
  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 
 

 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهداء..
 

 إلى تراب
 
 
 
 
1 
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 "الفارغون"
 

  االسم :
 حروف دونها العجز والكسل والالمباالة.

  العمر :
 منذ أول ارتیاب قابل الجهد سخریة والمودة حقدا والنجاح

 حسدا- ولدوا فراعنة مالعین یسوموننا عذابا كي ال نرى إال
 بأعینهم وال نسیر إال باوامرهم – یحلمون بالموت والفجیعة

  والدمار.
  السمات :

 خواء عقل وفكر وقلة تدبر- سطوة لسان وغرابة أطوار وشیوع
 أخرس.

  قـلـت : هم فارغون ال یجیدون سوى التمنطق والتشدق-
 عمروا الدنیا خرابا بأسم الدین وملئوها صلفا بأسم اإلنسانیة
 والحریة والتقدم- المنابر صارت ملتقى شتائمهم  وضغائنهم

 المریضة- جهلهم یغرس النعرات لتنمو أحقادهم مكرا وخدیعة
 – سماتهم الالرضا وحـب الذات وعبادة األنا.
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 العـمـل :
 عاطلون ، باطلون ، لیس لدیهم سوى التبجح والتحجج والتبعثر
 وإیذاء الناس، یهدرون الوقت ویصدرون المقت وال یستوردون

 إال الخدیعة والخذالن.
 
 
 

 في أمس الطواغیت رفعوا شعارا ال سیاسة في الدین والیوم
 صار شعارهم ال دین في السیاسة نیام ماض زوقوه – ضعفاء
 یخشون نهضتنا فلذلك هم یشككون بالصح ویعممون الخطأ

 ویرتابون من الفضیلة.
  الهـویة :

 ال مقر أو مستقر لهم وال هویة تمیزهم أو تحتویهم قد یكونون
  منا وفینا قریبون بعیدون – ماكرون ناكرون.

 فعلینا أن نتجاهلهم بأنفاس هذه الرموز العظیمة ویكون ردنا هو
 العمل المخلص الدؤوب لخدمة بالدنا وأمتنا ومراقد أئمتنا أئمة

 الخیر والعمل والجهاد.
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 "المـكاتب"
 

 ضخامة المكاتب تدل على النظافة والذوق الحسن والتدبیر
 الفطن وتعكس انطباعات ذات هیبة ووقار على ربى

  المسؤولیة :
 ضحك صاحبي وقال : وهي تدل على الفراغ .. أنا اطمح ان

 ارى تلك المكاتب بقع علیها غبرة العمل المثابر وضجیج
  الهموم وحركة الحیاة..

 ماذا تنفع الغرف المجهزة بأرقى المفروشات وأضخم المناضد
  والكراسي الهزازة وهواتف جمیلة...

 قلت فعال هناك فارق كبیر بین الذي یرید ان یفكر لیعمل بجد
 وبین الذي یرید ان یأمر وینهي ویضخم سمات شخصیته على

  حساب مهامه..
 وقال صاحبي أیضًا: أن اكبر مركز لألبحاث هو مركز ابحاث
 الشرق األوسط في ( كامبردج ) تقبع في حارة عتیقة وفي مبنى

  صغیر الیكاد یمأل العین ومكاتب قدیمة یرثى لها..
 قلت له ذهبت بعیدا ولدینا المثل األقرب- غرفة تآكل جدرانها

 دون مزركشات وال مناضد أو كراسي…
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  لكن أي همسة قرار تصدر منها تهز العالم- فیها مرتكزات
 قیادة األمة دینیا وثقافیا واجتماعیا ولها مؤثرات كثیرة على
 الوضع السیاسي في العراق وفي العالم العربي بینما هناك
 مكتب كبیر توجه الناس إلیه یوم انفجار كربالء لیتدارك لهم
 الوضع األمني- كان صاحب المكتب في لحظتها مهتما جدا

 بالقضیة لدرجة أنه كان یفكر في تشیید بحیر ة األسماك داخل
 قصره .

 ولكي ال نفهم خطأ- فهذه رؤى تبحث عن البساطة وتوجیه
 االهتمام لمعطیات العمل الجاد ، واالبداع امتیاز خلقي ال یقبل

 التهاون والتمظهر بلیاقة الخمول.
 یالیتنا نفكر بنظافة دواخلنا مثلما نفكر بترتیب وتضخیم مكاتبنا-

 هي أمنیة ال غیر.
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 "كل عام وأنِت بخیر"

 
  أخلع أناي...

 وارتدي في عیدها أجمل الحروف... وانا الذي حلمت أن اكتب
 یومًا افتتاحیتي دون كلمات !!!

 قلت : ملهمتي ال تظهر...  بأحٍد...إنما الجمیع بها یظهر... وال
 تكبر بأحٍد إنما الجمیع بها یكبر..

 أوصاني أبي : توضأ حین تدخل حومتها بسلسبیل الدمع...  قل
  نحن وال تخشى أنا أحٍد... صلي حنینا كلما تحتویك الكلمات...
 أتذكر : في مخبزي كنت أعدُّ الوارد یوما قال:- ال یا ولدي ال

  انظر كم جائعاً أشبعت لترتاح...
 ولهذا أشعر األن ان من أكبر األخطاء أن نبوح بمنجزاتنا على
 منابر هذا الوضوح ونحن في ربى أماٍم ضّحى بكل شيٍء كي

  یقول
  ویسألونني ماذا یقول الحفیف ؟

  قلت : خمن شظایا األحبة باقاِت وردٍ وأبتدأ السالم
  تحیة طیبة وبعد...

 مستیقظون بِك دائما یا صدى الروضتین وكل عام وأنِت مباركة
 ٌبأنفاس أمام.
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 "الواوات"
 

 الواوات تخیفني رغم عطفها وحالها وقسمها وزائدها فأن عداوة
 قدیمة بیني وبین واو المعیة فهي تالزم مابعدها وتجعله متبوعًا
 لها حد الذلة في الوقت الذي تعمل فیه لحساب ما قبلها تابعة له
 حد الخنوع وتسلتذ بهمساته وتستوعب امزجته وأوآمره وثكناته

 وبطائن سریرته فهو السید دوما في مقامه دائما وهي العبدة
 الذلیلة التي الحول وال قوة لها سوى ان تـُؤمر فتجیب فهي

 التتحلى كأخالق واو النسق التي تساوي ما بین المعطوفین في
 كل االحوال على الحلوة والمرة وعلى السراء والضراء لكن

 واو المعیة اللعینة التجید سوى نصب ما بعدها وتعامله معاملة
 المفعول به ولشدة مكرها ودهاء حیلتها وسعة المجاملة

 الممصلحة لدیها تعامله لتجبر خاطره فتسمیه مفعوال معه.. وكم
 واو معیة ساءت التمثیل فشاخت على اعقاب القطب الذي

 اوجدها وثخنها وجعل لها مكانة تأمر وتنهي بین الناس فصارت
 البطانة مؤذیة اكثر من االقطاب التي قد التعلم ما یحصل خلف
 ظهرانیها من ظلم وجور واستبداد وطغیان.. وعلى كل قطب
 ستدور الرحي یوما اذا لم ینتقِ  تلك البطانة انتقاء عارف ثقة

 تمثله أمام اهللا والناس.
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 "العنجهیة"
 

 دائما هي بین قوسین بین مرض مزمن یشكو قلة الثقة بالنفس
 وضعف الوعي واالدراك ویستفحل عند أعراض معروفة

 بالغباوة والشقاوة والتعاسة والتمرد..
 وبین نهایة ذلیلة هیأت للطواغیت مقابرًا علـَّها تأویهم قبل

 الموت وما زلنا الى الیوم نشكو ظالل طغیان واٍه تستحكمها
 العبارات الرنانة وغمزات أمل أعمى.. فأي صحوة توقظ
 األشالء المیتة التي نرید لها الحریة وترید لنا االستعباد..
  صّرح احد العنجهیین قبل لمزتین بأنه سیجعل من أبناء

 عشیرته سادة المكان..!!
  مهال مهال.. التطش جهال.. فما هي اال أصداء أمس ذلیل كان
 یرید أن یضع في كل شارع صوته وصورته وسطوته وهواه ،
 فقد ناصَر عشیرته لحد الخراب واذا بهم یبیعون رأسه ألقرب

 وضیع .
 فالیقظة الحقیقیة تقتضي أن نتوحد كي الیظهر علینا طاٍغ

 جدید.. شبعنا واهللا من عنجهیات باعت الدین والوطن والناس
 وما زالت الى اآلن تبیع.. نرید ممن یحمُل أعباء المسؤولیة
 اآلن أن ینظر صوب هذه الرموز العظیمة التي حملت قبابها
 نورًا الى الناس وإال فواهللا سیبقى الحسین أمد الدهر غریبا.
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 "اوراق لیست عتیقة"
 

 بین مكر االدعاء ولزوجة الجراح الندیة بالكرامة.. شهداء..
 امتألت بهم المدن حتى بكتهم القباب.. ودموع امهات ما زلن
 الى اآلن یتوسدن النحیب.. وشهقات آه في كل صدر كدمته

 أذرعة الطواغیت..الجوع.. الحرمان.. سنوات الظمأ..
 تشهد اآلن أن َمن باَع ضمیره ووجوده واعتاش على دینه
 الیمكن لكل ادعاءات العالم ان تنجیه من عار الذلة وخسة

 الرذیلة وكیف ستشبع خبزة الحالل من استساغ ان یطعم اوالده
 خبز حرام؟

 ورغم ذلك قلنا البأس حین سقط الطواغیت.. فالصحوة نخوة
 والندم فضیلة.. ولكن من المؤكد ان ال شرف ینمو بخبز

 حرام!!!
 والشعب الذي رفض الشیاطین كیف سیرتضي ذیوله؟

 فدعوني أشد أنطقة الكالم واقول:
 ان الجراح النازفة لیست اوراقا عتیقة تلم حروفها للتحریض
 على احد.. لكنها تستنطق حزن نبي كریم یقول لقاتل حمزة:

 غیـِّب وجهك عني.
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 "الـ ..... كان"
 

 یقول أهل اللغة انه فعل ماضٍ  ناقص ال یمكن ألحد ان یدعیه
 بحاضر فاعل او مستقبل به سنكون ...

 والعاجزون هم وحدهم من یتنفسون برئات اسالفهم ...
 یرى علماء االجتماع إّن (الكان) التصلح ان تكون انتماًء دون

 مسؤولیة الحضور ...
 وحضور العالئق النسبیة دون تفعیل ركائز األنا الخالقة
 ستشكل لنا كارثة اجتماعیة كبیرة تطالبنا بالحقوق دون

 الواجبات ...
 هذه (الكان) حین التقدر على احتواء الذات ستكون میتة تقبع

 في مستنقعات تباٍه اعمى ...
 فكیف بي أن أحترم هویة ال یحترمها حاملها ...

 سأقترب للموضوع أكثر وأقول إّن عظمة سید الشهداء الحسین
 -علیه السالم - تبلورت في كونه فكـّر في واجبات اإلرث

 المبارك لیترك مسألة الحقوق ذمة في ضمائر االجیال كلها ...
 هو قال : أنا ابن علي ابن ابي طالب .

 هو قال : أنا ابن فاطمة الزهراء .
 هو قال : أنا جدي رسول المكرمات محمد علیه الصالة والسالم

. 
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 لكنه قالها وهو على صهوة جواد یتبختر في سوح الوغى
 والجهاد حمل سیف أباه وارتدى عمامة جده واعتمر نقاء والدة

 هي سیدة نساء العالمین لیدعم اصرار التضحیة في سبیل
 اصالح أمة جده .

 فبهذا المفهوم سندرك حیویة الكان البدریة ـ األحدیة ـ الخیبریة
 - وكل (كان) جاهدت في سبیل نصرة اإلسالم لنرى كیف

 استطاع سید الشهداء الحسین علیه السالم ان یطرز منها حاضر
 الطف ویقدمه للعالم هویة مستقبل زاهر
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 "الهدرجیة"
 

 صناع هدر.. ان كان هدر الدم واستباحة حیاة اآلخرین
 باعتبارها عدیمة الحصانة.. او هدر الفكر وخداع الناس

 والتجاوز على حقوق المواطنة مرورا الى حیثیات الصراع
 الفكري ولعبا بالتاریخ الذي شیدته دماء األحرار تالقیا مع إلغاء

 الهویة الوطنیة.. ویا لمأساة هذه الهویة التي عكرت صفوها
 التهم منذ خلقها اهللا!!!!.. ویا لجرأة اآلخرین على هذه الهویة

 التي تكالبت علیها قوى الطغیان واهل الغباوة ولصوص السبل
 المهدورة..

 صناع هدر یتلونون مع تلون رتبهم ومصالحهم النائحة ومنهم
 اللواء (...........) الذي رام من هدر یدونه في موقع كتابات
 1/9/2007باسم الیمنحنا اال حجم ضآلته ( الوجه الدموي

 المغیب لما تسمى باالنتفاضة الشعبانیة) لیهدر التهم  وبانواعها
 القدیمة والمستحدثة. یتهم هویة االنتفاضة الشعبانیة ،ویتهم

 المراقد المقدسة اتهامات باطلة، وراح یهدر تهما وقحة تشكك
 بهویة الثوار ویفتح حوصلة الهدر.. االسلحة ایرانیة والمقاتلون
 ایرانیون .. وكأننا لم نعش تفاصیل هذه االنتفاضة المباركة ولم
 نر االسلحة التي سلمها الجنود واالسلحة التي مأل غباء الحزب

  بها الشوارع والمدارس والمنظمات
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 اسلحة الحزب التي امتألت في الشوارع مزابل مهانة  وكأننا
 غرباء  مثله عن هذا الشعب الذي ماخلى بیت من بیوته من
 شهید او مغیب لم یعد.. هدارون غدارون یتهمون االنتفاضة
 المباركة بهویتها وتجهیزها ونزاهتها .. ولدینا افالم موثقة

 تكشف للعالم من منا اللص والحرامي .. واال لماذا یسعى الجناة
 الى تغییب الحقائق اآلن؟ والمقابر الجماعیة مازالت شاهدة على

 عراقیة انتفاضتنا المجیدة وان من الظلم والجور للتاریخ ان
 یساق مثل هذا الهدر  الملعون والطاعن في احشاء هویتنا

 ودماء شهدائنا الیوم- والمضحك المبكي أنه وبعد كل هذا الهدر
 یقف لیبرر على انه لیس من فلول النظام وذیوله.. كیف؟ واهللا

 الادري!!
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 "بالغة الصمت"
 

  أوًال : المنائر صاحت اهللا أكبر... فهل لدیكم كالما آخر؟
****** 

 ثانیًا : قال الطفل  ألبیه: أبي أنظر لهذا الصیاد یبكي على
  العصفور

  أجابه األب: دع عینیه وانظر الى یدیه ما تفعل !!!.
****** 

 ثالثًا: مهما تمنطــّق ... هو خائب منطق التبریر ألن صمت
  الحقیقة فلسفة الكالم .

****** 
 رابعًا: هذا هو السر برمته یا سیدي... فأن هذا الصمت الذي

 یعیبه البعض خنق الشیطان في نیویورك.
****** 

 خامسًا: لماذا قتلوك؟
 :- ألني جادلت رصاصة عمیاء !!

 هل تصدق رغم دویه كان الرصاص أخرسًا ... لكونه ال یجید
  إال منطق العابثین...

 ضحك الشهید (سلیم سلیم البیاتي) وقال: أنا مت ألعیش وهم
 عاشوا لیموتوا.*
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 سادسًا: (إن األزمة قد انتهت والقباب آمنة) ...!! صّرح بذلك
 أحد المسؤولین للفضائیات في وقت كانت القباب تتلقى في

 صدرها شظایا البائسین وهي تسخر من مسؤوٍل صمته أجدى
 من كالمه.
****** 

 سابعًا: إلى سید السمك المشوي:
  ال تحدثني عن الحسین (ع) فأنا أعرفه خیر منك..
 حدثني أنت: ماذا قدمت لمدینته العظیمة كربالء ؟

 
****** 
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 "غصة"
 

  أنا ال أمدح أبا جهل حین أراه باكیًا یتوسل قاتله
 :- أرجوك عجّل في قتلي كي ال أرى هبل مـهانًا
 لكـني أبـكي مسلـمـًا یعـبد اهللا وهو یتــخلى عن

 مبادئه مثلما یشـرب شـاي الصبـاح ...!!
 أنى له أن یتبرأ من عمل أقدم علیه بكامل إیمانه؟

  كـــــــیف له أن.......؟
  وكـــــــیف له.........؟
  وكــــــــیف............؟
  وكــــــــیـ..............؟
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 "المزاجیات"
 

  عندما یفقد اإلنسان روحه یموت ..
 وكذلك القانون ..

 وعندما یفقد اإلنسان إنسانیته یموت ..
 وكذلك القانون ..

  وبین سطور كل مادة من مواده قلوب والهة تحلم بالخیر..
  فإما أن یستوعبها أو یموت ...

  ومن براثن من یظن القانون وریقة یحكمها الظرف اوالمزاج...
 ال یمكن ألحد أن یعید الشعب الذي تحرر من ربقتها إلى عهود

 تسوسها األمزجة ... فخدمة الناس تحتاج إلى صبر وإیمان
  بینما الكلمة الجارحة لیست ابنة انسانیتها...

 والضمیر الذي نتشدق به لیل نهار یجب أن یكون یقظا عند كل
  مزاج یعترینا لنصل إلى خدمة موفقة ...

 ولنعلم أن للفقراء خواطرا ال یقبل اهللا وال رسوله وال أئمتنا أئمة
 الهدى والخیر أن تكسر تحت قسوة مزاج .
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 "حقوق- دار"
  بین اإلجبار ولعنة االحتیاط انهالت سنوات من الحرمان..
 انتهت بتجنید مدني لستة قواطع (للجیش الشعبي) جاب بها
 سواتر الموت قسرا.. وأخیرًا ذیلوا تاریخه الساخر بهارب

 أفرار والهروب كان جنایة مخلة بالشرف حسب قرار (مجلس
 قیادة الثورة المنهار) ...

 هذا تاریخ إنسان یقبع بین حیطان ذاكرة میتة بینما الحقوق
 كانت مفردة غیر صالحة للتداول اال من قبل الطابور الخامس

  وكان مصیرها اإلعدام ...
 تقیأ االنثروبولوجیون تعاریف ترى ان التماسك االجتماعي غیر

 معني بالتفسیرات اذ یصعب تحدید معناها ... فنهق (حمار
 ضرورة ضار) ال تقلقوا أبدا مادام القانون وریقة أمزقها متى

  أشاء
 یا للفرحة نعمر الیوم مجالس شیوخ ینظر بعضه صوب القانون

 كأعراف شیَّعتها بقایا مراحل قدیمة ..
 ولذلك راح بعض وجوه البرلمان یعلن رفضه لكل ما یخدم

 الشعب وأغلبهم أبناء حزب شید الفوضى دساتیر خراب.. وعمم
 الواجبات عهودًا دون أن یقدم للشعب أدنى حقوقه

 كل قانون یتكفل حقوق الشعب صار الیوم مهددًا بعنجهیة
 الذیول.
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 "أبجـد هـوز"
 

 ال تصرخ یا ولدي
 ضع بصماتك في كل مكان بهدوء وامضِ ..

 1ـ الظاهر:
 أحدث مودیالت الشتائم ومبتكرات السباب وأرشق التهم بالهویة

 والتاریخ والدین والمذهب والمبادئ والقیم واألخالق.
 2ـ الباطن:

 أفالم محترفة تدرك لعبة الدس وااللتفاف واإلیحاء وفیض
 الداللة والمواربة والتضاد النفعي, أربعمائة ألف دراسة في

 نظریة واحدة.
 3ـ طرفة:

 مساكین نحن.. ابتلعنا طعم الظاهر فغصنا فیه وتركنا الباطن
 یعترینا حتى صرنا بعض قنوات إعالمیة مرعبة.

 4ـ البحث:
 لألسف ما زلنا إلى اآلن نبحث عن یافطات تحمل أسماءنا دون

 أن نتعلم أو نحاول أن نتعلم.
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 5ـ تعریفات:
 

 الكتابة.. ضمیر دونه..... تصیر سخامًا یفتك براءة الورق.
  االقتباس.. هویة مزورة

 6ـ المطلوب:
 أن ندرك یومًا المساحة الحقیقیة بین الملفوظ والمضمون عوالم
 مذبوحة الورید ومقاربات تكوین وجراحات أمة رفعوا رأسها
 على رماح عنجهیة مریضة منذ أول (ال) صاغها التاریخ من
 ذهب الرفض الحسیني المقدس.. هي لیست رغبات عاطفیة أو

 تعویضات وجدانیة لملذات مفقودة بل هي صبر جراحات
 تطاولت لتثور ومواقف وجدانیة تجید التعبیر عن آهات الفقراء
 ونزیف األرصفة وعویل األمهات هي حسرة كانت في صدر

 إمام وإال فال.
 7ـ دعوة:

 نحن بأشد الحاجة إلى كتابات بحجم المحنة إلى سمات إبداعیة
 ورسالة وعي تواجه حمالت التكفیر والتهجیر والتفجیرات

 اإلرهابیة بمستوى فني یدرك أبعاد اإلبداع- علنا نوازن هذا المد
 الجائر من أغلب إعالمیات التضاد المجرمة.

 {{ إن قدرت أن ال تكتب یاولدي فال داعي أن تكتب }}
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 "التواریخ"
  التواریخ ... مدیات حب
   واشواق وعاطفة وحنین

   وأنوات ذابت في رحم المجموع
   لتصیر قلبا یواسي الجراح
ًا یهدها االنین    كلما یرى أمَّ

  یقول حكیم ... التواریخ  مرایا
   ترینا رموزا شاهقة شیدتها الدماء

   صروحا عمرتها أئمة الخیر بالتضحیات
   تسألنا ... این انتم؟ كیف صرتم؟ كلما ضاق السؤال

   فحرام ان نقف امامها عرایا
   التواریخ ... امهاٌت یلدن الحیاة

  عجیب!!!
  الى أیة  خارطة موت یحمل البعض رایات هذي التواریخ ؟

   الى أي غیاب عاطل یجر هذا الحضور المزدهي ألقًا ؟
   من أجل كرسي وبعض رغیف

  فال بأس .. ال بأس إن شیدوا من هذه التواریخ مذبحة لنا
   نصلي الفجر نوافال

   ونعتمر المنائر للصالة
  ونبارك مسیر النور والخیر ونخدم باالرواح هذي االضرحة.
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 "التزویر"
  الفتات بل شعارات تبرق تمأل الكون تزویرًا

 جاء في تقریر مصرفي إدراكًا لألمر سیتم تصنیع عمالت
  بالستیكیة عصیة على التزویر

 عجیب...
  الهویات تزور!!!
 الرؤى تزور!!!

  فماذا سنصنع حیال اإلنسان المزور ؟
 یروي الرواة إن ابن زیاد اكبر مزور في التاریخ حیث دخل

  الكوفة بزي الحسین !!!
 فكم یا ترى..................................؟؟؟

  أوه...
  زّوروا الدین فذبحوا باسمه رقاب الناس

 زیفوا الجهاد فسرقوا ونهبوا وفسقوا بامضاءات مزورة...وهم
 یرتدون قلوب الشیاطین بزي مالئكة... فصارت الهدیة رشوة

  لحد (الزردوم)
  والسالم... السالم صار في أیامنا طعنة ظهر ورجم حجر

  قلُت: الحمد هللا، بقى لدینا ما ال یزور
 الخدمة الصادقة هللا في رحاب إمام
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 "المحضــر"
  مفردة... شاء أهلونا أن یلبسوها ثوب الحضور...
  وما بین محضر ومحضر... محضر وحقوق...

 هذا محضره محضر خیر... وذاك محضره محضر شر
 وبیل... وكل محضر له ما یسومه من مثل وأخالق وتربیة

  بیت...
  ال یقلل خیره قال وقیل... وال یبرر شره لباقة ادعاء...

  هي نوایا تنكشف على غفلة موقف...
 و(طق) انتهى التصویر والتوقیع وصرفت الهویات.

  یقول الراوي: إن واقعة الطف كادت تنتهي بسالم لوال حضور
  الشمر بن جوشن اللعین...

  قلت: هو موقف إما أبیض أو أسود...
 لكن ما نقول في حضور یحمل سجادة الصالة لیعلن الثورة ضد

  یزید احتجاجا لمقتل سید الشهداء...
 وإذا به یصمت ویتنحى عند أول لعاب یسیل أو عند أول حقیقة

  یواجهها حضوره الغارق بالمثالب...
 ماذا نقول في حضور من یحمل الدین أحكامًا یقاضي بها الناس

  ویعظ المالیین...
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  وإذا به یجیر الطغاة بكذبه ورذالته وفحواه...؟
  هو سوء عاقبة... نعم...

 ولكنه تكوین وكیان ونشأة وتربیة وتطبیع وانصهار في بوتقة
  سوء النوایا و(المصلحیة)... وحساب األنا القاتلة.

 تلك األنا المریضة التي أثثت لنا المالیین من أمثال شمر وشبث
 وحجار بن أبجر وقیس بن األشعث ویزید بن الحارث

 وسواهم... وكونت لدینا المالیین من نماذج شریح وابن عمر
  وغیرهم على مر الدهور...

 هناك وهم كبیر استفحل بین الناس حین عدوا عاشوراء بأربعین
  یوما... تلك طقوس وشعائر دین...

 أما عاشوراء... فحضوره معنا دائما وأبدًا... یمنحنا تربیة
 وأخالقا وقوام دین... به یستقیم كل حضور.
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 "الشبثیون"
  إسرج فوق أدیم الطف یقظة شاطر... یعي دروسها

 واتئد في الخطب علك تدرك مآرب الشبثیین في كل زمان
 ومكان

  الشبثیون... ناصروا علي إلى حین استفحلت مصالحهم فماتوا
 الشبثیون... سایروا الركب العام فكتبوا للحسین تواقیع نصرة

 وحین
  استفحلت مصالحهم قتلوه... وهكذا هم في كل حین

 الشبثیون... لبقون یستخدمون أثخن المصطلحات في النسك
  والتعبد والدین لكنهم أرق من الخدم أمام أنآهم المریضة

  الشبثیون... أنسمع ما یقولون أو نرى ما یفعلون؟
 فلنحذر الیوم من هم بیننا من الشبثیین الذین یرفعون صریخ
 شعارات براقة تتحدث عن الوطن والجهاد واألمة والدین

 واإلنسان و...و... ولكن ال دین لهم سوى الجیوب المزررة
 بألف ألف زرار... وزرار.
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 الشبثیون... متلونون تجدهم دائمًا یقبعون تحت یافطات قیادیة
  كبیرة تسعى لزرع الفتنة وتبث الفرقة الطائفیة المقیتة

 الشبثیون... یوزعون التهم جزافا لیمسوا انتماءنا وهویتنا
 وأئمتنا ومرجعیتنا

 الشبثیون... دعونا نتحصن عنهم بنوایا مخلصة تسعى لخدمة
 الدین واألمة وهذا العراق الجریح ونمد الروح خدمة لمرقد هذا
 الواهب الكریم مرقد أبي الفضل العباس (علیه السالم) الذي

 نلوذ باهللا وبِه من كید كل شبث لعین.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "المزارات"
 

  المزارات ملتقى الهویات... ومالذ الضیق...
  وكم من شعوب تجاوزت سقطات السیاسة والحروب...

  بهذا الوالء الطاهر
  المزارات هویتنا الوطنیة...

  منها انطلقت شرارة الثورات، وتمخض عنها استقالل العراق
  وفیها تم تأسیس دولتنا العراقیة الحدیثة أو تدري...

  هنا صمم علم االستقالل
 وهنا رفع أول علم عراقي

  هي النبع الصافي للرحمة والمودة والتواصل واألخوة والسالم
 أفضل آصرة لوحدة الشعوب باختالف مدیاتها...

  والمزارات عصب الثقافة... طقوس تالوة وزیارة...
  والسعي لمعنى یحتوي المعنى، تالقح فكر وملتقى الحضارات

  المزارات مهد العلماء والخطباء...
  وأصحاب الفكر واألدب والسیاسة والفن واالجتماع

  أو تدري هنا تأسست أول مطبعة...
  وازدهت بمختلف العلوم من طب وطبیعة وفلك وریاضیات

  أي أعالم دونها تمویه...
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  وأي ثقافة دونها هراء
  هنا منابر والء استقامت...

 فأینعت خطبًا ومحاضرات ومؤتمرات زهت بالعلم والیقین...
  أو تدري هنا نشرت أول الصحف الوطنیة في العراق

 وهذي المزارات هي التي رسخت السلوك القویم والتعامل
  السلیم

  وأفشت عالقات المودة بالسالم بها تحل النزاعات والخالفات
 أقسم بالمزارات وخالقها...

  إن الیراعات التي تتهم الوالء بالبدعة...
  ما هي إال قوائم بدعة میتة الضمیر

 وما خدمة هذه المزارات المقدسة إال عبیر یفوح لرد قویم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 

 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الجنون"
 

    نباح البنادق ولهاث (المتبندقین)
  یطوف عسسا لیربك الصلوات

    زعیق...

    خوف...
   صمتٌ ینام بین أكداس السبیل...

  والمالیین كانت تعبر اللیل عاشقة تفتح القلب فداء لسیدها...
  وحین یستیقظ الصباح شاهدًا عند مراقد السنا، یرتُل الحُب

 أدعیة وسالم...
  یقوُل احدهم:ـ هذا جنون!!!

   قلُت:ـ لكنه عاقل یفتدي مهجا من أجل أن یكون ـ العدُل ـ
  الحُق ـ اإلنصاف ـ لیعانق  زهو عابس... وهجا ال ینطفئ..
   :ـ أال تخشین یا سبعینیة الحیل والطریُق طویل ؟!!!  تجیب

 بجنون هذا الهدي   المبارك:ـ  سارت الخطوات بزینب أبعد من
 هذا الرشاد…
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 فدعونا نحتفي بهذا الجنون المتألق دون أن نخدش وجه
 عاشوراء بخطب الساسة أو مشاریع سیاسة لها ألف مكان

  ومكان...
   عذرا سادتي.. هو لیس سوق عكاظ هو... لـ(یا حسیناه ...

  واحسیناه...)
 ولغیر واحسیناه ال یصلح هذا المكان... اللهم هذا جنوني...

 فاشهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "وزارات"
 وزارات تستقیل لتعود...!!!!
  وزارات تعود لتستقیل...!!!!

  لماذا استقالت..؟
  لماذا عادت..؟

  هل نالت بعض التنازالت من الحكومة ؟
   أم الحكومة هي التي أخذت بعض التعهدات من المستقیلین؟
  وبین العائد والمستقیل تبرز محنة التكتالت.. وزراء كتل

 زعلوا إن زعلت كتلهم، ورضوا إن رضیت.. ال قیمة لوطن
  وشعب وأمة..

 ال قیمة لمسؤولیة دولة ونظام وقانون..
  رئیس جبهة.. یؤكد على عودة وزراء الجبهة إلى الحكومة،

  وإن لم یؤكد سیادته لما عادوا..
   سألوا أحد الوزراء: هل ستسقیل أم ال؟

   فأجاب ال علم لي باألمر انتظر أوامر حزبي.. (حلو)
  واهللا عجب عجاب.. یتصرفون وكأنهم بیادق شطرنج تحركهم

  تنظیماتهم...
 ال ادري متى سیعرف اإلخوان إن المسؤولیة اكبر من

 التنظیمات التحزبیة الفرعیة، وان من یملك زمام وزارة، أصبح
 وزیرا عراقیا بكل المعاني، ولیس وزیر كتلة وحزب وتنظیم..؟

 وإال فالوزارات ستكون مقرات أحزاب... والساتر اهللا
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 "عراقیون ولكن"
 

  كربالء.. مدینة عراقیة مقدسة..
  حیث فیها مرقد اإلمام علي (ع)..!
  النجف.. مدینة عراقیة مقدسة..

  حیث فیها مرقدا الحسین وأخیه العباس (ع)..!
  :ـ ما هذا ؟من أین األخ ؟

   فقالوا:- انه وزیر عراقي..
  :ـ وزیر !!! یاه.. كیف إذا یحمل هویة یجهلها؟!!

  لألسف هناك من یعرفون ماال یعرفون..
  وال یعرفون ما یعرفون...

  یرددون كالببغاوات، ما تبثه فضائیات البین قوسین...
  یعترضون على المقبول، ویقبلون بالمرفوض...

  ثق إنهم یعرفون المدن األوربیة شارعا.. شارعا..
  ویجهلون أوطانهم..

  یجلسون في ابعد البلدان.. یخططون لعراق جدید..
  یأتون من اجل المناصب، ومن دونها یرحلون..

  ویعني إما قادة وإما یهاجرون..
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  یضحكني عتاب أحدهم:ـ
 

  لم یرسل لي احد بطاقة دعوة للحضور إلى بلدي!!
  (أ ولیمة عرس هي أم ماذا؟!!)

   وزراء ونواب عراقیون یجوبون العالم..
  العالم كله إال العراق..

  وزیر عراقي یسرق، ویّدعي أنه مواطن بریطاني..
  وآخر أمریكي.. واآلخر..
  إذا كیف استوزر أو أنیب؟

  البد من رفض الجنسیة الثنائیة ألي وزیر..

  أو نائب یمثل الحكومة العراقیة أو الشعب..
 البد من هویة توّحد الخطى والقلوب..
  دعونا من حضارة تهّمش االنتماء..

   نرید مْن یقودنا أن ال یمتلك بیتا سوى العراق..
  وال جنسیة إال عراقیة..

  ولتسقط باقي الهویات عنه..
 لكي نعرف حینها مْن یصون ومْن یخون؟
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "السیطرات"
 

  ثالثة تعتصر القلب أذًى
  المستشفیات، مراكز الشرطة، السیطرات

  السیطرات: التي استحلت ذاكرتي، بمزید من األسى..
  یقظة تحكم مفارق الشوارع، واألزقة والبیوت والوسائد..

  ألمسها حكایات، ال نرید لها أن تعاد بلسان الیوم..
  ولیومها مالذ تعجز عنه صعالیك األمس..

  نحلم أن تكون عناوین طیوف كربالئیة السمات
 ندیة نریدها كما األضرحة ولهفة الزائرین..

  خلوقة تحمل صفاء عراقیتنا.. هویة بیت، وعز نسب كریم
  فجمیع اللغات، تعجز أن تعتذر عن سهو قاتل، وخاطر قتیل
 السیطرات: كلنا یعرف واهللا لوالها، لكنا هدفا سهال، لسهام

 البغاة  لكننا.. نرید بها أن نكون أعزة ال یذلنا جوع، وال یخنقنا
  طریق..

 لنقول: ثالثة یمألن القلب مسرة..
 المراقد المقدسة.. أفواج الزائرین.. والسیطرات..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "ثقافة االعتدال"

 
  ال تحـب.. ال تكـــره..
  ال تزعل.. ال ترضى..
  ال تؤیــد.. ال ترفض..
 ال تتكـلم.. ال تسكـت..
 كي ال تتهم بالتطرف..

 فالقوم ال یرون إال بعین واحدة
 رجاء.. ال تتحدث عن التنوع، والتكامل، والتعایش،

  والتعددیة...
   فالقابعون في فتاوى شیوخ الثرید وحدهم

  یعرفون، یعلمون، یبصرون، یقتلون، یذبحون...
 ولكي نردم الهوة، ونغلق الفجوات، سنحتاج الى تأسیس جدید،

 نعید به تربیة البیت العراقي، وأسالیب التعلیم، ووسائل
  العالقات، ونعید النظر في دیننا ومذهبنا وإنسانیتنا...

  وال بأس إذا ما انشطر الدین، المذهب، العراق...
 ال بأس إذا ما انشطر الفكر، والمرجعیة، وأصبحت كربالء

  سامراء ثانیة، بل المهم أن اإلخوان ال یزعلون، واألهم أن ال
  نـُتهم بالتطرف.

 
 

35 
 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 

 قلُت: مهال.. هذا یعني انهم یخافون كالمنا، ویخشون صمتنا،
 ویخافون زعلنا، ویغیظهم رضانا، ویحسبون ألف حساب

  لوجودنا دون أن یشعروا...
 هذا یعني أنهم یكرهون دیننا ألنه الحق. ویكرهون مذهبنا ألنه
 الحق. ویكرهون بلدنا ألن فیه جواهر من ستة مراقد ألئمة
 الخیر والهدى. ویكرهون مرجعیتنا الحكیمة، ألنها تشعرهم

 بضحالة محتواهم.
 ویكرهون عقیدتنا ألنها تعّري نتانة التاریخ، وتظهر قبلیتهم

  المهینة.
 وحین نرد علیهم، ال نحتاج مثلهم الى مفخخات تذبح النساء
 واألطفال، وال نحتاج الى فتوى تكفر من یصلي، وإنما سنرد
 بالتمسك باهللا والدین والرسالة المحمدیة السمحاء، وبالعروة
 الوثقى الئمتنا أئمة الهدى، وتلك واهللا هي ثقافة االعتدال.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "السوق"
 

  بضائع.. أشكال.. ألوان
 خطابات.. شعارات.. تحلیالت..

  وهناك أیضا..
 شعر.. نثر.. كذب (مصفط)

 من یشتري... كاتب (مفبرك) یجید سبع لغات ـ یقرض الشعر ـ
 یحلل االخبار ـ (لبلبان) في الشتم والسباب ـ خال الوفاض من

 الضمیر...
 كل شيء هنا یباع دم ـ كلى ـ عین ـ قلب ـ مشاعر ـ احاسیس

  ملونة...
 سوق عّمرتها احزاب سیاسیة كانت تمّول من كابونات النفط ـ

 دوائر مخابراتیة ـ (شویة) فضائیات ـ شركات اعالمیة ـ
  بتمویالت ضخمة جدًا (وال یهم).

  ابكتني الفتة تقول:ـ
  وطن للبیع...

 واذا بعراق یمسح الدمعة ویصیح.. أول لبنات الهدم هو
 الرضوخ یا ولدي .. والشبع بال عراق جوع، والغنى دونه فقر

 ال یزول، وكل منكم لیحضن بالروح عراقه كي الیضیع.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "افتتاحیات "
   في االفتتاحیة االولى.. كان

   وفي الثانیة.. كان
   وفي الثالثة.. مات

   وفي االفتتاحیة الرابعة.. صحته الكلمات
   وفي الخامسة.. استغربت الناس

   حین یكتب شاعر افتتاحیته بقلب مقطوع الراس
   وفي االفتتاحیة السادسة... یسأل احدهم:

  كیف؟
  وكیف؟

  وكیف؟ تصیر االفتتاحیات فاس
   قلت: ان لم تكن وردا وسیفا صارت قبرا
  واهللا واهللا سیزعل علینا حینها العباس..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الجرأة "
 

    یظنها البعض نتن قول.. وتماٍد صلف.. ولباقة هذیان..
  ویراها البعض اآلخر.. سوق شطارة تقضم اظافر الخجل..

  ولسان طویل..
   قال حكیم...

   بینها وبین التهور خیط رفیع..
  هي صولة حق.. تحطم جدران الخنوع.. كي ال ُیزّور الصبح
 بلیل بهیم... وسط من... كالببغاوات یكررون ما یسمعون..

  والجرأة .. أحیانا صمت
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الجهاد "
 

   له حومة وحوبة
   ونزف یستنطق الجراح

   ویستنفر كل الحواس في نداءات البوح
   واالبتعاد عن التبجح والمن والفظاظة

  والتكبر ولغة التعویض والتبعیض
  وتجاهل جهاد اآلخرین
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الكلمة"

 
   هي نداوة عهد

   ونكهة وعد... امام انحناءة السؤال
   حین یعتریها الشحوب... تختلق التفاسیر شلال...

  یقتل المشاعر... ویمیت الضمیر
   فابعدوا فتنة الریبة عن مواعید تسرح باألمل...

   واحذروا سأم االنتظار
 وسالما لمن قال:ـ الكلمة شرف...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الزعل"

 
   للزعل منطق

   وللمنطق تفسیر
   وبین الغضبة والغضب حدود

   فما أجملها غضبة هللا خالصة النوایا
   وما اقبحه غضب للذات

   قصیر النظر
   طویل المدى

   ثمة زعل أكبر من حجم المشكلة
   یبین تراكمات حقد وحسد ومرض وبیل

   وضعف في توازن التشخیص
  فلنحذره... فلنحذره
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "السالم"
 

 قال حكیم: السالم حلو مع المسالمین
 مر مع الجناة دون القوة...  ضعف مهین

  من قال بالسالم وحده یبنى السالم
 قال لي القانون:

 القوة هي الوحیدة القادرة على زرع ثقافة السالم؟
 فقلت: إن االسالم یكره الخنوع.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الشعارات"

 
  المفروض كّفا النتیجة

 والمعروض سخاء قول یسرح باألحالم لفعل مؤجل
 وبین الكفین إما حالم وحلیم أو خادع ومخدوع...

  ال حكم إال هللا...
 شعار خوارج استمدوا العزم لحرب حجة اهللا في ارضه!!

 وجیش ابن زیاد یقتل ابن بنت رسول اهللا ویصلي!!
  وهناك من یرفع شعار الدین لیترك غزة تحترق

ر نفسه في موكب عزاء بالكاظمیة  واالخ ینتحر ویفجِّ
  دع شعارك عملك...

 فلألفعال لسان وللخدمة الجادة خطوة موفقة...
  هویة وأجر عظیم...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "حرملة"

 
 قوسه الزیف وسهامه طیبة ماكرة

  ونباله دموع تزلف...
  ویالغرابته حین ینصح باألمان

 وهو اكثر من یخون...
  جواده المزاعم والخداع
  وسیفه یناغي كل ورید

 عاد حرملة....
  والدم المتناثر في السماء مازال هناك...
  یوقع كل هویة خدمة موفقة خالصة هللا

 واهل هذا البیت (علیهم السالم)...
  فلیعد كما یرید...

  فرحمة اهللا وبركة اهل البیت
 أكبر من سطوته وسطوة كل جبار عتید
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الرضا عن النفس خیانة"
 

  في ذبالة الشمعة
   تخثر الدمع...

  بعدما افتدت نفسها
   لدحر فیالق الظالم

   قالت:ـ لملم شملي...
   بخیٍط یعید لي الحیاة...

   ألعوض ما فات...
   فعلى جانب الفرات

   نام غصن مقطوع الكفین
   تكتظ به الجراح
   سهٌم في العین...
   عمٌد في الرأس
   ویسأل:ـ أكفیت؟

   فأي رضا یحرُث في النفس خیَبتها...
   ُیعد خیانة یا ولدي...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الذاكرة"
 

  عطٌر یبحث عن ربیع
  او غیض غاز تسّرب في أفواه نار...

  هي عوُد ثقاب یحرق وینیر
   فخذ منها ما یفتح النفس على الحیاة

   زوادة تقوى...
   وُمتََّكًأ للصبر...
   وما أجملها...

   حین تصیر الذاكرة ضمیر...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  
 "البهجة"

 
   على أهداب عیني حمامة في باب الصحن...

 وجدتها  تحمُل دفَء األمان...
   وبین كفي دعاء زائر رأیتها في هدیل السالم...

  السالم علیك یا ابا عبد اهللا الحسین ورحمة اهللا وبركاته...
  قد نستغرب حین یفقدها المتخمون... ونجدها في جوع فقیر...

   وقد نستغرب حین یفقدها األغنیاء في عنفوان رصید...
   لكن بالتأكید... بالتأكید...

 لن نستغرب حین نجدها في كل قلب یسعى  لیصنع الفرحة
  للغیر...

 ألنها هي الخیر.. والمحبة.. والوئام.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الخالد "
 

  لم أقرأه في صورة قلقامش...
   ولم أجده في عشبة
   في جوف بحر...

  لكني أحببته دون أن أراه
  ال أرید ان أعرف كم عاش
  وقبل كم من السنین مات
  لكن المهم لي ان أعرف
  كیف تحدى الموت فعاش

  صدیقي الساعاتي الذي لم أَره
  زرع رفاته بندوال...

  في ساعة صحن ابي الفضل العباس علیه السالم
   وراح - وكأني اراه –

  یمر في الصحن الشریف كل صباح
  سعیدا یسلم ویزور...
  أیها الساعاتي الكبیر:

   خذني إلیك...
   كي أتعّلم كیف أعیش.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الكتب"
 

  الكتُب... هي قراطیس ُحبلى بتجارب تنثرها االحالم
  تعلُمنا كیف نكون

  وألنا ال نقرأ فیها أنفسنا
  صرنا مجرد
  عتمات...
  فوضى...
  سجون...
  تقهقر...

  ألن العالم رأیناُه یخون
  ونسینا

  أن العالم هو اإلنسان
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "ضریبة النجاح "
 

 مهما تشابهت الحروف...
 سیبقى الفارُق بین القناعة والقناع

 مساحة ضمیر...
  وبین أقنعة األدعیاء وقناعات الباذلین

  ثمة عمل توسم الجهد
  والشجاعة والتضحیة والكبریاء

  (الشهادات) لیست اوراقا
  مؤطرة على جدران التثاؤب

  بل وثبات حیاة...
  البد أن تحمل تواقیع هویة ووجدان أمة وسالم
  والثقافة ال تعني أن یكون المثقفون عبید كالم...

  تلوك صفرتهم المدافن المیتة
  وال ضجیج هجاء لصمت وقور

  سألوا یوما خبیر:ـ
 ما أعجبك في هذا السوق؟

  قال: أدهشني ذلك الرجل الذي یعمل بصمت...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الرأي "
 

  الرأي... ضمیر یؤثث لفعل خیر
  وسواه دس یوقع الخطى في ارتباك المعاني...

  أو لنقل حجر عثرة في سبیل...
  وما أقساه حین یكون حكما قاسیا یلغي ویمیت

  الرأي... سالم وما سواه فاختناقات عجز وحسد عقیم
  مریض یحلم بالشفاء...

  وآخر یحلم بمرض العالم كله كي یطیب
   وهذا یعني عند اهل العقول:

  إن الرأي حلم اما ان یعانقه التفتح واما ان یردیه الذبول
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الضمائر المستترة"
  

  نوایا ذهنیة تبني العالم.. دون أن ُتذكر بلفظ..
  لكنها حاضرٌة في كلِّ األزمان

   لها مرابُع السبیل
   ساللٌم یصعُد علیها الصاعدون

   وینزُل منها الهابطون
   وهي في المنجزات ضمیر

  على جبینها تقُع كلُّ عالماِت التوبیخ
  منها الخیُر وعلیها مذلُة العابثین

  دونها ما كانت لغة وال استقام لألمة وزن
  هي امانٌة في اعناِق أهل النحو والصرف

  ومن لم ینتبه لها یخون
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 
 

  یا لقمان الحكیم:ـ أيُّ الناس أشر؟
  :ـ الذي ال یبالي أن یراه الناُس محسنا أو مسیئا...
  سیدي لقمان:- كیف بنا والحرقة تأكل القلب وتدمیه،

   فبعض كالم الناس ال یرتقي لمستوى الضمیر.
 الناس تعمل وهم یقولون وال یعملون سوى الكالم... عوالم من
 كالم... حسد، طعن، قدح وانتقاد هزیل... وأغلب تلك الرؤى

  كاذبة ال تبصر إال ما تسمع.
  ضحك لقمان وقال:- ال بأس علیكم، خذوا منه ما ینفع واتركوا

  الباقي تذروه الریاح.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "التجاوزات"
 

  التجاوزات ضیاع..
 سقوط على ید الوهن بالضربة القاضیة..

 ظلم الیلیق إال بضعاف النفوس..
 ألنه یهیئ اجواء نفسیة.. تسقي وهم القدرة رواء سراب
  التجاوزات.. تعرقل مسیر الصح.. لتعزز فعل الخطأ..

  مشفعا بمنطق التبریر (للضرورة احكام)...
 فمالها التستحكم إال بالتجاوز واالنتهاك

  والتجاوزات.. خیانة اخالق ومبادىء وضمیر
  وعمر التجاوز ما كان واقع حال

  یأخذنا صوب اتخاذ قرار..
  وانما هو عرض حال ضعیف..

 فدعونا نبني العراق عزیزا دون تجاوز یسيء الى المواطن قبل
 الوطن.. ولتوزع األرض حسب استحقاقات اهل العراق ولیعم

  السالم في هذه الربوع التي التستحق إال السالم.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "النصائح"

 
  إلى كل من یتغلغل بین الهفوات...

  بحثًا عن سلم یخفي على عتباته وهمًا یستدرج الخیبات
  النصائح... ما كانت نطائح
  وال شباكا تصطاد الهفوات

  وال سیفا یحّز ورید الصفاء...
  النصیحة... وهج سالم ُیلبس األمر فعل الرجاء

  یقول أمیر المؤمنین علیه السالم: (ال تجرْح أخاك بنصیحة)
  قول إمام معصوم یخشى رغبة العناد في االنسان

 النصائح... وعي مدرك، یزرع الصبح في صولة القناعات،
  لیرسم مالمح المصیر...

 إمامان إن قاما وإن قعدا... اصطنعا الخالف بینهما، لیعّلما
  شیخا عجوزا

  صحیح الوضوء...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "السؤال "

 
  :ـ لكل سؤال عالمة استفهام

 :ـ لماذا؟
  :ـ أال تراها بهیئة أذن
  :ـ تسمع أو ال تسمع؟

  :ـ لیست المشكلة في األذن
 :ـ بل؟

 :ـ في السؤال نفسه... هل یبصر أم ال یبصر؟
  :ـ السؤال عقیم... والعقم مذلة

  :ـ ومنه الولود...
  مغترب یسألني:-

   ماذا سنقدم  للدین ـ للعراق
  حبذا لو كل منا  یسأل نفسه

   مثل هذا السؤال...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "معاقل الصبر"

 
 في معاقل الصبر، وریاض الزهو، والنصرة والسالم
 تصیر الخدمة بیرقا... وعنوانا من أهم عناوین المجد

 سألته: هل تحب عملك؟
 قال: أخشاه... أخشى أن أفقَد في زحمته
 إرتعاشة الشوق... وقشعریرة الحنین

 أخشى أن أفقد الدمعة... عند أنین الصباح
  وقال: علینا أن ال ننسى الرفقة والرقة والبساطة والسالم

 على أطیاف النور عند كل لقاء...
 سیدي الكریم...

 یقول أحد المتشرفین بالخدمة:
 كلما أنّظف الحرم

 أشعر كأني أضّمد جرحا من جراحات اإلمام...
 ال خشیة أماَم وعٍي

 یرى الدمع رواًء في تربة الكفیل
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الفراغ"

 
 على هامِش الوقت تتزامن التفسیرات مخاضا

  عند المعماریین فضاء یحتاج الى بنیان...
  وفي علم االجتماع تفّرد دون استحقاق...

 تتجدد دائما محاوالت استثمار الفراغ بالفراغ...
 وفي الملتزم من التفسیرات یعني الفطرة
  طالبنا اهللا تعالى بالسعي ثم النشور...

 استثمار فراغ الدنیا بالعمل االخروي...
  ونحن عند هذا الفیض الوجداني المقدس

  البد ان نستثمر الفراغ حتى لو كان برهات خاطفة
  كي نكون حذرین من فراغ القلب...

  وندعو اهللا أن یرابط قلوبنا
 لهذه الخدمة بالخیر والسعادة والنجاح...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "األوامر"
  

   :ـ مسالك توظف المفهوم لخدمة الناس
   دون تحریف...
   أو تحمیل...

  لغایات تسّوف المعنى...
 ما أقساها... حین تسقط  بانحرافات المصالح الشخصیة

  واألمزجة والرغبات الفردیة...
 وما أقساها حین تصیر قوالب تقصي ماال یستسیغه المسؤول،

  وان كان ابداعًا...
  وما أرذلها حین تهّمش اآلخرین...

  (نقطة نظام)
 حین یكون العطاء روحیًا یكون أمرًا قائمًا بذاته...

  ولذلك نحن نرى أن أسمى األوامر
 هي خدمة الزائر بما یلیق بمكانة الحسین علیه السالم وزائریه
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "اللّمازون"
 

  حتى بصمتهم منكسرون
  لكونهم طوال سنین

  اعمارهم المیتة یحتضرون
 هم بذار الیأس

  وضعف النفس...
  مدّججون بالظن والریبة والریاء
  واللمزة... كما جاء في البیان
  غمزة لسان... اغتیاب وجحود

  وطعن من طعان الغدر...
   إیماءة  الهثة.. تنتقص قدر الناس...

  جبن مفضوح...
  (تدلي بودي إذا القیتني كذبا

                           وإن غبُت فأنَت الهامز اللمزة)
 فمهما  تهندم اللمز هو ملعون.. ملعون
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الكراسي"

 
  الكراسي... محطات
  كرسي لكل زمان
  كرسي لكل مكان

  یهبط كرسي ـ لیصعد آخر
  یقول أحُدهم: إنها محُض سراب... وتلك محنة الغواة

  بینما حكیم یقول: ما أجمُلها حین تصبُح أحداقا
  تتسُع لتبصَر وجَع المحرومین...

 فتصیر سجادة صالة
  (الحكم عقیم)...

  دون كرسیه نراه یبتدئ الناس السالم
 حكم الري كان غوایة ابن سعد...

   بینما اصغر شهید في الطف
  وضع الكراسي تحت قدمیه...

 لیقبل ضریح امام...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

ْوق والتَّسریح"  "السَّ
 

ْوِق والتسریح قلوٌب نزفْت أعماَرها...   بین السَّ
ْوُق االجباري یقود المالیین بصّفارة عریف...  أیام كان السَّ

  كان التسریُح حلمًا من أحالم األحرار...
ْوُق الوظیفي سوقًا ومزادات...   والیوم غدا السَّ

  رشاوي ووساطات، وممیزات جاه، وعشیرة وسلطان...
 بینما صار التسریُح االجباري آفًة تأكل قلَب العراق، ُیقاد بنزوة
 مسؤول... أحدهم اقترح باستبدال موظفیه بمستورد بشري...

  (سري النكي ـ مالیزي ـ سنغافوري ـ فلبیني...
  على غرار مصري ـ سوداني...)

 ومسؤول آخر... یطرح استقطاع ما یراه مناسبا لخبز حاف...
  آه لبلد یصبح فیه التعییُن رشوة...

  والتسریُح اإلجباري البالغ الخطورة اجتماعیا بتوقیع كیفي...
 یستعرُض اخالصًا یحتاُج الى دعایة...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "التمرد "

 
   (آالف الصور المعلقة على حائط العراق رفعت برمشة عین)

  علمتنا الحكمة... ان بعض التمرد اسقاطات هوجاء...
 اعالنات هزیلة ترمي النقص على جباه اآلخرین...
  نتاج فكر مأزوم.. مسعى ضلیل مصلحي السمات...

 ولذلك تراه یثور حین تجري الریاح بما التشتهي امانیه...
  یركب الخشن كي یوزع التیه...

  ومن التمرد ما یخرج من عباءة العقالء...
  یروم اصالحا بوهج یقین...

 الیحتاج الى اكداس صراخ والفتات تحریض...
 وتجییش االلغاء بمكر عالي الدقة...

 والعاقل... العاقل الیبیح هم األمة من اجل أن ترفع له صورة
 ستمزق بعد حین...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "البرزخ "

            ما أجملها  تلك الید التي
           تقدر ان ترتجل الكالم...

            المنطوق اصابع
           ومن المؤكد ان تكون الجملة

            حینها عرق االنسان
            واللغة...
           هي العمل

           او هي األمل
          والمنجز مهما كان صغیرا

          سیصیر لسان...
         قال:ـ  ما الذي یفصل

         اإلنسان عن سواه
        برزخ قلت: هو الوجدان
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الحكمة"

 
 سألوا الحكمة یومًا:
  ِلَم یخیُب رجانا...

 وعلى الكف ُیولد ألُف سؤال؟
  قالت: محال أن یولَد الورُد

  في كٍف تثرثر بدم الغیبة والنمیمة
   واألشد من القتل

  وتأكل خبز حرام...
  فلیمكث في التیه من یلغي هویة إنسان

  له كرامته وعزته
  وانتماء هواه
   ومجد هویته
  وسالم إمام...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 
 

 "اللقلق "
 

  على برج كنیسٍة... بنى عّشه وقام...
  خدعوه... شرب المحرم، وأكل لحم بعیر...

   لذلك قالوا: ال دین له!
  اللق... صدع األرض  ـ غموضها... واسهاب لغو

   اللقلقة... جلبة دون فعل
 اللقلق... لسان...

  طائر صّیرته األمثاُل هویة للمنبوذین...
 من ماسحي األكتاف... مرضى العجز المستدیم...

  التملق...
  فعل بال ضمیر...

  ال تعاشر لقلقا یا ولدي...
 كي الیبني على رأِسك عّشه ویقوم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الفلتـة "
  ال تلُد السقائُف إال فلتة بلهاء

 وأخرس التعاریف... یراها الفجأة...
  وحین غصت بابن األثیر فّسرها (من غیر ترٍو)

 وعند ابن منظور:
  بریئة... عفویة... دون تدّبر أو احتیال ...

 وأّكد الرازي فحواها التحول الفجائي للحوادث...
 والفلتة... فعل نفس لها معنى ومضمون نیة...

 ونتیجة لتداخل قصدین في مخیلة واحدة...
 بعضها یورُد اللسان... وبعضها الفعل والقلم والقلب...
  وأغرُب تفسیٍر لها انها  تراٍض واستبداٌل وتعویض...

 فكیف بنا إذا قادتنا الفلتات...
 لتصبَح مصائُرنا فلتة...

  وبصائُرنا فلتة...
  والسقائُف إذا استفحلت (یا ساتر)

  لتكون مصیر...
  تیقـّنوا لیس أمامنا سوى التمسك
  بهدي هذا الرشاِد المؤمن...

 لتكنَس ظالل مآذنه
 هفوات كّل فلتة...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "وعلیكُم  السؤال "
  أنَت تسأل

  وأقسى ما في الكون؛
 حین یجیُب

  َمْن ال یمتلُك حقَّ اإلجابة...
 ویتجاوُز اآلخریَن...

  بأي لون،
  وبأي معنًى ومذاق...
  والسؤاُل عیٌب حین
   یكوُن لمجرِد السؤاِل
  السؤاُل بنیُة استفهاٍم

  تحترُم السائَل والمسؤول
  هویٌة تدلُّ على ثقافِة اإلنسان

  وما أجمَله فّن السؤال
  حین یبحُث عن معنى
 وما أجمَل الجواب

  حین یكوُن لساَن عمٍل
   یحمُل زاَد الیقین
   ویردُّ لكلِّ سائٍل
 وعلیكُم الّسؤال
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "النقیض"

 
  قال: نحُن أمٌة تخلُق نقیَضها منها.

 قلت: لیس كلُّ نقیٍض یقابُل ثقَل المعنى؛ فالذُم منقصة والحمُد
  كمال...

 وال الخراُب یقدُر مواجهة اإلعمار.
  هناك ضروراٌت ال یبرُرها النقیض... ومنها متغیرة الحال.

 العدو نقیٌض ممكن أن یصّیره اللیُن صدیقًا،
 والصدیُق من الممكِن أن یتحوَّل الى عدو...

 وهذا یبقى على الفهم لماهیة التعزیز السلبي من عقاب وتوبیخ،
  ومنه إیجابي...

  أي البّد من النظِر الى النقیِض برؤى إیجابیة مؤّجلة،
 تتمثُل في البحِث عن مكامِن القوة...

 وأن ال نتخذ من  التمكین وسیلة القتدار قسري...
  وفیض القداسة العظیم یعطینا معنى،

 أن یتحوَّل الحرُّ الریاحي الى ناصٍر ومعین...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الهویة"

 
  عالقٌة بین الدال والمدلول

  وبین وعي الذات
  الذي یجعُل األحاسیَس هویة

  والقیَم هویة
  والسلوَك هویة...

  ویعني أن الدفاع عن الحقِّ هویة
  وخدمة المبدأ هویة

  وهذا هو األقرُب للمفهوِم الدیني واإلنساني
  ولكي الیحبُس اإلنساُن نفَسه في قیوِد الرغبات

  فیصبُح حجرًا یضّر وال ینفع...
  فالهویة سعٌي للتفاعل والتواصل

  وتكوین الذات الجمعیة
  فبالوعي والیقین

  تستطیُع الهویة أن تجعَل
  الذاَت أكبر من األنا
  فال یأنُف من خدمٍة

  -  مهما كان شكلها -
 ما دامت تخدم السبیل...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الضحك "
 

 إحساٌس یطیُب خاطَر الروح...
  یزیُل  الهمَّ والتعَب والكدَر المتجذر فینا...
  أعّده البعُض ضروریًا لتنشیِط العقل...

  لكونه یعّد من المؤثراِت النفسیة واإلجتماعیة واألخالقیة...
  منه ما كان یمیُل الى التفاهِة والوجاهة

  ومنه ما یمیُل الى النقاهِة والوالهة
  والناس اذا امتدحوا قالوا: (ضحوك السن)

ما... ویرى المولى أبو الحسن علیه السالم خیره ما كان تبس  
  فالبد أن نعامَل الضحَك كإحساٍس التجاوز فیه

  ونحذُر ما یكلُف منه كرامة اإلنسان
 ونضُع في الحسباِن أن التجهَّـم الخیَر فیه...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الصمت "
 

  النعرُف الصمَت لكوننا أبناَء ظاهرٍة صوتیة
  وفسرناه خطأ بالسكوت...

  والیوم أدركنا أن الصمَت لغة األذكیاء...
  ضرورة تأخذنا للتأمل والصالة.

  الصمُت ردٌّ قوي ضد الشعاراِت الوهمیة والزواجِر القاتلة
  الیوم تفّشت ظاهرة اللغو...

  فالشارُع السیاسي یثرثُر بوعوٍد أكبر من االنجازات
  والمقاهي تثرثُر... تعیُد وتصقُل ما تقوله الفضائیات

  واألسواُق لها ضجیُجها...
  فالبد من نبِذ التبجحات التي صارْت دیدَن البعض

 وإن التواصَل مع الفعل هو لغة القوِل الوحیدة التي تخلُد قائَلها
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الحرص"

 
حون  التخریب رأُس مال الخائبین، وإرثهم الُكّلي، فتراهم ُیصرِّ

 به في السیاسة الباردة والحارة، ونعتقد أنَّ إسقاط مفردات الحذر
 لمواجهته، یعني إسقاط الحرص من أذهاننا، وخلق أماٍن ال
 تسنده حقیقة، فما زال الى اآلن مكرهم وخداعهم، وتآمرهم

 وتربصاتهم.
  علینا أن نكون یقظین في التعامل مع َقَتلة االطفال والنساء؛
 الخجل ُیبعدهم، وال ضمیر یردعهم .. المؤآمرة على الهویة
 موجودة، ما دام العراق بخیر، وعتباته المقدسة بأمآن .. فال

 مجاَل لغفوٍة تسقینا الغفلة التي الیصلحها ندم بعد حین.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "القول والفعل"

 
 تقلیُل الفارق بینهما.. یحتاُج تحوالٍت عّدة: ثقافیة، بیئیة،

 اجتماعیة، وفكریة؛  لندرك من خاللها  اّن القوَل دون فعٍل هو
 هذیاٌن الفائدَة فیه..

  ولنعرَف أّن صعوبَة تنفیذ ما نّدعیه إّما جنوُح قوٍل، أو عجُز
  فعل، وكالهما داٌء وبیل ...

 ومن الجمیل أن یحمَل االنساُن فعله هویَة ضمیر تكشُف عن
 عمق معناه، فیصوغ فعًال دون بهرجِة المزاعم واألقاویل ..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "اإلسراف"

 
  اإلسراُف... تیه

  والتحذیُر یقظة في صباحاِت المواعظ
  التسرْف في المال.. الملبس.. الطعام
  في الماء.. الكهرباء.. حتى الكالم

 أقول:ـ
 التسرْف في عمرك یومًا
 والیأخذك الفراغ الى هزل

  فتضیع...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الحریة"

 
  الحریة: كائن، عاقل، موجود...

  والحریة: القدرة على االختیار والتحقیق دون قاسر ومقسور...
 الحر من الحریة: التصمیم واالبتكاریة والرؤیة المتدبرة ولیدة

  المعرفة...
 الحكیم من الحریة: التحرر من كّل شّر ومنفعة، وتجاوز

  المعرقالت بإیمان...
 المقدس من الحریة: خدمة مؤمنة في رحاب القداسة والكرامة
 والنور... التقف عند حدود االسم والشكل، وروتینیة االداء...

  فهذا الزهو یستحّق كّل خیر.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "التوقیع"
  

  ُمذ صار الحرُف مرسى
ج مالمَح العهد   یتوُّ

  ولَد التوقیُع توثیقًا لمصداقیة فعل
  أو صحة إقرار

 رّمزه الروماُن ختمًا یوشُم المعنى
  العرُف والقانون
  أجازا البصمة

 كي الیسرَق الواهون
  منه حرفًا أو أن یزوَّر

  الواشون رسَمه...
  القلُق انتَج توقیعًا الكتروني الهیئة

  كي ُندرَك أن أجمَل توقیٍع هو الوجدان
  وأوثق الصكوك شفاعة

 یهبها الواهُب اإلماُم عهد أمان
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "اإلنصات "

 
 اإلنصاُت قیمة إسالمیة..
  وسلوٌك حضاري وإنساني

 هو لغة  التفكیر..
  ومهارة التفاعل المبدع

  یمنُحنا  الهیبة والمودة والّذكاء
  اإلنصاُت والنعني االستماع

  بل هو استجابة الضمیر لشغف مؤمن
 یحثنا على الهدایِة والّرشاد
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الخشوع "
  

  شعور فكري مؤمن
  ورغبة روحیة للوصول الى جوهر اإلیمان
  وعي متمكن وجهاد ُیبعد الشوائب عن التوق

  یرفع طاقة االستعداد لعمل الخیر
 والتضحیة في سبیل اهللا تعالى
  هل تعرف أن الدنیا تذهب

  الى حیث تذهب دموعنا لحظة الخشوع
  علینا أن الننسى أثر التطبع التعایشي
  مع المكان المقدس الذي نعمل فیه

  فننسى قیمة الخشوع
 فعند كّل خشوع یرقد السالم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "اإلعتذار"

  
  اإلعتذار سلوك حضاري

  هو هویة البساطة والشجاعة والثقة والوداعة
  وسمة من سمات  الوعي

  فلسفها  بعض المتكبرین نكوصًا
  واعتبروه  خورًا

  بینما هو ذروة من ذروات النقاء
  وطیبة تعانق یقظات واعیة...

  وعند ذرى القداسة تكبر مسؤولیة االعتذار عن  كّل قصور...
  لیكون هذا اإلعتذاُر محفزًا لتقدیم األفضل واألنقى

 وصوًال الى ذرى الیقین
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الظل "

 
  التكن مجرَد ظّل ألحد..

  بل استدل بالنور..
  لیكون لك ظل باسق

  كظل منارة، نخلة، شجرة...
 ظل یمنُح العالم السكینة..

  فسالمًا على هذا النور الساطع
  من قباب الخیر والسالم
  لیكون لكل منا في ظّلها

 ظل یتطاوُل على العتمات
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "األثر "
 

 التخلد المناصب أحدًا
 ولهذا نامت مالیین العناوین

  على أسّرة النسیان..
 وبقي األثر حیًا الیموت..
  حكمة توقظ فینا الحیاة

  تعلمنا كیف ننتقي أثرًا یسع القرون
 وفعل الخیر أكبر

   من كّل عروش الطغاة
 وبه اإلنسان یكون...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "التصّحر "

 
  تدهور األرض...

  هو الجفاف
  آفة تقتل الحلم والحیاة

  وتصّحر الروح ـ الوجدان
  أخطر من تصّحر األرض

  فالبد من مقاومته بالصبر والصالة
  بادامة الزهو

  بالنوایا الحسنة
 باالبتعاد عن شراهة األنا
   وحب الذات والغرور

 عاشوراء السالم.. علمنا
   إن اخضر الحیاة تضحیة

  من أجل اآلخرین
 وتمني الخیر للجمیع
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الضوء "
 

  بحضوره ُیضاء الكون.. وبفقده العماء
  یرى البعُض مبعثه كل جرم مضيء
  ومن یراه إحساسا تجوُد به العین

  ومن الضوء.. كما جاء في مصادر الیقین
 معنى یتفاعُل في كل عقل وضمیر...

   تتوهُج به المواقف المزدانة
  بالنبل والتضحیة السامیة

  ولهذا یشّع نوُر الحق
  من أضرحة تصحو

  في كل وجدان
  یقظة فجر یصلي
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "األسى  "
 

  وبعض منه سرور
  كالحمد ساعة جوع

 إحساس یحمل البهجة
   في عنفوان األلم

  ولدت منه بصیرة أبن عفیف
  وجنون عابس وحكمة حبیب

  وكرامات ضریح ینثر بهجة القرون
 على قلب كل زائر

  األسى.. وثوب ولیس انكسارا
   كي نخشاه..

  وال هو بتجهم أو عبوس
  هو حزن مقدس

 نبارك به قدسیة المحتوى
   والمكنون

 هویة نصرة دائمة الحضور
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "النیاشین "

 
  عند صحوتها، تلطم الصدور لنهضة التأسي

 والنیاشین فطرة والء...
  لیست محفزات حرب وموت..

  هي خصوبة دعاء، تحملها قلوٌب مؤمنة
  وتحت هذي القباب

 تخلُع التیجاُن نیاشینها
  لتتوسم بشفاعة ضریح الدمع
  خشوعًا وثبات نصرة التزول

 فلتبارك نیاشین الزائرین بالعّز والسالم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الیأس "
 

  قاهر ومقهور..
  فعُل ضیاع معتم الرؤیا

  فاقد األمل..
  هو شعور متضعضع الصبر
  تراكمات یزرُعها التهمیش
  فلنقاومها بدعوات الخیر

  بوعي الذات..
 بهذه الدالالت الشامخة التي تمر بكل جیل

  تستنهُض فیه األمل..
 وبهذا وحده نقدر أن نستوعَب معنى

 لبیك یا حسین...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الجیوب "
 

  الحكمة تسأل:ـ
 هل للكفن جیوب؟!!

  أنین یجیب:ـ
  ألف كفن لجیب..

  لیس للجیوب عقل یدرك
  أن غنى النفوس غناها

  ودونه فقیرة.. وان اتخمت بمال وفیر
  اللتهاب الجیوب أعراض تیه
  ومثیرات فتنة تغري الجشعین

  والعدوى تستهلك اآلدمیین
  فالبد من وعي وقائي یحّصن النفس

 لیزدهي الواقع فالحًا
  بحيَّ على خیر العمل

   بزهو منائر رّبتنا على البذل والسخاء
 في زمن صار فیه بعُض الناس جیوبًا..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 

 "التوازن"
  

  أمّد اهللا البشر بالقدرة على تجاوز الصراعات الموجودة في كل
  كیان.. صراع في الجسم والعقل والروح..

  صراع مع الجسد كي الیصبح اإلنسان أسیر شهواته
 وصراع مع الوعي..

 وللتوفیق بین تلك الصراعات، یحتاج االنسان الى التوازن الذي
  هو بذرة الصراع داخل النفس االنسانیة..

 وأي انحراف في قیمة التوازن، یذهب بنا الى الترهل والتخاذل
 والملل... وقوة هذا التوازن هو الرجوع الى اهللا في أمورنا.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

,  
 "صناعة الغضب "

 
 الغضب تكوین وغریزة انسانیة لها محفزات ومهدئات،

 وتحویله الى صناعة متقنة تسعى لتحریك أقسى المشاعر من
 أجل التجییش والتعبئة عبر الكثیر من األسالیب التنظیریة
 والعناوین  اإلعالنیة كنظریات معلنة، منها االرتكاز على

 نظریة المؤامرة ونظریة التواطؤ، وتضخیم  خطاب الهویة،
 وحث الجماهیر على السخط االنفعالي.. والجهات المعتمدة على
 صناعة الغضب هي جهات مشتركة بین أهل السیاسة واإلعالم،
 سعیًا لتحیید اإلنسان وإبعاده عن التفكیر الفعال؛ ومعالجة مثل

 هذه الحالة، تحتاج الى بث الوعي العام والرؤیة الصالحة
 والمصداقیة في التعامل، والحذر من استغالل طیبتنا ومأساتنا

 كشعب، لصالح من كان سببًا للمأساة.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "العافیة"
 

  حین تستفحُل األزمات تأخذ طابع الدیمومة، وتصیب اإلنسان
 الحدة في التعامل مما یفقده اتزانه، فیهوى العزلة والنقمة.. وهذا
 بطبیعته یؤثر على المسعى االبداعي للعمل. وأكد معظُم العلماء

 بأن التركیز على الجانب  الروحي یدفُع اإلنسان الى قدراته
 الذاتیة، فیحتاج الى حسن الظن باهللا  تعالى واالیمان بالذات

 الفاعلة، وهذا هو  جوهر العافیة.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "العمر"

  
 امتداد زماني محدود...

 ساعة والدة وساعة وفاة..
  قصیر مهما كثرت سنواته..

 له معنى خاص ُیسمى (عمر المنجز)...

 عمل یقدمه اإلنساُن یبقیه ما بعد العمر..
 هو الخلود..

 السعُي الى بقاء بعد الموت...
  فلنُصغ أعماَلنا اعمارًا

  بین یدي رموز
  شمخت على الموت

 سالمًا الى یوم ُیبعثون...
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "التوبیخ"

 
 عتاب تقویمي غایته اإلرشاد... ویفضل تلمیحًا أو همسًا دون

  عصبیة أو صیاح..
  لیكون مؤثرًا ومحفزًا لتالفي الخطأ وتصحیح المسار

 التوبیخات المتعالیة تعكس روح الجهل والتكبر والالوعي..
  فتسلك مسلك التجریح.. حینها یصبح التوبیخ عنفًا وارهاب..
 وأمام قداسة الفعل المؤمن، نحتاج الى روح المشاورة البناءة

 التي تقدم بمحبة وإیمان..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "أحالُم الیقظة "

 
  عمل ذهني یسعى لتحقیق رغبات عاجزة..
  سرحان ما یضعف التركیز ویلغي اإلنتباه

 هروب سلبي..
  یهبط مستوى اإلنجاز

  تهتز اثرها الثقة بالنفس
  فیسبب اإلحباط..

  بینما الصحوة المتأملة تنجینا من غفلة سارحة
 تمنحنا عوالم حلم حمید..

  ترسخ لنا مفهوم العمل المؤمن
  ونحن نرفُل بالسالم
  تحت زهوة قباب
  قدمها الفكر النّیر

  وثبات جهاد وفعل كریم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الواعیة "
 

  النصرة في أفق الوالء هدي وإیمان
  ضمیر ینبض بالغیرة

  ینهض عند استجابة كل واعیة جرح
  فالواعیة كل عمل یحتاج الى وقفة عون..

  النصرة سلوك محبة ورشاد..
  ونصرة سید الشهداء الحسین علیه السالم

  بافشاء السالم بین الناس
  بعمل جاد ینهض بمسؤولیة االلتزام

 ویحقق الوجود..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الوجع "

 
   لُه مخالٌب تدمي القلب
  وهموٌم تحبُس الوثبة

  وعبر وسائل التشاكي والتباكي
  وتقلیِب المواجع
 تغزونا الِعلل

  بینما الوعُي یعرفنا
  أّن لكلِّ وجٍع احتواء

ُص مواضیه س فیه... یشخِّ   یتفرُّ
  لیترجَمُه الى عمٍل یستنهُض الهمم

  بالتدبیِر والتفكیر
  الیوجد فعٌل مبدٌع خارَج الوجع االنساني

  فلننهْض عند كلِّ وجع
 من مساراِت دعاء
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الخادم "

 
  في مقاییس التفاضل االجتماعي

  نجد  مفردة (خادم) مخذولة األنفاس
  حتى وصفها البعض بالعدم وانقطاع النسب

  بینما القبول الذي ینعم به خادم الشأن الحسیني
  تعبیر عن قوة وسعي لغرس مفاهیم سلوكیة والئیة

  ترتكز على سد احتیاجات الناس
  لیكون هذا التفاعل االنساني
  رسالة مودة تنمي الشعور

   بانسانیة هذه الرموز العظیمة
 فما أكبر شأنه.. خادم الحسین
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "البشارة "

  
  خبر سار یدخل الفرح
  ویحمل وعد سرور

  والدة خیر لتوفیق مبارك الخطى
  البشارة بهجة تؤثر في بشرة الوجه

   مفهوم إسالمي... یحفل بالوداعة والسالم
  وبالكرامة والنصرة والحكمة والمغفرة والرزق والنجاة..

  ویحفل بالمحبة والشهادة والصالح..
  ومثل هذا المسعى البد أن یوقر بما یلیق

  مناهل نور تحثنا على النقاء
  من فرحة سید األوصیاء علیه السالم في بشارة الكساء:

 (واهللا فزنا... وفاز شیعتنا)
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "البراعم"
 

  كل برعم ینمو الى زهرة - ثمرة
 وحین یسمو اإلنسان

    في مشاعره.. إنسانیته
  یصبح برعمًا في هذه األمة
  والثمر محبة الناس وألفتهم
  ولكي نكون براعم خیر

  علینا أن نبعد عن الجذر حب األنا واألنانیة
  كي یزكو الثمر سلوكًا آدمیًا غیر معاق

  والبراعم النامیة في أحضان
  هذا الوجد المحمدي المبارك

 لهو خیر الثمر
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "الوثبة"
 

 الوثبة... نشاط تضحوي یسعى لنهضة شاملة...
  ثورة ضد السكون...

   استنهاض  لقناعة مؤمنة
 هي مسائلة للنفس عند كل فعل،
  الرضى غیور عن أي منجز،

  حماس یطمح لتقدیم األفضل دائمًا
 تزداد محفزات الوثبة ، عند نهضة النهضات

  عند مزارات الخیر،
  ومراقد األولیاء

  فخدام هذه المراقد المباركة
  أولى بمثل هذه الوثبات.. دائمًا.. دائمًا..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الضبابیة"

 
 مشتقة من الضباب،

  تدلُّ على حجب الرؤیة،
  تسمیة لما الیفهم من فعل وقول..

 والمضمر من النوایا،
 أي تعمیة المقاصد وتجهیل المعنى..

  یحترفها البعُض للتعالي كأنها سمة ثقافیة،
  بینما هي اضطراب، وقلة وعي،

  وهروب من المسؤولیة..
  والخشیة أن تصبح قاعدة سلوكیة؛
  لذلك علینا أن نتوسَم الفعَل المؤمن،

 والوضوح الرشید..
  ونحن نخدم عتبات الرموز الحافلة بالنور..

  وعلینا أن نسعى جاّدین
 لنجلي تلك الضبابیة بالیقین
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "القلب "
 

  مرفوع... بالذكر والصلوات
  مفتوح... بالحمد والرضا

 الكسرة... لهو
 والسكون...غفلة

  هو وعي.. صوابه.. عمل بال ریاء
  سالمته...المودة والخیر

  هویته... الیقین... یبصر ما ال نراه
  ونعرف محتوى اآلخرین بما فیه

  فلنطهره كما یوصینا سیُد األوصیاء علیه السالم
 من أدران الحقد والجشع واألنانیة والغرور..

 ونباركه باللین والرحمة والسالم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "االنصاف "

 
  اإلنصاف... قیمة ثوریة... ویعني النزاهة والحلم ...

 أرقى أنواع طرق التعامل اإلنساني
  واالنصاف اخالص .. اعطاء نصف للنفس ونصف للغیر

 یراه بعض الناس أكبر من العدالة
 كون العدالة تعطي كال حسب مجهوده
  واالنصاف یعطي كال حسب حاجته

 وفي مسألة تحویل اإلنصاف إلى مبدأ توجیهي
  یرى سیُد األوصیاء في وصیته:

 یا بني اجعْل نفَسك میزانًا
 فیما بینك وبین غیرك..
  وهذا جوهر اإلنصاف

 فما أبهى من یقدر
 أن یجعَل من نفسه میزانًا

 یحتكُم إلیه دون أناه
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الرثاء الحي"

  
 هو أصدق العواطف اإلنسانیة..

 شاهد حیاتي..
  وعي انساني یحتفي بالتضحیة
 لیحیي عناصر الحیاة فیها..

  دالالت تبحث رغم الغیاب عن حضور ممیز
 لذلك یحث الرثاء العاشورائي

 لنصرة المظلومین
 ولرفض الجور

 عبر سلوك قویم..
  فاألسى الذي صاحب الفاجعة

َر الحزن،  فجَّ
  وأعطى الكثیر من العبر

   التي جردت الظالم عن انسانیته،
  وحثت االنسان على ان یكون

 دائما  نصرة  ال تموت..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "ماء  القلب "
 

 هو الدمع الزكي.. بلسم كل مواساة،
 یغسل الحزن، ویبعد الكدر..

  ودمع النصرة:ـ
 ضمیر ینبض بالمواالة

  والعاشورائي
  نعمة من النعم الجلیلة والتقى

  شخصه أمیر المؤمنین علي علیه السالم:
 (مابكت عین إال وراءها قلب)

   فاحملوا القلب عینا
  یبصر الرواء
 وعافیة الوالء
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الهاجس "

 
  الهاجس.. تكوینات فرضیة تدعمها الحاجات المثیرة

 حتى یصعب التخلص منها...
  هو... تخمین عشوائي

  بتداعیات مؤلمة
 یخل بالتوازن لیلد الوسواس ـ الهم ـ القلق ـ المرض..

 البد من تحویله الى االیجاب؛ لیكون محفزا یستنیر بالوعي،
 بالمدركات الفطنة التي تعي مسؤولیة الخطوة الفاعلة لخدمة

 المبدأ المعطاء
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "التفرعن "
 

 تجبر وطغیان...
 استبداد یقتل الرحمة ویرث القهر والقسوة..

 ومنه یأتي العقوق اإلنساني..
  مصدره امتالك القدرة، واإلثارة،

  وقلة الوعي الكابح  لجماح  النفس..
  البد من إدراك عام یقي المجتمع من تنامي العقد الفرعونیة،

  واالیمان الواعي بمكونات القدرة العلیة لسبحانه تعالى،
 ضمان لتجاوز مرض التفرعن أینما كان.
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الهلُع "

 
  حین یفقد اإلنسان توازنه،

 یتزحزح الثبات،
  وُتولد التناقضات یافعة فیه..

  تراه یعشق الوفاء، لكنه أول من یخون..!
  ویتحدث عن النزاهة، وهو یسرق الكحل من العیون..!

  الهلُع...
 صراعات نفسیة، تسببها متغیرات حیاتیة؛ كالفقر، المرض،

 القلق، الفشل...
 وحسابات أخرى تسلُب راحة البال..

 فیعیُش مرعوبًا من كّل غد..
  البد من إیمان یزیُل المخاوف، ویزرُع الثقة في الروح،

  والتمسك بمحبة أهل البیت (ع) هو المفهوم األسمى للعدل
 الذي یریُح الضمائر، ویبعد عنها كّل هلع وقلق..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "اإلبداع "

 
  عملیة معرفیة تغذیها القیُم الخّیرة

  ومطلب إنساني یكسر الرتابة
 والبد أن یكون متفوقًا على المعتاد

  اإلبداُع... تمیٌّز باستحداث أسالیب جدیدة
 صفة ُتطلق على ما هو متمیز...

  یستثیُر ردودًا متنوعة، ویفتُح الذهَن على أكثر من احتمال..
  ... نمط حیاتي مؤثر

 وهو میٌل إنساني لتحقیق الذات الفاعلة،  واستثمار أقصى
 إمكاناته؛

   لیعطي حضورًا ذكیًا یزدهي عند المواجع
  ولهذا كان جنوُن عابس (ع) إبداعًا

 یحفز على التضحیة والمثابرة والجهاد..
 والتمسك بحّب أهل البیت (ع) هو اإلبداع الحقیقي
  الذي البد أن نجعَله سلوكًا إنسانیًا ینبُض باإلبداع
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الرّق"

 
  المستبّد.. عبٌد یهمُّش ذاَته قبل اآلخرین

 تابع ذلیل؛
  كونه ناتج فراغ

  مهما امتلك من لباقة الكالم ودهاِء المتحاورین
 یسعى السترقاق األحرار

  بشتى المظاهر والمصالح والغایات
  وبوسائل متنوعة..

  الرّق: عبودیة قسریة واجهها اإلسالُم بالعتق
  فصاَن كرامة اإلنسان

  الرّق: خضوع لمنتوج فكري معّلب مستورد
  یسعى لیؤثر فینا، تطبیعًا لرؤى مزّیفة ال تمثُل الوجدان المسلم

  علینا أن نواجَه هذا االسترقاق اإلعالمي
 بالیقین الحسیني المجاهد

  فال رقَّ مع اإلیمان
 وال رّق مع الوعي
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "السجون "

 
 السجون: صناعة الغیاب القسري...

  إلغاء موقوت
 یقیُّد الفكر

  ویحتجُز الروح قبل الجسد
  معترك وجداني

 قرین الهّم والحزن والبكاء...
  عیون تطّل على ماٍض جریح
  ولكي ال تعیش فینا أبد العمر

  علینا أن نتأمل مملكة كاظم الغیظ
  الذي صاغ من خشخشة الحدید فلسفة الحیاة

  فحوَّل السجوَن إلى سجود
  ومحراب یقین

 فلنعش الغَد طلیقي الروح
  ونعمر اإلیمان وجد بناء..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "العطالة "
 

  العطالة... هي عدم القیام بمنجز
 مع  توفر القدرة والمقدرة..

 إهمال قصدي عن استثمار االمكانیات المتاحة..
 یعدها علُم النفس:

  أحد أهم إفرازات األزمة الوجدانیة..
  ویراها علُم الفیزیاء:

 میل لمقاومة التأثیر  الخارجي،
 ألي تغییر من حالة السكون إلى الحركة..
  والعطالة في نطاق عمل مدفوع األجر

  یعد إخضاعًا لمزاجیة متبطرة
  تقتل الوثبة، لیستفحل العجز

  والعافیة بإدامة العطاء
 دون الحساب لمصلحة تضّر اآلخرین

   تعد خدمة
  لمبادئ أسمى
  ومشاعر تسمو
 بالبذل والجهاد
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "النخلة"

 
  سخیة... مباركة

  صبورة تتحدى قساوة الظروف
  زّینت مداخَل المدن في التواریخ القدیمة

  وحیك منها تیجاُن ملوكها
  حنینة تحمُل لإلنسان
  منافَع كرم ال یذبل

  النخلة... عّمتنا بتشخیص نبيٍّ كریم
  النخلة.. كاإلنسان.. كالوطن

  إذا تعرض القلب لصدمة هلكت
  وإذا قطع منها الرأس تموت
  صنعوا لها درعًا بایلوجیا

   كي یكسر دورة حیاة الحشرات حمایة لها
 وما زالت إلى اآلن تهب
  التمر.. الشبع.. العافیة

  لمن یرمیها حجرا
 مازالت إلى اآلن...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الرماح "

 
  من الحرب..

 من (الطعن، والرمي)
  إلى اللعب أمام الملوك

  حیث سخرت الستعراض البطوالت..
 من (سل الرماَح العوالي عن معالینا)

  إلى صید سمك رخیص
  الرماح أیضًا:

  نظیر الملك والسعة..
  تدلُّ على المثقف والمؤّدب

   وبها ُتدرك المهمات..
  وبین النقیضین
  تحمُل الرماح

  دالالت وجع وألم
  هي الدنیا عندنا
  رأس، ورماح..

 فعلى اإلنسان أن ال یكون
  یومًا هو الرمح..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الهزال"

  
   هو الضعف والمرض والجوع، ویدّل على الجدب
  وهو نقص وزن، وفقدان شهیة، ومكمن كل مرض

 منه االقتصادي الذي تسبِّبه سلطة المال والربا والحرام..
   وهو ال یدرك للفكر قیمة..

  والهزال المعرفي الموصل إلى عتبات الجهل..
  وهزال فكري هو طامة اإلنسانیة؛

  كونه ُیبعد اإلنساَن عن هویته مهما كبر..
  وهزال إیماني ُیبعُد اإلنساَن عن دینه وعن رحمة ربِّه..

 والعالج الناجح لكل هذه الهزاالت
  هو التمسك بالدین،

  وبمذهب أهل البیت علیهم السالم،
   ففیه العافیة والغنى والنجاة...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "الِجُسور "
  

  الجُسور... معابر تمّدنا للتواصل
  والتسامح والیقین..

  وهي علّو جاٍه
  تجعل اإلنساَن فوق الحیاة

  والتواریخ تطل بنا إلى جراح تنزف الُخُطوات عبرة ودلیل..
 جسُر بغداد.. ما زال كاظم الغیظ ینتظر كي یصلَي بأتباعه

 هناك..
  وجسُر األئمة یرجز بالجراحات لیعود..

 والَجُسور: لغة الشجاعة والصبر والحنین.. تعلمنا من أئمة
 الخیر والصالح أن نمدَّ الروح جسورًا تطل من هذه العتبات

  المقدسة إلى العالم كلِّه
 سالمًا یحفُل بالدعاء والرحمة والسالم..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "الفردوس"

 
  عظمة وجمال...

   بستان... بل روضة من الریاض
 ورد في القرآن الكریم جنة ونعیم

  أعلى مكان فیها
  ویراه البعض السعة في المورد

 وعند بعض الشعوب مّثل مكان السعادة المفقود
  والحظ المتأملون بوجود فردوس علوي في السماء

 وفردوس في األرض یجمع مراقد األئمة من أهل الخیر
 والصالح

 ومن فردوسنا المزدهي بركة في عتبة أبي الفضل العباس علیه
 السالم

   نطل أمًال الى الفردوس العلوي
 حاملین الخدمة سعة في األمل والسعادة الحاضرة الموجودة

  بیننا دائمًا
 بالسعي واإلخالص المثابر بالوالء
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "المالذ"

 
 هو الحصُن والملجأ

  بعُضهم یبحُث عنه في مدِن البحِر صیفًا..
 في المشاریع االستثماریة..

 في بنوٍك لها مالذات ضریبیة
 كي ال تالحقه البالد!!

  بینما في المفهوم الروحي
 هو االمتداد

 الوطن الحقیقي،
  اإلرث المبارك..

   لیس له زمان وال مكان،
 متجّدد في الشعور وفي الضمیر،

 المرآة التي بها نرى الوجود،
  المراقُد المباركة

  التي نخدُم في ذراها
 هي مالذنا،

 الذي البدَّ أن نذوَد عنه
 كي نكون...
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
  "القید"

 
  هو ما یقّید، (یكتف)، یكّبل الخطوات

 فالظلم قید، واالضطهاد قید، والجهل والخوف والظالم..
 واألنانیة وإغراءات التیه والروتین والحریة المنفلتة.. كلها قیود

  السلب.
  ومن القیود ما هو خالق أیضًا:

  العقل قید، المنطق قید، واألخالق قید، والحیاة قید..
 فُیقال ما زال فالن على قید الحیاة،

 وأشرُس القیود هي التي یصنعها اإلنساُن لنفسه:
 كالغرور، والریاء، والغطرسة، والتعالي، و.. و.. وكل القیود

  السلبیة..
  فالبّد من تقویم ذاتي یسمو ببذل خالق

 ینهل من جود قباب الخیر وأئمة الصالح
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "التجنِّي"

 
  هو طعن وتجریح...
  تعصب وانغالق...

  نعرة احتراب
 وهو تجاوز وبغي..

   واتهام بالجنایة دون حجة واثبات
  والتجني.. مجموعة آثام اتحدت

  منذ حسد أول خارجي
  الى حقد آخر تكفیري

  یتجنى على الحقائق فیزّور التاریخ
  ومن یمتلك الحق ال یسلك هذا الطریق البغیض

  هو طغیان البدَّ أن نواجهه بالضمیر الحي
  واالنتماء الیافع للدین

 والوالء لنصرة أهل البیت علیهم السالم
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "الجمال"
 

  هو الثقافة واللباقة، والصدق واألخالق
 والتناسق والترتیب، وحسن التعامل مع الناس..

 وقیل: هو استحسان ما ال تراه العین
  وهناك محاوالت مستوردة

  لتشویه معنى الجمال  الفطري
  إذ تربطه بالمظهري،

  وكأن الجماَل وقف للمیوعة واالنحالل،
 وهو ناتج سوء فهم لمعناه..
  والجمال: هو الحقیقة والحق،

 وتحریر العقل والقلب، للوصول الى النور..
  فأيُّ معنى نستورده

  ونحن نعیش یقظة النور وزهو القباب
 وبین أیدینا الجمال كّله
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

  "القدرة"
  على رفوف المعنى
  وجدت أن المقدرة

   ذات یمین مشتعل الرؤى
 منحه اهللا تعالى من مقدرته
  كالسمع والبصر والبصیرة..

  وكل أفق بغیث معین..
 وفي قاعة المعنى، جاء ربیع القدرة..

   امكانیة الفعل المسؤول تقودها السعة والخبرة..
  وفي افق الیمین.. تعریف یبلو القیم الناهضة بالمعروف

   والذي یعني االرادة.. اللقاء.. الضمیر..
  هذه مكونات القوة المعنویة..
  قال لي: ترجل واختصر..

 (اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، تذكر قدرة اهللا علیك)
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 "الوعید."

  نصب مدیر إحدى الشركات الكبیرة، تمثاال له في باحة الدائرة،
  وضع بالقرب منه قفازي مالكمة...

 والئحة تقول:ـ مسموح ضرب السید المدیر العام، ولكن دون
  تهدید...

  ألن الوعید... بلوى ـ إفالس فكري - إحباط مدجـّن بالثرثرة ـ
 لغة میتة الضمیر - تعجز عن اكتساب الناس.
  الوعید:ـ مقبرة للسائرین على اقدام الكراسي...

 والناطقین بضاد المناصب.
  أنانیتهم عوالم من رؤى غیرها ال یبصرون...

  یهّددون (الخبزة) باالنقراض... واالنفاس بالخنق...
  ویرهبون الوالء... هذا الوالء العظیم...

 یرهبونه بالشحة والجوع، في زمن یحلم فیه العاقلون بالصبر
 والتصابر والشبع للفقراء، وتوفیر الماء والكهرباء واالمن

  واالستقرار والسالم.
 واذا بالوعید الذي هو إرث الطغاة، یطلع سیفا یحز ورید األمان
 یمأل الفضائیات بالزعیق... فالبد للمسؤولین من اتخاذ إجراء

م الوعید.  یحرِّ
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "األوراق"
 

 األشجار أوراق..
  المال أوراق..

  والحیاة كلها اوراق.. بدءًا من بیان الوالدة، حتى شهادة الوفاة.
 ذات قانون، صارت االوراق سیوفا، تحز ورید الفقراء.. تقاریر

  موت، صنعت حروفها مشانق للناس.
 ُیقال حین كانت االوراق الواحا من طین، دّون علیها أجداُدنا

 قوانین تحمي االنسان.. لكنها حین صارت من جلد الحیوانات،
 مهدت لسنابك وسیوف، وافتعلت الطفوف، وبها قتلوا سید

 الشهداء، لیصبح الیوم كل شيء في العالم، یعتمد على
 االوراق..

  القانون أوراق..

  والتقییم أوراق..

 التكریم أوراق..
  معادلة صعبة، تقبع امامها رؤى أكثر تحضرا في القتل.

  المصالح أوراق..

  االمزجة أوراق..
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  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 والعجز المتمنطق بهذیان أخرس، صار ُیحشر في أوراق..

  وبها ال بغیرها یبصرون.
  ویزعل البعض ویشعر باإلحباط، حین ال تنصفه تلك األوراق.

 تلك هي المعضلة..
 فالعمل المخلص ال یحتاج الى تقییم.. لنعمل بجد من أجل دیننا،
 ومراقد اولیائنا، وهویة انتمائنا، وعراقیة وطننا، ولتقول بعد

 ذلك األوراق ما تشاء.. فهي حرة بما تقول.. األوراق.
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 "الرأي"

 
  القذائف أضاءت سطح البیت فهدمته!!

د الومیض؟ ام نلعن القذائف؟ أم نبكي البیوت؟   أنمجِّ
  وتلك آراء ترسم نبرة الغیرة وشكل الضمیر.

&&&&&& 
 المنابر.. على اعوادها شتموا علیا.. وعلیها ایضا بكوا

  الحسین..
 رأي برأي وبینهما دمعة وضمیر.

&&&&&& 
 قال معاویة لطاووس: ناولني المحبرة.. فأجابه طاووس: إال

 هذي أخشى ان تدوِّن بها ما یذبح الفقراء.. فأكون لك شریكا لك
  في المصیر.
&&&&&& 

  إرِم كتابك في سلة المهمالت.. واذا بكتاب الجواهر یخلد اهله...
  وصاحب الرأي یقبع في المجهول.

&&&&&& 
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 هادئ أرى كیف یستبیحون الورد برأي!! وكیف یذبحون
 االنسان برأي!! وأراهم بعیني، وهم یرمونها على عواهنها،

  دون خشیة ان یسحق جهد أو یموت.
&&&&&& 

 الرأي ضمیر.. منه الحي.. ومنه المیت.. كفنه الجهل
  والغرور..

 فال تكن یاولدي ظل رأیك.. بل إجعل من رأیك ظال به تستفيء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 
 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 "المقارنة المیتة"
 

  بین سیف الذابح، ورقبة المذبوحین...
   نزیف دم، وسماوات دعاء... وشاهد وشهید...

  وعروش طغاة...
  شّیدتها الجناة على جماجم مذبوحي الورید...

   وهن اثنتان ال ثالث بینهما...
 فإمَّا أن تكون حسینا...
   وإمَّا أن تكون یزید...

***** 
  جاء في اسطبالت الكالم، مقارنة میتة الضمیر...

  تبثها فضائیات العمى...
   لألسف تحملها بعض الببغاوات... أفقا ینعق بالخراب...

  مقارنة واهیة بین الزمان (س) والزمان (ص)...
  قلت: ال أدري واهللا...

 كیف بهذه السهولة، تناسى البعض المقاصل، والسجون...
  ودوائر األمن، والمقابر الجماعیة...

  وأطفالنا الیتامى الى اآلن ینتظرون أبًا یعود...
   یعوُد إلیهم حتى لو واراه التراب..
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  والغصة فیمن دفنوه بال تراب...
  ومكابدة أمهات... من زمان ینحبن على الزمان...

  وطن معبأ بالنفط والعافیة...
  وهو غارق في بحار الدیون... وعتمة مستدیمة

***** 
   كف مقارنتك عني...

  فأنا أعرف أن الدمع ال یخون...
 وأن الرضا عن الظالم هویة البغاة.
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 "اللجاجة "
   قال موسى علیه السالم للخضر:ـ أوصني

   أجابه الخضر:ـ إیاك واللجاجة
   یسألني:ـ ما معنى اللجاجة؟

  قلت: لغة تعني التمادي
  ویقول عنها علماء النفس:

   انها نتیجة احباط شدید اللهجة
   وضعف ثقة بالنفس

   وفي الرؤیا تدل على الشر والفجیعة والبلوى:
وا ِفي ُطْغیاِنِهْم َیْعَمُهوَن)   (َلَلجُّ

   قول قرآن كریم
   (اللجاجة تسل الرأي) قول وصي حكیم

   (الخیر عادة والشر لجاجة)
   جاءت بختم امام صادق حلیم

  :ـ النتیجة؟
  قلت: الشك انها تخالف العدل واالنصاف

   والیتقرب لها عاقل ابدا.
   عن ماذا تكتب؟

   أجبت عن اللجاجة
 :ـ أوه یاما هدمت عند الناس بیوت !!!
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 "االنتقادیة "
 

   حین یصیر الكالم سیفا یذبح حامله
   سیصیر كفنا من كالم

ر   الیفرق حینها بین المجرم والمقصِّ
   ناهیك عمَّن یرى الربیع خریفا

   ویزین مدارك الظالم
*****   

  الوهن وحده
   من صیِّر االنتقاد..

   اتهامًا.. والغاًء.. واقصاًء..
   وتعریضًا وتهمیشًا واذالًال مشخصنا

   ذاك مرض یتعارض والرشاد
  وینحر الضمیر

*****  
  االساءة والذم والتجریح

  وبحث النواقص والثغرات =
 صراعات التخدم سوى ثرثرة فارغة..
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 "المشورة "
 

 سألوه:ـ ما األشیاء التي تخلص االنسان من الشعور بالدونیة؟
  فأجاب الحكیم:ـ المشورة..

  تمنح اإلنسان البصیرة
 وفهم النفس..

  تزیده وعیًا وقوة..
  وتمنح خیارات متعددة..

  منها یسترشد الصواب، ویحذر من الخطأ..
  وقال:ـ إذا صدأ الرأي أصقلته المشورة..

  فهي لقاح العقول، وأول الحزم..
 سألته:ـ البعض یتصور أن التفرد في الرأي قوة؟

  أجاب:ـ هذا مریض فعالجوه..
 بحكمة من شاور الرجال شاركهم عقولهم..
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 الـ(نحن)
 

 انتماء االنا لـ(نحن) المجتمع الشامل، والوالء لرموزه وقیمه
 الجمعیة..

  ال نقبل لهذه األنا أن تحمل في طیاتها الجشع والمرض
 واألنانیة..

  وال نرید من الـ(نحن) أن تجزأ لكیانات وطوائف..
 نرید من الـ(نحن) أن تلغي التفاضل المقسور بقوة السالح،

 وتمرس الجریمة..
  ونحن من حقنا أن نفخر بـ(نحن)..

  وهي تواجه االرهاب، وترد الضیم عن عراق العزة واالباء..
   وترفع هامة العز بحشد الدفاع المقدس..

 هذه دعوة صدى الروضتین أن نكون كلنا (نحن)..
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 "الهویة "
 

  نحن أبناء أدعیة جامحة ودفق رجاء
  نرفع ید الجفاف

  فیعود الخصب ندیًا كل حین
  لنا أضرحة أئمة الخیر والمودة والسالم

  إیمان سطوع وألفة ونقاء
  لنا جنات فرح معرشة في كل ذات

  نستقبل بها جثامین الشهداء
 لنا كربالء وصبر زینب وشجاعة الحسین

 ومن جراحنا صغنا عراقیتنا
  بنا تزهو الحیاة
 وبنا یحیا الیقین
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 "أشّد من القتل"
 

   جراح تتدفق بین ید المعنى..
  تنهمر الینابیع دمًا..

  القتل وباء وآفة هالك تصیب الجسد
  وفعل قتل یسلب الروح لمخلب جرح فیبلي جسدا..

   اشرس من الرصاص هي الكلمة
  تستنهض المعنى المرعب في موت اخرس
  ما اقساها هي.. حین تفتقد الكلمة الضمیر

  والفتنة كلمة
  والكفر كلمة

  وكل فاه سالح
  لنتمهل قلیًال..

  قبل ان نطلق زناد السم في جسد مسكین
 فال فرق بین روح تسلب وقلب یذوي..

 
 
 
 
 
 
 

136 
 



  هذا جنوني  اللهم فاشهد                                                                            علي حسین الخباز

 
 

 
 

 


