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بغداد

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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كل شخص يـتـمنى ان يـسـيطـر على
نفسه ضد إغـواءات احلياة اخملـتلفة
وهي مـــــوجـــــودة في كـل مـــــجــــاالت
احلـــيــاة مـــثل احلـــمـــيـــة الــقـــاســـيــة
والــــتــــمــــاريـن الــــشــــديــــدة وجتــــنب
االســتـــمــتـــاع بــفـــعــالـــيــات احلـــيــاة
الطبيعية  و هـذا قد يؤثر سلبا على

الشخص وصحته بشكل عام .
وبدال من التـفكـير عـلى ان السـيطرة
على النـفس هو مقـاومة االغواء وهو
كن مباشـرة أمامك  بـدال من ذلك 
ان نـقـول هـو إمـكــانـيـة عـدم الـوقـوع

ـعرفة كـيفيـة جتنبه مـسبقا باخلطأ 
ـعــرفــة الـشئ اخلــطـأ فـالــسـر هــو 
عنـدما ال يـكون مـتاح أمـامك و بذلك
تـســتــطـيـع ان تـتــجــنـبـه  اذا جتـنب
الوقـوع بـاإلغـواء هـو سـر الـسـيـطرة

والتحكم بالنفس . 
قال تعالى في اآلية (32) من سورة
ذِينَ يَجْـتَنِـبُونَ كَـبَائِـرَ الْإِثْمِ البـقر ة(الـَّ
وَالْفَـوَاحِشَ إِلَّا الـلَّـمَمَ) .فذكـرت االية
ة األجنتناب للفواحش و االثم الكر

واستثنت اللمم .
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التي تعانيها أقدامنا عند النوم
ماهو إال حن لتلك اخلطى
التي حالت دون وصولها

سلسلة جبال البعد
تعالوا معي

نعتصم إمام باب احلياة
البسنا الداخلية ونلوح لها 

البيضاء حصرا
علها تفهم أن غايتنا ناصعة
لتسحب عن سقف أعمارنا

كل هذا السواد !!
لم أر بذاءة

أسوأ من أن يكون الوطن
حرفا المحل له من اإلعراب

في جيب جاهل مسلح
اليجيد سوى مهنة الترقيع للحمقى

بأصابع من رصاص..
العراقيون

قوم أحكم الله عليهم بالبكاء جبرا
لئال يأتونه مغبرين ببشاعة احلروب

ألن الله عظيم
يود أن نرجع إليه ناصع
مثلما خلقنا أول مرة

فقد أحكم علينا بالبكاء طويال
لنغسل أعمارنا من أدران الفقد

أغسطس وحده يعلم
إننا متعبون كثمار الرطب
نتقلب عراة من سطوة احلر
على أرضية منزلنا اجلاف
حتى ينضج نصفنا السفلي

وتبقى رؤوسنا صلبة 
محشوة بأعراف القبيلة
قد تكون طريقة ناجحة

إن جمعت كل ما أملكه من ثياب

فصرت متظاهرا باسال
وصار أخي جنديا في مكافة الشغب

وعندما احتدم الصدام بيننا
رماني بغاز مسيل للدموع

واتصل بأمي يبشرها (بأنني بكيت) !!
دعينا نتدحرج ياحبيبتي

بعد كل قباحة
ن يتبعنا لنجعل الطريق مستويا 

ونلقي أنفسنا
عتاد كبحرين على جحيمهم ا

بعد كل كراهة منبثقة
من ب أقدام لسانهم البغيض

كراهة الجتيد سوى
أن تستبدل وجه احملبة

قص بوجه أكثر قساوة من ا
وقبل أن اختلي بك على ظهر غيمة

سأقف بينك وبينهم وأقول:
ارجميني ياحبيبتي
بالكثير من احلب
ألطهر زوايا روحي
من دنس الغياب..

شرط نفسه حينها سنستخدم ا
الذي شرح أمامنا جسد العمر

بحجة احلرام شرعا
إن زاحمني تراكم احلال
سأكون مجعدا كل الوقت
ولن انقاد كشعر سلس
حتت مشط ابتعادك

ماتنفضه احلياة من تراب
في وجوه صباحاتنا
ماهو إال حسرة كبيرة

على ماتعانيه شجرة اجلوع
من انكسارت في أغصانها الرطبة

األوجاع

وال شــــجــــرة.. وان األحالم كــــالـــبــــحـــر
تفيض من كل حدر وصوب ... الخ ,لكن
ـــلك أحـالمــا ال احـــد يـــعـــلم أن الـــذي 
صغيـرة ويعـيش في بلدٍ كـبير ,صاحب
احلضـارات والثـروات يـكون احلـلم فيه
قـــد مـــات !! فال شـيء يـــســيـــر فـي هــذا
الزمـان وفق إرادة اإلنـسـان اال مـا ندر ,
ولــيس كل مــا نـتــمـنــاه ونــصـبــوا إلـيه

يتحقق !
وهذا مثـال حي للكفـاءات العلـمية التي
ال حتض بفرص كافـية أو ظروف جيدة
لــتـــحــقــيق أحالمــهــا :(ز.ع .ع) طــالــبــة
هنـدسة بـرامـجيـات مجـتهـدة ومواظـبة
هي األولى عـلى دفعـتـها في بـريـطانـيا,
حـيـث كـانت تـقــيم في حـجــرة صـغـيـرة
وتـقـضي الـيـوم بـأكـملـه في الـقراءة وال
حصلت تخـرج منـها إال إلى اجلـامعة  ,
ـاجسـتير بـتقـدير امـتياز على شـهادة ا
ولــهــا مــقــاالت وبــحــوث مــنــشــورة في
يـة ولقيت احـتراما مواقع ومجالت عـا
وتــقـديــرا من قــبل اجلــمـيع ,عـادت إلى
بلدهـا مصطـحبة مـعها حـقيبـة صغيرة
محّملـة بأفكار ومـشاريع كبيـرة لتسّخر
جل مــا اكـــتــســـبــته هـــنــاك فـي خــدمــة
ومصـلحـة بلـدها  ,لكـنـها تـفاجـأت فور
وصـولـهـا إلى ارض الـوطن بـقـرار عـدم
الـسـمـاح لـهـا بـإكـمـال الـدكـتـوراه وعدم
تعييـنها في أي مؤسـسة من مؤسسات
الـدولة بـعـد أن وعدوهـا عـنـدما تـتـفوق
وتـــــرفـع عـــــلـم الـــــعــــــراق في أوربـــــا ,
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الزالـت اشـــعـــاره عـــالـــقـــة فى أذهـــان
االسـبـانــيـ الـقـدامـى حتـمل رقـة فى
الـبيـان وسالسـة فى التـركـيب وعمـقا
عنى فـهو ابن غرناطة وصـناجتها با
; أشـعـاره ; كـحفـيف أوراق الـبـرتـقال
ورفـيف عــرائش الــكــروم - مــابـرحت
الــصــبــايــا الــغــرنــاطــيــات يــرددنــهـا
بـحـمـيـمـيـة وغـنج مـنـذ ثـمـانـ عـامـا

مضت .
لم يــكـن لــوركــا شــاعــراً ذى مــبــادىء
حـسـب - بل كـان إنـسـانـاً بـكل مـعـنى
الكـلـمـة مـسـرحـيـا أجج مـشـاعـرقرائه
حــ عــلــمـــوا انه اليــفــرق فى جــنس

ولون ودين ?
أخــيــلــته مــجـــنــحــة وأســالــيــبه فــذة
دريدى ; أستقاها من ثنايا اجملتمع ا
ــتــداولـة ــفــردة الــشــعــبــيــة ا جتــد ا
يــكـتــبــهـا بـال رتـوش حــتى لــو كـانت
حتـمـل فــظـاظــة وخــشــونــة ولــكــنــهـا
تــتــشــذب من (ســوقــيــتــهــا ) بــعـد أن
يلبسها لباسا ترفا فى ا الشعرى 

وما عليك سوى ان تقرأ روائعه :
( االســكـافــيـة الـعــجـيــبـة ) و(مــريـانـا
بـيـنيـدا ) و(الـزفـاف الـدامى ) و( بيت

برناردا ألبا ) 
فكـل مسرحـياته تـمتـاز بنـفس شعرى

أخـاذ يــسـحـر بــهـا مــتـلـقــيه حـتى لـو
كانت مترجمة الى العربية -

ـرأة بـأمتـيـاز فـفى زمنه كـان نـصـير ا
ـتـاع وجـنس كـانـت الـقـواريـر سـقط ا
بشرى نصف مشلول وبضاعة مزجاة
 وحــ تــكــلم عــنــهــا شــعــراً واّزرهــا
بــأفـكــاره وأشــعـاره وقــفت كل نــسـاء
غــرنـــاطــة حتــيــيـه ولم يــفــعل ذاك إال
دفــاعــا عن حق مــهــضــوم مــغــتــصب
خــصــوصــا فى مــســرحــيــة (الــعـقــيم
أويـرمـا ) الـتى ترجـمـهـا الى العـربـية
د\ مـــحـــمـــود عــــلى مـــكى اذ قـــال فى

قدمه : ا
( ان مـسرحه يـتمـتع بـثالثة خـصال :
ـزوجـة بروح غـنـائـية رومـانـتـيـكيـة 

اضى  حزينة وهى تتجه شطر ا
وهزلية نـاقدة مصحوبـة بفعل غنائى
والــثـــالــثــة درامـــيــة تــتـــجه أجتــاهــا

رومانسيا )
فى مسرحية الزفاف الدامى يقول :
( اننى اريد ان اسـتقر فـى صدر أظفر

فيه بالدفأ
قـلب خـالص يـسـكب دفـأه عـلى جـبال

صدرى
همساته الرقيقه تتوحد بىّ

انظرى هـذه وديانى تصحـو وتخضر

ووضعتها في الثالجة 
قبل أن أشرع بارتدائها

ألنها ستكون مزدانة باالجنماد
ا ارتديها تذوب بالتدريج وحا

حتى يبتل كل جسدي
فأكون شبه عار على األقل

حينها أفرح كثيرا
ألنني جنوت من مخالب احلرارة

لكن... 
ستقتلني القبيلة !!
أغسطس وحده يعلم

إن كل من في منزلي متساوون
عاناة باحلقوق والواجبات وا
كلنا نتذمر من سياط احلرارة
ونشتم قساوة التيار الكهربائي

ونضرب الصنبور بعنف
عله يبكي ويسقى شفاهنا العطشة

دون أن نفكر حلظة
بأننا أغبياء جدا

نعتاش على خرافة 
ذات صالحية محدودة

خرافة بع واحدة التدمع
وإن شائت أن تمد يد العون

فأنها لم تتردد أبدا 
بتقد اخلالص لنا

بطريقة أنسب من احلرب
كتفجير بيتنا مثال !!

أغسطس يعلم كل شيء
إال أن يفضل أن يرانى هكذا

ددين على اجلمر
ليأنس بنغمات آهاتنا الهجينة

ا ألنه ولد من ب جتانس الغجر ر
عابد قبل أن تزيحهم صفعات ا

فلم يرث من قبائلهم سوى التخفي

االنــــســــان حتـت اى ذريــــعـــــة كــــانت
سياسية أم دينية !

هـذا مــاشـهــدته أسـبـانــيـا ومــا لـبـثت
تذكر به العالم يوميا منذ عام 1936
فــكــيف بــنــا ونــحن فـى الــعــراق وقـد
بـليـنـا بـألف فـرانـكـو ! كـلـهم يـصـلون
ويــصـــومــون ويـــحــجـــون بــيـت الــله
ـسى عــلى مـوت ونــصـبح ولـكــنـنــا 
على مـوت وأغلبـها من الـعيار الـثقيل
اليـ ; اجلــرحى بـاالالف واألرمل بــا
ــتــســولــون والـــعــاطــلــون بال عـــد وا

عندما 
سك ياحبيبتى ) أ

ويقول فى مقطع اّخر:
(الفريتو : هناك رعب ينشر الرعب

فـالـشـوارع مـقـفرة ال يـخـتـال فـيـها اال
الريح

والناس يقبعون فى منازلهم 
ولم ارى اال صبية يبكون

ة  عند مدخل الكيسيريا القد
سيأتى القديس جرجيس

ناشرا زهرة ردائه القرمزية الفاتنة

لكى اليراه احد )
أسـتـلـهم شـعـراء احلـداثـة ( عـراقـيـ
وعـرب ) أفـكــار لـوركـا ووظــفـوهـا فى
أشعـارهم السـتينـيون والسـبعيـنيون

باألخص -
اغتيل لوركا فى بداية احلرب االهلية
االسبـانية ومـنعت كتـبه واشعاره من
الـــتــــداول فى زمن فــــرانـــكــــو ورثـــاه
الشاعر انطونيو ماخادو رثاءً فاجعاً
فلوركا حارب وحشية االنسان حينما
يكون خنجراً مسموما فى صدر أخيه

جــيـوش تـمـلـىء الـطـرقـات واألسـواق
واألزقة.

ــــــغــــــدورين تـــــعــــــبـت االرقــــــام من ا
ــغـيــبــ والـنــازحـ ــهـجــرين وا وا
فقودين وأدباؤنـا الكبار وكبراؤنا وا
ـطبق ألن أصـواتهم الذوا بـالصـمت ا
ـنـاشـدة ? وبـقـيت مـقـالـيد بـحـت من ا
البلـد بيد من اليخـاف الله وال يخشى

العاقبة .
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سـتـحصـل علـى وظيـفـة وفـرصـة إكـمال
الدكـتـوراه كـتكـر لـها  ,باإلضـافة إلى
نحة إنها لم تستفد بعد عودتها  ,من ا
الدراسـية الـتي قـدمتـها نـفس اجلامـعة
البريطانية إلكمال الدكتوراه وذلك بأمر

من الدولة !!
كم من مبدع ومخترع تذهب اجنازاتهم
واختـراعاتـهم هبـاءً مع الريح  ,كما أن
معظمها في احلقـيقة لم يُعترف بها. لم
تـلك احلـواجـز والـعـراقـيل ? لم ال نـوفّـر
لـهم مــا يـخـدمـهم في حتــقـيق أهـدافـهم
ومشـاريعهم ,لم ال نأخـذ بأيـديهم نـحو
مستقبلٍ أفضل. لم تـضار عيونٍ سهرت
ليـال وليـال حتى تـختـرع شيـئا تـنافس
تـقـدمة.. لـمَ تتـحـطمُ أصابع به الـدول ا
ــقــاالت ? هل كــتــبت آالف الــبــحــوث وا
أصبح احلـلم اليـوم ذنبـا ? أم أن هنالك
أناس يـحّبـذون التـخلف والـتراجع ,وال
يــريـدون لــلـعــقـول أن تــنـيــر وتـكــتـشف
وتـنــافس الـعـقــول األخـرى ? في حلـظـة
أشـــعــر كــأنــهم يــطّـــبــقــون عــلى هــؤالء
ة حـرفـيا (( ـبدعـون حـكم اآلية الـكـر ا
وقدمنا إلى ما عملـوا من عملٍ فجعلناه
هــبـاءً مــنــثـوراً )). حــيث أن حــكم اآليـة
عاقبة الكافرين وأن أعمالهم يقتضي 
ال يقبلها الله وبالتالي أصبحت باطلة.
يا وطـني !! هـؤالء يدرسـون ويتـعلـمون
من أجـــلك ,أخــــدمـــهـم كـــمــــا خـــدمـــوك
واعترف بهم وأعرفـهم كما عرفوك.. هم
خـلقـوا وتـرّبـوا فيك وسـهـروا وشـهدوا

ـة للـفـرد والتي في ظل الدعـواة الـتي تـنادي بـاحلـياة الـكـر
عـلـيـهـا أهل الـغــرب بـالـرأسـمـالـيـة واالشـتـراكـيـة كـذلك اهل
الـشــرق مـنـهـم من مـؤيـدي انــظـمــة الـغـرب و الــقـسم االخـر
ـــلل وفــرق وهم بـــعــيــدين كـل الــبــعــد عن مــدعي اإلسالم 
اإلسالم الـفطري هوالء قدمو اطـروحاتهم والتي يريدون ان
ة لـلفـرد ولـكن مجـمل مـاقدمـوه سواء يحـققـو احلـياة الـكـر
اهل الغـرب بنظريـاتهم والتكـنولوجيـا التي توصلـو اليها في
احليـاة الـدنيـا وتطـويـرها واهل الـشرق والـذين يـظنـون انهم
شعب الـله اخملتار بعتناقهم افكار ومعـتقدات ظنية ينسبوها
لالسالم والتـي لم يظـهر مـنهـا اال التـشـتت والتـفرق والـقتل
وسفك الـدماء  هي كلـها اوهام مـايخص حيـاة وانظمة اهل
الـغــرب والــتي تــزول بـزوال الــدنــيـا وظــنــون مـايــخص اهل
الـشرق مـدعي دين اإلسالم والـذين لعـنـهم الله وولـيه وتـبرء
ـثالـية الـتي خلق من افعـالهم والـتي ال تـقدم لـلفـرد احليـاة ا
ة من اجـلـهـا ومـطالـب حتقـيـقـهـا والـتي تمـثل احلـيـاة الـكـر
الـتي يـسـعـد بـهـا الــفـرد ايـنـمـا يـكـون عـلى الـكـرة األرضـيـة
والـتـي جـاء بـهــا من قـبل والزالـو يــدعـون الـيــهـا مـدعي دين
السـماء وهم حجج ورسل لتـحقيقـها وهي احلل األمثل لتلك
احلـيــاة الـتي تــضـمن لــلـفــرد احلـيــاة الـدنـيــا واآلخـرة وهي
احليـاة الـكامـلة والــــــتي ال يـشوبـهـا شائب وهـمي وال ظني
عـلـيه اهل انـظـمـة الـغـرب والـشـرق فـهي تـمـثل األمـة الوسط
ثاليـة التي يريدها كل مخلوق ولكن واألمة صـاحبة احلياة ا

بشرطها وشروطها .

UNH²Š XOI  ÂöŠ√
ـــعـــانــاة واحلـــروب وقـــاومـــوا أحــلك ا
الــظــروف ,كل ذلك من اجـل رفع اســمك
وشأنك وعلمك في كل أرجاء العالم. هم

في النهاية أبناؤك ,فأين هو حنان األب
ودعمه ألبنائه !?

d¹UŁ ÂUBŽ ≠ بغداد

ان الـوضع أصبح في العراق شبه خـصام ب شخص كل
احـد منـهم يـقول إنه األصح وذاك اخملـطئ .فـراغ كبـيـر يحل
ـان احلالي حيث ال ـدة القـانونيـة للـبر في البـلد بـعد انتـهاء ا
يكـون هـناك قـانون يـحـمي القـرارات التي تـصـدر أن استـمر
ـان الـذي أن ـانـيــ عـلى الـبـقـاء حتت قـبـة الـبـر وأصـر الـبـر
خرجـوا منه العودة ألغـلب أعضاءه اخلـاسرين كيـف يتركون
ن حقـائب!! التي حملـها لهم حراسـهم أربعة أعوام مـتتالية. 
يـكـون تـذلـيل الـعـقـبـات بـعـدهم من هـو الـذي سـيـقف أمـامـهم
لتـسهيل مهمة فتح طريق قد أغـلق على عامة الناس البسطاء
بحـجج أمـنيـة أو خـدميـة واين يـضعـون إمـتيـازات خـصصت
ـانــيـة الـتي حـصــنـتـهم من اي لـهم وأهـمــهـا احلـصـانــة الـبـر
محـاسـبـة او عـقـاب من هـو الذي إذا إتـصـلـوا به رد سـريـعاً
نـعم ســيـادة الـنـائب ? هل يـتـركـون ايـفـادات الـعالج والـعـطل
ويـذهـبــون عـنـهـا ألنـهــا دون عـودة .فـهي بـاقــيه لـغـيـرهم وهم
ـان تـقل لهم انـتم تـمـضـون ونحن الراحـلـون كـأن غرف الـبـر
ــد اجلــدد بــكل مـا أتــيــنــا من مــبـالغ قــد أودعت من نـبــقى 
واردات النـفط لنعـطيها لـهم . من هو الذي? ال يـريد أن يكون
انـيـ اخلـاسرون ? ام احلـكـومة هنـاك فـراغ دسـتوري الـبـر
نـتهـية واليتـها ? هي أيـضاً التـقل امتـيازاتـها عن امـتيازات ا

التشريعية .
البـلد وقع ب ساسة متسلط على ثرواتهم أكثر من خمسة
عــشــر سـنه يــنـهــبــون خـيــراته مــابـيــنـهم وتــقــسم احلـصص
بالـتساوي عـليهم .أمـام الشعب هم خـصوم بعـضهم البعض
.واخلفـاء هم أحباء أوفياء لبعضهم . من هو مخلص الشعب
ـتـوحـشـة. احلـيـتـان الـضـخـمـة .الرؤوس ?? مـن تلـك اآلفات ا

الكبيرة. تعددت األسماء والنهب وأحد.
وبعض لدغات احلياة

أحيانا يرأف بنا أغسطس
فينفخ أجسادنا البلونية

ببعض األحالم
وح نشعر أننا قد بلغنا 

حدود االنتفاخ
نعود ادراجنا نحو جادة الترهل

شجارة عشائرية بدينة
ترقص بينا

وعلى خصرها وشاح
مطرز بالرصاص احلي

أغسطس يعلم
إن الذين يهدرون دماء الفرص

هم أولئِكَ الذين تأنى الله في خلقهم
حيث كانوا

اء البارد في موقف الباصات يبيعون ا
فيرسل الله شخصا لطيفا
اء يشتري منهم كل ا

سافرين ويوزعه باجملان على جميع ا
إال أنا وأمي كنا ال نشرب

روءة كنا نرتوي بالقليل من ماء ا
وهو يزين جباه الرب
اآلن أنا وكل من حولي
يقطع أحالمنا العطش
وليس في جعبتنا نبي

كن أن يضرب بعصاه احلجر
لتنفجر منه 

اثنتا عشرة عينا
فأنا وأنت يا أغسطس نعلم

إن الله خص العصمة في أنبيائه
فمن أين جاءت بالعصمة

تلك الرصاصة التي ما اخطأت
قلب الوطن !!

słU ≠ بغداد  uÐ« bLŠ«

ويكون احلال حينها
أشبه بحال عاشق
راهقة وعد حبيبته ا

بأن يحبها بطريقة احلرب
وت أما النصر أو ا

لكنه ما إن خاض جشاعة القتال
ة واستنزف كل طاقاته القد

وخسر ماخسره ب ساتر وأخر
حتى جفت ينابيع احلرب 

بخسارة فادحة أرجعته معاقا
فتركته حبيبته

نعم تركته دون عكاز
يئن مثل توسل النايات...
وألنني شحيح الدمع

كانت أمي تخشى علي من العمى
حتى كبرت أنا وتوأمي

وأنا اعتصر عيني
ألجل قراءة جملة صغيرة

كما كنت أفعل أثناء الدراسة
لكنني أراك بوضوح
كلما اغمضت عيني

وكأنك مرسومة على جفنها من اخللف
السر في ذلك مجهول عندي

إال أنه معلوم عندك
ألنك فيما مضى قلبت طاولتي

وزينتي ما أخشاه قلق
ووقفت خلفي كسنبلة فتية
تقبل ما أتركه من ظل

لئال أرى على وجهك الناعم
خشونة اخلجل..

عندما تعظم مأساة الوطن
ينتكس صمود الشعب

موضوع اليوم وهي (العبور) .
فـــهــذه الـــكــلـــمــة دخـــلت مــســـامــعـــنــا
واستقرت في عقولنا الباطنية منذ كنا
صـغـارا والـذين سـبـقونـا سـمـعـوا بـها
وحــتى الــذين حلـقــوا بـنــا من بــعـد لم
يــسـتــطــيـعــوا إن يـهــربـوا من أســرهـا
وهـكـذا  فـالكل يـعـلم إن الـعبـور يـكون
مـن مكـان إلى أخـر أو من ضفـة ألخرى

أو من مرحلة ألفضل منها .
والـغـريب عـنـدمـا بدأنـا نـشـاهـد بعض
الــدول الـعـربـيــة ومـا حـدث فــيـهـا ومـا
يــحــدث أالن قــد تــرددت هــذه الــكــلــمـة
بـنـسـختـهـا الكـربـونـية حـتى أصـبحت
من الــشـعــارات الـقـومــيـة بـعــد إن كـنـا
نـحسبـها حصـرا عليـنا فقط  حتى إن
ـطـربـ تـغـنـوا كـثـيـر من الـشـعـراء وا
بـــهـــا تـــعـــديـــنـــا مـــرحـــلـــة الـــعـــبـــور

.......وامتدت للشمس جسور 
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بلغة بسيطة ومفهومة وشيقة اقول كثيرة هي القصص التي
ـ وقــد تــكـون لــكـثــرتــهـا نــكـون حتــدثت عن الــظـلـم والـظــا
عاجـزين احيـانا في أن نسـوق بعضـها كي يكـون مؤثرا في
ا في زمـاننـا من ظلم سيـاق لغـتي ليـتـعض به النـاس نظـرا 
وظلـمات الحصر لها والعد تفـوق التصور بحيث أفقدت كل
القـصص والـروايـات تـأثيـرهـا وحـضورهـا .. ولـعل أكـثـرها
تأثـيرا تلك الـتي في زماننـا.. ابسطهـا والتي تكـون قد رأينا
دة قـصيرة فيـها كـيف أن الله اسـتجـاب للـمظـلوم مـباشـرة 
بشـهـادة الشـهود من غـيـر تأخـيـر وال قيـود ..فـكمـا جاء في
ـظـلـوم فـمـا بـيـنـهـا وب الـلـه سبـحـانه االثـر ..اتـقـوا دعـوة ا
ظـلوم كافـرا ....قبل أن تـظلم أحـدا تذكر حجـاب ولو كـان ا
ـظـلـوم أن الـظـلم ظـلــمـات في الـدنـيـا قـبل االخـرة ..فـدعـوة ا
ـلك كـالــرصـاصـة جتـوب في األفـق لـتـسـتـقــر في اعـز مـا 
الــظـالم دون ان يـدري ومـامن ذنب اقـوى عــلى قـلب الـنـعـمـة
الى نقـمة اكـثر مـن الظـلم ..فمن يـظلم شـخصـا دون خشـية
من الــله فــهــو احـمق وغــبي قــرأت قــصــة عن امــرأة قـالت
 وفي لضـرتها التي التنجب موتي غـيضا ففي بطني جن
يـدي طــفل وامـامي ولــد...قـالت لــهـا ذلك فــقط لـتــغـيــضـهـا
ـوت أبنائـها كلهم عـلى التوالي ورزق الله فآغـاضها الله 

ضرتها بخمسة اوالد.
يقـول لي صديق قرأت في بـعض الصفحـات ألصدقاء على
الفـيس بـوك  ان بنـتـا تعـيش مع اخـوها وهـو مـتزوج فـبالغ
في ظـلـمه لـهـا ارضـاء لزوجـتـه وفي أحـد األيـام أمرهـا لـكي
جتلب له مـاءا ليشرب فتأخرت ألنها كانت تكسر قطع الثلج
اء فلـما احضـرته أخذه منـها وركلـها برجله لتـضيفه عـلى ا

فآذاها كثيرا.
يــقـول فــسـمــعـهــا تـدعــوا عــلـيه بــقـطع رجــله الــتي ضـربــهـا
بهـا..فخـرج لـقضـاء بعـض حاجـاته في مديـنـة اخرى بـنفس
اليـوم ونـفس الـسـاعـة فتـعـرض حلـادث أدى إلى قـطع رجله

التي ركل أخته بها. 
رجل حــكم بـاالعـدام ويــحـكي لـصـديــقه ويـقــــــــــول أنـا لم
اقتل هـذا الرجل صاحب الـقضيـة التي حكـمت عليـها ولكن

ساحكي لك قصتي قبل أن اعدم.
 .يــقــول كـنت حــيـنــهــا وقـبل عــشــرين عـامــا رئــيس مـخــفـر
فأَوْدَعـوا عندي رجال حـكم عليه بـاالعدام فهـرب مني فأتيت
برجل بـدوي مكانه فأعدموه في الـيوم التالي هذه هي عدالة
السـمـاء .وما أكـثر مـا في زمـانـنا عـدوانـا وظلـمـا ..التغـتاب
أحـدا التــرتـكـب عـلى أحــد التــظـلم أحــدا التــسـتــهـزء بــأحـد

والتشمت بأحد.. 
فنـحن خـلقـنـا من الـتراب ونـعـيش على تـراب ونـرجع وندفن
في الـتراب ومـنه إلى احلسـاب فإلى جـنة وثـواب أو إلى نار
وعقـاب مـهمـا بـلـغت ولو اجـتـزت الـسحـاب فـمـئالك الى رب
اليـــظــــلـم أحـــدا رحــــيم كــــر ولــــكــــنه شــــديـــد الــــعــــقـــاب.
ـظــلـوم فــمـا بــيـنــهـا وبــ الـله حــجـاب. احـذروا دعـــــــوة ا
احــذروا يـوم اليــفـيــد الـنــدم ..والت حـ مــنـدم ..والت حـ

مناص.
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دعوني أقص لكم حكاية.. 
   في قـريـة صـغــيـرة مـجـهـولـة تـقع في
آخر الـبالد ,ال تعـرف الـغنى وال الـترف
اء وال يصلها سـوى بضع قطرات من ا
كمـا إنهـا ال تعـرف معـنى الكـهرباء. في
أحـدى الـلـيـالي  ,دخل األب غـرفـة ولـده
فـــوجـــده جــالـــســـا عــلـى األرض وعــلى
جـانبـه شمـعـة تـضيء بـقعـة صـغـيرة ال
بأس بـها من الـغرفة  ,ويقلـب كومة من
األوراق بيـده األخرى  ,سأله مـاكل هذه
األوراق ? قــال إنــهـــا مــجــمــوعــة أحالم
ستـنـير الـقـرية يـومـا ما  ,فضـحك األب
وقـال بــني كـيف ســتـحــقق تـلك األحالم
ونحن نقطن في قرية صغيرة ال يعرفها
اال الله ! وسـكت الـولد ثـواني ثم قال: "
أبي ال يــهم إن كـانت الــقـريــة صـغــيـرة
مـادامت األحالم كــبـيــرة". فـتـركه ورجع
إلى مــضـجـعه يــفـكــر مـلـيــا في مـا قـاله
ولـــده. وبـــعــــد مـــرور ســــنـــوات عـــدة..
ـهندس ,وبعد الدراسة اكتشف احد ا
الـطويـلـة وإجـراء عمـلـيـات التـنـقيب أن
القـريـة حتتـها مـصـادر وثروات نـفطـية
تـكفـي لتـغـذيـة العـالم ولـيس بـلـده فقط
وهـذا ما كـان بـالفـعل ! فـصارت الـقـرية
أهم مــصـدر لـلـطــاقـة في الــبالد بـفـضل
تــلك االكـتــشــافـات ,وبـالــتــالي نـال ذلك
هنـدس شهرةً واحتـراما ً كبـيرين كما ا
أصبح بعـد ذلك احد أفضل الـعلماء في

ذلك العصر.
ســـؤال: أتــــعـــرفــــون من هــــذا الــــعـــالم

شهور? نعم  ,انه ذلك الولد !! ا
قيل لنا ونحن صغار بأن اإلنسان الذي
ــلك ولــو حــلــمـا واحــدا عــلى األقل ال 
فــهــو إنــســان مــيت ,وهــذا مــا كــبــرنــا
وتعـلمنـا علـيه فعال. نضـجنـا ونضجت
مـعـنـا أحالمـنـا وطـمـوحـاتـنـا فـاتسـعت
ألبعـد احلدود ,لكن يـبـقى التـساؤل هل
من نـتـائج ! هـل من عـراقـيل وحـواجـز?
إن مــــا يــــعــــرقـل حتـــقــــيـق األحالم هي
ـستـلزمات عوامل كـثيـرة منـها فـقدان ا
واألدوات الـــــضـــــروريــــــة لـــــفـــــعـل ذلك
والـــتــســـرع في حتــقـــيق األهــداف دون
االسـتـعـانـة بـالـصـبـر والـتـأني  ,كـما ال
نـنــسى الـعــامل األهم وهــو عـدم وجـود
ـعنـوي لـلـدفع بـعـجـلة الـدعم مـالي أو ا
األحالم نــــــحـــــو األمــــــام.ال ضـــــيـــــر أن
الــعـــجالت لــيــسـت بــتــلك الــقــوة أو أن
الطـريق غير مـعّبـد وفيه مطـبات كـثيرة
لـكن الـصـبـر واالسـتـمـراريـة ضـروريـ
طــوال تـلك الــرحــلـة ,وال يـهـم إن كـانت
ـهم هــو احملـاولـة الــنـتـائج ســلـبـيــة فـا
والـسعي. كـمـا أن الـبـعض ال يتـمـكـنون
من حتــقـيق أي شيء حــتى لــو تـوفـرت
ـطلـوب  ,ذلك كل اإلمكـانيـات والدعم ا

النعدام اإلرادة أو الثقة بالنفس.
وكــنــا جنـد نــحن في مــعــظم الــقـصص
ـة أن الـبـطل يـسـكن واحلـكـايـات الـقـد
في قـرية صـغـيرة ولـكن أحالمه كـبـيرة,
وقرأنا حـكما و أمثـال تقول بـعضها إن
األحالم حـرة كـالـطـيـر ال يـتـقـيـد بغـصن

عـنـدمـا فـكـرت بـكتـابـة مـوضـوع الـيوم
دخــلـت وكـالــعــادة فـي دوامــة احلــيـرة
التي ترمي بي هنا وهناك ما إن التقط
فــكــرة إال ونــســفــتــهــا األخــرى لــتــحل
مــكـانــهـا ومــا هي إال حلـظــات ويـكـون
مـصيرها كـسابقتهـا وهكذا احلال وقد
اضـطـر في كثـيـر من األحيـان إن اجمع
أدوات الــكـتـابــة واتـركـهــا بـدون عـنـاء
الــتـعـب  وبـيــنـمــا كـنت جــالـســا إمـام
ــتــابــعــة بــعض الــبــرامج الــتــلــفــاز و
وإثـنــائه يـتـخـلـله بـعض االسـتـراحـات
(الــدعـايـات) فــاسـتــغـلــيـتـهــا بـتــقـلـيب
الـقـنوات ريـثمـا ينـتهي اإلعالن وإثـناء
همـة والتي اعتقـده بان اجلميع هـذه ا
يــقـومـون بــهـا اسـتـوقــفت عـلى إحـدى
الـشـخـصـيات (.......) وهـو في مـؤتـمر
ـتـطـايرة صـحـفي ومن بـ الـكـلمـات ا
مــنه اســتــطـاعـت واحـدة إن تــلــهــمـني

وغـيرهـا من األوهام الـتي خدرت كـثير
من األجــيـال وجـعـلــتـهم يـدركـون مـا ال
يـدرك  وجعـلتـنا نـحلم ونـعيش بواقع
بـنـيت أركـانه فـي خـيـالـنا فـقـط  وكـما
صــــورت لــــنــــا الــــنـــوم عــــلـى وســـادة
مـصـنـوعة من ريـش النـعـام ومـلمـسـها
مـن أجود أنـواع احلريـر وما ا ن أفـقنا
مـن نـومــنــا أال ورؤوســنـا فــوق حــجـر
الـــصــوان وأجــســـادنــا مـــغــروســة في
صـخور بكر تشبه في هيـئتها مسامير

النجار .
بـدأت اطـرق أبـواب خـريف الـعـمـر ولم
استطع إن افهم معنى (العبور ) 

من أين العبور ..........
والى أين العبور.........
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