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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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سمـعتهـا من شاعر فاشـتعل لهيب
الــقــلب ألنـه جــمع بـــ اثــنــ في
واحــد فــكــان الــنــاجت واحــد وهــو
(الــوطن)  وهـنـا خــالـفـنـا عــمـلـيـة
اجلـمع في مادة الـرياضـيات حيث
كان حـاصـل جمـع واحد مـع واحد
يساوي اثـن وهي عمليـة يعرفها
الـصـغــيـر قـبل الــكـبـيــر ألنـهـا أول
درس تــعــلــمـنــاه في الــصف األول
االبــتـدائي .لم يــكن لي بــيت فـكـان
حلمي الوحـيد إن ابني ذلك البيت
الـذي حــلـمت به فـي نـومي وحـتى
فـي يـقـظــتي كم كـان احلــلم طـويال
ذلك الذي يتـوسد راسي بوسادتي
الناعمة  بدأ يتحقق لي ما حلمت
به طـــويال لــيـــكــون لـي وطــنــا الن
الوطن والـبـيت كمـا أسـلفـنا أعاله
عـولي حفرت األرض رغم واحد .
حــرارة الـصــيف وبــرودة الـشــتـاء
الذي نظرت بهما احتادا لم أعهده
ســـــابــــقـــــا  ووضـــــعـت األســــاس
وأحكمته جيدا الن النصائح بدأت
ـتـ تـتـوافــد عـلي بــان األسـاس ا
يـجـعل الــبـنـاء رصـيـنـا  غـمـرتـني
فــرحـة ألني شـاهـدت وطـني يـعـلـو
عـــــــلـى األرض وبــــــــدا الـــــــنـــــــاس

يشاهدونه كما أشاهده إنا .
ســــاعـــدنـي اإلخــــوة واألصــــدقـــاء
ــعـارف وظـالل الـســقف وبـعـض ا
بـــدا يـــحـــمــــيـــني مـن قـــيظ احلـــر
وزمـــهـــريـــر الـــشـــتـــاء  صـــنع لي
احلداد بـابـا لـلدار وطـلـبت منه إن
تكـون من النوع اجلـيد لكي حتمي
الـــبــيت من اخلـــارج ألنــهــا الــدرع

األول والبد إن يكون متينا .
اكـتـمـل الـبـيت وأزاح عـني الـتـعب
واإلجــــهــــاد ألنه أصــــبـح لي وطن
ومن لـه وطن يجـد احلـنـان والدف
وأكــيــد احلـــنــان  كـــانت لــيـــلــتي
األولى فيه هانئة وأحالمها وردية
ألني مـــــعــــول عـــــلى بـــــاب الــــدار

الصلبة وجدرانه السميكة .
ا لزيارة وفي لـيلة تـركنا الـدار ر
أو مـن هـــذا الـــقـــبـــيل وأوصـــدنـــا
أبوابه جـيـدا وحتـديدا اخلـارجـية
منه  وفي اليوم الـثاني عادت بنا
اإلقــدام فــهي تـعــودت الــســيـر في
طـريـقـهـا الن اخلـطـوات مـرسـومـة
إمـامهـا رسـما مـحفـورا  تـفاجـأنا
بان باب الدار محطمة ولم ينفعها
صالبــــة احلــــديــــد الــــفــــوالذيـــة 
ووجـدنا مقـتنيات الـبيت النـفيسة
قــد تــبـخــرت بــدون أثــر  وهـدمت
بـــــعـض أركـــــانـه ولم تـــــشـــــفـع له

األسس احلصينة .
بــدا عــويــلــنــا يــســمع أخــر احلي
والـلــطـم عـلـى الــرؤوس واخلـدود
وكـأن عــزيـزا قــد فـارقــنـا  وبـدأت
الـتهدئة تـأتينا مـجانية (مـسلفنة)

متحدة بقول واحد ..
مـــالـك يـــا رجل مـن اســـتـــطـــاع إن
يبـني بيتـا يستطـيع إن يبني أخر

...
ردي بـكـلمـات حـفـظتـهـا من غـيري

حفظا على ظهر قلب 
من ضــاع داره فــقـد ضــاع وطـنه 

فلم يعد لي دار وال وطن ...
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حـ تعالج موضوع الصبر في الشعر العربي ال بد أن
تـمـر عـلى سـيرة امـرأة عـاشت في اجلـاهـلـية و اإلسالم

رحلت وعانت من مرارة الفقد في ا
ـرأة هي اخلـنـسـاء الـتي فـقـدت أخـويـهـا صـخرا هـذه ا
ومـعـاوية فـي اجلاهـلـية فـبـكت بـحرقـة حـتى كادت تـفـقد
عـيـنيـهـا و أنشـدت أشـعارهـا الـرقيـقـة في تعـداد مـناقب

الفقيدين فقالت عن صخر:
أعيني جودا و ال جتمدا /أال تبكيان الفتى السيدا

و قالت عن معاوية: 
أال ال أرى فـي الـنَّــاسِ مـثلَ مــعـاويهْ /إذا طَــرَقَتْ إحْـدَى
الـلّيالي بِـداهِيَهْ  و أسلمت اخلـنساء فـتغير أسـلوبها في
صـائب; و انتـقلت مـن حال التـفجـع و إظهار مـواجهـة ا
اجلـزع الى حال الـرضا بـأقدار الـله و التـخلـق بالـصبر
ـؤمن يعـيش بـ الـنـعم التـي تسـتـحق شـكر اجلـمـيل فـا
ـصـائب الـتي تـتـطـلب الـرضـا و الـصـبـر ـنـعم و ا الـلـه ا
وفي احلـالـ هـو مـأجـور يـرتـقي في مـنـازل الـصـابرين
ـا يتـفاجـأ الـدارس ح يـرى تغـيرا الـشـاكرين نـعم; ر
في حال اخلنساء و لكن هذا االستغراب سيزول عندما
ـان بالـله ح يـدخل الى القـلب و احلياة يـعرف ان اال
فـإنه سيكون خيـرا و نورا و سعادة لصـاحبه في الدنيا
و اآلخــرة لـقـد فـقــدت اخلـنـســاء في اإلسالم أربـعـة من
الــولـد; (عــمـرة وعـمــرو ومـعــاويـة ويــزيـد) في مــعـركـة
الـقادسية و لكنها لم تـقل: خرجت من فقد في اجلاهلية
ـانهـا بـالله أكـبر من أن تـنزلق الى فـقـد في اإلسالم فإ
ـزالق; بل إنـهـا هي الـتي كـانت حتث أبـنـاءها فـي هذه ا
عـلـى اجلـهـاد في سـبـيل الـله لـيـفـوزوا بـأجـر الـشـهـادة
وتـفوز هي بـأجر الصـابرين و انحـسر البـكاء و النـياحة
عـن شاعرة الـرثاء; تـلك التي غـرست آللئ دموعـها على
أخــويــهـا و ســكــبت عــلـيــهــا أشـعــار األسى; فــلم يــجـد
الـدارسـون شـعرا لـلـخنـسـاء في رثـاء أبنـائـها و لـكـنهم
وجـدوا ما هو ارقى و أعلى من ذلك فـقد قالت اخلنساء
عـند سـماع خـبر استـشهـاد أبنـائها:  “احلـمدلـله الذي
شـرفـني بـقتـلـهم وارجـوا من ربي ان يجـمـعـني بهم في

مستقر رحمته”.
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ــنــزلـة النــضــيـر لــهـا اجلــهـات 
.الـعـيب هـو انـنـا نـصـدق ونؤمن
بـــامـــور التـــتـــعـــدى الـــصـــوريـــة

واالعالمية.
ــضــلـــلــة الــتي التـــســتــنــد الى ا
احلقـيـقيـة. هـناك مـفاصـل كثـيرة
جتــهـد جـهــدهـا وتــعـمل من اجل
ذلك بعيدة عن الواقعية.علينا ان
نكـون اكـثـر حـرصا عـلى مـانـريد
حتقيقة الجنعل كل همنا شخص
او مـؤسسـة وبالـتـالي تتـب لـنا
انــهـــا بــعـــيــدة اشــد الـــبــعــد عن
مانـتـصورة ومـا نـقل.اليـنـا.كثـير
من اجلـهــات تـعـمل لــيال ونـهـارا
مـن اجل ان تـــقـــنـــعــنـــا بـــان ذلك

الــــشــــخـص وتــــلك اجلــــهــــة هي
احلـــريــصــة ولــيس هــنــاك بــديل
والنــصـــيــر لـــهــا وهــذا نـــتــيــجه
صـالح الشخصيـة والنفعية.او ا
الـتــخـلص من امــور حتت غـطـاء
ذلك.يــــجـب ان تـــكــــون مــــطــــالب
الشعب مـطالب واقعية في صلب
مــانــعـانــيــة فـبــقــاء زيـد أو عــمـر
اليـحـقق لـنـا بــقـدر مـايـحـقق لـنـا
ـصــون حـقـوق وجـود دســتـور 
ـــؤســـســات. اليـــكــون االفــراد وا
ـــطــلـب الــشـــعــبـي بــعـــيــداً عن ا
مــعــانـاة الــشــعب هــنـاك قــوانـ
وامـور كــثــيــرة اليــطــلع عــلــيــهـا
واطن مسـؤولية جـهات معـنية ا

يـقف ابـنه في الـغـابـة بـانـتـظـاره بـعد ان نـبـتت اقـدامه في
االرض وحتـول راسه الى عشً لـلـعـصـافـيـر و هـو يـنـتـظر
والـده ليـعود الـيه مضى عـلى غيـابه عقـود .. سمع صوت
اقــدام قـادته نــحــوه واجه صـعــوبـة فـي ادارة وجـهه امالً
لـيـرى فـاذا صـيـادان يـحـاوالن اصـطـيـاده حـاول الـهروب
لـكن جتــذرت رجـلــيه سـحب الــصـيـاد االشــقـر ورفع يـده
عـاليـة اغمض الـولد عـينـاه خوفاً مـنه فاذا بـه يقطـع حبال
الــذي حــوله وحــرره شــكــر الـــصــبي الــصــيــاد االشــقــر
وبـضحـكـات خبـيـثة قـال له انت سـوف تسـدي الي خـدمة
مـقابل هذا فـعل ومرت اعـوام هو يسـتعبـده باعمـال شاقة
كـبر الـصـبي و اصبح شـابـا يافـعا يـعـتمـد عـليه في تـدير
ـا قـدمه اصـيـاد من امـوره لـكن صـبـر عـلى هـذا احلـال 
مـعروف له اال ان استغالله لم يقف احلد فذا به يطلب ان
يـعـطـيه من دمه لـيـروي عـطـشه مـرة بـعـد مـرة تـكـرر طـلب
وبـدا عــروق شـاب جتف وهـنـا قــرر فـرار من سـيـده واذا
ــلم حـاجــيـاته و غــادر بـيت نـهض مـن الـصـبــاح الـبــاكـر 
صـياد وعـندما وصل به الى نـهايه طـريق راى سيارة من
بـعيد قادمة فـارسل اشارات لها فصـعد تبادال احلديث و
اسـئــله هــو من انت مـاذا تــفـعـل بـالــطـريق نــحـو الى ذلك
فـقص عـلــيه فـتـذكـر الـصــيـاد انه ذلك صـبي الـذي اسـره
االشـقـر وبـدا تــفـكـيـر طـابع بـه قـال اطـمـئن انت في امـان
مـعي و وعـليك انت تـطـيع كالمي لـتنـجـو مـنه فهـذا ايـضا
وعـداً لـي قـال له الــشــاب البـأس لــكن لــفــتـرة واكــون انـا
صـاحب كــلـمــة في حـيــاتي وال ارضى بـعــدهـا بــالـتـدخل
اجـابه بالـتاكـيـد بالـتاكـيـد وانا ال اثـقل علـيك بـالعـمل لدي
مـزرعـه وانه وقت حـصــاد فـاذا تــســاعـدني وبــنـفس وقت
اعـطـيك مـقــابل وافق الـشـاب بـالـعــمل وبـعـد مـضي فـتـرة
ـزرعة وتـربـيـة حـيـوانات بـدا يـثـقل عـلـيه الـعمـل ويضع بـا
اغالال فـوق عـنـقه فــصـبـر عـلى هـذا حـال ولم يـعـد صـبـر
جـمـيالً الى ان طـفح الـكيل و لـم يعـد يـسع صـدره وهرب
بـعـد ان اصـبح مـطـلـوبـاً لـلـصـيـادان فـحـاصـرا شـاب في
وسط سـاحـة و بدا بـنـطق شـهادة بـعـد ان يـاس من جناة
فـاذا بصـيادان اطـلقـا نار عـلى بـعضـهمـا ولقـيا حـذفهـما
هـنـا وقف شـاب مهـذول بـالـقدر وسـمع صـوت والـده قال
حـررني وحـرر اخوتك يـاابـني لم انـتركـك لكـني كـنا حتت
رحـمه طــغـات .. يـاولـدي لـم يـعـد صــبـر مـفـتــاحـاً بل ثـأر

باحلق هو جناة.
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لم احس بــــوجــــوده بـــالــــرغم انه
اصبح جاري بنفس العمارة التي
اسكـن بـها رقـم شقـته  9وشـقتي
تـسـلسـلـها  10وانـا اكره الـرقم
ولــيـس لــســبـب مــا بل احـــتــفــظه
لــنــفــسي رايت وجــهه بـالــصــدفـة
يـكـبــرني بـعـشــر سـنـوات عــنـدمـا
قـرات عقد ايـحاره الذي تـركه عند
ـا طــرق عــلـيه صـاحب الــبــنـايــة 
البـاب الخـرج من تـكرار الـطـرقات

فقال لي
 _هــذا عـــقــد الــدكـــتــور الـــســاكن

اجلديد.. 
ضحكت في وجهه واجبته
 _صار تامر ساسلمه له. 

تـمــعـنـت في لـلــعــقـد الجــد تـاريخ
والدته مـــــــثـــــــبـت في حـــــــقـل رقم
االحـــوال لــلــمــدنـــيــة تــولــد1949
يــكــبـرني بــعــشــرة سـنــوات حــقـا
حملت شـــــعـــــيـــــرات راسـه كـــــانت
بـيـضـاء وبـشرة وجـهـه الـصـافـية
دفــعــتــني اجل له االحــتــرام فــانـا
مـغـرم بـهـذا الـلـون والـذي دفـعـني

ان اسال قبل الزواج

 _هل لون بشرتها بيضاء.. 
كـانت ســعـادتي وهــيـامي عــنـدمـا
ارى امراة بيضاء ترتدي السواد
كنت اجن لذا منـذ طفولتي عاشق
لـهذا اللـون البـاهر ابتـسامتي لن
تفارق وجهي وانا اضع بيده عقد

االيجار وبتودد قلت
 _عــقـد االيـجـار تــركه لك صـاحب

البناية يادكتور.. 
لـعـله احس بـفــرح غـامـر وشـعـور
بـالــزهـو النه قــد تـصـور الــوحـيـد
الذي يحمل شهادة الدكتوراه لذا
بـادلـني بضـحـكـة رغم جفـافـها اال
انهـا افرحتني لـيرد علي بكل ادب

ووقار
 _اشكرك.. يا جاري العزيز.. 

كــلــمــة تـقــال في اغــلب االجــابـات
تداولة كان بودي ان الروتينية ا
اخـذ بــاحلـديث مــعه لـكن عــجـلـته

دفعته بالكالم
 _اشــكــرك جــدا يــا اخي الــعــزيـز
القاك فيما بعد.. طابت ليلتك.. 
الكــثـر مـن مـرة دفــعـنـي الـفــضـول
حــــيث كـــلــــمـــا ســـمــــعت صـــوتـــا

بذلك .النـريد ان نكـون كبش فداء
لغيرنا وبعيدا عن مانصبوا اليه
ومـــانــريــد ان نــحـــقــقه من خالل
الـــتــظــاهــرات واالحـــتــجــاجــات.
عـلــيـنــا ان نـتــعــلم من مـايــجـري
ويـــجب نــــقـــرأ االحـــداث جـــيـــدا
النتـأثـر بـاالقـوال الـتي لـيس لـها
من الصحة شيء.مصلحة الوطن
ــواطن من اهم االشـيــاء الـتي وا
عـلـيــنـا وضـعــهـا نـصب اعــيـنـنـا
حــيـنــمــا نـقــدم عـلـى اي فـعل من
ــا يــكــلــفــنــا االفــعــال الن ذلك ر

الكثير .
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هـنـاك رجال اكـفاء وذوو شـخصـيات جـد ذكيـة ومثـابرة
لـكـن شـخـصـيـة الـكـبـيـر ســعـد الـبـزاز رئـيس مـجـمـوعـة
ـستـقل واحملايـد تخـتلف كـونه دومـا يستـجيب االعالم ا
الى كـل من يـنـتــخـيه ويـطــلب مـسـاعــدته فـيـســتـجـيب له
ـا يـريح ـسـاعـدة  ــنح له ا ويـخــدمه بـرمـوش عـيـنـيه و
ســائـله لــهـا اتت شـخــصـيــات كـبـيــرة الى الـســلـطـة في
الـعـراق ولم نعـثـر على مـا نبـغـيه ونرجـوه كـما ان يـكون
ـبارك الى اي كـشخص اسـتاذنـا العـزيز سـعد الـبزاز ا
بـقعـة نتـوجه في العـالم اجمـع ال نستـطيـع ان نعثـر على
ـنح فـقـراء بـلـده شـخــصـيـة كـشـخـصـيـة الــبـزاز الـذي 
رض او العوز الـعراق الراحة والطمأنيـنة والشفاء من ا
ـعـوزين اطـلـبوا وتـوسـلـوا لـربـكم يا ـ وا ـتأ لـلـفـقـراء ا
ـتــألم ان يـحـفظ االسـتـاذ الــكـبـيـر سـعـد ابــنـاء شـعـبي ا
انه ان الـذي ا نـحه الصـحة والـعـافيـة واال الـبـزاز و
اكـبر من كل شيء في هذه الدنيا الفانية. صفقوا كثيرا
ومـطـوال لـكل رحـمـة وانـقـاد لالسـتـاذ سـعـد البـناء وطـنه
ـتـألم يــا رب حـفـظك وحـمــايـتك ورحـمـتك الى وشــعـبه ا
مـقـام االستـاذ سعـد البـزاز العـزيز واحـرسه واحمه من
كـل اذى ظاهـر وخـفي ودمت دومـا وابـدا ذخرا وحـبـيـبا

ومناصرا البناء بلدك العراق االغر العزيز.
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هـــذه ارض كــــربالء مــــوضع اجلـــد

والعالء ما ازكاها طاب ثراها
ــشي مــكــلل طــلع ضــعن حــســ 

ابهيبه امامه
وطـوك بـفـرسـان غـالب صـفـوة الـعز

والشهامة
مــتـجـه الرض الـشــهــادة والـبــطــولـة

والكرامة
ومـن وصـلـهه حـســ جـادت كـربـله

بأول عالمة
صـاح وهـو يشـمـهه هـذه االرض ما

اسمها
صاح شذاها طاب ثراها

اخذ من الـتربـة قبضـة وسأل فـتيان
نيه ا

جــاوبــوا الـــطف اســـمــهه ونـــيــنــوى
والغاضريه

وبعـد حتمل اسم رابع كـربلـه الكاع
الزجيه

من ســـــمع هـــــا االسم نـــــاده بــــهــــا
االرض مرقد اليه

انـزلـوا الـركب هـا هنـا بـعـثت اخلـلد
حولنا

فقصد ناها طاب ثراها
ذكرت عن جدي محمد هاخلبر شد

انتباهي
كال تستشهد ابتربه الهه تضاهي
الـبـاري عـلى اجلـنـة يـزفـهه وبـيه كل

مسلم يباهي
والروايات تشهد قد رواها محمد

فسمعناها طاب ثراها
ابـدمعه اخملـتـار جدي تـرجم اسرار

الروايا
كـال يا مـظلـوم يـبني راح اوضـحلك

خفايه
وكـل انـــصــــارك تـــضـــحـي وتـــدخل

نايه بسوح ا
ســـوف يــــعــــلـــو نــــداءكم ثـم جتـــري

دماءكم
في بوغاهه طاب ثراها

مـثل مـا وعـدني جــدي لـلـوعـد بـانت
عال

اجـيـنه لــلـطف ولـكـيـنـه عـسـكـر عـلى
احلرب عازم

جــيش ســبــعـــ الف طــاغي رافــعه
ارماح وصوارم

وحـنه بـ تـسـعـ فـارس صـحـبتي
وفتيان هاشم

ح جتري دماؤنا عند ربي جزاءنا
في علياها طاب ثراها

نـاده يـا صـحـابي وبــنـيـني واخـوتي
واوالد عمي

وحــدي عـيــفــوني اقـاوم والــســيـوف
تريد جسمي

وانـتـوا مــا مـطـلـوب دمــكم احلـسـ
طلوب دمي ا

روحــــوا عــــني يــــا بـــواسـل احلـــرب
مكتوبة باسمي

ـــا االمـــر امـــركم فـــاطـــلـــبـــوا مــا ا
سيركم

عترة طه طاب ثراها
صـــيـــحـــة وحـــدة الـــكـــوم صـــاحــوا

هاالعمر ما يسوة بعدك
هـالـدنـيـة واجيـوش ال امـيـة شـاهرة

االسياف ضدك
اشـلـون يـ الـنـبي الـهـادي ابـكـربله

انخليك وحدك
يا وجـه يوم القـيامـة انواجـه اخملتار

جدك
ت واخلــلــد هــذه احلــرب حــربــنــا 

دربنا
وعرفناها طاب ثراها

اخـذوا من حسـ رخـصه وادخـلوا
بسوح احلرايب

ضـحــوا انـصــاره وبـعـدهـم ضـحـوا
الصفوة الغوالب

وظل ابــو الـــســجــاد وحــده ايــقــاوم
افواج الكتايب

ومن صــمــودة ومن كــفــاحه شــافت
الدنيا العجايب

جـسـمه كـعـبـة الـضـبـا راسه شـعـلـة
االبا

الح شتاها طاب ثراها
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ـوت وعندمـا نسمع كـلنا يـخاف ا
بـه تــنـــتـــابـــنـــا هـــواجس واحالم
ـتعة مخيـفة بـعض الشـي ولكن ا
فـيه عنـدمـا نريـد شـيئـا او نـحقق
اشــــيــــاء او قــــد يــــكـــون الــــظــــلم
وت واحلـرمـان يـنـسـيـنـا خـوف ا

واقفة تنادي لبيك ياعراق نعم هو
العـراق الـذي نـنـتظـر مـنه الـكـثـير
الطـريق أمامـنـا طويل جـدا ونحن
أصــبـــحــنــا نـــعــلم ونـــدرك مــاهــو
الوطن وماذا تعـني كلمة وطن هو
االم واألخـت واألخ واألب هـــــــــــــــو

األمـان بـعــد مـا فـقــدنـا هـو الـروح
بـعـد مـا فــقـدت هـو الـهـواء الـنـقي
بعـد ما تلـوث هو الثـروات بعد ما

سلبت هو العراق..
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وت او عـنـدما نـرى اعـز الـنـاس 
جــوعـا وعـطـشــا ومـرضـا من أجل
ـوت بل نـقف أمامه ذلك ال نـهاب ا
ونـــحـــاربـه واعـــز من الـــروح هـــو
الـوطـن ارواحـنـا فـداك هـكـذا نـرى
الـشـباب واألطـفـال والـنسـاء كـلـها

ـر االن بأصعب مـرحلة الـعراق 
أال وهي مرحلة النفاق السياسي
واالعالمي وتضـليل احلقائق من
اجل تصـديق مـايراه الـشعب في
ـفـاصل الـكـثـيــر من الـقـنــوات وا
ــصــورة ـــرئــيـــة وا االعالمـــيــة ا
ــســمــوعــة ولالسـف الــشــديـد وا
اغلب الناس تؤمن وتصدق بذلك
ـــصــادر وعـــدم رجــوعـــهـــا الى ا
ـــــوثــــوق بــــهـــــا والــــشــــواهــــد ا
احلقـيقية.لـذلك نرى في مايحدث
الـيـوم. من اجلـهل ان نـصـدق كل
مـانـسـمعـه ومانـراه مـنـقـوال عـبر
تلك االسـاليب وجنعل من الـكثير
ؤسـسات او من االشـخـاص او ا

باخلارج افـتح الباب كي اراه لكن
اصــاب بــالــفـشل واحـس ان لـيس

لي نصيب فاردد مع نفسي
 _ليس لي في الطيب نصيب.. 
ــتــاخــرة كــانت حــاجــزا عــودته ا
قـويا بـينـنا ورغـبتي تـتزايـد كلـما
مضت االيـام كـنت ال احتـسب لـها
فال عــلم لي ان كــان الـيــوم ثالثـاء
او خمـيس ام جمعة كـلها تساوت
وكـلها مـضت مقـطوعة من الـعمر
ســنــوات مــضت عـلـى عـجل واول
من تــــــركــــــنـي اوالدي وزوجــــــتي
واتـهمـوني باخلـرف قسـوت على
روحي ان اعذبـهابـشـدة واحرمـها
من مـــلــذاتــهـــا فــاقـــســو عــلـــيــهــا
الخــبــرهــا بـــان من يــطــلق صــفــة
الـنجـاح علـيهـا فهـو خائب مـثلـما
انــا اعـش حــالــة خـــيــبــة كـــبــيــرة
لاللتقاء بـهذا االنسان احلي الذي
ة ك لم اعـرف اي شـيء عنـه هـز
لم احتـمـيهـا بل حـتى مـواجهـتـها
ـا طــال غـيــابه القـفــز من فـراشي
وباب شقتي يطرقها شابا وسيما

عند رؤيتي له قال لي
 _يا حاج انا ابن الدكتور.. 

تــمــعــنت بــوجــهه رايت ان هــنـاك
شبها ظاهرا به قلت له
 _الدكتور طال غيابه.. 

ســــكت قــــلــــيـال واخــــافــــني هــــذا
الـــســـكـــوت وحتـــقـق احـــســـاسي

ا قال لي بعدها خاوفه 
 _لــقــد لـبـى نـداء ربـه بـالــســكــتـة

القلبية.. 
كـــانـــني جتــــمـــدت وتـــوقف الـــدم
بــشــرايــيــني وانـــتــابــني شــعــور

بالذهول فخرج
سؤالي عفويا 

 _اشــهـــر طــبــيـب بــاخـــتــصــاص
وت يالسكتة القلبية?  القلب.. 
لم اضـف عــلـى كالمي شـــيـــئــا بل
قــلت رافــعــا يــدي لــلــســمــاء وانـا

اتوسل بربي
 _رحــمــاك يــا ربي بــاالحــيــاء من
مــثـلي.. ورحــمــاك بـاالمــوات مـثل

جاري الدكتور.. 
جـــســدي يــرجتف وعـــيــني تــدمع
ونـــظــــراتـي الى االشــــيـــاء الــــتي

تخص جاري ودموعي تنهمر..
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