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نتائج االستطالع الذي قامت به مؤسسة البيت 

  الثقافي العراقي

  

  
قامت مؤسسة البيـت الثقـافي العراقـي ضـمن اسـتفتاء النخـب والكفـاءات 

باختيار أفضل خمس مواقع الكترونيـة عراقيـة واسـعة االنتشـار مـن بـين 

وتم اختيـار موقـع كتابـات   موقع فعال على الشبكة الدولية

موقع وكـان التنـافس كبيـرا مـن بـين المواقـع التـي تنافسـت وهـي 

ا متخصصا في الصحافة االلكترونية، كمـا 

ــة  ــاة الفيحــاء الفضــائية كأفضــل قنــاة عراقي ، وكــان تســمية قن

   .كثيرةومؤسسات اعالمية أسماء 

 

الراحلين

وأنCCا اقCCرأ رسCCالة العزيCCز زيCCاد عبCCد الوھCCاب ألنعيمCCي 
بمناسبة الذكرى اHولى لرحيل والCده رحمCه F الCذي 
كان من كتاب النور ومازالت صفحته فCي النCور حتCى 

 محبييCCهبعCCد رحيلCCه لتكCCون لCCه أثCCرا خالCCداً فCCي ذاكCCره 
وأصدقائه وقرائه،  وأنا أقرؤھا تذكرت الرسCالة التCي  
بعثھCCا لCCي  الراحCCل ألنعيمCCي والتCCي تعكCCس حبCCه للنCCور 
والنCCCCCوريين  وقCCCCCد  أخذتCCCCCه الCCCCCذكريات إلCCCCCى بغCCCCCداد 

وشوارعھا ومقاھيھا مCرورا بمCدن العCراق ودرابينھCا  
نعم أنھا لغة الوفCاء التCي تحCدث بھCا الراحCل عCن 
من غادر إلى الرفيق اHعلCى 

  .سبل اRتصال

وبھCCذه المناسCCبة RبCCد لنCCا مCCن وقفCCة وفCCاء واسCCتذكار 
لكتCCاب النCCور الCCراحلين لنعاھCCدھم بأننCCا سCCنكمل درب 

  النور على خطاھم مستنيرين بمشاعل إبداعھم

  طنھم وتفاني أق�مھم في سبيله 

  عامر رمزي الذي توفي مساء اليوم 

حمد الصائغ

نتائج االستطالع الذي قامت به مؤسسة البيت 

قامت مؤسسة البيـت الثقـافي العراقـي ضـمن اسـتفتاء النخـب والكفـاءات 

باختيار أفضل خمس مواقع الكترونيـة عراقيـة واسـعة االنتشـار مـن بـين 

موقع فعال على الشبكة الدولية 50أكثر من 

موقع وكـان التنـافس كبيـرا مـن بـين المواقـع التـي تنافسـت وهـي  كأفضل

 :كاألتي 
  

  الحوار المتمدن 

  مركز النور

  صوت العراق

  سومريون نت

   

ا متخصصا في الصحافة االلكترونية، كمـا كاتب 15واختارت أيضا 

ــة تــم  ــاة عراقي ــاة الفيحــاء الفضــائية كأفضــل قن تســمية قن

أسماء التنافس كبيرا بين 

  

  بقلم رئيس التحرير

  

الراحلينة وفاء مع قفو  

  رحم F كتاب النور

وأنCCا اقCCرأ رسCCالة العزيCCز زيCCاد عبCCد الوھCCاب ألنعيمCCي 
بمناسبة الذكرى اHولى لرحيل والCده رحمCه F الCذي 
كان من كتاب النور ومازالت صفحته فCي النCور حتCى 

بعCCد رحيلCCه لتكCCون لCCه أثCCرا خالCCداً فCCي ذاكCCره 
وأصدقائه وقرائه،  وأنا أقرؤھا تذكرت الرسCالة التCي  
بعثھCCا لCCي  الراحCCل ألنعيمCCي والتCCي تعكCCس حبCCه للنCCور 
والنCCCCCوريين  وقCCCCCد  أخذتCCCCCه الCCCCCذكريات إلCCCCCى بغCCCCCداد 
وشوارعھا ومقاھيھا مCرورا بمCدن العCراق ودرابينھCا  

نعم أنھا لغة الوفCاء التCي تحCدث بھCا الراحCل عCن .... 
من غادر إلى الرفيق اHعلCى زم�ئه وأصدقائه فمنھم 

سبل اRتصال بھمومنھم من أبعدته المنافي وتاھت 

وبھCCذه المناسCCبة RبCCد لنCCا مCCن وقفCCة وفCCاء واسCCتذكار 
لكتCCاب النCCور الCCراحلين لنعاھCCدھم بأننCCا سCCنكمل درب 

النور على خطاھم مستنيرين بمشاعل إبداعھم

طنھم وتفاني أق�مھم في سبيله بحبھم لو

  F  فرحم  

  عبد الوھاب النعيمي

  علي محمد نجف

  حسن الكاتب

  علي الجبوري

  المستشار خالد عيسى طه

عامر رمزي الذي توفي مساء اليوم صديقي وآخرھم 

 

حمد الصائغأ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

̀```ا  ̀```دمھا حمامتيھ ̀```اجي تتق ̀```ب الخف اول الحض̀```ور الش̀```اعرة العط̀```رة زين
الجميليت`ين زھ`راء وزين̀`ب تبعتھ`ا عائل`ة ا\س̀`تاذ يعق`وب يوس`ف وزوجت̀`ه 
الش̀`اعرة الق̀`ديرة من̀`ى الخرس̀`ان وش̀`اعرة الن̀`ور الص̀`غيرة فاطم̀`ة يوس̀`ف 
التي كرمھ`ا ا4س`تاذ ع`امر رم`زي بأس`م مؤسس`ة الن`ور لنجاحھ`ا وتفوقھ`ا 
اربھا بالطول ا4مر الذي شكرت فيه الطفلة فاطم`ة عم`و 

  .. عامر ودعت للنور بالتقدم وا4زدھار 
 

تبعھما ا4ستاذ عبد الرزاق داغر الرشيد يرافقه عضو مكتب بغ`داد الجدي`د 
ا4س̀`تاذ عب̀`د الحس̀`ين زن̀`اد ال̀`ذي ش̀`رفنا انتمائ̀`ه وتواج̀`ده ث̀`م ك̀`ان لعائل̀`ة 

ا اض`افته ض`حكات ابنتي`ه اس`تبرق حض`ورا متمي`ز  ا4ستاذ عل`ي الزاغين`ي
وقم̀`ر اللت̀`ين تش̀`ع م̀`ن مUمحھم̀`ا الب̀`راءة والنق̀`اء ليك̀`ون حض̀`ور كاتب̀`ة 
المق̀`ال مكم̀`U 4عض̀`اء ا4جتم̀`اع ومعلن̀`ا ع̀`ن بدايت̀`ه الت̀`ي افص̀`حت عنھ̀`ا 
مش̀`اعر ا4خ``وة النبيل``ة والص̀`حبة المتفاني``ة وا4خ``Uص والح``رص عل``ى 

  
تخللت ا4جتم`اع فق`رات كثي`رة ووقف`ات عل`ى مش`اريع قادم`ة واس`تعدادات 

  _ :لمناسبات آتية يمكن ان نوجزھا بما يلي 
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مكتب مؤسسة النور في بغداد يستأنف نشاطه في 
أجواء رحبة

̀`دة  ̀`ور \س̀`باب عدي ̀`وارس الن إ4 أن أجنحتھ̀`ا .. ط̀`ال أم̀`د انتظ̀`ار اجتم̀`اع ن
بلون المحبة وتتكلل بندى ا\خوة وتفانيھا لتك`ون 

مرتع`ا للقائھ`ا  5/6/2010حدائق متنزه الزوراء عصر يوم السبت المواف`ق 

م`دير مكات̀`ب الن̀`ور ف̀`ي الع̀`راق ا4س`تاذ ع̀`امر رم̀`زي تص̀`ّدر أجتم̀`اع الي̀`وم 
بطلّته المتميزة وروحه المرحة مقتنص`ا ك`ل ش`اردة وواردة ومعلن`ا اص`راره 
عاودة نشاط مكت`ب بغ`داد وأ4 س`يمارس س`لطته ا4داري`ة مھ`ددا بنف`ي 
واقالة كل من يخالف ذلك م`ن اعض`اء المكت`ب ا4م`ر ال`ذي دع`ا الجمي`ع ال`ى 

̀```ا  ̀```دمھا حمامتيھ ̀```اجي تتق ̀```ب الخف اول الحض̀```ور الش̀```اعرة العط̀```رة زين
الجميليت`ين زھ`راء وزين̀`ب تبعتھ`ا عائل`ة ا\س̀`تاذ يعق`وب يوس`ف وزوجت̀`ه 
الش̀`اعرة الق̀`ديرة من̀`ى الخرس̀`ان وش̀`اعرة الن̀`ور الص̀`غيرة فاطم̀`ة يوس̀`ف 
التي كرمھ`ا ا4س`تاذ ع`امر رم`زي بأس`م مؤسس`ة الن`ور لنجاحھ`ا وتفوقھ`ا 

اربھا بالطول ا4مر الذي شكرت فيه الطفلة فاطم`ة عم`و الدراسي بدمية تق
عامر ودعت للنور بالتقدم وا4زدھار 

 

تبعھما ا4ستاذ عبد الرزاق داغر الرشيد يرافقه عضو مكتب بغ`داد الجدي`د 
ا4س̀`تاذ عب̀`د الحس̀`ين زن̀`اد ال̀`ذي ش̀`رفنا انتمائ̀`ه وتواج̀`ده ث̀`م ك̀`ان لعائل̀`ة 

ا4ستاذ عل`ي الزاغين`ي
وقم̀`ر اللت̀`ين تش̀`ع م̀`ن مUمحھم̀`ا الب̀`راءة والنق̀`اء ليك̀`ون حض̀`ور كاتب̀`ة 
المق̀`ال مكم̀`U 4عض̀`اء ا4جتم̀`اع ومعلن̀`ا ع̀`ن بدايت̀`ه الت̀`ي افص̀`حت عنھ̀`ا 
مش``اعر ا4خ``وة النبيل``ة والص``حبة المتفاني``ة وا4خ``Uص والح``رص عل``ى 

  ..التواجد والعمل 

تخللت ا4جتم`اع فق`رات كثي`رة ووقف`ات عل`ى مش`اريع قادم`ة واس`تعدادات 
لمناسبات آتية يمكن ان نوجزھا بما يلي 

إيمان الوائلي

  

  

مكتب مؤسسة النور في بغداد يستأنف نشاطه في 
 أجواء رحبة

 

 
 

̀`دة  ̀`ور \س̀`باب عدي ̀`وارس الن ̀`د انتظ̀`ار اجتم̀`اع ن ط̀`ال أم
بلون المحبة وتتكلل بندى ا\خوة وتفانيھا لتك`ون الوارفة قررت ان تصطبغ 

حدائق متنزه الزوراء عصر يوم السبت المواف`ق 
  .المرتقب

م`دير مكات̀`ب الن̀`ور ف̀`ي الع̀`راق ا4س`تاذ ع̀`امر رم̀`زي تص̀`ّدر أجتم̀`اع الي̀`وم  
بطلّته المتميزة وروحه المرحة مقتنص`ا ك`ل ش`اردة وواردة ومعلن`ا اص`راره 

عاودة نشاط مكت`ب بغ`داد وأ4 س`يمارس س`لطته ا4داري`ة مھ`ددا بنف`ي على م
واقالة كل من يخالف ذلك م`ن اعض`اء المكت`ب ا4م`ر ال`ذي دع`ا الجمي`ع ال`ى 

  .مؤازرته وتأييده 

 

 إيمان الوائلي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يك̀`ون أجتم̀`اع اعض̀`اء مكت̀`ب بغ̀`داد نص̀`ف ش̀`ھري يح̀`رص الجمي̀`ع عل̀`ى _ 
المس̀`اس بحرمت̀`ه ي̀`تم م̀`ن   قدس̀`ا 4يج̀`وزا4لت̀`زام بموع̀`ده واعتب̀`اره تاريخ̀`ا م

خUله مناقشة اھم المستجدات في الس`احة الثقافي`ة وعUقتھ`ا بمؤسس`ة الن`ور 
  .الثقافية وابداء ا4راء والمقترحات ومناقشتھا بجدية ودقة 

  
يك̀`ون ھن̀`اك لق̀`اء ش̀`ھري ف̀`ي منت̀`دى المس̀`رح الك̀`ائن ف̀`ي ش̀`ارع الرش̀`يد _ 

خUل`ه مناقش`ة واق`ع ح`ال مؤسس`ة  يمكن لجمي`ع الن`وريين حض`وره ، ي`تم م`ن
الن̀`ور ومتابع̀`ة نش̀`اطاتھا الثقافي̀`ة ويمك̀`ن تق̀`ديم المقترح̀`ات م̀`ن قب̀`ل الجمي̀`ع 
ومحاولة ا4خذ بالجيد منھا ويتخلله منھاجا يتم فيه ا4حتفاء بالمبدعين الكب`ار 

وا\حتف̀``اء بالكت̀``اب المغت̀``ربين والوق̀``وف عل̀``ى  وتك̀``ريم الكت̀``اب المتمي̀``زين 
̀``تاص̀``دارات الن```وريين وا ̀``ادم ومحاول```ة تثبي ̀``ور الق  4س̀``تعداد لمھرج```ان الن

ووتفعي̀``ل دور كات̀``ب المحافظ̀``ات .ا\يجابي̀``ات ومناقش̀``ة الس̀``لبيات وتع̀``ديلھا 
  .وتعزيز عUقته بمكتب بغداد من خUل ھذا اللقاء الشھري 

 

تكليف ا4ستاذ علي الزاغين`ي من`دوبا نوري`ا \تح`اد ا\دب`اء ي`تم م`ن خUل`ه _ 
فية والتواصل المشترك بين ا4تح`اد والن`ور كمؤسس`تين تغطية النشاطات الثقا

بھ̀```ذا   ثق̀```افيتين مھمت̀```ين وبالت̀```الي ايف̀```اده مكت̀```ب بغ̀```داد بتقري̀```ر اس̀```بوعي
  .الخصوص 

التحرك نحو الشخصيات الثقافية الفنية وا4دبية المھمة في البلد ومواكب`ة _ 
رم`وز النشاطات الثقافية وتسليط الضوء على النق`اط المھم`ة م`ن خ`Uل تل`ك ال

بالش̀`أن الثق̀`افي وتفعي̀`ل دور مؤسس̀`ة الن̀`ور واب̀`راز دورھ̀`ا الثق̀`افي   المھتم̀`ة
  .لذلك وتأسيس قاعدة رصينة 

تخص̀``يص لجن̀``ة تت̀``ابع اح̀``وال الن̀``وريين م̀``ن خ̀``Uل م̀``ؤازرتھم وزي̀``ارة _ 
مرضاھم ودعمھم المعنوي لما له من تأثير بالغ في نفوسھم وھو د4ل`ة تع`زز 

  . بين جميع ا4طراف   التواصل ا4سري

  
  

  
عل̀`ى جمي̀`ع اعض̀`اء مكت̀`ب بغ̀`داد دع̀`م مؤسس̀`ة الن̀`ور م̀`ن خ̀`Uل مواق̀`ع _ 6

واب``راز اھ̀``دافھا   عملھ``م ا4خ``رى لتعزي̀``ز ا4واص``ر الثقافي̀``ة م``ع المجتم̀``ع
  .ومحاولة تفعيل دورھا بشكله الحقيقي 

با4ض̀`افة ال̀`ى تل̀`ك النق̀`اط ھن̀`اك ام̀`ور كثي̀`رة تم̀`ت مناقش̀`تھا وتح̀`ددت اي̀`ام 
  .. قادمة لنشاطات مھمة اتفق الجميع على اولياتھا سنوافيكم بھا 4حقا 

  

 تخل̀`ل ا4جتم̀`اع اتص̀`ال ا4س̀`تاذ ع̀`امر رم̀`زي با4س̀`تاذ مؤي̀`د الUم̀`ي نقي̀`ب
انتخ`ب  الصحفيين وتقديم التھنئة له بأس`م الن`ور عل`ى منص`به الجدي`د كون`ه

رئيسا دوريا \تحاد الصحافيين العرب واع`رب ا\خي`ر ع`ن امتنان`ه وتثمين`ه 
̀``ذي تقدم̀``ه مؤسس̀``ة الن̀``ور الثقافي̀``ة وبص̀``متھا  لل̀``دور المھ̀``م والمتمي̀``ز ال
̀`اب ب``ارزين ع``راقيين  ̀`افي الي``وم واس̀`تقطابھا لكت ̀`ي الواق``ع الثق المتمي``زة ف

ع دائ`رة وعرب واشاد بدور ا4س`تاذ احم`د الص`ائغ المھ`م والري`ادي ف`ي ص`ن
  .ثقافية تتسع يوما بعد اخر بتميزھا وثرائھا وعطائھا 

 

كما اش`اد مكت`ب بغ`داد ب`الجھود ا4س`تثنائية لUس`تاذ ع`امر رم`زي وا4س`تاذ 
يعق̀```وب يوس̀```ف والس̀```يدة من̀```ى الخرس̀```ان ل̀```دورھم المتمي̀```ز وتواص̀```لھم 

  .واصرارھم على التميز والرقي 
م وض̀`عوا اش̀`ارات اخ̀`رى اكتم̀`ل اجتم̀`اع الن̀`وريين عن̀`د تل̀`ك النق̀`اط ا4 انھ̀`

  استعدادا للقاء القادم وامنياتھم ان يكون القادم افضل واجمل 
و4يفوتن̀`ا ان نش̀`كر م̀`ن تخلّ̀`ف مرغم̀`ا ونرج̀`وا ان يك̀`ون اول الحض̀`ور ف̀`ي 

  .المرة القادمة 
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ميسانية ثقافية مؤسسة النور تشارك في ليلة 
  العائمة بمدينة العمارة على قاعة السفينة

  

  
  جمعي``ة الش``عراء الش``عبيين  أق``ام البي``ت الثق``افي ف``ي ميس``ان بالتع``اون م``ع

ف̀`ي ميس̀`ان ونقاب̀`ة  ومنت̀`دى مظف̀`ر الن̀`واب ومؤسس̀`ة الن̀`ور للثقاف̀`ة واDع̀`Uم 
  .الفنانين واتحاد ا\دباء ليلة ميسان استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل

  
  

  

أش`ار فيھ`ا إل`ى أھمي`ة إقام`ة وألقى مدير البيت الثقافي ص`باح الس`يUوي كلم`ة 
مث̀`ل ھ̀`ذه الل̀`يUت الثقافي̀`ة الت̀`ي تس̀`ھم ف̀`ي تفعي̀`ل الحرك̀`ة الثقافي̀`ة ف̀`ي ميس̀`ان 
وتكسر حالة السكون والجم`ود الفن`ي وا\دب`ي لك`ي تع`ود ميس`ان كم`ا عرفناھ`ا 

  .مدينة معطاء ترفد الساحة الثقافية با{داب والفنون
̀`ور للثقاف``ة واDع`` ̀`دير مكت``ب مؤسس``ة الن ̀`ى م ̀`ا ألق ف``ي ميس̀`ان س̀`امي  Uم كم

الشواي كلمة أوض`ح فيھ`ا انج`ازات مرك`ز الن`ور ف`ي مج`ال إقام`ة المھرجان`ات 
  والمسابقات والحلقات الدراسية من خUل موقع مركز النور الذي يحظى

 

 

̀`ور للثقاف̀`ة واDع̀`Uم   ̀`ى م̀`دير مكت̀`ب مؤسس̀`ة الن ف̀`ي ميس̀`ان س̀`امي  كم̀`ا ألق
ف`ي مج`ال إقام`ة المھرجان`ات الشواي كلمة أوض`ح فيھ`ا انج`ازات مرك`ز الن`ور 

̀`ذي يحظ̀`ى  ̀`ور ال ̀`ع مرك̀`ز الن ̀`ات الدراس̀`ية م̀`ن خ̀`Uل موق والمس̀`ابقات والحلق
باستقطاب النخ`ب المثقف`ة والطاق`ات اDبداعي`ة ف`ي مختل`ف الثقاف`ات م`ن خ`Uل 

  .ومتابعية من مختلف الدول العربية وا\جنبية  شبكة ا4نترنيت

لعق̀`ابي حي`ث اس`تھلھا الش̀`اعر وق`دم الق`راءات الش`عرية الش̀`اعر محم`د فل`يح ا 
ماجد البلداوي بقراءة بعض من قص`ائده الجدي`دة تلت`ه ق`راءات للش`عر الش`عبي 
̀`دراجي وس``يف  للش̀`عراء حي``در جلي``ل وحس``ن ال``نجم وط̀`ارق س``Uم وس̀`Uم ال
العب```ادي وس```الم الھليج```ي وحس̀```ام الص```بيحاوي وف```Uح البھ```ادلي ومحم̀```ود 

لھليج̀`ي وس`عد الزبي̀`دي الس`اعدي وعم`ار الربيع̀`ي وحي`در القريش̀`ي وجاس`ب ا
ورسول الكعبي ومؤيد الساعدي الذين نالت قراءاتھم استحس`ان الجمھ`ور لم`ا 
̀`ع الحي̀`اة بك̀`ل مفرداتھ̀`ا ومعان̀`ات  ̀`رة ع̀`ن واق تض̀`منته م̀`ن ص̀`ور ش̀`عرية معب
اDنسان العراقي ف`ي ھ`ذه المرحل`ة ومايواجھھ`ه م`ن دس`ائس وج`رائم إرھابي`ة 

  .تحاول استھداف حياة اDنسان

ش̀`ارك في̀`ه الفن̀`انون ج̀`واد الخليج̀`ي وعل̀`ي العب̀`ودي  مس̀`رحيكم̀`ا ق̀`دم مش̀`ھد 
تح`دث ع`ن التح`ول ا4جتم`اعي ال`ذي حص`ل  وحسين العطار م`ن نقاب`ة الفن`انين

  .في أرياف ميسان باعتماد لغة كوميدية صفق لھا الجمھور كثيرا

  .ومحبي الشعر وحضر ا\مسية جمھور كبير من المثقفين 

 ماجد البلداوي
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أستقبلنا السيد النقيب بحفاوته المعھودة وأع`رب ع`ن امتنان`ه وتثمين`ه للجھ`ود 
ا4س`تثنائية الت̀`ي تفص̀`ح عنھ`ا مؤسس̀`ة الن̀`ور للثقاف`ة وا4ع̀`Uم وأج̀`زل تق̀`ديره 

المتمي̀`ز والواض̀`ح ف̀`ي وش̀`كره ل�س̀`تاذ أحم̀`د الص̀`ائغ م̀`دير المؤسس̀`ة ودوره 
تأمين مس`احة واس`عة تض`م نخب`ة م`ن الكت`اب وا4دب`اء والص`حفيين المتمي`زين 
واثن̀`ى عل̀`ى ال̀`دور المھن̀`ي الح̀`ريص ل�س̀`تاذ الص̀`ائغ مؤك̀`دا ان̀`ه متواص̀`ل م̀`ع 

  الموقع ويتابعه بأستمرار وھو من المواقع ا4لكترونية المھمة والمتميزة

وع يعزز دور المواق`ع ا\لكتروني`ة واعرب عن امله في اتمام مابدأ به من مشر
̀`ايير  ̀`ي تخض̀`ع للمع ̀`ع الت ̀`ة الص̀`حفيين وخاص̀`ة المواق ودعمھ̀`ا م̀`ن خ̀`Uل نقاب

وم`ع منظم`ات اقليمي`ة  19المھنية والنقابية وبع`د مناقش`تھا م`ع منظم`ة الم`ادة 
̀`ة س̀`يكون لھ̀`ا دورا اخ̀`ر اكث̀`ر تمي̀`زا وض̀`مانا  ص̀`حافية وم̀`ع الص̀`حافة العربي

لم̀`ا للمواق̀`ع   وم̀`ن ث̀`م تعزي̀`ز ذل̀`ك نقابي̀`ا ومھني̀`الحقوقھ̀`ا الص̀`حافية والنقابي̀`ة 
دور الص̀`حافة واع̀`Uء ش̀`أن الكلم̀`ة الح̀`رة  ا\كتروني̀`ة م̀`ن أھمي̀`ة ف̀`ي ارس̀`اء 

واضاف على المؤسسات الثقافية ان تعي ان تلك المواقع حقيق`ة مھني`ة وواق`ع 
̀``ور  ̀``ع الن ̀``راً وواس̀``عاً وم̀``ن ض̀``منھا موق ملم̀``وس وانھ̀``ا ستش̀``ھد تط̀``وراً كبي
دوات وورش العم̀`ل وا\يف̀`ادات وال̀`دورات الت̀`ي تتخل̀`ل ذل̀`ك 

  .لتثبّت أمكاناتھا الثقافية وا\عUمية وتتكرس لخدمة المشروع المرتقب 

كما أشاد الUمي بموقف الص`حافة العراقي`ة الش`جاع وطبيع`ة نض`ال الص`حفيين 
العراقيين وھم يسھمون في إشاعة أجواء الحرية والسUم والمحبة في الع`راق 

تلي`ق   اليوم الذي يعمل فيه الصحفيون العراقيون بأجواء أكثر أمناً 
  .. بشجاعتھم وأصرارھم على مواصلة عملھم المحايد المستقل 

وتخل`ل اللق̀`اء مناقش̀`ة بع̀`ض ا\م̀`ور المھم̀`ة والعالق̀`ة وأس̀`تمع الUم̀`ي للجمي̀`ع 
وق`د .. ي`ه بروح رحب`ة مرحب`ا بك`ل ا\ستفس`ارات وا\س`ئلة الت`ي توجھن`ا بھ`ا ال

تم̀`ت دع̀`وة ص̀`حفيي الن̀`ور وكتاب̀`ه م̀`ن قبل̀`ه لحض̀`ور احتفالي̀`ة عي̀`د الص̀`حافة 
العراقية التي تقيمھا النقابة لمناسبة الذكرى الحادية وا4ربعين بعد المائة لعي`د 
الصحافة العراقية وذلك على ح`دائق متن`زه ال`زوراء ف`ي الس`اعة السادس`ة م`ن 

ع م̀`ن كت̀`اب الن̀`ور مم̀`ن يرغ̀`ب فعل̀`ى الجمي̀` 6/2010/
  .بالحضور تلبية الدعوة مشكورا 

واخيراً شكرنا لنقيب الصحفيين ا\ستاذ مؤيد الUمي لترحيبه وأستقباله الك`ريم 
لوفد مؤسسة النور للثقافة وا4عUم وتقبل باق`ة ال`ورد والتھنئ`ة ممتن`ا وب`دوره 

غ̀``ر أحم̀``د الص̀``ائغ حّملن̀``ا الس̀``Uم وا\مني̀``ات بالموفقي̀``ة والس̀``داد \س̀``تاذنا ا4
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في محراب نقيب .. مؤسسة النور للثقافة واHع�م 
  العراقيين

  

̀`ة  ̀`ور للثقاف ̀`د مؤسس̀`ة الن ̀`ع وف ̀`راقيين أجتم ̀`ة الص̀`حفيين الع ̀`ر نقاب ف̀`ي مق
للق`اء الس`يد  7/6/2010عصر يوم ا4ثنين الموافق 

مؤي`د الUم`ي نقي̀`ب الص`حفيين الع`راقيين وتھنئت̀`ه بمناس`بة انتخاب`ه عض̀`وا 
̀`دولي للص̀`حفيين خ̀`Uل الم̀`ؤتمر الس̀`اد ̀`ة لUتح̀`اد ال ̀`ة التنفيذي س ف̀`ي اللجن

والعش̀`رين ل�تح̀`اد ال̀`ذي أق̀`يم ف̀`ي مدين̀`ة ق̀`اديس جن̀`وب اس̀`بانيا بمش̀`اركة 
م̀`ن ق̀`ادة وأعض̀`اء النقاب̀`ات وا4تح̀`ادات والجمعي̀`ات الص̀`حفية ف̀`ي 
يمثل̀`ون مائ̀`ة واح̀`د عش̀`ر بل̀`دا وھ̀`ي الم̀`رة ا\ول̀`ى الت̀`ي يف̀`وز فيھ̀`ا 

  

لص̀``حفيين الع̀``راقيين ال̀``ذين ق̀``دموا التض̀``حيات 
الجسام من اجل الحق والحقيقة وخدمة الكلمة الحرة الشريفة النزيھة التي 
تص̀`ب عموم̀`ا بخدم̀`ة الع̀`راق والع̀`راقيين فك̀`ان ف̀`وزا ثمين̀`ا لUس̀`تاذ مؤي̀`د 

  .يليق بجدارته ومثابرته وحرصه على واقع الصحافة 

 

أستقبلنا السيد النقيب بحفاوته المعھودة وأع`رب ع`ن امتنان`ه وتثمين`ه للجھ`ود 
ا4س`تثنائية الت̀`ي تفص̀`ح عنھ`ا مؤسس̀`ة الن̀`ور للثقاف`ة وا4ع̀`Uم وأج̀`زل تق̀`ديره 

وش̀`كره ل�س̀`تاذ أحم̀`د الص̀`ائغ م̀`دير المؤسس̀`ة ودوره 
تأمين مس`احة واس`عة تض`م نخب`ة م`ن الكت`اب وا4دب`اء والص`حفيين المتمي`زين 
واثن̀`ى عل̀`ى ال̀`دور المھن̀`ي الح̀`ريص ل�س̀`تاذ الص̀`ائغ مؤك̀`دا ان̀`ه متواص̀`ل م̀`ع 

الموقع ويتابعه بأستمرار وھو من المواقع ا4لكترونية المھمة والمتميزة

واعرب عن امله في اتمام مابدأ به من مشر
̀`ايير  ̀`ع الت̀`ي تخض̀`ع للمع ̀`ة الص̀`حفيين وخاص̀`ة المواق ودعمھ̀`ا م̀`ن خ̀`Uل نقاب

المھنية والنقابية وبع`د مناقش`تھا م`ع منظم`ة الم`ادة 
̀`ة س̀`يكون لھ̀`ا دورا اخ̀`ر اكث̀`ر تمي̀`زا وض̀`مانا  ص̀`حافية وم̀`ع الص̀`حافة العربي

لحقوقھ̀`ا الص̀`حافية والنقابي̀`ة 
ا\كتروني̀`ة م̀`ن أھمي̀`ة ف̀`ي ارس̀`اء 

واضاف على المؤسسات الثقافية ان تعي ان تلك المواقع حقيق`ة مھني`ة وواق`ع 
̀``ور  ̀``ع الن ̀``راً وواس̀``عاً وم̀``ن ض̀``منھا موق ملم̀``وس وانھ̀``ا ستش̀``ھد تط̀``وراً كبي

دوات وورش العم̀`ل وا\يف̀`ادات وال̀`دورات الت̀`ي تتخل̀`ل ذل̀`ك با\ض̀`افة ال̀`ى الن̀` 
لتثبّت أمكاناتھا الثقافية وا\عUمية وتتكرس لخدمة المشروع المرتقب 

كما أشاد الUمي بموقف الص`حافة العراقي`ة الش`جاع وطبيع`ة نض`ال الص`حفيين 
العراقيين وھم يسھمون في إشاعة أجواء الحرية والسUم والمحبة في الع`راق 

اليوم الذي يعمل فيه الصحفيون العراقيون بأجواء أكثر أمناً   تطلعا إلىم
بشجاعتھم وأصرارھم على مواصلة عملھم المحايد المستقل 

وتخل`ل اللق̀`اء مناقش̀`ة بع̀`ض ا\م̀`ور المھم̀`ة والعالق̀`ة وأس̀`تمع الUم̀`ي للجمي̀`ع 
بروح رحب`ة مرحب`ا بك`ل ا\ستفس`ارات وا\س`ئلة الت`ي توجھن`ا بھ`ا ال

تم̀`ت دع̀`وة ص̀`حفيي الن̀`ور وكتاب̀`ه م̀`ن قبل̀`ه لحض̀`ور احتفالي̀`ة عي̀`د الص̀`حافة 
العراقية التي تقيمھا النقابة لمناسبة الذكرى الحادية وا4ربعين بعد المائة لعي`د 
الصحافة العراقية وذلك على ح`دائق متن`زه ال`زوراء ف`ي الس`اعة السادس`ة م`ن 

/15مس̀`اء ي̀`وم الثUث̀`اء 
بالحضور تلبية الدعوة مشكورا 

واخيراً شكرنا لنقيب الصحفيين ا\ستاذ مؤيد الUمي لترحيبه وأستقباله الك`ريم 
لوفد مؤسسة النور للثقافة وا4عUم وتقبل باق`ة ال`ورد والتھنئ`ة ممتن`ا وب`دوره 

حّملن̀``ا الس̀``Uم وا\مني̀``ات بالموفقي̀``ة والس̀``داد \س̀``تاذنا ا4
  .ولجميع كتاب النور 

                                                 

مؤسسة النور للثقافة واHع�م 
العراقيين الصحفيين

̀`ة  ̀`ور للثقاف ̀`د مؤسس̀`ة الن ̀`ع وف ̀`راقيين أجتم ̀`ة الص̀`حفيين الع ̀`ر نقاب ̀`ي مق ف
عصر يوم ا4ثنين الموافق ) مكتب بغداد(وا\عUم 

مؤي`د الUم`ي نقي̀`ب الص`حفيين الع`راقيين وتھنئت̀`ه بمناس`بة انتخاب`ه عض̀`وا 
̀`دولي للص̀`حفيين خ̀`Uل الم̀`ؤتمر الس̀`اد ̀`ة لUتح̀`اد ال ̀`ة التنفيذي ف̀`ي اللجن

والعش̀`رين ل�تح̀`اد ال̀`ذي أق̀`يم ف̀`ي مدين̀`ة ق̀`اديس جن̀`وب اس̀`بانيا بمش̀`اركة 
م̀`ن ق̀`ادة وأعض̀`اء النقاب̀`ات وا4تح̀`ادات والجمعي̀`ات الص̀`حفية ف̀`ي ) 335(

يمثل̀`ون مائ̀`ة واح̀`د عش̀`ر بل̀`دا وھ̀`ي الم̀`رة ا\ول̀`ى الت̀`ي يف̀`وز فيھ̀`ا   الع̀`الم
  .. العراق بھذا الموقع العالمي الكبير 

لص̀``حفيين الع̀``راقيين ال̀``ذين ق̀``دموا التض̀``حيات ويع̀``د ھ̀``ذا ا4نج̀``از نص̀``را ل
الجسام من اجل الحق والحقيقة وخدمة الكلمة الحرة الشريفة النزيھة التي 
تص̀`ب عموم̀`ا بخدم̀`ة الع̀`راق والع̀`راقيين فك̀`ان ف̀`وزا ثمين̀`ا لUس̀`تاذ مؤي̀`د 

يليق بجدارته ومثابرته وحرصه على واقع الصحافة  الUمي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .بقايا ذكريات تقولھا للنجف ام الوطن ام الغربة وانت في الغربة؟
اعذريني يانجفي الحبيبة فقد اوصيت جمي`ع م`ن يعني`ه ام`ر م`وتي ان 
ادفن في حيث ام`وت واغل`ب الظ`ن انن`ي س`اموت ف`ي مش`يغن المحروس`ة 
̀``ت المس```وغات  ̀``ا كان ̀``ن ف```ي النج̀``ف مھم رافض̀``ا وبش̀``كل حاس```م ان ادف

̀``دموع  ̀``احبيبتي   !والحماس̀``ات وال ̀``ك ي ̀``ذكرين و4 ! زع̀``Uن علي ̀``ت تُ فان
ھ̀``ل اخل̀``ع مUبس̀``ي يام̀``دينتي لك̀``ي اري̀``ك الطعن̀``ات ومواض̀``ع 

ام`ا ال`وطن فق`د كتب`ت في`ه ! نشوب ا4نياب والمخالب ف`ي جس`دي ال`واھن 
  :بيتا واحدا منھا 
  بل غربتي وطن يغادرني   ما غربتي وطن اغادره

  
! مشكلة العراقيين قديما وحديثا انھم يقدسون العراق ويدنس`ون العراق`ي 

ع̀`وائلھم س̀`جنوا   العراقي̀`ون ق̀`دموا للع̀`راق مھجھ̀`م واعن̀`اقھم وتش̀`ردت
وعذبوا في الزنازين والسراديب اعتدي على شرف العراقيات عل`ى اي`دي 

ى الجUدين فقولي لي ماذا قدم العراق للعراقيين ؟ ال`نفط العراق`ي تص`ل ال`
الي`وم احتي`اطي ! ابعد رقيع في ا4رض ول`م نت`ذوق من`ه يوم`ا كس`رة خب`ز 

تض`اف عل`ى م`ا قبلھ`ا   !ملي`ار دو4ر   خزينة ال`نفط لس`نة واح`دة ثم`انون
وما بعدھا فما الذي نالنا نحن ابناء العراق ؟ مازال`ت دول المھج`ر تقتط`ع 

ون من رغيف مواطنيھا وتطعم العراقيين وتسكنھم وتكس`يھم وتع`الجھم د
̀`ه ! ان تش̀`عر الحكوم``ة ب``الحرج  ̀`و4 ان ̀`ة ل ̀`ر وعافي ̀`الف خي ̀`ة ش``مر ب قبيل

  !!ھكذا نحن باختصار مروع   !ينقصھا الخام والطعام 

  .دفة الزعامة الشعرية اليوم من يستحقھا؟
  .عيسى الياسري و جواد الحطاب

ف̀``ي اي . دع ا\ي``ام تفع``ل م``ا تش̀``اء وط``ب نفس``ا بم̀``ا حك``م القض``اء

  .لم اقلھا ولو مرة في حياتي 4نني 4 احبھا 
  كم تبلغ مساحتھا ؟ ارتفاعھا؟طولھا؟عرضھا؟

ا4ولى حالة التماھي م`ع الطيب`ين والمب`دعين م`ن   ا4نا عندي حالتان
اقول لك انن`ي 4 اح`ب اي ش`خص ل`ه ! وا\خرى حالة الذات 

وليس ثمة ج`Uد اخش`اه ازي`د م`ن !   بل 4 اطيقه ابدا صفاتي وحتى شكلي
ل̀`ذلك اھ̀`رب منھ̀`ا و4 اض̀`ع راس̀`ي عل̀`ى الوس̀`ادة ا4 وان̀`ا متع̀`ب 

لو كن`ت م`ع ان`اي 4ص`بحت . بحيث 4 ادع نفسي تنفرد بي 
وانفق`ت ثروت`ي ! لقد انقص`ت ق`امتي ليط`ول ا{خ`ر ! غير ھذا الذي ترينه 
  ؟!! ين ھو ا{خر اليوم وانا اعاني الضنك ا! 

أمانيك كانت أعرض من مقاسات واقعك أم انك تعاملت مع الواق`ع 
  

نعم امنياتي لم تعتد على الحدود وھي امنيات حلمية رومانسية بينم`ا 
واقعي واقع كابوسي كارثي وكثي`را م`ا اش`عر انن`ي مص`اب بم`رض أح`Uم 
وانا احلم اظنني ص`احيا واحيان`ا وان`ا ص`اح اق`ع فريس`ة 

̀``ب ام الع```الم ام  ̀``ديك الص̀``ائغ ا4نس```ان ام الش̀``اعر وا4دي اح̀``بھم ل

  .العاشق نقطة رأس سطر 
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 حوار حلق ب� أجنحة فوق حدائق الصائغ المعلقة ب�
  

  
  !!!!\نه مخلوع  باب قلبي لم يتجرأ رجل أو امرأة على خلعه

  عن النخاسة ؟ وھل كفت السلطات المتعاقبة عنھا
وھل المحاصصة غير النخاسة ؟ وھل التعامل مع المحتل وراء الكواليس 

  غير النخاسة وشتمه أمام النظارة يعني شيئا

  عينك بصيرة الى ماذا وكليلة عن ما ذا ؟
  والمرأة والكتابة والسفر   عيني بصيرة على الحياة والشباب والجمال

وعيني كليلة عن كل ذلك بسبب كبر سني ووھن جسدي وغرب`ة روح`ي ووح`دة 
  : حياتي القاحلة ومع قول المتنبي وا4خطل الصغير 
  .إذا وليا عن المرء ولى 

  الھوى والشباب وا\مل المنشود توحي فتبعث الشعر حياً 
  الھوى والشباب وا\مل المنشود ضاعت جميعھا من يديا 

  عنادك العتيد كان لك عصا موسى ام حوت يونس ام سفينة نوح ؟
! او بعدي  ھذا صحيح انا عنيد كما لم يخلق الرب عنيدا مثلي قبلي او معي

̀`ادي ض̀`ده ھ̀`و نفس̀`ي  ̀`دائي! واول م̀`ن مارس̀`ت عن ̀`م ابت ̀`ا معل ̀`داياتي   فان ف̀`ي ب
ومازل̀`ت اعش̀`ق التعل̀`يم ول̀`ذلك اتعام̀`ل م̀`ع نفس̀`ي كم̀`ا كن̀`ت اتعام̀`ل م̀`ع ا4طف̀`ال 
ثم مارست العناد ض`د أعت`ى وأول دكت`اتور ف`ي 

فل`م اك`ن اكت`رث ! مي`ر الص`ائغ حياتي واعني شقيقي الكبي`ر المغف`ور ل`ه عب`د ا4
لعصاه الثقيلة ولوسائل عقابه لي مثU حرم`اني م`ن الطع`ام او اللع`ب او س`جني 

وكن`ت عني`دا واس`تثير حنق`ه !او ا\س`وأ منھ`ا 
ومات رحمه هللا وھو يجھل لماذا كنت احتمل من`ه ك`ل ذل`ك العق`اب من`ذ طف`ولتي 

ال`ذي ابتلي`ت   يوما ما و4 اعرف سبب عن`ادي ا\ھ`وج

عص̀``ا موس̀``ى فك̀``رت باس̀``تعارتھا ولكنن̀``ي زھ̀``دت بھ̀``ا 4ن طبيعت̀``ي ومجتمع̀``ي 
4تس̀`تدعيان تل̀`ك العص̀`ا ففك̀`ري ض̀`د المج̀`ازات والس̀`حر والمعج̀`زات وان ك̀`ان 
اس̀`تعرت ف̀`ي ش̀`عري طاقي̀`ة ا4خف̀`اء فلغاي̀`ة ف̀`ي نف̀`س 

   ينطبق عليك المثل المأثور  بذرة احسانك زرعتھا في ارض خصبة أم
  إن أكرمت الكريم ملكته وان أكرمت اللئيم تمردا ؟

وق̀`ررت ابقاءھ̀`ا   احيان̀`ا اش̀`عر ان̀`ك س̀`تورطينني ف̀`ي ق̀`ول اش̀`ياء مخب̀`وءة
! مخب̀``وءة وس̀``احملھا مع̀``ي ال̀``ى قب̀``ري \ن كش̀``فھا يض̀``ر بص̀``حتي وس̀``معتي 

ف`ي ! نت واحس`نت ول`م اس`مع كلم`ة احس`نت مم`ن احس`نت ال`يھم 
الي̀`افعين م̀`ن ! رعي̀`ت الي̀`افعين ب̀`دمي وس̀`معتي وم̀`الي 

ھ`ل تع`رفين ياميس`ون ان بع`ض مم`ن 
ف̀`ي   ح̀`ين كن̀`ت اس̀`تاذا! احس̀`نت ال̀`يھم يح̀`اربونني ويقلق̀`ون غربت̀`ي ووح̀`دتي 

كن`ت اھ`دم ! لموصل كنت اتخن`دق م`ع المظل`ومين طلب`ة وك`وردا وش`بكا 

  
بقايا ذكريات تقولھا للنجف ام الوطن ام الغربة وانت في الغربة؟. 4س
اعذريني يانجفي الحبيبة فقد اوصيت جمي`ع م`ن يعني`ه ام`ر م`وتي ان  -ج 

ادفن في حيث ام`وت واغل`ب الظ`ن انن`ي س`اموت ف`ي مش`يغن المحروس`ة 
̀``ت المس```وغات  ̀``ن ف```ي النج̀``ف مھم```ا كان رافض̀``ا وبش̀``كل حاس̀``م ان ادف

̀``دموع  والحماس̀``ات وال
ھ̀``ل اخل̀``ع مUبس̀``ي يام̀``دينتي لك̀``ي اري̀``ك الطعن̀``ات ومواض̀``ع ! تت̀``ذكرين 

نشوب ا4نياب والمخالب ف`ي جس`دي ال`واھن 
بيتا واحدا منھا  قصيدة اكتب فقط 

ما غربتي وطن اغادره

مشكلة العراقيين قديما وحديثا انھم يقدسون العراق ويدنس`ون العراق`ي 
العراقي̀`ون ق̀`دموا للع̀`راق مھجھ̀`م واعن̀`اقھم وتش̀`ردت

وعذبوا في الزنازين والسراديب اعتدي على شرف العراقيات عل`ى اي`دي 
الجUدين فقولي لي ماذا قدم العراق للعراقيين ؟ ال`نفط العراق`ي تص`ل ال`

ابعد رقيع في ا4رض ول`م نت`ذوق من`ه يوم`ا كس`رة خب`ز 
خزينة ال`نفط لس`نة واح`دة ثم`انون

وما بعدھا فما الذي نالنا نحن ابناء العراق ؟ مازال`ت دول المھج`ر تقتط`ع 
من رغيف مواطنيھا وتطعم العراقيين وتسكنھم وتكس`يھم وتع`الجھم د

ان تش̀`عر الحكوم``ة ب``الحرج 
ينقصھا الخام والطعام 

دفة الزعامة الشعرية اليوم من يستحقھا؟  . 5س
عيسى الياسري و جواد الحطاب -ج 
دع ا\ي``ام تفع``ل م``ا تش̀``اء وط``ب نفس``ا بم̀``ا حك``م القض``اء. 6س

  قلتھا ؟ المواقف
لم اقلھا ولو مرة في حياتي 4نني 4 احبھا  -ج 
كم تبلغ مساحتھا ؟ ارتفاعھا؟طولھا؟عرضھا؟...أ\نا لديك 7س
ا4نا عندي حالتان -ج 

وا\خرى حالة الذات   المسحوقين
صفاتي وحتى شكلي

ل̀`ذلك اھ̀`رب منھ̀`ا و4 اض̀`ع راس̀`ي عل̀`ى الوس̀`ادة ا4 وان̀`ا متع̀`ب ! نفس̀`ي 
بحيث 4 ادع نفسي تنفرد بي ! ونعسان جدا 

غير ھذا الذي ترينه 
! لكي اساعد ا{خر 

أمانيك كانت أعرض من مقاسات واقعك أم انك تعاملت مع الواق`ع    .8س
  أعمق من الخيال ؟

نعم امنياتي لم تعتد على الحدود وھي امنيات حلمية رومانسية بينم`ا  -ج 
واقعي واقع كابوسي كارثي وكثي`را م`ا اش`عر انن`ي مص`اب بم`رض أح`Uم 

وانا احلم اظنني ص`احيا واحيان`ا وان`ا ص`اح اق`ع فريس`ة   احيانا اليقظة بل
  الظن بانني احلم

̀``ب ام الع```الم ام   .9س ̀``ديك الص̀``ائغ ا4نس```ان ام الش̀``اعر وا4دي اح̀``بھم ل
  العاشق؟

العاشق نقطة رأس سطر  -ج 
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حوار حلق ب� أجنحة فوق حدائق الصائغ المعلقة ب�
  أعمدة

  لن أجد من تستحق أن اھدي عمري لھا  -*
باب قلبي لم يتجرأ رجل أو امرأة على خلعه -** 
عن النخاسة ؟ وھل كفت السلطات المتعاقبة عنھا  فھل كف مجتمعنا -***
وھل المحاصصة غير النخاسة ؟ وھل التعامل مع المحتل وراء الكواليس  -

وشتمه أمام النظارة يعني شيئا

عينك بصيرة الى ماذا وكليلة عن ما ذا ؟   .1س
عيني بصيرة على الحياة والشباب والجمال -ج 

وعيني كليلة عن كل ذلك بسبب كبر سني ووھن جسدي وغرب`ة روح`ي ووح`دة 
حياتي القاحلة ومع قول المتنبي وا4خطل الصغير 

إذا وليا عن المرء ولى آلة العيش صحة وشباب ف
الھوى والشباب وا\مل المنشود توحي فتبعث الشعر حياً  

الھوى والشباب وا\مل المنشود ضاعت جميعھا من يديا        
عنادك العتيد كان لك عصا موسى ام حوت يونس ام سفينة نوح ؟  .2س
ھذا صحيح انا عنيد كما لم يخلق الرب عنيدا مثلي قبلي او معي -ج 

̀`ادي ض̀`ده ھ̀`و نفس̀`ي  واول م̀`ن مارس̀`ت عن
ومازل̀`ت اعش̀`ق التعل̀`يم ول̀`ذلك اتعام̀`ل م̀`ع نفس̀`ي كم̀`ا كن̀`ت اتعام̀`ل م̀`ع ا4طف̀`ال 

ثم مارست العناد ض`د أعت`ى وأول دكت`اتور ف`ي ! فاوبخھا او اعاقبھا او اجزيھا 
حياتي واعني شقيقي الكبي`ر المغف`ور ل`ه عب`د ا4

لعصاه الثقيلة ولوسائل عقابه لي مثU حرم`اني م`ن الطع`ام او اللع`ب او س`جني 
او ا\س`وأ منھ`ا   الس`رداب  في غرفة المخزن ف`ي

ومات رحمه هللا وھو يجھل لماذا كنت احتمل من`ه ك`ل ذل`ك العق`اب من`ذ طف`ولتي 
يوما ما و4 اعرف سبب عن`ادي ا\ھ`وجوانا ا{خر سأموت حتما 

  .به حياتي 
عص̀``ا موس̀``ى فك̀``رت باس̀``تعارتھا ولكنن̀``ي زھ̀``دت بھ̀``ا 4ن طبيعت̀``ي ومجتمع̀``ي 
4تس̀`تدعيان تل̀`ك العص̀`ا ففك̀`ري ض̀`د المج̀`ازات والس̀`حر والمعج̀`زات وان ك̀`ان 

اس̀`تعرت ف̀`ي ش̀`عري طاقي̀`ة ا4خف̀`اء فلغاي̀`ة ف̀`ي نف̀`س   ام̀`ا ان̀`ي  !قلب̀`ي معھ̀`ا 
  .اقضھا بعديعقوب لم 

بذرة احسانك زرعتھا في ارض خصبة أم  3س
إن أكرمت الكريم ملكته وان أكرمت اللئيم تمردا ؟

احيان̀`ا اش̀`عر ان̀`ك س̀`تورطينني ف̀`ي ق̀`ول اش̀`ياء مخب̀`وءة -ج 
مخب̀``وءة وس̀``احملھا مع̀``ي ال̀``ى قب̀``ري \ن كش̀``فھا يض̀``ر بص̀``حتي وس̀``معتي 

نت واحس`نت ول`م اس`مع كلم`ة احس`نت مم`ن احس`نت ال`يھم احسنت واحس`
رعي̀`ت الي̀`افعين ب̀`دمي وس̀`معتي وم̀`الي ! ھ̀`ذه ان̀`ا س̀`يء الح̀`ظ 

ھ`ل تع`رفين ياميس`ون ان بع`ض مم`ن ! ا4دباء والتش`كيليين وا4ق`ارب وا4باع`د 
احس̀`نت ال̀`يھم يح̀`اربونني ويقلق̀`ون غربت̀`ي ووح̀`دتي 

لموصل كنت اتخن`دق م`ع المظل`ومين طلب`ة وك`وردا وش`بكا جامعة ا
  !نفسي لكي ابنيھم 
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  لمن توجه رسالة عتب عميق وطويل؟   .10س
العتCCاب مCCع اHصCCدقاء بCCاب . يسCCتحق عتبCCي ف�CC احCCد سCCواه   الCCى F فقCCط -ج 

   ! . ملعون للعداوة
   

 
 

وھل تعلم ان ... ھل انت راض الرضا كله عن الصائغ انسانا وشاعرا   .11س
  جائزة النور لUبداع العام المقبل ستحمل اسم جائزة عبد ا4له الصائغ ؟

  ي كثيراتتانا غير راض عن نفسي تماما فخيبا -ج 
  يوما بصرك وبصيرتك ؟ھل خانك  . 12س
لكن روحي الت`ي تس`مينھا بص`يرة ل`م تخن`ي م`ن ! بصري نعم خانني كثيرا  -ج 

ان`ا اع`رف الش`خص بمج`رد س`ماع ص`وته بالھ`اتف ام`ا إذا ! المھد وال`ى اللح`د 
  !شاھدته فاستطيع وهللا أن اراه عاريا كما مخضته امه 

ص̀``برت عل̀``ى ص̀``بر أم̀``ر م̀``ن الص̀``بر وص̀``برت حت̀``ى م̀``ل الص̀``بر م̀``ن  .13س
  صبرك أعياك ام أعييته ؟  ....................صبري

̀`ة عم``ك الص̀`ائغ -ج  ̀`ي ميس̀`ون الجميل ̀`ر ص``بور و4 اح``ب    إنس``ان  اطمئن غي
ان`ا م`ن جماع`ة خي`ر الب`ر عاجل`ه والم`وت الس`ريع خي`ر ! الصبر و4 الصابرين 

حتى الساعة 4 استطيع الصبر مع م`ن امقت`ه و4 اس`تطيع ! من الموت البطيء 
  ! .من احبه الصبر مع 

  .صبر على ما تكره وصبر على ما تحب: الصبر صبران. 14س
  صبرك مكرھا عليه مع من ؟ ومن ھو الذي صبرت عليه بكل حب وممنونية 

  
الص̀`بر ص̀`بران نع̀`م ولس̀`ت ذل̀`ك ال̀`ذي يص̀`بر عل̀`ى الكريھ̀`ة او يص̀`وم ع̀`ن  -ج 

 كنت اقطع بسيارتي ثماني ساعات من النج`ف ال`ى احدٮم`دن الش`مال! الحيبيبة 
كنت احيان`ا امض`ي اللي`ل بطول`ه ! لكي ارى حبيبتي ربع ساعة واعود ادراجي  

كن``ت انطل``ق بس``يارتي م``ن  وح``ين احبب``ت فت``اة مغربي``ة ! ف``ي الطري``ق اليھ``ا 
طرابلس ليبيا الى تونس الى الجزائر الى الرباط لكي التقيھا ولو ارب`ع س`اعات 

̀`ام س̀`ياقة متواص̀`لة وخط̀`ر الم̀`! فھ̀`ي تكفين̀`ي تمام̀`ا  ̀`ى اي̀`دي اربع̀`ة اي وت عل
  ! عصابات ا4رھاب او اللصوص او توقف السيارة في الصحراء 

  
  .دع ا\يام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء .15س

  4بد انك قلتھا يوما ولكن بصمت ام جھرا؟
4 احب ھذه المقول`ة فان`ا 4 اطي`ب نفس`ا بم`ا فع`ل القض`اء ول`ن استس`لم   4 -ج 

ال`ى   ان تفع`ل ب`ي ماتش`اء ول`ذلك ان`ا س`جنت ال`زمنولن اياس و4 اسمح لUيام 
  !كتابي الرائع الزمن عند الشعراء العرب  1980ا4بد حين وضعت سنة 

  
  صمتك متى كان ابلغ من الكUم؟ .16س
انا 4 اعرف الصمت حتى وان بدوت صامتا فثم`ة ح`وار طويييي`ل بينن`ا ان`ا  -ج 

  ونفسي

  آمنت بصدق بقلب المرأة ام مازال الشك يراودك؟ . 17س
كانت ! بصراحة المراة ماعاد قلبا كما كان بل اصبح فندقا او كراجا  -ج 

اما اليوم فالحب يخضع ! المراة اذا نظرت عشقت واذا عشقت ماتت 
المراة التي تحمل قلبا عظيما مات ولم يخلق هللا ! لمواصفا ت الفديو كليب 

  .جيU من شبيھاتھا 
  غيوم عينييك متى تمطر؟  .18س
حين ارى جمU معجزا انا حين رايت غابات اللوز في ليبيا وقت  -ج 

جدت على ا4رض وبكيت بل انتحبت 4ن الجمال تنويرھا اي ازھرھا س
  ھكذا انا اتصرف مع الجمال الحبيبة او الطبيعة! فوق قدرتي 

  غربتك اقسى عليك ام وطنك؟ . 19س
كان ميقاتا  2009بعد التاسع من ابريل ! 4 احد اقسى علي من العراق  -ج 

! لي بالنسبة لوھمي لعودة طيوري المھاجرة الى بلدي وان يلتفت بلدي ا
كنت بكل  لكن قبل شھر عقد مؤتمر الكفاءات في بغداد وحضره زمUئي 

ممن شكل ھيئة تاسيسية لحماية الكفاءات العراقية وقد   فخر واحدا
وزير التعليم العالي الحالي دكتور عبد ذياب العجيلي وابدى  خابرني السيد 

!! جل كامل استعداده بدعم مشروعي وقال لي انه يبحث عن التنفيذ العا
مني مطالعة عن مشروعي في جمع الكفاءات في الخارج  كان قد طلب 

دعا كل من يمتلك كفاءة ومن لم  الوزير دكتور عبد ذياب العجيلي  السيد 
انا 4 اعاتب ھؤ4ء الوزراء !  يمتلك ولكنه لم يوجه الدعوة لي مع ا4سف 

ولذلك والعراق غير زائل  والمسؤولين وذوي النفوذ فھؤ4ء زائلون 
  !غاضبا على العراق  تجدني 

غدر المجھول ...غدر الذاكرة ...غدر الصديق..غدر الزمان   .20س
  ايھما اقسى والعن؟..
افترض انك تعنين بغدر الزمان ھو غدر جسدي فقد كان جسدي   -ج

مضرب ا4مثال في القوة والجمال والصحة وبعد الستين غدرني جسدي 
فھا اني اتجول من نكبة صحية الى  واستغل غربتي وتخلي الوطن عني

  .غدر الزمان او الجسد موجع بل وقاتل! ثانية الى ثالثة 

واليوم صدقيني وارجوك صدقيني طلبت من صديقي ا4ستاذ حيدر التميمي 
طلبت منه حين سألني ھل   ونحن في سوق ا4نتيكا والبضائع المستعملة

انا وحدي ! ي شيء ما ا4جابة عن اسئلة الدكتورة ؟ عندھا وخزن  انجزت
افھم مغزى الوخزة وعنوان الشيء فقلت له ياحاج ابو فاطمة ياولدي 
واخي وصديقي ھل تتفضل على الصائغ وتجلس الى جانبه حين يجيب عن 

قلت له انا فطري واخشى ان ألخبط !! اسئلة الدكتورة الموسوي فقال ليش 
نسخة من   -وا عف -العجين فوعدني ان يجلس الى جانبي وھا اني ارسل 

ھي ظلت على الصائغ الدنيا كلھا !! اليه كي يغششني   ھذه الھذيانات
تمشي بالمقلوب وكما يقول صديقي نزار القباني في قصيدة كان لي الفضل 
في انجازھا ومعي صديقاي المرحومان عبد ا4مير معلة وموسى كريدي 

  :الوراء يمشي الى الوراء
      

  ..المروءات  ذروة الموت أن تموت
  ويمشـي إلـى الـوراء الــوراء

  نزيـفـي؟  أتريـدون أن أمــص
  !ببـغـاء   4 جــدار أنــا و 4

  فـإن سرقـوھـا... أنـا حريتـي
  تسقـط ا\رض كلھـا والسـمـاء

    
  عبد ا	له الصائغ 
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 تزوجت بعم`ر مبك`ر ج`دا حي`ث ك`ان عم`ري: اما السيد غالب أسماعيل فقال 

عاما لكن كوني أكبر الذكور فيبدو كانت الوالدة مستعجلة على زواجي 
، وبالفعل تزوجت من إبنة عم الوالدة وكنت س`عيدا ف`ي بداي`ة 

قرارھا ، لكن بمرور السنين بق`ي ل`دي إحس`اس لوالدتي على 
  .حلم اDرتباط بفتاة انا أختارھايفارقني  بحاجة 4ن أحب وأنحب ولم

بن`ات  لدي خمسة بنات وولد واحد جاء بعد نذور لUئمة والخمس`ة
، ولوض`عنا الم`ادي ) كبرن سوة اس`م هللا عل`يھن( 4يوجد فرق في اعمارھن 

يھن م`ن الطري`ق وم`ن مفاج`ات الق`در ، كن`ت اري`د ان ولخوفي عل`
، ا4ن ) واخل̀`ص م̀`نھن وم̀`ن مس̀`وؤليتھن ) أطم̀`ان عل̀`يھن ب̀`ان ازوجھ̀`ن

 اعيش في دوامة حقيقية فبناتي عدن الى بيت اھلھن وكل واحدة معھ`ا طف`ل

 ا4جتماعية زواج في اطار المجامUت
 وس`ؤالھا ع`ن س`بب لج`وءوفي لق`اء م`ع الباحث`ة ا4جتماعي`ة مھ`ا العب`ودي 

الحقيق```ة الموض̀```وع : ا4ھ```ل ال```ى ت```زويج بن```اتھن ف```ي عم```ر مبك```ر قال```ت 
، ب`ل ھن̀`اك ش`باب اجب̀`روا عل`ى ال̀`زواج ف`ي س̀`ن  4يقتص`رعلى زواج البن`ات

اليتيم̀`ة ف̀`ي س̀`ن مناس̀`بة  مبكرلظ̀`روف خاص̀`ة با4ھ̀`ل ك̀`أن تك̀`ون بن̀`ت ا4خ
امام اعينھم  قىللزواج فيتم ا4تفاق على تزويجھا من الشاب الصغير فقط لتب

 ، ، ايض̀`ا ف̀`ي مجتمعن̀`ا العراق̀`ي وف̀`ي اغل̀`ب) عليھ̀`ا كم̀`ا يقول̀`ون
المجتمعات الشرقية والمسلمة 4سيمكن 4ي شاب ان يقيم عUقة م`ع الج`نس 
إطار مؤسسة الزواج ، علي`ه يلج`أ ا4ھ`ل ال`ى ا4س`راع ف`ي عق`د 

وھ̀`ذا . اھ̀`ات الح̀`رام عل̀`يھم م̀`ن ا4ن̀`ز4ق ف̀`ي مت ال̀`زواج بس̀`ن مبك̀`رة خوف̀`ا
انما ا4ن صار الموضوع عام حت`ى  ا4مر كان شائعا في المجتمعات الريفية ،

الموض`وع بحك`م  في المدن التي يفترض ان تك`ون متحض`رة ومتج`اوزة لھ`ذا
: ام`ا المحامي`ة امي`رة عب`د المھ`دي فتوض`ح  . وع`ي قاطنيھ`ا باھمي`ة التعل`يم

مح̀`اكم ا4ح̀`وال الشخص̀`ية  الت̀`ي تش̀`ھدھا ھن̀`اك الكثي̀`رمن دع̀`اوى التفري̀`ق
مUمحھم الحيرة والقل`ق م`ن  وغالبا مايكون الطرفين في سن صغيرة وتغطي

فھ`م م`ن اخت`ار  موضوع التفريق الذي ربم`ا ك`ان المس`يّر ا4ول ل`ه ھ`م ا4ھ`ل
وھ̀`م م̀`ن يف̀`رق ھك̀`ذا 4يك̀`ون ھن̀`اك رأي ناض̀`ج للش̀`اب او الش̀`ابة 4نھ̀`م م̀`ن 

ون ماھم مقبل`ين علي`ه ف`ي حال`ة 4يدركون حجم مسؤولية الزواج و4يع
̀`اة ، واو اذا   اش̀`كاليات 4تنتھ̀`ي 4س̀`يما بالنس̀`بة للفت

وھ`و ان ال`زواج المبك`ر ھ`و اح`د ا4س`باب  سمحتي لي ان اشير الى امر مھ`م
ظ`روف اخ`رى ت`دعو ال`ى  الرئيسية للطUق لكن`ه ل`يس الس`بب ا4ول ، فھن`اك

يفك`رون ف`ي  ثير من الرجال جعل غ`البيتھمالك التفريق منھا ارتفاع مدخو4ت
 الزواج من ام`رأة اخ`رى ، كم`ا ان ھن`اك الكثي`ر م`ن العUق`ات الزوجي`ة الت`ي

تربطھ̀`ا ورق̀`ة العق̀`د فق̀`ط ، فا4نفص̀`ال حص̀`ل ب̀`ين الط̀`رفين و4توج̀`د عUق̀`ة 
̀`ى مس̀`تقبل  ̀`ال والخش̀`ية عل ̀`ل والق ان الخ̀`وف م̀`ن القي

  كعUقة زوجية ي مكانها4طفال ھو مايبقي اخر خيط ف
  دور دائرة العمل والضمان ا4جتماعي

 إن مس`ؤولية ال`دوائر المعني`ة ف`ي ال`وزارة 4تتع`دى ت̀`وفير الح`د ا4دن`ى م`ن
راتب الرعاية ا4جتماعية ليؤمن جزء من مطاليب الحياة وليس ھناك رعاي`ة 
 ا4جتماعي`ة ب`ل مھم`ة دائ`رة الرعاي`ة ا4جتماعي`ة تب`دا بع`د

وھ`ي مس`اعدة المطلق`ات وا4رام`ل بت`وفير رات`ب  حدوث المشكلة 4سامح هللا

ف̀`ي  ھن`ا 4ب̀`د م̀`ن ا4ش̀`ارة ال̀`ى إن ال̀`زواج س`واء ك̀`ان مبك̀`را او مت̀`أخرا ، او
العمرالمناس̀`ب ف̀`ا\ھم ھ̀`و أن يك̀`ون ا\ختي̀`ار ص̀`حيح وف̀`ي مكان̀`ه ، عل̀`ى أن 

دون أن ت`دخل ا\ع`راف  لكU الطرفين في إختي`ار ش`ريك الحي`اة
 .او اDجبارعلى موضوع مصيري والتقاليد بطريقة اDكراه
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 الى أين ؟

من  لزواج المبكر بين لھفة الشباب والخوف
  المستقبل

تتب̀`اين ا4راء ع̀`ادة وكم̀`ا يحص̀`ل ف̀`ي أغل̀`ب المواض̀`يع ب̀`ين مؤي̀`د ومع̀`ارض 
المجتم`ع ال`ى له حجته وأسبابه في التأييد أوالمعارضة ، ودوم`ا ينقس`م 

̀`د  مواجھت̀`ه \ي ظ̀`اھرة إجتماعي̀`ة ، وھ̀`ذا تمام̀`ا مايحص̀`ل عن
، فھن`اك م`ن ي`رى في`ه حكم`ة ف`ي حف`ظ 

وي`رى في`ه بن`اء ع`ائلي  الشباب من الخطيئة خاصة في مجتمعاتنا الش`رقية ،
ص`غيرة  اوسع ، وبالمقاب`ل نج`د م`ن يعارض`ه لع`دم نض`ج الش`باب ف`ي أعم`ار

وعدم قدرتھم على ا4ستمرار في مشروع إجتماعي يلعب ا\ھل الدور ا\كب`ر 

 س`نة ول`م أع`ي وقتھ`ا م`ا) 16(
يعنيه الزواج من مسؤولية إذ كنت س`عيدة ب`أني أول المتزوج`ات م`ن العائل`ة 
فك`ان ان إرتبط`ت بأح`د ش`باب الجي`ران وبتش`جيع 
الش̀`ھر ا4ول لزواج̀`ي أحسس̀`ت بخط̀`أ ق̀`راري 

اھل`ه الل`ذين ك`انوا كثي`ري  السريع مع أھلي حيث إن`ي ل`م أنس`جم مع`ه و4م`ع
اھل̀`ي  الطلب̀`ات ، وبع̀`د س̀`نة ونص̀`ف م̀`ن المش̀`اجرات والخUف̀`ات ع̀`دت ال̀`ى

  .4ينفع ندمي و4حيرة أھلي في إرجاع الزمن

المتقاع`دين م`ن  أعمل في دائرة التقاعد العامة وغالبا ما أت`ابع أح`وال
 النساء وأصاب بالرعب عندما أتخيل نفسي أنني سأكون بعمر كبير ووحيدة

حتى لو ل`م يك`ن وبصراحة انا ا{ن بإنتظار أي عريس يتقدم لي 4وافق عليه 
طموحاتي ، لكن عل`ى ا4ق`ل أش`عر ب`أن ھن`اك م`ن يس`أل عن`ي او 
ابن خالتي بعد إلحاح من قبل الوالدة ، وبأن 
لرجل يحميھا من المجھول ويكف`ي 

أول ط`ارق لب`اب  عل`ىانني وص`لت الخ`امس إع`دادي أذن 4ب`د م`ن الموافق`ة 
 وھك̀`ذا تزوج`ت \لبّ̀`ي رغب̀`ة ا\ھ̀`ل 4أكث̀`ر ، دون

̀`د زواج``ي بس``نتين  و\ان هللا ل``م ( إدراك لمعن``ى ال``زواج ومس``ؤولياته ، وبع
قرر أھل زوج أن يرتبط بأمرأة اخرى ، وھنا عدت ال`ى ا\ھ`ل 

ي̀`ة ، وأص̀`بحت مطلق̀`ة وان̀`ا ثان زوج̀`ة ثاني̀`ة
ا4 ان 4اح̀`د  س̀`نة) 29( عام̀`ا وال̀`ى ا{ن ورغ̀`م ان عم̀`ري 

 يصدق اني مطلقة كوني 4زلت جميلة واجتماعية ، ولم يؤثر ھذا الموضوع
عل̀`ى س̀`لوكي ، وكن̀`ت ق̀`د ق̀`ررت ان 4أت̀`زوج م̀`رة اخ̀`رى ا4 بع̀`د ان أدرس 

غالبيتھم يتقدمون ل`ي  وبالفعل رفضت أكثر من عريس \ن
  .وزوجاتھم في ذمتھم

  حذام يوسف طاھر
 

 تكفي 4 تجربة واحدة
اما السيد غالب أسماعيل فقال 

عاما لكن كوني أكبر الذكور فيبدو كانت الوالدة مستعجلة على زواجي  (17)
، وبالفعل تزوجت من إبنة عم الوالدة وكنت س`عيدا ف`ي بداي`ة ) ضاحكا قالھا(

لوالدتي على  زواجي وممتن
بحاجة 4ن أحب وأنحب ولم

لدي خمسة بنات وولد واحد جاء بعد نذور لUئمة والخمس`ة: ام احمد  
4يوجد فرق في اعمارھن 

ولخوفي عل` المتواضع
أطم̀`ان عل̀`يھن ب̀`ان ازوجھ̀`ن

اعيش في دوامة حقيقية فبناتي عدن الى بيت اھلھن وكل واحدة معھ`ا طف`ل
  او اكثر

زواج في اطار المجامUت
وفي لق`اء م`ع الباحث`ة ا4جتماعي`ة مھ`ا العب`ودي 

ا4ھ```ل ال```ى ت```زويج بن```اتھن ف```ي عم```ر مبك```ر قال```ت 
4يقتص`رعلى زواج البن`ات

مبكرلظ̀`روف خاص̀`ة با4ھ̀`ل ك̀`أن تك̀`ون بن̀`ت ا4خ
للزواج فيتم ا4تفاق على تزويجھا من الشاب الصغير فقط لتب

عليھ̀`ا كم̀`ا يقول̀`ون(ليس̀`تروا 
المجتمعات الشرقية والمسلمة 4سيمكن 4ي شاب ان يقيم عUقة م`ع الج`نس 

إطار مؤسسة الزواج ، علي`ه يلج`أ ا4ھ`ل ال`ى ا4س`راع ف`ي عق`د  ا4خر خارج
ال̀`زواج بس̀`ن مبك̀`رة خوف̀`ا

ا4مر كان شائعا في المجتمعات الريفية ،
في المدن التي يفترض ان تك`ون متحض`رة ومتج`اوزة لھ`ذا

وع`ي قاطنيھ`ا باھمي`ة التعل`يم
ھن̀`اك الكثي̀`رمن دع̀`اوى التفري̀`ق

وغالبا مايكون الطرفين في سن صغيرة وتغطي
موضوع التفريق الذي ربم`ا ك`ان المس`يّر ا4ول ل`ه ھ`م ا4ھ`ل

وھ̀`م م̀`ن يف̀`رق ھك̀`ذا 4يك̀`ون ھن̀`اك رأي ناض̀`ج للش̀`اب او الش̀`ابة 4نھ̀`م م̀`ن 
U4يدركون حجم مسؤولية الزواج و4يع اص

 التفري̀`ق ، م̀`ايجر م̀`ن
سمحتي لي ان اشير الى امر مھ`م

الرئيسية للطUق لكن`ه ل`يس الس`بب ا4ول ، فھن`اك
التفريق منھا ارتفاع مدخو4ت

الزواج من ام`رأة اخ`رى ، كم`ا ان ھن`اك الكثي`ر م`ن العUق`ات الزوجي`ة الت`ي
تربطھ̀`ا ورق̀`ة العق̀`د فق̀`ط ، فا4نفص̀`ال حص̀`ل ب̀`ين الط̀`رفين و4توج̀`د عUق̀`ة 

̀`ر ̀`نھم غي ̀`ة بي ̀`ى مس̀`تقبل  طبيعي ̀`ال والخش̀`ية عل ̀`ل والق ان الخ̀`وف م̀`ن القي
ا4طفال ھو مايبقي اخر خيط ف

دور دائرة العمل والضمان ا4جتماعي
إن مس`ؤولية ال`دوائر المعني`ة ف`ي ال`وزارة 4تتع`دى ت̀`وفير الح`د ا4دن`ى م`ن

راتب الرعاية ا4جتماعية ليؤمن جزء من مطاليب الحياة وليس ھناك رعاي`ة 
ا4جتماعي`ة ب`ل مھم`ة دائ`رة الرعاي`ة ا4جتماعي`ة تب`دا بع`د واض`حة للمش`اكل

حدوث المشكلة 4سامح هللا
 . ثابت لھن

  
ھن`ا 4ب̀`د م̀`ن ا4ش̀`ارة ال̀`ى إن ال̀`زواج س`واء ك̀`ان مبك̀`را او مت̀`أخرا ، او

العمرالمناس̀`ب ف̀`ا\ھم ھ̀`و أن يك̀`ون ا\ختي̀`ار ص̀`حيح وف̀`ي مكان̀`ه ، عل̀`ى أن 
لكU الطرفين في إختي`ار ش`ريك الحي`اة تعطى الحرية

والتقاليد بطريقة اDكراه

  

 

  

الى أين ؟

لزواج المبكر بين لھفة الشباب والخوفا
المستقبل

تتب̀`اين ا4راء ع̀`ادة وكم̀`ا يحص̀`ل ف̀`ي أغل̀`ب المواض̀`يع ب̀`ين مؤي̀`د ومع̀`ارض 
له حجته وأسبابه في التأييد أوالمعارضة ، ودوم`ا ينقس`م  وكل

̀`د  ف̀`ريقين ف̀`ي مواجھت̀`ه \ي ظ̀`اھرة إجتماعي̀`ة ، وھ̀`ذا تمام̀`ا مايحص̀`ل عن
، فھن`اك م`ن ي`رى في`ه حكم`ة ف`ي حف`ظ  الحديث عن موضوع ال`زواج المبك`ر

الشباب من الخطيئة خاصة في مجتمعاتنا الش`رقية ،
اوسع ، وبالمقاب`ل نج`د م`ن يعارض`ه لع`دم نض`ج الش`باب ف`ي أعم`ار

وعدم قدرتھم على ا4ستمرار في مشروع إجتماعي يلعب ا\ھل الدور ا\كب`ر 
  ....تنفيذه في

 للزواج قرارات سريعة
(عن`دما تزوج`ت ك`ان عم`ري بح`دود ال: م .أ 

يعنيه الزواج من مسؤولية إذ كنت س`عيدة ب`أني أول المتزوج`ات م`ن العائل`ة 
فك`ان ان إرتبط`ت بأح`د ش`باب الجي`ران وبتش`جيع  أص`غرھن س`نا ، رغم ان`ي

الش̀`ھر ا4ول لزواج̀`ي أحسس̀`ت بخط̀`أ ق̀`راري  ودف̀`ع م̀`ن ا\ھ̀`ل ، لكن̀`ي من̀`ذ
السريع مع أھلي حيث إن`ي ل`م أنس`جم مع`ه و4م`ع

الطلب̀`ات ، وبع̀`د س̀`نة ونص̀`ف م̀`ن المش̀`اجرات والخUف̀`ات ع̀`دت ال̀`ى
4ينفع ندمي و4حيرة أھلي في إرجاع الزمنوا4ن  ومعي ولدي بعمر السنة

 الوحدة الخوف من دائرة
أعمل في دائرة التقاعد العامة وغالبا ما أت`ابع أح`وال: و . ذ

النساء وأصاب بالرعب عندما أتخيل نفسي أنني سأكون بعمر كبير ووحيدة
وبصراحة انا ا{ن بإنتظار أي عريس يتقدم لي 4وافق عليه 

طموحاتي ، لكن عل`ى ا4ق`ل أش`عر ب`أن ھن`اك م`ن يس`أل عن`ي او  ضمن دائرة
ابن خالتي بعد إلحاح من قبل الوالدة ، وبأن  يھتم لشؤوني ، فقد تزوجت من

لرجل يحميھا من المجھول ويكف`ي  البنت مھما وصلت من تعليم تبقى بحاجة
انني وص`لت الخ`امس إع`دادي أذن 4ب`د م`ن الموافق`ة 

وھك̀`ذا تزوج`ت \لبّ̀`ي رغب̀`ة ا\ھ̀`ل 4أكث̀`ر ، دون! ا\ھ`ل ول̀`يس ب̀`اب قلب̀`ي 
إدراك لمعن``ى ال``زواج ومس``ؤولياته ، وبع``د زواج``ي بس``نتين 

قرر أھل زوج أن يرتبط بأمرأة اخرى ، وھنا عدت ال`ى ا\ھ`ل  )يرزقنا بأو4د
زوج̀`ة ثاني̀`ة مطلق̀`ة ك̀`وني رفض̀`ت ان أك̀`ون

̀`ى ا{ن ورغ̀`م ان عم̀`ري ) 19(بعم̀`ر ال عام̀`ا وال
يصدق اني مطلقة كوني 4زلت جميلة واجتماعية ، ولم يؤثر ھذا الموضوع

عل̀`ى س̀`لوكي ، وكن̀`ت ق̀`د ق̀`ررت ان 4أت̀`زوج م̀`رة اخ̀`رى ا4 بع̀`د ان أدرس 
وبالفعل رفضت أكثر من عريس \ن الموضوع جيدا ،

وزوجاتھم في ذمتھم وھو متزوجين ولديھم اطفال

حذام يوسف طاھر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبالطبع وفي ھذا الس`ياق ف`أن مخ`اوف اھ`الي المنطق`ة تع`دت ال`ى أمك`ان 
أن تشھد تطوراً في ا\من مثلما حدث ويحدث من تفجيرات وقتل \بنائھم 
، وتفيد بأنھم لم يلمسوا أي  خطة تنط`وي لوق`ف م`ا يح`دث و4 يوج`د م`ا 
يتسم بالواقعية و4 يوجد رادع لما يحصل من جرائم ، مت`ذكرين ا4نفج`ار 

ليب`دو أب`ن ص`احب المحول`ة .. الذي حصل قبل اس`ابيع ف`ي عم`ارة الباش`ا 
الكھربائي̀`ة الت̀`ي تم̀`د اھ̀`الي المنطق̀`ة بالطاق̀`ة الكھربائي̀`ة مرتبك̀`ا وح̀`ائرا 
مح̀`دثنا بقول̀`ه م̀`ا ذنبن̀`ا وذن̀`ب وال̀`دي المقع̀`د ، بس̀`بب ا\نفج̀`ار احترق̀`ت 
المولدة التي منھا نسترزق ، متسائUً عن عدم حضور اي جھة مس`ؤولة 

مض`يفاً نح`ن نعل`م . محاول`ة م`نھم للتخفي`ف ع`ن معاناتن`ا وتعوض`ينا  
̀`راء ̀`ا نح̀`ن الفق ̀`ه 4 يوج̀`د م̀`ن يھ``تم لن ̀`ى ض̀`حايا .  بأن ̀`دم ال ̀`ن يق وأن``ه ل

التفجيرات أي جديد بإس`تثناء واب`ل م`ن الطلق`ات الص`وتية وا\س`تنكارات 
، انظ̀`روا ال̀`ى المول̀`دة كي̀`ف تحول̀`ت ال̀`ى خ̀`راب  الت̀`ي تُطل̀`ق ھن̀`ا وھن̀`اك

  

  إنقاذ أنفسنا وا{خرين
ھذه الجرائم 4 تزال تصيب الناس ا{منين بصدمة كبي`رة ، فھ`ا ھ`و كام`ل 
عب̀`د رس̀`ن وال̀`د الج̀`ريح مص̀`طفى يش̀`كو ح̀`ال أبن̀`ه ولم̀`ا تع̀`رض ل̀`ه ف̀`ي 
ا4نفجار ، فيق`ول ، اس`رعت ب`أخراج مص`طفى م`ن موق`ع ا4نفج`ار ونقل`ه 

لش̀``ظايا م̀``ن فخ̀``ده ال̀``ى مستش̀``فى اليرم̀``وك واخض̀``اعه لعملي̀``ة اخ̀``راج ا
ا\يس̀``ر ، مش̀``يراً ال̀``ى أن حال̀``ة مص̀``طفى افض̀``ل بكثي̀``ر م̀``ن ح̀``ال ب̀``اقي 

  . المصابين الذين فقدوا اطرافھم من جراء ا4نفجار 
مستغرباً لع`دم حض`ور اي س`يارة اس`عاف أو ق`وات ال`دفاع الم`دني \نق`اذ 
̀`اس س̀`احة  ̀`رى الن المص̀`ابين واخ̀`راجھم م̀`ن مك̀`ان اDنفج̀`ار ، مض̀`يفاً ت
ما بين اخراج المصابين فيما اخرون يبحث`ون ع`ن ابن`ائھم 
وغي̀`رھم م̀`ن يح̀`اول أخ̀`ذھم ال̀`ى المستش̀`فيات ، متس̀`ائUً ھ̀`ل ھ̀`ذه مھم̀`ة 
الناس في مثل ھذه الحوادث ، ھل تركنا Dنق`اذ انفس`نا وا{خ`رين بأنفس`نا 

 15كأن الكلمات التي قالھا ابو المصاب مصطفى والذي لم يتع`دى عم`ره 
عاماً فيھا إجابة ش`افية تكف`ى للتع`رف ع`ن ح`الھم س`اعة ا4نفج`ار ، فيم`ا 
تشير أم مصطفى ال`ى أن الظ`روف الص`عبة ومس`ئوليات الحي`اة وظ`روف 
المعيشة الصعبة ، جعلتنا نفقد ا\حساس ف`ي أن ھن`اك أم`Uً ف`ي تغي`ر ف`ي 
لع``راق ، متس̀`ائلة بقولھ``ا م̀`ن سيعوض``نا ، وھ̀`ل سيعوض``ننا ع̀`ن 

  ! ابنائنا الذين نفقدھم ؟

ج`دة أح`دى الض`حايا وف`ي عينيھ`ا س`طورا طويل`ة ) ام نج`م 
حسبي ( من المرارة ملتفة بشراشيب العجز ، تنسق حزنھا بعبارة واحدة 

الترفي``ة ف``ي المن``اطق  نا\م``اكفالUف``ت للنظ``ر أن ) ! . 
الشعبية 4 تحظى بأي اھتمام من قبل الجھات ا\منية ، مما جعلھا فريس`ة 

حي`ث تص`اعدت أھ`الي الض`حايا  أك`ده سھلة من قبل ا\رھابيين ، وھذا م`ا
ا4نتق`ادات م`ن ق`بلھم بق`ولھم أن ھ̀`ذه التفجي`رات ھ`ي خط`وة ل`دحر أبنائن̀`ا 

̀`ذھاب ̀`أمن عل``يھم بع``د ل ̀`ل لن``ا ان ن ھم ال``ى مدارس``ھم وع``دم واع̀`اقتھم وھ
تفخيخھ̀`ا ، وكي̀`ف لن̀`ا أن ن̀`أمن عل̀`ى منازلن̀`ا بع̀`د أنتش̀`ار ظ̀`اھرة تفخ̀`يخ 

  ! وتفجير المنازل والمباني ؟
وف̀`ي ذات الس̀`ياق تتمن̀`ى نس̀`اء وأمھ̀`ات ح̀`ي العام̀`ل ، أن تب̀`ادر الجھ̀`ات 

خوف̀``اً عل̀``ى ابن̀``ائھن م̀``ن ) البلي̀``ارد ( المعني̀``ة بتھ̀``ديم واغ̀``Uق قاع̀``ات 
ھي وس̀`احة لع̀`ب الك̀`رة وقاع̀`ات البلي̀`ارد ف̀`ي التفجي̀`رات الت̀`ي طال̀`ت مق̀`ا

̀``ائھم  ̀``ل ابن منطق̀``ة ح̀``ي العام̀``ل ، مناش̀``دين المس̀``ؤولين بوض̀``ع ح̀``د لقت

11 

وأطفال باب شَ  ا	رھابية
  

توارى شباب المحلة للخروج مCن قاعCة البليCارد 
زعCCق دوي حتCCى العالميCCة ، ) برشCCلونة

بCCالخروج منھCCا والنظCCر إلCCى  مCCن فيھCCا
الليلة ، سكونھم  تدقفالعبوات ال]صقة 

العامCل اسCتمعنا ورأينCا معانCاة ومن اقرب نقطة من الحCادث فCي منطقCة حCي 
أھCCالي الضCCحايا البسCCطاء ، حيCCث يؤكCCد أحCCد الشCCباب أن ضCCحايا ا	نفجCCار ، 
قطعت الشظايا أطCرافھم ، ليحكCي عCن الجحCيم 
الذي عاشوه ساعة اRنفجار ، منتقداً اHقطم الطبية و سيارات اRسعاف التي 
رحCى ، ناھيCك عCن دور رجCال اHطفCاء فCي المنطقCة 

̀`دموع  ̀`ة تنتھ̀`ي ب ̀`ر بخط̀`وط طويل ̀`ون ا\حم ̀`ه الل ̀`ر ويغطي ̀`ان الح̀`ادث مبعث مك
جمّدھا الحزن ، كل شيء بات محطماً والسكراب يملئ`ه بأش`كال رتيب`ة وأل`وان 
حتى ترامت أصوات و نداءات أھ`الي المحل`ة ب`القول 
، أن الفاعل من داخل المنطق`ة ومت`ابع لك`ل م`ا يح`دث ، وإ4 كي`ف يمكن`ه زرع 

 . ! ًUمض`يفين بأن`ه ق`ام بوض`عھا ل`ي
̀`ال المنطق̀`ة  ̀`اً أن المك̀`ان مك̀`تظ بش̀`باب واطف ̀`ه ل̀`يس بغري̀`ب ، متيقن بمعن̀`ى أن
ھم بالتسلية والترفي`ه ، مح`او4ً اص`ابة أكب`ر ع`دد م`نھم ، ول`و4 أن 
هللا سبحانة وتعالى رحمنا ، بأن ينصرف رواد ھذه القاع`ة قبي`ل اDنفج`ار ال`ى 
منازلھم لمتابعة لعبة ك`رة الق`دم العالمي`ة ، لكان`ت ض`حايا اDنفج`ار تف`وق ھ`ذا 

المفCCارز اHمنيCCة فCCي عمليCCات التفتCCيش إR أن أھCCالي حCCي 
لتؤكCCد .. العامCCل يCCرون أن ھCCذه اHجCCراءات ھCCي فقCCط فCCي الشCCوارع الرئيسCCية 

أحدى نساء المنطقة بقولھا أن منطقة حي العامل مھملة بشكل كبير من قبCل 
معتبرة أنھا المنطقة الوحيدة التCي لCم تلتفCت اليھCا الجھCات 

مشCيرة . معنية ولم تحضى بخطط للحفاظ على أمنھCا كغيرھCا مCن المنCاطق 
الCCى سCCھولة اختراقھCCا للتفخCCيخ وغيرھCCا مCCن حCCوادث السCCرقة والقتCCل التCCي 
نافية أي محاولة بالسؤال عن حCالھم مCن قبCل أي جھCة 

الضCعف  ةمنتقCدو.  ھمداخلبCمCداه 

حال̀`ة الغض̀`ب امت̀`دت ال̀`ى ك̀`ل المحتش̀`دين ف̀`ي المك̀`ان وق̀`ال ال̀`بعض ب̀`أنھم 4 
يفھمون شيئاً مما يحدث ويدور ، متسائلين ھل حق`ق قت`ل ا4بري`اء نت`ائج وإذا 
فيم̀`ا كان̀`ت ھن̀`اك اص̀`وات عدي̀`دة ، ق̀`د أنتق̀`دت 

ھم الجھ`ات استمرار الھجمات على المناطق السكنية وتعالت أصوات أخرى تت
ا\منية والسياسية معاً ، ملمحة ال`ى أنھ`م الس`بب ا\ساس`ي ف`ي دوران عملي`ة 

  معاناة
وبالطبع وفي ھذا الس`ياق ف`أن مخ`اوف اھ`الي المنطق`ة تع`دت ال`ى أمك`ان 
أن تشھد تطوراً في ا\من مثلما حدث ويحدث من تفجيرات وقتل \بنائھم 
، وتفيد بأنھم لم يلمسوا أي  خطة تنط`وي لوق`ف م`ا يح`دث و4 يوج`د م`ا 
يتسم بالواقعية و4 يوجد رادع لما يحصل من جرائم ، مت`ذكرين ا4نفج`ار 

الذي حصل قبل اس`ابيع ف`ي عم`ارة الباش`ا 
الكھربائي̀`ة الت̀`ي تم̀`د اھ̀`الي المنطق̀`ة بالطاق̀`ة الكھربائي̀`ة مرتبك̀`ا وح̀`ائرا 
مح̀`دثنا بقول̀`ه م̀`ا ذنبن̀`ا وذن̀`ب وال̀`دي المقع̀`د ، بس̀`بب ا\نفج̀`ار احترق̀`ت 
المولدة التي منھا نسترزق ، متسائUً عن عدم حضور اي جھة مس`ؤولة 

محاول`ة م`نھم للتخفي`ف ع`ن معاناتن`ا وتعوض`ينا   في
̀`راء ̀`ا نح̀`ن الفق ̀`ه 4 يوج̀`د م̀`ن يھ``تم لن بأن

التفجيرات أي جديد بإس`تثناء واب`ل م`ن الطلق`ات الص`وتية وا\س`تنكارات 
الت̀`ي تُطل̀`ق ھن̀`ا وھن̀`اك

  .لى ا\رضمتناثر ع
  

إنقاذ أنفسنا وا{خرين
ھذه الجرائم 4 تزال تصيب الناس ا{منين بصدمة كبي`رة ، فھ`ا ھ`و كام`ل 
عب̀`د رس̀`ن وال̀`د الج̀`ريح مص̀`طفى يش̀`كو ح̀`ال أبن̀`ه ولم̀`ا تع̀`رض ل̀`ه ف̀`ي 
ا4نفجار ، فيق`ول ، اس`رعت ب`أخراج مص`طفى م`ن موق`ع ا4نفج`ار ونقل`ه 

ال̀``ى مستش̀``فى اليرم̀``وك واخض̀``اعه لعملي̀``ة اخ̀``راج ا
ا\يس̀``ر ، مش̀``يراً ال̀``ى أن حال̀``ة مص̀``طفى افض̀``ل بكثي̀``ر م̀``ن ح̀``ال ب̀``اقي 

المصابين الذين فقدوا اطرافھم من جراء ا4نفجار 
مستغرباً لع`دم حض`ور اي س`يارة اس`عاف أو ق`وات ال`دفاع الم`دني \نق`اذ 
المص̀`ابين واخ̀`راجھم م̀`ن مك̀`ان اDنفج̀`ار ، مض̀`يفاً ت̀`رى الن̀`اس س̀`احة 

ما بين اخراج المصابين فيما اخرون يبحث`ون ع`ن ابن`ائھم الحادث حائرة 
وغي̀`رھم م̀`ن يح̀`اول أخ̀`ذھم ال̀`ى المستش̀`فيات ، متس̀`ائUً ھ̀`ل ھ̀`ذه مھم̀`ة 
الناس في مثل ھذه الحوادث ، ھل تركنا Dنق`اذ انفس`نا وا{خ`رين بأنفس`نا 

  ! ؟
كأن الكلمات التي قالھا ابو المصاب مصطفى والذي لم يتع`دى عم`ره 

عاماً فيھا إجابة ش`افية تكف`ى للتع`رف ع`ن ح`الھم س`اعة ا4نفج`ار ، فيم`ا 
تشير أم مصطفى ال`ى أن الظ`روف الص`عبة ومس`ئوليات الحي`اة وظ`روف 
المعيشة الصعبة ، جعلتنا نفقد ا\حساس ف`ي أن ھن`اك أم`Uً ف`ي تغي`ر ف`ي 

لع``راق ، متس̀`ائلة بقولھ``ا م̀`ن سيعوض``نا ، وھ̀`ل سيعوض̀`ننا ع̀`ن ح̀`ال ا
ابنائنا الذين نفقدھم ؟

  
  مطالب 

ام نج`م ( فيما جلست 
من المرارة ملتفة بشراشيب العجز ، تنسق حزنھا بعبارة واحدة 

) ! . هللا ونع``م الوكي``ل 
الشعبية 4 تحظى بأي اھتمام من قبل الجھات ا\منية ، مما جعلھا فريس`ة 

سھلة من قبل ا\رھابيين ، وھذا م`ا
ا4نتق`ادات م`ن ق`بلھم بق`ولھم أن ھ̀`ذه التفجي`رات ھ`ي خط`وة ل`دحر أبنائن̀`ا 

̀`ذھاب ̀`أمن عل``يھم بع``د ل ̀`اقتھم وھ``ل لن``ا ان ن واع
تفخيخھ̀`ا ، وكي̀`ف لن̀`ا أن ن̀`أمن عل̀`ى منازلن̀`ا بع̀`د أنتش̀`ار ظ̀`اھرة تفخ̀`يخ 

وتفجير المنازل والمباني ؟
وف̀`ي ذات الس̀`ياق تتمن̀`ى نس̀`اء وأمھ̀`ات ح̀`ي العام̀`ل ، أن تب̀`ادر الجھ̀`ات 

المعني̀``ة بتھ̀``ديم واغ̀``Uق قاع̀``ات 
التفجي̀`رات الت̀`ي طال̀`ت مق̀`ا

̀``ائھم  ̀``ل ابن منطق̀``ة ح̀``ي العام̀``ل ، مناش̀``دين المس̀``ؤولين بوض̀``ع ح̀``د لقت
  ! .. وتعويقھم 

 

ابتھال ابليبل

 

ا	رھابية تفجيراتالضحايا 
  قينامع

توارى شباب المحلة للخروج مCن قاعCة البليCارد حتى شمس الما أن غربت ف
برشCCلونة( بCCين كCCرة القCCدم لحCCاق بمبCCاراة والل

مCCن فيھCCا فCCوق بيCCوت المنطقCCة ليسCCرع، نفجCCار إ
فالعبوات ال]صقة بحثاً عن أبنائھم ،  مجوارھم وحولھ

  .بعيدا  أبنائھم ببقايا أجساد محلقة
  !أين دورھم ؟

ومن اقرب نقطة من الحCادث فCي منطقCة حCي 
أھCCالي الضCCحايا البسCCطاء ، حيCCث يؤكCCد أحCCد الشCCباب أن ضCCحايا ا	نفجCCار ، 

قطعت الشظايا أطCرافھم ، ليحكCي عCن الجحCيم ) جريحاً  18( شھيداً واحداً و
الذي عاشوه ساعة اRنفجار ، منتقداً اHقطم الطبية و سيارات اRسعاف التي 

رحCى ، ناھيCك عCن دور رجCال اHطفCاء فCي المنطقCة R أثر لھا في إنتشال الج
  .. بوصفھم إنھم جاءوا متأخرين كالعادة 

   !المجرم ليس غريباً 
̀`دموع  ̀`ة تنتھ̀`ي ب ̀`ون ا\حم̀`ر بخط̀`وط طويل ̀`ه الل ̀`ر ويغطي مك̀`ان الح̀`ادث مبعث
جمّدھا الحزن ، كل شيء بات محطماً والسكراب يملئ`ه بأش`كال رتيب`ة وأل`وان 

حتى ترامت أصوات و نداءات أھ`الي المحل`ة ب`القول قاتمة كالحة في العراء ، 
، أن الفاعل من داخل المنطق`ة ومت`ابع لك`ل م`ا يح`دث ، وإ4 كي`ف يمكن`ه زرع 

! . ثمان عب`وات ناس`فة ب`القرب م`ن القاع`ة ؟
̀`ة  ̀`اً أن المك̀`ان مك̀`تظ بش̀`باب واطف̀`ال المنطق ̀`ب ، متيقن ̀`يس بغري ̀`ه ل ̀`ى أن بمعن

ھم بالتسلية والترفي`ه ، مح`او4ً اص`ابة أكب`ر ع`دد م`نھم ، ول`و4 أن لقضاء وقت
هللا سبحانة وتعالى رحمنا ، بأن ينصرف رواد ھذه القاع`ة قبي`ل اDنفج`ار ال`ى 
منازلھم لمتابعة لعبة ك`رة الق`دم العالمي`ة ، لكان`ت ض`حايا اDنفج`ار تف`وق ھ`ذا 

  ..العدد بأضعاف مضاعفة 
   ضعف وأخفاق

المفCCارز اHمنيCCة فCCي عمليCCات التفتCCيش إR أن أھCCالي حCCي وبCCالرغم مCCن تشCCدد 
العامCCل يCCرون أن ھCCذه اHجCCراءات ھCCي فقCCط فCCي الشCCوارع الرئيسCCية 

أحدى نساء المنطقة بقولھا أن منطقة حي العامل مھملة بشكل كبير من قبCل 
معتبرة أنھا المنطقة الوحيدة التCي لCم تلتفCت اليھCا الجھCات . الجھات اHمنية 

معنية ولم تحضى بخطط للحفاظ على أمنھCا كغيرھCا مCن المنCاطق ال
الCCى سCCھولة اختراقھCCا للتفخCCيخ وغيرھCCا مCCن حCCوادث السCCرقة والقتCCل التCCي 

نافية أي محاولة بالسؤال عن حCالھم مCن قبCل أي جھCة . تحدث مؤخراً فيھا 
مCداه الCى  وصCلقCد الحزن مؤكدة في أن . معنية

  .الحاصل في اHمن 
   تفجيرات متتالية

حال̀`ة الغض̀`ب امت̀`دت ال̀`ى ك̀`ل المحتش̀`دين ف̀`ي المك̀`ان وق̀`ال ال̀`بعض ب̀`أنھم 4 
يفھمون شيئاً مما يحدث ويدور ، متسائلين ھل حق`ق قت`ل ا4بري`اء نت`ائج وإذا 

فيم̀`ا كان̀`ت ھن̀`اك اص̀`وات عدي̀`دة ، ق̀`د أنتق̀`دت ! ك̀`ان ك̀`ذلك ، م̀`اذا بع̀`د ذل̀`ك ؟
استمرار الھجمات على المناطق السكنية وتعالت أصوات أخرى تت

ا\منية والسياسية معاً ، ملمحة ال`ى أنھ`م الس`بب ا\ساس`ي ف`ي دوران عملي`ة 
  .. ھذه التفجيرات 

 ابتھال ابليبل
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  ھل يتجاوز محنته ؟

يس`اھم  جدي`داھل يستطيع المثقف العراقي تجاوز محنت`ه ليستش`رف أفق`ا 
ھ`ذا الن`وع  ان س`ؤا4 م`ن في انقاذ بلده من التشتت وانھيار قيم التط`ور ؟

يقتضي رسم صورة جديدة لما آلت اليه الثقافة العراقية عقب احداث ع`ام 
با4س̀`تناد ال̀`ى أص̀`التھا وعمقھ̀`ا ال̀`ذي اس̀`ھم في̀`ه ع̀`دد كبي̀`ر م̀`ن 

اعات الت`ي عقود طويل`ة م`ن ال`زمن ، فالص`ر
تك`ن م`ن ن`وع الص`راعات  كانت تجري عل`ى الس`احة الثقافي`ة العراقي`ة ل`م

 الت̀`ي ت̀`ؤدي ال̀`ى الغ̀`اء ا{خ̀`ر أو تھميش̀`ه بق̀`در ماكان̀`ت ت̀`ؤدي ال̀`ى ف̀`تح
قنوات جديدة للحوار تنعش الثقافة وتولد افكارا جدي`دة تص`ب ف`ي تط`وير 

وطن العراق`ي ، وھ`ذا ماول`د ثقاف`ة اص`يلة عل`ى ص`عيد ال`
والس`ياب والبي`اتي ون`ازك المUئك`ة وعل`ي 

الش̀`يبي وعل̀`ي  ال̀`وردي ومص̀`طفى ج̀`واد وج̀`واد عل̀`ي وكام̀`ل مص̀`طفى
 الشرقي ومحمد رضا الشبيببي ا4 نماذج رائعة للثقافة العراقية بتنوعھ`ا

ا4ص̀`يل أس̀`ھمت ف̀`ي انش̀`اء ثقاف̀`ة عربي̀`ة رص̀`ينة امت̀`دت مس̀`احتھا م̀`ن 
و4 نغ̀`الي اذا ماقلن̀`ا أن الثقاف̀`ة العراقي̀`ة ھ̀`ي 

 . امتداد العصور وا4عوام
ج`اءت عق`ب  لكن مرحلة التھميش وتجيير الثقافة لUنظمة الشمولية التي

وم`ا أعقب`ه غي`ب الكثي`ر م`ن مف`ردات الثقاف`ة 
الق̀`ول انھ̀`ا ق̀`د أخ̀`ذت تغي̀`ر حت̀`ى منطلقاتھ̀`ا لص̀`الح 
عن و4دة ثقافة منقطع`ة الج`ذر م`ع م`ا جبل`ت 
وھذا ماانعكس س`لبا عل`ى دور 

بمؤسس`اتھا  المثقف العراقي وجعل`ه رھ`ين رقاب`ة خارجي`ة تمثلھ`ا الدول`ة
رى بدأت تنم`و ف`ي داخل`ه خش`ية م`ن تغييب`ه ، وعلي`ه 
التي يعيشھا المثقف العراقي اليوم ھي تتويج لمرحل`ة اس`تثنائية 
الذاتي`ة ، فاض`طر ال`ى توجي`ه انظ`اره نح`و الرمزي`ة 
الواقع الذي يحياه ليتخلص عبر ذلك من 

ابتع̀`د ض̀`منا ع̀`ن حاض̀`نته  لس̀`لطة الحاكم̀`ة ناس̀`يا ان̀`ه ق̀`د
واق`ع  ا4ساسية ونعني بھ`ا جم`اھير الش`عب ، ويب`دو ان ھ`ذا ا4م`ر م`ازال

حال المثقف حتى عقب التغيير ال`ذي ح`دث ف`ي الع`راق عق`ب اح`داث ع`ام 
4م̀`د مقب̀`ل م̀`الم تص̀`حو الس̀`لطة الحاكم̀`ة ال̀`ى واق̀`ع 

وقب`ول  فأن تجاوز المحنة يج`ب أن يس`تند ال`ى فھ`م واع للحري`ة
ارھاصات المثقف العراقي الحالي`ة بك`ل ماتحمل`ه م`ن معان`اة وتم`رد عل`ى 
المعاش لكي تنمو لديه ثقافة عصرية متجددة تأخ`ذ بنظ`ر ا4عتب`ار 
انجازات ا4سماء الت`ي لمع`ت ف`ي ت`اريخ الع`راق 

لكCCCي تعكCCCس آمالCCCه  الش̀``عب العراق̀``ي
تعبيCCر حقيقCCي  وطموحاتCه فCCي غCد افضCCل وبالتCالي تتحCCول انجازاتCه الCCى

ومCن ھCذا المنطلCق . ودقيق عCن تلCك ا`مCال فCي اطCار حريتCه المنشCودة 
الحرية ھي المناخ الطبيعCي الCذي تنمCو فيCه الثقافCة العراقيCة ومCن 
ھCذه الحCال تجCاوز المحنCة ليستشCرف أفقCا جديCدا 

ھيفاء الحسيني

 

 

  

ھل يتجاوز محنته ؟: المثقف العراقي 

ھل يستطيع المثقف العراقي تجاوز محنت`ه ليستش`رف أفق`ا 
في انقاذ بلده من التشتت وانھيار قيم التط`ور ؟

يقتضي رسم صورة جديدة لما آلت اليه الثقافة العراقية عقب احداث ع`ام 
با4س̀`تناد ال̀`ى أص̀`التھا وعمقھ̀`ا ال̀`ذي اس̀`ھم في̀`ه ع̀`دد كبي̀`ر م̀`ن  2003

عقود طويل`ة م`ن ال`زمن ، فالص`ر ا4سماء الUمعة وعلى مدى
كانت تجري عل`ى الس`احة الثقافي`ة العراقي`ة ل`م

الت̀`ي ت̀`ؤدي ال̀`ى الغ̀`اء ا{خ̀`ر أو تھميش̀`ه بق̀`در ماكان̀`ت ت̀`ؤدي ال̀`ى ف̀`تح
قنوات جديدة للحوار تنعش الثقافة وتولد افكارا جدي`دة تص`ب ف`ي تط`وير 

العراق`ي ، وھ`ذا ماول`د ثقاف`ة اص`يلة عل`ى ص`عيد ال` المنح`ى الثق`افي
والس`ياب والبي`اتي ون`ازك المUئك`ة وعل`ي  العرب`ي كل`ه ، فم`ا الج`واھري

ال̀`وردي ومص̀`طفى ج̀`واد وج̀`واد عل̀`ي وكام̀`ل مص̀`طفى
الشرقي ومحمد رضا الشبيببي ا4 نماذج رائعة للثقافة العراقية بتنوعھ`ا

ا4ص̀`يل أس̀`ھمت ف̀`ي انش̀`اء ثقاف̀`ة عربي̀`ة رص̀`ينة امت̀`دت مس̀`احتھا م̀`ن 
و4 نغ̀`الي اذا ماقلن̀`ا أن الثقاف̀`ة العراقي̀`ة ھ̀`ي  . المغ̀`ربالع̀`راق وحت̀`ى 

امتداد العصور وا4عوام خUصة الفكر والثقافة العربية على
لكن مرحلة التھميش وتجيير الثقافة لUنظمة الشمولية التي

وم`ا أعقب`ه غي`ب الكثي`ر م`ن مف`ردات الثقاف`ة  1963ش`باط ع`ام  8انقUب 
الق̀`ول انھ̀`ا ق̀`د أخ̀`ذت تغي̀`ر حت̀`ى منطلقاتھ̀`ا لص̀`الح ، ب̀`ل يمك̀`ن  العراقي̀`ة

عن و4دة ثقافة منقطع`ة الج`ذر م`ع م`ا جبل`ت  اسفر  المرحلة الجديدة مما
وھذا ماانعكس س`لبا عل`ى دور  عليه الثقافة العراقية من رصانة وابداع ،

المثقف العراقي وجعل`ه رھ`ين رقاب`ة خارجي`ة تمثلھ`ا الدول`ة
رى بدأت تنم`و ف`ي داخل`ه خش`ية م`ن تغييب`ه ، وعلي`ه المتخلفة ورقابة أخ

التي يعيشھا المثقف العراقي اليوم ھي تتويج لمرحل`ة اس`تثنائية  فالمحنة
الذاتي`ة ، فاض`طر ال`ى توجي`ه انظ`اره نح`و الرمزي`ة  م`ن المعان`اة والخيب`ة

الواقع الذي يحياه ليتخلص عبر ذلك من  وا4يحاء غير المباشر بعيدا عن
لس̀`لطة الحاكم̀`ة ناس̀`يا ان̀`ه ق̀`داش̀`كا4ته م̀`ع ا

ا4ساسية ونعني بھ`ا جم`اھير الش`عب ، ويب`دو ان ھ`ذا ا4م`ر م`ازال
حال المثقف حتى عقب التغيير ال`ذي ح`دث ف`ي الع`راق عق`ب اح`داث ع`ام 

4م̀`د مقب̀`ل م̀`الم تص̀`حو الس̀`لطة الحاكم̀`ة ال̀`ى واق̀`ع  وق̀`د يس̀`تمر 2003
  . العراق المرير

فأن تجاوز المحنة يج`ب أن يس`تند ال`ى فھ`م واع للحري`ةومن ھنا 
ارھاصات المثقف العراقي الحالي`ة بك`ل ماتحمل`ه م`ن معان`اة وتم`رد عل`ى 

المعاش لكي تنمو لديه ثقافة عصرية متجددة تأخ`ذ بنظ`ر ا4عتب`ار  الواقع
انجازات ا4سماء الت`ي لمع`ت ف`ي ت`اريخ الع`راق  -اليه  ان لم نقل تستند -

الش̀``عب العراق̀``ي في م̀``ع اس̀``تلھامھا لمعان̀``اةالثق̀``ا
وطموحاتCه فCCي غCد افضCCل وبالتCالي تتحCCول انجازاتCه الCCى

ودقيق عCن تلCك ا`مCال فCي اطCار حريتCه المنشCودة 
الحرية ھي المناخ الطبيعCي الCذي تنمCو فيCه الثقافCة العراقيCة ومCن  تكون

ھCذه الحCال تجCاوز المحنCة ليستشCرف أفقCا جديCدا  فيثم يستطيع المثقف 
 .القيم في انقاذ العراق من انھيار

  

 ھيفاء الحسيني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميCCع إلCCى رسCCالة طالبCCاني ج�CCل الجمھوريCCة رئCCيس
 فCCي رأيھCCا لمعرفCCة النيابيCCة اRنتخابCCات فCCي الفCCائزة القCCوائم

 فCي وجCاء . للبرلمCان اHولCى الجلسCة انعقCاد موعCد
 الكتCCCل راي  يCCود الجمھوريCCة رئCCCيس ان الطالبCCاني 
 لمجلCس اHولCى الجلسCة عقCد إلCى الدعوة موعد في 
 علCCى نصCCت التCCي الدسCCتور مCCن 54 المCCادة بموجCCب 
 عشCر خمسCة خ�Cل الجلسCة بعقCد جمھوري مرسوم 

. العامCCة اRنتخابCCات نتCCائج علCCى المصCCادقة تCCاريخ مCCن
 كCCي الممكنCCة بالسCCرعة مقترحاتھCCا الكتCCل تقCCديم الCCى

 عليCCCه المنصCCCوص الجمھCCCوري المرسCCCوم اصCCCدار يتسCCCنى
 .دستوريا

 انCدماج اع�Cن الCى ثCامر عامر الوطني اRئت�ف عضو
 الحكومCCة بتشCCكيل ل�سCCراع ممكCCن وقCCت باسCCرع اRئت�فCCين

 وقCال .النتCائج على اRتحادية المحكمة مصادقة بعد 
 حCل الCى والتوصل الخ�فات تجاوز اRئت�فين على ان
 الحكومCة بتشكيل تكليفھما اجل من اRندماج اع�ن ثم
 وتفسCCCير الدسCCCتور بحسCCCب برلمانيCCCا اRكبCCCر الكتلCCCة 

 تحCCCالف ان وأوضCCCح. قولCCCه حCCCد علCCCى اRتحاديCCCة المحكمCCCة
 مفتCرق وامCام ووطنيCة تاريخية مسؤولية يتحمل اRئت�فين

 ل�نCدماج وسCعه فCي مCا كCل بCذل وعليCه ، كبير وتحد
 لبنCCاء والفئويCCة الذاتيCCة المصCCالح فCCوق واRرتقCCاء والتوحCCد

 .جديد

 وجود البصري، F خير الشيخ القانون دولة ائت�ف
 التيCار أن مؤكCدا الصCدري، والتيCار القانون دولة بين

 HنCCه اRئت�فCCين، بCCين التوافCCق جسCCر ھCCو ا`ن أصCCبح
 يحCCدد مCCن فCCإن الCCوطني، وعليCCه اRئCCت�ف داخCCل اHغلبيCCة

 مقتCCCدى السCCCيد ھCCCو الCCCوطني اRئCCCت�ف باسCCCم الرسCCCمي
 عمCCار السCCيد ا	س�CCمي اHعلCCى المجلCCس رئCCيس ولCCيس
 لمنطCCق وفقCCا اRئCCت�ف لCCه يخضCCع أن يجCCب أمCCر وھCCو
 التCCي اRيCCام ان الCCى البصCCري ولفCCت. قولCCه بحسCCب ،

 اHولى البرلمان جلسة عن اRئت�فين بين الجديد التحالف
 إلCCى والتوصCCل للحCCوار محCCددة فرصCCة يتCCيح الCCذي اHمCCر
  اRئت�في من واحد مرشح
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 نتCائج مCن% 60 عن ل�نتخابات
 قCد المفوضCية ،وكانت العراق محافظات

 و البصCCCرة ھCCCي محافظCCCات HربCCCع
 البصCCرة فCCي الجزئيCCة النتCCائج بينCCت

 منافسCCCيه أقCCCرب عCCCن كبيCCCر بفCCCارق
 فCCإئت�ف العراقيCCة القائمCCة تلتCCه

 بفCCارق العراقيCCة القائمCCة فتقCCدمت
 ائCت�ف بعCده جCاء الCذي التوافCق

 بفCCارق الكردسCCتاني التحCCالف تقCCدم
 ثالثا التغيير فقائمة ثانيا حل

رئCCيس وّجCCه �
القCCوائم
موعCد تحديCد

 رسCCالة
 الفائزة
 النCCواب
 إصدار
مCCن يومCCا
الCCى داعيCCا

يتسCCCنى
دستوريا

 المصادقة بعد« انه عثمان محمود
 يبCق لCم اRتحاديCة المحكمCة قبل 

 في تتفق وان اRنتخابات بنتائج
 أن عثمCان وأوضCح . . الحكومة

 الكتCل للقCاء اليوم بغداد الى التوجه
 الفCCCائزة القCCوائم مCCCع والمفاوضCCات

 اي علCى فيتCو يضCع R الكردسCتانية
 التCي الكتلCة مCع سCيتقارب وانCه

 علCCى وتعمCCل الفCCدرالي بالنظCCام وتCCؤمن
 .حقيقية

 قائمتCه سCعي الCى الشCابندر عزت
 فCCي الفCCائزة السياسCCية الكتCCل جميCCع
 .سياسCية جھCة أو  كتلCة أيCة احمرعلCى

 الكتCل جميCع علCى منفCتح القCانون
 حتCى العراقيCة القائمCة ضCمنھا ومCن

 القCانون ودولCة الCوطني اRئCت�ف
 الحكومة بتشكيل الجميع

عضو دعا ����
اRئت�فCCين

 المقبلة
ان ثامر
ثم ومن

 RنھمCCCا
المحكمCCCة
اRئت�فين

وتحد طرق
والتوحCCد

جديد عراق
 

ائت�ف عضو نفى �
بين خ�ف أي

أصCCبح الصCCدري
اHغلبيCCة يمثCCل

الرسCCCمي المسCCCار
ولCCيس الصCCدر،
وھCCو الحكCCيم،

، اRنتخابCCات
التحالف تفصل
اHمCCر ، قليلCCة

مرشح اختيار

 

ل�نتخابات المستقلة العليا المفوضية أعلنت �
محافظات لعموم النيابية اRنتخابات

HربCCCع الجزئيCCCة النتCCCائج اHحCCCد أعلنCCCت
بينCCت و .كركCCوك و دھCCوك و اHنبCCار
بفCCCارق القCCCانون دولCCCة إئCCCت�ف تقCCCدم

تلتCCه الCCذي العراقCCي الCCوطني ا	ئCCت�ف
فتقCCدمت اHنبCCار فCCي أمCCا.  العCCراق وحCCدة
التوافCق جبھCة منافسCيھا أقCرب عCن كبير

تقCCدم دھCCوك فCCي و.  العCCراق وحCCدة
حل الذي اHس�مي اRتحاد على كبير

محمود الكردستاني التحالف عضو قال �
 من النھائية اRنتخابات نتائج على
 القبول سوى السياسية الكتل أمام

الحكومة تشكيل قضية من لتنتھي بينھا ما
التوجه قرر الكردستانية الكتل ائت�ف

والمفاوضCCات الحCCCوارات واجCCراء السياسCCية
الكردسCتانية الكتل ائت�ف ان مبينا. الث�ث
وانCه ، الحكومCة لرئاسة يرشح شخص
وتCCؤمن والقCCوانين الدسCCتور تحتCCرم
حقيقية وطنية شراكة حكومة تشكيل

 

 

عزت القانون دولة ائت�ف عضو لفت �
جميCCع مـCCـع الحCCوار ابCCواب فCCتح إلCCى

احمرعلCى خطCاً  وRتضCع اRنتخابCات
القCانون دولCة ائCت�ف ان الشCابندر وقال

ومCن اسCتثناء دون ومن السياسية
اRئCت�ف بCين التحCالف اع�Cن تم حال في

الجميع مشاركة بھدف نھائي بشكل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسببت رسالة تھنئ`ة بعث`ت بھ`ا وزي`رة الخارجي`ة ا\مريكي`ة 
ھ̀```يUري كلينت̀```ون إل̀```ى الملك̀```ة اليزابي̀```ث ملك̀```ة بريطاني̀```ا 
بمناسبة عيد ميUدھا في إح`راج ش`ديد لھ`ا بع`دما اتض`ح أن 
عي̀``د م̀``يUد الملك̀``ة يح̀``ل ف̀``ي ا\س̀``بوع الق̀``ادم ول̀``يس ھ̀``ذا 

 
برسالة التھنئة بعي`د م`يUد الملك`ة وكانت كلينتون قد بعثت 

اليزابيث نيابة عن الرئيس ا\مريكي باراك اوبام`ا والش`عب 
ا\مريك̀```ي أش̀```ادت فيھ̀```ا بالملك̀```ة وإنجازاتھ̀```ا والعUق̀```ات 

. الخاصة الت`ي ت`ربط بريطاني`ا بالو4ي`ات المتح`دة ا\مريكي`ة
ال̀`ى ذل̀`ك اعت̀`رف فيلي̀`ب كراول̀`ي المتح̀`دث باس̀`م الخارجي̀`ة 

م̀`ن "التھنئ̀`ة أم̀`س واس̀`تدرك ق̀`ائU ان̀`ه  ا\مريكي̀`ة بإرس̀`ال
ا\فض̀``ل أن ترس̀``ل التھنئ̀``ة مبك̀``را أس̀``بوعا ع̀``ن أن تك̀``ون 

 ."عامتأخرة أسبو
 

14 

  

المعارض̀``ة اDيراني̀``ة اDص̀``Uحي مي̀``ر حس̀``ين موس̀``وي 
حس`ب " الم`دمرة"حكومة بUده بانھا تساعد اع`داء اي`ران بسياس`تھا 

وت`أتي تص`ريحات رئ`يس ال`وزراء ا4س`بق ردا عل`ى انتق`ادات 
الرئيس ا4يراني محمود احم`دي نج`اد ومرش`د الجمھوري`ة ا4س`Uمية 

ة ا4صUحية بانھم مدعومون علي خامنئي اللذين اتھما قادة المعارض
وتس`اءل موس`وي ف`ي تص`ريح نش`ره 
ق`ائU م`ن ق`دم فرص`ة ذھبي`ة للو4ي`ات 
المتح̀`دة واس̀`رائيل والمن̀`افقين وللملكي̀`ين عب̀`ر اتب̀`اع سياس̀`ة م̀`دمرة 

̀`ب  ̀`وزراء الترك̀`ي رج̀`ب طي ̀`يس ال ان رئ
أردوغان يفكر في التوجه بنفسه إلى قط`اع غ`زة لكس`ر الحص`ار 

كاش`ف اDدارة ا\ميركي`ة وان`ه بم
ين̀`وي الطل̀`ب م̀`ن س̀`Uح البحري̀`ة التركي̀`ة مواكب̀`ة أس̀`طول جدي̀`د 
 لس̀```فن اDغاث̀```ة يج̀```رى اDع̀```داد ل̀```ه للتوج̀```ه إل̀```ى غ̀```زة، لك̀```ن

 المسؤولين ا\ميركيين طلبوا منه التريث لدراسة الموضوع
 

ارتفع̀`ت حص̀`يلة الفيض̀`انات وان̀`ز4 ق̀`ات الترب̀`ة ج̀`راء اDعص̀`ار 
قتيU في غواتيم`ا4، بع`د اس`بوع عل`ى م`رور أول 

 . عاصفة استوائية في موسم ا\عاصير في أميركا الوسطى
الك`وارث ع`ن مئ`ة قتي`ل ومفق`ود 

ويبقى ا4نذار ا4حمر معلن`ا ,واحد واكثر من مئة وأربعين جريحا 
وي̀`ذكر أن العاص̀`فة الت̀`ي .ف̀`ي ال̀`بUد رغ̀`م تراج̀`ع ھط̀`ول ا4مط̀`ار

ض̀`ربت ف̀`ي نھاي̀`ة ا4س̀`بوع الماض̀`ي اميرك̀`ا الوس̀`طى أدت ال̀`ى 
اخ`رين ف`ي الس`لفادور  10شخص`ا ف`ي الھن`دوراس و

ال`ف ش`خص وال`ى اض`رار جس`يمة 

 

اقترح الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انش`اء ص`ندوق دول`ي 
̀``ي  ̀``ة الت ̀``ى غ̀``رار البقع̀``ة النفطي لمواجھ̀``ة الك̀``وارث البيئي̀``ة عل

̀`ي  ̀`ي انش̀`اء ص̀`ندوق دول ̀`ر ف ̀`ي التفكي ̀`ه ينبغ ̀`ديف ان ̀`د مدفي وأك
الق̀`وى الكب̀`رى لمواجھ̀`ة اخط̀`ار مماثل̀`ة حي̀`ث ك̀`ان 
يشير الى البقعة النفطية ف`ي خل`يج المكس`يك، ا4س`وأ ف`ي ت`اريخ 
الو4يات المتحدة،مضيفا انه في حا4ت مماثلة، حتى المجتمع`ات 

وأش̀`ار .ا4كث̀`ر غن̀`ى وال̀`دول الكب̀`رى يمك̀`ن ان تفتق̀`ر ال̀`ى الم̀`ال 
قمة مجموع`ة  الرئيس الروسي الى انه سيثير ھذه القضية خUل

 . يونيو في كندا/العشرين التي ستعقد في نھاية حزيران
 

تسببت رسالة تھنئ`ة بعث`ت بھ`ا وزي`رة الخارجي`ة ا\مريكي`ة  �
ھ̀```يUري كلينت̀```ون إل̀```ى الملك̀```ة اليزابي̀```ث ملك̀```ة بريطاني̀```ا 
بمناسبة عيد ميUدھا في إح`راج ش`ديد لھ`ا بع`دما اتض`ح أن 
عي̀``د م̀``يUد الملك̀``ة يح̀``ل ف̀``ي ا\س̀``بوع الق̀``ادم ول̀``يس ھ̀``ذا 

 .ا\سبوع
وكانت كلينتون قد بعثت   �

اليزابيث نيابة عن الرئيس ا\مريكي باراك اوبام`ا والش`عب 
ا\مريك̀```ي أش̀```ادت فيھ̀```ا بالملك̀```ة وإنجازاتھ̀```ا والعUق̀```ات 

الخاصة الت`ي ت`ربط بريطاني`ا بالو4ي`ات المتح`دة ا\مريكي`ة
ال̀`ى ذل̀`ك اعت̀`رف فيلي̀`ب كراول̀`ي المتح̀`دث باس̀`م الخارجي̀`ة 

ا\مريكي̀`ة بإرس̀`ال
ا\فض̀``ل أن ترس̀``ل التھنئ̀``ة مبك̀``را أس̀``بوعا ع̀``ن أن تك̀``ون 

متأخرة أسبو

 

المعارض̀``ة اDيراني̀``ة اDص̀``Uحي مي̀``ر حس̀``ين موس̀``وي اتھ̀``م زع̀``يم  � 
حكومة بUده بانھا تساعد اع`داء اي`ران بسياس`تھا 

وت`أتي تص`ريحات رئ`يس ال`وزراء ا4س`بق ردا عل`ى انتق`ادات . تعبيره
الرئيس ا4يراني محمود احم`دي نج`اد ومرش`د الجمھوري`ة ا4س`Uمية 

علي خامنئي اللذين اتھما قادة المعارض
وتس`اءل موس`وي ف`ي تص`ريح نش`ره .من الو4يات المتحدة واس`رائيل

ق`ائU م`ن ق`دم فرص`ة ذھبي`ة للو4ي`ات " كلم`ة "موقعه على ا4نترن`ت 
المتح̀`دة واس̀`رائيل والمن̀`افقين وللملكي̀`ين عب̀`ر اتب̀`اع سياس̀`ة م̀`دمرة 

 .وغير شفافة ومخادعة 

̀`ة  � ̀`ب كش̀`فت مص̀`ادر تركي ̀`وزراء الترك̀`ي رج̀`ب طي ̀`يس ال ان رئ
أردوغان يفكر في التوجه بنفسه إلى قط`اع غ`زة لكس`ر الحص`ار 

 .المفروض عليه
بمواضافت المصادر أن أردوغان  �

ين̀`وي الطل̀`ب م̀`ن س̀`Uح البحري̀`ة التركي̀`ة مواكب̀`ة أس̀`طول جدي̀`د 
لس̀```فن اDغاث̀```ة يج̀```رى اDع̀```داد ل̀```ه للتوج̀```ه إل̀```ى غ̀```زة، لك̀```ن

المسؤولين ا\ميركيين طلبوا منه التريث لدراسة الموضوع

ارتفع̀`ت حص̀`يلة الفيض̀`انات وان̀`ز4 ق̀`ات الترب̀`ة ج̀`راء اDعص̀`ار  �
قتيU في غواتيم`ا4، بع`د اس`بوع عل`ى م`رور أول  170أغاثا إلى 

عاصفة استوائية في موسم ا\عاصير في أميركا الوسطى
الك`وارث ع`ن مئ`ة قتي`ل ومفق`ود وأعلن مكتب التنسيق للح`د م`ن  �

واحد واكثر من مئة وأربعين جريحا 
ف̀`ي ال̀`بUد رغ̀`م تراج̀`ع ھط̀`ول ا4مط̀`ار

ض̀`ربت ف̀`ي نھاي̀`ة ا4س̀`بوع الماض̀`ي اميرك̀`ا الوس̀`طى أدت ال̀`ى 
شخص`ا ف`ي الھن`دوراس و 17مصرع 

ال`ف ش`خص وال`ى اض`رار جس`يمة  300تش`ريد وادت ايضا ال`ى 
 .في الممتلكات

اقترح الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف انش`اء ص`ندوق دول`ي  �
̀``ي  ̀``ة الت ̀``ى غ̀``رار البقع̀``ة النفطي ̀``وارث البيئي̀``ة عل لمواجھ̀``ة الك

 .انتشرت في خليج المكسيك
̀`ي انش̀`اء ص̀`ندوق دول``ي   � ̀`ر ف ̀`ي التفكي ̀`ه ينبغ ̀`ديف ان ̀`د مدفي وأك

الق̀`وى الكب̀`رى لمواجھ̀`ة اخط̀`ار مماثل̀`ة حي̀`ث ك̀`ان تس̀`اھم في̀`ه 
يشير الى البقعة النفطية ف`ي خل`يج المكس`يك، ا4س`وأ ف`ي ت`اريخ 
الو4يات المتحدة،مضيفا انه في حا4ت مماثلة، حتى المجتمع`ات 

ا4كث̀`ر غن̀`ى وال̀`دول الكب̀`رى يمك̀`ن ان تفتق̀`ر ال̀`ى الم̀`ال 
الرئيس الروسي الى انه سيثير ھذه القضية خUل

العشرين التي ستعقد في نھاية حزيران
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ولCيس غريبCCا ان نCCرى ھكCذا تصCCريح مCCن قيCادي قCCي حCCزب السCCلطة 
  الجديدة فالمتتبع للمشھد المسرحي

العراقCCي الحCCالي علCCى درايCCة و يقCCين ببعCCد الحكومCCة وقيادتھCCا عCCن 
  جمالي لذاحضور اي فعل ثقافي او 

فCCيمكن ان تفسCCركلمة القاھCCCا سياسCCي فCCي حفCCCل اقCCيم علCCى خشCCCبة 
المسرح الوطني واصفا المكان بغير الطCاھر واعتقCد ان ھCذا الCراي 
  ھو جمعي يمثل تصور موحد للقيادات اRس�م السياسي في العراق

اR ان الرجل كان واضCحا اكثCر مCن اRخCريين ومتجCاوزا كCل اشCكال 
  

لكن الغريب في اRمر ھو محاولة الحكومة اRخيرة Rظھار نوع من 
التقرب للمسرح فCي خطCوات غيCر مدروسCة اتCت بع�مCات اسCتفھام 
اكثCر مCن ع�مCات اRعجCاب المتوقعCة فCي فتCرة التطCاحن اRنتخCCابي 
Rنھا تھCدف ايضCاح الجانCب المشCرق مCن وجCوه اRحCزاب اذ قامCت 

حية كومديCة شCعبية بمبCالغ ماليCة رئاسة الوزراء بتكريم كادر مسCر
  والمسرحية كما ھو معلوم عند اكثر المتتبعيين

تنتمCCCي الCCCى المسCCCرح التسCCCطيحي التھريجCCCي البعيCCCد عCCCن تطلعCCCات 
ومحوRت المسرح الجاد ذات التاريخ المشرف وقد يكون ھCذا دليCل 
اخCCر علCCى الفقCCر المعرفCCي والثقCCافي عنCCد القيCCادات الحكوميCCة ففCCي 
فيه الدعوات Rعمال عراقية مھمCة للمشCاركة فCي 
مھرجانCCت مسCCرحية رصCCينة ويتعCCذر علCCى الفنCCانيين الCCذھاب لعCCدم 

  وجود القدرة المالية تغدق الحكومة بالمكارم على انصاف الفنانين
وتنسCCى دوھCCا فCCي انعCCاش المسCCرح العراقCCي الجCCاد الحامCCل للرسCCالة 

  اRنسانية والفكرية والثورية
صCCود لطلبCCات عشCCاق المسCCرح لتCCرميم المسCCارح 

  العراقية المھدمة منذ سنوات
رغم المبالغ التي ھدرت بمھرجانات محلية دعائية بليCدة وبسCفرات 

  المسؤولين في وزارة الثقافة للمشاركة في اسابيع ثقافية مخجلة
ويبCCCCدو ان ھنCCCCاك قصCCCCدية فCCCCي اخمCCCCاد شCCCCعلة التCCCCوھج الحضCCCCاري 

  ي مخاطر ھذه القصديةوعلى الكل ان يع

  
 

 

  المسرح العراقي بين جھل المسؤولين ومحاوRت اRرتقاء

ابتليت الثقافة العراقية بقيادات حكومية تجھل اھمية اRبداع وقيمCة لغCة 
الجمCCCال لCCCذا فكCCCان اRعتمCCCاد علCCCى الجھCCCود الفرديCCCة فCCCي انتCCCاج المنجCCCز 

الرعايCCة وانعCCدام الحمايCCة للمشCCتغلين فCCي الحقCCل 

ويقCCع المسCCرح فCCي قمCCة ھCCرم اRبCCداع المتحقCCق فCCي سCCنوات اRحتطCCاب 

رغCCم شCCحة دور العCCرض والمخCCاوف مCCن سCCلطة اRحCCزاب الدينيCCة التCCي 
جاھرت باكثر من مناسبة بحرمة اRعمCال المسCرحية فصCارت صCعوبات 
مع وجود رفض حكومي مبطن ومحاربة علنيCة 
من المتدينين طيلة السنوات الخمCس 

  التي اعقبت دخول القوات اRمركية الى العراق 

وفي ظل ھذا المناخ ربما يمكن ان نصف اي نوع من اRبداع المسرحي 
جمCالي فCي الذي قدم على خشبات المسرح بالنضCال الفكCري والتحCدي ال

  مقارعة القوى الظ�مية المتمثلة برافعي سيوف التعصب باسم اRس�م 

لكن من الصعب ان نسCمي كCل مCا قCدم فCي السCنوات التCي خلCت بCالمبھر 
والتجديCCدي الCCذي اسCCCتفاد مCCن فسCCCحة الحريCCة المتاحCCCة RسCCباب تتعلCCCق 
بخشCCCية المسCCCرحين مCCCن ادانCCCة الوضCCCع الCCCراھن او RبتعCCCاد الكثيCCCرمن 

الى دول الجواراRان مCا ھCو متحقCق يعطCي صCورة لمسCرح عراقCي جCاد 

 R ن معتبرا ان العراقRاحد القيادين في حزب ديني متنفذ في الحكومة ا

عن منجز المسرحيين العCراقيين ولعلCه تجاھCل تCاريخ المسCرح العراقCي 
وجوده فCي المجتمCع العراقCي وسCمعته الطيبCة 

  

اذ قلمCCا يخلCCو مھرجCCان او مسCCابقة مسCCرحية مCCن ذكCCر العCCراق متوجCCCا 
باحدى اھم جوائزه حتى في اقسCى سCنوات الحصCار اRقتصCادي ووجCود 
النظام الشمولي العراقي حتى الوصول الى سنوات الفوضCى بعCد سCقوط 

  نظام السابق وسيطرة اRحزاب الدينية على مقاليد الحكم في العراق

ولCيس غريبCCا ان نCCرى ھكCذا تصCCريح مCCن قيCادي قCCي حCCزب السCCلطة 
الجديدة فالمتتبع للمشھد المسرحي

العراقCCي الحCCالي علCCى درايCCة و يقCCين ببعCCد الحكومCCة وقيادتھCCا عCCن 
حضور اي فعل ثقافي او 

فCCيمكن ان تفسCCركلمة القاھCCCا سياسCCي فCCي حفCCCل اقCCيم علCCى خشCCCبة 
المسرح الوطني واصفا المكان بغير الطCاھر واعتقCد ان ھCذا الCراي 
ھو جمعي يمثل تصور موحد للقيادات اRس�م السياسي في العراق

اR ان الرجل كان واضCحا اكثCر مCن اRخCريين ومتجCاوزا كCل اشCكال 
  الكياسات المعتادة

لكن الغريب في اRمر ھو محاولة الحكومة اRخيرة Rظھار نوع من 
التقرب للمسرح فCي خطCوات غيCر مدروسCة اتCت بع�مCات اسCتفھام 
اكثCر مCن ع�مCات اRعجCاب المتوقعCة فCي فتCرة التطCاحن اRنتخCCابي 
Rنھا تھCدف ايضCاح الجانCب المشCرق مCن وجCوه اRحCزاب اذ قامCت 

رئاسة الوزراء بتكريم كادر مسCر
والمسرحية كما ھو معلوم عند اكثر المتتبعيين

تنتمCCCي الCCCى المسCCCرح التسCCCطيحي التھريجCCCي البعيCCCد عCCCن تطلعCCCات 
ومحوRت المسرح الجاد ذات التاريخ المشرف وقد يكون ھCذا دليCل 
اخCCر علCCى الفقCCر المعرفCCي والثقCCافي عنCCد القيCCادات الحكوميCCة ففCCي 

فيه الدعوات Rعمال عراقية مھمCة للمشCاركة فCي الوقت الذي تقدم 
مھرجانCCت مسCCرحية رصCCينة ويتعCCذر علCCى الفنCCانيين الCCذھاب لعCCدم 

وجود القدرة المالية تغدق الحكومة بالمكارم على انصاف الفنانين
وتنسCCى دوھCCا فCCي انعCCاش المسCCرح العراقCCي الجCCاد الحامCCل للرسCCالة 

اRنسانية والفكرية والثورية
صCCود لطلبCCات عشCCاق المسCCرح لتCCرميم المسCCارح وھنCCاك تجاھCCل مق

العراقية المھدمة منذ سنوات
رغم المبالغ التي ھدرت بمھرجانات محلية دعائية بليCدة وبسCفرات 

المسؤولين في وزارة الثقافة للمشاركة في اسابيع ثقافية مخجلة
ويبCCCCدو ان ھنCCCCاك قصCCCCدية فCCCCي اخمCCCCاد شCCCCعلة التCCCCوھج الحضCCCCاري 

وعلى الكل ان يع  لمسرحنا
  
  

 

  

المسرح العراقي بين جھل المسؤولين ومحاوRت اRرتقاء

ابتليت الثقافة العراقية بقيادات حكومية تجھل اھمية اRبداع وقيمCة لغCة 
الجمCCCال لCCCذا فكCCCان اRعتمCCCاد علCCCى الجھCCCود الفرديCCCة فCCCي انتCCCاج المنجCCCز 

 المتحقق تحت قسوة الظروف

الرعايCCة وانعCCدام الحمايCCة للمشCCتغلين فCCي الحقCCل وغيCCاب الCCدعم وفقCCدان 
  الجمالي عموما

ويقCCع المسCCرح فCCي قمCCة ھCCرم اRبCCداع المتحقCCق فCCي سCCنوات اRحتطCCاب 
  الطائفي 

رغCCم شCCحة دور العCCرض والمخCCاوف مCCن سCCلطة اRحCCزاب الدينيCCة التCCي 
جاھرت باكثر من مناسبة بحرمة اRعمCال المسCرحية فصCارت صCعوبات 

مع وجود رفض حكومي مبطن ومحاربة علنيCة  تقديم العروض مظاعفة
من المتدينين طيلة السنوات الخمCس   للمسيطرين على الشارع العراقي

التي اعقبت دخول القوات اRمركية الى العراق 

وفي ظل ھذا المناخ ربما يمكن ان نصف اي نوع من اRبداع المسرحي 
الذي قدم على خشبات المسرح بالنضCال الفكCري والتحCدي ال

مقارعة القوى الظ�مية المتمثلة برافعي سيوف التعصب باسم اRس�م 

لكن من الصعب ان نسCمي كCل مCا قCدم فCي السCنوات التCي خلCت بCالمبھر 
والتجديCCدي الCCذي اسCCCتفاد مCCن فسCCCحة الحريCCة المتاحCCCة RسCCباب تتعلCCCق 
بخشCCCية المسCCCرحين مCCCن ادانCCCة الوضCCCع الCCCراھن او RبتعCCCاد الكثيCCCرمن 

  المبدعيين

الى دول الجواراRان مCا ھCو متحقCق يعطCي صCورة لمسCرح عراقCي جCاد 
  يحاول النھوض R كما وصفه

 R ن معتبرا ان العراقRاحد القيادين في حزب ديني متنفذ في الحكومة ا
  يمتلك مسرحا متسائ�

عن منجز المسرحيين العCراقيين ولعلCه تجاھCل تCاريخ المسCرح العراقCي 
وجوده فCي المجتمCع العراقCي وسCمعته الطيبCة وفترات نبوغه ومعطيات 

  بين اRوساط الثقافية في المنطقة العربية

اذ قلمCCا يخلCCو مھرجCCان او مسCCابقة مسCCرحية مCCن ذكCCر العCCراق متوجCCCا 
باحدى اھم جوائزه حتى في اقسCى سCنوات الحصCار اRقتصCادي ووجCود 
النظام الشمولي العراقي حتى الوصول الى سنوات الفوضCى بعCد سCقوط 

نظام السابق وسيطرة اRحزاب الدينية على مقاليد الحكم في العراقال

 

 عماد جاسم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فإنَّ ُرباھا تحبُّ الَمطَـــــرْ 

  لتضرَب بي َمــْن طغى وَسَدرْ 

َھــــْر  نة ً بالنَّدى والزَّ   ملوَّ

  فِمْن غير ِ وصل ٍ حيـاتي َسقَرْ 

  فU خيَر مـــن كفِّھا يُْنتَظَرْ 

  رْ فسوف يعوُد إليھـــا التَّتَ 

َكرْ    سيأتي ويجرُف َمْن مــا ادَّ

  و4 تسألي كيـف قلبي انفَطَرْ 

  تُساقِط ْ علـى راحتيِك الثََّمرْ 

  الظُّلُماِت إلــى خير ِ بَرْ 

ســوُل الكريُم وخيُر البََشرْ    الرَّ
 

  زمانُِك فــــي ِرجلِِه َعَرجٌ 

ِك ليــــس لهُ ُمْزَدَجرْ    وھمُّ

     وأخطاُر حبِِّك 4 تنتھـــي

  إذا خطٌر ناَم ، قـــاَم َخطَرْ 

      ذنوُب الُمحبّيَن مغفــــورة ٌ 

  ولكــــنَّ ذنبََك 4 يُْغتَفَرْ 

     فسيفُِك فــي الحرِب منكسرٌ 

  وِشعُرِك فـي الحبِّ دون أثَرْ 

تــي        أ4 ابتكري النَّصَر يا أُمَّ

  فإنَّ ِمَن النَّصر ِ مـــا يُْبتََكرْ 

    ولن تعرفي النَّصَر في ا\رِض إ4

  ُعَمرْ  بسيِف عليٍّ وعـــدل ِ 

      مريٌر طريُق التَّحّدي أَجـــلْ 

  ولكنَّ ُذلَّ النُّفــــوس ِ أَمرْ 

     تعذَّبِت ما بين برٍد وحـــرٍّ 

  كــأنَّ العذاَب عليِك اقتََصرْ 

    وما انحسَر الحزُن عن مقلتيكِ 

دى ما انَحَسرْ    وعن جانبيِك الرَّ

مان ِ    ومھما استبدَّْت صروُف الزَّ

  فــــي الُحفَرْ  فإنَّ لھا َرْميَة ً 

     وعيٌن بعيـــن ٍ   فِسنٌّ بِسنٍّ 

  وخيٌر بخيـــــر ٍ وشرٌّ بَِشرْ 
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َررْ    بالدُّ

     وبَرْ 

  سUٌم علــــى غِدھا الُمْنتَظَرْ 

  مــا بين صفو ِ الرؤى والَكَدرْ 

ـْت ُصَورْ    َزَھْت ُغَرٌر واشرأبـَّ

  َحَجـــرْ 

  علـــى كلِّ طوٍد وكلِّ نََھرْ 

      وظَھري علـى ما تحبُّ انَكَسرْ 

غازي درع الطائي

  ُخذاني إلـــى أرِضھا مطراً 

فإنَّ ُرباھا تحبُّ الَمطَـــــرْ 

     ُخذاني إلــــى كفِّھا حجراً 

لتضرَب بي َمــْن طغى وَسَدرْ 

     ضعاني على ُعمـــِرھا ساعة ً

َھــــْر  نة ً بالنَّدى والزَّ ملوَّ

  و4 تقطعا حبَل وصلي بھــا 

فِمْن غير ِ وصل ٍ حيـاتي َسقَرْ 

    إذا لـم تُُھزَّ القنــــا أُمَّتي

فU خيَر مـــن كفِّھا يُْنتَظَرْ 

        وإْن لـم تَُجَرِ◌ْد صوارَمھــا

فسوف يعوُد إليھـــا التَّتَ 

     وإنّي أُحذُِّرھا ِمـْن زمــان ٍ 

َكرْ  سيأتي ويجرُف َمْن مــا ادَّ

*    *    *  

تـــــي         ِكليني لھمٍّ أيا أُمَّ

و4 تسألي كيـف قلبي انفَطَرْ 

     وُھّزي إليـِك جذوَع الشََّجرْ 

تُساقِط ْ علـى راحتيِك الثََّمرْ 

    ..أيا أُمَّتي كيــف 4 تخرجيَن 

الظُّلُماِت إلــى خير ِ بَرْ من 

    ..الكتاُب الكريُم وفيِك   وفيـكِ 

ســوُل الكريُم وخيُر البََشرْ  الرَّ

 

  

  سUٌم على أُمَّتي

  

تي أم قمـــــرْ      أشمٌس على أُمَّ

َررْ   أم الحبُّ يم�ھـــــا بالدُّ

ِدھــــــا       أم النوُر نوُر محمَّ

وبَرْ   يشعُّ علــــى كلِّ بحر ٍ 

      سUٌم على فجر ِ تاريِخھــــا

سUٌم علــــى غِدھا الُمْنتَظَرْ 

  ..يوِمھا المتقلِِّب   سUٌم علـــى

مــا بين صفو ِ الرؤى والَكَدرْ 

     سUٌم علــــى لغِة الّضاِد ما

ـْت ُصَورْ  َزَھْت ُغَرٌر واشرأبـَّ

ِة رمـــل ٍ    سUٌم على كلِّ ذرَّ

َحَجـــرْ وكلِّ حصاٍة وكلِّ 

  كلِّ سھل ٍ وواٍد   سUٌم علـى

علـــى كلِّ طوٍد وكلِّ نََھرْ 

     خدمُت محبَّتَھا طائعـــــاً 

وظَھري علـى ما تحبُّ انَكَسرْ 

  

 غازي درع الطائي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما تنشر إبحلوات الضوه  رمده

  مجروحه طركھه القھر

  ولف راسه..  حزن الكمر.. 

  دو4ب ا4رق

  وتمدد إبصدر السمه

  .وظل نايم إلنص الظھـر 

   )6 (  

  صارلك كلبي رقم دار  

  وتعلك عل بيتك

  ومن إجيتك 

  دورت رقمك وبيتك

  .ياحسافه تيھيتك        

   )7 (  

  عالسطح نايم إمصلخ  

  بالشته البارد ا4زرك         

  سألته الوادم  ..  شنھو قصدك -     

  وب ثار عنديوجا

  وي صيفي الشعل جبدي

  .وي حره الجان يحرك       

   )8 (  

  بيني وبينك نھر نار وغميج  

  وعلى النھر

  كنطرة بردي ھيه    

  . إلعيونـك طريج                  
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  بالجائزة ا4ولى 
الشعر 

 جبار عودة الخطاط
 

  كلھه..كلھه           

  .كلھه مضمومه ابشفه      

 )3 (  

  عطشان الطفل 

  ويريد يشرب مي             

  بس خايف يكّرب للنھر يغرك        

  طلع مي النھر

  يم الطفل رّواه

  والنھر ارتوى           

  .الطفل يضحك   شاف                    

 )  4 (  

  كطع من ورد الحديقه  

  باكه وقّدمھه إلھه

  وجان إبمنظر الباكه مفتتن        

  وجاب يم وجنتھه حلكه

  راد من إيبوسھه بلكت تحن

  الشوارب فزت إبشوك

  والنتيجه إختنكت

  .بريـح التتن                

 )5 (  

  صفن الكمر 

                           ولّمن زعل دمعه إنطوه

  بعينه الدمع

  جوه الجفن وّرث نھر

  وصار غيمه وضّوت بروحه مطر

 من ھيّس إشموع العراقي

  

بالجائزة ا4ولى   القصيدة الفائزة 
الشعر  لUبداع في مجالفي مسابقة النور 

   الشعبي 
   

  قصيدة 
  ))شبابيــج (( 

  )1  (  

    صارت الورده فراشه

    وتوكي لعبت

  وي صديقتھه الفراشه   

  فوك أغصان الضوه

  ولّما تعبت           

  صارت الفراشه ورده

  ابحضنھه  وشالت الورده

  .وھيه تسكيھه ھوه         

  )  2 (  

  ومن وصل بالرسم   

  يم حد الشفايف             

  إحتركت الفرجة بجفه           

   وصارت الدنيـه

  ..وكمرھـه     ..بشمسھه     

  ..ونھرھـه      ..وشجرھه     

  ..وسحرھه       ..وشعرھه     
  

جبار عودة الخطاط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الثقافة ودار الشؤون الثقافية تخلدان تراث الراحلين وتحتفيان بتراثھم

 

وقد اشاد المثقفون العراقيون بھذه الجھود الثقافية والحض`ارية بأعتبارھ`ا خط`وةً وطني`ةً رص`ينةً تحققھ`ا 
تحري`ر 
سلس̀`لة جدي̀`دة ق̀`د أص̀`درھا من̀`ذ ع̀`امين  ض̀`من السUس̀`ل الت̀`ي تص̀`در ع̀`ن دار الش̀`ؤون الثقافي̀`ة العام̀`ة 
كتب تع`ود لكت`اب ومب`دعين ومثقف`ين ط`وتھم ي`د الغي`ب ول`م 
كانوا كباراً في حياتھم، وصاروا رموزاً وعUمات في مش`ھدنا، فم`ن الوف`اء أن يظل`وا كب`اراً 
إنھا ثقافة للذاكرة العراقية يؤثثھا ھاجس الوفاء في دار الشؤون الثقافية العامة في تحولھ`ا 
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̀`ة  ̀`ي الح̀`ديثي بتش̀`كيل  لجن ̀`دكتور م̀`اھر دل ̀`ة ال ̀`ر الثقاف أوع̀`ز الس̀`يد وزي
برئاس``ة ال``دكتور حام``د مزع``ل حمي``د مستش``ار وزي``ر الثقاف``ة وعض̀``وية 
الع̀`ام ل̀`دار الش̀`ؤون العام̀`ة وأح̀`د 
المستشارين الق`انونيين ب`الوزارة وذل`ك لغ`رض دراس`ة مايج`ب القي`ام ب`ه 
وف`اء ال�دي̀`ب الكبي`ر جب̀`را أب̀`راھيم جب`را لتخلي̀`ده والحف`اظ عل̀`ى النف̀`ائس 
الثقافي̀`ة الت̀`ي ك̀`ان يح̀`تفظ بھ̀`ا ا\دي̀`ب من̀`ـزلة بع̀`د أن تع̀`رض ال̀`ى ح̀`ادث 
د ح̀`ددت اللجن̀`ة المؤلف̀`ة م̀`ن 

،  الخط̀``وات )) نـ``ـوفل أبـ``ـو رغي``ف 

  .تقدير ا4ضرار التي لحقت بمنـزل اDديب الراحل وأصUحھا
أقت̀``راح لجن̀``ة الج̀``رد محتوي̀``ات المن̀``ـزل م̀``ن كت̀``ب ودراس̀``ات 

̀`ة الم ـزل لتخلي̀`ده وض̀`مهُ ال̀`ى ن̀`بعائدي
 .وزارة الثقافة ووضع الحلول القانونية لضمان تحقيق ذلك

 

وزارة الثقافة ودار الشؤون الثقافية تخلدان تراث الراحلين وتحتفيان بتراثھم

 

  

وقد اشاد المثقفون العراقيون بھذه الجھود الثقافية والحض`ارية بأعتبارھ`ا خط`وةً وطني`ةً رص`ينةً تحققھ`ا 
تحري`ر س ي`رأ  ))نوف`ل أب`و رغي`ف(( المبدعين من المثقفين العراقيون ويذكر السيد 

سلس̀`لة جدي̀`دة ق̀`د أص̀`درھا من̀`ذ ع̀`امين  ض̀`من السUس̀`ل الت̀`ي تص̀`در ع̀`ن دار الش̀`ؤون الثقافي̀`ة العام̀`ة 
كتب تع`ود لكت`اب ومب`دعين ومثقف`ين ط`وتھم ي`د الغي`ب ول`م ( حملت تعريفاً نصهُ 

كانوا كباراً في حياتھم، وصاروا رموزاً وعUمات في مش`ھدنا، فم`ن الوف`اء أن يظل`وا كب`اراً 
إنھا ثقافة للذاكرة العراقية يؤثثھا ھاجس الوفاء في دار الشؤون الثقافية العامة في تحولھ`ا 

  ـ:وقد صدر ضمن ھذه السلسلة الكتب التالية 

  )كامل شياع من بUغة الكلمة الى بUغة الدم

  )حاكم محمد حسين

  )الجزء ا4ول والثاني

̀`ة  ̀`ي الح̀`ديثي بتش̀`كيل  لجن ̀`دكتور م̀`اھر دل ̀`ة ال ̀`ر الثقاف أوع̀`ز الس̀`يد وزي
برئاس``ة ال``دكتور حام``د مزع``ل حمي``د مستش``ار وزي``ر الثقاف``ة وعض̀``وية 

الع̀`ام ل̀`دار الش̀`ؤون العام̀`ة وأح̀`د الم̀`دير )) نوف̀`ل أب̀`و رغي̀`ف (( ا\س̀`تاذ 
المستشارين الق`انونيين ب`الوزارة وذل`ك لغ`رض دراس`ة مايج`ب القي`ام ب`ه 
وف`اء ال�دي̀`ب الكبي`ر جب̀`را أب̀`راھيم جب`را لتخلي̀`ده والحف`اظ عل̀`ى النف̀`ائس 
الثقافي̀`ة الت̀`ي ك̀`ان يح̀`تفظ بھ̀`ا ا\دي̀`ب من̀`ـزلة بع̀`د أن تع̀`رض ال̀`ى ح̀`ادث 

د ح̀`ددت اللجن̀`ة المؤلف̀`ة م̀`ن أنفج̀`ار ب̀`القرب من̀`ه ف̀`ي ح̀`ي المنص̀`ور وق̀`
نـ``ـوفل أبـ``ـو رغي``ف ((و )) ح``ـامد ال``راوي((الش``اعرين 

  -:ا{تية لتفعيلھا

تقدير ا4ضرار التي لحقت بمنـزل اDديب الراحل وأصUحھا .1
̀``ب ودراس̀``ات  .2 ̀``ات المن̀``ـزل م̀``ن كت ̀``ة الج̀``رد محتوي أقت̀``راح لجن

 .وأعمال ولوحات فنية
بعائدي̀`ة المدراس̀`ة أمكاني̀`ة المطالب̀`ة  .3

وزارة الثقافة ووضع الحلول القانونية لضمان تحقيق ذلك
 

 وزارة الثقافة ودار الشؤون الثقافية تخلدان تراث الراحلين وتحتفيان بتراثھم

  سلسلة وفاء

وقد اشاد المثقفون العراقيون بھذه الجھود الثقافية والحض`ارية بأعتبارھ`ا خط`وةً وطني`ةً رص`ينةً تحققھ`ا 
المبدعين من المثقفين العراقيون ويذكر السيد وزارة الثقافة لتخليد 

سلس̀`لة جدي̀`دة ق̀`د أص̀`درھا من̀`ذ ع̀`امين  ض̀`من السUس̀`ل الت̀`ي تص̀`در ع̀`ن دار الش̀`ؤون الثقافي̀`ة العام̀`ة 
حملت تعريفاً نصهُ ) سلسلة وفاء( عنوانھا 

كانوا كباراً في حياتھم، وصاروا رموزاً وعUمات في مش`ھدنا، فم`ن الوف`اء أن يظل`وا كب`اراً .. كرھمتطو ذ
إنھا ثقافة للذاكرة العراقية يؤثثھا ھاجس الوفاء في دار الشؤون الثقافية العامة في تحولھ`ا .. في الذاكرة

وقد صدر ضمن ھذه السلسلة الكتب التالية  ..) الجديد

كامل شياع من بUغة الكلمة الى بUغة الدم( ج المثقفـ عندما يتوھ1

حاكم محمد حسين(ـ طائر المسرات وا4لم  2

الجزء ا4ول والثاني(ـ ا4عمال الكاملة لحسين مردان 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ھذا نوع من التمايز اعتقCد الرسCام سCعى مCن اجلCه Rن التعامCل مCع اللوحCة 
الوصول إلى قيم النتاج ، ھCو ترتيCب لعناصCر اللوحCة فCي كCل 
لحظCCة مCCن لحظCCات التكCCوين وارى أن القيمCCة تستأصCCل مCCن اHشCCياء ومCCن 
الع�قات الطبيعية وھCذا ماطبقCه الرسCام كCون لوحتCه مCاھي إR قطعCة ارض 
خصبة يزرع فيھا مايشاء ويعتمد على نظام القيم المتوازنة وارتباط القيمCة 
منحھا الحيوية وبھذا ترتاح وأنت تCرى قطعCة اHرض ، مزروعCة 
بألوان وأفكار جميلة وھنا ثبتت القيمة كونھا لم تأت اعتباطا وقدرتھا علCى 

وبما إن نظام القيم معقد وصارم ولكن الرسام وجد فCي لوحاتCه دراسCة ھCذا 
ظCام بكCل أشCكاله فاللوحCة النظام طبقا للحداثة الفن التشكيلي ويبدد تعقيد الن

عنده في فترة اHلفية ھCي تفCوق التغيCرات السCابقة وتجسCيمية اHفكCار بCدت 
لي مختلفة ا`ن بسبب كثرة العناصر وتنوعھا ومن ثم اعتماد جميع اHمور 
لديCCCه وارتباطاتھCCCا بعضCCCھا مCCCع الCCCبعض اHخCCCر وھCCCذا كCCCان كافيCCCا Rن يبCCCرز 

ت وينطلCق نحCو دراسCات جديCدة استمرارية نتاجCا تCه فCي أن يCذيل الصCعوبا
للع�قات في الزمن والع�قات ضمن النظام الجديد لقيمة اللوحة وھذا اHمCر 

  .أحدثه س�م جبار لوحده ولن يشاركه في اHمر أحدا
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  ثنائية جميلة في لوحة تعنى بالقيم

مCCن الرسCCامين اHكCCاديميين التCCي أخCCذت منCCه الثنائيCCة فCCي 
اللوحة تفرض نفسھا في الكثير من نتاجاتCه الفنيCة ، ربمCا ھCو ھCدف م�ئCم 
Rن يصل إلى درجة قيمة اللوحة واعتقد ھذا الجانب في الفن التشCكيلي ھCو 

رسام ھCي النتاجات الفنية لل طريق شائك والغور والتفتيش به صعب جدا ، 
فترة تقسيميه لCه واراھCا فتCرة التسCعينات ومCن ثCم فتCرة اHلفيCة ومCا بعCدھا 
إلى الثمانية ، رأيت السلوك مختلف في فترة التسعينات واعتقد كان يخضع 
إلى ضرورة ذاتية من دون أن يشCعر بCذلك ، وثمCة ضCرورة متشCابھة بCدأت 

ر وإنمCا التعامCل تظھر عليه ا`ن ولكن أريد القول ھو لCيس نCوع مCن التكCرا
مCCع مبCCادئ ومCCدارس فCCن الرسCCم تعطCCي مسCCالة القيمCCة للنتCCاج الفنCCي ، وھCCذا 
اHمر يغوص به الرسام Hنه يھتم بتعادل نظCام اHشCياء فCي اللوحCة قبCل كCل 
شCCيء ، وممCCا RشCCك فيCCه إن اغلCCب نتاجCCا تCCه الفنيCCة، المتلقCCي يسCCتفيد مCCن 

ع لوحته وبعدھا يجعلنCي التحديد الدقيق لmحداثيات التي يقوم عليھا موضو
كمتلقCCي أن أمCCارس ، واجCCري نCCوع مCCن السCCباق مCCابين نتCCاج وآخCCر ولوحCCة 
وأخCCرى ، وھCCذا يقCCودني إلCCى انCCه يوضCCح لCCي محCCاور التوافCCق التCCي تمثCCل 
الع�قات بين اHشCياء المتزامنCة ، وبھCا RيجCرد عCن لوحتCه التCدخل الزمنCي 

ومحCCور التعاقCCب ) شكلكCCام( وھCCذا مCCارا يتCCه تحديCCدا فCCي لوحتCCه المرسCCومة 
الذي ندرسه ا`ن في الفن التشكيلي المعاصر كونه فيه ،عبر تظاھر أشCياء 
محورية مع تغيرات لnفكار غلب عليھCا الجانCب التقنCي دون غيرھCا وبقيCت 

  .اHفكار محافظة وبذلك عامل الزمن تميز بضرورة ھنا كونه اھتم بالقيم 

  

  
ھذا نوع من التمايز اعتقCد الرسCام سCعى مCن اجلCه Rن التعامCل مCع اللوحCة 

الوصول إلى قيم النتاج ، ھCو ترتيCب لعناصCر اللوحCة فCي كCل وفق نوع من 
لحظCCة مCCن لحظCCات التكCCوين وارى أن القيمCCة تستأصCCل مCCن اHشCCياء ومCCن 
الع�قات الطبيعية وھCذا ماطبقCه الرسCام كCون لوحتCه مCاھي إR قطعCة ارض 
خصبة يزرع فيھا مايشاء ويعتمد على نظام القيم المتوازنة وارتباط القيمCة 

منحھا الحيوية وبھذا ترتاح وأنت تCرى قطعCة اHرض ، مزروعCة باHشياء ي
بألوان وأفكار جميلة وھنا ثبتت القيمة كونھا لم تأت اعتباطا وقدرتھا علCى 

  .التغير محدودة 
وبما إن نظام القيم معقد وصارم ولكن الرسام وجد فCي لوحاتCه دراسCة ھCذا 

النظام طبقا للحداثة الفن التشكيلي ويبدد تعقيد الن
عنده في فترة اHلفية ھCي تفCوق التغيCرات السCابقة وتجسCيمية اHفكCار بCدت 
لي مختلفة ا`ن بسبب كثرة العناصر وتنوعھا ومن ثم اعتماد جميع اHمور 
لديCCCه وارتباطاتھCCCا بعضCCCھا مCCCع الCCCبعض اHخCCCر وھCCCذا كCCCان كافيCCCا Rن يبCCCرز 

استمرارية نتاجCا تCه فCي أن يCذيل الصCعوبا
للع�قات في الزمن والع�قات ضمن النظام الجديد لقيمة اللوحة وھذا اHمCر 

أحدثه س�م جبار لوحده ولن يشاركه في اHمر أحدا
  

 

محمد العبيدي

  

ثنائية جميلة في لوحة تعنى بالقيم.... س�م جبار

مCCن الرسCCامين اHكCCاديميين التCCي أخCCذت منCCه الثنائيCCة فCCي .... س�CCم جبCCار 
اللوحة تفرض نفسھا في الكثير من نتاجاتCه الفنيCة ، ربمCا ھCو ھCدف م�ئCم 
Rن يصل إلى درجة قيمة اللوحة واعتقد ھذا الجانب في الفن التشCكيلي ھCو 

طريق شائك والغور والتفتيش به صعب جدا ، 
فترة تقسيميه لCه واراھCا فتCرة التسCعينات ومCن ثCم فتCرة اHلفيCة ومCا بعCدھا 
إلى الثمانية ، رأيت السلوك مختلف في فترة التسعينات واعتقد كان يخضع 
إلى ضرورة ذاتية من دون أن يشCعر بCذلك ، وثمCة ضCرورة متشCابھة بCدأت 

تظھر عليه ا`ن ولكن أريد القول ھو لCيس نCوع مCن التكCرا
مCCع مبCCادئ ومCCدارس فCCن الرسCCم تعطCCي مسCCالة القيمCCة للنتCCاج الفنCCي ، وھCCذا 
اHمر يغوص به الرسام Hنه يھتم بتعادل نظCام اHشCياء فCي اللوحCة قبCل كCل 
شCCيء ، وممCCا RشCCك فيCCه إن اغلCCب نتاجCCا تCCه الفنيCCة، المتلقCCي يسCCتفيد مCCن 

التحديد الدقيق لmحداثيات التي يقوم عليھا موضو
كمتلقCCي أن أمCCارس ، واجCCري نCCوع مCCن السCCباق مCCابين نتCCاج وآخCCر ولوحCCة 
وأخCCرى ، وھCCذا يقCCودني إلCCى انCCه يوضCCح لCCي محCCاور التوافCCق التCCي تمثCCل 
الع�قات بين اHشCياء المتزامنCة ، وبھCا RيجCرد عCن لوحتCه التCدخل الزمنCي 

وھCCذا مCCارا يتCCه تحديCCدا فCCي لوحتCCه المرسCCومة 
الذي ندرسه ا`ن في الفن التشكيلي المعاصر كونه فيه ،عبر تظاھر أشCياء 
محورية مع تغيرات لnفكار غلب عليھCا الجانCب التقنCي دون غيرھCا وبقيCت 

اHفكار محافظة وبذلك عامل الزمن تميز بضرورة ھنا كونه اھتم بالقيم 

 

محمد العبيدي.د  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اذا كن̀`ت تش̀`كو م̀`ن دھني̀`ات مرتفع̀`ة ف̀`ي ال̀`دم فح̀`اول اتب̀`اع النص̀`ائح الطبي̀`ة 

ا4بتع̀``اد ق̀``در ا4مك̀``ان ع̀``ن ال̀``دھنيات المش̀``بعة الموج̀``ودة ف̀``ي الس̀``منة 
ن`زع الجل`د . 2. والزبدة والوجب`ات الس`ريعة وغيرھ`ا م`ن الم`أكو4ت الغربي`ة

  .عن الدجاج قبل الطھي
التخفيف من اكل المنتجات الحيوانية الغنية بالكوليسترول كالكبد وص`فار 

  .ومشتقاته  الطبيعى  يجب اختيار انواع الحليب
التش̀`كيل ف̀`ي تن̀`اول اللح̀`وم ومحاول̀`ة اس̀`تبدال اللح̀`وم الحم̀`راء ب̀`اللحوم 

̀`ب ̀`ى ا\ران والس̀`مك وثم``ار البح̀`ر وع̀`دم تن``اول  الروم
  .م المعلبة قد ا4مكان

4 تتناول ا4طعم`ة المقلي`ة \نھ`ا تحت`وي عل`ى كمي`ات كبي`رة م`ن الزي`وت 
. 7الحيواني̀`ة ف̀`ي الط̀`بخ ب̀`الزيوت النباتي̀`ة  وح̀`اول اس̀`تبدال الس̀`منة والزب̀`دة

4حتوائھ̀`ا ... التركي̀`ز عل̀`ى اك̀`ل الفواك̀`ه والخض̀`راوات والبقولي̀`ات كالع̀`دس
النباتي̀`ة الخالي̀`ة م̀`ن الكوليس̀`ترول ك̀`ذلك عل̀`ى كمي̀`ات عالي̀`ة م̀`ن البروتين̀`ات 

4حتوائھا على نس`بة كبي`رة م`ن ا4لي`اف الغذائي`ة والت`ي تقل`ل م`ن امتص`اص 

  
ممارسة ن`وع م`ن ان`واع الرياض`ة بمع`دل نص`ف س`اعة يومي`ا كالس`باحة 

  .POWER WALKINGوالج̀```````ري وافض̀```````لھا المش̀```````ي الس̀```````ريع 
يعم`ل عل`ى رف`ع مع`دل الكوليس`ترول ا4متناع عن الت`دخين \ن النيك`وتين 
  .الضار وخفض معدل الكوليسترول الجيد

م`ن كبس`و4ت  2فص من الثوم على الريق أو  2 -1تناول الثوم بمعدل 

تفاح`ات يومي`ا  3تناول التفاح فإن`ه ثب`ت ل`دى بع`ض الب`احثين أن تن`اول 
ن بس`بب ابيل`دى المص`% 5في ال`دم بنس`بة الكولسترول 

فيھا على تحسين توزيع الدھون البروتينية ف`ي  وا\لياف
ال̀`دم م̀`ا ب̀`ين الن̀`افع والض̀`ار ومق̀`درة ا4لي̀`اف الموج̀`ودة ف̀`ي قش̀`ور الحب̀`وب 
والخضار والفواكه عل`ى امتص`اص ھ`ذه الم`ادة وع`دم الس`ماح لھ`ا با4نتق`ال 

  .الى الدم وطرحھا مع البراز
ول حب``وب االھيب``اتوب الطبيعي``ة حي``ث يت``وفر ف̀``ي م``ن الض``روري تن``ا

من الدھون %  30الصيدليات مثل ان لھذه الماده خاصية امتصاص حوالي 
  .وطرحـھا مع البراز المستھلكة يوميا وضبط عمل الكبد

ان ارتخاء ا4وعية الدموية يعني ت`دفقا افض`ل لل`دم  -  الطبيعى
ة الكاك̀`او حم̀`ت ش̀`رايين ا4ران̀`ب م̀`ن ون̀`وه ان المركب̀`ات النش̀`طة ف̀`ي خاص̀`

وم``ن فوائ``د خف``ض   ا4نقب``اض الن``اتح ع``ن ارتف``اع الكوليس``ترول ف``ي ال``دم
تفيد دراسات حديثة ان خفض مستوى الكوليسترول عن`د م`ن 
4 يعاني من امراض القلب يقلل من مخاطر ا4صابة ب`امراض القل`ب التاجي`ة 

قل̀`ب والم̀`وت بس̀`ببھا وھ̀`ذا ينطب̀`ق أواحتش̀`اء عض̀`لة ال
̀`ه مس̀`توى  ̀`اع ف̀`ي الكوليس̀`ترول أو م̀`ن لدي ايض̀`ا عل̀`ى م̀`ن يع̀`اني م̀`ن ارتف

يس̀`اعد م̀`ن يش̀`كون م̀`ن الس̀`منة عل̀`ى مكافح̀`ة  ان̀`ه كم̀`ا 
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في الدم  الكولسترول

دھن يش`كل مكون`ا م`ن مكون`ات لل`
يعتب`ر الكب`د . هجان`ب مس`اوء إل`ى

المص``نع الرئيس``ي لھ̀``ذه الم``ادة با4ض``افة ال̀``ى بع``ض ا4عض``اء كالخص̀``ية 
التي يصنع منھا الكوليسترول فھي ح`امض الخلي`ك 
م̀`ن حاج̀`ة الجس̀`م من̀`ه يوج̀`د ف̀`ي ال̀`دھون 
الحيواني̀`ة فق̀`ط مث̀`ل الب̀`يض واللح̀`وم والكب̀`د والنخ̀`اع، وم̀`ن ايجابي̀`ات ھ̀`ذه 

̀``ا وتس̀``اھم ف̀``ي عملي̀``ة ض̀``بط نفاذيتھ̀``ا ̀``ي تركي̀``ب ج̀``در الخUي ̀``دخل ف   .ت
د م````ن الفيتامين````ات والھرمون````ات الجنس̀````ية 

̀`ب . 3. مثUلبروجس̀`ترون والتستس̀`تيرون وا4س̀`تروجين تش̀`كل طليع̀`ة تركي
 1000إن حاجة ا4نسان البالغ حوالي 

ملغ`م من`ه والب`اقي يمك`ن أن  700
وتكمن خطورة زيادة الكوليسترول في ال`دم ف`ي أ 
نه يترسب ف`ي ا\وعي`ة الدموي`ة مم`ا ق`د ي`ؤدي 4نس`داد جزئ`ي أو كل`ي لھ`ذه 
سواء الدماغية أو القلبية ويتض`اعف ھ`ذا الخط`ر 

̀```ق ̀```وتر والقل ̀```د يق````ال ان . م````ع وج````ود الت````دخين والس````منة الزائ````دة والت ق
مض`ر للغاي`ة وا4فض`ل ا4بتع`اد ع`ن تن`اول ال`دھون 
والزيوت التي تحتوي عل`ى نس`ب عالي`ة م`ن الكوليس`ترول ولك`ن ھ`ذا الك`Uم 
بعيد عن الصحة فھناك الكوليسترول الضروري وھناك الكوليسترول الض`ار 
وبغي`اب الض`روري يتوق`ف الجس`م ع`ن العم`ل بش`رط وج`وده باعت`دال ليق`وم 
حقائق يجب أخذھا بعين ا4عتبار عند ذك`ر مس`ببات 

̀````````ي ̀````````دم وھ ̀````````ي ال ̀````````اع نس`````````بة الكوليس̀````````ترول ف    :ارتف
  .ليس كل بدين مصابا به و4 كل نحيف خاليا منه

  .السمنة تزيد خطر ا4صابة بالكوليسترول ولكن ليس دائما
̀``ة ̀``ن الوراث ̀``ي نش̀``وء الكوليس̀``ترول، لك ̀``ر ف ̀``ه دور كبي ̀``ذاء ل ̀``ط  الغ ونم

Genetic Factor (  
م`ن الح`ا4ت % 10فھناك بعض العائUت غالبا ما يشكون من ھ`ذا الم`رض 

  

اذا كن̀`ت تش̀`كو م̀`ن دھني̀`ات مرتفع̀`ة ف̀`ي ال̀`دم فح̀`اول اتب̀`اع النص̀`ائح الطبي̀`ة 
  :التالية

ا4بتع̀``اد ق̀``در ا4مك̀``ان ع̀``ن ال̀``دھنيات المش̀``بعة الموج̀``ودة ف̀``ي الس̀``منة . 1 
والزبدة والوجب`ات الس`ريعة وغيرھ`ا م`ن الم`أكو4ت الغربي`ة

عن الدجاج قبل الطھي
التخفيف من اكل المنتجات الحيوانية الغنية بالكوليسترول كالكبد وص`فار . 3

  .البيض
يجب اختيار انواع الحليب .4 
التش̀`كيل ف̀`ي تن̀`اول اللح̀`وم ومحاول̀`ة اس̀`تبدال اللح̀`وم الحم̀`راء ب̀`اللحوم . 5 

̀`ل لح̀`وم ̀`ب البيض̀`اء مث ا\ران
م المعلبة قد ا4مكاناللحو

4 تتناول ا4طعم`ة المقلي`ة \نھ`ا تحت`وي عل`ى كمي`ات كبي`رة م`ن الزي`وت . 6 
وح̀`اول اس̀`تبدال الس̀`منة والزب̀`دة

التركي̀`ز عل̀`ى اك̀`ل الفواك̀`ه والخض̀`راوات والبقولي̀`ات كالع̀`دس
عل̀`ى كمي̀`ات عالي̀`ة م̀`ن البروتين̀`ات 

4حتوائھا على نس`بة كبي`رة م`ن ا4لي`اف الغذائي`ة والت`ي تقل`ل م`ن امتص`اص 
  .الدھون

ممارسة ن`وع م`ن ان`واع الرياض`ة بمع`دل نص`ف س`اعة يومي`ا كالس`باحة . 8 
والج̀```````ري وافض̀```````لھا المش̀```````ي الس̀```````ريع 

ا4متناع عن الت`دخين \ن النيك`وتين . 9
الضار وخفض معدل الكوليسترول الجيد

تناول الثوم بمعدل . 10 
  .الثوم

تناول التفاح فإن`ه ثب`ت ل`دى بع`ض الب`احثين أن تن`اول . 11
الكولسترول يعمل على تخفيض 
وا\ليافمقدرة مادة البكتين 

ال̀`دم م̀`ا ب̀`ين الن̀`افع والض̀`ار ومق̀`درة ا4لي̀`اف الموج̀`ودة ف̀`ي قش̀`ور الحب̀`وب 
والخضار والفواكه عل`ى امتص`اص ھ`ذه الم`ادة وع`دم الس`ماح لھ`ا با4نتق`ال 

الى الدم وطرحھا مع البراز
م``ن الض``روري تن``ا. 12 

الصيدليات مثل ان لھذه الماده خاصية امتصاص حوالي 
المستھلكة يوميا وضبط عمل الكبد

الطبيعى  الكاكاو. 13 
ون̀`وه ان المركب̀`ات النش̀`طة ف̀`ي خاص̀`

ا4نقب``اض الن``اتح ع``ن ارتف``اع الكوليس``ترول ف``ي ال``دم
تفيد دراسات حديثة ان خفض مستوى الكوليسترول عن`د م`ن : الكوليسترول

4 يعاني من امراض القلب يقلل من مخاطر ا4صابة ب`امراض القل`ب التاجي`ة 
أواحتش̀`اء عض̀`لة ال) الذبح̀`ة الص̀`درية(

̀`ه مس̀`توى  ̀`اع ف̀`ي الكوليس̀`ترول أو م̀`ن لدي ايض̀`ا عل̀`ى م̀`ن يع̀`اني م̀`ن ارتف
كم̀`ا .كوليس̀`ترول طبيع̀`ي

  وزنھم الزائد

الكولسترولالتغذية لتقليل نسبة   

لل`  ع`ن مرك`ب مص`احب  عب`ارة الكولسترول
إل`ىالجسم ويؤدي العدي`د م`ن المھ`ام ا4يجابي`ة 

المص``نع الرئيس``ي لھ̀``ذه الم``ادة با4ض``افة ال̀``ى بع``ض ا4عض``اء كالخص̀``ية  
التي يصنع منھا الكوليسترول فھي ح`امض الخلي`ك والجلد أما المادة ا\ولية 

م̀`ن حاج̀`ة الجس̀`م من̀`ه يوج̀`د ف̀`ي ال̀`دھون % 70ين̀`تج الكب̀`د ح̀`والي  حي̀`ث 
الحيواني̀`ة فق̀`ط مث̀`ل الب̀`يض واللح̀`وم والكب̀`د والنخ̀`اع، وم̀`ن ايجابي̀`ات ھ̀`ذه 

  :المادة
̀``ة ض̀``بط نفاذيتھ̀``ا. 1 ̀``ي عملي ̀``ا وتس̀``اھم ف ̀``ب ج̀``در الخUي ت̀``دخل ف̀``ي تركي
د م````ن الفيتامين````ات والھرمون````ات الجنس̀````ية ت````دخل ف````ي تركي````ب العدي̀````. 2

مثUلبروجس̀`ترون والتستس̀`تيرون وا4س̀`تروجين
إن حاجة ا4نسان البالغ حوالي . الكولين وفيتامين د وأمUح الصفراء

700ملغم يوميا م`ن الكوليس`ترول يص`نع الكب`د 
وتكمن خطورة زيادة الكوليسترول في ال`دم ف`ي أ يوفره تناول بيضة واحدة، 

نه يترسب ف`ي ا\وعي`ة الدموي`ة مم`ا ق`د ي`ؤدي 4نس`داد جزئ`ي أو كل`ي لھ`ذه 
سواء الدماغية أو القلبية ويتض`اعف ھ`ذا الخط`ر ) الجلطة(ا\وعية الدموية 

̀```ع وج````ود الت````دخين والس````منة الزائ````دة والت````وتر والقل````ق م
مض`ر للغاي`ة وا4فض`ل ا4بتع`اد ع`ن تن`اول ال`دھون الكوليسترول سيء جدا و

والزيوت التي تحتوي عل`ى نس`ب عالي`ة م`ن الكوليس`ترول ولك`ن ھ`ذا الك`Uم 
بعيد عن الصحة فھناك الكوليسترول الضروري وھناك الكوليسترول الض`ار 
وبغي`اب الض`روري يتوق`ف الجس`م ع`ن العم`ل بش`رط وج`وده باعت`دال ليق`وم 

حقائق يجب أخذھا بعين ا4عتبار عند ذك`ر مس`ببات ھناك . بوظيفته خير قيام
̀````````دم وھ`````````ي ̀````````اع نس̀````````بة الكوليس̀````````ترول ف`````````ي ال ارتف

ليس كل بدين مصابا به و4 كل نحيف خاليا منه. 1
السمنة تزيد خطر ا4صابة بالكوليسترول ولكن ليس دائما. 2 
̀``ة. 3  ̀``ن الوراث ̀``ي نش̀``وء الكوليس̀``ترول، لك ̀``ر ف ̀``ه دور كبي ̀``ذاء ل الغ

Genetic Factor(ھي العامل الحاسم الحياة
فھناك بعض العائUت غالبا ما يشكون من ھ`ذا الم`رض  

  وراثية وھنا 4 بد من تناول ا\دوية
  .للكولسترولالخافضة 

 محمد عادل. د
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيج الداكن وتدرجاتCه فCي تشCكيلة شCديدة الجاذبيCة والسCحر مCع أحزمCة 

الى اRحمCر النCاري الصCاخب بموضCة الجاكيCت الضCيق بجانCب الخصCر 
مCCع فيونكCCة تعقCCد بCCذوق فCCي  اHسCCود

الصCCاخبة كCCان لھCCا جاذبيCCة كبيCCرة ھCCذا الموسCCم وھCCي تتنCCاغم مCCع 
حجاب الرأس والحلCي ذات الخCرز الملCون الجCذاب ، طليCة جديCدة مفعمCة 
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البيج الداكن وتدرجاتCه فCي تشCكيلة شCديدة الجاذبيCة والسCحر مCع أحزمCة 
 .واكسسوارات تضفي رونقاً خاصاً على المرأة المحجبة  

  

الى اRحمCر النCاري الصCاخب بموضCة الجاكيCت الضCيق بجانCب الخصCر 
اHسCCودوالنCCازل بفضCCفاض علCCى البنطCCال 

 .الرقبة من نفس القماش 

الج�بيCCCCات وموضCCCCتھا التCCCCي R تفارقنCCCCا تطCCCCل علينCCCCا بحلCCCCة جديCCCCدة 
 .جذابة وحقيبة يد أنيقة 

  

  

الصCCاخبة كCCان لھCCا جاذبيCCة كبيCCرة ھCCذا الموسCCم وھCCي تتنCCاغم مCCع  اHلCCوان
حجاب الرأس والحلCي ذات الخCرز الملCون الجCذاب ، طليCة جديCدة مفعمCة 

 .بالشباب والحيوية 

  

البيج الداكن وتدرجاتCه فCي تشCكيلة شCديدة الجاذبيCة والسCحر مCع أحزمCة   
واكسسوارات تضفي رونقاً خاصاً على المرأة المحجبة  

  

  

الج�بيCCCCات وموضCCCCتھا التCCCCي R تفارقنCCCCا تطCCCCل علينCCCCا بحلCCCCة جديCCCCدة 
جذابة وحقيبة يد أنيقة  إكسسواراتومتناغمة مع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما تشاھد مظاھر ا4نتھاكات 
واحتUل .. ترتكب باسم الحرية

أعرف أن .. البلدان يسمى تحريراً 
  ..!!الديمقراطية قد مرت من ھنا

   )دنبوس(
 

  ھذه بعض ا\سئلة وا\جوبة التي تخص المرأة
  .. والرجل اعتمدنا التحيز فيھا لصالح المرأة

   ...!!وحتى 4 يزعل الجنس اللطيف علينه
  ؟ ..لماذا ُخلقت المرأة بكل ھذا الجمال

  .. لكي يحبھا الرجل
  ؟ ..ولماذا ُخلقت بكل ھذا الغباء

  كيف يعتبر الرجل نفسه متعاونا في ا\عمال المنزلية؟ 
  !بأن يرفع رجليه من على ا\رض لتكنس الزوجة تحتھما

  كيف يفھم الزوج تقسيم المھام مناصفة في أعمال المنزل؟ 
.. الزوجة تكوي المUبس وھو يكرمشھا .. الزوجة تطبخ وھو يأكل 
  ..! الخ....ھي تنظف البيت وھو يوّسخ

  ما وجه الشبه بين الرجال وإعUنات التليفزيون؟ 
  ..! ماكو وحدة عاقلة تصدك ھذا و4 ھذا

ما ھي الحالة الوحيدة التي يطلب الرجل فيھا من زوجته تناول 
  العشاء في ضوء الشموع الرومانسية؟ 

  .! لما تنكطع الكھرباء
وھداياه لما يكون .. لزوج الودية كيف يمكنك التمييز بين ھدايا ا

  ..!! الھدايا تكون أغلى في الحالة الثانية
  ما وجه الشبه بين الرجال والطقس؟ 

  !!4 يمكن تغيير أي منھم ل�فضل
  ما الفرق بين رجل في ا\ربعين من عمره و امرأة من نفس السن؟ 

Uبينما .. صغيراً لتثبت أنھا 4 تزال شابة  المرأة تتمنى أن تنجب طف
  ..!الرجل يحاول الزواج من طفلة صغيرة لنفس السبب
  ما وجه الشبه بين الرجل والشھادة الكبيرة؟ 
وبعدين ما تعرفين .. تضيعين سنين من عمرك حتى تحصلي عليھا 

  منطقي؟ متى يتذكر الرجل أن المرأة تفتقر للتفكير ال
  .. عندما تختلف معه في الرأي

  ؟ ..وين تUقي الرجل اللي ما يباوع لوحدة غير مرته
  

  ما الفرق بين اDرھابي وامرأة ثائرة 4ن زوجھا خانھا؟ 
  ..!! يمكنك التفاوض مع اDرھابي

.. سين
..!وجيم  
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في كل فترة يطل علين`ا مص`طلح جدي`د يبتك`ره الش`ارع العراق`ي 
̀`ا الس̀`ادة  ̀`ا علين 4 يبخ̀`ل بھ
ھ̀`م وم̀`ن يقب̀`ع ف̀`ي الخ̀`ارج وينس̀`ج 
الخي̀`وط العنكبوتي̀`ة في̀`رده الش̀`ارع العراق̀`ي بالس̀`خرية اعتم̀`ادا 

... يعني ابتكار ليل`ي وھ`و

،فھ̀`و ) اخ̀`ذ(الط̀`اء، يختل̀`ف ع̀`ن الفع̀`ل 
ال`وزارات ) لطّ`وا(يتناول ك`ل اخ`ذ غي`ر مش`روع، فالحواس`م ق`د 

) لط(والدوائر والمصارف ، والمسؤول الحكومي الغير نزيه قد 
دي`ر بال`ك بالش`ارع : وا\م توص`ي ابنھ`ا

د واللط ھنا ليس معناه الدھس فقط ، بل ق
̀``ط(يك̀``ون ف̀``ي الس̀``يارة س̀``ائق يس̀``وق وھ̀``و  ̀``دي أو ) يل البران
الملثم`ين فتخش`ى ) اللطاط`ة

   )!!ملطوط(
) ملطل`ط(واھم أسباب تردي أحوالنا ھو صعود وين ماكو واحد 

) طوال(من المزورين الذين 
حت`ى غ`دا مث`ل المنش`ار ) 

على ) يلطه(و4 يجد قوة أو قانون 

ف̀`ي اللھج̀`ة العراقي̀`ة ھ̀`و ك̀`ل ب̀`ال ومس̀`تھلك يعن̀`ي 

)! لطلط̀```ة(ف̀```ي ) لطلط̀```ة
) لطلط̀`ة(والخ̀`دمات ) لطلط̀`ة

) لطلط̀``ة(والحص̀``ة التمويني̀``ة 
) لطلط`ة(تخ`رج منھ`ا ق`رارات 

ومراجع̀````ة ال̀````دوائر الحكومي̀````ة 
ميرك`ان إل`ى إل`ى آخ`ر م`ا جنين`اه م`ن دخ`ول ا4

) الل̀`ط(وھ̀`م م̀`ن ف̀`تح مسلس̀`ل 
فق̀`د وع̀`دونا خي̀`را و4 خي̀`ر ف̀`يھم من̀`ذ خم̀`س 

   )!!!لطلطة

  ..!! 4خوش بطة وخوش ديج

 

 

شكو 
 ماكو

  

    
 

 وخزة..

ھذه بعض ا\سئلة وا\جوبة التي تخص المرأة 
والرجل اعتمدنا التحيز فيھا لصالح المرأة 
   )..خطية(

وحتى 4 يزعل الجنس اللطيف علينه
لماذا ُخلقت المرأة بكل ھذا الجمال -س 
لكي يحبھا الرجل -جـ 
ولماذا ُخلقت بكل ھذا الغباء -س 
   !..لكي تحبه -جـ 
كيف يعتبر الرجل نفسه متعاونا في ا\عمال المنزلية؟  -س 
بأن يرفع رجليه من على ا\رض لتكنس الزوجة تحتھما -جـ 
كيف يفھم الزوج تقسيم المھام مناصفة في أعمال المنزل؟  -س 
الزوجة تطبخ وھو يأكل  -جـ 

ھي تنظف البيت وھو يوّسخ
ما وجه الشبه بين الرجال وإعUنات التليفزيون؟  -س 
ماكو وحدة عاقلة تصدك ھذا و4 ھذا -جـ 
ما ھي الحالة الوحيدة التي يطلب الرجل فيھا من زوجته تناول  -س 

العشاء في ضوء الشموع الرومانسية؟ 
لما تنكطع الكھرباء -جـ 
كيف يمكنك التمييز بين ھدايا ا -س 

  عامل عملة؟ 
الھدايا تكون أغلى في الحالة الثانية -جـ 
ما وجه الشبه بين الرجال والطقس؟  -س 
4 يمكن تغيير أي منھم ل�فضل -جـ 
ما الفرق بين رجل في ا\ربعين من عمره و امرأة من نفس السن؟  -س 
المرأة تتمنى أن تنجب طفU -جـ 

الرجل يحاول الزواج من طفلة صغيرة لنفس السبب
ما وجه الشبه بين الرجل والشھادة الكبيرة؟  -س 
تضيعين سنين من عمرك حتى تحصلي عليھا  -جـ 

  !! شتسوين بيھا
متى يتذكر الرجل أن المرأة تفتقر للتفكير ال -س 
عندما تختلف معه في الرأي -جـ 
وين تUقي الرجل اللي ما يباوع لوحدة غير مرته –س 
  ..!في المقبرة -جـ 
ما الفرق بين اDرھابي وامرأة ثائرة 4ن زوجھا خانھا؟  -س 
يمكنك التفاوض مع اDرھابي -جـ 

  

  ..!لطلطة

في كل فترة يطل علين`ا مص`طلح جدي`د يبتك`ره الش`ارع العراق`ي 
̀`ي ̀`ب الت ̀`ا الس̀`ادة  م̀`ن رح̀`م الماس̀`ي والنوائ ̀`ا علين 4 يبخ̀`ل بھ

ھ̀`م وم̀`ن يقب̀`ع ف̀`ي الخ̀`ارج وينس̀`ج !! عف̀`وا الن̀`واب) النوائ̀`ب(
الخي̀`وط العنكبوتي̀`ة في̀`رده الش̀`ارع العراق̀`ي بالس̀`خرية اعتم̀`ادا 

   )!شر البلية ما يضحك(على مقولة 
يعني ابتكار ليل`ي وھ`و.. أقدم لكم اليوم مصطلح من ابتكاري

  )!! لطلطة(
̀`ّط (والفع̀`ل  الط̀`اء، يختل̀`ف ع̀`ن الفع̀`ل بتش̀`ديد ) ل

يتناول ك`ل اخ`ذ غي`ر مش`روع، فالحواس`م ق`د 
والدوائر والمصارف ، والمسؤول الحكومي الغير نزيه قد 

وا\م توص`ي ابنھ`ا.. ما لط من المال الع`ام
واللط ھنا ليس معناه الدھس فقط ، بل ق)! تلطك(لتجي سيارة 

̀``ي الس̀``يارة س̀``ائق يس̀``وق وھ̀``و  يك̀``ون ف
اللطاط`ة(البعشيقة ، أو قد يكون بھ`ا بع`ض 

(فيصبح ) لطا(ا\م على ولدھا ان يلط 
واھم أسباب تردي أحوالنا ھو صعود وين ماكو واحد 

من المزورين الذين ..! إلى اغلب المناصب وا4متيازات
) يلطھ`ه(الشھادات وأي فرصة للنھ`ب 

و4 يجد قوة أو قانون )!! يلط(ونازل ) يلط(صاعد 
   ..!عينه ويريحنا منه والى ا\بد

ف̀`ي اللھج̀`ة العراقي̀`ة ھ̀`و ك̀`ل ب̀`ال ومس̀`تھلك يعن̀`ي ) الملطل̀`ط(و
   ) ..!كروة تعبانة(

لطلط̀```ة(فبفض̀```ل ھ̀```ؤ4ء أص̀```بحت احوالن̀```ا 
لطلط̀`ة(والمج̀`اري ) لطلط̀`ة(فالكھرب̀`اء 

والحص̀``ة التمويني̀``ة ) لطلط̀``ة(وروات̀``ب المتقاع̀``دين 
تخ`رج منھ`ا ق`رارات )! لطلطة(وجلسات البرلمان ھم 

ومراجع̀````ة ال̀````دوائر الحكومي̀````ة ) لطلط̀````ة(وحق̀````وق اDنس̀````ان 
إل`ى آخ`ر م`ا جنين`اه م`ن دخ`ول ا4)......... لطلطة(

وھ̀`م م̀`ن ف̀`تح مسلس̀`ل ) لطن̀`ا(فھ̀`م أول م̀`ن .. أراض̀`ينا
فق̀`د وع̀`دونا خي̀`را و4 خي̀`ر ف̀`يھم من̀`ذ خم̀`س !! المش̀`ؤوم ھ̀`ذا

لطلطة........... (سنوات فھم أيضاً طلعوا
   ...!وعليھم

   :ومختصر مفيد 
4خوش بطة وخوش ديج.. أن جان ھاي مثل ذيج

   )مثل عراقي(  
 

الليلي مھند  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواجھـــــــات

 رفيف الفارس

  ما كسر R يمكن إص�حه

  ما كسر قد كسر                        
 إصUحهفU يمكن 

 اصلحناه سيبقى يذكرنا بتشوھهوان 
 ستضل الروح منه تعاني الم الكدمات

 ويذكرنا سبب الكسر
 ما كسر قد كسر

 ا\ملنجمع البقايا ونخلق  أنيكفي 
 و4 نلتفت لما كان
 ونواصل المسير

 لن العن ظUم الروح
 ا\خرىشمعة تلو  سأشعل

 والملم الزجاج المحطم
 واصنع احمل لوحة

 ھي حرب                           
 انكساري أمكرامتي 

 من سيفوز في النھاية
 ا\رجحومن  ا\قوىمن 

  ما كسر فد كسر
 ل صUحفU سبيل 

 سيعاود الكسر أصلحتوان 
 بأبسط حركة

 ا\ملھو                          
 ببقايا النور سأستضيء

 ورائي... اترك ما كان 
 الحياة وأعاود

 مع بقايا ا4نكسار
 ا\ملطريق  \تابع

 ھي المواجھة                     
 نفسي أخادع

 عترف با4نكسار
 واضع عيني بعين انكساري

 واھزمه
  فلن يقوى على المقاومة

 أواجھهطالما 
 ما كسر قد كسر

 لكن الروح لن تنكسر

 

  
                        

فU يمكن 
وان 

ستضل الروح منه تعاني الم الكدمات
ويذكرنا سبب الكسر

ما كسر قد كسر
يكفي 

و4 نلتفت لما كان
ونواصل المسير

لن العن ظUم الروح
سأشعل

والملم الزجاج المحطم
واصنع احمل لوحة

                    
كرامتي 

من سيفوز في النھاية
من 

ما كسر فد كسر
فU سبيل 

وان 
بأبسط حركة

                         
سأستضيء

اترك ما كان 
وأعاود

مع بقايا ا4نكسار
\تابع

                     
أخادعلن 

عترف با4نكسار4و
واضع عيني بعين انكساري

واھزمه
فلن يقوى على المقاومة

طالما 
ما كسر قد كسر

لكن الروح لن تنكسر

 

مع الفجر ابحث عن عينيك
شعاع يتفلت من حضن الليل

متثائبا
مع الفجر ارفع رأسي

الكلمات آھات
Hتلقف بعيني ذلك الشعاع

حبيبي أوله
في العالم المھجور

الورد أحضانمتثائبا من بين 
ابتسامتك تملئ الوجود

 
صباح الخير

 

 

 

 

 

ھو الذي رأى كل شيء فغني بذكره 

وھو الذي خبر جميع اHشياء وأفاد 

  
حل 

فنقش في نصب الحجر كل ما عناه 

 

 

§ 

 

 نبضة
 مع الفجر ابحث عن عينيك
 شعاع يتفلت من حضن الليل

 متثائبا
  مع الفجر ارفع رأسي

آھاتعن حضن   
 Hتلقف بعيني ذلك الشعاع

أوله أھديك  
في العالم المھجور وأخره  

متثائبا من بين  وأنت  
 ابتسامتك تملئ الوجود

 
 صباح الخير

ھو الذي رأى كل شيء فغني بذكره 
  يا ب�دي

وھو الذي خبر جميع اHشياء وأفاد 
  من عبرھا

  وھو الحكيم العارف بكل شيء
قد أبصر اHسرار وعرف الخفايا 

  المكتومة 
  وجاء بأنباء اHيام مما قبل الطوفان
حل  لقد أوغل في اHسفار البعيدة حتى

  به الضنى والتعب
فنقش في نصب الحجر كل ما عناه 

  ..........وما خبره
نحملك في أرواحنا في رح�تنا 

  الغريبة
  ھواجسك نسجت دمائنا رداءا

  مغامر.. مسافر 
  أنا گلگامش 
  …وگلگامش أنا

  


