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وطب وطب ... قـرعت صـوت الـطـبـول ...وحان
وقت الـنــزول ...الى سـاحــات الـقــتـال...وحــهـا
ــنـــافق واحملـــتــال...خـــالــد قــال لــوجه امـــام ا
الأسـتــطـيع الــذهـاب ...لي بــيت وأطــفـال...أمـا
ـــؤمن...قـــال كـــيف أتـــرك إحـــســـان الـــشـــاب ا
ـسـاجـد فـارغــة...سـتـلـتـهــمـني ان فـعـلت ذلك ا
الـــنــــار احلـــارقــــة...غــــيـــري ســــيـــقــــوم بـــذلك
الواجب...لن أركب بنفـسي هذا القارب ...مرّت
االيام سـريـعـة ...واألحـداث مـريـعـة...وفي يومٍ
دامٍ مـشــهـور...مُألت بــالـشــهـداءِ كلّ الــقـبـور...
سمع االثنانِ أصواتاً تقول ...ال إله اال الله...ال
ــفـرش اله اال الــله...فــخــرجـوا مــســرعــ ...و
...من هذا القتيل ? جاء الصوتُ الصالة تارك

ثقيالً كاحلديد...محمد شهيد...محمد شهيد.
العبرة

القرار االخير هو من يكـتبك...االقنعة ستسقط
يــومــاً مــا ...والــســريـــرة اليــحــكم عــلــيــهــا اال
خالـقـهـا...لـدى قـوانـ السـمـاء التـعـني شـيـئاً
ــــشـــــهــــد االخـــــيــــر هـــــو من الـــــبــــدايـــــات...ا
وت شهيـداً ليس مصادفة...احلياة يرسمك...ا
وتُ لـيس بـها مـصـادفـات...لـكـنـهـا اسـبـاب...ا
ظـرف...وقـلـبُك احلـر رسـالـة طـويـلـة...والـقـرارُ

االخيرِ كتاب.
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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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ظـلمة...هي لـيست كـسجن نلـون جداره باألحالم و تلك الغـرفه ا
األمنيات هي بـبساطه ال تـنفع معـها جميع االلـوان مظلـمة حتتاج
لـضــوء وال يـنــفـعــهـا ضــوء األمل والـقــلب والــتـفــاؤل هـذه األمـور
ـ .. . انـها عـنـويـة التـي طال مـا حتـدث عـنهـا الـكـتاب و احلـا ا
بحـاجة إلى انـتفـاضة تـنيـرها او الى كـارثة طـبيـعيـة تهـدمها .. و
هي في الوقت ذاته ليـست مظلـمة و ال احلياة فـيها مـعدمة فـفيها
االحالم و األوهـام و احلـطـام فـيـهـا الـضـحـكـات و الـصـرخـات و

ة  الدمعات و اآلهات فيها النصر و الهز
فيـها حـيـاة نعم حـيـاة أخرى غـير تـلك الـتي انا عـليـهـا حيـاة كان
ينبغي أن اعيشهـا ...حتقق فيها طمـوح كنت اريده و عيشة كنت
ابتغـيهـا ... فيـها مـا لم يكن و لن يـكن فيـها هـروب من أشخاص
الى اشخاص يـصنعـهم اخليـال و أحتدث مع أشخـاص تمنـيتهم
.. فـيـهـا أحـاديث كـأحـاديـثـكم و مـشـاعـر و قـصص فـيـهـا اشـياء
حرمت مـنهـا فيـهـا كلـمات قـلتـها لـكم لـكن ليـست في و جوهـهكم
فيها انتفاضة ضدكم و ضدهم و ضدي فيها اجد نفسي و فيها
احب و اكره نـفـسي .. فـيهـا حب لم أجـده و دفء لم أشـعر به و
واقع لم أعيشه فيها كل ثوراتي فـيها عدل لم ينصفني و حب لن

يصادفني 
كل هـذا و لم انـعت نـفـسي بـاجلـنـون فـانـا عـاقـله مـا دمت اعـرف
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شاعر قد أتت عفوية  تلك ا
     جاءت تعبر عن مشاعر فرحتي

كل القصائد ال توافي حقكم
مهما سأنظم ال أوافي رغبتي
يا شيخ عادلَ لستُ أنسى فضلكمْ

وجميل فضلك باقيا في ذمتي
هذا بفضل الله ثم بفضلكم

بالقلبِ تبقى أنتَ أغلى إخوتيِ
واقف أنت معروف بها تلك ا

أنتَ األصيلُ ودونَ أيّ شَهادةِ
قلت أحلقيقة عنك دون تملقٍ

خير الكالمِ كالم رب العزةِ
خير الصالةِ على نبيِ األمةِ

قد جئت اشكركم و أشكرُ سعيكمْ 
وأنوب عن آل اخلطيب وأسرتي

قدَّمتَ فضالً في إعانةِ أختنا
ولقد أتيتك شاكراً بقصيدتي
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يا شيخنا الغالي أبا عمر لكم

شكري وتقديري وكل محبتي
بعث ألفؤاد بها إليك هديةً

فعساك تقبل يا أخي لهديتي

وانت تخـفي وجعك اغرورقت عـينـايّ 
.. وصــوت امـي اذكـره ايــضــاً عــنــدمـا
قـالت لي : كــيف اصـبـته ? ايـعـقل هـذا

اللعب ?
-لم اكن قــاسـيـة يـاامي كـمـا لم اقـصـد
اصـابــته صـدقـيــني  انـتــهت الـلــعـبـة
يـااخـي بـضــربــتي تــلك ألحــصل عــلى
ـرأة قـادرة هـدف وأُريك حـيـنـهـا بـأن ا
على حتقيق االهداف كـالرجل تماماً ..
مـثــلك يــااخي .. قـلــتــهـا وانــا اضـحك
مـــــعك واهـــــتـف (گـــــووول) كـــــأني في
نـهــائـيـات كــأس اسـيــا .. كـنت رقــيـقـاً
حـينـها  لن انـسى تـلك اللـعبـة يومـها
... اعـدك ...عــاودت الـدراسـة بـحـمـاس
وفق جـدول وضعـناه سـوية لـنتـشارك
بالكتب وننـغمر في صفحـاتها لنخرج
بنـتيجـة مرضـية لنـا نحن اإلثنـ معاً
كعـادتي مـتشـبثة .. دلفت الـى الغـرفة 
ـيـني واسـتـذكـر احلـديث بـالـقـلم في 
للرسول الـكر محمـد صلى الله عليه
واله وسـلم "اطــلب الـعـلم ولـو كـان في
" صـــدق رســول الـــلـه .. وانــا الـــصـــ
االمــتــحـان عــلى بــعـد " 10 دقـائق من
مــنـزلي فـكــيف راودني قـرار الــتـأجـيل

لطلب ذاك العلم !? 
متناقضة مطـاليبنا في ساعة الوجع 
آه يـاأخي لـو كنـت تدري كم انـا بـالـية
القوى  كـم انا أكابـر ألحقق جناحي 

الفرح وافرحكم معي ..
عـاودت ثقـتي بـنفـسي اسـتعـدت قواي
اشحـت وجهي بـعـيداً عن كل ـنهـكـة  ا
شـيء  انــــغــــمــــرت في كـــــتــــبي فــــقط
لـلـحــصـول عـلى جــمـلـة "نــاجـحـة الف
مــبـارك" ألثــبت لــكـمــا حــيـنــهــا كم انـا
صادقـة الوعد وطـموح ايـضاً وان تلك
الـــنــزعــة الـــتي اصـــابــتـــني مــاهي اال
انفـجـار وقتي فـقط وال رجوع له قط ..
داء النهم بالقراءة يالزمنا يااخي  اال
انني اصبت به اكثر مـنك  فأنت كثير
النوم ? ايـعقل ان يتفـوق الطالب وهو
يــقـرأ لــيالً فــقط ويــنــام نــهــاراً ! كـيف
ستنجح وانت على تلك الشاكلة ? 
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الـقـلق  عـدم االرتـيـاح والـتـخـفي من
نـظــرات اجملـتــمع واالكــتـئــاب وحـتى
اإلقــدام عــلـى االنــتــحــار من مــظــاهــر
رض . تـؤدي ظروف اإلصـابة بـهـذا ا
الـتـنـشـئة األسـريـة والـبـيـئـة دورا في
اضطراب الـهوية اجلنـسية أما الدور
األكــبـر فــيــعـود ألرتــفــاع وانـخــفـاض
ـسـؤول هـرمـون ( الـتـسـتـسـتـرون ) ا
عن الـذكورة  كـذلك التـوافق النـفسي
واألجــتـمــاعي كـلــمــا قل زادت نـســبـة
اإلصــــــابــــــة بــــــاالضــــــطــــــراب. األذى
اجملـتـمـعي نـصـيب هـؤالء األشـخاص
حـــيـث يـــعــــتــــبــــرون مــــنـــبــــوذين أو
مـهـووسـون بـاجلـنس والـفـهم اخلـطأ
يــدفـعــهم إلـى الـعــزلــة واخلــفـاء  في
ــنـاطـق اجلـغــرافــيــة وأغـلب بــعض ا
بـلدان الـعالم الـعربي يـطلـقون علـيهم
ـصـطـلحـات مـنـهـا ( اجلـنس بـعـض ا
الثالث وثنائي الروح واخلنثى ) . 
ـشــكـلـة تـكـمن في أن عـقل كل واحـد ا
ـرضى يـرفض تقـبل كونه من هؤالء ا
ذكــرا أو تـــرفض كــونــهـــا أنــثى عــلى
الـرغم من مـظـهـره الـذي يدل عـلى انه
ـيـلـون ذكـر كـامل أو أنــثى كـامـلــة و
ـعــاكس جلـنــسـهم لـلــجـنس اآلخــر ا
تصـرفاتهم تـثير االنـتباه حـولهم كأن

يقـوم الصبي بـأرتداء مالبس الـنساء
ومشـاركتـهن ألعـاب العرائس ووضع
أحـمــر الـشــفـاه وتـقــلـيـد مــا تـقـوم به
ـصـاحبه ـيل  والـدته أو شـقـيـقـته  
الفتيات  ال يجد الراحة في االختالط
مع الذكور  أما األنثـى فتميل أللعاب
الــصـبــيـان كــأن تـشــاركـهم لــعب كـرة
القدم أو ارتداء مالبسهم ليصل األمر
إطـالق علـيـهـا تسـمـيـة ( مسـتـرجـلة )
مـن قـبل اآلخــرين وفي احلــقـيــقـة هي
تشـعـر بـأنـهـا فتـاة مـحـبـوسـة بداخل
جــسـد صــبي  يــكــرهـون أعــضــائـهم

التناسلية ويرغبون بأزالتها .
بـــعض اجملـــتـــمـــعـــات ال تـــفـــرق بــ
التسميات وتفهم حالة هؤالء كنعتهم
ــتــشــبــهــ بــالــشــذوذ اجلــنــسـي وا
بـالـنسـاء في حـ ان اإلختالف كـبـير
فـاضـطـراب الـهـويـة اجلـنـسـيـة مرض
ويـحـتـاج إلى عالج نـفسـي وجراحي
يحتاجون إلى احـتضان وتعاطف من
قـبل مـجـتـمـعـهم ألنـهم مرضـى وليس
لــديــهم يــد في مــرضــهم وهــذا يــؤكـد
الــفــرق بـيــنــهم وبــ الــشــواذ الـذين
لــديــهم غــايــات أخــرى مـن عــمــلــيـات
حتـولـهم اجلـنسي كـأغـراض الـدعارة
وابـتــزاز رجـال األعـمـال حـتى أصـبح

ال لن أجامل بل أقول صراحتي
ندعولك الرحمن يحفظكم لنا

بالعزِ دمتم بالهنا بسعادةِ
ولشيخنا الغالي (خميس) دعائنا
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يرعاك رب الكونِ خير رعايةِ

واللهُ يَرحَمُ (أمَّ فاضلَ) أُختنا
قد أجنبتْ خير ألرجال ألمتي

منهمْ (أبا عمر) ومنهم (فاضل )
خيرُ ألرجالِ شيوخَ أهل مدينتي

هو (ظاهر) هو (أكرم) هو (أسعد)

االجتماعـية وتتراوح نـسبــــــتهم ب
ـــئـــة إلى 0.5 مـن نـــســـبــة    0.3 بـــا
الــسـكـان حـول الـعـالم  أي مـا ال يـقل
عن 25 مـــلــيــون شـــخص . مــنـــظــمــة
ـيــة تـضع مــضـطـربي الـصــحـة الــعـا
الـــهــويــة ضــمن  5فـــئــات هم األكــثــر
كتـسبة ـناعـة ا رض نقص ا عرضـة 
ـثـلـيــون والـسـجـنـاء (اإليـدز) وهم : ا
والــــعـــامــــلـــون فـي مـــجــــال اجلـــنس
ومتعاطو اخملدرات عن طريق احلقن.

األمــر ذات خـطــورة بـالـغــة في بـعض
الـــبـــلـــدان وأدى إلى فـــتح مـــحـــضـــر
والـرجوع إلـى الطب الـشـرعي للـتـأكد
من جـنـسـهم وترحـيـلـهم في حـالة إذا
كــانــوا غــيــر مــنــتــمــ لــلــبالد الــذي

يعيشون فيها . 
عاناة تبدأ منـذ الطفولة وهذا يؤكد ا
صحـة مرضـهم وليـس ما يـشاع حول
شــــذوذهم اجلــــنـــسي  ان اجملــــتـــمع
يـــصـــنف مـــضـــطـــربـي الـــهـــويــة ك (

مـتــشـبـهـ ) بــغـيـر جــنـسـهم ويـرون
أنــهم يــســـتــحــقــون الـــلــعن والــطــرد
بــحــسب نــصـوص ديــنــيــة  تــعـرض
الـطـفل لـلـعــنف اجلـسـدي واجلـنـسي
يسهم بـشكل كبيـر في خلق اضطراب
لـديـه . ويـقــدمــون هـؤالء األشــخـاص
أنــــفـــســــهم مـن خالل اجلــــنس الـــذي

يشعرون بأنهم ينتمون إليه. 
ــيـة تــصــنف مـنــظـمــة الـصــحـة الــعـا
ـتـحـولـ جـنــسـيـا ضـمن األقـلـيـات ا

ـريض رحـلـة الـعالج تـتم بـأخـضـاع ا
لــــلــــعـالج الــــنــــفــــسـي اذا أن بــــعض
األشـخـاص يـحـتـاجـون فـقط لـعـمـلـية
تــأهــيل نـفــسي لــيــعـودون حلــالــتـهم
الـطبـيعـية امـا البعـض اآلخر فيـعالج
نـــفــســيــاً ومن ثـم جتــري له عــمــلــيــة
جراحية لتصحيح جنسه واألهم بعد
كل ذلك هـو تـوعـية اجملـتـمع لـتقـبـلهم

كأفراد والتعايش معهم .
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يراودني اخلـوف احـيانـاً الدائمـاً  انا
ابــنـة الــســابـعــة عــشـرة من الــعــمـر ..
ـــا تــــمـــنــــيت ان احـــصـل عـــلى لـــطــــا
الـبـكـالـوريـوس في االدارة واالقـتـصاد
ومن بـعدهـا اكمل الـدراسات الـعلـيا ..
هكذا كنت منذ ان اصبحت يافعة وانا
افـكـر في مـسـتـقـبل واعـد ..جـاء مـوعد
احلسم بـعد صـراع كنت اخـوضه ايام
راجـعة في الـصف السـادس اعدادي ا
.. شـارفت االمـتحـانـات عـلى الـبدء في
شهرها الـسادس .. اخلوف يالزمني 
ـعـتـدلـة بـنـفـسي إال انـني رغم ثــقـتي ا
والول مرة اشهد تراجعاً الارادياً فيها
ــراجـــعــة وانـــا في وضع .. اكــمـــلت ا
يـــرثى له  لم احـــتــمـل حــيـــنــهـــا تــلك
شادات الـعائلـية  احسـست بضغط ا
يــعـلـو حـمـاسي بـالـنـجـاح واحلـصـول
ــا حــلـمت ان عـلـى مـرادي الــذي لــطــا
احــقـــقه  كـــنت اخـط اســمـي عــلى اي
دفـتـر يــصـادفـني ثم ادرج حتـته كـلـيـة
االدارة واالقتصاد - قـسم االقتصاد ..
هـكـذا اكـتب وانـا في الـصف اخلـامس
اعدادي  لم يبق اال القلـيل لنبدأ بأول
يوم من االمتحـانات النهـائية  وفجأة
اتـخـذت قـرار الـتـأجـيل صـارحت اخي
األكــبـر وامـي بـذلك  اخــتـلــقت اعـذارا
ـــعــدل  ال حـــيـــنـــهـــا  حتـــجـــجت بـــا
شـادات العـائلـية الـتي سلـبت مني بـا
الــتــركــيــز في دراســـتي .. كم خــانــني
الـتـعـبـير حـيـنـهـا .. كم كانـا يـفـهـماني
ـي وغـضــبي .. كم كــانـا ــتــصـان ا و
يـحــتــويــاني بـكـل مـعــنى االحــتـواء ..
اسرد لـهم معـاناتي واحـاول ان امسك
دمـعـتي وابـتلع غـصـتي  كـنت هـشة 
مــاابـرح بـالــكالم اال وسـقــطت دمـعـتي
قبل انتهاء جمـلتي .. اتكلم وانا ابحر
في وجـه امي الـقـريــبـة جــدا من قـلـبي
واخي الـكـبـيـر الـذي اجـده صـديـقا لي
الاخـاً فـقـط (حـسن ) .. افـرغت شـحـنـة
الــوجع وااللم  كــان االسى يــخـنــقـني
عنوة .. يـطبطـبان على كـتفي  يشدان
ا نقول من ازري . لم نعهدك هكذا لطا

:انـتِ صــاحــبــة عــقـل راجح اسم عــلى
ـا عـهــدنـا مـنكِ مـسـمى (نــدى) .. لـطــا
دائـما تشارك اسئلة اكـبر من عمرك 
وتبدين الرأي  تثرثرين بدراية العبثاً
ــطــاف بــهـكــذا قــرار في .. ايــنــتــهي ا
سـاعـة ازمـة عـابـرة ? ام اهـتـزت الـثـقـة

بالنفس ? 
- تــيــقــنت وانــا في حــالــة يــرثى لــهـا
بأنهـما لم ينـصتا لقـراري  بل امتصا
شـحــنـتي الـســلـبــيـة فـقط .. انــفـجـرت
حــيـنـهـا وانـا اتـمــتم بـأني غـيـر قـادرة
ي يـفـوق اسـتـيـعاب عـلى الـتـركـيـز  ا
عــقـــلي  القـــدرة لي عـــلى الـــتــوازن ..
وجعـي انهك حـتى صـحتي  انـا التي
التشكوا حتى من اي صداع عابر .. 
أنــنــا اجـــابــنـي حــسن بـــإبــتـــســامـــة 
سـنــمـتــحن مـعــاً  فـأنــا قـرأت بـكــتـبك
وانتِ تترك االمتحان ?! حسن ايضا
له معاناة في الصف الـسادس العلمي
حيث لم يحالفه احلظ في الدخول الى
لكنه ابى اخلضوع ودرس البكالوريـا 
مــعـي لــيـــمــتـــحن الـــســادس االدبي ..
دعـــمـــني بـــرده وافـــرحــنـي وغــمـــرني
بـإطـمـئـنـان يجـعـلـني اتـمـنى ان يـكون
االمـــتـــحـــان غـــدا! ألثــبـت له بـــإني لن
اخـذله  ذاك الـذي شـد ازري وغـمـرني
بإخـوة لم اعـهدهـا مسـبقـاً ألي اخويّن
إال نـادراً ! هكـذا نحن مـنـذ طفـولتـنا ..
ــزروع فـــطــرة في يــشـــدنــا احلـــنــ ا
دواخــلـنـا .. شـعـرت حــيـنـهـا بـاخلـجل
احــســست بــإني اخــطــأت في حتــديـد

مصير بلحظة ألم ! 
-لـن اخـذلك وســنــمـتــحن مـعــاً وبـذات
تـهرئة من شـدة االمساك بها الكتب ا
كيف اخذل من كنا نلعب معه ال (فوت
بـوول) فــيــحــرص عــلى ضــرب الــكـرة
بـبطء خــوفـاً من اصـابـتي انـا واخـتيّ
حينـها ... الزلت اذكر تلك االيـام كأنها
االمس .. الزلـت اذكـر عــنـدمــا اصــبـتك
ك من بـــقــــدمك وانت تــــظـــهـــر عــــدم ا
االصــابـة  كم شـعـرت حـيـنـهـا بـالـنـدم
لـــتــلك الــضــربــة الـــغــيــر مــقــصــودة 

-اجـبــتـني مـبـتـسـمـاً سـأجنح  سـوف
ترين ذلك ..

تــعـــجـــبـــني قـــوتـك ورجـــاحــة عـــقـــلك
ا واصرارك على حتقيق الهدف .. لطا
كــنـت مــثـلـك احــذوا حــذوك الاراديـاً ..
ـا للـجيـنات الـوراثـية االثـر في تلك ر

شتركة بيننا .. الصفة ا
حان مـوعـد االمتـحان وقـلبي يـخفق ..
يــرجتف.. يــرتــعــد .. تــتــســارع دقــاته
تـفـوق ال ( (70دقـة ان لم تـكن ((100
دقـة حـيـنـها  لـم تكن ( (7ايـام  كانت
( (7ســـنـــيّن .. قـــاســـيـــة االيـــام الـــتي
تفصـلنا عن طـعم النجاح  تـكاد التَمر
ُر تكاد تسيطر علينا   بل تشعرنا با
جتعلنا نعدها عداً وهي واقفة ! التابه

لنا البتة .. 
شـعـورنا مـاهـو اال ارهـاصات داخـلـية
ـعـركـة لـلـخالص قـبل االوان من تـلك ا
لك الـصبـر ولو احلـاسمـة .. كأنـنـا ال
حـتى جــرعـة مـنه .. يـقـول االمـام عـلي
علـيه الـسالم " الصـبر صـبران : صـبر
عـــمــا تـــكـــره وصــبـــر عــمـــا حتب " كم
يــتــعـــبــني االنــتــظـــار رغم اني اجــيــد
الصـبر عـليه بـجدارة وفي كل مـفاصل
حياتي اعتدته تـقريباً ولم اعد اكن له
ــا احب بــعــد ذاك اي كـــره .. ألظــفــر 
الـصـبـر ألعـلن الـنـجـاح .. اإلنـتـصار ..
الــفــرح .. هـكــذا هــو صـبــري يـااخي 
هـكـذا هو صـبـرك  هكـذا كـان قاسـمـنا
شترك هـو الصبر والعـناء للحصول ا
ـراد .. كـم نـحـن مـتــشــابــهـ  عـلـى ا

حتى في الشقاء ..
جــــاء مـــوعـــد اخلــــصم .. عـــلـى طـــبق
منصهـر من شدة االنتظـار .. يقال بأن
الــــنــــتــــائج قــــد ظــــهــــرت وان اعــــداد
الناجـح هو فقط (7) سمـعت اخلبر
وجتــرعـــته عـــلى مـــضض  ادرك بــأن
احلظ اليـالزمــــنـي اال مــــانـــــدر ! فــــهل

رة ?  سيكون حليفي هذه ا
--آه يا (7) هل انـا منك ? مـاقـصتك...
ايامنا (7) امتـحانـاتنا (7) الناجح

.(7)
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هـرعت الخـبـر امي لـنـذهب سـويـة الى
ـديـرة ألحصل عـلى نـتيـجتي  مـنزل ا
اجتـهت فـي طـريـقي الى مـنـزلـهـا وأنـا
اشــعــر كـأنه التــوجــد والنـقــطـة دم في
جــــســـدي ! اخلــــوف مـــر كـــاحلــــنـــظل
اليــحــتــمل قط.. ولــكن بــعــلــوا صــوت
ـديــرة بـتـهـنـئـتـهـا زال كل شيء بـات ا
احلـنظل عـسالً في فـمي .. ثم اكـتـملت
فـرحــتي بــنـجــاحك يـااخـي واكـتــمـلت
ضــحـكـتي ايـضـاً .. قــلت لك مـداعـبـة :
ايــعــقل ان يــغــفــوا الـطــالـب في قــاعـة
االمتـحان ويـصحـو على صـوت زقزقة

الـعــصـافـيـر ? الـم اقل لك يـااخي بـأنك
راقب ? تـنـام كـثـيـرا..ماهـي ردة فعـل ا

الم يضحك !
ضـحـكت حيـنـهـا واجبـتـني بـأنك كنت
نائما لم تـعلم بردة فعـله هذا ان انتبه
فـعالً  واال لِمَ لم تصـحـوا عـلى صوته

بل على صوت زقزقة العصافير ..
كـنـت مـحــقــاً يـاأخي ولــكن التــتــشـبث
ـــصـــادفـــة فـــهي لم تـــكن ـــحـــاسن ا

حليفتنا اال ماندر !
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ـفـرده تـختـلف عن في داخل كل مـنـا قـارة يـعيش فـيـهـا 
مـوطن الروح واجلـسـد فـهذه الـقـارة ليـست لـهـا وجود في
كـان ليقضي خـريطة جسـد االنسان بل هـو من يوفر لـها ا
فـيـهـا خـلـوته قـد تـكـون نـاحــيـة الـقـلب او اقـرب قـلـيال كل

كان قارته. انسان على نفسه بصيرة 
بـإمكـانـنـا أن نعـيش وسط هـذه الـقـارة لفـتـرة من الـزمن قد
ثـابة الراحة والـعزلة عن اجلـميع وقد تـكون بدافع تـكون 
ـقالبـة الـهـرب من الـواقـع الـذي نـعـيـشه ال نــرى الـوجـوه ا
تنـاخرة لم نسـمع فيها عن وحشة اجلـدران ا واالمـاكن ا
الـقتـلى واجلـرحى الـذين سـقـطـوا ال نعـطي اإلنـتـبـاه لكالم
الذع قـد سمعنـاه من قصد او دون ذلك لـطعنـة في الظهر

لسوء ظن خليبة من صديق او قريب.
فــعـنـدمـا تــضـيق االرض بـوســعـهـا عــلـيك وتـخــتـفي سـمـاء
ك فال جتـد ملـجأ غـير هـذه القـارة فتـعيش الـفرحـة من عا
فـيـها بـ مـوسم اخلـيـال والـواقع وقـد تـتـعـايش مـعـها مع
ـزوجــة بــاحلـزن والــفـرح مــرور الــزمن فـتــصــبح ايــامك 
ظـلومـية فـتالعب االدوار على والـيأس واالمل بـ الظـلم وا
حـسب موقعك ورغم ما تملك اال انك تتجرد داخلك وتخلع
ما تـرتديه في هذه الـقارة فتـتكلم مع نفـسك وتخاطـبها وقد
ـها او تزجـرها وان فعـلت ما ترضـيك خاطبـتها بـالنفس تؤ
ـرآة وتـكـلــمت مع نـفـسك ـطـيـعـة فــكم مـرة وقـفت امــام ا ا
خاطبت مالمح وجهك الباهتة سمعت صوت من تلك القارة
يــنــاشــدك من داخــلك انــا ســمــعـت ذلك الــصــوت تــكـرارا

ومازالت اسمع تلك الصرخات.
وارجع الى مـسكـني الوحـيد الـذي يحـتضنـني بكـل فصول
ايـامي فمنذ سنـوات وهي تتحمـل ما لم يتحمـله بشر حتى
اصـبحت مـوطـني وذاتي ال اسـمح الحد بـدخـولهـا اال بـعد
ان اعـرف مدى صالحية نفـسه واخالقه فليس من السهل
ان تـنال اقامة او جنسيـة داخل صدري وتشاركني النبض

كانة.  ان لم تكن مؤهلة لهذه ا
وان كــنت ســعـيــد احلظ ونــلــتـهــا ســتـعــثــر عـلى بــعض من
اغـصـان الـسالم وبـاقـة من احلب واوراق بـيـضـاء وريـشـة
الــزاد هــو احلـروف الــتي يــخـــــطــهــا جـســدي في جــنـائن

الروح.
فكلما زاد سيري في جنائن زادت بضاعتي ستجد الهواء
هـنا مختلـف كنسمة تـالعب زهرة النرجس فـيا عزيزي انا
اهـــرب الى قــارتي كـــلــمــا ضـــاقت بي احلـــيــاة اهــرب من
عـقـدة التي ال تـنفع وال تـضـر ال يوجـد فيـها الـصراعـات ا
بـقايـا من احلـرب واالسـتـعـمـار ال يوجـد فـيـهـا نـازح وال
الجــئـ ال يــوجـد فــيـهـا اكــفـان او دمــاء فـكل من يــسـكن

قارتي يعيش في عالم السالم واالمان.

عُرِفوا رِجال أقوياء بِشّدةِ
للشَيخِ (ظاهر) بالشفاءِ وعاجلٍ

أدعوكَ ربي ال تردَّ لدعوتيِ
هُمْ أهلُ ديوانٍ وأهلُ مكارمٍ 

والطيب واإلكرام طّبعُ أحبَّتيِ 
ربي ليحفظهم ويحفظ أهلهم

من كل مكروه وأيّ إساءةِ
مسك اخلتام تقبلوا إهدائنا

وعساك حتظى شيخنا بقصيدتي
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رفيق وصديقان ... محـمد وغيره اثنان ... كان
الــصــديــقــان األوالن ديــنــان... خــالــدُ الــســيــد
والشـيخُ إحـسـان...كـلمـا الـتـقـوا يتـنـاقـشون...
وفي امـور الـتــقـوى يـتـنــافـسـون.. في الـصالة
ـســاجـد واداء والـزيــارات...في الـذهــاب الى ا
الصـلـوات...خـالـد وإحـسان صـار لـهـمـا صيت
ــانِ وذكـــر في كل مـــكـــان... بـــالـــتـــقـــوى واإل
يُعرفان...لـهما من األخالق مايـعجز عن وصفهِ
إنــسـان...أمــا مــحــمــد فــهــو شـاب اليــؤدي من
الــــديـنِ إال الــــواجــــبـــــات...اليــــعـــــرفُ نــــوافالً
والمـــســـتـــحـــبـــات...يـــنـــامُ كــثـــيـــراً ويـــتـــكـــلمُ
...يتـشاجـرُ أحيانـاً بال أسبـاب ...مؤذياً يسيـراً
نـفــسهُ واألحـبــاب...يـســتـمعُ أحــيـانــاً األغـاني
..وله قــوائــمـاً مـن األمــاني... يــومـاً مـن األيـام
اخلوالي ...اجتمعَ األصحاب والغوالي ..وقرر
ؤمنان أن يـنصحـا محمداً بـالتوبةِ الرفيقـان ا
والـرجوع... لـيـكـونَ مـثـلـهـما نـقـيّـاً مـتـواضـعاً
قنـوع...ولـكـنه بـعـد هـذا احلـديثِ ابتـسم...ولم
يظـهـر عـلى وجـههِ نـدم...مرّت االيـام والـسـن
...وانـــقـــلب حـــالُ الـــبالد الى جـــحـــيم...هـــجم
االعــداء عـــلى ارض االصـــحـــاب...وحــان وقت
ـــــــوت الـــــــنــــــــفـــــــور الـى اجلـــــــهـــــــاد... الـى ا
واحلداد...لـطردِ اجملـرم واحلـاقدين...ولـيعم
السالم مـجدداً ... ويـعود الـناس آمـن ...طب
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نعم لـن نبقى صـامتـ ونطالـب بالعـدالة احلـقيقـية لـلمرأة
فمـسـألـة العـنف ال تـتحـدد فـقط بـاستـعـمال الـقـوة من قبل
ـا يـتـعـدى ذلك لـيـشـمل أي طـرف ضـد الـطـرف اآلخـر وا
شـكل من أشكال التصرف الإلنساني جتاه اآلخرين اريد
الـتطرق اليوم الى شكل آخر لـلعنف وهي ظاهرة التحرش
تحرش هو دائماً ـقيتة التي ليست بالضرورة ان يكون ا ا
ذكرا والـضحيـة االنثى ولكـن في مجتـمعنـا غالبـاً ما تكون
الضـحية هي الـفتاة. وهذه الـظاهرة آفة اجـتماعيـة خطيرة
ـرأة وادمـيـتـهــا وتـتـعـداهـا لـتـهـدد سالمـة تــمس بـكـرامـة ا
ــكــنــنــا االســتــخــفــاف بــهــذه واســتــقــرار اجملــتــمع فـال 
الـسلوكـيات التي اصـبحت خطـرا يقلق الـعائالت واتخذت
مسـاحات واسعـة من اهتمـاماتها وكـابوسا يـقلق تفـكيرها
رأة في الشـارع واحلافالت وحتى واصـبحت تهـدد أمن ا
ـؤسسـات التـعلـيـميـة وأماكن الـعمـل ال أحد يـستـطيع ان ا
آسي كن ان يتغاضى عن ا يـبقى ساكتا وغير مبال وال 
واإلحبـاطات التي تتعرض لها الفـتيات نتيجة هذه األعمال
كن ان نـعدها الـقبيـحة والألخالقـية وفي نفس الـوقت ال 
ظـاهرة جـديـدة على مـجـتمـعـنا ولـكـنهـا ازدادت مع ارتـياد
الـفتيـات اماكن الـعمل والـدراسة لذا يـجب ان نشـد الهمم
من اجل الــقـــضــاء عــلى هــذه اآلفــة االجــتــمــاعــيــة ونــبــدأ
بـاالسرة فـهي الـتي يقع عـلـيهـا اوالً تـربيـة ابـنائـهـا وغرس
ـا األ األخالق مـا االخالق والـتـربـيـة اجلــيـدة لـديـهم إ
بـقيت... فإن هم ذهبت اخالقـهم ذهبوا . فالـقيم االخالقية
مـنـبع الـرقي واحلـضارة االنـسـانـيـة وحتـتم عـلى االنـسان
احـترام حقوق االخرين والقـيام بحمالت منـاهضة لظاهرة
الــتــحــرش وعـلـى الـدولــة اصــــــــــــــدار قــوانـ حلــمــايـة

الـفـتـيــات وتـأمـ حـريــة الـتـنــــــــقل
لـلـجـمـيع دون ازعـاج او اعـتـداء من
احـد والقيام بحمالت امنية مفاجئة
في االمــاكن الــعــــــامــة لــلـحــد من

ظاهرة التحرش.
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الــفــرق بـ االنــســان واحلـيــوان هــو الـعــقل واالحــسـاس
واحلب واالحالم واالمــنـيــات وعـنــدمــا نـريــد ان نــطـبق او
نـحـقق االحالم يـجب حتـقـيق الـذات ولـيس كل مـا يـتـمـناه
ـرء يـدركـه ولـكن امـنـيـاتـنـا سـهـلـة وبـسـيـطـة لـدرجـة انـها ا
تـطبق في بـلدان نـاميـة بلـدان ال تاريخ لـها وال  ثـروات ولو
كــان ذلك لــفــعــلت الــعــجــائب والــغــرائب مــثال الــكــهــربـاء
اصــبـحت في بــعض الـبـلــدان من االشـيـاء الــطـبـيــعـيـة في
ـاء ايضا ونحن الـبيت وفي كل مكان انـها ليـست حلما وا
بلـد الـنـفط والـزراعة هـمـنـا الـوحيـد كـيف نـوفـير الـكـهـرباء
اضـية ـاء الصـالح للـشـرب انهـا مـهزلـة في الـسنـيـ ا وا
كـنا نشـرب من ماء اجلـاري اي من احلنـفيـة والكل يـتذكر
ـئة لـيس هـناك صـرف وكـان مـاء صـاحلـا لـلشـرب مـئـة بـا
كــيف هي االحـالم اذن الــيس بــســـيــطــة وفي دول اخــرى
الـتفـكـيـر االول واالخيـر هـو الـتطـور وايـجـاد بديل لـلـطـاقة
طلـوب الشعب يـفكر ومن النـفطـية متى نـصل للمـستـوى ا
جـهه والطرف االخر يخـرب من جهه اخرى وهكذا وبعض
من الـشــعب هـرب او هــاجـر ويــظن ان الـهــروب هـو احلل
ـوقف الـوحـيـد والـبعـض يغـنـي علـى لـياله ونـحن ضـحـيةا
وت هو والـظروف اين احالمنا ماتت نـعم في بلد اصبح ا
عـنـوانه االول واالنـتـحـار واحـد من هـذه االحالم والـسـبب
هـو اليـأس من احليـاة ال يوجـد شي لنـعيش من اجـله فقط

اننا عراقيون.....


