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ــقــهى كــان هـنــاك رجال مــنــشـغل في احــدى زاويـا ا
بكتابـة شيئـا ما على ورقـة في يده الرجل كـان معاقا
شكله وسيم وكان منقـطعاً عن من حوله ير افكاره

بكل هدوء على الورقة.
كن كـانـوا يـتـابـعـونه من اجلـالـس في ظن الـبعـض 
ـقهـى أنه عـاشق مـولع بـرسم مالمح حـبـيـبـتهُ فـيـما ا
ظن اخرون انه يـعمل في الـتجـارة السيمـا وانه حسن
ظـهـر وقـد كـان يـحـصي اربـاحهُ لـذلك الـيـوم وتوقع ا
غيـرهم انه يـذاكـر لألمـتحـان وقـال أحـدهم أنه مريض
نفسي ولعله يكتب رسالة انتحار فيما اخر ساخرا :

قد يكون الرجل ثرياً ويقسم امالكهُ .
وسط كل تلك الـتـكـهنـات تـرك الرجل الـورقـة التي في
ـقـهى دون ان يـدفع احلـسـاب.. فـتـسـابق يـده وغـادر ا
غـيــر واحـد نــحـو الــطـاولــة لـلــتــعـرف عــلى مـاحتــتـويه

الورقة.
ـفــاجــأة انه كــتب عــبـارة فـي الـورقــة تــقـول: وكـانـت ا
تركت حتت الـطـاولة صـندوقـا صـغيـرا لـطفـا ضع فيه
ال وساعـود بعد نصف ساعة الخذ ما تستطع من ا
ــصـاب بـالــسـرطـان الن ـال لـشــراء عالج لـوالـدي ا ا

عالجه مكلف يفوق امكانيتي ولكم االجر والثواب .
أرجـو أن نـكــون قـد تـعــلـمـنــا الـدرس من هـذه الــقـصـة
القصيرة ان نترك الـناس وشأنهم فـكل شخص لديه

شاكل. ما يكفيه من ا
كن قاضيا عـلى نفسك اوالً وحاسب نـفسك ب احل

واالخر و أترك الناس وشأنهم
ذلك ان النظرة االولية التعبر عن
رأة مايـختـلج الـناس من ألم فـا
التــظــهــر حــقــــــــــيــقــة االشــيـاء

دائما .
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يـنتـظـر الـعراق حتـوالً سـيـاسيـاً يـؤثـر اجتـمـاعـياً وثـقـافـياً
وعـلمياً وامنيـاً  وينعكس على اوضـاعه الداخلية  والتي

سببت تأجيج الراي العام ونفير الشعب .
ـؤقـتة تـسـيـر بـصـعوبـة بـالـغـة  وتـقاوم مـهـمة احلـكـومـة ا
هيمنة مـحاوالت التدخل من االحزاب والكتل السـياسية ا
عـلى السلطة وتدفع اسماء مرشحيها لتولي زمام االمور
الـســيــاســيــة واالقـتــصــاديــة والــتي تــصب لــصــالح هـذه

االحزاب وخدمة لهم.
ـكن ان تـكـون شـخـصـيـات الـوزارة االنـتـقـالـيـة خـاصـة
االقـتــصــاديــة مــنـهــا  الــقــادمــة من خــارج الـبـالد اشـبه
نـقـذ في عـملـيـات االستـثـمـار  التي تـسـتـقطب بـالرجـل ا
ستثمرة شـريحة كبيرة من الشباب وزجهم في االعمال ا
ـعامل االنتـاجيـة  اذا يتم تشـغيل االيدي ـصانع وا من ا
الـعاملة من الشـباب واحتوائهم ألشـعارهم بأهمية دورهم
الـفعـلـيـة باجملـتـمع وهم العـامل االسـاسي لـنهـضـة البالد

ستقبل . وبأنهم قادة ا
يـتـطـلع الـعـراق والـعـالم الى حـكـومـة مـنـفـذة مـخـتلـفـة عن
ـاضي  تـيـسر بـافـعـال مـلـموسـة ولـيـست مـجـرد اقوال ا
اعالمـية كسابـقتها من حكـومات مابعد   2003 مـحاولة
في تــضـمــيــد جـراح الــشــعب من الــهـمــوم الــتي نــهـشت
اجـساهم حكومة ذات مسؤولية رصـينة على بلدها وابناء
شـــعــبــهــا مــحـــافــظــة عــلـى ثــرواته من الــســـلب والــنــهب
واالســــتــــغالل والــــضــــيـــاع مــــابــــ الــــفــــســـاد االداري

واحملاصصة .
مـايريـده الشـباب الـيوم في سـوح االحتـجاج حتت شـعار
"نـريد وطن" مـصطـلح قائم عـلى سيـادة واستـقالل الدولة
ـصـلــحـة بـإثـارة من أي تـدخالت خــارجـيـة  الــتي لـهــا ا

الفوضى وزعزعة الثقة بالبلد 
واصـبح واضح من خالل تـوفـيـر الوظـائف الـتي تـمـكـنهم

من الـعيش بـكرامـة وحتقيق احالم
ـسـتـقـبل في تـأسيـس جيل واعي ا
مــثـــقف  وتـــوفــيـــر اخلـــدمــات من
ــســتــشــفــيـات الــبـنـى الـتــحــتــيــة ا

دارس لنهضة التعليم . وا
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الهدف 

أخروياً .. "ورضوان من الله اكبر
ذلك هـوالــفـوز الـعـظــيم " الـتـوبـة
/ .. 72وهذا مـا يولد لـديه حافزاً
لــلــمـثــابـرة أكــثــر والـصــبــر عـلى
لمـات ومضاعفة اجلـهود للفوز ا
بـسعادة الـداري .. " وما يـلقاها
إال الـذين صـبروا ومـا يـلـقـاها إال
ذوحظ عظيم " فصلت / .. 35كما
وأن من إفاضات الهدف ما يهذب
الـــعـــمل .. بـــصـــرف الــنـــظـــر عن
مـشروعـ من عدمـها .. فـيخرجه
من دائـرة الـبـعث فـيـكـون لـلـعـمل
ـا هي قــيـمــة اعــتـبــاريـة أكــثــر 
مــاديـة حـيث أنه يــوضح خـارطـة
طــريق الــعـمـل ويـضــفي عــلــيــهـا
صــعـوبــة اإلنـتــاجـيـة وهــوعـكس
الـعــبث أوالــلـهــووالـلــعب الـغــيـر
مجـدي .. أضف الى ذلك أن هناك
تـبــاين بـ هـدف وآخـر .. فـلـيس
بــالـــضــرورة أن يــكــون كل هــدف
فـاعل ومـنـتج بالـقـدر الـذي يـكون
عـــلـــيه الـــهـــدف اآلخــر وبـــنـــفس
الــــــوتـــــيــــــرة ولـــــكـن ذوجـــــديـــــة
ومـــوضـــوعـــيـــة اكـــبـــر المـــتالكه
ـقـومـات أكـثـر تـأثـيراً وفـيه رؤى
ذات عمق أبـعد .. وبالـتالي تكون
فيه القابليـة للبقاء واالستمرارية
ـدة أطـول وقـد تكـون مـخـضـرمة
عــضـــوض من جــيـل الى جــيل ..
كالهدف الـذي دعى له أنبياء هذه
األ وعلى رأسهم اخلـا محمد
(ص) والــــذي اســــتــــحــــوذ عــــلى
ـية أكـثر من مـقبـولـية بـنسـبـة عا
غـيـره وحـاز عـلـى دائـمـيـة بـدوام
وجـــــود احلـــــيــــــاة عـــــلى األرض
العـتـماده  الـشـفافـيـة والوسـطـية
في األحـكام والـتشـريعات .. " طه
مـا أنـزلـنــا عـلـيك الـقـرآن لـتـشـقى
"طه /  .. 1ومـن حلن الــــــــقـــــــول
اإلشــــارة أيــــضــــاً الـى أنه حــــتى
اجلــنــ وهــوفـي رحم أمه لــعــله

الــهــدف .. كــلــمـة قـل من ال يــعـرف
مـعـناهـا ..أمـا فحـواهـا فهـومـحور
بــحـثــنـا .. حـيـث كـثـرت مــضـامـ
هـذه الكلـمة (الـهدف).. لذا تـباينت
مـن مــــــــوضع آلخــــــــر .. ومـن أجل
تـفـكـيك هــذه الـرمـزيـة من أخـراهـا
يـــجــدر بـــنـــا الــعـــودة الى بـــدايــة
الــبــدايـة بــغـيــة تــسـلــيك الــطـريق
للـوصول الى الهـدف .. فقد توحي
عـناهـا العام إليـنا كـلمـة الهـدف 
ـراد حتقـيقـها من .. أنهـا الغـاية ا
خالل أي عـمل أوجــهـد سـواء كـان
ماديا أومعنـويا .. وهذه الغاية قد
تدرك وقـد ال تدرك كحقـيقة ال لبس
فيها .. لكـننا من التفصيل والربط
بـ احلقائق يـنبغي عـلينـا التبدر
ـــاهـــيـــة ــــام  بـــعض الــــشئ  لأل

الهدف ..
إن لـكل عـمل بـدايــة ونـهـايـة كـأمـر
طبـيـعي .. أما الـبدايـة فـهي قائـمة
كــمــســعى عــلى عــنــوان الــنــهــايـة
والـتي هي الـهدف .. فـمن جتلـيات
األمــر وضــوحــاً أن أولــويــة األمــر
تــعـود الـى الـله تــعــالى حــيث بـدأ
اخلــلـق لــهــدف مـــنــشــود .. " ومــا
خـلقت اجلن واألنس إال لـيعـبدون"
الــــــذاريـــــات /  .. 56كــــــمـــــا وأن
احلديث القدسي فـيه ما يشير الى
ـعـنى في قوله تـعـالى ( كنت ذلك ا
كـنــزاً مـخــفـيـاً وأحــبـبت أن اعـرف
فــخـــلــقـت اخلــلق لـــكي أعــرف ) ..
فالـهدف من اخلـلق هومـعرفـة الله
تـــعــالـى .. وهــذا ســـر الـــوجــود ..
فالـهدف بلـغة األنبـياء واألئمة (ع)
تــعــنـي الـديـن ووحــدانــيــة اآللـة ..
وبـلغة الـعلماء تـعني العـمل بسنة
ي الله ورسـوله .. وبلغـة األكاد
تـعــني احلــصــول عــلى الــشــهـادة
لـلـتعـكز عـلـيهـا في التـعـ  وبلـغة
الريـاضيـ تـعني الـفوز من خالل
استـقـرار الكـرة في مـرمى اخلصم

.. وبــلــغــة الــســيــاســيــ كـكــسب
ـثــقف الـواعي ســيـاسي وبــلـغــة ا
تـعـني احلريـة احملـدودة .. وبـلـغة
ـتـديـنـ تـعـني اجلـنـة كـسـعـادة ا
أبدية .. وبلغـة االقتصادي تعني
شروع األفضل وكـلفة اقل وبلغة ا
الــتـجــار تــعـني الــكــسب األوفـر ..
وبـلـغة الـعـسـكريـ تـعني الـنـصر
أوالـغــلـبـة من خالل الـقـضـاء عـلى
ــوظـفــ تـعـني الــعـدو.. وبــلـغـة ا
الراتب من خالل عد أيام الشهر ..
وبـلـغـة الـكــسـبـة تـعـني الـرزق من
خـالل عـمــلــيـة الــبــيع والــشـراء ..
وهـكــذا لـكل شـريـحــة لـهـا هـدفـهـا
الذي تسـعى لتـحقيـقه .. أما بـلغة
الـسمـاء فـهـوفوق اإلحـصـاء .. لذا
فهو(الهدف) ثـمرة جهود قد تكون
مضنية حلد ما وقد تستغرق أمداً
طـــويالً من الـــوقت قـــد تـــتـــجــاوز
الــســاعـــات حــتى تــصل الى أيــام
أوشهـور أوسن .. بـعبارة أخرى
أنـنا حيـنما نـسعى لتـحقيق هدف
ــا نـصـبــوا الى أمل مـعـ مـا فـإ
كــغــايــة أوكــمــنــجــز اســتــثــمــاري
أوربــحي .. بـيـد أنـنـا البـد لـنـا من
فــــرز األهــــداف .. فــــكــــثـــيــــرة هي
ــاديـة ومــتــنــوعــة .. الــديــنــيــة وا
ـعـنـويـة والـدنـيـويـة .. بـعـبـارة وا
أخـــرى أن لـإلنـــســــان أهـــداف في
قـابل حيـاته الـدنـيا .. ولـعل هـناك
أهـــداف له فـي حـــيـــاة أخـــرى قـــد
تكون سـابقـة لها وقـد تكـون حياة
الـضـعف الـتي عـبـر عـنـهـا الـقـرآن
رحـلـة (أرذال الـعـمر ) .. الـكـر 
األمــــر الــــذي يـــوحـي لـــنــــا أن في
حـيـاته الـدنـيـا له هـدفـان .. مـاديـاً
ـادي فـهوحتـقيق وروحيـًا .. أما ا
الـــراحـــة من خالل مـــا كــســـبه في
عــمــوم مـحــصـلــة احلـيــاة .. وأمـا
الــروحي فــهــوالــســعي بــاالجتــاه
ـــراتب األعــلى ألـــعــبــادي لـــنــيل ا

ومي .. وهكذا البيوض كهدف د
فـالــهــدف هــوالـرسم الــتــوجــيـهي
للـخلق جمـيعاً بشـراً كان أوشجراً
أوحــيـــوانـــاً أومـــدر ومـــا الى ذلك
ســـواءً عـــلـى ســـطح األرض أوفي
بــــطــــون الــــبــــحــــار أوفي مــــا في
الــســـمــاوات .. كـــخـــلق الــنـــجــوم
الئـــكـــة واألجـــرام والـــكـــواكب وا
واجلن والهواء والـغيث وووفلوال
ــا كــانت هــنــاك حــيـاة .. الـهــدف 
بـأبـسـط مـضـامـيــنـهـا ومـعــانـيـهـا
وأسبـابها وحـسبـياتـها كـالتزاوج
بـــ اجلــــنــــســـ والــــتــــفـــاعالت

يـتـوخى هـدفـاً مـرحـلـيـاً بـخـروجه
الـى عــالم الـــدنــيـــا وبــإيـــحــاء من
اخلـــــــــــــالـق جـل وعـال .. وكــــــــــــذا
هـواحلـال بـالـنسـبـة الـى الـشـجرة
ت من أوالنـخلـة (النـبتـة ) التي 
حبـةٍ وثم صارت شـجـرة كي تثـمر
وتسـاهم في إدامـة احليـاة كـهدف
غذائي .. والـنـمـلة الـتي تـدخر من
الــغـذاء في صــيـفـهــا مـا يــكـفــيـهـا
لـشتـائـها أيـضـاً هـوهدف بال ريب
.. والطـير الـتي جتـهد نـفسـها في
جـمع جـمـلـة من دقـائق الـعـضـوية
لــتـجـعـل مـنه عــشـاً كي تــضع فـيه

ـعادالت الفيـزيائية الـكيميـائية وا
ناخية .. إذن الهدف تغيرات ا وا
ـــشــتـــرك لــكل من ــنـــشــود ا هــوا
اخلالق واخملـلـوق .. " ومـا خلـقـنا
الــســمــاء واألرض ومــا بــيــنــهــمـا
العــبــ " األنـبــيـاء /  .. 16فــلــكل
هـدف .. ومن ليـس له هدف فـليس
ــعـقــول .. وبـالــتـالي بــعـاقل وال 
مـادام هنـاك هدف فـهنـاك هادف ..
أي من يـصنع الـهدف وما بـينـهما
فــهـــوهـــداف .. وهــنـــاك هــدف من

هدف كنية مبيتة .
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الــطــعــامُ من فــوق الــشــجــرة بــعــد
عــمـلــيــة خـدعــة أخــرى يـقــوم بــهـا
يسـتدرج الـطيـور لقـطف الثـمار ثم
يــجـعــلــهم يــنـشــدون االنــغــامِ لـكي
تـــســــقطُ مـن أفـــواهــــهم الــــثــــمـــار
لـيسـتـولي عـلـيـها ويـأكُـلُـهـاَ فـهو ال
يـســتـطـيع الــصـيــدُ واجلـري خـلف
الــفـرائس كــمـا كــان سـابــقـاً وعــنـد
لقـائي بهِ باحَ بكُـلِ تفاصيـل القصة
ولم ينـزعج من طرحِ لهُ ومن بدائي
بل كـان مـســرورً بهِ وطـلب مـني أن
يـحــتـفظَ بــالـرداء وافــقتُ عـلى ذلك
األمـر بـعـد نـهـايـة الـكالم سـأعـطـيهِ

الوشاح فتكلم ;
احلـكاية بـدأت بنـوعً من اخليال لم
أكُن مـقدماً عـلى أبتالعِ الـعجوز بل
كـانت خــطـة بـيـني وبـ عــائـلـتـهـا
وجدتها على أن أجعل ليلى ال تثقُ
بــأي شــخص وأن أجــعـلــهــا تــكـرهُ
اجلميع وتخاف وأجعلُ لها حدوداً

وأسواراً لـتكون مـنعزلـة عن العالم
ومــعــقـــدة كــانت تــلـك هي اخلــطــة
فنفـذتها بحذافيـرُها كُنت قد أتفقتُ
مع أحد الذئاب أن يلتقي بليلى في
الـغـابة عن مـكـان الـزهـور ويـحاولُ
أن يــعـــبثُ مــعــهــا ويـــخــبــرُهــا عن
الـزهور وأن تذهب بـها إلى جـدتُها
بـعــد أن عـلم من لـيـلى أنـهـا ذاهـبـة
ـنـزل أنـتـظـرُ هُـنـالكَ أنـا كُـنتُ فـي ا
ليلى وخلدتُ الى الفراش وأرتيدتُ
الـنـظــارات البـدو لـهـا قــتل جـدتُـهـا
وهي محـبـوسة في اخلـزانـة تتـكلم
مـن ورائـهـا ألبــدو كـمــا لـو أني أنـا
من تـكلم معـها إلى أن كـشفت األمر
وفـزعتَ وركـضتُ خـلـفـهـا ألُخـيـفـها
فـهـربت كـان هُـنـالك حـطـاب اتـفـقت
مـــــــعـهُ اجلــــــدة فـــــــقـط مـن أجلِ أن
تـــتـــخـــلصُ مـــني غـــدرتَ بـي كــدتُ
أمـوت لــوال أنـني أتـمــتعُ بـلــيـاقـتي
لـقـتلـني ومن بعـدها خـرجت اجلدة

بـلــيـلـة مــظـلـمــة أوقـدتُ مـصــبـاحـاً
وأجتـــهتُ الى الـــغـــابـــة ألكـــتـــشف
أسـرارَ لــيـلـى وذئـبِــهـاَ وأنــا أبـحثُ
عنـهـا مرتـديـةً رداءها ألنـصبَ فـخاً
لــلــذئبِ لــكي أنــهي أوجــاعِ طــفــلــة
تــــســـكنُ بــــداخـــلـي كـــانـت تـــهـــابُ
االختـالطِ بالنـاس وتهابُ الـطرقُات
نـزل بـتـاتاً وال ـظـلمـة وال تـتـركُ ا ا
تخـرجُ للـبحـثِ عن جدتـها وتـتصلُ
دومــاً لالطــمــئــنــان عــلــيــهـا ولــكي
تـطمـئن لن يُـصيبُـها أي مـكروه من
قبـلِ الذئبُ اجلـائع لـغـرائزهِ الـغـيرُ
تـلئة متـشبعـة وأن كانت الـغابـة 
بالـطـعام أال أنه ال يـفـكرُ إال بـطـعام
كـجـدتي ألنـهـا عجـوز طـيـبـة الـقلب
وتُـصـدقُ اجلمـيع ونظـرُها ضـعيف
وال تـــرفضُ الـــطـــارق مــهـــمـــا كــان
وتـكرمُ اجلـمـيعُ فـكانـت تعـد صـيداً
ســهالً لـهُ بـحــثتُ عـن الـذئـب رأيـتهُ
عـاجـزً عن احلراك يـنتـظرُ أن يـأتيهِ

وقالت لـقـد أخـتبـأتُ مـنهُ وهو أراد
أن يــقــتـلــني ويـأكــلــني من بـعــدهـا
ودمـــوع لـــيـــلى لم تـــكـــتـف وجــرت
يـاه منـها وأصـابهـا اخلوف من كـا
اجلــمـــيع فـــأنــعـــزلت عن اجلـــمــيع
وأصبـحت رقيـقـة وشفـافة وتـخاف
أن تُــكـــســرُ كــالــزُجـــاج هي مــجــرد
ضــحـــيــة عـــائــلـــة وجــدة وخـــدعــة
وخـــيـــال أالن أرجــــوكِ أعـــطـــيـــني
الرداء كـمـا وعدتـيـني ال لن أُعـطيكَ
شــيــئـاً بل ســأبــعـدُكَ عـن الـشــجـرة
لـتـموت من اجلـوعِ وتُـفارق احلـياة
ـوت مــعكَ الـســر فـعالً أنت لــكيِ 
تـعـودتِ عـلى الـغــدرِ كـاجلـدة سـكـة
قطـار ال تـنتـهي سكـكهُ وأن أخـتفت
قطورات كُلَ القـطارات وحتطـمت ا
سـتـبقـ سـكةً مـتـغـيرة و التـنـتهي
الى أن تـــقـــلـبُ اجلـــمـــيع من فـــوقِ
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تـضع في حسـبانك إنّـكَ ستـقترف
خـطــرًا جـسـيــمـاً! كــنت قـادمـاً في
ـتلـئاً رغـبة في أن إجـازة جئت 
حتـظى بـفـرصة مـع أمي وتـنزوي
بــهـــا فـي حلــظـــة نـــزوة جـــارفــة
وتـفـرغ كل مـا كـنت مـحـمل به من
شـهـوة بـعـد أن قــضـيت أكـثـر من
ثالثــ يــومــا في اجلــبـهــة وانت
بعـيـدا عن بيـتك حتـارب اجملوس
عـلـى احلـدود ( كـمــا كـــــنت حتب
أن تـسـمـيـهم  هـكــــــذا أخـبـرتني

أمي ).
ضاجعت أمي وكانت مضاجعتك
لـها مصـدر راحتك الهـانئة وانت
تلـقي بـسـمومك داخل رحـمـها لم
تــكن تـتــصــور أن مـصــدر راحـتك
هذا هـومصـدر عـذاب لكـائن آخر
بــدأ بـالــتـكــون! حــكـمت عــلـيه في
حلــظــة نـشــوة خــرقـاء بــاخلـروج
لـهذا الـعـالم الـقبـيح. وكـذبت مرة

أخرى حـ وعدتهم أنك لن
ـرة في غـيابك تـطـيل هذه ا
وأنك سـتـعـود إلى بـيتك في
أقــــرب فــــرصـــــة فــــأنت في
إنــتـظــار مـولــودك الــسـابع!
الـذي لم تـعـلم أ هـوصبي أم
بـنت أن كان يـهمك أن تـعلم
في األسـاس. لـكن الـكـذب لم
يـتـغــيـر ظلّ حـبــله قـصـيـراً
مـثلـمـا كـان دائمًـا.. دهـستك
سـيارة وسـحـقتك وانت في
طـــــــــــــريــق عـــــــــــــودتـك الـى
ـنزل..وهـا أنت تـغيب دون ا
ــرة ولم تف رجــعــة هـــذه ا
بــــوعـــدك! نــــعم أتــــمـــنى أن
تــكــون أمــامي اآلن وأصـرخُ

في وجهك وبكل وقاحة:
- كذّاب..
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" كنتُ مـحـرجاً جـدًا ال أعـرف كيف
فلـتت من بـ شفـاهي كـلمـة كذاب
وانـا اخــوض حـديــثـا مع أبي  لم
أعـــرف كــيف اتـــدارك األمــر ســوى
أنـي وجــدت نـــفـــسي أغــطـي فــمي
بـكـلـتـا يـدي وتـنـفـتح عـيـناي عـلى
وسعهما عـجبا جلرأتي على تلفظ
تــلك الــكــلــمــة في وجــهـه" هــذا مـا
حـدثنـا به صـديق لـنـا يُخـبـرنا عن
مـوقـف مـحـرج حــصل له مع أبـيه
تمـنى أنه لم يـحـدث..  قـلتُ أُحدثُ
نفسي وأنا اصطنع اإلبتسامة في
وقف وجه صديقي: أنا مثل هذا ا
لم يــحـصل مــعي ابــدًا. أ تـعــلم يـا
أبي - ال ادري أن كــنت تـــســتــحق
هــذه الــكــلــمــة أم ال - أنت كــذّاب..

هكذا ببساطة.
نعم. ال تـسـتغـرب أنت كـذّاب ح
قـــررت أنت وأمـي أن تــنـــجـــبــاني
ألنك في احلقيقة لم تقرر ولم تكن
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كسور ! عَثرت على قلمي ا
عندما نـظرت إلى توفيق من جديد
 لم يظهـر لي شيء  ال في مشيته
 وال في كالمه  وال فـي ســلــوكه 

ما يوحي بأنه سارق القلم.
شعـرت بخـجل من نفسي  تـمنيت
لـــــو األرض تـــــنـــــشق نـــــصـــــفــــ
وتـبـتـلـعني  فـلـيـلـة أمس كـنت أنا
أكـــبــر ســـارق  عـــنـــدمـــا اتــهـــمت
صديقي وابن جارنا ظلماً  سرقت
أمـانـته و بـراءته  وعـنـدما بِتُّ في
حــــزنٍ و أرق  ســــرقت يــــومـــا من

حياتي .
وهـنـا أدركت  أن بـعض الـظن إثم
والـتسرع في إصـدار األحكـام بناء
عـلى تخـيالت وفي حلـظة الـغضب
ــرء يــقـــدم عــلى فــعل قـــد جتــعل ا
أشـيـاء يـنـدم عــلـيـهـا مـا تـبـقى من

حياته.
غرب öFMÐ o(«b³Ž‰ - ا

كـنت آخـر واحـد يـخـرج من الـقـسم
بــ الــتالمـــيــذ عــنــدمــا رن جــرس
سـائية انـتهاء احلـصة الدراسـية ا
 وفي البـيت حـضـر وقت مـراجـعة
الـــدروس وحتـــضـــيـــر الـــتـــمـــارين

علمة قمر. طلوبة من طرف ا ا
تـلك الـبديـنـة األنـيقـة لم تـكن قـمرا
رغم مالمـحـهـا الـبـريـئـة فـداخـلـهـا
يحـتله كـائن شريـر يتـلذذ بـضربـنا
كـل صــبــاح بــارد بــقــضــيب غــصن
الزيـتون والـتـهمـة إهمـال الواجب
ـدرسي لم أعــثـر عــلى قـلــمي يـا ا
ـــــــكــــــان إلــــــهـي عـم الــــــظـالم كل ا
واحـتلـني الـهـلع والـفزع  فـصـباح
د يديه الغد سـوف أكون أول من 
الـصغـيـرت لـلـوحش قمـر لـلعـقاب
بـحكم جـلـوسي في الطـاولة األولى
رعب إن كـتـبهـا ا ـقابـلـة تمـامـا  ا

لم أحل الواجب
طـبـعا لم أقف مـكـتوف األيـدي أمام
عـضلـة  استـوليت عـلى قلم هـذه ا
أخـتي وقـضي األمـر لـكن من سرق
قـلــمي? ومن جتـرأ عـلـى سـرقـة قـلم

مكسور ?
اشــتــبــهت بــزمــيــلي تــوفــيق  ابن
اجلــيــران الــذي يــشـاركــني مــقــعـد
الـطاولـة قـد سـرقه مـني  فـشرعت
ـطل ـراقــبـته من نــافـذة بـيـتــنـا ا
على مـنزلـهم كانت مـشيـته مشـية
وذجية لـسارق قلم  حتى الكالم
والطـريقـة الـتي يتـحدث بـها  أراه
مـــثـل كالم ســـارق كل تـــصـــرفـــاته
تفـضحه كـأنه هو السـارق أو هكذا
كـان يـخـيل لي  بتُّ لـيـلـتي سـاهرا
حـزيـنــا أضـنـاني الـتــفـكـيـر وسـرق
مـــني الـــنــــوم جـــراء هـــذا الـــفــــعل

الشنيع .
صبـاح الغد وبـصورة غير مـتوقعة
 مـا إن وجلنـا حجـرة الدرس حتى
الح لي طيف قـلمي حتت الـطاولة 
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شـهــريــار لم يــكن مــســحــوراً أو مــاخـوذاً بــشيء  بل
ـتــليء بــنــشـوة األصــغــاء .. يـســتــمع الى مــعــبـودته
باح شهرزاد  لكن شهرزاد سكتت فجأة عن الكالم ا
 خـبــأت حـكـايــاهـا حتت الــوسـادة  و قــررت الـنـوم 
وعنـدما فـضحـها الـصـباح كـان كُل شيء قد إنـتهى ..
حاولت الهرب  فـأمسكـوا بهــا  و بـالصدفـة إستيقظ
شـهـريـار من نـومه  و قـبل أن يـنـفض آثـار نـومه وقف
ـارد اخملـيف في بـهـائه وعظـمـته  يـخطـو واثـقـاً ب كا
ـرات قـصـره وفي مــلـكـوت سـطــوته  فال سـلـطـة إال
سلطـته .. فتح باب غُـرفتــهـا !! كانت نائـمة دون كساء

 كان كُل شيء لديهـا بسيطاً  ال يجتذب احدا...
قال : من هذه !!? قالوا له : إنهــا شهرزاد ...

قال: كيف جيء بها الــــى هنــا !?
قيل : وجدناها تُحاول الهرب !!

قــال : إقــطـعــوا لــســانــهــا وزنــدهــا وعــلــقــوهــمــا فـوق
رأسهـــا..

عــاد الى الــنــوم .. ثم إســـتــيــقظ مــذعــوراً صــارخــاً :
أعيدوا لها لســانهــا لـئال تنقطع حكايـــاهـــا ...

قيل له : هيهــات  ,,هيهــات ياموالي ,,,لقد سحبتهــا
حكاياهـا من لسانهـا نحو سـمو
ال تطاله أذرع السالط وال كيد

الرجال ....
لـــقـــد إصـــطــفـــــاهـــــا الـــتـــأريـخ

لنفســـه.

بغداد
ÍbO³F « ÊU1«

قصة قصيرة

ونـحن نـبحث في هـذا الـزمان عن
ادب رفـــيع  يـــعـــيـــد الــعـــراق الى
مــكــانـه في مــصــاف الــدول الــتي
يــشـــار لـــهــا في مـــجــال االداب و
الفـنـون الى ذلك اهيب بـاالسـتاذ
الــفـاضل رحـيم الـى االسـتـعـاضـة
ـقـالـة للـتـعـبـيـر عن مثل بجـنس ا
واضيع الـتي تصلح كثيرا هذه ا
لـهـذا اجلـنس كــمـا انـهـا من نـوع
قالـة العلمية كـون االستاذ ملما ا
بــبــعـض احلــقــائق الـــعــلــمــيــة و
ــوضــوع  مع اجلــغـــرافــيــة عن ا

كامل احترامي  وتقديري.
wKŽ bMN - بغداد

تـعـقيـبـا عـلـى قصـيـدة (ان صـحت
نشورة التـسميـة) رحيم الشاهـر ا
في زاويـــة الف يـــاء اخملـــصـــصـــة
لـآلداب و الفـنون في الـعدد 6598
بـدايـة فـالـشـعـر لـغـة اخلـواص من
الناس يكتبون بها ويفهمون عنها
وليست مـتاحة للجمـيع ليعبر بها
عما تشتهيه نفسه وما خطر بباله
دون مـراعـاة خلـصـوصــيـتـهـا تـلك
وضــوابــطـــهــا ودون الـــعــمل وفق
ــعـايـيـر ان صـح ذلك الـتي تـقـوم ا
عليهـا ويجب عدم الزج بها  او به
ــا اليـــطــيــقه من اعــنـي الــشــعــر 
مـوضوعـات او تـعابـيـر خصـوصا

VOIFð
متى يستغني اإلنسان ? ..

سـؤال أحـمق لـكنـه يرد عـلى خـاطـر الـكـثـيريـن كمـا يـتم الـرد عـلـيه أيـضـا .. رد أحمـق مثل
السؤال ..

وسؤال : مـتى يسـتغـني اإلنسـان ?  مثـل سؤال : مـتى يبـيض الديك ? ..فـالديـكة ال تـبيض
واإلنسـان ال يستغـني ألنه فقير فـقرا ذاتيا أي مالزمـا له .. لكن اإلنسان يـتوهم في أحاي
كـثـيرة أنه قـد اسـتغـنى إذ يـظن مـا أعطـاه الـله له عـلى سـبيل االبـتالء  مـلـكا له فـيـصور له
وهـمه ويـصـور له الـشـيـطـان أن مـا في حـوزته حق له خـالص وأن غـنـاه - إن أعـطي مال -
خـصـيـصـة له وعن جـده حـصل كـمـا ظن قـاروون هـذا وظن أن ثـروته قـد حـصـلهـا عن عـلم

عنده وأن التراب يتحول ب يديه ذهبا .. 
وكما يـظن صحيح اجلسد  قوي البنية أن قوته ذاتية فيصول ويجول ..وكما يظن من وهبه
الله سـلطة وجاها أنه عن فضل وهـب وأن سلطته ذاتية وأنـها حق له .. وكما يظن من وهبه
الله جـمال صورة أنه نابليون ومن حـقه أن يغزو قلوب النـساء ومن واجب عليهن اخلضوع
لشـهواته وأوهـامه ..وهـلم جرا .. هـو إذن ظن السـوء لـكنه يـؤدي إلى نتـيـجة هي من أخـطر
النـتائج علـى اإلطالق ..من أخطـر النتـائج على الـفرد واجملـتمع جـميـعا ..من أخـطر الـنتائج

دنيا وأخره.
b¹UJ - السليمانية   ËdŁ
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