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الــذيــوع واالنــتــشــار النــهــا جـردت
بــكـــرامــة االصــيـل عــلى مـــقــايــيس
ومعايير النقديـة عير النظيفة التي
سادت اجـواءانا االدبـية طـوال هذه

الفترة االخيرة
ــبـدعـون االصالء الــذين أرتـفـعـوا ا
فـــوق كل الـــتــزام ضــيـق نــراهم في
أغـلب األحـيـان خـارج الـنـقـد األدبي
والـــســــاحـــة االدبـــيــــة رغم رســـوخ
أقــــدامـــهـم وأصــــالــــة مـــواهــــبــــهم

وأبداعهم . 
ــلــتـزم ان عــلى الــقــارىء الــواعي ا
يـــرفـض هـــذا الـــتـــمـــويه الـــســـاذج
ويشـيح االقالم الـلـدنة الـتي حتاول
ان تــسـتــعـيــر صالبـتــهـا من خـارج
اصـالــتــهـا عــلى حــســاب الـرســالـة

األدبية.....
أن اخلـيـول الـهـجـيـنـة التـي تركض
بال صـهيل التـمـثل حقـيـقة األصـالة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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من أجلِ قــطـر الــتـمــنّي وغـصنَّ
ذوَت (كـــســـاكــورا) الـــبـــقـــاءِ 
بـيـضـاءَ مــلـغـومـةً بـالـقـهـرِ
أنزلـقتْ من عـلى وترِ ربـابةِ
ـمـر ألـسنِ شـهـودِ الـعـمـرِ 
احلـــبـــرِ األحــــمـــر لم تـــكن
ألصابـعَ حشـرجـةِ أخـاديدِك
و محاوالتِك الالملـتئمةِ أثَر
فقد كان في جسدِها ,
ينـتشـرُ  خوى مـصبِ عرق
ابــتُــلــعتْ كــجــزيــةٍ الــروحِ 
أُقــتــطــعَـتْ من قــبسِ وجعِ
مخـاضِ الـتـكـوينِ في عالمٍ
أُدمغهُ بـالفـوضى مثـقوباً
بخـرافةِ تـعويـذةِ طوفانِ
تـأبى قـدمـاهُ إلّا  ِ التـ
أنْ تسـرعانِ بـجناحي
هُــــدهُـــــدٍ ثُـــــبــــتَـــــتَــــا
ساميـرٍ عنكـبوتيةِ
اآلثـــامِ صـــوبَ آثــارٍ
ضلّتْ طريقَ الهدي
مُـعــتـلّـةً بــالـقـسـوةِ
تقتـلعُ وحيَ الفكرِ
تــــــرتــــــدي هـــــوى

عــيـنــاه آثـمــتـان وقــبـضـةُ اجملــهـولِ 
بــلـوطِـهِ لم تـنـجُ بـتــرنـيــمــةِ مـعــتـكفٍ
حتــجّـرتْ في دوامــةِ شــهـيقِ الــفـراغِ
اَلَـا يـسـتــفـيقُ !!! كـسـاهُ غـبـارُ الـذل
ظلَّ واهــمـاً عــنــد قـوافلِ الــضــجــيجِ 
لـوجهِ الــرمـادِ يـرجــو الـصـفحَ (جَفَّ)
ريقُ نخلةِ صهيلِهِ وسطَ قهقاتِ النارِ
اجملـــلــجــلــةِ تــنـــادي هل من مــزيــدٍ ?
ومــقـبـرةُ األوهــامِ تـغصُّ بــقـادمــيـهـا
(تــنــثـرهم)!! قـش بـزفــيــرِ تـثــاؤبِــهـا
ــــتــــقــــطّعِ مـن فــــجــــوةِ الالهــــروبِ ا
الترابيةِ تمتصُّ آثارَ الدمعِ من عرقِ

غادرين .  ا
كانت مجردَ جنـمةِ مطـرٍ أجبرتْ على
اجلـلــوسِ عـلى كـرسيّ اإلنــتـظـارِ في
جوفِ سرابِ مواويلِ صحراءِ الوقتِ
الالرملـيةِ حـيث السـماءُ تـبرقُ لردعِ
طيعِ تـكورةِ بصـدرِ القـابضِ ا اآلهِ ا
ـنهكـةِ دون محاولةِ للكـافِ والنونِ ا
ِ في مـوسمِ الـتـجـذيفِ بـأشـرعِ الطـ
الــفـــيـــضـــانِ عـــكــسَ مـــنـــقـــارِ اخلط

الزمني.
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في أوردةِ الغزلِ
كحقنةِ ( مورف ).

ينزلُ النشيدُ خجالً 
من ساريةِ الغروبِ
أثناءَ تنزيل العلمِ
في يومِ احلدادِ

ألنّ اجلسدَ يلتحفُ األلوانَ األربعة
يتوسدُ البكاءَ

بال خوفٍ وال حسد
تهبطُ ذكرياتُ أمٍ

على قماطِ ابنها األخير
كرسالةِ نبيٍ

تدفّق تستجدي قوةَ احلليبِ ا
تصّلبِ  من نهدِها ا

. واقفِ اجلفافِ

ب ليلةٍ وضحاها
قررَ الغيمُ أن يهبطَ فوق البحارِ

طر ليبعدَ شرَّ ا
األعذاقُ تعانقُ األطفالَ
لتكفَ شرَّ  احلجارة 

جتوبُ العيونُ
شغافَ القلوبِ 

لتكشفَ سرَّ الهوى
الذي ينتمي آلخر مسافةٍ من العمر .

كي ال تنحرفُ القصيدةُ
عن مسارِها

وتذهبُ في أدراجِ الدواوين
قررت مغادرةَ األقالمِ

غاليق   وتغلق أبوابها بأغلفةِ ا
ثمَّ تدبُ على مهلٍ 

تــركـنـا زراعـة الـورد وتـعـلـمـنـا مـانـوع
االسلحة وكيف تفككها وترباس وبيت
الترباس وفرضة وشعيره وووووو

لــكن لـهـنـا وكل شيء قــابل لـلـتـصـلـيح
ــا انـــنــا لم نـــخــســـر االصــرار عــلى

احلياة وروح االبداع ..
ولندع الـ8 سنوات 

لم تمر سنة واحـدة ونيف حتى دخلنا
الكويت 

ومــــاذا وراءهـــا جـيء بـــالــــعـــالـم كـــله
لــيــســتــخـدمــنــا كــحــقل جتــارب حــيـة

...واهدافا حية ...
ـدن وســاحــات مـفــتـوحــة لــكل شيء 

حيه ومأهولة بالسكان ... 
 جــربـوا كل اسـلـحـتـهم عـلـيـنـا ومـدى
تــأثــيــرهــا لـــيــخــتــبـــروهــا ومن بــعــد
يـسووقـها لـلعـالم حتت شعـار ناجـحة
في االخــــتـــبــــارات اثـــنــــاء عـــاصــــفـــة
الــصــحـــراء وحــرب اخلــلـــيج... حــتى
ـفـكـرين شـركـات االدويـة والـعـلـمـاء وا
واصـحـاب الـقـصص واحملـدثـ كـلـهم
اســـتــغـــلـــوا هــذا الـــهــدف احلـي لــكي
يسـتخـرجوا منـه ما يتـاجروا به فـيما

بعد .....
اجنـلت الـعـاصـفة وانـحـصـر االعـصار
وعندمـا ينجـلي االعصار تـعلم كم عدد

االشجار التي سقطت 
لــكن مع كل هــذا اليــزال هـنــاك اصـرار
عـــــــراقـي عـــــــلى احلـــــــيـــــــاة وصـــــــنع

احلياة..... 
حتى جاءوا في  2003كل هدفـهم قتل
االصـرار الـعـراقي في احلـيـاة ...ومـنذ
سنه يتفنون في القتل والتدمير  15
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تـبايـنت اآلراء مابـ مـؤيد ومـعارض
ـقـبـلـة الـتي من بـشـأن االنـتـخـابــات ا
ـقبل ـتـوقع إجـراؤها في  12أيـار ا ا
والـتي تـعـد أول انـتـخـابـات سـتـجري
ناطق بعـد استعـادة السـيطرة عـلى ا
الــتي كــانت مــحــتــلــة من قــبل داعش
االرهـابي  فـيـمـا يـتـوقـع آخـرون عدم
أجرائها اصالً  فهـناك قوى سياسية
تـتـذرع بـعـدم حسـم مسـالـة الـنـازح
ــتـضـررة وعـودتــهم إلى مــنـاطـقــهم ا
والــتي لـم يــتم أعــمـــارهــا وهــذا ذاته
يــــعـــده الـــبـــعض مــــبـــررا لـــتـــأجـــيل
فــيــمـا يــؤيــد الــبـعض االنــتــخــابـات 
وبإصـرار على اجـراء ها في مـوعدها
ـتـضـررة ـنـاطق ا احملـدد ومـعـاجلـة ا
والــنـازحــ في الـدورة االنــتــخـابــيـة
ـقـاطـعة وهـنـاك مـن يـدعـو  اجلـديـدة 
ــشــاركــة بــهــا االنــتــخــابــات وعــدم ا
بسـبب خيـبات األمل وقنـاعتـهم بعدم
جدواهـا  فـعـمـلـيات الـتـزويـر سـتـقدم
ارقـامــاً مــتـفق عــلــيـهــا مــسـبــقــاً بـ
رشحة لالنتخابات األحزاب والكتل ا
وســتــعــلن مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات

بنجاحها .
ـنـافـســة في االنـتـخـابـات عـادة تـتم ا
مابـ حزبـ أو ثالثة أو أكـثر أسوة
بــبــقــيــة  دول الــعـالـم وحــسب نــظـام
انية  مجلس الـنواب والدورات البـر
فــــيـــمــــا أفـــادت األخــــبـــار بــــان عـــدد

انـية ـرشحـ في االنتـخابـات البـر ا
ـــقـــبـــلـــة بـــلغ عـــشـــرة آالف مـــرشح ا
يــنــضـــوون حتت أحــزاب ســيــاســيــة
تتجاوز  200حزب أو كتـلة سيـاسية
قـيـاســاً بـعـدد الـنــواب الـبـالغ عـددهم
بـهـذا الـعدد الـكـبـير 375 نـائـبـاً فقط 
قعد االنـتخابي من يتـزاحمون علـى ا
اجـل حتـقـيـق حـلم الـفــوز واحلـصـول
عـــــــلى االمـــــــتـــــــيــــــازات والـــــــرواتب
واحلــــــمــــــايــــــات واخملــــــصــــــصـــــات
والسيـارات وبدل اإليجـار وااليفادات
ونـثـريـة الـضـيـافـة الـشـهـريـة ومـبـالغ
ــولـــدة والخ  وقـــود الـــســـيـــارات وا
نــاهــيك عـن صــفــقـات الــفــســاد الــتي
ـوازنة طالت الـبالد وأدت إلى عـجز ا
في كل عـام والــتي يـتـحـمـلــهـا الـعـبـد
غلوب على أمره واطن ا الفقير للـه ا
وزيـادة نـسب االسـتـقـطـاع من رواتب

تقاعدين . وظف وا ا
بــهــذا الــعـــدد الــهــائـل وبــعــد أجــراء
االنتخابات وعملية فرز األصوات هل
ســـيـــكـــون أمل بـــتـــغــيـــيـــر الـــوجــوه
ـانـيـات والـضـمـائـر والـذ ونـرى بـر
مــشـــابـــهــات فـي األمــانـــة والـــصــدق
لـلـنائـبـة النـرويـجيـة العـراقـية األصل
الــتـي ظـــهـــرت عــلـى إحـــدى قـــنــوات
الـفــضـائــيـة هـاجــرت وعـائـلــتـهـا إلى
الـــنـــرويج وحتـــدثـت بـــكل بـــســـاطـــة
وصـــــدق عـن حـــــيـــــاتـــــهــــــا  زيـــــنب

يهبُّ عليكَ العزمُ
كالغيثِ إذا نزلَ بال عفةٍ  وادراك
اء يتساوى في غيّهِ اليابسُ وا

في تلك الليلةِ
عنى  ساعة ألقاء ذراتِ ا

على أحداقِ النجوم
هربت ولم يبقَ إال التراب

يقطنُ على حواجبِ الضياء.
يا قمراً

متى تدرك أنّ النّهارَ  ال ينفع
في دروبٍ تسترعي انتباهَ الرمالِ 

كبدُ السماءِ ال يشبعِ
من دماءِ الطلقاء

عندما ينبطحُ الظلّ فوقَ الغصونِ .
على أسوارِ  البستانِ

اشـعـر بـالـعـار ألنـني لم أكـن مـوجوداً
ألجـــيب عــلى الـــســؤال ولـــهــذا أعــلن

استقالتي الفورية ) .
نحن بحاجة ماسة إلى معجزة بعدما
ـعجـزات  وجدبت األرض ولى زمان ا
وانتـشر الـفقـر والعـوز وأصبح أراذل
القوم أسيادهـا ثكلت األمهات ورملت
وأصـحـاب الــنـسـاء ويـتـمت األطـفـال 
الكفاءات افترشوا األرصفة للحصول
عـلى فــرصــة عـمل ولــو بــأجــر يـومي
لــســـداد كــفـــاف احلــيــاة,وانـــتــشــرت
ـعانـاة يومـا بعد اإلمراض وازدادت ا
يوم بسبب سوء اخلدمات وانعدامها
وأصــــبـــــحت احلـــــقــــوق اخلــــاصــــة,

الــسـامـرائي امـرأة في الـعـقـد الـثـالث
من عمـرها واهم هـواياتـها كـرة القدم
عــــمـــلت في بــــيع الـــصــــحف ومن ثم
بائعة في محل لـبيع اللحوم تخرجت
بـدرجه ماجـسـتيـر من جـامعه أوسـلو
في احلـقـوق ثم وصـلت بـتـرشـيح عن
حزب العمـال وانتخابهـا نائبة تسكن
في شقة من  50متر بالقرب من مبنى
ـان لـتـذهـب مـشـيـا ألـيه وتـعـمل الـبـر
لساعات مـتواصلة بـأمانه وتؤكد بان
ثل الشـعب ويعيش نفس ـاني  البر
حياته وال يكون أفضل منه بأي شيء
واطن وضـمان يـذكر ويـعمل لـراحـة ا

حقوقه. 

وهل ستـشهد  الـدورة االنتخـابية من
ـان اجلــدد يــتــســمـون أعــضــاء الــبــر
ببعض صـفات وأخالق وزير التـنمية
الـدولـيـة الـلـورد مــايـكل بـيـتس الـذي
قــدم اســتـــقــالــته بــســبب تــأخــره عن
حضـور مجـلس اللـوردات البـريطاني
ورفض الـــتـــراجع عن مـــوقـــفه بـــرغم
مــنــاشـدة رئــيــسـة وزراء بــريــطـانــيـا
تـيـريزا مـاي وأعـضـاء اجمللس اال انه
لم يـتراجع عـن موقـفه وإصـراره على
االستـقـالة والن  اجملـلس ناقش خالل
الـــدقــائق الــتي تـــأخــر فــيــهــا ســؤاال
مـــوجـــهـــا لـه  وفـــور حـــضـــوره قـــدم
اعـــتـــذاره عن تـــأخـــره قـــائالً ( أنـــني

ــنـال    ,نـعم ــواطن حــلم بـعــيـد ا بـا
نحن بحاجة إلى معجزة آلهية حتقق
حـلمـنا الـذي طال أمـده بحـياة رغـيدة
وامن و وأمــــان فـي بــــلـــد  يــــتــــمــــتع
بـلـد الـبـتـرول بـالـثـروات الـطـبـيـعـيـة 
بـلـد العـنـبـر الـذي ال مـثيل له والـغـاز 
في كـل بــلـــدان الــعـــام وحــدهــا ارض
احلضـارة الرافـدينيـة التي تـنتج هذا

احملصول .
أملنا بالله وحده  سبحان الذي يغير
وال يــتــغــيــر قــادر كــر  أين قــارون
وثــمــود وعـاد وفــرعــون ذو االوتـاد ..

دوام احلال من احملال .
—bOý— bOLŠ ¡Uł - بغداد

ضـــيـف مـــصـالوي قـــادم من الــــصـــ
لتغيير اجلواز 

 يــجــلـس مــعي في الـــســيــارة اليــزال
شابا ثالثيني العمر

الــذي يـغـيب عـن الـعـراق كـثــيـراً اكـيـد
ا لـم يتعـود عليه سيـفاجئ بـالكثـير 
خارج البـلد مع هذا نـضطر لـنشرح له
ـاذا نـحن هـكذا قـبل ان يـتـهم الـشعب

بالتخلف واالنحدار.....
قـد شـرحـت له مـايـكـتـنـزه خـاطـري في

ذلك
قلت ياعمر 

 عندمـا ذهبت قـبل كم سنة الى تـركيا
تـفـاجـأت بـالـرقي والــنـظـافـة والـتـقـدم
الـتـركي وعـنـدمـا رجـعت سـألت والدي
ــاذا االتــراك لـديــهـم كل هــذا الــتــقـدم

واحلضارة ونحن ال ?
قال النـهم اخـر حرب دخـلوهـا قبل 70
ســنــة وخالل هـذه الـ 70 ســنــة بـدأوا
ـا وصـلـوا الـيه الـبـنـاء حـتى وصـلـوا 

اليوم .....
ياعمر 

انت مــوالــيـد 80 هــذا يــعــني عــنــدمـا
بدأت احلرب العراقية االيرانية لم تلد

بعد 
هـل تـعـرف مـاذا تــعـني حــرب طـاحـنـة

دة 8 سن ....
يـعــني انك خـرجت مــنـتــصـراً وتــمـلك
جـــيـــشـــا قـــويــا يـــصـــنف مـن اشــرس
ية الكثـيرة اخلبرة لكن اجليوش العـا

قابل ..?? ماذا با
سوف ابسط لك االمر

عــنـــدمــا تـــصــاب بــاالفالونـــزه تــأخــذ

امـــبـــســـلـــ وبـــارســـتــمـــول وبـــعض
ــــضـــــادات احلــــيـــــويــــة ... تـــــأخــــذ ا
كبـسـولتـ يخف االلم بـعد  6ساعات
مع انحـباس االدرار قلـيالً قد ال تـشعر

به اول وهلة 
لكن بعد ان تأخذ شريطا كامال يصبح

ادرارك متقطعا...
اذا انت عـاجلت مـكـانـا ودمـرت مـكـانـا

اخر بسبب هذا العالج .....
نــحـن خــرجـــنـــا مــنـــتـــصــريـن بــلـــغــة
قابل ماذا خسرنا??  الرصاص با

خـســرنـا االف الــرجـال الــذين خـلــفـوا
االف االرامل وااليتام ......

ومن هــنـا بـدأ مـسـلــسل هـدم اجملـتـمع
عــنـدمــا مـرت 8 ســنـوات تــعــلم فـيــهـا
الــشــعب لــغــة الــرصــاص وفن الــقــتل
واغــاني الــقــتل وحــمل الــسالح حــتى
اصـبح الدم والـقـتل انـشودات وطـنـية
يــطـرب لــهــا الــصـبــيــان واالجــيـال....
واصـبحـنـا نردد لـلقـادة بـالروح بـالدم

نفديك
(والي يرشك مي نرشه دم )

وهكذا اصـبحت حيـاتنا وان لـم نشعر
كـلـهـا دم دم دم وقـتـال ومـعارك وحـمل

بنادق..... 
صــارت صــورنــا اجلــمــيــلــة في الــزي
سدسات العسكري وجوانـبنا حتمل ا

ومخازن الرصاص 
تخـلينـا عن اكتـناز الكـتب والتحـفيات
والــلـوحـات الــفـنــيـة لــنـعــلق مـكــانـهـا

بندقية...
واصبحت خزائننـا عبارة عن كم علبة

سدس او بندقية...  رصاص 

لــكن اليــزال في داخــلــنــا ذلك االصـرار
وان كان ضـعيف لـكنه حي انـنا نـنشد
الغد وننشد االمل في حياة افضل ...

لكن لم يعد للحياة معنى ???
اصبحت احلياة بدون متعة ابداً

 كان لكل شيء متعة 
للحب متعة ولالشواق متعة 
حتى للحزن متعة ولاللم متعة 
متعة عندما تمسك يد من حتب 
متعة عندما جتلس مع احبابك 

متعة عندما تسافر 
متعة عندما يأتي العيد 
متعة عندما يأتي رمضان 

متعة عندما يرفع علم اخلميس
متعة عندما تردد النشيد الوطني 
كانت هناك متعة حتى في الطعام 

متـعة عنـدما يأتـي الصيف لـيأتي معه
ــشــمش مــوسم الـــرقي والــبــطـــيخ وا

والتفاح وااللو......
متعة الشتاء في البرتقال والالنكي 

متعة في طبخة الباميا.... 
متعة في اخليار بالصيف واخلس في

الشتاء.... 
اصــبح االن كـل شي مــوجــود وفي كل
وقت ولم يعد هنـاك متعة في كل شيء

ابداً....
اصبحت حياتنا رتيبة بدون هدف وال
اصرار وبدون حماس ليوم اجمل 

عنـدما يـحاولـون وبشـكل مسـتمـر قتل
االصرار على احلياة واالبداع فيها

لم يعد هناك متعة في احلياة.....
يزي قهر
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حقـوق مـغبـونة وديـون مـتأخـرة السـداد مـاب قـبول ورفض
ـنح الفرسان صـفتهم التي يـستحقون وامتـعاض تقرر أن 
....بــواسل صـوالتـهم شـهـد لـهــا الـقـاصي والـداني ..وتـظن
أفـراد من احلـكـومة وكـمـا نـعـلم أن بـعض الـظن أثم أن تـلك

احلقوق كثير على من طهر االرض وخلص العرض..
ب شـد وجـذب تـساؤالت تـطـرح نـفسـهـا في الـوقت الراهن
هل سـيــكـون راتب الــشـهــيـد ومــسـتــحـقــاته من ضــمن تـلك
الـقـرارات ام سـتـبـقى بـعض األمـور مـعـلـقـــــــة  حـبـرا عـلى

ورق ..
ن هـتكت دمعاتهم قدس بكل فـصائله سور أمان  احلشـد ا
عـلى قـارعـة طـريق الـسيـاسـيـة الـعـرجـاء ..وبـالنـسـبـة لـلـغـير
اوراق مقـامرة لكسب رهان كبـير  اربع سنوات من الكفاح
قاتل من حشدنا لم يطرق بابهم من أي مضت فـي بيوت ا
ـعنـوية اديـة وا جـهـة مسـؤولـة حقـيـقيـة لـتتـفقـد أوضـاعهـم ا
..صـور تــذكـاريــة فــقط الغـيــر بـيـت الـشــهـيــد  فالن ووالـدة
الـشـهـيـد ووو...مـجــرد صـور فـتـغـرافـيـة لـلـذكـرى كـانت بال
تعـديل أنساني حقيقي ..ومـامن عراقي يخفى عليه األزمات
ـتـتـالـيـة لـتـلك الـعـوائل اجملـاهـدة ..نـعم مـجـاهـدة ..أغـلبـهم ا
عادوا أبـنـائـهم الـغيـارى بـنـعوش أو فـاقـدي أطـراف جرحى

بألف جرح ..
.جـرح احلـرب وبـاقي األلف من حـكـومـة عـزت عـلـيـهم حـتى
توفـير الـدواء ليتـعاجلـوا وهمـلت أبنـائهم أهـلهم بـيوتهم وكل
ــكن أن تـزول إال آه الــكـرامــة صــداهـا يــدوي كـقــنـابل آه 

احلروب اليهدأ اال بنصر مؤز  ...
.يـا حـشـدنـا ...نـعـتـذر لـكم بـأرواحـنـا ودمـوع صـادقـة ألنـنـا
وقـفـنـا كل هـذا الـوقت مـشـاهـدين مـسـرحـيـتـهم ضـدكم ..لم

نحرك ساكن لنعلنكم أسياد النصر ..
كيف لـبلـد بحـكومـته بشـعبه بـكل مفاصـله أن ينـاقش طويال
قـرار مـهم كـهـذا ..أنــهم أخـوانـنـا أبـنـائـنـا حـمـلـوا أرواحـهم
قـرابــ قـدمـوهـا ألرض الـرافـدين بال تـردد لم تـكن غـايـتـهم
نــصـــرة دين فــقـط ال ..كــانت مـــعــركـــتــهـم من أجل كل دين
ا عليها ..لم تكن مهمتهم وطائـفة ..من أجل ارض العراق 

عنصرية ..
اذا يعاملون بعنصريه?? أذن 

نـابر يـا مالئكـة الله األنـسي نعـلنـكم أسيـاد النـصر بـكل ا
بـروح نـقيـة كـنتم ومـازلـنا تـضـحون من أجـلـنا غـيـر طامـع
ـنـصب ومـكـسب ..هـدفـكم كـان األمـان لـكل أمـراءه وطـفل
كي تستمر ضحكاتهم بال خوف ..لكل كهل لينعم بالسالم 
هدفـكم كان لـكل شـاب ليـبني مـستـقـبال بال شوائب طـائفـية
ذاهـب مـذهبـكم وطبـقـيـة ..وكـانت كل األديـان ديـنـكم وكـل ا
ــســيــحــيــ ..اربــتت ايــديــكـم عــلى أكــتــاف اإليــزيــديــ وا
والصـابئة كانـوا كلهم أهـلكم وكل امراءه أختـا وأما لكم لذا

بذلتم أرواحكم ليحفظ العرض واألرض.
نعتذر لكم بحق أننا وقفنا بال حراك يا أسياد النصر

تفـضلـ وهذا قلـيل وقليل.. ليس ألحـد فضل عـليكم انـتم ا
بارك .. اليعادل قطرة من جنيعكم ا

واحلشد انتم أسياد النصر كنتم ومازلتم.
ناصب يااااا أصحاب ا

واحلشد لستم متفضل على احلشد
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شؤوم وفيه دمرت امريكا العراق قبل ايـام من هذا التاريخ ا
ومــعـهـا (44) دولـة بــأسـاطـيــلـهـا وجــيـوشـهــا الـعـراق ارض
احلـضـارات بـحــجـة حتـريـر الـكـويت ... حـيث قـادت امـريـكـا
ومن لف لـفــهـا مـؤتـمـر الــكـويت العـمـار الــعـراق والـذي عـقـد
بتاريخ 12- 14من شباط 2018 بـتنظيم مشـترك ب غرفة
جتـارة وصـنـاعـة الـكــويت والـهـيـئـة الـوطـنــيـة لالسـتـثـمـار في
العـراق والبنك الـدولي السيئ الـصيت ...  هكـذا يراد اعمار
تـلكاته وسلبت حرياته ودفنت العـراق والذي نهبت أموالة و
ال العام واخلاص وحتى االثار التي هي احلـضاره وسرق ا

مجد احلضارة لوادي الرافدين ... 
ـؤتـمـر من شـرفــاء الـعـراق الـذين سـرقت ولـلـمـتـابـعـ هـذا ا
أمـوالـهـم بـسـبب جـرائم الــكـويت وتـامـرهـا عــلى قـيم الـعـراق
ــضـحـكـة الــتي فـرضـتــهـا جلـنـة اال والـذي حـاك الــلـعـبـة ا

تـحدة بـضغط من امـريكا والـكويت والـتي الزالت تسـتنزف ا
أمـوال العراق وثرواته دون وجه حق ... وللـمتابع على افعال
ـوجب الـفـقرة (19) من تـلك الـلـجـنة اخلـبـيـثـة التـي شكـلت 
ــرقم (687) لــســنــة الــقـــرار الــصــادر عن مــجـــلس االمن ا
ـوجب الفـقرة (20) من (1991) و تفـعـيل اليـات عمـلـها 
ــتـحــدة بـرقم الـوثــيـقــة الـتي أصــدرهــا االمـ الــعـام لال ا
ـتـحـدة ــوجـبـهـا ســمـيت بـ(جلـنــة اال ا (S/225539)  و
للـتـعويـضـات) ومقـرها جـنـيف وهي عبـارة عن مـجلس ادارة
ـثـلي مـكـون مـن (خـمـسـة عـشـــرة) عـضـوا" بـتـشــكـيـل من 
ـطالـبات أعضـاء مجـلس االمن وكان وظـيفـة اللـجنـة دراسة ا
والبت فـيهـا وتقديـر االضرار واخلـسائر ولـيس للـعراق حتى
حضـور جلسـات مـجلس االدارة (اللجنـة ) ولم يذكر أسباب
عدم حـضور العراق في هذه الـلجنة ورغم ان من اليـة عملها
ـوضوع ورغم قـيـام العـراق ولـعدة التـصـرف الرئـيـسي في ا
مرات لـلحصول عـلى صبغة (مـراقب) لتقد طـلبات تعويض
أبــتـدءا" من عــام (1991) ولـغـايــة (1996) بــالـرغم من ان
ايــران تـقــدمت في عـام (2003) بـطــلب تــعـويض عن تــلـوث
ميـاهها االقليمية بان حرب حترير الكويت في عـام (1991)
 والذي قادته أمريكا سيئة الصيت ... ومن االستقراءات
الـتـاريـخـية أن هـذه الـلـجـنـة ومن ادارهـا أستـثـنت الـعـراقـي
ـتـضـررين من تـقـد الطـلـبـات بـشأن الـعـدوان عـلى الـعرق ا
تـحده ـتلـكات فـقـدمت الى (جلنـة اال ا ارضا" وشـعـبا" و
للـتعويضات) لـغرض التعـويض من االضرار التي تنجت عن
احتالل الـعراق لـلكـويت وهـذه من سيـاقات عـمل تلك الـلجـنة
ـتحدة االمـريكية ومـدى هيمـنتها ... هكـذا هو دور الواليات ا
على اال احملـتدة وتسخـيرها الهداف مشـبوهة هوالء الذين
سـتباح ... فـكيف عدالة كانـوا ينخـرون في اللحم الـعراقي ا
هذه الـلجـنة من ان ادارة سـينـما في اسـرائيل تـقدمت بـطلب
تـعـويـض لـقـلـة عـدد الـرواد الى الــسـيـنـمـا وهـنـاك االالف من
االشخـاص قدموا تقارير طـبية الى اللجنـة لغرض تعويضهم
ارسـتهم لـلجنس عن اخلوف وتـاثيـر العامل الـنفـسي على 
وسوريـا تقدمت بطلب تعـويض نتيجة غيـمة مرت من سمائها
وامطـرت ماء ملوثا بزيـوت نفطية وشـركات كبرى في الكويت
ــواد وطـلـبت قـامت بـاحــراق مـخـازنــهـا بـعــد تـفـريــغـهـا من ا
بـالتعويض  ,هذه مـصيبتنا واالكبـر هو النهب الموال العراق

بـعــد االحـتالل أضـافــة الى ضم أجـزاء من
االراضي الـــعـــراقـــيــــة بـــعـــد االحـــتالل
االمـريـكي في جـنـوب الـبـصرة من دون
وجـه حق . فــهـل من نــاصـــر او مــعــ
الخـــذ حق الــعـــراق انـــهــا بـــحق ثــورة

احلس ( عليه السالم) فأجندوها .

سعف يتدلل
كشعرِ غجريةٍ تمازحُ الرّيحَ والطبول
ويناغي الغرورَ على جذعٍ يعاني

الضمور
رّ بلبل تائه من الفضاء ا  ر
لقضاء ليلةٍ فيها ضوء يرقصُ

وقمر يغني .
هيا بنا

نعاينُ اخلوابيَ
على أكتافِ النسوان
فيها أنواعُ اخلاليا

يفيضُ من جوانبها العسل
لقد تيقنت أخيراً 

أن الرفات ستعود… 
b - البصرة Uš …d¼e «b³Ž

مـــتــــمـــكن يـــفــــوتـــة األسم األصـــيل
وينطلي علية القلم الدخيل. 
لتزم حاضر متيقظ النقد ا
لتزم حارس مؤتمن النقد ا
لتزم حامي رسالة النقد ا

ولــكـنه غــائب عن الـسـاحــة األدبـيـة
وغيـابه ترك الـباب مـفتـوحا يـفتحه
ــــرحــــلــــة كـل دخــــيل . وفي هــــذه ا
ــر بــهـا الــنــقـد الــعـصــيــبــة الـتي 
راحل وفي غـياب االدبي باصـعب ا
ــــبــــدعـــ مـن رجــــاالت الـــفــــكـــر. ا
تخـترقـنا حركـة نقـدية زائفـة واهية
ال تستند الى اساس منهجي علمي
مــدروس وال تــرتــفـع عن مــســتــوى
اجملامالت الشـخصية الـتي ال تثمر

كشوفة .  دائح ا غير ا
والـطــامــة الــكــبــرى ان بـعـض هـذه
األســـمــاء تـــعــرف حـــجم نـــفــســـهــا
وتــقـتـحم احلــركـة االدبـيــة اقـحـامـا
ــا ادى الى مـــشــبـــوهــا مـــبــتـــذال 
الــكــثــيــر من اصالء االدب الـى تـرك
الـــســاحـــة او حــيل بـــيــنـــهــا وبــ
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ــة تـطــوف الـذهن ثــمـة مــواقف مـؤ
وأنــــا أقـــرأ ســـيـــوال جــــامـــحـــة من
األحـكـام الـنــقـديـة الـفـجــة الـعـابـثـة
تـطـرح بال مسـؤولـيـة ودون مـباالة.
فـالــذين يــحــمـلــون الـكـالم الـنــقـدي
عــنــدنــا ..امـــا فــئــة حتــمل مــعــاول
الــهــدم.. وامــا فــئــة عــلى ضــحــالــة

النصوص تتيمم..
بـعـض مـا يــسـمـى بـالــنـقــاد لــعـبت
ــقـدرات األدب . وسـطت ومـازالت 
على كـرامة الفـكر فـرفعت حضـيضا
وانــــزلـت رفــــيـــــعــــا وفـق مــــاتــــراه
مـنـسـجـمـا مع مـصـاحلـهـا اخلـاصة
ــا ادى الى ابـراز أسـمــاء دخـيـلـة
وطـــمــسـت اخــرى أصـــيـــلــة النـــهــا
رفـضت ان تـكـون أجـراسـا تـقرع او
طـبوال تـدق في سـيرك اسـتـعراضي
هـزيل أبــعــد مــا تـكــون عن روحــيـة
األدب وكـــرامــة الـــفـــكــر . وأحـــسب
القـارىء الواعي يـرضيـة رصد هذه
الــظــاهــرة دون ذكــر األسـمــاء ورفع
األقــنـــعــة عـــنــهــا . ومـــا من قــارىء


