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وعقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب األفريقية
واآلسيوية في القاهرة عام .1958

ـصرى مع الـثـوره بـالـكرامه ـواطن ا أحس ا
الــذل واجلــشع والــفــســاد والــفــقـر فـى بـلــده
والهوان . واالسـتقالل واحلـرية بعـد سنوات
من االســــتــــعــــبـــاد والــــشــــقــــاء عـــلـى أيـــدى

ستعمرين  ا
ثــوره  23يــولـــيــو ثـــوره هـــمــهـــا مـــصــالح
احلـريه والـكرامه الـشعـوب ومـصـلـحه بلـدنـا
وصوت الـشـجاعـه وكانت بـدايه خلـلع جذور
وحـلت يذور الكرامه نا االستعبـاد فى كل عا

تطرح محبه وشموخ.
وكانت يـد الثـوره باطـشه أحيـانا خـوفا على
ـكـائد والـدسـائس والفـ وعوده البالد من ا
وتمسك الـشعب بحـقوقه وعلم ما االستعـمار
له وما عـليـه وتآمـر علـينـا الكـثيـر من الدول
لكن صـمود ضبـاط األحرار وإلـتفـاف الشعب
كـان أعظم سالح فـى دحر الـعدو وإن حولـهم
صائد واالرهاب والف كان مازا يحيك لنـا ا

واألهوال والله ينجينا.
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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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فــأرضــاء الــنـــاس لــيــست غـــايــتــنــا بل
ارضاء النفس هي الغايه

متى مـا رضـيت عـلى نـفـسك و تـوافقت
تـصــرفــاتك مـع ضـمــيــرك اذن انت في

الطريق الصحيح
الن قــــنــــاعـه وارضــــاء الــــنــــاس  شيء

ّنال  صعب ا
اما االشخاص الذين أسـائوا إلينا فهم
يـتــبـدلــون من خالل  مَــحــطـات احلــيـاه
الـكـثــيـره ولـكن االهم هــو بـقـاء نــهـجـنـا
ومـبـادئــنـا ثــابـته بـعــيـده كل الــبُـعـد عن

ُحيطة .  التأثيرات ا
وكملخص

ابقى انت كما ينبغي ان تكون
وكما يُمليهِ عليك ضميرك

وخاطُب نفسك وكُن صدييقاً لها
حـاور ضــمـيــرك وشـاور عــقـلك وراجع

تصرفاتك من خاللهم
وأن التقـوا جميـعهم في مَـصب ومسار

واحد فأنت في الطريق الصحيح.
َحطات كثيره فالزَمن طويل وا

ويــجب عــلــيك أخــتــيــار مــنــهج وطــريق
واحد على اختالف احملطات واالزمان 
سواء اقتنع اآلخرون بهِ ام لم يقتنعوا .
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ام االشـخـاص يُـجـبـرونـا علـى الـتـغـيـير
من ناحيه التَصرف حيالهم ! 

و هَل تـــصــــرفـــاتــــنـــا بـــاحملــــطه االولى
مُـشـابـهه لـتـصــرفـاتـنـا بـاحملـطـات الـتي

تلتها مع االخذ بنظر االعتبار 
تّـغـيـر االشــخـاص واخـتالف اطــبـاعـهم

وسلوكياتهم 
ُرافقة .  وتّفاوت الظروف ا

وكـيف لــنــا ان نـتــصـرف ونــتــعـامل مع
اآلخرين في هذا الزمن !

وكــيـف لــنـــا ان نُــحـــافظ ع مــنـــهــجـــنــا
وسلوكياتنا !

 حيث الزمن يَسيـر دون توقف والقطار
يـــتـــوقف عــــنـــد كل مَـــحـــطـه لـــيـــتـــبـــدل

االشخاص
وهذا شيء طبيعي .

ُقابل ! لكن نحنُ كيف نتعامل مع ا
فمَحـطات احليـاه كثيـرة والقطـار يحمل
ختلف معهُ كُل يوم مئات االشـخاص 

الوانهم  وتوجهاتهم الفكريه .
من وجهه نظري

 يَجب عليـنا ان نُحـافظ على تصـرفاتنا
كما هي 

ويــجب ان تــكــون ذات طــبـيــعـه واجتـاه
واحد

وحيد عنهم .
فلقد أنطـلقت من النص الذي أسمت به
مـجــمـوعـتـهـا وكــان بـعـنـوان / مـــوانئ

الرغـــبـة 
الـذي من خـاللـهـا بـدأنــا بـاول خـطـوة 

وهي تنسج كلماته 
واشتهي حلمآ يجمعنا
ألجترد من خجلي
ألغازلك بال تقيد

ألترك اثار قبالتي على شفتيك
ولـتـخـبــرك نـبـضـاتي لـشـوق االحـضـان

اليك
في راحة يديك اذوب

وارتل عليك احلان هوسي
واخـــبــرك بــان الـــوقــوع بــحـــبك اجــمل

صدفة
اشتهيك واقعا بال وقت

وأسيرا عندي افعل ما اريد
ألتمرد على االشتياق

واخذ حق العشق من شفاهك
أرغب فيك حبيبا

وطفال يغفو ب ذراعي
وعاشقا يترجم الشوق على شفتاي
ويدلل خدي كطفل طال انتظاره

لـقـد جــاء الـعـنـوان مــعـبـراً عن الـنص 
عنى  و الذي لم يـخلـو أبدا من عمـق ا

وسع الداللة .
رأة و مـا تـريده في لـقد عـبـر عن قـوة ا
ـتالطـمة  فكـانت تلك جلة مـشـاعـرها ا
ـعــبـرة ــرأة الـقــويـة فـي مـشــاعـرهــا ا ا

بعمق عنها .
وفي نصها األخر / انا وظلك 

نصف القمر انت
واالخر ظلك
متيمة انا بك
تمكنت مني
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أثــنـاء تـصـفـحي في األحـداث الـعـامـة
لــلــعــالـم االفــتــراضي (الــفــيس بــوك)
تـوقـفت عـنـد مـقـطع  نـشره مـن قبل
احـدى الـصـفـحات الـعـامـة فـضـغـطت
ـشـاهـدة شـعـرت بـالـدهـشـة عـلى زر ا
ـــقــطع حــتى أكـــمــلـت مــشـــاهــدته  ا
يتـضمن احـتفـال عسـكري ضخم ألول
وهـلـة يـخـيل لـلـمـشـاهـد انه تـكر او
فاجئة! استقـبال شخصـية مرموقـة ا
اتـضح أن هذا االحـتـفال في الـنرويج
لــتـكــر بـطــريق يـدعى (بــيـنــجـويل)
أحـــيل لـــلـــتـــقـــاعـــد بـــرتـــبـــة عـــمـــيــد
لألستـخبـارات العسـكريـة النرويـجية
هــذا الــبـطــريق نــال رتــبـة عــمــيـد في
اجلـيش من قـائد الـقوات الـنـرويجـية
اسـتقبـله أكبـر الضـباط والـعسـكري
عـزف لـه الـسالم الـوطـني الـنـرويـجي
هــذا الـــبــطــريق عـــاش عــلى احلــدود
الـروسـيـة الـنـرويــجـيـة سـنـة ونـصف
وهـــو يـــحـــمل كـــامـــيـــرات ومـــعـــدات
ـياه الـتجـسس ويغـطس في أعـماق ا
من أجـل الـــــــكــــــــشف عـن تـــــــواجـــــــد
الغواصـات الروسيـة او أية مناورات

عــســـكــريــة مـــفــاجــئـــة عــلى احلــدود
كحارس حدود ببالده في ظل ظروف
الـيوم مـنـاخـيـة ال يـتـحـمـلـهـا الـبـشـر 

ه.  تقاعد عن العمل و تكر
حيوان  تثم عمله وتعبه وصبره
وحتـمــله الــصـعــاب خالل مـدة عــمـله
وفي بالدنـا بالد اخليـرات بالد الـكرم
والـعـزة حـ يـكـمـل الـطـالب تـعـلـيـمه
بكل مراحلـها وصبره على تـعرجاتها
وظروفـها يصـطدم بواقع مـجهول من
دون حـــصــوله عـــلى أبـــسط حـــقــوقه
كتوفير فـرصة عمل او وظيفـة تثمينا
لـعلمه ولـبنـاء مستـقبلـه ويحيـا حياة
ـشـاريع الـذاتـية لم حـتى في ا ـة كـر

يالقي الدعم الكافي!
ــعــلم والـعــامل وجــمـيع ـوظف وا وا
أولـــئك الـــذيـن يـــقـــضـــون أعـــمـــارهم
واســتـنـزاف صـحــتـهم في خـدمـة ذلك
الــبــلـــد الــذي يــرتــقي مـــنــبــر حــكــمه

وشح بالفساد  سؤول ا ا
وخالل إحـالتـهم للـتـقاعـد لم يفـكر اي
مـسـؤول بــتـثـمـ جـهــودهم والـثـنـاء
عـلى عـطـايـاهم وتـفـانـيـهم في الـعـمل

لــســنــ طــوال حتت مــســمى (مــاكـو
ـــوازنـــة قــلـــيـــلـــة او شــبه ا مـــوازنــة
وازنة في معدومـة) في ح نالحظ ا
أوج درجـاتـهـا عـنـد تـوفـيـرهم لـشـراء
ـعـدات والــقـصـور وتــوفـيـر درجـات ا
سؤول وحماياتهم وظيفية لذوي ا
ـوظف والــعـامل يـرمى ـعــلم وا أمــا ا
في غـيـاهب الـنـســيـان فال يـنـتـفع من

مـخـزون عـلمه وال تـقـدر جـهـوده التي
بـــلـــدان تـــكـــرم افـــنـــاهـــا من عـــمـــره 
 وبـلـدان احلـيـوان تـقـديــرا جملـهـوده
حتــقق الــرقم الـقــيــاسي في الــفــسـاد
واحـتقاره في وسلب حقـوق اإلنسان
سـلـم كـثيـرا ما نـراها بالد الـغيـر ا
تــتــعــامل بـانــســانــيـة وكــرم ومــكـارم
األخـالق الــــتي جــــاء بــــهــــا ديــــنــــنـــا

صدر عن دار تـطويـر لـلنـشر و الـتوزيع
في الـقـاهـرة . للـكـاتـبـة / مـروج حـس

وحيد  كتابها األول ( موانئ الرغبة ).
ضم الكـتـاب ب دفـتيه 54 نصـاً نثـرياً
بـعـنـاوين مـخـتـلـفـة ( صـغـار الـشـمس 
حـمـامة ـاذا تـفـكر   تـرنـيـمـة الـلـقاء  
ســمـراء  رحـيل  ألـوان  خــارطــة بال
حدود  الساعه  انتقام  لون احلن 
حقد ابيض  رحلة بـ الغيوم  اعالن
عن قــدوم الــربـيع  ثــرثـرة  احملــبـرة 
موانئ الـرغبة  اغيـثيني  اللـقاء  انا
وظـلك  مـوج ازرق  تـمـردي  عـقـاب 
التعودي  مهاجر  ارجوحة النسيان 
ابحار  بدون عنوان  فراشات ملونة 
ة  الوداع االخير  ضفائر سوداء هز
 قبلة مسروقة  اكرهك  حدود بيضاء
 رصيف الذكرى  ان صامت  هاوية
كأنه وج  هوس  ابـجديـات احلب   ا
سراب  مرسى الفراق  وتلتقي االيدي
 نــهــر االحالم  رصــيف الــعــاشــقـ 
ضياع  نـوايا  هذيان  وليـد الروح 
عروقك حلن الـرعد  افتراض  مرايا  
خارطتي  تأشيـرة القدر  وهج الزمرد

. (
ــقـدمـة جـعـلــتـهـا مـفـتـاح أفــتـتـحـتـهـا 
لــطالسم نــصــوصــهــا ( من هــنــا بـدأت

حكايتي مع احلرف والقلم
حكايتي مع اخلوف وااللم 

تتراقـص احلروف امام عـيني وتـتمايل
الكلمات 

كلمات بلون الورد وطعم العسل
وكـــلـــمـــات اخـــرى بـــالـــوان ونـــكـــهــات

مختلفة 
تتوالى االفكار وتستقيم القوافي

ثم تعود لتتبعثر 
اسابق الزمن فاسبق ضلي

ابني قصور من ورق حدائقآ وارفة 
قيـعانـها مـسك جدرانـها خالصـة الزهر

واالمال
تــطــوى صــفــحــات االيــام واحــدة تــلــو

االخرى 
وانا بانتظار وليدي االول 

وبـــعــد طــول انـــتــظــار جـــاءت الــفــرحه
سبقتها دمعة

صبي بلون خيوط الشمس بل احلى
يحمل حماماتي البيضاء والسمراء
يطوف بهما برحلة ب الغيوم

حـــــيث الحـــــدود لـــــلـــــخـــــوف والـــــوهم
واالنكسار

هي حدود بـيضـاء الحتـمل ب طـياتـها
فكرة االنتقام وثرثرات فارغة

ها هو وليدي يحمل محبرته وقلمه 
ويـــتــنــقل مـــعي ومــعــكـم في فــضــاءات

موانئ الرغبة )
وبأهداء متميز خاطبت به قرائها ( الى
كل مـن تالمس قــلـــبه حــروفـي اهــديــكم

موانئي عسى ان تلبي رغباتكم ) .
مقدمة //

:::::::::::: عـنــدمـا يـعـرض عــلي كـتـاب 
وأحاول أن افـكك تركـيبـته وأغوص في
أغــواره عــمــيــقـاً  ابــدأ دائــمــا بــقـراءة
أستشف من خاللـها شخصـية الكاتب 
ومــا حـاول أن يــقــدمه أو أن يــبـرزه من

خالل نصوصه .
ثم أذهب الى الـنص و أتـلـمس األدوات
التي عـبر من خاللـها الـكاتب عن نـفسه

وعن النص .
ومن خالل العناوين لكل نص أنتقل من
عـتـبتـه الى محـيـطـة الـواسع في الـبـعد

عنى . وا
فـلم ــمــيـز   وألن لــكل كــاتب اســلـوبه ا
بدعة / مروج خس تختلف كاتبتـنا ا

فكسرت حدود اخليال
وتوج حبك للجنون ملكآ

ارغب فيك بشدة
ارغب بأن يجمعنا القدر

وان اروي مأساة ايامي بدونك
ارغب ان ارتمي بأحضانك

وان اسكت خفقانه
واصبح نبضآ بدال عنه

حاورت كـاتبتـنا/ مـروج حس الـقمر 
فجعلت مـنه داللة لرمـز يسكن في نفس
راة  وجعلت من ظله رمـز أخر كانها ا
تـرمـز لـلـنـهار و الـيل  تـرمـز ألسـتـمرار

هذا احلب في كل حلظة .
ـــرأة ولـم يـــخــــلـــو الــــنص من مـالمح ا
الــقــويــة الــتي تــمـــسك بــعــواطــفــهــا و
رغبـاتـها بـقوة  وتلـوح بـهـا في وجوه
اجلـــمــــيع بــــعــــد ان تــــعـــودو عــــلى ان
ــرأة و خـجــلــهـا من أعالن اســتــكـانــة ا

مشاعرها .
ثم تــــعــــمق أكــــثــــر في قــــراءة بــــقــــيـــة
الــنــصـوص  الــتي اذهــلــتــني بــتــنـوع
افكارها وبوحدة مضـمونها و رسالتها

للقارى .
وهــذه بـــحــد ذاتــهــا يــعــلن عن بــشــارة
بـوالدة كاتـبـة بـارعة تـسـيـر عـلى طريق

صحيح لألبداع و التميز .
فكان نصها / صـِغار الـشمس 
مبعثرة كرمال ب كفوف االطفال

قلبي بار بك كولد يبـر بأمه
واحاسيسي تهيم بك

حلظه التقاء الشمس بعينيك العسليه
حتدث والده

مخاضها عسير متعب
تلد صبيان بلون الشمس

بعثر ب شفاهك وج ا ياسر ا
ــا أشــرنــا له ’ وهي تــؤطــر مــتــمـــمــاً 

ـودودي يـقـال ان مـصـطـلح احلـاكـمـيـة قـد افـتى بـهـا ا
فتـلقـفها سـيد قـطب فتـم العمـل بها كـدستـور ثابت من
حـتى ظهرت لل االسالمـية قبل مخـتلف اجلـماعـات وا
ــثـيـر ـتــطـرفــة نـتـيــجـة لــهـذا الـتــشـريع ا اجلـمــاعـات ا
الــتـبــعــات الـنــاجتــة لـهــذا الــتــشـريع مـن قـبل لـلــجــدل
ـودودي في الـقارة الـهـنـديـة لم يـتم حـسـابـهـا بـشكل ا
ستوى االنبياء واالئمة حتى فبالنهاية هو ليس  دقيق
والـدلـيـل انه  تـفـنـيـد هـذا الــتـشـريع من قـبل يـعـصم
ـودودي نــفـسه وقــال بـانــهـا خــاضـعــة لالجـتــهـاد ال ا
ـواقف في اآليـات الـقـرآنـيـة نـزلت تـخص بـضع ا غـيـر

بعض االحيان .
وال انــــكــــر انه دســــتــــور لــــلــــمــــســــلـــمــــ فـي كــــافـــة
والـــدلـــيـل عـــلى ذلك قـــال تــــعـــالى(يـــا ايـــهـــا االزمـــان
وال انــتم عـابــدون مـا ال اعــبــد مـا تــعـبــدون الـكــافـرون
لكم ديـنكم ولي ديـني)هنا وال انـا عابـد ما عبـد اعبد
جند ان الـله تـعالـى اقر حـريـة التـعـبد خملـتـلف االديان

ناهج. وا
يـوجــد الـكــثــيـر من اآليــات الـتـي تـؤيــد فـكــرة اعـتــنـاق
فـمـا االديـان اخملـتـلـفـة كل امـة حتـاسب عـلى كـتـابـهـا
ذنب مـن لـم يــــــصـل الـــــــيــــــهـم الـــــــدين االسـالمـي في

ال اظن انه سيعامل معاملة الكافر الفتوحات
مشكلـة بعض االشاعرة انـهم ال يستخـدموا العقل في
التحـليل الـسليم ويـلجأون الى مـن يرشدهم قـبل مئات
السن الـفكر ان لم يـكن مرنا مـطاطي فال تتوقع ان
ـنـافس له ومـا اقـصـده يـنـجـوا من صـدمـات الـفــكـر ا
طاطي ان يكـون قابال للتـغير النـسبي نحو االفضل با
ـكن ان نـعـدهـا مـفـتـاحـا لـلـفـكـر الذي ـدنـيـة  فـكـرة ا
ومـا االمام ـدنيـة بعـد جتـربة مـحاسـنـها سيـاتي بعـد ا
عـلي اال مــثــاال يـحــتـذا بـه في وقـوفـه ضـد احلــاكـمــيـة

وتوقع تبعات نتائجها بذكاء وفطنة.
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نصـها بـرمز أخـر للـمرأة  انهـا الوالدة
و االمومة 

كانها تـريد ان جتمع الـرموز في رسالة
واحدة  وهي تقول انها امـرأة مختلفة
وكاحلـيـاة في دورتـها  فيـهـا بعـد لـقاء
وداع مــحــتـوم  كــان نـصــهــا / لــوداع

االخير
وانئ الندم وان مررت 

التصدر ضجيجآ
كن واثق اخلطوة
رامق النظرة

جمعت ماتبقى لك عندي
وشددت حقائبك بحبال من الصدى
كي تردد بعدك كل كلمات الوداع

عاناة احللم ولتذكرك 
ا وراء الهوى وتنهيك عن االلتفات 

ـا يــكــفي لــتــواجه صـراع فــكن قــويــا 
الشوق والنسيان

وقف بحزم عند مرور عاصفة الذكريات
واني التمنى لك موتأ هنيئا
متوجا بالعشق والندم

والن الـعـنـوان عــتـبـة هـامـة من عـتـبـات

النص  كان لهذا النص داللـته العميقة
اخملتـلـفة  فـلقـد جـاء مـخـتلـفـاً بـصورة
رة عن النصوص السابقة كبيرة هذه ا

فـبــعـد الـرغــبـة و األعالن و الــتـمـسك و
والدة اجلديدة  جند مفردة الوداع .

كانها تشيـر الى وجود األشياء احملزنة
و الـنـهايـة بـعـد ان اشـارة الى الـفرح و
احملـبة  كـانهـا تـعلـن ان هنـاك حـياة و

موت .
رقد االخير لنهاية لقد كان الفراق هو ا

كل حب يوضع على هذه احلياة .
بدعة/ مروج حس وتستمر كاتبتـنا ا
سـتمر وحيد  في صنع لغـة ابداعـها ا
ـعـاني و في نـصـوصـهـا االخـرى ذات ا

البناء احملكم اجلميل .
لـقـد استـطـاعـة الـكاتـبـة /مـروج حـس
وحيد  أن تضع ألسمها مكـانة متميزة
وسط الـــكـــاتــــبـــات الـــشـــابـــات ومـــنـــذ

اصدارها األول (موانئ الرغبة ) .
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ر ـرحـلة الـتـي  من أولـويـات وزارة الـتـربـيـة في هـذه ا
ـناهج بهـا العـراق هو إعـادة الـنظـر بعـدد من الـكتب وا
ا يتالئم ووضع الـبلد احلالي  فمثال يجب الدراسية 
إلغاء مادة الـرياضيات كـون جميع الـعراقي اكـتشفوا
بــعـــد فــوات األوان وبـــعــد وقـــوع الــفـــأس بــالــرأس أن
حساباتهم كانت خاطـئة باعتقادهم أن الذين جاءوا من
وراء احلـدود جــاءوا من أجل جنــدتــهم وخالصــهم من
الـظــلم والـفــقـر واحلـرمــان  ويـجب أيــضـا إلــغـاء مـادة
التـاريخ ألن تاريخ الـعـراق عبـارة عن مجـازر ودسائس
ومؤامرات واعتـقاالت واغتـياالت من أجل الوصول الى
كرسـي الرئـاسـة والـتـشـبث به حـتى وإن كان ذلـك على
ـواد األخـرى حـسـاب آالف اجلـمـاجم الـبـشـريـة  من ا
التي يجب أن تلغيها وزارة الـتربية هي مادة اجلغرافية
 فلقد أضـاع البلد بـوصلته اإلقلـيمية والـدولية وأصبح
تائـهـا وسط أمـواج اخلـوف يتـرقب الـقـادم من اجملـهول
دون ربـان حــكــيم يـوصــله إلى بــر األمــان  و يـجب أن
تُلغى كذلك مـادة (الوطنـية) فما عـاد في البلد من شيء
ـواطـنة  فـالـعراقـيـون شـعب مقـسم مـا ب يشـعـرنا بـا
مهـاجـر ومـهجـر وبـ نـازح ومضـطـهـد يـقبع حتت خط

الفقر.
ناهج  أيها التربويون األفاضل أبـدلوا مناهجكم هذه 
تتـحـدث عن احملـاصـصة واخلـصـخـصة والـتـمـلق لدول
اجلوار  وحـث الفـرد عـلى وجـوب طـاعـة زعـمـاء الـكتل

واألحزاب ألنهم أمل الشعب ومصيره احملتوم .

منهم من اخترناهم بأنفُسنا
وآخرين اُرغمنا على التعامل معهم

والــبـــعض اآلخــر حـــالت الـــصــدفــة ان
جتمعنا بهم 

نعم قد رَكِبنا القطار بأرادتنا
وال أحد فَرض علينا ذلك

لــكن لـم نــخــتـــر الــرُكــاب بـــأرادتــنــا او
حسب مايهتويه مزاجنا .
ولكن السؤال االهم هو : 

هل نحنُ نتغير مع مرور الزمن

 يَـســيـرُ الــقـطــار وتَــسـيــر مـعهُ عَــقـارب
الزمن

الـقـطـار الـذي ركـبـناهُ بـأرادتـنـا يـتـوقف
في عــدة مـحــطــات لـيــحــمل عــلى مــتـنه
رُكاب آخـرون ولتـبدأ مـعهُ رحله جـديده

ابطالها اشخاص مُختلفون
ولـــكن الــــزمن اليــــتـــوقف حــــيث يُـــدّون

ُستقبل  اضي واحلاضر وا ا
عـلى مـرور االزمــان وأخـتالف االمـاكن

نلتقي مع اشخاص كثيرين 

نـــتــــائج الـــثــــورة إصـــدار قــــانـــون اإلصالح
ـصـرى فى كـرامة الـزراعي ويـعـيش الـفالح ا
بعد االهانه والضرب بالسياط على ظهورهم
فـى احلــر نــســاء ورجـــال وهم يــعـــمــلــوا فى
ـــتـــجـــبـــرين .وأيـــضـــا  تـــأمـــيم أراضى ا
الــتـجــارة والـصــنـاعــة بــعـد أن كــانت فى يـد

االجانب
   انـــشـــاء الـــســـد الــعـــالي 1971 وكــانت
الــوحــدة بــ مـــصــر وســوريــا فـي فــبــرايــر
1958. ســانــدت الــصــومـال فـي الـدفــاع عن
تــقـريــر مــصـيــره. كـمــا سـاهــمت الــثـورة في

استقالل الكويت.
ـــغـــرب حـــتى  وفى األحـــواز احملـــتـــلــــة وا
االستـقالل سـاندت الـثورة حـركـة التـحرر في
تـــونس واجلــزائــر والــيــمـن ولــيــبــيــا و دعم
الــثــورة الــعــراقــيــة وعن طــريق االزهــرنــشـر
الــدعــوة اإلسالمــيـــة في أفــريــقـــيــا و آســيــا
الــثــورة كـــمــا قـــامت تــشـــكــيل حـــركــة عــدم

االنحياز مع يوغسالفيا
كـمــا وقـعت صـفـقــة األسـلـحـة الــشـرقـيـة عـام
 1955وتعـتبـر نقطـة حتول كـسرت احـتكار

ي. السالح العا
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ـأكوالت في اغلب تعتـبر االطعـمة البـحريـة من أشهر ا
دول العالم وحتى ان سكان القطب الشمالي يعتمدون
اعـتــمـاد كــلي عــلى تـلـك األطـعــمـة مــسـتــغــنـ عن كل
األطـعمـة االخـرى وأنـهم يـتـمـتـعـون بـصـحـة جـيدة و ال

عروفة . يعانون من أمراض العصر ا
وفِي دراسة شمـلت اكثـر من الف زوج وزوجة يـعانون
من عــدم اإلجنـاب نــصــفــهم تــبع اطــعــمـةًاعــتــيــاديـة و
الـنـصف االخـر اتـبع طـعــام مـكـون من اطـعـمـة بـحـريـة
قـدار ثلـثي الكـميـة و بعـد سنـة من التـجربـة وجد ان
االزواج الذين يـتنـاولون األطـعمـة البـحرية كـانت نـسبة
جناح احلمل و اإلجناب لديـهم بنسبـة عالية جدا وهي
ـائة مـقارنـة باالزواج الـذين تنـاولوا حوالي تـسعـون با
األطـعـمـة الـتـقـلـيـديـة  و قد اكـدت ذلـك مـجـلـة ( الـغدد
الصـمـاء وااليض ) في بـحث نـشـرته اجملـلـة في شـهر
ايــار فـي ســـنــة (2018) من قــبل كل مـن الــبــاحــثــ
(كـاسـكن و ســانـدارام و لـويـس و شـافـاررو ) . و قـد
اكد الباحثون ان االطعمة البحرية حتتوي على كميّات
كثـيـرة من االوميـجـا ثـري و هي دهون مـفـيدة و مـهـمة
جدا لـكال الزوجـ الذكـر واالنثى من اجل اإلخـصاب

واحلمل .
لقـد ذكـرت االية (11) من سورة فـاطـر خـلق االنـسان
من تراب ثم نطفة ثم جعل الزواج و احلمل قال تعالى
 وَاللَّهُ خَلَقَكُم من تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا 
)  كما ذكرت (مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنـثَيـ وَلَا تَضَعُ إِلَّـا بِعــلْمِهِ َ
االيـة (12) وهي بـعــدهـا مــبـاشــرة من نـفـس الـسـورة
اللـحم الـطري قـال تـعالى (وَمَـا يَـسْتَـوِي الْـبَحْـرَانِ هَـذَا
عَـذْب فُـرَات سَـائِغ شَـرَابُـهُ وَهَــذَا مِـلْح أُجَـاج ـ وَمِن كُلٍّ
تَأْكُلُونَ لَحْـمًا طَرِيًّا وَتَـسْتَخْرِجُونَ حِـلْيَةً تَلْـبَسُونَهَا)  و
في هـذا اشــارة واضـحـة ان احلــمل له عالقـة بــطـعـام
البـحر لـذلك ذكـر أوالً الشـراب لـلمـاء الـعذب وهـو مهم
وضروري للحـياة و بعـدها ذكر ماء الـبحر فـيه الطعام
من غير الشراب و كـما ذكرت االية احللـية التي تلبس

وهي زينة لها عالقة بالعرس او الزواج .

(من ألف واتالثه) والشعب يعلف..
على هاذي احلكومه اوحلگ بس يلغف

×××
هذا مصيرك بان .. روح اقره تاريخ
احلكم ذمـَّـه اودين مو أكل بطيخ

×××
احزاب السياسه اليوم مشغوله
بالكيكه الهمش..والناس مكتوله

×××
ي يادم العراقي الرخص رخص ا

احكومتنا الطغت و(اخرعالج الكي)
×××

جوْعـَـتنـَه احلكومه اوعلمتنه الذل
اليحكم ظلم ... ينهزم لويختل

×××
چم حفره تلم ياجوگة السراق?

ليغركم الكرسي! اعراقنه ..اعراق

w ≠ سـتوكهولم Ëd « rOF½ Êu O

 ثورتنه ثورة شعبية
ال سنية اوال شيعية

×××
إذا اليوم الشعب ماحقق اهدافه
قريب اوينتفض واتثور اطيافه

×××
فرق ب احلقوق اوب اهدافك
الك كل احلقوق اوخير ثرواتك

×××
منهج والقياده انريد للثورة

من هذا الشعب وابنخبه متنورة
×××

ــفــروض كل حــاكم شــريف اويــخــدم ا
ابشعبه

مو ينهب ثروته .. وامن اخلمس نسبه
×××

الثوره دوم اتدوم ماتخمد ابيوم
مو بردي اويگب واتزيد الهموم

×××
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 قـام بـهــا الـضـبـاط األحــرار من أبـنـاء شـعب
ومن جـيش مـصر ومـجـموعه الـضـباط مـصر
األحرار  بزعامة اللـواء محمد جنيب وقيادة
البكبـاشي جمال عـبد الناصـر  الثوره كانت
ـلكي ضد االسـتعـمـار البـريطـانى واحلكم ا
لك ومع ثورة 23 يولـيو 1952 كان عـزل ا
فـاروق وبــعــد عن مـصــر ثـورة  23يـولــيـو
وعلى وكان البـد من الـثورة عـلى االسـتعـمـار
نـاس حتــكم بالدنـا من بالد أخــرى والـشـعب
حـفـاة وجـوعى وهم فى قـصـور وجـاه من دم

الشعب.. 
ثورة 23 يولـيـو..ثورة بـيضـاء لم تـرق فيـها
رافق احلـيوية دماء وسيـطرالـضباط عـلى ا
و اســتــيــقظ  شــعب مــصــرعــلى فـى مــصــر 
صـوت الـرئـيس  أنـور الـسـادات يـعـلن بـيان
الـثـورة وكـان وقـتهـا ضـابـطـا  قـام الـضـباط
ـلـكـيـة وإعالن اجلـمـهـوريـة في 18 بـإلـغـاء ا
يونـيو 1953 أجبـراللـواء مـحمـد جنيب من
مجلس قيادة الثـورة على االستقالة ألنه كان
دنية وضع يفكر فى عودة احلـياة النيابـية ا
الرئـيس محمـد جنيب حتت اإلقـامة اجلـبرية
ومن رحــمه الــله.وتــولى نــاصـر حــكم الــبالد

اإلسالمي وبـــعث من أجل إتـــمــامــهــا
وبـلــدان شـعـارهـا أمـة نـبـيــنـا األكـرم 
محمد خير أمة أخرجت للناس يأسى

محمد ويخجل من فساد أعمالهم.
سؤالي الذي يُعول عليه كل ما ذكر:
هل سيفضي بكـم وهمكم للذهاب الى
مراكز االقتراع وانتخاب أولئك الذين
ـزيـفـة بـأبـهى يـزيـنـون لـكم الـوعـود ا
الـصور الـتي اعتـدنـا ظهـورها مع كل
وسرعـان ما تلبث ان حملـة انتخـابيه
ــا انــتــهــاء الــتـصــويت تـخــتــفي حــا
وضــمــان مـــحل مــواقـــعــهم لـــلــســلب
والــــنـــــهب يـــــثــــرثــــرون بـــــأكــــذوبــــة
الــــكـــــلــــمـــــات:ســــنـــــقــــوم بـــــتــــوزيع
نوفر فرص نوفر لكم األمـان االراضي
وغــيـرهــا من الــوعـود الــواهـيـة عـمل
مثلها كقطـعة احللوى تعطى إلسكات

صرخات طفل?
عقـول غالبية الـناس تتقبل فهل من ا
ان تـكون مـحط للـسخـرية وأضـحوكة
لهؤالء?وتخضع لتصديق تلك الوعود
التي نعلم تماما استحالة حدوثها

الذي حدث وتفشى بيـننا بالكامل هو

تــــزايـــد الــــتـــســــول بل وتــــطـــور الى
عــصــابـات يــخــضع لــهـا الــعــديـد من
ـبـلغ الــفالني لـلـيـوم الـنـاس مـقــابل ا
الـواحــد وأدى بــهم االمــر الى ســرقـة
األطفال وزجـهم في شوارع الـعاصمة
ـال مقـاطعون الثـارة الشـفقة وجـلب ا

كنّا ام منتخبون. 
ـطـاف سيـمنـحـون احلكم في نـهـاية ا
ن يــرونه األجـدر في احملــافـظـة عـلى
مـصـاحلهم الـذاتـية وضـمـان نعـيـمهم
عـــلى حـــســـاب خـــراب الــبـالد ودمــاء
األبـريـاء  فـمـا جــنـيـنـاه من الـوعـود
األخيرة سوى تدفق بـحر الدم مجدداً
عتاد وعلى ما تربت مسامعنا فكما ا
عـلـيه (بـلـدنـا بـلـد عـائم عـلى بـحر من
النفط) لـكن ما نبـصره بع احلـقيقة
والــواقع األني مـــا هــو اال بــلــد عــائم
عــلى بـحـر من الـدمـاء الـزاكـيـة ارواح
أقـــصى أحالمـــهـــا الـــعــيـش في هــذه
ـقدر لها ان حتيا الى الـعمر ا احليـاة
ليـقبضـها خالق الـروح بهدوء وسالم

وت. ال بأبشع صور ا
d. - بغداد  W³OÞ


