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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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عــمل إلحـدى اجلــمـعــيـات (جــمـعــيـة
كالب الشوارع)  اعتـقد بان عالمات
الـدهـشـة قـد أحـاطت بـكم كـمـا فعـلت
بــنـــا مـن قــبـــلـــكـم عــنـــد قـــراءة اسم
اجلــمـعـيــة مـكـتــوبـا بــاخلط األحـمـر
الكبـير . ال نريـد إن نطيل في إحداث
الفلم وال داعي لـوصف الدموع التي
سـالـت عـلى اخلـدود نــتـيـجــة تـشـرد

الكالب (أجلكم الله) .
هـنــا تـوجـهت نـحــو أدوات الـكـتـابـة
وقــدمت لـهــا جـمـيـع الـتـنــازالت لـكي

ـــفــــاوضـــات تـــعــــود إلى طــــاولــــة ا
وتعطيني عـروضها السابـقة ولكنها
أبت إال إن تـنـزل من سـقف مـطـالـبـنا
فـلم يـكن لنـا فـسـحـا إال القـبـول بـها

رغم قلتها .
قــررت إن اكـتـب كـلــمــات ال تـتــجـاوز
ــطــالــبــة أصــابع الــيــد الــواحــدة وا
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أخــذ يـسـرق الــنـظـرات إلى و"شـمــاغـا" 
وجــهــهــا الــذي بــدا له كــبـزوغ الــهالل
ـــرأة الــتي بــجــانــبه وشــوش في أذن ا
وبـدا االنــبـهـار واإلعــجـاب واضح عـلى
وجـهـة حـاول أن يــخـفـيه حـتى ال يـبـدو
ـرأة من ريــفـيّـا ســاذجـا.اقــتـربت تــلك ا
العـمة وابـنة أخـيهـا وحيّـتهـما بـحرارة
وعـلى وجـهـهـا ابتـسـامـة رصـيـنـة قالت
لـلـعـمـة: هي ابـنـتك ? ال إنـهـا ابـنـة أخي
وأخذت تـسوق األسـئـلة والـعمـة جتيب
حـتى إنـها سـألـتـها بـكل لـطف ومحـبـة 
من أي بـيت وأين يـسـكـنـان ومـزيدا من
األسئـلة حول أهـلهـا ومنطـقة سـكناهم
أما ليـلى تفكـر كيف تبـحث عن حبـيبها
جــاء صــوت ــديـــنــة  في وسـط زحــام ا
الـقـطـار لـيـخـرق عـلـيـهـا أفـكـارهـا حـيث
وصل إلى مــحــطــته ا?خــيـرة نــزال من
القـطار فـوطأت أحالمهـا لتالمس أرض
احلــقــيــقـة الــتي حتــلم بــهــا وصال في
ســاعــة مــتـأخــرة من الــلــيل ال يــعــرفـان
دينة وجهة أخرى أو طريق في داخل ا
استـأجرا يدلـهـما عـلى مكـان إسـتراحـة
غرفة صغـيرة ليسـتريحا فـيها من تعب
الـــســفــر وفـي الــصــبــاح تـــوجــهــا الى
فـالتـقـياه مـقصـدهـما حـيث يـعـمل حمـد

هناك .
مـألت الـســعــادة قــلــبـاهــمــا وتــعــانـقت
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بعـد عام 2003 وحتديـدا بعـد سقوط
الـــنـــظــام الـــبـــائـــد والى األن قــرارات
تعاقبة غير مسؤولة وال احلكومات ا
مـدروسـة  والـشـعب الـعراقـي هو من
حتــمل جـور تـلك الــقـرارات اخلـاطـئـة
ودفـع لــهــا ثــمــنــا بـــاهض من عــمــره

واعمار األجيال القادمة. 
وحـ تـنـظـر لـتــلك الـقـرارات يـتـبـادر
الـى ذهــنـك أنـــهـــا تــصـــدر مـن أنــاس
لــيــســوا أهال لــلــقــرار ولــيس لــديــهم
درايه بـــعــــواقب قـــراراتـــهـم الـــغـــيـــر
مــدروســة. وان كـان بــعض الــقـرارات
عــمـــلت بــهــا بـــعض الــدول وجنــحت
ألنها مستـقرة أمنياً واقـتصادياً فهذا
اليعـني أن تنـجح في بـلد يعـاني لآلن
من الـفـوضى . بـعـد مـا عانى مـن ظلم
وجـــور وكـــبـت لـــلـــحــــريـــات في زمن
الـنـظـام الـبـائـد. وحـ سـقط الـنـظـام
تفجـر هذا الكـبت وحتول الى فوضى
وهـذه الـفـوضى سـمـيت بـاحلـريـة في
مــفــهــوم الــبــعض . لــكن هي فــوضى
تـصــنف بـأشــد قـســوة من الـطــغـيـان
.فــعـلى أصــحـاب الــقـرار .ان يــهـيــئـو
األرضية اخلصبة للقرار قبل اصدارة
ثمرة تزرع .الن القرار اشبه بالنبتة ا
في أي أرض لـكن التـثـمـر والتـنتج أن
لم تـــكـــون األرض مالئــمـــة لـــهــا وفي
مـوسـمـهـا ..فــبـعض الـقـرارات أخـذت
الـبالد والعـباد الى مـا اليحـمد عـقباه
حـ صـدرت بـغيـر وقـتـها والمـكـانـها
وإخص بــالــذكــر قــرار مــنع اخلــمــور
الذي انـقلب نـتاجـها الى أضـرار على

الـــشــعـب الــعـــراقي بــســـبب إصــداره
وتـنــفـيــذه في الـوقت اخلــاطئ .وهـذا
القرار أثارَ حفيظـتي كما اثار حفيظة
الكثير وانا اتساءل كيف يصدر هكذا
ــان قـــرار في بـــلــد تـــدعي قـــادته األ
بــالـتــعـدديــة وإحــتـرام حــريـة جــمـيع
الــقـــومــيــات وحـــ احتــدث عن هــذا
القرار ال يعـني اني اشجع على شرب
اخلـمـر او بـيـعهـا .لـكن يـفـتـرض على
احلــكـــومــة ان تـــهــيئ لـــلــشـــبــاب مــا
يـشـغـلهـا عن ذلك قـبل ان تـصـدر قرار
ــنع  مـثـال فـرص عــمل لــتـســتـثــمـر ا
او مـنـحـهم قـروض مـيـسرة طـاقـتـهم 
لــفــتـح مــشــاريع صــغــيــرة او ســلف
لــــلــــزواج حــــتـى تــــكــــبح غــــرائــــزهم
وتـشـجـعـهم عـلى بـناء أسـرة لـيـكـونو
أفـــراد نــــاجـــحـــ في اجملـــتـــمع  او
ـــان الــــســـيـــطـــرة عـــلى أضـــعف اإل
احلدود لكي تمنع جتار اخملدرات من
ــتــاجـــرة بــتــلك الــدخـــول لــلــبــلـــد وا
الــســـمــوم وحـــتى ال تـــكــون الـــبــديل
الـنـاجح لـلخـمـور وهكـذا تـكون هـيـئة
األرضــيــة لــهــذا الــقــرار الــذي أضـاع
حـيـاة الكـثـيـر من الشـبـاب بالـتـعاطي
ــتـاجـرة بـاخملـدرات  ونـحن نـعـلم وا
بــــأن الـــدولـــة عــــاجـــزة عن تــــوفـــيـــر
ـــصـــابـــ مـــصـــحــــات لـــلـــمـــرضى ا
بالسرطان من جـراء السموم الناجتة
عن عـمـلـيـة اسـتخـراج الـنـفط .فـكـيف
تــوفـــر مــصــحــات لـــلــمــدمـــنــ عــلى
اخملــدرات..وهـــذه عــواقب قـــرار مــنع
اخلــمــور  أمــا عــواقب الــقــرار الـذي

وبـهــذا غـصـة الــشـوارع بـالــسـيـارات
وزادت احلوادث بسبب تلك القرارات

اجلائرة بحق هذا الشعب .
ـستمر ناهج ا أما الـتعليم وتـغييـر ا
ـبـاني والـكـوادر الـتـدريـسـيـة وقـلت ا
وطــبــاعــة الــكـتـب في خــارج الــعـراق
تردي هذه مأساة ومستوى التعليم ا
راح ضــحـــيــتــهـــا الــطــلـــبــة . واكــثــر
الـقرارات الـتي صـدرة من احلكـومات
ـــتــعــاقـــبــة . أن صــحـت فــهي ال في ا

مكانها وال زمانها ..
فـعال أصـحـاب الـقــرار الـوطـنـيـ في
الــدولـة أن يــبـدأ بــدوارات تـثــقـيــفـيـة
ـرشح لـلـنــاخـبـ وكـيـفـيــة اخـتـيـار ا
ــلك احلــلــول الــفــعــلــيــة حلل الــذي 

سمح بتحويل األراضى الزراعية الى
ـصـانع ــعـامل وا سـكـنــيـة وإيـقـاف ا
الــكـــبــيــرة بـــالــعــراق مـــثل األســمــدة
واحلديد والصُلب وغيرها من معامل
ـعــجـون واأللــبـان وهي األسـمــنت وا
ــنــعــشــة كــانـت من أهم الــشـــرايــ ا
لالقتـصاد الـعراقي فـهذا قـرار كارثي
بــحق الـــشــعب الـــعــراقي .ألن حتــول
ـصـانع ـعــامل وا األراضي وتــوقف ا
ســـاهم بــازديــاد الــبـــطــالــة وتــدهــور
اإلقـــتـــصـــاد وجـــعل الـــفـــقـــر يـــســود

اجملتمع.
وامــا قـرار الـضـرائب الـتي فـرضـتـهـا
احلــكـومــة عــلى شـركــات االتــصـاالت
ــــتــــعــــارف ان فــــحـــــدث والحــــرج . ا

الـــضـــرائب تـــدفع من األربـــاح اال في
الـعـراق كـلـمـا ارتـفع سـقف الـضرائب
ارتـفع أجــور كـارتـات الــتـعـبــئـة عـلى
ــســتـهــلـكــ وبــذلك يـتــزايــد الـربح ا
واطـن إمام أنظار للـشركة ويتـضرر ا

احلكومة .
رور وقـراراتـها يـطول وعن مـديريـة ا
احلــديث وال يـنــتــهي لــكن ســأحتـدث
بـشـأن أرقام الـسـيارات فـقط وهـذا ما
اســتــحــدثــتـه لــنــا الــقــرارات الــغــيــر
مدروسة  في كل بلدان العالم التمنح
االرقـام اجلـديـدة اال لسـيـارات الـدولة
فـــقط وهــــذا لـــتـــحـــافـظ الـــدول عـــلى
التوازن في شوارعـها اال العراق فتح
ال االسـتـيـراد ومـنح األرقـام مـقـابل ا

مـشاكـلنـا األزليـة وليـكون أهال لـلقرار
.وتـرك الـعـرقيـة والـطـائـفـيـة لـيـتـسـنا
لــلـــحــكــومـــة الــقــادمـــة بــنــاء اوسس
صـحــيـحــة لـلـدولــة وتـرســيخ مـبـاد
الـوطـنيـة في أذهـان النـاخـب لـتـبنى

على الثوابت التي
تــضـمـن حـمــايــة كـافــة األفــراد الـذين
يـعـيـشـون عـلى أرضـهـا مـهـمـا كـانت
ديـانــاتـهم أو أصـولـهم أو أفـكـارهم
ــســاواة بـ كــافـة وأيــضـاً تــؤمن بـا
األفـــراد في احلــقـــوق والــواجـــبــات
وعـدم الـتـمـيـيــز بـ أطـيـاف الـشـعب

العراق .
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في تلك القرية الغـافية في أحضان نهر
جــمـــيل  مع صـــبــاحٍ تـــغـــمــره أشـــعــة
الشـمس الرقيـقة ونـسمات عـليـلة تهب
هنا وهناك  ,قطرات من الندى مجتمعة
فــوق سـيــقـان الــبــرسـيم  ,حـيث أوراق
الـتـوت. اسـتيـقـظت لـيـلى فـرحـة بـقدوم
يوم جديد وأفول األمس إلى غير رجعة
 ترتـدي عبـاءتها الـسوداء تـهرع تـطير
كـالــفـراشــات بـ اجلــداول واحلـقـول!!
ـدللـة خلمـسة من الـذكور فهي الـبنت ا
اء من النهر برفقة ذهبت بحجة جلب ا
صويـحباتـها وابنـة عمـها فقـد اعتادت
أغلب فتيات القريـة أن يذه بأنفسهن
ـاء بـهـذه احلـجـة تـذهب لـترى جلـلب ا
حــبـيـبــهـا وتــواعـده هــنـاك حتت ظالل
ا شبه حـبيبها شجرة الرمان الـتي طا
ـرة ذهبت خـدهـا بورده ا?حمـر هـذه ا
وحـبـيـبـهــا لـبث الـهـمـوم وكي يـتـنـاوال
أحـاديث الـقـلـب عـنـد تـلك الـضـفـة الـتي
تـتعـانق فـيـهـا سعـف النـخـيل وأشـجار
الــلـــيــمـــون لــتـــتالقح مع مـــاء الــنـــهــر
يــجـلــسـان هــنــاك طـويال حــتى كـادا أن
ينـسـيا األمـر الـذي جاءا من أجـله تـمر
عـلــيـهـا الــذكـريـات مع إلـتــفـاف جـريـان
الــنـهـر ووعــد حـبــيـبـهــا الـذي زرعه في
ت شجرة كانت مكان لقائهما ا?خير 
أ حتـتـهـا كـان كـفـيال بـأن تـنـتـظر تـتـفـيـَّ

تشـكـو لبـنت عمـهـا تبـاريح الهـوى وما
تـكـابـده من آالم الــفـراق. تُـمْـنِي الـنـفس
بعـودة قريـبة حلبـيبـها الـذي سافر إلى

بغداد ?جل العمل. 
ــدة مـــضت عـــدة أيــام عــلـى انــتـــهــاء ا
ــقـررة له بــالــرجـوع ولم يــرجع بــعـد ا
تــنــازع لــيـلــهــا الــطــويل الــذي بـات في
قـلـبـهـا ال في عـتـمة ا?فق والـهم أمواج
من ا?رق  اقـترحـت علـيـهـا ابنـة عـمـها
أن يــذهــبـا إلـى الـعــمــة الـعــجــوز زهـرة
لتـخفف من تخـمة احلـزن لديـها ذهبت
فارتمت ب يديها كالقتيلة وهي تشكو
ـا أصابـهـا من الـوجد فـأشـارت على
عــمـتــهـا أن يــذهـبــا إلى بـغــداد بـحــجـة
الـزيـارة وهنـاك تـلـتـقي به حـيث يـعمل
وافـــقت الـــعــمـــة عــلـى ذلك بــالـــرغم من
مــرضـهــا الـذي يــهـون أمــام مـا صــهـره
الـعـشق بـقـلب ابـنـة أخـيـهـا الـتي كـانت
شـعـلـة من الـعـواطف والـهـيـام. استـقال
ـؤدي إلى بغداد جـلست ليلى القطار ا
قرب الـنـافذة والـضحـكـة تتـراقص على
شـفتـيـها وهـكذا أطـلق الـقـطار صـفارة
الرحـيل ليعـلن عن بدء الـرحلـة جلست
بجانـبهمـا امرأة جمـيلة في الـثالثينات
من عـمرهـا تـرتـدي مالبس أنيـقـة تـلفت
النـظر إلى جـمالهـا وزينـتها وبـجانـبها
رجل رص طـويل الـقامـة يـرتدي عِـقاال

العيون لـتطفئ جمـر الشوق بقـيا يوما
واحــدا في بـغــداد وبــعـدهــا عـادوا إلى
وقرر أن يرسل أمه خلطبتها فقد القرية
عاد ثقيل اجليوب يـستطع دفع تكاليف
الــــزواج أرسل أمه خلــــطــــبــــتــــهــــا له
استُقبلت امه بحفاوة من قبلهن ورح
اعتدلت في جـلسـتهـا وقالت: جئت بهـا
الــيـــوم خلــطــبـــة لــيـــلى لــولـــدي حــمــد
قالت األم: ونعم الشاب ونتشرف بـذلك 
ــهـذب الــطـبع ذائع الــصــيت بـأخالقه ا
ولم تــبـدِ أي أعـتــراض .. تـصــاعـد الـدم
بــوجــنــتي الــفــتــاة وشــعــرت بــارتــبـاك
وخـجل.شـاءت الـظـروف أن تـتـأخـر ا?م
في إخبـار زوجهـا باخلـطوبـة اجلديدة
وفـي ذات مـــســـاء قــــدم إلـــيـــهـم ضـــيف
يعـرفـونه من بعـيد وهـو شـيخ عشـيرته
وذو وجـاهه وسـلـطـة ونـفـوذ جاء األب
إلـى زوجـــته وهـــو مـــبــــتـــهج من شـــدة
الغبطـة والسرور فـأخبرها أن رجال ذو
ثـروة كـبـيـرة خــطب ابـنـتـهم الـوحـيـدة
صـلــبت الـكـلـمـات بـفــمـهـا وشـاكـسـتـهـا
الـــعــبــارات من شــدة الـــفــرح فــكــتــمت
خـــطــــوبـــة ذلك الـــقـــروي الـــبـــائس ولم
تبدها هرولت مسرعة إلى ابنتها التي
لم تــبــلغ الــثــامـــنــة عــشــر من عــمــرهــا
أخــبـرتــهـا أن خــاطــبـا ذا غــنى وصـيت
تــقــدم لـــهــا وإنــهـــا ســتــتـــزوج قــريــبــا

يـعجز الـوصف وتعـجز الكـلمـات وكذلك القـلم وقد يـعجز
الـلـسان عن األوصـاف النه يـسـتحـق جمـيع مـافي الـعالم
من اوصــاف قـد يــكــون كــامل األوصـاف يــســتــحق هـذا
ـعـارك كـمـا الـشي هـو رجل قـاتل وهـو اول من يـتـقـدم بـا
وصـفـوه وقـالـوا عـنه جــمـيع الـضـبـاط والـنـاس اجـمع قـد
يـكــون مالكــا وحــامي احلـمــيــة انه الــفـريق الــركن قــائـد
مكافحة اإلرهاب عبد الوهاب الساعدي انه الساعد التي
تـسنـد علـيه جـميع األمـهات واألطـفال وانه الـساعـد الذي
شـرب مـن دجـلــة والــفـرات وال يــخــون بــلـده الــكل تــقـول
وحتـكي عنـه ولكن تـعـجز الـكـلمـات الـبسـاطـة والشـجـاعة
والـتواضع يحـبه كل من تكلم وسـلم وجالسه يـقولون ابن
الـســواد حــيـاك يــامن بــعـثـت لـنــا األمــان وقـالت دواعش
دن نحن نـحي كل من يقف معـنا من أجل بناء وحـررت ا

وطننا وكل من يخاف على سمعة العراق العظيم.  —bI « a

ـتذبـذبة تـظاهـرات العـراق تكـشف حـقائق هـذه احلكـومة ا
الـتي دخــلت اسـبــوعـهــا الـرابـع صـامـديـن امـام هــجـمـات
الـقوات الغـير عراقـية واقول هـنا غيـر عراقيـة الن تصريح
وزيـر الدفاع الـعراقي جناح الـشمري لـقناة الـعربية انه ال
يـعلم من اين اتت هـذه االسلـحة وكـيف دخلت الـى العراق
وهــذا يـــثــبت االمـــنــيـــة ال يــتـــعــدى  100م او 75 م لـــكن
ـسيـل للـدمـوع الـذي ال يـعـلم وزير ـصـيـبة الـكـبـيـرة ان ا ا
الدفاع كيف دخل العراق يتعدى 300م  وهذا اكيد صنع
تـظاهرين وهذا محرم دوليا ايـراني حسب ما يتحدث به ا
ألنه صـنع محـلي ايراني ومن الـواضح ان  رئيس الوزراء
ووزيـر الـداخلـيـة يـعلـمـون كـيف دخـلت  هذه الـقـنـابل ضد
ـتـظـاهـرين الن وزيــر الـداخـلـيـة هـو من بـدر وعـادل عـبـد ا
ـهدي حـلـيف ايران وأخـواله فـأي نـهج تسـتـخدمـوه ضد ا
ابـناء الـعراق وال اقول ابـنائـكم ال نكم لـيس عراقـي ألنكم
لحة ابناء جـئتم لتخريب هذا البلد لكن تصدوا لكم ابناء ا
الـعــراق وثـورة الــعـراق وشــبـاب الــعـراق ونــسـاء الــعـراق
وصـدقوني ايامكم قريبة الن دم الشهيد في اعناقكم فاين
ـفر .. ويـصرح رئيـس الوزراء بان هـناك عـصابـات تقوم ا
واضيع بـخطف الناشـط وايضا يـقول ال علم لنـا بهذه ا
اذا اين الدولة واين هيبتها التي تتكلمون عنها دائما واين
وزيـر الــداخــلـيــة من هــذه االمـور لــذا اتـضـح االمـر اكــثـر
وتـكشـفت حقـيقـتكم اكـثر بـانكم ال تـقودون هذه الـدولة بل
الـــذي يــقــود الـــدولــة هم غــربـــاء وانــتم حتت ســيـــطــرتــهم
وعـصابـات انكم تـعلـمون بـها والى اي دولـة تابـعة وفـاتني
ان اذكـر ان وزيـر الدفـاع قـال ايـضا ان قـوات الـشغب لم
تـتـدرب على هـكـذا مـظاهـرات واسـتـخدام الـسالح وهـناك
ـتظاهرين جـهة ثالـثة او طرف ثـالث هو من يقـوم بضرب ا
وهـذا تصريح خطير يجب ان يحاسب علية وزير الداخلية
ـهم الى احملـاكمـة وانـا اقول وكـذلك رئـيس الـوزراء وتقـد
كـرت عينيك يـا حكومة الي من تـعرف منـوا الدخل ومنوا
اخلـرج وبـس قـادرة عــلى الــفــقــيــر والـتــظــاهــر ... واقـول
لـلحكومة من السهل ان حتب الناس ولكن من الصعب ان

جتبر الناس على حبك فاخرجوا من ارض
الـعـراق الطـاهـر ال نكـم مهـمـا تفـعـلون
يـــبــقـى الــعـــراقي مـــرفـــوع الــرأس ال
يـنحـني ألسالـيبـكم ....انه وزير دفاع
ـسيل لـلدموع بس بـاالسم وقال ان ا

وجود عند القوات  ا

احـــد اكــثــر االســـمــاء الــتـي شــغــلت
فسرين  وجند اخـتالفاً كبيرا ب ا
ـــؤرخــ في حتـــديــد مــعـــنى هــذا ا
ؤرخ العرب واحلقيقة ان ا اللفظ 
اعتمدوا وبشكل كبير على االساطير
والــتــخــمـــيــنــات فــقـــد ذكــر يــاقــوت
احلـمـوي في مـعــجـمه :انـهـا سـمـيت
دمشق النـهم دمشـقوا في بـنائـها أي
وقـيل : سـمـيت نـسـبـة الى اسـرعـوا 
دمـــــســـــاق بـن قـــــانـي بن مـــــالـك بن
ارفـخــشـد   ولم يـبــحث احـدهم عن
معـنى الـلفظ في عـلم الـلغـات  وكان
االثـاريـون اكـثـر واقـعـيـة في فك لـغـز
سمارية هذا اللفظ  ففي الكتابات ا
لتل العـمارنـة جند ( دي ــ مَشْ ــ قا)
وفي الـــــتـــــوراة الــــعـــــبــــريـــــة جنــــد
((دومــسـق) و (درمــاسق)  نـــنــاقش
ـسمـارية اوالً ما ورد في الـكتـابات ا
ــصـادر لــتل الــعـمــارنـة وهـي اقـدم ا
كـننا ان ذكـورة التي وصلـتنـا و ا
نالحظ انـتـهـاء لـفظ ( دي ـــمش ـــقا)
بـــــحـــــرف عــــلـــــة وهـــــذا االمـــــر دفع
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يـا كل إنـسـان ال تـثـيــر اشـمـئـزاز الـنـاس مـنك حـ يـطل
وجـهك عليهم فى مكان تخـبئ عنهم ما منحه الله لك من
آسـى والهـمـوم بـحـجة نـعـمة وتـتـحـدث مـعـهم فقـط عن ا
خلى عندك كرامه واعلم أن الله يراك ويعلم اسـتعطافهم 
ــكن يـأخــذه فى أقل من رمــشـة مــا أعـطــاه ورزقك به و

ع منك. 
ة (يَحْسُـدُونَ النَّاسَ عَلَـيـ مَا آتَاُهمُ اللَّهُ وتـذكر اآلية الكـر
مِن فَــضْـلِهِ) يــعــنى ال شـطــارة وال ذكــاء وال نـصــاحـة إن
حتـسـد فى الـنــاس ربـنـا سـامـعك وشــايـفك وسـيـعـاقـبك
وحــسـدك لــهـم سـيــضــر بك أنـت كــثـيــرًا ال تــمأل قــلــبك
باألحقاد الله يراك جتعل الكل يهرب من طريقك وتعيش
وحـيدا ووقت شدتك حـ يقع فعال بك شـدة بجد ال جتد
أحـد حـولك يـظـن اجلـمـيع أنك تـكـذب وتـخـتـرع األكـاذيب
لـنهـبهم. عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ
عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ الـنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَـكَثُّرًا فَإِنَّـمَا يَسْأَلُ

جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. 
قـال تعالى((فَأَمَّا الْيَـتِيمَ فَال تَقْهَرْ ـ وَأَمَّـا السَّائِلَ فَال تَنْهَرْ

ـ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبكَ فَحَدثْ (الضحى:11-9)
يـجب أال يكـون همـك األساسى هـو العـمل براتب شـهرى
ـقـهى يـكـفى حـاجـتك أم ال يـكـفى. وجتـرى جتـلس عـلى ا
بـاقى النـهار فى احلـديث والـنمـيمـة عن خلق الـله وحتمل
نـفسك ذنـوبـا ومعـاصى فى النـمـيمـة علـى النـاس والنـظر
لـلمـحـرمات افـرض مرضت يـوما مـن ينـفق على عالجك
وعالج أبـنائك وكسوتك ومسكـنك وكل جتديد يطرأ على
ـعـدمـ يـجب أن تـعـمل الـبـيت أتـود أن تـعـيـش عـيـشـة ا
وتـدخـر حــتى جتـدد من مالبــسك وأثـاث بـيـتـك والـعـنـايـة
بـصحتك وصحة أحبابك يجب أن جتد عمالً أخر حالالً
تـكسب مـنه ماالً. كمـا يجب أن ال جتـعل كالم الغيـر يؤثر
عــلـيك. عــبــر عن رأيك أنت وال تــخـاف وال تــخــشى لـومه
اآلخـرين لـكن ال تـقـلـد غيـرك فى آرائـهم خـوفًـا أن يـنـتـقد
الـبـعض كالمك أنت أو يـهـاجـمك الـبعـض فى الرأى أين
وجـهة نـظرك الـشـخصـية اتـكلـم عبـر عن نفـسك بدون أن
ــشـاكل وكــراهـة اآلخــرين لك وحــ تـكـون تـســبب لك ا
وحـدك ال تـنــدفع بـآرائك وتـثـيـر غــضب من حـولك عـلـيك.
ومن عــنـده شــخص مـريض ويــزج به فى اجلــلـوس أمـام
ريض يحتاج إلى بعض من الترفيه عن ارة بحجة أن ا ا
ـرض وال ـا حـوله من ا الـنـفس وهـو يــجـلس ال يـشـعـر 
ريض يرضون تـستطـيع أن يرد حتى الـسالم هل أهل ا
ــارة.. مـــا ال حتــبه حــ مـــرضــهم أن يـــزج بــهم أمـــام ا

لنفسك ال توضع فيه غيرك.. الله يعلم نيتك.

بركان خامد يشغلُ مساحةً واسعةً 
من وطنٍ كادَ أن يقعدَ على القاع

خريطة تشبهُ الدنيا 
حتتلُ مسافاتٍ شاسعةٍ من بالي 

دى  تستحقُ كلّ هذا ا
فيها تتدرجُ خطوطُ الصعود 

ساءِ يتثاءبُ التأويلُ  ما بعد ا
ويرخي القلمُ مداده  

بدن هزيل ينادي 
يا أولَ أنيسٍ دخلَ حالي 
ويا آخرَ حلمٍ يحملُ آمالي

نحِ الشطَ أمواجاً من الشوق تعالَ 
ألننا على ضفةٍ منحنيةٍ إجالالً لظلّالِ

النّخيل ..
×××××             

كدتُ أن أخلعَ همساتك من فستانِ األمل 
وأرتديها حلةً لتظاهراتي

أو أهديها للنّجمِ يغالبهُ النعاسُ 
حينما يتعبُ من مراقبةِ معاناتي 

يبدو إنّي قريب جداً منك 
لذا أعدّدت لك يافطةَ صحوةٍ

 المست أحالمي في وطني  ..
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ومــنــطــقــيــتــهــا جتي بــابــسط دلــيل مــا
ـعــصـيـة ويـالــتـوبه بس اكـول تـسـاوي ا
ــقــريـة الـرسـم صـورة كــربالء خــالف ا
ـكـتــوبـة مــسـتـحــيل الـســائل اجتـذبه وا
الـسـمـاء واالرض جـاذبـة ومـو مـجـذوبـة
ولــو ردت حتــلــيل عــلــمي لــلي صــار ال
جــانـت هــاالرض مـــكـــلــوبـــة وهـــاي مــا
يـعــقـلــهـا مــنــطق او اصـول ولــو سـألت
ــــــنــطق يـــكــلك هــراء والـــســبب هــذا ا
اجلــرى مــو عن عــلـــوم صــاغــهــا عــالم
ابـحـقل الــفـيـزيـاء هــاي من اروع عـلـوم
ــعـــجـــزات صــاغـــهـــا الــســـوه الـــعــلم ا
والعلـماء راد بيـها ايفـند افكـار الوجود
وفــلــســفــتــهـــا اتــفــوت من بــاب الــفــداء
بجاذبـية دم ابو السـجاد هاي راد ربك
يجــــــتـذبنـا من الـفنـاء الن لـو دمه بقى
وما صعد فوك راح يتولد صراع اعلى

البقاء. 
وراح تــتــســاقط عــلى االرض الــنــجــوم
اتخـيل انت اشـراح يـحدث من بالء اذا
ربك من جـــذب دم احلــســـ حـــتى مــا

تنطبق عاالرض السماء.
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اني ادري الـشــاعــر الـيــمـدح احلــسـ
علـيه الـسالم ابـيت واحـد يـنـبـني بـيـت
اله وكل شعر ينطـق ابحب اهل الكساء

حتى لو يكتب ابوصفه
كـربالء مـوعـجـيـبـة

وهاي ابسط ما يكـون ربك انطه الشعر
ـنـزلة اقـره تـاريخ الشـعـر وسأل هاي ا
عـلــيه مـو شــرط شــاعـر الــرايـد تــسـأله
شـوف صــوت الــشـاعــر الــهـز الــطــغـاة
ـله الكيت وشوف فضل الـشاعر اب ا
عــدهم شـــعــر يـــنــبض بـــاحلــيــاة
ـايـلـة ويـأمـر ويـنـهـي ويـعـدل ا
والـــقــــــــوافل جــــانت اطـــوف
البالد اباليا شاعر ما تسير
الـقـافــلـة اذا مـولــود الـشـعـر
ويه الـوجــود جـيـل من جـيل
ويــجي ويــكـمــلـه وبـكـل عـام
يـنـعاد تـاريـخ احلـسـ مو
عــــجـــــــيــــبه وشــــيل
مفردة الـعجب
شـــــــــــنــــــــــو
ــــــنــــــطق? ا
عــــــــــلـم من
ارقى العلوم وبيه توصل لـلحقيقة

بكل وضوح. 
ال تفـاهات ونظـم مشـطوبة
واحلقيقة هـي للمنطق
نتـاج وبـيهـا يـتـكامل
مـــــداه واســــــلــــــوبه

بـاآلثــاريـ الى الـقــول بـانه كـان في
االصل (ياء)  وقـالوا ايـضا ان الراء
في (درمـاسق) ادغمت ونـتج عن ذلك
ـيم  وذهـبـوا لـفظ االسم بـتــشـديـد ا
الى القـول بان هـذه (الراء) من اصل
االسم واسـتـنـادا لـهـاتـ الـنـقـطـتـ
اتــــضح لــــهـم بـــان االسـم في االصل
مركب من (دار ــمشقي) واهملت منه
ـسمارية وبقيت الراء في الكتابات ا
او ادغــمت في الــكــتـابــات الــعـبــريـة
والـسـريـانـيـة وهـذا الـتـركـيب يـعـني
سقـية) والواقع انه ينطبق (الديار ا
وهـــذا عـــلى دمــــشق وتــــوابـــعــــهـــا 
بـالضـبط مـا اشار الـيه يـاقوت فـيـما
ذكره عن دمـشق فـقال : لم ار في بـلد
اخــر مـثــلـهــا في كـثــرة األنـهــار بـهـا
فـقل ان ـاء في قـنــواتـهـا  وجـريــان ا
اء يخـرج منه في تمـر بحـائط اال وا
انــــبـــوب الـى حـــوض يُـــشــــرب مـــنه

ويستقى الوارد والصادر.
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في مــــحـــاولــــة بــــائـــســــة من أدوات
الـكـتـابـة اخلـاصـة بـنـا وتـقـد كـافة
اإلغـــــراءات والــــــعـــــروض الـالزمـــــة
إلقنـاعي واخلوض في مـوضوع ما 
لـكن رفضي وامـتـنـاعي جعـلـني هذه
ــعـارضـة ــرة مـتــمـســكـا بـجــانب ا ا
رامــيــا جــمــيع هــذه اإلغــراءات وراء

ا سيكون . ظهري وليس مباليا 
ــتـدنــيـة ــكن احلــالـة الــنـفــســيـة ا
واإلحباط الذي يـالزمني هي السبب
الــــــرئـــــيــــــسـي وراء هـــــذا الــــــرفض
ـمـانـعــة  فـقـررت االسـتـعـانـة عن وا
ــلــهــيــات فـــلم يــتــســنى أو بـــعض ا
باألحـرى لم يبـقى لـنا سـوى اللـجوء
ـونت) الـقـنـوات الـفـضـائـيـة إلى (ر
والــبـحـث عن مـادة تــعــيـد حلــالـتــنـا
ــفــقـودة او الــنــفـســيــة مـوازنــتــهـا ا
ـؤجلـة إلى إشـعـار أخـر  وأكـيد لم ا
تـكن القـنـوات اإلخبـاريـة وتقـاريـرها

هي عنوان بحثنا !!
وب مـشهـد رياضي ووصـلة غـنائي
ومــشــهــد من مــســرحـيــة كــومــيــديـة
أوقـفت الـبـحـث عـنـد مـقـطع من احـد
األفالم يسـتعرض من خـالله برنامج

شكلـة نفسها وهذا خطأ من هناك مـن يعتقد ان االنطواء واخلجل عـلى النفس هما ا
الناحـيت الـنفسـية واجلسـمانيـة (لغة اجلـسد) وبذلك فـهم يخلـطون الفهـم ب هات

: السمـت في الشخصية من هـنا يتوجب ان نتعرف الى اهم الـفروقات ب الصفت
فــاخلـجل هــو اخلـوف من الــنـاس وانـعــدام الـشــعـور بـاالمــان والـقــلق الـوهــمي غـيـر
الطـبيـعي وغيـر السـلوكي امـا االنطواء عـلى النـفس فهـو عدم احلب فـي االندماج مع

ا لدوافع اخرى قد تكون شخصية او اجتماعية. التخزين ليس بدافع اخلوف وا
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وحـــذرتــهــا بــأن تــنـــسى أمــر اخلــاطب
األول انــطــلـقت الــكــلـمــات إلى قــلـبــهـا
كـالـرصـاصـة أردت أحالمـهـا وأمـانـيـهـا
ذبـــيــحــة جــاؤوا لـــيــأخــذوا الــعــروس
الصغيرة ذات ا?نامل الطرية اخملضبة
بـاحلـنـاء كـزهـرة حـمـراء نـامـيـة أخذت
جتـر ذيــول اخلـيـبــة وتـسـحب نــفـسـهـا
رأة وإذا بـها ترى تلك ا كان ا?حتفال
الـتي صـادفـتـهم في الـقـطـار وعلـمت إن
ذلك الرجل هو زوجها الذي ساقه إليها
ـحــراب قـلـبـهـا خـرت سـاجـدة  الـقــدر 
والدمـوع قـربان حـبهـا الـذي حكم عـليه
قــبل أن تـــفــصح به أخــذت تــســتــرجع

ذاكرتها إلى الـوراء فقد حتنط كل شيء
من حولها. أما حمد فـقد تسمرت قدماه
وهو يـقف أمـام بيـتهـا لـيرى حـشدا من
الناس قد دفعت حبيبته حتت وابل من
ـوت  جتـمعت الـزغاريـد إلى مـقـصلـة ا
الـغيـوم في عـيـنـيهـا وهي حتس بـانـها
ســتــودعه إلى ا?بــد وأخــذت عــيــنــاهــا
تمطـر بالضـباب فتـظلل األشيـاء كتمت
عـــذابـــاتــهـــا ســارت بـــبطء عـــلى رفــات
مشاعـرها عنـدما جرتـها قدمـاها خطوة

بخطوة نحو قدرها احملتوم.
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