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 1التتمة ص/ 
وتشیر المعلومات التي تناقلتھا الصحف العالمیة ومواقع الت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي إل�ى 
وصول معلومات إلى الرئیس األمریكي من وكالة المخابرات المركزیة ب�وج�ود ح�ال�ة 
استنفار في الحشد الشعبي یقودھا قاسم سلیماني تتجھ ص�وب ال�ق�ص�ر ال�ج�م�ھ�وري 
لفرض رئیس وزراء تریده الطغمة الفاسدة، أو ق�ت�ل رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة وإع�الن 
تشكیل حكومة جدیدة بقیادة أسعد الع�ی�دان�ي، وال�ذي ی�ع�د ان�ق�الب�اً عس�ك�ری�اً حش�دی�اً 
(إیرانیاً) ومن ثم تقوم الحكومة االنقالبیة ب�ق�م�ع االن�ت�ف�اض�ة الش�ع�ب�ی�ة ب�ك�ل قس�وة 
وتطرف. وتشیر المعلومات بأن الفرق بین الضربة األمریكیة لموكب قاسم سلی�م�ان�ي 
وساعة الصفر كان ساعة واحدة ال غیر. نحن أمام اعتداء إیراني في الداخل العراق�ي 
وعلى أیدي عراقیة على السفارة األمریكیة، وھو تدخل ف�ظ ب�الش�أن ال�ع�راق�ي وض�د 
سفارة أجنبیة في المنطقة الخضراء المحمیة من الحشد الشعبي الذي یقوده الج�ن�رال 
قاسم سلیماني من جھة، ورد فعل شدید القسوة والحساسیة إلیران ض�د أق�وى ث�ان�ي 
رجل في الدولة الفارسیة على األرض العراقیة، وھ�و ت�دخ�ل ف�ظ أیض�اً. وب�ال�ت�ال�ي، 
تحول العراق بفعل نھج وسیاسات ومواقف الدولة العراقیة الھشة بسلطاتھا ال�ث�الث، 

اإلیراني. والذي ست�ك�ون ل�ھ ت�داع�ی�ات -إلى ساحة للصراع اإلقلیمي الدولي األمریكي
 على العراق ذاتھ وقبل غیره.

لیس فینا من ال یعرف من ھو قاسم سلی�م�ان�ي، ق�ائ�د ف�ی�ل�ق ال�ق�دس ال�م�س�ؤول ع�ن 
عملیات التدخل السیاسي والعسكري في دول منطقة الش�رق األوس�ط، وال�دور ال�ذي 
لعبھ منذ أعوام في السیاسات الداخلیة والخارجیة للدولة العراق�ی�ة ف�ي ف�ت�رات ح�ك�م 

وضد الھبة الشعبیة ضد حكومة المست�ب�د  2011الجعفري، والمالكي، السیما في عام 
في العراق بأمر إیران، وثم العبادي، وأخی�راً ف�ي ح�ك�وم�ة ال�م�ن�ت�ف�گ�ي وف�ي ق�ی�ادة 
المیلیشیات الطائفیة المسلحة والحشد الشعبي والمسؤول عن قیادة الدول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة 
واإلشراف علیھا في العراق، وتسبب، ومن معھ من قیادات عسكریة رس�م�ی�ة وغ�ی�ر 

 1000شھید، حسب اإلحصاء الرسمي، وأكثر من  500رسمیة، بسقوط ما یزید عن 
ج�ری�ح وم�ع�اق خ�الل األش�ھ�ر ال�ث�الث�ة  30000شھید حسب واقع الحال، وأكثر من 

األخیرة من عمر االنتفاضة الشعبیة الباسلة ضد ال�ط�غ�م�ة ال�ح�اك�م�ة، رغ�م س�ل�م�ی�ة 
المنتفضین والمنتفضات ورفضھم الرد بالمثل على قوى األمن الداخلي أو على القتل�ة 

 من أفراد المیلیشیات الطائفیة المسلحة وقوى معینة في الحشد الشعبي.
 

 إن ما یجري في العراق یجسد في واقع الحال ما یلي:
تبرھن الطغمة الحاكمة إنھا مسیرة وتاب�ع�ة وغ�ی�ر ق�ادرة ع�ل�ى ح�م�ای�ة الش�ع�ب  -1

العراقي وسیادة العراق من التدخالت الخارجیة، وأنھا طغمة حاكمة فاس�دة وم�ف�س�دة 
وخاضع لقرارات خارجیة ال بد من الخالص منھا ومن م�ج�م�ل ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة 

 .المشوھة
 

وأن نھج الدولة العراقیة وسیاسة الحكم ھما من سمح�ا م�ع س�ب�ق إص�رار ع�ل�ى  -2
جعل العراق ساحة للصراع اإلقلیمي والدولي وال�م�واج�ھ�ة ب�ی�ن ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

 .والدولة اإلیرانیة وعلى حساب مصالح الشعب العراقي
 

وأن الدولة اإلیرانیة تھیمن حالیاً على العراق كما أنھ شبھ مستعم�رة ل�ھ�ا بس�ب�ب  -3
الجیش الموازي للجیش ال�ع�راق�ي، أي بس�ب�ب وج�ود ال�دول�ة ال�ع�م�ی�ق�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة 
بالمیلیشیات الطائفیة المسلحة وقیادة الحشد الشعبي ذات الوالء المطلق لولي الفق�ی�ھ 

 .علي خامنئي في إیران
 
وأن الدولتین اإلیرانیة والعراقیة ال یعیران إلرادة ومصالح الش�ع�ب ال�ع�راق�ي وال  -4

یحترمان استقاللھ وسیادتھ الوطنیة، بل یتنافسان ویت�ص�ارع�ان وھ�م�ھ�م�ا ی�ت�ل�خ�ص 
بالسیطرة الكامل�ة ع�ل�ى ال�ع�راق وم�وارده األول�ی�ة وال�م�ال�ی�ة وإخض�اع س�ی�اس�ات�ھ 

 .لمصالحھما في المنطقة
 
إن ما حصل في العراق خالل ال�ف�ت�رة األخ�ی�رة ی�ؤك�د م�ن ج�دی�د ب�أن ال�دول�ت�ی�ن  -5

تخوضان صراعاً یستھدف تصفیة حسابات بین�ھ�م�ا ع�ل�ى األرض ال�ع�راق�ی�ة وع�ل�ى 
حساب الشعب العراقي، ولن یخوضا في ال�غ�ال�ب األع�م ح�رب�اً م�دم�رة ب�ی�ن�ھ�م�ا، ب�ل 
سیسعیان إلى إیجاد لغة مشتركة ومس�اوم�ة الح�ق�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا ع�ل�ى حس�اب ال�ع�راق 
ومصالحھ األساسیة أیضاً، كما أنھ سیكون على حس�اب ش�ع�وب ال�م�ن�ط�ق�ة، وم�ن�ھ�ا 

 .الشعب اإلیراني ذاتھ
 
إن المھمة المباشرة أمام الشعب العراقي ھي مواصلة انتفاضتھ الباسلة لل�خ�الص  -6

من الطغمة الطائفیة الفاسدة المھیمنة على الدولة العراقیة والمسیرة خارجی�اً وال�ت�ي 
تتالطمھا أمواج الصراع اإلقلیمي والدولي وضحیتھا ھو الشعب في وادي ال�راف�دی�ن. 
وأن المھمات التي رفعھا المنتفضون والمنتفضات ما تزال تحتفظ بح�ی�وی�ت�ھ�ا وأك�ث�ر 
من أي وقت مضى، وأن على من یرید إقامة دولة دیمقراطیة مستقلة ومجتمع م�دن�ي 
دیمقراطي الدعوة للخالص من كل أشكال الوجود والتأثیر ال�خ�ارج�ي لص�ال�ح اإلرادة 

 .الوطنیة والسیادة العراقیة
 
كما إن من واجب كل القوى الوطنیة والدیمقراطیة العراقی�ة ال�دع�وة إل�ى ت�ق�وی�ة  -7

الجیش العراقي وتطھیره من القوى الطائفیة التي تصدت لالنتفاضة الش�ع�ب�ی�ة ب�أم�ر 
من قوى غیر عراقیة والدعوة إلى حل جمیع المیلیشیات الطائفیة ال�م�س�ل�ح�ة وك�ذل�ك 
الحشد الشعبي وإنھاء دوره العسكري، ألنھ ملغم بقیادات المیلیشیات الم�س�ل�ح�ة ذات 

 .الوالء التام إلیران
 

إن من واجب المجتمع الدولي، السیما مجلس األمن الدولي والھیئة العام�ة ل�ألم�م  -8
المتحدة والجامعة العربیة، والرأي العام العربي والعالمي العمل على تھدئة األوض�اع 
بین الدولتین المتصارعین وإبعاد صراعھما الراھ�ن ع�ن األرض ال�ع�راق�ی�ة، ب�ھ�دف 

 حمایة السالم في منطقة مشتعلة أصالً. فالمنطقة
برمیل مثقل بكمیة ھائلة من البارود القابل لالشتعال وال یحتاج إال إلى دینامیت یرم�ى 
علیھ، من أحدى الدولتین في لحظة یغیب عنھما الوعي اإلنساني وتسیطر لغة ال�ق�وة 

 !والحرب بدالً من الحوار والدبلوماسیة

 دداء ات اا 
اا ا ر  

 
 

 

 فاروق عبد الجبار البصري
 
ربما لم یدرك ال�ن�واب ال�م�ص�وت�ون ف�ي ج�ل�س�ة   

ك�ان�ون ث�ان�ي ال�ج�اري،  5البرلمان االخیرة مساء 
التبعات الخطیرة التي قد تنتج عن ط�ل�ب�ھ�م ب�ج�الء 

 القوات االمیركیة من العراق.
فھناك فصول لسیناریو قاتم ستكون تبعاتھا اقس�ى 
وأخطر بكثیر من السبب الذي دفعھم الت�خ�اذ م�ث�ل 
القرار، إن لم تكن كارثیة، بل وستكون األخطر في 

  عموم تاریخ العراق المعاصر.
ستكون البدایة ب�رف�ض ب�رل�م�ان ك�ردس�ت�ان ل�ھ�ذا 
القرار، وسیلیھ تھدید (معد سلفا) ب�االن�ف�ص�ال ف�ي 

  حال المضي بتنفیذه!.
سیجد ق�رار االن�ف�ص�ال ھ�ذا ف�رص�ت�ھ ال�ت�اری�خ�ی�ة 

بش�ك�ل غ�ی�ر مس�ب�وق م�ن  -ھذه المرة  -مدعوما 
امیركا وحلفائھا، بل وسیضغ�ط ھ�ؤالء ع�ل�ى دول 
كثیرة أخرى من اجل االعتراف ب�دول�ة ك�ردس�ت�ان 

 المنفصلة.
ستسارع القوات االمیركیة الى بناء كبرى القواع�د 
العسكریة في ھذه الدولة، ومن غیر المستب�ع�د ان 
تقیم اسرائیل اول�ى ق�واع�دھ�ا ال�ع�س�ك�ری�ة خ�ارج 
اراضیھا، لتشكل قوة مھددة للسالم ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 

 ألجل غیر معروف.
ستستغل (دولة كردستان) الجدی�دة ھ�ذه ال�ف�رص�ة 
التاریخیة لالست�ی�الء ع�ل�ى ج�م�ی�ع االراض�ي (م�ا 
سمیت بالمتنازع علیھا)، اضافة الى كركوك الغنیة 
بالنفط، دون ان ی�م�ت�ل�ك ال�ع�راق ای�ة ق�وة رادع�ة 

 وقادرة على وقف ھذا المخطط.
من جھة اخرى ستعمد ال�م�ح�اف�ظ�ات الس�ن�ی�ة ال�ى 
تكییف اوضاعھا مع ھذه التطورات، وسیجد العدید 
من قادت�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ی�ن ان ال�ف�رص�ة تص�ب ف�ي 
مصلحت�ھ�م االث�ن�ی�ة ل�ل�خ�روج م�ن ال�م�أزق ال�ذي 
یحیطھم، وتطالب بتشكیل إقلیمھا الخاص، وستجد 
بكل تأكید دعما عربیا، وبخاصة من دول ال�خ�ل�ی�ج 

 التي طالما كانت تغذي مثل ھذا المشروع.
ستكون بدایة ھذا الفصل برفض ال�ق�رار ال�م�ذك�ور 
من قبل القادة (السنة)، یعقبھ طلبا بخروج ج�م�ی�ع 
فصائل الحشد الشعبي بذریعة رفضھم ان ت�ت�ح�ول 
محافظاتھم الى ساحة للصراع والحرب بین أمیركا 

 وایران!. وصوال الى قرار االنفصال.
ونذّكر ھنا من تن�ف�ع�ھ ال�ذك�رى، ان ط�ل�ب خ�روج 
القوات االمیركیة من العراق بناء عل�ى ان�ت�ھ�اك�ات 
قامت بھا، ال ینھي االزمات التي كانت تخلفھا تل�ك 
االنتھاكات، وال تجعل من العراق بل�دا ق�ادرا ع�ل�ى 

 حفظ أمنھ وسالمة اراضیھ.
فباإلضافة الى التھدید القائم المتمثل بفلول داع�ش 
االرھابیة، فان اسرائیل س�ت�ك�ون ال�ب�دی�ل ال�ج�اھ�ز 
لتنفیذ ما كانت ت�ق�وم ب�ھ ال�ق�وات االم�ی�رك�ی�ة م�ن 
استھداف لمواقع حشدیة، بزعم ان ق�وات ال�ح�ش�د 
الشعبي (فصائل تابعة إلیران) وانھا تشكل ت�ھ�دی�دا 

أع�ن�ف  -أي إسرائیل  -ألمنھا، وستكون ضرباتھا 
وأش��د وأك��ث��ر اس��ت��ھ��ت��ارا، دون وج��ود أّي رادع 
یمنعھا، ودون وجود أیة جھ�ة ی�م�ك�ن االع�ت�راض 

 عندھا كما كان یحصل مع القوات االمیركیة.
وكلنا على اطالع ومعرفة بح�ج�م الض�رب�ات ال�ت�ي 
نفذتھا المقاتالت والصواریخ االسرائیلیة في عموم 
االراضي السوریة، وبعضھا في االراضي العراقی�ة 
دون ان تتأثر تلك االنتھاكات بأي رفض إقلیمي او 
 احتجاجات أو قرارات یتخذھا مجلس االمن الدولي.

التي ان�ح�از إل�ی�ھ�ا  -یضاف الى ما تقدم، ان ایران 
غیر قادرة على ح�م�ای�ة  -المصوتون في البرلمان 

العراق من تلك االنتھاكات، ودلیل ذلك ان ق�وات�ھ�ا 
المتواجدة في سوریا قد تلقت الكثیر من الضرب�ات 
واالعتداءات االسرائیلیة المتكررة التي است�ھ�دف�ت 
مقراتھا وقواعدھا ومقاتلیھا، دون ان تتم�ك�ن م�ن 

 الرد علیھا اطالقا.
خ��ت��ام��ا، ن��ت��رك اس��ت��ع��راض��ن��ا ھ��ذا ام��ام األخ��وة 
البرلمانیین الذین صوتوا لصال�ح ھ�ذا ال�ق�رار ف�ي 
لحظات شحن عاطف�ي نش�اط�رھ�م ف�ی�ھ ول�ك�ن، ال 
وجود لالنفعاالت والعواطف في عالم السیاسة وفن 
ادارة االزمات، فمعظم كوارث الع�راق اب�ت�داء م�ن 

ول��غ��ای��ة ال��ی��وم ك��ان��ت ال��ع��واط��ف  1968ال��ع��ام 
 واالنفعاالت سببا رئیسیا وراء وقوعھا.

لھذا الكتاب الذي أل�ف�ھ الس�ی�د س�ل�ی�م ع�ب�د ال�رزاق   
الحسني والصادر حدیثاً والذي أست�ع�رض�ھ ل�ل�ق�ارىء 
في مقالتي ھذه عنوانان، عنوانھ األول المث�ب�ت ع�ل�ى 
غالف الكتاب، وعنوانھ الثاني (الخف�ي) ھ�و ال�وف�اء، 
وفاء االبن ألبیھ، ھذا الوفاء النادر ف�ي أی�ام�ن�ا ھ�ذه، 
وَمن عرف االبن (المھندس سلیم) كما ع�رف�ت�ھ ی�ق�در 
وفاءه تجاه والده مؤرخ الحقبة السی�اس�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
في م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن ال�م�اض�ي وتش�اب�ك 
األحداث السیاسیة التي مرت على ال�ع�راق ف�ي ت�ت�ل�ك 

 . الفترة
واألبن المھندس سلیم بذل مما بذل وص�ب�ر م�ا ص�ب�ر 
حتى كلَّ نظره وھو یتابع مایستحق التدوین مما خلّفھ 
والده المرحوم عبد الرزاق االحسن�ي ول�ی�ض�ع�ھ أم�ام 
الباحثین الذین تھمم تفاصیل مجریات األمور في ت�ل�ك 
الحقبة من تاریخ العراق الحدیث ، وأمام القراء الذین 

 . لم یعاصروا تلك الفترة من الزمن
بعد اإلھداء الجمیل ال�ذي أزج�اه ال�م�ؤل�ف اإلب�ن ال�ى 
(روح والدتھ) التي علمتھ األحرف األولى في ال�ح�ی�اة 
، وإلى روح والده الغالي الذي علّمھ ح�ب ال�م�ط�ال�ع�ة 
والعلم والمعرفة والى زوجتھ وأوالده وأح�ف�اده، ی�رد 
تقدیم الدكتور خالد عباس ن�اص�ر (الس�ف�ی�ر ال�ع�راق�ي 
السابق) الذي إستھلھ بقولھ عن ال�ك�ت�اب (س�ف�ر م�ن 
أسفار التكوین) في والدة وصیرورة الحیاة السیاسی�ة 
واالجتماعیة واإلداریة ف�ي ال�ع�راق ل�ف�ت�رة ت�رب�و أو 

م 1980-1920تنوف على نصف قرن أو أك�ث�ر م�ن 
بعد جھود مضنیة في البحث والتقصي (ل�ف�ت�رة أك�ث�ر 
ن وقائعھا تأل�ی�ف�اً  من خمس سنوات) َخبر أحداثھا ودوَّ

 . وتحلیالً وإستنتاجاً بأسلوب علمي توثیقي رصین
وتتلو مقدم�ة ال�دك�ت�ور ال�ع�الم�ة ع�م�اد ع�ب�د الس�الم 
رؤوف أستاذ الدراسات العلیا في جامعة بغداد س�اب�ق�اً 

اربیل، تقدیم الدكتور خ�ال�د  -وفي جامعة صالح الدین 
عباس ناصر، ھذه المق�دم�ة ع�ل�ى إی�ج�ازھ�ا ت�ل�خ�ص 
وتثمن جھود المرحوم عبد الرزاق الحسني في تألیف 
كتبھ التي تعد فریدة في ب�اب�ھ�ا وف�ي م�وض�وع�ات�ھ�ا، 
 فكتابھ تاریخ الوزارات العراقیة لم یكن ك�م�ا وص�ف�ھ.
عماد عبد السالم تاریخا رسمیا جافاً ل�ل�وزارات ال�ت�ي 
تعاقبت على حك�م ال�ع�راق ك�م�ا ی�ب�دو م�ن ع�ن�وان�ھ، 
فینحصر ف�ي أس�ب�اب تش�ك�ل ك�ل وزارة وال�ت�ع�ری�ف 
برئیسھا وأعضائھا وأھم أعمالھا، وإنما كان ت�اری�خ�اً 
ع�ام��اً ل��ل��ع��راق، ش��م��ل ت��اری��خ ت��ط��ور م��ؤس��س��ات��ھ، 
وقوانینھ، إن�ت�ف�اض�ات ش�ع�ب ھ�و ع�الق�ات�ھ ال�دول�ی�ة 
واإلقلیمیة، ومشاكلھ اإلجتماعیة والسیاس�ی�ة، وغ�ب�ر 

 . )ذلك من شؤون مختلفة
ویقول: وعلى الرغم من أن الحسني ك�ان وط�ن�ی�اً ب�ل 
قومیاً في تفكیره مثل كثیر منن أبناء ج�ی�ل�ھ، إال أأن�ھ 
كان إنسانا منفتحاً، ف�انص�رف ال�ى دراس�ة ع�دد م�ن 
الطوائ�ف وال�ف�رق ال�م�ك�ّون�ة ل�ل�ن�س�ی�ج اإلج�ت�م�اع�ي 
العراقي، مستفیداً من عالقاتھ الواسعة بالش�خ�ص�ی�ات 
البارزة في تلك ال�م�ك�ون�ات، وف�ي ال�واق�ع ف�إن�ھ ك�ان 
یُحسن دائماً أن یكسب ثقة محدثیھ من خالل إقن�اع�ھ�م 
بنبالة ھدفھ وموضوعیتھ، وذل�ك م�ن أج�ل ال�وص�ول 
إلى وثائقھم وإكتشاف طبیعة الحی�اة ال�داخ�ل�ی�ة ل�ت�ل�ك 
المجتمعات مھما بدت علیھ من إنغ�الق. وال ش�ك ف�ي 
أنھ كان یملك (كارزما) المؤرخ المحاید ال�ت�ي تش�ج�ع 
الش�ھ��ود ع��ل��ى اإلدالء ب��م��ا ی��م��ل�ك��ون م��ن ذك��ری��ات 
ومعلومات مثلھ مثل الطبیب النفسي الذي یتوصل الى 

 . ما یسعى الى إخفائھ مراجعوه
ویقول :نعم لقد كان السید الحسني منحازاً الى شعبھ، 
كتب عن ثوراتھ، وأحزابھ ومعاناتھ ومعتقدات أھ�ل�ھ، 
إال ان ذلك لم یدفعھ الى مبالغة أو تھویل أو ت�ھ�وی�ن، 
موازناً على نحو مثیر للتقدیر بین أن یك�ون ال�م�ؤرخ 
ذاتیاً في إنتمائھ لوطنھ، وموضوعیاً ف�ي دراس�ت�ھ ل�ھ 

 .في آٍن واحد
وظلت الصحافة تستأثر بإھتماماتھ من شدة ت�واض�ع�ھ 
بوصفھا مصدراً الیُس�ت�ھ�ان ب�ھ ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ت�اری�خ 
المعاصر، فكان أن شرع بتألیف موسوعة عن ت�اری�خ 

 . الصحافة العراقیة أصدر منھا أول أجزائھا
ویقول: وقد ظلت م�ؤل�ف�ات�ھ ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ك�ث�رة 
األطاریح والرسائل والكتب التي تناولت ج�وان�ب م�ن 
تاریخ العراق في الحقبة التي ارخ لھ�ا، واق�ف�ة ع�ل�ى 

ف�ي س�اح�ة ال�دراس�ة  -ك�م�ا ی�ق�ال -ساقیھا الصلبتی�ن
التاریخیة، یرجع إلیھا كل من أراد أن ی�ك�ت�ب ش�ی�ئ�اً، 
بحثاً أو دراسة أو أطروحة أو مقاالً، فیفید منھا ف�ك�رة 

 . أو مادة أو منھجاً 

 ص 11:14 2019/ 12/ 28
في تمھیده للكتاب یقول مؤلفھ سلیم الحسني عن أبی�ھ 
(إنھ عاصر حرب�ان ك�ون�ی�ت�ان، وش�ھ�د أح�داث ك�اف�ة 
اإلنتفاضات واإلنقالب�ات وال�ث�ورات ال�ت�ي ق�ام�ت ف�ي 
العراق إبان الحكم الملكي، بل وشارك في بعض من�ھ�ا 
بشكل أو آخر، كما شارك في العدید م�ن ال�م�ظ�اھ�رات 
الشعبیة الصاخبة كونھ وطنیاً مخلصاً وقومیاً بإمت�ی�از 
فأودت بھ ال�ى م�راك�ز الش�رط�ة وغ�ی�اھ�ب الس�ج�ون 
والمعتقالت، وشارك أیضاً بقلمھ الذي لم یھ�دأ ف�ك�ت�ب 
مقاالت تندد بالوضع القائ�م ف�ي ال�ع�راق آن�ذاك، وق�د 
اتاح لھ كل ذل�ك ال�ت�ع�رف ع�ل�ى ش�خ�ص�ی�ات وط�ن�ی�ة 
وقومیة، خاصة في معتقل ال�ع�م�ارة ب�ع�د فش�ل ث�ورة 

التحرریة (والتي تعرف ب�ث�ورة رش�ی�د ع�ال�ي  1941
الكیالني) وإیداعھ المعتق�ل، ك�م�ا ع�ای�ش اإلن�ق�الب�ات 
التیي حدثت بعد قیام النظام الجمھ�وري ف�ي ال�ع�راق، 

م 2003إال أنھ لم یر بأم عینھ احتالل العراق في عام 
من قبل القوات األمریكیة وم�ا آل ال�ی�ھ ال�وض�ع ف�ی�ھ 

 . والحمد � على ذلك
) 580وفصول ال�ك�ت�اب ال�ذي ب�ل�غ ع�دد ص�ف�ح�ات�ھ (

صفحة من القطع الكبیر المطبوع حدی�ث�اً ف�ي ب�ی�روت 
والذي نشرتھ مكتبة النھضة العربیة في ب�غ�داد س�ت�ة 
فص�ول ت�ح�ت ال��ع�ن�وان�ی�ن ال�ت�ال�ی�ة : ال�ف�ص�ل األول 
وع��ن��وان��ھ: الس��ی��رة ال��ذات��ی��ة ل��ل��س��ی��د ال��ح��س��ن��ي 
وم��وض��وع��ات��ھ: والدت��ھ ونس��ب��ھ، دروش��ة الس��ی��د 
الحسني، المجالس الت�ي حض�رھ�ا الس�ی�د ال�ح�س�ن�ي، 
المجالس التي حضرھا السی�د ال�ح�س�ن�ي، ال�م�ق�دم�ات 
التي كتبھا الحسني لبعض المؤلفین وم�ا ك�ت�ب ع�ن�ھ، 

 .ماذا تحتوي مكتبة السید الحسني
الفصل الثاني وعنوانھ، الرسائل التي ت�خ�ص ال�ث�ورة 
العراقیة أو الكبرى ال�ت�ي ت�ع�رف ب�ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن، 
وموضوعاتھ :السید ناج�ي الس�وی�دي، الس�ی�د ن�اج�ي 
شوكت، السی�د ع�ل�ي ج�ودت اإلی�وب�ي، الس�ی�د ج�الل 
بابان، العالمة الشیخ عبد ال�ك�ری�م ال�ج�زائ�ري، ج�واد 
نجل المرحوم حجة اإلسالم صاحب الجوھر، ال�ع�الم�ة 
السید ھبة الدین الح�س�ی�ن�ي، ال�ح�اج ع�ب�د ال�م�ح�س�ن 
شالش، الزعیم الحاج عبد الواحد الحاج سكر، معال�ي 
السید علوان الیاسري، ال�زع�ی�م ع�ب�د ال�م�ح�س�ن أب�و 
طبیخ، الزعیم الشیخ علوان الحاج سع�دون، ال�وج�ی�ھ 

 . عبد الرسول تویج
الفصل الثالث وعنوانھ : رسائل ال�ع�ل�م�اء وال�زع�م�اء 

 -والمستشرقین األجانب وال�م�س�ؤول�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
 -الشخصیات السیاسیة التي ترشحت لعرش ال�ع�راق 

أحداث العراق خالل العھد الم�ل�ك�ي، وم�وض�وع�ات�ھ : 
كیف ومتى نمت واختمرت فكرة ت�أل�ی�ف م�وس�وع�ت�ھ 
(تاریخ الوزارات العراقیة)، كیف إستط�اع ال�ح�ص�ول 

 على المصادر الرسمیة التي إعتمدھا في مؤلفاتھ ؟
كلمات خالدة قیلت بحق السید بحق السی�د ال�ح�س�ن�ي، 
حول تشكیل لجنة إنتخابیة في العراق، الترشیح ع�ل�ى 
عرش العراق، بیعة الشعب العراق�ي ل�ألم�ی�ر ف�ی�ص�ل 
األول، مشكل�ة الس�ی�د ط�ال�ب ال�ن�ق�ی�ب، ح�ول رغ�ب�ة 

 العراقیین في الحكم الجمھوري،
األسباب التي أدت الى قیام الحكومة بحركات تأدی�ب�ی�ة 

م، مش�روع 1927ضد الشیخ سالم الخیون، مع�اھ�دة 
ال�ري ف�ي ال�ع�راق، إن�ت�ح�ار الس�ی�د ع�ب�د ال�م�ح�س��ن 
السعدون، إستقالة وزیر المالیة السید األیوب�ي، ح�ول 
الخالفات فیقضیھ قانون ال�دف�اع ال�وط�ن�ي واس�ت�ق�ال�ة 

 . وزیر المعارف
الفصل الرابع ویتناول الرسائ�ل ال�ت�ي ت�خ�ص ح�رك�ة 
  مایس واألحداث التي مرت بالعراق خالل تلك الحركة

الفصل الخامس ویتناول: معاناة السید ال�ح�س�ن�ي ف�ي 
معتقلھ وشروعھ بال�ت�أل�ی�ف داخ�ل ال�م�ع�ت�ق�ل، ع�م�ل�ھ 

 .. بالصحافة العراقیة، معاناتھ في التألیف
 : الفصل السادس وموضوعاتھ

رسائل السید الح�س�ن�ي ع�ن األدی�ان وال�ط�وائ�ف ف�ي 
العراق، وفاتھ وماذا قیل ع�ن�ھ ف�ي ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة، 
محاضرات للمؤلف في المراكز الثقافیة ب�دمش�ق ع�ن 

 . السید الحسني
.................................................................................. 

 : المصادر والمراجع
 م 6:14السبت 
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 المطلقة  أنت القصیدة

  وأنا شاعر بحورك

 أتنفس الغرق الجمیل 

  أبحث عنك

  یا قصیدتي ومناي

  أُحاول الطیران الیِك یا كل سمائي

 أنت محیط حیاتي الباقیة

 أحاول اْن ارسو في ضفتیك

 ألنام على وسادة شواطئك الدافئة

 بوصلة القلب تشیر لعاصفة الدفء القادم

 أحاول تسلق جبالك،

  كطائر ملكوتي عنید

 فأنا آدم الذي الزال یبحث

 عن تفاحتھ المسحورة

 أحاول أن اسرق حروفك الضوئیة

 دیواني ...  لتنور

 أنحتھا وشما فرعونیا على ذراعي

 أو حرفا سومریا..

 أحاول أن أغطس في أعماق تفعیالتك

  ألقبل حركات شفتیك

 سعف نخیلك  وأمشط

  ألرشف الشاي من موسیقى أناملك

 فأقداح الشاي العراقي ال ترقصھا

 اال ھذه االنامل الناطقة

  سأقبلھا حتى ترضى

  قررت أن أكون معك

 تمثالك،   وأالّ أكون مع غیرك، مع

 مع عنوانك، مضمونك، سطورك وتأویالتك

 وبین أطاللك، ظلماتك وأنوارك.

 

 دعیني أقترب قلیال

 دعیني أنحت في قلبك

 وتعویذاتي  خرافاتي

 دعیني أتعلم قوافیك...أوزانك ..إیقاعك.

 دعیني أشاغب شیطانك

 دعیني أتشیطن مع عفریتك

 دعیني أرتوي بحور الشعر حتى الثمالة من ثغرك.

  

 كلما أشــرع برسم عینیك

 تھرب فرشاتي لممالك الظالم

 وتسقط أوراقي في عش الحمام

 وتتبعثر ألواني في قصر السلطان

 وتحاول الریاح أن تـأكل أفكاري

 وتحاول أفكاري أن تأكل ناري

  ألبقى إنسانا بال إنسان،

 إنسانًا بال لســـــــــان

 إنسانا ال یرتدي قمصان

 إنسانا متكورا في ھذا الزمان

 أحاول تلوین شفتیك

  أرسم حاجبیك،

 ألتغّزل بلیل رمشیك.

  

 كصخر عتیق  أتـَحجر

 في سجن جنائنك المعلقة

  وكلما أحاول إنھاء لوحتك

  تـَلفـّني خیوط الجھل

 تقتحمني جیوش الظالم

 وأفقد ما ال أقدر أْن أراه وال أراه

 

 ضاع العمر وشاخ الجسد وشاب الرأس

 بال حسد،  وانِت .... أنِت .....

 ال تمر علیك أمواج الزمان

 فأنت أجمل لؤلؤة في أعماق البحار

 ال یصلھا إنسان

 وصلت مرقصك اللیلي

 وطاف نھارك حول قلبي

 تسلقُت إلى حضنك

 فرضعت من حروفك

 وتعلمت نظم أوزانك

 حاولت أن أراقصك

 على جرف نھرك الھادر من شالل رأسك

  الى أخمص قدمیك

 ونمشي معا فوق المسامیر

 َوحـَـلُـمـنا بسمفونیة الخیال

 نطیر كالنا بال اجنحة

 فوق جمھوریة العصافیر

 وقبل أن أنھي تشكیل آخر حرف من اسمك،

 قبل أن أطبع آخر قبلة

 في آخر اللیل

 في آخر مشھد من نصي العرضي

  وقبل أن یصیح الدیك ثالثا

 سقط جسدي، كجثة، من سریري

  فلم اسمْع إال الذئاب

  حولي  تعوي من

 فھربْت قصیدتي الخجلى

 ومن ثم اختفت بین جماجم االطفال

 في شوارع الدمــاء

 تبحت عن دار لألیتام

 وتحت سماء سوداء

 في مدینة هللا التي یسمونھا العراق

 نامت في عش تنتظر العشاق.

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

 

 فأین أنت اآلن ...؟

 أأنت ھاربة أم إني ھارب

 أم كالنا نھرب من جحیم الى جحیم

 ونمضي منشدین  ونمشي نركل األحجار

 ... متى نعود للربیع!؟  متى یعود الربیع

 ونرفع أصابعنا بجنون إلى السماء.

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

  

 قرأت كل لغات العالم

 كل الدروس  درست

 تـَبـَّحْرُت ببحور جمالكِ 

 عزفت على سلم موسیقاك

 حفظت انغامك

  رسمت نوتاتك،

 دخلت مدرسة ایقاعك

 أنھیت صفوف شطرك وعجزك

 وختمت جمیع بحورك

 ألحلم لحظة بك عصفورة على كفي.

  

 قرأوا لي فنجاني

 كفي وأحالمي  فسروا خطوط

 طرقت أبواب السحرِ 

بتُ   كل التعویذاتِ   َجرَّ

  مارست طقسا من الدروشة في معبدك

 تخشبت تسامیت

 لتحطي عصفورة على كفي.

  

ح شیخ المجانین:   َصرَّ

 ما دمَت تـُحاوُل الوصول إلى شیطانِھا

 فغادر طوعا وعْش كاألطفال

 الذین ال یرضعون إال دماء اصابعھم. 

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

  

 أحلُم أْن أنسَج حروفَـك لھذیاني

 أنشر حلمي على خیوطك الذھبیة

 أقفز فوق سطحك....

 لتغتسل روحي بمیاه قدسیة 

 امّد ذراعي نحو سماء وجھكِ 

  أرسل أصابیعي كمخبرین

 یختبئون سراً، بین ُحجرات َشْعِرِك،

  تـََوتَّدُت بخیتمك

 زرعت أضالعي بین ثنایا مساماتك

 طوقـتُك بقافیتي

  بدأت بـُِمتَحـركِك وأقفلت بساكنك

 أطلقت حراسي حول مضمونكِ 

 بعثرُت ألغامي في أرضك الحرام

 أطلقت اسمِك عنوانا لدیواني

 َوَشَجـرُت عنوانك بین ثنایا صفحاتي

 ألحط، لحظة، (كالسوبر مان) في ملعبكِ 

 وأتسابق مع فریق حروفك.

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

  

 بقیت كظل أركض سنینا

 ... ألتلمس الفیروز  ألصلَ  

  فكنِت وما زلِت زئبقة

 فكل الدروب مشمَسة فیك

 كیف الوصول الیك...؟

  لبسُت حتى ثوَب الیأسِ 

 رفعُت رایتي الًبیضاء

 معصمیك  ركعُت أماَم أسوار

 ورحلُت إلى مدینة حلمي ثانیة

 فَحـَط شیطانـك بقربي

 فرحل وراءه شیطاني

 في أعماق البحــر.

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

  

لُت ألحمَل رطبكِ   تَنَخَّ

قُت عالیا تحت سمائكِ   تَبَسَّ

 تََرطَّْبُت في نخیلكِ 

 تََسعَّْفُت من سیقانكِ 

ْقـُت من اغصانكِ   تََورَّ

ْبُت من آذارك   تَقَرَّ

 اْحـتََرْقُت بناركِ 

 ألحصل على صولجانك

 وأضرب على إیقاع طبلك

 وأنفخ في مزمار ألحانك

 فأعود مكسورا إلى صومعتي.

  

 أعود مجرورا إلى سریري

 عسى وعلني ..أحلم بك عصفورة على كفي.

  

 كل محاوالتي باءت بالفشل  یا سیدتي

 وتدحرجْت كلمات قصیدتي من سطحك

 فتََرْھبَنَْت كل حروفي على عتبة باب دیَرك

 وھأنا أقدم قرابیني التي تنزف حبرا احمرا

 وبعیدا عن شیاطینك.

  

 أعود مكسورا الى صومعتي

 بحرف الجر الى سریري  أعود مجرورا

 عسى .... وعلني ...

 أحلم بك، ثانیة، عصفورة على كفي.

  

 تََكھَّْفتُ 

ْرتُ   تََحجَّ

ْرتُ   تََصحَّ

ْرتُ   تََشجَّ

 تََشظَّْیتُ 

ْنتُ   تَلَوَّ

 بكل األلوان

 ألصل حافات میاھك

 أللمس زھور صدغیك

 أو أقترب من أسوارك

 أو أشم حروفك،

 ألتنور بكراتِك الضوئیة

 وھمزاتِك القطعیة والوصلیة

 و واوك المعطوف

 ورافع فاعلك المرفوع

 وناصب مفعولك المفتوح

 أصوم في كھفك

 أصلي في معبدك

 أركع أمام مفعولك المطلق

 ألكون لحنا في أوتارك

 او جارا أو مجرورا

 أمام عتبة مقدساتك.

   

 سأبقى أھرول باتجاه نجومك

  كما كنت الیوم وباألمس

 فما ینثني عزمي

 او یتطأطأ رأسي.

  

 أعود مكسورا إلى صومعتي

 أعود مجرورا إلى سریري

 عسى وعلني .. أحلم بك عصفورة على كفي.
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كالمنا إِلى من یحكمون العراق، ویتح�ك�م�ون ب�م�ق�درات�ھ ب�م�خ�ت�ل�ف     
األَسالیب غیر المشروعـة، ویتفننون الیوم بعمل ك�ل ال�وس�ائ�ل ل�خ�ن�ق 
شعبھ الُمـنتفض المتظاھر، لكي الیسمع العال�م ص�وت�ھ وھـ�و یـ�ص�رخ 
ة ال�ك�ری�م�ة وم�ن  بأَعلى الصوت من أَجل الوطن والحریة والحیاة الحـرَّ
أَجل إِعادة كل حقوقھ المسلوبة. نقول اتقـوا ربكم وخاف�وا م�ن غض�ب�ھ 
علیكم ، ثـوبـوا إِلى رشدكم ولـتستیقظ ضمائركم النائمة عـ�م�ا یـ�الق�ی�ھ 
شعب العراق الیوم على أَیـدي أَزالمكم من سفٍك إِجـرامي لـدماء أَبنائ�ھ 
الـوطنیین الشرفاء األَبطال بوحشیٍة لم یقم بھا أَي ح�اك�م ف�ي ال�ع�ص�ر 

درس�ت�م   الحدیث. أَیھا الحكام أَلم تعـرفـوا ماذا یـع�ن�ي (ال�ع�راق)؟ أَمـ�ا
التاریخ وأَخبركم أَنَّ الـعراق قـد عـرفھ كل العالم إِنھ (میزوبتیمیا) ب�الد 
ما بین الن�ھ�ری�ن ب�الد الش�م�س وال�م�اء وال�خ�ص�ب وال�خ�ی�رات، ب�الد 
ر وآشور بانیبال وماري دوخ وجـ�ل�ج�ام�ش،  حامورابي ونبوخـذ نـِصــَّ
عـندما كانت كل المجتمعات البشریة التي حول المی�زوب�ت�ی�م�ی�ا ت�ع�ی�ُش 
حیاةً بـدائیة في ظالم ال�غ�اب�ات ورم�ال الص�ح�اري، ح�ی�اة أَقـ�رب إِل�ى 
الوحشیة، كان عـراق المیزوبتیمیا ینعُم بنور أَول حض�ارٍة ف�ي ت�اری�خ 
ال�ب�ش�ر، حض�ارة س�وم�ر وب�اب��ل وآش�ور وأَكـ�د وال�ك�ل�دان وَس�نَّ أَول 

الصارمة في العدالة ل�ح�ك�م ال�ن�اس ع�ل�ى أَرض ال�راف�دی�ن،   القـوانین
األَرض الت�ي نش�أَت عـ�ل�ی�ھ�ا ك�ل األَدی�ان ال�ت�وح�ی�دی�ة، اِإلب�راھ�ی�م�ی�ة 
والیھودیة والمسیحیة والمندائ�ی�ة وأَخ�ی�راً اِإلس�الم وال�ت�ي ع�اش ك�ل 
أَتباعھا متآخین م�ت�ح�اب�ی�ن وف�ي س�الم ووئ�ام ع�ل�ى ح�ب أَرض ب�الد 
الرافـدین . ھـذا ھـو الـعـراق العظیم، وطن أَول حضارة في العال�م ق�ب�ل 
آالف السنین، ووطن ال�ث�ورات واِإلن�ت�ف�اض�ات الش�ع�ب�ی�ة ف�ي ال�ع�ص�ر 
الحدیث من أَجِل أَن ی�ك�ون وط�ن�اً ل�ل�ح�ری�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ع�دال�ة 

م�ع األَس�ف م�ن�ُذ أَن   اِإلجتماعیة والمساواة بین كل مك�ون�ات�ھ. ول�ك�ن
أَسقطت اِإلمبریالیة حكم الزعیم الوطني اب�ن الش�ع�ب ال�ب�ارال�ذي م�ات 
وھو كالقدیسین الیملك شیئاً من حطام الدنیا الزعیم عـبد الكریم ق�اس�م 

عام، منُذ ذلك اِإلنقالب األَسود والـعـراق الیوم صار رقم واح�د  56قبل 
ش�ی�ئ م�ن ج�ّراء وی�الت ال�ح�روب  في قائمة الدول المتخلفة ف�ي ك�ل 

الصدامیة والقتل والدمار، والسجون ومعتقالت التع�ذی�ب واِإلعـ�دام�ات 
والتشرید ِألَبنائھ الوطنیین الشرفاء، والیوم ال عـجب أَن ی�ث�ور ش�ع�ب 
العراق وھـو یشعـر أَنھ بـعـد ستة عـشر عام عل�ى زوال ح�ك�م ال�ب�ع�ث 
وصدام والعـراق قـد ازداد سـوءاً بحكم الفس�اد اِإلداري وس�رق�ة ث�روة 
الوطن وال�م�ح�اص�ص�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة وزرع ال�ف�رق�ة وتش�ریـ�د األَق�ل�ی�ات 
وأَصحاب الكفاءات العلمیة واِإلداریة ال�وط�ن�ی�ی�ن الش�رف�اء. أَك�ث�ر م�ن 
أَربعین یوم وأَغلب جماھیر الشعب من مختلف األَعمار حت�ى الش�ی�وخ 
والعجائز والصبیة الصغار، الكل تركوا بیوتھم وم�ح�الت�ھ�م وأَع�م�ال�ھ�م 
ومدارسھم وجامعاتھم وسكنوا الشوارع والساحات وال�ج�س�ورف�ي ك�ل 
محافظات العراق باقون لیل نھار، یرفعون الف�ت�اة ال�م�ط�ال�ی�ب ال�ع�ادل�ة 
واألَعـالم الـعـراقیة وھم یـص�ی�ح�ون ب�أَع�ل�ى الص�وت : نـ�ریـ�ُد وطـ�ن 
نـریـُد الـعـدالـة نـریُد الحـریة والدیمقـراطیة الحقیق�ی�ة ال ل�م�ح�اص�ص�ة 
األَحزاب ال للفساد اِإلداري نـریـُد جیشاً من الش�ع�ب وم�ع الش�ع�ب وال 
للتبعیة ِألَیة دولـِة أَجـنبیة وأَنتم أَیھا الحكام مع األَسف الشدید أُصـْبـت�م 
بالصَمم فـال تسمعون صوت الشعب الھادر، كما قال الش�اعـ�ر: نـ�ادی�ُت 
حیاً ولكن ال حیاة لمن تنادي، فـأَنتم في واٍد والشعُب ف�ي واٍد، الن�دري 
كیف یبقى الحاكم جالس على كرسي الحكم والشع�ب ال یـ�ریـ�ده ؟! أَال 
یحسُّ بالـذنب من دوره في قتِل أَبناء شعبھ؟ أَال یخشى عقاب هللا لـ�ھ؟ 
أَال یشعـُر بالخجل والـخـزيِّ م�ن نـ�ف�ـ�س�ھ؟! أَی�ھ�ا ال�ح�اك�م�ون ب�ال�ق�وة 
والدجل لشعب العراق لـو جـئتم اآلن إِلى أَيِّ بـلـٍد مـتـحـضـٍِّر في أَورب�ا 
وأَمـریكا واسترالیا وغیرھا س�وف تـ�رون ك�ی�ف ت�ن�ع�م ش�ع�وب ھـ�ذه 
البلـدان بالحریة التامة والدیمقراطیة والمساواة ف�ي ال�ح�ق�وق ول�ی�س 
ھناك أَحـٌد أَعـلى من أَحـد في المواطنة مھما كانت مك�ان�ت ذل�ك ال�ف�رد 
في الدولة فالملك أَو الرئیس أَو قائـد الجیش أَو الوزیر ف�ھ�و ی�ت�س�اوى 

ال�م�ج�ت�م�ع، ب�ظ�ل   في حقوق المواط�ن�ة م�ع أَف�ق�ـ�ر وأَبس�ط فـ�رد ف�ي
حكوماتھا البعیدة تماماً عـن الفساد اِإلداري والمحسوبیة ، والم�ط�ی�ع�ة 

  تماماً ِإلرادة الشعب. فالدولة
تحتضن كل مكونات الشعب القومیة والدینیة واِإلثنیة ح�ت�ى ال�الج�ئ�ی�ن 
لدیھا وتعاملھم بمساواٍة تامـٍة فال دین أَعلى من دین والقـوم�ی�ٍة أَع�ل�ى 
من قـومیٍة، وھـذه الدولة المتحضرة ال تحكم الشعب بـإِسم ال�دی�ن فـ�ال 
دین للدولة، الدین لِإلنسان ومكانھ یكون في داخل اِإلنس�ان وھـ�و حـ�ٌر 
في اختیاره للدین فال دخل للسلطة في ذلك ومكان العبادة ھ�وال�ك�ن�ی�س�ة 
أَو المسجـد أَو الـدیـر أَوفي الب�ی�ت . إِن ال�م�ل�ك أَو ال�رئ�ی�س أَو ق�ائـ�د 
الجیش والشرطة واألَمن والوزیرفي تلك الدول المتحضرة فھم جمیع�ـ�اً 
متساوون أَمـام الـقـضـاء، وأَيَّ واحـٍد من ھــؤالء یتظاھـر الشعب م�ن 
أَجل إِبعاده عن مـركزه في سلطة الحكم، نـراهُ یـتـنـازل فـ�وراً ویـ�ق�ـ�دم 
استقـالـتـھ واعـتـذاره للشعب. وسؤالنا ھـو مـا ھـ�و اِإلخ�ت�ی�ار األَفض�ل 
ةُ الـوطـن وتـقــ�دمـ�ـ�ھ  واألَشرف عـنـد اِإلنسان الـوطني الحقیقي : عـِـزَّ
ورفـعـتــھ بـین األُمـم، أَم حــب الـمـال والسلطـة مع خـراب وتـ�خ�ل�ـ�ف 

 الـوطـن؟؟ 
وبـالتأَكـیـد عــنـد اِإلنسان الوطني الحقیقي المحـب ال�م�خ�ل�ص ل�وط�ن�ھ 

 وشعبھ اختیاره ھــو األَول.
 عــاش الـوطن .. عـاش الـشعـب

 الحـزیـن المـتـأَلم على الـعـراق وشعبھ
 نـعیم عربي ساجت

 

  إ  ّا 
 نـعیم عربي ساجت

في غمرت التوتر المتشابك وخضم الغلیان السیاسي المتنازع والذي اخذ باالزدیاد والتوسع ب�ی�ن ج�م�ی�ع ف�ئ�اة الش�ع�ب      
ضھ العراقي المستظام والمحروم من ابسط مستلزمات الحیاة الحر الكریمة. والمستاء بشدة من الحكومھ التابعة والبالط الملكي واصبحت المعار

ھ الجماھیریھ نشطة وقویھ جدا ضد الحكومھ العمیلة في رفض االحالف العسكریھ المشینة. والتي تنال من استقالل البلد و كرامتھ ونھب ث�روات�
ى ع�ل� وتقییده بمعاھدات استعماریھ اقلیمیھ ال ناقة للشعب العراقي فیھا وال جمل. حیث ان المطالبھ الشعبیھ الموضوعیھ اآلنیھ والملح�ھ ق�ائ�م�ھ

اعادة حقوقھ المشروعھ المسلوبھ والسماح لھ بممارسة حیاتھ بحریھ ودیمقراطیھ وأم�ان ورف�ع االح�ك�ام ال�ع�رف�ی�ھ واط�الق س�راح الس�ج�ن�اء 
 ك�ی�لالسیاسیین وأعادتھم الى وظائفھم الذین ھم ضحایا االحكام العرفیھ والمحاكمات المفبركھ الشكلیھ الملفقة والعمل على حریة الصحافھ وتش�

ة لل�ش�ع�ب وت�ھ�ی�ئ�  الحریات العامھ والخاصھ والمرأة ونشر  االحزاب وتنظیم النقابات العمالیھ والجمعیات الفالحیھ والمنظمات الشبابیھ للطلبة 
 زی�نالحیاة الحره الكریمھ لھ والعیش بسالم واستقرار وتوفیر العمل ورغیف الخبز والدواء والكساء والمواد الغذائیھ الج�ی�دة ل�ل�ف�ق�راء وال�م�ع�و

ھ وغیر المغشوشھ كالطحین والشاي والسكر وبات من صدق الیقین ان الحكومھ ال تعیر اھمیة مطلقا لمطالیب الجماھیر الشعبیھ الفقیرة الواسع�
ضم�ن ب�اب ت�ت�وی�ج ال�ت�ری�ث و   التي قد تندرج وتصب في مصلحتھا حیث انھا لم تتبن أبسط المفردات االصالحیھ البدیھیة المطلب. المحرومھ.

ھذه  لتحقیق مطالیبھا العادلھ. وفي ظل الجماھیر الغاضبھ المدمدمھ بالغلیان والساخطھ المتحفزة لالنفجار الصاخب كالسیل الھادر العارم تھدئة 
االصوات التي اخذت تت�ع�ال�ى م�ن ك�ل االوس�اط . راح ال�وص�ي ع�ب�د االل�ھ   االوضاع المتأزمھ. ظلت الحكومھ تكابر وترفض االستماع الى ھذه

وعلى اثر ذلك التناءي والتصارع الواسع بین الحكومھ والشعب عقد ف�ي   ونوري السعید و السفارة البریطانیة یتعاطون مع ھذه الحالة بالتزمت
دعي الیھ معظم رؤساء الوزارات ورؤساء االحزاب العلنیھ للتداول في كیفیة اصالح االوضاع السیاس�ی�ھ ال�م�ت�أزم�ھ ف�ي   البالط الملكي اجتماعا

ط�ھ ال�ھ�اش�م�ي رئ�ی�س ال�وزراء االس�ب�ق  البلد وأطفاء نار الغلیان والحصیلھ من ھذا االجتماع ان وجھ عبد االلھ اھانات الى الجمی�ع وخ�اص�ة 
ورئیس حزب الجبھھ الشعبیھ مما اضطر الى ترك االجتماع و معھ كامل الجادرجي رئیس حزب الوطني الدیمقراطي ومحمد مھدي ك�ب�ھ رئ�ی�س 

سمیت (لج�ن�ة االرت�ب�اط)  17/11/1952حزب االستقالل. وعلى أثر ھذا االعتداء تالفت لجنة من االحزاب الثالثة والحزب الشیوعي العراقي في 
االوضاع السیاسیھ العاصفھ الملت�ھ�ب�ھ و مسار وبالذات مواكبة   العمل الوطني المشترك و التشاور فیما بینھما و تقدیم المقترحات  تتناول مھام

ح�دث   الناقمھ و تحفیز القاعدة الجماھیریھ المتذمره لالنطالق و الضغط على الحكومھ. وفي غمرة ھذا الحراك السی�اس�ي ال�م�ت�ن�ازع والس�اخ�ن.
ح�ان م�ت�اضراب في كلیة الصیدلھ والكیمیاء عن الدوام بسبب أدخال تعدیال جدیدا على نظام الكلیھ وھو ... یلزم الطالب الذي نتیجتھ اكمال في اال

النھائي في أحد الدروس. علیھ ان یعید االمتحان في كافة الدروس التي نجح فیھا فاحتج الطالب ع�ل�ى ذل�ك االج�راء ال�ت�ع�س�ف�ي واض�رب�وا ع�ن 
حتى یلغى ھذا التعدیل الجدید ألنھ یقلل من فرص النجاح امامھم وكان من الممكن تسویة االمر وأستجابة لمط�ال�ی�ب  26/10/1952الدراسھ في 

طالب الكلیھ . إال ان اجھزة األمن سارعت باالعتداء على طلبة الكلیة في داخلھا و بتحریض من وكالئھا من بع�ض ال�ط�ل�ب�ھ ال�م�ؤی�دی�ن ل�ع�م�ی�د 
تحركت المظاھرة من ك�ل�ی�ة االداب م�ت�ج�ھ�ھ ص�وب ش�ارع غ�ازي   الكلیة. فأثار ھذا االعتداء مشاعر الطلبھ و دفعھم الى االستمرارباالضراب.

(شارع الكفاح حالیا. أعید تسمیة الشارع بأسم شارع غازي أیام الحرب العراقیھ االیرانیھ من قبل صدام حسی�ن م�غ�ازل�ة ل�ل�م�ل�ك حس�ی�ن. م�ل�ك 
 -یا� یا شعب نجدد الوثبھ -االردن) أنضمت الى ھذه المظاھره اعداد كبیره من ابناء الشعب وراحت الجماھیر تردد 

ھ لم تتمكن الشرطھ عن تفریق أنتفاضة الجماھیر المتظاھرة بالھراوات لذلك استعملت القنابل المسیلھ للدموع واستمرت المظاھرات الى الساع� 
وھتافاتھا تشق عنان السماء. مطالبة أطالق الحری�ات ال�دی�م�ق�راط�ی�ھ واط�الق س�راح الس�ج�ن�اء   تجوب شوارع بغداد الرئیسیھ التاسعھ مساًء 

 باالنتخابات المباشرة وبالخبز والدواء والعمل للكادحین. وازاء ھذة التطورات راح رئیس الوزراء مصطفى العمري یت�ردد  السیاسین والمطالبھ
في أستخدام الرصاص ویكرر ما فعلھ صالح جبر بضرب المتظاھرین قبل خمسة سنوات لذلك قدم است�ق�ال�ت�ھ. ف�ك�ل�ف ع�ب�د االل�ھ ال�وص�ي ع�ل�ى 

ز. العرش حكمت سلیمان لكن ھذا رفض فلجأ ال�جمیل المدفعي. وما ان اذیع ھذا الخبر حتى تعالت الھتافات بسقوطھ وبسقوط عبد االلھ واالنكل�ی�
بسقوط الملكیھ وبحیاة الجمھوریھ. حینھا ارتعب أقطاب النظام من ھذا التطور الخطی�ر وح�رق م�رك�ز ش�رط�ة ب�اب  وألول مره تھتف الجماھیر

شخصا من المتظاھرین والشرطھ. ومن ثم اندفعت الجماھیر الى  12الشیخ ومركزشرطة قنبرعلي وأسكتوا اطالق النار علیھم ..لكن بعد ان قتل 
شارع الرشید واضرمت النار في مركزاالعالم االمریكي ثم اتجھت الجماھیر الى السفاره البریطانیھ وارجموھا ب�ال�ح�ج�ارة ك�م�ا رج�م�وا ت�م�ث�ال 

كان امام السفاره وھاجم المتظاھرون مقر جریدة( الع�راق ت�ای�م�ز) واح�رق�وھ�ا و رف�ع�وا  1917الجنرال البریطاني (مود) الذي احتل بغداد عام 
ام�ع�ان�اً ف�ي اح�ت�ق�ار  وعلقونھا على باب (المبغى) العام في ساحة المی�دان.  لوحة حزب االتحاد الدستوري الذي یرأسھ نوري السعید من مكانھا

واھانة نوري السعید وحزبھ السیئ الصیت وھكذا فرضت أنتفاضة تشرین الثاني جماھیر بغداد سیطرتھا على الشارع ولم ت�ك�ن ھ�ن�اك ح�ك�وم�ھ 
 تدیر البالد. 

ل�ى ه ع�اما لجنة االرتباط المكونھ من االحزاب الوطنیھ فأنھا لم تعمل شیئا و تغتنم الفرصھ الذعبیة التي توفرت لھم. ولم تبادر بفرض م�ا ت�ری�د
وكانت الظروف مؤاتیھ لألستجابھ لكل المطالیب نتیجة لھزیمة الحكومھ وسیطرت الجماھیر على العاصمھ بغداد وعلى ش�ارع   البالط وعبدااللھ

ضب�اط االح�رار ف�ي مص�ر ح�دث�ت ق�ری�ب�ا  الرشید وكل مساحة بغداد. ولما شعر عبدااللھ ان زمام االمور قد افلت من ید الحكومھ . وكانت ثورة 
وھروب الشاه. جعلت  وأبعاد الملك فاروق واعالن الجمھوریھ. وجاءت حكومة مصدق الوطنیھ في ایران و أممة النفط  1952تموز عام  23في

وكانت ھناك خطة أمن . معده سلفا لم�واج�ھ�ة االض�ط�راب�ات وق�د   عبد االلھ یستنجد بالجیش لحمایة عرشھ من السقوط بأیدي الجماھیر الثائره
أعدھا ضباط ركن الحركات. المقدم الركن وحید صادق الجبوري والعقید الركن عبد الوھاب االمین و ال�ع�ق�ی�د ال�رك�ن اس�م�اع�ی�ل ع�ارف و ك�ان 

ب�ع ل�راھوالء العقداء من أول المنتمین الى حركة ضباط االحرار ولھما دور فعال في التشكیل االول للحركھ التي اسقطت النظام الملكي في ثورة ا
تشرین الثاني قوات الفرقھ الثال�ث�ھ ال�ت�ي ك�ان ی�ق�ودھ�ا  23االستعانھ بالجیش فدخل الجیش بغداد یوم  عشر من تموز المجیده .. وتتكون الخطة

بعد ث�ورة ال�راب�ع عش�ر م�ن ت�م�وز رئ�ی�س م�ج�ل�س الس�ی�اده!! (ع�ج�ی�ب، ش�ي م�ا یش�ب�ھ ش�ي) ف�اح�ت�ل   اللواء (نجیب الربیعي) الذي اصبح
والقناصین واخذت لھا مواقع وسیط�رت ال�م�ص�ف�ح�ات ع�ل�ى م�داخ�ل الش�وارع ال�رئ�ی�س�ھ   المدافع والرشاشات  ونصب علیھا  البنایات  الجیش

تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  24الشباب المطالبین بحقوقھم المشروعة. وف�ي   بقتل  والجسور والساحات كما یفعل الیوم عادل عبد المھدي مع ابناء شعبھ
تجددت المظاھرات إال ان الجیش تلقى االوامر بضرب المتظاھرین ولم یتردد في تنفیذ االمر بفتح الن�ار ع�ل�ی�ھ�م فس�ق�ط ال�ع�ش�رات م�ن ال�ق�ت�ل�ى 
واالالف من الجرحى. ومع ھذه القسوة واطالق الرصاص. استمرت المقاومة الوطنیة تتحدى الحكومة في الشوارع. وعلى اث�ر ھ�ذه ال�م�ق�اوم�ة 

ھ ردی�الشرسة من قبل الجماھیر الثائرة. سارع الوصي عبد االلھ الى اسناد رئاسة الوزراء الى الفریق نور الدین محمود الذي ینحدر من عائلھ ك
ی�ة وتلقى علومھ العسكریة في المدارس التركیھ المعروفھ بالشدة والصرامة وھو من المقربین للعائلة الھاشمیھ حیث كان قائدا ل�ل�ق�وات ال�ع�راق�

ف�ك�ان اداة ط�ی�ع�ھ ل�م�ل�ك 1948ورئیس اركان الجیوش العربیھ لتحریر فلسطین ووكیل القائد االعلى للقوات العربیة المرابطھ في فلسطین ع�ام 
عبد االلھ. وعند سماع تعیین الفریق نور الدین رئیس وزراء خرجت الجم�اھ�ی�ر ال�غ�اض�ب�ھ ف�ي ك�ل م�ن  االردن عبد هللا بن الحسین عم الوصي 

الكوت والموصل والبصرة وكربالء وفي النجف خرجت مظاھرات صاخبھ تھتف بسقوط الملكیة والفریق نورالدین محمود. عجزت الشرطھ م�ن 
السیطرة علیھا مما اضطر نور الدین محمود الى ارسال قوة من الجیش بأمرة المقدم الركن (عبد الوھاب الشواف) لم�واج�ھ�ة ت�ل�ك االن�ت�ف�اض�ة 

ى. الشعبیھ التي سیطرت الجماھیر على المدینة بكاملھا بأوامر فتح النار على المتظاھرین من قبل الزعیم عباس علي غالب ق�ائ�د ال�ف�رق�ھ االول�
ع�ل�ى ار غیر ان عبد الوھاب الشواف لم ینفذ االوامر. لذلك نقل الى الدیوانیھ وأستبدل بالعقید نصرت القیسي. وھذا أیضاً لم یوافق على فتح ال�ن�

ج�ع�ل م�دی�ن�ة ب�غ�داد   اعالن االح�ك�ام ال�ع�رف�ی�ھ. نور الدین محمود ھي. ومن أألوامر التعسفیھ التي أصدرھا الفریق الجماھیر الثائرة في النجف.
وت�ع�ط�ی�ل   واالدارة فیھا منطقھ عسكریھ. منع التجول في بغداد والنجف خاصة وتعطیل المحاكم الجزائیة وت�ع�ط�ی�ل الص�ح�ف واغ�الق االح�زاب

الدراسة في بغداد ومنع التجمع أكثر من اربعة اشخاص. نشر المصفحات المزمجرة في المراكزالحساسھ من بغداد وغلق ج�م�ی�ع ال�ف�روع ال�ت�ي 
 958شخصا حكم على اثنی�ن م�ن�ھ�م ب�االع�دام وع�ل�ى  2991ثم سارعت قوات أمن (بھجة عطیھ) وزمرتھ الى اعتقال  تصب في شارع الرشید.

قد سكنت. لكنھا سمت في وجدان العراقیین المناضل�ی�ن الش�رف�اء ب�ل  1952ریح انتفاضة تشرین الثاني عام  بالسجن و الغرامات .. صحیح ان 
ت�ع�ی�د ن�ف�س�ھ�ا ب�اق�دام وق�وة وب�ظ�رف   رماد االیام تنتظر ریح تموز القادمة لتلتھب و تحرقھ�م وھ�ا ھ�ي االن�ت�ف�اض�ة ال�ی�وم  ظلت وھاجة تحت

العمیلة ان تخفف من اسعار المواد الغذائیھ المرتفعة ترضیة للشع�ب ك�م�ا ی�ح�ل�و ل�ھ�ا . وق�د ت�ل�ق�ت   وفي ھذا التصدع حاولت الحكومة مختلف
ة العدید من البرقیات تبارك أجراءتھا التي تبث من االذاعھ. غیر ان المواطنین یسخرون من الحكومة. فارسل احد المواطنیین من مدین�  الوزارة

 من تسعیرة المواد الغذائیھ وقد جاء في تلك البرقیة ما یلي : النجف برقیة الى رئیس الوزراء نور الدین محمود. یسخر
 بغداد -فخامة السید نور الدین محمود رئیس الوزراء المحترم 

لم�دة   القي القبض على صاحب البرقیة وحكم علیھ المجلس العرفي العسكري بالسجن  تسعیركم الشلغم أثلج صدورنا .. سیروا على بركة هللا ...
 ستة اشھر.!!.

 زكي فرحان/ سیدني

- م  را -  ا أ  

 ةا ما  1952  أم 
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 سیدني، العراقیة: 
ع����ن م����ن����ش����ورات 
ضفاف، ص�در ح�دی�ث�اً 
ف��ي ب��ی��روت ال��م��ج��لّ��د 
السادس م�ن األع�م�ال 
الش��ع��ریّ��ة ال��ك��ام��ل��ة 
ل��ل��ش��اع��ر ال��ع��راق��ي 
المقیم ف�ي أس�ت�رال�ی�ا: 
أدی��ب ك��م��ال ال��دی��ن، 
وھ��و ی��ح��ت��وي ع��ل��ى 
خمس م�ن م�ج�ام�ی�ع�ھ 
الشعریّة: "حرف م�ن 
شمس"، "شخص�ی�ات 
ح��روف��یّ��ة"، "ف��ت��ن��ة 
ال��ح��رف"، "ق��ال ل��ي 
ح��رف��ي"، "وك��ان ل��ھ 

  حرف".
مج�م�وع�ة ش�ع�ریّ�ة  24وھكذا یكون أدیب كمال الدین قد أصدر 

باللغتین العربیّة واإلنكلیزیّة، منذ ص�دور م�ج�م�وع�ت�ھ األول�ى: 
ن�ذك�ر   ، معتمداً الحرَف مالذاً روحیاً وف�ن�ی�اً.1976"تفاصیل" 

منھا "ن�ون"، "ال�ن�ق�ط�ة"، "ش�ج�رة ال�ح�روف"، "ال�ح�رف 
والغ�راب"، "م�واق�ف األل�ف"، "رقص�ة ال�ح�رف األخ�ی�رة"، 

 "في مرآة الحرف".
ف�ي ال�ع�راق.  1999نال أدیب كمال الدین جائزة اإلبداع ع�ام  

واْختِیَرْت قصائده ضمن أفضل القصائد األس�ت�رال�یّ�ة ال�م�ك�ت�وب�ة 
على التوالي. كما صدر أح�د  2012و  2007باإلنكلیزیّة عامّي 

عشر كتاباً نقدیّاً عن تج�رب�ت�ھ الّش�ع�ریّ�ة، م�ع ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن 
الدراسات النقدیّة وال�م�ق�االت، ونُ�وقش�ت ال�ك�ث�ی�ر م�ن رس�ائ�ل 
الماجستیر والدكتوراه التي تناولت أعمالھ الّشعریّة وأسلوبی�ت�ھ 
الحروفیّة الّصوفیّة ف�ي ال�ع�راق وال�ج�زائ�ر وإی�ران وال�م�غ�رب 
وتونس. وتُرجمت أعمالھ إلى الفرنسیة واإلیط�ال�ی�ة واألوردی�ة 

 والفارسیة واإلنكلیزیة واإلسبانیة.
 من أجواء المجلد السادس نقرأ: 

 سقطْت ورقةٌ من الّشجرة،
 تلَك كانْت حیاتي.

 ھبطَ الطّائُر والتقطَ بمنقاره تلَك الورقة
 وعاَد ثانیةً إلى أعلى الّشجرة.

 كانت الّشجرةُ عالیةً جّداً 
 وملساَء الّساِق حّد اللعنة.

 الطّائُر ال یفتُح فَمھ ألحیا أو ألموت،
 الطّائُر ال یكفُّ عن َرفَْرفِة جناحیھ،

 الطّائُر ال یأبھُ لي أبداً 
 وأنا أبكي أو أضحُك أو أصرخ: حیاتي حیاتي!

*** 
 أنا شاعٌر محظوظ

 ألنّي ال أتوقُّف عن الكتابِة أبداً.
 والّسبُب بسیطٌ جّداً 

 فقد مسحُت بیدّي الُمرتبكتین
 دموَع كلكامش المتدفّقةَ لیَل نھار

 وھو یبكي؛
 مّرةً على أنكیدو الذي اغتالھُ الموت،

 ومّرةً ثانیةً وثالثة
 على ُعشبِة الخلوِد التي سرقتھا األفعى

 قلبھ ذاَت حیاة. من
*** 

 قاَم أبي من َشلَلِھ النّصفيّ 
 لیسقي الورَد في الحدیقة.

 تساقطْت قطٌع من الّذھِب والحلوى
 وزقزقْت فوَق رأسي سبعةُ طیور

 بألوان بھیجٍة جّداً 
 وموسیقى بھیجٍة جّداً.

 فرقصُت قلیالً 
 وبدأُت أجمُع قطَع الحلوى

 فوجدتُھا، وا حسرتاه، فاسدة،
 وقطَع الّذھب

 فوجدتُھا، وا خیبتاه، ُمزیَّفَة.
 ونظرُت إلى أبي فوجدتُھ
 ُجثّةً ھامدةً على األرض.

 وكأّي طفٍل باغتھُ مشھُد الموت
 بدأُت أبكي عنَد ُجثّتھ.

 بكیُت طویالً طویالً 
 حتّى تحّولُت بعَد سبعة طیور،

 أي بعَد سبعة دھور،
 إلى شیٍخ كبیر

 یسقي الورَد في الحدیقة،
  الحدیقة التي لم یكْن لھا وجوٌد أبداً.

*** 
 الفجر حرفِ  في 

 أرى أطفاالً یغرقون في البحر،
 وطغاةً یخططون لشنِّ حرٍب جدیدة،

 وُسكارى یبحثون عن حبیباتِھم في شوارع الوھم،
 وراقصات ُمرھَقات ُعدن من الملھى للتّو،

 وموسیقیین عمیان
 وھم یقھقھون، یقودون بعضھم بعضاً 

 وشعراء یكتبون قصائَدھم الجدیدة
 في ُسفٍن َمھجورٍة تُدعى ُسفن الذاكرة.

 في حرِف الفجر
 أرى شمساً تصرُّ على المجيء إلى األرض
 لترسَم على ُشبّاكي الُمظلَم قُبْلتَھا الخاطفة

 وتعلَن أن كّل شيٍء على ما یُرام!
 

إذا تركت الحارة وخرجت إلى العمار ست�ج�د  
تجاھك المنزلین متجاورین، ارتفاعھما واحد 
فكالھما من طابقین لكن أحدھما أكثر وج�اھ�ة 
من اآلخر، وسیھیأ إل�ی�ك أن�ھ�م�ا ی�ت�س�ان�دان 
كعاشقین في بدایة نشوة، خص�وًص�ا ع�ن�دم�ا 
یلفھما القمر بغاللتھ الزرقاء. وكان ال�رج�الن 
الكبیران كأخوین والسیدت�ان ك�أخ�ت�ی�ن. ك�ان 
ذل��ك ق��ب��ل أن ی��ف��رق ط��ی��ش األب��ن��اء ب��ی��ن 
العائلتین. ابتدأ األمر ب�ق�ص�ة ح�ب اش�ت�ع�ل�ت 
ناُرھا فوق السطحین ال�م�ت�ج�اوری�ن. الش�اب 
فوق منزلھ یعانق الفتاة التي فوق منزلھا فال 
حاجز سوى سور منخفض ال ی�م�ن�ع ال�ت�ق�اء 
الش�ف��اه وت��ب�ادل اآلھ��ات. أم��ا األھ��ل ال��ذی��ن 
تص��وروا األم��ر م��ج��رد دردش��اٍت ل��ی��ل��ی��ة 
فأغمضوا األعین قلیال واثقی�ن أن الس�ف�ی�ن�ة 
تعرف مرفأھا جیًدا وإنھا سترسو باط�م�ئ�ن�ان 

 إن لم یكن الیوم فغًدا.
ل�ك�ن ال��ری�اح ھ�ب��ت وك�ن�س��ت األرض وق��ال 
الشاب الذي تصلََّد وج�ھُ�ھُ: ل�و ل�م ی�ك�ن ف�ي 

 الكون سواھا لن آخذھا!
 لماذا؟ -
 بال سبب! -
 ال یمكن یا بني! -

أما أم الفتاة ف�الح�ظ�ت�ھ�ا م�ن�ق�ب�ض�ة س�اھ�م�ة 
شاردة ال تأكل وال تنام. تتودد إلیھا لتبوح فال 
تجد لدیھا كالًما مشجعًا. م�ا ع�ادت تس�ب�ق�ھ�ا 
إلى السطح لتنشر الغس�ی�ل أو ل�ت�ج�م�ع�ھ ب�ل 
تقول: "مالھا البلكونات؟ ننشر غسیلنا عل�ى 

 حبالھا".
  لكنك لم تتعودي على ذلك -
  الذي لم یتعود یتعود یا ماما -

كانت السیدتان فیما بعد العصاري الص�ی�ف�ی�ة 
تتبادالن الثرثرات عبر الشرفات الم�ت�ق�ارب�ة، 
وإن غابتا كانت الشرفات تشتاق لحواراتھما 
الدافئة، لكن أمَّ الفتاة اختفت ت�م�اًم�ا فص�ارت 
أم الش��اب ت��ط��ل وت��ت�رق��ب دون ط��ائ�ل وق��د 
تلمحھا خلسة وھي تنشر سجادة في ش�م�س 
الشرفة لكن األخرى تعطیھا ظھرھَ�ا وت�م�رق 

 نافضة الھواء وراء ظھرھا.
 ما الذي جرى؟ -
یا بني صارحني! لن تجد من ھي في جم�ال  -

 شوقیة وال أدبھا!
 لم أعد أفكر فیھا إطالقاً  -
 لحست عقلك سمارة! -

وعندما یحدث ویكون أحُد الرجلین الكبی�ری�ن 
آتیًا واآلخر ذاھبًا ویلمح الواحد منھما الثاني 

فعلى الفور ینحرف أحدھم�ا داخ�ال أيَّ دك�ان 
وكأنما لیشتري شیئا حت�ى ی�ك�ون اآلخ�ر ق�د 

 اختفى!
وتفاقم الحال عندما أعلنت خطبة سعید ع�ل�ى 

 سمارة!
ذبلت وردة شوقیة التي كانت م�ك�ل�ل�ة ب�ن�دى 
الصباح وحفیف النجوم ونزلت دم�ع�ت�ان م�ن 
خد أمھا وھ�ي ت�ؤك�د ل�ھ�ا: س�أزوج�ك س�ی�د 

 سیده!
لكن القلب وم�ا ی�ری�د. ب�ع�د أن خ�ط�َب ازداد 
عندھا غالوة، لكنھا لن تفصح ألحد ب�م�ا ف�ي 

 قلبھا وستنسى.
وجاءھا غیره لكنھا ص�م�م�ت ع�ل�ى ال�رف�ض 

 رغم إغراءات أمھا.
لكن الذي حدث اللیلة لم یك�ن م�ت�وق�عً�ا ع�ل�ى 

 اإلطالق.
دق جرس الباب وكانت شوقی�ة ف�ي الص�ال�ة 
ففتح�ت ل�ت�ج�د ع�م�و ن�اص�ف أم�ام�ھ�ا. ب�اب�ا 
موجود؟ تفضل یا عمو! وف�ت�ح�ت ل�ھ ح�ج�رة 
الجلوس وھُرعت ألمھا ف�أخ�ب�رت�ھ�ا ث�م ج�اء 
�بً�ا  أب�وھ�ا م�ت�ب�اط�ئ�اً، ودخ�ل الص�ال�ون ُم�َرحِّ
بالصدیق القدیم الذي نسي العشرة وال�ع�ی�ش 

 والملح.
أبداً وهللا یا حاج ولكن ال�دن�ی�ا ت�الھ�ي. ھ�ل  -

 یمكن نسیان أوالد األصول مثلكم
  والست ھانم كیف حالھا؟ -
  نحمد هللا. -
  واآلنسة شوقیة التي فتحت لي؟ -
 الشكر �! -
وأین ھما؟ لماذا ال یأتیان للج�ل�وس م�ع�ن�ا؟  -

 لو سمحَت نادھما!
كان معھ مظروٌف أصفر علیھ خ�ات�م ب�ری�دي 
وكتابات صغیرة وال یتضح ماذا بداخلھ. دخل 
الرجل إلى امرأتھ وس�أل�ت�ھ ل�م�اذا أت�ى؟ ھ�ل 

   المنقطع؟  لیجدد الود
قالت البنت في ن�ف�س�ھ�ا: "ب�ع�د أن نس�ی�ت؟ 

ولكن كیف؟ لقد رأیتھم�ا أم�س س�م�نً�ا ع�ل�ى 
عسل، ھو وخطیبتھ،ھل یختلف م�ع�ھ�ا ب�ھ�ذه 

 السھولة ویأتي أبوه طالبًا الصفح؟"
 كل شيء جائز. -
 ال أریده -
 ال تتسرعي -

وبعد تنھید عمیق: "ربما یریدنا في أمر أھ�م 
 وإال ما جاء وطلب مقابلتنا جمیعًا".

ودخلوا فنھض واقفًا باحت�رام زائ�د ولس�انُ�ھُ 
یلھج بالترحیب كأنھ صاحب ب�ی�ت وال�ع�ی�ون 
ع��ل��ى ال��م��ظ��روف. وهللا ك��ب��رِت ی��ا آنس��ة 

 وأصبحِت زینة العرائس
 ھكذا؟ -
 تعالي اجلسي إلى جواري -

قالت أمھا مستكشفة: "ونجل�ك�م ال�ع�زی�ز م�ا 
 أخباره؟"

 دعونا منھ اآلن، عندي ما ھو أھم! -
وفتح المظروف والعیون م�ف�ن�ج�ل�ة، وأخ�رج 
مجموعة م�ن الص�ور ال�ف�وت�وج�راف�ی�ة. ف�ي 
الصورة األولى شاب وسیم یجلس إلى مكتب 
وع�ل�م مص�ر م��ث�ب��ت ع�ل��ى ح��رف ال�م��ك�ت��ب 
والخلفیة كأنھا داخل سفارة. من ھذا؟ ف�ق�ال: 

 "اصبروا!"
وأراھ��م الص��ورة ال��ث��ان��ی��ة. ن��اس ك��ث��ی��رون 
والشاب في روب المحاماة ی�ت�راف�ع وم�م�ث�ل 
مشھ�ور ف�ي ق�ف�ص االت�ھ�ام. ب�ع�ض وج�وه 
التمثیل من المشاھیر ف�ي ق�اع�ة ال�م�ح�ك�م�ة. 
قالت شوقیة: أعرف كثیرین من ھؤالء. ل�ك�ن 

 من ھذا؟ قال: "اصبري!"
الصورة الثالثة ل�ن�ف�س الش�اب األن�ی�ق. ھ�ل 
سیعرضھ علی�ھ�ا زوًج�ا؟ أب�وھ�ا م�دی�ر ب�ن�ك 
وأم�ھ��ا م��دی��رة م��درس��ة ث��ان�وی��ة وأس�رت��ھ��ا 
مرموقة وھي ج�م�ی�ل�ة وس�ب�ح�ان هللا! ط�ول 
عمرھا تحب التمثیل! الشاب وج�ی�ھ إل�ى ح�د 

 اإلستفزاز!
 من ھذا یا أخي كامل؟ -

صل على النبي یا أخي الفاضل، ھذا الشاب  -
  الذي تراه في ھذه الصور قریبي أنا.

 صحیح یا عمو؟ اندھشت البنت -
وتربى عندن�ا ف�ي ب�ی�ت وال�دي ھ�و وأم�ھ  -

الطیبة، كان ھ�ن�ا ت�ل�م�ی�ًذا ف�ي م�درس�ة ك�ف�ر 
الزیات اإلبتدائیة. التحق بكلیة ال�ح�ق�وق م�ع 
إن مجموعھ كبی�ر وت�ع�ث�ر ألن�ھ ك�ان ی�ھ�وى 
التمثیل. ترك الكلیة والتحق بمعھ�د ال�ت�م�ث�ی�ل 
فدب المرض في جسد أمھ الطیبة حزنًا ع�ل�ي 
ما أصابھ. لكنھ اجت�ھ�د ف�اخ�ت�اروه وأس�ن�دوا 
إلیھ في البدایة أدواًرا بسیطة. ضابط بولی�س 
یقبض على المجرم في ح�ل�ق�ة أو ح�ل�ق�ت�ی�ن. 
محام یدافع عن المتھم في حلقة أو حل�ق�ت�ی�ن. 

 ممكن كوبایة ماء یا ست الستات؟
قومي اع�م�ل�ي ل�ع�م�ك عص�ی�ر م�ان�ج�و ی�ا  -

 شوشو
وكانت البنت قد قام�ت ق�ب�ل أن ت�ك�م�ل أم�ھ�ا 
الجملة طالبة من عمو أن ینتظ�ر ف�ال ی�ح�ك�ي 
إال ب�ع�د أن ت�ع�ود. أم�ا ال�ت�رح�ی�ب ب�ھ ف�أخ�ذ 

 یتناَمى. نورتنا یا سي كامل. وهللا زمان!
بع�د أن رش�ف ال�م�ان�ج�و ق�ال: "ھ�ذا ش�اب 
مكافح. ولذلك اختاروه لیظھ�ر ف�ي مس�ل�س�ل 
جدید عنوانھ لیلة عمر، في خمسة وعشری�ن 

 حلقة كاملة".
 
 ما شاء هللا، دور بطولة؟ -
 شيء كھذا. -

والبنت تتطلع إلى الص�ورة م�ب�ھ�ورة. س�ع�ل 
سعلة خفیفة ثم تأھب لسعالت غ�الظ، ج�اف�ة، 
أخرج مندیال من جیبھ اس�ت�ع�داًدا ل�ل�ط�وارئ. 
س��ی��ذاع ال��م��س��ل��س��ل ف��ي رمض��ان ال��ق��ادم. 
تحشرج، ھزمتھ الكحة. بص�ق ف�ي ال�م�ن�دی�ل 
فمأله ولم تتأفف البنت. بسرعة أتت لھ بعلب�ة 
منادیل ورقیة فجمع مندیل�ھ ال�ق�م�اش ودس�ھ 
في جیبھ. انظروا! ھذه ص�ورت�ھ ف�ي ج�ری�دة 
 األھرام: الفنان الشاب توفیق زاید في دور...

خطفت شوقیة الص�ح�ی�ف�ة م�ن ی�ده وأك�م�ل: 
"ھذا المسلسل سیعوض صبره خیًرا. سی�درُّ 

 علیھ دخال ھائال ".
أخذ منھا الصور وأع�ادھ�ا إل�ى ال�م�ظ�روف، 
وطبق الجریدة كما كانت وضمھا إلى ص�دره 

  بحنان بالغ ثم نھض واقفًا:
أستأذنكم فأنا كما تعلمون أنام م�ب�ك�ًرا ھ�ذه  -

األیام لكن في رمضان یحلو السھر. ال تنسوا 
مشاھدة مسلسل لیلة العمر، ستقضون م�ع�ھ 

 وقتًا ممتعًا في الشھر الكریم. فتكم بعافیة!

  دة 

 
 قصة: محمد محمد السنباطي

 سعاد نعیم ساكا
 

 ھو الحروب اللعینة
 .. الغدر والخذالن

 قتلو الرجال والرجولة
 قتلوا العذارى

 لعینة ھي حربھم
 الخبز فیھا

 ال أمان
 ھرمت قدمینا الحافیة

 تسیر وترقص وتنتظر األقدار
 ننتظر مرة ونسقط مرات

 نبتسم حیناً 
 ونبكي أحایین

تسق�ط االم�ط�ار ل�ح�ی�ن ش�روق 
 الشمس من جدید
 دفعنا ثمن الحریة
 وتھنا مع األموات

  ز  
 .. ى امر

 ور ا6  ّل اا 

ا  ل ا أد  

في یوم َمطیر ریاُحھُ بلی�ل�ةٌ ت�رّج�ل�ُت ع�ل�ى 
ارض رطیبة في طری�قِ ع�ودت�ي ال�م�ع�ت�اد 
وف�ي ج�ٍو ھ��ادئ م�ررُت ع�ل��ى ش�ج�ی��رات 
خ��ری��ف��ی��ة ی��ت��ض��ّوع م��ن��ھ��ا ش��ذى ع��ذٌب، 
والنسمات الباردة تراقصھا وبینما أنا أمتع 
ن�اظ��رّي ب��ھ��ذا ال��ج�م��ال ال��ربّ��ان��ي َش��َزرُت 
بطرفي إلى ركٍن قابِعٍ خلف البیوت وك�أن�ھ 
یلوذ بعزلة من صخب المدینة، دنوُت م�ن�ھ 
ف���إذا ب���ھ م���ط���ع���م م���ت���واض���ع، وب���ال 

حملتني قدماي ألِجدني أق�ُف ع�ل�ى   شعور
أعتاب باحتھ وأنا أنوي تناول وجبة خفیفة 
لسّد الرمق في عص�ر ن�ھ�ار ش�ت�وي ی�م�ر 

 .مرور البرق لقصره
مسنّة وكما بدا ل�ي أن�ھ�ا   استقبلتني إمرأة

مع زوجھا األشی�ب ی�دی�ران ھ�ذا ال�م�ط�ع�م 
ح�ال�م�ا   . الصغیر القاّر ف�ي ع�م�ق ال�ھ�دوء

دخلُت ألجلَس عل�ى أح�د م�ق�اع�ده ش�ع�رُت 
بارتیاح لم اشعر بھ مذ قَدمُت إلى ھذا البلد 

الذي لم تأتلف نفسي مع ناسھ أبدا، جلست 
وأنا اس�ت�ن�ش�ُق ف�ي أروق�ة ال�م�ح�ل ع�ط�ر 
الغائبین، أحسسُت باختالجٍ دافئ یجول في 
الشرایین. جلسُت ِجلْسة المتأمل لل�واف�دی�ن 
وُجلُّھم من كبار السن وھم یلقون ال�ت�ح�ی�ة 
علّي وانا ارّدھا ببضع عبارات تعلمتھا في 
غضون شھرین، واعجز ع�ن ف�ھ�م ب�ق�ی�ة 
كالمھم الذي فھمت منھ عبر االشارة أنھ�م 
ینصحونني بخلع معط�ف�ي ال�م�ب�ل�ل ك�ي ال 
أمرض، كالمھم الذي فاھوا بھ على الرغ�م 

من عجمتھِ كان یبّث إلّي حنانا ك�ذاك ال�ذي 
كنُت استقبلھ من والدي وجدتي (رحمھ�م�ا 

 . هللا) وأمي (رعاھا هللا)
ھاجني استعبار لفرط س�ع�ادت�ي وق�د م�ن�ع 
دمعي الخجل، وفّز في نفسي َوجٌد وش�وق 
للراحلین، شعرت بدفٍء لم است�ش�ع�ره م�ذ 
وطئت قدمي ھذه االرض ال�ت�ي اس�ت�ھ�ج�ن 
قلبي سكانھا لما تحمل قلوبھم م�ن ِج�ل�ف�ة 
أزاء الغرباء، ولما تفتقر إلیھ أخالقھم م�ن 
ألفة ال سیما شبابھم حتى انعكس ذلك على 

شعوري إذ كنُت أردد دائما "إنم�ا األم�اك�ُن 
 ."بسكانھا

 
لو لم یداھمني ظالم ال�غ�روب م�ع�ل�ن�ا ع�ن 
حلول اللیل لمكثُت وقتا اط�ول ألت�زّود م�ن 
دعة الم�ك�ان وأھ�ل�ھ، دع�ة أف�ت�ق�دھ�ا م�ن�ذ 
شھرین. ظل ھذا المكان یشدني أك�ث�ر م�ن 
أي مطعم من المطاع�م ال�ف�اخ�رة ف�ي ت�ل�ك 
المدینة وال فرق في السعر إال نزر یس�ی�ر. 
سأرتاد المكان كل یوم لیس لتناول الط�ع�ام 
ألن��ن��ي ض��د إدم��ان ال��وج��ب��ات الس��ری��ع��ة 
بوصفھا غیر صحیة، ول�ك�ن ال ب�أس ف�ي 

  ارتشاف فنجان من الشاي أو القھوة.
مكان تحوطھ البساطة في كل شبر، ی�ھ�ف�و 
إلیھ ق�ل�ب�ي أك�ث�ر م�ن عش�رات ال�م�ط�اع�م 
الفاخرة ذات الخمس نجوم كما یعبر عن�ھ�ا 
في االصطالح الس�ی�اح�ي ك�ل ذاك ل�ی�ث�ب�ت 

 ."مقولتي بأن "األماكن بسكانھا

  اا              خاطرة
 

  العراق  منتھى بدران/

 أ ْ 
   ِْا اس

 
 كریم عبد هللا/ بغداد

 
ال ندم سـ� ی�ع�ت�ری�ن�ي 
أیّتھا الثورة بعَد ھ�ذا 
الھوس الع�ن�ی�ف ف�ي 
عش��ق��ِك ال��م��ت��ف��ّج��ر 
زنابَق رّوْت ش�ی�ب�ات 
ع���م����ري الض����ائ����ع 
ت��ن��اھ��ب��ت��ھُ ال��ح��روب 
الفات�ن�ة ال أس�ت�ط�ی�ُع 
ال����ع����ی����َش خ����ارَج 
أس��وارِك ال��م��ب��ھ��رة 
ت�ن��ادی��ن��ي س��م��اوات��ِك 

ت��رطّ��ُب   ال�م��ش��م��س��ة
ش��ی��خ��وخ��ةَ ن��ھ��ارَي 
األع�زَل فـ�� ت�ن��ت�ف��ُض 
ٌ  ت�ح�طّ�ُم ط�غ�ی�اَن ال�ت�م�اث�ی�ل  ِمْن قسوةِ لیلھا ش�رارة
المتنعّمة طبولھا المجنونة خفَّف صراخھا أنتِ وأنتِ 
تدفعیَن حضورِك یشغُل حارات مدائننا ساط�ع�اً ھ�یّ�َج 
ھتافاتِ الجماھ�ی�ر ال�م�ح�ت�ش�دة ف�ي قص�ائ�ِد عش�ق�ن�ا 
المشتركةِ اللوعة وحدِك تكتسحیَن ما خلّ�ف�ھُ ال�ح�ّك�اَم 

 ن.یرّددھا صوتِك الحنو  خراٌب أمسى قصةً ھامدة

 أ  رس
 

 قصیدة/منى فتحى حامد
 

 
 ! أي نوع من الرجال أنتٓ 

 أنٓت انسان راقي
 بمقلتیٓك ٍسحر القوافي

 بوجنتیًٓك أنشودة بالدي
 بین ذراعیّٓك نسیم الوادي

 
 ! أُي نوع من الرجال أنتٓ 

 أنت العشق و أریج الھوى
 على جبینٓك حنین الندى

 من ثغرك قبالت المنى
 تریاق نبضات فؤادي

 
 !أي نوع من الرجال أنت ٓ

 أنٓت الحبیب آرآك نزاًر بعیوني
 أتحسس مالمحٓك بوجداني

 أداوي بكاءك بضحكاتي
 ألتمس أنفاسْك بأشعاري

 
 ! أي نوع من الرجال أنتٓ 
 لماذا أنٓت لدنیٌاٌيٓ الُحب

 لماذا أنٓت آلھاتي الخمر
 لماذا و لٓم یا ٓمْن أْحبٓبت

 أسرت روحي وبٓك اكتفیت
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على الرغم من ضبابیة تفاصیل مسار التغیی�ر 
السیاسي المنش�ود ل�ث�ورة تش�ری�ن، غ�ی�ر أن 
نجاح�ھ�ا ل�ح�د اآلن ف�ي ت�خ�ط�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
المطبات التي وقعت فی�ھ�ا ث�ورات م�ا ی�ع�رف 

 بالربیع العربي،
یؤھلھا الستكمال ھذا النجاح إذا إستمرت ف�ي 
تبني مسار إصالح النظام السیاس�ي ال�ع�راق�ي 
عبر السیاقات الدستوریة. إن خالصة تج�ارب 
ثورات الربیع العرب�ي تش�ی�ر إل�ى أن ال�ف�راغ 
الدستوري في مرحلة التغییر السیاسي ی�ؤدي 
ال��ى زی��ادة م��خ��اط��ر إن��ق��س��ام ق��وى ال��ث��ورة 
السیاسیة وتشتت الحركة اإلحتج�اج�ی�ة، وف�ي 
المق�اب�ل ال�ى زی�ادة إح�ت�م�ال�ی�ة ح�رف مس�ار 

 .الثورة ونجاح الثورة المضادة في إنھائھا
التونسیة نجحت في أن  2010فثورة دیسمبر 

تك�ون ال�ح�ال�ة ال�وح�ی�دة ف�ي ث�ورات ال�رب�ی�ع 
العربي التي عبرت مخاض التغییر الس�ی�اس�ي 
نحو مرحلة تدعیم الدیمقراطیة التي تم�ر ب�ھ�ا 
اآلن. فرغم وجود الدولة العمیقة قب�ل ال�ث�ورة 
، اّال أن عدم تسیّ�س ال�ج�ی�ش ال�ت�ونس�ي أّدى 

ح�رك�ة اإلح�ت�ج�اج   –إلى نجاح أطراف الثورة 
الش��ب��اب��ی��ة وأح��زاب ال��م��ع��ارض��ة وم��ن��ظ��م��ات 

في إق�ال�ة ال�ح�ك�وم�ة وح�ل   –المجتمع المدني 
البرلمان وإل�غ�اء ال�دس�ت�ور. ك�م�ا ت�ّم تش�ك�ی�ل 
"الھ�ی�ئ�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف ال�ث�ورة" 
كمؤسسة إنتقالیة تجمع الشرعیتی�ن ال�ث�وری�ة 
وال��دس��ت��وری��ة إلدارة ال��ب��الد بص��ورة م��ؤق��ت��ة 

 .لحین تشكیل مؤسسات دستوریة بدیلة
وعلى الرغم من ھذه السالسة ال�ن�س�ب�ی�ة ف�ي 
عملیة التغیی�ر الس�ی�اس�ي، غ�ی�ر أن ال�خ�الف 
إن��ف��ج��ر ب��ع��د إج��راء إن��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل��س 
التأس�ی�س�ي ال�ذي ی�م�ل�ك ص�الح�ی�ات تش�ك�ی�ل 
حكومة م�ؤق�ت�ة إلدارة ال�م�رح�ل�ة اإلن�ت�ق�ال�ی�ة 
وإعداد دستور جدی�د ل�ل�دول�ة. ف�ق�د أّدى ف�وز 
بعض األحزاب التي كانت بموق�ع ال�م�ع�ارض�ة 
في زمن الرئیس المخلوع زین ال�ع�اب�دی�ن ب�ن 
ع��ل��ي ب��ق��ی��ادة ح��زب ال��ن��ھ��ض��ة (اإلخ��وان 
المسلمین) الى احتكار ال�ق�رار الس�ی�اس�ي ف�ي 
إدارة السلطة المؤق�ت�ة ال�ج�دی�دة وف�ي ك�ت�اب�ة 
الدستور، ما فاقم من ح�ال�ة ع�دم ال�ث�ق�ة ب�ی�ن 
األط��راف الس��ی��اس��ی��ة وأّدى ال��ى اإلح��ت��ق��ان 
الس��ی��اس��ي ب��ال��ت��زام��ن م��ع اغ��ت��ی��ال ن��ّواب 

  .معارضین
ثّم تطّورت األمور الى أزمة سیاسیة كادت أن 
تطیح بعملیة التغییر السی�اس�ي ب�ّرم�ت�ھ�ا ل�وال 
عدم قبول الجیش التونس�ي ب�ال�ت�دخ�ل ل�ح�س�م 
ھذه األزمة، ولوال إتخاذ الفرقاء موق�ف�اً أك�ث�ر 
وسطیة للوص�ول ال�ى ح�ل ت�واف�ق�ي ل�ألزم�ة. 
فإستقالت الحكومة اإلنتقال�ی�ة ب�ق�ی�ادة األم�ی�ن 
العام لحزب الن�ھ�ض�ة، ف�ي ح�ی�ن ق�ام رئ�ی�س 
وزراء ت��واف��ق��ي مس��ت��ق��ل ب��ت��ش��ك��ی��ل ح��ك��وم��ة 
كفاءات أدارت ھذه الفترة اإلنتقالی�ة ال�ح�رج�ة 
لحین إقرار الدستور ومن�ظ�وم�ة اإلن�ت�خ�اب�ات. 
وع�ن�دھ�ا ت�م إج�راء إن�ت�خ�اب�ات ن�ی�اب�ی�ة ح�رة 

ح��ظ��ت ب��ق��ب��ول ج��م��ی��ع  2014ون��زی��ھ��ة ف��ي 
الالعبین السیاسیین الرئیسیین ف�ي ال�م�ش�ھ�د 

 .السیاسي
المصریة ف�ك�ان�ت أك�ث�ر  2011أّما ثورة ینایر 

تعقیداً بسبب أن المجلس الع�س�ك�ري ل�ل�ق�وات 
ال�ذي ح�ك�م ال�م�رح�ل�ة   –المسلحة ال�م�ص�ری�ة 

ك�ان   –اإلنتقالیة بعد تعلیق الدستور المصري 
یفتقر للشرعیة الثوریة لكونھ العمود الف�ق�ري 
للنظام السابق. فق�د ن�ج�ح ال�ع�س�ك�ر ف�ي ش�ق 
صف الثورة نتیجة تباین الرؤى بی�ن اإلس�الم 
السیاسي ذي الرؤیة اإلصالحیة للنظام وق�وى 
اإلح��ت��ج��اج ال��ذی��ن أرادوا ال��ت��غ��ی��ی��ر ال��ج��ذري 
ل��ل��ن��ظ��ام. ف��اس��ت��م��ر ال��ع��س��ك��ر ب��ق��م��ع ح��رك��ات 
اإلحتجاج بینما كانوا یع�ق�دون الص�ف�ق�ات م�ع 
اإلخوان المسلمین الذین ت�ف�ردوا ف�ي ال�ح�ك�م 
بعد فوزھم بإنتخابات المجلس التأسیس�ي ف�ي 

وبع�دھ�ا ف�ي إن�ت�خ�اب�ات ال�رئ�اس�ة ف�ي  2011
. لكنھم فشلوا في بن�اء ن�ظ�ام س�ی�اس�ي 2012

بدیل ناجح ما أّدى بالتالي إل�ى ن�ج�اح ال�ث�ورة 
المضادة في إجھاض عملیة التغییر السیاس�ي 
عبر إنقالب عسكري والعودة الى حكم النظ�ام 
القدیم بینم�ا ك�ان�ت ق�وى اإلح�ت�ج�اج م�ن�ھ�ك�ة 

 .ومشتتة
أّما الخطر األكبر في ت�ج�ارب ث�ورات ال�رب�ی�ع 

العربي فكان إستعمال العنف في االحتج�اج�ات 
ألن ھذا یعطي الح�ج�ة ل�ل�ن�ظ�ام أن ی�ل�ج�أ ال�ى 
ال��ع��ن��ف وی��ح��ّول الص��راع إل��ى ح��رب أھ��ل��ی��ة 
خاصة مع تدخل القوى الخارج�ی�ة ك�م�ا رأی�ن�ا 
في سوریا والیمن و لیبیا. وھذا ما وعت إلی�ھ 
ثورة تشرین الحالیة في العراق عبر إلتزامھ�ا 
بسلمیة حركة اإلحتجاج إذ نجحت في ت�ج�اوز 
كمائن خططت لھا أحزاب السلطة و"ال�ط�رف 
الثالث" مثل مجزرة الناصریة وحادثة السن�ك 
وحادثة الوثبة وم�ظ�اھ�رات س�اح�ة ال�ت�ح�ری�ر 

  .المضادة وغیرھا الكثیر
كما إن أحزاب السلطة ف�ي ال�ع�راق ل�م ت�ت�ب�نَّ 
مط�ال�ب ح�رك�ة اإلح�ت�ج�اج ب�ت�غ�ی�ی�ر ح�ك�وم�ة 
المحاصصة بأخرى مستقلة م�ن رح�م ح�رك�ة 
اإلحتج�اج م�ع تش�ری�ع�ات تض�م�ن إن�ت�خ�اب�ات 
مبكرة نزیھة تعزز التمثیل الحقی�ق�ي ل�ل�ش�ع�ب 
العراقي، بل است�م�رت ب�ال�م�م�اط�ل�ة وب�ال�ق�م�ع 
وإستعمال العنف ضد الم�ت�ظ�اھ�ری�ن، وت�ح�یّ�ن 
ال��ف��رص ل��ت��م��ری��ر تش��ری��ع��ات ع��ل��ى م��ق��اس 
مص��ال��ح��ھ��ا إلب��ق��اء س��ل��ط��ت��ھ��ا ول��و ب��ال��غ��ش 
والتزییف. وھذ أّدى الى تعقید مسار المرحل�ة 
اإلنتقالیة ال�ت�ي س�ت�ح�دد م�خ�رج�ات ال�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي الن�ات�ج ع�ن ث�ورة تش�ری�ن، وال�ت�ي 
زادھا تعقیداً تّدخل أجندات الق�وى ال�خ�ارج�ی�ة 
ال��م��ت��ص��ارع��ة ع��ل��ى الس��اح��ة ال��ع��راق��ی��ة، 
واحتم�االت أن تس�ت�غ�ل الس�ل�ط�ة و"ال�ط�رف 
الثالث" أي ف�راغ دس�ت�وري ل�ت�ش�ت�ی�ت ق�وى 
الثورة وبناء الثورة الم�ض�ادة. وی�ت�ض�ح ذل�ك 
بشكل خاص عند األخذ بالحسبان قوة ال�دول�ة 
العمیقة لسلطة األح�زاب ال�ت�ي تس�ت�م�ی�ت ف�ي 
الدفاع عن غنائمھا التي إكت�س�ب�ت�ھ�ا خ�الل ال 
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إال أن أھم میزة لثورة تشرین ع�ن م�ث�ی�الت�ھ�ا 
في الربیع العربي، إنھا ال تحتاج ال�ى ت�ع�ل�ی�ق 
الدستور أو إجراء تعدیالت دستوریة من أجل 
المرور اآلمن خالل المخاض الوعر ل�ل�ت�غ�ی�ی�ر 
السیاسي نحو الوص�ول ال�ى ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف 
ح��رك��ة اإلح��ت��ج��اج ف��ي إل��غ��اء ال��م��ح��اص��ص��ة 
ال��م��ك��ون��ات��ی��ة وال��ح��زب��ی��ة وم��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد 
وتحصین سیادة الدولة. فكل ما تح�ت�اج�ھ ھ�ذه 
الثورة لتحقیق ھ�ذه األھ�داف ھ�و تش�ری�ع�ات 
برلمانیة إلصالح المن�ظ�وم�ة اإلن�ت�خ�اب�ی�ة م�ع 
سلطة تنفیذیة مستقل�ة وف�ع�ال�ة ت�دی�ر ال�ف�ت�رة 
اإلنتق�ال�ی�ة ال�ت�ي ت�ن�ت�ھ�ي ب�إن�ت�خ�اب�ات ع�ادل�ة 
وحیادیة تعكس ال�ت�م�ث�ی�ل ال�ح�ق�ی�ق�ي ل�ل�ش�ع�ب 
العراقي بم�ا ی�غ�ی�ر م�ن م�وازی�ن ال�ق�وى ف�ي 
ال��ع��م��ل��ی��ة الس��ی��اس��ی��ة لص��ال��ح إرادة الش��ع��ب 

 .وتقلیص نفوذ أحزاب السلطة
لكن حركة اإلحت�ج�اج س�ت�ك�ون ھ�ي ال�خ�اس�ر 
األكبر إذا ما دخلت طرفاً في أي أمور خالف�ی�ة 
أو معقدة مثل تعدیل الدستور أو أج�ن�دة ح�وار 
وطني أو مصالحة سیاسیة یتم طرح�ھ�ا خ�الل 
الفترة اإلنتقالیة بسبب إن�ق�س�ام�ھ�ا الس�ی�اس�ي 
المتوقع مما یتیح الفرص�ة ل�ل�ق�وى ال�م�ض�ادة 
من العمل ع�ل�ى تش�ت�ی�ت�ھ�ا. ف�ع�ف�وی�ة تش�ك�ی�ل 
الحرك�ة اإلح�ت�ج�اج�ی�ة و ض�ی�ق ال�وق�ت م�ن�ذ 
تشكیلھا تعوق دون تكوین ھیكیلیة ت�ن�ظ�ی�م�ی�ة 
وقیادة فعالة لھا، في حین أن ب�ق�ی�ة األط�راف 
السیاسیة األخرى ھي أكث�ر ت�ن�ظ�ی�م�اً وخ�ب�رة 

  .واستثماراً لمواردھا
أّما في ثورة تشرین، فقد أّدى التنظیم ال�ع�ال�ي 
والتكافل والتعاون ب�ی�ن ال�م�ح�ت�ج�ی�ن الش�ب�اب 

وإندفاعھم وم�ب�ادرات�ھ�م ال�خ�الق�ة ال�ى كس�ب 
عقول وقلوب شرائح مختلف�ة م�ن ال�م�ج�ت�م�ع 
ال��ع��راق��ي إل��ى ج��ان��ب ال��ث��ورة، م��ا أدام زخ��م 
التظاھرات ووسع قاعدتھا الى أبع�د ال�ح�دود، 
وأعطى إشارات ط�م�أن�ة إی�ج�اب�ی�ة ل�م�س�ان�دي 

 .الثورة باستمرارھا ودیمومتھا
كما إن ال�م�س�ت�وى األف�ق�ي وال�الم�رك�زي ف�ي 
قیادة حركة اإلحتجاج أثبت نجاحھ لی�س ف�ق�ط 
في مرحلة التحشید للثورة، وإن�م�ا أیض�اً ف�ي 
ال�ف�وز ف��ي ع�دد م��ن ال�ج��والت ال�م�ھ��م�ة ف��ي 
مرحلة بناء منظومة التغییر السیاسي لل�ث�ورة 
مثل إس�ق�اط ح�ك�وم�ة ع�ب�دال�م�ھ�دي وتش�ری�ع 
ق��ان��ون م��ف��وض��ی��ة اإلن��ت��خ��اب��ات ال��م��س��ت��ق��ل��ة، 
ومؤخراً في تشریع قانون إنتخابات یمك�ن أن 
یؤدي الى تمثیل حقیقي للشعب ال�ع�راق�ي م�ع 
ب��ع��ض ال��ت��ع��دی��الت. ف��ق��د ك��ان الس��ت��خ��دام 
ستراتیج�ی�ة ف�رض ال�م�ع�ای�ی�ر والش�روط م�ع 
اإلحتفاظ بحق الرفض دوراً ف�ع�االً ف�ي ن�ج�اح 
حركة اإلحتجاج في ھذه الجوالت ألنھ�ا رم�ت 
الكرة في م�ل�ع�ب أح�زاب الس�ل�ط�ة ف�ي ح�ی�ن 

و   –استمرت ھي بتصعید الفعل اإلح�ت�ج�اج�ي 
ل�زی�ادة   –ھو أمر أثبتت الحركة أن�ھ�ا ت�ج�ی�ده 

الضغط على أحزاب الس�ل�ط�ة ل�ل�ت�ن�ازل ودف�ع 
المترددین على حسم موقفھم لصالح ال�ث�ورة. 
كذلك س�اھ�م ف�ي ن�ج�اح س�ت�رات�ی�ج�ی�ة ح�رك�ة 
اإلحتجاج ھذه إعتمادھا على مفاھیم م�ب�ت�ك�رة 
مثل "الوعي قائد" و"ال أحد ی�م�ث�ل�ن�ي" م�ع 
ھیكلیة جماعیة تنسیقی�ة خ�الق�ة ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
توضیح المطالب وتحدید خطة المسار للتغیی�ر 

 .السیاسي
وإذا ك��ان��ت ھ��ی��ك��ل��ی��ة ح��رك��ة اإلح��ت��ج��اج 
وستراتیجیتھا للصراع السیاس�ي م�ع أح�زاب 
السلطة تبدو موفقة في الوقت ال�ح�ال�ي، غ�ی�ر 
أن ھ�ذا ال ی�ع�ن�ي ع�دم إح�ت�م�ال�ی�ة فش�ل ھ�ذه 
الستراتیجیة في ھزیمة أح�زاب الس�ل�ط�ة ف�ي 
اإلنتخابات القادمة أو في الحصول على ك�ام�ل 
إستحقاق الحركة السیاسي في عملیة التغی�ی�ر 
ال��م��ن��ش��ودة، وذل��ك بس��ب��ب ت��ط��ل��ب ال��م��رح��ل��ة 
القادمة الى مھارات وھیك�ل�ی�ة وس�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
جدیدة لحركة اإلحتجاج تخت�ل�ف ع�ن م�ا ك�ان 

  .مطلوباً في المرحلة السابقة
إّن ظ��ھ��ور إط��ار ت��ن��س��ی��ق��ي ج��ب��ھ��وي ل��ق��وى 
اإلحتجاج متزامن مع أجندة واض�ح�ة ومس�ار 
ب�م��ؤش��رات م��ح��ددة ی��ب��ق��ى ال��خ�ط��وة ال��م��ث��ل��ى 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ت��ح��دی��ات ال��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، 
خصوصاً مع التصعید المتوق�ع ف�ي م�ع�ارض�ة 
أحزاب السلطة ألي سلطة تن�ف�ی�ذی�ة مس�ت�ق�ل�ة 
تقوم بإدارة المرحلة اإلنتقالیة القادمة، والت�ي 
تتضمن إدارة منظومة اإلنت�خ�اب�ات ال�م�ب�ك�رة. 
فیمكن أن تنطوي ھذه األجندة على تشری�ع�ات 
قوانین مھمة لمرحلة اإلنتخابات م�ث�ل ق�ان�ون 
األحزاب، وتعدیل قانون اإلنتخابات، مع تنفی�ذ 
القوانین الحالیة المعنی�ة ب�م�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد، 
وتغییر ھیكلیة القوى األمنیة، وحصر الس�الح 

  .بید الدولة
كذلك یجب العمل الفوري ل�ل�ت�ھ�ی�ئ�ة واإلع�داد 
لمرحلة اإلنتخابات المبكرة عن ط�ری�ق ال�ب�دء 
بالحوار لتأسی�س ال�ج�ب�ھ�ة ال�وط�ن�ی�ة إلس�ن�اد 
ال��ث��ورة وب��رن��ام��ج��ھ��ا الس��ی��اس��ي م��ن أج��ل 
إستثمارھا لتعزیز التمثی�ل الس�ی�اس�ي ل�ل�ق�وى 
ال�م��س��ان��دة ل��ث��ورة تش�ری��ن وھ��زی��م��ة أح��زاب 
السلطة ال�م�ك�ون�ات�ی�ة. غ�ی�ر أن ھ�زی�م�ة ھ�ذه 
األحزاب ق�د ال ت�ك�ون ب�الس�ھ�ول�ة ال�م�ت�وق�ع�ة 
بسبب وجود طبقة من المستف�ی�دی�ن م�ن ھ�ذه 
األحزاب باإلضافة الى جمھور من ال�ن�اخ�ب�ی�ن 
المترددین الذین قد تستمیلھم أحزاب السل�ط�ة 
ب��ق��وة إع��الم��ھ��ا وع��ب��ر ال��ع��زف ع��ل��ى ال��وت��ر 
الحساس لھذا الجمھور والذین قد یك�ون ل�ھ�م 
دور ال��ح��س��م ف��ي ال��ت��غ��ل��ی��ب ألي ج��ھ��ة ض��د 
األخرى. وھذا ما أشارت الیھ تج�ارب ث�ورات 
الربیع العربي إذ كانت الحركات اإلح�ت�ج�اج�ی�ة 
في تونس وفي مصر ھ�م�ا األق�ل ت�م�ث�ی�الً ف�ي 
إنتخابات المجلس التأسیسي لكتابة ال�دس�ت�ور 
الجدید، وكذلك في إنتخابات المجلس ال�ن�ی�اب�ي 
الذي حدد موازین القوى السیاسیة بعد الفترة 

 .اإلنتقالیة
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من عالمات عشق االنتفاضة البغدادیة لمحركات   

(نرید وطن ..ً ) وجود ال�ت�ك   (نازل آخذ حقي..) و

تك في ساحة الت�ح�ری�ر ال ھ�ت�اف ی�ع�ل�و م�ن دون 

بھجة التك تك، ال مقلة لقاء او ینب�وع ف�راق ب�ی�ن 

المنتفضین من دون ال�رش�د واالس�ت�رش�اد ب�ال�ت�ك 

صادق، كل الصدق، كل من یقول : انتفاضت�ن�ا   تك

السلمیة قّدمْت للعراقیی�ن ص�وراً خ�ّالق�ة، ك�ث�ی�رة، 

رممت عیون العراقیین ، في بغداد و الم�ح�اف�ظ�ات 

كلھا. حّن فؤاد االنسان على أخیھ االنسان .. ھ�اَم 

االنسان المنتفض بوجٍد كبیٍر على أخیھ في ساح�ة 

التحریر و شقیقاتھا.. صار صوت الجمیع واح�داً، 

منادیاً بإنھاء ال�ح�ی�اة ال�ب�ائس�ة و ت�غ�ی�ی�ر ال�ح�ی�اة 

 خضرة المستقبل األفضل ..  العراقیة الى

من ضمن الصور الب�غ�دادی�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، ال�ظ�اھ�رة 

ھي تكتكة الس�ی�ارات الص�غ�ی�رة،   كشمس الوطن،

ال��ق��ادرة ع��ل��ى ان تش��ق ال��ھ��واء ف��ي ش��وارع 

المظاھرات وساحاتھا .. تتحدى الزمن لكي ت�ك�ون 

وت�ط�ل�ق ف�ي س�م�اء   ال�م�ن�ت�ف�ض�ی�ن  وسیل�ة ن�ق�ل

ھویت�ھ�م ام�ام ك�ل ال�ع�ال�م. ك�ل س�ائ�ق م�ن   بغداد

ل��ك��ن��ھ م��ج��ت��ھ��د ج��داً   س��واق��ھ��ا، ح��ن��ط��ي ال��وج��ھ،

ومستعذب ج�داً وف�ي م�ن�ط�ق�ِھ ب�دائ�ع ال�ب�دی�ع م�ن 

المجامل�ة وال�ك�الم. یس�ع�ى خ�الل س�اع�ات ال�ی�وم 

الواحد، كلھا، ان ینقل الم�ن�ت�ف�ض�ی�ن ال�ى س�اح�ات 

ب�ك�ل�ٍل   من دون ان یشھ�ق  االنتفاضة وشوارعھا

او یتنفس الملل. كل سائق من سائقیھا یملك ق�ل�ب�اً 

واسع المحبة، یرتفع بھ، باسقاً، الى مدى الن�خ�ل�ة 

كل جزء م�ن اج�زاء ن�ف�س�ی�ت�ھ ی�م�ت�زج   العراقیة.

 باللطافة والرقة. 

صارت التك تك وروداً نفیسة في ساحة التح�ری�ر، 

صارت ناق�ل�ة ألص�وات األم�ھ�ات، ص�ارت وج�ھ�اً 

م��ت��وزع��اً ب��ك��ل االت��ج��اھ��ات، ص��ارت م��ط��راً م��ن 

ف�ي وج�وه االخ�وان واالخ�وات واألب�ن�اء   المحبة

والبنات. وھذه نعمة كبرى بین الموت والمنتفض، 

بین ان�ق�اذ ح�ی�اة ال�م�ص�اب ب�ال�رص�اص ال�ح�ي او 

ال��م��خ��ت��ن��ق بس��م��وم ال��ق��ن��اب��ل ال��م��س��ی��ل��ة ل��ل��دم��وع 

صارت وسیلة اإلسعاف لنقل الم�ص�اب�ی�ن   والموت

من م�ك�ان ت�أت�ي ال�ی�ھ رص�اص�ات ال�ق�ات�ل�ی�ن م�ن 

ص��ارت ب��ی��ان��اً م��ن ب��ی��ان��ات   (ال��ط��رف ال��ث��ال��ث

التنسیقیة، صارت ذریة من ذّریات الكرم العراقي، 

، ب�ال�ف�رح،  م�ال�ئ�ة  وصارت بدائع جّدھا وھ�زل�ھ�ا

 عیون المنتفضین، جمیعاً.

التك تك، نعمة تامة من نعم االنت�ف�اض�ة و روض�ة 

م��ن ری��اض��ھ��ا وأم��الً م��ن آم��ال��ھ��ا وقص��ی��دة ف��ي 

أشعارھا. ثورة شبان العراق الجدید تزف ن�ف�س�ھ�ا 

الى النصر المحتم ألنھا ثورة التك ت�ك ب�ك�وف�ی�ت�ھ�ا 

وعقالھا أیھا التكتكیون : لیس عسیراً ع�ل�ی�ك�م أن 

تنتصروا ألنكم م�ت�س�اوون، ج�م�ی�ع�اً، م�ع ح�ق�وق 

 بانتظار االنتصار، جمیعاً ..  المنتفضین، جمیعاً،

 دروس 
ا ا  
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عزیزي برج العذراء،في بعض األحیان، یجب أن تتع�ام�ل م�ع ال�ف�ش�ل ف�ي 
العمل. كن شجاًعا وانظر إلى ھذه االنتكاسات على إنھا فرص للتغیی�ر إل�ى 

 األحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق الیأس في حالة أفضل. 

عزیزي برج المیزان،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واث�ق ب�ن�ف�س�ك وت�ظ�ھ�ر 
سالًما داخلیًا واضًحا، كما أنك م�ف�ع�ًم�ا ب�ال�ح�ی�وی�ة وال�ح�م�اس، ون�ت�ی�ج�ة 

 لھدوئك الخارجي، یشعر جمیع من حولك بالراحة في وجودك. 

عزیزي برج العقرب،في الوقت الحالي، یب�دو أن ح�ج�م ال�م�ش�ك�الت ف�ي 
تزاید، ولكن یجب أن ال تطغى المشكالت علیك. فقط عندما تواجھ مشكل�ة 

 واحدة تلو األخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى. 

عزیزي برج الجدي،یتبین حالیًا أن جمی�ع أش�ك�ال ال�ت�ع�اون ف�عَّ�ال�ة ألن أھ�داف�ك 
تتوافق وتتزامن مع أھداف من ح�ول�ك. اغ�ت�ن�م ف�رص�ة ك�ون�ك م�ف�ع�م ب�الص�ح�ة 

 والحیویة وخلو ذھنك، وقم في المرتبة األولى بإنجاز األعمال الخاصة بالفریق.

عزیزي برج الحوت،أصبحت یومیاتك سارة ومبھجة في ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا 
حیث أنك تتفاھم جیًدا مع جم�ی�ع األط�راف وك�ل م�ن ت�ت�ق�اب�ل م�ع�ھ. 

 استمتع بھذه الفترة التي فیھا یعكس لك الجمیع تعاطفھم.

عزیزي برج الثور،العدید من األشیاء ال تس�ی�ر ك�م�ا ی�ن�ب�غ�ي، ف�ت�واج�ھ 
عراقیل أینما توجھت ویبدو أن الجمیع یعمل ضدك. ح�اول أن ت�ت�ری�ث 

 أمام تلك الظروف التي یبدو أنھا مناوئة وتعامل معھا كونھا تحدیات. 

عزیزي برج الحمل،یبدو أن كل شيء یعمل تلقائیًا، وتُحل المصاعب م�ب�اش�رةً ب�م�ج�رد 
تولیك إیاھا. لكن لألسف لن یستمر ھذا الوضع دائًما، ل�ذا ی�ج�ب أن ت�ن�ت�ف�ع م�ن ھ�ذه 
الفترة انتفاع كلي. انتھز فرصة عدم وجود أي ھموم وانشغاالت ل�دی�ك وأق�ِض ال�وق�ت 

 مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بینك وبینھم تقوى. 

عزیزي برج السرطان،بما أنك قد بذلت طاقت�ك ب�ت�ھ�ور وعش�وائ�ی�ة ف�ي ال�وق�ت 
الحالي، أدى ذلك إلى ظھور الخالفات بدالً من النجاح. لكن، یجب أن تكون ع�ل�ى 
درایة بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن ال تحاول أن تلعب بواحدة ض�د 

 األخرى. 

حتى وإن لم ی�الح�ظ س�ب�ت   –عزیزي برج األسد،أنت ناجح في العمل 
ذلك أو یظھر لك التقدیر. سوف یف�ی�دك أن ت�ظ�ل مس�ت�ع�ًدا ل�م�س�اع�دة 

 ودعم اآلخرین. یرید أحباؤك دعمك أیًضا في الوقت الحالي. 

عزیزي برج القوس،حماسك یمكنك من العمل بنج�اح م�ن خ�الل ف�ری�ق، 
كما یمكنك ترك عالمتك بھدوء إذا قمت بإنجاز المھام مع اآلخری�ن. ل�ك�ن 

 ولیس األنا الخاصة بك.  –تذكر أن نجاح المجموعة ھو األھم 

عزیزي برج الجوزاء،توقفت األشیاء دون سبب واضح، وعلى الرغ�م م�ن أن�ك ل�م 
ترغب في تغییر المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، ی�ج�ب اآلن أن ت�أخ�ذ 
مسار تحویلي مختلف لتجنب العقبات وحتى ال تھدر كل طاقتك في محاولة ال�ت�غ�ل�ب 

 علیھا.

عزیزي برج الدلو،سوف یتعرض عملك لالختبار ال�ی�وم، ول�ك�ن ال داع�ي 
للتوتر إذا كنت قادًرا على إظھار المعرفة السلیمة. ستُختبر أیًضا في حیاتك 

 الخاصة، وفي ھذه الحالة، یجب علیك الدفاع عن وجھة نظرك. 

 المقادیر
 
 لعجینة الكریب : -

 حبات 3البیض : 
 حلیب : كوب

 ماء دافئ : ثلث كوب
 طحین : كوب (منخل)

م��الع��ق ك��ب��ی��رة  4ال��زب��دة : 
 (مذابة)

 ملح : ربع ملعقة صغیرة
 مقادیر الحشوة : -

 حبة (مفروم ناعم) 1البصل : 
 غراماً  500لحم مفروم : 

 ملح : ملعقة صغیرة
 فلفل أسود : ربع ملعقة صغیرة

 زیت الزیتون : ملعقة كبیرة
 

 طریقة التحضیر
اخ�ل�ط�ي ال�ب�ی�ض م�ع ال�ح�ل�ی��ب 
وال��م��اء ال��داف��ئ وال��ط��ح��ی��ن 
والزبدة والم�ل�ح ف�ي م�ح�ض�رة 
الط�ع�ام ح�ت�ى یص�ب�ح ال�م�زی�ج 

 ناعماً.
غ�ط��ي ال��خ��ل��ی�ط وات��رك��ی��ھ ف��ي 

 الثالجة لمدة ساعة.

سخني القل�ی�ل م�ن ال�زی�ت ف�ي 
مقالة واسعة على نار متوسطة 
إلى عالیة ثم صبي مق�دار رب�ع 
كوب من خلیط الكریب واتركیھ 
لمدة دق�ی�ق�ة ح�ت�ى ی�ت�ح�م�ر ث�م 
اق�ل�ب�ی�ھ ع�ل�ى ال��ج�ھ�ة األخ��رى 
وحمریھ وضعیھ في طبق حت�ى 

 انتھاء كمیة عجینة الكریب.
لتحضیر حشوة ال�ل�ح�م: ض�ع�ي 
اللحم ف�ي م�ق�الة غ�ی�ر الص�ق�ة 
وقلبیھ مع الملح ح�ت�ى ی�ن�ش�ف 

 ماؤه ویصبح بني اللون.
أضیفي الزیت والبصل والفلف�ل 

 7األسود وقلبي المزی�ج ل�م�دة 
 دقائق حتى ینضج البصل.

وزعي كمیة من ال�ح�ش�و ع�ل�ى 
قطع الكریب ولفیھا على ش�ك�ل 
رول وضعیھا في ط�ب�ق ال�ف�رن 

 مدھون بالقلیل من الزیت.
أدخ��ل��ي ال��ط��ب��ق ل��ل��ف��رن ع��ل��ى 

دق�ی�ق�ة  15ل�م�دة  200حرارة 
 حتى یتحمر.

قدمیھ ساخناً إل�ى ج�ان�ب ط�ب�ق 
من السلطة أو ال�ل�ب�ن ال�زب�ادي 

 حسب الرغبة. 

 9تحتوي ھذه الش�ب�ك�ة ع�ل�ى  
)، ك�ل 33Xمربع�ات ك�ب�ی�رة (

 9م��رب��ع م��ن��ھ��ا م��ق��س��م ال��ى 
مربع�ات ص�غ�ی�رة. ھ�دف ھ�ذه 
اللعبة ملئ المربعات الص�غ�ی�رة 

، 9ال�ى  1باالرقام االزمة من 
شرط عدم ت�ك�رار ال�رق�م اك�ث�ر 
من مرة واحدة ف�ي ك�ل م�رب�ع 
ك��ب��ی��ر وف��ي ك��ل خ��ط اف��ق��ي 

 مشاھیر

 حل الشبكة السابقة

 رب ا 

تكتسب شواطئ البحار سحراً یجعلھا أحد أجمل ما یمكن أن ن�راه ع�ل�ى ك�وك�ب 
األرض، ویزداد ھذا ال�ج�م�ال س�ح�راً ح�ی�ن یض�يء الش�اط�ئ ب�ال�ل�ون األزرق 

 المتوھج:
مجرد حلول المساء تتألأل رمال الش�اط�ئ ب�ال�ل�ون األزرق ال�م�دھ�ش ل�ت�ن�اف�س 

 النجوم ضیاًء!
والسبب ھو عوالق نباتیة میكروسكوبیة تسمى فایتوبالن�ك�ت�ون ت�ن�ت�ش�ر ق�ب�ال�ة 
الشاطئ وعلى رمالھ، ویعتقد العلماء أنھا تتوھج بھذه الطریقة العجیبة لتُخ�ی�ف 

 أعداءھا، فلو كنت كائناً مفترساً ال أظن أني سآكل مخلوقاً یضيء!
وھناك نظریة أخرى تقول إن الفایتوبالنكتون تس�ت�خ�دم ھ�ذه اإلض�اءة ال�ذات�ی�ة 

 لتجذب كائنات مفترسة أخرى لتحمي منطقة تواجدھا.
ال تحدث ھذه الظاھرة في المالدیف فقط بل تحدث كذلك في م�ن�ط�ق�ة إف�رج�ل�ی�دز 

 التي تقع في جنوب فلوریدا بالوالیات المتحدة األمریكیة.
تتوھج بحیرات جیبسالند في استرالیا بسبب ن�وع خ�اص ج�داً م�ن ال�ط�ح�ال�ب. 
والسبب ھو ذاتھ في أسترالیا حیث تتسبب أنواع نادرة من ال�ط�ح�ال�ب ف�ي ھ�ذا 

 التوھج.
شھدت عّدة شواطئ صینیة خالل السنوات األخیرة ظاھ�رة األزرق ال�م�ت�وھ�ج، 
حیث أضیئت الشواطئ بمیاه ممزوجة بطیف من النور األزرق المتوھ�ج. وم�ن 
وجھة نظر علمیة، تعود ھذه الظاھرة إلى قذف میاه البحر لل�ط�ح�ال�ب ال�ب�ح�ری�ة 

 المضیئة نحو الشاطئ، مما یشكل منظراً بدیعاً وساحراً.
وأظھرت دراسة حدیثة قام بھا باحثون ص�ی�ن�ی�ون وأم�ی�رك�ی�ون أن ال�ط�ح�ال�ب 

 المضیئة قد شھدت نمواً سریعاً على السواحل الصینیة خالل السنوات األخیرة.
وقام باحثون من جامعة شیامن الصینیة وجامعة جنوب فل�وری�دا ف�ي ال�والی�ات 

صورة ل�ب�ح�ر  1000المتحدة في ھذه الدراسة بإجراء تحالیل على ما یقرب من 
الصین الشرقي التقطتھا أقمار وكال�ة ال�ف�ض�اء األم�ری�ك�ی�ة وم�ح�ط�ة ال�ف�ض�اء 

 الدولیة، وقاموا برسم خرائط لتوزع وتغیرات الطحالب المضیئة.
 

وقالت الدراسة إن عدد مّرات ظھور األحیاء البحریة الم�ض�ی�ئ�ة ق�د زاد بش�ك�ل 
. على سبیل المثال، استمّرت ظاھرة الكائ�ن�ات 2017و 2003ملحوظ بین عامي 

 من وسط شھر أبریل حتى وسط شھر یولیو. 2017البحریة المضیئة في عام 
كیلومت�ر وراء خ�ط  300واكتشفت الدراسة أن ھذه الظاھرة یمكن أن تمتّد إلى 

الشاطئ، أي أبعد مما تم تقدیره في وقت سابق. باإلض�اف�ة إل�ى ذل�ك، ت�وص�ل�ت 
الدراسة إلى أن ھذه الكائنات البحریة یمكنھا البقاء على قید الحیاة ع�ن�د درج�ة 

درجة مئویة. في حین اع�ت�ق�دت ال�دراس�ات الس�اب�ق�ة ب�أن  28حرارة تصل إلى 
شروط بقاء ھذه الكائنات على قید الحیاة تحتاج إلى درجة حرارة ت�ت�راوح ب�ی�ن 

 درجة مئویة. 25و 20
ویرجح الباحثون أن یكون ازدیاد معّدالت استعمال األسمدة ق�د أّدى إل�ى زی�ادة 
العناصر الغذائیة داخل الماء، ما أسھم ف�ي رف�ع أع�داد ال�ط�ح�ال�ب ال�م�ض�ی�ئ�ة، 
وتوقعوا بأن تحافظ ھذه الكائنات على ھذا النسق خالل السنوات المقب�ل�ة. وق�ال 
الباحثون أیضاً إن صور االستشعار عن بُعد یمكنھا أن تعكس بوض�وح مش�اھ�د 
الطحالب المضیئة، مما یقّدم تنبؤاً أكثر دقة للزوار الذین یرغبون ف�ي مش�اھ�دة 

 .األزرق المتوھج
مع ذلك ینبّھ الخبراء إلى أن تفشي الطحالب اللیلیة، ھي ظاھرة یمكن أن تض�ر 
بالحیاة البحریة، فرغم أن الطحالب ال تحتوي على سموم، لكن عددھا الكبیر ق�د 
یسد خیاشیم األسماك، ما قد یعیقھا على التنفس ویؤدي إلى اختناق�ھ�ا وم�ن ث�م 

 نفوقھا..

 المقادیر
 
 الزیت النباتي: -
 ملعقة كبیرة 2 
غ�رام�اً  500فیلیھ ال�ل�ح�م :  -

 (مقطع شرائح ستیك)
 حبة (مقشرة) 2طماطم :  -
م�ع�ج�ون ال�ط�م�اط�م: م�ل�ع�ق�ة  -

 كبیرة
 لبن زبادي : كوب ونصف -
 الثوم :  -
 فصوص (مھروس) 3 
رغ�ی��ف  2ال�خ�ب��ز ال�ع��رب�ي:  -

 (مقطع مربعات ومقلي)
 سمن : ملعقة كبیرة -
 ملح : ملعقة صغیرة -
الفلفل األحمر : رب�ع م�ل�ع�ق�ة  -

 صغیرة (مطحون)
فلفل أس�ود : نص�ف م�ل�ع�ق�ة  -

 صغیرة
 

 طریقة التحضیر
سخني الزیت في مقالة سمیك�ة 
على نار متوسط�ة إل�ى ع�ال�ی�ة 
وأضیفي السیتك وتبلي بالم�ل�ح 

والفلف�ل األس�ود وق�ل�ب�ي ح�ت�ى 
 ینضج اللحم ویتحمر قلیالً.

ق��ط��ع��ي الس��ت��ی��ك إل��ى ش��رائ��ح 
رف�ی�ع�ة ب��واس�ط�ة س��ك�ی�ن ح��اد 

 واتركیھ جانباً.
اھرسي الطماط�م م�ع م�ع�ج�ون 

 الطماطم في الخالط.
سخني السمن في قدر وأضیفي 
ال����ط����م����اط����م وال����م����ع����ج����ون 

 المھروسین وقلبي.
أضیفي الفلفل األحمر المطحون 
واتركي المزیج على النار حتى 
ت��ب��دأ الص��ل��ص��ة ف��ي ال��غ��ل��ی��ان 
 واتركیھا حتى تتسبك وتتكاثف.

ضعي الس�ی�ت�ك ف�ي ال�ق�در م�ع 
صل�ص�ة ال�ط�م�اط�م ال�م�ح�ض�رة 
واتركیھ على نار خفی�ف�ة ل�م�دة 

 دقیقة. 15
اخلطي اللبن الزبادي مع ال�ث�وم 

 والقلیل من الملح.
وزعي الخبز في طبق ال�ت�ق�دی�م 

 ثم وزعي اللحم مع الصلصة.
أضیفي صلصة اللبن إلى جانب 
الط�ب�ق أو ف�وق ال�ل�ح�م حس�ب 

 الرغبة وقدمیھا ساخنة.

 ا 

 ّ  اء
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ھل یمکن ان اعیش بدونك لقد ظھر نور الفجر من نافذتنا المشت�رك�ھ وال 
 .... اعرف این انا لم تذھبي وترحلي عني كل شئ كما اعتدنى علیھ

 
 خلصت صارت اوشالھ

 اغاني ابحلگ گوالھ
 یبیع ویشتري الحلوات

 البرحي تھیالھ
 بیش ابدي خرس ماصول موالھ

 اجیت ارثیك
 رثیت اھواي

 عمري والوكت والسچھ والناطور
 حتى اسیوف عیالھ

 ارثیك ابقصیدة موت
 قاریھا الك مرات

 من شفت المنیھ اسھام چتالھ
 اقره الماقریتھ ویطري على السان

 وال یعرف محبھ ویعرف اشمالھ
 لحن ناي ابمحطة غیض

 یعثر والدموع انھار
 تھب نیران تبرالھ

 لحگني الموت یا مدلول
 خبز ایتیم

 لوعة لیل جمالھ
 یھدلي امصرفن الذرعان

 اخذ مني العزیز الجان ھیالھ
 .... اخذ اسو

 نزف روحي مطر حالوب
 مشاني على درب البین خیالھ

 ھنیال الشمس تنزف ضواھا ابحیل
 وانھ انزف حزن لوعات مچیالھ

 صرت حرثة مگابر والتراب اتلول
 بعد وفراگ والتربان اشوالھ

 امد طولي اعلھ طولچ ما ارید افراگ
 وال حچایة دغش معروفة الحالھ

 بقھ رسمك ابوجھي جروح حیل اغماگ
 حزنك یامدلل عالي اجبالھ

 كل اركان حیلي الك بي تذكار
 كل چفة نفس امچلبھ بذیالھ

 شلون انسھ
 شلون انساك

 وفراگك امگاطع نیص
 خناجر سود بیھا امعطبھ الفالھ

 نھر صفنات شوغي امردفات الون
 وانھ وني حزن خضر ابداللھ

 بقت احالمي صفنھ ابمگبرة لوعات
 ... عفتھ اویاك

 غربھ او عواصف نوح
 ماي ابوسط غربالھ
 ماي ابوسط غربالھ

 و 
   

 
 

 سعدي جبار مكلف 

 

حلقات متسل�س�ل�ة ع�ن ع�ال�م االھ�وار خ�ص ب�ھ�ا 

العراقیة ال�ك�ات�ب وال�روائ�ي ال�ع�راق�ي ن�ع�ی�م ع�ب�د 

ل�ت��ن�ش��ر م��ع ك��ل ع��دد اب��ت�داء م�ن ھ��ذا   م�ھ��ل�ھ��ل

االسبوع . اي اقتباس واي نش�ر ل�ھ�ذه ال�ح�ل�ق�ات 

  یؤخذ أذن الجریدة بذل.

 

 األھوار أساطیر القصب واشرعة نوح وشجرة آدم

 ھموم المعدان وعطاس الجوامیس )1(

 

تمتد األھوار على مساحات شاسعة ف�ي ال�ج�ن�وب  

العراقي ، ولھا امتداد مائي ح�ت�ى اق�ل�ی�م األھ�واز، 

حیث یتصل ھور الحمار بھور الح�وی�زة م�ن�ذ أزل 

أزمنة الطوفان وسالالت سومر ، ولھذا تكونت في 

المكان خصوصیة بیئی�ة وحض�اری�ة ع�ك�س�ت ف�ي 

إرثھا المدون والمحكي ش�واھ�د ع�ظ�ی�م�ة ل�نُ�ُص�بٍ 

وحكایاتٍ وتراُث أزمنةٍ یُحسُب لھا أنھا كان�ت ب�دء 

تدوین الحرف وتخیل الحكایات االسط�وری�ة وب�دء 

نزول الرساالت السماویة وبدء نشأة الح�ل�م األول 

واآللة الموسیقیة االولى والختم االسطواني وبنایة 

 المعبد ومحكمة التشریع.

وكل أول ھو م�ن ذل�ك ال�ط�ی�ن وغ�اب�ات ال�ق�ص�ب 

ونبوآت االلھة لتكون س�ادَن س�ل�وك�ن�ا وط�م�وح�ن�ا 

 ویومنا الحیاتي.

وایضا تلك االمكنة ك�ان�ت ال�م�الذ اآلم�ن ل�ط�ق�وس 

الدیانات القدیمة ومنھ�ا ال�دی�ان�ة ال�م�ن�دائ�ی�ة ال�ت�ي 

غادرت مناطق حران في شمال الفرات لتسكن ھذه 

البطائح وتجد في ال�ع�ی�ش ق�رب ض�ف�اف االھ�وار 

واالنھر واھمھا تاریخیا مدن قلعة صالح والكحالء 

وسوق الشیوخ والحلف�ای�ة، ف�ی�ش�ك�ل�ون ف�ي ت�ل�ك 

ال��ح��واض��ر آص��رة ق��وی��ة وم��ت��م��اس��ك��ة ل��ل��ن��س��ی��ج 

 االجتماعي والحیاتي.

ھ�ذا ال��ع�ال��م ب�ت��ف��ردهِ وأزل��ی��ت�ھ وت��اری�خ��ھ ی�ح��م��ل 

خصوصیة الحیاة ألناسٍ تعودوا العیش فیھ بالرغم 

من أنھ ولعقود طویلة بقَي علیھا بعی�دا ع�ن ح�ب�ة 

االس��ب��ری��ن وب��ی��ت ال��ط��اب��وق وط��ری��ق األس��ف��ل��ت 

ومحطات میاه الشرب، وحتى حوانی�ت ال�ع�ط�اری�ن 

كانت تنتقل متجولة بین قرى المكان وعلى زوارق 

یبیع اصحابھا حلوى الْملَبَّ�س وال�ت�واب�ل واالق�راط 

والقماش البازه والنیسي، فی�م�ا ق�م�اش ال�ك�ودري 

كان ثوب النساء ویفضلون ھذه االقمش�ة م�خ�اط�ة 

حتى لو لم تكن على قیاسھم لعدم وجود الخیاطی�ن 

ف�ي ھ�ذه االم��ك�ن��ة ، وق��دی�م��ا ك��ان الص�اب��ئ�ة ھ��م 

الجوالین في ت�ل�ك االم�ك�ن�ة وھ�م م�ن ی�م�ارس�ون 

التطبیب وقراءة الطالع وغیرھا م�ن االح�ت�ی�اج�ات 

 الروحیة التي كان سكان تلك القرى بحاجة الیھا.

لم یم�ّد ال�م�ع�دان (ع�رب األھ�وار) م�ع ال�ح�ض�ارة 

القریبة منھم سوى ھذه الخیوط النحیلة وی�أخ�ذون 

منھا قدر حاجتھ�م ف�ی�م�ا اب�ق�وا ح�ی�ات�ھ�م وص�ح�ة 

اجسادھم واعمارھم على قدریة غامضة تس�ك�ن�ھ�م 

وقناعة أن المكان یمكنھُ أن یمنحھم خلودا حی�ات�ی�ا 

طویال ویحصنھم ضد امراض الماء، ال�ب�ل�ھ�ارس�ی�ا 

واالسھال والكولیرا وغیرھا من االمراض، وف�ع�ال 

كان المكان وف�یّ�اً ألص�ح�اب�ھ وك�ان م�ع�دل اع�م�ار 

الرجال والنساء یمتد الى ما فوق الس�ت�ی�ن ویص�ل 

 التسعینات في بعض االحیان.

كانت سع�ادت�ي ك�ب�ی�رة وأن�ا أش�اھ�د ب�ح�ب أول�ئ�ك 

الش��ی��وخ م��ن ال��م��ع��دان وھ��م ی��ق��ودون ق��ط��ع��ان 

الجوامیس الى قیلوالتھا الحالمة في ظھیرة الماء، 

وكانوا یسیرون خلفھا حفاة وی�م�س�ك�ون ال�ع�ص�ي 

الغلیظة وھم یضرب�ون�ھ�ا ع�ل�ى م�ؤخ�رات�ھ�ا ح�ی�ن 

تمارس عنادا في الع�ودة ال�ى حض�ائ�رھ�ا، وح�ی�ن 

تعطس جاموسة في وجھ احدھم یتقبلھا بمرح ألنھ 

یشعر أَن عطاس الجوامیس لیس إال مشاعر ف�رح 

ورضى من قبلھا إنھا الیوم اكلت جیدا واستمت�ع�ت 

بقیلولة الماء وإنھا في اللیل ستدر لھ حلیبا وفی�را 

ودسما لیُْصنََع منھ القیمر وفي الصباح ستكون أم 

المنزل القصبي الصغیر متھیئة لحمل اواني القیمر 

على رأسھا والسیر لعدة كیل�وم�ت�رات ح�ت�ى تص�ل 

 الى المدینة لتبیعھ.

عطاس الجوامیس وحنان المعدان، مشھد سریالي 

رائع لحیاة كان بدؤھ�ا ص�ن�اع�ة دم�ى االل�ھ�ة م�ن 

الطین المخفور وختامھا صح�ون�ا الق�ط�ة الس�ت�الم 

البث الفضائ�ي وال�ت�ي ن�راھ�ا ال�ی�وم ف�وق ب�ی�وت 

 القصب في معظم قرى المعدان..!

  ارا  أ : 

 
 1نعیم عبد مھلھل/ المانیا ... ح/ 

 

 :اھل دیر الزور 

دیر ) اعتاد سكن المدن السوریة من بینھا
التي تتشابھ معھا مدن محافظة األنبار  (الزور

في العراق الواقعة على نھر الفرات بإقامة ھذا 
شعبان  15الطقس في كل أیام السنة، ولكنھا في 

تأخذ شكالً جماعیاً أشبھ بالمناسبات االحتفالیة 
یشارك فیھ كل من كان علیھ نذر ویدعو إلیھا 
أصدقاءه وأھلھ وأقربائھ ویتوجھ بھم إلى ضفة 
النھر كأنھمو یتوافدون على یوم عید أو عرس 
بأزیاء زاھیة خالبة المنظر وبكامل الزینة التي 

ویتخلل ھذا االحتفال (الغناء  ,تلیق بھذا الیوم
والدبكات) وتستخدم اآلالت الموسیقیة (الطبل 
والمزمار والدف) ویقضي المشاركون سھرات 
یسودھا الود والتصالح والتسامح، وینشد 
الحاضرون األغاني الشعبیة من بینھا أغنیة من 

 :التراث الشعبي خاصة بالمناسبة تقول كلماتھ
أھل الخیر وفینا وفینا األنذور العلیناھنونا ھنونا 
یأھل الدیرة وهللا وهللا جیناجینا نوفي إنذور لي 
ھي علینا علینایا سیدنا الخضر الدارك الیوم 
جینامن خیرك وزعنا وھدینا وزعنا خبز العباس 

 واللحمة شویناربي بجاھك من تقبل ما أھدینا.
 

إن اندثار حضارة ما برموزھا وملوكھا ومعابدھا 
ال یعني بالمطلق أنھا لم تترك جزءاً منھا في 
الالوعي الجمعي ألبناء المنطقة، فكیف إذا كانت 
ھذه الحضارة تعقبھا حضارات وحضارات، فال 
بد إذاً من أن مجموعة من العادات والمعتقدات 
الموروثة ستتداخل إلى درجة یصعب معھا فك 
االشتباك أو تحدید األصل أو االنتماء الحقیقي 
لعادة أو فكرة معینة، وھذا ما ینطبق على ما 
یسمى في "دیر الزور" "شموع الخضر" تلك 

 .الظاھرة التي تربط بین الماء والنار واألمنیات

 :مدن العراق االخرى

كانت عائلتي تسكن في جانب الكرخ منذ عقود 
طویلة بالقرب من نھر دجلة في محلة سوق 
الجدید وقریب من منطقة خضر الیاس، التي كان 
زقاقھا یبدأ من شارع اإلمام موسى الكاظم (الذي 
كان یربط ساحة الشھداء بالكاظمیة) وكان ذلك 
الزقاق یفضي إلى نھر دجلة مباشرة وعلى 
امتداد قرابة ثالثمائة متر إلى الیمین تمتد محلة 
خضر الیاس التي تھدمت منھا أجزاء كبیرة منھا 
وطمرت في قاع النھر بسبب الفیضانات المدمرة 
التي كانت تشھدھا بغداد قبل بناء السدود الكبیرة 
في العراق , ومن بین األطالل التي كانت تظھر 
في فصل الصیف بعد انحسار میاه النھر ھي بقایا 
مقبرة وجامع كان یحمل تسمیة (خضر الیاس), 
وكان یظھر سلم من الطابوق (اآلجر) الطویل 
یفضي إلى باحة مربعة الشكل من الطابوق 
المربع الشكل یسمى(الفرشي) وكانت توجد طاقة 
صغیرة بمحاذاة السلم اعتادت النسوة ممن 
لدیھن نذر لسیدنا الخضر وضع الشموع فیھا. 
وكنا نترقب یوم األربعاء لنتمتع برؤیة أسراب 
الشموع الموقدة تتھادى في النھر وھي قادمة 
نحدد بالتقریب مكان وضعھا في قطعة الخشب 

التي كانت محمولة على ألواح الكرب ,وكنا نفرح 
بعبور أطواف الشمع من أمام محلة خضر الیاس 
وھي موقدة معتقدین بأن صاحبة تلك الشموع 
ستتحقق أمنیتھا وكنا نأسف على الشموع 

 المنطفئة وعلى صاحبتھا بسبب حظھا العاثر 
اقترنت شموع الخضر باألدب الشعبي العراقي 
وكتب الشعراء واألدباء العدید من األعمال 
األدبیة التي تتغنى بشموع الخضر أو تشیر إلى 
حدث قصصي أو ملحمي یرتبط بھا, ومن أبرزھا 
قصیدة رائعة غناھا المطرب العراقي الذي اقترن 
أسمھ باسم سیدنا الخضر علیھ السالم في 
مفارقة لطیفة وھو المطرب (یاس خضر), 
وتقول أبیات ھذه القصیدة التي ألفھا الشاعر 

 : صباح سعید الزبیدي ولحنھا كمال السید
 عاشگ وجیْت أمشي بحرارة صیف وبظھریھ

 یاناس أحدي الشوگ وبریسم صفت رجلیھ 
 جیتك یشط متعتني انذرلك نذرلیلة 
اربعا واعلگ اشموع الخضربلجت یعود الغایب  

 الـ عیني إعَل دربھ ربیھ
 حدرت وي الماي وي جرف النھر 

 وعیني الـ ھجرھا النوم رك بیھا النظر
 خایف علھ الشمعات یطفن بالھوه

 خایف من الروجات تسبح بالضوه 
 سیسن شمعاتي ومشن لروحیتي 

  ا ع 
 

 
 
 
 
 

  سرمد اسطیفانا/ سیدني
 

  خلي العلم مرفوع   یعراقي شیل العلم

  ابصوتك المسموع   للوطن أھتف نعم

  ثورتنا سلمیة   بغیرة عراقیة

  ویھ الحرامیة عدنا الف موضوع

  لعراقي راید وطن یجمعنا أید اباید

  مھیوب بین الدول یتقدم امنجدید

  الشعب اطلق عھد وأكد  ابأرض سومر

   یحكم بعد ممنوع  ما یبقى فاسد أبد

  طلعة اخت وي أخ  طلعوا بنات و زلم

  اصواتھم ما نصت بوجھ الظلم تصرخ

  بالتغییر  ابساحة التحریر طالبوا

  ینبوع  حریة التعبیر اتدفقت

  نحلف ابدم البطل بھالثورة استشھد

  جمرتنا ما تبرد  ما نعفي عن القتل

  ھذا الحكم نرفضھ ما عدنا منھ رضا

  حكم الحدید انكضى و بتاري راح یموع

ع ا /تاد 
  اادي وااث اا  

 

 2الحلقة/ 

 و  ُا ؟
 
 

 عبد صبري أبو ربیع 
 

 ناٌس للُمر تشرب 
 وناٌس تشرب من الحلو والعسل 

 وناٌس على الحریر تنـام
 وناٌس أثوابھا من الململ 

 یا ضارب الناقوس 
 صوت هللا یتزلـزل 

 ویا عاشق السلطان 
 إیاك أن تستبد وتغفل 
 البعض طریقھم الحرام

 والبعض یعــرف هللا إذا یتــأمل 
 یقتلون الناس بالصمت والوعود

 سكارى وال من یسأل 
 منتفخـون كالضفــادع 
 لیلھـم دوالٌر وغـزل 

 وفي قصورھم ألف باب
 فیھن االستعـــالء والزلل 
 فإذا خرجوا للناس تراھم

 أرق من الَحمل  
 یخدعـــون إذا أوعــدوا 
 ویفرشون الورد واألمل 
 االن وبعُد لـــم یستیقظوا 

 وصوت الناس فیھم یتعجل 
 طالئع النصر تزحف نحو قالعھم

   كي یرحلوا والوجوه تتبدل

 نعیم عبد مھلھل 
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 أصابع حارس المتحف
)1( 

 كنت.. أقول كنت، وما كان یأخذ مني كل حواسي وعقلي..
لكنھ في جمیع األحوال الیمكن أن یأخذ مني ذاكرتي.. تلك ال�ذاك�رة 
الموشحة بالدم والدموع والحسرات على م�ا ك�ان وم�ا آل�ت إل�ی�ھ 
األمور من خراب.. كانت الموصل بالكاد ق�د غس�ل�ت ع�ی�ون�ھ�ا ف�ي 
ذلك الصباح.. وكشفت عن مفاتنھا من خالل زھور ملونة ت�ف�ت�ح�ت 

 ونسیم ھاديء مّر بالوجوه..
أقول كذلك.. كانت أصابعي شاھدة عل�ى م�ا ك�ان وم�ا ح�دث، وأن�ا 
بكامل قواي العقلیة والجسدیة م�م�ت�ل�ك�اً اعص�اب�ي وارادت�ي ال�ت�ي 
التقوى على شيء أمام ھذه االیادي الخ�ش�ن�ة الص�دئ�ة ال�ت�ي ق�ّدت 
عقول وقلوب اصحابھا من نتن الجریمة ال�ت�ي اس�ت�ل�ب م�ن�ھ�ا ك�ل 

 شيء واخلتني بال وجود ..
كنت.. أقول كنت، وما كنت ارید أن اكون كائناً یتنفس حت�ى اآلن.. 
ویشھد كل ما جرى وانا كائن ت�ح�ول ك�ل ش�يء ف�ی�ھ ال�ى ع�ی�ون 

 ترى.. ما ترى .
كانت المطارق الحدیدیة الثقیلة تنتقل بین أصابعھ�م ك�م�ا ل�و أن�ھ�ا 
أدوات منزلیة، اعتاد اصح�اب�ھ�ا ع�ل�ى اس�ت�خ�دام�ھ�ا ف�ي ح�ی�ات�ھ�م 

 الیومیة.
كنت أحدق في تلك األصابع البش�ع�ة، وال�ى م�ا ت�ف�ع�ل�ھ وت�ح�ط�م�ھ 
وتحولھ الى قطع متناثرة.. فی�م�ا ك�ان�ت ك�ل ق�ط�ع�ة آث�اری�ة ت�ع�ن�ي 
بالنسبة لي.. تاریخ جذري االنسان�ي ال�ذي الاری�د أن ام�ح�وه م�ن 

 ذاكرتي أبداً..
وفي ادراكي ان كل قطعة راسخة، الیقوى احداً من إزالتھا من ھ�ذا 
الوشم الذي طبع حضوره في عالم كل زائر للمتحف وھو یتأمل م�ا 

 أنجزه االجداد من عطاء حضاري راسخ .
كانت كلمة (راسخ) قد انفلتت من قاموسي اللغوي وانا اش�ھ�د ك�ل 
تلك الطرق البشعة التي ترید أن تمحو حضارات انسانیة ب�ك�ام�ل�ھ�ا 

 وتزیلھا من عقول الناس .
كنت اعرف ان (الثور المجنح) لن یطیر بثقلھ الى المج�ھ�ول، ك�م�ا 
لن تتحول كتب المتحف األثی�رة ال�ى ط�ائ�رات ورق�ی�ة وال�ى رم�اد 

 تذھب بھ الریح انا شاءت ..
 –كانت كل قطعة تعني ل�ي ك�ن�زاً، وك�ل ك�ت�اب ع�ق�الً.. وم�ھ�م�ت�ي 
 بوصفي حارساً للمتحف ھي الحرص على ھذا الكنز وھذا العقل .

لقد خنت ما اؤتمنت علیھ.. فھا ھو ال�ك�ن�ز ی�ح�ط�م أم�ام�ي وی�ھ�در 
ویصبح قطعاً متناثرة القیمة لوجوده.. م�ث�ل�م�ا ك�ن�ت ارى ال�ع�ق�ول 
المضنیة والمضیئة التي اوقدت حضورھا في ت�ل�ك ال�ك�ت�ب ت�ح�رق 

 وتتحول الى تالل من الرماد..
وانا ال أملك الجرأة على مواجھة ت�ل�ك ال�ح�ال�ة م�ن ال�رع�ب ال�ت�ي 

 أشھدھا أمامي.. كما لو أنھا اضغاث احالم أثقلھا النوم القلق ..
كانوا یضربون بكل قواھم الجسدیة على تلك القطع اآلثاریة.. ك�م�ا 
لو أنھم یأخذون ثاراً او ینتقمون من عدو لدود اذاقھم العذاب ی�وم 
كان یركن في زاویة من زوایا المتحف.. ویتحداھم زم�ان�اً وذاك�رة 
وإرثاً.. وھاھو الزمن قد تغیّر، وصار األن�ت�ق�ام م�ن ذاك ال�م�اض�ي 

 ھدفاً لھم وجھاداً یكبرون لھ ..
كنت اسمع تكبیراتھم فأحس انھا تكب�ی�رات زائ�ف�ة.. ت�ك�ب�ر ل�ل�ق�ت�ل 
والتخریب والفوضى.. وان�ظ�ر ف�ي وج�وھ�ھ�م ال�ق�اس�ی�ة، وب�م�لء 
عیوني أراھ�م ی�ح�ط�م�ون ك�ل ش�يء ی�ج�دون�ھ ام�ام�ھ�م.. وب�ذل�ك 

 یحطموني مع كل ما یلقونھ للخراب والتھلكة ..
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كنت وماكنت ارید ان اكون، حتى التقوى ال�ذاك�رة ع�ل�ى ت�ح�وی�ل�ي 
 الى اشالء .

كنت حارساً مناوباً مع عدد م�ن ال�ح�راس.. ك�ان ال�وق�ت ض�ح�ى.. 
وجمع من المسلحین یقتحمون أبواب ال�م�ت�ح�ف وی�ح�ط�م�ون�ھ.. ال 
أقوى حتى على سؤالھم، ط�ردون�ي م�ن ال�م�ك�ان.. ل�م أك�ن ام�ل�ك 
سواي، مجرداً من السالح ومجرداً م�ن ال�ق�وة ال�ت�ي ی�م�ك�ن�ھ�ا ان 
تواجھ مقتحمي المتحف وھم في اسلحتھم ومعاول�ھ�م وم�ط�ارق�ھ�م 
الثقیلة.. لم یسالوني حتى من اكون.. ولم أس�ال�ھ�م ع�ن ھ�وی�ات�ھ�م 

 وما إذا كانوا یریدون شراً بالمتحف .
كانت األسئلة نفسھا محكوم علی�ھ�ا ب�االع�دام.. وق�د اخ�ت�ن�ق�ت ف�ي 
حنجرتي، بحیث بات یصعب علّي حتى سحب أن�ف�اس�ي.. أب�ع�دون�ي 
عن المكان.. فجلست ف�ي م�ك�ان قص�ي.. أش�ھ�د م�ا ج�رى ب�م�لء 

 عیوني وبكامل حواسي ورسوخ ذاكرتي .
اقتحموا االب�واب، وكس�روا ال�ن�واف�ذ.. راح�وا ی�ع�ب�ث�ون ب�ال�م�ك�ان 
ویحطمون كل مایرونھ امام عیونھم.. كانھم اع�داء م�ا یش�اھ�دون 
وعلى خصومة حادة قدیمة ومزمنة مما یتبینون امره ویك�ت�ش�ف�ون 

 وجوده !
انتابني خوف عارم، خشیت ان اكون قبالتھم.. فی�ت�خ�ل�ص�ون م�ن�ي 
ویرمونني كما لو كنت حاجة عابرة الضرورة لوجودھا حت�ى ب�ی�ن 

 ھذه القطع األثاریة التي تحولت الى اشالء .
خشیت أن اموت رعباً.. او كمداً وغماً مما أرى.. وان�ا ال�ذي ك�ان 
ینتمي الى كل قطعة آثاریة في كل تعرجاتھا وإنحناءاتھا وزوای�اھ�ا 
وحتى الغبار الذي فوقھا.. مثلما كانت اصابعي قد المست كل كت�اب 
من مكتبة الممتحف.. حتى ان امین المكتبة كان یس�ت�ع�ی�ن ب�ي ف�ي 

 الوصول الى المكان الصحیح ألي كتاب كان یریده .
كنت اعفیھ من البحث.. ذلك ان مكان كل كتاب ك�ان�ت راس�خ�ة ف�ي 
بالي ووجداني.. مثلما كانت رائحة الكتب عطرة ف�ي ان�ف�ي.. ح�ت�ى 
ألحس ان اب�ت�ع�ادي ع�ن ال�م�ك�ت�ب�ة واآلث�ار.. ط�ع�ن ف�ي وج�ودي 

 االنساني وفي شرفي وقیمي ..
كانت الكتب تعني بالنسبة لي كائنات تت�ح�رك وع�ق�ل ی�دب�ر وی�دی�ر 
االمور بحكمة.. وإذا بي أفاجأ بأن ھذه الك�ائ�ن�ات ق�د ت�ح�ول�ت ال�ى 
نیران اخترقت األبواب والنوافذ وراح�ت ال�ح�روف ت�ت�ن�ف�س.. ث�م 
تختنق حناجرھا وتتلف ھكذا بفعل ذاك الحریق ال�ذي اخ�ت�ن�ق�ت ب�ھ 
كل الرموز والقطع األثاریة المعتق�ة.. وع�م ال�م�ك�ان خ�راب ھ�ائ�ل 

اقرأ او أش�ھ�د م�ث�ی�الً ل�ھ ط�وال ح�ی�ات�ي ال�زاخ�رة ب�ال�ع�ذاب�ات   لم
 والتجارب والغرائب ..

سحبت اقدامي خلسة.. وال اعلم إن كنت قد أحس�ن�ت ال�خ�الص، أم 
أنني أتخذت موقف الجبان والمتخاذل.. كما ال اع�ل�م ان ك�ان�وا ق�د 
اھملوني وانصرفوا الى الخراب، ام انني كنت بارعاً ف�ي ال�ت�خ�ف�ي 

 ومغادرة المكان ؟
انتابتني مشاعر شتى، وزاحمتني شؤون مختلفة، ح�ت�ى وج�دت�ن�ي 
تائھاً وال اعرف الى أین اتوجھ وأي سبیل اقصد.. لكنني في جمی�ع 

 االحوال وصلت بیتي متھاویاً منكسراً مثل قتیل .
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في الیوم الثاني.. تجولت ثم تسللت ق�دم�اي ت�ح�وم ح�ول ال�م�ك�ان، 
كانت اصابع قدّمي قد خدرت.. ف�ی�م�ا ك�ان�ت اص�اب�ع ی�دي ت�ائ�ھ�ة، 

 حائرة..
مشیت بحذر.. خشیة أن اكون مرصوداً من قب�ل�ھ�م.. ك�ان ال�دخ�ان 
یمأل المكان ویخنق االنفاس.. فیما إنتشرت قطع م�ت�ن�اث�رة ف�ي ك�ل 

 بقعة ..
أحسست بوجود انف ھنا وش�ف�ة ھ�ن�اك ونص�ف رأس ھ�ن�ا واذن 
ھناك، وذراع في مكان آخر.. كان المكان ممل�وءاً ب�ق�ط�ع م�زق�ت�ھ�ا 

 المعاول الثقیلة.. ولیس بوسع أحد جمع قطعتین الى بعضھما..
كان المكان یبدو اشبھ بمجزرة ھائل�ة تس�ی�ل م�ن�ھ�ا دم�اء وأرواح 

 قتیلة تقترن بكل قطعة من ھذه القطع اآلثاریة .
كنت أحسني في معركة غیر م�ت�ك�اف�ئ�ة.. ب�ی�ن ال�ك�ائ�ن�ات ت�ت�ج�ذر، 
واخرى تقطعت جذورھا وصارت تتحرك على وف�ق اھ�وائ�ھ�ا م�ن 
دون رقیب أو حسیب.. حتى تكسر الماضي والحاضر معاً.. وص�ار 
الجمیع تحت مرمى ال�دم�ار وال�خ�راب وال�ن�ار وال�ت�راب وال�دخ�ان 

 والرماد .
كنت بین ھذه االشالء جمیعاً، انتقل مصاباً بالرھب�ة وال�ح�ذر ف�ی�م�ا 

 كان رأسي یدور مثل كرة تائھة في فضاء مجھول .
كنت محاصراً بسنوات مدیدة قضیتھا في ھذا المت�ح�ف ال�م�وص�ل�ي 
العریق الذي كنت اعرف كل صغ�ی�رة وك�ب�ی�رة ف�ی�ھ.. ح�ت�ى ذرات 

 ترابھ !
أعرفھ.. كما لو كنت اعرف ابنائي.. كما لو كنت اعرف ك�ل ق�ط�رة 
من خالیا دمي.. وكل فسحة من انفاس روح�ي.. وك�ل ن�ب�ض�ة م�ن 

 نبضات قلبي.
أخذت بأصابع حذرة حفنة من الرماد.. أحسست أن�ن�ي ق�د ت�ح�ول�ت 

 الى رماد بارد ..
إنتابني شعور بالتالشي.. وبأن اصابع قدماي التحمالني، واص�اب�ع 
یداي ال قدرة لھما على االحتفاظ بحف�ن�ت�ي ال�رم�اد، ك�ن�ت ات�ال�ش�ى 
شیئاً فشیئاً، وفي قلب الركام سقطت وغ�ب�ت.. ول�م اع�د ادري م�ا 
كان وماحدث.. اال انني كنت اعرف جیداً بأن روحي ق�د غ�ادرت�ن�ي 
وراحت تطوف كالمالئكة في ارجاء الم�ت�ح�ف.. ت�رف ف�ی�ھ ال�روح 

 وتحتفي بالفضاء .. ثم تتالشى .
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 أصابعي.. في سور نینوى
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تركتھا ھناك . كنت أصر على بقائھ�ا ح�ی�ث أس�ت�ش�ھ�دت.. ف�ل�ی�س 
 ھناك مكان أفضل من المكان الذي سقطت فیھ .

تركتھا ھناك، كما لو أنھا ك�ان�ت ب�ذوراً ت�دف�ن ف�ي ق�ل�ب األرض.. 
 فتنبت خضرة بعد زمن..

تركتھا ھناك.. وفي ظني جعلھا تتجذر في ال�م�ك�ان، ل�ت�ص�ب�ح إرث�اً 
 وذاكرة اباھي بھا نفسي بعد سنوات ..

تركتھا.. وفي بالي أنني احفظھا وأكتب لھا الخ�ل�ود.. ل�ت�ك�ون أث�راً 
 وبصمة لرجل أصر على أن تكون في ذات المكان .

حیث قطع�ت   –االبھام والسبابة والوسطى  –تركت أصابعي الثالث 
بعد سقوط صخرة علیھا.. وأنا احفر بح�ث�اً ع�ن آث�ار ی�ع�ت�ق�د أن�ھ�ا 

 موجودة في سور نینوى .
كانت مدماة، ویدي تنزف ونبض قلبي یخفق بسرعة.. ف�ی�م�ا األل�م 

 یشل حركتي.. بالكاد اوصیت العمال الذین أحاطوني :
 أوصیكم خیراً بأصابعي.. أرجوكم ادفنوھا حیث قطعت .. -

حدقوا في وجھي.. كانوا منشغلین بم�ع�ال�ج�ت�ي ون�ق�ل�ي ال�ى أق�رب 
مستشفى، فیما كنت أوصیھم بأصابع لم تعد لي صلة بھا إال ص�ل�ة 

 الرحم !
 قال المھندس اآلثاري القریب مني :

 إدفنوھا عمیقاً في قلب السور الذي نقوم بترمیمھ .. -
 وتوجھ نحوي قائالً :

إطمئن.. إخترنا ألصابعك المكان األثیر الذي ی�ل�ی�ق ب�ھ�ا.. إخ�ت�ر  -
 سالمتك وعالج جراحك .

حین خرجت من المستشفى معافى؛ ك�ان أول م�ك�ان أزوره، ق�ب�ر 
 أصابعي .

تأملت المكان، ضربت لھ النیاشین، وآثرت أن أح�م�ل ل�ھ األزھ�ار 
 إكراماً .

كنت الكائن الوحید الذي یزور قبره.. قبر أصابعي، أصاب�ع�ي ال�ت�ي 
ترقد بسالم، غیر معنیة بما تبقى من أصابع في ی�دي.. ال ع�ل�ی�ھ�ا، 
لن أتوسلھا العودة الى یدي وال دفء قلبي وال شعورھ�ا ب�ح�رك�ات 

 یدي التي كانت تنتفض في مواعید غیر معلومة .
 سألت طبیباً عن الحال واألحوال فأجاني بقولھ :

نعم.. كل األعضاء المقطوعة، تحس بالف�ق�دان، ون�ب�ض�ھ�ا ی�أت�ي  -
 بین فترة وأخرى .

قلت.. ودفنت قولي في عمق الصمت.. ربما كانت أصابعي ت�ت�ح�رك 
 وھي في قلب التراب .

أحسست بالطمأنینة، وأدركت أن المكان الذي إخترت�ھ ألص�اب�ع�ي.. 
كان یلیق بھا، فھي أصابعي.. تعّرقت واخشوشنت وحرصت ع�ل�ى 
أن تفتش في سور نینوى بحثاً عن آثار تعود الى زم�ن غ�اب�ر، او 

 تعمل على ترمیم ما حذفتھ عوامل الطبیعة وما نخره الزمن .
كانت أصابعي جدیرة باالحترام.. تاریخھا یشیر الى أنھا لم ت�ل�م�س 
حراماً ولم تحتضن فساداً ولم تؤذ مخلوقاً ول�م ت�ت�وس�ل أح�داً ول�م 
تتعامل بكبریاء مع أحد.. لكن من نكد الدنیا أن تلقى ح�ّدف�ھ�ا وھ�ي 
منصرفة بجد الى عملھا في الت�ن�ق�ی�ب، ف�رص�دت�ھ�ا ص�خ�رة ض�ال�ة 

 وقطعتھا .
كانت شھیدة بحق، وإن كانت تمسك فأساً ص�غ�ی�رة ل�ل�ت�ن�ق�ی�ب.. ال 

 أرادة تغتصب من اآلخرین حیاتھم بالقوة واالكراه واالغتصاب .
قدمت رثائي ألصابعي.. نثرت ماء كنت قد حملتھ في قنینة، ف�ك�رت 
بزراعة شجرة زیتون، أو شتلة نرجس، او تبخیر المكان.. لك�ن�ن�ي 

 آثرت أن اترك أصابعي للشمس والریاح والمطر ..
المطر سیغسلھا من التلوث، وال�ری�ح ت�ج�ع�ل�ھ�ا ت�ت�ن�ف�س ال�ح�ی�اة، 

 والشمس تأخذ بھا الى الحریة والبھاء والنور ..
 آه لو كنت أصابعي.. قلت بلھفة، آه لو كانت أصابعي معي ..

وما بین أن نجتمع أنا واصابعي، أو نفترق عن بعضنا؛ كنت أحس 
بأنني وأصابعي ال نت�ج�زأ.. وم�ن ھ�ن�ا الی�ت�ج�زأ الس�ور ع�ن أل�ق 

 الحاضر والمستقبل ..
 نلتقیكم في العدد القادم .......... 

   ا  اا  (اع اوا أ)  
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