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مُرتدياً قُداساً ابيضاً تُتمتم شعراً فتحول
الكلماتِ الى اياتٍ مقدسة

عــبــثــاً كــانت حتــاول تــشــتــيت الــشــعــور
. وهي تـســتـرق الـنـظـر وانـتـحــار الـشـغف
ـامة  بينما انت من اليك من فوق جناح 
كان يصنع من اجلمل الـطويلة والفواصل
وعالمـات الـتـنـصـيص والـتـشـكـيل مـتـاهة
ضــخــمـة لــيـوقــعـهــا بـفـخ الـهــذيـان وهي
جتـمع بـصـعـوبـة بـالـغـة جـداول اشـتـيـاقك
الـــثـــائــــرة واعـــراس حـــبك الـــصـــاخـــبـــة
وشياط غزلك ب السطور حتى تماجن
الــــدم في عـــروقــــهـــا فـــأرجتف قــــلـــبـــهـــا
ُـدسسة عند وتساقـطت بتالت ياسمـينها ا
حـافــة الـســريـر عــلى راســهـا لــتــسـتــيـقظ

اهدابها على خيوطي الصفراء)) 
ح سألتها عن سبب ذلك قالت:

األمس حــ األذان سـألـت الـله ان يــبـعث
لـي مــلــكـــاً يــصـــفع حــزني فـــأرسل لي في
. عـيـنيهِ الـغـائـرت لـقـد كان مـنـاماً احلُـلم
رائـعاً ايتـها الـشمس لـوال تلك اليـاسمـينة

اللعينة..! 
امـضي الـيهِ يــاصـديـقـتي خــلـسـة من بـ
ـا اوراق الــسـدرة الــعـظــيـمــة واخـبــريه 

رأيته البارحة...
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كربالء 

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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كـم ثمـــن بطـــــاقة الهـــجرة 
ثـــــالثة دنــــانير 

و عــــــــدّ من الــــــعــــــــطـــــاشى مــــــــا
اســـتطعت 

و ثـــمن احلــــقيبة 
ـــن يجــــتـاز مــَـعــمَــعَـة مــــجـانـــاً 

احليـــاة 
بــــ صــلف الــــموت 
أنـــا أشـــــتريت 

فــــ لـعـــــلّه نـهــــــــجـاً صــــاحلــاً أن
أنـــتــظم في طوابـير 

و اُمــــــــنح رقـــــمـــــــــاً فـي قــــــــــوائم
بــــعدين  ا

ما عـــذر الرصــــيف 
ما عـــــذر أســفلتـه 

ألجل أن يــــطرد الغــــربان
أشـــعل نـــيرانه مـــن كتبي 

واهبـــاً إيـــّــاي 
رتــبة قــاطعة رحــــمها 

تـرقـــد تــــوّاً بـــــ استكانــة 
مــــجدداً يــــــا بـحر 

تــــفـــــكّـــر بــــ قــطـــرة الـــمـاء الــتـي
أغمــــضت ثغــــــــــرها 
تـــفــكّــر كـــــم عــــمرها 

مــــجدداً يــــــا بحـر 
ألقــــي إلى مـــدّك زجاجـــتي 

تــــفكر بـــــيعها 
وال تـــــفــــــــكّـــــر أن تـــــــــــفـــــتـح مـن

أجـــلي الرســـائـــل 
و ال كـــــأنـي حــســـــبـــتــك غــريــــــبــاً

  أرجــعته القـــراب
و ال كــــأنــك حــــســــبــتــني نــــذوراً
ــــؤن  ثـــقيلة اسـتولــت على ا
نـعـــــود بـــ قبــضة أوهـن 
نـــعــــود بـــــ زيـــغة أطـول 

نـــعـــود كـــما كــــنّا 
ألــــدّ متــخاصـمَـــيـن 

ـودّعون في أذن البحر  همس ا
أ ال تعـــيد إلينا غــــــرقانا 

قـــال البـحر 
إنـي خــــائف 

و بـــــــ نبرة يعــمّـــها الـدفء 
قــــال الغــــــــرقى 
قبــــّــلوا أوالدكـم 
إنــــّــا هــا هـنا 

لــــــ آمنون
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ـديـر : كــيف تُـمـيـزون الـعـاقل من زlر وزيــر الـصـحـة مـصـحـةً لألمــراض الـعـقـلـيـة وسـأل ا
مكـن أن يتهم بـعض النـاس عاقالً باجلـنون ويـرسلوه إلى صـحة فـمن ا اجملنـون في هذه ا
أل هـذا الـبانـيـو الذي تـراه ماءً صـحـة : األمر بـسيـط سيـدي الـوزير  هـنـا !  قال مـديـر ا
اء ! ريض ملعقةً وفنجاناً وسطالً ثم نقول له : قُم بإفراغ هذا البانيو من ا ونضع أمـام ا

عندها قال الوزير بحماسة : بالتأكيد إن العاقل سوف يختار السطل ! 
ـصحـة : العـاقل سوف يـرفع سدادة الـبانـيو ! هل نـختـار لك غرفـة خاصة أم فقـال مدير ا
جتـلس مـع الـشـبـاب فـي الـعـنـبــر ?! الـقـصــة عـلى طـرافــتـهـا ووقــوعـهـا في بــاب الـدعـابـات
ـعـاش في وطنـنـا العـربي الـكبـير إنك ال واالسـتـظراف إال أنـها حتـاكي الـكثـيـر من الواقع ا
تـعـرف عــلى أي أسـاس يــتم تـعــيـ الــوزراء وال عـلى أي أســاس يـتم عــزلـهم أو لــعل هـذه
األخـيرة أكـثـر وضوحـاً من سـابقـتهـا طـبعـاً ال سبـيل لإلنـكار أن بـعض الوزراء يـسـتحـقون
نـاصب التي هم فـيـها وهـذا شأنـهم شـأن بقـية الـوظائف عـلى ظـهر األرض من الـتدريس ا
إلى احملامـاة إلى اإلدارة حتى إلى أرباب األُسر فبعضهم .. الـعراق. بحاجة الى. مصحة.

نفسية  حتى نضع الوزاراء الذين  دمروا البلد
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شـتركات والتي جانبـاً والتركيـز على ا
بدورهـا طرحت إرثـاً يُـمكن اخـتزاله في
ســواربــيــنــا أي أن الــشــعــوب في هــذه
نطقة هي مـتعايشة مـنذ فجر التاريخ ا
والـــعــداء جـــاء مع مـــجيء األفـــكــار من
خـــارج هــذه اجلــغــرافــيـــة وثــمــة خــلط
مــفـاهــيـمي بــ الـتــجـديــد والـتــقـديس
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قـد يتـعـرض احدنـا السـمح الـله حلادث
الدهس عـلى الطـرقات.. او قـد يرى ذلك
صاب بعينه فـماذا يفعل...? هل يـترك ا
يلـفظ أنفـاسه االخـيره أمـام عيـنيه دون
ان يحرك ساكن او يـهرع لنـجدته خوفا
مـن أن تــطــيــله يــد الــقــانــون من جــهــة
ـطـالـبـة الـعـشـائريـة مـن جهـه أخرى وا
وبـــذلك يــكــون قــد شـــهــد إزهــاق نــفس
بـشـريـه أمـام عـيـنـيه وحتــمل أثم كـبـيـر
وتأنـيب ضـمـير يـبـقى مالزمه إلى األبد
فـــلــو كــان قــد قــام بــانــقــاذه وايــصــاله
ـنـاسب حلـافظ لـلـمـسـتــشـفى بـالـوقت ا

على حياته..
قـبل ان نـكـون مــسـلـمـ وذو دين نـحن
عـــرب ولــديــنــا مــبــادىء وقــيم عــربــيــة
اصـيـلة حـ جـاء االسالم ابـقى عـلـيـها
ـا بل شــجــعــهــا الــرســول االعـظـم (وإ
بـــعــثـت التــمم مـــكـــارم األخالق) صــدق
رسول الله.. اذا فهذه األخالق موجودة
عند العرب والرسول الكر (ص) أثنى
علـيـها ولم يـأمـر باالنـتهـاء عن فـعلـها..
نــعـــود إلى مـــوضـــوعـــنـــا وهــو اغـــاثه
احملــتــاج ومــد يــد الــعــون إلــيه. فــتـرى
االنـــســان في حــيـــرة اذا قــام بــانــقــاذه
واسـعـافه إلى أقـرب مـسـتـشـفى حـرصا
منه على حياته حتى وإن بقي حيا فإن
اإلجراءات الـقانونـية تـلزم بـتوقيف من
بلـغ عن احلادث... اي قـانـون هـذا بحق
ــواطن الـــســمــاء الـــذي يــرهن حـــيــاة ا
الـشـريف الذي قـام بـإنـقـاذ مـواطن آخر
ـا التـربـطه به صـلـة دم اونـسب بل ور
يـــكـــون من غــيـــر طــائـــفــتـه او ديــنه او
قـوميـته او مـحـافـظته. دفـعـته شـهـامته
ـوت وكان لـديه األمـل بأن النـقـاذه من ا
يــصــله ألقــرب مـشــفى لــلــعالج وإنــقـاذ
حــيـاة بـشــريـة. فــمـا سـيــفـعل الــقـانـون
سـوف يـتـم تـوقـيـفه عــلى الـفـور إلى ان

ـسـعــوف وكـذلك تـبـادر يـتـضـح حـالـة ا
ــسـعف ــطــالـبــة عــشــيــرة ا عــشــيــرته 
عشائريا.. ان خدمه احلظ والقدر وبقي
ــســـعــوف عــلى قــيــد احلــيــاة ويــدلي ا
ـسعف من عـقـوبة ال بـشهـادته ويـنقـذ ا

ذنب له فيها. 
أوليس هكذا اجراءات تقلل من النخوة
والـغـيـرة.. ومن وضع هـكـذا قـانـون الم
يفكر يـوما بأن يتـعرض حلادث مروري

وقف مشابه. وتتعرض 
يــا ســيـدي.. الــقــانــون اذا تــعـارض مع
الـرحــمـة وجب تــغـيـره فــالـعـدل اسـاس
لك والـرحمـة روح القـانون وما وضع ا
القـانـون إال ليـنـظم حيـاة الـبشـر حسب
الشريـعة االنسـانية... أن الـقانون ليس
ـكن تــغـيـره.. ال.. ال.. نـصــا قـرانــيـا ال 
ابــدا. انه نـص وضــعه بــشــر ويــغــيــره
ن يـعــنـون بــهـذا بــشـر.. ولــذا اطـلـب 
األمـر من أصـحــاب االخـتـصـاص تـغـيـر
نص هذا القانون فـورا ألن تغيره وعدم
ـســعف واطـالــته قـانــونـيـا مــحـاســبه ا
يــســاعـد عــلى إنــقــاذ أرواح كـثــيــره قـد

تتمكن من البقاء على قيد احلياة لو 
اســعـافــهم بــالـوقت احملــدد. وشـجــاعـة
سعف وغـيرته وانسـانيته فـهل يكون ا
جـزاء اإلحــسـان إال اإلحـســان... غـيـروا
الـقـانـون يـرحـمـكم الـله واال فـسـتـجدوا
أنـفـسـكم يــومـا مـا عـلى قـارعه الـطـريق
وت والكل السامح الله تـنزفون حـتى ا
ينظر إليكم دون ان يحرك ساكن... 

وهنـا تبادر لـذهني طـرفه للـفنـان ناصر
القـصبي حيـنمـا مثل دورا في مـسلسل
طاش ماطاش وكان دوره فيه رجل دين
مـتـزمت حـيث كـان يـأمر احملـالت بغـلق
أبوابـها أوقات الـصاله وإخراج من في
احملالت وكـــــان أصــــحــــاب احملالت من
ـســلـمـ حــتى يـخـافــون عـقـابه غــيـر ا

كــبــدك.. فــالـتــفت إلــيــهم الــشـيـخ قـائال
اوتـــريـــدون ان يـــقـــول الـــعـــرب أعـــطى
دخـيـله..!! ولم يـسـلـمه لـهم ابـدا... وفي
التـاريخ اإلسالمي الـكثـير من الـقصص
عن الـنـخـوه والـغـيـره فـهـذا رسول ألـله
عـلـيه افضـل الصالة والـسالم يـعـطـيـنا
افـضل مثـال عـندمـا جـاءه وحـشي قاتل
عــمه احلـمــزه سـيــد الـشــهـداء فــقـال له
اذهب بحـيث ال أراك وعـفا عـنه.. فـكيف
ن لم يــقـتل أحــد بل أنه حــاول انـقـاذ
إنسـان قـام أحـدهم بدهـسه والـفرار من
موقع احلـادث.. وهو من قـام بنـقله إلى
أقـــرب مــســـتــشــفـى حــرصــا مـــنه عــلى
ـعروف حيـاته.. فلـما تـقطـعون سـبيل ا
كــونـوا أحـرارا فـي دنـيــاكم ولـتــكن لـكم
أسوة حسنه برسول اإلنسانية.. اعرف
بأن كالمي لـن يجـد لديـكم أذان صـاغيه
لـذا سـاوجه نــدايي إلى جـهـتـ األولى

هي
- مـشـرع الـقـانـون الدولـه يجـب إصدار
سـعف التبعات قانون جديـد ال يحمل ا

فيغلـقوا ابواب محالتـهم ويخرجوا من
فـيـها وصـادف أن تـرك والـدته الـكـبـيرة
فـي الــــــــسـن في أحــــــــد احملـالت وذهب
لقـضاء مشـاغله ويـعود لـيأخـذ أمه بعد
ان تنـتهي مـن التـبضع ونـسي القـانون
الـــذي وضــعه بــإخـــراج الــنــاس خــارج
احملالت وغلقها أوقات الصاله.. فبقيت
والــــدته تـــعـــاني مـن حـــرارة الـــشـــمس
احلارقـة إلى ان سـقطت مـغـشيـا عـليـها
وتــوفـــيـت بــســـبـب عــدم الـــلـــيـــونه في
الـقـانـون وتـرك بـاب اجلـانب اإلنـسـاني
مفتوحـا لهكذا حاالت.. بل واألدهى أنه
حـيـنـمـا تــعـرض الزمه قـلـبـيه و نـقـله
ستـشفى كانت بسيـارة االسعـاف إلى ا
ســيـارة االســعـاف فــارغــة من الـبــنـزين
فـتوجـهـوا ألقرب بـانـزين خانه ولـكـنهم
وجـدوهـا مـغلـقه بـسـبب تـنـفـيـذ أوامره
ومــات في الــطــريق بــســبب عــدم تــركه
مجـال لـلحـاالت االنسـانـية فـوقع في ما
لم يـحـتـســبه فـبـالـرغم من كـون الـفـنـان
نـاصـر الـقـصـبي تـطـرق لـلـموضـوع من

جــانـب فــكــاهي إال أنـه أصــاب الــهــدف
وبـعث رســاله ال صـحــاب االخـتـصـاص
بأن اإلنسان قـيمه عليـا هكذا أراده الله
له أن يـكـون.. يـجب أن ال نـضع قـوانـ
دون دراسة اجلانب اإلنساني أوال..

نـعــود لـلـعـشــايـر ان لم يـثــيـر اسالمـكم
فيكم الغيره واالخالق احلميدة فعودوا
إلى انـسابـكم فـأنـتم عرب لـديـكم نـخوه
وغـيره عـربـيه اصـيله.. يـحـكي الـتاريخ
قصه مفادها أنه في يوم من األيام جاء
رجل يــلـهث ودخـل اخلـيــمه عــلى شـيخ
قــبـيــله وقـال لـه اغـثــني فـالــقـوم ورائي
يــردون قـتـلي وكــان مـلــثـمــا اي مـغـطي
وجهـه بلـثام كـي ال يتـعرف عـلـيه أحد..
فــنــهـض الــشــيخ واســتل ســيــفه وقــال
وصلت يااخا العرب لن يصلوك إال بعد
ـوت ـروا عـلى جـثــتي كـنـايه عن ا ان 
ـــــهم دخـل الــــقـــــوم اخلــــيـــــمه دونه.. ا
وشاهـدوا الشيخ مـستال سـيفه مـدافعا
عن دخيـله فقـالوا له ياشـيخ اتدافع عن
هـذا وهــو من قـتل ابــنك الـوحـيــد فـلـذه

الـقـانـونـيه من أجل انـقـاذ أرواح اآلالف
الـــبــــشـــر تـــذهـب ســـنـــويــــا بـــحـــوادث
الـطـرقـات... اعـلـمـوا أن الـقـانـون وضع
من أجـل خـدمــة الــبــشــر ولــيس ســيــفـا
مـسـلــطـا عـلى رقـابــهم وأكـرر هـو لـيس
ــكن لــكم تــبــديــله نــصـــا قــرأنــيــا وال 

فالرحمه روح القانون .
-واجلـهه الــثـانـيه هي الـهـيــئـة الـعـلـيـا
ـرجـع األعـلى في لــلـوقف الــســني... وا

النجف
للتدخل السريع بـإصدار فتوى بتحر
إجراءات الـعـشائـر مع أي إنـسان يـقوم
بـاسـعـاف مـواطن آخـر نـتـيجـه تعـرضه
حلــادث مـــروري.. وكــذلـك اوجه نــدايي
نـابر ان يبينـوا للناس اهميه لشيوخ ا
سـعف عشـايريا االبتـعاد عن مـطالـبه ا
ه لــــيــــكــــون أســــوة بل يــــجـب تــــكــــر
حسنه..جـزاكم الله خيـرا .. فالدال على
اخلـيـر كـفـاعـله الـلـهم اني بـلـغت الـلـهم

فاشهد. اسفه لالطاله
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الــعـمق بــوصـلــة الـبــقـاء والــفـكــر نـواة
واظبة مـنبع التدارك وقبول احلركة وا

ُختلف محور السلم األهلي. اآلخر ا
الـعـالم مـجـمـوعـة ثـقـافـات مـبـنـيـة عـلى
جُمل من األفكار التي هي نـتاج التطور
الــطــبـيــعي لــلـذاكــرة اإلنـســانــيـة وفــقـاً
لــلــمــتـوارث ومــا يــسـتــجــد عــلى ضـوء
ُذهل في ُتغيرات احلياتية والتطور ا ا
ـــيــادين كـــنــتــيــجـــة لــلــثــورة جــمــيع ا
الــــصـــنــــاعــــيـــة فـي الـــغــــرب والحــــقـــاً
الـتسـونـامي الـتـكنـولـوجي ومـا يـسمى
سافات بالثـورة الرقمـية والتي ألـغت ا
ب الشعوب واألفراد ونحن في الشرق
ال نـزال نـقـبع حتت سـطـوة الـصـراعات
ذات البُعد الوجودي نتيجة أزمة العقل
التي يفـترض نبـذ تلك الصـراعات التي
ال تــصـب في خــدمــة الــكــائن الــبــشــري
فـعــلـيـنـا جـمــيـعـاً الـتـكــيف لـلـعـيش مع
ـساواة بـعضـنـا عـلى أسس العـدالـة وا
ولنبني مجـتمعاتنـا على أسس الكفاءة
لـلـحـاق بسـرب اجملـتـمـعـات الـتي تـقود

ية. دفة احلضارة العا
سواربـينا ثـمة بُـعد ضـارب في التاريخ
أي أن الـــتــعــايـش هــو مــحـــور الــسالم
واحملبـة لننـعم جمـيعاً بـالدفء واألمان

ـسـمى يـعكس ـة هـنـا ا واحلـيـاة الكـر
ــعــانـي بــدءاً من اجلــانب جــمـــلــة من ا
االجـتـمـاعي ومـروراً باجلـانب الـروحي
ووصـــوالً إلى الـــثـــراء الـــذي يـــنـــعم به
الشـرق نتـيجـة التنـوع الثـقافي فـعلـينا
الــبــحث عـن إيــجــاد احلــلــول من خالل
مـنـاقـشـة األفـكـار ووضع نـقـاط اخلالف

وعــلــيــنــا مــنــاقــشــة أهــمــيــة أي فــكـرة
بـوضــعـهـا فـي الـسـيــاق الـزمـني أي أن
األفـــكـــار الـــتـي جـــاءت كـــاســـتـــجـــابـــة
لتسـاؤالت الكائن الـبشري في حـقبة ما
ال تــتــنـــاسب طــرداً مع أجــواء احلــيــاة
احلــديــثــة وثــمــة جـهــات تُــغــذي فــكـرة
تـرسـيخ الـعـداء في مـا بـيـنـنـا !! والـتي
خـــلـــقـت االنــزيـــاحـــات احلـــادة والـــتي
حتـولت إلى هوة عـصـيـة عـلى الردم إال
بتكـثيف الـعمل اجلـاد من خالل البحث
ـبـني ـعـرفــة واحلـوار ا عـبـرَ الــعـقل وا
تطور.  ُختلف وا على قبول اآلخر ا
ـضيء قُـدُماً سـواربـيـنا تُـحـتم عـلـيـنـا ا
لـنـبـقى مـعـاً ولـكي ال يـفـقـد الـشـرق هذا
ـوزايــيك الـرائـع والـذي ال يــحـتـاج إال ا
إلى تـضـافـر اجلـهـود إلعـادة الـتجـانس
وجـود في الصمـيم واعتـبار االنـتماء ا
مــسـألــة شـخــصــيـة أي الــفـصل مــابـ
ُـعتـقـد واحليـاة العـامـة استـنـاداً على ا
ُشترك بيننا والذي يعود إلى التاريخ ا
آالف السن وهذه العـميلة حتتاج إلى
صـدمــات نـفـسـيـة مُـغـلــقـة عـلى صـعـيـد
األفـراد لــلـوصـول إلى الـســلم الـداخـلي
الذي يـعد نـواة السـلم األهلي من خالل
الـــتــــصــــالح مـع الــــذات ومـــنـح اآلخـــر
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ساحة القادرة على استعاب السكينة ا
وعلـينا جـميـعاً أن نؤمن بـأهمـية اآلخر
ـتـجدد في عـالم يقـترب من ُخـتلف وا ا
بــعـضه بـفــضل الـثــورة الـرقـمــيـة الـتي
سافات ب الشعوب واألفراد ألغت ا
مـا هذه الـكـلمـات إال دعـوة لـبث السالم
والعودة لـلعـقل من خالل احلوار اجلاد
نبر اجلـميل كعنوان ووضع اسم هذا ا
لـــبــنـــاء عــالم قـــائم عــلى قـــبــول األخــر

اخملتلف وتبني فكرة التنوع ثراء وقوة
وليست نقمة.

ســواربــيــنــا وسـنــبــقى أوفــيــاء إلرثــنـا
وذكـرياتـنـا الـصادقـة وذكـريـات األجداد

وتضحياتهم 
سـواربـينـا مـنـبـر الـسالم والـتـآخي ب

الثقافات من أجل غد أفضل.
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َائي صباح اخلير أيُها ا
الذي يَنظِمُ قصائدَ مَالِحة
ويحوّلني من إمرأة برجل
إلى سمكة بزعنفَة ذيلية

ويرى في ثوبي األزرق اخلفيف
بحراً واسعاً مُخيفاً

سَات يدي الناعمة ويَدعّي أن 
لسعَات قناديل شرِسة

ائيُ اللع أيُها ا
كيف لي أن أُبلِّلكَ بـ (صباح اخلير) 

!? اء وأنا اخمللوقة من ط وأنت ا
انهـا التاسـعة صبـاحاً في مديـنتي الوقت
ــنـــاسب لــكي تـــقــتـــحم الــشـــمس زجــاج ا
ـواربـة نـافـذتك تــتـسـلل عـبـر الــسـتـائـر ا
تــوقظ خـدك الـنـاعم بـالـقـبالت وتـوشـوش

ألهدابك الناعسة بهذا السر
((حــ غــبـتُ بــاألمس عــنـك وحل مــكــاني
ـنــامـهـا كـانت تـلـوح لـيـدك الـقـمـر رأتك 
الــبــعـيــدة في احلــلم وتــبـتــسم لــصـورتك

النائمة ب مقلتيها
لء نشوتها على عزف قصائدك تتراقص 
اإليروتيكية التي لم يقرؤها احد سواها
لـقـد كُـنتَ بـكـامل طـلـتك الـبـهـيـة وشـفـاهك
تغنجة وهي تداعب عنق سيجارة بلهاء ا

كان بدخانك لتخنق رئة ا
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انتشر هذا الوضع عـلى نطاق واسع في اجملتمع وهو
انــقــراض وحتــويل الــرجــال إلى شــبه الــنــســاء حــيث
ــرأة من أصــبــحــنــا ال نــرى رجالً يــقف امــامــنــا بل ا
البس أصبح الفرد منا ال يفرق ب السلوك وارتداء ا
رأة نـرى امرأة بأنـاقة كـاملة جـميلـة وجذابة الرجل وا
في أنوثـة طاغـيـة. كأنـثى بكل شـيء يدل عـلى انهُ انثى
لـكن جملـرد مـعرفـتـهُ عن قـرب فـقط سـوف يـفاجـئ هذا
الــشــخـص رجل ولــيس امـــرأة ال يــصــدق الـــعــقل مــا
تشـاهـد العـ فـالشـكل امـرأة ونبـرة الـصوت رجل او

ا هناك بعض السلوك غير معقول ايضاً .  ر
ا حلمت بها دومًا خلقك الله اين تلك الرجولة التي طا
رأة كن ا تشبهً نـفسكَ با لتكون رجالً شـجاعًا وقويًـا 
رجالً فــيـــرغــولـي فــالـــشــكل الـــتي انت عـــلــيه جـــمــيل
صـطـلح لـيس جـمـيالً تصـرف تـمـامًـا كـرجل شكالً وا
ومـنــطـقـاً لــيــــــــــس جـمــيل بـحــقكَ تـفــعل مـثـل هـكـذا

االشياء.
 الكل يتساءل اين دور األسرة في مثل هذه احلالة أال
يرون أبنائهم مـاذا يفعلون و ماهي أفـعالهم يجب على
شورة وخاصة في سن اآلباء توجيه الشباب وتقد ا
ـراهـقــة الـعـديــد من الـشـبــاب يـقـومــون بي االنـدفـاع ا
عرفتهم مـثل األشياء الذهنيـة ليست ناضجة (الذنب) 
تمامًا وال نـنسى مواقع الـشبكات االجـتماعـية لها دور
كبيـر في اللعب بـعقول الـشباب حـيث تنشـر مثل مثل
ـراهقـ يـحب هـذه األشـياء والـضـحـك علـى أذهـان ا
ـواقع ـراهق جتـربـة كل مـا يـتـم مـشـاهـدته في تـلك ا ا
ــوقف وكـذلـك أنـتــشـار وبـالــتــالي سـيــصل إلى هــذه ا

عمليات التحول وغيرها . 
حـتى الـيــوم  اصـبح عــدم وجـود الـرجــولـة في بـعض
(طبعا) بعد اإلنـتشار في الفتـرة األخيرة نحن ال نفرق

راة ? هنا السؤال ?  ب من هو الرجل وا
ما هو موقف الوالدين في مـثل هذه احلاالت في تعليم
أبنائهم مـاهو الصح اين هـو التعلـيم وخاصة إذا كنت
في الــدول اإلسالمـــيــة أنتَ إال تــفــكـــر مــا هي نــظــرة
اجملتـمع واألقـارب إليك مـا هـو رأي اجملتـمع واألقارب

لك .
هل فـكـرت في ان تـصـبح مـنبـوذا مـن قبـل اجلمـيع? ال
أحــد يــحب أن يــكــون قــريــبًــا مــنك أي شــخص يــراك
ســيـــعــطي لك الـــكالم الـــغــــــيــر الئـق واجلــارح الــذي

يزعجك .
فكر قبل أن تتخذ تلك اخلطوة بنفسك وعائلتك.

سؤال يتكرر دائما في الرجولة اخلاصة بك :
اين هي?

الرجولـة هي الشجاعـة التي يسـعى لها اجلـميع .ليس
من السهل التصرف كإمرأة.

ادة (14) العـراقـيـون مـتـسـاوون أمـام الـقـانون دون ا
تمـييـز بـسبب اجلـنس أو العـرق أو الـقومـية أو األصل
ــعــتــقــد أو الــرأي ـــذهب أو ا أو الــلــون أو الــدين أو ا
أوالـوضع االقـتـصـادي أو االجـتــمـاعي !..يـاسـيـبـنـديـة

كذب على ارض الواقع .  
لكن ظهر فـيما بعـد جميع احلـكومات بالـعراق كذابون

وجميع االحزاب بالعراق كذابون .
ــلـكي الى االن . فــقط عـبـد انـا عـاصــرت من احلـكم ا
الكر قاسم . كـان تاج على جمـيع احلكام واالحزاب
بالـعراق . يـاعبـد الكـر رحمك الـله انت فقط حـبيـناك
.. نلسـون مانـدال رجل غيـر مسـلم حكم جـنوب افـريقا
بــعـد خــروجــة من الــســجن (27) عـام لـم يـقــبض اي
مخصـصات مـاليـة عن مدة محـكومـيته ونـضالة داخل

ا قال انا خادم للشعب.  السجن .وا
صدام حـسـ .شب مـعنـا بـاحلـياة . كـان اسـؤ رئيس
دولة حـكم الـعـراق بـاحلديـد والـنـار والـطائـفـيـة والذبح
والـقـتل والــتـمـثـيل بــاجلـثث ودفن الـفــقـراء وهم احـيـاء
وحـتى اقـرب الـنـاس له و كـان الـداعم الـقـوي جلـمـاعة
ابن ألدن  القاعدة وجلب للعراق الزرقاوي العفن ومن
ـاسـات الـتي لف لـفـهم . وهــو سـبب هـذه الـلــوعـات ًوا

شاهدناها في عراقنا احلبيب.  
بعد صدام حس حكمتنا االحزاب االسالمية  صفقا
لهـا . لـكـنـهم ظـهروا فـيـمـا بـعـد .إنهم ظـلـمـة لـصوص
يـنــهـبــون أمـوال الــنـاس وعــقـارات الــنـاس بــاجلـادريـة
ـزدوجة ب ـنصور. ويـقسـمون الرواتب ا والكرادة وا
الناس هذا موالي لي وهذا غـير موالي . ويخصصون
رواتب لـلـعـراقـيـ الـفـقـراء الـقـدمـاء اصـحـاب اخلـدمة
الـفــعـلــيــة بـالــدولـة الــعــراقـيــة اقل راتب تــقـاعــدي لـهم
بـالـعـراق (400) الف ديـنـار عــقـوبــة جـمـاعــيـة لـهالك
الـفــقـراء ومـوتــهم الـبــطئ بل االكـثــر مـحــرومـ هـوالء
نشورة جلميع تقاعدين  من مخـصصات الزوجيـة ا ا

العامل بالدولة العراقية. 
ؤمـن منهم . هوالء ليس مسـلمون وبر واليـة امير ا
بل قـبح الـله  امـريكـا الـتي نـصـبـتـهم عـلى الـنـاس كـنا
نتـصور بـعـد تغـير اجملـرم صدام ابـو الـكوارث الـظالم
ــا تــتــغــيـر بــيــوتــنـا الــطـائــفي ان نــكــون ســعـداء .ور
رحوم ة التى خـصصها لنا الزعيم ا الصغيرة والقد
الشريف عـبد الكـر قاسم في بـغداد قبل سـتون عام
واحملــشـــورين بــهـــا االن ثالثـــة عــوائل او اكـــثــر وهي

صغيرة احلجم .  
لــكن هــوالء الــســـراق صــنــعــوا لــنــا
ـصــائب والــكـوارث والــظــلم حـتى ا
في رواتـبــنـا يـالــهـا من فــئه حـاقـدة
ـــة عــــلـى اوالد جـــلــــدتــــهم .. وظــــا

دني . الكاتب والناشط ا

وال استطيع يهتز عند هبوب الرياح
الثبات .

-انت ترفض ضياع نفسك عند أول
ثم تتبعها صدمات تؤثر دمدمة للريح 

على حياتك .
-ولكنني اخشى حدود الكونكريت
زخرف بقطع فهذه تشبه القبر ا

انها نهاية للحياة كونكريتيةثقيلة فوقه 
او تذكر لأليام التي دون مراجعة 

مضت .
-وهذه اصعب حالة ترفض نفسك ان
وأظن اننا تتعامل معها وتقتدي بها 
توصلنا إلى عنوان اعرف حدودك !
-اجتد بعد هذه االوصاف عنوانا
جمياليخرجني من دائرة الكوابيس
التي حلت علي جلهلي معرفة حدودي

ضمن حيز احلياة التي اعيشها.
-اليك اول هذه احلدود التدخ ح

يغير فعالية اجلهاز التنفسي

-اعرف حدودك .
-في أي شئ?

-انت ال جتهل عنوان الكلمت -اعرف
حدودك -مع علمك إن لكل شئ حدود
او وأخرى ملونة  شاخصة باعمدة 

مثبتة بالكونكريت .
لونة ! -أحب احلدود ا

-ولكن مسيرة حياتك ال تشير إلى ذلك
.

-كيف ?
-هل سألت قلبك يوما ما عن درجات
والنظرة العواطف التي انخفضت 

للحياة بتفاؤل وامل وحلظات اإلنهيار
التي بدت واضحة على تصرفاتك .
-هذا يعني أنني فقدت الئحة احلدود

لونة. ا
-بالضبط ..بل بدت حياتك لوحة

سوداوية مظلمة .
-ولكن هل تريدني عمودا شاخصا

والهضمي عند اإلنسان وثانيها
األرجيلة التي شاعت في مجتمعنا
وهي حصيلة ضرب أي عدد من

السجائر اضعافا في ساعة واحدة
لتزيد من ضياع حدود اإلنسان .

-والثالثة .
-اخملدرات التي نزلت ضمن ما يجد
اإلنسان من لقمة العيش ح تقف

هذه اخملدرات في طريقه لتزيل احلدود
التي اعتاد عليها .

-ولكن كيف?
-انها آفة ودمار اإلنسان وضياعه
انحراف جليل ال تهد مستقبله

يعرف شيئا من احلياة إال ما وقع فيه
والسقوط في قاع آسنة ال من الرذيلة 
يستطيع النهوض منها ح تصبح

حياته من ورق.
-اراك تهول االمر !

-ليس كما تتصور ألن معرفة اإلنسان

حدوده كفيله أن تبعده عن التهويل
والتفكير العقيم .

-وهل جتد هذه احلدود هي ما يجب
أن يعرف األنسان ?

-نعم هذه احلدود هي اشد وقعا
وتاثيرا على االنسان من حدود

وحدود جتاوز الذوق العام األخالق
كن له ان وحدود الكالم وهذه  ..

وعظة . يتحكم بها في النصيحة وا
-وتلك .

-تلك مصيبة أن جترعها األنسان فهو
ال يستطيع التخلص منها إال بعد ان

يدفع حياته ثمنا لها.
بعد ان عرفت -أالن اريد احلياة 

حدود احلياة .
-شئ جميل انت اآلن خارج اسوارها

تعرف قيمة حياتك التي من ذهب .
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