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وطقوس لم نفعلها يوماً !!.
في الرواية فلسفة االرتباط النقي ف
"داويت" الـــذي وجــد في الــكــنــيــســة
سكـينـته و في االقصى الـصدر الذي
قـبـله وفي احلـائط مـسـتـودع امانـيه
وادعـيــته لم يـرَ تــنـاقـضـاً فـي حـبـهـا
جـمـيــعـاً لم تـكن مــا اخـافه ابـدا فـقـد

انسجمت روحه معها جميعاً .
لــقـد خــاف من الــبـشــر وحــسب كـان
خائـفـاً من معـرفتـهم حلـقيـقته دائـما
حتى حـ لم ينـتبه عـليه احـد كانت
تفرقة تظهر الـعجوز ذات االسنـان ا
في الـــفك الــعــلــوي الـــتي لم تــكن اال
ـالزم له دائـــــمــــا لـــــيــــقض خــــوفه ا
مضجعه. ليكون خوفه هذا سبباً في

قتله في نهاية الرواية .
الــروايــة عــظــيــمــة احملــتــوى تــضج
باالنـسانيـة كان الـراوي فيـها رسوال
بـلـيـغـاً عن بـلـده وعن كل مـواطن من
الـــعــــالم الــــثــــالث الــــتي بــــاتت جل
امــنـيـاته الــهـجـرة الــتي يـجـد فــيـهـا

ا بقي من ايامه. "النجاة" 
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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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تكسو عُري أحزاني ..
تدفء نبضاتي ..

قصائدك .. 
أرتديها كقالدة 

حول عنقي ..
أسدلتُ ستائر اخلوف
أغمضتُ أع الوهم ..

أغلقتُ ابواب القلق ..
لتغفو ب عيني  

لن اتوقف عن الغناء في احالمك
و لن .. اتوقف عن العزف

على قيثارة انفاسك ..
انت لي و لك انا ..

حتى تتساقط أعوامنا
عاما يتلو عام ..

رجُلي احلزين .. رفيق الروح
وت فيك لن أتوقف عن ا

حتى تذبل قصائدي العميقة
فوق يدك اجلميلة ..
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تـــعـــد الــكـــره األرضـــيه إحـــدى كــواكب
اجملـره ويـعـد هـذا الكـوكب اجلـمـيل من
ابـــداع اخلـــالق عـــز وجل في تـــكـــويــنه
وجعله لبني آدم مستقراً له وطمأنينة.
ـته افـسـد لـكن اإلنــسـان بـجـرمه وجــر
ودمر وعمل مالم يـعمل اتباع الـشيطان
بل فاق علـيهم كثـيراً علـماً انه خلق في

احسن تقو ...
لــقــد اثــبــتت األيــام وجتــلت عـن وجـود
كـــوكـــبــ فـي األرض كــوكـب الــيـــابــان
وكـوكب الــعـراق وشـتــان بـ االثـنـان 
ويـعد الـيـابان األكـثـر تطـوراً في الـعالم
من حـيـث الـتـكـنـولــوجـيـا واحلـاسـبـات
والصـناعـات والعـلم وغيـرها لـيس هذا
فـــقط بل حـــتى انـــاثه رحــمـــاء بــيـــنــهم
ولـطــفـاء واصــحـاب ثـقــافه وعـلم ورقي
وضـــــربت بــــــهم األمـــــثـــــال مـن حـــــيث
اإلنـسـانــيـة والـتـسـامح فــأطـلق عـلـيـهم
كــوكـب الــيـــابـــان ويــســـتـــحــقـــوا هــذه

التسمية ...
أما الكوكب الثاني الذي استحق اللقب
بثقه تامه ولكنه بصفات مغايره فالقتل
ـرض والعـصـابات والنـهب واجلـهل وا
ـافــيـات والـكــذب والـسـرقــة وجـمـيع وا
وبقات واصبح يضرب به األمثال في ا

الفساد في العالم .
فأي فـاسد وسـارق في دول العـالم يقال
له حالك حال الـسُراق في الـعراق اعني

بكالمي ساسة الصدفة (األقزام) .
بـل حـــتـى احملـــتـل األمـــريــــكي وقــــادته
ر علموهم على الرشـوة والرذيلة فبرا
حـاكم االحـتالل عـلى الـعـراق خـير مـثل
ا نـقـول فقـد سرق 17 ملـيار دوالر من
اموال العراق وشر البلية ما يضحك!!
وقــد ارتــأيت ان ابــدأ بــكــوكـب الــعـراق
وفسـاده اإلداري والـسـياسي والـثـقافي

واألدبـي والــــــعــــــلــــــمـي والــــــريــــــاضي
ووو....إلخ 

فـنـأخـذ مـثالً وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيم
وقد سميت بهذا االسم

ألنها تربي الطالب وتعلمه .
ة تترحم على فالعوائل الـعراقية الكـر
الــتـعـلــيم سـابـقــاً ألن األسـاتـذة وقــتـهـا
يـربـون ويـعــلـمـون الـطالب ويـحـافـظـوا
عـلى األمـانة وقـد صـانـوهـا وفـعالً (كاد

علم ان يكون رسوال) . ا
ان هيـئات الـتدريس تـتسـابق في شراء
الــدور والــعـــمــارات من خالل الــدروس
اخلــصـوصــيـة ودروس الـتــقـويــة الـتي
يـــجــبـــرون الــطـــالب عــلـى اخــذهــا وإال
فــالـــرســوب امــامه وإعـــادة الــســنه في
انــــتـــــظـــــاره واألمــــر مـن ذلك اجلـــــنس
الــلــطـيف بــالــرحــمـة واحلــنــان جنـدهم
ابـشع واسـوأ من األســاتـذة فـمـنـهم من
ــال يـــطــلـب من الــتـالمــيـــذ مــبـــلغ من ا
ادة وكمـا وضحه لي إلجناحـهم بتـلك ا
ـتوسط احـد الـطلـبـة بـالـصف الـثـاني ا
الذي طلبت منه مدرسه ماده اجلغرافيا
مبـلغ 250  الف ديـنـار عراقـي إلجناحه
ادة علماً بأن الشـعبة لم ينجح منها با
سوى  5طالب من اصل 30 طـالب وقـد
ـدير شكى ولي امـر الطـالب األمر إلى ا
ـــــعــــــاون وردوا عـــــلــــــيه اذهـب إلى وا

الوزارة وقدم الشكوى
ـشــاكل مع زوجـهـا ألنه ألنـنــا ال نـريـد ا

يعمل ..
وقسم أخر يبـيع اسئلة االمـتحان وهذا
ما عـرفنـاه من طالب اخـر الذي اشـترى
اسـئلـة امتـحـان ماده الـلـغة اإلنـكـليـزية
ـبـلغ وقـدره ـتـوسط  لـلـصف الـثـاني ا
الف دينار عراقي وقالت له ال 300000
تـعـطـيـهـا ألي طـالب ولـعـدم قـدرته عـلى

الـكـتـاب واألسـتاذ يـعـلم بـأنـهـا خـاطـئة
ويـعـطيه درجـه ويقـول هـذا مـا مـوجود
بالكتاب رغم خطئه اي مهزلة هذه واي
مـصــيـبه نـعــيـشـهـا واي مــجـتـمع نـحن

فيه!!! 
هل الــعــلــة فـي الــوزارة ام بــالــهــيــئـات
كلـفة بـتأليف التـدريسيـة ام بالـلجـان ا
الـــكــتب ام بــحــكـــومــة احملــاصــصــة ام
ــتـــســلــطـــة ام بــاالحــتالل بـــاألحــزاب ا

اإليراني ام باالحتالل األمريكي ??
هزلة ـصيبـة وا كل هؤالء مشـتركون با
فقد جاءوا لتدميـر العراق وشعبه كلهم
مــجـرمـون قــتـلـوا الـعــلم والـتــعـلـيم في

العراق ...
وحتى قول الرسول الكر محمد صلى

الله عليه و اله وسلم
ـهــد إلى الــلـحـد) (اطــلـبــوا الـعــلم من ا

( (اطلبوا العلم ولو كان في الص
دارس ألننا ال نستطيع كتاباتهما في ا

شــرائــهــا وحــده فــقــد اتــفق مع خــمس
طالب آخرين واشتركوا لـشراء األسئلة

درسة بهذا االتفاق . وال تعلم ا
ـعـلـمات ـدرسات وا إن مـا يبـرره تـلك ا
انهن في ضائقه ماليه ألخذهن قرضاً
(ســـلــفــة اخلــمــســـ راتب) وشــرائــهن
البيوت ونظراً لتسديد القسط الشهري
عيشـتهم فهل هذا فإن الراتب ال يكـفي 
مــبــرراً لــهــكــذا عــمل مــخــالـف لــلــشـرع

والقانون واألخالق ....
وغير ذلك كـثير !!! بل إن األسـتاذ يتفق
مع الــطــالب لـوضـع إشـارة مــعــيـنه في
دفتر االمتـحان ومعلم آخـر يأتي للقاعه
الـتي يــراقب فـيـهـا ويــأخـذ دفـتـر طـالب
مــتـــفــوق ويـــعــطـــيه ألخـــر لــكـي يــغش

ويسرق مجهود غيره .
سـبحـان الـله أين األمـانـة !! أين الـشرع
!! أيـن األخالق !! كـل هــــــذا ضــــــرب في

عرض احلائط ..
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أما الوزارة فحدث وال حرج فهذه األيام
مـنـشـغـله بـدرجـات التـعـيـ الـوظـيـفـية
ا ال التي يشوبها الـفساد وتاره تباع 
يـــقل عن 7 أالف دوالر وقـــد تـــصل إلى
وتــــاره تــــدخـل احملــــاصــــصـــة 10000
احلــزبــيـة وتــاره احملــسـوبــيــة .... وقـد

اشتعل الرأس شيباً .
كل هـذا الـفسـاد لم جنـد مـسـئـول محب
لــوطـــنه يـــعـــتـــرض ويـــحــاسـب هــؤالء

اخلونة للعلم والوطن ...
واألدهـى من ذلك وصـل الــــفــــســــاد إلى
الــعــظم وهــو الـطــامــة الــكـبــرى فــمـاده
ـتـوسط الـريـاضــيـات لـلـصف الــثـالث ا
فحكايـتها حكـاية معادالت فـيها اخطاء
ـعادلة خاطئة ال تغتفر فـأساساً تكون ا
بــرمــتــهــا وتــارة لــيس لــهــا حـل وتـارة
بكي ضحك ا نتائجها تكون خاطئة وا
ـســألـة كــمـا هي في ان الــطـالب يــحل ا

عــنــدمــا قـــررت ان اذهب مع رفــاقي في
ـوصل ــظــلـة الــعــراقــيـة الـى ا جتــمع ا
لـتـوزيع مــاجـادت به ايـادي الـعـراقـيـ
من تـــــبــــــرعـــــات حتـــــولـت الى مـالبس

لالطفال   ......
ـوصل وعلى بعـد ان انطـلقـنا بـأجتاة ا
طول الـطريق يـدور بـخيـالي ماذا هـناك
دينة االن وما الذي حصل وكـيف هي ا

وووووو كثيرة االسئلة 
غادرنـا بيـجي احملطـمة بشـكل كامل مع
االسف التــزال اثــار احلــرب والــقــذائف
وصـــور االرهــاب والــعـــنــجــهـــيــة والــة
الــتــدمـيــر الــعـدوانــيــة شـاخــصــة عـلى
جوانب الـطريق حتكـي قصص ومأسي
ن ضــــاعـت مــــنه امــــوالـه وذكــــريــــاته
ن ضاعت روحه وفصول حياته فيها و
واستشهد من اجل هـدف وقضية الزلنا
ـاذا ومن جنــهـلــهــا والنـعــرف مــاهي و
اجل مـاذا كل هذا الـدمـار وكل هـذا الدم

......
الـذي افرحـني ان مـصـفي بـيـجي عادت
شـعـلـته تــتـوهج من جـديـد وعـاد يـنـتج
ولــو جـزء بـســيط مـنه لــكـنه بــدأ يـنـتج
وتخرج الصهاريج احململة منه لتتوزع

على وجهاتها .....
ـوصل رغب قـساوة انـطـلقـنـا بـاجتـاه ا
الطريق وتكسيره وتـدمير اجزاء كبيرة
منـه لكن هـنـاك جهـد ولو بـسـيط ألعادة
احلـيــاة الـيه ......عـنــدمـا وصـلــنـا بـعـد
ـوصل وقت طــويل الى بــوابـة دخــول ا
كنت اتـخيـل ان دخولـنا سـيكـون صعب
وتفتيش وسيم وجيم وفحص للهويات
وووووو لـكن وجـدنـا االمـر سـلس جـداً
لـم يــأخـــذ مــنـــا اال كم دقـــيــقـــة من اجل

الدخـول ..... توجـهنـا بعـد السؤال الى
ر اجلـانب االيسـر وعـبـرنا اجلـسـر ا

وهو اجلسر الرابع لنستقر في االيسر 
بضيافة اهل نينوى الكرماء ......

الـــذي لــــفت انــــتــــبـــاهـي ان االشـــارات
رورية تعمل هـناك وملتزم الـسير بها ا
بـينـمـا في بـغداد التـعـمل واليـلتـزم بـها
ــديــنــة تــنــقــصــهــا احــد وان شــوارع ا
خدمات عمرانية لكـنها نظيفة من حيث
الـنفـايـات بل نظـيـفـة جداً وهـذا يـعكس
رقي ونــظــافـــة الــســـكــان قــبل نـــظــافــة

وحرص احلكومة احمللية ......
ـــــدارس الــــتي زرنـــــاهــــا و تــــوزيع ا
الــهـدايـا فـيـهـا كــلـهـا نـظـيــفـة وجـمـيـلـة
ـديـنة لم وابـنـيتـهـا مـرتـبة وكـأن هـذه ا
ـدرسـة عـلى تـدخل حـرب حـتى كـوادر ا
قــدر عـــالي من االنــضــبــاط والــنــظــافــة

هنية ...... وا
االلم وجـرح الـوجــدان يـكـمن في الـعـدد
الـــهــائل من االطـــفــال الــيــتـــامى الــذين
شـــاهــدوا وســمــعـــوا مــأسي وفــصــول
االرهاب والـقـتل والبـعض مـنهم شـاهد
كـيف حــزت رقـاب ابـاءهم وكــيف قـتـلت
ـشـاهـد الـكـثـير امـهـاتـهم فـزرعت هذه ا
في نفوسهم قد التتضح االن لكن للزمن
فــصـــول اخــرى تـــتـــركب مع نـــفــســـيــة

االنسان ......
في الــيــوم الــثــاني كــان لــزامـاً عــلي ان
ــدمـر ألشــاهـد ن ا اعــبـر لــلـجــانب اال

ماجرى هناك ......
ن وانـا اسـيـر دخـلـنـا الـى اجلـانب اال
ـة كــنت قـد ـديــنـة الــقــد في طــرقــات ا
شــاهـدت بــعض الــصـور عن مــخـلــفـات
ية الثـانية ومـا كانت عليه احلرب العـا

لكـل منـا في احلـيـاة انـسـان شـخص مـهم في حـيـاتـنا
يـهـتم بـنا ويـحـزن حلـزنـنـا ويـفـرح لـفـرحـنـا التـسـتطـيع
االبـتعـاد عـنه حـتى لـو اليـام عـنـدمـا تـفارقـه حتس بان
الدنيا ظالم حـتى لو كنت باجـمل بقاع االرض وجوده
معك يـحـسسك بالمـان والـطمـئنـيـنة والـفـرح واالبتـعاد
عـنه يــعــني احلــزن هـنــاك من يــعـتــبــر االم هي االمـان
كن االسـتـغـنـاء عنـهـا وقـد يـكون االب هـو الـسـند وال
الـــقــــوة االمــــان وقــــد يـــكــــون االخ او االخت او الــــعم

اخلال...
الصديق لـكل منـا كيف مـا ننـظر للـعطـاء هو االمان او
الـوطـن او ال حـسـب شـخــصــيــة الــشـخـص اجتـاه من
االحسـاس شي صعب ونـحن مخـتلـفون بذلـك كن كما
انت فـانت من تـصـنع نـفـسك بـنـفـسك الـصـبـر والـقـوة
هـمـا االمن واالمـان ال نـضـعف الــضـعف يـعـني الـنـدم
ويعـني حتـطيم الـذات وانـا اريد لـكل مـنا هـدف يـكافح
من اجــله لــتـــحــقــيق االمــان اجــعـل من نــفــسك هــدف

حملاربة الزمن والوقت ....
.قـلـيل هم من يـعـتـمــدون عـلى انـفـسـهم االكـثـر هم من

يعتمدون على الغير وتلك مصيبة .....

 ¡UÐb(« »UŠ— w

الثقافة .. هذه الـكلمة بحـد ذاتها موسوعـة تشابك فيها
فـارقات والتنـاقضات  وتتداخل في ما اليحصى من ا
بعضـها الـبعض الـعادات واألعـراف والسـلوكـيات التي
تختلف مفاهيمها وقيـمها  رفضها أو التأقلم معها من
مــجــتــمع ذات طــابع تــقــلــيــدي مــكــون من عــرق واحــد
وخـصـوصـيـات مــعـيـنـة يـقـطـن في بـقـعـة أرض مـحـددة
ومـــجــــتـــمع اخــــر مـــركـب من عـــدة أعــــراق وأجـــنـــاس
وخــصـوصــيــات مــتــعــددة في بــقــعــة ارض مــحـددة أو
فارقات متفرقة كما يختلف مـفهوم وهضم وتقبل تلك ا

والتناقضات من مجتمع الى أخر.
الثـقـافـة لـها دور هـام ومـتـميـز لـيس في تـطـور وازدهار
اجملـتــمع فـحــسب  بل ال شيء يــضـاهي دور الــثـقــافـة
كأفضل وسيلة عملية وحضارية غير مقيدة بزمن مع
ـومـة لـلـتـقـارب بـ افـراد اجملـتـمع وحـلـقـة وصل والـد
الواحـد ذو خـصوصـيـات مشـتـركة ومـجـتمع  مـتـعددي

اخللقيات العقائدية والعرفية واللغوية  ..الخ.
ـاء  والهواء  ا الريب فيه ان االنـسان بـحتاج الى ا
والغذاء لكي يستمر في احلياة ألن التفاهم والتواصل
ب الـناس عـلى الرغم مـن كل االختالفـات في السـلوك
والتفـكير بـحاجـة الى أرضية ثـقافيـة مشـتركة او قـريبة
من غيرهـا . كمـا أن الثـقافة تـعتـبر اهم وسيـلة ومـفتاح
لـفتـح كل األبـواب من اجل الـدخـول والـتقـرب الى عـالم

االخرين.
الثقافة جتدد نفسها مع مرور الزمن  في الوقت نفسه
حتافظ او تختـرق وتنقل نفـسها بشـكل القد واجلديد
من جـبل الى اخــر مـحـتـويـا عــلى الـتـفـاصــيل اجلـزئـيـة
ط وسـلـوك وطـريـقـة احلـياة والـكبـيـرة الـتي تـعـبـر عن 
اليـوميـة للـفرد الـذي بدوره يـشـكل اجملتـمع امثـلة قـليـلة
وبسيطة عن تـاثير الثـقافة على سلـوك الفرد في احلياة

اليومية :
أسلـوب احلـوار للـفـرد مع االخـرين  أسلـوب االحـترام
وعدم فـرض النـفس و تهـمـيش االخرين عـلى الرغم من

اخلالفات وعدم االنسجام.
نزل مع نـفسه  اسرته .. هل هو سلوك االنسـان في ا
منفتح عليهم ويتبادل اآلراء ويحترم كل فرد في العائلة
سـيـطر عـلى زمام كل حسب تـفـكيـره او هو الـنـاهي وا

األمور التي تتعلق بكل افراد االسرة.
سـلـوك الـفـرد في كـيـفـيــة الـتـصـرف مع الـوسـائل الـتي
ـاء والكـهربـاء واحلفاظ تستـعمل في احلـياة الـيومـية كا

على نظافة الشوارع واحلدائق.
ثقافة الفرد في اجملـتمع أساس ثقافـة اجملتمع بأكمله 
والـفــرد بــدوره ثـقــافــته تـكــون امــا مـوروثـه من االبـوين
واألقـارب أو مـكـتـســبـة من الـغـيــر الـغـيـر أي من افـراد
ـكن لـلـثــقـافـة ان تـولـد مع أخـرى في اجملـتـمع  كــمـا 
ارتقاء وتـطور احليـاة اليـومية لألنـسان . مع ديـناميـكية
ـعلومات النمو الـفكري واحلركـة الدائمـة في اكتساب ا
تلك ثـقف الذي  اجلديدة للـفرد يخلق مـنه الشخص ا
ـعلـومـات في مـخـتلف مـجـاالت احلـياة من التـجـارب وا
ـيزا وان يتفوق على ا جتعله مهيـئا ومؤهال ليكون 
االخرين بـخبـراته وجتاربه ومـعـلومـاته بالـتالي تـسخـير
عـلـومات في خـدمة االنـسان وذلك كل تلك الـتجـارب وا
من خالل سـلوكـه وتصـرفـاته  ألنه ال أهـمـيـة وال فـائدة
تلك مواهب عديدة ومعلومات كثيفة في للمثقف الذي 
مختـلف اجملاالت واحملـاور نظـريا  ولـكن بدون فعل او
تطبـيقها في سـلوكه وتصـرفاته مع احمليـط الذي يعيش

فيه. 
والـثـقـافــة لـيس حـكـرا عــلى احـد دون سـواه أو صـنف
كن ان يـكون الشاعر ثقف  مع من االنسان  لـذا ا
ــهــنــدس  احملــامـي  ا ــعـــلم  الــطــبـــيب   األديب  ا
السـياسي ألنـها تـثري الشـعر والألدب والـبحث والـعلم
مثلما كل هذه النماذج تـشكل الثقافة األشخاص الذين
ماهـرون واذكـيـاء الى درجـة انهم يـبـدعـون في مـجاالت
مثقـفون ولكن هذا ال يعني ان يكون أعمالهم هم أناس 
كل مثـقف مـبـدعـا كمـا ان الـثـقافـة تـخـتـلف من شخص

الى اخر أي من مثقف الى اخر.
في واقــعــنـــا الــيــومي هـــذا والــظــرف احلــالـي يــعــتــقــد
كن الكثيـرون بان االقتصـاد هو سالح العـصر الذي 
ان يـسـيـطــر به عـلى الــعـالم  وفي وجـهــة نـظـر اخـرين
الـتـكــنـولـوجــيـا هـو الــسالح األهم وانـا أرى من خالل
ـتــواضع الـثــقـافـة ســتـكــون اقـوى األســلـحـة في راي ا
ستقبل القريب  وانها سالح للمقاومة ... للدفاع عن ا
الـذات واجملـتـمع والــبـيـئـة واحلـفـاظ عــلى الـكـون ولـيس

سالحة فـتـاكـا لقـتل ومـحـو االخر بل
االنـــدمـــاج والـــتـــعـــايـش الـــســـلـــمي
والتاقلم مع الغيـر واخيراً الشعوب
تـذكــر وتــوصف وتــعـرف لـالخـرين

عن طريق ثقافتها.

فـقـط انـهـمــا جـنـود وهــو خـلق عـلى
اثــرهــمـــا "مــنــاضالً". وحــ قــرر ان
يغير حياته وجد اسمه حاجزاً فهذه
االسماء تطلق فقط على من هم مثله
"ثـمـرة النـضـال" فـسـرعان مـا تـصـير
الى" داوود" لــيـــبــعــد عن ذاته خــطــاً
رمي عـلـيه بال ذنب. لـيـنـال بـعـد ذلك
عــقــابـاً يــضــطـره الى الــفــرار خـارج
الوطن الى اثيوبيـا حيث يجد نفسه
مـضطـرا لـتغـيـيـر اسمه الى "ديـفـيد"
ـوافــقـة عـلى قـبـوله في بـلـد لـيـنـال ا
اوربي حــ يـفــشل بـذلك ال يــجـد اال
اسـرائـيل فـرصـة "لـلـنـجـاة" فـيـضـطر
عـلى اثـرهـا ان يــجـعل اسـمه طـريـقـا
للذهاب اليهـا فسرعان ما حتول الى
" داويت" لـيصـبح بـذلك ضـمن يـهود
تـبق في اثـيوبيا لـينتقل الفالشا ا
بـعـد ذلك الى اســرائـيل لـيـبـدا فـصل

اخر من معاناته. 
عجيب مـا تفعـله االسماء بـنا تنـقلنا
بـأعـ الـنـاس من مـعـتـقـد الى اخـر,
تـعــطـيــنـا وتـاخــذ مـنـا ,تـطـعــمـنـا و
تـبــيـتـنــا جـيـاع ,تـربــطـنــا بـتــعـالـيم
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بـعيـدين عـنهـمـا فمـعذره يـا رسـول الله
فـأنت مــديـنه الـعـلم واإلمــام عـلي عـلـيه
السالم بابها فمن أراد العلم فيدخل من
بابهـا ونحن بـعدنا عـنها طـويالً بفضل
إنــاث جــهالء عــاشــوا بــالــظالم وبــقـوا
بــالـظالم ال يــسـتــطــيـعــون رؤيه شـمس
العـلم ألنهـم سوف يـصابـون بالـعمى !!
نعم لقد اعـماهم الله تـعالى فهم (اعمى

البصر والبصيرة) ....
لـــــقــــد اصـــــبـح في األرض كـــــوكـــــبــــان
فـــأصـــحـــاب الـــعـــلـم كـــوكب الـــيـــابـــان
وأصـحــاب اجلـهل كــوكب الـعــراق فـمن
أراد اجلهل والـغش والـسرقـات فلـيأتي

إلينا نعلمه باجملان ....
العراق مـهد احلـضارات والعـلم يصبح

مرتع اجلهل واجلهالء
شتكى واجملرم ...... إلى الله ا
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غنتْ ( أم كلثوم )
عن شمسٍ 

تعزفُ األشواق 
ساءُ صالةَ السّهاد . عندما أذّنَ ا

وعدِ  على الرّسغِ تمكثُ ساعةُ ا
كجمرةٍ تتموّجُ بلظاها اللّحظات  
واللّوعةُ تقبعُ حتتَ سطوةِ دخانِ

السّكائر 
هي حالة من محياي لن تزول .

كنتَ أنتَ الظّلّ
حتتاجُ دائمًا ألغصاني

غيبَ واخلريف  وتخشى ا

َ العمر جمّعتُ لكَ سن
وبعضًا من أصواتي

نجم في صندوقِ أمّي ا
ذخرًا آلخرِ اللّمسات.

صوتكَ الطّفولي
 يهزّني كمهدٍ

ينقل فجواتِ العصور
شيب  إلى صهوةِ ا
عارف مع قوافلِ ا
كي أكونَ متحفًا

أزيّنُ احلقائقَ والشّبهات .
وقتَ األصيلِ

كلّما تدحرجتْ أوراقي
نحو مساحاتِ احلن .

أنتَ جذور ترتوي من ودقي
يتمايلُ االرتواءُ في مسافات األن .

كان الكنزُ موروثًا
قبلَ موتي 

ذكرتهُ أساطيرُ احلروب
صيّرتُ نفسي

لتالئمَ وقتكَ البرزخيّ أتعكّزُ على
سعفةٍ

منحنيةٍ أعدُّ بها مشاريعَ التّنازلِ
والقبول .

الباقي على العبورِ إلّا القليل
يا ضفّةً بال نهرٍ … لي حكاية
ضاعتْ من بالي كلّ احلروف

دعني استنجدُ بقلمٍ لعلّه 
يرسم زفرةً على شغافِ القلوب 

واجعُ مواقعَ احملن وتنقطُ ا
مثلَ طفلٍ على لوحتهِ يلوّنَ الغيوم
رغمَ أنّي اتّخذتُ حنجرتي عشًّا

ِ القدومِ  لبلبلٍ يصدحُ  لتقاو
وأنسجُ األحالمَ على كف الرّيحِ 

حتتَ قبّةِ األوهام..
b - البصزة Uš …d¼e «b³Ž

ـــدن فـي وارشـــو وبـــرلـــ وروتـــردام ا
ووووو .....

ن شاهـدت تلك الصور في اجلانب اال
نـفـسـهـا لـكـنـهـا في عـام 2018 في زمن
ـــزيف الـــغــربي الـــعـــالم كـــل الـــعـــالم ا
خـــاصـــة يـــدعــــــــــوا الى الـــسالم والى
احلـب والى الــــتــــســـــامح والى الــــروح
االنــسـانــيـة والـرأف بــاحلـيــوان والـقط

والفأر.
ة ـدينـة الـقـد  عـندمـــــــا جتـولت في ا
ب الـركام وبـ احلـطام وبـ البـيوت
الـــتي ســقــــــــــــــطت عــلـى ســاكــنــيــهــا
والتــزال جــثــثــهم حــتى الــسـاعــة حتت
االنــــقــــــــــــــــاض عـــلى تــــاريخ ســـحق
بشـكل كامل عـلى ارث وحضـارة امتدت
ئات السنـ سحقتهـا شعارات الغرب
ـزيفـة الـكذابـة لـتمـحـوا ارث الشـعوب ا
في ماضيها وحضارتها شاهدت العالم
االنــســاني كــيف تــعـــامل بــعــنــجــهــيــة
وعنصرية وحقـد دف لراوبط الشعوب
ــمـتـدة من الـعــريـقـة لــتـاريخ االصـول ا

قد الزمان .......
وصــــلت الـى احلــــدبـــــاء تــــرجـــــلت من
السـيـارة قلـبت نـاظري اعـتـصرني االلم
وت داخل صـدري وانـا اتـنـفس عـطـر ا

ينبثق من ب ركام احلدباء...
  احلـدبـاء الــتي سـقـطت وســقط مـعـهـا
ـــقــابل ســقط ــوصل وبــا تــاريـخ اهل ا
ـمتـد من البـصرة معـها الـدم الـعراقي ا

حتى الشمال ......
في جامع النوري سـقطت احلدباء وفي
شوارع البصرة والناصرية والديوانية
عــلـقت الفــتــات وصـور الــشـبــاب الـذين
اسـتـشـهــدوا في سـبـيل اعـادة احلـدبـاء

هكذا امتـزج الدم باحلجـارة فأنتج اخر
ارقـ اننا لوحة تـقتل عيـون القتـلة وا
الزلــنـا شــعب واحــد الزلـنــا الــعـراق كل

العراق .......
سالم عـلى الـعـراق وعـلى شـعـبه وعـلى
شـهداءه االبـطـال وعلـى حجـارته الـرمز

وعلى كل اهله 

سـنـعـود والبــد ان نـعـود قـريـبـاً لـنـقص
لالجـيـال الـقـادمـة انـنـا تـعـرضـنـا ألكـبر
مـحـرقـة واكــبـر هـجـمـة هـمـجـيـة قـادهـا
الـعالم الـغـربي االنـساني ضـد االنـسان
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سـحـقـاً لـكـم وتـبـاً الزلـنـا نـرفع اعالمـنـا
والزالت روؤســنـا اعــلى من جــبــروتـكم

ـدن لـكن هـيـهات ان تـسـحـقوا هـدمتم ا
ـتـدة من ذلك الــصـنـديـد االرادة انـهــا 
داحي الــبـاب ابـو احلــسن عـلـي الـكـرار

سالم الله عليه  ..... عاش العراق 
يزي قهر

bNH  -  بغداد « bLŠ«

رغـوة ســوداء هي الــروايـة الــرابـعـة
لـلـكــاتب الـشـاب حـجـي جـابـر فـبـعـد
سـمـراويت ومــرسى فـاطـمـة و لـعـبـة
ـغـزل كتب الـشـاب روايـته الـرابـعة ا
الــتي اتــفـقـت مع سـابــقــاتــهـا في ان
موضـع النـبض االول لـهـا وطنه االم

"ارتيريا".
يــســرد الــراوي احــداث الـروايــة في
شـاهـد حتى سـلسـلـة مـتقـطـعة مـن ا
يصعب في البداية الربط فيما بينها
حيث تتـنقل الرواية زمـانياً ومـكانياً
في كل فـصل منـها بـطـريقـة قد تـبدو
عـبــثـيـة لــكن مـا ان تـنــتـهي الـروايـة
حتى ندرك اننا ما كـنا لنتحمل سرد
ــعـانــاة وتــعــلم تــلك الـدروس تــلك ا
دفـــــعـــــة واحــــدة لـــــذلـك اظن ان ذلك
االسـلـوب كـان اسلـوبـاً نـفـسـيـاً اكـثر
من كونه اسلوبا تقنياً في السرد. 
ف "ادال" الشاب االرتيري الذي وجد
نـفسه يـحـمل اسم جـبل بـعـد ان كان
ارتــبـاطـه الـوحــيـد بــهـذا الــبـلــد هـو
الثورة ..فهـو ولد وتصيـر من اجلها
بال ام و ال اب مـحـددين فـهـو يـعـرف


