
 جئت الى هذه الدنيا

اسامة غاندي: بقلم  

  لةعن العبارات المتداو د، وبعيالتعبيراسلوب غير تقليدي في 
 التي يشبه بعضها بعضا

..في اعياد ميالدهم الناس على تداولهادرج  تلك التي   
الصديق واالخ الكريم اسامة غاندي، به امتعنا اسلوب ،  

مقال جميل في ذكرى يوم مولدهفي   
.راحتهسعة افقه وصصدقه ومن عرفه  فيه كل التقدير لرجل احبتهنئة  مفعمة ب  

ك،تتفق مع رؤاه فيغني  
..وتختلف معه فتجده يحترم رؤيتك   

قوله عن قناعةان ما يقوله ، ي حسبه  
الوطن همه واالنسان؛ كل انسان ،.   

..سعادته ان يسعده   
 نعما الصديق واالخ هو

له انه ابتدع طريقا جميال للتعبير عن ذلك اتحية اليه في ذكرى مولده وشكر  
ينا والدة ترجمات ذاتيةليت ان هذا االسلوب يتسع، اذن لرأ  

قدر على التأثير في الغيرستكون األ  
 كما فعلت كلمات الصديق اسامة والتي نرجو لها ان تكتمل

 فنستمع الى مزيد
----------- 
 احمد الحسو
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 جئت الى هذه الدنيا

زكريا:  واسمي    
زكي : باالستخدام البيتي ومعالجة الترخيم واالختصار فصارت ت  ر  و   ح      

وألحق فيه الالزمة االسمية السامية التي كانت سائدة انذاك باضافة اسم دمحم الى االسم 

دمحم زكي:  االصلي فصارت   
أسامة:  انتفض عمي المربي والمعلم انتفاضة ودودة وقلب االسم الى    

ره مرجعا ثقافيااذعن الجميع له على اعتبا  ، 
الى وقت قريب كانت صويحبات امي وعجائز الحي ممن يعرفوني ينادوني باالسم القديم 

والن االسم استمر فترة ليست قصيرة حتى أن عازف الكمان الموصلي غانم   دمحم زكي

،(بالتسمية فقط) المسلم حاليا واليهودي سابقا   
وهو يشرب شايا في المقهى لما ل  ج  قد لحن كلمات اغنية كتبها احد اصدقاء ابي على ع    

 \االوتجي  \لحنها غانم ابو الكمان ،قال كلمات هي وحي الساعة رآني بصحبة أبي 

 ... اليهودي
 . والزال اللحن يرن في اذني

 سمعت يوما مقاربة جرت بين ابي وبين بائع مسابح
الضالعة هنا ) بائع المسابح هذا ممن يدعي التفقه والفهم والضالعة حول التسمية وكان 

في العلوم اللدنية وغير اللدائنية( التعني البنجرجي    



  فقال له ان تسمية اسامة وردت في القرآن الكريم الن زكريا دعا ربه وقال
 (( يازكريا ان هللا يبشرك بغالم اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميّا ))

(ويحيى مالنا شغل بيه)  ،بدلنا زكريا  فاذا  

  فيبقى سميا
على ضوء قراءة حج راضي للرسالة من الهند. ومعناها اسامة   ، 

.، بدون سليم الجبوريوهكذا كان اسمي نتيجة اجتماع كل الكتل السياسية وقتها  

  اتذكر العشرين االولى كانت طويلة جدا بسعادة االخرين
ير جدا وخاطفةوالثالثين االخرى كانت قص  

والذين تسرق قصص معاناتهم  ،بمعاناة االهل واالصدقاء والمعارف وابناء الوطن ككل 
 ، سنوات من اعمارنا كل لحظة

  تمنيت لو ان تكون هناك مقايضة العطي ما تبقى لي من عمري لطفل مات على الطرقات
امرغم  ولشاب لم يجد فرصته من الحياة ولم يدرك البسمة بعد وتركها  ، 

 اشكر كل من هنأني بهذا اليوم 

 ومن بعث لي برسائل خاصة

ومن كتب من اشراق وجهه واخالقه على صفحتي    

 ، ومن اتصل بي هاتفيا
  كنت كثيرا بكم وبمشاعركم

وغانما بأمنياتكم وكبيرا بعواطفكم   . 

 


