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الــثـائــرين إلى سـراي الــوالي رافـضــ هـذا
الـقرار ولم يـخـرجوا ويـفـضوا جتـمـعهم; إال
بـــعـــدمـــا قـــرر الـــوالي تـــأجـــيل الـــنـــظـــر في

التسجيل.
الى هذا الى احلد الذي قـد يبدو متـخلفاً كان
العـراقيـون يقـدسون اعـراضهم بـغض النـظر
شـاركون كـانوا من ـعتـقد فـا عن الطـائـفة وا
كـلـتـا الـطـائـفـت فـي حـ اليــوم ونـحن في
عام 2018 اصبـح الطـعن بـاالعراض ثـقـافة
مـــتــــجـــذرة في اجملــــتـــمـع الـــعـــراقـي كـــاهم
ر منجزاتنا في عام 2017 الى حد اليكاد 
ـنشورات الطـائفية يوم فيسـبوكي خال من ا
الــتـي تــنــال من نــســاء واعــراض الــطــوائف

االخرى باقذر االساليب واحط العبارات.
قد تبدو هذه احلادثة بالنسبة للقار مفارقة
ـفـارقة االكـبر من ان كال كبـيـرة لكن تـبقى ا
الـطائـفـتـ من الـدين االسالمي الـذي يـجرم
الـطـعن في الــنـسـاء ويـعـاقب مـرتـكـبـهـا وان
الهـوية االجتـماعـية لـكال الطرفـ من البـيئة
الــعـشــائـريــة الـتي كــانت تـقــدس حـد الــغـلـو
ـســاس وشـرف الـنـســاء حـتى قـبل مـســألـة ا
اعـتـنـاقـهــا االسالم ومـنـهـا مـا زالت الى هـذا

اليوم لكن ضمن حدود الطائفة!
×Uł— bL - االنبار
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البصرة

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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سالمـا عــلى شـبــاب ونـســاء طـاحت
ــوت احلـديــثـة وادت بـهم اســالـيب ا
بهم الى حـافة الـهاوية كـنا في زمنِ
اندثـر فـيه اجلـهل وارتـفع بـهـا الـعلم

والقلم.
ال تخفى علـينا تغـيرات احلاضر وال
ـستـقبل  نعـلم ما هي مـستـجدات ا
ـــوت الـــبــطـــيـئ يـــجــتـــاح االمـــاكن ا
واالزقة بل حتى في منازلنا في عمر

راهقة  ا
شبـابـاً تـوجـهـوا الى مـلـهـيـات الزمن
ينـتـشوا بـهـا يـوماً بـعـد يوم من دون
ـــوضــة الـــعــصـــريــة رقــيب انـــهــا ا
"األرگــيــلـــة" الــتي اصــبـــحت حــديث
احلـاظـر والـتي تــشـعـبت في صـدور

الكثير .
اين اخـــتـــفى الـــفــكـــر الـــواعي واين

اختفت تـربية الـوالدين عن كل شاب
مـنـهم  مــظـاهـر احلــروب والـثـورات
التي تـمـر علـيـنا فـرضت عـليـهم هذا
ـفــاجئ والـتـوجه الـبـطيء الـتـغـيـيـر ا
والـــذي اصـــبح يــــدخل الى مـــنـــازل
ــكـنــنــا ان نــقـول ان الـكــثــيــر  بل 
ــوت الــبـــطــالــة ادت الـى انــتـــشــار ا
الـبـطيء وانـدفـاعــهم بـأرجـلـهم لـهـذه

األماكن .
احالمـــنـــا بـــاتت تـــمـــوت و كـالمـــنــا
وت اصبح يـقـتل عـندمـا نـرى هـذا ا
ينـتـشـر ويتـجـول عـلى ظـهورهم وفي

حقيبة اغراضهِ .
ــوت وكن مــؤمــنـاً ابـتــعــد عن هــذا ا

بقضاء الله وقدره .
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غيومي 
وحقولي 

 وصباحي 
وربيعي 

واسراب طيوري 
ستراني ما سة التيجان في سحري 

وعرش العشق 
انا بلقيس في حكمي 

وشعر احلب في عرفي قصوري 
احتداك اذا لم تنحني 

من فرط ما تلقى 
امامي 

احتداك اذا ماطفت حولي 
حول سوري 

احتدا ك انا ست النساء 
اذا ال قيتني 

اذا ما قلت لي 
اسكني يا حلوة النسوان 

في صدري 
وذوبي مثل عطر الورد في ظل

احتداك
اذا قابلتني 

احتداك اذا لم تدن لي
تشتهي شم زهوري 

احتداك 
اذا شاهدت وجهي 

ضحكتي 
رقتي 

ان تشهد بحقي 
وباني اجمل النسوان 

وتشهد بغروري 
واذا شاهدت وجهي 

فانا كل نساء االرض 
ليلى 

وانا بلقيس 
انا لبنى 
انا فوز

احتداك اذا ما تهت في شم عطوري 
احتداك اذا شاهدتني 

وشاهدت بساتيني 

النه قد أصـيب بـسهم مـن أحد اجلـنود.
احتضنته باكيةً ومولولة. 

قال لها بصعوبة "اذهبي سيقتلونك" 
فقالت لـه بغصـة والدموع تـمأل عينـيها

"لكن اين? كيف اتركك?"
فقال لـها وهو يُـحتضر "إذهـبي فأنا لن

اجنو إذهبا انتِ وطفلي القادم"
وبــلــمـح الــبــصـر امــطــرتــهـم الــســمـاء
بـسهـام من اجلـنود وكـانت قـد أُصـيبت
عندمـا فارق زوجهـا احلياة. واسـتمرت
بــركـضــتــهـا عــلى وتــيـرة واحــدة حـتى
وصولـهـا الى بـيت والدتـهـا في الريف.
كان بعيد وناءٍ ولن عادت الى هناك. فا
يــصـل له اجلــنــود هـــنــاك. وصــلت الى
بـيــتــهــا لــتــرى ان والــدتــهــا قــد قُـتِــلت
وسُـرقِـت امـوالـهــا. لم يـكـن هـنـاك شيء

في البيت قد بقي على حاله.
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مــا ان صــفـر احلــكم مــعـلــنــاً انـتــهـاء
ــنـتــخب مــبــاراة كــرة الــقــدم بــفــوز ا
الـــعـــراقي حــتـى قــفـــز اجلــمـــيع وهم
يصفـقون ويعـانق بعضـهم بعضا من
الـفــرح في أجـواء جــمـيــلـة جــداً بـعـد
مــبـــاراة قــضـــاهــا اجلـــمــيـع من شــد
األعـصـاب واالنــفـعـاالت الــتي تـرتـبط
بـكل حـركة لـلـكـرة ب أقـدام الالعـب
لـــتـــصل الـى الــذروة وقـت تـــســجـــيل

الهدف.
نحن بحاجـة الى مثل هذه االجنازات
واألفــــراح عـــمت أجـــواء الـــســـعـــادة
شــوارع بـغـداد واحملـافـظـات وجـمـيع
الــــعـــــراقــــيــــ فـي مــــشــــارق األرض
ومغـاربهـا وكل واحد عـبر عن فـرحته
وبـهــجـته بــطـريــقـته اخلــاصـة ضـمن
حـلــول وضــوابط ال تــمس بــاالخـرين
ولـــــــــكـن مـع االسـف نــــــــرى بـــــــــعض
الـتـصــرفـات الـشـاذة هــنـا وهـنـاك في
الــــتـــــعــــبـــــيــــر عن هـــــذه الــــفـــــرحــــة
ـسـلـحـة وتـرجـمـة بـاالسـتـعـراضـات ا
هـــــذه االفــــراح الـى ذخــــيـــــرة حــــيــــة
تــســتــهــدف األبــريــاء واثــارة الــرعب

ـــواطــنــ واخلــوف وســـلب راحــة ا
اذا االصـرار دائماً عـلى قتل فرحـتنا
وحتـــــويـل افـــــراحـــــنـــــا الى اتـــــراح?
والــغـريب بـاألمــر ان بـعض من يـقـوم
ـمـارسـات هم من رجـال األمن بـهـذه ا
فبدل ان يضربوا بيد من حديد ايادي
الــعــابـثــ ويــقــاضــوهم هم أول من
يستـلون اسلحـتهم الطالق الرصاص
ــنــاســبــات ويــتـغــنى في مــثل هــذه ا
الـبــعض بـاطالق الــعـيـارات الــنـاريـة
كن ليخبر اجلميع بأنه موجود وال 
ألحـد ان يـقـاضـيه األمـر الـذي يـشـجع
مارسات الشاذة . غيرهم على هذه ا
هـذه الـطريـقـة في التـعـبيـر عن الـفرح
خـــطــر ال داعي لـه وصــورة من صــور
االرهـــاب وســلـــوك اجــتـــمــاعـي غــيــر

حضاري .
نــحـن بــحــاجــة الـى وقــفــة من الــذات
العـادة صـيـاغـة الــثـقـافـة اجملـتـمـعـيـة
وتـقييـم الكثـير من افـعالـنا والـتمسك
ا هو حضـاري وفيه خير جملـتمعنا
والــصـــالح الـــعــام وتـــرك اي ثــقـــافــة
سـلبـيـة وسـلـوكـيـات خـاطـئـة مـضادة

سطوري 
اسكني قلبي 

وعيني 
اسكنيني 

ايقظي كل جنوني 
قدسي كل شعوري 

انا يا عصفورة الوادي 
من قبل ان القاك

شاهدتك
في روحي 

وشاهدتك اصنافا من الورد
هنا ..في كل حروف الضاد

في طرف سريري 
انت يا اجمل الشعر 
التي  يشتاقها اللحن 

وحتى الفجر غناها 
صباح اخلير يا (نايي )

وعودي 
ومروج الورد

فارقصي شعرا من الصبح ودوري 

لـلـحـيـاة واألفـراح ونـتـكـاتف جـمـيـعـاً
السـتـئـصـال هـذه الـظـاهـرة الـسـلـبـية
ـسيئـ وادانتـهم ووصفهم وضبط ا
وراء الـقــضـبــان والـتــبـلــيغ عن خـرق
مـتعـمد لـلـقانـون وحصـر السالح بـيد

الـدولــة وانـزال عــقـوبــات رادعـة بـأي
شـخص تسـول له نـفسه الـقـيام بـهذه
ـمـارسـات اخلـطـيـرة وعـدهـا جـنـاية ا

وشروعا بالقتل .
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الرا فتاة تـسكن في أحـد األرياف. كانت
الرا مخطوبة وتـعيش مع والدتها التي
أخذ مـنهـا الكـبر والـعجـز مأخذه. فالرا
هي إبــنــتـهــا الـوحــيــدة والـتي ســتُـزفُّ

قريباً وستذرفُ الدموع فرحاً لها.
ــنــشـود وبــالــفــعل أتى يــوم عــرسـهــا ا
وأقــامـــوا إحـــتـــفـــاال صـــغـــيــراً حـــسب
امـكـانـيـتـهم. تـزوجت الرا لـكن زوجـهـا
ـــديــنـــة. غـــيـــر انه قـــد عــزمَ عـــلى من ا
االنــتــقــال. وبـعــد فــتــرة ذهـبــوا ســويـاً
دينة حينئذ جميلة جداً. وكان وكانت ا
الـــزوجـــان ســعـــيـــدين. وفي احـــد ايــام
; مـكـوثهـمـا هـناك عـنـدمـا كانـوا نـائِـمَ

هجم أعداء الدولة عليهم ليالً!
لم يكن هـجوماً عـادياً فـمن عادة هؤالء
ـنازل ويقتلون كل اجلنود أن يسرقوا ا
من يصـادفـوه. لكن الـذي يـحدث مـا هو

اال عـبـارة عـن ضـرب من الـهـيــسـتـيـريـا
والغضب قد صُبَّ عـليهم. حيـنها كانوا

مرعب جدا!
نعم عَرِف اإلثـنان أن الدولـة العدوة قد
أغـــارت عــــلـــيـــهـم بـــلــــيلٍ لم يــــكـــونـــوا
مـستـعـدين لـلـحرب فـيه. وبـاخلـصوص
ليس جملابهة جيش قوي كهذا اجليش.
وعـلى إثـر هـذا فـقـد هـربـوا من مـنزلـهم
لـكون من ذهب تاركـ ورائهم كل مـا 
تلـكات. إسـتبـاح اجلنود كل ونقـود و
شي. قـتـلـوا األطـفـال والـنـسـاء وبـقـروا
بـطــون احلـوامل وأدمــوا الـشــيـوخ ولم

يهنوا أو يرحموا أحداً.
كانت الرا تـسأل "يـا الهي! مـا هذا الذي
يـجـري?" والــدمـوع تـهـطل مـن عـيـنـيـهـا
وهي تـرى ألــسِـنـة الـلــهب قـد شـبّت في
نـازل. خر زوجـها واقـعاً على االرض. ا

بــقــيت وحــيــدة وهـي تـبــكـي مــضــرجـةً
بـالدمـاء. خـرجت من الـبيت إلى الـغـابة
ومن شـدة الـتـعـب فـقـد سـقـطت وأُغـمي

عليها. 
وفي الــصـبـاح إســتـيــقـظت! لــتـجـد كل
شيء قـد صـار الى رمـاد! لم يـبقَ حـجـر
عـلى حـجـر لــكن بـطـريـقـة مـا; فـلم يـكن
هناك أي جندي من األعداء. حدث شيء
مــا لــلـجــنـود. لـم يـكــونــوا هـنــاك وكـأن

األرض قد إبتلعتهم!
ان إبنُ الرا وغدا بعد سن عدّة وُلِدَ 
ولدا يافـعا. واالن يـعيش ويسـمع أبناء
شعـبه يحـبون أبـناء هـؤالء اجلنود. إال
ـا حدث. ولم أن والدتهُ لم تـخـبره قط 

. تنقل له مدى حقدها الدف

الطـفـولـة أجـمل وأرق مـا في أالنسـانـيـة ورونق أحلـياة}XÐUŁ bOLŠ ¡UO - واسط
رحـلـة أالساسـيـة لتـكـوين شخـصـية االنـسان وهي أ
حـيث يـكــون في مـنـتــهى ألـبـراءة والــصـدق. واالطـفـال
بذرة أجملتـمع وجيله الـواعد ويعـتمد أالطـفال في هذه
رحلـة من ألعـمر أعتـمادآ كـليـآ على وألديـهم بتـوفير أ
ـة لكي ـتطـلـبات الـتي تـؤمن لهم أحلـيـاة ألكـر كافـة أ

يجعلوا منهم شخصيات منتجة صاحلة للعيش. 
مـا نراه في ألـواقع عـكس ذلـك تمـامـآ أنـتـشـارآ كـبـيرآ
لـتـســول وتـشـرد أالطـفــال وهي ظـاهـرة مـن الـظـواهـر
أالجـتـمـاعـيـة ألـسـلـبـيـة ألـتي تـهـدد مـسـتـقـبل ألـطـفـولـة
وألــســـلم أجملــتـــمــعي فـي الــعــراق. وبـــدأت في أالونــة
أالخيرة بالتنامي وبنسب مختلفة عن البلدان االخرى
الســيـــمــا في ظل أالوضـــاع ألــتي عـــاشــهـــا أجملــتــمع
ألعراقي بعد عام 2003 وألتي خلقت أزمات سياسية
واقتـصاديـة واجتـماعـيـة وامنـية حـاالت من ألتـهجـير
ألقـسـري ونزوح ألـعـوايًل من مـناطـق سكـنـاها بـحـثآ

عن مناطق أكثر امانآ.
أن ألـتـسـول أنـتـشـر في مـخـتـلف مـحـافـظـات الـعـراق
ويـتــمـركــز في تــقـاطع ألــطــرقـات وأالســواق وأالمـاكن
ارة يـسـتجـدون بسـبب ألـعوز العـامـة يهـرعـون ألى أ
ــدقـع والـبــعـض مـنــهـم جـعـل من ألــتــسـول والــفــقـر ا
والـتـشــرد جتـارة  ومـهــنـة يـحــتـرفـونــهـا لـبــيع ألـسـلع
ــنـاديل ألــورقـيــة وغـيــرهـا وأخـرون ألـبــسـيـطــة مـثل أ

يعملون على تنظيف زجاج السيارات.
ومن أبـرز مـسـبـبـات ألـتـسـول وأكـثـرهـا أنـتـشـارآ هـو
ــرارة ألـــعـــنف وألـــتـــفــكـك أالســـري الــذي ذوقـــهـم أ
وأبـعـدهـم عن أالجـواء أالسـريــة أحلـمــيـمـيــة وعـاشـوا

حياتآ سوداوية بايَسة. 
سؤولـ ألوقوف بجـدية امام هذه لذلك يتوجب عـلى أ
الظـواهر وأحلـد من أنـتشـارها وتـقـد الدعم ألـكامل
ـــواطن هـــشــام ــؤسـس ألــبـــيت ألـــعـــراقي لالبـــداع ا
ألذهبي الـذي كرس وقـته في خدمـة أبنـاء بلده اواهم
وأحتـضـنـهم بـدال من االحـضـان ألتـي قذفت بـهم ألى
الشـوارع وكـان لـهم أب واخ وصـديق وعـلـيهم ارحم
من ألــرحم ألـــذي حــمــلــهـم تــســعــة اشـــهــر فــهــو من
اصــحــاب أالجنــاز أحلــقــيــقي الــذي عــلــمــهم وربــاهم
ووضع فيهم كل القـيم وجعل من فرد منـهم أن يعتلي
خشبة مسرح احلياة أجلديدة لـيظهروا للجميع بانهم
ـاضي وســاروا قـدمـآ الـى أالمـام نـحـو غـلـقــوا بـاب ا

مستقبآل جميآل مشرقآ.
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طاولـة مـراهـناتـهم بـصـالـة وطن مسـلـوب شـعبه االرادة
ـقـراطــيـة سـلـب أرواح تـنـفـذ مـفـتــوحـة عـلى الــدوام  د
سـرح بـكوالـيس أعدادهم وتُطـبق الديـكـتاتـورية خـلف ا
مسرحـيتـهم القـادمة ...فـــدوما هـناك قـادم يعـصف بنا
ــضــمــون كــــريح صــر تــخــتــلف األســمــاء واأللــقــاب ا
الــفــيـــزيــائي فــقـط يــتــغــيـــر أمــا كــيــمــــــيــائــيــا هم ذات

الشخص...
ية سعرها اركة عا صاحب الكرسي ذو البدلة األنيقـة 
ـسـتـورد مـصـروف شـهـر لـعــائـلـة مـهـمـشــة ..بـحـذائه ا

..يرمي النرد ....
لنـكون مـحض صـدفة يـستـبـعد الـفقـيـر وذوي الشـهداء
وأصـــحـــاب الـــشـــهــادات ويـــحـــذف صـــاحـب اخلـــبــرة

واألختصاص
 ومـاذا بــعـد .. يــثـبت حــاشـيــته حـولـه.. أبن الـعم وأبن

اخلال والنسيب. ... وأهمهم النسيب...
ثم تسحب سيـوفها األحـزاب لتثبت األحـقية واألفـضلية
وعـلى الــشـعـب أن يـولــيـهم واأل تــولــوا أمـره ...لألسف
..لـيس هـنـاك فـرق ب الـنـظـام الـسـابق والـوضع اآلني
...كـان العذاب كانت الطـعنـات سراً واليـوم إالبادة عـلناً
...تــبـاً لـكل مـرتـزقـة و الـلـعـنـات خـفــيـة ...والـيـوم جـهـراً
حضـروا لـوطـني وجـعـلـونا نـتـحـدث عن تـأريخ الـطـغات
كـأنـهم مالئـكـة...كـلـكم واحـد الفـرق ...األنـتـخابـات يـتم
ناصب تستغل للصالح اخلاص بال شراؤها مسبقاً وا

خوف ورادع...
وضاعت دمـاء شـهداء سـبايـكـر كمـا لـو أنهم لم يـولدوا

ستعربون مع الكُرد ليتم التقسيم .... ...وأتفق ا أبداً
شمال وطني  لم يعد شماله!!.

خوفي أن الندخله أبداً إالبتصريح من تل أبيب
سيحدث ذلك وطني  بيعه مذ سنوات وسنوات ....

ا قـبـلـهـا بكـثـيـر  أسـتغالل ببـدايـة الـسـبعـيـنـيـات ور
فـطــرة الـشــعب من قــبل احلــكـومــات الـتـي تـولــته دومـا
القرارات خارجية والتصريح بها عراقي ...ولليوم جند
ذلك حـتى بـعـد الــتـحـرر من الـسـجــانـ هـنـاك أبـالـسـة
سـاعدة مازالـوا يقـررون عنـا من خـارج حدود وطـني 
داخلية العبيد عليهم الطاعة وعبيدهم هنا والؤهم مطلق
...كم فاجعة حدثت حتى اآلن وانـدثرت دالئلها وصمت
طبـلون ...اسـتنـكار وتـنديـد لفـظا بال فـعل ...الصرف ا
راسيم االنتخابات أهم على بطاقة الناخب واالهتـمام 
سـتشـفيـات مهـملة ـرض  وت وا من أراوح تصـارع ا
ـدرسـة حـد الـقـرف...وأهـم من جـيل يـفــتـرش االرض 

بال مقاعد دراسة .....
بناء دور عـبادة بفـخامه تلـيق بشـعب يقف على أبـوابها

يستجدي قوت يومه وأين هم العُباد??
هــا نـــعم صح أنــهـم هــنــاك عـــلى األرصـــفــة يــبـــيــعــون
ـظللة مناديل ورقـية معطرة بدموع ركبات ا ألصحاب ا
ـناديل ـسـؤولـ بحـاجـة لـتـلك ا الذل والـعـازة مـواكب ا
لـيـمسـحـوا بـهـا احلـبـر من أصـابـعـهم بـعـد تـوقـيع عـقد

بيعنا للذي دفع أكثر...
رَمـيتُ نــرد.... مــازلـنــا نـتــدحــرج عـلى طــاولــتـهم وسط
قهقهـات مدمنـوا سفك الدمـاء ضعنـا بينـهم كـدم الشاة
على قـميص يـوسف وكم أربعـ عامـا سنـنتـظر لـيظـهر

احلق ويتحقق....
كفاكم رمي النرد....

واسكني صدري 
هنا في معطفي 
في ظل ديواني 

واجتاحي مجراتي 
واشيائي 
ضميري 

يا صباح الورد
واخلير 

ويا احلى حروف احلب 
يا بلقيس 

يا ليلى 
غني  ويا اعذب ما غنى ا

من مال ي الدهور 
ال تبالي 

اهزجي ..كالزهرة الوسنى 
كاشجار البسات 

كاحلى ما حكى الشاعر 
وما باركت من كل حروف احلب 

في كل سطوري 
wMO -بغداد (« …bM « wKŽ

في عــــام  1904أراد والـي بــــغــــداد "عــــبــــد
الوهاب باشا" إن يقوم بإحصاء عدد النسوة
في العراق. ويعطي لكل واحدة منهن. تذكرة
دن الثالث عثمانية (دفتـر نفوس) والسيما ا

وصل والبصرة. بغداد وا
وعــنـدمــا انـتـشــر اخلـبــر بـ أهــالي بـغـداد
قـامت قــيـامـتـهم ألنـهم اعــتـبـروا بـأن الـقـرار
س الــذي أقــدم عــلــيه الــوالي الــعـثــمــاني 
شـرفهـم ويحط من قـدرهم وكـرامـتـهم فـخرج
الــرجـال من أهــالي بـاب الــشـيخ والــصـدريـة
ورأس الــســاقـيــة يـتــقــدمـهم الــســيـد احــمـد
أفندي(ابن علي الكيالني) بجموع محتشدة.
كـمـا خـرج أهـالي مـحالت بـني سـعـد وقـنـبر
وعلي والفضل يتقدمهم رؤساء تلك احملالت
معلن الـسخط واالستياء تتـقدمهم الطبول
واألبــواق مـســلـحــ بـالــسـيــوف والـقــامـات
والــبــنــادق بــأهــازيـج شــعــبــيــة وهــوسـات

بغدادية.
حتى ادى األمـر إلى االصطـدام ب اجلـموع
الثـائرة وبـ اجلنـدرمة الـعثـمانـية لـيشارك
مـعـهم أهـالـي الـكـرخ بـطـبـولـهم ودمـامـاتـهم
وأهـازيـجـهم وأســلـحـتـهم يـتـقـدمـهم رؤسـاء
محالتـهم وحتى النـسوة خـرجن ثائرات من
جـمـيـع احملالت الـبـغـداديـة لــيـتـوجه جـمـيع
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الــلـــيل لـــيس مـــوحــشـــآ لــوكـــان فــيه
والصـبح مظلم اقصـد ابي الضـاويآ
اقــصـد حــالك من بــســمــتــ خـالــيــآ
بالبسمـت امي وابي من بعد ضوء
قــــــــد رحل مـن بــــــــعــــــــده الــــــــبــــــــيت
اقـصـد بـالـضـوء تـابوت ابي اشـتـعل
عــنــد ابــتـــعــاده يــخــفـت الــضــوء عن

البيت..

اذ يـاتــرى الـبــيت انــتـهى مــاذا جـرى
اذا فـعل اي ماهو اقـصد  ماذا فعل
ــعـنى في قــلـبي ظـهـر ا ذنب الـبـيت
عاني بكل سطر مااحمل هموم كلت ا
وقهر الوالـد بكلبي بـقى ومن جيتك

تعتذر.
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وبـــعـــضــويـــة الـــغـــد ســـوف نــفـــسخ
دد معدن صبرنا عضيات ارهاقنا و
الئــكـة عــبـيـر  وسـوف تــسـتــنـشق ا
ـركــبـات ونــتـسـلح دعــوتـنـا نــلـتــهم ا
يـكانكـيات نقـرب االوزان اجلزيئة با
الى افئدتنا ونهـمل الكثافات نعصي
احلـجـوم ونـبـدد االضـافات نـرسم في
اخملـيـلـة تـصــعـيـداً ومـوصالت نـرمي
ـا االهــات ونـتــمـتع بــاالهــمـاالت لــر
سنحطم الزجاجيـات  وسننعم بعبير
ـطـلوب االهـانـات سـوف نـكون غـيـر ا
ـــعــادالت وفي الـــنــهـــايــة نــرمي في ا
ــهــمالت وســنــلـعن بــالــقـفــازات في ا

W¹uCF « VzUB
احلظ نـعم نـلـعـنـة بـكل مـا اوتـيـنا من

قوة.
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أن يـكون نظيرا للكلبة التي تكـثر  العواء في ربوع أهلها فتدل عدوهم على أحرى به 
وما خـبر بـراقش عنـكم ببـعـيد. و يـشهـد الله لـست من أصحـاب العـداوات ألحد عوراتـهم 
غـررات اللـواتي إئتـمن هذا  الـثرثـار على مع أني قد عـرفت قصـصا  لـكثـيـر من  ا
خصوصـياتـهن فنـثر أسرارهن نـثر الـرامي لكنـانته  مع فـارق أن الفارس  يـنثـر عنوان

شجاعته ونبله وهذا الفسل  ينثر أدلة فجوره و فحشه. 
ـبـجالت كـانت تذيـل علـى كلـمـاته فـتـسـتـرسل في الـتـعـليق  و إحـدى  الـفـاضالت ا
أنـه ليس بـأهل للـتعـليق عـلى مـا يكـتب و ليس أهال ألن يـخالط فطـنت لغـبائه فـعرفت
إسمهـا  كلماته فـإنتحت جانـبا مراعيـة لوازم شموخـها و كبريـائها  و مسـتذكرة طيب

أخالقها فقاطعت صفحته من تعليقاتها  اجلميلة. 
نكرة مكانا تكشف فيه  بعض  األسرار لكن و لألسف الـشديد فما زالت صفحته  ا

 حيث ال  أم و الل مستأمن. 
فهل  نتـعظ  نحن جـميـعنـا فننـتقي أمـناء أسـرارنا مـثلمـا ننـتقي األصـدقاء  حتى ال
يتـعرف الغر عوراتنا من عنـتريات أحمق  يحسب نفـسه  شاعرا  له صوت  يعلو

علوا أظنه يغلب صوت خالدة الذكر ...براقش !!!!
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هو من اجلهل الذي يحمد لصاحبه. أنا أجزم بأن جهلي حلاله أظنه ال يعرفني و 
ناسبات  فأكشف سر مروري بصفحته ألدرس كتاباته وأكشف في إحدى ا قد أبـ
و تـفضح من التي تـفـضـحه من خالل جـعـجـعـاته  مـتـعـرفا عـلى أحـوال بـعض مـعارفه

يستظل برفقته و مخالطته مرة الثمار .
الـتي ينصب عـليهـا خيمته قـريض الشعـر و هذه في ظني أقـوى أعمدته ينسـب لنفسه
ـتهـالكة فـما مـر بسـمعي يومـا خبـر لشاعـر يخـطئ  في اإلمالء أخطـاء ينأى األدبية ا
يز ب ـتأدب فـهو لعـظيم جهـله ال  عنهـا طلبـة الثانـوية العامـة فضال عن األدباء و ا

الـضـاء و الـظـاء  ولـعـمـر الـله لـو كـان شـاعـرا بحـق لـعلـم من أصـوات احلـروف  ما ال
شتغل في األدب  فهل يكون الشعر بغير إتقان  لعلم األصوات. يعرفه عوام ا

في صـفـحتـه أسعـفـني غـبـاؤه  و ثـرثرته و تـفـيـهـقه فـهو حلـمـقه يـكـثـر من الوصف
الـذي يخـتـص به الـنـسـاء  فـلـلـمـرأة من مـهـارات الـوصف مـا يـعـيـنـهـا حـ تـلـجـأها
رأة تـلحق  الضـرورة لإلسهـاب أمام الـزوج أو األب أو األخ  ليـعيـنهـا و يوجـههـا فا
قلـبها و الرجل حق الرجل تـبع لعقله  و علـمه فيكتمل عـقل الرجل اجلاف بدفء قلب

لتستقيم مسيرة احلياة. رأة  ا
أمـا أن يــكـون في الـرجل  بـاع طــويل في احلـديث و اإلسـتـرســال في الـوصف  فـمـا


