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تــطـويــر نـفــسه لـيــواكب الــتـقــنـيـة
احلديثة التي أصبحت ضرورة من
ضرورات الـتـعـلـيم وأن يوظف كل
إمـكـانـاتـه جلـذب الـطالب ومـراعـاة
الـفــروق الـفـرديـة بـيــنـهم ومـراعـاة
ميولهم وهواياتهم وأن يبتعد عن
الـــطــــرق الـــتــــقـــلــــيـــديـــة فـي نـــقل
ـعلـومات ويـتـيح لـلطـالب الـبيـئة ا
نـاسبـة التي تـساعده التـعلـيميـة ا

على التعلم بنفسه واالبتكار.
ـعلم أن يحرص على وأيضا على ا
تــطـبــيق اسـتــراتـيــجـيــات الـتــعـلم
احلـديــثـة الـتي جتــعل من الـطـالب
محور الـعملـية التعـليمـية وحتفزه
عـــــلى تـــــقـــــو أدائـه وحتـــــســــ
مــسـتــواه بـاإلضــافــة إلى حتـفــيـز
ـعلومات الطالب عـلى البحث عن ا
ـــعــرفــة واحلـــقــائق مـن مــصــادر ا
وتـنـمـيـة مــهـارات الـبـحث الـعـلـمي

لديه.
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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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يُــقــال وكـمــا نــقل الــتـأريخ ان الــلــغـة
إال أنني سمارية اقدم لُغات العالم  ا
اجـده مُجحفًا للغاية  كنت و ال أزال
اؤمـن ان األنسانـية اقدم و اعـرق لغة
عـرفتها البشـرية و بتقدم احلضارات
وتوسع ادراك العقل البشري  بدأت
احلـاجة لطرق آخرى للتـعبير فظهرت
{ الــلـغـة الـصـوتـيــة/ الـكالم بـلـغـاته

اخملتلفة 
ــوســـيــقى { الـــلــغـــة الــســـمــعــيـــة/ا

والغناء 
{ اللغة احلركية/التمثيل و الرقص
قـد يـقول الـبـعض الغـناء
هـــــــو صــــــوت و اداء
ومــوســيــقى لمَ ادرج
بـــــخـــــانــــة الـــــلـــــغــــة
الـسـمعـية ? بـبسـاطة
ــوســيــقى روح ألن ا
أي اغــنـيـة و بِال روح
ـــــوت كل شـيء  لــــو
جـــردنـــا أي اغـــنــيـــة من

مــوسـيــقـاهـا  عــزفـا او حلــنـا اداءيـا
لـــغــابت صـفــة االغــنـيــة . وقـد يــقـول
الـبـعض اآلخر الـتمـثـيل أيضـا صوت
و اداء  لـــقــلت لـه جــرد اي مـــشــهــد
ـاءات و تــمــثــيـلي مـن الـصــوت  بــا
ـشهد ايـحاءات حـركية تـصل قصة ا
لـكن اذا جـرد دون احلــاجـة لـصـوت 
ـشهد من االداء وبـقى الصوت فقط ا

ألدرج بخانة اللغة الصوتية 
كــذلك احلـالـة بـالــنـسـبـة لـلــمـوسـيـقى
تلـقي يهتم تـضم اداء حركي  لـكن ا
ـا يـسمع  االداء و كـم ضربـة على
قـد يغمض عينيه الـبيانو مثال ال تهم 
و يـسـتمع  اذا مـا يهم مـا يصل الى

تلقي  اي ما يُطرب اذنيه. ا
ان هـــنـــا بــــفـــحـــوى كالمي رســـالـــة 
االنــســانــيــة لـغــتــنــا األم  و مــا جـاء
بـعـدهـا من لـغـات مـا هي إال أليـصال
مباد تلك اللغة بصورة حضارية .
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قبل أن تتفرّعَ لغصون
سكنتْ يرقاتُ الرّجاء
فوقَ وريقاتِ الرّبيع

ال ترجو من عصيّاتِ اخلريف
أيّ خبرٍ وال هزّةِ ريح
هي ساقطة حتمًا

سافاتِ مرغمة تضاجعُ ا
سبيّةً مثل بقيّةِ األحالم

فأس يأكلُ احلطب 
يعلمَ أن بدنهُ من اخلشب
النّارُ تدفنها كفوفُ الدّخان

رسمكَ لهيبًا عاريًا من كل الشّعور 
فوق نبضاتِ اللّوعة 
محسوبةً من جوفٍ

قد يكون من دوّامةِ الهموم
تتدفّقُ صاعدةً نحو حنجرةِ القمر…
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ــــوت عـــلى روح احلق في احلــــكم بـــا
بشرية 

وهل القتل هو احلل?
تكثر االسئلة وال جتد االجوبة عليها 
ــبــاد ـــعــايــيـــر وا فــحـــ أجــد كل ا
والـرحـمـة واإلنسـانـيـة قـد ذهـبت فإلى

أين اجته 
ومن يـــعـــطـــيـــني اجلـــواب لـــكـل هــذه

االسئلة
فأذا كان احلل في أصالح اي اعوجاج
تكون رصاصـة اليتجاوز ثـمنها بعض

الدوالرات 
أذن كـــيف ســتـــســتـــمــر احلـــيــاة ومن
سـيـجــعل الـقـادم أفـضل فـمن إصـابـته
تــلـك الـرصــاصــة قــد ذهب ومن اطــلق
الـرصــاصـة غـيب عـقـله وحتـدث بـلـغـة
ــعـنـى أنه لــيس لـديـه عـقل الــبــارود 
باألساس فال داعي الن نطلب أن يكون
القادم أفـضل والداعي حملاولة إصالح
الـبــشــريـة الن اجلــمــيع أمــوات روحـاً

وعقالً
ولـيـذهب العـالم والـطـبـيعـة واإلنـسان

وكل ماخلق الله الى اجلحيم 
الن احلـــــكــــمـــــة أصـــــبـــــحت تـــــقــــاس

بالرصاص
أصبح من حـقي كأنسـانة أن أكون في
مــوقف الـــبــاحث عن بـــصــيص ضــوء
يــحـــمــلــني الى أن أتـــصــرف بــحــريــة
ـكن ان اخـطأ وأتـعـلم من أخـطائي و
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  هـــكـــذا الـــعـــراق كـــان والزال مـــهـــد
احلـضــارة ومـنـار الــثـقـافــة والـعـلـوم
والــلــحــمـــة والــتــأخـي واحملــبــة بــ
اطـيـافه ولـكن يـاتـرى هل جـاء الـغزاة
هد... واحملتـل ومن مـعهم لـطمـس ا
الـقــريب والــبــعــيــد يـعــرف الــلــحــمـة
ـسـيـحـيـ الـعـراقـيـة اإلصــلـيـة بـ ا
واالسالم بـــ الــــصـــلـــيـب والـــقـــران
ويــــاتــــرى مـــــاحّل لــــلـــــعــــراق بــــعــــد
عام2003من هـدم وفوضى وبـأسـماء
شـتى لـيـمـزقـوا الـثـوب الـعـراقي مـنـذ
فـتـرة الـتقـيت بـصـديق كـان يـعمل في
ـسرح . رجل فن حـدثني الـسيـنمـا وا
عن مــوضـوع فـي غـايــة األهــمــيـة عن
الــــكــــنــــائس واجلــــوامـع في مــــنــــبع
العـاصمة بغـداد وكان حديـثه شجون
واذ يسّرد عن (منطقة عكد النصارى)
واذا بدموعه تنهال وكـأنها نهر يفور
وشــراره عـ تـقـذف الـنـيـران ... ولـو
تـمـسـكـي لهـربـت خـوفاً مـن الـرعـيد...
حــيث قـــال لي وانــا أصــنـت الــيه من
قوة زمهرية وكـان مولعاً باالشعار أن
غناة التي نسجوا من أكثر األشعار ا
حولـها األسـاطيـر واحلكـايات  كانت
قــصـيــدة ( يـا راهب الــديــر ) لـشــاعـر
مغمور. انتشرت بـ مغنيات العصر
العباسي  غنتـها مؤنسة جارية بنت
هـدي كمـا تذكـر الروايـات  ووجدنا ا

لــهــا لــيـلــة في (ألف لــيــلـة ولــيــلـة ) 
ـصــريـون  وأنـشـدهـا أهل وغـنـاهـا ا
الــــشـــام  واشـــتــــهـــر في مــــقـــامـــهـــا
ــقـامـات الـعــراقـيــون وأولـهم شــيخ ا

محمد القباجني.
قـائل هـذه األبـيـات بـتـواتـر األخـبـار 
جـــنــديّ مــســلم جـــاء من مــصــر أيــام
اخلالفــة الــعــبــاســيــة وســكـن ( عــكـد
الـنـصارى) في بـغـداد  ثم مـا لبث أن
أضــــحى عـــاشــــقــــاً في هـــوى فــــتـــاة
نـصـرانــيـة . وبـعـد قــصّـة حب زلـزلت
قلبـه كان علـيه أن يعود الى بالده مع
اجلنـد العـائدين فـنحن وبـكى وشبك
عشره عـلى رأسه وسأل راهب الدير:
(هل مــرت بك اإلبلُ?) ثم حتــسّــر عـلى
وصل وتـــوسّل: (يـــا حـــادي الــعـــيس
عـرّج كي أودّعـهم / يـا حـادي الـعيس
ه الـعشق ) حـتى آ في تـرحالك األجلُ

وأودى بعقله وحياته !!..
ووجـــدت الـــشـــيخ مـــحـــمـــد ســـعـــيــد
احلــــبـــوبي وهـــو بــــركـــان هـــادي من
ــرّ فـي عــكــد ــشـــاعــر   الــشــعـــر وا
الــنـصــارى فـيــسـتــوحي من (الـعــكـد)
أحــلى قـــصــائــده ويــنــاجي احلــبــيب

: قائالً
فلو رأتك النصارى في كنائسها

مُصوراً ربعت فيك األفانيما
وهذا هو الشاعر البديع حافظ جميل

ــلـــفت إن أشــهــر مـــنــارة في تــاريخ ا
منارة جـامع اخللفـاء  سمقت بغـداد 
ـــكــان ايـــضــاً .. وشـــهـــقت في هـــذا ا
ويـــومــاً حــدثـــونــا عن الـــشــيخ جالل
احلـنفي عـن ذكريـات من مـجلس األب
انــســتـاس مــاري الــكــرمــلي في عــكـد
الــنــصــارى . قـــال لي : من الــكــرمــلي
تـعـلمت الـعـربيـة وهـو من أسـبغ علي

لقب احلنفي !.
مـسـجــد جتـاوره كـنـيــسـة  شـيخ في
مـجـلس راهب  مـسلم عـاشق يـصـبو
في هـو مـسيـحـية. البُـد هنـاك من لـغز

أبو نواس العراق تـخطف جمار قلبه
طـالــبـة مــسـيـحــيـة قـادمــة من دمـشق
) يــلــتــقــيـهــا في اســمـهــا (لــيــلى تــ
اجلـامعة األمـريكـية بـيروت فـيغـازلها
ـطـرب ناظم بـقـصيـدة رقـيـقة غـنـاها ا
الغـزالي : (يا تـ يا تـوت يا رمـان يا
عـنبُ / يــا خـيــر من حـوت األغــصـانُ
والـكــتب ).. وفي بــيت آخــر ( حــلـفتُ
بـالـكـرم يـالـيـلى وبـالـتـوت / ومـا ضم
صدرك من درّ وياقـوت )  و ( يا توتُ
يا لـيت ظلّ الـتوت مضـجعـنا / وأنت

ليتك يا رمانُ ترضعنا).

لم تـكـتـمل الـقـصـيـدة  اشـتـكت لـيـلى
الى عــمــادة اجلــامـعــة مــا تــلــقـاه من
مـضـايــقـات حـافظ جــمـيل ووشـايـات
الـطالب . عاد حـافظ الى الـعراق دون
أن يظفـر ال بليلى وال بـالت  غير ان
احلظ  شــاء أن يـجــتـمــعــا بـعــد طـول
فــــراق ونـــــوى حــــ جــــاءت لـــــيــــلى
عـلمـات ببـغداد .. لـلتـدريس في دار ا
كــان الـــلــقــاء في (عــكــد الــنــصــارى )

واكتملت القصيدة!.
وإذا كا ن عكد النصارى أشهر أحياء
سيحيون  فمن بغداد التي سكنـها ا

عــجــيب يــدفع هــذه الـعــذابــات نــحـو
(سمراء من قوم عيسى ) .. ولو كانت
هــذه الــســمــراء تـضــرب بــالــنــاقـوس

لتفتك بالقلوب!.
هكـذا كـان هـو الـعـرق مـنـارة الـثـقـافة
والــعـــلـــوم ايـن هــو الـــيـــوم مـن هــذه
اللحـمة والتاخي واحملـبة ب اطيافه
. حــسـبــنـا الــله ونـعم الــوكـيل وهــنـا
ارسم حـكــمـة لــسـيــدنــا عـلي ابن ابي
طـالب(ع) حـ قـال (يـوجـد دائـمـاً من

هو أشقى منك فابتسم).
s - بغداد (« Õö

هل احلكمة أن أحمل سالحاً ?
ــا جـعـلـني أقف عـاحـزة عن سـؤال طـا
الرد وأنا أرى أن كل مـايدور حولي قد
تغير حتى أصبحت أشعر باالشمئزاز

من كل شئ
لـم أحـاول وأنــا أكــتب مــقــالي هـذا أن
أوجـه كالمـي الحــــد فـــــقـــــد كـــــانت كل
أسـئـلـتي الى الـكـون الـذي نـعيـش فيه
والى مـــــدى الـــــدمــــار الـــــذي حلق في

النفوس البشرية
فلـو طرحت هذا الـسؤال عـلى البعض

مكن أن يكون جوابه  من ا
نعم من احلكـمة أن أحمل سـالحاً فهو
يــجـعـلـني االقــوى في أي مـواجـهـة أن
كانت مع عدو او للدفاع عن نفسي

وقد يجيبني البعض االخر 
أن السالح مـجرد اداة يـحركـها الـعقل
كن أن يجـعلني هـذا العقل اضغط و

على الزناد ام ال
وهل مـن حــــقي أن انـــــهي حــــيــــاة اي

أنسان
أذن مـن حــقي أن اتــســـائل من يــحــرك

من 
هل الـــسالح هـــو الــقـــاتل أم أنـه عــقل
االنسان وقلبه وإحساسه بأنه أنسان
هو من يكون له الكلمة في النهاية

كل مايـجري من حـولي وماأراه يـومياً
في العـالم هو عـبارة عـن دمار يـتحرك
وقـوة غـبيـة تـسـير في االرض لـتـقـتلع

األخضر واليابس ليس لشئ سوى أن
من يـعـتـقـد أنه يـحـمل عـقالً يـريد ومن
وجهة نظـره أن يصحح الكـون فيطلق
األحكام ليكون القاضي واجلالد 

وهذا يعـني أنه بأسـتطاعـته أن يجعل
احلـيـاة افــضل أذا ضـغط عـلى الـزنـاد
وانهى حـياة بشـرية النسـان خلقه رب
الـسمـوات واألرض فجـاء هـو بضـعفه

وتغيب عقله لينهي هذه احلياة
أذن هذه هي حكمته السالح الذي ب

يديه هو كل مايحمل من عقل 
وبـبـسـاطـة يجـعل هـذا اجلـهـاز الـقاتل
ــسـيـر له في كـافـة ـتـحـكم به وا هــو ا
ــعـــنى أخــر جــعـل من عــقــله امــوره 
مجـرد قطـعة حـديديـة ليـحكم بـها على

اخللق
واضـيع ولكن لـقد كـتبت الـكثـيـر من ا
أجدني عـاجزة عن فـهم مااريـد كتـابته
هــــــنــــــا في هــــــذه احلـــــروف وأرى أن
مـااكتـبه هنـا هو أصـعب ماكـتبت مـنذ
أن عـــشــقت الـــكــتـــابــة وحـــاولت بــكل
الطرق أن يـكون قلمي شـعلة ضوء في
طريق معتم او فسيلـة لشجرة ستنمو

في طريق احلق
احلق الـذي غـاب عن عـقـول الـكـثـيرين
والــــضـــمـــيـــر الـــذي مـــات في قـــلـــوب

الكثيرين 
واعود ألسال

ـوت واحليـاة ومن مـنا له من له حق ا

كن أن أسـير في دروب احلـياة من و
دون أن اقترف اي اخطاء وح يحكم
ــوتي يـأتـي احلـسـاب الــله عـز وجل 
والعـقـاب او األجر والـثواب حـسب ما

قدمت في حياتي 
ولـو كان في حـكم األديان جـمـيعـها أن
يـحاسـبني من خـلـقه الله او يـعاقـبني
لـيقـتل في روحـاً خلـقهـا الـله سبـحانه
وتـعـالـى الصـبـحت احلـيـاة عـبـارة عن
غـابـة يـقـتل بَـعـضُــنَـا بـعـضـاً لـتـنـتـهي
حياتـنا الى اخلراب ونـصبح بـبساطة
ـفـتـرسـة التي أبـشع من احلـيـوانـات ا
تـأكـل بـعــضـهــا بـعــضــاً بـدون تــأنـيب

للضمير او حتكيم للعقل
ال اريــــد أن أذكــــر من قُــــتِـل ومن قَــــتل
ولــكـني أريــد أن أعـرف هل الــقـتل هـو

احلل  او األصح 
ـوت دائـمـاً هــو الـنـهـايـة ـا الـقـتل فــا

ولكن هل يكون هو احلل
فهنـاك من يقتل الطـبيعة أيـضاً ويقتل
اجلـمال ويـقـتل كل مـاهو حي يـتـنفس
حتى االقالم هناك مـن يقتلهـا لتصمت

وال تنطق بكلمة حق
هـل هـذه هي تــعـالــيم األديـان أم أنــهـا

قوان احلياة ?
واعــــود وأكـــرر من جــــديـــد وبــــنـــفس

احلسرة وااللم 
من االقوى العقل أم الرصاص ?
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ظـاهرة طـبيـعيـة نتـيجـة تفـريغ شحـنات كـهربـائيـة ولكن ال
زال العلماء ال يعرفون كيفية حدوثها.

يـخـبرنـا عـالم الفـيـزيـاء الروسي عن نـظـريـته وهي واحدة
من الكثير من النظريات .

شكلة الرئـيسيّة هو كيفـية ابتداء حدوث البرق يـقول ان ا
و الـسر هـو ان احلـقل الكـهربـائي في الـغيـوم لـيس كبـير
جـدا ألحـداث الــبـرق وهـو اقل بـعــشـر مـرات من احلـقل

كن ان يحدث البرق . الذي 
كن نـظريته اجلديدة تـتحدث عن األشعة الـكونيه والتي 
ـسـتـعـرات ان تـنـتج من انـفـجـار الـنـجـوم الـبـعـيـدة مـثل ا
الـنجمية .و يقـول ان اجلزيئات ذات الطاقـة العالية تدخل
خالل الـغيـوم ومن ثم حتدث إلـكتـرونات حـرة تتـفاعل مع
ذرات الــهـواء و الــتي حتــدث بــدورهــا إلـكــتــرونــات حـرة

اخرى و هكذا دواليك.
قـال تــعـالـى في سـورة الــرعـد االيــتـ (١٢و ١٣) { هُـَو
ـحَـابَ ذِي يُــرِيــكُمُ الْــبَـرْقَ خَــوْفًــا وَطَـمَــعًــا وَيُــنـشِئُ الــسـَّ الـَّ
الـثقَـالَ} {وَيُـسَبـحُ الرَّعْـدُ بِـحَمْـدِهِ وَالْـمَلَـائِـكَةُ مِنْ خِـيـفَتِهِ
وَاعِقَ فَيُـصِـيبُ بِهَـا مَن يَشَـاءُ وَهُمْ يُجَـادِلُونَ وَيُـرْسِلُ الصـَّ
فِي الـلَّهِ وَهُـوَ شَـدِيـدُ الْـمِـحَـالِ }  فـقـد اكـدت االيـة عـلى
عـظمة ظـاهرة الـبرق النـها تبـدا من النـجوم البـعيـدة فقال
سـبـحـانه (هـو) وقـال تـعالـى ( يريـكم ) و نـالحظ ان ذكر
الـسحاب الثقال بعد كلمة البرق النها تتفاعل مع األشعة
الئـكة في االيـة الالحـقـة النـها من الـكـونيـة كـمـا ذكـرت ا
مـلكوت الـسموات ولـقد ذكرت االيـة صفة عـظيمة لـلخالق
سـبـحانه وهي شـديـد احملال اي الـقـوة و األخذ و نالحظ
ان حـرارة البـرق الذي قـد يؤثـر على االشـياء في االرض

هي اربعة اضعاف احلرارة على سطح الشمس .
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اول شـخـصــيـة قـتـلت فـي يـوم اخلـمـيس الــدكـتـورة رفـيف
الـيـاسـري حتت أســبـاب غـامـضـة ونـقــلت الى مـسـتـشـفى
الـشيخ زايد .والشخصية الـثانية رشا احلسني ايضاً في
يـوم اخلميس قـتلت و نـقلهـا الى مسـتشفى الـشيخ زايد
.وايـضاً في يوم اخلميس تارة فـارس قتلت ليس هذا فقط
ولـكن الكـثـير من الـنـاشطـي والـنـاشطـات الـذي  قتـلهم
ا حدث في الـبصره من قتل واخـتتطاف وسـمعنا ايـضا 
ولـيس هذا فقط قبل ايام قليلة ايـضا قتلت الناشطة سعاد
الـعـلـي الـتي كـان لــهـا دور فـعــال في تـظـاهــرات الـبـصـرة
األخـيرة التي كـانت تطالب بحـقوق اهالي الـبصره من ماء
ـعـتـقـل و خـدمـات ولم نـعـرف حلـد األن مـصـيـر الـبـقـيه ا
الـذي طالـبو بـحقـوقه فمن هـو القـادم و ماهي اسـباب هذا
الـقتل اجملهول واصـبحت عملـيات األغتيـال التي قد يراها
البعض عشوائية نشطة بلوقت احلالي واألهداف قد تكون
ُـتتابـعة عـملـيات األغـتيال عـسكريـة او مدنـية او سـياسـية 
الـتي تقف وراءهـا جهة واحـدة دون فتح حتـقيقـات جنـائية
بـخصـوص اي عـملـيـة اغتـيـال سواء سـابـقة او الحـقة ألنَ
مُـنــفـذين هــذه الـعــمـلــيـات مــدعـومــ من قـبـل الـسُــلـطـات
الـتـشريـعـيـة والـتـنـفيـذيـة والـقـضـائـية الـعـراقـيـة واألجـندة
ـاذ ومن الـقـادم هـكـذا اصـبح مُـبـهـمـة الى حـد الــلـحـظـة و
ـواطن والــطـالب واالعالمي والــدكـتـور في بــلـدي اصـبح ا
خـائف ولم يـذهب الى عـمـله بـسبب هـذه األغـتـيـاالت ولكن
ول الي ديـصيـر بالعـراق مايحـدث هو عـبارة عن اعالن 
لـــلـــمـــوت فـي بالدي الى مـــتى هـــذا الـــســـكـــوت عـن هــذه
الـضاهـره لقـتل الـعشـرات من الرجـال والنـساء األبـرياء 
سؤول ومن يـقف  كل حادث اغتـيال تظـهر لنا ومن هـو ا
ـكن الــقــنـاعه بــهـا ابــدا وتـبــقى هـذه اسـبــاب جـديــدة ال 
االغـتيـاالت مسـتمـرة ضد مـجهـول وتنـتهي حـياة عـراقي

ابرياء بهذه السهولة

كنتُ دوّنتهُ على وجهِ الشّمس
وأسحبُ من مالمحها 

عبارةَ الغيوم 
 ترسمُ على األرض 

وجهكَ الّذي ال يغيب 
من عيون التّراب

كان ظلّكَ يعاشرُ اجلذوع
ويحدّدُ لها الطّول 

أبدًا ال أريدُ أن أكون 
مثلَ الشّعراء 

عندما يبكون… يكتبون
في الغيابِ… يهيمون

سأكتمُ سرّي
أتركُ أضالعي تكتبُ.

قبضةُ غيابكَ 
أقسى من طغاةِ العصر

ـعـلمـهم الـدرس في تـقـد احلـذاء 
الكسائي فـسأل اخلليـفة الكسائي:
من أعز الناس يا كسائي? قال: أعز

. ؤمن الناس أنت يا أمير ا
قـــال هـــارون: بل أعـــز الـــنـــاس من
ــؤمــنــ يـــتــســابق أبــنــاء أمــيــر ا

لتقد احلذاء له.
ـــقــــابل عـــلـى كل مــــعـــلم أن وفـي ا
ـهنة العـظيمة ألنه يستشـعر هذه ا
عرفة يحمل بيده مصباح العلم وا
لـيـنيـر الـعـقـول وهـو قدوة لـطالبه
لــذا عـــلـــيه أن يـــتـــحـــلى بـــاخلـــلق
اإلسالمـي الـــــرفـــــيع ويـــــقـــــتـــــدي
بــســلــوكـيــات الــنــبي الــكـر وأن
يـــوطــد عالقـــة أخــوة ومــحـــبــة مع
طالبه والـتـواصل الـدائم مع األهل

ستوى الطالب. للرقي 
ـــعـــلم أن يـــســـعى دائـــمــا وعـــلى ا
لالطالع عـلى كـل مـا هـو جـديـد في
مــجــال تـخــصــصه وإيــجـاد بــيــئـة
تـعلـيـميه آمـنـة حتـفز الـطـالب على
اإلبداع ويتطلب منه أن يسعى في
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من اكـثر االمـور التي تشـد انتـباهي واحب متـابعـتها هي
قلت الـقريب الني اقـصد االيام اضي الـقريب  قـصص ا
فــكل من عــاش هـذه الـتـي عـاشــهــا جـيــلي والــذي قـبــله 
يز الـفترة بـفقر حلـو صار اليـوم مع هذا التـطور شيء 
ومـخــتـلف. يــتـبــادر الى ذهـنـك االن سـؤال مــاهـو الــفـقـر
احللو ; الفقر بحد ذاته شيء غير محبب مع مايجلبه من
الم ومـعاناة لكن اختـرت ان اطلق كلمة(احلـلو ) على فقر
مـع عـاشه اغلب جـيل الـسبـعيـنات و الـثـمانـينـات..جيل
ـتـوسط ــتـوسط او اقل من ا الـعـوائل الــكـبـيـرة واحلـال ا
ن ولم يـعـيـشه كل اجلـيل بـطـريـقـة واحـدة كـان فـقر مـر 
كـان يشكو الفـقر ويظهـره..مرا بحيث ان العـائلة ال يكون
لـديـها اي هـدف بـاحلـياة سـوى الـتـخلص من هـذا الـفـقر
بـأي طـريـقـة حـتى انــهـا سـخـرت كل مـلـفـات الـدمـاغ الى
وسـائل وحيل لـلبحـث عن حلول وال يـهم ان تكـون الطرق
ــهم الـنــتـيـجــة مـفــيـدة لـتــحـسـ صــحـيــحـة او خـاطــئـة ا
مـعــيــشــتـهم . وهــذا الــنــوع من الـنــاس انــتج اشــخـاص
سـلــبـيـ مـاديــ واثـروا عـلـى اجلـيل الـذي ربــوه بـنـفس
هم هـؤالء االنتهازيون والوصوليون الـفكر والفهم للحياة 
راكز مهمة الن تفكيرهم والذين يخاف منهم اذا وصلوا 
يـبقى متمركـز في اجتاه واحد مهـما تقدم العـمر وتغيرت
الـظروف النـه ترتب بـهـذا الشـكل فـقط ..بيـنـما..اصـحاب
الـفقـر احلـلو..من كـانوا يـعـيشـون الـفقـر بطـمـأنيـنة وحب
وهـدوء يــقــنـعــون بــابـسط االمــور الــتي تــمـدهم بــاحلــيـاة
ادة لم تـكن ا وتـساعـد ادمـغـتهم عـلى الـتـفكـيـر والتـقـدم 
هـدفـهم بـيـوم من االيـام لـذلك كـان تـأثـيـر الـفـقـر ايـجـابـيا
عـليـهم صقل شـخصيـاتهم وطـورها وجـعل منـهم شواهد
فالـفرق كبير ب لـزمن اسميناه اجلمـيل النه انتج مثلهم 
لـوك وهم فـقراء لم من كـانـوا يعـيـشون بـفـخر وكـرامـة ا
يـشتكوا ولم يتنـازلوا عن مبادئهم وب من يـكون مستعد
ـــــادة.والـــــفــــضل االول الن يــــفـــــعل اي شـيء من اجل ا
واالخـيــر لـلــوالــدين بـهــذا كــله هم من يــرسـمــون طـريــقـة
ا الـتفكـير البـنائهم مـنذ اول ايـامهم ثم تتـكفل الـظروف 
تـبقى...ويـبقى الفـرق قائـما ويزداد وضـوح ب من عاش

فقرا مرا ومن عاشه حلوا..

كوني معي محتاجكِ معي وأحس
أل األنفاس واألذهانا شذيـ عطركِ 
كوني لي فقد خُليت األسرار في

حياتي
وليس لسمعي وال بصري غيركِ يهويـ

األذعانا
كل شيء داخلي أمرهُ يهتف بأسمكِ

وبسعاكِ
أخيراً أتفق قلبي والكيان والعقل اليكِ

مسعانا
فكل يوم جذوة القلب يستعر شوقهُ
ألجلكِ ويرقص أشواقاً أجمل عزفاً

ورقصاً وأحلانا
كفى عناداً دعِ قلبينا الهائم يفصح

لبعضهم
وأسمحي ما يجول في إنسانيتي

يفصح اإلنسانا

أرغب فيكِ وساعات أشواقي اليكِ ال
تنطفيء

بيديكِ آنستي أرفعي عني احلزن
واحلرمانا

يساورني الهم الثقيل واحلزن لذهابكِ
عني أيام

أكاد أنتزعه في أعماق البحر وما أزال
ثقالنا

يطمئن قلبي برؤياكِ يا حياتي ويا
حلوتي

وكل يوم حبيبتي ألتمس فيكِ نعمة
األطمئنانا

وصراحةً أجد فيكِ احلياة اجلميلة بكل
معناها

واجلميل أجدها في عينيكِ بكل سناها
واللمعانا

آنستي أنتِ احلب بكل مزاياه سافرةً

ومشرقةً
ينبع من جوانحكِ ومن أنفاسكِ الورد

والريحانا
ويزداد حبي اليكِ عزيزتي يوماً بعد

يوم
وينمو شامخاً في القلب عزماً ووجدانا
كوني معي ألن غرامي اليكِ جميل

وغرامي بكِ مت جميل وصلداً كاللؤلؤ
رجانا وا

بهجتي يا حبيبتي عند أطاللة وجهكِ
عليّ

هي كأطاللة وزهو ألوان الطيف
الضوئي معانقاً األلوانا

هيا معاً يا مليكتي فلتشهد لنا دنيانا
اليوم قد حان أعالن حبنا فيه تنبئوا

أقرانا
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ارسـطـو :مـهـنـة الـتـعـلـيم هي الـتي
هن .  تعلم جميع ا

أعـــلـــمت أشـــرف أو أجل مـن الــذي
يبني وينشئ أنفسا وعقوال

ـهـنة هـنيـئـا لـلمـعـلم بـشـرف هذه ا
العظيمة فقبل أن تكون مهنة فهي
رسالة وأمانة تكبد في حملها على
عاتـقه رسـولنـا احلبـيب صـلى الله
عــلـــيه  واله وســلم مـــعــلم الــنــاس

الهدى فهي رسالة األنبياء.
وأي شرف أكـبر من أن الـله عز في
عاله ومالئكـته الـطاهـرون يصـلون
عـــلى مــعـــلم الــنــاس اخلـــيــر قــال
رســول الـله صــلى الــله عــلـيه واله
وســـلم: (إن الـــله ومالئـــكـــته وأهل
الـسـمـاوات واألرض حــتى الـنـمـلـة
في جـــــحـــــرهـــــا وحـــــتـى احلــــوت
ليصلون على معلم الناس اخلير).
ولــلـــمــعـــلم مـــكــانـــة مــرمـــوقــة في
اجملتـمع فـلقـد كـان أبنـاء اخلـليـفة
الـعــبـاسي هــارون الـرشــيـد األمـ
ـأمـون يـتـسـابـقـان بـعـد انـتـهـاء وا


