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ـقـدسـة والـقـدس أهـلـهـا أحق بـهـذه االرض ا
بها.

والنــــريــــد نــــســــمع مـن الــــدول الــــعــــربــــيـــة
االسـتنـكـارات فـقط بل نـريد مـقـاطـعة أمـريـكا
ومـحــاربـة الـيـهــود بـكل الـوســائل االعالمـيـة

والعسكرية واالقتصادية .
وطـرد الـسـفـارات األمـريـكـيـة من كـافـة الـدول
الــعــربــيــة كي يــعــلم تــرامب أن الــقــدس خط
أحـمـر وعـدم جتـاوز هـذا اخلط األحـمـر الذي
يــؤدي الى هـالك أمــريــكــا وأســرائــيل وعــلى

الدول العربية التدخل بأسرع وقت .
كمـا تدخـلت سنة 1948 وقاتلـوا العـصابات
الـيــهـوديـة والـدول الـعــربـيـة كـانت حـ ذاك
مــصــر واالردن والــعــراق وســوريــا ولــبــنــان
والـســعـوديـة. والـيـوم يـجـب الـتـصـدي لـهـذة

الهجمات اليهودية على القدس .
وعلى العربية أن تعتبر القدس عاصمة األمة
الــعــربــيــة والــدفــاع عــنـهــا والــتــمــسـك بــهـا
واليهمهم التصريحات األمريكية اليهودية
ـقـدسـة عـلـيــنـا دفع الـظـرر عـن هـذة األرض ا

ومساندة فلسط بكل مالدينا .
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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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اجملـتمـع عبـارة عن مـجـمـوعـة من األفراد
ترتبط بيـنهم عالقات اجتـماعية وثـقافية
وغيرها  فضآل عن تشارك الرأي ... 

مع انتـشار الـتكـنولـوجيـا وزيادة وسائل
الـتـواصل أصـبح ابـداء الـرأي شـيئـا اقل
من عادي أصبـحنـا نتشـارك الكثـير ولكل
جـــــانب ســــلـــــبــــيــــاتـه كــــمــــا هـــــنــــاك له

ايجابيات.... 
ولــكن تــشــارك الــرأي وتــقـبـل رأي االخـر
ـشـكـلة الـتي الزلـنـا نـعـاني مـنـهـا وهذه ا
ــشــكــلــة مــعــروفــة بــشــكل كــبــيــر لــدى ا

اجلميع 
ـــفــــروض عـــلــــيك كـ فــــرد تـــشـــارك من ا
مـــوضـــوع تــتـــقـــبل اخـــتالف رأي االخــر
بــرحــابــة صــدر دون تــعــصب وانــحــيــاز

لوجهة نظرك 
اسـتمع لـرأي غـيـرك حتى لـو كـانت فـكرة
مخالـفة لفكـرته االساسيـة عليك سـماعها
بــشــكل كــامـل ومن ثم مــنــاقــشــتـهــا بــكل
موضوعية وحياد .. ومن ما مر علي عند
طــرح احـدهم مــوضــوعـآ كــان يـصــاحـبه
بـجـمـلــة تـشـابه ان يـقـول ان كـان لك رأي
اخـر احـتــفظ به لـنـفــسك او بـشـكل اقـرب
يقول ان لم يعجبك تستطيع ترك االطالع

عـلى مـا انــشـره لـلـعـيـان  هـذا األسـلـوب
دليل على ان الفرد مدرك ان هناك نظرات
محـايدة كـثـيرة ولـكنه رفض ابـداء الرأي
شـاحنات من فرد اخر هـذا الذي يـجعل ا

قبول ... بينهم وتبادل الكالم غير ا
لـكي تـتـقـبل رأي االخـر كي تـفـتح سـلـسة
ـا انت حصـرت رؤيتك من النـقاشـات لر
من زاويــة واحـدة وأدت بـك الى الــطـريق
األطول ولكن حينما دخـلت حلقة النقاش
اكتشفت امورآ اخـرى مصاحبة الى دليل
يرشدك الى الـسبيل األقـوم وهناك مـنافذ
اخره  تقبل رأي الشخص االخر بقولك "
انـــا احــتـــرم رأيك  ولـــكن انــا ارى ......"
وهــكـذا عــلــيـنــا ان نـتــعـلـم كـيف نــصـبح
أفرادا نـنـهض باجملـتمـع بالـشكل األصح
من الــصـحـيح نــتـعـلم كــيف نـحـتـرم رأي
األفراد اآلخرة وقبل ان افكر في محاسبة
حـاسبة نفسي اخر على تقصـيرة افكر 
ورسم الطـريق بـالتـخطـيط والتـدقيق كي
ال أقع بنفس الفـجوة التي أراها التـغتفر
وضوع يـحتمل الـكثيـر من الكالم ولكن ا

في خاتمته اقول: 
دع اخللق للخالق
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أخلعُ لكَ ظاللَ طيبتي
من أغصان عشقي 
َ وجودكَ أغطي مواع

وأدفعُ فواتيرَ بقاءِ اجلروح
أنا مدين لكَ وللعنوان 

أضالعي ناشدت طيفكَ 
في ليالي حلمٍ تليدٍ

أبقَ كنبضي معلقاً 
على وتدِ الهيامِ وسطَ خيمةِ الغرباء 

أستلقِ على فراشِ الوسواسِ
لترى جنمةَ الضحى

تتألأل  وسطَ  اخليال 
سجيتي الهرعُ
على كرمِ الطباع
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بـعـد ان اوقَف قــلـمي حلـظـات احلـسـرة
على عشقي االزلي بغداد اليوم.

اكــمل طــريــقي وانــا مــتــجه الى نــصب
الــشـــاعــر الــذي اقــتـــرن اســمه مع اسم
نـصف بغـداد اعـتـزازاً مـنه بـاسم اجمل
مـديـنـة بـالـكـون وكـلـمـاته الـتي اطـلـقـها
لتـكن فـيمـا بـعد احـاديث يـتداولـها اهل
بـــغــداد وهــو ((مـــعــروف عــبـــد الــغــني
ــيـني الــرصـافي)) وقــفت حـائــراً بـ 
ويــســـاري حتت شــمس صـــيف بــغــداد
يـني حجي طه ابو اجلميـلة الن عـلى 
الـلـ وهـو (( يــخـوط بـالـچـمـچه الـلـ
الـثخـ بـالـنـجانه الـبـيـضـة )) وصوته
الـــذي يـــســـمـــعه اجلـــمــيـع دون ازعــاج
ــعــروفه (( الــله ربـك تــعـال وجــمــلــته ا
وبـرد قلـبك )) مع الـضـحكـة احلـلوة في
وجه الــــزبـــون وال يــــنــــسى ان يــــقـــول
لـلـجـمـيع عـنـد دفع احلـسـاب (( خـلـيـهـا

عليه فدوه )).
VMF « bO UMŽ

اما على يساري وعلى بعد خطوات من
الـتـقـاطع (( شــربت زبـيب الـشـورجـة ))
وعنـاقـيد الـعـنب الطـبيـعي وهي تـتدلى
لــتــغــطي واجــهــة احملل وعــنـد دخــولك
للشـراء اول ما تسـتقبل به هي الـعبارة
ـشـهـوره في هـذا احملل وهي (( جـرب ا
الزبيب وصلي عـلى حبيب )) وب هذا
ـكـان هــروبـاً من حــيـرتي وذاك تـركـت ا

مــتــوجـهــاً الى ســاحــة الـرصــافي وهي
تزهو بالنظـافة وكل شخص تراه عيني
يذهب بـاجتاه سـوق السـراي او عمارة
الـرصـافـة الـبـيـضـاء اجلـديـدة او سـوق
ثـقف الصـفافيـر او ملـتقى الـثقافـة وا
ـتنبـي او سوق هرج وادور في شارع ا
مــــكــــاني ابــــحـث عن وجــــهـــــتي الــــتي
اضعـتـها الن كـل مكـان ذكـرته اجمل من
االخر واود ان اتـوجه الـيه فاخـترت ان
اجته الى مـكـاني الـذي لو زرتـه كل يوم
ــا مـلــلت وهـو وكل ســاعـة وكل حلــظه 
ســوق هــرج فــانــا اعــشق كـل حتــفـة او
مـنــحـوته او صــورة تـراثـيـه من بـغـداد
وعـلى مر الـسـن الـتي سـبقـتـني وكان
لـي صــديـق يــعـــمل فـي بــيـع ( الــســـبح
تـحف واخلـوا ) وجتـولت بـ هـذا ا
الكـبير الـذي يسـمى سوق هـرج النتهي
جالسة صديـقي ( الشقندحي) والذي
يجـعل من الكـلمـات واالحاديث الـعابرة
( نـكات) تُـضّـحك حـتى نسـمـات الـهواء
ـهيل ) الـعـابر بـيـنـنا الشـرب (الـشـاي ا
بـــعــد ان احــضــره من مـــقــهى صــغــيــر
يجـاور محل صـديقي لـيأتي ( بـصيـنية
وسطـهـا قوري فـرفـوري صغـيـر مورد )
ويــقــول ( تــفــضل اغــاتي هــنـي ومـري)
ـكـان مـحـمالً بـنـشـوة ال يـشـعر ألغـادر ا

بها الى من عشق بغداد .
اواصل خــطـــواتي في شــارع الــرشــيــد

لتمسكَ بأطرافكَ أكثر
وأمارسُ مجنوناً عن قربٍ عناق

األبصار 
أبقَ كما أنتَ قريباً
من حدودِ األنة

ال تكتوِ بجمرةِ الشوقِ
التي تلعثم بها لسانُ الشعرِ  

الـشـهـداء ولـكن اخـتـرت شـارع الـثـقـافة
تنبي الطل على كـتب ال تملكها شارع ا
ـية تـفـترش ارض كـتـبـات العـا اعـظم ا
بـغـداد مـعــشـوقـتي ويـحـيـطـهـا الـكـثـيـر
الــكــثــيـــر ويــتــصــفــحـــون عــنــاويــنــهــا
ليمتلكوها ثروة دائمة وهناك موسيقى
ـطـابع تـصـويـريـة مـعـهـا وهي صـوت ا
وهي تــطــبع وعــلـى مـدى وقـت الــنــهـار

النها بغداد الثقافة.
اقف في تـقــاطع الـسـراي وامــام مـقـهى

جتـاورني ( الـدنگ) الـتي حتـمل فـوقـهـا
ــطـرز لــوحـات من الــبـنــاء الـبــغـدادي ا
بالشنـاشيل متوجـها الى وجهتي ولكن
الـــعــطش تــغـــلب عــلى ســـعــادتي وانــا
بــاحـضــان عـشــقي االزلي بــغـداد فــكـان
ـثـالي حـيث مـوعـد الـعـطـش في وقـته ا
ــلـوك ورؤسـاء انـا  فــهـنــا مـحل زاره ا
ـــلـــكي وزارات الـــعـــراق في الـــعــــهـــد ا
وروساء اجلـمهـورية الـعراقـية واالدباء
والـفـنانـون وعـامـة الـشـعب وهـو يروي

عـطـشــهم او يـحـلي مــذاقـهم الـبـغـدادي
وهـــو (شــربت حـــجي زبـــاله) بــطـــعــمه
مـيز وانـا اتـوذقه متـزامنـاً مع تذوقي ا
لـــلــصــور الـــتي تــغـــطي اجلــدران وهي
ـلوك والـقبـنچي والـزعيم وابو صور (ا
الـــــفــــــرارات ورجل الــــــوزارات نـــــوري
السعيد والـچرخچي و  و  و) معرض
لصور بغدادية ال جتدها في مكان اخر.
اتــرك مــحـل ( حــجي زبــالــة ) مــرتــويــاً
بالشربت والذكريات متوجهاً الى جسر

ـقـهى الـذي كـان اسمه الـشـابنـدر هـذا ا
من مــعــالم بـغــداد في تــلك االيــام الـتي
احتـــدث عـــنـــهـــا في هـــذه االســطـــر من
قـهى هو عاشق بـغداد واصـبح نـفس ا
من احــزان بــغــداد الــتي ســوف يــعـرف
قهى االجيال بعد االجيال . حزن هذه ا
ال يــــوقف ســــردي الحــــداث وذكــــريـــات
تــسـعــدني اال حــزني عــلى مـعــشــوقـتي

بغداد (اليوم).. ولنا تكملة ...!
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وما اصابني كنت ارتمي ب أحضانها
كــثــيـرا وابــكي بــحــرقــة ولـكــني لم أكن
ألجترأ بيوم من األيام بـإخبارها … كان
اخلـوف يــقـتـلــني ونـظــرات الـشك الـتي
أتــوقـعــهـا تــزيــدني قـتـال .. وكـانت هي
تندب هـذه العـ التي اصابـتني .. كان
كل تفكيرها قد وصل الى مرحلة اليق
بأن مـا اصـابـني لم يكن إأل عـ حـاسد
ال يخاف الـله .الني جمـيلـة كانت ثقـتها
بي كبيرة جدا لذا لم تساورها الشكوك
بلحظة بأن ابـنتها تفقـد عذريتها . جاء
موعـد الزفاف ولـم أكن كباقـي العرائس
.. فـالبـسـمة تـبـدلت الى نبـضـات خوف
تـتـزايـد كل دقــيـقـة .. والـبـهـجـة لم يـكن
مــكـانــهــا إال شـحــوب وذبـول … اه لــقـد
كـنت اشــعـر بـأن نـبض قـلــبي سـيـفـجـر

عروقي …… وبدأت مراسم
الـزفاف عـلى نـهايـتـها وكـنت انـظر الى
من حــــولـي وكــــأنـي ال اســــتـــــطــــيع ان
احـدثـهم .. انـظـر الـيـهم وكـأنـهم غـربـاء
عــــني .. ارى فـي عــــيــــونــــهـم عالمــــات

الدهشة واإلستياء .. ارى
شـفاهم تـتـمـتم بـعبـارات اإلسـتـغراب ..
ـاذا كل كـيف تـكـون هـذه الـعـروس ?? و
هـــذا احلــزن الـــذي عــلى وجـــهــا… كــان
بعـضهم ينـظر بنـظرة الـعطف والشـفقة

…. مسكينة 
لــقـد أصــابـتــهـا الـعــ .. انـظــري كـيف
اصبحت !! هـكذا كنت اشـعر .. اجلميع
يتحدث ووسواس األلم يـقتلني مرارا…

رحل اجلميع بعد أن قاموا بزفة جميلة
ــديــنـــة ..وصــلـــنــا الى عـــلى شـــوارع ا
الفـندق وصـعدنـا إلى جنـاح العـروس
شي احسست فجأة بأن … لم استطع ا
قـدمي ال تـقـويــان عـلى حـمـلي .. دعـوت
الله كـثيـرا .. ادخلـني برفق الى الـغرفة
..وهــــو يــــبــــتـــــسم ال تــــخــــافـي يــــامي
ياحبـيبتي .. اهـدأي وحسب .. سأجعل
منك أسـعد عـروس على الـكرة األرضـية
..أعـــــاهــــدك عـــــلـى اإلخالص واحلب ..
كـــانت هـــذه كـــلــــمـــات زوجي مـــحـــمـــد
انـفـجـرت بـاكـيـة وهـو يـهـد من روعي

ويالطفني … 
ــسـتـحـيـل وابـتـعـد عــني لـعل مـا بـذل ا
اصابـني مـا هـو اال هلع عـروس تـخاف
ــا ســتـجــربه ألول مــرة بــحـيــاتــهـا ..

خوف يزول بعد أن
رة األولى تنـتـهي هذه الـليـلـة … انهـا ا
.. وعــادي تـشــعــرين بــاخلـوف مـن تـلك
الـــلــيــلــة ولـم يــكن يــدري بـــأن حــيــاتي
وســمـعـتي وكــيـان أهــلي سـيــمس بـعـد
حلـظـات ! اذا اكتـشف انـي لسـت عذراء
اقترب مـني وكنت أبـتعد … تـركني هذه
الــلــيــلــة مـــحــاولــة مــنه ألكـــسب ثــقــته
ومحبته ..قال لي انها سنة احلياة وان
ـا غدا .احـبك واتـمنى لم تـكن اليـوم ر
ان تهدأي مـضت السـاعات نام هـو بعد

ان حاول معي بكل رقة 
وانــا خــائـفــة وان انــسى مـا افــكــر فـيه
..تـظــاهـرت بـالــنـوم ولــكـنـني لم أ ….

من اين لــنـــا بــذي الــقـــرنــ حــتى نـــقــول له عن حــال
مــشـــهــدنـــا الــســيـــاسي أنـــهم خــصـــوم ســيـــاســيــون
ومتـنـاحـرون ومتـقـاتـلون ومـتـربـصون وحتـمـلـوا ثارات
أعـمـالـهم عـلى رقـابـهـم فـاسـدون وفـجـأة يـحـتـضـنـون
ويقّبلون بعضـهم كأن شيئا لم يكن يـقفزون من سفينة
إلى سـفـيـنـة لـيـحـافـظــون عـلى تـمـاسك صـفـهم قـوتـهم
جهويتهم يتناسون كل خالفاتهم ومآسي ارتكبوها ال
يتـنـاولـون بعـضـهم بـالسـوء وال يـتـنابـزون بـاأللـقاب بل
يحـولـون بـعـضـهم بعـض أبطـاالً يـتـجـاوزون كل اجلرم

ويتناسون اوزاره
ذلك هو الدرس وتـلكم هي الـتجـربة كمـا أنه االستـثناء
بـعــيـــــــنه وهـذا يــحــدثـنـــــــي في الـعــراق فــحـدث بال
حرج اخلـصومـة حـتى الفـجور والـدم غـزير عـبّر عن
مـكـنـون وطـنـيـــــــــتك تُـخَـون بــــهـتـانـاً تـخـتـلف تُـدمى
تـمـوت ظُـلــمـاً تُـنـعى يُــصـيب غـضــبـهم كل من حـولك
جـــرمـــاً بـــعــــد مـــرور زمن تُـــرثـى إن كـــان لك ذكـــرى

فتُنسى.
تـمـر الــسـنـون بــعـد مـواراة الـثــرى فـيـقــول قـائالً عـلى
استحيـاء بارد وبلـيد أخطأنـا بحق كواكـبنا كـيف نعيد
اعتبارهم وبـسيل دم جديـد يلهـمنا أم نـسير على درب

رة. الفناء با
هي قـاسـيـة لـكـنـهـا تُـعـلـمـنـا الـسمـو فـوق اجلـراح لـكن
افــســـدت هــذه اجلـــمـــــاعـــة الــعـــمــلـــيــة الـــســيـــاســيــة
واالقتـصـاديـة واالجـتمـاعـيـة والثـقـافـيـة والديـنـيـة أكلت
األخضـر والـيـابس مـا الفـرق بـيـنـها وبـ قـوم يـأجوج
ومأجوج ? اهلـكت كل شيء في العـراق (وَاللّه لَا يحِب

الفسَاد).
يـا ذي الـقـرنــ انـهم جـمــاعـة افـسـدت الــدين والـعـقل
ـال والـعــرض والـنــفس و... و.... من اين لــنـا بـذي وا
القرني يـجعل بيننـا وب هوالء سدا فسـيجنهم خلف
ســور عــظــيم ال قِــبل لــهم بـه لــيــكف شــرهم وظــلــمــهم

وجبروتهم عن العراقي .
من يـا تـرى ذو الـقـرنـيــ اخملـلص ? من سـيـضع هـذا
ـــنــيع في مــكـــان مــعــ بــ هـــذه اجلــمــاعــة الــســد ا

والعراقي ليكف شرها عنهم
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احلمد لـله الذي وفقـنا وسـدد رمينـا ونصرنـا على دولة
اخلالفة داعش ... إن مـا يـشغل بـالي وبـال كل مواطن
ــكن احملــافــظــة عـلى هــذا الــنــصـر عـراقـي هـو كــيف 
الـعـظــيم الـذي يــسـره الـلـه لـنـا  وانه لـم يـأت من فـراغ
فـلـقـد سـألت من اجـله الـدمـاء الـزكـيـة وفـاضت األرواح
الــطـــاهـــرة لــنـــصل إلـى بــر األمـــان وعـــراق  خــال مـن

داعش.
رحـلة الـقادمـة هو دعم إن ما يـجب التـركيـز علـيه في ا
األجـهـزة األمـنــيـة بـكل مـســمـيـاتـهـا و الــسـعي حملـاربـة
اخلاليا النائمة التي من احملتمل أن تنشط في أي وقت
ـلمة الـشتات يرونه منـاسب أو حل إعادة الـصفوف و
 فيجب علـينا لم شمل وشـتات البيت الـعراقي وتوحيد
ــواطـنــ لـلــشــخـصــيـات اخلـطــاب الــسـيــاسي ودعم ا
الوطـنـيـة الـتي تـسـعى للـوصـول بـالـشـعب الـعراقي إلى
مصاف الدول من خالل محـاربة الفساد بـكل مسمياته
والــذي هــو الـســبـب الـرئــيــسي لــدخــول داعش وجــعل
ـناسب  تـطبـيع الـعالقات كـان ا ـنـاسب في ا الرجل ا
الدولية مع دول العالم وباألخص الدول اجملاورة لتأم
احلـدود الــدولــيـة وااللــتــفــات إلى إعـادة تــأهــيل الــبـني
واطن للعيش بحياة رغيدة تساهم في التحتية ودعم ا
تنـاسي احلـروب والـويالت وفـقـد األحـبـة . وفي اخلـتام
نرجو من البـار عن وجل أن يحفظ شعـبنا وأرضنا و
أن يرحم شهدائـنا و يشـافي جرحانـا و يشد من أزرنا

لتحقيق مآربنا . 
و قـولــة تـعــالى : ((وَتَــعَـاوَنُــوا عَـلَى الْــبِـر وَالــتَّـقْــوَى وَلَـا
تَعَـاوَنُوا عَـلَى اإلِثْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَـدِيدُ

ائدة (2). الْعِقَابِ )) سورة ا
وقوله ص وأله وسلم:

(( إن الله في عون العبد مـا دام العبد في عون أخيه))
. وقول الشاعر :

 أخــلـق بــذي الـــصـــبـــر أن يــحـــظى
بحاجته

ومدمن القرع لألبواب أن يلجأ 

أقرأ السطورَ التي أفصحُ مني 
دونَ استحياءٍ

تستمني الفكرَ على جسدِ الواقعِ
بينما أجاري الدورانَ 

حول ظلّي مغشياً  
وال أغادرُ عقدةَ لغاتي. 
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ـسجد سبـحان الـذي أسرى بعـبده لـيآل من ا
ـســجـد األقــصى الـذي بــاركـنـا احلــرام الى ا
حــولــة لــنــريه مـن أيــاتـنــا انـه هــو الـســمــيع

البصير .
هـذه األيـة تـدل على قـدسـيـة الـقـدس وطـهارة

أرضها .
وكانت الـقدس أول قـبلـة للمـسلـم والـعديد
من االنـبيـاء مـرو بهـا من زمن أبـراهيم عـلـية
الـسالم الى زمـن عـيـسى عـلــيه الـسالم وكـان
يطـلق عـليـهـا بيت ومـعنـاهـا هذا االسم انـها

مدينة طاهرة .
كـما أن تـخلـيـصهـا من األحـتالل الصـهـيوني
ـســلـمـ في شــتى نـواحي واجب عـلـى كل ا
االرض . والدول الـعربـية ترفـض كل مشروع
اسرائيلي أمريكي ضد الدولة الفلسطينية .
أن الــقــدس خط أحــمـر قــدس الــعــرب ولـيس
لــلـيــهـود نــحـارب من أجــلـهــا كي التـدنــسـهـا
أرضــهـــا الـــطــاهـــرة أيـــادي الــيـــهـــود عــدوة
الشعوب وأمريكا حليفتها عدوة االنسانية .
سـوف تــنــتــفظ االمــة الــعــربـيــة بــأجــمــعــهـا
ـا نـسـتـطـيع سـوف نـرفظ الـظـلم نـحـاربـهم 
ضد فلسطـ سوف تبقى القـدس خطا أحمر
والنــسـمـح الى أمـريــكـا وأســرائـيـل الـتــحـكم
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طـلبـت من مديـر الـعـمل إجـازة زمـنـيـة بـعـد أن نـسيت
أنهـا لم تـسرح خـصالت شـعرهـا ولم تـلق نـظرة عـامة
على هـندامـها اسـتيـقاظـها من نـومهـا متـأخرة بـعد ان
قضت ليـلة مـضنيـة أعيـاها السـهر فـحاولت ان تصل
ــديـر الى مــكـان عــمـلــهــا بـأســرع وقت  ســمح لــهـا ا
ــرآة لـتــصـفف خــصالت شــعـرهـا بـذلك.وقــفت امـام ا
الـكــسـتــنــائي مع وضع بــعض الـكــحل عــلى عـيــنـيــهـا
وتـصفـحت وجـهـهـا بـتـمـعن بـعـد ان قـربت وجـهـها من
ـرآة اهـالهـا مـنـظـر شـرايـ رقـبـتـهـا التـي بانت وجه ا
وجتـاعيـد في خـدودهـا الـتي بـدأت ظـاهـرة لـلـعـيان مع
ترهل في مـحـاجـر عيـونـها ادركت ان قـطـار العـمـر قد
سـار سـريـعـآ مـاكـنـت حتـسب له حـسـابـا وقـد زاد من
قـلقـهـا وتـوتـرهـا بـعد ان اخـذت تـمـرر يـدهـا تـتـحسس
رقبتها متـنقلة الى خدودها التـي بدت ذابلة في نظرها
هـذا ما شـعـرت به بـيـنـمـا هي سـاهـمـة بـنـظـرهـا الفول
بريقهـا وشرود ذهنهـا و هي تتنـقل بيدها عـلى وجهها
تتـحسـسه هـجمت عـلـيهـا االسئـلـة حيـرى هل ما زالت
ـعجـبـون بـيـنـمـا هي مـدعـاة الن يـتـصـفـحـهـا وجـهـهـا ا
سارحة الـفكر مـر من خلفـها مديرهـا ربت على كـتفها

كتب لقد اخذت وقتآ كافيآ. عودي الى ا
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معه احلـراك  حاولت ان اتـلمس بعض
اجــزائي ولــكن لم افــلح فـال ادري بـاي
ـسهـا فانـا اجهل كل مـا املكه شيء سأ
كن من أجزاء تساءلت مع نفسي هل 
ان امـتـلك أجزاء ابـصـر بـهـا او اتـلمس

بها او اسير بواسطتها?!
فـــــلـم امـــــلك اجلـــــواب فـــــكـل شيء فيّ
وحولي هو عـبارة عن أشـياء مجـهولة
وال ادري مـا الــذي جـعـلـنـي اشـعـر بـكل
هذا? حاولت ان أتذكر كيف كنت? ومتى
وصــلت الى هــنـا? ومـن أين اتـيـت? فـلم
ـكن ان يرشدني الى اجد بذاكـرتي ما 
شيء اسـتـسـلـمت لـذلك الـظالم بـعد ان
عجزت عن اخلـالص منه وفك طالسمه

كـان اول مـا شـعـرت به هـو هـذا الـظالم
الــذي يـــحــيط بي من كـل اجلــهــات فــلم
اشعـر بأي شيء اخـر غيـره  حتى اني
تخيلت ان جـميع األلوان هي عبارة عن

لون اسود.
هل يـوجـد شيء مـعاكس لـهـذه الـظـلـمة
او مـضــاد لـهــا?  كـانت ذاكــرتي فـارغـة
جدا ليس فيها سـوى تلك الظلمة التي
ـــؤكــد انـي ال اعــرف حتـــيط بي ومـن ا
كان الذي انـا فيه اآلن ماهي حدوده ا
جغـرافـيـته شكـله الـهـندسي بل اني ال
اعـرف شــكـلي انـا لـونـي  حـجـمي مـا
هــيــتي كل مــا اعــرفه هــو هــذا الــظالم
الذي يـحـيط بي ويقـيـدني فال استـطيع

وقـــلت فـي نــفـــسي لـــعـــلي في وقـت مــا
سـأكتـشف ذلك او اتـمـكن من الـتـخلص

من هذه الظلمة.
ومع انـنـي كـنت اجــهل كل شيء حـولي
اال اني لم اشعر باخلـوف حلظة واحدة
ـا ال اعــرف مـعــنى اخلـوف او انـنـي ر
ـاذا? وعـلى ماذا? اصال فمـمـا اخاف? و

وما هو اخلوف? 
ال ادري كـم اســـتـــمــــر مـــكـــوثـي في ذلك
كـان اجملهـول حتى جـاء الوقت الذي ا

تغيرت فيه االلوان 
وتعـددت اشكـالهـا واحسسـت بأطرافي
تتـحرك في كل اجلهـات دون ان يقـيدها
او يحـد من حركـتها شـيء  واحسست

ــشــاعــر جـديــدة تــخــتـلـج في نــفـسي
جتعل من قـلبي الـصغـير يـنبض بـقوة
حيـنـها ادركت مـعـنى اخلوف فـصرخت
بـأعـلى صـوتي راجـيـا من هـؤالء الـذين
اجـتمـعـوا حـولي ان يـعيـدوني الى ذلك
كـان اجملهـول ولكن لم يـستـجب احد ا
ـــتــكـــررة حـــتى تـــعــبت لــصـــرخـــاتي ا
واسـتـسـلـمت لـلـوضع اجلـديـد مـرغـمـا
ا سـأكتـشف ذات يوم وقلت لـنفـسي ر
اشــيـاء اخـرى جتــعـلــني اتـعـلـق بـعـالم
الـضـوء اخملــيف مـثـلـمـا تــعـلـقت بـعـالم

الظالم اآلمن.
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ــة من فــعــلـتي .. جــلــست حــائــرة مـتــأ
جاءت الليلة الثانية بعد نهار حافل من
شاوير والتهنـئات واألمنيات بالذرية ا
الصاحلة واشترى لي هـدية عقد جميل

مفاجاة لي
.. اقــتــرب مــني وكــنـت ابــتــعــد .. ألجـد
نـــفــسي فـــجــأة بـــ يــديه كـــان الــرعب
يــقــتـلــني .. كــنت أصــرخ وكــان هـو في
طريـقه ساعـيا لـكسـر احلاجـز واخلوف
بـداخـلي ! خـارت قـواي وفـقـدت الـقـدرة
عـــــلى كـل شيءومــــــاهي إال حلـــــظـــــات
وينتهي مني حلظات الصمت القاتل 
زفرات بحرارة النـار التي بدأت تشتعل
بل وتـزداد اشـتـعـاال كل دقـيـقـة بـصـدره
ـــلــــتــــهب !! قــــام عــــني وارتــــمى الى ا
ـشؤوم احـضان الـكـرسي عن الـسريـر ا

.. كانت
حلــظـاته عــصـيــبـة .. مــريـرة خــانـقـة ..
ـزوج بــكل مـعـاني شـعــور مـتـنــاقض 
الــدهــشــة والــشك وكــرر احملــاولــة مـرة
اخـرى بـعـنف كـانه يـبـحث عن شيء مـا
ولم يــجـده األلـم وخـيــبـة األمـل في تـلك
الـلـحـظـة مـشـوار حـيـاته كـان مـرسـومـا
بهذا الشيء يبحث عن عذريتي والدماء
الـــتي ســـالت واخـــتــفـت من حـــيــاتي !!
احــتــقـن وجه بــالــدم الــثــائــر وامــتألت
وقف رهيب رعب. فا عيناه بالـغضب ا
ورهـيب جـدا … وكـأنـه شـعـر بـكـبـريـائه

يداس في الوحل !! وان كرامته
طالها الـعبث يريـد ان يكتشف احلـقيقة

هل هي عار وقضية شرف وخداع.. ظل
هــكـذا ال يــتـكــلم من الــصـدمــة وقـال لي
لـــست عـــذراء بـــكــيـت وصــرخـت قــولي
احلقيقة وسـأعطيك االمان التاخفي هل
مـــسـك احـــد مــا هـل كـــنت عـــلى عـالقــة
ـا فـيه الـكافـية حاولـت ان اكون قـوية 
وقـــلت انـــا فــقـــدت عــذريـــتي بـــيــدي لم
سسني احد ما ولم تكن لي اي عالقة
كــنت الاعــرف مــاهــذا الــشيء وعــنــدمـا
ســالت الــدمــاء شــعــرت بــاني اقــتــرفت
ــة بــحق نــفــسـي نــدمت عــلــيــهــا جـــر
وتــــمـــــنــــيـت ان الاتــــزوج لـــــكن أهـــــلي
أجــبــروني عــلى الــزواج ولم يــكـن احـد
يـعــلم بـحـالـي ان كـنت تـريــدني فـعـهـدا
علي ان اكـون زوجة صـاحلة ومـخلـصة
لـك فـانــا من عــائـلــة مــحـتــرمــة يـثــقـون
بـابـنـتـهـم صـمت مـحـمـد وكـأني انـتـظـر
قـرار احلكـم منـه ابكي أتـألم فـي داخلي
واناجي ربي لعله يخلصني من العذاب
ا اقـتل نفـسي في تلك الـلحـظة كي ور
أتخـلص من هذا الـعذاب ابـتسم مـحمد
وايقن انني ضحية لعبة مراهقة ونزوة
وكتـمت امـر معـلـمتي الـتي قـادتني الى
تــلك الــعالقـة الــشــاذة واحـبــبت زوجي
النه خلصني من جرم كاد ينهي حياتي
في تـلك اللـحظـة قـبلـني وعـانقـني وقال
سأبـدء معك حـياتي ال يهـمني اي شيء

فانت االن زوجتي. 
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