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جولة في شارع المتنبي تكشف عن أسرار نشر وتوزيع الكتب في العراق
وتوزيع  ,كطباعة  الكتب  بعامل  جولة  يف 
اكت�ضفنا الكثري من  الق�ضايا التي ال يعرفها 
يرومون  الذين  والكتاب  االدباء  من  الكثري 
طبع كتبهم.. اكت�ضفنا ان العراق مينع اخراج 
اأي كتاب عراقي خارج احلدود امل�ضموح بها 
حتى اذا حمل اجازة ر�ضمية لغر�ض امل�ضاركة 

يف معار�ض الكتب العربية واالجنبية!
يتعلق  وهو  موؤقتًا  يكون  رمبا  االخر  املعوق 
خارج  املطبوع  العراقي  الكتاب  بو�ضول 
او بريوت   االردن  او  �ضوريا  �ضواء يف  العراق 
�ضوريا  مع  مغلقًا  الدويل  الطريق  الأن  وذلك 
اىل  العراقية  الن�رش  دور  فت�ضطر  واالردن 
�ضحن كتبها عن طريق  البحر باأجتاه الب�رشة 
الرب  طريق   عن  بغداد  اىل  بها  املجيء  ثم 
الذي قد  النا�رش  الكلفة ويتحملها  وهذا يرفع 
يندفع باأجتاه زيادة �ضعر كلفه املطبوع على 
املوؤلف ذاته! وبخ�ضو�ض اال�ضعار التي تطبع 
مثل  ارقام  على  تعرفنا  الن�رش  دور  مبوجبها 
اربعة ماليني لطبع 500 ن�ضخة او 7 ماليني

لطبع 500 وهي ارقام تتفاوت ا�ضعارها بني 
دور الن�رش العراقية. 

 �ضجون الكتاب وهموم النا�رشين قادتنا 
جلولة يف �ضارع املتنبي

 حيث دار املرت�ضى للن�رش التي يديرها جمال 
ح�ضني فتبني ان  عملية الطبع عندهم لي�ضت 
فيها م�ضاكل او معرقالت الأنهم يطبعون يف 
لكن  وراقية   خا�ضة  مطبعة  ولديهم  بغداد 
التوزيع لعدم وجود �رشكة  هناك م�ضكلة يف 
توزع  اهلية  او  حكومية  جهة   او  دائرة  او 

الكتاب العراقي .
• اذن كيف يوزعون كتبهم ؟�ضاألت فرد علي 

جمال وقال:-
يف  نعر�ضها  بل  الكتب  نوزع  ال  نحن   -

مكتبتنا ب�ضارع املتنبي..
ونحن نرتك اخليار للموؤلف ,اما ياأخذ كتابه 
حتى  املكتبة  يف  نرتكه  او   بنف�ضه  ليوزعه 
بل      ابداً  بوقت  يحدد  ال  االمر  وهذا  يباع  
ياأخذ  يباع  ما  ومتى  والطلب  للعر�ض  يرتك 
ن�ضخ  ي�ضتعيد  ان  حقه  ومن  حقوقه   موؤلفه 
كتابه اذا مل يبع! لكن توزيع الكتاب ال ميكن 
جلميع  ت�ضل  التي  ال�ضحف  بور�ضة  �ضمن 

املحافظات؟ 
فكان الرد :

حتى  وال  بذلك!  يقبلون  ال  النهم  ميكن  ال   -
املكتبات يف 

تدفع  ان  عليها  الن  ذلك  تقبل  املحافظات 
مع  يتنا�ضب  ال  وهذا  مقدمًا  الكتاب  حقوق 

عملها .
ان  اكت�ضفنا  االخرى  امل�ضاعب  وبخ�ضو�ض 
متكن  عدم  هي  االخرى   اال�ضا�ضية  امل�ضكلة 

العراق  خارج  اىل  الكتاب  اخراج  من  الدار 
حتى ولو ب�ضفة ر�ضمية .

- فتبني :- ان هناك قراراً منذ العهد ال�ضابق 
العراقي  حتى ولو على  الكتاب  اخراج  مينع 
�ضبيل امل�ضاركة يف املعار�ض بالوطن العربي
او العامل, وما تزال الدولة متم�ضكة بهذا القرار 

الغريب ,الذي يجب
ان يلغى لتطوير �ضناعة الكتاب ون�رشه داخل 

العراق وخارجه.
واذا حلت هذه امل�ضكلة فهناك م�ضاكل اخرى 

�ضتحل اي�ضًا .
• وطريقة التعامل مع املوؤلفني تتوقف على 
طريقني االول هو �رشاء حقوق الن�رش وطبعه 

على ح�ضاب دار املرت�ضى.
او ان احت�ضاب كلفة الكتاب وطبعه بالكامل 

عليها  يتفق  اجور  مقابل  للموؤلف   وت�ضليمه 
كيفية  م�ضكلة  تظهر  وهنا  االثنني  بني 

توزيعها من قبل املوؤلف.
- بع�ضهم – مثل ا�ضاتذة اجلامعات – يبيعها 
على طلبته وهذا  ال ي�ضكل له اية م�ضكلة ال يف 
ال�ضعر وال يف التوزيع ,اما من يريد توزيعها 
على املكتبات فيعاين كثريا الن االمر يتطلب 

�ضيارات نقل وقبول املكتبات للكتاب .
وقد زادت كلفة طبع الكتاب مع مرور االيام 
ق�ضية  الورق وهي  ا�ضعار  الزيادة يف  ب�ضبب 
 .. الكتاب  يتوقف على حجم  وال�ضعر  عاملية. 
من  ,�ضفحة   250 بحدود  الكتاب  كان  فاأذا 
القطع املتو�ضط ولـ 150 ن�ضخة طبع يكلف 7 
االف دينار للن�ضخة الواحدة واذا 500 ن�ضخة 
الطبع  كمية  ق�ضية  وتتباين  مليونني  تكلف 

�ضنويا من دار ن�رش الأخرى فاملرت�ضى تطبع 
بحدود مائة كتاب يف حني يزداد الطبع لكتب 
دار ن�رش ومكتبة عدنان حيث ي�ضل العدد اىل 
150 كتابا واقل من ذلك لدى دار اجلواهري.
من املعاناة االخرى التي اكت�ضفناها بالن�ضبة 
واجلواهري  وميزوبوتاميا  عدنان  لداري 
من  كتبهما  و�ضول  تاأخر  هي  عبا�ض  ملحمد 
بريوت ب�ضبب االحداث و�ضيطرة تنظيم داع�ض 
على بع�ض االأماكن, وغلق املنفذ الربي بني 
العراق و�ضوريا واالأردن وهذا يوؤدي بالنتيجة 
دور  على  بال�ضحن  الكلفة  �ضعر  زيادة  اىل 

الطبع والتوزيع.
الكتاب  مع  تتعامل  اجلواهري  ن�رش  دار 
�ضابقا عن طريق حتمل كلفة الكتاب ت�ضجيعا 

للموؤلفني العراقيني. 

لكن اليوم بعد زيادة الكلفة يف الورق وال�ضحن 
والطبع يف  اخلارج �ضار الكتاب يطبع على 
ب�ضاأنه  يتفق  وهذا   اخلا�ض  املوؤلف  ح�ضاب 
الكلفة  ارتفعت  وقد  والكتاب  الن�رش  دار  بني 
اىل اربعة االف و�ضبعة االف للن�ضخة الواحدة 
مما يزيد من معاناة املوؤلف العراقي, ال�ضيما 
اذا ا�ضفنا لذلك تقاع�ض دور الن�رش احلكومية 
مبلغ  انه  من  الرغم  وعلى  الن�رش  مهمة  عن 
لدار  بالن�ضبة  فانه  املوؤلف  يخدم  وال  كبري 
الطبع ميثل رقما – يادوب – ي�ضد التكاليف.

 وهذا يعني ان طبع الكتاب العراقي �ضيموت 
م�ضتقباًل امام ارتفاع اال�ضعار!

- ال ادري رمبا يحدث ذلك !
حمطتنا االخرية كانت يف دار ومكتبــــة 

عدنان للن�رش والتوزيع
قال :- يا�رش عدنان:-

ق�ضية  نتجاوز  لذلك  بريوت  نطبع يف  الأنا    
ن�ضتلم  فعندما  العراقي  الكتاب  اخراج  منع 
ن�ضارك  الن�ضخ   من  جمموعة  نرتك  املطبوع 
فيها باملعار�ض العربية للكتاب, او نوزعها 
املعوقات  بخ�ضو�ض  لكن  العامل  انحاء   يف 
بني يا�رش, ان معوقاتنا يف النقل ب�ضبب قطع 

الطرق يف الرمادي واملو�ضل وظروف
جنلب  ان  علينا  لزامًا  �ضار  ال�ضعبة  البالد 
كتبنا عن طريق ال�ضحن البحري اىل الب�رشة 
ثم اي�ضالها براً اىل بغداد وهذا  االمر �ضاعف 

من اجور النقل ,كما �ضاعف من مدة و�ضول
اكرث  الوقت  ا�ضبوع �ضار  ,فبداًل من  املطبوع 
امل�ضافة  ال�ضحن وبعد  تاأخري  ب�ضبب  �ضهر  من 

وهذا االمر نتحمله نحن كدار ن�رش وتوزيع.
اخر  اىل  موؤلف  من  تختلف  التعامل  وطريقة 

يقول يا�رش:- 
-احيانًا نطبع الكتاب على ح�ضابنا اخلا�ض 
ونعطي ن�ضخًا من  الكتاب اىل املوؤلف او نتفق 
يتوقف  على طبيعة  على مردود مايل وهذا 
نت�ضارك  او  موؤلفه  وا�ضم  وم�ضمونه  الكتاب 
بالكلفة  مع املوؤلف  او يتحمل املوؤلف الكلفة 
بها  ليت�رشف  الكتاب   ن�ضخ  وياأخذ  كاملة 
ب�ضارع  املكتبة  يف  بيعه  على  معنا  يتفق  او 

املتنبي .
دار  مع  وبالتعاون  عدنان  مكتبة  وتعد 
ميزوبوتاميا للنا�رش مازن لطيف هي االأكرث 

�ضهرة وتوزيعا من بني دور الن�رش العراقية 
الكتب  واقتناء  القراءة  اخريا قارنا بني رواد 
وبني  ال�ضابقة  االجيال  من  املثقفني  بني 
من  بال�ضن  الكبار  ان  فتبني  اليوم  �ضباب 
واملثقفني عموما حافظوا  والفنانني  االدباء 
فال  اليوم  �ضباب  اأما  االقتناء  ظاهرة  على 
من�ضغلون  النهم  جداً  القليل  اال  منهم  جند 
واالنرتنيت  املحمولة  والهواتف  بالفي�ضبوك 
لقراءة  لديهم  وقت  ال  ان  ويبدو  وال�ضتاليت 

الكتاب!.

بغدادـ قحطان جاسم جواد

تحتفل بمنحوتة العراقي أحمد البحرانيجميل حافظ الطبيعة واللون والضوءيفوزون بمسابقة القصيرة للمسرح العربيافتتاح متحف ميسان
زار حمافظ مي�ضان علي دواي, املتحف العراقي وكان يف ا�ضتقباله مدير عام دائرة 
اأياد  االآثــار  على  واحلفاظ  ال�ضيانة  دائرة  عام  ومدير  ال�ضوداين  قا�ضم  الدرا�ضات 
حمزة لالإطالع على املتحف العراقي وملناق�ضة الرتتيبات الالزمة الفتتاح متحف 
هياأة  بني  التعاون  قال"اإن  دواي  علي  مي�ضان  حمافظ  قريبا.  مي�ضان  حمافظة 
االآثار واملحافظة وثيق ونحن اليوم ب�ضدد مناق�ضة متحف مي�ضان الذي مت اإكماله 
مي�ضان  مبحافظة  اخلا�ضة  االآثار  من  عدد  نقل  و�ضيتم  فر�ضه  اأقرب  يف  و�ضيفتتح 

وكذلك تزويد دائرة اآثار مي�ضان بعدد من اخلزانات لو�ضع االآثار فيها".
اإن  واعتقد  ال�ضهر  هذا  مي�ضان خالل  افتتاح متحف  يتم  اأن  "ناأمل  دواي:  واأ�ضاف 

زيارتنا اليوم مهمة لالإطالع على املتحف العراقي وهو غني باالآثار العريقة".

بدورتها  للم�رشح  العربية  الهياأة  م�ضابقة  يف  عراقيني  كتاب  �ضتة  فاز 
اهلل  عبد  اإ�ضماعيل  للهياأة  العام  االأمني  باجلزائر.   تقام  التي  التا�ضعة 
يف  ن�ضًا   151 تناف�ض  �ضهدت  التا�ضعة  ن�ضختها  يف  امل�ضابقة  اإن  قال 
م�ضابقة التاأليف للكبار وهذا موؤ�رش مهم لتنامي اهتمام الكتاب العرب 
بتاأليف الن�ض امل�رشحي وكذلك اهتمام الكتاب بامل�ضاركة يف امل�ضابقة 
اإذ قدمت امل�ضابقة من  اأ�ضبحت بوابة هامة لالنت�ضار واالكت�ضاف  التي 
خالل جمرياتها وجوائزها املت�ضمنة الن�ضو�ض وتكرمي الفائزين �ضمن 
العربي بح�ضور مئات امل�رشحيني وجمهور  فعاليات مهرجان امل�رشح 

امل�رشح.

واللون  الطبيعة  حافظ  جميل  )حياة  بعنوان  جديد  كتاب  حديثًا  �ضدر 
الفنان  وتقدمي  اإعداد  حافظ  جميل  حياة  الت�ضكيلية  الفنانة  عن  وال�ضوء( 

والناقد مدير املتحف الوطني للفن احلديث علي اإبراهيم الدليمي.
اأولها  حمــاور  عدة  طياته  بني  �ضفحة   250 يف  يقع  الــذي  الكتاب  و�ضم 
قبل  قيل عنها من  ما  )بع�ض  الثاين  والباب  الفنانة,  من�ضورة عن  مقاالت 
من  ماأخوذة  من�ضورة  ووثائق  مقاالت  وباب  واالأهــل(  واالأ�ضدقاء  النقاد 
ال�ضحف مع �ضور معار�ضها, وباب )انطباعيات حياة جميل حافظ( �ضم 
بع�ض من لوحاتها, وباب زهور حياة �ضم جمموعة من ر�ضوماتها, واأخرياً 

ملحق باللغة االنكليزية عن حياة الفنانة وبع�ض اجنازاتها.

اأجنز الفنان العراقي اأحمد البحريني, نحت �ضيارة فرياري برونزية. وبعد 
اأن قام البحريني بعّدة مناذج ملنحوتته, متّكن من اإمتام ال�ضيارة املذهلة 
مدينة  يف  "فراري" الواقع  متحف  يف  املوجود  الت�ضميم  فريق  مب�ضاعدة 
وال�ضمع  بالطني  البحريني,  اأحمد  الفنان  وا�ضتعان  االيطالية.   مارانيلو 
ل�ضناعة منحوتته التي تزن حوايل الطنني. وقال البحريني اأنه كان يحّب 
منذ �ضغره ت�ضاميم �ضيارات الفرياري وكان يقوم بنحت مناذج ملنحوتات 
ال�ضويد  بني  اإقامته  يف  متنقل  البحريني  اأحمد  العراقي  الفنان  م�ضغرة. 
فراري  �ضيارة  جت�ضيد  منحوتاته,  خالل  من  االإمكان  قدر  حاول  وقطر, 

تعك�ض فيها جانب احلداثة والتطور يف جمال ال�ضيارات. 

فيراريحياةعراقيونقريبا

قراءة في كتاب

هذه الرواية مق�ضمة اإىل اربعه ف�ضول لكن 
االإنطباع ال�رشيع اأنها تتكون من جزاأين, 
عن  خارج  �ضارد  بلغة  مكتوب  االأول 
البطل,  ل�ضان  على  والثاين  ال�ضخ�ضيات 

الراوي توفيق.
"امل�رشات واالأوجاع" من �ضفحتها  تبدو 
فني  مغزى  ذات  رواية  اأنها  االأوىل 
متج�ضدا  اأو  قريبا  يكون  اأن  ميكن  عميق 
باملقوالت الفل�ضفية, التي اأوردها الكاتب 
يف  التكريل  فوؤاد  الكبري  العراقي  الروائي 

نهايتها.
واقعية  رواية  االأمر  حقيقة  يف  اإنها 
واإن�ضان  عاديني  ب�رش  حياة  عن  فل�ضفية 
اأي�ضًا  م�ضبعة  ولكنها  م�ضتوى خا�ض  من 
باملفاهيم اأالأليغورية املجازية والرمزية 
والدفقات  واخليال  الفل�ضفي  العمق  ذات 
ال�ضوادي"  "دربونة  يف  امل�ضمونية 
اجلد  ن�ضل  القردة من  تكّونت عائلة  حيث 
احلطاب املعروف "بج�ضده الق�ضري املتني 
وبخلقته الغريبة, فهو اقرب اإىل القرد منه 

اإىل االإن�ضان" 
معان  ذات  �ضوراً  الرواية  هذه  يف  جند 
وت�ضويرها  معها  التعامل  مت  األيغوريٍة 
الكاتب  عمل  م�ضغل  يف  ومعاجلتها 
االأوراق  فيها  تختلط  تكرلية  بطريقة 
وال�ضور واملفاهيم بحيث تتحمل قراءات 
واحد  اآن  يف  وخمتلفة  ومتنوعة  متعددة 
ملختلف  الفر�ض  بل  الفر�ضة  وتعطي 

التاأويالت والتفا�ضري.
�ضيتبني  وكما  االأمر  حقيقة  يف  فالقارئ 
الحقا لي�ض اأمام جمموعة من الب�رش, اأراد 
اخللقة  يف  بالقردة  ي�ضبههم  اأن  الكاتب 
احلياة  ا�ضلوب  يف  بل  فح�ضب,  والتكوين 
والعي�ض وكما لو اأنه يدعونا للنقا�ض حول 

ال�ضوؤال االأزيل عن مغزى احلياة.
مغزى  بدون  التكريل  فوؤاد  عند  ال�ضيء 
التعمق  بدون  يتناوله  ناقد  اأي  ويخطاأ 
يف مغزى كل حرف و�ضورة ونربة, ومن 
التاأويل  اأالإعتماد على  هذا املنطلق يجب 
حدث  لكل  الظاهري  ولي�ض  الباطني 

وظاهرة وممار�ضٍة.

اقتباس 

أيقتلك الغياب؟
أنا يقتلني الحضور الباهت الذي يشبه 

العدم...
 دروي�ض

القلُب الذي حكى السر

زهرة عاشقة

اخلريُف كفيٌل بح�ضِم ما بقَي من 
التفا�ضيل 

نق�ضُد ما ظلَّ منها على االأغ�ضاِن
�ضمنٌي بفكِّ االآ�رشِة التي خلَقها 

انتظاُر معجزتــِه
اخلريف م�ضداُق انتظارنا انح�ضاراً 

بائنًا واأخرياً, لورقٍة اأخرية.
-

لِة يف امُلَح�ضِّ
ها: اأخالٌط  الغرُف كلُّها ت�ضاِبُه بع�ضَ

من االإ�ضمنت والفيزياء
كُلّ ذلك ِطبقًا خلرائَط ومعاهداٍت بني 

قواننِي الطبيعِة والعنا�رش
م�ضاٌف اإليها َمكٌر اأ�ضوْد, اأو حكمٌة 

زرقاُء يف القلوِب العديدِة للكائِن
, وال متوُت  القلوُب التي حكت ال�رَشّ

يف مداِفِنـَها اجلدارّية.
-

الغرُف �ضهوُد الطبيعِة على �َضَحرٍة ثم 
اأطّباَء يتحّدثوَن ب�ضوٍت عاٍل و�ضّجٍة 

عظيمة
كي ال ُي�ضَمـَع ذلك النب�ُض االآتي من 

قلِبه.
كانوا قد دفنوُه كما دفنوا اآباَء هذا 

امِلزاِج ال�رِشيِّ الذي يجمُعنا
يف امُلحتجب الذي �ضِهَد كَلّ الُعهوِد 

التي تبادلناها ياِفَعني.
-

ثم اإن عمَر الكهولِة كاَن حَم�َض 
ذهوٍل

ميعُة ال�ضبا مل ُتفاِرْقنا, 
اَء انفراِط  �ضٌي من الرتقِق َو�َضَمنا جرَّ

االأ�ضئلِة, والرتّدْد, واحَلرْيِة التي 
�ضّمْيناها: تاأّمل.

-
الثواُب اإذاً, 

هو االنخراُط يف الطبيعِة
االن�ضماُم اإليها: ك�ضالٍل, اأو حجٍر, اأو 

فتًى
اأو متثاٍل للفتى.

غسان الخنيزي

الحسين ابو النور
*تقرأ بالطول او بالعرض

ثقافة 

مهرجان لقاء األشقاء الثالث عشر للهوايات والحرف

مهرجان  فعاليات  يف  كرد�ضتان  اإقليم  ي�ضارك 
متثل  فنية  باإعمال  ع�رش  الثالث  االأ�ضقاء  لقاء 
ت�ضكيلية  اأعمال  عن  ف�ضاًل  الكردي  املوروث 
اال�ضتعدادات  بداأت  حيث  م�رشحية  وعرو�ض 
والتح�ضريات املبكرة الإقامة املهرجان يف اأو�ضع 

تظاهرة ثقافية فنية تراثية  �ضياحية.
يو�ضف  للمهرجان  الفنية   اللجنة  ع�ضو  وقال 

كمال: حتت�ضن بغداد للفرتة من 12/21 ولغاية 
2016/12/23 فعاليات مهرجان لقاء االأ�ضقاء 
واملحافظات  بغداد  مب�ضاركة  ع�رش  الثالث 
�ضيقام  العربية, حيث  امل�ضاركات  اإىل  باالإ�ضافة 
ل�ضكك  العاملية  املحطة  قاعات  على  املهرجان 
بغداد  معامل  من  معلما  لكونها  العراق  حديد 

الرتاثية وال�ضياحية.
الفعاليات على  : �ضتقام ق�ضم من  واأ�ضاف كمال 
البغدادي  واملتحف  العراقي  املتحف  قاعات 
يف  الق�ضلة  وحدائق  البغدادي  الثقايف  واملركز 

معار�ض  املهرجان  و�ضتتخلل  املتنبي,  �ضارع 
والرتاثية  والثقافية  الفنية  لالأعمال  متنوعة 
والنحا�ض  وال�ضرياميك  اخل�ضب  على  كالنق�ض 
النادرة  اليدوية  واالأعمال  الت�ضكيلية  والفنون 
هوايات  وعر�ض  االإ�ضالمية.  والزخرفة  واخلط 
والكتب   والعمالت  وامل�ضكوكات  الطوابع  جمع 
واملطبوعات والوثائق واملخطوطات, وفعاليات 
اجلوي  فرنا�ض  نادي  لهواة  متنوعة  ريا�ضية 
وريا�ضة التجديف وغريها من الهوايات واحلرف 

املتنوعة التي يرغب امل�ضارك بها.

بغداد ـ خاص  

فلسفة األخالق 

ق�ضيت ب�ضعة اأيام وانا ا�ضتمع واقراأ حما�رشات 
وما  ال�ضحيح  الفعل  هو  -ما  االخالق  عن 
بالقوانني  االلتزام  هل  يقرر؟  ومن  اخلطاأ  هو 
االأخالقية اهم من النتيجة؟ هل علينا اإال نكذب 
حتى اإن قاد ال�ضدق اىل قتلنا او قتل اأهلنا ام ان 
النتيجة هي ما يقرر ما هو اأخالقي ولهذا فمن 
يجعلنا  ما  او  ي�ضعدنا  عّما  نبحث  ان  الطبيعي 

اأكرث راحة ورخاء؟
اأ�ضئلة كثرية! 

اأخالقي  نظام  الختيار  موؤهل  اإنني  اأت�ضور  ال 
القراءة  من  ق�ضدي  كان  هذا  وال  �ضواه  دون 
واال�ضغاء فاأنا يف االأ�ضا�ض اردت ان اطلع على 

النظم املختلفة ال ان افا�ضل بينها.
النظم  اإن  هو  الكتابات  كافة  يف  اثارين  ما 
الغربي  الفكر  عليها  يعتمد  التي  االأخالقية 

غربية ب�ضكل كامل.
لي�ض  لكن  وار�ضطو  و�ضقراط  افالطون  هناك 
او  عربي  او  ياباين  او  �ضيني  ا�ضم  اأي  هناك 

هندي. 
ورمبا  لبع�ضنا  فهمنا  عدم  من  جزء  هذا  رمبا 

اأكرث تقبال من غريهم فنحن  العرب املتفتحون 
�ضميث  وادم  ونيت�ضة  وكانط  افالطون  قراأنا 
عن  كتاباتهم  يف  وبحثنا  العراق  يف  ونحن 
فهم اأعمق الأنف�ضنا ورمبا �ضيء اآخر بذات تعقيد 

فل�ضفة االخالق.

 علي سـام 

اغار  اذا ضحكت للحياة مبتهجة

ضحكت شفتيها لقلبي كزهرة عاشقة
 اذا  تحدثت شفتيها تذوب روحي

للحياة تذوب كزهرة متفتحه اوراقها
مبتهجة روحي  عاشقة اوراقها الوردية


