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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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ا كل شيء في هـذا الكـون له طاقـة ; و
انــنـــا نـــعــيش فـي زمن الـــضــغـــوطــات
ــصــاعـب احلــيــاتـــيــة من مـــخــتــلف وا
جوانب احلـياة ; فكل واحـد منا يـحتاج
الى مـتنفس لـتخـفيف هـذه الضـغوطات
عن طـريق كـسب الـطـاقـة االيـجـابـية في

حياته وطرد السلبية .
هل تعاني من تعب وارهاق ? 

هل لـديـك جتـد صــعـوبــة في احلــصـول
على شريك حياتك?

هل تعاني من مشاكل مادية ?
كل هـذا مـا قـد يـفـسـره لـنـا عـلم الـفـونغ
شــــوي (  (Feng Shuiفي تـــــســــهــــيل
وتـخـفيف وعالج هـذا االمـور العـصـرية
من خالل الـشــعـور بــالـراحــة والـتـوازن

الذي قد يبعثه اليك .
عـلم الـفـونغ شـوي الـكالسـيـكي  هـوعلم
ة من الـعـلوم والـفنـون الصـيـنيـة القـد
الــتي تــمــيـــزت بــهــا حــضــارة الــصــ
ـة والـتي تــهـتم بـدراسـة الـطـاقـة الـقـد
وجودة داخل التي  يطلق عـليها(Qi) ا
كان وخارج العقار الذي نسكن فية او ا

 الذي نعمل فيه .
حـرفـيا فـان مصـطـلح علـم الفـونغ شوي
(Feng   ) الــــــكالســـــيــــــكي الــــــفـــــونغ

تعني الرياح .
اء. شوي (    Shui)تعني ا

ÊU ½ô« W×

ـاء وبـحـسب الـثـقــافـة الـصـيـنـيـة فـان ا
والرياح مـرتبطـتان بصـحة االنسان الن
الـهواء هـو ضرورة الزمـة لبـقاء احلـياة
اء هو اكسير احلياة ;واعتمادا على وا
هـذه العـلـوم فان الـطـاقة ( Qi) تتـشتت
بـواسـطـة الـريـاح وتـتـجـمع عـلـى حدود
كن ان ياه . هل تساءلت يوما كيف  ا
يكون تأثير الطاقة على حياتنا ? وكيف

ط حياتنا? لها ان تغير من 
الـطــاقـة  ( Qi) وبـعــد مـراقــبـة امــتـدت
آلالف الـسنـ من قـبل الـصيـنـ لوحظ
ـاط من الـطـاقـات الـكـونـيـة ان هـنـاك ا
الـغـيـر مـرئـيـة الـتي تـؤثـر وتـتـحـكم في
العالقـات الـتي بـيـنـنـا وب مـحـيـطـنا .

وهي لـيسـت من صنع االنـسـان او مادة
يتم انتاجـها بل هي طاقة تـتكون بشكل
طبيعي في العالم وكما هو معروف فان

الطاقة تنتقل وتتغير وال تفنى .
Qi ـكن لــنـا ان نــفـســر الـطــاقـة لــذلك 
ــجـمــوعـة من طــاقـات الــغـيــر مـرئــيـة
تـتشـكل من الطـبيـعة وهي مـوجودة في
عـالم الـبـيئـة الـطبـيعـي تنـتـشر وتـتوزع

في العالم الذي نعيش فيه .
عــلى الـرغم من انــهـا غــيـر مــرئـيــة لـكن
اهـمـيـتهـا في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة جـعلت
مــنـــهــا ضــرورة حــيــويــة وهي نــوعــان
Sha والـسـلـبـيةSheng Qi   ايـجـابـية
  Qiومن اهم النظريات التي تعتمد
عليها والتي تعتبر العمود الفقري لهذا
الـعـلم هي نـظـريـة   yin ,yangوتـعـني
ـثـالـية والـكـمالـيـة وصـورة تصـويـرية ا
لـلـكــون مـتـوازنـا مـثـالــيـا والـهـدف مـنه
الــــــوصـــــول الـى حــــــالــــــة مـن تـــــوازن

واالنسجام ب هذين الطاقت .
 UÐU ŠË ÂU —«

علم الـفونغ شـوي الكالسيـكي   (يعـتمد
عـــلى ارقـــام وحـــســـابـــات واجتـــاهــات
لتحـليل ودراسة اي عـقار او موقع لذلك
هــو يـســتــنــد في دراســاته عــلى وجـود
الـــبــوصـــلــة  (  Ba Gua) في حتـــديــد
اجتاه واجـهة العـقار حـسب االجتاهات
الـصـيـنـيـة لـلـوصـول الى حـلـول افـضل
وعالجـات منـاسـبـة .كـمـا ذكـرنـا سـابـقا
لــكل شي طــاقــة ; فــكل شــخص مــنــا له
رقــمه الـطـاقي اخلـاص به مـعـتـمـد عـلى
ـيـالد ولـكل مـكـان او غـرفـة لـها تـاريخ ا
الـطـاقـة اخلـاصـة لـهـا ; فـان الـهـدف من
هـذه احلـسـابـات والتـحـلـيالت الـنـاجتة
من عـلم فـونغ شـوي هي مـطـابـقـة طـاقة
ــكـان والــوصـول الـشــخص مع طــاقـة ا
الفـــضل احلــلـــول واســتــغـالل الــطــاقــة
ــكــان . الــطــاقـة االيــجــابــيــة  في ذلـك ا
البشرية متنوعه منها الطاقات اخلاصة
بــالـثــروة (اي تـعــزيــز وجـلب الــثـروة )
واالزدهار واحلـيوية واالحـترام من قبل
االخـرين او الـسمـعة الـطـيبـة والـسلـطة

اخملـلوقات الـبرمـائية تـتميـز بتـكيفـها لـلتعـايش في بيـئت
ــيـتــة اذا مـاعـاش فــيـهـا مــخـتــلـفـتــ تـعــتـبـر احــدهـمـا 

مخلوقات البيئة االخرى.
أ صفة البرمائي تطلق على احليوانات فقط ???

ـعنى مـجازي هـنالك من الـبـشر يـتصـفـون بالـبرمـائيـ 
بحت. 

فتاة ثالثينيه... 
دخـلت معـتـرك احليـاةبـاوسع ابوابـهـا بعـمـر اليتـجاوز ال
13  واجهت ضعف شخصيتها وقوة من هم اكبر
مـنــهــا. واجـهت ظــلم اجملــتـمـع واالنـقــيـاد لـه جملـرد انــهـا
صــغـيــرة( التــفــهم شــيــئــا عن احلــيــاة) فــدعت االخــرين
يـقـررون بـدال عـنـهـا ويـرسمـون مـسـتـقـبال لـيس له مالمح
وطـريق لـيـس له نـهـايـة جملــرد انـهـا مـسـيــرة ال يـحق لـهـا

االختيار. 
ا قد دخـلت قفصاً صـدئاً واحكمت بـيدها القـفل خوفا 
يـواجههـا خارج هذا الـقفص. انقـادت للمـجتمع وتـقاليده
ـؤلوف وتـوئـد وئدا وعـاداته الـبائـسـة لكـي ال تخـرج عن ا
ـا. طمـست هويتـها ودفـنت رغبـاتهـا وغيبت مـجتمـعيـا ظا
ـا خـيالـيـا لهـا وحـدها روحـها في فـنـاء الـطفـوله. بـنت عا

اليدخله الغرباء واستودعت حياتها في الغيب.
مـــرت الـــســنـــ والــزمن مـــتـــوقف عــنـــدهــا كـــأنه رافض

احتسابها. 
وعـلى ح غفلة وقرار ( طائش) قلبت حياتها راسا على
عـقب اعـلنت احلـرب عـلى نـفـسهـا اوال وعـلى مـجتـمـعـها
ثـانيا. نـفظت عنـها غبـار الزمن واخرجت الـنعامـة راسها
من الــتــراب وبــدأت من ذلك احلــ احلــرب احلــقــيــقــيـة.
عـقـوبــة من يـخـالف الــقـوانـ ويــدعي الـتـوحــد والـتـفـرد.
الـسـباحـة ضـد التـيـار واخلـروج عن القـطـيع وقول ( ال )
عـلى مااعتـادت ان جتيب عـنه ب( نعم). سبـحان من قال
( يـحيي العظام وهي رميم) من رميم ورفات وبقايا دفنت
لـسن طـوال وُلدت الـبرمـائية الـتي تبـرمئت وعاشت في
بـيئات وحـله قاحـلة اليـقوى على عـيشـها غيـرها. تـبرمئت
وكـافحـت وواكبت لـتـصـبح مخـلـوقـا مكـتـفي ذاتـيا مـؤمـنا
ة.  باد لقنها لها الزمن من خالل جتارب مؤ بنفسه 
عـانـاة ومازالت وسـتبـقى جملـرد انهـا قررت ان ال بـدأت ا
تـتـبع الـقـطـيع وان تـتـوقف متـى شائـت وان تواجـه الذئب

بدال من ان تهرب منه. 
ثالثـينة الـعمر سـبعيـنية الـتجربـة طفولـية البـراءة وابدية
االمل واالصـرار مؤمنـة بان اي انـسان خلـقه اللـــــه هو

عالم بذاته متميز عن اقرانه. 
الـوصول الى حالة االكتفاء والرضى والقناعة من اسمى
صـــفـــات االنـــســانـــيـــة. من مـــنـــا مـــعـــصــوم عـن الــزالت
واالخـطاء!!!! تصالح مع نفـسك وابحث عن ذاتك الضالة
واكـتشف مـافي داخلـك لتـحب نفـسك وتشـكر الـلـــــه عز

ميزة.  وجالله على نفسك ا
ال تـفكر في الراحة والسكـون مادامت احلرب مستعرة ال
هـدنـة فـيــهـا مـادمت ال تـعـيش فـي جـلـبـاب ابـيك ومـادمت

تخالف ما ال تؤمن به.
لـديك حيـاة واحدة لـتعـيشـها لنـفسك انت فـقط !!!! وليس
لــغـيــرك فالحتــاول ارضـاء الــغـيــر وارضِ ربك ونــفـسك.
مـوتك وحسابك وقبرك ومسائلتك ودخولك اجلنة او النار

سيكون لك وحدك فال نفعا تستجديه من احد. 
اؤمن بـنـفسك اوال فـانت تـسـتحق الـتـمـيز وان يُـقـتدى بك
صيب ا انت الوحـيد ا حـتى وان خالفك اجلـميع فلـر

بينهم.
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الــغــرفــة اعــتـمــادا عــلى طــاقــة الــثـروة
ـالـي امـا بـالـنـسـبة واالزدهـار والـربح ا
نزل فـهو يعـتبر فم الـطاقة الذي لبـاب ا
تتجمع عـنده الطاقة ومن بعـدها تنتشر
داخل الــعــقــار . لــذلك نــحن في االغــلب
نـركـز عـلى الـطــاقـة االيـجـابـيـة في هـذه
االماكن ;امـا الطاقـة السلـبية مـنها فهي
حتـد من تـأثيـرهـا وجنـد العالجـات لـها
سـواء كـانت هذه الـعالجـات قـائمـة مـنذ
فــتــرة طـويــلــة مـثال  20ســنـة او فــتـرة
قصيرة  سنة اوشهر وذلك اعتمادا على
رغــبـة ســاكـني الــعـقــار .امـا بــالـنــسـبـة
كن مالحظتها من 3- 4اشهر للنتائج 
وسـنـشـعـر بنـتـائج مـلمـوسـة وواضـحة
فاذا عرفنـا طريقة االسـتفادة واستغالل

هذه الـطـاقة   Qiفـأن ذلك سيـمـكنـنا من
حتـقـيق اهـدافـنـا في حتـسـ وتـطـويـر
ــعـيــشي والـتــنـبـؤ بــحـيـاة ــسـتـوى ا ا
افـضـل مـسـتقـبـال من نـاحـيـة الـثروة او
تعزيز الـصحة او العالقات االجـتماعية
ومن اجلـديـر بـالـذكـر هـذا الـعـلم الـفونغ
شوي هو عم قائم على ارقام وحسابات
وليس تنجيم استنادا على طاقة الكون.
{ مـهـنـدسـة مـعـمـاريـة حـاصـلـة عـلى شـهادة
مـــوثـــقــــة في عـــلـم الـــفـــونغ شــــوي عـــلى يـــد
ـستشـارة في علم الفـونغ شوي الـكالسيكي ا
بسـمة اجلـادر الـتي تعـد استـشاراتـها بـشكل
شـخصي او عبر قنوات الـتواصل االجتماعي
ومـن خالل فـقـرتـهـا االسـبـوعـيـة عـبـر بـرنـامج

(صباح اخلير يا عرب ).

ـتحـكمـة بالـصحـة حيث تـعمل وهـناك ا
عـلى تقـوية وتـعزيـز النـشاط واحلـيوية
رض ) وتساعد على الشفاء (في حالة ا
بــسـرعــة ومـنــهــا اخلـاصــة بـالــعالقـات
االجـتـمــاعـيـة سـواء عـالفـات بـ افـراد
االســرة او االزواج مـن نــاحــيـــة الــفــهم
والـتــفــاهم .ومن اجلــانب االخــر وجـود
الطاقـة السلبـية التي تتـحكم باالمراض
وســـــــوء احلـظ والـــــــقـــــــتـل والـــــــطالق
شاكل الـقانونية واالجهاض والـقلق وا
او الـــزوجـــيـــة ....... الخ .  احلـــلـــول و
تأثـيرات عـلم الفونغ شـوي   في التـنبؤ

وحتس حياتك ?
الفائـدة من هذا العـلم هو العالج لـكثير
من العـقارات مـنهـا من كانت تـعاني من

مشاكل عائلية او صحية او سوء احلظ
وقـــلــة االمـــوال بـــعـــد اجـــراء احلـــلــول
سـتندة على هذا ناسبـة والعالجات ا ا
الـعلم ; فـقـد تغـيرت الـنـتائج واصـبحت
ايجابية بعد مـا كانت سلبية .في نهاية
ــطــاف هـذا الــعــلم هــو قــائم من آآلف ا
الــســـنــ ومـــســتـــنــد عـــلى الـــفــلك في
حــســابــاتـه ونــحن نــســتــخــدمه جلــلب
الـطاقـة االيجابـية وكـبح السـلبـية مـنها
وعــلى هــذا االســاس نــقــوم بــتــصـمــيم
مـنـازلنـا وتـقـسيم الـغـرف اعتـمـادا على
ناسب كـان ا طاقـاتهـا وايضـا حتديـد ا
لـلـنـوم (الـسـريـر) جلـلب طـاقـة الـصـحـة
والـنـوم بـهـدوء وصـفـاء واسـتـقـراريـة ,
ــكــتب) في وحتــديــد مــكـان الــشــغل ( ا

: طـفل عمـره ست سنـوات يجـد نفـسه في سوق شـعبي
يـبيع اكياس النـايلون هذا الطـفل اسمه حسوني او كما
يـلـقـبه اصـدقـاؤه الـصـغـار (الـبـطـريق ) كـونه فـي سـيره
يـشابه بـعض الشي سـير البـطريق وكـان حسـوني يكره
هـذا الـلــقب ولـكن عـرف به والـتـصق فـيه وكـثـيـر مـاكـان

يحصل عراك بسبب هذا اللقب .
 ارسـلـته والدته الى الـسوق لـبـيع هذه االكـياس بـعد ان
درسه لـلحـصـول على بـعض االمـوال تسـاعدهم دخـل ا
ـصـرف لـكون الـعـائله كـانت من الـعـوائل الفـقـيرة. في ا
ا نـشـأ هـذا الـطـفل في هـذه الـبـيـئه دون رقـابـة االهـل 
سـاعـد ذلك على االنـحـراف وتعـلم السـرقـة وقبض عـليه
اصـحـاب احملـال عـدة مـرات ولـكن لـصـغـر عـمـره كـانوا
يـعطفون عـليه ويتـركونه بعد تـاديبه ضرباً واسـتمر على
ذلـك الى ان وصل الـى الـــدراســـة االعـــداديـــة الن كـــان
هــدفه ان يــكــمل دراســته ويــحــلم ان يــكــون حـالـه حـال

اصحاب السيارت كان هذا حلمه الكبير. 
ـا وصل الى الـدراسـة االعـداديـة اصـبـحت مـهـنـة بيع و
اكــيـاس الـنـايـلــون غـيـر مالئـمه وال يــشـتـري مـنه احـد .
فـعـمل بـالـتاسـيـسـات الكـهـربـائيـة لـلـدور واحملال . والن
الـسرقـة اصبحت مـن شخصـية هذا الـشاب (الـبطريق)
ـنـازل الـتي كـان يـعـمل ـواد من ا فـبـدأ بـسـرقـة بـعض ا

بها. 
ولـســوء حـظه قـبض عـلـيه صـاحب احـد الـدور وفي يـده
بــــعض مـــواد الـــدار وكــــان ذلك في ايـــام تــــخـــرجه في
ـنـطـقه و الـتـصـالح اجلـامـعــة فـتـدخل بـعض وجـهـاء ا
والن االمـر اصـبح مـعـروفـاً لم يـسـتـطع بـعـد ذلك الـعمل
فـي هــذا اجملـــال وتالشى حـــلم الـــســيـــارة . تـــعــ في
شـهادته في احدى الدوائر وكـان في هذه الدائرة مديراً
جـديداً يبحث عن اشخاص مخـلص له ينفذون اوامره
دون نـقاش . وكان هذا الشاب صـيدا ثمينا لـلمدير بعد

معرفة قصته من بعض االشخاص . 
ــديـر وارسـل بـطــلــبه وضــمه الى فــريــقه . وكــان هــذا ا
ـكـره . كـان يـبدأ مـع هوالء مـاكـراً جـداً ويـلـقب بـالـذئب 
االشـخاص اوالً باذاللهم بـعدة وسائل لينـهي شخصيته
ويـكون بيـده تمامـاً وفعالً بدأ مع هـذا الشاب بـان جعله
يـحـمل له حقـيبـته الـشخـصيـة ليـنهـي بذلك شـخصـيته .
وكـان الــشـاب ذكي ويـعـلم ذلك ولـكن كـان يـرى الـهـدف
الــذي يـســعى الـيـه هـو االهم وهــو اسـتالم مــنـصب عن
ـــديــر وان يـــصـــبح يـــومـــاً من اصـــحــاب طـــريق هـــذا ا
الــسـيـارات هـذا احلـلم الـذي جـعــله يـعـد نـفـسه اقل من

غيره ....
اذج مـنصبـا او سلطة سـيكون دمار فـلو استـلم هكذا 
هم وضع الشخص وسسـة لذلك من ا تـلك الدائرة او ا

ناسب... كان ا ناسب في ا ا
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مع حترير محافظة االنبار وبعد فترة
من الظـلم والتـظلـيم; شبـاب األنبار ال
زال يــــحـــاول أن يـــنـــهـض بـــالـــواقع
ـعـيـشـة والـتـقبـل في مدن وحتـسـ ا

احملافظة.
يـعـود أبــنـاء احملـافـظـة لـلــتـفـكـيـر من
بـدأ الـفكـري األيجـابي لزرع جـديد بـا
الثـقافـة والوعي في ابنـائهـا انطالقا
من مـبـدأ احلـركـة الـصـحـيّـة لـلـثـقـافـة
والـتـوعـيـة; تـبـنّت الـفـرق الـتـطـوعـيـة
ــخـــتــلف تــوجـــهــاتــهـــا (اإلغــاثــيــة
والـتـنــمـويـة) عـلى حــد سـواء; حـركـة
تـطور فـكـري ايجـابي للـشـباب; وبـعد
جـــلــســات تــوعـــيــة وورش تــطــوريــة
ونـدوات ومـلــتـقـيــات دامت الكـثـر من
سنـتـ كـانت لـلمـنـظـمـات التـنـمـوية
ـسـبـبات واجلـهـات االنـسـانـيـة أهـم ا
لــدعم الـشـبـاب واهم فـرض لـتـضـمـ
داخل الـفكريـة حيث الـشباب لـتلـك ا
انتظم شباب احملافظة وحاول جاهدا
بــكل فـئــاته الـشــبـابــيـة أن يــكـون من
ــنــظــمــات ــا دعـى تــلك ا ظــمــنــهــا 
واجلـــــهــــات أن حتـــــدد احملــــافـــــظــــة
كـــمــســتــهــدف بـــارز في تــلك الــورش
والتدريبات فـأصبح الشاب األنباري
خــامـــة لــيـــنــة تــســـتــقــبـل اإليــجــابي
وتستطيع أن تـوجه افراده نحو سلّم
ثقـافي سليم. فـباتت األنبـار األن اكثر
ازدهــــــارا وتـــــقــــــبـال وغــــــنـي جـــــدا
باحلـمالت الثقـافيـة وابرزها: "مـلتقى
األنبـار الثـقافي مهـرجانـات ترفيـهية
وخـيـرية مـهـرجـان السالم الـسـنوي

بــازار نــون الــنــســوي والــكــثـيــر من
ـعارض الـفنـيـة والفـوتغـرافيـة التي ا
لـم تــــكن مــــتــــوفــــرة ســــابــــقــــا داخل
احملـــافــــظــــة اضــــافــــة لــــلــــبـــازارات
ـهـرجـانـات الـتـي تـدعـمـهـا جـهـات وا

تـربــويـة وثــقـافـيــة ابـرزهـا جــامـعـتي
نتدى األجتماعي عارف وا األنبار وا

العراقي. 
ورغم تــوجه الــشــبــاب نــحــو الــعــمل
الـــتـــطــوعـي بــشـــكل بـــارز اال أن تــلك

األعـمـال يـنقـصـها الـعـنـصر الـنـسوي
احيانا وبشكل ملحوظ رغم مشاركة
البـعض مـنهن وبـشكل بـارز وإبداعي
إال أن الــــعـــنــــصــــر الـــنــــســـوي الزال
يتعرض لهجوم حاد من قبل اجملتمع

ــــا يــــجـــــعل اكــــثــــرهـن في دوامــــة
ــشــاركــة الــتــخـــوف من احملــاولــة وا
ـــســـاواة مع الـــفـــعـــالـــة والــبـــارزة 

نظيرها الشاب. 
لحوظ هذه الفترة رغم وعي الشاب ا
ـرأة ومــسـانـدتـهــا حـيث بـات بـدور ا
األول مــتـــقــدمــا بــعـض خــطــوات عن
الـــســنـــوات الـــســابـــقـــة في الـــدعــوة
ــرأة في اجملــال الــثــقـافي ــشـاركــة ا
والــــتـــطــــوعي إال انـه يــــعـــتــــبـــر أول
ـتهـمـ في احلد من مـشـاركتـها من ا
ـارسـة اجملـتــمع الـضـغط من حــيث 
نـاحــيـة عــشـائــريـة وتــقـالــيـد قــبـلــيـة
التسـمح بـذلك إال انهـا استـطاعت ان
تشارك بـحمالت اغاثيـة وتطوعية في
ــــدن مـــــخــــيـــــمــــات لـــــنــــازحـــــ وا
والنشـاطات الثقـافية وبشـكل ملحوظ
عن سنـواتهـا السـابقة فـنسـتطيع ان
نـلــحظ وجـود نــشـاط ثــقـافي لــلـمـرأة
عـارض فنـية بـدعم مخـتلف مـتمـثل 
ؤسـسات واجلـهات بـورش تدربـية ا
ـراهقات وتـوعويـة تخص الـفتـياة وا
بـــشــكل مــركــز واســـتــخــدام وســائل
التـواصل االجتـماعيـة بشـكل ايجابي
ـتــاز اعالمـــــيـا وتــثـقـيـفــيـا عـلى و
شــكل قـــصص جنــاح ألهـم الــنــســاء
وبـــرامج تـــثــقـــيــفـــيـــة تــقــــــــــــودهــا
وتــقــدمــهــا الــنــســاء تُــبث عــلى تــلك

واقع. ا
كل شيء األن أكـثــر اشـراقــا; لـيـتــنـبـأ
ـستـقـبل افضل لـلـشبـاب على ارض
الــواقع رغم كل الــضـغـوط وتــضـيـيق

اخلــنـــاق عـــلى الـــطـــابع الـــتــطـــوعي
ـدني من قبـل اجلهـات احلـكومـية وا
والـذي اعـده الـبـعض ايـجـابـيـا لـلـحد
من الـــتـــســـيب االعالمي أو مـــراقـــبــة
ـشـهـد األنــشـطـة وتـبــعـيـاتــهـا عـلـى ا
ـتــطـوعـ من الـســيـاسي وحـمــايـة ا
دروسة بـينـما عده التـحركـات غيـر ا
الـبــعض االخـر شيء ســلـبي وشــبـيه
للدكتاتورية في تقيد احلركات. 

ما زال التحدي مستمرا ألثبات الذات
الـــشـــبــابـي في احملـــافــظـــة وال زالت
حــركــة الـتــطـوع والــتــطـور الــثــقـافي
واالبداعي موجودة كـما هي موجودة
اجلـهـات الــداعـمـة لـلـشــبـاب بـعـددهـا
الـضـئـيل بـغض النـظـر عن احملـبـط
والــعــادات الــثــقــافــيــة الــعــشــائــريــة
ـنـتـشرة الى وقـتـنـا احلـاضر; إال إن ا
الشباب األن اكثر تـأثيرا على احلركة

دنية في احملافظة. الثقافية ا
من هــنــا ادعــو كـل نــســاء احملــافــظـة
والـفـتـيـات عـدم االسـتـسالم لـلـطوابع
ـشـروعة الـقـبـليـة فـي مـنع احلـقـوق ا
ديـنـا أو مـنـطـقـا فـأنتِ كـيـان بـأحالم
وطموح ولكِ واقع إبداعي فال تخافي
من اظــــهـــار ابـــداعـكِ واحالمكِ أبـــدا
كـوني عـلى ثقـة: إن لم تـثقي بـنـفسكِ;
فــلن يـســاعــدكِ أحـد مــطــلـقــا. ومـا لم
جتـاهــدي إلثـبــات ذاتكِ فــلن يـعــتـرف
فــيكِ احــد مــطـلــقــا. ولن يــســمع أحـد
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في حلظةٍ 
كان قلبُها محاطًا

بنوباتِ القلق
توقّفتِ سبّابتُها منتصبةً

أمامَ شفتي
أعـلـنتُ صـراحةً
وقفَ الهمس

عـيــنـاهــا تـبـحثُ
عن ليلٍ 

أشدَّ ضراوةً
كي تـلـبسَ كحلَ

الظّالم
ســـــــــاحَ عـــــــــلى
جــيـــدِهـــا بــريقُ

النّجوم
مــتــنُــهـا يــحــملُ

عشقي
تــــــســـــافــــــرُ مع

أشعاري
إلــى أغــــــــــــــــربِ

خيال

علّق فيه جنائنُ اجلنونِ ا
وجنّاتٍ من هذيان ٠
•••
كادتْ تشدُّ قميصي

على خصرِها 
من عصرِ الزّمان 
هي محنةُ العذوبة 
ونبوءةُ اللّامحال

على محيّاها بأنَّ ريعَ الغيث
عندما اخضوضرتِ القبل

فوق مروجِ العناق
عشبُ الرّبيعِ يغطّي

هرولةَ القدومِ إلى ظاللِ احلنان
حتت مرأى ومسمع

جماهيرِ اللّهفةِ تصفّقُ 
على لهاثِ الشّوق 

ما خابَ الساعي وراءَ اللقاء…
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انــبـثــقت ثـورة أبي األحــرار ابي عـبـد
الله احلس عليه السالم  لترد الظلم
عن الــــنـــاس وحتــــافظ عــــلى عــــدالـــة
الـسمـاء في األرض التي نـشرهـا جده
رسـول الــله مــحـمــد صـلـى الـله عــلـيه
وعـــلى آله وصـــحــبه وســـلم فـــكــانت
بـحق ثـورة زاخـرة بـالـدروس والـعـبـر
والــتـضــحــيـات اجلــســيـمــة بـاألرواح
الطـاهرة والدمـاء الزكـية من أجل تلك
ـباد الـنـبـيـلـة الـسـامـيـة لتـرفع عن ا
أمـــة اإلسـالم الـــذلـــة والـــهـــوان الــذي
تــعــيــشه  ألنــهــا خــيــر أمــة أخــرجت
للناس  ولـتحافظ على وحدة اإلسالم
ــسـلــمـ من الــتـشــرذم والـشــتـات وا
ــر بـه دين الــله ومــعــتــنــقــوه الــذي 
اليوم. لـقد ضحى ابو الـشهداء وسيد
شـبــاب أهل اجلـنــة بـروحه الــطـاهـرة
عــلــيـه الــسالم ودمه الـــشــريف إلعالء
كـلـمة الـله واحلـفـاظ على سـيـرة  نبي
الله ورسوله  محمد بن عبدالله صلى
الـله عـلـيه و آله وصـحـبه وسـلم الذي
يستهان ويستهزأ بهما اليوم من قبل
أعــداء  الــدين اإلسـالمي مــســتــغــلــ
حـالـة الهـوان واالنـهيـار اخملـزي الذي
تــعــيــشـه أمــة اإلسالم بــســبب الــفــ
واالقـتــتـال بــ أبـنــاء الـدين الــواحـد
الـذي ال يـسـتـفــيـد مـنـهـمـا غـيـر أعـداء
األمــة  ألنـهـمـا سـيـؤديـان إلى ضـعف

األمة ودينها ويـقوي شوكت أعدائهم.
 فيـا أمة خـير األنـام وخا الـرساالت
ويا امـة القرآن لنـجعل من اسـتذكارنا
صـيبة سيـد الشهـداء فرصة لـلحفاظ
عـلى مـبـاد ثورته اجلـبـارة الـتي قام
بــهـا ضــد الـنــفـاق والــظـلم  فــمـا زال
األمل بـالـله وبـكم كـبـيرا إلعـادة هـيـبة
ـسـلـمـ وإيـقـاف انـهـياره اإلسالم وا
وهـــوان أمــته وتــشـــرذمــهــا وضــيــاع
مـسـتــقـبـلـهـا وتـدمــيـر اوطـانـهـا الـتي
صــارت هــبــاء مـــنــثــورا. وفي الــوقت
الـــذي تــعــيش فــيـه هــذه األمــة حــالــة
الشتات واالقتتال والتناحر وثرواتها
التي تنهب وهي وحدها التي تتصدر
نــشــرات األخــبــار في وســائل اإلعالم

ــيــة بــأخــبــار تــلك الــفــ وذلك الــعــا
الـتـنـاحـر. جنـد أن كل شـعـوب األرض
األخــــــرى تـــــعــــــيش بــــــسالم وأمـــــان
والنسـمع عـنهـا في وسائل اإلعالم اال
مـــايـــخـص إجنـــازاتـــهـــا الـــعـــلـــمـــيــة
والـعـمـرانـيـة وتـطـورهـا تـكـنـولـوجـيـا
وصــنـاعــيــا وفي الـزراعــة والــتـعــلـيم
لك والـصـحة وكل اخلـدمـات الـتي ال
مـنـهــا أدنى مـســتـويـاتــهـا رغم كل مـا
تلكه من خيرات  وثروات حتلم بها
تـلك األ واجملـتـمـعـات والـتي تـذهب
هـــدرا إلى قـــوى االحـــتـالل اجلـــديــدة
ومـيزانـيـات احلروب الـعبـثـية والـف

واالقتتال الداخلي.
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