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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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من سهر وصفعات ماحلة وأغطية
وح تشرع الساعة

شي بيننا كرجل عد االحساس با
عندمَا تَلتقي أنظارُنا
ِ من حَليب نَكونُ آلهت

نَمتزجُ سَريعاً بأولِ انسكابةٍ
حتَّى تَتخثرَ بَينَنا كلُّ الظُّروف

وَاليَحدثُ ذلكَ إال بِعناقٍ
أشبهُ بِعناقِ الرَّب لِلنبي

أو بقُبلةٍ حَارقةٍ
اليَزولُ رَمادُ بَقائِها 

مَالمْ يُصرحْ قَلبُكِ الفضي 
بِكل أنواعِ احلُبّ 

ثمَّ إنهُ على كل حُبٍّ قَدير......
ثمة رجفة

في دماغ العادات والتقاليد
وتصدع بوجه أقدام العفاف
ونزلة برد في أنف األصالة

والكثير من األمراض األخرى
وال أعلم حقا 
كم من نبي مات

ح مال خصركِ متطرفا 
ؤدية إلى لقائي !! عن شريعة الطرق ا

ةُ تَكثرُ اجلَر
مَا إن تُحرري شَعرَكِ

وَمَا إن تَسجنيهِ يَنقطعِ الهَواء

سألقي القبض
على النوم

وألقنه درسا قاسيا 
كأن أضرب قفاه العريضة
بعصا عدم االشتياق للموتى

ن يضربون ظهر السياط فلست 
بالسياط

من أجل أن تعتدل أذناب الكالب
ن يلقمون ثغر األرض ولست 

باحلصى
وت بالكفاية من أجل أن يشعر ا
ن يصبون أنفسهم ماء  ولست 
من أجل أن يحذفوا ظمأ البحار

لكنني ما إن عرفتك
تعلمت كيف أضرب 

رأس الكراهية بحجارة احلب
وأضرب قلب احلب بسهم احلب

ألنام بابتسامة عريضة
وت تمكنني من ا

وت بأسلوب موسيقي...  نعم ا
ح 

يبدأ اللقاء
التأتي وحدك

اجلبي كل ما اليخصنا 
من دفاتر وسكاك ومفرغات هواء

واتركي خلفك مايسوءنا

فأَقبل ثُم قال له: أَدبر فأَدبر ثُم قال:
وعــزتي وجاللي مــا خَــلـقـت خـلــقًــا هـو
أَحبُّ إِلـيَّ مــنك وال أَكــمــلـــتك إِال فــيــمن
أُحب أَمـا إِنـي إِيـاكَ آمـر وإِيــاك أَنـهى

وإِياك أُعاقب وإِياك أُثيب.
والعقل هو احلجة الـباطنة التي يحتجُّ
الــله جلَّ جالله بــهــا عــلى عـبــاده فــقـد
رُوي عن اإلمام مـوسى بن جعـفر (عـليه
الـسالم) أنه قـال لهـشـام: "يـا هـشام: إِن
لله على الناس حجت حجة ظاهرة
وحـجـة بـاطنـة فـأمـا الـظـاهـرة فـالرسل
واالنبياء واألَئِـمةُ (علـيهم السالم) وأما
الـبـاطــنـة فـالـعـقـول" (1). لـذا دائـمًـا مـا
نـحــتـاج الـعـودة الى عـقـولــنـا لـنـتـفـكـر
جيـدًا ولـنأخـذ االمور عـلى مـحمل الجِ ;
فــقــد يـحــدث ان نــعــاقب بـســبب كــلــمـة
نـطقـنـاهـا او وعد قـطـعـناه اثـنـاء جدال
من قــلب حــدث عــابــر نــحن من ظــنــنـاه

قابل اتخذ منه ذريعة..! كذلك ولكن ا
»uKI « rOJ%

لـذلك عـلـيــنـا االنـتـبـاه قـدر االمـكـان الى
مـانـقول ونـفـعل وفـيـمـا نـرغب حتـديدًا
ـهم حتـكيـم عقـولـنـا ألجل إتـخاذ ومن ا
القرارات الصائبـة والشروع فيها; ومن
ـــشــــاعـــر والـــتـــأكـــد من أجل بـــلـــورة ا
صالحيـتـها لـنرى إن كـان مـا نشـعر به
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بفنجـان شاي وقطـعة خبز بـلدي تناول
فــطـوره مــســرعـا بــقـيــافـتـه الى واجـبه
وبكامل اناقته كانه يزف يوميا الساعة
السادسة فـجرا يحـمل في صدره هموم
وهــمـــوم ال تـــدخل حـــيـــز الـــتـــســلـــسل
االبــجـــدي او حــسب مــفـــهــوم االهم ثم
ـهم يــركض عـقـله قــبل قـدمه كي يـقف ا
عند تلك النـقطة التي تزوج مـنها لفترة
مـؤقـتـة كي التــسـجل بـاسـمه ويـكـنـزهـا

لعياله من بعده.
يــتـصــارع صـيــفـا مع حــجم ذلك الـرذاذ
ـــتــاطـــيــر من الـــشــوارع جـــراء ســيــر ا
ـة الــسـيـارات قــد تـشــارك بـتــلك اجلـر
ن لم احلــكـومــة وبــعض الـطــائــشـ 
يـحــمـلـوا لـالن اجـازة قـيــادة مـركـبـة او
ا هم حتت السن القانوني ويتعطر لر
جبـينه ومالبـسه من تـلك الشـمس التي
نكون قـد ضلـمنا مـفهوم الالهـبة علـيها
بل هي اشــد وهـجــا وقـســوة وحـيــنـمـا
يــطـرق بــابــنـا الــشـتــاء جتــد نـفس ذلك
الشخص يلـتحف البرد جـسده ويغسل
ـطـر ثـيــابه وهـو مـتـجـمـد في مـكـانه بـا
كتـمثـال في شارع ابي نـؤاس فان حرك
قــدمه او تــراجع خــطــوة اصـبـح خـارج
عن القانون ويلـتصق به رقم هو مفتاح
ـا يـدعى (مــادة).. الـتي حتـول الـتــهم 
حـياتـه الى جحـيم ان كـان ال يـتـكـأ على
احدا سـوى الله ..نـعم فـااللهـة بنـظرهم

اآلن كاآلت والعزى ...
يــــتـــــضـــــور جــــوعـــــا في كـل احلــــاالت
اليستطيع اال ان يتصبر ويصبر معدته
اجلوفـاء منذ اكـثر من ٧ سـاعات والتي
نــفـذ مـافــيـهــا بـكالم او حــركـة او حـتى
صفـيرا ..حـتى اعتـاد كل مافيـه على ما

فـيه ..وبـاتت حــيـاته عـبـارة عن جـدولـة
بــالـثـوانـي كـانه آلــة التـخـطـيء ودائـمـا

تصيب واال الفائدة مرجوة منها ..
هــو كـــغــيــره وضع في مـــفــصل مــا من
مفـاصل الـدولة يـسـير وفـق اطر ونـظام
مــوضـوع حــسب رؤيــة مـعــدة مــسـبــقـا
سـواء كـانت في الـنـظـام الـسـابق ام مـا
 اجـراء التـعـديالت عـلـيـهـا في الوقت
احلـــاضـــر وله مـــاعـــلـــيه مـن احلـــقــوق
والـواجـبـات يــلـتـزم الـطـرفـان بـهـا واي
اخالل بـهـا من قـبل احـد االطـراف يـخل
ـصـداقيـة ذلك الـعـمل ويـعـتبـرحـيـنـها
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ـسـمـيـات بـغض الــنـظـر عن االمـاكـن وا
واالزمان جتد دوما هنـالك سوسةتنخر
الـبـنـاءوالـكل يـقـول اليـهم..اليـضـر..هذا
الشيء ..الخ من الـكلـمات الـبـاردة التي
تـــنم عن خــضـــوع من افــواه مـــجــانــ
واليـعلـمـون بـان ذلك الصـرح يـهـدم ب
فـــكي تــلك الـــســوســـة رغم عــدم وجــود
ـقدار نـسـبة وتـنـاسب ال بـاحلـجم والبـا
بـ الـطرفـ وان لم يـتم وضـع العالج
لـهـا سـيتـهـاوى الـبـنـاء ليـتـحـول ركـاما
تذره الـرياح .. لقـد كفل الـدستور احلق
لـلجـمـيع في هـذا الـبلـد دون الـنـظر الى
عــرقه او لـونـه او قـومــيـتـه او طـائــفـته
اوكينونته حتى ويتعامل الكل مع الكل
وفق مــبـدأ االنــسـانـيــة اذن نـحن نــنـعم
ـا اليـقدر عـلى ان وفق هـذا الـدسـتـور 
يصل اليه احد في دول اخرى ..لكن هل
ـــكن لــــنـــا ان نــــضع اي نـــســــبـــة من
التـطبـيق الفـعلي عـلى ارض الواقع في
حقيـقة االمـر وهي االشد مرارة ال شيء

فَليسَ بِوسعِ القَلبِ إال أنْ يَقول:
مَعاذَ اللهِ مَا أنتِ بَشر

وَال أنا لِفرطِ عَذابكِ من الكَاره
مِثلَ قطعةٍ سُكَّرٍ

تَذوبُ مُعاناتي كلّما رَأيتُكِ
فَتَخيلي حَجمَ ما عَانيتهُ من مَرارةٍ

َاضي ِ ا خَاللَ اليَوم
وَأنا اجترَّعُ نَفسي تَعسُّفاً
مِثلَ مَيتٍ يَحاولُ أن يَقتنعَ

َاضية إنَّ حَياتَهُ ا
لَمْ تَكنْ سِوى حُلمٍ مُنتفخ...

في دَولةِ العَصافير
يكونُ الصَّيادُ مُضطهَداً

وَفي بِالدِ الصَّاحلاتِ يكونُ الكفرُ قَتيالً
وَفي عَينيكِ أكونُ أعمى
 .. وَفي سِجنِكِ أحتررُ

َ رأيتُكِ صَباحَ أمسٍ هَكذا تَعلمتُ ح
َ أوراقاً من عُمري تَخلع

وَكأنني في طَريقِكِ دَفتر لَقيط !!
وَكل وَرقةٍ تَخلعينَها 
تَتطايرُ مِثلَ حَمامةٍ

بُعثتْ بِمَساسِ أصابعكِ ذَات الطالءِ
الرَّوحي

وَلمْ تَكتفِ بِذلكَ حتَّى تَذهبي عنَّي
َ سَماواتِ أحضانِكِ وَأنا مُقدد ب

البَنفسجية

عليك عـقلك; فـهذا من باب انـني اتعامل
ـليه عـلـيه عقـلي واخالقي وديني ا 
فــانت كــنت تــرى وبـام عــيــنك كل شيء
وكالبك تـلـتقم من حـمل الـقـانـون وسار
عـلـيـه لـقـمـة سـائـغــة وهـو اليـفـرق عـنك
بشيء بل قد يكون يقدم للبلد اكثر منك
حــتى كي تـشــبع غـريــزة الـنــقص لـديك
النك كــانـت اكــبــر احالمك تــلــبس نــعال
بقدميك وتـصل الى مركز احملـافظة ب
الـفيـنـة واالخـرى لـتتـبـاهى بـانك زرتـها
..لكن الـعتب كـل العـتب على كل بـهيـمة
اضــاعت مــفــتــاح عـقــلــهــا وجـعــلت من
ثل الـبلد بال فهم وال وعي امثالك من 

وال اي شيء يذكر ابدا ..
هي دعـوة الن نـؤدب انـفـسـنـا ونـتـأسى
باهل الـبيت عـليـهم السالم والـصحـابة
الكـرام قوال وفـعال وان نلـتزم بـالقـانون

بتـاتا .. قـد اسـردت لكم مـعانـاة شرطي
ـرور بـنـبـذة بـسـيـطـة لـيـست بـبـعـيـدة ا
ا انه جزء عنكم وعن انظاركم والكل (
ـهــمـة في ـفــاصل ا مــهم وحـيــوي من ا
الـشـوارع الـرئـيـسـيـة ) جنـدهم كـازهـار
ا النرجـس ينتـشرون في كل مـكان ور
قد غفلت عن بعض االمور سهوا وليس
عـمـدا وهـنـالك الـكـثـيـر من االمـور الـتي
ـكن ان تـؤطـر وفق اطـار مـع مـالم ال
يكن االنسـان ملـما بهـا ومن كل الزوايا
صـداقية في لتحـدد الرؤيـة الشامـلة وا
الــنــقل واحلـديـث .. فـنــجــدهم ولالسف
واقف عـاناة يتـعرضـون البشع ا رغم ا
ـن يــضــنــون انـــفــســهم شـــيــئــا وهم
الشـيء جملـــرد انـــهم ارادوا مـــخـــالـــفـــة
الـقـانـون ووضع (س)من الـنـاس خـارج
اطـار الـقـانـون بل فـوقه وتـغـيـر مـفـهوم

الـــقـــانـــون فـــوق اجلـــمــــيع حـــسب مـــا
تقـتـضيه مـكـانته الـتي التتـعـدى كونـها
هدر للـمال وكثـرة للمنـاصب والكراسي
تحركةليس اال  وان تصرف الثابتة وا
(س) الذي ذكـر اعاله لم يـاتي الول مرة
بل انه عـلم ان ال حــسـاب له عـمـا يـفـعل
واال لكـان اول من وطأ مـستـقيم الـنظام
ولم يحيد عنه اطالقـا لذا جنده يكررها
ــرات بـحــجـة الـوقت الــثـمـ ـرات وا ا
وااللـتزامـات ومـا اعـمـقهـا وافـرغـها من

عبارة ..
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فـيـصـرح (س) مــضـطـرا بـعـدمـا كـشـفت
هزلة مواقع التواصل الستار عن تلك ا
االجــــتــــمــــاعـي ضــــنــــا انـه من احــــدى
الـــسـالالت ..بـــان العـــلـم له بـــشيء !! ال
ــلـيه ــا  يــاســيـدي ..ولــست ســيـدي 

احلياة الـدنيا مدرسـة االنسان سـيتعلم
فــيــهــا الــكــثــيـــر مــا دام عــلى قــيــدهــا
ولإلنسـان فيـنا عدة إحـتيـاجات يـتطلع
إلمـتـالكـهـا او صـنــعـهـا بـنـفــسه مـنـهـا
ادية التي له أن يستحوذ عليها بعدة ا
تلك ا  طرق; سيحـصل على أغلبـها 
ـنـحـهـا إيـاه عـقـله ومـنـهـا من فـطـنــة 
ــعـنــويـة الـتـي لن يـحــصل عـلــيـهـا إال ا
نـحه اياه باحلُب والـعـاطفـة وذلك مـا 

قلبه وشتان ما ب العقل والقلب..!
حـيــنـمـا نـتــمـعن الـنــظـر جـيـدًا جنـد إن
القلوب كـاألطفال في بدايـة األمر تكون
نــقـــيــة بــريــئــة ال تــعــرف ســوى احلُب
وح انـخراطهـا في معـترك احلـياة قد
ــكــر او تـــصــطــدم بــجـــدار اخلــداع وا
ا تُـكسر جراء بشاعة تنصدم بقوة ور
الكـذب والغـدر وغـالبًـا ما تُـجرح بـفعل
كلمات قليلة لكنـها قاسية عليها فليس
ـسـامع; هـنـاك ما كل مـا يُـقال يـصـيب ا

يصيب القلوب فتنزف خيبة!..
والــعــجــيـب في األمــر أن هــنــاك بــعض
الـــقــلـــوب ال تـــنـــتـــهي عـن مــا يـــســـبب
حتــطــمــهــا! تــبــقى أســيــرة ألهــوائــهــا
ومـنقـادة نـحو الـهـاوية مـرارًا وتـكرارًا;
تفـرض هيـمنتـها فـتلـحق األذى بالروح
واجلــســد وبـالــعــقل احـيــانًــا! وتـرفض

الـتـعـلم من أخـطـائـهـا ودائـمًـا مـا تُـلـقي
اللـوم على مـحطـميـها وكـأنها لـم تقتفِ
أثــرهـم عــنــوة ولم تــكن هي الــســبــاقــة

صوب الغامض واجملهول!.
فـكل مـايـحــدث لـذاك الـقـلب اجلـاهل من
إخــفــاقــات وانــكــسـارات وآالم هــو من
يأتي بها إليه! وذلك كونه حالم شغوف
بال تـفـكـر سـريع الـوقـوع في شـبـاك ما
يـسـتـهـويه دون أخـذ احلـيـطـة واحلـذر
للـتأكد من سالمـة الطـريق الذي يـسلكه

والى اين سينتهي به..!
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أمـــا الــعــقل فــهـــو أمــ الــروح وقــائــد
اجلــســد إنـه مــســؤول نــزيه دائــمًــا مــا
يـــتــدبــر إعــادة األمــور الـى نــصــابــهــا
يُــحــافظ عــلى الـسـالم بـكـل قـوتـه حـيث
يدرس القضايا جيدًا; يكتشف الثغرات
ويــكــشـف احلــقــيــقــة ثم يُــدين اجلــاني
ناسبة ويلقنه درساً أو يجـد احللول ا
ـــشــكــلــة وفـي كــلــتــا لــلــقـــضــاء عــلى ا
احلــالــتــ يــعــمل جــاهــدًا عــلى إنــهـاء

األزمة بأقل األضرار..
الـعـقـل أحب خـلق الــله إلـيه جَل جَاللُه
فـــقــد رُوي عن اإلمـــام مــحــمـــد بن عــلي
ا خلق الباقـر (علـيه السالم) أنه قـال: "
اللـه الْعـقل اسـتنـطـقهُ ثُم قـال له: أَقبل

نطق الذي يتمحور حول ضمن حدود ا
ـقـبـول ومـا سـيتـرتـب علـيه ـعـقـول وا ا
فــيــمــا بــعــد فـلــســنــا وحــدنـا فـي هـذه
احلـيــاة وانـنـا نــرتـبط بـكل مـن حـولـنـا
بشيء معـ يؤثر علـيهم ويعود عـلينا
ـــا يــرضـي الــله أمـــا األهم أن يـــكــون 
تـعالى.. إن الـعـقل والـقـلب في ترابط ال
يــشـبــهه تـرابـط لـكن الــقـلب غــالـبًــا مـا
يكون على خالف مع العقل او باألحرى
عــنــدمـــا يــجــد مـــا يــبــحـث عــنه او مــا
يحتاجـه يهرول مسـرعًا للحـصول عليه
بـــشــتى الـــطــرق والـــوســائل ويـــســعى
إلحــتـضــانه وان كــان حــوله او مــا فـيه
كومة اشواك! فيحدث انه يبذل قصارى
جهـده لنـيل ما يـتمـناه ويـثابـر للـحفاظ
عـــلــيـه; ثم يـــنـــدم عـــلى قـــدر الـــتــمـــني
ــثــابـرة! وذلـك لـعــدم عــودته لــلــعـقل وا
وسؤاله عـن كيـفيـة اإلختـيـار الصـحيح
والتـمـسك به شـريطـة خلـوه من الـسوء
الكثـير فإن عـليه إدراك حقـيقة مـهمشة
ـرور ــشـاعــر تــتـبــدل  هي إن بــعض ا
الـتـجـارب وال شيء سـيـبـقى عـلى حـاله
إن لم يــكُن صــادقًـا وعــمـيــقًـا بــصـورته
اجلـــلــيـــة.. وإن أهم مــا يـــجب تــعـــلــمه
واإللـتــزام به; طـريـقــة الـتـعــامل الـوقـاد
ـعطيات فال الذي يتنـاسب مع جميع ا

ـتزايـدة والتي تـصل في كـثير نـتيـجة الـضغـوط اليـومية ا
من األحـيـان إلى حـد اجلـنـون إن صح الـتـعـبـيـر  نبـحث
عن مـتـنـفس يـعـيـد ليـاقـتـنـا الـذهـنـيـة ويـبـعث الـنشـاط من
جـديد  كـثـيـرا مـنا يـلـتـجأ إلى دور الـعـبـادة ليـجـد هـناك
هـدوءه  والـبعـض يذهب لـيـشـاهـد مبـاراة كـرة الـقدم في
ـقهى ورفـقة العب الـشعـبـية  وأخـر يجـد ضالـته في ا ا
ـا تـكـون (الـدومـنـيـنـو) احملـطـة األخـيرة  األصـحـاب ور
والـقلـيل يلـتجـأ إلى مكـتبـته فيـخرج مـسكـينـا طال سـباته
ب اقرأنه ب الرفوف اخلشبية  وقد يبحث البعض عن

زيارة ألحد األصدقاء ليفرغ شحنته من الهموم .
تـكفلت قدمي مـشقته البـحث عن متنفس لي وتـوقفت عند
رجـال طــاعـن في الـــسن ولـــكـــنه مـــازال حــلـــو الـــلـــســان
وصـاحب ذاكرة حديـدية وكأن سـن العـمر توقـفت عنده
ولم تـأثـر فـيه وهـذا لـيس من بـاب احلـسـد والـعـيـاذ بـالـله

ولكنني استأنست من حديثه وتسلسله في الوقائع .
هـذا الـعم الـطـاعـن في الـسن كـان مـوظـفـا تـنـقل في عـدة
دوائـر حكومية مختلفة وله خبرة إدارية متراكمة يستطيع
إن يـصـبح مسـتـشـارا لبـعض الـشـباب  وبـدهـاء مني أو
حـسـبته دهـاء قـمت بـتوجـيه بـعض األسـئلـة والـعم يـجيب
بـسالسة وأريحية هادئة  طلـبت منه التوقف قليال عندما
كـان مــسـتــرسال في حــديـثه عن عــمـله فـي إحـدى دوائـر

النفوس الن التوقف فرض ع هنا حسب رأي .
قـال كـنت مــوظـفـا في دائـرة الـنــفـوس في عـقـود ولت من
ـراجــعـ يـقـدمـون يـومـيـا السـتـخـراج ـاضي وا الـقـرن ا
ـدنـيـة وعـنـدمــا أوجه األسـئـلـة لـهم عن بـطـاقـة األحــوال ا
الـلقب مـعـظمـهم كان يـتـردد في اإلجابـة فـاكتب لـقبي في
قـابل لي ـوظف ا هـويـة األحـوال الشـخـصـيـة لـديـهم  وا
كـان يـكـتـب لـقـبه في هـويـة مــراجـعـيه  ومن الـظـريف إن
رجـل شقيـق احدهم لـقبه يطابق لـقبي واألخر مع لقب
ـوقف ظريـفا من ـوظف الزمـيل وهـكذا . هل كـان هذا ا ا
قـبل الرجل الطاعن بالسن أم كارثة حلقت باألجيال فيما
بـعد وحتـديدا عـندمـا واجهـتنـا عاصـفة األلـقاب الـسوداء
وكم من ـوظف وأمـثاله  فـكم عـائلـة هـجـرت بسـبب هـذا ا
نـفس زهـقت بـسبب األلـقـاب  وكم من خـريج لم يـحصل
وظف وأعوانه . نتظرة بسبب غرور هذا ا على وظيفته ا
دنية  هل من الـضروري وجود لقبا في بطاقة األحوال ا
وإذا كـان البد مـنه فالـعشـيرة تـتكـفل بتـنظـيم هويـة أسوة

دني .. مجرد رأي . وبقية منظمات اجملتمع ا
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نكران لوحي القلب من فضائل; بيد انه
قليـلًا ما يكـون على صواب فـينتهي به

األمر جزوعًا غالب االضطراب!
صـنفت الـقـلوب الـصـحـيحـة في الـقرآن
الـكـر علـى عشـرة انـواع امـا الـقـلوب
ـريضة فمـدارها في كتاب الله يتة وا ا
تـعـالى علـى خمـسـة وعـشـرون نـوعًا ال
ــكــنـكم يـســعــني ذكــرهـا كــلــهــا هـنــا 
مــراجـعــة سـلــســلـة انــواع الـقــلـوب في
. وهــكـذا تـبـقـى الـقـلـوب الـقــرآن الـكـر
واجـلـة بحـسب تـصـنـيفـهـا وخـصـوصًا
العنـيدة منهـا واحلقيـقة بكل اصـنافها
ســيــصـيــبـهــا الـضــرر; فــان كـانت غــيـر
صحـيـحة فـعلى قـدر سـوئهـا وان كانت

طيبة فعلى قدر طيبتها!..

لـذا كثـيـرًا ما يـحـتاج الـقـلب إغالق فمه
ليتسنى للـعقل حتليل االمور والغوص
في سبـر مسبـباتهـا وحيـنئذ سـتتضح
للقلب مـعالم ميوله وبـذلك يسهل عليه
إتـخـاذ القـرار الـصـائب وحـمـايـة جوفه
من الــتـصــدع الحـقًــا فـلــلـقــلب عــاطـفـة
ا تـغـلفـه الرغـبة تـأسره نـحـو خيـال ر

او غالبًا تتملكه الشفقة;
وللـعقل فـكـر يضـعه نصب الـواقع الذي
ال بـــد مـن مـــواجــــهـــته فــــور انـــتــــهـــاء

العاصفة..!
وبـعـد كـل مـا ذكـر بـرأيـكـم أيـهـمـا اجـدر

بالقيادة; العقل ام القلب?!

Í—u³'« Â“UŠ ÊUMŠ -  كربالء

أو عاجزاً يَحوكُ على مَقاسِ جُوعهِ
كنزةً من زجاجِ الشَّبع!! 

فكلُّ ذَلكَ وَما دُونهُ
يصنعُ مني جَاهالً 

كي ال استبعدَ كونكِ عَاصفةً
تأكلُ كلَّ مَافي طَريقِها من جِبالٍ

كيفَ بيّ 
وأنا منذُ اللَّحظة 
سَاكن أمامُكِ

كَعمودٍ من دُخان !!
يوما ما

أكبرُ من كونهِ سّراً أسطورياً
يَهتكُ أغشيةَ العَاطفة

وأكبرُ من كونهِ كرةً منطقيةً
غيَّرتْ مَسارَ احلِكمة

ـاً مُزدوَجاً وأكبرُ من كونهِ ربـَّ
بأقدامٍ مُدورةِ اخلُطى

مُفتقِراً إلجنابِ بعضَ التَّفتُحِ
مالمْ يَتخذْ لِنفسهِ أقفالَ أنَابيب

أو نبياً جائعَ العَ
يَلهثُ وراءَ وجبةِ إفطارٍ
َ مَالمحِ الفَتيات !!  ب
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البصرة

الـقراءة مسـتشفى الـعقول .. مـستشـفى العقـول .. أقصد
بـهـا أن الـقـراءة تـطـرد اجلـهل من الـعـقـول فـالـقـراءة مـثل
الـدواء تـداوي عـقــولـنـا بـحـيث أنه تــطـرد اجلـهل والـبالهـة
والـتفاهة القراءة احلقة ال تنتج متطرفاً وال تنتج إرهابياً
ه يـفهم دوره ـا تـنـتج إنـسانـاً يـبـني لـبـلـده وأمـته وعـا وإ
اذا حـ تـشرق األخالقي في عـالم الـيـوم والغـد ويـفـهم 
الشمس كل صباح يرسل معها ابتسامة محبة وحتية إلى
كل من تـطـلع عــلـيه الـشـمس. الـقـراءة هي  ذخـيـرة الـعـقل
عـرفـة فالـقـراءة هي طـوق جناة األ الـغـارقة في وكـنـز ا
اجلـهل والـفـقـر فهي ذاكـرة األ احلـيـة وهي مـسـتـشفى
ـقام ويهـذب اخللق ويـشحذ الـعقول والـتسـلح بهـا يرفع ا
الـذكاء.  هذا التعبير في العنوان ليس لي وال هو اقتباس
ــغـربــيـة مــر حلـسن عن كـاتب أو مــفـكــر. إنه لــلـطـفــلـة ا
ركز األول فـيتحدي القراءة العربي أمـجون التي فازت  با
ـشـهد ـشـروع الـثـقـافي األكـبـر بـ احملـيط واخلـلـيج  ا ا
كان مبهجاً في (أوبرا) دبي . األجيال اجلديدة من العرب
تـخوض التـحدي بـحماسـة وتفاؤل. 10.5 مـليـون مشارك
بادرة في الـدورة الثالثة. أكثـر من مليوني كتـاب وزعتها ا
عـلى طـلـبـة من 44 بـلـداً بـيـنـهم 14 دولـة عـربـيـة فـأبـنـاء
ـغـتـربـ في 30 دولـة أجــنـبـيــة ال يـزالـون ـهــاجـرين وا ا
يـحافظـون على لـغة الضـاد قراءةً ووجـداناً وهويـة. الطـفلة
ـسـرح وحتـدثت بــلـغـة فـصـيـحـة ـغـربـيـة مــر اعـتـلت ا ا

ا هي لذة للعقل وسـلسة عن القراءة 
وطـوق جنـاة لأل من اجلـهل والـفـقر
ــرض (أو مــا يــشــبـه مــســتــشــفى وا
الـعـقـول) الـذي تـتـعـافى فـيه األذهـان

دارك من مختلف العلل. وا
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اشـتدّت عـلى القنـاديل زحمـة الضّـباب في ظل حـكم اللّيل
ـســكـوب عـلى سـطح اجلـائـر واكــتـفت بـإشـتــعـال الـزّيت ا
ـصبّ األخير لـلفجر الـضّاحك بوجه الـقارب الهـائم نحو ا

التّغريد   ما عادت النّجمات تسامرُ العتمة.
ـنتـصر عـلى أبواب الـنّهـار  دلو الـضّحى واضح الـفوج ا
لـلـعـيــان رغم غـرس الـفيء عـلى أكــتـاف الـيمّ مـازال يـحـلم
بـرعشـة احلـبل ولـلسّـيّـارة مـعبـر إلى احلـريـر عبـر قـصّة
تـتـلــوهـا جــدّة عـمـيــاء ابـيــضّت عـيــنـاهـا فـي وديـان سـيل
الئكة الـدّموع ألجل مـثوبة من يـبكي عـلى الرّفـات تأتـيه ا
ـسـرع إلى ضـياع الـصّـدى في كهف كلّ حـ الـصّوت ا
من كـهــوف الـسّـنــ تـفــرغ كـنـوزهــا وحـجـرات الــرّطـوبـة
مـرغمة على مسامات الوحدة تأكل من حمإٍ محموم يقلّب
طّ شــفــتــيه مــا بــرحت كـــفّــيه مــا غــربت طــيــور اجلــنّـــة 
األسالك تــلـوك سالحف مــسـافــات الـعــودة قـبل صــهـيل
احلـصان.. سـروج الهرولـة تشمّ لـون الرّمـال على خـريطة
الـتّـيـه احملـاربـون الـقــادرون عـلى حـمل الــقـنـا بـوجه دوّي
الـطّبول  يـحبو ويـحبو عـلى سجّـادة التّراتـيل ألنّه الغريب
في حـلكة اجلـوف وخريـر العتـمة تنـفع احللم في الـسّكون
ثّل جيالً من أجـيال العهد عـلى نغمة من أحلـان التّراث 
اعونُ بقايا الـبائد. نافذة مؤطّرة بأجفان االنـتظار ويلعق ا
 الـشّـمع الـسّـائل لن تـكـويه لسـعـة ضـوء  الـسّـطـر الـيـتيم
شي إلى مبتغاه برقعـة بالتّأويل كلٌّ  يـترنّح ب النّقاط ا

واخملـرز في قفا الـبعـير متى يُـرى النّزيف
ـقصود ـستور  ذلك الـصّوب هو ا ا
ـسـاء من سـريـر الـيوم كـلّـمـا يـنفـلتُ ا
ـكـثُ في وادٍ أبـله عـطــشـانَ تـمـتـزج
عــنــده الـــرّؤيــا بــكــحل األهــداب أيّ

عشقٍ يروي هذا الضّوء..
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كـبــيـرنـا قـبل الـصـغــيـر فـالـزهـرة تـمـيل
حـيث مــال الـغـصن بـحــثـا عن الـضـيـاء
والشوك واالدغـال توهم االخرين بـانها
لها منافع كـثيرة التعد والحتصى وهي
ـزروعات اخلـضراء ففي تخـتبـأ خلف ا
الوقت الذي كل الدول تـثمن مجهود كل
الـكادحـ في كل مـكـان ومن يـقـدم امرا
من شانه ارتقـاء البـلد ورفع راية واسم
الـبلـد عالـيـا نحن نـحط من قـيـمة الـفرد
ــعــطـاء في كــفــرد لالسف ومن قــيـمــة ا

مكانه اينما كان ..
راجـعـوا حـسـابـاتـكم وضـعـوا الـله بـ
اعــيـنــكم ايـنـــمـا حـلــلـتم وايــنـمــا كـنـتم
وليكن العراق هو االول واالخير الغيره

ابدا ..

×bL - بابل   dÐUł bLŠ«

مِثلَ مَجرةٍ بَاهتةٍ
رتعشةِ  وَعلى شَفتي ا

تَجلسُ مُطمئنةً
آيةُ الكُرسِي !!
لم أكن مبصرا
ا فيه الكفاية

ألراك من ب ألف ألف امرأة
لكنني كنت مجيدا

باستنشاق مشيتك من ب مالي
اخلطوات

حينما مددت أحالمي بساطا أحمرا
لكوتية لتستعرضي عليه خطاك ا
دون أن يعتريك مطب يجعلك رحى

فردك من أجل طحن الوقت تدورين 
قد أكون مخطئا

ألنني لم أضبط تنفسي على مزاج
مجيئك

لكنني كنت مخطئا
ح اتخذت من التروي سبيال

للمصارحة
لم أكن أعلم أنني شاطر

وغلطتي معك 
ماهي إال كوكب منسي 

غفرة يتدحرج باكيا خارج مجرات ا
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كـــان يـــعــلـم مــصـــطـــفى كـــمــال
اتــــــــــاتــــــــــورك ان جــــــــــمــــــــــيـع
االمـــبــراطـــوريـــات ومـــنــذ االف
راحل مـتعددة الـسنـ تمـر 
تـتــبـاين بـ فـتـرات واخـرى
وتـنــتـقل من مــرحـلـة الــنـمـو
الى مراحل متقدمة وصوال الى
الــعـصــر الـذهــبي وسـرعــان مـا
يــتالشى هــذا الــعــصــر
حتت تـأثيـر عوامل
جـــــمـــــة ولـــــبـــــروز
ابـروطــوريـات اخــرى تـفــوقـهـا

راحل عديدة 
او ان الـــــقـــــاعــــدة الـــــتي
تـــــســــــتــــــنـــــيــــــر بــــــهـــــا
االمــبـراطــوريـات لـم تـعـد
كان لذا تواكب حركة الزمان وا
مـا كـان يراه اتـاتـورك ان حـقـبة
اخلالفة االسالمـية لم تعـد غاية

يجب الـتمـسك بـها خـاصة بـعد
انـسالخ الـواليـات الـبـعـيـدة عن
مـركـز االسـتـانـة وخـروجهـا عن
الــدولــة الــعــثــمــانــيــة نــتــيــجـة
الـــضــعف في االدارة لالســبــاب
ذكـورة لذا كـان يـطمح بـتغـير ا
جذري في القاعدة الشرعية الي
ـمـكن ان تـنـظــيم سـيـاسي من ا
يتصدى لقيادة الدولة مستقبال
لــــذا اضـــــاف مــــنــــهـج جــــديــــد
يـتـلـخص بـألـغـاء حـكم اخلـالفة
وحلول منهج جديد يقضي بأن
الـدولة للـجمـيع وان احلاكم هو
من ابـــنــائـــهــا والــديـن هــو لــله
ــتـعض من خـاصــة وانه كـان 
سـيـاسـة الـسالطـ الـعـثـمـان
انــذاك عــنـدمــا كــان عــضـوا في
جمـعيـة االحتـاد والتـرقي وكان
يـحــاول ان يـنــظـر لـهــذا الـنـهج

اجلــــديــــد ومـــا ان ســــنــــحت له
الـفرصـة بتشـكيل حـزب الشعب
اجلـمـهــوري الـتـركي واالنـقالب
عـلى اخلالفـة حـتى اصـبح هـذا
التـغـيـر مـنـهج ونـظـريـة تـسمى
بالـكماليـة كونها سـابقة جديدة
ألـغت نـظـام كـان يـتـسـيـد ثـلـثي
ـدة اربع قـرون الــعـالم تـقـريـبـا 
وتأسيس دولة جـديدة ال تعتمد
على انـقاض سابقتـها لكونه لم
يــحـطـم دولـة اخلالفــة بل ادخل
عــلـيـهـا نـظـام جـديـد في االدارة
واحلــكم حـتى اسـتــطـاع بـلـورة
افـكــاره في بــنــاء هــذا الــنــظـام
والــقـــيــام بــاصـالحــات عــديــدة
شــمــلت كــافــة اجملــاالت وحــتى
ــسـتـوى الـديـني وعالقـة عـلى ا
ــؤســســة الــديــنــيــة بــالــدولـة ا
والــنــظــام الــسـيــاسي لــتــركــيـا

احلـــديـــثـــة ومـــنـع الـــنـــاس من
ارتــداء الــطــربـوش والــعــمــامـة
وروج لـــلــبـــاس الـــغــربي وأزال
ـذهبية التـكايا وألـغى االلقاب ا
والدينيـة ليس من باب التطرف
وتـــقـــيـــد احلـــريـــات لـــكن هـــذه
ـمارسات تـتعارض مع بـنيات ا
افـكاره كـونه مـؤسس الـكمـالـية
لـــذا نـــرى الـــيــــوم ان الـــشـــعب
الـتركي يـجـني نتـاج هـذا الفـكر
اجلـديـد الذي ضـرب اخلـلـفـيات
الــتــاريـخــيـة لــلــدولـة الــتـركــيـة
عـــــرض احلـــــائط وان لـم يـــــكن
تـاريخـهـا مـوغل في الـقـدم وهذ
جتـربـة جـديـدة لم تـقـدم عـلـيـها
الـــــكـــــثـــــيــــــر من الـــــشـــــعـــــوب

واحلكومات ...
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