم مــازالــوا في وفــرقــهم 
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الديوانية

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

WO «bBLK  …b U  WOÝUOÝ WI³Þ
w{U*« ¡UDš√ VÒM& …—Ëd{

ÊUðbOB

سالك تنتحب مثلي ا
انوسق مابقي مني
على حافات البياض

الـوان شــجــري  مــهـيــأة لــردم هـوة
الشعر  بالتلقي

اذا تطيل النظر لي قالت / 
وقد المسك اجلفاف

بنضوج العقل
وسالمة النيّة

اء  تبيع اجلبل صرامتها فحولة ا

تنفس من على صعيد الكلمة معناي
لك  ما توصلت اليه

شمست باالنتظار عبر عينيك ا
استدل بي عليك

هوسي شجرة الصبّار
نظراتي تستطيل

بينما ار بقايا العمر
بسجارة العطب..
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الشي الوحيد الذي نصبو الـيه هو القانون أين هو صدرت مجـموعة قوان جتعلنا
نـضـحك عـلى أنـفـسـنـا ام نـضـحك عـلى االسـتـخـفـاف بنـا مـنح وزيـادة رواتـب وخذ
ـكشـوف أصـبحـنـا كـرة قدم اهـون بل كـرة سـلـة تصـوب نـحو وهات والـلـعب عـلى ا
الهدف الشعب هو الهدف الكل تاخذ ونحن نعطي بدون مقابل نريد التمتع بارضنا
ـهازل وكثر الشـهداء أعطينا كل وثرواتنا وبالدنا نـريد كل شي لسنا بـخير كثرت ا
لك الدم والـروح ماذا قدموا لـنا الهالك اجلوع احلـرمان الالشي قلنـا ونقولها ما 
جفت ضمائـركم أين نحن ومن نحن هي حزوة هـكذا يظنـون بنا او يجـعلون منا دم
الـشـهـيـد ال يـذهب سـدى الــوطن بـحـاجـة لـنـا والـكل تـســأل بل تـنـتـظـر الـدول كـلـهـا
واجلمـيع تـترقب مـا سـيحـدث من تـغيـيـر مجـازر شـهدنـا يومـا بـعد يـوم من يـنصف
ـسـكـ صـدر الـقـانـون الـبـاهظ الـرخـيص 40 الف زيادة في ح غالء ـتـقـاعـد ا ا

عيشة يدمر من أين يعيش? ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء ا
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قلبي الولهان
عيناي تسرحان

حول وطن 
شاخت فيه األفكار 
الكنائس واجلوامع 

امتلئت بإعالم السواد 
موطني يا دار العز

شاعر ترنو اليك مازالت ا
فموسم الرجوع قد حان

ألعود
ساهمة بقربك 
وفي نفسي كالم

انسى تعبي 
الذي قيدني بأصفاد الفراق
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ذلك الطيف اجلميل
استحضرت في خيالي
مواقفك األكثر نبال
جعلتني اعشق البقاء

في زمن ساده الشياط 
أكثر ما يعذبني..... موتك 

ونورك قادني لقبرك
اكلمك عن ذل احلياة

والع تبكي 
فقلت لي.... لم البكاء ?

الروح نفسها 
والورود حولنا

هنيئا لي بوطن 
احببته ومازال يحبني 

فانا شهيده
الي وانشودة ا

ومن أســبـاب وصــول "وبـاء الــطـاعـون"
إلــيـهــا و أهــمـهــا و أولــهـا هــو وصـول
ــصــابــة إلــيــهــا من جــنــائــر األمــوات ا
ناطق اجلنوبية والتي تشكل العدوى ا
ـعـدي ـضـيف لـلـفـايـروس ا و اجلـسم ا
باشر والسبب هـو من خالل التعـامل ا
مـع األمــــوات في مــــراســـــيم (الــــغــــسل
والــتـكــفـ والـدفـن) كـان هــو االخـطـر 
والــسـبب الــثـاني هــو تـوافـد الــزائـرين
إليـهـا من إيران و دول اخلـلـيج وهوالء
األغـــلـب مـــنـــهم يـــدخـــلـــون ألجل طـــلب
الشفـاء والعالج واحلاجـة وهم يعانون
األمـراض بعـد أن يـئسـوا من الـشـفاء و
ـجرد يعـتقـدون أنـهم يتـلقـون الشـفاء 
ـــقــدســة وطــلب الــزيــارة لــلـــعــتــبــات ا
حـاجــتـهم لــلـخالص مـن االمـراض لـكن
بــاخــتالطــهم بــالــســكــان احملــلـيــ في
شرب أدى أكل وا السكن واألسواق وا
الى إنـتـشـار الــطـاعـون فـيـهـا  لـهـذا لم
ـعـزل و بـعـيدة عن هالك تـكن النـجف 
أهلـها  فـقـد هلك الـناس جـميـعا إال من
هـرب مـنـهم واسـتـطـاع الـنـجـاة بـنفـسه
ــورخــون إعـداد ومن مــعه  لـم يــذكــر ا
وتى الذين فنوا اثـر الوباء لكن كانت ا
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ــان الـعــراقي ــفــتــرض الــبــر كــان من ا
واحلـكــومـة الـعـراقـيـة تــقـد اسـتـقـالـة
فورية مع اعادة تعديل  كـتابة للدستور
وإجراء  انتخابات مبكرة حتت إشراف
ي ودولي من اجل حقن دمـاء شباب ا

العراق الزكية الطاهرة 
لكن لألسف اجتاحت سـوح التظاهرات
بـجمـيع احملـافـظـات الثـائـرة مـليـشـيات
وقـحـة وقـامت بــاالعـتـداء عـلى الـشـبـان
ــبـرح والــقــتل والــتــهــديـد بــالــضــرب ا
واخلطف  وهذه افـعال مرفـوضة رفضا
قـاطـعـا حـيث الـتـظـاهـرات حق مـشروع
ومــطـالـبه مــشـروعــة  وكـفـله الــدسـتـور

العراقي
وأثـار غـضب الـشـعب الـعراقـي والعـالم
اجــمع مــوقف احلـكــومــة   الـذي الــتـزم
فتـرض ان تدان هذه الصمت كـان من ا
األفـعـال اجلـبـانـة من قـبـلـهـا خلـفافـيش
الشر والظالم مع إقامة حداد عام بكافة
أنـــحـــاء الـــعــراق مـع تــنـــكـــيس اإلعالم
ثـلـيـات الـعراق من بـالـعراق وبـكـافـة 

سفارات بكافة أنحاء العالم 
مع اعـتبـار شـهداء ثـور اكـتوبـر شـهداء
مــشـمــولـ بــقـانــون ضـحــايـا اإلرهـاب
وتــشـكــيل جلـان مــخـتـصــة تـعــمل عـلى
اعــطــائــهم حــقــوق الــشــهــداء بــصـورة

فورية 
مع إقامـة مجـلس للـعزاء بـقاعـة مجلس

الـنواب الـعـراقي وارتـداء الـزي االسود
الــذي يــعــبــر عن احلــزن لــكن مــا حـدث
العـكس تـمامـا اتهـمـهم البـعض بااوالد
الـسـفـارات والـبـعث ومـدعـومـة من دول
اجلـــوار. وهــو الـــعــكـس تــمـــامــا ثــورة
عـراقــيـة عـربـيـة خـالـصــة تـمـثل الـتـيـار
الـعروبـي والوطـني بـالـعـراق فـهي ضد
حـيتـان الـفـسـاد وضد الـنـفـوذ اإليراني
ــتــحــدة بــالــبـالد  وكــان مــوقف األ ا
واجلـامـعـة العـربـيـة خـجـول جـدا حيث

يكتفي باالستنكار فقط 
ـــفـــتـــرض ان تـــقف بـــجـــنب كـــان مـن ا
الشباب الـعراقي الثائـر وتقدم لهم دعم
معنوي مع حث احلكومة العراقية على
االستجابة إلى مـطالب الشعب العراقي
بـصــورة فـوريـة ولـم تـطـالب احلــكـومـة
ـحاسبة ومحـاكمة اجملرم العراقية 
الذيـن استـباحـوا الـدم الشـاب الـعراقي
ـهم لـلـمحـاكم بـصـورة  بـاردة مع تـقـد
الـدولـيـة واحملـلـيـة من اجل امـتـصـاص
غـضـب الـشـارع الــعـراقي  وان اســتـمـر
ا تخرج احلال على مـاهو علـيه االن ر
التـظاهرات عن الـسيـطرة وتـتحول إلى
كــفــاح مــســـلح وتــنــدلع حـــرب أهــلــيــة
نطقة ايضا وهذا بالعراق وتمتد إلى ا
مـــا نـــخــشـــاه بـــالــوقـت الــراهـن وعــلى
اإلعالم الـعمل بـصورة نـبيـلة وتـعمل
عـلى نـقل احلـقـيـقـة كـمـا هي واالبـتـعاد

ايـــضـــا مــســـيـس يـــجب الـــعـــمل عـــلى
تــغـيـيــرهم بـقــضـاة كــفـوءين ونــزيـهـ
وتـفـعـيل قــانـون من أين لك هـذا بـكـافـة
ــدراء ـــســؤولــ بـــالــعــراق وكـــافــة ا ا
دراء الذين يحملون درجات العام وا
خـــاصــة مع إعــطــاء فـــرصــة لــلــشــبــاب
بـــالـــتـــمـــثـــيـل احلـــكـــومي ســـواء كـــان
بالـكابـيـنة الـوزراية و اجملـلس النـيابي
ايضـا كون الـطـبقـة السـياسـية الـقائـمة
االن فــقــدت مـصــداقــيـتــهــا مع الــشـعب
والجدوى من بقائها حيث إرادة تشكيل
حـكومـة من األجـزاء الـثانـويـة لألحزاب
ولــــيـس من اجلــــزء األول وهــــذا األمــــر
ـشـهـد الـعــراقي تـعـقـيـدًا سـوف يــزيـد ا
كن بالدنا ملـيئة بالـطاقات الـكفوءة و
االستفادة من طاقتهم ببناء البالد كون
تــدويـــر رجــال األحــزاب والـــعــمل عــلى
تـشـكـيل حـكـومة مـحـاصـصـة سـيـاسـية
مـــبــنــيــة عـــلى أسس عــرقـي. وطــائــفي
سوف يـزيد من غـليـان الشـارع العراقي

اكثر 
يـــجب الــعــمل عــلـى تــشــكــيل حــكــومــة
خـــارجـــة مـن رجـــال األحـــزاب وتـــكــون
ـشـاركـ مــسـتـقــلـة تـمـامــا ومن غـيــر ا
بـالـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة وبـنـفس الـوقت
يحـملـون رضاء سـوح التـظاهـرات كون
الـطـبقـة احلـاكـمة عـلـيـها ان تـعـلم انـها
أصـبــحت مـرفـوضــة رفـضـا قــاطـعـا من
الــــشــــارع الـــعــــراقي وان حتــــقن دمـــاء
الــعــراقـــيــ وتــبـــتــعــد عـن االحــتــكــار
بالـسـلطـة كـون الدسـتور الـعـراقي كتب
عـلى عـجـالـة وفـيه الـعـديـد من األخـطاء
ومن قــام عــلــيه جـعـل الـنــظــام بــالـبالد
نــيــابي ويــعــمل عــلـى تـشــريـع قــوانـ
نافع زعماء العراق تصب اهتمامهـا  
واألحـــــزاب وجـــــعل رواتـــــبـــــهم رواتب
ـقارنتهـا مع أقرانهم خيالـية لو قـمنا 
مـن اجملــالس الــنـــيــابــيـــة ســواء كــانت
وضف الذي عربية او دولـية في ح ا
يعـمل بـدوائر الـدولـة راتبه اليـكـفي سد

عن الـتـخــنـدق احلـزبي  كـون عـدد غـيـر
قـلـيـل من الـكـتـاب واإلعـالمـ الـتـزمـوا
الـصـمـت ولم يـكـتـبــوا حـرفًـا عن الـبالد
والعبـاد حيث كـما يعـلم اجلمـيع معظم
احملـطـات الفـضـائـيـة ومـعـظم الـصحف
بــالـبالد تــابــعـة إلى جــهـات ســيـاســيـة
سـتقلـة منهـا تكـتفي بالـصمت حيث وا
العاملـ بها والقائـم عليـها يخشون
عـــلى حـــيـــاتـــهم مـن تـــهـــديـــد وتـــوعــد
ليشيات الـوقحة والبعض اآلخر لديه ا

منافع شخصية من النظام القائم 

في ظل اإلحـتـالل الـعـثـمــاني والـصـراع
الــسـلــطــوي عـلـى حـكم الــعــراق ونـهب
ثرواته وإثـر الهيـمنة الـعنـصرية لـلترك
عـــلى الــعــراق  نــشـــأ الــفــقــر واجلــوع
واألمــراض واالوبــئـة فــلم تــكن مــديــنـة
الـــنــجف االشــرف بــعـــيــدة عن مــســرح

ـوت كـان أولهـا وبـاء الـطـاعـون . ففي ا
عام 1372م كـانت مــديـنـة الــنـجف هي
ـوت صــاحــبــة احلــصــة الــكــبـرى مـن ا
ـديــنـة احملــتـوم الــذي إمـتــد الى قــلب ا
كـتظه بـالسـكان من الـكسـبة والـتجار ا

وطلبة العلم والعلماء .

إعداد كـثـيرة جـداً حـتى أطـلق على ذلك
"الطـاعـون" في ذلك احل تـسـميـة (أبو
جـفـجــيـر) وتـعـود سـبـب الـتـسـمـيه ذلك
وت الذي حل ألنهم يجهلون أسم هذا ا
ئات بهم أدى الى إبادة اجلمـيع وبلغ ا
مـنــهم في أيـام قـلــيـلـة وبـالــتـالي كـانت
نــســبــة الــوفــاة هي اإلســرع وألنـه كـان
يغـترف أرواح الـناس غـرفا أطـلق علـية

تسمية "أبو جفچير .
عـاد الــطـاعـون الـى مـديـنــة الـنـجف في
مرات عـديدة و مـتكـرره من عام 1372م
و 1845م واسـتـمـرت أصــيـبت الـنـجف
مرة أخرى وأستمر الى عام 1902م

وأيضا في عام 1845م ضرب الطاعون
النجف في 10/رمضان في العام نفسه
وفي ذلك احلـ فــر أهـلـهـا هـربـاً مـنـها
ــديـنه وذهـبــوا الى الـقـرى الى خـارج ا
واألريـاف اجملــاورة لـهـا وقــد تـوفي من
النـاس خلق كثـير  غـادرت منـها األسر
ـة واالعالم من العـلـماء الـنجـفـيه القـد
مـــنـــهم الى خـــارجــهـــا وتـــوفي في ذلك
الـــعـــام أيــضـــا الــشـــيخ حــسـن كــاشف
الــغـــطـــاء (رحـــمه الـــله) إثـــر إصــابـــته
ؤرخون في تلك بالطاعون حـتى كتب ا

الـشهـادة كلـمة حـملت في طـيهـا معـاني كثـيرة لـتعـبر عن
مـضــمـونــهـا الــداخـلي  ألن لــكل شئ ظــاهـرا وبــاطـنـا 
ظـاهـرهـا الـشـهـادة الـتي عـبـر عـنـهـا الـله في كـتـابه وَلَـئِنْ
قُـتِلْتُمْ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُـتُّمْ لَمَغْـفِرَة مِنَ اللَّهِ وَرَحْـمَة خَيْر

مِمَّا يَجْمَعُونَ.
وعبر عنها الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم 

ـوت قـتل الـشـهـاده  هـنـا أجـتـمعـت في الـقران اشـرف ا
والـسنة  لكن باطنها عـميق جدا من حيث احلياة األبدية
الـتي يسـعى لهـا اإلنسـان في الدنـيا لـينـالهـا في اآلخرة
ذِينَ قُـتِــلُـوا فِي سَــبِـيلِ الـلَّهِ لـقـولـه تـعـالى وَلَــا تَـحْـسَــبَنَّ الـَّ

. أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبهِمْ يُرْزَقُونَ
خـلدة الـدنـيـا الكـثـيـر من الشـهـداء مـنهم االمـام احلـس
ا أعـطا لـله من تـضحـية عـليه الـسالم  بـسيـد الشـهـداء 

وفداء من أجل اعالء بذرة اإلسالم .
الـيـوم نـستـذكـر احـد الـشـهداء الـذي خـلـده الـتـاريخ بـعد
جـهـاد طويل وتـهـجـير من بـلـده الـذي ولد فـيه وتـرعرع ال
لـشئ  بل النه أمن بـالله ورسـوله  وبذل كل مـا لديه من
شهودة ال أجل الـعراق وشعـبه واإلسالم  وردد كلمـته ا
اعـطيكم بيدي اعطاء الـذليل إنه شهيد احملراب اخلالد 
خـلـد الـتـاريخ يومـآ لـذكـرى شـهـادته هـو يـوم واحد رجب
ـيـآ لــشـهـداء الـعـراق عــمـومـآ وشـهـيـد لـيـصـبح يــومـآ عـا
احملـراب خصوصآ كيف اصف شهادة امتزجت دمائها
في مـكـان الـعــبـادة ! بـجـوار سـيـد الــعـبـادة وشـهـيـدهـا 
وتـخلدة كخلوده  وقرنت بسيد الشهداء  نعم انه محمد
بـاقر احلكـيم  نسل العـائلـة التي قدمت الـشهداء لـيحيى
األحـرار  في الـعـالم اإلسالمي  ولد فـي العـراق وتـغذى
من عـطـائه وتــتـلـمـذ عـلى يـد عـلــمـائه  وحتـمل الـسـجـون
وطـواميرها من أجل رسالة السماء  بعدها هاجر البالد
لـيكـمل رسـالته في بالد الـغـربة ومن هـناك يـجـاهد الـظلم
قـاومه واجلـهـاد هـاجر والـكـفر والـطـغـيـان بـكل وسائـل ا
تملق بل الى إيـران ليس خوفاً من صدام والبعثي وا
لـيـقـارع نـظــــــــامـاً تـسـلط عـلى رقـاب  الـشعـب العـراقي
ـسلـحة وكان عـارضة الـعراقـية ا طـيلة 35 عـاماً قـادَ ا
قـائـداً فذاً لمْ يـتـوان أو يـهدأ من أجـل حتريـر الـعراق من
ـتسـلـطة هـاجر مـن العـراق بعـد قـتل آية الـديكـتـاتوريـة ا
الـله السـيد مـحمـد باقـر الصـدر في أوائل شهـر نيـسان
عـام  1980م وذلك في تـمــوز من الـسـنـة نـفـسـهـا. قـبل
أشـهر من انـدالع احلرب مع إيـران  أسس فيـلق بدرفي
ـواجـهه أتـبـاع صـدام وكـان يـقـود مـطـلع الـثـمـانـيــنـيـات; 
ـهجر ,وتـزعم الثـورة األسالمية ـعارضـة العراقـية في ا ا

في العراق.
ان عـنـد شهـيـد احملراب (رضـوانه تـعالى عـليه) قـوة اإل
كـان مسـتعـداً ألن يضـحي بـالغـالي والنـفيس ألجل حـياة
اآلخـرين طالباً إصالح األمة وإعداد اجلماعة الصاحلة
فـهو قـائد مـحراب واجه الـسيف بـالدم بـظروف تـعسـفية
ــنـقــطـعــة الـنــظـيـر ـته ا قــاهـرة وجــائـرة أشــعـرتــنـا عــز
بـالكرامة والعدالة فتـأهبنا للجهاد حيـثما حللنا ألنه بات
شـمــعــة لـلــصـمــود ورفض الــضــيم فـأوقــد فــيـنــا جـذوة
والـصــمـود حـتـى الـنـصــر صـورة ثـورة لــرجل قـادم من

كن إختزاله في سطور وكلمات. اجلنوب وال 
عـنـدمــا عـاد الــسـيــد مـحـمــد بـاقــر احلـكــيم بـعــد سـقـوط
الـطاغية في (2003/5/10) إسـتشعر األعداء خطورته
خــاصــة وأنه رجع لــلــعـراق فـي خـضـم وضع ســيـاسي
ثل مـضطـرب وكـان الـعراقـيـون متـلـهفـ لـعـودته ألنه 
دافع عن عارضـة العراقـية في اجلـنوب الثـائر وا رمـز ا
الـعراقي سـنة وشيعة ثـم أرعبهم عندمـا أوضح للعالم
وحـينما سمعوا عن رؤيته حول أوضاع البلد عقب لقائه

الي الزاحفة إلستقباله في البصرة الفيحاء. با
أوضح شـهـيـد احملــراب رؤيـته في عـمـلـيـة الــتـغـيـيـر بـعـد
ســقـوط الــصــنم الــتي أريــد لــهــا أن تـكــون من الــداخل
الـعـراقي وعـلى يـد الـعراقـيـ أنـفـسـهم إلسـقـاط الـنـظام
ـقبـور ثم وقع العـراق حتت تأثـير الـتدخالت األجـنبـية ا
ـا أدى الى عدم تسليم السـلطة للعراقـي مباشرة بعد
ا أدخل العراق عام (2003/4/9) وشرعنه إحتالله 
في دهـلـيـز مـظـلم دفـعــنـا ضـريـبـته الـبـاهـظـة من دمـائـنـا
ودمـوعنـا ومـا زلـنـا لعـدم إسـتـقـرار العـمـلـيـة السـيـاسـية

بكامل صالحياتها. 
فـــــــــــي يــوم اجلــمــعــة األول من رجب  1424هـ (29
آب 2003) وبـــعــــد خــــروجه من الــــصــــحن احلــــيـــدري
الـشـريف بـعــد أداءه صالة اجلـمـعـة ,إسـتــشـهـد الـسـيـد
"مـحمـد باقـر احلكيم" ,إثـرأنفجـار سيـارة مفخـخة كانت
مـوضوعة على مقربة من سيارته كان "رحمه الله" ينشد
ــهـلـه اإلرهـاب عــراقـاً آمــنــاً خــالــيــاً من اإلرهــاب ولم 

طويالً.
خـسر العراق رجالً سياسياً محنكاً كان بإستطاعته لمّ
شـــمل الـــعـــراقـــيـــ وعـــدم الـــســـمــاح خلـــلـق األزمــات
فسدين ومـعاقبتهم ,بعد وإسـتشراء الفسـاد ومحاسبـة ا
رحـيل احلكيم محمد باقـر حاول البعض جتزئة العراق
لـكن آل احلكيم ماضون على نهج"شهيد احملراب" قدس.
عــلى أن الــعـراق واحــد اليــتــجــزء من شــمـالـه وجـنــوبه 
ـرجعية ضي عـليه اليـوم سليل ا يـحكمه أهـله  هذا ما 
عـمــار احلــكــيم  حــتى يــكــمل رســالــة شــهــيــد احملـراب

اخلالد.
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الـفتـرة أن طـواع الـنـجف قـضت على
الــثــراث الــعــلــمـي األدبي اإلسالمي في
الـنــجف بـعـد الــفـرار اجلـمـاعي لــطـلـبـة
ـشايخ الـعـلم منـها العـلم واألسـاتذة وا
ذاهب اإلسالمية من العلماء من شتى ا

انذاك.
انتـهت موجـه الطـواع في آخـر زياره
الـطـاعون الـذي زار مـديـنـة الـنـجف عام
ؤرخ 1902 ولم يستطع الكثير من ا
والــدراســـات احلــديــثـه أن تــضع عــدداً

نـــســـتــــطـــيع أن نــــذكـــره اآلن في هـــذه
العجاله لـكن لم جند أي رقم يذكر وذلك
ــوتى الـــذين بـــلـــغــوا اآلالف لـــكـــثـــرة ا
ومئات االالف حتى قيل لم يستطع أحد
ـديــنه إال بـعــد فـتـرة من الــدخـول الى ا
ديـنة طويـله من الـزمن وبالـتالي تـرك ا
خرابـاً بال بشـر عـلى طوال هـذه الفـترة

التي مرت على مدينة النجف .

wJ³(« V  - النجف Uſ

عالم ب يجري اآلن في العراق صراع طبقي واضح ا
ـتـمـثـلــة في الـعـمـال والـفالحـ ـســحـوقـة ا الـطـبـقـات ا
الـفـقــراء ومـتـوســطي احلـال يـســانـدهم في ذك الــطـلـبـة
والشـبـاب من كال اجلـنـسـ والكـسـبـة وشـغيـلـة الـفـكر
ــثــقــفـــ ضــد الــطــبــقــة احلـــاكــمــة وقــوى الــفــســاد وا
واحملاصـصـة الطـائـفـية الـبـغيـضـة والـبرولـيـتاريـا الـرثة
التي انضوت حتت غطاء األحزاب الـدينية وهي تسيطر
بـفــضل هـذه األحــزاب عــلى إدارة االقـتــصـاد الــوطـني
العراقي بواسطة ميليشيات مسلحة ومكاتب اقتصادية
ـدنـيـة من جـهـة تـابـعـة لـهــا ولـيس صـراع بـ الـقــوى ا
والقـوى اإلسالمـيـة من جهـة أخـر كمـا يـعـتقـد الـبعض.
ولهذا حـان الوقت أن تـشكل سـاحات اإلعـتصـام حزبا
ـثـلـهـا وتــطـرح شـخـصـا تــثق به لـرئـاسـة جـمـاهـيــريـا 
الــوزراء يـــقــوم بـــتــشـــكــيـل حــكـــومــة حتـــقق مــطـــالــيب

. تظاهرين السلمي ا

من انت ايها كائن ?!
انا كروونا جئت البحث عن وطن.

ااه وطن ?!! كـيف تـبــحث عن وطن في بـلـدنـا
ـلكه .. ودفـعنـا خيـرت ابنـائنا من ونحن ال 
اجــــله و لـم نــــصل لـــــدفع ثــــمـن وطن الــــذي
نستحقه لقد اعطينا اوالد ثنوة وهم في عمر

الورد
دعني لسايرك وين تستوطن !!

في صـدور ثــائـرين .. هه اضـحـكــتـني اتـعـلم
انـت ال تــــعــــيش فــــوق درجـه حــــراره واحـــد
وعــشــرين .. فـكــيف تــعـقــلــهـا تــســتـوطن في

نفوس الشعب الثائر انفاسهم كالهيب
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قـوت احلـيـاة الـيـومـيـة بـتـاتا  يـجب ان
تــعــمـل الــدولــة عــلى تــخــفــيض رواتب
اجملـلس النـيـابي وتـقـليل عـدد حـمـايته
وعــدد مـــركــبــاته مع تـــخــفــيض رواتب
اجملــلس الــوزاري ايــضــا والــرئــاســات
الــثالث  حـــيث من رواتب الــتــقــاعــديــة
لــلـجـمــيـعـهـم انـهـكت مــيـزانـيــة الـدولـة
عقول موظف العراقية  كـون ليس من ا
يتـعب اكـثر من عـقـدين او ثالثة خلـدمة
العـراق وراتبه التـقاعـدي اليعادل راتب
ــاني هـــذه لــيــست عــدالــة شــخـص بــر
ينبـغي مراعـاة هذه الشـريحة الـواسعة
من اجملتمع التي ساهمت ببناء العراق
 مـع الـــعــــمل اجلـــاد مـن قـــبـل اجملـــلس
الـنـيــابي عـلى تـشـريـع قـوانـ تـنـصف
الشباب منها تقد منح مالية للتالميذ
ــراحل الـدراســيـة إقــامـة حـفل بــكـافـة ا
تـعفـفة تـقد زفاف جـماعي لـلعـوائل ا
منحة مالية لـلشباب حديثي الزواج مع
ـتـوفـقـ دراسـيًـا تـكـر يلـيق تـكـر ا
ــجــلس اخلــدمــة بــهـم اعــادة الــعــمـل 
االحتـادي لــلـقـضــاء عـلى الــرشـا وعـلى
التحزب لـلذين يرغبـون باحلصول على
فرصة عمل حكوميـة مثل هكذا قانون
يجب ان تشرع باجمللس النيابي كونها
لم تــنـصف الــعـبـاد بــتـاتـا  بـل الـعـكس
تمامـا اضافة لـلتوفيـر مفردات الـبطاقة
التموينية  وبطاقة الظمان الصحي مع
إرسال من اليـتوفـر عالجه بالـعراق إلى
خارجه وعلى نفقات احلـكومة العراقية
كل هـــذا يــجب الـــعــمل عـــلــيه ان اردنــا
الـنـهـوض من جـديـد بـعـراقـنـا احلـبـيب
وعـلى احلـكـومة ان تـنـظـر نـظـرة أبـوية
جتــاه شـعــبــهـا وتــتــرك األخـطــاء الـتي
ـــاضي وتـــتــجـــاوزهــا وقــعت بـــهـــا بــا
وتـــتــخــلى عن الــعـــمل  بــاحملــاصــصــة
ـبنـية عـلى أساس ـقيـتة ا السـياسـية ا

عرقي وطائفي واثني 
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ـنـبـر احلــر الـعـمل نـنــاشـدكم من هــذا ا
عــلى نــقل احلــقــيــقــة كــمــا هي لــلـعــالم
وبــصـورة نـبــيـلــة عـلى الــنـظــام الـقـائم
بـالـعـراق االسـتـفـادة من األخـطـاء الـتي
وقع بها بالسـابق وهذه فرصة لن تكرر
حـيث عــلـيـهـا ان تـعــمل بـصـورة جـديـة
ومسرعـة وفوريـة على التـغييـر الشامل
بـكـافــة مـفـاصل الـدولــة والـتـخـلص من
اللصـوص ومحاسـبتهم بـصورة علـنية
باحملاكم ولـو ان القضـاء بالعـراق عليه
الــعـديـد مـن عالمـات االســتـفـهــام حـيث

الـنـظـر الـيهـا يـجـعـل اعشـاب الـقـلب
خضراء دائما… 
اء…  وصنبور ا

 …  يسقي ماجفّ بالالمباالة 
القشرة واللحاء  يتيم
كقميصي االسود

حبّة البازالء ..تقيأت اسف االنهار
ايامي احدودبت بشكل ملفتٍ
فانا امرّ من امامها منحنيا

ليمرّ الوجع فوق اعمدة الكهرباء

لس وال ترمش محنـكة الفـكر ناعـمة ا
لـي عـ بـحـضـرتـهـا اخـاف اخـاف ان
تختفي . وهي من عائلة ذات مستوى
طــبــقي عــال جـــدا فــبــدأت اســتــعــيــر
البس مـن اصـــدقــــائي حــــتى اذهب ا
لرؤيتها وعندما اراها تنتظر شخصا
احـمق مــثـلـي تـتالعب روحـي مـثــلـمـا
تتالعب الريشـة على  االوتار! وسوف
احــاكي كل االيــام الــذي مـرت بــيــنــنـا
واصب تـركـيـزي نـحـو يوم  13يـنـاير
الـسـاعـة الـعـاشـرة وكـان اجلـو يـجـمد
كـل شيء حـــــولي اال قــــلـــــبي وبــــدأت
بـالكالم وقـالت لي مـتى سوف نـتزوج
ونعيش معا في بيت واحد? فقلت لها
بـــشـــكل مــــضـــحك وانـــا بـــحـــالـــة من
الهيستيريا عندما تتزوج اختي حتى
يـصـبح لك مـكـانـا بـيـنـنـا في الـغـرفـة!
وانـسـردت بـاحلـديث بـعـد ان تـغـيـرت
مالمـــحي كــالـــســيــمـــفــونـــيــة وبــدأت

كان ابي فقـيرا جدا لـدرجة انه ليست
لـــديه احـالم .. وكـــانـت امي امـــراة ..
قـبل ان اكــتب عـلــيـهـا عــلي ان اتـذكـر

قول الشاعر احمد شوقي.
امي وان طال احلديث بها فال 

شعر يوفقيها وال االقالم 
وكـان مــسـتـأجــرين غـرفــة واحـدة في
بــدايـــة االمــر بــدت وكـــأنــهـــا اجلــنــة
وعـودة على الرغم من وجـود جهنم ا
في ركـلها عـلى شكل الـفرن تـستـعمله
امي لـبـيع اخلبـز الـذين ال يـريدون ان

تتأذى ايادي زوجاتهم .
وكان لدي اخ صغير  وكان اسعدنا!
واختـان بالغـتان وكلـما ازداد تقـدمنا
بـالـعمـر كلـما ضـاقت بـاعيـننـا الغـرفة

ومعها تضيق الدنيا.
مجرد ما تتخـيل موقف النوم   بينما
نــحـن نـــنــام بـــشـــكل عـــكـــسي (اخي
واخـــتــاي  واحـالمــنـــا واحــزانـــنــا 

الئــــكـــةايض)  الــــذين تـــكــــلـــفـــوا وا
راقبتنا اصبح ابي من يراقبهم.

ام الــطـــعــام فـــكــانت امي تـــيــقـــظــنــا
ــنــتــصف الــنــهـار حــتى تــخــتــصـر
الوجـبات وبـعد ذلك تأتي لـنا بـاخلبز
والـطـمـاطـة وتـبـدأ بـاالنزعـاج من ذلك

لل من ذلك  ونشعر با
عـاجلة هكذا وتقول جـملتهـا االشهر 
مـوقف يــومي ومــكـرر (احــمــدو ربـكم

غيركم هاي الطماطة حلمه).
اما!. ونـحن ايضـا لديـنا حـلم ان ننام
ونــحن مـتـخـمـ حـيث انـنـا من شـدة

اجلوع لم تعد لدينا اصابع.!
عـلـى الـرغم من ذلك الـسـوء الـدنـيـوي
اال انـني احــبـبت بــالـصــدفـة في احـد
شــوارع احلـي االخــر قــنـــاة وبــكــامل
فـقـري واخـفيـت علـيـهـا كل ذلك خـوفا

ان اهجر.
ـظهر رفـيعـة االسلوب كانت جـميـلة ا

بالـثـرثـرة عـلـيـهـا حـتى قـلت لـها انت
مالذي الـوحـيـد لـلـدفء لـكـنـني اخاف
ان اقترب منك اكثر واحترق. وبعدها
وصل الصـمت ذروزته فـرمشت عـيني
الول مـرة بـجـنـبــهـا واخـتـفت. وعـدت
وانـــا مــحــمـل بــاالوهــام الـــذي كــانت
تــراودني وجــدت امي تــتــلــو الــقـرآن
وابي يصلح الـسقف واختاي تـلعبان
الــغـمــيــضـة عــلى الــرغم من ان انــهـا
غرفة واحدة لكن كنا نـتظاهر بالكثير
من االمـــور فـــقـط لـــنـــكـــون ســـعـــداء.
احتجت كثـيرا ان اكون لوحدي اردت
فـعل اشـياء دون ان يـقـول لي احـد ما
يك اردت بـــعـض من اخلـــصـــوصـــيــة
لـكنـني لم احـصل عـلى ذلك. لم اتوقع
ان هــنـالك شـيـئـا سـيـحـدث اسـوء من
هـــذا فــقـــررت ان انــتـــحــر فـي الــنص

واكمل حياتي في الواقع.
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