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ديالى

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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من الـباري عز وجل وسـار ليـنشر
ـــســـاواة بــ الـــنــاس الـــعــدل وا
ولــيــكـشـف الــكـثــيــر من األالعــيب
التي كان الكهـنة واالحبار اليهود

( اسرائـيل ) هذا الكـيان الذي زرع
فـي قـلب الــوطن الــعـربـي في بـيت
ـقـدس اي أورشـلـيم في الـتـاريخ ا
الـقـد  والـذي شـيـده االسـتـعـمـار
ساعدة اخلونة الغربي على يده 
ا تـمكـنوا من من الـعرب ولـوالهم 
ذلـك حــيث انــهم كـــانــوا خــدمــا له
وعبـيـدا خملـطـطـاته االسـتـعـمـارية
وال نــتــطــرق الى االســبــاب  الــتي
دعت الــدول االسـتـعــمـاريـة لــبـنـاء
مــثل هـذا الـكــيـان في هـذا الـوسط
الــــعــــربي الن الــــشـــعـب الـــعــــربي
يعرفـها ويعرف اهدافـها وغاياتها
ونـخــتـصـر مــنـهــا بـان نــقـول بـان
تـمثل هـدفه هو مـحاربـة االسالم ا
في العـرق العـربي والـهيـمنـة على
خيـرات العرب كافـة وباخلصوص
جتاه العراق وذلك النه يتميز على
الدول العربيـة بخيراته وسياسته
جتــــاه هـــــذا الــــكـــــيـــــان من خالل
تـعاقـبة الـتي لم تضع حكومـاته ا
يـدهــا بـيـد االحــتالل الـصــهـيـوني
ـــا جــعـــله يـــخــتـــلف عن بـــقــيــة
االنـظــمــة الـعــربـيــة وهــو صـاحب
ـت في مـحاربة ـوقف القوي وا ا
مـثل هـذا الكـيـان واذا كـان الكـثـير
يعتقد بـان االحقاد اليهودية جتاه
العـرب بشـكل عام والـعراق بـشكل
خـاص منـذ امد قـريب فانه مـتوهم
جدا في اعتـقاده وذلك الن االحقاد
والـنـزاعات الـتي يـحمـلـها الـيـهود
منـذ امد طـويل جدا وتـاريخه مـنذ
ان اختار الله ( سبحانه وتعالى )
ان تتـحول النبـوه من ولد اسحاق
(ع) الى ولــــد اســـمــــاعـــيل عــــلـــيه
الـــــسالم حـــــيث نــــورهـــــا األلــــهي
الـعظـيم بـشخـص سيـدنـا محـمد (
ص) وذلك مـن خـالل كـــــــتـــــــبـــــــهم
كالـتوراة واالجنيل والـزبور وعلى
هـذا االساس اخـذوا يحـرفون هذه

الــكــتب لــكي يــبـعــدوا الــعـرب عن
حبل النبوة ولكن دون جدوى فان
الــله ( سـبــحـانه وتــعـالى)اذا اراد
شيئا يقول له كن فيكون ومن هنا
بــدأت اخلــطــوات االولى لالحــقـاد
وكـانـوا يــعـرفـون حـتى بـاسم ذلك
النـبي محـمود او احـمد او مـحمد
ويــعـرفـوا بـانه يـخـرج من جـزيـرة
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 وكـــان احـــبـــارهم بـــاخلـــصــوص
يـعرفـون ذلك واكثـرهم كان يـتمنى
ان اليـظـهــر امـر ذلك الــنـبي النـهم
كـانــوا يـعـتـبـرون انــفـسـهم شـعب
ــمــيــزون عــلى كل الــله اخملــتــار ا
خلقه وخـليقته ( سـبحانه وتعالى
)وهـذا االعتـقاد كان خـاطئـا ولهذا
اخذت مخـططاتهم تـتابع خطواته
(ص) حـتى وهــو نـطــفـة فـي ظـهـر
ابــيه فــاخــذوا يــتـــابــعــون نــســله
العشائـري وكانوا يعرفون انه من
مـكة ومن اشـرف اعيـانهـا واخذوا
يـعـرقـلـون امـره حـتى بـزواج ابـيه
من امه امنـة بنت وهب بـتحريض
ـغـاالة عـشــيـرة الـســيـدة امــنـة بــا
ـطـلب ــهـر عـلى سـيـدنــا عـبـد ا بـا
وعــلى الــرغـم من ذلك ظــهــر امــره
بأذن من الـله ( سبحـانه وتعالى )
وكــبــر شــيــئــا فــشـــيــئــا فــاصــبح
الـصـادق االمــ (ص) قـبل نـبـوته
فـعرفـوا صفاتـه وعالماته واخذوا
يطبـقونها عـلى ما لديهم وما دون
في كـتـبـهم الـسـمـاويـة فـتـب لـهم
وعـود من رب العزة ( انه الوعـد ا
ســبــحــانه وتـعــالى ) وهــنــا  جـاء
ــبـ لـيــنـشـر دين االسالم احلق ا
الـذي هـو سيـد االديان والـذي نزل
على سـيد اخلـلق اجـمعـ وخا
االنبياء سيـدنا ابي القاسم محمد
(ص) وانـتـصـر هـذا الديـن بفـضل
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تـــبــحث عـن رجل تــراه كـــبــيــراً
اكبر من احالمـها بل حتى اكبر
مـن جــــــرأتـــــهــــــا وتـــــمــــــردهـــــا

وعنفوانها.....
ـهـا بــحـثـت طـويالً عــنه في عــا

اخليالي ...
في داخـلهـا ثورة حتـتـاج لقـائد
...لـديهـا جـماح يـحـتاج لـفارس

...
ن ن يـعرف خـلجـاتها  حتتاج 
ـن يحـيـطـها في يـقرء عـيـونـها 
كـل مــكـــان حـــيــثـــمـــا تـــوجــهت

وجدته .....
هكذا هي تلك الفتاة ...

تــقـــول وفي داخـــلــهـــا حـــســرة
مصحوبة بفرح ....

شاء الزمان بغير الزمان وبغير
ــكـــان ان يـــأتي هــذا الـــوقت وا
الــرجل كــنت اراقــبه مـن بــعــيـد
بـــعـــيــــد جـــداً اتـــبـع خـــطـــواته
تبهـرني شخـصيـته يشدني من

اعماق روحي اليه .....
حاولت كـثيـراً ان اجترء ألكـلمه
لـــكن كـــنـت اخـــاف من نـــفـــسي
تأخـذني الرهـبة مـنه فـهو كـبير
ه اخلـــاص في كل شـيء له عـــا

به .....
كل مـرة احــاول واسـتــجـمع كل
قـــــوتي وكـل أمــــلـك من تـــــمــــرد
وعـنـفـوان كل هـذا لكـي اقول له
كلـمـة وان كـانت بـاخلـطـأ لـكني
اعــــــود خلـــــــوفي مـــــــنه مـع انه
اليعرفـني وقد اليـعيرني اهـمية

ان كلمته .....
ذات يـــــوم جتـــــرأت ارتـــــعـــــدت
اوصـالي تـناثـرت انـامـلي حتى
عـصـمي ترجتف بدت لـيـست 
تـشـتـبك تــتالشى روحي اتـقـدم

خطوة منه واعود عشرة .....
يـــالــله هــو ذاك يـــجــلس وحــده
ــسك ســكــارته عــلى طــاولــته 
الـــتـي ســـلــبـت وقـــاري ودمــرت

انوثتي .....
تقـدمت وتقـدمت وتقـدمت حتى
وقـفت بالـقرب منه وهـو يجلس

على كرسيه ....
حـيـيتـه فعـاد الي بـالتـحـية رفع
رأسه الـي نظـرته مـتـعـالـيـة قال
تــفـضــلي ....اشــركــني طــاولـته
جـلـست بـقـربه ضـاعت االحـرف
مــــني كــــأنـي فالحــــة في حــــقل

بستانه .....
انــظــر الــيـه واقــول في نــفــسي
واشـــبك اصـــابــعي واوجـــعــهــا
حــتـى اســتـــدرك اني لـــست في

حلم ....
هــو هـو فـعالً يـكـلــمـني واكـلـمه

.....
هـذا الـرجل حـول حـيـاتي كـلـها
ــتــنــاثــرة هــنــا جــمع قــطــعي ا
وهــنـاك وبــدأ يــشـكــلـهــا حـسب

خارطته...
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احــد مـنــهم ان يــكـشــفه فــكـشــفـته
ارادة الـــله ( ســبـــحـــانه وتـــعــالى
)بذلك الـدين فكيف ال يكـره اليهود
مـثل هـذه الـرسـالـة الـتـي وضـعـها

الـله ( سبـحانه وتـعالـى ) دستورا
ثـابـتـا لـكل خـلـقه وخص بـهـا امـة

العرب ?.
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ومـن عــبــدة االصــنـــام من الــعــرب
يـشغـلـون بـهـا النـاس لـيـسـلـبوهم
امـوالـهم ولـيـظــلـوهم عن الـطـريق
ـكـر لم يـكن عـلـى بال الـصـحـيح 

حياتها رتيبة .. كل شيء لديها
....مـتـمـردة ...عـنـيـدة ..مـتـقـلـبة
اهــواءهــا ..تــارة تــمــرح وتــارة

اخرى حتزن ...
تــنـام كـثـيـراً التــهـتم ألحـد الـكل
يــطــلـبــهــا وهـي التـطــلـب احـدا
....شـخصيتـها مبعـثرة التعرف

ماتريد وماذا يريدون منها ...
يــنـظـر الـيـهـا الـكــثـيـر بـعـضـهم
يطـمع في جسدهـا وبعض اخر
يــطـمع في مــالـهــا وبـعض اخـر
يـستـغل طيـبتـها واخـر يسـتغل
ـنــا الـيـوم كل غــبـاءهـا وفـي عـا
االبرياء اغـبياء...... كل االنقياء
ســـــــذج وحتـــــــاول االنـــــــيـــــــاب

استغاللهم ....
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سوريا

قـال الله تـعالى: (رِجَـال ال تُلْـهِـيهِمْ تِـجَارَة وَال بَـيْع عَنْ ذِكْرِ
الـلَّهِ وَإِقَامِ الـصَّالةِ وَإِيتَـاءِ الزَّكَـاةِ يَخَـافُونَ يَـوْمًا تَـتَقَـلَّبُ فِيهِ
الْـقُــلُـوبُ وَاألَبْــصَـارُ) [الــنـور: 37]عن عــلي بن أبـي طـالب
قـال: أمر النبي صـلى الله علـيه وسلم ابن مسعـود فصعد
عـلى شجرةٍ أمره أن يأتـيه منها بشيء فـنظر أصحابه إلى
سـاق عبد الـله بن مسعـود ح صـعد الشـجرة فضـحكوا
من دقـة سـاقـيه فقـال رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسلم:
ـيـزان من »أتـعـجـبـون من دقّـة سـاقـيه?! إنّـهـمـا أثـقل في ا
جـــبل أحــد) «رواه أحـــمـــد وصــحـــحه ابـن حــبـــان). قــال
تـعالى:(رِجَـال يُحِـبُّونَ أَنْ يَتَـطَهَّرُوا) [الـتوبة:  108]يـأتون
َ يَــغُــضُّـوا مِنْ ــســجـد عــلى طــهــارة  قُل لــلْـمُــؤْمِــنِـ إلى ا
أَبْـصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  ذَلِكَ أَزْكَى لَـهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِير
بِـمَا يَصْنَعُونَ(30)  قـال رسول الله صلى الـله عليه وسلم
: " إيـاكم واجلـلـوس عـلـى الـطـرقـات " . قـالـوا : يـا رسـول
الـله  ال بد لنا من مجـالسنا  نـتحدث فيـها . فقال رسول
الـله صلى الـله عـليه وسـلم : " إن أبـيتم  فـأعـطوا الـطريق
حـقه " . قـالـوا : ومـا حق الـطـريق يـا رسـول الـله? قـال : "
غـض الـــــبـــــصـــــر  وكف األذى  ورد الـــــسـالم  واألمــــر
نـكـر " .  قال رسـول الـله صلى عـروف  والـنهـي عن ا بـا
الـله عليه وسلم يقول : " اكفـلوا لي بست أكفل لكم باجلنة
: إذا حـدث أحدكم فال يكـذب  وإذا اؤتمن فال يخن وإذا
وعـد فال يــخـلف . وغـضــوا أبـصــاركم  وكـفــوا أيـديـكم 
واحـفـظـوا فـروجـكم " . وفي الـصـحيـح  عن أبي هـريرة 
رضي الـله عــنه  قـال : قـال رســول الـله صـلى الــله عـلـيه
وسـلم : " كتب على ابن آدم حظه من الزنى  أدرك ذلك ال
مـحالـة . فزنى الـعيـن : الـنظـر . وزنى اللـسان : الـنطق .
وزنى األذنـ : االستمـاع . وزنى اليـدين : البطش . وزنى
الـرجـلــ : اخلـطي . والـنــفس تـمــنى وتـشـتــهي  والـفـرج
يصدق ذلك أو يكذبه " . عن أبي هريرة  رضي الله عنه 
قـال : قـال رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم : " كـل ع
بـاكية يوم القيامة  إال عينا غضت عن محارم الله  وعينا
ســهـرت في ســبـيل الــله  وعـيــنـا يـخــرج مـنــهـا مـثل رأس
الـذبــاب  من خـشــيـة الـلـه  عـز وجل " . قــال رسـول الـله
صـلى الله عليه وسلم : ( آيَةُ اْلمُنَافِقِ ثَالث إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
 وَإِذَا وَعَـدَ أَخْـلَفَ  وَإِذَا اؤْتُـمِـنَ خَـانَ ) حـتى تـتـحـول عن
مـــشـــاهـــده صـــور الـــعــــاريـــات عـــلى وســـائـل الـــتـــواصل
االجـــتـــمـــاعى بـــســـرعه حـــاال جـــرب اآلن مــزاولـه إحــدى
الـهوايـات الريـاضيه كـالرمـاية والـسبـاحة وركـوب  اخليل
رسم الـــطــبــيــعه واحلــدائق صـــيــد الــســمك وكــرة الــقــدم 
إقـرأ عن ــتــنـزهــات والـبــحـار إبــدأ إقـرأ نــحن أمه إقــرأ وا
اخلـــلـــفــاء الـــعـــبـــادله الــرســـول (ص)صـــحـــابه الـــرســـول
إبدأ قراءه تاريخ بالدك وقصص االنبياء إعرف الـراشدين
مـن هــو قــطــز وصالح الـــدين األيــوبى ومــصـــطــفى كــامل
ونـاصر والسادات وشعوب كثـيره حاربت االستعمار ومن
ظلوم من قـاد ثوراتهم حاول تكون رجل وتقـوم بإنصاف ا
ـلـونه حـتى تـكـون رجل ال لــلـعـدسـات ا بـاحلـســنى الـظـالم
للرجال ووضع االصباغ وال لقصات الشعر الغريبه  كما
حتـفظ حــرمـات الــنـاس   الــتـدخـ أنت غـيــور عـلى أهــلك
ضـار بـالـصـحه حـ تـفـكـر بالـتـدخـ صل عـلـى الـرسول
وال (ص)عـشر مـرات لـيست الـرجـوله أنك تهـوى الـفاتـنات
كن كـمـا يـريـد مـنك الـله الـله الـرجـوله أنك تـبـغض الـنـسـاء
يـراك  أنت تعـصـيه ? هل فكـرت فى انـتقـام الـله منك وأنت
تـعصيـه? الرجوله لـيست أن تـغازل فـتاه أو سـيده وحتاول
بل الرجوله أن حتميـها من شر نفسها وتغض االيـقاع بها
إعلم بـصرك عنها ح تقوم بإيذاء فتاه بأى شكل ووسيله
أن الـله السـمـيع الـبـصيـر يـراك ويـسـمع شـكوتـهـا وسـيرد
عـلـيك ويـنـتـقم مـنك  قَـالَ الـنَّـبِيُّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَـيْهِ وَسَـلَّمَ : "
ثَـلَـاث لَــا تُـرَدُّ دَْعـوَتُــهُمْ : الْـإِمَـامُ الْــعَـادِلُ  وَالــصَّـائِمُ حَـتَّى
يُفْـطِرَ  وَدَعْوَةُ الْـمَظْلُـومِ  فَإِنَّهَـا تُرْفَعُ فَوْقَ الْـغَمَامِ  فَـيَنْظُرُ
الـرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ فَيَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" ثَـلَـاث لَـا تُـرَدُّ دَعْـوَتُـهُمْ : الْـإِمَـامُ الْعَـادِلُ  وَالـصَّـائِمُ حَـتَّى
يُفْـطِرَ  وَدَعْوَةُ الْـمَظْلُـومِ  فَإِنَّهَـا تُرْفَعُ فَوْقَ الْـغَمَامِ  فَـيَنْظُرُ
الـرَّبُّ جَلَّ جَـلَـالُهُ فَـيَـقُـولُ : وَعِـزَّتِي وَجَـلَـالِي لَـَأنْـصُـرَنَّكِ وَلَـوْ
ٍ " . قَـالَ رَسُــولُ الـلَّهِ صَـلَّـى الـلَّهُ عَـلَــيْهِ وَسَـلَّمَ : " بَـعْـدَ حِــ
لَـيْسَ الشَّـدِيدُ بِـالصُّـرْعَـةِ  إِنَّمَـا الشَّـدِيدُ الَّـذِي يَـمْلِكُ نَـفْسَهُ
غازله األنثى عِنْدَ الْغَضَبِ ". ال يوصف بالرجل من يقوم 
وإحــدى وسـائل الــتـواصل ــوبـايل أو من ا فى الـطــرقـات 
ال تـقـوم بـحركـات صـبـيـانيه تـسـقـطك من نـظر اإلجـتمـاعى

النساء.
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النوع االول وماحتدثنا به سلفا 

اليسـتحق حلظـة واحدة اكرر واحدة
التـحـدث معه النه يـصـر على اخلـطا
ويـبـقى مـتزمـتـا بـرايه  بل يـزيد من
عناده واالفضل تركه ولـينتظر اليوم
الــذي يـاتــيك نــادمـا يــخـســر نــفـسه

ويقول ياليتني اهتديت من قبل.
اما النوع الـثاني يستحق ان جتلس
مــعه وتــهــديه حــتى وان اســتــوجب
اجللـوس معه لـصـباح الـيوم الـتالي

لهدايته. 
ـيـز هـكذا ـفـروض ان نـشـخص و ا

مـن اجل مـــلـــذاتـــهـم ولـــيس من اجل
احلـفاظ عـلى انـفسـهم وعـوائـلهم بل
اعـتبـروها (تـغيـيـر جو كـما قـال احد

منهم في صفحته .
( والـله الـيـوم راح اخــذ الـعـائـلـة من

ماليزيا الى كندا اونسهم )
هكـذا يـحمل الـبـعض اخالقا دون ان
يعي بان البـلد الذي ترعرع به مزقته
الذئاب واحلروب والـسراق انه ينظر
وســرعــان الى انه ولــيـــد الــصــدفــة 
ماانزاح (البعـبع ) الذي كان يتحجج
من انـه هـرب مـن جـبــروته وانـه كـان

صنف من البشر وما اكثرهم في هذه
االيام انه منتشر كمرض السرطان ..
الن الـله سـبـحـانه وتـعـالى يـقـول في
ــيـــز اخلــبـــيث من كـــتـــابه . حــتـى 
الـطيب فكـيف لنـا ان نحصل الى حل
ــــا انــــنـــا نــــعــــاني مـن حـــاالت طــــا
مـجـتــمـعـيـة حـديـثه الـوالده زرعـتـهـا
الــطـــائــفـــيــة وغــيـــرهــا مـن االفــكــار
الـهمـجـيـة هـجيـنـيـة الـوالدة وتـتاتى
وهي عـبـارة عن نـقل بـعض الـعادات
الـغـربـيـة السـيـئـة من بـعض ضـعاف
النـفوس للذين تـعايشوا خـارج البلد

اليــحـــتـــاج مـــوضـــوعـــنـــا هـــذا الى
اخلوض في مقدمة مسهبه قد ننزلق
واضيع متفرعه اخرى  من خاللها 
من كـون الـبـعض من الــبـشـر يـحـمل
افـكار دنـيـئة وخـبيـثـة اليسـتنـد على
اصول عقائدية وفكرية صاحلة . 
عـلـيه من الـصـعب اقـنـاعه بـانه عـلى
خـطــا ..ولـو حتــدثت مـعه ســنـ لن
يـــشــعــر كـــون مــايــرتـــديه من صــنع
ـســمـومـة اخلــاطـئــة الـتي االفـكــار ا
همـهـا االيـقـاع بـالـشـبـاب والـوصول
بــهـم نــحــو جــادة اخلــراب والــدمـار

والــهـــاويــة حـــتى وقـــوعــهم في واد
وان الــفــكــر الـــذي يــحــمــله عــمــيـق 
ــكــنك الـولــوج به نــحـو الــسـاذج ال
جــادة الـــصــواب  فـــالــواجـب تــركه
وعــــدم الـــتــــعــــامـل مـــعـه حــــتى انه
اليستحق الوقوف معه حلظة واحدة
او طرفـة عـ ومـا نـسمـيه بـالـلـهـجة
الـــعــامــةه (قــافل ) اي التـــســتــطــيع
الـتــحــدث مــعه بـاي لــغــة النه مــلـقن
فـاليـنـفع مـعه احلــديث او الـتـحـديث
الـفـكـري له (مـعـمـول له غـسل دماغ)
ونستنتج من ذلك ان االنسان نوعان

يـطارده والبد من مـحاسـبته واصدار
قـانـون بـعـودة كل عـراقي كـان خـارج
الـبالد او حــرمـانه من دخـوله ثـانـيـة

ولو لشم هوائه. 
هـكـذا هي الـوطـنـيـة ولـيس الـوطـني
هـو من يــهــرب خـارج بالده ويــقـذف
عـدوه بكلـمات يسـمعهـا ام ال وعندما
يـاتي يـقول ( انـا احـمل جـنسـيـة كذا
دوله ولم احـاسب كـعـراقي والبـد من
اي شـــعب الـــنـــهــوض لـــتـــصـــحــيح

سار). ا
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انقاد طوعاً له .....
هــذا الـرجل كــلــمـا تــقــربت مـنه
ازددت خوفـاً ورعـباً وهـلـعاً من
الـــغــد ومـن االيــام .... بـــعــد ان
كانت حـياتي خـاليـة من االثارة
وخـــالـــيـــة من االهـــداف ومـــاذا

افعل غداً.....
احـتـلـني بـشـكل طوعـي احتالل
كــامل اصـبح كل يــومي هـو ....
لم اعــــد اهـــــتم لــــشـيء حــــولي
سـواه كـيف االحـقه كـيف اتـابع
خــطـــواته كــيـف احــافظ عـــلــيه
كــيف ارضــيه كـيـف اغـار عــلـيه
حـتى امتنـعت ان احدث داخلي
فـيه حـتى ألحـسـد نـفـسي عـلـيه

كيف وكيف وكيف ....
هو الوحيد الذي يفهمني بدون
كالم اســتــشــعــره مــعـي يــعـرف
خــلـجــات روحي الــكالم يــعـرفه
حـــتى قـــبل ان انـــطـــقه يـــعــرف

حزني يعرف فرحي .....
اليتـعبني لم اشـرح له يوماً هو
ـاذا اشـرح يــعـرف مــسـبـقــاً ... 

....
ال اخـفي عــنه وألكـذب عـلـيه وال
حـتى احـتال وال حـتى من حقي
ازعـل وهل يــزعــلــني هــو حــتى

ازعل .....
لـــكـــثـــر تـــعـــلـــقـي به وحـــبي له
وانفـراط عقدي لديه وودت اني

لم التقيه....
وجدته وياليتني لم اجده ازداد

خوفي مع ازدياد حبي له ....
اصــبــحت انــثى وامــرأة عــنــده
يــشـعــرنـي حـ يــكــلــمــني اني

سيدة العالم كله 
هـــو يــضـــحـــكــني مـــتى يـــشــاء
ويبـكيني مـتى يشـاء ويجـعلني

اغار متى يشاء 
تركت عنادي ألجله 
تركت تمردي لطاعته 

وددت لـــو انـي اهـــجــر الـــعـــالم
وبهجته كلها ألجله.... 

احــبـبـته ويــالـيــتـني لم الــتـقـيه
يوماً حتى ال أحبه.......
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وَصَــلت مُـنـهــكـة أَضـنـاهــا الـتـعبْ
تــســتــفــيـــأ بــظل نــخــلــةٍ وتــراقبُ

بشراسة خوفاً على صغارها...
فكبيرهم مصاب وصغيرهم مازال
رضيـعـاً ووالـدهم رحل ولن يـعود
!! يـقـولون ان احـد ابـنائـهـا أكَـلَتهُ
الــــذئـــــاب لــــكــــنـه مــــنــــذ ان ذهب
ليـقاتـلهن لم يالحـقهـا احد بـعد !!
أظنـهُ هو مـن اكل الـذئاب ثـم مات
!! يــصــادف ان تــمـــر بــهــا بــعض
قوافل السيارة يرمون احلجارة ال
ــــقـــــصــــودة ام تــــعـــــلم هل هـي ا
الـشـجرة ,لكـنـها قـررت ان تـصوم
ي)) "لــتــحــمي مــا صــومــاً ((مَــر
تبقى من ابنـائها" فال تُكلم الناس
وال تُــطــعم صِــغـارهــا اال من رُطَبِ
هـــذهِ الــنـــخــلــةِ تـــهــزهـــا كُلَّ يــومٍ
فيـأكـلـون ويكـبـرون ثم اذا ما اتى
الـلـيل تـبــدأ بـحـراسـتـهم!!  طـبـاع
ـة ال يُــمـكن الـتــخـلص مــنـهـا قــد

بسهولة... 
إِخـــشَـــوشَـــنت يـــداهـــا فـــلم تَـــعُــد
الـها تـلك الرقـيقـة كمـا السابق أَ
ثم ان شـــــعــــرهـــــا بـــــدأت تــــذوب
ســــوائـــده وجتـــاعـــيــــدهـــا بـــاتت

كـــثــيـــرة... كل طـــيــةٍ
فــيــهــا حتــكي قــصـة
ولـهـا حـدث...  بـدأت
تــشــعـر أَنَّ الــظـروف
قـد غيرتـها صـورتها
بـأعـ الــنـاس بـاتت
المح!! ضــبـــابــيـــة ا
هي فـقط مـن يـعـتـقـد
بـــــــــوجـــــــــود تـــــــــلك
اخلـرافات... ولكـنني
مـــــا زلـت أرى أن في
عيـنيـها وهج وبريق
ــاذا هي ــوت !!  ال 
أفـــــضل أم ? ألنـــــهــــا
الـــــيـــــوم فـي عـــــيـــــد
مــــيـالدهــــا الــــذي لم
تعد تـتذكره من هول
مــا رأت يــحــاوطــهــا
أبــــنـــاؤهــــا صـــفـــوة
اجملـــتــــمع فـــمــــنـــهم
ــهـنـدس ـتـمــيـز وا ا
واالسـتـاذ والـدكـتور
!! أمـــا أنـــا الــعـــابث

بصمت .. فــــ
ما زلتُ طفالً ... 

لم تُالمس خدهُ الريح ... 
ولم يلمسها 

ليسُ لي من دونِ عيناها وطن
ليس لي مأوى سوى احضانها

إن عانقتني ازهرت
وتفتحت ورداً بها أيامي

ثم اذا ما اقبلت ...
حضر السالم 

وب كفيها السالم 
فـــكــــلـــمــــا مـــســــحت عــــلى رأسي

سجى... ا
فوق ارجلها تملكني السكون

فتدندن تهويدة الليل 
... داعب الروح ولم يأخذها بعزفٍ

نَغَم عذوبة صوتها... 
وصداه في اذني شجون

صورتها كاملة... 
مهما أجدت بوصفها 

لغتي... حروفي... قلمي...
البد ما وصفي يخون
سبحانه من جعل

تلك اجلنائن في السما
فوق العال 

حتت قدميها تكون!!
×qOKš bL - سامراء

أدعوكَ بتلكَ الضاحكةِ فوقَ نهدي
ربَّـمـا الـرقـادُ األنَ يُشـعـرُ بـالـفـطـامِ وأنـا أحتـكمُ بـسـريري
كـيف يــنـامُ أمــضغُ شــهـوتي عــلـيـ مــهلٍ وأتـركُ ســاقـايَ
ـةِ وصوتُ مُـلتـصِقـتانِ أتـركهُـما مع أشـرطةِ األفالمِ الـقد
الـبــمـبي ثــقــيالً بـأســنـانِ ســعــاد  بـدورهــا كـانت تــتـركُ
ـؤذيةِ ِ الـدانـتيلِ والـكـتبِ ا الـصـدفَ الالمعـةَ عـلى فـساتـ

بالفُصحى 
تكررَ من نسلِ الطاوالتِ وأنا أُرْخي إجنابي ا

الـطـاوالتُ الـتي تَـكـبـرُني في تَـنـظـيـرِهـا ألسـمـاءِ الـشُـعـراءِ
َ وصـحــافــةِ الـزبــونِ بـأنْ يــكـونُ حــراً مـازلتُ والـفــنـانــ
شِ مـتمددةً  أثقُبُ صدرَكَ بلِـساني ويتشظّى اخلمرُ في 
الـتـكـسـيـر فـكـيفَ أُصـبِــرُ تـلكَ الـطـفـيـفـةَ  الـتي تـتـوسـدُ
رعـشةَ الزعفـرانِ  والعاريةَ الـتي تشربُ كلَّ ليـلةٍ بُكائي 
لـربَّــمــا الــدمــوعُ بال مــرارةٍ ولـربَّــمــا الــريحُ تــركْت أعـوادَ

القرنفلِ تموتُ بِال ماءءءء   
كسورةِ ِ أمي ا ال تـهتمْ سأختَـبئُ  أنا ونهـديَ في فنجانـ

نقبِ في فرشاتِ الليلِ وخاطرِها ا
الـتي كانت تـمنعُـني من ذكوريـةِ األشياءِ وأنـا أراها تُـلملمُ
ــنيُّ أقالمَ الــرصـــاصِ كي ال أضــاجِعَ الـــورقَ ويَــخــرجُ ا

ُسكَّرُ من الكلماتِ  ا
لـكــني كــنتُ أكــدسُ األحــرفَ احلـيــةَ بــالـرســائلِ الــزانــيـةِ
َ صدري وصدرِكَ تـرددةِ ب بـالزاجلِ  وأنا أسـتمعُ لآلهِ ا
كـيفَ سَـيــجـففُ هـذا الـفـطــامُ خـيـاالتِ الـشَــغفِ وتـعـابـيـرَ
أنـوثتي التي كتبتُها عليـ أغلفةِ الكتبِ  لربَّما مازلتْ تلكَ
الـشـعـرةُ الـصـغـيـرةُ تـنـامُ بـالـسـرةِ الـتي حتـملُ الـقـصصَ
ـةِ وتفـكرُ بـالرجلِ اخلـيالـيةَ ولـربَّمـا تتـسلـيـ بعـادتِها الـقد

الذي لم تَرَهُ 
َ فُـخـذيَ تتـخبطُ ـستـحـيلـةَ ب أكـادُ أرى شهـوتَك  تُـخيطُ ا
بـطبـعتِهـا االولى وتتـركُ الكـثيـرَ من الريشِ يُـرتبُ الصدفَ
ـشطُ ظـفـيـرةَ الـذاكـرةِ يـتـركُ عـلى ظـهـري  لـعـلَّ احلـلمَ 
أقــدامَــنــا لــلــشــمسِ تــلـوذُ اآلهُ بــ شَــفــتــيــنــا ولـســانُكَ

يتحسسُ ظهري  ليقولَ أنتِ أمراة تَصلحُ للحب
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كانـت  تطـلق اسـتـغـاثـات لعـلـهـا  تـنـجو  من االعـتـراف  عـلى زوجـهـا الـغائب عن
ـلك إذ ان  زوجـهـا  حزم  أمـره  ورفع سـيفـه في وجه األميـر الـشاب محـكـمة ا
ملـكة  منذ ثالث سنوات ـطر الذي غاب عن ا يوم كانت  السماء  تـنذر  بهطول ا
سكوا به ح فر مستغال  ظلمة النهار التي  غطت الغيوم سماءه عجاف لم  
ـطـر. سلك  وسط زغـاريد الـنـسـاء وهتـافـات  الـرجـال  الفـرحـ بـقرب هـطـول ا
طريـقـا ملـتويـة وصل  به إلى سـلـسلـة جبـال وعـرة لقـد انـاخ راحلـته  عـند ربـية
على  أحـد اجلبال مـستـغال  نوم اجلـنود الـذين  يشـعرون  بـاألمان الـذي يسود
ـكـان; وذلك ألنه  أعــلى قـمـة مــا بـ  جـمـيع اجلــبـال  احملـيـطــة  وكـذلك النـهم ا
ــوحش تــفــقــد اجلــنــود الــنــائــمــ وغــطـى ودثـر ــكــان ا الــوحــيــدون  في ذلك ا
أجسـادهم  اخلـاوية  الـتي يـقـرصهـا  الـبرد بـ الـفيـنـة واألخرى. كـانت الـزوجة
عتقلـة تردد كلمات قـالتها سابـقا" ال اعرف مكانه ولـكن اعرف انه سوف يعود" ا
لك رأة   تـنـصـاع  ألمـره وتعـتـرف: رفـسـهـا  ا لـك غرفـة الـتـحـقـيق لعـل ا زار ا
الذي يـنتـعل جـزمه مصـنوعـة من جلـد أسـد لم تفـز من نومـتهـا  الـتي مر عـليـها
سوى   برهة من الزمن لـذلك هي أرادت أن تستغرق  في الـنوم وان كان هناك
من يعكر نومـتها تلك  وحـلمها  الذي شـارف على االنتهـاء... رفسة اخر وكانت
رأة من الـرجل األخرى  الـتي تـغـطـيـهـا جزمـة مـصـنـوعـة من جلـد قـنـفـذ ولـكن ا
تعب من مستغرقه في  النـوم احللم أسند أمره إلى زوجهـا الذي مدد جسده ا
الرحلة الطويلة وغـفا مع اجلنود النائم احلـلم الذي اطرق  بابه كان حلم غير
لعـله  يـتفـرغ  لـتمـام  ما مكـتـمل إذ أن  اتمـامه عـنده انـقلب عـلى جـهة  الـثـانيـة
أسـنــد إلـيه من حــلم يــنـعــرج احلـلم عــنـد بــاب غـرفــة الـتـحــقـيـق ويـعـود واذ أن
ـلك الذي اجلنـود الـنائـمـون  قـد اوصلـو  صـاحب اجلـزء الثـاني من احلـلم إلى ا
ـلك  هي لم تـقل طـلـبه مـد بـصـره  في عـيـني زوجـته  الـتي جتـلس إلى جـانب ا

كلمة  البته ح قال لها بغضب:
اذا حلمت حلما غير مكتمال?!!  -

لك واالمـراء  والزوجة التي حلمت قصلة وامام  الـناس وبحضور ا ارسل إلى ا
حلما غير مكتمل اعلن قطع راس صاحب اجلزء الثاني من احللم.
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