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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

ÎUMÞË b¹d½

تظاهرات سلمية

االمــــرين ويــــفــــتــــقــــر الى ابــــسط
اخلــدمــات والــعــنــايــة في جــمــيع
واطن النـواحي حـينـهـا أصـبح ا
وكأنه اسير في هذا الوطن سلبت
حـــــقــــوقـــــة بــــوطـــــنه ولـم تــــبــــال
ــــايـــــعـــــانـــــيــــة احلـــــكـــــومـــــات 
فاصبح الفـساد احلكومي الشعـب
مــــســـتــــشـــريــــا بـــاعـــلـى درجـــاته
وتــــدهــــورت االوضــــاع ونــــهــــبت
خـــيــرات الـــبالد حـــيث اصـــبــحت
احلــكــومــات هي من تــشـجـع عـلى
الـــــفـــــســـــاد فـي كل مـــــفـــــصـل من

مفاصلها.
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ــهــمش ــواطـن ا فـــلم يــكـن بــيــد ا
شيء اال الـــــنــــزول الـى الــــشــــارع
طالبة بوطـن يحتضنه وينشله وا
ـزري الـذي بات من هـذا الـوضـع ا
اليـــقـــوى عـــلـــيـه خـــرج الـــشـــعب
بــتــظــاهـــرات تــطــالب بــاحلــقــوق
ـشروعـة التي يتـكفـلها الـدستور ا
الـــــــذي اصـــــــبح حـــــــبــــــراً عـــــــلى
قـــوبــلـت هــذا الـــتـــظـــاهــرات ورق
ــفـرط وراح ضــحـيــتـهـا بـالــقـمع ا
اكثـر من ستمـائة شهـيد واكثر من

مــايـعــصف بـالــبـلــد األن هـو نــتـاج
مـــافــعـــلــتـه الــقـــوى الــكـــبـــرى فــيه
ــتــحــدة ــتــمــثــلــة بــالــواليــات ا وا
عـنــدمـا اجــتـاحت الــبـلـد األمــريـكــة
واعلـنت نـفسـهـا انهـا قـوى احتالل
جرت في الـساحـة العـراقيـة الكـثير
لم تـعــر امـريـكـا لم ـتـغــيـرات  من ا
ـتـفـرج عـما بـحدث بـل كانت شـبه ا
يــحــدث وتــنــاست مــســؤولــيــاتــهـا
اجتــاة مــايــحــدث ومـــايــطــرا عــلى
فــبـعــد سـقـوط الــسـاحــة الـعــراقـيـة
الــــنـــظـــام بـــدات مـــوجـــة االحـــزاب
االسالمـيـة تـتـنـامى يـومـا بـعـد يوم
ــســـلـــحــة وتـــفــرض واحلـــركـــات ا
ـرأى من نـفـسـهـا عـلى الـسـاحـة و
امـــريـــكــــاوكـــان االجـــدر بـــهـــا هـــو
الـــوقــوف امـــام مــايـــحــدث النه في
ستقبل اليخدم الوطن وال الشعب ا
وال الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة اجلـديـد
ـقـراطيـة الـتي أتت بـها بـطور الـد
ؤكـد لم تـحـدة.بل مـن ا الـوالبـات ا
ـقـراطـيـة نـفسـهـا بـل لـها تـكن الـد
اوجه كـثيـرة النهـا استـباحت الـبلد
ــفــارقــات ونــشــأة الــصـــراعــات وا
وزرعت بـذور الفـرقة والـتنـاحر ب

ابـنـاء الشـعب الواحـد وابرزهـا هو
تــــســـكــــيل حــــكــــومـــة عــــلى اسس
الـطـائفـيـة واحملـاصصـة والـتـحزب
وهـذا هو مافـتك بالـبالد وأصبحت
مـسرحا لـلنهب والـسرقة واالقـتتال
الــطـائــفي والـتــهــمـيش واالقــصـاء
ومــــــصــــــادرة خــــــيــــــرات الــــــوطن
ـواطن واالســتــيالء عــلى حــقــوق ا
الـــعــــراق ســــواء في جــــنــــوبـــة او
ومـنــذ ذلك الــوقت والــبــلـد شــمــاله
يــعــيش الــصــراعـات وتــعــصف به
احملن وتـــتـــكــالـب عــلـــيه الـــســراق
واحلـكـومـات الـتي لم تـمـثـلـة يـوما
وتـوالـت االعـوام والـبـلـد من االيـام
عبـارة عن ساحـة اقـثاء وتـصفـيات
وهـذا كــله بــعـلـم ودرايـة الــواليـات
حتى إن ـتمثـلة بامريـكا  ـتحدة ا ا
تمثـلة بداعش وغيرها من جاءت ا
احلـركات الـتـكـفيـريـة الـتي اجرمت
ـــــــواطن الـــــــعـــــــراقي وذاق حلـق ا
الويالت فأستباحت مدناً وانتهكت
تـوالت احلـكـومـات بـهـا احلــرمـات 
لكـنها لم تـكن يوما من االيـام تمثل
الــشــعب بــشيء بل ازدات مــعــانـاة
الـــشــعب بـــاجــمـــعه الــذي يـــعــاني
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نتـيجة حلاجة الدول بعضها لبعض سواء القريبة ام البعيدة
دعت تـلك احلـاجـة الى اقـامـة عالقـات جتـاريـة وثـقافـيـة من
اجل تبـادل السـلع الـتجـاريـة والتـفاعـالت الثـقافـيـة والهـند
هـي احــدى الــدول الــتي تــقع عــبـــر الــبــحــار حــافــظت عــلى
العالقـات التـجاريـة والثـقافـية مع دول الـعالم من وقت مـبكر
وحتى الـقـرن الـثاني عـشـر واسـبابـهـا االساسـيـة هي غـياب
الوحـدة السـياسـية وتدهـور اجملتـمع الهـندي وان الـقول بان
الهـند ال حتتفظ بـعالقاتها مع مـجموعة من الـدول اخلارجية
هو امـر خاطئ تمامـا بل ان الهند كانت لـها عالقات جتارية
مع الـعالم الـغـربي منـذ بـدايات حـضارة وادي الـسـند وذلك
من خالل الـعثور على الكثير من االختام  في بالد الرافدين
وهـذا دلـيل عـلـى وجـود عالقـات مـبـاشـرة مـعهـا وفـي الـقرن
يالد امـتـدت االمبـراطوريـة الـفارسـية السـادس عـشر قـبل ا
حتى احلدود الشمالية الغربية للهند فازدادت عالقات الهند
بـالـعــالم الـغـربي والــتي تـعـززت اكــثـر بـعـد غــزو االسـكـنـدر
وتأسـيس امارات يونانيـة في بعض االجزاء من شمال غرب
الهـند وخالل فـترة حـكم (موريس)الـتي امتـدت إمبـراطورتيه
احـتـفـظت الـهـنـد الى حـدود اسـيـا الـوســطى وافـغـانـسـتـان 
بـعالقات مع الدول الغربية مثل سوريا ,مصر وبالد فارس
وحـتـى جـنــوب شـرق اوربــا وكـذلك شــجـعت االمــبـراطــوريـة
ـباشرة مع الـهنـد خالل القرن الرومـانية الـتجـارة البحـرية ا
سيحـية وكان للهـند جتارة مع اوربا عبر االول من احلقـبة ا
الـطــرق الـبـحـريــة من الـسـاحـل الـشـرقي الــغـربي واجلـنـوب
وعند وصول الـعرب الى السلطـة في القرن السابع الغـربي 
اخـذوا الـتــجـارة بــأيـديـهـم وعـمـلــوا حـلــقـة وصل مع الــهـنـد
والـعـالم الـغـربي وهـكـذا اسـتـمـرت عالقـات الـهـنـد مع بـلدان

الغرب حتى بعد ذلك من خالل التجار العرب.
وحافظت الهند على العالقات مع سريالنكا والتبت والص
 في سيالن (سـريالنكا) نشر البوذية من قبل الهنود بعد
هـذا وخـالل عـهــد االمــبــراطــور أسـوكــا بــعــد ذلك حــافـظت
الــعــديــد مـن الــسالالت احلــاكــمــة في جــنــوب الــهــنــد عــلى
الـعالقــات سـيـاسـيـة مـع (سـريالنـكـا)و نــشـر الـبـوذيـة في
ـيالدي واصـبـحت العـالقات مع الـتبت فـي القـرن الـسـابع ا
التـبت اكثـر ودية خالل حـكم اسرة بـاال في البـنغال في ذلك
الـوقت ذهب الكثير من الـبوذي الى التبت ,ونـشروا البوذية
هـنـاك وتـرجـمـوا الــعـديـد من الـنـصـوص الــديـنـيـة في الـلـغـة
التـيبتـية كل هذه اجلـهود رسخت جـذور الثقـافة الهـندية في
الـتـبت ومع الـصـ كـانت لـلـهـنـد عـالقـات جتـاريـة وثـقـافـية
تـطـورت هـذه الـعـالقـات مع الـصـ مـنـذ الـقـرن الـثـاني بـعـد
يالد سـواء عن طريق الـبحـر واحلفـاظ علـيهـا طوال الـفترة ا
ـاليك جـنوب الـهنـد وطورت الهـندوسـية وخـاصـة من  قبل 
الهـند اتصاالتها الـثقافية مع الصـ من خالل نشر البوذية
يالد من قـبل الرهبـان البوذي هنـاك في القرن االول قـبل ا
(ولم يـتـأكـد مـتى تــمت الـثـقـافـة الـهـنـديـة في بـورمـا وجـنـوب
شرق اسـيا ولـكن على االرجح بدأت الـعمـلية في وقت مـبكر
كل هـذه الدول لـديها ارض مـنهـا  التـجارة  ألسبـاب كثـيرة 
عادن خصـبة وتنتج التوابل عـلى نطاق واسع وكذلك وفرة ا
وانئ ولـلهند الـعديد من ا قام االول  اخملتـلفة والهـنود في ا
ـارسـون التـجارة الكـبيـرة عـلى الـساحل الـشـرقي للـهـند و
السـريعة مع هذه البلدان وكذلك اسـتقرار العديد من الهنود
في هذه الـبلدان اخملتلفة وكان العديد منهم جتار ذهب قسم
منـهم للحصول على السلـطة والشهرة وقسم منهم ذهب من
اجل فرص افـضل للـحياة كل هـؤالء النـاس كانوا مـسؤول

عـن نـشـر الـثـقـافــة الـهـنـديـة في هـذه
والى جـــــانب ذلك كــــان الــــبــــلــــدان 
الــعـــديــد مـن الــرهـــبـــان  الــبـــوذيــ
والـقـديسـ الـهـنـدوس الـذين ذهـبوا

الى هناك كمبشرين ومؤيدين.
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التقاعدي 
موجود ألطفاله !

وانا ميت تمنيت أن أعود للحياة 
وان ال اصدق ما يقال 

فـــــأنــــا أحـب أن أعــــطـي من روحي
للكل وتفاجأت بالكل ..

دموع ابي 
وصدمة امي 

زوجــتي تــقــول ســأسـافــر وانــطــلق
واحتمل

االربع ... لكن كيف جترأت 
وقـالت فـي أذني حـبــيــبي لن أبـرأك

الذمة 
لـم اكن مـــــرتــــاحــــة مــــعـك رغم مــــا

عيشتني
ملكة !

وانا اخترق بروحي هذا العالم 
العجيب رأيت 

تـــعــلـــيــقـــات أكــثـــر من ألف مـــعــلق
ومعـلـقـة كلـهم تـرحـمـوا علي اال من

كان 

يجاملني هذا كان
مغرور و متكبر ......  نرجسي 

بينما النساء تبكي وتترحم  
وهـــكـــذا ســــمـــعت مــــا في قـــلـــوب
اجلــمـيـع وانـا احــمل عــلى خـشــبـة

احلياة األخيرة 
كانت اياديهم ترفعني بشدة 
وهذا يصرخ ال إله إال الله

قد مزق طبلة اذني رغم 
موتي ماذا لو كان صوته 

أكثر رقة ! 
نــعم انــا مــيت مــذ اربــعـة وثـالثـون

ربيعا 
واسمع كل شيء 

لكنني اخيرا 
صرخت انا حي 

لــكـن مع األسف وجــدت الـــكل قــد
مات 

وانا الوحيد حي !
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ـاذا تضحك كل أبلـغك ماالـفنـاء اجعـلك بغال! التـستـغرب 
مـافي القـصـة البـغل لـديه لذة اجلـنس لـكنه اليـنـجب ذرية 
لة !التدهش النملة اسمـحلك حتظى بنصف حياة احـولك 
لكة كون يـربطهما العـاملة عقيـمة تعمل بـأستمرار خلدمـة ا
الصراع من اجل الـبقاء ليس ـومة النـسل  قربـآ جينـيا لد
ـا الـتـكـاثـر لـنـشـر اجلـيـنات سـالمـة الـبـدن وطـول سـنـ ا
اجرى عـالم النـفس التـطوري بـاس مسـحا عـلمـيا مـيدانـيا
ـلل والثـقافات مـخيرا قـاطبة ا في ست قـارات وسبع جزر 
اشخـاصاً انتقاء حياة ثرية ومـترفة قصور فخمة وسيارات
ـلـذات شـرط ان الينـجـبوا تع وا فـارهة ومـايـروق لـهم من ا
اطفـاال قطعا وب حياة شاقـه ومتعبة لكنهم يـستمتعوا بعد
مــخـاض زوجــاتـهم بــوالدة االطـفــال يـنــشـئــوا ويـتــرعـرعـوا
ــئـة احلـيـاة فــضـلت االغـلـبــيه الـسـاحـقه 99 بـا بـرعـايـتـهم 
الـثـانـيـة هـذا الـقـانـون كـوني يـسـري عـلـى الـكـائـنـات احلـية
مايقـلق االنسان فقدان االمـان والهلع من اجملهول برمـتها 
شــخـصـا مــا اليـتـمـتـع بـراتب شـهــري وضـمـان اجــتـمـاعي
التعـليم جـيد والتـأم صـحي خملاطـر الظـروف الصـحية ال
عتديـن الفسحا مـن احلرية يسـتحيل الـى كتلة أمن يـردع ا
مـن التـوتـر صـاعـدا الـضـغط هـابـطـا الـسـكـر عـلى مـصـيره
من زعــزع ومــصــيــر ذريـــته مــرعـــوبــا من تــهـــديــد بــقـــائه 
ــارد من الـقـمـقم عــلى حـكـومـة رفـاق االســتـقـرار واخـرج ا
خـوف الـشـبان من ـظـلـوميـة  ابراهـيم اجلـعـفـري حـكومـة ا
ـتقد ـستقـبل احسوا بـذكائهم ا أنقـراضهم والـتشاؤم من ا
الهـوة الـسـحـيقـة بـيـنـهم وبـ االثريـاء اذ يـنـعم ذوي الـثراء
الفـاحش بـالبـيـوت العـصـرية والـسـيارات احلـديـثة واالنـاقة
فـرطـة واصـطفـاء الـنـسـاء اجلمـيالت وعـمـلـيات الـتـجـميل ا
تطورة والسـياحة وان سـاءت صحتـهم يسافرون لـلبلـدان ا
دقع والفـاقه وحطبـا للحروب للـطبابـة وهم سهمـهم الفقـر ا
والــعــزوف عن الــزواج الشـيء يـوطــد اســتــقــرارهـم ويــبـدد
تـوترهم واحـبـاطـهم وان ضـفـر احدهم بـفـرصـة عـمل يـعيل
عـائـلـة اغـلـبـهـا بـطالـة وان جـذبـوا احـداهن لـعالقـة قـصـيرة
االمد ونـادرا ان تـصيـب ليـطفـئـوا شبـقـهم هذه الـسـفاسف
التـرضي طمـوحـهم شـجـبوا هـذه الـوضـاعة رافـعـ شـعار
ال انـتفـضـوا على الـسـلطـة شـاعرين الجتعـلـونا بـغـاال او 
وت وت راقص ا باالبـادة التي يتعرضون لها مواجه ا
مـرابـطـ في سـاحات الـتـظـاهـر يتـطـلـعون اهون مـن الذل 
مــخـاض االنـتــفـاضــة شـروق شـمس جــديـدة تـقــضي عـلى
عن طـريق دعم ــرض  ـدنس اجلـهل والــفـقـر وا الـثـالــوث ا
ـاء والـكـهـرباء الخ وحتسـ مـجـانـية الـتـعـلـيم والـصحـة وا
وايـجاد فـرص عمل وتـوفيـر االمن وتـفعـيل قانـون الضـمان
عـتقد وحرية الـتعبير بـغير توفير االجتـماعي واحلرية في ا

طالب الرجوع بتاتا من سوح االعتصام. هذه ا

طـمـوحـاته امـا امــريـكـا فـقـد لـعـبت
لــعــبــتـــهــا الــقــذرة الــتي تــريــد من
خاللــهــا االطـــاحــة بــالــتــظــاهــرات
واشـتـعـال فـتـيل احلـرب الـطـائـفـية
مرة اخرى من خالل عدم احترامها
لـسيـادة البلـد ومسـؤولياتـها جتاه
حفظ االمن واحملافظة هذا الشعب.

عتـصمون الـسلمون الزال الثـوار ا
يتـواجـدون في سـاحات االعـتـصام
ومازال الترغيب والترهيب والقمع
تـمارسه احلـكومـة ومازالت امـريكا
تـمـرر خطـطـهـا عـلى حـسـاب شعب

ووطن.
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عـــــشــــرون الـف جـــــريح ومـــــابــــ
مخـتـطف ومعـتـقل ومـغيب بل ازاد
غي احلـكـومــة الـقـمـعــيـة وواجـهت
تـظـاهـرين بشـتى انـواع اسـاليب ا
الـقـمـع وفـتح الــنـار عـلــيـهم والزال
ـــــواطن في ســـــوح االعــــتــــصــــام ا
مــــطـــالب بــــوطن يـــأويـه ويـــحـــقق

يضحك من االعماق كل من سمع
احـــدهم يـــتـــكــلـم عن الـــســـيــادة
والـكرامـة وهنـاك دولـة وحكـومة
ـثل ووزراء ولـديـنـا سـفـارات و
ـــتـــحـــده وغـــيـــر ذلك من لال ا
االمــور الــتي في احلــقــيــقــة هي
امـاكن للـهـو والتـعـامل التـجاري
وبـــــيـع االثـــــار او اســــــتـــــيـــــراد
احلاجـات باسـماء اهل او اقارب
او لــــبـــــيـع الــــعـــــمـــــله او وكالء
السـتالم --احلــصـة- من الــنـفط
ـــهـــرب الــذي تـــســـيـــطــر عـــلى ا
اخــراجه وبـيــعه مـافــيـات الفـراد
الــســلــطـة والــذين يــتــقــاســمـون
مـنــاطق الـعـراق -حـصص- لـكل
حــزب او كـــتـــلــة -مـــحــافـــظــة -
وتـنطـبق عـليـنا قـصيـدة الشـاعر
الــــــرصـــــافي (عــــــلم ودســـــتـــــور
ـــعــنى ومــجـــلس امـــة...كل عن ا
الــصــحــيـح مــحــرف) واالن وفي
ـر من ــر به الــعـراق لـم  زمن 
قــــبل عــــلى دولــــة --بال رئــــيس
وزراء -بــــــــــــــال وزارة ووزراء--
االعـمال بالـوكالة فـقط اسما واال
تــعــقــد مــعــاهــدات واتــفــاقــيـات
ــلـــيـــارات خالفــا اســـتــيـــراد بـــا
لـــــوزارة تـــــصــــــريف االعـــــمـــــال
والـغــرض واضح هـو اســتـغالل
اليـــ من الـــفـــرصـه -لـــنـــهـب ا
الـدوالرات اضـافة الى ان -وسط
وجنوب العراق--ال توجد دائرة
مفتوحه عدا--البلدية والكهرباء
ـاء والعصـيان في جـميع تلك وا
احملافـظات اضافة الى الـعاصمة
بــغـــداد وســـاحــات الـــعــصـــيــان
الـسـلــمي-والـذي جـعل الـسـلـطـة
تـسـتــعـمل كـافـة اســالـيب الـقـهـر
والظلم من قـتل وتغييب وخطف
وتــهـــديــد ولـــكن دون جــدوى ثم
وصل االمـر الى تـنـفـيـذ مـا اراده
سيـدهم وراعـيهم ان يـستـعمـلوا
اســـالــيب الـــتــحــرش بـــالــقــوات
االمــــريـــــكــــيـه وضــــربـــــهــــا رغم
مـعــرفـتـهم بـان هـنـاك--مـعـاهـدة
بـ امـريـكـا والـعـراق امـنـيه-بل
شـــبه وصــايـــة- فــقـــامت احــدى
ميليشـيات احلشد بضرب احدى

الــقـــواعــد الــتي تــعـــســكــر بــهــا
الـقــوات االمــريـكــيـة وراح بــهـا-
مـــوت امـــريـــكـي مـــدني مـــقـــاول
وعددمـن اجلرحى-- وهـنـا يـبرز
الغـباء ولم تمر  24 ساعـة وبعد
هدي بها حتى ابالغ عادل عبد ا
جــعـلـوا مـعــسـكـرا لــلـمـيـلــيـشـيـا
الــضــاربـة فـي الـقــائم بــحــالـة ال
ـكن احصـاء القـتلى توصف ال 
واجلرحـى بل هي تقـصم الـظـهر
فـعال ولم يـتـوع احـد من احلـشـد
ويــلــوم الــشـــخص الــذي اعــطى
االوامـــر بـــالـــضـــربـــة بل قـــرروا
الـهـجـوم وتــطـويق الـسـفـارة في
بـغـداد وجـرت ارتــال الـسـيـارات
و احراق الـبوابـات اخلارجـية
لــلــســفــارة وال نـدري كــيـف هـذه
الـقـوة الـكـبــيـرة-عـبـرت بـوابـات
نطـقة اخلـضراء احملصـنة وقد ا
اعــتــصــمـــوا حــزب الــله وبــنــوا
اخلـيـم وصــرحــوا بـاقــون حــتى
تغلق السفارة ابوابها-ساعات-
ن وجـاء االنـذاراالمـريـكي لـهم و
ســاعــدهم في ايـــران-ثم حــلــقت
طـــائـــرات -االبــاشـي في ســـمــاء
بـغـدادو انزال 750من جـنود-
ــاريـــنــز فـي بــاحـــة الــســـفــارة ا
واخــــرى نـــزلـت في -الــــكـــويت-
وفي نــفـس الــوقت- تـــفــلــيش
اخليم وتـتسـارع اجلهـود الفراغ
ــكـان امــام الــسـفــارة ويــشـرف ا
عــلى الــعــمل--وزيـر الــداخــلــيـة
الــعـراقي-- ال نــدري اين ذهـبـوا
قــــادة احلــــشــــد والــــذين قــــادوا
الــعـمـلــيـة وهل هــنـاك من ايـدهم
بــهــذه الــفــعــلــة اخملـزيــة والــتي
اصـــبـــحت -نـــكـــته مـــضـــحـــكـــة
واصــــبح االعـالم بــــكل الــــعــــالم
يـسـتهـجـن بـا الفـعـال الـطـفـولـية
والــــتي ارادت ان تـــدمــــر الـــبالد
وجتــــعــــله وكــــانه مــــشــــارك في
مـعمـعـة --ايران وامـريـكا-هـكذا
هي سلطة ال تعي ما تعمل وذيل
لــدول ال يـهــمــهـا تــدمـيــر وحـرق

العراق.
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كالمي وانــا لم ابح به مــطــلــقــا ودومـا

اخاطب ربي واساله
ــاذا يـا ربي اخــذت اجلـيــد وابـقـيت _ 
الــسـيء مـــعي عـــفـــوك يــا ربـي انـــهــا

حكمتك..
ــرضه واسـتـشــعـر بـعـذاب كـنت اتـالم 
يقتـلني وينـهيني وانـا اتفحص ضعف

بدنه فاقلق السال نفسي
 _لـقد صـار وزنه اربعـ كـيلـوا بعـدما

ئة... ياربي.. كان فوق ا
حـقـا يـوم دفـنـته لـم اصـدق رحيـلـه فـقد
مـات وودعني طـالبـا مـني الرضى ومن
امي الــدعـوات وحـاولـت ان اسـعـد من
بــقى لي بـعـد مــوته سـواه و امي الـتي
ـرض وانـهـك قـواهـا. اجـدها اتـعـبـهـا ا
تـتـالـم الجتـول بـهـا عـنـد االطـبـاء وهذا
خي مـحتـضنـاً زوجته لـيل نهـار وكلـما

تثور ثورتي تهدئها امي متوسلة 
- رب دعه خلاطري...

والجـلــهـا احــاول ان اهـديء اعــصـابي
وبـاالخص الـيـوم عـنـدمـا اجـتـازت امي
مجـنـتـهـا االخـيرة وحتـسـنت صـحـتـها

فقلت له مبتسما
 _احلمد لـله لقد اجـتازت امي محـنتها

وحتسنت.. اعطني النفذ نذرنا..
اجابني متسائال

 _اي نذر.

صرخت بعصبية وقلت
 _نـــــذرنــــا ان نـــــذبح خـــــروفــــا عـــــلى

سالمتها..
زعج صاح بصوته ا

 _انا ال املك فلـسا واحدا.. اعرف بان.
زوجــــتي عـــلـى والدة وصـــرفـت كل مـــا

عندي..
خشـيت ان تـسمع امي بـهذا االمـر بانه

يبخل عليها فقلت له
 _اخفض صوتك لئال تسمع امي ..

ـا سمـعـته وفرحـتي بـها النـها رضـيت 
شفيت من مرضها .فقلت له

 _حقك زوجتك على وشك الوالدة.
وقفت ب االغنام متسائال الراعي

 _بكم هذا اخلروف الكبير..
رد عــلي عـارضـاا اسـعـاره لـكـني اكـدت
عــلى االكـــبــر حـــجــمـــا  دفــعت ثـــمــنه
وبـرحابـة صدر النـني احب امي بـشكل
جـنـون عــنـد بـاب الــبـيت وجـدت اخي

يسرع تاركا كلماته
 _زوجتي ولدت..
وبعجل نطقت

 _هيا لنذهب للمستشفى...
اجابته ادهشتني

 _كال اذهب انـت فــــانــــا ســــاشــــتــــري
خـروفــ عـلى سـالمـتــهـا هي امــرتـني

بهذا..

 رحمك الله ياجدي...
كــان ابـو امي الــتي اجـدهــا تـعـاني من
ـتـنوعـة كـانت تـكرر كالمه امـراضـها ا
لي مـقـلـدة صوته اجلـهـور عـندمـا يـجد
ولــده اليـقــدر الــسـيــطــرة عـلـى زوجـته

فيصرخ بوجهه
 _تزوج عليها سترتاح من مشاكلها..
كـان اليـسـتـطيـع ان يـخـالـفـهـا براي او
فكـرة وكانه يخـاف منـها ويتـوسل بها
الـتاريـخ يـعـيد تـفـسه مـع شـقيـقـي هذا
الذي سيطرت عليه زوجته بشكل فظيع
تثل الوامـرها وينـقاد اليـها كما فهـو 
تـنـقـاد الـغـنـم لـراعـيـهـا اجده واراه ان
تخاصمت معه يبدو كاجملنون او يعيد
نـفــسه كـطــفل مـتـعــلـقـا بــامه حـتى انـا
اعطف مستغـربا لتصرفاته الـصبيانية

فاخاطب امي قائال
 _احلقي بولدك سيجن لزعلها..

لـتـصــبح امي وسـيــطـة العـادتــهـا الـيه
ويـــبــدو كـــانه ولــدا لـــلــتـــو رغم انــني
اهتمـمت به وساعدته في تدبـير حياته
الـيـومــيـة اال انه تـمـرد عـلـي ويـتـنـفـيـذ
تـعـليـمـاتـها كـوني بـدات اكرهـهـا وعدم
حتـملـها وحتـمل اسـاليـبهـا بالـسيـطرة
عـلـيه الـذي اليشـبه االخـر الـذي ودعني
مـنـتــقال الى الـرفـيق االعـلى ظل طـوال
عمره يستمع الى ارشاداتي له ويتفهم

قلت له وبعصبية
ــاذا كل هـذا الـتـبــذيـر.. انت التـمـلك _ 

فلسا واحدا..
الـتــفت لـي وبـســرعــة غـاب عـن وجـهي
كاجملنون بينما بقيت ا دد كلماتي

 _وبـالـوالـدين احـســانـا.. وبـالـوالـدين
احـسـانـا... الـله. اكـبـر عـليـك يا اخي...
المك التــذبح عـلى سالمـتـهـا ولـزوجـتك
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عندما متُ كنت متشوق السفر !!
إلى ضفة اخللود 

وأصوات احلاقدين يعلوه البكاء 
وهم يتجمعون حولي !?

لــكــنــني أرى جــيــدا انــهم بــارعـون
بالتمثيل ?

فالتماسيح تبكي ح تقطع أشالء
الفرائس !!?

أغرب الوجوه  وجه امي ال تريد 
 تصديق احلقيقة

وابي يحتضن اخوتي وهم يبكون 
بشدة لدرجة سمعتهم بسرعة 

فلنتخلص من قبره 
واخي يقول تكاليف الدفن 

مشكلة وهو يبكي فال ادري 
على ماذا يبكي !!

صديقي األقرب  !!! 
فرح من قلبه 

ألنه لن يرى منشوراً جديداً 
لعمر اخلفاجي !

تصيدين  وبعض ا

وأكثر من كان سعيد 
ثالثة من ثالثة أحزاب 

يهمسون لبعضهم مات 
الوعي مع هذا الذي يؤلب

علينا الشباب ذهب للجحيم 
وال يدرون اني حرف حي 

يتداوله اجلميع !!
دينتي عزاء شاعر  لم تكن 

فــتــجــمـع الــقــصــائــد عــلى جــدران
الــــطــــرق والـــكل يــــنــــادي هل كـــان

شاعرا 
والبعض يهمس (خطية )

كان باسم الثغر 
وســمــعـت شــابــاً يــقـــول هــو ســبب

تعييني 
واخر لم يردني يساعد اجلميع ..
حتى أنه كان يـشتري أقالمـاً كثيرة

عامالت !! لتكتب ا
بيـنما أصـدقاء العـمل كانوا قـريب

من جسدي 
فسمعت أولهم 

حـــــ قــــال كـــــان يــــصـــــرف عــــلى
الدائرة!!

قال رحمه الله مغفل 
والـــثــاني قــال ال يــا صــديــقي كــان

يتودد للمدير 
لدرجـة انه يـساعـد الـنـاس باخلـفـية
ــصــلــ !! وانــا اتــوسط جـــمــوع ا

اسمع شخصاً خلف
الشيخ يصلي وهو يقول لو مت من

قبل يا عمر 
فأكثر النساء بصفحتك !

 وهن أكثر من شعر رأسي 
واسمع جيدا ما يدور ب أنفسهم
فلم اعد حياً لكنني صرت اسمع 

الباطن والظاهر !!
حـتى جاري كـان يدعـوا لي باخلـير

واحترمه عندما كنت حيا 
سمعته يقول  

سـافـر كــثـيـرا وعــنـده راتب احـسن
من اوالدي 

وحــتى حــ مــوتـه مـحــظــوظ راتــبه
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بصرعى احلب .

-ولكن هناك سبب اقوى من الكلمات
اليوم .
-ماهو?

والـــذي ـــصـــور -عـــالم الـــتـــواصل ا
قـــضى عـــلى كـــلـــمــات احلب وروض

االجساد.
-والنتيجة .

-هي الـــفـــضـــائح وســـرعـــة اخلـــبـــر
مـقـرونـة بـالـصـور قـيـاساً إلـى مؤلف
صري د. مـصطفى مـحمود الكـاتب ا
(٥٥قصـة حب) كـتاب شـخص لواعج

احلب بإسلوب ادبي .
ـاذا ال يـوجـد مـثل إسـلوب -والـيـوم 

د.مصطفى محمود ?
-لـلــبـيـيــة اثـرهـا بــ ارض مـزروعـة
لـلــحـروب; وهــو مـا جتـده مـن حـيـاة
الذل والفقر يـاكلون من فتات االرض
وارض تـبـاهت وتــاكل من اعـمــارهم 

بالنيل واإلهرامات.
والـنـواعـيـر والـبـصـرة -والـرافـدان 

الفيحاء. 
-صـحـيـح مـا تـقـول ولـكــنـهـا تـلـوثت

بـاحلـروب وضـاع بـريـقـهـا .وإكـتـوت
بنـار متـغيـرات ما بـعد 2003-عسى
أن نحـفز انفـسنـا على روح التـجديد

فيها وفي غيرها من الشواهد.
-ولكن ليس كل ما تقول ضياع.

-نعم فـهناك جتـارة ينزلـون بها على
مـــــســــرح احلــــيـــــاة لــــنــــفس االدوار

ونفوسهم مسحوقة للمستقبل!
-الـهذا احلـد تبـدو النـظرة سـوداوية

عليهم ?
-تـنـتظـرهم اخملـدرات وجـرائم الـقتل
بــيــنــهم من غــدر احلــيــاة بـهـم وهـذا

اقسى ما سيصلون اليه.
-وحلظات االمل !

-موجودة في كل حلـظة قد تنـتشلهم
من مستنقع الضياع.

-انا اجد بحر الضياع ال ساحل له.
-هذا قليل من كثير للضياع..

- ومن طرائف الضياع.
-من ذلك ضـياع احلـقـائب في السـفر
;وضـيـاع الـعـيــديـة بـعـد سـاعـات من
بــــدء الــــعــــيــــد وضــــيــــاع احلــــاجـــة
واحلـصول عـليـها مـتهـرئة ومـنتـهية

-اعـرف عنـوان الضـياع مـسلـسالً ما
شانك به?

-تــــلـك رغــــبـــــتك فـي مــــا شـــــاهــــدت
وتفهمت معنى الضياع.

-وهنا ماذا تريد من العنوان ?
-اآلن ســابـــدا بــفـــتح قـــريــحـــتي عن

الضياع.
أليس -سـتـبـدا اوالً بـضـيـاع الـعـمـر 

هذا?
-نعم فالضياع في الوقت احلاضر ال

كن حصره!
-مثل ماذا ?

ــفـقـود من -ضـبـاع حلــظـات احلب ا
ـــنــاخ;والـــفـــائض عن مـــتــغـــيـــرات ا

حلقات التلفاز عن احلب وانواعه.
-وما جنده اليوم من مفعول احلب.
-لـيس فـيه جديـد يـوم شق االنـترنت
والـتودد ;واصبح صفـحات التالطف
فـي الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي مــجــرد

كلمات!
- وهل تقتل الكلمات احلب?

- نــعم يــســري مـفــعــولــهــا بــســرعـة
وحـــصـل في تـــراثـــنــــا مـــا يـــســـمى

بعد سنوات الضياع.
-وما حال الضياع في اجلِد?

ـضــيع من ذلك -حــاله صــعب عــلى ا
ـسـتــقـبل بـعــد الـتـعب المـر ضـيــاع ا
ظاهـر هـو فـرصـة الـتـعـيـ ;وضـياع
فـي الـســجــون من لـســعــة الـكــلــمـات
وضـــيــاع من وجـــراحـــات الــلـــســان 
ــــرافـق لإلنــــســــان طــــوال ــــرض ا ا

حياته!
-وضياع نادر في احلياة .

-قـد يـكـون ضـيـاع من سـلـكـوا طريق
والقـراءة وسجـنوا أنـفسهم الـثقافـة 

في مكتباتهم !
-احتسب ذلك ضياعاً

-هو الضـياع بنفـسه ح يكرس من
إسـتـهـوته الـكــتب واحس بـالـضـيـاع
من زمن اليريده وقد تعلّق باالجهزة.
-آه إنّـه زمن االجـــــــــهـــــــــزة وهـي في

ستمر ضياع له! طريقهاا
-قد جند اغتراباً شديدأً لإلنسان مع

االجهزة !
. -قد جند ذلك قريباً
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