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األديب يتعـامل مع الذوق واالصول اجلـماليـة في اللغة
واالحساس واخلـيال واجلمـال مع ما يـتضمن كل ذلك
من االبـداع واالبـتـكـار فـهـو مـحب لـلـجـمـال وصـانع له
ومقدر له في كل االحـوال سواء في احليـاة العمـلية او
احلـيـاة الـفـنـيــة ومن الـطـبـيـعي ان يــتـطـرق الى الـكـائن
الذي دوخ البـشريـة بل حتكم بـها مـباشرة او من وراء
ــرأة اخلــالـدة بــالــعــطــاء واجلــنس الــســتــار اال وهــو ا
واجلمال الروحي !! فهي حترك الشعوب جماال وفعال
واصرارا - هـذا في اجملـمل الـعام - اال انـنـا نرى في
هذا اخمللوق اشـياء البد من االنـتباه لهـا وهي انه مثير
في كل احــوالـه فــكل حــركـــة مــنه جــمـــال وكل ايــقــاع
ا يسبب جسدي يبعث الروح ليـتناغم معها ويـثيرها 
قــلــقـــا ضــروريـــا لــلــصـــراع من اجل احلــيـــاة والــلــذة
واجلـمـال !وذلك مـا يـتـكـالب عـلـيه في الـوصف االدبـاء
عرفية وكـذلك اصحاب الفنون في نتاجاتهم االدبيـة وا

اجلميلة !!
رأة وعند وهنا تظـهر مشـكلة احلريـة ومفهـومها عنـد ا
الـرجـل االديب فـاذا مــنــحـهــا الــكـاتـب نـور عــيــنـيه في
الكـتـابـة وقـدرّها حـق التـقـديـر في احلـياة االجـتـمـاعـية
فــانه اليـــنــبــغـي لــهــا ان تـــتــجــاوز حـــدود احلــريــة في
االحتـرام والـتـقديـر وان كـان لـهـا من الدالل مـا يـغـفره
الـكــاتب الــعـظــيم !!فــاحلـريــة تـنــتـهـي بـاحــتـرام حــريـة
اآلخـــرين في عـــالـم الــفـــنـــون واآلداب وعـــالـم احلـــيــاة
ألوفة وهو ستمر على ان للـمرأة حقا فوق حقـوقها ا ا
حق التـغزل بالـرجولـة وتعـزيز كـرامتـها !! والرجل ابن
ـرأة مــهـمــا كــبـر او صــغـر وهي امـه اجلـمــيـلــة الـتي ا
حتتويه جـسدا وفكرا وروحـا وما اروع ان حتب امرأة

اديبا يقدرها وعاشقا يحترمها!!.

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

—U−H½≈ ô „«—œ≈ …—uŁ

Î«b Uš 5 (« ÂU ù«

من الـفـائـزين والـنـاجـ وامـا ان
يـخــتـار خــانــة الالمـبــاالة والـذل
واخلـنــوع وعــنـــــــدهـا ســيــمـنى
بـــالــــذل والـــهــــوان في الـــدنــــيـــا

واالخرة .

ن يـسـيـر عـلى الـلـهم اجـعـلـنـا 
نــــهج االمــــام احلــــســــ عـــلــــيه

السالم.
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احلق وعدم االستيحاش من قلة
?) هـذا التـساؤل يضع الـسالـك
كل فـرد امام نـفـسه لـيـحـاسـبـها
وبــعـــد ان يــحــاســـبــهــا البــد ان
يـتخذ قـرارا ال رجعـة فيه اما ان

ن يـــســيـــر عــلـى نــهج يـــكــون 
احلـسـ علـيه الـسالم وان يدرك
ـعـروف واجـبـه الـشـرعي جتـاه ا
نكر فيـسير على سيرة االمام وا
احلـس عـلـيه السالم وسـيـكون

أن ثــورة االمــام احلــســ عــلــيه
الـسالم لم تـكن ولــيـدة االنـفـجـار
النفـسي الذي يـعبر عـنه العـلماء
انـه كمـاء يغـلي في قدر مـقفل إذا
ــتـصــاعـد مـنه لم يـلق الــبـخـار ا
منفذاً للخروج يؤدي إلى أنفجار
الـــقـــدر بــتـــأثـــيـــر ازديـــاد درجــة
احلـرارة كمـا ان االنسـان اختلف
عن بـعـض الـثــورات الــتي كـانت
تــعـتـمــد بـالـدرجــة االسـاس عـلى
تــصــعــيـد الــتــنــاقــضــات وإثـارة
االستياء وتعميق اخلالفات أكثر
ـــــعــــارضــــة فــــأكـــــثــــر وإبــــداء ا
لإلصـالحـــات الــواقـــعـــيـــة لـــدفع
اجملـتــمع وهــكــذا تـكــون الــثـورة
انـــفــجــاريــة الثـــورة وعي وفــكــر
ـــــــجـــــــرد أن تـــــــذهب وادراك و
الــضــغـــوطــات تــتالشى الــثــورة
والغضب الشعبي وهذا مايتبعه
تـسلط تجـبرين ا الـكثيـر من ا
وعـلى مـر العـصـور عنـدمـا يصل
الى نــتــيــجــة انه ســتــقــام ثــورة
ضده يـلجـأ الى أسلـوب التـهدئة
واالبـتعـاد عن العـنف حل زوال
عارضـ وبعدها حرارة قـلوب ا
يـتم قمع الـثورة باسـلوب هاديء
جــدا. امـا االمــام احلــسـ عــلـيه
السالم فـانه لم يـعـمل عـلى أثارة
الــشــعــوب من أجـل قـيــام ثــورته
ـبـاركـة بـالرغم مـن ظلـم احلاكم ا
ـلك ولم تنـشأ تلك واسـتبـداده با
الـثورة بـسبب نفـاذ الصبـر فكان
عــلـيـه الـسالم قــد رسخ مــبـاديء
الثورة وأدراكها واسباب قيامها
ونـتـائـجـهـا لـدى الـنـاس جـمـيـعا
فآمن بـه قليل وهم ابـطال كربالء
رضـوان الـله عـلـيهم  ,كـان االمام
عـلـيه الـسـالم يـتـجـنب اسـتـغالل
أي عــــــامل يــــــؤدي إلـى حـــــدوث
االنـفجـار النـفسي والـعاطفي وال
يـــســــمح بــــأن تـــنــــطـــبـع ثـــورته
بـــالــــطـــابع والــــدلـــيل عــــلى ذلك
مــحــاوالته الـــعــديــدة في صــرف
أصــحـابه عن االشــتـراك مـعه في
نـــهـــضـــته الـــتي كـــان عــلـى عــلم
مـسـبق بـنـتـيـجـتـهـا فـكـان يـكـرر
عـلـيـهم قــوله أن ال مـنـافع مـاديـة
أمامهم في مسيرتهم تلك وأنه ال

ـوت احملــتم يــنــتــظــرهم غــيــر ا
وفي ليلة الـعاشر من محرم نراه
ـتــدح أصــحـابه عــلــيه الــسالم 
فـيــقـول بـأنـهـم خـيـر األصـحـاب
طـلوب ويـكرر عـلـيهم بـأنه هـو ا
من احلـكم األمـوي ولـيس غـيـره
ويــؤكــد لــهم بـــأنــهم لــو تــركــوه
لـــوحــده فــلن يــنـــالــهم ســوء من
األمـويـ ويـخـيـرهم بـ الـبـقاء
قولته الـشهير ( هذا والذهـاب 
الـلـيل فــاتـخـذوه جـمال) فـمـاكـان
مـن أصـــــــحـــــــابـه اال ان يـــــــردوا
اجلـواب عـلـى امـامـهـم وقـائـدهم
بــــانــــهم مــــاضـــون فـي طـــريــــقه
وسـيـفـدونه بانـفـسـهم وأمـوالهم
وعــيـالـهم من أجـل احلـفـاظ عـلى
صـطفى صلى الله رسالـة جده ا
عــلــيه والـه وسـلـم صــحـيـح كـان
واجــبـه اشــعـار الــقــوم بــالــظــلم
واالسـتـبداد من قـبل احلكـام لكن
كـــان يـــهــــدف الى تـــرســــيخ ذلك
وادراكـه من قبل الـنـاس انفـسهم
لـيـكـونـوا بعـد ذلك مـخـيـرين ب
الــنــهــوض واخلــنــوع فــمــا كــان
أخـتيـار أصحابـه اال هيهـات منا
الـذلـة فـسـطـروا اروع الـبـطـوالت
وثـبـتـوا عـلى احلق وأبـوا اال ان
ـعــروف ويـنــهـوا عن يــأمـروا بــا
نكر فكانوا مصداقا لكل احرار ا
الـعـالم بـدمــاءهم ودمـاء امـامـهم
عـــلــيه الـــسالم اســـتــقـــام الــدين
وخــــــرج الــــــنــــــاس من عــــــزلــــــة
االنـهـزامـيـة الى االرادة الـثـوريـة
لـــكن يـــبــقـى ســؤال لـــلـــحـــاضــر
ولـلـمسـتقـبل وبـناءا عـلى مـاقاله
ـعـلم (لـنـسأل انـفـسـنا االستـاذ ا
عن االمـــر والـــنــهـي الــفـــريـــضــة
اإللهـية الـتي حتيـا بهـا النـفوس
والــقـــلــوب واجملـــتــمـــعــات : هل
تـعـلـمـنـاهـا عـلى مـنـهج احلـس
عـلـيه الـسالم ? وهل عـمـلـنـا بـها
وطــبـقـنــاهـا عـلى نــهج احلـسـ
الـشـهـيـد واله وصـحـبه االطـهـار
عــلــيـهـم الـسالم وســيــرة كـربالء
الــتــضــحــيــة والــفـداء واالبــتالء
واالختبار والغـربلة والتمحيص
ـــــادي وكل انــــــواع اجلـــــهــــــاد ا
عـنوي واالمـتيـاز في معـسكر وا

اوطانهـم .. هل حقا شوارعـنا وسخة
ـلك وعــفـنــة ألنــنــا نـشــعــر انَــنــا ال 
اوطــانــنــا ..?! اذا مــا الــســبب ..? هل

يــرجع الــسـبب : األول : انَــنـا نــخـلط
ب مـفهوم الـوطن ومفهـوم احلكومة
فـنـعــتـبـرهـمـا واحـدا وهــذه مـصـيـبـة
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بغداد

يــظــهــر الــبــعض انـــهم انــســانــيــون يــؤيــدون االفــعــال
االنسانـية من خالل عـبارات انـفعالـية يـؤدونهـا بالوجه
او اجلـســد فـتــنـجــرف الـدمــوع ويـزداد الــصـوت حـدة
ا تصاحب تلك العالمات اللطم على اخلدود كأي ور
مقـطع درامي تـراه العـ فيـصـدقه العـقل احـيانـا وما
هي اال دقـائق بــسـيــطـة لــنـجـد ان هــذا االنـفــعـال اخـذ
المح الــطـبـيــعـيــة وتـبــقى الـكــلـمـات يـتالشى لــتـعــود ا
احلزيـنـة الرنـانـة تأخـذ احملـور الثـاني هـكذا يـتـصرف
اغـلب الـبــشـر عـنـد مــواجـهـة امـر حــزين خـاصـة امـام
عـدسـات الـكامـيـرا فـي ح جنـد الـفـعل االنـسـاني ال
يظـهر مـالمح العـبوس الـشـديد بـتـقطـيب احلواجب وال
دموعـا تـتـطـايـر بـقوة بل ايـادا نـحـيـفه حتـاول حـمل ما
اهدرته البشـرية من انسـانية ويـبقى فعل الـعظماء من
ا االنسـانـي تـاثـيره واضـحـا ال يزول بـالـساعـات ور
. واعــتــقــد ابـرز شــخــصــيــة ادت دور الــفـعل الــسـنــ
االنساني حـاليـا اجنليـنا جـولي تلك الـنجمـة االمريـكية
ـا لالنسانية الشهيرة الـتي لم تنظر لـلدين او العرق ا
فـنـجـدهـا تـارة تــتـبـنى ايـتـامـا مــسـلـمـ واخـرى تـنـقـذ
اخرين باموالها وحتى صحتها وجسدها الذي ذبل لم
يـكن بـعـيـدا عن اداء الـفــعل االنـسـاني احلـقـيـقي هـذا
الـفـعل الـذي اسـتـمـر يـثـمــر ويـزهـو مـتـنـاسـيـا الـعـنـايـة
الذاتية مكـتفيا بالـعناية االنسـانية للغـير. هذه االنسانة
ـا افضل مثـاال يقـتدى بـها ورسـالة انـسانـية خـالدة ر
كن ان يـقدمه التـاريخ من صور للـعظماء واجمل ما 
امـا تـشـي جـيـفــار ذلك الـطـبــيب االرجـنــتـيـني والــثـائـر
الـكـوبي الــذي لم يـكـتف ان يــبـعث رسـالـتـه االنـسـانـيـة
عـاجلة مـريض او اثنـ وهو طـبيب بل قـرر ان يوجه
رساله تـاريخـية مـفادهـا ان بامـكانه ان يـنقـذ شعـبا لو
ية فلم يخذل االنسانية ضحى بحياته ثمنا للثورة الـعا
بل عاش ومات رمـزا من رموزهـا فخـلد ذكـره التاريخ
ضـمن وجــوه االنـســانـيـة الــنـيــرة. مـااجــمل ان تـخـرج
عبـارات الـوجه طـبـيعـيـة حـ جند مـواقف حـزيـنـة لكن
االيادي تعمل وهي تمسح على وجوه االطفال والنساء
دمـوعــهم واحــزانــهم لـيــبــقى االثــر عـامــرا في الــقـلب

وخالدا في صور مشرقة.
وللحقيقة منافذ عديدة تكشفها فلو تابعنا الصور التي
ـواقف مشابـهة لـكنـها تـارة لفعل تلتـقطـها الـكامـيرات 
وتارة تـمـثل االنفـعـال فـسنـجـد بوضـوح احلـقيـقـة التي
نـبـحث عــنـهـا وكـأن لــلـكـامـيــرا عـدسـة خـفــيـة تـفـضح
االكاذيب لـتعلـن الرفض الـقاطع النـفعاالت الـبعض من
البـشـر من خالل اخـراجـهـا لـصـور ولقـطـات غـالـبـا ما
حتــتـاج الى الــفــوتــوشــوب ان اردتـهــا ان تــبــدو اكــثـر
واقعيـة ومصـداقيـة في ح تخـرج االفعـال االنسـانية
مشـرقة هـادئـة تمـلك نـظرة احلـزن الـتي تعـكس صورة

القلب.
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..احلـكومـة هي ادارة سـيـاسـة لـفـترة
وال حكـومة قـصـيرة مـن عمـر الوطـن 
تــبــقى لألبـــد ..بــيــنــمــا  الــوطن هــو
التـاريخ واجلغـرافية  والـتراب الذي
والــشـجــر الـذي ضمَ عــظــام االجـداد 
شــرب عـرقــهم  هــو الــفـكــر والــكـتب
والعـادات والـتـقالـيـد .. لـهذا من حق
كل انــسـان ان يـكـره احلــكـومـة ولـكن
لــــيس من حـــقـه ان يـــكـــره الـــوطن ..
ـصــيــبـة الــكـبــرى من اخلــلط بـ وا
احلـكومـة والوطن هـو ان نعـتقـد اننا
ننـتقم من احلكـومة اذا اتلـفنا الوطن
..!!وكـان الـوطن للـحكـومـة وليس لـنا
.. مـاعالقـة احلـكـومـة بـالـشـارع الذي
وبــاجلــامــعـة امــشي فــيه انــا وانـت 
الــتـي يــتـــعــلـم فــيـــهـــا ابــنـي وابــنك
ـسـتشـفى الـتي تتـعـالج زوجتي وبا
وزوجــتك  االشــيـاء لــيـسـت مـلك من
ـا مـلك من يسـخـدمـها .. يـديرهـا وا
نـحن في احلـقـيـقـة نـنتـقم مـن الوطن
ولــيس من احلــكــومــة  احلــكــومــات
تعـاقب بـطريـقة اخـرى لـو كنـا  نحب
الــوطن صــدقـا..! الـثــاني : ان ثــقـافـة
لكيـة العامة  معـدومة عندنا  حتى ا
لـنـبــدو انـنـا نـعـاني انــفـصـامـا مـا ..
فـالذي يـحـافظ عـلى نظـافـة مـرحاض
بــيــتـه هــو هــو نــفــسه الــذي يــوسخ
رحاض العام .. والذي يحافظ على ا
الـطاولة هـو نفـسه الذي يـحافظ على

الـنــظـام في الــبـيت هــو نـفــسه الـذي
يرفض ان يـقف في الطـابور بانـتظار
دوره ..واالم الـــــــــتـي ال تـــــــــرضى ان
نضـيع ابـنتـهـا محـاضـرة واحدة هي

نفسها التي تهرب من الدوام ..! 
خالصة القول :

احلكـومة ليـست الوطن شئـنا هذا ام
ابــيــنــا   ومــشـاكــانــا مع احلــكــومـة
اليحـلهـا تخريب الـوطن .. ان الشعب
الـذي يـنـتـقم من وطـنه الن  حـكـومـته
سـيـئـة ال يسـتـحق حـكـومـة فـضلى ..
ورقينا ال يـقاس بنظافة حـديقة بيتنا
ـا بـنظـافـة احلديـقـة الـعامـة بـعد وا

جلوسنا فيها .. 
لو تـأملـنـا حالـنا لـوجدنـا اننـا اعداء
انـفـسنـا وانه ال احد يـسيىء لـوطنـنا
بـقدر مـانـفعل نـحن ..وصدق الـقائل :
االنــــســـان ال يــــحـــتــــاج الى شـــوارع
يـنــظــيـفــة لـيــكـون مــحــنـرمــا  ولـكن
الشوارع حتتـاج الى اناس محترم
لــتــكــون نـظــيــفــة ..!!  حــبك لــلــوطن
..ومـهما كـان حبك أوكـرهك للحـكومة

!!..
هـنـا نـقف اجالال" واحـتـرامـا" للـوطن
النــنـا وطـنـيـيــون فـحب الـوطن غـايـة
ووسـيلـة ونقـول لكل اصـحاب الـقرار

ان الوطن حق اليتجزأه .
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بعيونك يا بلـدى بنشوف الدنيـا جميله..وأنت فى القلب
صورتك منوره وأصيله

ومن صورتك فى قلوبنا اجلميله..بتمد نورها لصدورنا
قهوره العليله نور ينور القلوب ا

.فكر فى حل مشاكلنا...يا كل مسئول توليت أمرنا
وظيفتكم تسمعوا لنا....وحتاولوا حلل مشاكلنا

وال تنسوا ربنا اللى خالقنا...يجيب لنا حقنا فى دنيتنا
وفى آخرتنا

وال تقول الغـلبان يـخبط دماغه فى حيـطه..هو يطول ايه
بال زيطه

الال حاسب الـغلـبان البـسيط له ربـنا..وكـلنا مـعانـا ربنا
فى احلق وربنا

فكر فى حل مشاكلنا...يا كل مسئول توليت أمرنا

وظيفتكم تسمعوا لنا....وحتاولوا حلل مشاكلنا
خاف ربنا يرد عليك بقوه...ويهينك بزيطه وزنبليطه
مهما كانت خطوتك حويطه ورتبت أوراقك بدنيتك

ربـنا مـا بـتخـفى عـلـيه حقـيـقتك...نـادى لـلسـتـر يضـمـنا
كلنا

اخليـر ها يـزيد لو إشـتغـلنا بـضمـير كـلنا..والـكبـير فيه
اللى أكبر منه

واللى مـنعت من الـقطه الـطعـام فى النار..رغـم صالتها
وعبادتها لربنا

واللى روى كلب عطشان..غفر له ربنا
فكر فى حل مشاكلنا...يا كل مسئول توليت أمرنا
وظيفتكم تسمعوا لنا....وحتاولوا حلل مشاكلنا
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روبرت فـيسك احد اشـهر الصـحفي
في الـعـالم  ,واحـد الـذين يـعـرفـونـنـا
جـيدأ ,عـاش في بالدنا ثـالث عـاما"

ومـا زال يـسـكن بـيـروت .. الـسبب ان
لكون بيوتهم العرب يشعرون انهم 
ــلـكـون , لـكـنــهم ال يـشــعـرون انَـهم 

الـبـعض في احـقــيـة الـتـصـرف في
ـســتـحق الــواجب لالحــيـاء هــذا ا
فـقط ولـهـم كل احلق في الـتـصـرف
فـيه ضمن حـدود الشـرع واالعراف
االجـتــمـاعـيــة لـتــحـســ وضـعـهم
عـاشي تمـاشـيا مع سـير احلـياة ا
وتطورها  ولكن البعض ارتأى ان
يــجـعــله حــكــرا لـلــمــتـوفـى بـداعي
تـخـلـيــد ذكـراهم واسـتـبـدل عـيـشـة
الـعـوز واحلـاجـة من االنـتـفـاع به 
واذا مـــا نـــوقـش او اشـــتـــركت في
حــديـثــا مـعه اجــابك بـعــبـارة اكـاد
اجزم بـان اجلـميع سـمع بـها وهي
ـرحــوم ) واذا مــا اطـلت ( ريـحــة ا
بـالـنـقــاش مـعه يـرد عـلـيك بـعـبـارة

اغـرب من سابـقـتـها ( ومـاذا تـقول
الـنــاس عـنـي ..) .ال احب ان اطـيل
في مـــواضـــيع كـــهــذه وال احب ان
اضرب امثاال فاالمثال كثيرة بيننا
ولــكي ال يــفــهم عــليء انـي اقــصـد
شـخـصـا مـعـيـنـا  والـذي يـجد في
نفسـه شيـئا فهـو عائـد له ال عالقة
لي به .وافضـل قول بـعـد قـول الله
عـز وجل قــوله ( صـلـى الـله عــلـيه
وسـلم ) : اذا مــات ابن ادم انـقـطع
عمله اال من ثالث  صدقة جارية 
او عـلم يـنــتـفع به  او ولـد صـالح
ـتـوفى يـدعـو له ) هـذا مـا يـخـلـد ا

د له جسر احلسنات. و
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تـخـصـصـنـا او فـرضت عـلـيـنـا ان
نـكــتب في بـعـض الـظـواهــر الـتي
نـشاهدهـا او التي نـتعايش مـعها
وعـــقـب كل مــــوضـــوع نــــنـــشـــره
نـــســـتـــعـــجـل بـــاحلـــكـم عـــلى انه
ســيــكــون االخــيــرفـي هــذا اجملـال
وبالفعل نعد العدة ونرزم االوراق
ونعـطي للـقـلم استـراحة من عـناء
هـذه الـظواهـر وتـعـقبـهـا  وما ان
تــخــتــرق مــسـامــعــنــا او يــخـطف
ابــصـارنــا شيء مـن هـذا الــقــبـيل
نـــعـــطي االوامـــر جلـــمـــيع الـــذين
اعـطــيـنــاهم اجـازة ان يــلـتــحـقـوا
بسرعة البرق لـكي يقوموا بكتابة
ـوضـوع كي ال يفـلت مـنه شيئ  ا

وقــد نــلــمس من الــبـعض الــتــذمـر
لـعدم تـلـبـية الـواجب ولـكن تـطيب
اخلـواطـر وان الـتـعـويض لـهم في
قــادم االيــام.تـؤكــد جــمــيع االديـان
والــشــرائع والــقــوانــ بــاحــقــيــة
ـــتــــوفـى لـــذريــــته ـــيــــراث مـن ا ا
ونــصــابه مــعــلـوم وقــسم مـن قـبل
الـعدل احلـكيم جل جالله ومـفسرة
من احـب الـــبــــشــــر الى ربـه وهـــو
ســيـدنــا مـحـمــد (صـلى الـلـه عـلـيه
وسلم ) بـالنسـبة لدينـنا احلنيف 
هـذا ما ال يقـبل النقـاش فيه ونحن
هـــنــا ال نــعـــطي وال يــحـق لــنــا ان

نضيف رأيا فقهيا او قانونيا .
ــلــفت لــنــا والــذي نــلـتــمــسه من ا
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ضجة حدثت في مكـان ما داخل العاصمة
حــ وجــد شــاب امــام مــشــفى حــكــومي
مغـمى عـلـيه وبعـد ان  الـكـشف من قبل
االطـبـاء وجـدوا بـأن هـناك مـن قـام بقـطع
عضـوه الذكـري .. وعـندمـا اسـتعـاد وعيه
ــعـرفـة وجــد افـراد الـشــرطـة بــانـتــظـاره 
تـفـاصيل احلـادث.. قال الـشـاب بأن هـناك
شـخـصـان قـامــا بـقـطع الـطــريق عـلـيه ثم
قاما بخطـفه وتعذيبه وقطع عضوه.. ولم
يــسـتــطع رؤيـة اشــكــالـهم وال يــسـتــطـيع
الـتـعـرف عـلـيـهم.. وبـهـذا اغـلـقت قـضيـته
وقيـدت ضد مجـهول.. احد افـراد الشرطة
تعـرف ع الـشـاب وقـال لصـاحـبه بـأن هذا
الـشـاب قبل عـدة ايـام  اعـتـقاله بـتـهـمة
اغـتـصـاب وقـتل طـفـلـة تـبـلغ من الـعـمر ٦
سنـوات ولكن االدلة لم تـكن كافيـة اضافة
الى ان والـد الـفـتـاة بـر الـشاب مـن هذه
ـشـفى والد الـفـتاة التـهـمة .. وجـاء الى ا
الــصـغــيـرة االطــمـئــنـان ع حــالـة الــشـاب
الصحيـه.. ولكنه في احلقيـقه جاء ليتأكد
بـأن مـا فـعـله رجـالهُ كـان دقـيـقـا وجـيـداً..
حـالـة الـسـكـون والـهـدوء الـتي عـلت وجه
والـد الـفــتـاة كـانت غـريـبـة جـداً وقـال في
نـفـسـه " االن لن تـنـسـى هـذا االلم ابـد في
حيـاتك جعلـتك تعاني بـفقدك اعـز ماتملك
مثلـما جـعلـتني اعـاني بفـقد اعـز ما املك
مالكِ الــطـاهـر.. صــغـيــرتي انـتي االن في
امان من هـذا الوحش.. اعـدكِ ياصـغيرتي

بأن كل شـخص تسول له نـفسه وتدني ع
طـفل اوطـفلـة لـتـشـوه بـرائته سـاحلق بي
ـوت فــيه كل دقــيـقـة دون ان ضــرر يـرى ا

يحصل عليه" 
وبعدها غادر وهـو متبسم .. اتصل الولد
الـفـتــاة بـرجـاله وانـهـال عـلــيـهم بـالـثـنـاء
ـا لم ـا فـعاله فـقـال احـدهـمـا "  والـشـكـر 
تـخبـر الـشرطـة ذالك الـيوم بـفـعلـته فـيزج

بالسجن او يعدم"
قــال الــرجـل "لــو فــعــلت ذلك لــكــان عــاش

مـــرتـــاحـــا او مـــات دون عــذاب
واردت ان اعـاقبه عـقابـاً يجـعله
ــــوت يــــرغـب بــــاحــــتــــضــــان ا
واليلقاه.. اريـد منكم ان تكونوا
عيـنـاي الـتي ارى بـهـمـا .. اريد
ان اعــلم عن كل حــادثــة حتــدث
من هـذا الـنـوع وبـعـد ان نـتـأكد
سنعاقبهم مثلماعاقبنا الشاب..
قــال الـرجـالن بـانــهـمــا ع اهـبـة
االسـتعـداد فـمن تسـول له نفس
ع فـــــــعل شـــــــنـــــــيع يـــــــجب ان

يعاقب.. 
هـذا هو العـقاب الـذي يسـتحقه
هـؤالء الـوحــوش.. يـسـتـحـقـون
العار واخلزي فـر احلياة الدنيا

والعذاب في االخرة..
لـــكـل الـــوحـــوش الــــتي حتـــرق
قـلــوبــنـا ع افــئــدتـنــا اطــفـالــنـا

االبـريـاء لن تـكونـوا بـعـيـدين عن الـعـقاب
مـهـمـا اسـتـغـفــلـتم الـعـدالـة .. عـدالـة الـله

المفر منها ..
وهـكـذا انــتـهت احلــكـايـة اخلــيـالـة رداً ع
انـــتــشـــار اخــبــار الـــتــحــرش بـــاالطــفــال
واغـتصابـهم وقتـلهم.. هـوالء الوحوش ال
مـــكـــان لــــهم ع ارضـــنــــا.. مـــكـــانــــهم مع
الـوحوش امثـالهم في الـغابات والـكهوف

والصحراء..
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و نـحن نــتــصـفح مــواقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي نــقـرأ
منشورات تثير الشحناء و البغض والعدوان ب أفراد
اجملـتـمع الــواحـد و تـتــخـذ من الــسب والـشـتـم طـريـقـا
ـقابل و اظـهار االعـلميـة الزائـفة الـتي تخدع لتسـقيط ا
بــعض الـــعــقـــول الــبـــســيــطـــة في وقت نـــحن في أمس
احلاجـة فيه إلى نـشـر رسائل الـسالم و الود و احملـبة
ب أفـراد اجملـتـمع فمـجـتـمعـنـا اليـوم لألسف الـشـديد
يـعــاني مـا يــعـانــيه من أزمـة في الــثـقــافـة و االخالق و
ركب نحـن نعيش في زمن فـيه ما فيه من ف اجلهل ا
و قسوة وعنف و أفكار مشبوهه ليس لها أول وال آخر
فال تـكن أنت جـزء من هـذه الـهـجـمـة الـقـذرة فـبـدال من
تنـشر مـا يـزرع في النـفس الـعدوان و الـشك و اجلدل
أنشر مـا يثبت دعـائم األخالق و الود و احملبـة و القيم
الـنــبـيــلـة بـ الــنـاس الــتي هي أســاس لـكل الــديـانـات

السماوية .
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الطريق مليء باألشواك واالحداقِ
 فأحـــــــذر أن تأكلك أفواه الطريق

وهذا حقيق يا صديقي
  فكم واحــــدة نامت على العقيق
فأكلتها العيــون وألسنة الطريق
 عجباً كل العالم ال يشبه العراقي
روق ينام على الضيم وحكام ا

يعيش صراعاً واخليرات تنهب كل شروقِ
وت بال عقوق فمنهم من يـــــريد ا
ومنهم من يشـــــق األرض كالبروق
هكذا هــو الطريق على شفاه الشقاقِ

والوطن آية الله في اخليرات
من ذهب وعقيق ِ

ارك lOÐ— uÐ√ Íd³- الد  b³Ž

o¹dD « Á«u √


