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 تقديم


 علي الشيخ دمحم  الشبيبي من العمة إلى الماركسية 

هامش على مذكرات الزعيم الوطني والمربي التنويري  والشاعر المجدد علي 

 الشبيبي

 (   شاعر صيني قبل الميالد)ولدوا وتعذبوا وماتوا 

 (: علي الشبيبي)أنا معجب بحكمة إيليا أبي ماضي 

 خذذذذ مذذذا اسذذذتطنت مذذذن الذذذدنيا وأهلي ذذذا

 

 لكذذذذذذن تنلذذذذذذتم يلذذذذذذيال كيذذذذذذ  تنطي ذذذذذذتا 

 
فدعني أيها القارئ   عشتهما بكل الحواس حدث ذلك في زمان ومكان محددين 

أقدم لك قراءتي وهي وثيقتي الوحيدة وال تسلني عن الكيف والكم المبهظين الن ذلك ما 

األول صاحب ! إسمان مهمان هما محورا هذا الكتاب الخطير!! نهض به سواي

نجل  السيرة الخالدة علي دمحم الشبيبي واآلخر صاحب المراجعة والتحقيق دمحم الشبيبي

وذلك يغنيني عن تكرار القول وترتيبه ! تِْربِي وصديقي االنترنيتي: صاحب السيرة

، المترَجم له (جشتالت)فالسيرة التي بين أيدينا سيرة شمولية وفق نظرية ! وتسويغه

! من النظرية إلى األمثلة! الجيم وهو صاحب السيرة يبدأ بالكلي وينتهي بالجزئي بفتح

  ومفكر استباقي له تحليالته المقبولة! رف ال يسهب وال يوجزفضال عن انه كاتب محت

ومناضل صعب تعرفه السجون والمنافي وشاهد مؤتمن فيما أدلى به !! لعصرنا هذا

وفضال   !الضئيلة كما يلتقط العينة الجزيلة  من شهادات ومصور يقظ يلتقط الجزئية

ئدة جديدة ظهرت في الربع أخالقيات را عن هذا الفضل فالمترَجم له ان هو إال ثمرة

مهمات نهد  هي! األول من القرن العشرين واجهت أخالقيات سائدة من القرون األولى

دون عناء أو استراحة أو شكوى من طول الطريق ووحشته وقلة الناصر  بها المترجم

! وانشغال الرفيق بمكابداته أما الزاد فال زاد سوى ما يباركه عرق الجبين  وضنه

لكنه ! وق قبل سواه للوطن وبعبارة أدق وكأنه منذور دون غيره للمواطنفكأنه مخل

يسَّر عمل ولده األستاذ دمحم الشبيبي خالل شغله على التحقيق والمراجعة وسهل عليَّ أنا 

عبد اإلله الصائغ مؤونة التقديم وإشكالية التمهيد بما يتكفل به علم تحليل النص من 

الدامية لنتجول  دمحم الشبيبي فقد فسح لنا تجربة العناء  فليرحم هللا علي! تفكيك وتركيب

فتى نجفي عراقي عربي أممي ! الرخاء الهانية  فيها وربما نتسكع كما لو كانت تجربة

شبيبي آخر أفنى زهرة روحه في سبيل ! والترتيب المعكوس ادخل في أفكاره وأسفاره
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على الديمقراطية المدنية   خةالعراق والعراقيين والسالم والمسحوقين فوق قاعدة راس

دولة المؤسسات والدستور المدني بحيث تكون الرابطة األم  على وتحت سقف ثابت

هي الوطنية العراقية بدال من الوثنية الطائفية أو العنصرية وتكون حدود العراق حدودا 

أو متوجس طائفيا أو متوسوس   ال يطمع باختراقها جار متربص أمنياً أو طامع نفطيا

! في الحرب وسلسبيل يدفق الحياة في السلم عراق حدوده الحمم والبراكين!! عقائديا

داخل   والتقاعد الطعام واإلقامة والكساء والدواء  مع تنشئة مواطن موفور الكرامة في

بنيت  دولة مدنية مهابة ونظام مؤسساتي عادل والنظر إلى الكون كما لو انه بيت واحد

يسكنها بشر ( ختلفة الخصوصيةم)والمساحات والهموم  غرف مختلفة األلوان فيه

مختلفون في السحنات والوالءات واللغات والعروق مؤتلفون في احترام اآلخر وعشق 

هذه في زعمي خالصة الخالصة لقراءتي مذكرات أستاذ  !الطفولة والجمال والسالم

فذاك غاية هدفي األجيال الشيخ النجفي الماركسي علي الشبيبي فإن أصبت فيما قرأُت 

هنا وان شططت فان الشطط ليس نهاية الحقيقة ألنه ادعى إلعمال الفكر واستنطاق 

موا شططي وأنا هنا ال ادّعي استحالتي ! النص يستفز المعنيين وذوي االختصاص ليقّوِ

  على الخطأ  ولكنني ادعي صدقيتي فيما رأيت وقرأت وكتبت وفق خصوصيتي في

المحقق األستاذ دمحم الشبيبي وتجاوزي مكابدات الوحدة  جهدي واجتهادي وحواري مع

 . وحنين الوطن قرنا ربع قرن بالتمام الغربة   وصقيع

علي الشبيبي سليل األسرة الدينية المعروفة نجفيا وعراقيا فهو معمم كما يفترض 

! ملتزم بطقوس رجال الدين وهو لكذالك لكنه اختار الطريق الوعر المحفوف بالخطر

 ! دخل ذاكرة التاريخ بجواز ماركسي  تم مع هو 

هل قلت ماركسي؟نعم نعم فالرائد علي الشبيبي ماركسي بامتياز لكنه نجفي 

بامتياز وتاريخ بيت الشبيبي مغدق أبوه شيخ دمحم الشبيبي وأخوه الشهيد حسين الشبيبي 

رضا  الشيخ دمحم)وأوالده أي أبناء عم والده -عم والدهـ وجده الشيخ جواد " صارم"

الشبيبي والشيخ دمحم باقر الشبيبي وهما شاعرا ثورة العشرين وخطيباها وزعيمان في 

كوكبة زعماء ثورة العشرين ولبثا يقارعان التخلف باسم الدين واألخالق حتى آخر 

  لتكون عاصمة 2902فما أجدر بمدينة النجف وهي تخطو نحو عام (! يوم في حياتهما

ه المدينة أن تصنع شهادة تكريم تحمل اسم بيت الشبيبي فقد عالمية للثقافة ما أجدر بهذ

انفق جميع أعالم بيت الشبيبي من اجل العراق ومن اجل حضرة العراق أعمارهم  

والماركسية في النجف ماركسية طريفة فهي تحضر مجالس ! وأموالهم واستقرارهم

وهل ننسى ! الحسين وتشارك في العزاءات ولكن بخطابها دون أن يتحسس احد منها

 :الشهيد حسن عوينة الذي كان يكتب للعزيات شعرا  مثل

 يا أبا الثواِر يا خيَر ش يْد   *

 يد سلكنا دْربََك الحَر المجيدْ   

 فأطحنا بطغاِة الحكِم لم    *

 يوهن النزَم رصاٌص أو حديدْ   
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والرائد المربي الشاعر المناضل !! نعم ماركسيو النجف يحترمون خصوصياتها

وقد كتب سيرته بيديه ورحل ! دمحم الشبيبي دخل التاريخ بجدارة ولن يغادره بيسر علي

بمصادفة شهر شعبان في  0000ولدت في شهر تموز عام )إلى السماء قارن قوله 

، وها نحن 0004وغادر أبي الشيخ دمحم الشبيبي مدينة النجف في أواسط عام . منتصفه

ولد أخي الشهيد حسين في قرية  0004ا العام وفي هذ! نعود إليها قبيل ثورة العشرين

وحين أصبحت في سن ! تقع بين الناصرية وسوق الشيوخ  تدعى كوت آل حواس

على " مله"فأهالي الجنوب يطلقون كلمة " ملّة"لدى امرأة   الدراسة أودعتني عائلتي

ثم  .!المعلم االبتدائي أو معلمة األطفال وكذلك يطلقونها على المنبريين الحسينيين

في سوق الشيوخ تم فتحها من   أدخلت مدرسة ابتدائية اعتقد أنها أول مدرسة أنشئت

–لقرب الوصول إلى المدينة   ولم ننس النجف!... قبل سلطة االحتالل االنجليزي

والى البيت الذي . التي كنت أسمع من أهلي عنها وهم يتلهفون للعودة إليها -النجف

وليس . وقد سبقه إلى الوجود أربع بنات" علي"ذكر سماه قُّرت به عينا أبي بأول مولد 

لتنقلنا إلى أبي   ويوم غادرنا النجف إلى قرية الكوت ركبنا الحمير!الذكر كاألنثى؟

هكذا ...( كانت النجف إذ ذاك محتلة من اإلنكليز  !صخير، ومن ثم استعملنا السفينة

اقتدار روائي محترف إذن يتصرف صاحب السيرة بالحوادث واألزمنة واألمكنة ب

ونجح علي الشبيبي فيما أراد فقد حافظ ! يريد أن يضغط أشياء كثيرة في كلمات قليلة

الموائمة  على طزوجة الزمن ورائحة المكان ومركزية القص كما حافظ على الحبكة

هذا مثل ثان نعرف من خالله كيف تأقلم في النجف وهو ! لسيكولوجية القراءة فالقارئ

. في ساحة المسجد - طالب–هنا كتّاب )...سوق الشيوخ بعد " ملّة" لم يتخرج من

صبية صغار . أربعة صفوف متراصة يشكلون مربعاً مع الجهة التي يجلس فيها المعلم

إذن سأكون معهم منذ . في سن السادسة، وكبار تتراوح أعمارهم العاشرة أو أكثر قليالً 

بعد بضعة أيام ألحقني أبي بالمدرسة ...  !!اليوم لكي أكمل قراءة القرآن، وأتعلم الخط

الرسمية الوحيدة آنذاك، ومع إني أجيد القراءة والكتابة وعملية الجمع والطرح، فقد 

ً عليّ . قبلت في الصف األول ابتدائي  هكذا إذن هي سيرة (. وكان الذهاب إليها شاقا

من " ملّة"الـمتحركتين لشخصية   فنيتين  ذاتية بديباجة روائية فمن خالل صورتين

نفهم شطرا من تاريخ التربية والتعليم في العراق في الثالثة ! سوق الشيوخ إلى النجف

عقود األولى من  القرن العشرين ويحدثنا علي الشبيبي عن ميقات التحاق أطفال 

هذه النقلة ! المتلبس بالطقوس العثمانية" ملّة"النجف بالمعلم العصري تاركين زمن الـ

دريس العثماني إلى التدريس الحديث العراقي ليست نقلة عابرة فهي من صورتي الت

نضال مرير لشيخ بن   !ثمرة نهد به مصلحو النجف المتأثرين برياح العصر الجديد

( األفندي)  شاء أن ينتقل من زي العمة وانزياحاته إلى الزي المستورد  شيخ حفيد شيخ

": أم البط"ل تعيين له في قريةويتواصل حديث  علي الشبيبي مع  أو! وإشكاالته

ً نزيالً في بيت رئيسها " أم البط"مازلت في القرية ) ، يطلق القرويون "الشيخ"ضيفا

وقد جرى لي أول تعيين في هذه القرية في تشرين . على رئيس العشيرة" الشيخ"كلمة 

 ( 0005األول عام 



 

 10 

عن شبح تكتم على ويتركنا نواجه  التحقيق معه في التحريات الجنائية ويلمح لنا 

وبعد أن أدلى اآلخرون بإفاداتهم، أرجئت )اسمه سموا وتعففا كما تكتم المحقق 

 00/0/0054وفي األسبوع التالي، حضرنا وصدر القرار يوم . المرافعة إلى حين

إال أنا والمحاميان " صالح الحيدري ورفاقه"شامالً بسجن كل أولئك الذين ضمتهم ملفة 

غادر المحكمة، بعد أجراء ما يهم شرطة " م"صديقي . عنا حيث أفرج" م"وصديقي 

لماذا؟ مدير شرطة المحكمة، بلهجة طيبة قال لي، يا . المحكمة، دون أن يكلمني بشيء

أتدري لو أنه أعترف، إن السجل الذي عثر عليه  -حسين-سيد علي، كم تألمت ألخيك 

لما ُحكم عليه  -رر الوطنيالتح-بأنه يعود لحزبه  -مع فهد وجماعته-في تانكي الماء 

 !.(أبداً 
 


 !!سني جيم 


هذا الشبح جعلته نصا وحللت ورممت فتوصلت إليه أو تهيأ لي إنني توصلت إلى 

دمحم علي الشبيبي أن يجيبني هل هو الصديق الشاعر   فناشدت المحقق!! شخصيته

لمعاصرة في المناضل وربما الفقير الذي كان يجلس معنا جماعة ندوة اآلداب والفنون ا

 ومات خالل عبوره الشارع حين دهسته سيارة؟؟( فالن الفالني)مقهى أبو البسامير 

  ..أستاذي العزيز والمتابع الرائع)وجاءني الجواب كما الصاعقة 

آه يا سيدي . تحياتي وأرجو أن تكون قد تحسنت صحتك بعد الوعكة األخيرة

انتمى هذا الرجل للحزب عن طريق  .-فالن الفالني-نعم المقصود هو . النجفي األصيل

بذلك لم  -صارم–وعندما تم قبوله في الحزب وعلم الشهيد حسين  0050والدي عام 

وأصبح . يرتح لذلك ولكن والدي ربما كان متأثرا به ألنه من أقرب أصدقائه وأعزهم

عضوا في محلية النجف وكان والدي مسؤوال لمحلية النجف ورشحه لحضور 

وساهم في المؤتمر األول والذي حضره مع . وتعرف على فهد حينها الكونفرنس األول

بعد اعتقال فهد ورفاقه في السجن واستلم مسؤولية الحزب الخائن مالك سيف، . والدي

بعث مالك على والدي لمقابلته باعتباره مسؤول محلية النجف ومرشح للجنة 

يذكر –ك على قادة الحزب يذكر والدي أنه عند لقائه بمالك الحظ هجوم مال. المركزية

وطلب مالك من والدي االلتحاق بالعمل الحزبي في بغداد  -والدي هذا في مذكراته

ويقول الوالد رفضت ... لكن والدي كان مترددا في االستمرار بالعمل الحزبي... بجانبه

وكان هذا في  -فالن الفالني-ثم قررت االستقالة وسلمت مسؤولية المحلية لـ ... طلبه

والدي على التنحي فهو يقول ولم ألتحق بعد هذا بأي   ، وأصر02/09/0054

بعدها تمت " أتق شر من أحسنت إليه"وهذا ما يذكره الوالد في موضوعة   !!جماعة

ويروي . بقى يقود محلية الحزب  إعادة الوالد للوظيفة في الناصرية وفالن الفالني

َل  0056ن األول كانو 0الوالد في ذكرياته، كيف تم اعتقاله يوم  في الناصرية وُرّحِ

رحمه هللا قد اعتقل قبله بأيام  -فالن الفالني-إلى بغداد للتحقيق معه ويكتشف أن 

" الصدف اللعينة"و " الويل"الخ الرواية ستجدها في موضوعتي ... واعترف عليه 
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هذه هي القصة إنها أصبحت من الماضي لذلك قررت عدم ذكر األسماء فيها كي ال 

ولكن الراحل فالن الفالني أساء لوالدي كثيرا فشوه موقف والدي . بب إحراجا ألحداس

بحكم عالقاته االجتماعية ومستغال وجوده في النجف بينما كان والدي بعيدا عنها في 

ويظهر أن األستاذ خالد جواد كاظم شبيل أيضا سمع نفس القصة عن هذا . الناصرية

أما عما ذكرته لي عن . يضا في المحلية أو دونهامن والده ألن والده كان أ  الرجل

فهذه كذبة ال أكثر ألن والدي هو من كان   العالقة الشخصية بين فهد وفالن الفالني

مسؤوال عن المحلية وكانت عالقته أوال بداوود الصائغ ثم بالشهيد زكي بسيم وبحكم 

ني مسؤوال لمحلية وعندما أصبح فالن الفال. أن حسين شقيقه كان يلتقي كثيرا بفهد

النجف كان فهد معتقال ولم تسنح له الفرصة بلقائه فال أعتقد أن له عالقات تنظيمية 

أنا ال تتوفر لدي معلومات عنهم سوى . وشخصية غير حضوره للكونفرس والمؤتمر

ما كنت أسمعه من األهل، فوالدي دائما يذكر أنه لم يفعل ما فعله فالن الفالني الذي 

لقد ... ن المدرسة وأجبرهم على بيع النفط في عربانة تدور في الشوارع سحب أبناءه م

تصور أصدر . الحظت بعض من يكتب المذكرات يبالغ وربما يسئ دون قصد

 ـ فهد وحازم وصارم-شخصية محترمة كتابا عن فهد أدعى فيه عندما تم استدعاؤهم 

 -الخ ...كتب ومالبس ومراسالت-ممتلكاتهم الشخصية واترك وقد إلعادة المحاكمة

الغريب أن هذا الرجل يصدر كتابه بعد أكثر من خمسة عقود على إعدام ! أمانة عنده

بينما كانت له مكانة مرموقة بعد ثورة تموز وحافظ لحد ما على عالقته .... القادة 

عائلة نبحث عن أي لم ينشر في تلك الفترة هذه المعلومات وكنا ك -كصديق–بالحزب 

لماذا صمت كل هذا الوقت ولم يكشف ذلك بعد ثورة ! أثر من آثار الشهيد

المعلومات التي أثارها في   ؟ وقد كتبت ثالث مقاالت ناقشته فيها عن!0046تموز

كتابه ونشرت المقاالت في المواقع وفي صحف المدى وطريق الشعب، وأوصلها له 

اآلن وبعد وفاة . رد على مقاالتي ولم يدافع عما طرحهالكاتب دمحم علي محي الدين فلم ي

كثير من القادة وشهود األحداث تسمع كثيرا من األدعياء، ولألسف أن البعض يتقبل 

استرسلت فمعذرة   مرة أخرى أستاذي الصائغ. بعض االدعاءات دون تمحيص

 ( المحقق دمحم الشبيبي -لإلطالة

وربما بخست المحقق ! وتختزل وتفلتر كل شيء مهم وذاكرة تبوب  تكتنز  حافظة

ماجستير هندسة مقيم  فقد بذل دمحم الشبيبي وهو! وهو نجل صاحب الترجمة حقه

وعائلته في السويد جهدا ال يستطيعه إال القلة النادرة من محققي النص التاريخي وجل 

كيف سيحقق الشبيبي الصغير النص وهو لم يدرس علم  توجسي كان منحصرا في

مع كيبورد أصم يخلط  وال مناهج تيسير العمل المخطوط للطباعة، كم سيعاني التحقيق

لكي يؤهل المذكرات إلى الطباعة فتكون عصية على ! الحروف أحيانا أو يستبدلها

وكنت من خالل االيميالت المشتركة بيننا والمهاتفات محرجا في ! الضياع بل اإلهمال

ائدة واكتشفت انه يصغي إلي بصبر توجيه بعض اإلشارات للمحقق على سبيل الف

أقول !! وأدب نادرين جدير بمن يكون علي أباه والشهيد صارم عمه والشيخ دمحم جده

وكان علي أن اقرأ أوال ! هذا ألنني طالعت أول وهلة مذكرات والده وال أقول قرأتها
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في احترافية  فهالني أن المحقق بفطرته السليمة توصل إلى أمور مهمة ! ثم أوجه

تسرعي ومن فضول  على  بحيث لمت نفسي ! ولو بتقنية بسيطة أحيانا التحقيق 

ر اطالقا بوعي ! إشاراتي ودأب يحمد  فهو يشرح ويحلل ويؤول ويرمم وال يَُجّسِ

إذا نسي الوالد المكان جد واجتهد الولد ليضع اسم المكان وان فات الشبيبي ! عليهما

غير ليسقي عطش النص من جهده واجتهاده الكبير الزمن أو االسم هرع الشبيبي الص

يمكنني )بل إن المحقق كان من خالل السيمانتك أو الداللة ال يتردد في استعمال عبارة 

بالحزب وبالتحديد " صارم"إن ارتباط عمي الشهيد حسين )...  قارن!( الجزم

ولألسف لم يشر والدي . 0050كان في النصف األول من عام " فهد"بسكرتير الحزب 

ولكن من خالل ربط وتسلسل . في ذكرياته بوضوح في أي شهر بدأت هذه العالقة

–تأريخ بعض األحداث التي ذكرها الوالد يمكنني الجزم أن الشهيد نشر مقاالته في 

حيث بدأت  0050واستدعّي من قبل فهد بين نيسان وحزيران  0050 -حزيران/نيسان

ظام مكتبة الكونغرس األمريكي يضع وعلى طريقة التحقيق وفق ن- .(عالقته بالحزب

األسماء  المحقق المعلومة هامشا على النص باعتداد أن بعض القراء ال يعرف 

النهم كثرة ولذلك  فهم قلة بل يخاطب الكافة   ومسمياتها فالمحقق ال يخاطب الخاصة

االسم الحزبي للشهيد " صارم)"كان ينزل المعلومة كلما اضطره السياق إليها قارن 

االسم الحزبي " فهد"و. خالد عضو المكتب السياسي حسين الشيخ دمحم الشبيبيال

. لمؤسس وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي الشهيد الخالد يوسف سلمان يوسف

االسم الحزبي للشهيد الخالد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي " حازم"و

ورؤيته بعد أن نشر جل وكثيرا ما كان يوضح لي منهجه (. العراقي زكي دمحم بسيم

 . مذكرات والده الخالد ليضعني في الصورة

وبعد فالتحقيق كان ثمرة جهد لرجل ينوء بثقل السنين والغربة واالعتالل 

حقه بعد سقوط نظام صدام حسين فلم تعد إليه حقوقه كناشط   وغمط والتهميش 

وكم كنا ! صفضال عن البعد عن المكان والزمان اللذين كتب فيهما الن!! سياسي

ومغامرة محفوفة باالحتماالت  نتذاكر في موضوعة تقديمي فانا أجدها مسؤولية ثقيلة 

وكان الشبيبي ! أزيد أعالم النجف من متدينين وعلمانيين وبين بين وأنا الذي غطى 

 .محبب حميم ايميالت ومهاتفات دون كلل بنحو  دمحم يستحثني 

 

 شذرة أوىل

تحية ود واعتزاز ال أعرف  عبد اإلله الصائغ المحترمأستاذي الفاضل الدكتور ) 

كيف أشكرك على الثناء الذي تكيله بحقي أنه بحق شهادة أعتز وأفخر بها من أستاذ 

إن ما قمت به من . متخصص تشهد له الساحة األدبية والجامعية في بحوثه ودراساته

م خبرته الحياة محاولة لنشر كتابات الوالد الهدف منها تعريف القارئ بنهج معل

تجربته الظروف التي مّر بها وهي ظروف قاسية وكان مخلصا في   التعليمية وصقلت

قبل   ...عمله ودائم البحث في تطوير نهجه وأسلوبه في التعليم لكنه كان مغبونا دائما 
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أيام كنت ومجموعة من األصدقاء مجتمعين في بيت صديق فقلت لهم أن والدي كان 

ي في السجن وصديقي ولكن لألسف لم تسنح لي الظروف معلمي وأبي وزميل

ثم سجنت  !سنة 08فقد سجنت لستة أشهر وكان عمري... لالستفادة منه كما يجب 

لخمس سنوات ووالدي لسنتين وعشت معه ألشهر ثم تفرقنا ألنقل إلى سجن نقرة 

السلمان ويبقى هو في سجن الحلة ولم أستفد بشكل جيد من وجودي معه بسبب 

وبعد سنتين من انقضاء فترة الحكم تذكر عبد السالم عارف أنني .... روف التعسةالظ

صغير السن فحصلت على إعفاء عما تبقى من محكوميتي وشملت هذه المرحمة 

وبعد خروجي عشت في بغداد ألنهي دراستي ... يوما ال أكثر 02والدي فربح منها 

داد أيضا لم أسلم حيث تمت مداهمة وفي بغ... الثانوية بعيدا عن مضايقات أمن كربالء

ثم أنهيت البكالورية ... وعدت إلى كربالء... البيت وهربنا أنا وأخي الراحل همام

 0084فاعتقلت بسبب فوزي في االنتخابات الطالبية عام .... ودخلت زراعة بغداد

... كعامل في معمل التعليب في كربالء  واضطررت للشغل... وفصلت من الجامعة

وسافرت وحصلت على لقب ... 0080ل على دراسة في بولونية عام بالحصووفلحت 

وبعد خدمة عسكرية قصيرة وتأجيلي  0044مهندس وعدت للوطن لخدمته أواخر عام 

ثم .... الزعفرانية أيضا بعيدا عن األهل/ عملت مدرسا مساعدا في معهد التكنولوجية

ي وتركت الوالد واألهل بعد أشهر اضطررت للهرب مجددا بسبب مضايقات حاقت ب

المهم من ! على أمل أن أعود لو تحسنت األوضاع ولكن كان أمال ال يستند إلى واقع

لم أستفد من والدي خالل وجودي في العراق   كل هذا الحديث كنت أريد أن أقول أنني

وبعد سقوط  -قواعد وإمالء-فقد تعلمت منه الكثير خالل مراسالتي له ومالحظاته لي 

دأت بنقل مخطوطاته وتنظيمها ونشرها، كنت أيضا أتعلم منه وهو ميت، فكنت الصنم ب

وضربت . كثير البحث واالستفسار والتأكد من إعراب بعض الجمل وحكم األعراب

" نحن المثقفين"لهم أمثاال من تجربتي مع مخطوطات الوالد، قلت ذكر والدي عبارة 

لى أنها منصوبة على االختصاص ؟ ألصل إ!قلت أثارتني وتساءلت لماذا نصب الخبر

في   طبعا هذا توصلت له بعد بحث وتقص -نحن أخص أو أعني المثقفين-فأصلها 

إن أسلوب الوالد ولغته تدفعني أحيانا للبحث ! الكوكل وهذه إحدى نعم االنترنت

والتقصي لذلك فوالدي مازال يرفدني بعلمه وأدبه وأنا أحس بلذة في هذا بحيث أني 

ألركز وأنقل  -أم نورس وهذا بفضل زوجتي السيدة-ن التزاماتي العائلية تركت كثير م

على الحاسوب وقد أخذت مني جهدا كبيرا، ألن الدفاتر والخط  جميع مخطوطات الوالد

المهم أنهيتها وإن وجدت أخطاء فهي . تأثرا كثيرا بالقدم وبتداول اآلخرين لها وإخفائها

 (. عفوية بسبب النقل أحيانا

ل دمحم الشبيبي معي كأنه يقرأ خواطري في كيف جرؤ على التحقيق الذي ويسترس

الغريب والمضحك أن أحد )... قارن معي   يقتضي علوما أخرى كالنحو مثال

سنة وكثير المطالعة واقتناء  09األصدقاء في الجلسة وهو معلم متقاعد له خدمة 

نحن -: جالسين بمثل فقالوأراد أن يوضح لل... قال يجب أن تنصب المثقفين... الكتب

واعترض عليه الجميع كيف ...!. فالعمال فعل والعراقيين مفعول به -العمال العراقيين
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عام وكثير  09هذا نموذج لمعلم قضى في التعليم ... إلى فعل -العمال–حول االسم 

ي حينها قلت لنفسي ال بأس فان.... المطالعة واقتناء الكتب ومتابع جيد للبرامج الثقافية

رغم غربتي لسنوات طويلة واني تركت دراسة القواعد معتمدا فقط على معلوماتي في 

و هذا خطأ -  الثانوية وحرمت خالل غربتي من مواصلة تنمية معلوماتي النحوية

عزيزي الدكتور عبد . فأني أجد نفسي في وضع نسبي أفضل من اآلخرين -اقترفته

ال أدري كيف استرسلت . تك الكثيراإلله الصائغ أطلت عليك وربما سرقت من وق

أخيرا ألف تحية ورمضان مبارك . سأتصل اليوم أو غدا ونتحدث. بالكتابة فمعذرة

وكما يقول ( 2900/ 6/ 00  واسلم مع خالص حبي وتقديري المخلص أبو نورس السويد

 :المثل النحوي في إعراب النقص لألسماء الستة

 بأبذذذذذذذه ايتذذذذذذذد  عذذذذذذذدي فذذذذذذذي الكذذذذذذذرم

  

 أبذذذذذذذذه فمذذذذذذذذا  لذذذذذذذذم ومذذذذذذذذن يشذذذذذذذذتابه 

 
 فهل مقدمتي ستضيف شيئا؟ ! نعم إن المحقق متماه مع سيرة أبيه المشرفة

وهل كان المربي والمناضل والمفكر علي الشبيبي إنسانا بسيطا وجد نفسه في 

تنور سياسي ال يعرف الرحمة؟ وهل كانت حياته ومنجزاته ومغامراته ضربا من ردة 

الفعل؟هل كان يمكن أن يكون شاعرا من طراز رفيع مكتفيا بجمهوره؟هل كان يمكن 

ياته في التربية والتعليم وعندها لن أن يكون معلما رضيا راضيا هنيا هانيا له نظر

تتعدى مشاكله دائرة المعلمين والمدير والطالب والمفتش؟هل خسرنا مفكرا كان 

بوسعه قراءة الواقع الوطني والديمقراطي لننتفع بتوصالته فيختزل الوطن من خاللها 

مسافات جهدية وزمنية ومكانية؟ هل خسرت األحداث الالهبة السريعة مؤرخا كان 

كنه أن يهرب إلينا كثيرا من أسرار السجون والسراديب واألوكار والقصور يم

لكنني مضطر !! والحدائق الخلفية؟ هل أداة استفهام جوابها ال يزيد عن ال أو نعم

إذن ! وللضرورة أحكام! لتحميلها مؤونة أداة استفهام جوابها طويل وإعرابها جليل

المربي والشاعر )هو هؤالء جميعا   بيفعلي دمحم الشبي! نحن قبالة خمسة في واحد

بسيطا بساطة الماء والهواء على الطبيعة ومركبا  تراه ( والمناضل والمفكر والمؤرخ

والكتابة عن الناس البسطاء ليست بسيطة كما يتبادر للذهن ! كما هما في المختبرات

بسيط ولكن  والمناضل! السذاجة وال النية الحسنة فالبساطة تضليل ال يعني ! أول وهلة

والمربي بسيط لكنه المادة األولى ! أن تتشكل من دونه  ال يمكن للديمقراطية المركَّبة

والشاعر بسيط ولكن سل أرسطو عن مكونات فن الشعر ! لصناعة الحضارة

لكنه رؤيوي استباقي و يرى ابعد من انفه ويعرف النتيجة   والمفكر بسيط! ومكنوناته

أزق ال نحسد عليه وهي مغامرة اقتحام حياة إنسان نحن إذن في م! بحساب السبب

على حيواتنا نحن المعاصرين   عراقي نجفي ماركسي بسيط ترك بصمته غير البسيطة

الزهرة ال شأن لها بكينونتها ! دون أن يدعونا إلى ذلك أو يحببه إلينا! له واآلتين بعده

الزهرة تمنح ! حياةووظائفها التي ال تعد وال تحصى وواحد من وظائفها حضانة ال

وال تستطيع الزهرة أن ! البهجة لكل المارين بهجة الشكل واللون والعطر واللمس حتى

تغير عطرها أو ملمسها أو ألوانها فهي مخلوقة لتؤدي وظيفة حياتية وجمالية معا سيان 
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! بالشيخوخة  أو ماتت! في ذلك وهي اآليلة للموت إن ماتت بقطعها أو ماتت بعطشها

مناضل والمربي ليس ثمة خيارات أمامه سوى أن يعطي ال مانع في أن يتعكر كذلك ال

ال مانع في أن يتبعثر ولكن ثمة ألف مانع في أن يكون سببا في تعكير اآلخرين أو 

وإذا كنت أشرت إلى قراءتي للنص بوصفي اآلخر غير الكاتب والمحقق ! بعثرتهم

وأذهلتني عن نفسي أقول عن والقارئ فلي أن أقول عني وقد غمرتني المذكرات 

مقدمتي إنها نبضات روحي وأنا أجرؤ على تقديم رمز عراقي راق ومرب وطني 

! كانت مجالس النجف تشيد بسيرته وكان شعره متداوال! سامق ومؤرخ فطري ثبت

نجفية دينية بحتة وثقافة لبرالية مصرية لبنانية عامة  ثقافة: زد على ذلك ثالث ثقافات

إن مذكرات علي الشبيبي ومن سعد الطالع لم تتحدث ! متصلة جادة وثقافة ماركسية

عنه كفرد ُصْلب أو مرب واع وان كان ذلك مسوغا في فن السيرة والمذكرات ولكننا 

نحن ذوي القراءة المغايرة للتاريخ وضعنا أيدينا دون جهد أو اجتهاد وضعنا أيدينا 

طوال التي كتب على شعبنا تؤرخ للسنوات ال  تاريخية نفيسة ونادرة  على قطع

وهم استقالل العراق الذي أسسته  العراقي أن يعيشها وان يتعايش معها فهي منذ

ووثائقها كما ينشر موقع ويكليكس  بريطانيا وصدقناه وحتى اليوم تنشر أسرارها

شعب جله كادح وفقير وإقطاع ورجال ! وما لدى علي الشبيبي ليس عند سواه! وثائقة

فون ثورات العشرات والعشرينات من القرن العشرين ويعبرون دماء دين وتجار يختط

الشهداء ليجلبوا ملكا غير عراقي يجهل العراق أرضا وسماء وشعبا ملكا فشل في 

هو ذا تاريخ بوثائق يبدأ منذ دشن صاحب الترجمة ..! مملكته األولى على سوريا 

والبد لنا ونحن نقدم ونوطئ ! هوايته في رصد الواقع وتدوينه وحتى يوم وفاته المؤلم

لم يتحدث   !.0004-0000من معرفة الخطيط الفاصل بين سنتي الميالد والرحيل 

علي الشبيبي كثيرا عن نفسه فهو منشبك بهموم الناس منهمك بحريتهم لوال رذاذ نثيث 

لكنه ونحن ! يتطاير خالل السيول التي عصفت بحياته كما عصفت بالشعب العراقي

أ في بيت علم ودين وأدب كما نقول نحن في النجف عن بيوتات  ممن عاصره نش

! والمترجم له من بيت الموامنة! ففي النجف موامنة وعوام! الصفوة من رجال الدين

ورائحة البيت عبقة بالبخور والحرمل المتماهية مع بخور الخشب الحر الذي تتنسنس 

دخل بيت أديب أو رجل دين دائما ثمة مكتبة تواجهك حين ت! دالل القهوة في موقده

والتفاسير والشروح  المصحف الكريم!فالمكتبة ملمح ذو دالالت ال حصر لها

ومجالت ! والمعجمات والموسوعات وكتب الفقه والحديث والشريعة والتاريخ والفلسفة

والحرب  0005من لبنان أو مصر متسلسلة تظهر فضاعات الحربين االمميتين األولى 

يعد احد ابرز بيوتات النجف محتدا  بيت الشيخ دمحم الشبيبي 0050العالمية الثانية 

وبيت الشبيبي سطع وتألق من خالل كوكبة ! ووجاهة فهو ثُرية كبيرة في محلة العمارة

علماء الدين التنويريين والمناضلين األشداء والشعراء المفوهين الذين أضافوا شيئا إلى 

يم الشاعر دمحم رضا الشبيبي والزعيم من نحو الزع  أبجدية النجف مفردات مهمة

الشاعر دمحم باقر الشبيبي والزعيم الديني المتنور الشيخ دمحم الشبيبي هؤالء ظهروا في 

أما عائلة الشيخ دمحم الشبيبي فهي خاص الخاص في ! عصر واحد ومن أسرة واحدة

ر وال شيء لم تفكر في منصب وال وزارة فكان تفكير هذه العائلة التنوي! بيت الشبيبي
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إذن هم كوكبة في بيت واحد من رجال أشداء قارعوا البهتان والعتو ! سوى التنوير

  بالنية والكلمة والفعل ودروعهم في القراع غير المتكافئ جلودهم حريتهم وربما

كيف ال يشتهر بيت كان حاضنة لرجل دين ال غبار على دينه حارب االحتالل ! رقابهم

! الذين نصبهم على شعب يتطلع للحرية بوعي حضاري هءاالنجليزي كما حارب عمال

حضرت في العهد الملكي ! الشيخ دمحم الشبيبي انتخب عضوا في مجلس السلم العراقي

كثيرا من مجالسه الحسينية وكان منبره ينصب في شارع الخورنق قبالة بيت السادة 

هو ! جلوسالبو جريو ومتوسطة الخورنق وكان من الصعوبة أن أجد لي مكانا لل

  عن الوطن  الشيخ دمحم الشبيبي وحاضنة لفتي لم تشغله مشاغل الشباب وفوراته

طويال ومنقبا كثيرا ليتخذ قرارا ال عودة عنه القرار يقول البد   فالتفت إلى شعبه متأمال

ال بد لفقراء الوطن وكادحيه من ! للطاغي من فتيان يزلزلون األرض تحت قدميه

! السياسيين  اللصوص العمالء القتلة والجهلة والسفلة والحثلةرجال تدفع عنهم  أذى 

ولم يتلفت حسين دمحم الشبيبي لكي يعلم من الذي يبدأ الخطوة األولى فبداها هو غير 

هياب وال وجل فطاله حبل المشنقة جنبا إلى جنب مع صديقيه ورفيقيه الشهيدين فهد 

يخ فمه ليقول لنا كان حسين الشبيبي وبعد إعدام حسين دمحم الشبيبي فتح التار! وحازم

مناضال صعب المراس اختار له الحزب الشيوعي اسما معارا هو صارم ليضلل 

وإذا فتح التاريخ فاه فانه لن يمسك عن القول حتى ! أعداء العراق والحزب معا به

تنهتك العورات وتكنس القاذورات وتتنبه األجيال إلى دورة الدماء في الطبيعة 

ولن يدعوا ! القتلة يغيرون وجوههم وخطاباتهم طبقا إليقاعات العصرفاللصوص و

العراقيين لينعمو  ببالدهم ويطمئنوا  بحرياتهم وخيراتهم حتى يظهر من جديد ألف 

 !يقود الفقراء والمعدمين ليجعل سراويل الحكام الجائرين  تبتل فرقا وخوفا سبارتكوس


 شذرة ثانية

" م"شبيل للمحقق دمحم علي الشببيبي يؤكبد فيهبا  موقبف  رسالة األستاذ خالد جواد كاظم

 (.نهد بها متن الكتاب. )في التحقيقات الجنائية ويؤيد صحة رواية علي دمحم الشبيبي


 شذرة ثالثة 

 صدقني أستاذي العزيز البروفيسور عبد اإلله الصائغ الرائع)... 

ألنبي ! إرادتبيكل مبرة أقبرأ قصبائد والبدي عبن أخيبه الشبهيد تنهمبر دمبوعي دون 

تصور أرسلوا لي األهبل تسبجيل للوالبد فبي . أعرف مشاعر والدي قبل أن أقرأ قصائده

آخر أيامه، حيث فقد كلياً ذاكرته وأخذ يخلط بين األشخاص واألسماء حتى والدتي كان 

وهكذا، وخوفا عليه من أن يسبيء لبه ( السيد)وشقيقتي الكبرى يدعوها بـ( أمي) يسميها

لكنبه فبي التسبجيل الصبوتي لبه فبي سبنته ... يس البدار لخمبس سبنواتاآلخرون بقي حبب

األخيببرة الببذي وصببلني يسببألونه عببن أخيببه حسببين، فيبكببي بمببرارة ويببردد اسببمه بببألم 

ويتذكره من دون كل الشخوص واألسبماء، وعنبدما يسبألونه عنبي، يعلبق دمحم انبه طفبل 
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كل التسبجيل ألن بودي أن أسمع صوته ولكنني ال أجرؤ على سماع . صغير مع حسرة

فببي كببل مببرة أحبباول أن أسببمعه تنهمببر دمببوعي دون إرادتببي، وثببق حتببى هببذه السببطور 

كتبتها بتوقف ألن دموعي تنهمر ألني ُحرمت مبن مجالسبة أببي والحبديث معبه خاصبة 

 ... عندما أصبحت أكثر نضجا وهو في أمس الحاجة لي 

 أخيرا دم مع خالص ودي واعتزازي

 عو لك دعاًء نجفيا إصيال بنيل ما تصبو لهوتحيات أم نورس وسارة وند

 (.المحقق/ أبو نورس

 

 شذرة رابعة 

علبي الشببيبي شباعر نضبجت تجربتبه علبى نبار هادئبة رغبم النبار : شاعرية وعاطفية

حمببت علببى زمكانببه وكابببد منهببا بسبببب عتببو السببلطات واسببتهتار  التببي  الالهبببة المحرقببة 

كتبب الشببيبي شبعرا بمبا ! لف والفقبر والمبرضفالمجتمع يئن من التخ! المحتل وتفرط العقد

يقيم ديوانا ونهد الشبيبي الصغير بتحقيقه وقد يكون ما يلي مسببارا للجهبد البذي يبذلبه االببن 

هذه قصيدة نقلتها من تسجيل صبوتي قبديم )لحفظ تراث األب من رسالة تسلمتها منه اقتبس 

أرجبو ! فبأوقعني فبي أخطباءبصوت الوالد ولم تكن مكتوبة، ربما سماعي لهبا غيبر واضبح 

. ولونتهبا بباألحمر" تصطبيني"جاء في أحد األبيات كلمة . مراجعتها فقط وتنبيهي لألخطاء

. حاولت أن أجد معناها في القواميس العربية فالقيبت صبعوبة فلبم أعثبر علبى جبواب شباف

 "(.أم أشرف"وهذا ما أكدته لي شقيقتي  -تستهويني–وأعتقد أن معناها 

قق هي طبيعة فبي بيبت الشببيبي فهبم يتعباطفون مبع الواقبع بالجانبب وعاطفية المح

المحقق يبكي وهبو يقبرأ ! الرقيق من حواسهم ومشاعرهم دون أن يجوروا على الرؤية

شعر أبيه وأبوه يبكي وجده ال يبكي ببل ينشبج وأنبا كاتبب المقدمبة أتماسبك متبأثرا بهبذه 

الشبيخ دمحم الشببيبي  حد أوال جيل الجد ثالثة أجيال في بيت وا! العائلة العراقية العظيمة

ثانيا جيل األوالد والبنات وفي الصميم علي الشبيبي والشهيد حسين الشبيبي وثالثا جيل 

وهبل يعلبم القبارئ إن هبذه العائلبة جرببت ( دمحم الشببيبي)األحفاد وفبي الصبميم المحقبق 

وهبو رجبل ديبن فالشبيخ دمحم الشببيبي ! حبس األجيال الثالثة فبي وقبت واحبد وتجرعت 

معبتم ال يسباوم علبى دينبه وال يتهباون فبي أصبول اإلسبالم وفروعبه هبو كبيبر بببالمعنى 

الروحي وكم كبان يتمنبى أن يكبون واحبد مبن ولديبه  العمري ولكنه يافع متجدد بالمعنى

واالبنبان علبي وحسبين ليسبا صبغيرين مبع فبارق !! علي أو حسين  معمما ورجبل ديبن

لببيس ( دمحم علببي الشبببيبي)والحفيببد ! األمانببة الوطنيببةالعمببر لكنهمببا كبيببران فببي حفببظ 

صببغيرا ال عمببرا وال تجربببة فقببد كببان يسببجن مببع أبيببه ويختفببي مببع أخيببه وينشببط فببي 

انتخابات الطالب ويفصبل مبن الجامعبة وأخيبرا يقبرر الهجبرة بعيبدا عبن العبراق البذي 

ي عيبونهم عائلبة عاطفيبة تبكبي خشبوعا ولكبن البدموع ال تعشب! افتدوه بالدماء والدموع

قببارن معببي أيهببا القببارئ نصببا للمتببرَجم لببه حرفيببا ! فهببم يببرون جيببدا فَيَْنِقببدون ويُْنقَببدون

كنببت فببي نببادي  -حسببين ورفاقببه-حببين سببمعت خبببر األحكببام العرفيببة بحببق الشببهداء )..
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الموظفين في الناصرية، توجهت بعائلتي إلى النجف معتقداً إن الحكم سوف يبقبى أيامباً 

فألحث أببي علبى السبفر إلبى بغبداد علّبه يسبتطيع مواجهبة مسبؤول  في محكمة التمييز،

فلما وصلت النجف واقتربت من البيت وجدته مطوقاً من قبل الشبرطة، . ويخفف الحكم

وقد نفذ حكم اإلعبدام بالشبهيد حسبين بعبد خمسبة أيبام –ودخلت فوجدت النواح والعويل 

كثبر مبن تسبع سبنوات وبعبد أ. -الصبائغ!/ 0050شبباط  04من صدور الحكبم أي فجبر 

قاطعت الشعر فيها، حيث كانت آخر قصبيدة لبي قببل المقاطعبة فبي رثباء الملبك غبازي 

، وكببان نظمببي لهببا علببى لحببن عبببرات أبينببا الشببيخ "أحباءنببا"فارتجلببت هببذه األبيببات 

لبذا جباءت ركيكبة . كنت أنظم شبه ارتجبال وأببي يجباوبني ببالنوح والنحيبب. المحزون

 ...(عربعد ترك طويل للنظم والش
 

 أِحـباَءنـا

 أحباءنذذذذذذذذا طذذذذذذذذتالْت علينذذذذذذذذتا ليالينذذذذذذذذا

 

 لنلقذذذاكموا وأسذذذتتنزف الوجذذذدا مذذذا فينذذذتا 

 
 دا  نذذذذتراكموارجونذذذذا لكذذذذم عمذذذذترا  مديذذذذ

 

 بذذه فذذوش عذذرر النصذذر يزهذذو رياحينذذا 

 
 كم ب ذذذذذا التجذذذذتو مذذذذازا  داويذذذذتاصذذذذتدا

 

 يجلجذذذذلا فذذذذي الفذذذذتاِش للحذذذذتق يتدعونذذذذتا 

 
 ستطذذذتا ب ذذذالَشاذذتلت يذذذتد البذذذتا ي علذذذيكم 

 

 والبذذذذذذذد للذذذذذذذتثاراِف يذذذذذذذتوما  تتوافذذذذذذذتينا 

*      *      * 
  علينذذذذا لكذذذذتم ديذذذذتٌن سذذذذتنوفيه فذذذذي  ذذذذد  

  

 

 فذذذذذون الوفذذذذذتاَء الذذذذذتحر  يحسذذذذذباه دينذذذذذتا 

 
 تم أمذذذذام الذذذذتركِ  أخذذذذتل  يذذذذادة  مشذذذذتي

 

 

 

 

 

 ومارسذذذذذذتتموا درَب الكتفذذذذذذتا  أفانينذذذذذذا 

 

 
 أذ  التغذذذذذذذذذذتزاة الذذذذذذذذذذتطامنون بالدنذذذذذذذذذذا

 

 بالفتذذذذِك فينذذذذتا أعتادينذذذذتاويذذذذد أو ذذذذتلْت  

 
 فأشذذذذترش نذذذذور التفجذذذذتر منكذذذذتم مبشذذذذرا  

 

 بذذذذتأن  علذذذذذى سذذذذو  التجت ذذذذذتاد أمانينذذذذذا 

 
 ورحذذذتم تشذذذتدون التصفذذذتوف لبن  ذذذتا

 

 لذذتدح حصذذون البغذذي بذذالوعي تحتدونذذتا 

 
 هذذاَ  النذذد  مذذا أنتمذذو فيذذه مذذن حجذذى  و

 

 

 

 

 يشذذذذذعا علذذذذذى الدنيذذذذذتا لكشذذذذذت  م سذذذذذينا 

*      *      * 
  رفتنذذذذتوكم فذذذذي التمشانذذذذتق عالذذذذتيا  لذذذذ ن 

 

 فذذذتقد كنتمذذذوا فويذذذتا و مذذذا كنتمذذذوا دونذذذا 

 
 وكذذذذذذتنتم عتلي ذذذذذذتا كالنجذذذذذذتوم تألقذذذذذذتت

 

 وعتانقذذذذذذتتموها يذذذذذذتا أبذذذذذذتاة متيتامينذذذذذذتا 

 
 والتقذذذذذذذتيتموا درسذذذذذذذا  يذذذذذذذتنلمنا اإلبذذذذذذذا

 

 ويترشدنذذذذذذذذذذتا أن ال تسذذذذذذذذذذالَم أيادينذذذذذذذذذذا 

 
 عذذذذذذذتدوا  أبذذذذذذذى إاـل التمذذذذذذذتادي بتغتيـذذذذذذذته

 

 والبذذِِ  فذذي أرد وادينذذتاوبذذـ  الشذذقا  

*      *      * 
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 فتخترنذذذذتا بذذذذتكم حذذذذتتى كذذذذأن مصابتكذذذذتم

 

 تباشذذذذذذذذتير فجذذذذذذذذر ال  للمست امينذذذذذذذذتا 

 
 حيذذذ  يذذذوم البلذذذم أصذذذب  دانيذذذتا: نذذذتنم

 

 ومذذذذن ذاح االسذذذذتتنمار أصذذذذب  مجنونذذذذا 

 
 وإن عبذذذتيد التنجذذذتل يذذذتد حذذذتان حيذذذن م

 

 فسذذذتادا  فذذذي الذذذتبالد ينيثونذذذا. فت تاجذذذتوا 

*      *      * 
  سيخ ـرعذذذذتود النصذذذذتر مذذذذن عزمذذذذاتكم

 

وينشذذذت ا وادينذذذا و تزهذذذو مراعذذذتينا 
(2)

 

 
 ويجذذذتني الذذذتثمار الشذذذن  بنذذذتد إفتقذذذتار 

 

 ويسحذذذذذتق بالترجلذذذذذتين تلذذذذذك الثنابينذذذذذتا 

 
 ونانلذذذذي تذذذذتما يال  لكذذذذم وسذذذذ  سوح ذذذذتا

  

 

 

 

 تذذذتفو  حتواشي ذذذتا ايتاحذذذتا و نستريتنذذذتا 

*      *      * 
  عذذذذتزيز يذذذذا حستيذذذذتن بذذذذتأن أر عذذذذتلـي 

 

 نذذذذتوادبَك النسذذذذتواِن أو نحذذذذتن باكتينذذذذذتا 

 
 وأنذذذذذتَت الذذذذذذي مذذذذذازا  للنذذذذذتين مذذذذذتا ال  

  

 

 تزمجذذذر يذذذوم الذذذتروع ال تنذذذرف اللينذذذتا 

 
 أصذذذذذذذالة رأي فذذذذذذذتي صذذذذذذذالبة  تائذذذذذذذتر  

 

 علذذى خصذذمه يذذدري بمذذا سذذوف يأتونذذتا 

*      *      * 
 تمنذذذذذذتيت ذاح الذذذذذذتحفل تتختطذذذذذذتبنا بذذذذذذته

  

 لتسذذذذذذذمننا الن الجماهذذذذذذذتير واعونذذذذذذذا 

 
 جمذذتاهير  كلذذذى راع ذذتا الذذذتخط  فجذذذتأة

 

 وأخرسذذذذذت ا جذذذذذور النتتذذذذذتاة المنذذذذذتادينا 

 
 أخذذي يذذْم إلينذذا و أخطذذ  الجمذذع حاشذذتدا  

  

 

 إذا يتلذذذذذذذتت فذذذذذذذتيه الذذذذذذذتحق رـدد  مينذذذذذذذا 

 
 أخذذذذذذذي إـن أمذذذذذذذي ال يذذذذذذذتقر يترارهذذذذذذذتا

  

 تذذذذتنو ا كنذذذذتو  السذذذذاجناف فتتشجينذذذذتا 

 
سيذذذذذذذتن ا تسذذذذذذذتأ  باإليذذذذذذذتماء  أيذذذذذذذتن حا

 

 تاذذذذر  أينذذذذتود اليذذذذتوَم أم سذذذذوف يأتينذذذذتا 

 
 ومذذذذاذا بذذذذها مذذذذن ذا الذذذذذي يذذذذتد أعايذذذذه

 

 وأبتنذذذذذذذتد  عذذذذذذذتنا فذذذذذذذتأوح  نتادينذذذذذذذتا 

 
 وهذذذتذا أبذذذذي يذذذذد أ قذذذَل التدهذذذذترا   ذذذذتر 

  

 

 فذذتيا بِسذذته شذذتيخا  ويذذتد جذذتاز سذذتبنينا 

 
 يقذذذذارعا بالتصذذذذتبِر الخطذذذذتوَب تتتابنذذذذتتْ 

 

 منذذذه عناوينذذذتافتتذذذتتلى بغذذذت ن الذذذتوجه  

*      *      * 
ذذذتت  أشذذذرَف متيتذذذتة  فِذذذدا  لذذذك يذذذتا مذذذن ما

 

 وأرفذذذتن ا مذذذن فذذذتاش بالذذذتبلم فذذذترعونا 

 
 فذذذتدا  لذذذك مذذذن يقذذذو  بو نذذذتاف شذذذنبه

 

ِذلـتينذذذذتا   و يذذذذتننم فذذذذي  ذذذذتل التغذذذذتزاة التما

 
 و مذذذن كذذذان ذا فذذذتكر  يبذذذاع و يتشتذذذتر 

 

ذذذتم  يتستقتينذذذتا   وذا  يذذذتلم  فذذذي حذذذتبر  السا

 
 و مذذذذن بذذذذاَع للذذذذتجانين أسذذذذراَر حتزبذذذذته

 

 كذذذذذأن  لذذذذذته  ذذذذذتأرا  عتلتيذذذذذته يتقا ينذذذذذتا 
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 سذذذذيبقى لذذذذك الذذذذتذكر الجمذذذذتيل مخلذذذذتدا  

  

 

 

 علذذى ر ذذم مذذن بذذاعوا ال ذذمائر والذذدينا 

 
1949/2/17 

 

أرأيت هذا الشاعر المهم ينقد النص وهو فبادح الحبزن ويتعبرض ضبمنا إلبى جبدل 

الشببكل والمضببمون واالثنببين مببع جببدل اإللهببام والصببنعة وهببذه األربعببة وجببدل الشببعر 

فها هنا يغبن الشكل لحسباب المضبمون وهبو علبى وعبي تبام ! المرفه وشعر المناسبات

ات ومحاولتبه التجباوب مبع نشبيج بصنتعته ثم يسوغ ذلك بتركه كتابة الشبعر تسبع سبنو

هذه قصيدة استذكرها علي الشبيبي ألخيه ! أبيه ودموعه على ولده الفتى الشهيد بالشعر

الشهيد وطلب من السيدة رضية خطيبة الشهيد فهل يا ترى أنجدته السبيدة رضبية وهبل 

عموما ! مالبس الشهيد وكتبه واستعماالته لصناعة متحف 0046تموز  05سلمت بعد 

يقول الشبهيد . الشبيبي يستنجد بالسيدة رضية خطيبة أخيه الشهيد كي تستذكر معه علي

يجببد القببارئ كامببل القصببيدة فببي – 0056حسببين فببي قصببيدته فببي األول مببن أيببار عببام 

 : -"حمامة سالم"موضوعة 

 أيذذذذذذذذذتومك أم يومنذذذذذذذذذتا ا وحذذذذذذذذذتد

 

 ومذذذذذذذذذذن يذذذذذذذذذذتومه بذذذذذذذذذذدم يذذذذذذذذذذتولد 

 
 ومذذذذذذذن فجذذذذذذذر  مثلمذذذذذذذا فجذذذذذذذترف

 

 تحصذذذذذذذذذتدريذذذذذذذذذتاب علذذذذذذذذذى أفذذذذذذذذذتق  

 
 

فكلمة حسين دمحم الشبيبي . والشهيد حسين الشبيبي كان ذا نظرية في الشعر والثقافة

تلقبي اقباسبا تضبيء  "النزعة العلميبة فبي األدب واألدب المعاصبر"شقيق علي الشبيبي

 0000التفكير أالستباقي التحديث لدى هذه العائلة وقد كتبها شهيد الحرية بخط يده عام 

 0040تمببوز فببي عببددها الخببامس عببام  05مجلببة   إلببى أن نشببرتهاولبثببت محفوظببة 

والمقالة تظهر اقتدار الشهيد في فن المقالة، وهو مقبالي رصبين مبع تبوفره علبى األدب 

وعاشبقا  خلبق موهوببا غير العربي بسبب إتقانه للغبة االنجليزيبة وتدريسبه لهبا فالشبهيد

ره فبي حبين وأضبرمت فبي نحبن اآلن فبي ميبدان مسبتعر وان خببت نبا).. للجمال قارن

آخر، فالجو متلبد رغبم تفباؤل المتفبائلين، مضبطرب رغبم فعبل السباعين للسبالم، ومبن 

يبدري مبا هبي نتببائج الحلبول مبا دامببت البدوافع متشبعبة، منهببا المببهم ومنهبا المجهببول، 

ومهمبا يكبن مبن أمبر هبذه السبنين فهبي مفزعبة، ال يكباد ! ومنها ما هبو حبدس وتفسبير؟

حتى تعلوه غشاوة مظلمة محزنة، ترجبع ببه وبتفكيبره إلبى ذكريبات  يتفرس بها المرء،

. أليمة، لما تندمل بعد، بل أحدثت جروحاً اشبد إيالمبا، وأوجبع وقعبا، وأصبعب تضبميدا

وقد طالعتنا هذه الذكريات بانقالب عام أو مقبارب للشبمول، فمبن تغييبر فبي البنظم إلبى 

جموح في النزعبات والبى تببدل فبي تطور في الصناعة، إلى جنون في التسليح، ثم إلى 

ومن هبذا التببدل األخيبر، أي التببدل فبي التفكيبر، انفبرد التفكيبر األدببي بنزعبة . التفكير

خاصببة فببي انقالبببه، ونببادى بببدعوة هببي نتيجببة لمببا خلفتببه الحببرب العامببة مببن ويببالت 

وخراب ودمار، واختص بمذهب هو صبدى أنبات النفبوس البريئبة التبي ذهببت ضبحية 

وكانببت هببذه النزعببة هببي النزعببة اإلنسببانية، وقببد نببادى بهببا أعببالم األدب  .المسببخرين
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االنكليزي وربما نجزم فنقول انها أصببحت مبذهبا شبائعا فبي انكلتبرا، أو فبي كبل دولبة 

دخلت الحرب وشهدت تلك المجازر البشرية، وقبرأ شبعبها صبفحات اإلنسبانية المعذببة 

التببي خرجبت ظبافرة مبن الحببرب  وربمبا يمكننبا حصبر هبذا المببذهب األدببي فبي البدول

والتي كافحت لكبح جماح القوة الهوجاء ونعني بهبا البدول المؤمنبة بالديمقراطيبة إيمانبا 

 ً فإذا نادى األدباء اإلنكليز بهبذا المبذهب فقبد نبادى أعبالم األدب الفرنسبي قببلهم . راسخا

ا هبم مبن به، إال أن ما يميبزه فبي انكلتبرا عبن غيرهبا هبو ان دعاتبه وحباملي لوائبه فيهب

العلماء المبرزين، ال في األدب والفروع االجتماعية بل في فروع العلوم الطبيعية، فهم 

لم يقصروا مذهبهم هذا على النزعة اإلنسانية بل نادوا بأدب تعززه المادة العلمية ليشيد 

والبذي نريبد بحثبه عبن هبؤالء األدبباء " أدب علمبي إنسباني"صرح العلم، أي أن أدبهم 

و النزوع العلمي قبل كل ميزة، أما الميزة اإلنسانية فيه نتركها غاية أخرى  وهذا األدب

وقبل أن نتعرض ألدباء هذا المبدأ، أرى من المستحسبن أن نسبتعرض هبذه . ألصحابها

العصبر   النزعة من حين نشوئها، ثم نقف بها في هذا العصر، لنتفهم أغراضها في هذا

مببرت . بهببا مببن عهببود رومببا حببين اضببمحاللهامببن دوافعهببا فببي عهببدها القببديم، وسببنبدأ 

ايطاليا قديما بعهود يسودها الجهل، في وقت كانت به مجزأة إلبى إمبارات وكبان نتيجبة 

ذلببك الجهببل المتفشببي خضببوع الشببعب لظلببم األمببراء المسببتبدين، غيببر أن منببوري ذلببك 

العصببر كببانوا يشببعرون بكببل مببا يجببري، وأرادوا أن يحببرروا الشببعب ويثببوروا ضببد 

والطغيببان، ولكببن بببدون اسببتعمال قببوة العسببف أو النببار، وبعببد التفكيببر الطويببل العسببف 

والبحببث المسببتمر، عرفببوا ان ال خببالص مببن حببالهم هببذه إال بمحاربببة الجهببل، ونشببر 

العلوم بشتى فروعها على جميع طبقات الشعب، وتأكدوا ان في ذلك خير سبالح يشبعر 

الفيلسوف الذي عرف " فيثاغورس"الفرد بحقوقه وحريته، وكان زعيم هذه الفكرة هو 

ودعيببببت مدرسببببته " الفيثبببباغوريين"كرياضببببي فيمببببا بعببببد، والببببذي سببببمي أشببببياعه 

بالفيثاغورثيببة، وظلببت هببذه المدرسببة تنشببر مبادئهببا سببرا، الن السببلطات كانببت تطببارد 

هذا فبي ببالد الغبرب، أمبا فبي ببالد الشبرق، . أعضائها لعلمها بأهدافهم التي ال ترضيها

عراق حركة مقابلة واسعة النطاق، خطيرة الشبأن فبي عصبرها، أي فبي فقد قامت في ال

العصر الذي بلغ فيه العقل اإلسالمي العربي أسمى درجات النضوج، في أواخر القبرن 

علبى أن الدولبة العربيبة كانبت مفككبة األوصبال . الثالث الهجبري وأوائبل القبرن الراببع

عية أقضبت مضباجع السبلطات مجزأة إلى طوائف وأمارات، في ذلك العصر تألفت جم

ولببم تكببن جمعيببة إرهابيببة أو حزبببا سياسببيا، إنمببا كانببت كتلببة أدبيببة، مكتملببة الثقافببة فببي 

إخبوان "أعضائها مزودة ببالعلوم القديمبة والمحدثبة فبي عصبرها، وقبد دعيبت بجمعيبة 

أرادت أن تنشر العلم عن طريق األدب وتنور األذهان وتثقف األفكبار برسبائل " الصفا

شرها تباعا متنقلة في مختلف المدن العراقية من البصرة حتى أواسبط العبراق، كانت تن

 ....(.وقد نشرت ما يربو على الخمسين رسالة بأسلوب سهل الفهم جذاب

الجببد الشببيخ دمحم الشبببيبي شبباعر وخطيببب وناشببط أممببي واالبنببان علببي وحسببين 

نبة دمحم الشببيبي وهبي وال ادري إن كان الحفيد شاعرا ولكن الذي أدريبه ان اب! شاعران

في السادسة عشرة من عمرها لم تر العراق وال تفهم العربية ودراسباتها علميبة ولكنهبا 
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  وربما تركتها في مكانها  تخلو إلى نفسها أحيانا وتكتب كلمات باالنجليزية أو السويدية

! ان ابنتببه سببارة تكتببب شببعرا غريبببا وجمببيال وانصببرفت فيهببرع دمحم الشبببيبي ليكتشببف 

رة التقاهم الشاعر الكبير عبد الكريم الكاصد في مركز الجمعية الثقافية العراقيبة فبي وم

مببالمو، واطلببع علببى قصببائدها وتعببرف عليهببا، وكانببت الصببغيرة سببارة دمحم علببي دمحم 

وجلس يترجم شبعر هبذه  باالنجليزية فاعجب بها ايما اعجاب  الشبيبي تنشد له شعرها 

ة تتبوارث جينبات الجمبال والنضبال والشبعر والخيببال إذن عائلب! الصبغيرة إلبى العربيبة

 . فماذا بعد

علببي الشبببيبي مقببالي وشبباعر وروائببي وكاتببب سببيرة ولببم يمهلببه الببزمن ليكمببل 

مشروعه ولم يساعده احد كي يبوب منجزه األدبي والثقبافي ولبم تمهلبه الشبرطة ليكمبل 

نبت فبي مقهبى ، ك0/0/0056يبوم حبدث التحبري فبي )... قبارن معبي   عمال أدبيا مثال

تلميذ في "حبيب، غارقاً بين القلم والدفتر، اكتب الفصل األول وللمرة الثانية من رواية 

ثببم يسببوغ علببي الشبببيبي !( العفببو، هببذا تعبيببر رديء! ، يبببدو إنهببا مشببؤومة"العاصببمة

أي فجببر –فببي السبباعة الثانيببة بعببد منتصببف الليببل )... للقبباريء تعبيببر روايببة مشببؤومة 

قببادني مسلسببالً إلببى غرفببة نايببل " شبباكر غنببي"رئببيس العرفبباء ، جبباء -00/0/0056

 2900اليوم هو السادس عشر من أكتوبر تشرين أول .!!( عيسى، هنا توقعت كل شر 

كتبت ايمبيال إلبى المحقبق ! في محلة الكساندريا فرجينيا 00اكتب من شقتي في الطابق 

ورثبت جينبات النضبال وبعبد سباعة خبابرني فقلبت لبه انبتم عائلبة ! طالبا منبه مخبابرتي

والفكببر مببن الجببد إلببى االبنببين إليببك أنببت الحفيببد فهببل توارثببت عببائلتكم موهبببة الشببعر؟ 

ضببحك وقببال جببدي كانببت لببه محبباوالت شببعرية لببم ينشببرها فضبباعت، والببدي وعمببي 

  ثم قال لي أنبت! شاعران كما تعلم وأنا دمحم الشبيبي ال قدرة لي على الشعر لكنني أحبه

وهبي لبم تبر  0009آذار  6صبية اسمها سارة ابنتي سبارة مواليبد تعرف أن عندي بنتا 

العراق أبدا وال تعرف العربية فلغتها سويدية ثم انجليزيبة كانبت تجلبس وأمامهبا أوراق 

وكنبا أمهبا وأنبا نعبرف أنهبا تكتبب أشبياء ال عالقبة لهبا ! وتستغرق فبي التأمبل ثبم تكتبب

وحبين اطلبع ! النجليزيبة والسبويديةبدروسبها فمباذا تكتبب؟ اكتشبفنا إنهبا تكتبب شبعرا با

الشاعر المعروف عبد الكريم الكاصد على نصوصها االنجليزية أصابته الدهشبة واخبذ 

فاخبذ بعبض النصبوص االنجليزيبة ! يستزيد النصبوص ويقبرأ وهبو كمبن اكتشبف كنبزا

عببد  ذسبتالقبد أرسبلت لبك ترجمبة األ! لسارة وترجمها بنفسبه ووضبعها تحبت تصبرفنا 

 :كما طلبت مني الكريم الكاصد

 عبد الكريم كاصد عن االنكليزية :ترجمةت  خوفي#   2
  في نفسي  مة خوف

  يلن  الغمي ة مني

 دمي يطارد ياتله

 ال أدري دم من هوا

  ها أنا أ يع في نفسي  انية

  ها أنا أنحبس في خوفي
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  ها أنا أصب  خوفي

  وألن  لنبة الغمي ة

 مع عقلي

 

 

 روحيلو كان الوايع صنينة #  1

 يرمجيالشابربيدالاري ناصدب ا نا دزيي
  كان لي حلم

 عن شنور ال ن ائـي بالطفـو على الماء

  عن شنور  بنيد  عن الطيران

 كورية تسق  بال يلق  

  وفكرة رايصة  في الري 

  كان لي حلم

  عن أمنية خرياء أن أبت ج

 أن أكون طفلة لن أكون ا أبدا  

 ن هادئأن أبلغ الراحة في احت ا

 وأن أشنر بالحياة في دفق دموعي

 أريد أن أسمع من حولي  حكة

  من القل 

 بال ألم  

 أو عذاِب  د  

   حكة  حس 

  وابتسامة عينين

   ير أن النيون لن تبتسم

 ويد ذه  بريق ا

 وماتت الرو 

  النيون لن تبتسم

   ن  مة بشرا  كثيرين

  مبغ ين كثيرين

 ومحبين جـد يليلين

 الغري يا للحلم 

  حلمنا

 بند كـل هذ  الحياة على ا رد

 حي  الحلم هنا ليس شنورا  بالنوم

 من الحماية أن نذرف الدموع

 شنر سارة الشبيبي

 لوند ـ/السويد

2005/10/24 
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سالما يابا دمحم فهذا ولدك أبو نورس الذي لم يرث عنك وال عن عمه وال عن /عدوب

لة فانكب يحقق سيرتك الحياتية التي اعتبدها ولكنه ورث مجد العائ! جده ماال وال عقارا

توريخا لفترة من اخطر فتبرات العبراق وأدقهبا وقبد حقبق أيضبا ديوانبك الشبعري وهبو 

في تباريخ  يحقق في شعر عمه الشهيد حسين الشبيبي وقد جعل من نفسه ورشة بحوث 

رات أبيببه وعمببه النضببالي فهببذا يخببابره وذلببك يراسببله وثالببث يقابلببه وهببو يسببتقبل اإلشببا

ويرسل أجوبتها واشبعر إننبي لبو تركبت العنبان ألصبابعي فبي رقصبتها علبى الكيببورد 

لنسيتني اصابعي وتجاوزت عشرات الصفحات لذلك امسك عن الكالم متمنيا أن يرزق 

ورغببم إننببي اكبببر الشبببيبي الصببغير ! هللا اآلببباء أبنبباء أوفيبباء بببوزن دمحم علببي الشبببيبي

وقبد حرمبت مبن  ي سبري أن يكبون لبي ولبد مثلبه بسنوات ليست كثيرة لكنني تمنيبت فب

  وفاء بنتي وهي دكتبورة ونجمبة فبي المبؤتمرات وابنبي وهبو نجبم ببين أقرانبه وأتراببه

لذلك أتخيل ان لبي أبنباء كمحمبد الشببيبي وان لبم يسبعفني الخيبال فلسبوف أكبون بقبرار 

أغبطبك يبا أببا دمحم بعد عمه الشهيد العيلم فانا  العم الثالث لهذا الرجل المرح الجاد  مني 

فليرحمببك هللا والشببهيد حسببين   البببار الحمببيم علببى ولببدك  أغبطببك ! وأنببت فببي عليببين

 .وليحرس هللا أبا نورس
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 متهيد


ذكريبات التنبوير )ترك والدي مجموعة من المخطوطات النثريبة والشبعرية، منهبا 

بأربعبة أقسبام ( ذكريبات معلبم) التي نشرتها في المواقع االلكترونيبة بعنبوان( والمكابدة

وهي عبارة عن ذكرياته خالل حياته التعليمية التي غطبت فتبرة ليسبت بالقصبيرة وفبي 

ومن خالل ذكرياته يروي الوالد تجربته في العمل التعليمي فبي مختلبف . عهود مختلف

وحتبى  0005العهود والمناطق التي عمل فيها منذ تعينه معلمبا فبي تشبرين األول عبام 

حيث يتناول بأسبلوب شبيق العبادات االجتماعيبة، وطبيعبة العالقبات  0040ده عام تقاع

بينببه وبببين اآلخببرين، ودور الشخصببيات السياسببية والمتنفببذة وتوزيببع األدوار بينهببا، 

 . ويفضح المواقف االنتهازية والفكر الطائفي المتخلف

فكببان مخطوطببات الوالببد هببذه هببي األخببرى عانببت مببن سببوء األوضبباع السياسببية، 

يضطر إلى إخفائها ألشهر وربما لسنوات خوفبا مبن التحريبات التبي تجريهبا السبلطات 

ظروف إخفباء هبذه المخطوطبات . األمنية في مختلف العهود، وأحيانا تتعرض للضياع

وذكبر . لفترات طويلبة كبان سبببا فبي تلبف بعبض األوراق ممبا يسببب صبعوبة قراءتهبا

. رواياتبه بسببب طبول انقطاعبه عبن الكتاببة حبدثا فبي بعبض سهواً  الراحل أنه قد يكرر

لببذلك بببذلت جهببودا لتالفببي التكببرار وتجبباوز مببا أتلفببه القببدم مببن الكتابببة بالبحببث فببي 

مخطوطاته األخرى وتدقيق األحداث مبع االسبتعانة بمعلومباتي والمصبادر الضبرورية 

عن بعض األحداث لتالفي ما هبو ملتببس وتثبيبت الصبحيح، وهبذا مبا أوصباني ببه فبي 

كلهبا مرتببة . أنبا لسبت مهمبالً . تسأل عن مؤلفاتي: )20/4/0064دى رسائله بتأريخ إح

وقبببد تعبببددت النسبببخ أتبببرك . ... تجبببدها جببباهزة. حتبببى المسبببودات وحتبببى المتفرقبببات

 ...(مالحظات لتعرف السبب وتقوم بالممكن والواجب

 أكثر الوالبد مبن الهبوامش فبي ذكرياتبه، وأحيانبا يأخبذ الهبامش مسباحة ال تقبل عبن

وهببي هببوامش مببن صببلب الموضببوع وال تقببل أهميببة عببن . مسبباحة الموضببوع نفسببه

الموضوع ذاته، لذلك ارتأيت نقل الهوامش وإدراجها في صلب الموضوع بحيث يبقبى 

طبعبا لبم تكبن . نسق سرد الذكريات منسجما ويحافظ علبى محتبواه الفنبي والموضبوعي

جمة في محاولبة نقبل جميبع  وواجهت صعوبة ومتاعب. هذه المهمة بالسهلة بالنسبة لي

كنت أجلس لساعات أقرأ في المخطوطة وأنقبل جملبة . مخطوطات الوالد إلى الحاسوب

جملة على الوورد دون مساعدة من أحد، ولوال مساندة زوجتبي المعنويبة وإعفبائي مبن 

بعض االلتزامات العائلية لتسهل علّي مهمبة إنجباز ونقبل جميبع مخطوطبات الوالبد لمبا 
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واضطررت أحيانا إلضافة هوامشي زيادة في التوضيح وقد كتبتها . متيتمكنت من مه

 . بخط مائل بحروف أصغر لتمييزها عن هوامش والدي

فوجدت من المناسب عبدم ذكبر . يذكر الوالد األسماء الصريحة لبعض الشخصيات

األسماء لببعض األشبخاص البذين ارتبطبت أسبماؤهم بتصبرفات شبائنة تسبيء لعبوائلهم 

كمبا تجنببت ذكبر بعبض األسبماء . عوائبل معروفبة ذات مكانبة اجتماعيبة ومعظمهم من

! التي يذكرها والدي بألم وقد أساءت له أو لم تكن بمستوى العالقة االجتماعية المرجوة

وعدم ذكرها ال يؤثر على قيمة الذكريات ولكنني ثببّت أسبماء األشبخاص عنبدما يتعلبق 

 .األمر ببعض المواقف السياسية

القارئ الكريم دور والبدي وتبأثيره علبّي ببالرغم مبن الظبروف التبي  ال أخفي على

لقبد كبان الوالبد . أجبرتني على العيش بعيدا عنه وأحيانا حتى كانت عائقا في مراسبالتنا

أبا ونعم األب كافح وتحمل وصبر وضبحى مبن أجبل أن يمكننبا نحبن أوالده فبي إنجباز 

أريد أن أشيد ببدوره التعليمبي فشبهادة  وهو معلمي في االبتدائية وال. تحصيلنا الدراسي

وكببان زميلببي فببي المعببتقالت والسببجون، فكببان األب والزميببل . تالمذتببه األوفيبباء كافيببة

واليوم وبعد أكثر مبن عقبد علبى وفاتبه وأنبا أحباول كبل جهبدي فبي . الحريص والموّجه

 وبسببب. أحبس ببدوره فبي تعليمبي( النثريبة والشبعرية)جمع ومراجعة وتحقيق كتاباتبه 

عدم الوضوح أحيانا في مخطوطاته أضطر للبحث في قواعد اللغة العربيبة أو أصبولها 

ومببع هببذا أرجببو مببن القببارئ الكببريم معببذرتي إن وجببد بعببض . كببي أتجنببب األخطبباء

 .األخطاء فهي أما سهوا أو بسبب حركات ال إرادية مع بورد الحاسوب

الفالحبببين،  يصبببف المرببببي الراحبببل ببببؤس" معلبببم فبببي القريبببة" فذذذي القسذذذم ا و 

كمبا . واستغاللهم من قبل شيوخهم، وتدهور التعليم بسبب خضبوعه للتيبارات السياسبية

يتناول بأسلوب نقدي الطائفية وتأثيراتها السلبية على الوحبدة الوطنيبة، وكيبف يسبتغلها 

وعندما يكتب عبن الطائفيبة . السياسيون المتنفذون في الحكم من أجل مصالحهم الضيقة

في يومنا الحاضر وليس في ثالثينبات القبرن الماضبي ففبي موضبوعة  وكأنه يكتب هذا

لزعماء السياسة نفع كبير في وجود الطائفية، ويسبتفيد : ).... يكتب" تنافس المتمردين"

وأقصبد وأعنبي الوجبوه، أمبا جمباهير الشبعب فالعبارفون . من التزامها السني والشبيعي

 (.الجماهير ومتى؟ وذوو المنافع يعرفون كيف يثيرون. بالحقيقة قلة

وال ينسى المربي الراحل أن يشخص الصعوبات التبي واجههبا أحيانبا فبي تبدريس 

إنبي كبأي مبتعلم علبى الطريقبة ": )ببين المدرسبة والهبدف"العربية فيكتب تحت عنوان 

(. القديمة، لم أستطع التخلص تماماً من التعقيد، وصعوبة التفهيم فبي كثيبر مبن األحيبان

الشخصبية وبحثبه ودراسبته المتواصبلة يضبع الحلبول والمقترحبات وبناء على تجربتبه 

 .لتطوير المناهج وأصول تدريس العربية

المعاناة التي عاشها المعلمون في معظم العهود كما عاشها والدي، هي أن الطبقبة  

المتحكمببة وأعوانهببا مببن أقطبباعيين ومالكببين ومسببتبدين يتسببترون بالببدين والتعصببب 

ء جميعهم ليس لهبم مصبلحة حقيقيبة فبي نشبر البوعي ومكافحبة الطائفي والقومي، هؤال

األمية والجهل والمرض ألن قوتهم وديمومتهم تعتمبد أساسباً علبى مبدى انتشبار الجهبل 

 .والخرافات والفقر والمرض



 

 27 

وفبي تسببجيله لتبداعيات الحببرب العالميببة الثانيبة ومببا تركتبه مببن بلبلببة فكريبة بببين أبنبباء 

وباختصار ما يبدور ببين مختلبف أبنباء الشبعب مبن أفكبار الشعب العراقي، نجده يستعرض 

فيسبجل مبا يبدور علبى السبن النباس . وتحليالت وتوقعات وآمال خرقباء وتكهنبات متناقضبة

البسببطاء والمثقفببين الببوطنيين، والمعممببين وعمببالء اإلنكليببز واأللمببان ويصببور كببل هببذه 

ه مببن رأي عببن أحببد ومببا ينقلبب. التناقضببات فببي أحاديببث وحببوارات شببيقة عاشببها أو سببمعها

يعكببس طريقببة التفكيببر األنانيببة والضببيقة لبببعض " حركببة مببايس"المعممببين فببي موضببوعة 

هؤالء دون أن يفكروا بدمار الحرب والمأساة التي تخلفها، وال يهبم هبذا المعمبم مبن كبل مبا 

 .يجري سوى ما يصله من حقوق شرعية

رياته التعليمية بعد أن يتناول المربي الراحل ذك" الدرب الطويل" في القسم الثاني

أرتبط تنظيميباً ببالحزب الشبيوعي العراقبي، وأحبدث هبذا االرتبباط فبي حياتبه وتفكيبره 

 ً عببن طريقببة تفكيببره قبببل " السياسببة واألدب"فيتحببدث فببي موضببوعة . تغييببراً جببذريا

هكببذا كنببا نخببوض السياسببة بفهببم خلببيط بببين : )انتظامببه فببي صببفوف الحببزب، فيكتببب

ً الطائفيببة والوطنيببة بببل  هكببذا كنببا نعتقببد أن مهببدي المنتفكببي ..... وحتببى اإلقليميببة أحيانببا

ولبم نفكبر مبا . ورستم حيدر شيعيان ووطنيان في آن واحد، وال نفهم مركزهمبا الطبقبي

 (. عوامل مجيئهما إلى الحكم وذهابهما عنه

، فالطريق الذي سار عليه المربي التنويري بعد ارتباطبه "الدرب الطويل"نعم إنه 

ي طويل وشاق كله أشواك، تجوب فيه ضواري بشرية نهمبة، ال تعبرف حبدودا التنظيم

للحقد وال أي معنى لإلنسانية، وكل ما يهمهبا البدفاع عبن مصبالحها الطبقيبة والسياسبية 

ومبن يختبار هبذا الطريبق عليبه أن يكبون صببورا وشبجاعاً، وأن تكبون طاقتبه . األنانية

كمبا يكتبب المرببي –مبع علبم بالمصبير  على التحمل ومقارعة الظلم واإلصرار خياليبة

ويشير بكل تواضع إلى إمكاناته وقدرته، ويقارن ذلك بإمكانات وقدرة شبقيقه . -الراحل

: يكتبب" أحالم اليقظة مع ذكريات عبن بلبدي"ففي موضوعة " *صارم"الشهيد حسين 

. ذلك الصلب العنود، الذي وضع رقبتبه علبى راحبة يبده" صارم"الحق إني غير أخي )

" .... وادي األحبالم"يؤكد لي دائماً، إن الطريق طويـل جداً يا علي إنه أطول من  وهو

 ً ربمبا ال يبرى الفجبر البذي ننتظبره إال أحفبادك، أو !. ربما ال أستطيع تحديبده لبك مطلقبا

صبحيح إنبي أملبك !. مبن أجلهبم -ما اسبتطعنا–أما نحن فمهمتنا أن نعبد الطريق . بنوهم

ديببة، ولكببن الببذي أختلببف فيببه عببن أخببي الشببهيد حسببين طاقببة مببن الصبببر ليسببت بالعا

 !(.هو ليس الصبر وحده، إنه الصبر واإلصرار مع علم بالمصير" صارم"

جذور الوالد االجتماعية وتربيته العائلية وتبأثره ببالمواقف الوطنيبة لرجبال العائلبة 

ا الشببيبي من آل الشبيبي كالشيخ الكبير جواد الشببيبي وأبنائبه العالمبة الجليبل دمحم رضب

وشاعر ثورة العشرين دمحم باقر الشبيبي، إضبافة إلبى دور بعبض األسباتذة فبي مبدارس 

ذو النببون أيببوب، كامببل : النجببف مببن كببان لهببم دورا فببي نشببر الببوعي الببوطني، أمثببال

القزانجي، وجعفر الخليلي وآخرين، تركبت تأثيرهبا عليبه، فكبان يحمبل فبي ذاتبه خامبة 

لشببعور بالمسببؤولية اتجبباه شببعبه بعيببدا عببن المنببافع أصببيلة مببن اإلخببالص والوطنيببة وا

للعمبل كقاضبي " دمحم رضا الشبيبي"ولهذا رفض مقترح عميد األسرة . الذاتية واألنانية

 .   وفضل العمل في التعليم
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ويتحدث المربي الراحل عن بداية اكتشافه الطريق الصائب فبي تحقيبق االسبتقالل 

االستغالل بكبل أنواعبه، ولمباذا اختبار هبذا  الوطني والتحرر االقتصادي والقضاء على

أحبب أن . إنبي أكبره االسبتغالل": )بدايبة الطريبق"الدرب الوعر فيكتب في موضبوعة 

 ً . كم أطلقت لنفسي العنان في مجال اللهبو. كم تمردت على بعض العادات. أتحرر فكريا

اراً كببم شبباركت بالحركببات الوطنيببة، وأحببببت أفكبب. وتهربببت مببن كثيببر مببن االلتزامببات

ولكببن مببا هببي . خلتهببا هببي السبببيل الصببائب إلببى تحريببر نفسببي، وتحريببر بلببدي وأمتببي

عببر -ويواصل الكتاببة ليؤكبد اهتبداءه (. القاعدة األساسية والعلمية إلى تلك المنطلقات؟

لإلجابة على تساؤالته لمعرفة األسس والمنطلقات العلمية لتحرير  -شقيقه الشهيد حسين

فقد حدث تطور هبام وحاسبم فبي حيباة شبقيقه الشبهيد . الستغاللالبشرية من العبودية وا

انعكس هذا التطور إيجابيا أيضا على فكر ومنهج المربي الراحل فبي ". صارم"حسين 

 .الحياة التعليمية واالجتماعية

نشر شقيقه الشهيد حسين مجموعة من المقباالت  0050في النصف األول من عام 

وقبد أعجببت هبذه . لصباحبها ذو النبون أيبوب" المجلة"السياسية واالجتماعية في مجلة 

ووجبدت فبي الشبهيد حسبين وكتاباتبه وعيباً طبقيباً " المجلبة"المقاالت هيأة تحرير مجلة 

وبنباء . فطرياً، وقبدرة جيبدة علبى التحليبل، إضبافة لتمتعبه بصبالبة واسبتعداد للتضبحية

واعتقببد أن هببذا . لمقابلتهببا" المجلببة"علببى هببذا التشببخيص اسببتدعته هيببأة تحريببر مجلببة 

وسببافر الشببهيد لمقابلببة هيببأة تحريببر . 0050( حزيببران -أيببار)االسببتدعاء حببدث فببي 

".  فهبد"، وهناك وألول مبرة قاببل الشبهيد مؤسبس الحبزب الشبيوعي العراقبي "المجلة"

واصفا مشاعر شقيقه حسين بعد عودته من أول لقباء " بداية الطريق"فيكتب والدي في 

عاد بعدها وعلى وجهه شعاع مببهج، وببين جوانحبه عبزم يكباد )": فهد"بالشهيد الخالد 

لسبان فئبة نبذرت نفسبها لتحريبر الفكبر، " المجلبة"علمبت أن . أسبّر إلبّي أمبراً . يطير ببه

ً . وتحرير الوطن وفبق أحبدث نظريبة أثبتبت علميباً . إنها تنهج فبي سبلوكها منهجباً علميبا

 .(لعبودية بكل أشكالهاإنها هي وال غيرها الطريق إلى تحرير اإلنسانية من ا

، عبببر شببقيقه الشببهيد 0050وهكبذا بببدأ والببدي، فببي بدايبة النصببف الثبباني مببن عبام 

وقبد صبادف بدايبة . العمبل التنظيمبي فبي صبفوف الحبزب الشبيوعي العراقبي" صارم"

انتظامبببه فتبببرة الحبببرب العالميبببة الثانيبببة وتأثيراتهبببا علبببى الطبقبببات والشبببرائح الفقيبببرة 

ن ارتفاع األسبعار وانتشبار الفسباد اإلداري والمبالي وانعكاسبه والمسحوقة وما سببته م

وكببان مببن ببباكورة نضببالهم فببي مدينببة النجببف المبببادرة لكشببف الفسبباد، . علببى الشببعب

ممبببا سببببب نقمبببة السبببلطات السياسبببية علبببيهم . والمفسبببدين مبببن المسبببؤولين اإلداريبببين

 .ومحاربتهم من خالل النقل اإلداري والفصل واالعتقال

اء المربي الراحل للحبزب الشبيوعي تبأثيره االيجبابي فبي طريقبة تفكيبره كان النتم

الواقع إنبي غيبرت كثيبراً ": )مدرستي"في أداء رسالته التعليمية، فيكتب في موضوعة 

مببن نظراتببي فببي مببواد دروس العربيببة، فببي األمثلببة، ومواضببيع النحببو، فببي اإلنشبباء، 

 (ة، وأسلوب ال يثيرسخرتها جميعاً لبث الوعي، ولكن بحكم. والمحفوظات

كمبا خطبط لبه  وبحكم جذور الوالد الدينية، حيبث كانبت دراسبته ذات أسباس دينبي،

فهبو ينتقبد بشبدة . والده، نجده دائم االستشهاد والمقارنة بآيات قرآنية أو أحاديبث شبريفة
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المفاهيم الخاطئة لدى بعض المتشددين الروحبانيين، ويفضبح التناقضبات واالزدواجيبة 

كمبا يفضبح أسباليب التضبليل وتخبدير المجتمبع مبن قببل . سبلوك الببعضالصارخة فبي 

المسيطرين على المؤسسة الدينية مبن رجعيبين ومتخلفبين، مبن خبالل نشبرهم المفباهيم 

كببان الوعبباظ يعينببون ) ":بدايببة الطريببق"والمقببوالت المخببدرة فيكتببب فببي موضببوعة 

 :والمسببتغَلين، كقببولهمالطبقببات المتنفببذة، بمببا يبثونببه مببن فكببرة بببين أوسبباط الكببادحين 

 !"(وخير وكالئي أبّرهم بعيالي. الفقراء عيالي واألغنياء وكالئي"

ولم يكن تبنيه للفكر الثوري عبثباً أو مزاجبا وإنمبا عبن قناعبة مطلقبة بصبواب هبذا 

وإذا اختَرُت طريق االشبتراكية العلميبة، ": )المعلم النطاح"الفكر، فكتب في موضوعة 

المال من أية قومية، عرباً أو فرساً أو أكراداً إلى آخبره، هبم  فذلك ألني أدرك أن رجال

الذين عملوا ويعملبون إلثبارة النعبرات القوميبة والطائفيبة ليلهبوا الجمباهير عبن معرفبة 

ليبقبوهم عبيبداً يشبيدون الجنبان ويبوفرون بكبدحهم كبل أسبباب . أسباب بؤسهم وشبقائهم

 .(الرفاه ألولئك األسياد

عن نشاطه الحزبي الذي استمر فقط لست سنوات تقريببا  يتحدث الراحل باختصار

على وضبع " حسين"ساهم خاللها مع بعض رفاقه وبأشراف شقيقه (. 0054 -0050)

األساس المتين في بناء وتطوير تنظيم الحزب في النجف ترك قوة أثره وأساسه المتين 

ة المحليببة عببام فبعببد أن تخلببى المعلببم إسببماعيل الجببواهري بهببدوء عببن قيبباد. ليومنببا هببذا

كمبا سباهم بحضببور الكبونفرنس الحزبببي . تسبلم والبدي مسببؤولية محليبة النجببف 0050

لألسف يتجنب الوالبد الحبديث عبن هبذه األحبداث المهمبة . األول ومؤتمر الحزب األول

بالتفصيل، وذلك خوفا من وقوع مخطوطته بيد أجهزة األمن في العهد الملكي والعهبود 

اع الكثير من مدوناته المهمة بسبب سبوء األوضباع السياسبية التي تلته، إضافة إلى ضي

 .  -كما يشير الراحل إلى ذلك-

وال يتهرب الوالد من الحديث عن الصراع البذاتي البذي عاشبه قببل أن يتخلبى عبن 

يكتببب بشببجاعة " أتببق شببر مببن أحسببنت إليببه"ففببي موضببوعة . العمببل الحزبببي المببنظم

( داً، هببل أسببتمر، أم أضبع لألمببر حببداً؟أحببس فبي نفسببي صببراعاً حبا: )وصبراحة نببادرة

إني في صراع عنيف مع نفسي، أشبعر بضبعف ينتبابني، : )... ويواصل في مكان آخر

ومن الخير أن أتنحى كيال أخسر شبرف الكلمبة، وأجنبي علبى سبواي، . بل يسيطر عليّ 

بلطمة من شرطي، أو تعذيب في ضربات خيزرانته فينهار بنباء، وأكبون مبثال ولطخبة 

يواصبل الكتاببة ليثببت تبأريخ أعتزالبه العمبل الحزببي، ورفضبه طلبب مرجعبه و(. عار

لالنتقبال إلبى جانببه للعمبل الحزببي فبي بغبداد وإصبراره " مالك سبيف"الحزبي الخائن 

أصر : "02/09/0054وأجبت في )على قرار التنحي من المسؤولية والحزب، فيكتب 

 (. ةولم ألتحق بعد هذا بأي جماع". -أي التنحي–على ذلك 

ويتحدث الراحل بألم من خبالل كتاباتبه عمبا أصبابه مبن إجحباف وتشبويه مبن قببل 

لبذلك يكتبب عبن هبذا . بعد أن ترك المسبؤولية الحزبيبة لهبذا الصبديق" م"أحد أصدقائه 

وهي قصص كنت أسمعها مبن الوالبد والوالبدة عبن موقبف هبذا . ببعض التفصيل واأللم

لم أكن مطلقاً أفكر بأي احتمال، فقد ألقيبت )": ليد القدر"فيكتب في موضوعة . الصديق

عن عاتقي عبء كل مسؤولية، وطلقت العمل الحزببي، وخرجبت مبن العهبدة، دون أن 
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!(. والببذي التببزم المسببؤولية بعببدي" م"أكببون آثمبباً بحببق أحببد، وعلببى علببم مببن صببديقي 

 ووصلتني مؤخراً رسالة غير متوقعة من األستاذ خالد جبواد شببيل يؤكبد لبي مبا سبمعه

، يجبد "م"عن صحة موقف والبدي وتخباذل  -كان حينها أيضا رفيقا–من والده الراحل 

 . القارئ الكريم الرسالة ضمن الشهادات

ويؤكد المربي الرائد دائمبا أن السببب البذي دفعبه العتبزال العمبل الحزببي شبعوره 

 وتقديره بأنه غير قادر علبى تحمبل تبعبات ومسبؤوليات العمبل الحزببي، والتوفيبق ببين

لكنبه يشبير فبي أكثبر مبن مبرة فبي مذكراتبه، أن . مسؤولياته الحزبيبة وواجباتبه العائليبة

تركببه للعمببل الحزبببي لببم يعفببه مببن هببذه التبعببات والمسببؤوليات ولببم يبعببده عببن النضببال 

لكبن األجهبزة األمنيبة اسبتمرت دائمبا بالتعامبل معبه . بصالبة من أجل القضبية الوطنيبة

ية، وأحياناً يرون في سلوكه وعالقاته االجتماعية أكثر وكأنه أحد قادة المنظمات الحزب

 !خطورة من أي مسؤول حزبي

، فإنببه أسببتمر فببي 0054تشببرن أول 02وبببالرغم مببن اعتزالببه العمببل الحزبببي منببذ

فيكتببب رسببالة . مواصببلة النضببال واإلخببالص لرسببالته التعليميببة السببامية كمببا آمببن بهببا

ولكنبي )...  :جباء فيهبا "ة إلبى الكببائشرسبال"لصديقه ورفيقه السابق جواد كباظم شببيل

وعلينبا أن نواصبل المسبير . أفهم إني واحد من ماليين في بالدي تكبرع كبؤوس الشبقاء

وبقببي الراحببل مخلصببا لمفاهيمببه التربويببة (. فببي توعيببة الببذين يبنببون الحيبباة بسببواعدهم

قه لببذلك فببإن األجهببزة األمنيببة فببي كببل العهببود كانببت تضبباي. والوطنيببة إلببى آخببر أيامببه

وتضعه في رأس قوائمها وتنشبر حولبه هالبة مبن المسبؤولية الحزبيبة لتببرر مالحقاتهبا 

 !. ومضايقاتها له

يتناول المربي الراحل في هذا القسم ذكرياتبه عبن " عودة ومصائب" القسم الثال 

فببي نببواحي مدينببة  -0054عببام -حياتببه التعليميببة بعببد فصببله وعودتببه للتعلببيم مجببدداً 

فقببد .  ي الناصببرية يعتبببر بدايببة مرحلببة جديببدة فببي حياتببه التعليميببةوعملببه فبب. الناصببرية

    -سيد سلمان-أستقر في المدينة ثمان سنوات، قضى منها بضعة أشهر في إحدى القرى 

بعببد تركببه للعمببل -فهببل سببتختلف متاعببب المربببي التنببويري وعائلتببه فببي هببذه المرحلببة 

التحقيقببات الجنائيببة وسببلطات العهببد الملكببي . عببن سببابقتها؟ كببال وألببف كببال -الحزبببي

استمرت في مالحقته واضطهاده، ولم ينُج من االعتقال والفصل والسجن والتعذيب في 

 !. جميع العهود ملكية أو جمهورية

فجميبع . إعادته لوظيفته متأخرة وناقصبة، وأُبعبد إلبى قبرى مدينبة الناصبرية كانت

بينمبا لبم تبتم  -سبتة أشبهر-زمالئه الذين فصبلوا تمبت إعبادتهم بعبد انتهباء فتبرة الفصبل 

 .  إعادته إال بعد ما يقارب السنة، واُعيد كمستخدم

أن يتحبدث رغم ما سببه االعتقال من اآلم وحرمبان وعبذاب للوالبد، فهبو ال ينسبى 

حيبث يعبود إلبى ". الغربيبة االبتدائيبة"عن طيبة زمالئه المعلمبين فبي مدرسبته السبابقة 

مدرسته السابقة بعد إطالق سراحه فيستقبله زمالؤه بلهفة وشبوق دون تحفبظ أو خبوف 

عبدنا وعببادت حالنببا "مبن التحقيقببات الجنائيبة وتقببارير وكالئهبا، فيكتببب فبي موضببوعة 

أحمد المغربي اسبتقبلني بلهفبة، بقيبة البزمالء أيضباً، فنبان الخبط زميلي المعلم ": )القلقة

والرسم شبنون عبيبد ومحبب فبن التمثيبل عببد الوهباب الببدري كلهبم كبانوا طيببين ذوي 
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كان المربي الراحل يهبتم كثيبراً بطبيعبة عالقتبه باألصبدقاء فهبو يشبخص (. نخوة وألفة

نتقبد بأسبى وألبم شبديدين العالقبات في كل كتاباته هذه العالقات ويثمن اإليجابي منها وي

وخالل تنقله الوظيفي بين . الزائفة والمتملقة بسبب جبن وتردد أصحابها أو حتى نفاقهم

مببدن وقببرى الببوطن يسببتعرض الوالببد تببباين سببلوك اآلخببرين معببه، ويحبباول أن يفهببم 

 . ويوضح بجرأة وبعيدا عن ردود الفعل األسباب التي تحدد سلوكهم تجاهه

وبعيبدا   -كمبا يسبميها-" سبيد سبلمان"فبي قريبة " األصبيبح"الجديبدة وفي مدرسته 

من فئة اجتماعية أخرى هبم مبن بسبطاء " أصدقاء"عن عائلته، يتعرف وبتواضع على 

هبؤالء نبداماي، إنهبم نبدامى ببرءاء فبي سبمرهم : )الناس وفقراء المجتمبع فيكتبب عبنهم

، هنبا هبم أحبب إلبّي مبن معي، وهم أكثر ثقبة ببي واحترامبا وأنبا أحببهم وأعطبف علبيهم

هؤالء هم كنباس البلديبة هويبدي األطبرم، وطاقبة الخببازة وفليفبل، ..(. كثيرين أعرفهم 

فبببيجلس ويحبببدثهم ويمبببزح معهبببم ببسببباطة دون تكببببر . وغيبببرهم مبببن بسبببطاء القريبببة

واستعالء، وربما اختار من شخصيات بعضبهم أبطباال فبي قصصبه التبي هبي األخبرى 

الناس في مختلف ": )فترة هدوء وليست فترة أمان"وعة فيكتب في موض. أعدها للنشر

ميولهم، ونفسياتهم، ودرجات وعيهم وتجاربهم، منبع أنهل منه الثقة بالحياة، وأتعلم منه 

تواضع الوالد كان أكثر ما تخشباه السبلطات األمنيبة، ألنهبا تبرى أن ....(. الشيء الكثير

يطرحببه مببن أفكببار تضببيء لهببم  هببؤالء الفقببراء يتببأثرون بتواضببع وصببدق الوالببد ومببا 

حياتهم وتكشف لهم أسباب بؤسهم، والفئات الكادحة أسرع مبن يتبأثر باألفكبار الوطنيبة 

واسببتمر والببدي فببي . وبببالظلم االجتمبباعي وتعببي أسببباب الظلببم االجتمبباعي والطبقببي

 .  عالقاته االجتماعية المتواضعة مع الفئات الشعبية والفقيرة إلى آخر أيامه

فيتحبدث الراحبل كيبف سبمع فبي نبادي المبوظفين . بات تالحبق العائلبةوتستمر النك

ولببم ". فهببد وحببازم"ورفاقببه " صببارم"خبببر قببرار الحكببم باإلعببدام علببى شببقيقه حسببين 

ال ببل أن السبلطات لبم تسبمح ! يخطر بباله أن إعبالن قبرار حكبم اإلعبدام تبم بعبد تنفيبذه

ومنعبت عبوائلهم مبن إجبراء !. يبرلعوائل الشهداء بمقابلة أبنائهبا وتبوديعهم البوداع األخ

ماعبدا الشبهيد حسبين حيبث . مراسيم الفاتحة، كمبا لبم تسبلم جثبامينهم الطباهرة لعبوائلهم

كمببا منعببت عائلتببه أيضببا مببن إجببراء ! نجحبت والدتببه وزوجتببه بلقائببه لعشببر دقببائق فقبط

هكببذا كانببت إنسببانية النظببام الملكببي التببي يتشببدق بهببا البببعض ممببن . مراسببيم الفاتحببة

مع العلم ! ن عن قصد تزييف التاريخ وال يعيرون أي اعتبار للمشاعر اإلنسانيةيحاولو

أن النظببام الملكببي أول مببن مببارس اإلعببدام بحببق معارضببيه السياسببيين، وزج بهببم فببي 

 . السجون لينفذ مجازره الوحشية داخل السجون

دي وأشهد أن وال. ولوعة الوالد بإعدام شقيقه كانت عظيمة وتركت أثرها في حياته

لم ينس شقيقه الشهيد آلخر لحظة في حياته ، حتى بعد أن عانى من مبرض الشبيخوخة 

القاسي الذي أفقده الذاكرة، والتي أنسته معظم أفراد العائلة القريبين منبه، لكنبه لبم يبنس 

يبكي كالطفل بلوعة ومرارة يتفطر  -في آخر أيامه-وعندما يذكره ! أبداً " حسين"شقيقه 

أحباءنا، فتى التاريخ، رمز العقيدة، اُمبك، يبا )لشهيد  بعدة قصائد هي ورثى ا. لها القلب

ورغببم قسببوة المصببيبة علببى العائلببة يبقببى الوالببد متماسببكا (. صببليباً، علببى القبببر، شببباط

ويبرى أن المسبتقبل سيضبع . مصراً على مواصلة نهج الكفاح من أجل الثأر من الطغاة



 

 32 

فيه على أنفسهم مبن غضبب الشبعب، وهبذا  نهاية مخزية للطغاة، حينها ال يجدون مأمنا

 :يقول" شباط"ففي إحدى مراثيه الشعرية . ما حدث للطاغية نوري السعيد
 حذذذذذذتلفت يمينذذذذذذتا  ال أسذذذذذذتيل مدامنذذذذذذتي

 

 إذا لذذذم تاسذذذتل مذذذن ياتليذذذك الذذذدما الحمذذذرا  

 
 بيذذذذذتوم سذذذذذيأتي لذذذذذتيس منذذذذذه تخلذذذذذ 

 

 ي ذذيق علذذى الطذذا ي بذذه البذذر والبحذذرا  

 
وطريقتببه الفببذة " *فهببد"بمؤسببس الحببزب الشببيوعييتحببدث الوالببد عببن عالقتببه 

وينقبل عبن . وموضوعيته في معالجة األمور وأسلوبه السبلس وقبوة منطقبه فبي اإلقنباع

فهد كيف غضب من أحد الرفاق ألنبه يسبخر مبن بعبض المعتقبدات الدينيبة، مؤكبدا لهبم 

ضببرورة قببراءة القببرآن واإلطببالع علببى قصببص األنبيبباء فببي وقببوفهم بوجببه فراعنببة 

الوالبد عبن  ويتحبدث. زمانهم، وكان الشهيد فهد دائم االستشهاد بآيات من القرآن الكريم

أمببام جالديببه، ويببروي قصببة تحكببي " *حببازم"شببجاعة وصببالبة الشببهيد زكببي بسببيم 

 .صموده وصالبته

ويرى الوالد أن السر في إخفاقات الحركبة الوطنيبة، هبي أنانيبة األحبزاب الوطنيبة 

وحبها للظهور على المسرح منفبردة، ورغبتهبا فبي االنفبراد  وقيادات الحركة الوطنية،

والبد أن أؤكد بكل أسف أن هذه الظباهرة . بقيادة الحركة الجماهيرية والوضع السياسي

السبلبية مالزمببة لطبيعببة القببوى السياسببية لغايببة يومنبا هببذا، وهببذا مببا يفسببر التببردي فببي 

لمربببي الراحببل لببم يكتببب وكببأن ا. أوضبباعنا علببى األقببل مببن وجهببة نظببري المتواضببعة

 ! استنتاجه هذا ألربعينات وخمسينات القرن الماضي وإنما أليامنا الحالية

تخلببي المربببي الراحببل عببن العمببل الحزبببي لببن يمنعببه مببن مزاولببة نضبباله ولكببن 

فكتببب أكثببر مببن مقالببة باسببم مسببتعار يفضببح فيهببا الفسبباد اإلداري . بطريقتببه الخاصببة

وينتقد نفاق مالكي دور السينما، فهم . ينة الناصريةوالمالي المستشري في مؤسسات مد

من ناحية يعرضون األفالم السيئة التي تزيد من التفسخ األخالقبي، ومبن ناحيبة أخبرى 

وكان لمقاالته هذه أثبرا كبيبرا فبي أوسباط ! يقيمون في دواوينهم ذكر الحسين والرسول

لتي تحركت دون جدوى المجتمع الناصري وأثار غضب السلطات اإلدارية واألمنية، ا

 . للبحث عن كاتب المقاالت

ويشببيد كثيببراً بطيبببة أهببالي الناصببرية وتضببامنهم معببه ومببوقفهم النبيببل واهتمببامهم 

هببذا . بالعائلبة خبالل اعتقالببه ببالرغم مبن أن فتببرة إقامتبه بيبنهم ال تتجبباوز بضبعة أشبهر

البدين طيبب الموقف واالنطباع عن أهالي الناصرية كنت أحسبه مبن خبالل أحاديبث الو

هللا ثراهما، فكانا كثيراً ما يشيدان بالمواقف النبيلة والشجاعة والتبي تميبزت بالتضبامن 

 .  ورعاية العائلة خالل فترة اعتقال الوالد

بعد تسبع سبنوات مبن العبيش فبي الناصبرية نجبح الوالبد فبي االنتقبال إلبى كبربالء، 

ول بمبرارة فبي موضببوعة ويتنبا. ليكبون قريببا مبن النجببف حيبث يسبكن والبداه المسببنان

خبث الببعض فبي مديريبة معبارف كبربالء وغيبرهم ( أينما تول وجهك سبقتك سمعتك)

! للعمل على مضايقته وأبعاده عبن العمبل فبي مركبز المدينبة ونفيبه إلبى نبواحي المدينبة

لكنه أيضا يكتبب بإيجابيبة (. أسفت كثيرا إن لم أحاول النقل إلى النجف: )فيكتب بمرارة

وكبذلك موقبف مبدير " مهبدي علبي"نفسه، فيبثمن موقبف مبدير مدرسبته في الموضوع 



 

 33 

على أي حال ال تخلو األرض مبن الطيببين، مثلمبا أن المبرء معبرض : )الشرطة فيكتب

 (.للشر بأكثر من الخير

يرى المربي التنويري أن للمعلم مهمة تربوية وأخالقيبة إضبافة لمهمتبه التعليميبة، 

وأي معلم كرس جهوده للمادة العلميبة التبي )": حصن االخيضر"فيكتب في موضوعة 

إن . عهدت إليه، دون أن يعني بالجانب الخلقي فإنما هو آلة أو جاهل لمهمته وشخصيته

أنفبخ فبيهم مبن روحبي واهتمامباتي . أحب شيء إلى نفسي أن أجعل من طلبتي أصبدقاء

 ...( بشتى جوانب الحياة 

تببين " مهبذار"على كلمة أحدهم والتعليق الذي عثرت عليه بين مخطوطات الوالد 

قرأت كلمتبك المنشبورة . أخي مهذار) :رأي الوالد بالمعلم ومهنة التعليم في بلدنا، فكتب

فاسبمح لبي أن أثرثبر ". نريد معلمبا يضبيء وال يحتبرق"بعنوان  0205في عدد التآخي

 وعسبى أن أكبون كالثرثبار يجبري. معك قليالً، وبين الهذر والثرثرة تقارب في المعنبى

 .فيه ما يكون منه كل شيء حي

فكبل مضبيء الببد . أنت تريد معلماً يضيء وال يحترق، أمر ال يمكن أن يكون أبداً 

. أن يحترق، حتى الشمس، هذا الكوكب العظبيم، يحتبرق منبه مبا يناسبب جرمبه العظبيم

 .والمصباح الكهربائي، الذي يمنحنا ضوًءا جميالً، هو أيضاً البد أن يحترق

ً انك تعيب الشم فبال تريبد لهبذا السببب أن يكبون . عة إذ تترْك بسبب احتراقها سخاما

ً -كي ال يترك  -شمعة-المعلم  مبا ذنبب الشبمعة، وقبد أنبارت ألجيبال كثيبرة مبن . -سخاما

عاشت حقبة كبيرة  -وألنها كانت أرقى وسائل اإلنارة-البشر، متعتهم بالنور، حتى أنها 

وظلبت حتبى ! عيبدة عبن أكبواخ المعبدمينمن الزمن فبي قصبور األغنيباء والمنعمبين، ب

-ولهبذا السببب أطلبق القبدماء علبى المعلبم هبذا القبول . يومنا هذا رمزاً للنور والمعرفبة

فمن الممكن أن نجمع حطبام الشبمعة البذائب   -شمعة-ليته كان  -شمعة تضيء وتحترق

 يعبببر عليببه الماليببين أو -جسببر خشبببي-إن أقببرب شبببه للمعلببم . فيعببود شببمعة مببن جديببد

 .األلوف، حتى إذا تآكلت األخشاب أبدلت بغيرها، ورميت إلى اللهب لتتحول إلى رماد

 ً تركبوا ذكبرى عبقبة . كم يا أخي من المعلمين أضاؤا واحترقوا، ولم يتركوا سبخاما

ولكببن األكثببرين أيضببا احترقببوا وتركببوا . كببأريج الزهببر، تزيببد أرجبباً كلمببا تقببدم الببزمن

يكونبوا شببموعا فبي الظلمببة تنيبر حسببب مبا يرغببب  ألنهببم ارتضبوا ألنفسببهم أن. سبخاما

 ( 09/0/0040الجمعة / المتحكمون

فقد ببرهن تالمذتبه . مرٍب بهذه الروح وبهذا الفكر ال تذهب جهوده سدا مع تالمذته

فهم لم ينسوا دور الوالد في . من مدينة الناصرية مدى وفائهم وحبهم وتقديرهم لمعلمهم

وعاش المربي الوالبد ولمبس . هتمام بلغتهم العربيةتوجيههم وتشجيعهم نحو األدب واال

صببن ح" فيببذكر ذلببك فببي موضببوعة -مببن مدينببة الناصبرية-وفباء بعببض طلبتببه النجببباء 

وقد لمست ثمر نهجي هبذا، حبين التقيبت بعبد حقببة ) :فيكتب باعتزاز وفخر" االخيضر

مبببن البببزمن وعبببن طريبببق الصبببدفة بببببعض طلبتبببي، وقبببد أصببببحوا مبببن حملبببة شبببهادة 

ويجبد القبارئ شبهادة ....(. راه، أو من األدبباء الببارزين فبي فبن القصبة والروايبةالدكتو

 ".التمهيد"بعض األوفياء من تالمذة المربي الراحل ومعارفه بعد 

يتنبباول المربببي " والسببنوات العجبباف 0046تمببوز  05ثببورة " فذذي القسذذم الرابذذع
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المببريض،  -دمحم الشببيخ–تمببوز علببى والببده  05الراحببل كيببف كببان أثببر سببماع نبببأ ثببورة 

عببد الكبريم "ومبن ثبم تذببذب نهبج البزعيم . وتأثير منجزات الثبورة علبى الحيباة العامبة

سياسيا، وتأليب القبوى السياسبية علبى بعضبها، وتبردده فبي الوقبوف بحبزم ضبد " قاسم

المؤامرات والمتآمرين بينما كان متشدداً مع القوى الوطنية ذات المصلحة الحقيقية فبي 

 . اسب الثورةالحفاظ على مك

ن الثورة بمنجزاتها السياسية واالقتصبادية ومبا حققتبه فبي المجبال االجتمباعي قبد ا

غيرت حياة الشعب العراقبي كثيبراً وكبادت أن تنقبل العبراق نقلبة نوعيبة متقدمبة،  لبوال 

تردد قاسبم وشراسبة المبؤامرات التبي اشبتركت فيهبا جميبع القبوى المسبتفيدة مبن العهبد 

بمنجببزات الثببورة أو أنهببا اختلفببت مببع مسببيرة الثببورة بسبببب  الملكببي والتببي تضببررت

 .مواقفها األنانية الضيقة أو لتدخالت إقليمية

ويتحدث الوالد عن نجاح ثورة تموز وبدايبة عهبد جديبد، ودوره فبي إحيباء جمعيبة 

المعلمين والعمل من أجل توحيد المعلمين في قائمة وطنية موحبدة، بعيبدا عبن التحبزب 

جمعيببة "ويوضبح موقفبه فبي العمبل المهنبي، فيكتبب فبي موضبوعة . ةوالحزبيبة الضبيق

الواقببع إنببي لببم أكببن قببط متحيببزا فببي نظرتببي إلببى كيفيببة خدمببة المعلببم عببن ": )المعلمببين

أنببا أكببره التمييببز بببين المعلمببين مببن ناحيببة . طريببق الجمعيببة أو النقابببة فببي المسببتقبل

 (. انتمائهم

ببين قياداتهبا العسبكرية، وببين قبوى وبعد مسيرة قصيرة للثورة برزت التناقضات 

. الجبهة الوطنيبة التبي انفرطبت عمليبا حبال إنجباز الثبورة، وتخببط البزعيم فبي سياسبته

فيستخلص الوالبد مالحظاتبه وتوقعاتبه لمصبير العهبد الجمهبوري الجديبد، فيكتبب تحبت 

د أنا أعتقد إن مقياس الديمقراطية الحقيقي هبو إباحبة البرأي والمعتقب": )من هو"عنوان 

ضببمن الدسببتور المؤقببت والببدائم فيمببا بعببد وداخببل أحببزاب لهببا قوانينهببا وأنظمتهببا، وإن 

الحكم يجب أن يكون بيد الحزب الذي يتم له الفوز بأغلبية في االنتخاببات الحبرة ببدون 

لذلك هو يؤكد على ...(. وأن لم يتم هذا فإن انهيار الثورة محقق.  تدخل السلطة المؤقته

قراطيببة مببن خببالل انتخابببات حببرة، وضببرورة سببن قببانون لألحببزاب أهميببة الحيبباة الديم

يببنظم نشبباطاتها، فببإن هببذا هببو صببمام األمببان لمواصببلة الثببورة وإال فببإن انهيببار الثببورة 

 .محقق

تموز مجددا علبى الوالبد مثلمبا علبى معظبم فئبات  05وانعكست آثار انتكاسة ثورة 

بعبض زمالئبه البذين  فتعبرض بسببب نشباطه فبي حركبة السبلم، واشبتراكه مبع. الشعب

بعد سقوط النظبام الملكبي إلبى االعتقبال واإلقامبة " جمعية المعلمين"بادروا لقيادة عمل 

وبعبد رفبع اإلقامبة الجبريبة تبم نقبل الوالبد . الجبرية في لبواء ديبالى بعيبدا عبن عبائالتهم

وزمالئببه إلببى األقضببية التببي أبعببدوا إليهبببا بقببرار مببن مببدير معببارف كببربالء كببباظم 

 .، وبضغوط من القوى الرجعية من المدينة وخارجهاالقزويني

وبعد إنهاء اإلبعاد يروي المربي الراحل كيبف كبان خببث وحقبد المتصبرف حميبد 

وقببد ُعببرف الحصببونة . الحصببونة ومحاولتببه لعرقلببة إعادتببه للتعلببيم  فببي نفببس الخببالص

ي رفعه بعد بمواقفه الرجعية واالنتهازية وحقده على القوى التقدمية وأشتهر بشعاره الذ

وهذا يدل على مبدى جهلبه " مخلص خير من مثقف هدام أمي  "تموز  05انتكاسة ثورة 
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وأثناء مقابلة الوالد له بوجود بعض الضيوف هاج وماج بدون ! وعدائه للثقافة والمثقف

مقببدمات علببى الوالببد بأسببلوب بعيببد عببن األدب والببذوق، مكببيال للوالببد السببباب واتهامببه 

وهنبا كبان ! وغيره من كالم ال يليق بمكانتبه كمتصبرف...( أكسر راسك..... شيوعي )

يئا في رده وفضح موقفبه االنتهبازي أمبام ضبيوفه، موقف المربي الراحل واضحا وجر

حببين ..... وقببررت أن ال أغببض النظببر، وأن أرده مهمببا كلببف األمببر: )... فيكتبب الوالببد

وحتبى لبو تكلبم اإلنسبان وادعبى فبي وقبت وظبرف . الملفة ليست دلبيال أببدا: سكَت قلتُ 

نبي نشبأت أنبا وفهبد إ"ألم تعلْن أيام تموز األولبى فبي الديوانيبة . معين، فليس ذلك بكاف

ألم تقْل أثناء كلمة ألقيتَهبا علبى تظباهرة شبيوعيين فبي ". على رحلة واحدة في المدرسة

أنبا مبؤمن إنبك لسبَت شبيوعيا، !". حتى قدور بيتنا شبيوعية"الديوانية لتأييد ثورة تموز 

رغببم مببا صببرحَت بببه، وأنببا أيضببا لببيس لببي انتسبباب فعببال ألي حببزب سياسببي سببري أو 

الوالد الجريء ومجابهته الصريحة بمواقفه االنتهازية أيام تموز األولى إن رد .(. علني

كانت كالصاعقة عليبه أمبام ضبيوفه، ممبا أضبطره أن يتراجبع عمبا أضبمره للوالبد مبن 

 . حقد، ولم يكن الوالد يبالي كيف ستكون ردة فعل هذا الجاهل المتخلف

أن الوالبد طيبب ( لمكابدةذكريات التنوير وا)سيالحظ القارئ والمتتبع لجميع أقسام 

فهبو . هللا ثراه كان يهتم ويتأثر كثيرا بطبيعبة عالقبات المجتمبع البذي يعبيش فبي وسبطه

كالنفبباق  -فببي محيطببه االجتمبباعي القريببب-ينتقببد بمببرارة وأسببى بعببض الطببباع السببيئة 

والتملق والجببن والخببث وفقبدان روح التضبامن وعبدم الوفباء والتبردد، وكلهبا صبفات 

. يع ظاهرياً، لكن البعض يرى أنها أو بعضبها ضبرورية فبي حياتبه اليوميبةيمقتها الجم

بينما يشيد بكل ما هو إيجبابي فبي أي مجتمبع عباش فبي وسبطه خبالل رحلتبه التعليميبة 

وأهل البلد على طيببتهم التبي تتجلبى لبي : )... فيكتب عن مجتمع مدينة الخالص. وتنقله

يتجنبببون . حببين أشببتري مببن بعضببهم حاجببةفببي ابتسبباماتهم حببين أمببر علببيهم ُمسببلِّما أو 

 ( الحديث معي ولكنهم يرحبون بي حين أدنو منهم لشراء حاجة

لببم تمببض سببوى أشببهر علببى إلغبباء اإلبعبباد ورفببع اإلقامببة الجبريببة علببى الوالببد فببي 

 6تمبوز ببانقالب دمبوي فبي  05الخالص حتى نجحت القوى السوداء فبي إسبقاط ثبورة 

يببة واإلقطبباع والرجعيببة وبمباركببة القببوى الدينببة بتحببالف القببوى العروب 0080شببباط 

حيبث . الرجعية الممثلة ببعض مراجعها، وكذلك الدول االستعمارية والسائرة في فلكهبا

وخبيم . بدأت مرحلة من السنين العجاف تخيم على حياة العائلة والشعب العراقبي أجمبع

ليشببيات مببن م-علببى العببراق جببو مكفهببر يعيببث فيببه الببذئاب مببن أفببراد الحببرس القببومي 

أنتهببك فيببه الحببرس القببومي األعببراض، وزجببوا بخيببرة . دمببارا -البعثيببين والقببوميين

الببوطنيين فببي السبببجون، وتعببرض أالف النسببباء، واألطفببال، والرجبببال إلببى التعبببذيب 

وتحولت المالعب الرياضية والمكتبات العامة إلى مقرات للتعبذيب . والتصفية الجسدية

ه الفتبرة المظلمبة مبن حيباة الشبعب، وعبن التعبذيب ويتحدث الراحبل عبن هبذ. والتحقيق

التببي " المكتبببة العامببة"الهمجببي الببذي تعببرض لببه شببباب كببربالء فببي مركببز التعببذيب 

فكان يعاني ويحس بآالم المعذبين خبالل تعرضبه للتحقيبق ". مسلخ بشري"تحولت إلى 

 :، ومن أبياتها-قولي ألمك-، فكتب قصيدته "المكتبة"في 
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 بنذذذذذذذذد أسذذذذذذذذفا  لذذذذذذذذتدار النلذذذذذذذذم

  

 

 النذذذذذذذذذذتلم تغذذذذذذذذذذدو للنذذذذذذذذذذذاب 

 
  رفات ذذذذذذا تحذذذذذذوي السالسذذذذذذل

 

 ال الذذذذذذذذذذذذذتمطالع والكتذذذذذذذذذذذذذاب 

 
 والسذذذذذوط يذذذذذد خلذذذذذ  اليذذذذذراع

 

 وعذذذذذتنه فذذذذذي الذذذذذتتنبير نذذذذذاب 

 
، 0080تشرين الثاني  06ولم تنته معاناة الوالد والعائلة مع سقوط نظام البعث في 

إلبى  -الوالد، وأخي كفاح، وكاتب هبذه السبطور–وإنما استمرت المعاناة بإحالتنا جميعا 

وأصببدر المجلبببس قبببراره بسببجن الوالبببد سببنتين وكاتبببب هبببذه . المجلببس العرفبببي األول

 . تة أشهر مع وقف التنفيذالسطور خمس سنوات وشقيقي األكبر بس

وفي سجن الحلة يقضي والدي فترة سجنه بالمطالعبة وتسبجيل مالحظاتبه ومتابعبة 

متنوعبة " كشبكول سبجين"فيجمع مالحظاته في مخطوطبة سبماها . ما يجري في العالم

وفببي السببجن يعببيش ويراقببب المحيطببين بببه وقببد جبباءوا مببن . المواضببيع والمصببادر

ويشببه . حملون أفكاراً وعادات متنوعبة وحتبى متناقضبةمنحدرات اجتماعية مختلفة وي

. السببجن بببالخمرة التببي تكشببف حقيقببة شبباربها وتفضببح مببدى مصببداقيته بمببا كببان يببؤمن

      :فيكتببب" مآسببي ومشبباكل"فيسببجل انطباعاتببه عببن السببجن ومجتمعببه فببي موضببوعة 

لوطاب السجن محك، كالخمرة، تكشف حقيقة شاربها، إن كان غليظ الطبع، خالي ا)... 

وال . من أدب أو علم، أو إذا كان ذا نفسية معقدة أو مشاكل ال يعبرف عبن أسببابها شبيئا

واالتهامات والمحاكم العرفية دفعبت بأنباس ال يعرفبون مبن . يدرك للتخلص منها سبيال

 ...( السياسة حرفا

وبعد تحررنا من السجن، تستمر رحلة الوالد والعائلة فبي بحبر تتالطمبه األمبواج، 

حيبث يسبتمر الفصبل . فعال السنين العجاف التي سبادت العبراق وغيبتبه عبن العبالم إنها

وتصبطدم محاوالتبه بحقبد ولبؤم . السياسي وتببوء كبل محباوالت الوالبد للعبودة للوظيفبة

مدير األمن والمتصرف فبي ديبالى، وتوضبع أمامبه مختلبف العقببات واألعبذار التافهبة  

ضعف المبورد المبالي الوحيبد وشبظف العبيش، وتبقى العائلة تعاني من . لعرقلة عودته

بينما الوالد في سفر دائم متنقالً بين كربالء وبعقوببة لمقابلبة المسبؤولين لعلبه يبنجح فبي 

 . العودة للوظيفة أسوة باآلخرين من أمثاله

صببدر قببرار عبببودة المفصببولين السياسببيين إلبببى  0086تمبببوز  04وبعببد انقببالب 

وأيضا لم تخُل عودته من خبث المسؤولين القدماء . الوالدوظائفهم، وشمل القرار عودة 

فكانت عودته في مدينة الرمادي بعيبداً عبن عائلتبه، متجباهلين طبول خدمتبه فبي . الجدد

وحتى بعد نجاحه .  التعليم وكبر سنه، وما يسببه هذا البعد من متاعب نفسية واقتصادية

" جبابر البدوري"دير تربيبة الحلبة مع أحد المعلمين فبي الحلبة، فبأن مب -بجايش-للتبادل 

أصر خالفا للعادة الجارية والتي تقضي مباشرته في نفس مدرسبة المعلبم الببديل، علبى 

 !إبعاد الوالد عن مركز المدينة للعمل في إحدى قرى الحلة البعيدة

ويختم الوالد حياته التعليمية التي أخلص لها وعمل خاللها بتفان في إحدى القبرى، 

التابعببة لقضبباء  -أبببو ِسببفن-حيببث كببان معلمببا فببي مدرسببة  0040ط عببام بتقاعببده أواسبب

ومببع إحالتببه علببى التقاعببد ينهببي والببدي سببيرته . طببوريج التببابع للببواء الحلببة فببي وقتهببا
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لكنه يبقى كما كان معلما ومرشدا حريصا على سمعة المعلم، فهو . وذكرياته في التعليم

وبحسرة وأسى متجاوزا . امى وأصدقائهال يبخل بتقديم النصح والمالحظات لطلبته القد

فليت لبي : )كل ما أصابه من حيف واضطهاد بسبب ما يحمله من مبادئ سامية، فيكتب

ولسبت آسبفا  أببدا إنّبا نحبن المعلمبين . حوال وقوة ألواصل رسالتي في أداء خدمبة بلبدي

 ( كالجسر يعبر عليه األلوف ثم تبلى أخشابه، فال تعود تذكر على لسان

ما تعرض له الراحل من اضطهاد سياسي ومتاعب بسببب مبا يحملبه مبن رغم كل 

نهج وطني فقبد بقبى متمسبكا برسبالته اإلنسبانية السبامية لمكافحبة األميبة ونشبر البوعي 

معلببم يحمببل رسببالة، يعببرف أن أمامببه العقبببات :)... الببوطني لببذلك أنببه يببرى فببي المعلببم

يدرك إن الجهبل عبدو، لبه حلفباء  إنه. الصعاب، والمخاطر التي قد تؤدي به إلى الهالك

 المعلببم الببذي ينشببئ أحببراراً، ال ليصببيروا لببه عبيببداً،.... يسببندونه، همببا المببرض والفقببر

المعلم الذي يجعل الحرف مضيئاً ينير السبيل للسارين، ال ليؤلبف كلمبة ميتبة، أو جملبة 

وعلببى هببذا هببو المعلببم الببذي أعجبنببي أن أكونببه، ال فببي المدرسببة . خاويببة ال معنببى لهببا

لهذا لم تذهب جهود  ".مع المعلم(/"أسماع الصغار، بل في كل مجال تسمح به المناسبة

الوالد سدا، وتركت أثرها في تالمذته األوفياء فذكروه باعتزاز وامتنان بعد أن وصبلوا 

. إلبى مراحببل متقدمببة فببي مجببال الحيبباة وأصببحوا رجبباال لهببم مكببانتهم األدبيببة والعلميببة

 .يم مع شهادات بعض تالمذته األوفياء وبعض من تعرفوا عليهوسأترك القارئ الكر

أرجو أن أكون قد وفقت بنشر وطبع بعض كتاببات الوالبد، وهبذا أقبل مبا يمكبن أن 

 . أقدمه وفاًء لذكرى والدي طيب هللا ثراه

وأتقببدم بجزيببل شببكري لجميببع األسبباتذة واألصببدقاء الببذين قببدموا لببي مالحظبباتهم 

عبببد اإللببه الصببائغ، األسببتاذ خالببد . د. مقببدمتهم البببروف ونصببائحهم القيمببة وأخببص فببي

وشبكري الجزيبل للفنبان المببدع . جبواد شببيل، والصبديق األسبتاذ دمحم علبي محبي البدين

 .فيصل لعيبي مصمم الغالف، وأدعو للجميع التوفيق والنجاح في حياتهم العملية

 حممد علي الشبييب احملقق

 1022/ 20/ 11 السويد  


نينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني



 يتداولونها -حزبية– حركية أمساء هلم -األعضاء وحتى– العراقي الشيوعي احلزب قادة اختذ-*

 تنظيماته اخرتاق أو  كشفهم حماوالت من احلزب تنظيمات على للمحافظة التنظيمي نشاطهم يف

 :يلي كما األمساء وكانت. األمنية األجهزة قبل من

 اللجنـة  وسـكرتري  العراقـي  الشـيوعي  احلـزب  مؤسـ   يوسف سلمان يوسف للشهيد احلزبي االسم" فهد"

 . 2111  شباط 21 فجر الشرقي الباب يف امللكي النظام أعدمه ، املركزية

 الشـيوعي  للحـزب  السياسـي  املكتـ   عضـو  الشبييب حممد الشيخ حسني للشهيد احلزبي االسم" صارم" 

 .2111 شباط 21 فجر املعظم باب يف امللكي النظام أعدمه العراقي،

 العراقـي،  الشـيوعي  للحـزب  السياسـي  املكتـ   عضـو  بسـيم  حممـد  زكـي  للشـهيد  احلزبـي  االسـم " حازم" 

 .2111 شباط 21 فجر املتحف ساحة يف امللكي النظام أعدمه
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 شهادات

 

" الزمبان الجديبد"فبي حبديث لمجلبة  عبذد الذرحمن مجيذد الربينذياألستاذ الروائبي 

تحدث عبن دور معلمبه  -الدرس األول-في زاوية  2999منتصف مايو / بعددها السابع

تلبك هبي البدروس األولبى التبي : )... علي الشبيبي وتأثيره في تجربته اإلبداعية، فكتب

 .اقترنت كلها بالعقاب البدني والتي كونتني بشكل آخر

األدب كببان علببى يببد معلمببي العظببيم المرحببوم علببي لكببن الببدرس الببذي قببادني إلببى 

وكبان رجبل أدب . الشبيبي الذي كان رجل دين نبزع العمامبة وارتبدى المالببس المدنيبة

وشعر وهو شقيق المرحوم الشبيبي الذي اعدم مع فهد مؤسبس الحبزب الشبيوعي، وقبد 

 .علمت هذا الحقاً ألنه لم يرد إثارة هذا الموضوع وقتذاك

مبوهبتي األدبيبة " مكتشبف"ون تردد أن معلمي علي الشبيبي هبو ويمكنني القول د

عندما أنتبه إلى كتاباتي في درس اإلنشاء وكنبت آنبذاك فبي السبنة الرابعبة مبن الدراسبة 

فببي  -األول-وصببار يمببدني بتوجيهاتببه واذكببر أن هديتببه لببي عنببدما نجحببت . االبتدائيببة

كر أن احبدها لمحمبود تيمبور االمتحان النهائي كانت مكونة من أربعة كتبب مازلبت أتبذ

واآلخببر لعبببد المجيببد لطفببي الببذي كببان يحظببى ببباحترام كبيببر نظببرا لشببجاعته ومواقفببه 

 .الوطنية التي قادته للسجن مراراً 

وعندما يأتي من ينتبه إلينا، إلى قدراتنا، ويمنحنا الثقبة، ويضبعنا فبي أول الطريبق 

فتحيببة إجببالل لببذكرى . ظينالموصببل وال يتركنببا نتخبببط فإننببا نكببون بهببذا مببن المحظببو

معلمبي الجليبل علبي الشببيبي أبببو كفباح وهمبام البذي لببواله لمبا اختصبرت المسبافة إلببى 

لما كنت ما أنبا عليبه بكبل مبا قبدمت وبعنباد واعتبداد الببد منهمبا لكبل مبن يبدخل . الكلمة

 فيه من الذئاب واألفاعي أكثر مما فيه مبن الحمبائم" األدب"عالماً مكتظاً وعجيباً أسمه 

 (والغزالن

***
عببن الطفولببة "كتببب فببي خمببس حلقببات   دمحم موسذذى جيذذاد ا زريذذي. دأمببا األسببتاذ 

وتطرق في أكثر من حلقة  عن دور معلمه علي الشبيبي في " الذبيح واألمهات والوطن

ومما كتبه . تنمية قدراته في اللغة العربية واهتمامه بتوجيهه الوجهة التربوية الصحيحة

وقبد عمبل . کنا منذ الصغر مولعين ببالقراءة والتظباهر بأننبا مثقفبون) ولىفي الحلقة األ

استاذنا علي الشبيبي، معلم اللغة العربيبة علبت ترسبيخ السبمة األولبت فينبا، دون الثانيبة 

وقد اکتسب ذلك الولع بالنسبة لي طابعباً آخبر بفعبل تشبجيع اسبتاذي علبي الشببيبي، .... 
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د"وکببان يطلببب منببي ان " صببوتي جميبل"البذي وجببد ان  بعببض السببور القصببيرة " اجبوَّ

 ( خالل ساعة درس مادة الدين والقرآن

إنبي شخصبياً اعتبرف لبه فضبله فبي : ).... دمحم موسى في الحلقة الثانية. ويضيف د

تببوجيهي لحببب اللغببة واألدب والقببرآن، فمببا زال صببوته يتببردد فببي مسببامعي وهببو يتلببو 

 :ر باألرض العربية ومهبط الوحي بال شوفينية وبدون تطرفقصيدة الفخ

  لحصذذذاها ف ذذذل علذذذ  الشذذذ  

 

 و راهذذذذذذذا خيذذذذذذذر مذذذذذذذن الذذذذذذذذه  

 
 تتمنذذذذذ  السذذذذذماء لذذذذذتو لبسذذذذذتت

       

 (حلذذذذذذذة مذذذذذذذن تراب ذذذذذذذا القشذذذذذذذ  

 

کبببان المرحبببوم علبببي : )ويواصبببل البببدكتور األزرقبببي فيكتبببب فبببي الحلقبببة الرابعبببة 

ً "فهبد"اُعبدم مبع الشبهيد البذي " صبارم"الشبيبي، وهو أخو الشهيد  فعلبت . ، مرشبداً حقبا

مببدث ثببالث سببنوات، منببه تعلمببت قببراءة القببرآن بشبب،ل صببحيح، أيببن أقببف، وأيببن امببد  

تعلمبت منبه حببَّ العربيبة وآدابهبا . ال،لمة، وأيبن أشبد  عليهبا، وأيبن أغيبر نغمبة صبوتي

ل ديبن، فأنبه ومبع انبه ببدأ حياتبه کرجب. وقراءة الشعر والقاءه، فقد کان هو نفسه شاعراً 

نزع العمامة، واصبح معلماً متفتح الف،ر سبليم السبيرة، يجعبل الطالبب يشبعر أنبه أکثبر 

کان جاداً للغاية فيما يتعلق ببأداء  من معلم له، ويم،ن األعتماد عليه والثقة به، رغم أنه

 (. الواجبات وحسن التصرف والسلوك

*  *  * 

أحد تالمذة الوالد على ما نشْرته  كامل الن اد. د الخبير االقتصادي وبعد إطالع

 24/0/2900فقد أسعدني برسالته االلكترونية المفاجئة لي بتبأريخ ( ذكريات معلم)من 

 : أثبت الجزء المتعلق بشهادته بحق معلمه المربي الراحل. وتبعها برسائل أخرى

 عزيزي األستاذ دمحم علي الشبيبي المحترم

 تحية طيبة، وكل عام وأنتم بخير

نببا منببذ مببدة مببا تكتببب، وخصوصببا حببول تببراث المربببي الكبيببر األسببتاذ علببي تابع

لقد صدقَت في كل ما وصبفته وعرضبته مبن سبيرة رفيعبة . الشبيبي، والدكم، رحمه هللا

وخالّقة لهذا الرجل األب والُمثِقف والوطني والذي ينتمي إلى أسرة معروفة بوطنيتهبا، 

 .والى مدرسة ثقافية أدبية ومتنورة

للراحل الخالد في نفوسنا، ونحن تالمذته الصغار في مدينبة الناصبرية فبي  لقد كان

مطلع الخمسينات من القرن الماضي، إعجباب واحتبرام كبيبران لشخصبيته، و ال نبزال 

نحمل عنه في ذاكرتنا صورا جليلة، كما ال تزال تتوغل في نفوسبنا مبا غبرس فينبا مبن 

نعببم، لقببد كببان إنسببانا . ب اإلنسببانيحببب للغببة العربيببة ولببألدب والفببن المسببرحي، والحبب
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ومعلما رائعا، فقد كان و ال يزال يشكل في ضبميري، شخصبيا، َمعلَمبا أخالقيبا وعلميبا 

ومببن حقببك وحببق شببقيقيك، كفبباح . وأدبيببا رفيعببا، وسببتبقى ذكببراه فببي نفوسببنا مببا عشببنا

وهمام، اللذين ال اعرف أين هما اآلن؟ ولم أسمع عنهما منذ منتصف الخمسينات، حين 

مببن حقكببم أن تفخببروا بتببراث الوالببد . غببادرت أنببا الناصببرية، ولببم أعببد إليهببا إال لمامببا

المربي، وأن تنقلوا ألوالدكم نموذجبه األخالقبي والترببوي والسبلوكي، طيبب هللا ثبراه، 

، "حين تُعلم األجيال بجدارة، فأنت تخلق"فهو كان من البناة الخالقين، فحسب سقراط، 

 .فهو كان خالّقا

ستعرف، من الصورة، أن الوالد جالس في الوسط ومتكئا على عصا،  بعا،وط ....

لم يهمل والدي الحديث عبن أسبباب حملبه العصبا )يستخدمها لإليضاح، وليس للضرب 

، (المحقبق دمحم علبي الشببيبي"/ حصن االخيضر"حيث يتطرق لها في نهاية موضوعة 

ه فبي نفوسبنا خالبدة، مبا عشبنا فعمره لم يضرب تلميذا، بل كان أبا للجميع وستبقى ذكرا

 .وما عاش األوفياء

أرجبو أن أكبون قبد وفيبت الوالبد ...  :فبي رسبالة ثانيبة كامذل الن ذاد. دوأضاف 

بعض الحق ال لكونه أبا وإنما ألنشر أفكاره التربوية ونظرته االجتماعية التي سبق بها 

هببل ودور زمانبه وخاصببة عنببدما يتحببدث عبن وببباء الطائفيببة ومببا يسبببه مببن تخلببف وج

 . المؤسسات الدينية في مكافحة وباء الجهل والتظليل، وكأنه يتشوف أيامنا الحاضرة

 :فكتب  20/6/2900في رسالة ثالثة بتأريخ  كامل الن اد. دويواصل 

 عزيزي األستاذ دمحم على الشبيبي المحترم

 تحية تقدير واعتزاز

وكبرم وِرفعببة  أقبول لبك بصببراحة، كبان بنفسببي أن أكتبب أشبياًء أخببرى عبن لطببف

المرحوم المخلّد في نفوسبنا والبدكم، طيبب البذكر، مبا عشبنا وعباش تالمذتبه، فأنبا ممبن 

يعتز بكوني كنت تلميذه، من الصف الرابع إلى السبادس االبتبدائي، حيبث تخرجبت مبن 

ولكن عالقتنا، ببل عالقبة أسبرتي . االبتدائية وانتقلت إلى المتوسطة أو ثانوية الناصرية

الكبير والدكم استمرت إلى أن انتقل إلى كربالء، كما أظن، وأنا غادرت بأسرة الراحل 

كببان الوالببد الراحببل ال يتحببدث عببن . الببى لبنببان ثببم بريطانيببة إلكمببال مراحلببي الدراسببية

، كمببا كببان "فهببد"، الببذي أعببدم مببع "صببارم" شببقيقه الشببهيد المناضببل حسببين الشبببيبي

غرس قواعد اللغة العربية وآدابها فضال، عن فضله في . متواضعا، جما، وكريم النفس

 .في نفوسنا، ولكنه كان معلما للفضيلة ومكارم األخالق أيضا

الحقيقببة، أنببا أكتببب اآلن سلسببلة مببن أقاصببيص مببن حيبباتي بببين النبباس، ال أريببد أن 
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انشرها، إال قبيل رحيلي، وأرغب أن اخّصه، كواحد من أبرز المعلمين المؤثرين علبى 

عين بالصورة التي جمعتنبي ببه مبع فرقبة مسبرحية طبارق مرحلة طفولتي، وسوف أست

ابن زياد التي أخرجها هو للنشباط المدرسبي الثقبافي والفنبي، وكبان الفريبق يتكبون مبن 

كم أشعر اآلن بالحنين إليهم والى . زمالئي ورفاقي من نفس صفي ومن صفوف أخرى

دمحم موسبى جيباد  أستاذي الشبيبي، والى معلم صالح، معلم اللغبة اإلنكليزيبة، وصباحبيّ 

وستبقي ذكرى حبيبنا ومعلمنا األستاذ . وعبد الرحمن الربيعي؛ نعم لقد كانت أيام رائعة

وحينمببا أقببرأ مسلسببل مذكراتببه التببي تنشببرها . الشبببيبي راسببخة فببي ضببمائرنا وذاكرتنببا

أنه مدرسة أخالقية، ومذكراتبه . اآلن، أعجب لصبر ذلك الرجل، ولشموخه ولتضحياته

 . ا، بل وبجوانب عديدة لتأريخ العراق السياسي واالجتماعيسجل حافل به

أرجو أن تضيف عبارات الوفاء هذه، وال تنسى أن ترفدني بنسخة، في األقل، مبن 

 .كتاب المذكرات، بعد طبعه، وشكرا لكل جهودك أيها الوفي ابن األوفياء

  كامل العضاض/ واسلم ألخيك

***
ا سذتاذ خالذد جذواد كما تفاجأت عندما فتحت بريدي االلكترونبي ألجبد رسبالة مبن 

وكبان ". رسبالة إلبى الكببائش"ابن صديق والدي الذي يذكره في موضوعة  كا م شبيل

فقد كبان أحبد رفاقبه فبي التنظبيم . الراحل جواد كاظم شبيل رفيقا وصديقا وشريكا للوالد

محليتها، وزميال له في التعليم وكذلك شريكه في الحزبي في النجف خالل قيادة والدي ل

وقد أدلى األستاذ خالد بشهادته بناًء على ما سبمعه مبن . العمل خالل فصلهما من التعليم

 :فكتب. والده طيب هللا ثراه

 األخ األستاذ دمحم علي الشبيبي المحترم

 تحية واحتراما

ن عليبك، فقب د قبرأت َطَرفبا مبن مبذكرات قد تُفاَجأ برسالتي هذه غيبر المتوقعبة، هبّوِ

الراحببل والببدكم المربببي علببي الشبببيبي، والتببي تفضببلتم بنشببرها علببى أكثببر مببن موقببع 

مشكورا، وهي مذكرات تكمن أهميتها ال في الجانبب التبوثيقي لمرحلبة غنيبة باألحبداث 

فحسب وإنما لما تحمل من خبرة وثقافة ومعرفبة لألجيبال القادمبة ممبن لبم تعشبها أو لبم 

ن امتبدادا تاريخيبا للواقبع الحبالي البذي نعبيش، تشهدها با عتبارهبا سلسبلة مترابطبة تكبّوِ

وقبد ورد ذكبر والبدي المرببي ..ناهيك عن بعبدها االجتمباعي والسياسبي وحتبى الثقبافي

جواد كاظم شبيل في أكثر من موضع مع قصبيدة لوالبدكم الشباعر أهبداها لوالبدي، ممبا 

ية في مرحلة األربعينات من القرن الماضي، يدل على حميم العالقة االجتماعية والرفاق
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وهببي مرحلببة خصبببة  تببألق فيهببا رفبباق ضببحوا بوظببائفهم وآخببرون بحيببواتهم وانببتكس 

 ..آخرون كما جاء في المذكرات

لقبا يبردف أسبماء حسبين وعلبي، وكبان الوالبد ( الشبيبي) ـكنت وأنا صغير أسمع ب

بيبي، ويحرص أن يسبق االسم يذكر بكثير من االعتزاز رفقته وذكرياته مع حسين الش

منوها ببطولته وشجاعته ووطنيته وثقافته العالية وقدرتبه علبى اإلقنباع " الشهيد"بكلمة 

ذاكببرا اعتالئببه منصببة المشببنقة غيببر هيبباب وال وجببل هاتفببا بحيبباة الحببزب الشببيوعي 

وال يختلبف الحبال ! والشعب العراقي، مما مأل نفسي إعجاببا بهبذه البطولبة اإلسبطورية

ا بشقيق الشبهيد، األسبتاذ علبي الشببيبي، فببين حبين وآخبر كبان يعلبن عبن وصبول كثير

ثم يبدأ بسرد جانبب مبن محتواهبا، فيبدفعني الفضبول ببأن أنببش " أبي هّمام"رسالة من 

بدرج خزانته ألقرأ رسائل األستاذ علي الشببيبي الشبيقة، والتبي طالمبا يضبمنها بأبيبات 

 . من الشعر كثير منها لمهيار الديلمي

بكثيببر مببن ذكرياتببه مببع الشببهيد حسببين الشبببيبي ( نحببن أبنبباءه)ولقببد حببدثنا والببدي 

وبالراحببل والببدكم بمببا يتطببابق ومببا جبباء بالمببذكرات، إلببى أن فّّرقببت بيببنهم السببجون 

فبعد إرجاعهم إلى العمل عقبب الفصبل  -نصيب الشهيد حسين -والمنافي والموت أيضا

دكم الناصبرية ووالبدي الجببايش التابعبة من الخدمبة، كبان نصبيب الشبهيد العمبارة ووالب

للواء الناصرية، ورغبم قبرب البدار والمبزار، ظبال يتراسبالن مبع  بعضبهما، كمبا كبان 

المفكببرة  –والببدي هببو اآلخببر يكتببب مببذكرات مختصببرة فببي تقبباويم صببغيرة تسببمى 

فبي "  الطريبق"كما كان يحتفظ بعدد من الصور بما فيها صورة له بمخبزن  -العصرية

ي امتلكه خالل فصله والذي لعب دورا مهما في استقبال األدبيبات مبن بغبداد النجف الذ

وتوزيعها لقربه من كراج بغداد، في جانب من خان الهنود في باب الوالية، خطَّ قطعبة 

هذا المحل شاب نشط اسمه حسين الرضي سيشتهر باسم سالم عادل، عنبدما هبم الوالبد 

كبان هبذا المحبل جيبد ! بعلببة دخبان أجنبيبةان ينقده بدل القطعبة والخبط رفبض واكتفبى 

الببدخل لكونببه يبيببع البنببزين إضببافة إلببى المببواد االسببتهالكية األخببرى، وعنببدما سبباءت 

عبرض عليبه والبدي المشباركة وهبذه الحادثبة  -في سبوق العمبارة-ظروف محل والدكم

مما يؤسف له أن هذه المذكرات والصبور ...يحفظها له والدكم النبيل مع حوادث أخرى

هبت طعما للنار مبع كثيبر مبن الوثبائق والرسبائل والكتبب غبب االنقبالب البدموي فبي ذ

 !0080 شباط عام6

عدت مبن الجزائبر ونسببت مدرسبا إلبى محافظبة كبربال ألننبي مبن  0040في عام 

. مواليببد النجببف، وكببان مببدير التربيببة عبببد عاصببم أبببو ناصببرية، وهببو مببن أهببل الكوفببة
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بني إلى مكان قريب إلبى بغبداد لكبون عبائلتي وابنبي طلبت من مدير التربية هذا أن ينس

يا أستاذ منطبق مبن داز عليبك أصببح :فقلت  آني داز عليك،:في بغداد، فقال بكل صفاقة

فارتبك بوجود معلمات في مكتبه وسكت على مضض، ثم طعن بالخلف فنسبني  قديما،

وبلغنبي أنبه  -كانبت منفبى للشبيوعيين فبي العهبد الملكبي –الى أبعد مكان هو الصليجية 

 0045عببام .. معببذرة علببى هببذا االسببتطراد...أبببوه شببيوعي ودرسببني باالبتببدائي: علببق

المهنببدس عبببد الببرزاق شببريف وهببو نجفببي يعمببل فببي كببربال  جبباءني صببديقي األسببتاذ

 ...واقترح أن نلتقي بوالدك حيث جاء ذكري وبعث سالما

ني إليبه رزاق دالتقيت والبدك فبي علبوة  للحببوب فبي سبوق مبن أسبواق كبربالء قبا

، حبدثني فيبه والبدك عبن صبداقته مبع والبدي وذكريبات النضبال لمبدة وكان اللقاء حافال

ثالث ساعات، وكم تمنيبت لبو كنبت أمسبك ورقبة وقلمبا أو جهباز تسبجيل لتسبجيل ذلبك 

ومما قال عن الرسبائل المتبادلبة مبع والبدي، حيبث ذكبر حادثبة غريببة ...الحديث الشيق

نائما أمبام كوخبه فتسبللت أفعبى إلبى فمبه فعضبته وعضبها فمبات أن شابا :نقلها الوالد له

وما وصفه له كيف ان التالميذ يخرون صرعى على األرض بفعبل البلهارزيبا ! االثنان

وقبال عبن هبذه الرسبائل أنهبا وصبف دقيبق . التي تفتك بهم مما تسببب لهبم فقبر دم حبادا

لمتاحببة هببي المشبباحيف وكببان واسببطة النقببل ا... لحيبباة البببؤس لسببكان الجبببايش الفقببراء

 !والبريد يأتي مرة في األسبوع

وتخاذلببه الشببيء الكثيببر وكيببف وشببى بهببم للشببرطه وأعتببرف ( م) وقبد حببدثني عببن

وأخفى اعترافه، حتى جاء ما يؤكد ذلك من خالي مختار المشراق، حيث أبلغه المعاون 

الشبيبي، مما ، بل وكان يقلب الحقائق زاعما أن االعتراف جاء من علي (م) عن وشاية

حدا بالحزب أن يربطه بعالقة خيطية وينيط ببه مسبؤولية اإلرشباد الجمباهيري، وعلبق 

شبباط لبم  6أببان انقبالب و 80 والغريبب أنبه حتبى عبام! هذا اطيه حجي: الشهيد حسين

مبن موسبكو حيبث يبدرس  ـ سمعتها بنفسي مع غيريـ  بل أن أبنه أرسل برقية !يُعتقَل؟

 !بمؤيدا ومباركا االنقال

علببى األغلببب، نشببر األسببتاذ األديببب الراحببل عبببد الغنببي الخليلببي 0064فببي عببام 

في مجلة الثقافة الجديدة، وبعيد ذلك قدم لي نسخة مما نشر وإهبداء ال " ذكريات نجفية"

زلت احتفظ بها، وكنت معه في القطار صوب الضاحية الجنوبيبة مبن سبتوكهولم حيبث 

كشاعر ومناضل كبيبر، ( م) على ذكر الراحل أسكن، وقد أشاد الراحل الخليلي وأطنب

وقد أشرت بلطف أنه شاعر نعم وشخص مرمبوق إال أننبي أببديت بعبض البتحفظ علبى 

كونه مناضال كبيرا، وذكرت األسباب التي تتعلق بمسيرته النضالية المتعثرة أحيانا، ثم 
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الخليلبي  ذكرت له مثقفين ومناضلين كان أوجب أن يُذكروا أيضا، فما كان مبن األسبتاذ

نعببم وأنببا أتفببق معببك بببذلك، ولببو كنببُت قببد التقيتببك قبببل هببذا وذّكرتنببي : إال أن أيببد وقببال 

لقببد رحببل الجميببع وأصبببحوا فببي ذمببة التبباريخ، الببذي هببو خيببر ! لتببداركت هببذا الببنقص

 .ميزان، وله القول الفصل في كبيرات القضايا وصغيراتها، والرحمة للجميع

مببايس، حيببث حضببر /هببو األول مببن أيببار ،0040فببي يببوم كببان مشببهودا مببن عببام 

العراق كله في بغداد، كنت مع أبي مساء ذلك اليوم في شارع أبي نواس مع بعبض مبن 

حبزب الشبيوعي ببالحكم مطلبب " أصدقائه و بغداد مزدحمة بسببب المظباهرة المليونيبة

وقبد ذّكرتبه -التقى والدي مع شخص وكان اللقاء حميما جدا، حيث قال والبدك !" عظيم

انبت علبي :فقبال تعرفنبي؟ فقلبت لبه نعبم !أنا وأبوك إخوان فانا عمبك: قال -ئذ فتذكربعد

صبفني فقبد : قلت رأيت صورتك في كتاب عبد الرزاق الشيخلي مبع قصبيدتك:الشبيبي 

وهببي قصببيدة جميلببة رقيقببة ومببؤثرة تببنم علببى ..فانببدهش الجميببع! صببدقت فببي وصببفي

 .شاعرية فياضة

" هل تذكرني يا أخ دمحم؟ كنت مهندسا في! طالةلي حديث أطول، ولكنني ال أود اإل

الجزائرية، أسكن في عمارة الليدو وسط المدينة، زرتني " بلعباس"في مدينة " سونيلك

زيارة عابرة مع عزت اسطيفان وآخرين  وكنت أريبد أن أسبتبقيك ألحبدثك لكنبك كنبت 

 "! سعيدة" مستعجال لطول الطريق حيث كنت تسكن في نواحي والية

 .لك مني خالص الود واالحترامأخيرا 

 2900ماليزيا أواخر تموز-بينانغ/خالد جواد شبيل

كان آخر لقاء بين والدي ووالبدك علبى مبا أظبن هبو فبي فاتحبة المرحبوم : مالحظة

 كيف حال كفاح؟...وال أدري أن حدث لقاء آخر. 0045هّمام 

***
عبن أبيبه وبعبض مبا  أن يثببت شبهادته" كفباح علبي الشببيبي"وأحب أخبي األكببر  

 :علق في ذاكرته بعد عدة عقود، فكتب

أبببي حياتببه مليئببة ببباأللم والنضببال الصببادق ضببد الظلببم ودكتاتوريببة الحكببام المسببتبدين 

أتببذكر جيببداً وأنببا طفببل فببي المدرسببة االبتدائيببة فببي مببدينتنا النجببف  ...وأجهببزتهم القمعيببة

المحليبة للحبزب الشبيوعي فبي  األشرف كيف اعتقله جهاز األمن ألنبه كبان مسبؤول اللجنبة

لم ييأس ولم ينهبار كمبا . األربعينات من القرن الماضي، ثم أطلق سراحه وفصل من التعليم

وعندما أعيد للخدمة لم يرق أجهزة النظبام الملكبي حينبذاك أن . حصل للكثير من المناضلين

الحاضببر، ذي قببار فببي الوقببت  "لببواء المنتفببك"يبببق والببدي رحمببه هللا فببي النجببف فنقببل إلببى
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وكنببت وأخببي المرحببوم همببام معببه أينمببا ذهببب، وشبباء القببدر أن تكببون مدرسببته فببي إحببدى 

نببواحي مرمببة بنببي سببعيد، فكنببا نحببن الصببغيرين بعيببدين عببن أبينببا وأمنببا التببي بقيببت فببي 

 . كنا نعيش في بيت عائلة كريمة من أصدقائه.النجف

ثقافبة أدبيبة ودينيبة كان معلما بسيطا في حياته وتعاملبه مبع اآلخبرين ولكنبه مثقبف 

وسياسية، أضافت أسلوب محبب إلى النفس فيه جاذبيبة ال تقباوم عنبدما يتحبدث، يبؤمن 

بما يحمل من أفكار تنير الطريق لشعبه، لم ينتكس ولم أره ولبو مبرة واحبدة يتبذمر ممبا 

يعاني من صعوبة توفير احتياجات عائلتبه حيبث يعبيش وحيبدا فبي ريبف لبواء المنتفبك 

 .تحكم في الحياة هناكحيث اإلقطاع ي

ثم أُعيد أبي رحمه هللا إلبى الناصبرية فبي المدرسبة الشبرقية االبتدائيبة، عباد ومعبه 

يببروي فيببه ظلببم العوائببل اإلقطاعيببة وكيببف يسببحق الفببالح " ذكريببات معلببم فببي القريببة"

عباد أببي وكنبت فبي الصبف . وكيف يسحق من يقف بوجه اإلقطاع وشيوخه وسبراكيله

نبت أفخبر ببه وهبو مفعبم بالحيويبة وهبو يستكشبف القابليبات األدبيبة الثالث االبتبدائي، ك

للتالميذ الصغار ليجعلهم يتبارون في الخطابة والشعر وقت االصطفاف الصباحي، فها 

نبباهض "التلميببذ فببي الصببف السببادس االبتببدائي، والتلميببذ " صببالح نيببازي"هببو التلميببذ 

للغببة العربيببة ويعمببل جاهببداً كببان أبببي يعشببق ا. يباريببان فببي الخطابببة والشببعر" الخيبباط

فقد كان يطلب مني أن أحفظ أبياتا ال يحد لي . ليزرع فينا نحن أبناؤه حب اللغة والشعر

عددها من إحدى قصائد الجواهري الكبيبر ويحبدد اليبوم التبالي ألقرأهبا أمامبه ألحصبل 

على جائزة هي فلس واحد عن كبل بيبت أحفظبه ممبا شبجعني أن أحفبظ فبي نفبس اليبوم 

وهكذا بطريقة ذكية جعلنبي وأنبا تلميبذ فبي . يقل عن عشرين بيتاً طمعا في الجائزةماال 

الصف الخامس االبتدائي في مدرسة السيف االبتدائية في الناصرية أن أحفظ العشرات 

 .من قصائد المتنبي والجواهري والبحتري وأبي تمام

ببة الكبذب لم يكن أببي مناضبال فقبط ألنبه كبان يبؤمن أن النضبال والصبدق، ومحار

والنفبباق، واإلخببالص فببي عملببه كمربببي ألجيببال كببل هببذه هببي الوجببه الحقيقببي للببدين 

إن مبا كبان يمارسبه والبدي رحمبه هللا فبي العمبل السياسبي واألدببي . اإلسالمي الحنيبف

والتربوي لبم يكبن ليعجبب سبلطات األمبن فبي الناصبرية فبي األربعينبات وهكبذا أُعتقبل 

فببي بغببداد، حيببث جببالوزة بهجببت العطيببة، وبقينببا نحببن فِّر إلببى التحريببات الجنائيببة وُسبب

محلببة "أطفالببه وأُمنببا رحمهببا هللا نعببيش بببال معيببل لنببا فببي غرفببة مبنيببة مببن الطببين فببي 

 .فعلمتنا والدتنا رحمها هللا الصبر على تحمل الجوع وفراق األب الحنون" الصابئة

منيبة لبه رغبم أُطلق سراح أبي وعاد إلينا ولم يفت في عضده مالحقبة السبلطات األ
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وعندما سألته لم تركت العمل في الحزب قال لبي انبه يبؤمن . ابتعاده عن العمل الحزبي

بأن على المناضل أن يترك العمل في صفوف حزبه عنبدما يتأكبد أن ال قابليبة لبه علبى 

االستمرار في الحزب، وذلك أشرف له من أن يخون األمانة ويعترف على رفاق دربه 

هذا علي الشبيبي حيث بقي أمينا لألفكبار التبي آمبن بهبا . أي جبانك" البراءة"أو يحرر 

رغم اعتزاله التنظيم الحزبي ولكنه بقي قريبا من المناضلين يستشيرونه ليسبتفيدوا مبن 

وعندما انتقل إلى كربالء وهبو يعتقبد انبه سبيكون آمنبا مبن أجهبزة أمبن النظبام . تجاربه

حظت أن الكثير من المثقفين وخاصة لكن سرعان ما تحركت رجعية كربالء بعد أن ال

 6وكببان اليببوم المشببؤوم . الشببباب مببنهم يلتفببون حولببه ويسببتمعون إلببى أحاديثببه ببباحترام

كنت حينذاك مدرساً للكيمياء في ثانويبة كبربالء، وأتهيبأ لاللتحباق بالبعثبة  0080شباط 

أوائبل المعتقلبين  فكان أبي وأنا وأخي دمحم وكان طالباً في ثانوية من. العلمية إلى انكلترا

في زنزانات البعث ثم أُحلنبا إلبى المجلبس العرفبي العسبكري األول لبيحكم علبى والبدي 

بالسجن سنتين قضاها في سجن الحلة، وحكم على أخي دمحم لخمس سبنوات قضباها فبي 

، أما أنبا فحكبم علبي بالسبجن سبتة أشبهر مبع وقبف التنفيبذ، وهكبذا "نقرة السلمان"سجن

لقبد . وفصلت أنا من البعثة والتدريس، وفصبل دمحم مبن المدرسبةفصل أبي من الوظيفة 

حكم البعثيبون علبى علبي الشببيبي وعائلتبه ببالجوع والحرمبان آملبين أن يخضبعوا هبذه 

العائلة للنكوص والتوسل بهم ولكن بقي علي الشبيبي صابراً ولم ينهار، لملبم جراحاتبه 

يعصبره البدهر بذراعيبه ال تضبمه مبن لبم : "في مسيرة حياته كلها وقال لنا نحبن أبنباؤه

هكببذا كببان إيمانببه حتببى بعببد إطببالق سببراحه وعودتببه إلببى العمببل ". الحيبباة إلببى صببدرها

لقببد بقببي البعثيببون وأمببن كببربالء يضببايقونه . التربببوي فببي إحببدى قببرى قضبباء الهنديببة

باستمرار رغم تأكدهم أنه ال ينتمي للحزب الشيوعي ولكنهم كبانوا يخبافون ثقتبه بنفسبه 

 .العاليوخلقه 

قضبي أيامبه . أتعبته الحياة وتقدم به العمر وهو يمني النفس أن يرى نهاية الطاغية

األخيرة ال يخرج ولم يدق بابه أحد من معارفبه ليسبأل عنبه ألن الجميبع كبانوا يعيشبون 

وفببارق الحيبباة بهببدوء وشببيع ... الرعببب المخيببف الببذي مارسببه البعثيببون علببى الشببعب

 . ان يناضل بهدوءجثمانه بهدوء تماماً كما ك

 .أبي الحبيب لقد قبر صدام فنم في لحدك قرير العين أيها الصابر المحتسب

 كفاح علي الشبييب ولدك

 (11/20/1022احللة 

***
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عببن لقائببه بوالببدي وعببن  القا ذذي زهيذذر كذذا م عبذذودوحببدثني الصببديق العزيببز 

 :االنطباع اإليجابي الذي تركه في نفسه، فأرسل شهادته مشكورا عن ذلك االنطباع


 حلظات مع الشبييب

مرت فرص عديدة كنت اسمع باسم علي الشبيبي دون أن التقي به، ولعل من ببين تلبك 

 العببامالفببرص حببين تببم القبببض علببى التنظيمببات الجديببدة للحببزب الشببيوعي العراقببي فببي 

، ومببن بينهببا تنظيمببات الديوانيببة والببذي كنببت مببن ضببمنها، حيببث تببم القبببض علببى 0088

األستاذ علي الشبيبي على زعم اعتبار انه احد قادة التنظيم، وتبين فيما بعد انبه ال عالقبة لبه 

، وقبد *بالتنظيم وأن عملية القببض عليبه اعتمبدت علبى تشبابه األسبماء فبتم إطبالق سبراحه

فبي العبراق كليبا، وان أعبباء الحيباة وصبعوبتها جعلتبه يبتعبد  الحزببيالعمبل علمنا انه ترك 

عن خوض تيارها الصبعب فبي العبراق فبي حبين تمبت إحالتنبا إلبى اخطبر محكمبة عراقيبة 

عرفيببة فببي ذلببك الببزمن وهببي محكمببة امببن الدولببة األولببى ببغببداد والكائنببة بمعسببكر الرشببيد 

 . والتي أصدرت علينا أحكاما مختلفة

اعرف أن علي الشبيبي والد كل من كفاح ودمحم وهمبام مبن أعضباء الحبزب الشبيوعي 

العراقي سابقا، وانه أيضا الشقيق للشهيد حسين الشبيبي الذي تم إعدامه مع مؤسس الحبزب 

ومعه دمحم زكي بسيم ،  وهبو ايضبا شبقيق المناضبلة  (فهد)الشيوعي العراقي يوسف سلمان 

 . هذا ابن داعية السالم العالمي الشيخ دمحم علي الشبيبيوسيلة الشبيبي، وهو فوق كل 

ويشبباء القببدر ان ارتبببط بببالزواج مببن ابنببة أخببت األسببتاذ علببي الشبببيبي السببيدة جنببان، 

ولظببروف الحيبباة فلببم نلتببق باألسببتاذ الشبببيبي مطلقببا، حتببى أصببيبت والببدة زوجتببي بالشببلل 

مببريض وفببي  أواخببر أيببام  وطلبببت رؤيببة أخيهببا األسببتاذ علببي الشبببيبي، والببذي علمببت انببه

 . عمره، وقد حضر إلى دار العائلة وحظيت بلقاء معه

، (كليتبه)كان علي الشبيبي نحيفا ومتعبا ملتحفا بعباءة رجالية ويلبس فوق رأسه غطاء 

 . وحين كان يتحدث كان يسحب أنفاسه بشكل متواصل داللة على التعب والجهد الذي يبذله

وبعد أن التقى بأختبه تبوفرت لبي فرصبة االخبتالء ببه   كانت ذاكرته حية وفكره متوقد،

فببي غرفببة االسببتقبال، لببم يكببن يعرفنببي سببابقا، وبببدأ يتحببدث عببن عملببه فببي نقابببة المعلمببين 

، وكيبف كبان همبه البدفاع عبن 0046تمبوز  05بكربالء فبي أواخبر الخمسبينات بعبد ثبورة 

ن عرفتببه بنفسببي وعببن حقببوق ومصببالح زمببالءه واالرتقبباء بالنقابببة بمببا يليببق بهببا، وبعببد أ

عالقتي األسرية به، بدأت اسأله عن مواقفه داخل تنظيمات الحزب الشبيوعي العراقبي، ببدأ 

يتحببدث لببي عببن األحببداث والمواجهببات التببي وقفهببا الحببزب وتنظيماتببه، واخببذ يركببز علببى 

مواقف القياديين الذين واكببوا عملبه التنظيمبي، وأكبد لبي ان مركبزه ونشباطه ببدأ يكببر بعبد 
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 . ال شقيقه إلى العمارة واستقالة مسؤول المحليةانتق

وقببد اسببتغربت مببن حفظببه لألسببماء والتببواريخ التببي بقيببت فببي ذاكراتببه، لببم تسببتطع 

الظروف والزمن أن تجبره على نسيانها، وحين كان يستعيد تلك األحداث كان يسحب نفسبا 

الغ لبم الحبظ منبه ويفكر لبرهة ثم يتحدث بشكل متواصل، ومن خالل استماعي له باهتمام بب

طعنا أو خروجا عن المألوف في النقد، كما لم يكبن يبدعي مطلقبا بموقبف ينسببه لنفسبه، فقبد 

كببان يتحببدث بصببيغة الجمببع ال المفببرد، وكببان يتحببدث أيضببا عببن األخطبباء والمواقببف التببي 

 . انتقدها بما فيها مواقف يتحملها شخصيا

معبي آلبة تسبجيل لتوثيبق تلبك  وخالل فترة السباعتين التبي جلسبتها معبه لبم أكبن احمبل

المعلومات، ولم أدونها على الورق  أيضا، غير إنها بقيت ثابتة فبي البذاكرة، وكبان الببد أن 

أستعيدها وأدونها فكانت هذه الخالصة المكثفة من األسبطر التبي رغببت بهبا المشباركة فبي 

 .تدوين كتابات  عن الراحل علي الشبيبي

ين قبال لبي انبه يفتخبر انبه عمبل معلمبا ومربيبا مبرت ولم أزل أتذكر كلماته األخيرة حب

عليه وهو يمارس التعليم في مناطق عديدة من العراق أجيال مبن الطلببة ببذل أقصبى الجهبد 

من اجل أن يكونوا خيرة مثقفي وسياسيو العراق، وصدق الرجل، وتحمبل جبراء انخراطبه 

وبأيمببان المببؤمن  المبكببر فببي العمببل السياسببي المصبباعب والمتاعببب التببي تحملهببا بصبببر

بعقيدتببه وفكببره، مثلمببا تحملببت عائلتببه جببراء هببذا العمببل السياسببي المتاعببب والمطبباردات 

واالتهامات ولم يتم اسبتثناء احبد مبن الرجبال أو النسباء، وكبانوا جميعبا أمنباء علبى االلتبزام 

 . بالخط الذي التزم به والدهم وعمهم

دا إلبى مكبان عملبي وسبكني القريبب فارقت علي الشبيبي بعد تلك السباعات القليلبة عائب

من النجف، وفي اليوم التبالي كبان علبي الشببيبي عائبدا إلبى داره وسبكنه فبي مدينبة كبربالء 

القريبة من النجف، وعلمت بعدها أن العمر جعله مقعدا في بيتبه إلبى أن رحبل عنبا إلبى دار 

بيبي أن يبقبى فبي الخلود تاركا ذلك السفر الخالد من األحداث والبذكريات، وتمكبن علبي الشب

 . ذاكرة الناس وسجل اسمه  في تاريخ العراق الحديث

 زهري كاظم عبود
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التنظيم احلزبي يف  (ح.ع.س) افراد أحد يف احلقيقة إن والدي أطلق سراحه بكفالة بعد عرضه على-*

، ولكن الدعوى عليه مل تلغى حتى أنـه قـدم مـع عموعـة الديوانيـة للمجلـ        الديوانية ومل يشخصه

 احملقق./ومت إلغاء الدعوى 2111متوز  27العريف وتأجلت الدعوى، حينها حدث انقالب 
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وبأمساء   فرتات متفاوتة، أرسلها يفـ  احملققـ مقاطع من بعض رسائل املربي الراحل ألبنه 

 مستعارة لتمويه األجهزة األمنية
 


 مقطع من إحدى الرسائل، يشكو فيها الراحل من تدهور الوضع يف العراق وبتوقيع مستعار

 

 


 !لتمويه سلطات األمن الصدامية" نورس"بعد انقطاع أربع  سنوات تصلين رسالة خياط  والدي حفيده 
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 جوابا على تساؤلي عن مؤلفاته  2117/ 12/07مقطع من رسالة مؤرخة يف 

 

أحببس بالنببدم واأللببم ألنببي  05/0/0066عنببدما أقببرأ رسببالة والببدي المؤرخببة فببي 

نهبا وصبلتني بعبد شبكواي بسببب اويظهبر . اشتكيته وتذمرت مبن الوضبع البذي أنبا فيبه

مشبكلتي الدراسبية مبع عميبد الكليبة المرتشبي، : المحن التي واجهتني في بولونية، منهبا

مبع زوجهبا ووضبعها االقتصبادي المتبردي، سبوء صبحة حمبل  -شذى–شقيقتي  معاناة

 كنبت زوجتي وتعرض حياتها للخطر وفقدانها وللمرة الثانية لوليدها بعد البوالدة، بينمبا

المضبايقات التبي عانيتهبا بسببب إقامبة زوجتبي ! سورية لمعالجة مشاكل شقيقتي أنا في

وعدم صالحية وثائق سبفرنا، وأخيبرا اضبطرارنا مجبددا لشبد الرحبال دون أن أعبرف 

 . أين سيستقر بنا المطاف

ولهذا جاءت رسالة الوالد لشد معنويباتي وحثبي علبى الصببر والتحمبل، بينمبا كبان 

 ويؤكببد لببي أن اسببتقراري واسببتقرار عببائلتي. مببن الوضببعهببو األحببوج لسببماع شببكواه 

!/ أهم من الرسائل التي ستنقطع مؤقتا خالل بحثي عن بلبد نسبتقر فيبه بأمبان بالنسبة له

 دمحم علي الشبيبي المحقق
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 خط وختطيط املربي الراحل
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 املربي الراحل علي حممد الشبييب مبالب  الروحانيني


 21/01/2111                                 2110آب            





 املربي الراحل علي الشبييب وعلى/  2111

  ميينه الوزير األسبق عبد الرزاق حميي الدين
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 الفصل األول





 مغامرة واحلكم للمستقبل


    من العمامة إىل الوظيفة

ولكنبه  شديد الجهاد، أو عكبس مبا يجبب،وقد يكون كثير العمل . المرء كثير اآلمال

أيضاً قد يكون خائباً في جهاده، خاسراً في عمله، حتى وأن كبان ذا نوايبا طيببة، ومتقنباً 

فببإن نجببح فببي مسبباعيه، وحقببق أمانيببه، وجببد المببادحين والحامببدين مثلمببا يجببد . للعمببل

مبن فبررت . الحاسدين، والحاقدين، وأن فشل، وجد اإلعراض، وربمبا وجبد السباخرين

علبى أنبي لبم أفبر منهبا معتقبداً إن هبذه الحيباة . حياتي القديمة إلى حيباة الوظيفبة والعمبل

ولكننبي أحبببت . كال قد تكون أتعس وأكثبر شبقاءً . الجديدة التي ولجت بابها هي السعادة

أن أغير مجرى حياتي ألحتفظ بحرية تفكيري الذي هبو كبل مبا أحبرص عليبه فبي هبذه 

 . الحياة

كان وزنها خفيفاً، فقبد كنبت أحبس لهبا ثقبالً هبائالً علبى رأسبي، ممبا إن ُعّمتي وأن 

علببى أنببي ال أدري مبباذا سببيكون مسببتقبل أيببامي؟ فهببل . تحتمببه علببّي مببن قيببود وأغببالل

سأستطيع أن أمضي بحياتي قدماً كما يطمح مثقفاً ويرجو مفكبر؟ كبل شبيء مبن حيباتي 

إذ لبم أببدأ بشبيء منهبا . فيبه غريب عني لمجبرد التفكيبر. الجديدة هذه اآلن مجهول لدي

 .حتى اآلن

يطلق القرويون ) "الشيخ"ضيفاً نزيالً في بيت رئيسها " أم البط"مازلت في القرية 

وقد جرى لي أول تعيين في هذه القرية في تشبرين . على رئيس العشيرة" الشيخ"كلمة 

أتفحببص وجببوه ناسببها الببذين يتجمعببون صببباح ومسبباء فببي ديببوان (. 0005األول عببام 

إنهببم . الشببيخ فببال أسببتطيع أن أستشببف منهببا سببراً علببى وضببع خطببة للسببلوك والعمببل

يجمعون في أحاديثهم ومجامالتهم لبعضهم الببعض، ببين الخشبونة واللبين، ببين الطيببة 

 .بينما تنطق أسارير وجوههم بالبؤس والشقاء والمتاعب. والخبث

شبين التعرفبه "مشبهور وقد خطر لي أن أعود لحياتي القديمة طبقاً للمثل الشبعبي ال
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لتلبك . ولكن أعدل إذ تعرض لعيني صور مبن تلبك الحيباة" أحسن من الزين الما تعرفه

القيود واألغالل، لتلك المعيشة التي هي في الواقع كشباك الصياد، كم ترجع إليه خاليبة 

ألببم أرى الكثيببر مببن . إال مببن عببروق الشببجر المنجرفببة مببع تيببار المبباء، أو السببالحف

يتبرك . كيف كبانوا يعبانون الببؤس والشبقاء وهبم مبتلبون بجبيش مبن العائلبةالمعممين و

أحدهم عائلته ما يقرب من نصف عام، يجوب المدن واألرياف، باحثاً عن الرزق يأتي 

لبه الحبق فبي أخبذ الزكباة وسبائر . إليه كواحد من أهل العلم ووكبالء اإلمبام علبى شبيعته

. يل والتفقه، وجهبد فبي اإلرشباد والتوجيبهالحقوق، لقاء ما يقوم به من تعمق في التحص

. وأخالقهم للفوضبى وزلبق الشبوارع ،ويبقى عياله وأطفاله في غيبته للجوع والحرمان

كال لبن أعبود، ولبن ألببس تلبك العمامبة، ولبن أحيبا تلبك الحيباة، حتبى وأن خسبرت هبذه 

ن وأعبيش مب. فسبأغامر فبي مجاهبل هبذه الحيباة، وأكبدح كمبا يكبدح الكبادحون. الوظيفة

 .تعب اليمين، وعرق الجبين

  ديوان الشيخ

" الحباج عببد العبباس العبواد"عصر كل يوم ينتظم أفراد العشيرة، فبي ديبوان زعبيمهم 

، خببارج المضببيف يشببربون القهببوة، "أم البببط"أحببد رؤسبباء آل إبببراهيم فببي قريببة تببدعى 

لجميبع فبي وأحيانباً يضبج ا. ويتجاذبون أطراف األحاديث، يتحادث كل أثنين أو أكثبر سبوية

مناقشبة حبول قضببية مشبتركة بيبنهم، أو رأيبباً فبي أمببر مبن األمبور، أو يتحببدث شبيخ القريببة 

كلهببا  -الشببيعية-عشببائر الفببرات . المعمبم فيمببا يببراه توجيهبباً دينيبباً، وتعبباليم فبي أمببور الشببرع

مرتبطة بالنجف عن طريق المعممين الذين يقصدون تلبك القبرى كمرشبدين ببأمور الشبرع 

إذا أحببرز أحببدهم ثقببة رئببيس العشببيرة بمببا يبديببه مببن ورع وتقببى وإطببالع بصببورة عامببة فبب

وتتعببالى األصببوات، ويشببتد الضببجيج، ويلببوح . ببباألمور الشببرعية، ثبببت وأحتببل المكببان

يعَبرض أحبدهم ببذكر فبالن فيخبزه وخبزاً . بعضهم بيده، ويضرب آخر األرض بباطن كفبه

لل علببى خطببأ رأي صبباحبه فيببرده آخببر بمثببل آخببر ليببد .بمثببل وتشبببيه، ويستشببهد بحببادث

وال يكفببون عببن الكببالم إال بإيمبباءة هادئببة مببن الحبباج، وأحيانبباً بكلمببة زجببر . وأرجحيبة رأيببه

 .عنيفة، فتخفت األصوات، فيعودون إلى التحدث همساً كأن لم تكن ضجة

وهبو رجبل . مبن النجبف" علبي ثبامر"ومنذ يومين، وصل القرية رجل ديبن معمبم 

نيبة واألدب، ومبن أسبرة معروفبة أيضباً بهبذا، فهبو أديبب أعرف مكانتبه فبي العلبوم الدي

حسبببته أول األمببر طوافبباً بببين القببرى يجمببع مببا يتيسببر مببن حقببوق . أيضبباً كمببا هببو فقيببه

ولكبن تببين لبي بعبد، أن لبه . شرعية مبن فالحبي القريبة، علبى رضبا الحباج ومسباعدته

رمبة ببين أمثالبه أعرفه في النجبف ذا مكانبة محت. أرضاً زراعية توارثها عن أبيه وجده
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ً . في مجالس النجف ودواوينها فبإن أببن الحباج الكبيبر . ولكني الحظبت هنبا أمبراً غريببا

فيضبحك  -الحاج-أما أبوه . يبدو في كثير من مالحظاته للرجل كمن يتعمد االستهانة به

ويأخذ . وكثيراً ما أشترك بعض الحاضرين من وجوه العشيرة. للمالحاة، ويعلق بهدوء

مم بردهم جميعاً بذات اللهجة وبلباقته، وعدم اهتمام بمبا يرمونبه مبن كلمبات الشيخ المع

 ً فأنا أحترم الرجل وأعرف مكانتبه، فمبا معنبى هبذا . فتعجبت لألمر. الذعة ونابية أحيانا

وتببذكرت أنببي . إذن؟ بينمببا أعببرف أن القببرويين يقبلببون أيببدي أمثالببه ويلتمسببون دعبباءه

نفسبي علبى إنبي اسبتطعت ذلبك بأيبة صبورة،  تخلصت من ربقة هذه المعيشة، وحمدت

 .تخلصت وكفى. وأية درجة من الوظيفة

وإذا حبببان وقبببت العشببباء تسبببلل المجتمعبببون بالتبببدريج، فيخلبببو البببديوان، ويبببنهض 

أمببا إذا كببان لببديهم ضببيوف محترمببون، فببان . إلببى مكانببه المخصببص فببي بيتببه" الحبباج"

 ! أغلب الحاضرين يبقون لتناول الطعام على شرف الضيوف

ولقد خصص لي من أول يوم وصولي إحدى غرفتين مبنية من الطابوق، ومسبقفة 

وهبي معبدة للضبيوف المحتبرمين مبن رجبال الدولبة إذا " الببواري"و " القبوق"بخشبب 

وهو عبد " حبوب"وأوكل أمر خدمتي إلى رجل أسود يُدعى . وصلوا بمناسبات خاصة

ً . مملوك لهم وناقشته كيف يمكن ذلبك . للمدرسة وقد أهتم بخدمتي راجياً أن أعينه فراشا

 وأنت مملوك؟

 :فتبسم وقال

يبف لَبنهم چإال آنبه عبدهم ! بها الزمان ماكو بنادم يصير عببد مملبوك لبنبادم مثلبه -

وهْم لو صرت، مامعَنَه طلعت، آنه أصبير للمدرسبة، وَهبم أمضبي شبغلتهم مبن . ربوني

 . يحتاجوني، واليخدمونهم جثيرين

اب إلببى أهلببي ليلببة الجمعببة، بعببد أول أسبببوع مببّر علببي وأعلنببت أنببي أرغببب بالببذه

ويوصلني إلى الفيصلية، وهي  ناحية  -الزورق-فأمر الحاج حبوب ليهيأ الكعد . عندهم

أن يرفه عبن " حبوب"في الطريق حاول . في محافظة النجف" المشخاب"تسمى اليوم 

والطريبق ببين أم  كان صوته شجياً عالياً تمازجه بُحة،. خاطري، فأطلق لصوته العنان

" الكعبد"ولكن المالح الذي يجر . البط وناحية الفيصلية بعيد، ألنه يعاكس مجرى النهر

وصبلت . أكبر الضن أن ذلك نتيجة لطربه على صوت حببوب. كان يجره بقوة وسرعة

" كببباب"الناحيببة ظهببراً، ومنحتهمببا مببا يكفيهمببا لتنبباول الغببداء الببذي كانببا يحلمببان بببه 

 .ت النجفوأسرعت إلى سيارا
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 سّيد العشرية

طلبت منبه أن يبلبغ الفالحبين البذين . فاتحت ابن الحاج الكبير في أمر فتح المدرسة

والعمل على تخصيص محبل . لهم أوالد في سن السادسة أو أكثر قليالً لغرض تسجيلهم

" ً . ورجحبت أن يكببون ذلبك الغرفببة الثانيببة مبن البنايببة التبي أقببيم فيهببا. للمراجعببة" مؤقتبا

من طرف الغرفة الثانية موش ممكن من حيث لو : فوعد أن يفاتح والده بهذا، ولكنه قال

 !.إجونه خطار مثل المتصرف لو غيره وين تصير راحتهم

سبيد "أقببل رجبل . وحين حضرت الديوان عصراً جلست كالعادة إلى جانب الحباج

دي ثوببباً ربببع القامبة، هزيببل الجسبم، معببروق العظبم، شببديد سبمرة الوجببه، يرتب" خضبر

ومبا أن وصبل . وعباءة بالية، وقد شد وسطه بحزام أخضر،عالمة كونه علبوي النسبب

فأنا ال . وبالطبع قمت مع القائمين، ولكن بتراخ. حتى نهض الجميع إجالالً له واحتراما

 .وبعد أن أخذ مكانه انهالت عليه التحيات من الجميع. أعرف من يكون

 !مساك هللا بالخير سيدنا -

 .مساكم هللا بالخير والعافية: ليهمويرد ع

والتحيبة عنبدهم لمبن يحترمونبه تطبول، . كان صوته خشناً وفيه شبيء مبن التعبالي

فكل واحد منهم يريد أن يفهبم السبيد أنبه حيباه، ويجبد شبرفاً إذا توجبه السبيد إليبه بوجهبه 

د أن وغالبباً مبا يكبون عببداً أسبود، فقبدم لبه القهبوة، بعب" القهبواتي"ونهبض . ورد تحيته

 :انتهى كل هذا، تنحنح وأتجه إلّي، وقال بلهجة استخفاف

 األفندي، هّو الجاي يفتح مدرسة، يتعلم بيه فريخاتنا؟ -

 تفضل سيد خضر، عندك شي؟. أيه: وقال الحاج

يبدو أن السبيد أكببر مقامباً مبن الحباج، أو أن السبيد مكبان المستشبار . دهشت لألمر

 .للحاج

قبببل هببذا مدرسببة ومعلمين؟وأنببا بببالطبع موظببف جنبباب السببيد مببا شببايف  :فقلببت

وال ببد أن يكببون فبتح المدرسببة هنبا بطلببب وحسببب . حكبومي، لببم أجبئ مببن تلقباء نفسببي

 فلماذا هذا السؤال؟. رغبة الحاج

 :وردّ علّي السيد

 جنابك تريد تعلمهم الغيم بخار واألرض تدور؟ -

 .ادال، اآلن أعلمهم القراءة وكتابة الحروف والكلمات واألعد -

جنابك جاوب، إنجان تريد تعلمهم الغيم بخار واألرض تبدور، أمشبي منبا وأحنبه  -

 !ما نسجل فريخاتنه

 .  ال تناقش السيد ومله مثل ما تريد: ماَل الحاج برأسه إلّي، وهمس
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مثببل مببا تريبد سببيد آنببه مببا راح أعلمهبم غيببر القببراءة وكتابببة الحببروف : قلبت للسببيد

 .واألعداد

 :إلّي مجادل، وقالإال أن السيد تحول 

 وانَت شنهو رايك بالغيم واألرض؟ -

 :فقلت. قررت أن أقف من هذه المناقشة موقف الساخر الهازل

أنبَت . آنه ما وصلت للغيم، وما حسيت باألرض من تبدور، ولهبذا مبا أحكبم بشبي -

 شنهو رأيك؟

 المطر مبن بحبر القبدرة واألرض واجفبة علبى! أسمع أملك، ال تأخذ برأي الكفار -

 !.جرن ثور، والثور على صخرة، والصخرة بالُهَوه بقدرة القادر الحكيم

إنجسبر ... خْل يحزن المشخاب بدرية شالت )ول اليغني گهذا صحيح، مثل ما يـ -

ولكبن السبيد صبرخ صبرخة . فضبج الحاضبرون بالضبحك(. جرن الثور والدنيبة مالبت

 :زجر وغضب

 أنت منين تحجي؟ " لسالمعليهم ا"ال تتهزه، انه أتكلم بعلم آل دمحم  -

وقببرأت عليببه . جنابببك تقببره قببرآن؟ إذا تقببره، روح أفهببم اآليببات الكريمببة فيببه: قلببت

أَلَبْم تَبَر أَنَّ )مبن سبورة النبور  50اآليبة الكريمبة . آيتين تشيران إلى كيفية تكوين المطبر

َ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما ُل ِمَن  َّللاَّ فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه َويُنَّزِ

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَيَْبُسبُطهُ )من سورة الروم  56واآلية ( الخ...السََّماء  ُ الَِّذي يُْرِسُل الّرِ َّللاَّ

اَلِلبِه فَبإِذَا أََصباَب بِبِه َمبْن فِي السََّماِء َكْيَف يََشاُء َويَْجعَلُهُ ِكَسفًا فَتََرى اْلبَوْدَق يَْخبُرُج ِمبْن خِ 

 (.يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُرونَ 

وأنببت تقببره قببرآن؟ ال يعلببم تأويلببه إال هللا والراسببخون فببي : فصبباح بصببوت شببرس

وضببرب علببى صببدره وبجمببع يببده قببائالً وأنببا مببنهم، مببن جببدي جعفببر بببن دمحم . العلببم

 ! الصادق

 :ولكن الحاج مال إلّي ثانية وقال. إلنهاء الجدل كنت أنتظر أن يتدخل الحاج

 .وأحنه نحترم أوالد رسول هللا. على كيفك، تره السيد َهْم يقره كتب ويعرف -

فلم أجد بداً من تحويل الكالم إلى الحاج ألخذ القبول . وطال الكالم بيني وبين السيد

 .فيما إذا كانوا يرغبون بفتح المدرسة أم ال. الفصل منه

 :تأمل عميق منه، وبلهجة المتهرب، قالبعد 

" التوبي"إذا الحكومة ما تبني مدرسة، إحنه ما نريد صرايف، نريد مدرسة مثل  -

 (التوبي قرية تحت يد السيد علوان الياسري أحد رجال ثورة العشرين) 

 .سأكتب عن رأيكم هذا إلى مديرية المعارف! هكذا إذن -
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اضببرين بجببانبي، يحببدثني بجببد عببن كرامببات بينمببا أخببذ أحببد الح. وأغلقببت الحببديث

 .السيد خضر العوادي

اهبو يفبتهم ويگعبد ويبه . السيد يا أفندي، تعبان على نفسه، عنده كتب يقبره بيبه -   

والبه كرامبات لبو ثبار التفبك ببين عشبيرتين و . ويجادلهم وما يگدرون عليه" الموامنه"

 تنشبل أيبدين البزلم، ومف سيد خضر، ورفبع حزامبه مبا تثبور رصاصبه، مبن قبدرة هللا

واملك أكثر، نذروله مّرة نذر وما وفو، سبحان هللا ذيج . وتلزم مجانته، وما تتحرك بعد

 !ألسنه، دّود طعامهم وهو بسنابله

. وحببان الوقببت فببانفض الببديوان كالعببادة، وعببدت أنببا إلببى محلببي ألخببذ اسببتراحتي

 .قضية المدرسة وألحرر كتاباً إلى مديرية المعارف، حول رأي رئيس القرية في

 اخلري فيما وقع
ضبيفاً علبى رئيسبها " أم الببط"مّر علّي ما يزيد على العشرين يوماً في هذه القرية 

وحبين أنهبض مبن النبوم . الحاج عبد العباس العبواد وتجبري خبدمتي علبى أحسبن وجبه

صباحا، تكون استراحتي فبي حديقتبه الواسبعة العبامرة بمختلبف أشبجار الفاكهبة، وهبذا 

حسبب -وهبم . فاألراضي هنا لزراعة الرز، ويحتل النخيل جزأ كبيبراً منهبا. رشيء ناد

وقبد . ال يتعاطون زراعة الخضرة، هذا أمر معيب لديهم -العادة لدى قرى أهل الجنوب

 -اليقطبين-كبذلك يبزرع . تتخلل بين النخيل أشجار الليمون والرمان بشبكل محبدود جبداً 

وحيبث . قها، ويكسبها منظبراً، ويلطبف هواءهبابصورة قليلة جداً، بظل أكواخهم، فيتسل

ينتفعون به للغذاء ويتركون بعضه يأخذ منتهى نموه، ويكبر حجمه، ويجبف ويجوفونبه 

هم يأنفون من زراعبة الخضبرة، . فيستعملونه لحفظ الملح، أو الطحين، أو ِمَخّضة للبن

 .  يسمون من يزرعها حساوي، أي من االحساء ألنه يزرع الخضرة

صببباح يببوم فببي هببذه الحديقببة حببين جببيء إلببّي " علببي ثببامر"الشببيخ المعمببم حضببر 

وكببان قببد علببم إنببي كتبببت إلببى مديريببة المعببارف بشببأن رأي الحبباج عببن فببتح . بببالفطور

يبا  - -:المدرسة، فعلق وهو يشاركني بالدجاج المشوي، واللبن المزبد، والفاكهة اللذيبذة

ج اللذيبذ، والعبن أببوهم يبابو ولبدهم، أخي هسه أنته ليش مهتم، أمعد واضرب بها الفرو

الحجببي وأوالده مببا عببدهم ولببد كثيببرين، . يتعلمببون مببا يتعلمببون يضببربهم ألببف مببرض

 .ويتمكن يخليهم بالنجف، لها السبب ما يهمه تنفتح المدرسة لو ما تنفتح ألوالد الفلح

اتصببلت بمببدير مدرسببة الفيصببلية أسترشببد بببه عببن  -الخمببيس الفائببت-منببذ سببافرت 

ولقد لفت نظري أيضبا إلبى أنبي إلبى . حرير الكتب الرسمية، ألني جديد عهد بهاكيفية ت

وأرختهبا اعتببارا مبن وصبولي القريبة، وقببد " مباشببرة"ذلبك الحبين لبم أكتبب مبا يسبمى 

وصلني اليبوم أمبر المديريبة، بتبذكرة خطيبة، علبى قصاصبة ورق عاديبة، مبن مديريبة 

التحببق )ارتببه للناحيببة ملخصببها المعببارف، بواسببطة مببدير مدرسببة الفيصببلية أثنبباء زي

( بمدرسة سوق شعالن مع ما لديك من قرطاسية وغيرهبا، وسبلمها للمدرسبة المبذكورة

غداً سأرتحل مبن هبذه القريبة مسبروراً شباكراً . ولم يتعرض لقضية فتح مدرسة أم البط
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فأنبا أحبب أن أزاول عمبالً، وأودي خدمبة، والخيبر فيمبا وقبع كمبا عببر "! سيد خضبر"

 .معممصاحبنا ال

 يف مدرسة سوق شعالن
باشرت في مدرستي الجديدة، ويبدو أن المدرسة ومديرها سبق إليهم علبم بانتقبالي 

إليهم، فقد أعدوا جدول الدروس، وعهدوا إلّي تبدريس الصبف الثباني، وعرببي الصبف 

 .لم ابِد أي اعتراض، فما عهد إلّي ليس أمراً ذا بال. الرابع

فهبي عببارة عبن سباحة مربعبة ال . غيبر صبالحة بناية المدرسة من حيبث التصبميم

وأمبام البنايبة وإلبى جانبهبا مبن . تحيطهبا غبرف الصبفوف. تزيد علبى مئتبي متبر مرببع

وعببدد . الجهببة الشببرقية سبباحة غيببر مسببورة، ال يمكببن اسببتعمالها فببي األيببام الممطببرة

مبدير ال. أما عدد المعلمين فستة. وتجمع المدير والمعلمين غرفة واحدة. صفوفها خمسة

معلبم بصبري مبن أببي " عببد الحميبد محمبود "من أهبالي الناصبرية، و" صالح زيدان"

أيضببا " صبببري شبباكر"بغببدادي، والرابببع  "فاضببل عبببد الببرزاق"الخصببيب، والثالببث 

نجفيان، وهو أيضا جاء وظيفة ...." عبد األمير "بغدادي تركي األصل، وأنا والسادس 

ان ابباءه كبانوا : ، قبال"ربيبع"فتى أسود يصحب البصري . التعليم من صنف المعممين

من مملوكيهم وهو شاب شهم ظريف، يقوم بالطبخ للمجموع لقاء أجرة قبدرها ثالثمائبة 

فلساً من كل واحد منا، وال يحسن إال طبخات معدودة وببساطة كالرز والفاصوليا، لحم 

كن يساكن صباحبه، ويسب. لكنه نظيف ومنظم. على رز، تشريب، معكروني مع البيض

لنجفي، ونزلت معهم مؤقتاً، أما البغداديان فيسكنان كوخاً صغيراً مجاوراً امعهما أيضاً 

.فقطلكوخ البصري، بينما أتخذ المدير غرفة اإلدارة له مناما

عدد التالميبذ مناسبب للمدرسبة، والتتسبع ألكثبر منبه، بعضبهم مبن قبرى مجباورة، 

وسبكان القريبة جميعباً يكثبرون التبردد . يواظبون فيها كل يوم مبكرين مشبياً علبى القبدم

. علببى المدرسببة بببذات الطريقببة التببي يتببرددون بهببا علببى مضببايف رئيسببهم ووجهببائهم

 ً بينمبا . ويمتزجون مع المعلمين في الحديث، ويبادلونهم الطرف، وينتقدونهم علناً أحيانا

مبا  ال يتحرز بعض المعلمين في أحاديثهم عن ذكر ماال يناسب مما جعبل هبؤالء كثيبراً 

يستخفون بهم، وقد يتعمدون إثارة بعضهم في تقليد لهجاتهم وترديد بعض الكلمبات مبن 

فكبم يبا تبرى هبي المتاعبب .هذا عالم جديد أعيش وسطه .لهجات البصريين والبغداديين

 !.التي سأواجهها في مستقبل أيامي

 زيارة

عمبه يعبيش هبو وعمبه وأوالد . زارني قروي متوسط الحال، هو مبن سبادة القريبة

 ً ً . في هذه القرية، يفلحون األرض، وهي ملك لسادة أيضا نبهنبي وهبو . كان شباباً ظريفبا

نبوادر "و " الصبحيفة السبجادية"و" مفتاح الجنان"يحدثني إلى أنه متعلم، قرأ القرآن و 

بئبر "و" أببو زيبد الهاللبي"و" مجنبون ليلبى"و" حكايبات ألبف ليلبة وليلبة"و" أبو نؤاس

كنت أصغي إليبه وأسبتمع . خاض معي أحاديث كثيرة". والمقدادالمياسة "و" ذات العلم
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وقببص علببّي بعببد أن أعلببن وثوقببه . إلببى أحاديثببه المتسلسببلة دون ارتببباط فببي الموضببوع

يكاد يحترق بنار غرامه، علما إنه متزوج وله من  وإعجابه المتناهي بي، إنه مغرم َوِله

ارة مضبيفهم، وهبو يبعبد عبن وقد دعاني إلى زيب. ولدان وبنت -وهي ابنة عمه-زوجته 

أبصبرت . وذهبت بعد يبومين مبن زيارتبه لبي تلبيبة للطلبب. المدرسة مسيرة ربع ساعة

ً " بواريه"في طريقي كوخاً قد تداعت  . ومالت أضالعه، وببدأ القبدم علبى لونبه واضبحا

 -:فبادرني قبل أن أسأله، وعالئم الفخبر مرتسبمة علبى مالمبح ووجهبه ونببرات صبوته

 !مرحوم جديأهنا غسلوا ال

الناس كلهم يتمسكون بيه، ويطلبون شفاعته عند هللا، ويقدمون له  -:وأستمر يشرح

، وهبالخيوط (أي يلطخون جبداره أو باببه بالحنباء)النذور والضحايا، ويحنون المغتسل 

كان جدي هللا يرحمه خير، دين، صايم، مصلي . اليشدونه بالمغتسل عالمة طلب المراد

حلبف بيبه واحبد مبرة كبذب، وقببل مبا يخطبي . بيه كذب حرج اليحلف -يحرق-ويحرج 

لو توسط اليتحاربون ونشر حزامبه بيبنهم ! -أي سوداء كالقير-خطوة طلعت بطنه جير 

كنت آنه !(. يبدو أن هذه المعجزة شائعة عند جميع سادة القرى! )ما تثور بعد رصاصة

يقاببل اإلنكليبز لبو  -هعجبل هللا فرجب-يا أستاْد أفكر شلون يقدر مبوالي صباحب الزمبان 

إال لمببن شببفت بعينببي شببلون تسببكت البنببادق جببدام . ظهببر وعببدهم هببذا السببالح العجيببب

 .عجيبة( ع) جدي، صرت ما أشوف هاي جدام الحجة

وهبب . وحين وصبلنا إلبى مضبيفهم اسبتقبلني عمبه السبيد مبن مسبافة مرحبباً مهلبالً 

وأسبتمر بترحابببه وأخبذني السببيد إلبى صبدر المجلببس، . جميبع الحاضبرين وهببم سبكوت

مبن  -مسباكم هللا ببالخير–وانهالبت علبّي مبن الحاضبرين . يكرر ألفاظبه بتبسبم وانبسباط

ً . الجميع واحبداً بعبد آخبر كبان ببين . وطباف السباقي ببالقهوة السبوداء وكبان أسبود أيضبا

. إنه يسبكن فبي هبذه القريبة منبذ عشبرين سبنة" علي الحالوي"الحاضرين رجالً يدعى 

 -جبراح فقبط-ورباب قبدور، وحبداد القريبة وبناؤهبا، وطبيبهبا  هو هنا صانع صرائف،

 شزرعت بستانك هذه السنة؟ -:سأل الحالوي أحد القرويين

 شنهي؟ آنه حساوي؟. ما زرعت -

المعيدي  طايح حظه، يكتبل الجبوع بالراحبة، أرضبه يأكلهبا الشبوك، وهبو هالبك  -

آه لو كانبت هبذه األرض الحلبوة بيبد فبالح حضبري لبو . من الجوع وما يزرع الخضرة

 .  عجمي وهللا يخليه جنة ويحصد منهه ذهب

 . فاندفع يلقي النكتة تلو النكتة، ساخراً بالمعدان -الحالوي-وانفتحت قريحة 

ومن يجي ( بيه وال بالحمر)معيدي شاف األرض مسينه شال أنعاله بيده يگول ال -

 !للمرحاض ينزع نعاله

وانفتل إليه أحد القرويين، وكان معروفاً لديهم ببالهزل والظبرف، وهبب القرويبون 

- الحالوي-يشجعونه ضد 

 ! اي ابن عفصان! اي ابن عفصان -
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حضري يبجي ويفرك بعيونه الحضر أهل الطماطة، أهل الحامض، بعيني شفت  -

وحضبري بغبدادي !(. بعبد الببذنجان والطماطبة لبوخ يكلببي)وهو على الزاد ويّه الناس 

!. -أي ال تصباب بالزكبام-اسبكت يُبوم لتنشبل  : نشد أمه عبن شبيّال السبفينه، مالتلبه أمبه

الشببيّال عمببود خشبببي كبيببر حسببب حجببم السببفينة يشببد بببه لببوح مناسببب الحجببم للسببفينة )

 (اعوعليه الشر

ساد المجلس هرج ومبرج واخبتلط هتباف التشبجيع بالضبحك، فأومبأ السبيد وسبكت 

 .الجميع

. علبى جميبع القبرويين فبي الفبرات األوسبط -معيبدي-نحن في النجف نطلبق لفظبة 

" معدان"يشير أيضا إلى استخفافه بالقرويين وهو يسميهم  وورد في شعر حاج زاير ما

والجباموس كمبا يبذكر بعبض . مرببو الجباموسبأنهم " المعيدي"وقواميس اللغة تعرف 

المؤرخين بأنه جلب من جهات الجزائر والمغرب حين كثر فتك السبباع بالنباس فطلبب 

الحجاج بن يوسف الثقفي من عامل بني أمية هنباك أن يبعبث بجماعبة مبن المعبدان مبع 

 .حيواناتهم ألنها تستطيع مقاومة السباع
 

 بداية شغب
. نببدمج معهببم، واألصببوب أن أقببول لببم ينببدمجوا معببيرفبباقي المعلمببين مازلببت لببم أ

وينفرد بنفسه بصورة هي أقبرب إلبى الكسبل . فالبصري يلزم كوخه حالما ينتهي الدوام

. فإنه قليل اللقباء معنبا بعبد البدوام" مدير المدرسة"أما صاحبنا . منها إلى األرستقراطية

ث يمضبي وقتباً طبويالً في الجانب الثاني من النهر، حيب" رباط"إنه يقصد حي آل حاج 

بينما يلجأ البغداديان معظم ساعات النهار إلى المقهى إن لم " البوكر"من الليل في لعب 

وببين النجفبي والبصبري . تدريب فريق من التالميذ على لعب الكرة" فاضل"يكن لدى 

أعتقببد إنهببا ظببواهر فقببط، فهببو كثيببر الكببالم والمببزاح، وهببو كببذلك متببين . عالقببة متينببة

وأعتقد أنه خبيث ماكر فعلى الرغم من متانبة عالقتبه بمبدير . مع مدير المدرسة العالقة

المدرسة يغريني أن أبتعد عنبه وآخبذ حبذري ألنبه طبائفي النزعبة والببد أن يقبوم ببدور 

لبذا علبّي أن أكبون حبذراً مبن . مشابه إذا أنفرد به، ربما يوشي ضدي بما هو بعيد عنبي

ببي فبأكثر هبو اآلخبر " النجفبي"يسبتريب مبن صبالت ويبدو لي أن المدير أخذ . االثنين

 .الصلة بي، وكثيرا ما عرض به ليستكشف نوع الصلة بيننا

وذات مببرة اسببتطعت أن أجعببل الحببديث عببن الطائفيببة والعنصببرية وأضببرارهما 

فبببنحن كشبببباب مثقبببف يجبببب أن نرببببأ بأفكارنبببا أن تدنسبببها هبببذه . بالمصبببلحة الوطنيبببة

مبن عيشبنا بعيبدين عبن كبل راحبة، نعبيش عيشبة الببدو  إننا في محنبة. النظريات البائدة

ثببم إن لنببا دسببتوراً يسببمى . الرحببل، منقطعببين عببن العببالم، ال نعببرف مبباذا يحببدث فيببه

. فما لنا نتعبادى بيننبا باسبم عقائبد لبم نعتنقهبا فبي واقبع األمبر" دستور الشعب العراقي"

لبم ! عية أو سبنيةإنهم يقامرون، يزنون، يلوطون، يشربون الخمر لكبنهم يتعصببون لشبي

مببدير المدرسببة دائمببا . يناقشبوا حببديثي هببذا وأعتقببد إن الجميببع سببيعتبرونني صببنفاً آخببر
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بالعجم، هذا التعبير يؤلمني جداً، فأنا أعتبز بقبوميتي، ويسبوءني أن " الشيعة"يعبر عن 

عببد "وأنفجر اليوم شجار عنيف بين مبدير المدرسبة والنجفبي . أنسب إلى قومية أخرى

وأسبتعمل . من أجل زجاج نافذة الصف الذي تحطم، حين أغلق النافذة بعنف"...األمير 

 .المدير شتى أساليب اإلهانة ضد النجفي فأخذ يستجوبه بحضور بعض التالميذ كشهود

 كيف دفع النافذة؟ أكان متعمداً؟ هل كان غاضباً؟ -

م وقببد سببافر اليببو! وراح النجفبي يحبباول أن يثبببت أن كببل هببذا جبرى ألنببه يماشببيني

وفعالً، عباد مسباء يحمبل معبه أمبراً مسبتعجالً بنقبل . ووراء سفره هذا ما وراءه. المدير

 فهل سيصفو الجو بيننا من األكدار؟". التوبي"النجفي إلى قرية 


 َتّبت يدا أبي هلب

، "تبّبت"كنت في الصف األول أدرب تالميبذي فبي درس البدين علبى تبالوة سبورة

م مازالوا غير قادرين على القراءة مباشبرة، ولبم يكملبوا هم يتلقونها بالطبع شفاهاً، ألنه

تركببت . وفجببأة جبباءني الفببراش معلنبباً أن المببدير يطلبببك. الحببروف فببي درس العربيببة

يلتزمبون  الصف، ودون استغراب لهذا الطلب، فقبد جبرت عبادة معلمبي القبرى أنهبم ال

تهم دقائق معدودة من أو ألنهم يوفون الواجب حقه فما  بالضبط التام، لقلة عدد طالبهم،

أجل أمر عارض، أو استراحة من جهد الصياح خصوصاً مع الصغار من صف األول 

وأخيراً ربما لشعورهم باالستقالل ولبعبدهم عبن رقاببة المسبؤولين، واطمئنبان . والثاني

 .محل له بعضهم إلى بعض، وهو اطمئنان ال

 َهه ماذا يا أخي؟: دخلت عليه باسماً وسألته

 .لّي بنبرة صوت اآلمرلكنه ردّ ع

 !أُصلح خطأك. سمعتك تدرس خطأ -

 كيف؟ -

 ".وتبَّ "والصحيح . بالتسكين"  تَبت يدا أبي لهٍب وتبْ "أنت تدرس  -

إنهببا كببذلك لمببن أراد أن يتهجببى . أنببت مصببيب -:وقلببت. ابتسببمت ثانيببة لمالحظتببه

ة، حفظباً للطالقبة أمبا أنبا فأسبكنها ألنهبا نهايبة آيب. الكلمة أو يمبزج هبذه اآليبة بمبا بعبدها

أال ترى أنبي لبو التزمبت تحريبك نهايبة . والسبك الذي يعتمد عليها أسلوب قراءة القرآن

فالكلمببة األخيببرة مببن هببذه اآليببة مفتوحببة مشببددة، بينمببا الثانيببة . كببل كلمببة ألختببل السبببك

مفتوحبة مخففبة، أمببا الثالثبة فمكسببورة مخففبة وهكببذا جباءت نهايببة كبل آيببة تختلبف عببن 

 .لوزن والحركةسابقتها با

 !تسمع. ولكني أوكد عليك االلتزام بما أقول لك -

 !تسمع. أنا ال أعمل إال بمقتضى فهمي ال فهمك: قلت
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وجباء أحبد المعلمبين . وعدت إلى الصف، فأقبل الفراش يستدعيني ثانية، فرفضبت

فحضرت، فوجدت جميبع المعلمبين قبد تركبوا صبفوفهم بطلبب منبه، . يلتمس أن أحضر

 .ال تجلس تعال هنا -:س حيث جلسوا، فصاحأردت أن أجل

 أنت تمزح أم جاد، هل أنا تلميذك أو أبنك أم أنت محقق وأنا مجرم؟: فقلت

 بحركة أم ساكنة؟" تبَّ "صاح، يا جماعة أحكموا،  شوفو بالجزو، هذه الكلمة 

 .أجاب الجميع وأنا منهم محركة

 بس ليش تسكنّه؟   -

 .وسألتهم بعد اإليضاح. المعلمينأوضحت رأيي مرة ثانية أمام 

هل هذه مشكلة تستوجب هذا الموقف الجاف مبع زميبل لبه كرامتبه، إنبي أمضبي  -

 .برأيي وأكتب أنت إلى الجهة المعنية، وخرجت إلى صفي

واآلن، : وإذا به يدخل علّي فبي الصبف، وبعبد مقدمبة للتالميبذ حبول مبا قبرأوا قبال

 .أقرو مثلما اقره آني

 "هب وتبَّ تبْت يدا أبي ل"

 :نهرهم بغضب". تبْت يدا أبي لهب وتبْ "صاح التالميذ بصوت واحد 

 .اقرو مثلي -

 :أجابوا بصوت واحد

 "علي"ال، نقره مثل ما يقره المعلم  -

 :قائالً ! فأنقض علي بوحشية وجذبني من تالبيبي ودفعني إلى الجدار

 !ابن عجمي! عجمي -

ولببو لببم يسببارع . ذ مببن مقاعببدهموهببب التالميبب. فبادرتببه بلطمببه حببادة علببى خببده

تألمبت كثيبراً لهبذا األسبلوب المبزري، . المعلمون للحيلولة بينبي وبينبه لهاجمبه الطبالب

فأسرعت لمغادرة المدرسة واستأجرت زورقاً ألصل الناحية، وأتصُل بمدير المعبارف 

فهبب الرجبل . أسرع إلى والده" الحاج داخل"لكن ابن رئيس القرية . فأشرح له الوضع

أعببادني إلببى .رعاً وأمببر بعببض رجالببه أن يمنعببوا صبباحب الببزورق مببن التحببركمسبب

المدرسة، وأنا آسف أن يحدث ما حدث من هذا المبدير األهبوج فيتبدخل بيننبا مبن يجبب 

ً " الحاج داخل"وقام الرجل . أن يستفيد منا كشباب مثقف . بالصلح بيننا، وكان ذكياً ولبقا

لوي في سن شبيخوخة جليبل القبدر، ببأن وهو ع" سيد إدريس"وأعلن رجل آخر يدعى 

 .الغداء عنده لترسيخ الصلح

أوضببحت إن أسببلوب التحببدي واالسببتهتار بكرامببة . هنبباك فتحببت الموضببوع ثانيببة

وإذا كان حضرة المبدير يتفبوق . المعلم من قبل زميله المدير يوصل إلى أسوء العواقب
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أن نبدون رأيبه ورأيبي  واقترحبت. علّي بشهادة التخبرج فلبن يتفبوق علبّي بأشبياء كثيبرة

على ورقة نستفتي بالموضوع، العالم الديني السيد رضا الهنبدي إمبام ناحيبة الفيصبلية، 

والسالم مبن أهبل البصبرة، تعرفبت إليبه حيبث كبان علبى ". أحمد السالم"ومدير ناحيتها 

إنببه يجيببد العربيببة نحببوا ولغببة، وفببن الرسببم والعببزف علببى . درجببة عاليببة مببن اإلطببالع

يببد اللغبة التركيببة والفارسببية، وكبان يحفببظ الكثيببر مبن الشببعر، وخصوصبباً الكمبان، ويج

كنا نجتمع بديوانه فنقضي سباعات لذيبذة نتجباذب األحاديبث وقبراءة األشبعار، . للمتنبي

أو نتسبلى بتقبديم تهمبة ألحبدنا، فيقبيم . وما يتعلق بها من نقد، أو المناسبة التي قيبل فيهبا

دعي الشهود، وتبدأ المرافعة، ويصدر الحكم علبى عليه الدعوى، يكون هو الحاكم، يست

علبى " أحمد السالم"أحيل . من تثبت الدعوى ضده وتكون الغرامة أكلة فاكهة أو حلوى

ونقل من  0008/ 5/4التقاعد بسبب ما حدث أثناء تشييع جنازة السيد نور الياسري في 

بأبنباء الشبيخ خزعبل وقتل في البصرة، قيل أنه ألتحبق . الفيصلية، ثم فصل من الوظيفة

هكبذا تبم . أمير المحمبرة وخبالل مصبادمة جبرت بيبنهم وببين خصبومهم أصبيب ومبات

وجبباء الجببواب مؤيببداً وجهببة . االتفبباق وأرسببلنا االستفسببار مببع توضببيح لوجهببة نظببري

 فهل يا ترى يلتزم صاحبنا ما تقتضيه حقوق الزمالة واألدب والنظام؟. نظري

 املتنيب وموسليين
دعوة خاصة مبن أجلبي بسببب مبا حبدث أمبس أقامهبا . هذه الليلة سهرة رائعة تمت

على الكمان، وصباحبه " ربيع"عزف طباخنا . مدير المدرسة في كوخ زميلنا البصري

ربيبع عببد مملبوك بالوراثبة لمبدير المدرسبة عببد الحميبد محمبود . البصري علبى العبود

يتخلل كل ذلك مبا يلقبى . واشتركنا جميعاً بأغنية، والشراب يتوسط المائدة. المال صالح

من نكات إلثارة المعلم فاضل، هذا المغرم الولهان، وليس له حبيبب معلبوم، وسبره فبي 

يعلن عنه لكل أحد، وفي أية مناسبة، متشوق لكل أنثى، حتى . غرامه مفضوح مكشوف

أنه يفقد اتزانه، ويضيع طريقه، ويرتبك في مشيته، لمجرد ذكر امرأة، وسبماع صبوت 

 .امرأة

، أنشبد "فلبيح"والفبراش " ربيبع"مل فصل تم في هذه السهرة ما تبادله الطبباخ وأج

فثبار ثبائر الطبباخ، ومثبل دور الغاضبب . فليح أبياتاً للمتنبي في هجاء كافور اإلخشيدي

منو المتنبي؟ أنت، تعرف أبوه تعرف عشيرته؟ ولك المتنبي مجدّي وعليجتبه  -:بجدارة

ما عنده غير لسانه القذر، ونظبم . ح هذا ويشتم ذاكقديفة، خم عكة ومكة يمد" المخالة"

وتغنه وفاخر بشجاعته، ولمن طلعولبه . بالكرم والجود، لكن ماكو بالدنية أكثر منه بخل

 :وعبده صاح بوجهه، وين؟. جماعة فاتك األسدي شمع الخيط

 الخيذذذذذل والليذذذذذل والبيذذذذذداء تنرفنذذذذذي

 

 والسي  والذرم  والقرطذا  والقلذم 

 !وسدّو المنيه قبل ما يسل سيفه رجع المجدّي لكن 

خالكبببم " النجاشبببي"قبببال فلبببيح وهسبببه شبببتگول؟ ويبببن صبببارت دولبببتكم وملككبببم 

 .غنم بال راعي" موسليني"
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وانت شنو ربحبك بالقضبية؟ وعلبيش فرحبان؟ موسبليني لبو يحصبل إلَبه : قال ربيع

ولك شبوف فلبيح، الببد مبا يجبي يبوم وتسبمع بنهايبة . أقوه منه جان شفت شيصير بحاله

 .موسليني

 :وصال على فليح وحمله بين يديه وهو يصيح

 . خلص نفسك هسه، أمضيه وياك فد مّره -

كان هذا الفصل من السهرة حافزاً لجميع المعلمين، حيبث تحبول الحبديث بجبد إلبى 

، وعبباد إليهببا 0008احتببل االيطبباليون الحبشببة عببام )أنببباء هجببوم ايطاليببا علببى الحبشببة 

ورغبم أن آراء األكثبرين كانبت بعيبدة عبن فهبم (. 0050 اإلمبراطور هيالسيالسي عام

الدوافع الحقيقية لهذا الغزو البربري، فإن مدير المدرسة كان الوحيد الذي أشار إلبى أن 

هذا الغزو والحبرب األهليبة القائمبة اآلن فبي أسببانية، همبا بمثاببة نبذر لحبرب عالميبة، 

د سبمع ببه مبن آخبرين لهبم علبم ولست أعلم إن كان رأيه ق! ستكون كارثة على البشرية

ولكنبي أعلبم أن . بالسياسة، أو أنه أدراك وفهم مبن تتببع األحبداث فبي السياسبة العالميبة

فاألوضاع العالمية تهدد بانفجار، بسبب تنبافس البدول الكببرى . رأيه هذا عين الصواب

خبر، واألزمات االقتصبادية آخبذة باالشبتداد يومباً بعبد آ. على استعباد الشعوب الضعيفة

بينمبا يبدفع هتلبر . تضيق الخناق على البدول الكببرى، وفبي مقبدمتها بريطانيبا وحلفائهبا

ألمانيببا بغببروره إلببى حببرب الببدول الكبببرى ال لتخلببيص الشببعوب الضببعيفة مببن ربقببة 

االستعمار، بل لتسلبها منها كغنائم، وهتلر ال يدافع عن حرية الشبعوب، ببل يطمبح إلبى 

الكبرى في السيطرة على العالم، وأنه ألشد من أولئبك  أن يحل محل الدول االستعمارية

أضببعافا مضبباعفة، ألنببه يببدين بببأن األلمببان هببم العنصببر الببذي يسببتحق وحببده أن يحكببم 

 .والليالي من الزمان حبالى والليالي يلدن كل عجيب. العالم


 النازية واإلسالم

كانبا يحبدثانني كنت أتمشى أمس بين ألواح الزرع المحصود مع أثنين من السبادة، 

هاشببم آل "عببن زرعهببم وديببونهم، وإن الحاصببل هببذا العببام ال يكفببي لسببد نصببف ديببون 

 :وتأوه محدثي وقال. عليهم" عبّو

 .لو مرت سنه يصير علينه الطلب العشرة عشرين -

أنتبببو يظهبببر مبببا توازنبببون ببببين واردكبببم  -:بفهبببم الحضبببري اعترضبببت، وقلبببت

 .ومصروفكم

إنهبم زوجبوا واحبداً مبن . خبارج عبن إرادتهبم إن صبرفهم. فراح الثباني يشبرح لبي

وتكباليف البزواج عنبدهم . ومن الصبدف أن ماتبت جبدتهم بعبد زواجبه بشبهرين. أبنائهم

يتبزوج الشباب فبال تتعبدى مراسبيم البزواج . ليست شيئا مبهضاً بالنسبة لتكاليف الفاتحة

أمبا . قريتبهوال تتعبدى األفبراح حبدود . أكثر من وليمة لليلة واحدة عند متوسطي الحبال

إنها تستمر أكثر من عشرة أيام فكل من له عالقة أو معرفة . قضية الفاتحة فإنها تختلف
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وال بببد أن تببذبح ألجلهببم الببذبائح لغببداء أو عشبباء، . مببن عشببائر وأفببراد، يببأتون وفببوداً 

صببحيح إن أكثببر المعببزين يقببدمون . ويحضببر هببذه الببوالئم كببل أبنبباء القريببة فببي الغالببب

ومع ذلك فإن خسبارة ذوي المتبوفى  (أغنام، رز، سمن) هذه الحالة المساعدات في مثل

 ً  .أكثر بكثير مما يردهم من مساعدة، خصوصاً إذا كان المتوفى رجالً محترما

وقطع صباحبي حديثبه فجبأة، وكأنبه بُهبت، والتفبت شبطر رجبل كبان يحمبل بعبض 

خايبب ! سبتاريبا  -:ثم التفت إلى اببن عمبه، وبصبوت مبنخفض قلبيالً وقبال. الدجاج بيده

واوي الحجببي، ولببك وهللا مببا بگببه عدنببه دجبباج، نومببع بفشببل لببو ضببافنه " جبببر"ذاك 

 ! خطار

فأفباد، أن . هذا، والدجاج والحجي"  جبر"لم أفهم معنى ما ذكر فرحت أسأله، عن 

وجبببر هببذا أحببد رجببال . ضببيافة مببن يفببد إلببى الحجببي تكببون علببى حسبباب بيببوت القريببة

( البرز، السبمن، البدجاج والحليبب)للزوم يجمع منهبا الحجي، يطوف على البيوت عند ا

وهبو وجبه ببارز فبي هبذه . على أن ضيوف الحجي قليلون، ألنه قليل اإلقامة فبي قريتبه

ولعببل السبببب فببي كببل هببذا، أنببه ال يشبببه غيببره مببن . الجهببة، وذو روح وأفكببار وطنيببة

اس بمبا يعبود لبه زعماء العشائر، من حيث الملكية، فأكثر المالكين في هذه القرية ال يق

كما أنه على درجة جيدة من الوعي السياسي، وهو إلبى . بالنسبة إليهم، إال بنسبة العُشر

 .جانب المعارضة في المجلس النيابي

وبهذه المناسبة عبزم المعلمبون، أن يقضبوا سبهرة الليلبة فبي مضبيف الحجبي حبين 

وال . رطةعلمببوا أن الضببيوف هببم مببدير مببال، ومفببوض شببرطة واثنببان مببن أفببراد الشبب

كان مدير المال كهالً، لكنه مترهل الجسبم، ذا كبرش . أدري ألية مناسبة كانت زيارتهم

أمببا المفببوض، فيكبببره قلببيالً، لوحببت وجهببه األحمببر حببرارة الشببمس، فصبببغته . منببتفخ

 .بصبغة نحاسية

كبان . ودارت أكبواب الشباي علبى الحاضبرين. وصلنا المضيف بعد انتهاء العشباء

كان يقص الحكاية تلو الحكايبة، وكبل حكاياتبه عبن العثمبانيين، . الكالممدير المال كثير 

قبديم، فهبو يتحبدث عبن حبروب العثمبانيين، وقبادتهم الكببار، ولبم " جندرمبة"ويبدو أنه 

يكترث لعدم إصغاء الحاضرين ألحاديثه، بينما كبان المفبوض يعلبق سباخراً مبن بعبض 

وكبان . س فتبور، وأدرك أكثبرهم ملبلومع ذلك فقد سباد المجلب. أحاديثه بلهجة القرويين

ً " الحاج محسن"ابن عم الحجي  رجل محتبرم، ذو . يتصدر المجلس، وهو أكبر منه سنا

. كياسة، له ولع بمطالعة الكتبب والببد إنهبا مبن توجيهبات مبن يتصبل ببه مبن المعممبين

وهبو أيضباً ". ألبف ليلبة وليلبة"و" زهبور الربيبع"و " أعالم الناس"فهي ال تعدو كتاب 

وألقبى بيتباً مبن الشبعر، . ج، أنبعث صوته بوقار شيخ محتبرم، وهبدوء الواثبق بنفسبهحا

كبان هبذا البيبت شبائعاً علبى ألسبن أكثبر . تساءل عن قائلبه وطلبب مبا يكمبل المعنبى فيبه

 .الناس

 سذذذتافر تجذذذد عو ذذذا  عمذذذن تفاريذذذه

 

 وانص  فون لذيذ الني  فذي النصذ  
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أسبرع مبا ببدد ذلبك الصبمت صبوت ومبا  .ساد المجلس وجوم، وخيم عليهم صمت

أسبقط  آنبي كنبت .هبذا حبق جماعبة المعلمبين، داعبيكم مبو مبال ُشبعُر-:فقال .مدير المال

 . بدرس المحفوظات

أكثر موظفي الدولبة الصبغار عبن العهبد العثمباني سبيء السبليقة والبذوق فبي تلفبظ 

فبي كلمبة ويضبم الشبين والعبين " فكريتبي" "فكري"الكلمة العربية، فقد يقول عن كلمة 

 ".شعر"

. وهللا آني تبخر من راسي كبل مبا حفظبت بالمدرسبة مبن شبعر -:قال أحد المعلمين

 .وما كنت أحفظ إال المقرر بالمنهج والكتب من نصوص

وهللا . آني كنت أحفظ القطعة باالمتحان وأنساها من أطلع من الصف -:وقال الثاني

                 .                     آني ما أفهم إال بالرياضيات

أوضبببحت أن البيبببت ينسبببب لإلمبببام الشبببافعي . وجببباء دوري فوفيبببت السبببؤال حقبببه

. وارتحت كثيراً أن وفقت من بينهم لإلجابة. وذكرت بعض األبيات من نفس المقطوعة

ألنبه خبالط كثيبراً مبن . فالقرويون ال يعتبرون الحاج محسن أقبل مسبتوى مبن المعلمبين

ولكني ال أكتم الخوف الذي عرانبي، حبين قبدرت الموقبف، . وقرأ كتباً كثيرة. المعممين

لببو أنهببم طرحببوا مسببألة فببي الجغرافيببة، أو الهندسببة أو غيرهببا ممببا ال يببدخل فببي نطبباق 

وعباد الحباج محسببن . إن مبوقفي عنبد هبذا سبيكون أكثببر حرجباً وأشبد حيبرة. معلومباتي

  :مثل. فراح يطرح بعض األبيات الشعرية في األحاجي واأللغاز

 نحذذذذذذو  راكذذذذذذع سذذذذذذاجدا  وذي

 

 أعمذذذى بصذذذير دمنذذذه جذذذاري 

 مذذذذذذالزم الخمذذذذذذس  ويات ذذذذذذا 

 

 مجت ذذذذد فذذذذي طاعذذذذة البذذذذاري 

، والببباري الببذي يبريببه ويهيئببه "األصببابع"هببذا اللغببز يقصببد بببه القلببم، والخمببس  

وكببأن . وتحببدث عببن حببرب البسببوس، فببإذا بببه يصببور العجائببب مببن الشببجاعة!. للكتابببة

فأمثلتبه، ومبا يبذكره مبن . وكأنه شاهد تلبك المعبارككليب والمهلهل من أفراد عشيرته، 

وعبرج . تقاليد كلهبا مسبتوحاة مبن محيطبه هبو، ومبن المفباهيم العشبائرية السبائدة بيبنهم

 :فأنشد أبياتاً باللهجة العامية. فعرض الشعر الغزلي، فتحدث عن مجنون ليلى

 گبلذذذك ربذذذ  مجنذذذذتون مذذذن واِعـدنذذذذه

 

 

 النشذذذ  بذذذاني عليذذذه ويذذذابس ل نَذذذه 

 

 

ثم عاد فحّول الحديث عن الحرب األهلية الدائرة في أسبانيا، ودعم المانيبة النازيبة 

، "فاضبل" فبدب الحمباس فبي أحبد المعلمبين "فرانكبو" وايطاليا لقائد الحركة االنقالبيبة

وتقاليبد . نظام المانية بزعامة هتلبر، يشببه تمامباً نظامنبا اإلسبالمي: وأخذ يتكلم بحماس

 !تقاليدنا العربيةلمانية تشبه تماماً ا

أي نظببام هببذا؟ وشببنو : فأنببدفع إليببه معلببم آخببر كببان يميببل إلببى جانببب الحلفبباء وقببال

هالتشابه، وهالتقاليد؟ هتلبر دكتباتور، كبل همبه منافسبة بريطانيبا العظمبى، ونبزع مبنهم 

 ! مستعمراتهم
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كببان . فببوجم المعجببب بهتلببر ثببم تمببتم كلمببات متقطعببة غيببر مترابطببة وال مفهومببة

: فتببدخل الحبباج محسببن وقببال. -لعببن هللا األلفبباظ-يببد، ولكببن األلفبباظ خانتببه يعببرف مببا ير

الجنببة تحببت ظببالل ( )ص)ال المعلببم فاضببل فببي حببديث عببن النبببيمصببحيح مثببل مببا 

كببذلك فببرض اإلسببالم علببى . أن القببوة أسبباس الزم لألمببة( ص)يعنببي النبببي( السببيوف

 (بخ يا بنات ألمانياإلى المط)وهتلر نادى مثل ما سمعت . الحريم أن يالزمن بيوتهن

وكتببباب . لكببن بنبببات ألمانيبببا يمارسبببن أعمببال مثبببل الرجبببال: فببرد المعلبببم الحليبببف

واحتبدم . لهتلر جعبل العبرب فبي المرتببة الثالثبة عشبرة، قببل الزنبوج بدرجبة" كفاحي"

النقاش بين أنصار هتلر، وهم كثر، ومبغضيه وهم قلة، ولبم ينتبه النبزاع لبوال أن أشبار 

 . خنامدير المدرسة بالنهوض والعودة إلى أكوا


 ليلة يف قرية التوبي

بدا مدير المدرسة في الدرس الثاني، شديد االهتمبام، وأسبتدعى تلميبذاً مبن الصبف 

الثالث، في سن الثانية عشرة، وأجرى معه تحقيقباً سبرياً، ثبم ركبب إلبى الناحيبة، وعباد 

وربمبا بعضبهم كبان . بعد يوم، يكاد يفصح عما في نفسبه، ولكبن أحبداً لبم يحبرك سباكنه

 . على علم بما عنده

فقببد علمببت مببن صببديقي مرتضببى فببرج هللا حببين زرتببه فببي . األمببر وأخيببراً تجلببى

. لنجفي مبن وظيفتبهاأن أمراً برقياً ورد مدرسته يقضي بفصل المعلم " التوبي"مدرسة 

ً " صبري"وحين عدت إلى مدرستي، تحرشت بمدير المدرسة  أنبه قببض : فأفاد متبجحا

تنم عن العالقة السيئة بينبه على تذكرة منه ألحد تالميذ مدرستنا وفيها مغازلة، وعبارة 

وحدث أن شكا ". التوبي"وبين التلميذ، ليس وحده فحسب إنما يشاركه ابن رئيس قرية 

لقبد أوضبحوا لوالبده أنبه يتعبدى علبى . بعض الفالحين أمرهم إلبى أبيبه، وارتحلبوا عنبه

فأتصبل . لنجفي، يشاركه فبي تلبك التعبديات الشبائنةاأعراضهم، وأشاروا إلى أن المعلم 

تعبديا حبدود ....." عببد األميبر "وأبنكم المعلبم "..." أبني : الده بمدير المعارف، وقالو

طردوا أبنكم أو أنقلوه ا. األدب، وأساءوا إلى سمعته في تعديهما على أعراض الفالحين

فكانت شكوى رئيس القرية دليالً أقوى على صحة ما جاء فبي التبذكرة . وأنا أطرد أبني

 . المدرسة، وهكذا تم فصل المعلم التي قبض عليها مدير

كنت مجازاً لثالثة أيام حين زرت صديقي مرتضى فرج هللا، فقد بت في بيته وهو 

هذه القرية ال تعتمد على النخيل قبدر . جزء ملحق لبناية المدرسة خصص للمعلم العائل

و يمتلك معظمها رئيس القرية السيد علوان الياسري وه. اعتمادها على زراعة الحبوب

. ومن مكتسباتها له انبه نبال النياببة، وأسبتوزر مبرة للزراعبة. من رجال ثورة العشرين

لبم ينبل إال حصبة قليلبة مبن األرض، لبذا ينشبب ببين فالحيبه " سيد جواد"وله أخ يدعى 

وفالحي أخيه السيد جواد كثيبر مبن المناوشبات، وطالمبا سبقط ضبحايا علبى أن فالحبي 

ويميببل الفالحبون إلببى أخيبه، بينمببا . ، إنهببم أجبراءاألخبوين ال يمتببون إلبيهم بصببلة نسبب

علبى "..." يحقدون عليه، وطالما تركوا األرض قبل انتهاء التعاقد بسبب تعبديات ولبده 
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لهببذا االبببن سماسببرة، مببن الفالحببين، يببدبرون لببه أمببر مطامحببه الشببهوانية . أعراضببهم

ا تعببذر األمببر فببإذ. وينشببرون الشببباك إليقبباع البائسببات مببن زوجببات أو بنببات الفالحببين

بالرضببا والقبببول، دبببر ذلببك بببأن أرسببل الفببالح فببي مهمببة، وسببطا لببيالً لالغتصبباب بببال 

ً . حياء وقبد ذهبب بعبض النباس ضبحايا . ولكبن حظبه أقبوى مبنهم. إن حياته مهددة دائمبا

ً -مببن ذلببك أن شببرطياً جبباء بمهمببة رسببمية . االشببتباه بببه . بببات ليلببة عنببدهم -كببان علويببا

ومبا أن خبرج . أببريج للسبيد: لخالء، فصاح أحد رجبال السبيدوصادف أن طلب أبريقاً ل

الشرطي المسكين حتى سقط قتيالً، برصاصة أحد المتربصين، وفر الجاني تحت سبتر 

 .من قتله رماه اشتباها بابن رئيس القرية انتقاما لعرضه منه. الظالم

قببل بقيت ليلة الجمعبة عنبد صبديقي مرتضبى لليبوم الراببع مضبافاً إلبى األجبازة، و

". ناجي يوسف"والمفتش السيد " متي عقراوي"الظهر وصل مدير المعارف، الدكتور 

استغربنا زيارتهم أول األمر، لكننا عللنبا ذلبك، أنهبم الببد أن كبانوا مبدعوين، وانتهبزوا 

تساءل المدير عبن وضبع المدرسبة، . فرصة وجودهم قريبين من هذه المدارس القروية

وأبببدى صببديقي مرتضببى فببرج هللا، وهببو يقببوم بببدور . وعببدد التالميببذ، وسببير التببدريس

أن عدد التالميذ في مد وجز، لعدم اسبتقرار فالحبي هبذه . المدير والمعلم معاً مالحظاته

وللفقر المدقع، والبؤس الشديد، الذي يعانيه الفالحون ثانياً، أنهم . القرية في إقامتهم أوالً 

دتهم في أمبور البزرع، علبى أن يؤثرون استغالل صغارهم في رعي المواشي، ومساع

والواقع إنهم جياع، صفر الوجوه، ال يسبتر . يقدموا أبسط نفقة من أجل تكاليف الدراسة

وأضباف، أننبا نشباركهم . أجسادهم، حتى أيام البرد القارس غير ثوب واحد رث ممزق

بؤسهم، فليس في القرية باعة للخضار واللحم، وأنا من أسبوع ألسبوع أقصبد الناحيبة، 

أو أكلف من يذهب إليها وأشتري بعض الخضار، مما ال يكفي غير حاجة يومين فقبط، 

 .بسبب عدم إمكان الحفاظ عليها من التلف

غير موجبود فبي القريبة، وأبنبه مبعبد مطبرود منبه، فصبارت " السيد"كان الرئيس 

وراح يصببف . وأخببذ المفببتش الحببديث. ضببيافة المببدير والمفببتش علببى حسبباب صببديقي

ً الحياة في ا أضاف عليها كل صفات الزهو والطمأنينة، في بُعبدها . لقرية وصفاً شاعريا

يمكبنكم أن تعنبوا بمبا  -:وأببدى إرشباداته. عن صخب المدن، وقالقل الحضبر وحسبدهم

اقتنبوا . رببوا البدجاج والطيبور، وانتفعبوا ببيضبها وفراخهبا. يجلب لكبم اللهبو والسبلوى

 ً باسببتعمال دراجببة ألطفببالكم، أو حصبباناً أو  ال بببأس. بقببرة ونعاجبباً، تببدر علببيكم أرباحببا

فحبين . كنا منبسطين في حديثنا مع المفتش لعالقتنا القديمة به، فهبو أببن مبدينتنا. حماراً 

انتهببى بحديثببه إلببى هببذه اإلرشببادات، انطلقببت منببا ضببحكة دون أن نقببوى علببى ضبببط 

منها ثباني سبنة ألنهما يعرفان راتب الواحد منا ال يزيد على ست دنانير ويحسم . أنفسنا

 -:وقبال صبديقي مرتضبى. مبن المرتبب لسبد عجبز الميزانيبة% 4من تثبيتنبا للتقاعبد و 

عبش يبا أسبتاذ "..."  حسناً تفعل يا أستاذ لو ضربت مثالً وقمت بما قام به البروفيسور 

 . في القرية وأعمل وطبق اقتراحاتك هذه

نبباس بحببدث غريببب آسببف أنببي نسببيت اسببم البروفيسببور، إنمببا الحكايببة أنببه فاجببأ ال
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. ، فليم على ما فعل!بالنسبة لمكانته العلمية فقد تنحى عن منصبه وقرر أن يكافح األمية

فبرد علبيهم وهبل يوجبد اوقيبانوس أعظبم مبن . قالوا انك الفلك العظيم يمخر في المحبيط

اقيبببانوس الجهبببل؟ وحبببان موعبببد النبببوم، وأعبببد لهبببم الفبببراش المناسبببب، ببببدون ِكلبببل، 

شرة هناك، تدفع دائما جحافل الببق وأنبواع البعبوض فبال يجبد المبرء والمستنقعات المنت

فمبا تبوفر لديبه " كلبل"وقد تعمد صبديقي فلبم يجبْد لضبيوفه " ِكلّة"هجوعه مريحاً بدون 

كانببت لببه وألطفالببه، ليشببعر المببدير والمفببتش بمببا يعانيببه سبباكن القريببة مببن " كلببل"مببن 

 .مشاكل، وهذه واحدة منها

وشببلون .. آخ )كننببا كنببا نسببمع مقاومتهمببا للبببق بلطمببات و آويببا إلببى مخادعهمببا، ول

. وبعد فترة قصيرة، دوى صبوت الرصباص، وأزيبزه كأنبه يمبر علبى مقرنبا( راح أنام

شبنو هبذا؟ هبذولي كبل ليلبة : ذهل األستاذان، وانتفضا أول األمر من مخدعيهما العنين

 ها لشكل؟

 .بين مدة ومدة يحصل هذا: أجاب صديقي

 يأدبهم ، ليش ما يطردهم؟ والسيد ليش ما -

يا أساتذة، الفالحون مالهم بهذه القرية ناقة وال  -:أجاب صديقي ليهدئ من روعهما

يسببتغلونهم لحمببايتهم مببن " األخببوان"جمببل، أجببراء يتعاقببدون علببى العمببل، والسببادة 

 . فيتصادمون، بدالً من السيدين، بأمر منهم. بعضهم البعض

ألساتذة، تركا أسرة النوم، وحارا كيف والى وأشتد أزيز الرصاص، وأشتد خوف ا

أطل صبباح السببت، وحبان البدوام، وتقباطر التالميبذ إلبى المدرسبة، وكبان . أين يلجئان

 عددكم قليل، ليش؟ كل يوم هالشكل؟ -:فوجه المفتش سؤاله إلى الطلبة. العدد قليالً جداً 

ضباربو وّي جماعبة ال استاد، أحترمت الحلفه مالت السيد تالي الليل، بوكت مبا ت -

 (.الحريق)وأنشغلنه وي أهلنه نطفي الحريجه " سيد جواد"

اسببتغلوا " السببيد"فأوضببح أن أعببداء . وراح التلميببذ يشببرح للمفببتش األمببر ببسبباطته

ذلببك القببش الببذي دفببع لببه المهنببدس . تصببادم رجالببه مببع رجببال أخيببه، فببأحرقوا القببش

وبعبد تفقببد . فلبم يقببل السبيد مبائتي دينبار،" أببو عشببره"المشبرف علبى بنباء نبواظم فبي 

ربمبا مسبحت تلبك الليلبة كبل أعجباب السبيد المفبتش . ومالحظة السجالت، ودَّعا القريبة

 .بجمال القرية، وطمأنينتها

أبو عشرة، ناظم أسس لتنظيم الري في تلك األراضي التابعة لمحافظة القادسية، حيبث 

وفسباد . عنبدهم بالنگبارة سبب الببوار لتلبك األراضبي انخفباض مسبتوى النهبر، بمبا يعبرف

. األجهبزة الحكوميبة إذ ذاك دفبع المهندسبين الموكبل أمببر هبذا النباظم إلبيهم بالرشبى والنهببب

ألن المهندسين لم يخلصوا بالعمل وأتبذكر أن رئيسبهم . كلف ذلك خزينة الدولة أمواال طائلة

أن  ويببذكر". ونبباس"وصبباحبه الجميببل يببدعى " قببوم لببوط"وكببان مببن " عبببد هللا"المهنببدس 

قبدم بعبد زيبارة المشبروع تقريبرا مختصبرا " مبا شباء هللا"المهندس األعلى الهندي ويبدعى 

 !فعزل عبد هللا شهر ثم عاد!( نگاره ما ينسد إذا ما ينسه نگارة وناس)
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 َتصرف شائن 

ومنببذ أن جببرى الشببغب ضببدي مببن مببدير . السببنة الدراسببية تشببرف علببى االنتهبباء

ً المدرسة أخذت أتجنب المعلمين وال إال بعبض أصبدقاء سبلوني فبي كثيبر مبن . نباس معبا

لكبن مبدير المدرسبة مبازال . إن أكثر المعلمين قد آمن بسالمة طبويتي. ساعات الضجر

ولبئن وجبدنا . هبذا األسبلوب منبه وحبدنا. إنه يثير المعلمين بعضهم ضد بعبض. كما هو

جل كبل مخالفبة إننا نس. ثغرة ننفذ منها إلنزال الضربة القاضية به، فلن نتوقف عن ذلك

وقد شعر بتكتلنا فحباول أن يخبدع المعلمبين، حسبب العبادة -أخالقية أو أدارية-تبدو منه 

ولكن هذه المرة لم يفلح، مما أضبطره أن . المألوفة لديه، بتحريك أوتار العقيدة الطائفية

أخذ يغري بعض الطلببة، ويهبدد آخبرين، ويأخبذ مبن بعضبهم تواقيبع . يسلك مسلكاً آخر

حررنبا عريضبة شبكوى، سبجلنا فيهبا . لم نسكت عن تصبرفاته هبذه. بيضاء على ورقة

وبعثناهبا إلبى . كل مخالفاته، وأسم كل شاهد أبدى استعداده للشهادة حين يطلب منه ذلك

 ً وحببين شببعر بببذلك، أبببرق إلببى مديريببة المعببارف، يعلمهببا بالفوضببى . المديريببة بريببديا

 .السائدة في المدرسة، وإنها من عمل المعلمين

هكببذا حضببر مببدير المعببارف، بينمببا قببام الطببالب بحركببة إضببراب واسببعة، إزاء 

وحببين أخبببروا أوليبباء . إرغببامهم مببن قبلببه علببى توقيببع إفببادات، زورهببا علببى لسببانهم

، كلمبه أوال ببأدب ومجاملبة، "داخبل شبعالن"أخو الحباج " حنون"أمورهم، جاء الحاج 

وهبو . أن يحدث بيننا ما يكدر صفونانبهه إلى أنهم يعتبروننا جميعاً أخوة لهم، وساءهم 

المؤمبل مبنهم أن يعلمبوهم . ال يرى من الصحيح أن يزج بأطفالهم فبي قضبايا المعلمبين

إلى " حنون"وأشتد النقاش بين الطرفين، فأعلن . األخالق والفضيلة، ال الشغب والنفاق

لتفت إلبى مبدير وا! أوالد آل إبراهيم، آنه أسحب وِلدنه، وانتو لكم رأيكم: جميع التالميذ

 !أنتظر. أعلمك شلون أطلعك من المدرسة: المدرسة وقال

وفي هذه األثناء دنا من . أنتشر الطالب على ضفة النهر، متأبطين كتبهم ودفاترهم

، وكببان إداريببا قببديرا وذا "تحسببين إبببراهيم"الضببفة زورق، نببزل منببه مببدير المعببارف 

أنظبم إلبيهم !(. سبّاب المذهب ما نريده)وحين عرفه التالميذ قاموا بهوسة . كفاءة علمية

وفجببأة . مببدير المعببارف، دار معهببم سبباحة المدرسببة، ثببم أتجببه صببوب السبباحة الداخليببة

ثبم أدخلهبم إلبى . وقف ودق الجرس، فاصبطفوا وألقبى علبيهم كلمبة، حيبا فيهبا شبعورهم

قابلنا مبدير المعبارف بغلظبة، . الصفوف، وطلب منهم أن يحافظوا على الهدوء والنظام

 !أطلعوا بّره: صاح بوجهنا. وبعصبية وِحدة

 عمي أني هم أطلع؟ -:أما صاحبنا المدير، فقال

 !عمك؟ أحمق: فنهره ساخراً 

وراح يملبي . بعد نصف ساعة، دعانا وقبدم لكبل واحبد منبا أوراقباً بيضباء مبع كباربون

لتگبول  -:والوعيبدفسبألته،فرد علبّي بالتهديبد . لم يعطني ورقبة. أسئلة يجيب عليها المعلمون

 الوزير عمي؟
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لببو كببان يببدين بالمحسببوبية والمنسببوبية . أسبتاذ مبباكو داعببي تببزج الرجببل بالوسبط -

 .لكن هو أجل من هذا. لعينني في مدينتي

 ! أنت وهو أطراف بالدعوة: فتراجع مدير المعارف، وقال

ا إنما قصد أن ال يقع علبّي ضبرر فقبد كنبت آنبذاك مسبتخدم. الواقع ليس هذا السبب

ولببو كنببت طرفبباً فببي الخصببام يكببون اُدعببى . يببتم فصببلي بسببهولة إن ثبببت األمببر ضببدي

أن يبرزم  -مدير المدرسة-فأمر مدير المعارف . وانتهى التحقيق. إلشراكي في التحقيق

 يعني لوين؟: قال له. متاعه

 !إلى حيث تلقى جزاءك -


       َغربلة

سببألة االمتحببان الببذي أصبببح دعانببا اليببوم مببدير المدرسببة إلببى اجتمبباع ننظببر فيببه م

 ً فتبذاكرنا حبول . وهو أحد المعلمين الذين اشتركوا فيما انتهى إليبه المبدير السبابق. قريبا

صببالح "عنببدما أنتقببل مببدير المدرسببة السببابق . نسبببة عببدد التالميببذ الببذين نؤمببل نجبباحهم

يببببدو إن ". الخصبببيبي"خلّفبببه فبببي اإلدارة عببببد الحميبببد محمبببود المبببال صبببالح " زيبببدان

إنهبم ال يعنبون أكثبر مبن . يحسببون حسباب النسببة إال عنبد قبرب االمتحبان علمبين الالم

إلقاء الدرس، فيفهم من يفهم، وللكسول عصا بال إرشباد وال توجيبه، أو كشبف ألسبباب 

تحبدث المبدير عبن . ذلك التقصير، أما في مثل هبذا االجتمباع فباألمر مضبحك ومبزعج

فبإذا أجباب . تالميذ الذين يمكبن نجباحهمسأل كل معلم عن عدد ال. الطالب في كل صف

 .بحلق المدير عينيه ورسم عالمة استغراب بحاجبيه. معلم أنهم أقل من النصف

أال ! صف عدد تالميذه خمسة وأربعون تلميذاً، الناجحون ثمانيبة عشبر... كيف؟  -

أمن المعقول إن هؤالء ال يعقلبون البدرس، ومبا هبذه البدروس؟ ! يدل يا أخي أنك مهمل

أنبا ال أسبيء الظبن بالتالميبذ ! ا صعوبتها، كلمات معدودة بسيطة يفهمها ابن الشارعوم

 ً  !لكن ال بهذه النسبة. صحيح يوجد مقصرون. تماما

يبدو أن المعلمين يخشون اإلدارة وال يخشون الواجب، ال يهمهم في قليل وال كثير 

ت أصببوات وتحشببرج! أمببر رسببالتهم التعليميببة، أطرقببوا وكببأن علببى رؤوسببهم الطيببر

وبدا آخر بمنتهى الال أباليبة، . بعضهم عندما أخذ يتكلم، وكأنه مصاب بالتهاب الحنجرة

 .قابل استهانة المدير، وجفاف لهجته بضحكات هستيرية

أتنسى يا أخبي كبم تغيبب أكثبرهم أثنباء شبدة الببرد فبي : وقال آخر وهو يبتلع لعابه 

ن التدريس، وال يسع الوقت إلعادة ما الشتاء والمطر؟ وبالطبع أنا ال يمكنني التوقف ع

وال تنسبى كبم قبدمت لبك بعضبهم لتهباونهم بالواجبب البيتبي والحفبظ . فاتهم أثناء تغيبهم

 !وما أجدى العقاب" أنت"فعاقبتهم 

المعلببم المّجببد يعببرف ويسببتطيع أن يوجببه التالميببذ توجيهبباً : وكببّر المببدير، فتحببدث

وسبرد أمثلبة علبى ذلبك مبن حياتبه !. رصحيحاً حتى ولو كان الصف بال سبورة وتباشبي
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من التقرير  -كما قالوا–ولزم المعلمون الصمت فما ردوا على كالمه، خوفا . في التعليم

أمبا أنبا فكانبت !. السنوي، الذي هو السوط المخيف بيد المدير في نهاية السبنة الدراسبية

ل منبا إلبى وأنفبض االجتمباع، وعباد كب. -والحكبم للمسبتقبل الكشباف–النسبة لبدي جيبدة 

صفه، وعبادت إلبى بعضبهم شبجاعته، وتبرك الصبف وعببر إلبى صباحبه، وراح يعلبق 

ويحشو تعليقاته بالغمز واللمز، وربما عبال صبوته لفبرط الغبيظ فيخفيبه فجبأة خشبية أن 

وحين تمشينا عصراً أخذ أحدهم يتحدث كما لو كان المبدير يعنيبه وحبده، . يسمع المدير

 ً . حضبرة المبدير يحدثنبه عبن نجاحبه فبي حياتبه التعليميبة. فراح ينقده عنبدي نقبداً الذعبا

يكفي أن له في التعليم سبع سنين مبا فبارق االختصباص فبي الصبف األول، يبدخل إلهبم 

 !بالنعال والقميص وماكو غير العزف على العود

الرجل يحب هذه القرية، ما غادرها خالل هذه المدة غيبر ثبالث مبرات : وقال آخر

اف الحمام غير مرة، األخ طبعاً ناجح بحياته التعليمية، ألنبه يعلبم وما ش. ألجل الحالقة

 !الصف األول نظرية النسبية ألينشتاين

وبهببذه . هكببذا واصببلو الثرثببرة حتببى عنببدما جمعتنببا مائببدة الطعببام جميعبباً كالعببادة

المناسبة أيضاً زارنا الليلة كثير من أولياء الطلبة، كل يسأل عن ولده، ويرجبو مسباعدة 

. أمبا المبدير فقبد كبان يطمئبنهم، وأمبا بعبض المعلمبين فقبد ناقشبوا بعبض هبؤالء. مالمعل

كيف أنهم لم يسألوا عن مستوى أبنائهم خالل السنة، وحين انقطعوا في كثير من األيبام 

ال بأس، أنتم ابهاتهم، احنه ما نعرف، سلمناهم  -:لكن اآلباء أجابوا ببرود. عن المدرسة

 !فكم، ونريدهم منكم مستفيدينبيدكم أمانه، تتصرفون بكي

أما بعضهم فلم يتحرج أن يلمح في كالمه ما يشير إلبى تخوفبه مبن أن ينبتقم المعلبم 

ً . ، ألنه أساء إليه مرة، فيرسبب أبنبه"..." أن أبنبه نقبل لبه مبرة أن المعلبم : وأشبار أيضبا

كببان إذا وجببه إليببه سببؤاالً، خصببه بببالمحرج الغببامض، بينمببا يتسبباهل مببع رفاقببه "..." 

 !اآلخرين

يصبدقون طفبل . هبذا أتعبس، هبذا منتهبى السبخف -:فأنزعج أحد المعلمين، وصباح

ياأخي المعلم يفرح بنسبة النجاح ال بنسببة الرسبوب، ودائرتبه . صغير، ويتهمون المعلم

وابنك إذا نجح اليوم بال تعب وال كفاءة، . يحقد على تلميذه هي اللي تحاسبه، والمعلم ما

 .بكالورياما يستطيع النجاح بال

 -علبى حبد تعبيبره-كان هذا المعلم يبتكلم بسبرعة وحبدة، ممبا أعتببره ذلبك القبروي 

. وألجببل فببض النببزاع، حمببل المببدير العببود وضببرب علببى أوتبباره، فببأّن ودنببدن. رطانببة

وتحببول المجلببس إلببى غنبباء وطببرب، صببهر . وبببدت سببورة الطببرب علببى الحاضببرين

 .ويصفقونالجميع في بودقته، ووحدهم فانتظموا يغنون 
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 االمتحان
وذلبك ألن دروسبي منحصبرة . باشرنا االمتحان، وقد فرغت منبه فبي اليبوم الثباني

وتمكنببت مببن . الديانببة فببي الصببف األول والعربيببة فببي الصببف الرابببع. فببي صببفين فقببط

فبإذا بهبم جميعبا يتشببثون ببأوهى األسبباب . التجول بين المعلمبين أثنباء سباعات الفبراغ

ولكي ال أظن بهبم سبوًءا أخبذ أحبدهم يوضبح لبي خطتبه . التالميذلمساعدة الضعفاء من 

ً . هبذا التلميبذ ذو خبط ممتباز: فبي وضبع الدرجبة، فقبال وهبو فبي . وإمبالؤه ممتباز أيضبا

وهببو درس " األشببياء"أال تببرى مببن األنصبباف مسبباعدته فببي درس . الحسبباب متوسببط

و يحسبن القبراءة، يتكرر عليه في الصفوف القابلة؟ وهذا تلميذ ذكبي إال أنبه مهمبل، وهب

جيببد أيضبباً، فببال داعببي " الحسبباب"وإمببالؤه رديء ولكببن خطببه جميببل جببداً، وهببو فببي 

وهبذا ثالبث حصبل فبي أهبم ! إذ يبدو فيه بمنتهبى الجهبل" التاريخ"لعرقلته بسبب درس 

أليس من الظلم أن أضيع سنة من حياته؟ وهذا رابع ظهر ! لكل درس" أربعا"الدروس 

درجبات، أتبرى مبن الصبواب أن " عشبر"وهو بحاجة إلبى  لي انه مكمل في المجموع،

! أعود إلى المدرسة في وقت مبكر من أجل مكمل؟ وربما كنت منقبوالً إلبى مكبان آخبر

وبين من شفعت لبه  -كما أوضح–ولفت نظري أن معظم تالميذه بين مستحق للمساعدة 

قبيببل – وبببين خوفببه مببن وليببه الببذي عببرضّ . الصببداقة مببع ذويببه خببالل السببنة الدراسببية

 .بتلك االتهامات الزائفة وهم أهل شراسة وصلف -االمتحانات

وبررنا ذلك، بأننا خالل عام نكاد نعرف كل خفايا . وما أسرع ما أنهينا االمتحانات

ووزعنبببا . التالميببذ، فكيببف بقبببابليتهم؟ وبعببد أن أدخلنببا البببدرجات بالسببجالت الخاصببة

ترسل إلبى المديريبة، كبان المبدير قبد الشهادات على الطلبة، ونظمنا جداول بالدرجات ل

كبان يحبنبي ويحترمنبي لبذا . أتم وضع التقارير عن سير الدراسة والمدرسبة والمعلمبين

ولئن المديرية تأخذ بها، يكون من الغبن أن نلوم المعلم حين . أطلعني على تلك التقارير

نبه ضبعيف إ)لقد كتبب عبن أحبدهم . يبالغ بمجاراة المدير وطلب مرضاه، والعمل برأيه

ال يُحّضببر الببدرس، وال يهببتم بالواجبببات البيتيببة، يتعببرض إلببى . الشخصببية أمببام الطلبببة

ال يتحرج عبن البتلفظ بكلمبات نابيبة يمجهبا . العقائد أمام التالميذ فيثير النعرات الطائفية

وخالصة القول، ال أرى من الصالح بقباءه هنبا فبي السبنة . المحيط، ويُسَخر منه بسببها

قوي المعلومات، متمكن من الدرس، مسيطر في صفه ولكن )وكتب عن آخر (. القادمة

. مسبتوى صبفه عبال. يكثر من الواجبات البيتيبة! بالعصا، التي يستعملها بإفراط وقسوة

ولكن سيرته خارج المدرسة شائنة إذ أنه ال يتحرج أن يصبرح بحببه للجبنس، ويحباول 

 !(.ن النهرأن يتحرش بالنسوة حين يقبلن غروباً لالستقاء م

لعدم دراستي لها -أما عني، أنا المستخدم  الجاهل بأصول التربية والتعليم الحديث 

فقد كتب عني ما جعلني خجالً، ال منه ومن هذا الجميل الذي يطبوقني ببه، ببل  -من قبل

وصف شخصيتي بكل صفة سامية، وسمعتي بكل تجلبه، وقبابليتي . من تلك المبالغة فيّ 

وأعتقد أنه ما كتب ذلك عبن اعتقباد وثقبة، . أنها مبالغة على أية حال. العلمية بكل تمكن

كنببت أتوقببع أن . إنمببا هببي المجاملببة التببي تسببتند علببى الصببداقة، وتتكببئ علببى المصببافاة

فقبد . وحبدث العكبس  -كما هي العادة مع كل مسبتخدم-يردني أمر بالفصل من الوظيفة 
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البقاء في مدارسبهم لتقويبة . أمرينورد تعميم على جميع المستخدمين يخيرون بين أحد 

المكملين، أو الدخول في الدورة الصيفية التي تقرر فتحهبا فبي بغبداد اعتببارا مبن اليبوم 

كنت أفكر، ما العمل لو أني فصلت؟ لم أدخر مبن . األول لشهر تموز حتى نهاية العطلة

لببى حيبباة وقببد أكببدت العببزم أن ال أعببود إ. رواتبببي فلسبباً واحببداً خببالل العببام الدراسببي

العمامة، لقد هجرتها، وحلقت لحيتي وبترت شاربي، وقصصت شعري على نمط يذمه 

 !المعممون

هنبباك ألصبببح موظفبباً ، أو التحببق ببعثببة كمببا  -بببالطبع-وسببأعمل . لقببد اختببرت الببدورة

فبالمرء . بتقديم الشفعاء حسبما كان سائداً وما يزال األمبر كبذلك. التحق أمثالي من المعممين

وقبد ذهببت محباولتي . ه علمبه وقابليتبه بقبدر مبا يشبفع لبه ذوو الوجاهبة فبي الدولبةال يشفع ل

الشببيخ دمحم ببباقر "للبعثببة إلببى الفشببل، فحببين راجعببت األسببتاذ مفببتش اللغببة العربيببة آنببذاك 

كما فعبل للشبيخ عببد البرزاق محبي –ليساعدني في أمر القبول في بعثة إلى مصر " الشبيبي

بقيت أراجبع الشبيخ دمحم . ضا الشبيبي، وكان وزيراً للمعارفرفض ذلك الشيخ دمحم ر -الدين

وذكبر لبي السببب، أنبه يكبره أن يبتهم . باقر، الذي وعدني بانجاز األمر، لكنبه تراجبع أخيبراً 

تقبي الشبيخ "كبان ذاك اآلخبر هبو اليبوم المبدرس . بالمحسوبية والمنسوبية، ورشح لها آخبر

تبقى ورقة الشهادة اليوم، آيبة . ومعلوماته ولن أعلق عما يكون بالنسبة لي في سنه" راضي

 !التزكية، وجواز العبور
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 الفصل الثاني





 بادرٌة ُتَبشُر باخلرِي

 

 يف بغداد

بغداد جميلة في هوائها ومائها، وناسبها وسبائر ألبوان . كل شيء اآلن على ما يرام

الصبورة مبن  فلم أمكث فيهبا قببل اليبوم كثيبراً، وعلبى هبذه. حياتها، أو أنني أراها كذلك

تلببك التببي يحببرم علببى " العمامببة"كنببت قببد زرتهببا مببرتين، وعلببى رأسببي ! االنطببالق

صبباحبها أن يرتبباد المقبباهي، ودور السببينما، ويطببوف الشببوارع والحببدائق والمخببازن، 

لقببد . أو يخببالف الشببرع -كمببا يقولببون–فببذلك ال يناسببب كرامببة العمامببة . والمتنزهببات

تفقدني غير هذا الوالد البذي ببدأ يتثاقبل مبن عطبالتي، مستني الحاجة كثيراً فلم أجد من ي

 .لو لم أزج بنفسي في ميدان الوظيفة

طفت في نهاري في كثير من أسواقها، ومخازنها، . ها أنا اآلن ال أهدأ عن الحركة

وذهببت إلبى السبينما التبي كنبت أتشبوق إليهبا، . وتجولت عصراً بشوارعها ومتنزهاتها

ً وكنت إذا ُحبدثت عنهبا أصبغي  ؟ "النببوة"لمباذا لبم يبدع مخترعهبا : وكبم قلبت. مسبتغربا

وسبببمعت الغنببباء . وقصبببدت بعبببض دور اللهبببو، فأبصبببرت الراقصبببات شببببه عاريبببات

وهببذا الجمببال ال يهزنببي، علببى الببرغم مببن أنببي طربببت . انببه ال يطربنببي. المحتببرف

لم أطرب من ذلك الرقص ولم تجذبني الراقصات ذوات األجسام المحمومة ! واهتززت

فيما أعتقد أن مبعبث طرببي الحقيقبي، . تتلظى الشهوات من جميع مفاتن أجسادهن التي

كلما شعرت أن وجهي قد استراح . هو ما أنا فيه من االنطالق والتخلص من تلك القيود

ورأسي تخلص من ثقل العمامة، وأني طليق مبن ذلبك البزي البذي . من عبئ تلك اللحية

وال أكبتم النباس أنبي رميبت الوقبار قلبيالً، . يجب أن يكون في رفبوف المتباحف األثريبة

 .وأن يكن كثيراً بالنسبة إلى ما كنت عليه سابقاً من هدوء ورزانة

وغازلببت أحبدى حسبان المببرقص، وأطلقبت لصببوتي . شبربت وطرببت ولببم أعرببد

العنان مع رفقة يطيب لهم غنائي، ويطربهم صوتي فساد الملهى هدوء وإعجاب، وعال 

غيظ على وجوه الراقصبات، فغبادرن المسبرح، إال تلبك الراقصبة وبدا ال. المسرح هرج

ذات الثوب األسود والجسم األسطواني، والتي كانت تتظاهر بالعظمة والفخفخة التي لم 

أو سبوء الطببع . يفسرها المتفرجون بغير كبر السبن البذي ال يبتالءم مبع الغبنج والبدالل

الجسبم المكبدود والمثقبل بباللحم والشراسة الذين هما صفة هذا السبن مبن العمبر، وذلبك 
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والمكببور تكببويراً، ال تكبباد تميببز معببه بببين العنببق واألكتبباف، وال بببين البببطن . والشببحم

أخببذوا يصببيحون . لقببد وقفببت فببي وسببط المسببرح بعببد أن كففببت عببن الغنبباء. واألرداف

ورفعت كأسي وارتشفت . لكني أدركت أني جاوزت الحدود. ويلحون مطالبين أن أعود

قبد  -كيفما تكون-وأعترف إن تلك الراقصة ذات الجسم األسطواني . الثمالة ما فيه حتى

وحبذا لو أني أسبتطيع أن أقباوم . ملكت علّي مشاعري، بسبب ذلك الجبروت المصطنع

. ولبيفهم أمثبالي إن كبل جببروت يتعلبق ببه اإلنسبان زائبف زائبل ال محالبة. كل جبروت

هيببف القببد سبباحر العينببين، بببديع أ -غببزال-وفاجببأ هببذا الهببرج، وأنهببى تلببك الفوضببى 

فتحول ذلك الهرج . أنفلت على المسرح بأغنية تركية ال أفهمها. الحركات، حلو أللفتات

وكنببت مببن جملببة . إلببى مببا يشبببه هتبباف المصببلين بعببد الببدعاء، باالبتهبباالت والرجبباء

فببي الحببق إن هببؤالء الببذين اتخببذوا إدارة المالهببي عمببالً وتجببارة مببن أبببرع . الهبباتفين

أترى كيبف أسبتطاع مبدير المسبرح أن يقضبي علبى . لماء في فهم أصول علم النفسالع

ولم نبرح الملهبى إال عنبد آخبر . تلك الفوضى ويحولها إلى ضجيج من أجل االستحسان

 .لحظة من منهاج الحفل


 ليلة جمـون

. غببدا فببي الصببباح سببنجلس علببى مقاعببد الببدرس، ونتلقببى الببدروس كمببا كنببا نلقيهببا

ء على هذه المقاعد، فإنبه لبن يتلقبى دروسباً كبالتي يتلقاهبا مبن الحيباة، ومهما جلس المر

لقببد صببمم الرفقببة، فقضببينا األيببام الثالثببة المنصببرمة، بكببل جببذل . وتعلمببه إياهببا األيببام

فبال أبغبض عنبدي . طاوعتهم في تنفيبذ برنبامجهم جميعبه، إال ارتيباد المبغبى. واستهتار

ي انطفبأت فيهبا جبذوة الحبب، وخمبدت فبي من التصباق شبفتي علبى الشبفاه البباردة، التب

قرارة قلوبهبا جمراتبه، واسبتحال كبل مبا فيهبا إلبى حقبد واسبتخفاف بتلبك األجسباد التبي 

تهوى عليها متمرغة بوحل الجريمة، حتى إذا نالت ما تريد كأنها تقضي حاجة، عادت 

 . تحس بالفراغ ثانية

ة أحببد األوليبباء فببي الليلببة األخيببرة تجولنببا بالشببوارع، حيببث وصببلنا إلببى حضببر

عنبد البباب . كنبا فبي حبال سبكر عظبيم. -حضرة الشيخ عبد القادر الكيالنبي-الصالحين 

ال يرتدون غير ثوب من الخام األسمر، وعلى رؤوسبهم . الح لنا بعض الرجال الكهول

طويلة من خرز سود، بينهبا  -ُسبَح-وفي رقابهم . عمائم وسخة قد لفت على غير انتظام

انبه يهبذي بكبالم . كان أحبدهم شبابا رغبم تجاعيبد وجهبه. المرجانبضع خرز ُحمر من 

انعطفبت . غير مفهوم، ولعابه يسيل على صدره ولحيته، أما إحدى يديه فقد كانت جذاء

يرددها فبي " هللا"لم أفهم من كالمه غير كلمة )ما به يهذي؟  -:إلى أحد أصحابه وسألته

 (ختام كل جملة من هذيانه

 !هذا ولي من أولياء هللا! س يا كافرأخر: فزجرني هذا بغضب

 أهو أخرس؟: وبانبساط وبرود، قلت

أسبم هللا "علبى لسبانه سبّر  -:فرجع عن غضبه قليالً إلى شيء من االنبسباط، وقبال
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 .فلو أنطلق لسانه باح به وهذا ما ال يجب" األعظم

ضحك أحد أصحابي ضحكة ماجن مستهتر، واتكأ على جبدار مبدخل الصبحن مبن 

أصحاب هللا كلهم من هذا النوع، وسكان الجنة على هبذا . )وهو يشير بيده شدة الضحك

وغبرق بالضبحك (. النمط، والمسكينات من الحور العين، يفتك بهن هؤالء المتوحشون

ومما يزيد الموضوع طرافة، إنّبا ببرغم اجتماعنبا علبى هبذا ! وهو يضرب على ركبتيه

وقبد أنفعبل أحبدنا وكبان . مبن هبو ببين ذلبكالنوع من اللهو، كان فينا المتدين والملحد، و

( من يعمل مثقبال ذرة خيبرا يبره، ومبن يعمبل مثقبال ذرة شبرا يبره)متديناً ويردد كثيراً 

 .وأوالء إلى هذا الخرس. أولئك فروا بعقيدتهم إلى الكهف. أنهم كأهل الكهف -:وقال

وزوى وقبد قطبب حاجبيبه، . وقال الملحد، ولم يكن إلحاده عن علم ودراسة واسبعة

الدروشببة مببن بببدع المسببتغلين، يخببدعون بهببا  -:بعينيببه، وهببو مببنكمش سبباخط وبحببذر

الناقمين، ويحولون سخطهم من ثبورة إلبى استسبالم، ومبن تشبخيص المسبتبد إلبى تعببد 

بباَرة  بِالس ببوءِ "... وتزهببد، بحجببة تببرويض الببنفس، التببي هببي  سببورة ..." )إِنَّ الببنَّْفَس ألَمَّ

ويقنعبون مبن العبيش بالجشبب، ومبن الملببس . اهم ألولئبكفيتركون دنيب( 40يوسف آية 

وسبحبت يبد أحبدهم كبيال يتسبع الخبرق علبى ! بالخشن، لينالوا نعيم هللا ويكسبوا غفرانه

وفببي ميبدان لببيس بالفسبيح، رأينببا جمعباً مببن النبباس . واتجهنببا إلبى ناحيببة أخبرى. الراقبع

رتبدي نفبس جالسين على األرض، وفي طرف المجلس من الوسط وقف شبخص كبان ي

لعلبه مبن الصبابئة وكنبت إذ ذاك ال أعبرف )قميصاً أبيض طويالً ويشماغ أحمر -الزي 

أمببا . وأسببماء مببن هببذا النببوع" شببمعون"لببم أفهببم مببن كالمببه غيببر كلمببة ( عببنهم شببيئا

 . وكانت دموع بعضهم تسح على خديه. المستمعون فقد كان يبدو عليهم الخشوع

يسيطر عليهم من بؤس وأحبزان أو يسبر  إن عواطف البشر من منبع واحد، هو ما

وإذا ما جهلبوا مصبدر بؤسبهم، وعجبزوا عبن رده والخبالص منبه، لجبأوا إلبى . وأفراح

. القبوة الخفيببة يسببتدعونها علببى الظببالم، ويسبتعطفونها لحببل مشبباكلهم، وتحقيببق رجببائهم

وهببذه الببدموع وسببيلة التعبيببر عببن تلببك العواطببف عنببد النبباس مهمببا اختلفببت أديببانهم 

أو " جبوبيتر"فأي فبرق ببين عواطبف األثينبي القبديم إذ هبو قبدم قربانبه إلبى . بهمومذاه

أو المسببلم إلببى النبببي " اقانيمببه"أو المسببيحي إلببى " ايببزيس"المصببري الفرعببوني إلببى 

بعببد هببذه الجولببة الكبيببرة، عببدنا إلببى مأوانببا فببي القسببم الببداخلي لطلبببة دار . واألوليبباء

ت نظبر أحبدنا رجبل ذو عمامبة سبوداء كبان يعتمبد وفي الطريبق لفب .المعلمين االبتدائية

 ً وتعرفببت عليببه أخيببراً انببه خطيببب منبببر . عكببازة ويسببرع المشببي فيبببدو عرجببه متعبببا

وعرفببت مببن بعببض أهببل القضبباء، مثلمببا قببال صبباحبنا ولكنببي ال . الحسببين فببي الهنديببة

أصببدق أنببه يرتبباد األمكنببة العامببة للشببرب واللهببو، فلببه صببالته الخاصببة لهببذه المقاصببد 

! وصاح صاحبنا ألم تروا، لقد كان هذا هنا وأشار إلى محل الشرب"!. عليوي"أسمه و

بينمبا أخبذ األول يقسبم . وأسرع آخر استبدت الخمر برأسه، فسابق الرجبل مقلبداً مشبيته

! ورجال المنبر الحسبيني -الوعاظ-في الكأس وأن كان من  -الذوق-أنه يعرفه من أهل 

 .صباح سنرى وجهاً جديداً ولون آخر من ألوان الحياةوغدا في ال. هكذا مرت آخر ليلة
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 الدرس األول

وبعبد تنباول . وان لم نكن على ما يرام من النشباط. صباح هذا اليوم جلسنا مبكرين

الفطور، واالستراحة فبي مقهبى القسبم، دوى الجبرس ببرنين يفهمبه البذين سببق لهبم أن 

وصبعدنا . وجبوههم لبه تهيبب أمبا اآلخبرون فقبد ببدا علبى. جلسوا علبى مقاعبد الدراسبة

استمعنا إلى تالوة مبا تيسبر (.0004كان ذلك صيف عام )جميعاً إلى قاعة المحاضرات

كلمبة أوضبح فيهبا  "البدكتور متبي عقبراوي"ثم ألقبى مبدير البدورة . من آي ذكر الحكيم

وإنهببا لتببدريب المببربين علببى أسبباليب التربيببة الحديثببة، . الغببرض مببن فببتح هببذه الببدورة

 :وهنا أبتسم وقال. على النظريات التربوية الجديدةوإطالعهم 

 "!تربيوية"أستميح معلمي اللغة العربية العذر في صيغة بعض األلفاظ، مثل  -

 !الصحيح، تربوية: فأجاب أحدهم

ثم أشار المدير إلبى أن تبالوة القبرآن ودرس التربيبة واالجتمباع يحضبرها الجميبع 

بعد ذلك يرجع كل فريق إلى الفرع الذي التحق  في هذه القاعة على التوالي كل يوم، ثم

 .به ليقضي درسين فيكون مجموع الدروس أربعة لكل يوم

واألصبح -ودق جرس االستراحة، فهب المعلمون . انتهى الدرس األول في التربية

يتدافعون، كل يريد أن يلج باب السبلم قببل غيبره، ولهبم دوّي يفسبر . مرة واحدة -الطلبة

فتبذكرت الشباعر أحمبد شبوقي . س ال يختلبف أببداً عبن فبرح الصبغارفرحهم بهذا الجبر

 :ومنها البيت التالي" أطفال المكتب"وقصيدته 

 ل ذذذذم جذذذذر  مطذذذذرب فذذذذي السذذذذرا 

 

 ولذذذذذذذذذذذيس إذا جذذذذذذذذذذذـد بالمطذذذذذذذذذذذترب 

وحبل درس االجتمبباع فبارتقى المسببرح أسبتاذ بدرجببة دكتبوراه، هببو البدكتور فريببد  

. لثالثبة علبوم، االجتمباع، األدب والفلسبفة قيل أنه يحمل شبهادة دكتبوراه. زين العابدين

وبدأ محاضرته بتعريف علبم االجتمباع، مبع نظبرة إلبى البوراء فيمبا يخبص تبأريخ هبذا 

كبان خطيبباً لبقباً، ال يتلكبأ وال يتعكبز، ولبم يسبتمح معلمبي اللغبة . العلم، بدايتبه وتطبوره

د تعبرض بسبرعة فقب -الوحبدة العربيبة-العربية عذراً، وبدا صريحا انه من رجال فكرة 

إلى تبأريخ البدول األوربيبة وكيبف توحبدت وتكتلبت أخيبراً، وأصببحت دوالً ذات كيبان 

وكان وهو يلقي محاضرته يكباد . -الحركة االيطالية-وبصورة خاصة عوامل . وسطوة

 ً فنهضنا ونحبن كمبن كبان بمبأتم بتبأثير محاضبرته، نمشبي . وانتهى الدرس. ينفجر باكيا

ينة، وعلى وجوهنا سورة من الكآبة، وعلى عيوننبا غشباوة بأقدام واهية، وخطوات حز

 .من الحزن العميق

وأسببتاذنا فيببه السببيد دمحم علببي هبببة الببدين . أمببا الببدرس الثالببث فقببد كببان فببي الببدين

ويرى . الشهرستاني، أحد أقطاب رجال الدين، الذين تأثروا بالسيد جمال الدين األفغاني

ومبزج ببين األدب والسياسبة . حتبى البدين أن حركة اإلصالح يجب أن تتخلل كل شيء

ولج الشهرستاني الوظبائف الحكوميبة، فصبار وزيبراً . والدين لخدمة اإلنسانية والوطن

للمعارف، وعيناً ونائباً على خالف ما عليه رجال الدين اآلخرون مبن تزمبت، وإهمبال 
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أمبا اليبوم  .لشؤون الناس والذين يعتبرون الوظائف الحكومية إثماً وخروجاً علبى البدين

" المداس"فقد أقبل المعممون على الوظائف، واعتاضوا عن " 49"ونحن في أعوام الـ 

وقبرأ علينبا . وقد أنشأ الشهرستاني مجلة العلبم!. بالحذاء بل قاد بعضهم السيارة الفارهة

! جبائزة لمبن يحفظهبا: وقبال" واجبب الوجبود"أيام محاضراته فبي البدورة قصبيدة عبن 

مبن : رائبق فقبد حفظتهبا حبال انتهائبه مبن إلقائهبا، فتعجبب وسبأل ورغم إنها شبعر غيبر

. أبببداً : ؟ قلبت-كاتبببه-" هبادي"لعلبك حصببلت عليهبا مببن شبيخ : أنبت؟ فلمبا عرفنببي، قبال

 .ومع األسف الشديد أنها فقدت. فأعطاني مجموعته منها

ويبدو لي أن الرجل قد تغير اآلن عما هو عليه سابقاً، ولعل مرد ذلك عدم اعتمباده 

لببى سبببب للعببيش غيببر الوظيفببة، وبببالرغم مببن كونببه أهببالً وبجببدارة للمنصببب الببديني ع

كمبا أنبي الحظبت . والمرجعية، فإنه لن يجد طريقاً إلى هذا بسبب ولوجه بباب الوظيفبة

-كانبت محاضبرته األولبى عبن . أنه حذر حين إبداء رأيبه فبي أمبور تبدنو مبن السياسبة

وهي أدلة، لم تعد أكثر من شرح لمبا . على ذلكواألدلة العلمية والعقلية  -واجب الوجود

لكبل )و ( لكل مصنوع صبانع)درسناه في الصفوف األولى من المدارس االبتدائية مثل 

كبل -إن الكون معمل عظيم، عماله هذه المخلوقبات )وقال من جملة ما قال ( عمل مدبر

 (يرى ومديره هو الخالق العظيم الذي جل عن النجوى وبعد فال -قد علم تسبيحه

. كفباف بصبر األسبتاذ -وهو معلم من النجف ومعمم سبابق-وأستغل أحد الشياطين 

إن قسبباً أراد أن يهببدي الكاتببب الفرنسببي : فقببال. وطلببب األذن بببالكالم فأجيببب إلببى ذلببك

لبو )فأجاببه فبولتير . إلى الدين، وكانت أدلتبه لبم تخبرج عمبا ذكبرتم" فولتير"المعروف 

األعمال فيبه فبي غايبة الفوضبى، وعمالبه بمنتهبى  لى معمل صغير فوجدتاأنك دخلت 

فمبا بالبك تمجبد مبدير . أال تلوم المدير، وتنعتبه باإلهمبال والتقصبير. اإلهمال والتقصير

وأنببت تببرى الظلببم واالسببتبداد بببين عمببال ذلببك المعمببل، وأنهبباراً مببن " المعمببل العظببيم"

وسبباع الوحبوش،  الدموع والدماء، يفترس القوي الضعيف ببشاعة دونها ذوات الظفبر

 (!وسجون يقبع في ظلماتها وقذارتها نوابغ ومساكين، دونها مغاور الحيوانات

 :تأثر أستاذنا وحولق وأستغفر، ثم قال

 !أنا أدليت إليك بأدلة عقلية وعلمية فتدبرها. ال عليك -

أما البدرس الراببع فقبد كبان أسبتاذنا فيبه خبريج كليبة دار العلبوم المصبرية ، ثبم قبد 

هببو . ومحاضببراته ليسببت أكثببر مببن تكببرار واجتببرار. شببهادة الببدكتوراه حصببل علببى

ومبن الغريبب إنبي عبدت إلبى النجبف فبي إحبدى ليبالي ". الدكتور بديع شبريف العباني"

عبببد الببرزاق محببي الببدين، وكببان قببد عبباد بمناسبببة  -إذ ذاك-الجمببع،  وزارنببي صببديقي 

وأخبذت أقبرأ عليبه مبن . ةالعطلة من مصر التبي كبان فيهبا طالبباً بكليبة العلبوم المصبري

: محاضرات الدكتور، فكان عبد الرزاق يسبقني كأنه يقفي أبياتا شعرية، وعجببت فقبال

 !. إنها بال زيادة وال نقصان محاضرات أستاذنا إبراهيم عطية اإلبراشي. ال تعجب

 .هذا أول يوم، والحكم للمستقبل الكشاف
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 اإلسالميالوحدة العربية والصهيونية، والقومية والدين 

تطرق أستاذ علم االجتماع فبي كبل محاضبراته  -الشيء بالشيء يذكر-وفقاً لقاعدة 

نهض . وعوامل تهاون الدول العربية في أمر تحقيقها -الوحدة العربية-إلى مسألة فكرة 

متى، وأين، ولماذا وجبدت فكبرة الوحبدة : فوجه إلى األستاذ هذا السؤال -يهودي-شاب 

مبن الموصبل، فبأهوى بكتباب كبان يمسبكه بكلتبا  -عربي مسبلم- العربية؟ وفار دم شاب

 !ُوجدْت، يوم وجدت الصهيونية يا ابن الكلب: يديه على رأس اليهودي، وصاح

فثاروا وهجموا علبى اليهبودي، البذي . ووجد الطلبة منفذاً يفرون بسببه من الدرس

هيباج شبديد حيبث يقبف األسبتاذ المحاضبر، وب. أسرع بقفزة خفيفبة إلبى منصبة الخطاببة

ولم ينج . فاستنجد األستاذ بمدير الدورة، وبقية األساتذة. تبعه كثير من الطلبة ليفتكوا به

 !اليهودي إال بشق األنفس، وبعد تدخل األساتذة، وتهدئٍة من وعظ أستاذ درس الدين

حقاً أن أهم باعث لهذه الفورة، كان تحمس األستاذ المحاضر، وأستاذ درس الدين، 

والذي بعد أن ذكر إنسبانية . علينا أمس محاضرة عن عالمية الدين اإلسالميالذي ألقى 

الدين اإلسالمي في مساواته بين المسلمين في الحقوق، إال أنبه اسبتدرك فبذكر أن البدين 

فأوجببب . فأحاطهببا بشببيء مببن المنعببة، وخصببها بالكرامببة. اإلسببالمي لببم يببنس قوميتببه

أتم الناس وراء إمام في لسانه لكنة أعجمية، الصالة باللسان العربي الفصيح، ومنع أن ي

العربببي العببرب بأحاديببث ( ص)وخببص الرسببول. أو يتلببى القببرآن بلغببة غيببر عربيببة

اإلنسبان أشبرف )، وقولبه (.إذا ذل العبرب ذل اإلسبالم)مثل قوله . يفضلهم على غيرهم

المخلوقات، والعرب أشرف الناس، وقريش أشرف العرب، وبنو هاشم أشرف قبريش، 

 (.أشرف بني هاشم وأنا

وتقببدم أحببد الطلبببة، فوجببه سببؤاالً إلببى أسببتاذ الببدين، علببى سبببيل الفكاهببة ظبباهراً، 

وشجب النعرات الدينية في واقبع األمبر، وكبان خبيثباً ولبقباً، فقبد صباغ سبؤاله بأسبلوب 

مببا سبببب تعببدد الببديانات؟ ثببم إذا كانببت الببديانات . أال تفيببدنا يببا أسببتاذ -:البسببيط المسببتفهم

اوية، ومن هللا، فما سبر التنباقض فيمبا بينهبا؟ وإذا كبان لإلنسبان حبق التأمبل، جميعا سم

 واختيار ما يرجحه عقله، فلم إذن تطاحن رجال األديان، والتبشير والوعيد والتهديد؟

 :تنحنح األستاذ، وقال

أن حيبباة اإلنسببانية فببي مراحببل تطورهببا، تشبببه كثيببراً مراحببل حيبباة . أسببمع بنببي -

يوكل أمره أوالً إلى مرضعته، تغذيه باللبن، . الخ...ع، فطيم، صبي، الفرد، وليد، رضي

وتناغيبه األم . وتعني بملبسه، ونومه ونظافته، ال يعي من أمره شيئا وال يدرك ما حوله

وال تحاسببه هبي علبى مبا يببدو منبه، . وال يقوى على ترديد مبا تقبول. وال يفهم ما تقول

مه، ونمى لحمه، دُفع إلى المبؤدب يلقنبه مببادئ حتى إذا اشتد عظ. ويقع من أذى وأقذار

وهكذا فهو يتنقبل . القراءة والكتابة، ويطبعه على األخالق، ويرشده إلى السلوك الحسن

إن أجتازهبا جباز . من مدرسة أولية إلى ابتدائية إلى متوسطة، إلى إعدادية، إلى جامعبة

لهبذا ولمثلبه تعبددت . لبمله االجتهاد، وحق له على نفسه االعتماد بمبا وصبل إليبه مبن ع

فكل ديانة هي وليدة مرحلة مر بها اإلنسان، ينتهي أمرها حين أنتقبل اإلنسبان . الديانات
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. إلى مرحلة جديدة، حصل فيها على تجارب وأفكار تختلف عن تجارب وأفكار أسبالفه

وآخر هذه المدارس، هبي الجامعبة . كل ديانة مدرسة، لها منهاجها الذي درسته البشرية

، والتبي سبمح لمبن وعاهبا (ص)دمحم -النببي العرببي-ي وضع منهاجهبا خباتم األنبيباء الت

هببذه كانببت كلمببة (. ال نبببي بعببدي)ولببذا قببال  . وال مدرسببة بعببد الجامعببة. حببق االجتهبباد

 .األستاذ حرفيا كما ذكرت

ولبذا قبررت أدخبل . أني مبؤمن بمبا تقبول يبا أسبتاذ -:ضحك الطالب الخبيث، وقال

آخببذ إال بمببا يصببمد لببدى التحليببل، ويثبببت أمببام البرهببان، ورحببم هللا  مختبببر الحيبباة فلببن

اإلنسببانية قبلنببا، وقببد اجتببازت مراحببل تلببك الدراسببة، فآمنببت بآلهببة متعببددة، ثببم انتهببت 

فببإذا بببه . فاختزلببت، حسببب مببا أوحببت إليهببا مببداركها وأثبتببت لهببا تجاربهببا، تلببك اآللهببة

ولعل البشرية، . على كل شيء قدير واحد، ال شريك له، يحي ويميت، بيده الخير، وهو

كما أنها كانت ال تعلم عن خالقها شبيئا، سبتغزو يومباً ببالعلم ملكبوت السبماء باحثبة عبن 

 .إلهها الواحد القدير القهار الذي يعلم خافية األنفس

نفعببال، وانفرجبت شببفتاه عببن تاذ وهببو ضبرير، سببورة مببن األلبم واإلببدا علببى األسب

 . شيئا، فدق الجرس، وأنقذنا من شر ذلك الجدل العقيم ابتسامة غيظ، وأراد أن يقول


 جملس النواب

صبحب كبل منبا . تحبت أشبراف أسبتاذ علبم االجتمباع -مجلس النبواب-قمنا بزيارة 

قلماً ودفتراً صغيراً لتدوين المالحظات، خالل مناقشبات نبواب األمبة فبي شبؤون األمبة 

أخذ كل منا مكانه، خلف السبياج  .والحكومة، وخطبهم وآرائهم في أمر سفينة هذه األمة

 كبل منبا يستفسبر مبن زميلبه عمبا. وسرت الوشوشة بيننا والتهبامس. داخل قاعة الندوة

يجهل من تنظيم القاعة وكيفية انتظام جلسات النواب فيهبا والبوزراء، ذلبك ألن أسبتاذنا 

اً مبن الحظت أن جماعة قليلة اتخذت لها جانباً من المجلس قريبب. لم يذكر شيئا عن ذلك

كانببت تلببك الجماعببة هببي الوحيببدة التببي اتخببذت علببى عاتقهببا مناقشببة . منصببة الببرئيس

وهم علبى قلبتهم، وحبدة ألسبنتهم فبي توجيبه النقبد . هؤالء هم نواب المعارضة. الوزراء

. الالذع، ال ينتسبون إلى حزب، وربمبا ال يبدينون ببالتحزب، والكفباح السياسبي المبنظم

ن كبل معارضبة ال تسبندها الجمباهير خبارج هبذه القببة ال وأنا على يقين أنهبم يعلمبون أ

 ً  !يتجاوز صدى أصواتها هذه القبة أيضا

أمبا بباقي النببواب، ! كبان عبدد نبواب المعارضبة البذين كبانوا يناقشبون، أربعبة فقبط

وآخر ال يكف عن التثاؤب كأنبه . فكانوا بين اله بمسبحته، وآخر مصغ مبتسم كالمتفرج

الشبيخ "أحبدهما معمبم مبن لبواء الناصبرية . من مكاني نائبانوكان قريب . قد سهر ليله

، وألول عهببده "السببيد حسببين النقيببب"والثبباني علببوي مببن النجببف " دمحم حسببن حيببدر

 :بالنيابة، سأل المعمم األول صاحبه

 من اين اشتريت قماش جبتك هذه؟ -
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 من الجلبي جعفر الشبيبي -

مثل يضرب للشديد فبي تعاملبه ) -ةالعلب-برغم كونه صديق إال أنه يذبح من . أوه -

 (  مع اآلخرين بال رحمة

 !كافر بأسعاره ما يرحم ال غريب وال قريب. أي وهللا -

تببدو  -أغطيبة البرؤوس-وكانت أزياء أولئك النواب في اختالف ألوانهبا، وخاصبة 

أتبذكر بيبت . أو أنهبا كمتحبف يجمبع األزيباء قبديمها وحبديثها. كأنها حديقبة غيبر منسبقة

 :قصيدة للشيخ هادي الخضري ورد فيها وصف ألزياء النواب شعر من

 تنذذذوع الذذذرود فذذذي ألذذذوان منبذذذر 

 

 ويذذذد حكذذذى مجلذذذس النذذذواب تلوينذذذتا 

طالت جلستنا وأنا منشغل باإلصغاء ألولئك النواب، وهم يتراشقون ببالكالم، حتبى  

اآلخرين  بينما لم يبدُ على وجوه. ليظن السامع إن نقاشهم سينتهي إلى الهجوم والتصادم

لعلهم متأكدون أن ذلك تمثيل وخطة مرسومة مألوفة تنتهي دائمبا إلبى . اكتراث واهتمام

 ً  .نتيجة معينة مألوفة أيضا

 .أكتب عنها ما أقدمه ألستاذنا المحترم -رؤوس أقالم-سجلت النقاط التالية 

أهبي معارضبة حقيقيبة؟ إلبى أيبة فكبرة  -2ما سبب قلة عبدد نبواب المعارضبة؟  -0

ة تستند في معارضتها؟ ومن تمثبل هبذه المعارضبة، التجبار، العمبال، الفالحبين؟ سياسي

أن جميع هؤالء النواب جرى انتخابهم على نحو ال تقره أساليب النظم الديمقراطية،  -0

ال يسبتندون إلبى  -0. تحت أشراف وتدخل السبلطة الحاكمبة -2. على درجتين -0: ألنه

عد على وضع الثقة فيهم، وتمكبن مبن محاسببتهم أحزاب سياسية لها برامج معلومة تسا

أكثببر هببؤالء النببواب يمثلببون اإلقطبباع مببن شببيوخ عشببائر  -5. عنببد تقصببيرهم وفشببلهم

ولعلهبم . الجنوب واألكراد، وكبار المالكين، وكثير منهم من ال يملك البسيط من الثقافبة

جانبب السبلطة  على علم تام، أو   أنهم أعطوا العهد على أن يكونوا عند التصبويت إلبى

 .المهيمنة حقيقة وفعالً 

كنبت ! أن عدداً من أولئك النواب جيء بهم ليعيشوا من راتب النيابة: ويمكن القول

منهمكببا فببي تببدوين هببذه النقبباط فلببم أدرك كيببف انتهببت الجولببة بببين المتجببادلين، لكنببي 

شعرت بالوشوشة سرت من أصحابي فرفعت رأسي وأصغيت فالفيبت رئبيس المجلبس 

 :يضرب بقبضة يده على الطاولة أمامهيهتف و

 !انتهى الوقت المخصص لهذا الموضوع أرجو من الموافقين أن يرفعوا أيديهم -

رفع األكثرون أيديهم، بينما غادر المعارضون القاعة، ومبع عبدد غيبر قليبل أيضباً 

 .ما كانوا من المناقشين
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 معمل النسيج

أجمباع الطلببة فبي تقباريرهم التبي حبين رأى  -أستاذ علم االجتماع-ضحك أستاذنا 

فقبد كبان وصبفهم عبن هجباء مقبذع، ونقبد  -مجلبس النبواب–رفعوها إليبه عبن زيبارتهم 

معلقبباً علببى تلببك التقببارير، تحفببظ  -باقتضبباب–وأجبباب األسببتاذ . مريببر، وأسببف محببزن

 !للتأريخ

هبذا العنبوان يعتببره الببعض ألفاظبا . في اليوم الثاني زرنا مصنع األقمشة البوطني

أنببه أول . فبباء فارغببة، ال تنطببوي علببى المعنببى الحقيقببي الببذي يجببب أن ترمببز إليببهجو

وفيبه مبن اآلالت، آلبة . فيه من العمبال عبدد لبيس بالقليبل. مصنع وطني أسس في بالدنا

ولكبن أحبد . نفش الصوف، وصبغه، وغزله، ونسجه، أجناساً مختلفة، للملبس والفراش

ه من الصوف المصبوغ هنا والمغبزول ال يشبكل العمال الشياطين أسّر إلينا أن ما ترون

إال نسبة ضئيلة مع ما يجلبه المصنع ويعتمد عليه من األصواف والغزل مبن أسبتراليا، 

وبعبارة أصح، ليس لنا من هذا المعمل، إال أن المكائن منصوبة في بلدنا يديرها عمبال 

وما ندري . نستوفيها وبنفس الوقت أتخذ هذا األمر حجة مبررة لتفاهة األجور التي. منا

فمبا هبو المببرر لحرماننبا . إذا كان هذا األمر حقاً عذراً مبرراً لتفاهبة أجورنبا وضبآلتها

مببن الشببروط التببي منحببت لنببا فببي قببانون العمببال علببى تفاهتهببا أيضبباً، فببنحن ال نتمتببع 

والطرد كيفي ألوهبى األسبباب، وحتبى لبو كبان تأخرنبا . بالعطل، واألجازات المرضية

ً  بسبب مرض وسبلطة مبدير . أو موت أحد أفراد األسرة المكلف بإعالتهم شرعاً وقانونبا

وكبأن الوطنيبة للمصبنع ماركبة مسبجلة ال عالقبة لهبا برفباه . المصنع واسبعة ببال حبدود

أنكبم تلمسبون أن معظبم أنبواع النسبيج خشبنه، ذلبك . العامل العراقي، والفبرد المسبتهلك

أنبه مضبايقة ! فهبذا امتيباز ال يسبمح ببه. داً ألن نسبة ما يخلط معها من القطبن يسبيرة جب

ويبببرر بعضببهم أمببر اسببتيراد المصببنع غببزال وأصببوافا . ومزاحمببة لمصببانع ال نكشببير

ستراليا، ذلك ألن أسباليب االسبتعمار فبي عرقلبة نمبو الصبناعة الوطنيبة امصبوغة من 

ي متنوعة، منها أن يجعل أسعار األصباغ أعلى بكثير من أسعار األصواف والغزل التب

 .ترد جاهزة، ليضطروا المصنع على استيرادها

وأخذ يشرح لنا عن اآللة التي يدير العمبل . نكمش وجه العامل فجأة وأبدل حديثهاو

الحظنا ما بدا على سحنة وجهه، والتفتنا إلى حيث التفت، أن مدير المصنع متوجه . بها

صبنع والصبناعة فبي دنا منا مرحباً، وطباف بنبا أرجباء المصبنع يشبرح أهميبة الم. إلينا

وأنهم عاملون على توسيعه، وهو بحاجة إلى الدعايبة التبي يجبب أن . االقتصاد الوطني

ً . يبثها كل مثقف واع فاهم لمصلحة وطنبه أن االسبتقالل الحقيقبي يببدأ مبن : وقبال أيضبا

 .هنا أي بالتحرر االقتصادي من البضائع األجنبية، وبرواج البضاعة الوطنية

هذا طيب جداً، وأننا مستعدون أن نكتفي بلباس الخبام  -:ة وقالتصدى له أحد الطلب

ولكبن أال يجبدر بكبم أن تالئمبوا وتوفقبوا ببين مصبلحة . األسمر إذا أنتجه مصنع وطنبي

إن المستهلك يجبد نفسبه مرغمباً علبى شبراء األقمشبة . المصنع وقوة المستهلك الشرائية

 .وألطف منظراً رخص سعراً، أاألجنبية، إن هو وجدها أمتن جنساً، و
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القماش الوطني يضاهي القماش األجنببي . هذه دعاية استعمارية يا حضرة السيد -

ً . جببودة وسبببكا وقببوة وجمبباال فببنحن نسببتورد . ولكببن تكاليفببه باهضببة علببى المصببنع حقببا

 ً  !اآلالت واألصباغ وكثيراً من الحاجات وبعض الغزل أحيانا

نواعببا شببتى مببن العيببدان ونالحببظ إن بعببض النسببيج يحمببل فببي طيببات لحمتببه أ -

 أهذه أيضا صفات الزمة للصناعة الوطنية؟. والحسك وأسالك دقيقة

وتوجبد أنبواع ممتبازة لبيس فيهبا مبا تشبير . هذا نبوع. كل جنس له سعره الخاص -

 .واألقمشة األجنبية ال تخلو من هذا. إليه، وعلى قدر ماله يختار المرء

ع وكلبه غضبب ثبم سبرعان مبا قال هذا وحول وجهه مسرعا إلبى جهبة مبن المصبن

وغمبز صباحبنا العامبل . صب جام غضبه على عامل كان يمزح مع صباحبه ويضبحك

 !أنظروا، أنه دائما هكذا، غطرسة وحقد -:لنا بعينيه، وقال

 -:وحان موعد العودة إلى المدرسة فالتفت أحد الطلبة إلى األستاذ وقال وهو يبتسبم

 ور؟وهل نضع عن زيارتنا هذه تقريراً يا دكت

 
 2111مدرسة سوق شعالن يف املشخاب عام 

 


 الفراش فليح، املربي الراحل علي الشبييب،: من اليمني. الواقف املعلم صربي

 -خادم عبد احلميد-عبد احلميد، فاضل الشيخ، ربيع 
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 الفصل الثالث    





 !والعوُد أمَحد. وُعدنا


 وانتهت الدورة

وأعلببن أن االمتحببان قريببب، ثببم جبباءت أيامببه . وعلببى أيببة حببال انتهببت أيببام الببدورة

فأديناه كما نلعبب ألعابباً مسبلية، هبازئين غيبر مببالين، دون أن نحسبب حسباب . مسرعة

وطلبب إلبى كبل منبا قببل المغبادرة، أن . الفشل لو أن المعارف رتبت على نتائجه أهمية

الينبا، لنعبيش وغادرنبا بغبداد إلبى أه. يزود إدارة الدورة بطبابع للشبهادة وعنبوان إقامتبه

- عدنا وعادت حالنا الراكدة-بينهم أقل من شهر، ثم 

عدة سبيارات . وحسب الموعد بيني وبين زمالئي المعلمين، التقيت بهم في الكراج

كببان . كببان ركابهببا جميعبباً مببن المعلمببين متجهببين إلببى مدارسببهم فببي القببرى واألريبباف

أمبا . لبتبراء، وأصبواتهم المتقطعبةالجميع شباباً، أخذوا يغنون ليطردوا السأم بأغبانيهم ا

 .أنا فقد غمرتني كآبة بليغة، واستولى علّي انقباض شديد

وبعبد سبويعات سبنركب . ها قد وصلنا آخر مرحلة تقطعها السيارة إلى حيبث نريبد

السفينة إلى القرية التي ودعناها آخر السنة الدراسية المنصرمة، وكلنا أمبل أن ال نعبود 

ولببم نببتعلم مببن الغربببة أهميببة التضببامن والتعبباون . لصببفاء والدعببةفلببم نببَر فيهببا ا. إليهببا

ولجهلنا بعظم الرسبالة التبي نحملهبا تلعبب بنبا الطائفيبة دوراً . والعيش مع بعضنا بسالم

وتغيببرت . إنهببا سببالح يهببدم الوحببدة، ويفببرق الجماعببة، ويسببهل تحكببم المسببتعمر. قببذراً 

ونبيبت فبي . لليلة في مركبز الناحيبةالنية، فلم نواصل السير، رجح األكثرية أن نقضي ا

. الفندق، وهو الوحيد فبي هبذه الناحيبة، يطبل علبى أربعبة شبوارع، أحبدها شبارع النهبر

واسببتيقظت قبببل شببروق . يبببدو هنببا المقببام جمببيالً جببداً لمببن سببيغادره إلببى مثببل قريتنببا

األشببعة الورديببة تمببد . وارتقيببت سببطح الفنببدق أشببهد شببروق الشببمس الجميببل. الشببمس

إلى شتى أنحاء الفضاء من خبالل سبعف النخيبل، وخضبرة الحقبول، وتبنعكس خيوطها 

 .على صفحة النهر، وهو ينساب متئداً كمسافر مّل المسير فبدا يترنح في مشيته

. ورحبب بنبا مالحبون مبن القريبة كبانوا علبى النهبر. ثم بعد سبويعات تهيأنبا للسبفر

حميد الحسبن ببإدارة ( ن الزورقربا)وأندفع الزورق األزرق بالماء، بينما أخذ النوخذة 

فرحبت أهبيّج أشبجانه بأبيبات . دفته ومازالت مالمبح وجهبه األرقبش كئيببة كعهبدي بهبا
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- الصبا-للشريف الرضي غنيتها على نغم 

 ولقذذذذذذذذد مذذذذذذذذررفا علذذذذذذذذى ديذذذذذذذذارهما 

  

 

 وطلذذذذذذذذتول ا بيذذذذذذذذد البلذذذذذذذذى ن ذذذذذذذذت ا  

 فبكيذذذذذذت حتذذذذذذى  ذذذذذذج مذذذذذذن لغذذذذذذ  

 

 ن ذذذذذذذوي ولذذذذذذذج بنذذذذذذذذلي الركذذذذذذذ  

 خفيذذذذذذذتوتلفتذذذذذذذت عينذذذذذذذي فمذذذذذذذتذ  

 

 عنذذذذذذذي الطلذذذذذذذذو  تلفذذذذذذذت القذذذذذذذذتل  

وحميد الحسن شاب من عشيرة آل إبراهيم، يعيش أجيبرا لصباحب قبارب صبغير،  

وصبباحب القببارب علببوي يعببيش مببن أعمببال مختلفببة، محببل أقمشببة، قصبباب، يقببرض 

وقاربببه هببذا يمتبباز علببى بقيببة القببوارب بأناقتببه  ـ،علببى األخضرببـ الفالحببين وغيببرهم 

فأنبدفع بعبد  .الصبوت البرخيم الفتى األنيبق ذا"حميد الحسن"وكون مدير دفته . ونظافته

 "األبوذية"قليل بصوته الشجي ينشد 

 مثذذذذذل  ذذذذذيم السذذذذذخ  همذذذذذي تذذذذذراكم

 

 كتلتذذذذذذذذذذذذوني يَنذذذذذذذذذذذذذـالي تذذذذذذذذذذذذراكم 

 

 

 كذذذذذرام الحذذذذذي متذذذذذى عينذذذذذي تذذذذذراكم

 

 و نذذذذذذذداكم بالذذذذذذذتديار ينذذذذذذذتم علذذذذذذذيـ  

وصبدى وحارت دموعه بين أماقيه فأهمبل الدفبة، وراح يضبرب بيبده علبى فخبذه،  

وببدت الضبفتان يسبيطر عليهمبا السبكون، رغبم تجمبع . أغنيته يتردد ببين ضبفتي النهبر

وأشبتد ببه الولبه، فصبار يقبوم ويقعبد كالهبائم يتسباءل عبن . القرويين على ضفتي النهبر

 .الحبيب المفقود

 وحذذذك اللذذذي تنبذذذد  النذذذا  منشذذذاف

 

 إلذذذي دمذذذع ْيِكذذذْت َعلَوِجذذذتْن منشذذذاف 

 
 فِصذذحْت ياسذذامنين الصذذوف منشذذا

 

 بكذذذذذذذر  بَحذذذذذذذيـكم  ذذذذذذذتاعت اليَذذذذذذذـى  

 .   لصوته العذب" النوخذة"حميد  كان أكثر الناس يؤثرون الركوب مع  

أحد رجال الزعيم يجيئني بين مدة وأخرى يسبألني أن " عبد السادة الگصاد" وكان

. أحرر رسالة شوق عبن لسبان محبٍب لبم يببح باسبمه، بعبد أن يقبرأ علبّي رسبالة الحبيببة

الحبيببة علبى بسباطتها، تعبرب تمامباً عبن حقيقبة حبهبا، وسبمو شبعورها وكانت رسالة 

ـ آل إبببراهيم  وعبببد السببادة الگصبباد هببو الشبباعر الشببعبي مببن عشببيرة. ولهفتهببا عليببه

، 0046كانبت لبي معبه صبلة لبم تتعمبق، ولبم التبق ببه إال أيبام ثبورة تمبوزـ  الصالحات

 .وكان مرتدياً الزي الحديث وملتحقاً بركب التقدميين

ً . نت أستدرج هذا الوسيط، ألعرف من ذاك العاشقك غيبر . لكنه كبان حبذراً وأمينبا

أن أتلصببص بحببديثي بعببد إثببارة حميببد إلببى  -فببي العببام الفائببت-أنببي اسببتطعت ذات مببرة 

 .الغناء، فأعترف باكياً، متألماً فواسيته وهدأته

حببون والحت بعد حين بناية المخفر، ثم بناية المدرسة، ووقف بعض القبرويين ير

عبد الحميد أفندي شلونك؟ أجيت تاليهَ؟ آها فاضل أفندي، عفت . هله بيهم هله -:بمقدمنا

 !بغداد وجيت
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 بّردت ملبك زين هالمدة؟. هله بصبري أفندي: وصاح آخر

ويعانقوننا على طريقتهم . ودنا الزورق من الضفة فأمتد األيدي إلينا يجذبوننا إليهم

 .بالقبل، ويرددون ترحيبهم

 .خاطرك طيب، يا هله، ويا مرحبا، وألف هله. ف أحوالكجي -

فقبد أقببل مسبرعاً " جعبوال"أمبا . وكان الفراش قد قام بتنظيف المدرسبة وصبفوفها

 :وأعلن أحد السادة". الشيخ حنون"يحمل الشاي جاهزاً على حساب 

 . يخوتي تر عشاكم عدنه ال تگولون -

 .أحنه غربه، هذا محلنه داد حميد، ما كو حاجه، ليش: فرد المعلم فاضل

 !إال أنتم توكم جايين وما مستعدين. يخوي ماكو فرق -

 .آني خو ما أمول ال. وهللا ممنونين: وصاح صبري

وتقببدم القببروي . كانببت كالحببة، متجهمببة.ونهضببنا بعببد ذلببك إلببى أكواخنببا نتفقببدها

 .المدرسة إليهااألخرس، يعرض نفسه لخدمتنا بتنظيفها ونقل فراشنا المودعة في دائرة 


    الفراغ

هببي رابضببة تحببت . هببي ذي أكواخنببا ذات اللببون الكببالح بفعببل الشببمس واألمطببار

ومنبباخ قريتنببا هببذه . ظببالل النخيببل، بجببوار مسببتنقع  ال تكببف ضببفادعه لببيالً عببن النقيببق

األيام غير مريح، الحر مزيج برطوبة تنبعث من ألواح الشلب، والبق والبعوض يمآلن 

نتناول عشاءنا داخل الكلل، ولكن صباحها جميل منعش، ويستمر كذلك  حتى أننا. الجو

 .حتى العصر

وصلتني في العام الماضي المنصرم رسالة من صديقي وأسبتاذي، حبين كنبت فبي 

سببلك المعممببين، عبببد الببرزاق محببي الببدين مببن القبباهرة حيببث كببان يببدرس بببدار العلببوم 

" كمببان سببامي الشببوا"أنغببام المصببرية، وصببف لببي فيهببا حفلببة سبباهرة ألم كلثببوم علببى 

. وكيببف كانببت قلببوب السببهارى تخفببق، مببع صببوت أم كلثببوم"عببود دمحم القصبببجي"و

أما أنا فماذا أصف لك، إذا جن الليل غنت الضفادع، وعزفبت موسبيقى الببق، : )وأجبته

 ....(.ورقص البرغوث متخذاً من جسدي مسرحاً ومرعى في ذات الوقت

حقبول القمبح والشبعير المحصبودة حيبث تببدو قبيل العصر من كل يوم نتجول بين 

وينتهببي بنببا المطبباف إلببى أحببد المضببايف، ونأخببذ . األلببواح مببن بعيببد خضببراء معشبببة

ولشببد مببا أبببدوا رغبببتهم لأللعبباب . أمكنتنببا بببين القببرويين، نبببادلهم األحاديببث والنكببات

قبرويين البذي أطلبق عليبه ال. الجمبازية، التي يقوم بها المعلم فاضل، ذو الشعر األبيض

اي الخفاش، ذلك ألنه ضعيف النظر، بسبب بياض شعر عينيه " المعلم الخشافة"المعلم 

 .وحاجبه ورأسه، حتى أنه يضطر لغلق باب الصف حين يُدَرس
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وهو . قال منون هذا وهو يضحك! معلم فاضل، ال تگول، تراني أممز أخيَر منك -

يستثير المعلم فاضل ألجبراء ألعاببه هو يريد أن . في الواقع ال يستطيع القيام بأية حركة

 .وهم جميعا يعرفون أن فاضل يثار بسهولة عن طريق المناورة واإلدعاء. الرياضية

 ليش هاي وين تدربت؟. ِعيبَت هالجهره! إْو لك: وصاح فاضل

 ! وهسه اراويك شلون أغلبك. دموم أممز -

 :وصاح الجميع. رمى بعقاله ويشماغه وعباءته. نهض منون

 ! بِليه. عاد أبو فاهم ما يغلبه واحد. الال،  -

 .وثارت حمية فاضل، واستوى قائما

 .ورجال منون لو يگدر يقفز مثلي. آني راح أقفز -

توسبط الجميبع، وبخفبة قفبز . خلع جميع مالبسبه، بقبي بالفانيلبة والسبروال القصبير

وعلى عادتبه إذا تبورط فبي . فعال الهتاف والتصفيق والضحك. قفزات سريعة ومتتابعة

وانبرى . مثل هذا، يوالي القيام بمختلف الحركات واأللعاب إلى أن يدركنا السأم والملل

وأكببر . للقيبام ببالقفزة الهوائيبة تمامباً وببال تكلبف فتى قروي أخرس، وأعلن أنه مسبتعد

وكببرر ذلببك . ولكنبه فعببالً قفببز قفبزة هوائيببة منتظمبة. الجميبع أن يسببتطيع األخبرس ذلببك

فببببان عليبببه . مبببرات، غيبببر أن المسبببكين حببببق أثناءهبببا، فضبببج الحاضبببرون بالضبببحك

 . االمتعاض ولزم مكانه ساكنا

. ن رجببال رئببيس العشببيرةهببو مبب" جبببار عفصببان"وبببين الحاضببرين رجببل يببدعى 

معببروف بالرمايببة، كمببا أنببه فببي رأيهببم علببى جانببب كبيببر مببن الظببرف وهببو المسببلي 

والمؤنس لرئيس العشيرة بنكاتبه، وهبم يضبحكون لنكاتبه مهمبا كانبت تافهبة، ومبا أكثبر 

 أشو ساجت؟ وِلك ما تحجي؟! جبر آل عفصان... جبر: صاح أحد الحاضرين. تفاهاته

ل ببطن َمعَلَم السنةتران. جوز عني التمسك -  !ي أممز وَحّوِ

ودوت أصوات اآلخرين بالضحك، وساد الهرج والمرج، الرؤوس تهتز والضحك 

وما هبدأوا حتبى رأينبا المعلبم فاضبل دامبع العينبين، وهبو ينشبج نشبيجاً . يختلط بالسعال

 خويه عليمن يبجي الخشافة؟ -:تهامس الحاضرون. خفياً، وصبري يسكن ثائرته

 . جبر ما يعرف اللطيفةيخوي، وهللا -

 !ومن هاي؟جا بس هو سني؟ المعلميه كلهم سنّه بس علي أفندي شيعي -

ويدعى سيد جواد العجبم عنبدهم . وانتبه السيد جواد صاحب المضيف إلى ما حدث

فجبذب جببر كبالخروف حتبى .  وهو محترم ألنبه مبن أبنباء الرسبول وصباحب مضبيف

جلبب أببن الجلبب، مكسبر يبا طبايح . أيبد عمبكأخذ : أجلسه أمام المعلم فاضل وصاح به

أببو عبباس هباي مبا هبي عدلبه : ثم التفبت إلبى المعلبم! الحظ على ها اللطايف الماصخة

ثم جماعتك كلهم . وأنت إتعرْف جبر، وسوالفه كلها ما الهه معنى. أوال كلنه أخوة. منك
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 على شنهو؟. ضحكوا بس أنت تأذيت

وهنبا أعلبن مبدير المدرسبة عببد . لثماً وتقببيالً أخذ جبر برأس المعلم فاضل يوسعه 

فنهضنا ونهض الجميع، وعببارات الترحيبب . الحميد آن وقت العودة إلى مقرنا قد حان

 .والتوديع على شفاه الجميع


 األسود واملتنيب
مببديرنا –يببذكرنا بأيبام إدارة السببيد صببالح . فبي هببذه األيببام يسببود بيننبا وئببام ووفبباق

كبان . فاً ببإدارة الشبغب، والفبتن ببين بعضبنا والببعض اآلخبروكيبف كبان شبغو -السبابق

بعببد انتهبباء الببدوام عصببراً نقضببي فتببرة نلعببب كببرة . يتلببذذ بإهانببة المعلببم والسببخرية بببه

ننتهبي منهبا إلبى أحبد . الطائرة، فبإذا انتهينبا مبن ذلبك، قمنبا بجولبة فبي ضبواحي القريبة

" جعبوال"شاي مبن يبد عاملبه نحتسي ال" عبد الشهيد الجنابي"أو إلى مقهى . المضايف

ونعببود بعببد الغببروب إلببى أكواخنببا لتنبباول العشبباء علببى مائببدة واحببدة مببن طبببخ األسببود 

.  وهببو أسببود وظريببف وطيببب يحسببن الضببرب علببى العببود كسببيده عبببد الحميببد"ربيببع"

صبار فلبيح . وكثيراً ما دخبل الفبّراش فلبيح معبه بنقباش حبول المتنببي، ولغبرض إثارتبه

، كمبا صبار ربيبع يستفسبر عبن مثالبب -السبود-المتنبي في هجاء يحفظ كثيراً من شعر 

" فلببيح"و "ربيببع"مببّر ذكببر . وأشببهر خصببومه ومببا قيببل فيببه. المتنبببي ومعايببب شببعره

وللمببرة الثانيببة يببأتي ذكببره فهببي ملببح " المتنبببي وموسببليني"تحببت عنببوان  "المتنبببي"و

 .  مجلسنا الخاص ليال

مجدي )وشجاعته طبق المثل ( قديفة مجدي وعليجته)المتنبي في رأي هذا األسود 

. -التسبول-وفلسفته مبا هبي أكثبر مبن معرفبة بفنبون الجديبة (. كركوك وخنجره بحزامه

. يقشمر الزنامين بالمدح ولوما مدروا يسدون جوعه وطمعبه حبد لسبانه علبيهم بالشبتايم

 -اببن عمبي–وعيَّبره ! ولََمن وصلت للصدك من تلگو اثنين من بني أسبد إطاهبه شبراده

 . -أي الراحة-ذّكره بجذباته الكبار الگاله ساعة النِفاْه و

 الخيذذذذذل والليذذذذذل والبيذذذذذداء تنرفنذذذذذي

 

 والسي  والذرم  والقرطذا  والقلذم 

ويضخم ربيع . )قتلتني أيها العبد -ابن عمي-وهو يعتب على . رجع، واطاك عمره 

 (صوته ويكسره بهذه العبارة، كأنه يمثل المتنبي

قليببل  .هببو مببن أبنبباء مببدينتي .عببين حببديثاً فببي مدرسببتناومنببذ يببومين وصببلنا شبباب 

وقد أبدى استغرابا وتعجب . ساذج، يسمي طيشه مرحاً، وسذاجته طيبة طائش،. الخبرة

أشد العجب، إذ علم أن ربيع يضرب علبى العبود، فبالتمس مبن صباحبه أن نحيبي الليلبة 

. يبرددون أغباني ريفيبةبعد تنباول العشباء أمسبك ربيبع ببالعود، وأشبترك الجميبع . حفالً 

تال ذلك فترة نكبات  .والشاي يتوسط المجلس. وطغى في الكوخ مظهر الفرح واالبتهاج

عمي حميد أفندي، هللا يخليك ِدگ هيبوه خبَل ربيبع : وُطرف، فانبرى الفراش فليح يقول

 ( يتصنع ربيع هذه الحركة ويجيدها) !.يشيخ
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لحبن –عببد الحميبد لحنبا يسبميه  عبزف. أما ربيع فقد أخذ يتوسل بسيده أن ال يفعبل

بين توسالت ربيبع وغيظبه المفتعبل، وبعبد بضبع دقبائق، ببدا ربيبع هادئباً  -الهيوه للعبيد

كهبائم أضبناه المسبير، فجلبس . ساكناً شاخصاً بعينيه الصفراوين إلى زاويبة مبن الكبوخ

ثم ببدت عيونبه تتحركبان حركبة رتيببة، ذات اليمبين وذات الشبمال، . مرتخي األعضاء

أمبا الفبراش فلبيح فقبد أحكبم غلبق بباب . ثبم أخبذ الزببد يخبرج مبن شبدقيه. بعتها رقبتهوت

. فهببو علببى علببم بببأمر مبيببت. وأسببتغرق بضببحك صببامت. الكببوخ، وأسببند إليببه ظهببره

حبباوال أن يغببادرا الكببوخ، لكببن ربيببع هبباج  -فاضببل وصبببري-وأضببطرب المعلمببان 

. سببقف الكببوخفقفببز صبببري وتعلببق بخشبببة مببن خشببب . وأضببطرب اضببطراب الببذبيح

أما فاضل فإنه أنبطح على . فانكسرت به وسقط على األرض حائر ال يدري أين يختبئ

فعبال صبياح . األرض محاوالً االختباء تحت األرائك، لكن ربيع أدركه بعضٍة فبي إليتبه

 ً  .فاضل مستغيثا

 .داد حميد، هللا يخليك، بطل، هللا يخليك، أخ يابه -

وأنتبه ربيع من غيبوبته وأفاق . ا في ضحك عميقألقى حميد العود من يده، وغرقن

 . وهو يتصنع االنحالل والنحول
 

 جنون احلب

حبدث لبي  فقبد غلبتنبي أنانيبة الضبعفاء، فلبم أذكبر مبا. لم أكن ناسبياً، لكنبي تناسبيت

أمبر مضبحك، ال يصبدر إال  -فبي رأي الخلبي-إن مبا حبدث . عقب تلك السبهرة الرائعبة

أنا اآلن عقب ما حبدث، . ء والسخرية، ال الرحمة والرثاءعن المجانين، إنه مجلبة الهز

فيقشبعر ببدني، وتشبمئز نفسبي مبن . أتذكر تماماً وضعي الذي أفقت عليه، وانتبهت إليه

. رغم أن أصحابي أولوني عنايتهم، ومبداراتهم الفائقبة. للحال التي رأيتني عليها. نفسي

أمببا . ت فببوق خديببهوقببد الحظببت أن بعضببهم كببان يجفببف دموعببه، وهببي تنحببدر بصببم

. فواحبد يعبد الشباي، وآخبر يبدلك جسبمي. اآلخرون فقد انصرفوا ألمور شتى من أجلي

وهببل إنببي مسبببوق بهببذه الحببال قبببل اليببوم؟ وأي عببالج كنببت . وثالببث يلقببي علببّي أسببئلة

كيبف . وأسبفت! ألنبي سبخرت مبن نفسبي. لزمبت الصبمت. أستعمله؟ ولم أجب سباعتئذ

لخيال والوهم؟ أحقباً يحبدث للمحببين مبا حبدث لبي؟ سمحت لنفسي أن تنجرف مع تيار ا

وهل حقيقة كان هيامي؟أم كان تمثيلية أجدت القيام بها بدافع السوداء؟ أنا اآلن ممتعض 

مجباّل نفسبي عبن . وغضضبت النظبر عبن ذكبر ذلبك. ومنكر عليها ما حبدث. من نفسي

. يبفووقعبت بعبد ذلبك فبي صبراع نفسبي عن. سقوطها إلى مثل هذا الدرك من الضبعف

كيف أتبرأ من خور أصاب عقلي، وأتنصل من خطل أقع فيه؟ ال شيء ينقذني مبن هبذا 

الصراع غير االعتبراف ببأن مبا حبدث كبان دليبل ضبعف فبي الفكبر، وقصبر نظبر فبي 

 . تمحيص األمور، وعدم إدراك وثقة بالنفس

لو ذكر ما حدث لي عن أحد العشاق من بني عذرة، لذكرنا حبه بكثير من الرحمبة 

أن  -مبثالً –وقلنبا . ولبذهبنا فبي تفسبير حالبه وهيامبه كبّل مبذهب! ثاء، وألكبرنا حبهوالر
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روح ذلك العاشق تتجرد من هذا الجسد، حيث تنحسر عن نظرها الحواجز، فتبرى كبل 

أن : ألم يذكر بعضهم. ولذكرنا شواهد وأمثاالً لذلك. ترى البعيد كما ترى القريب. شيء

وأن اإلمام علبي ......(. يوسف، يوسف )كتوبا فيه زليخا فصدت ذات يوم فسال دمها م

مفسبرين ذلبك، أنبه . بن أبي طالب كانوا يخيطون جراحه فبي الحبرب إذا وقبف للصبالة

يذهل عن نفسه آنذاك، فتتجرد روحه عن جسبده، فبال يعبود يبدري بشبيء مبن حالبه، إذ 

 ! هو مشغول بمناجاة ربه فعل الحبيب الولهان

لبم نعبد . وببدا المحببون أكثبر واقعيبة فبي مفهبوم الحبب. ولكن اليوم تغير كبل شبيء

وسبب هذا التغير على . نرى المجنون قيس العامري بين المحبين، بينما كثر أمثال ليلى

. مبا اعتقبده مبا حصبلت عليبه المبرأة فبي عصببرنا هبذا مبن تحبرر مبن كثيبر مبن قيودهببا

ولكبن . البدويبة واإلقطاعيبةوانهيار القيم والتقاليبد " الِحذر و المحذَّرات"وانهزام فلسفة 

ً –زوال تلك التقاليد  وانعدام ذلك الحب المصحوب بالجنون  -وهي لم تزل جميعاً وتماما

والهيام من جهة، وتحرر المرأة مبن قيودهبا الثقيلبة مبن جهبة ثانيبة آلببد أن يخلفبه حبال 

األرسببتقراطية سببتقيم حببواجز مببن نببوع جديببد، لتبقببى امتيازاتهببا . أتعببس ووضببع أردأ

فبي . من غالء المهور، إلى التفنن في جهاز العرس، ومظاهر الترف. بقية في سالمالط

وعلى هذا سيشيع التفسخ، وينتشر البغباء، ويتحلبل . األثاث، واألزياء، وطريقة األفراح

وحبين ينعبدم اسبتغالل . وتفقبد العفبة معناهبا األصبيل. الشباب من فضائل الخلق السامي

ً اإلنسان ألخيه اإلنسان، سيتبد  .ل عند ذلك مفهوم الحب أيضا
 

 سفرة مدرسية

صبحبنا فيهبا بعبض طبالب الصبف . قمنا بعد استحصال األذن من المراجبع بسبفرة

هنباك خصصبت السبتراحتنا بنايبة  -القادسبية اليبوم-الخامس إلى مركز اللواء الديوانية 

المدينبة  قام المعلم فاضل بصحبة التالميذ للتجوال في أسواق. إحدى المدارس االبتدائية

يتوسط شطريها . وميادينها وحدائقها، وكانت بناياتها من اللبن وكثير منها أكواخ قصب

بياعببة شببراية "نهببر جميببل، تقببوم علببى شببارعيه مقبباه واسببعة، تعببج بببالرواد، بعضببهم 

وبعضهم وهم األغلب القرويون الذين يفدون من النواحي القريبة للتزود بمبا " المواشي

 .لبطالون راحتهم فيها وقتل الوقت بلعب الدومينوبينما يجد ا. يحتاجون

زرت والمعلم هادي مدير المعارف، وحدثته ببعض ما نعباني بسببب عبدم تجبانس 

يجبب أن نكثبر مبن التعيبين علبى : )قبال. فردّ علّي رداً استحسنته كثيراً . ألواننا المذهبية

تفهم البببعض لنقضببي علببى روح الطائفيببة ببب -عببدم تجببانس-هببذه الشبباكلة التببي تسببميها 

 (.للبعض اآلخر

كبان فاضبل . وعاد في وقبت متبأخر مبن منتصبف الليبل المعلمبان فاضبل وصببري

انهبببم قصبببدوا دار بعبببض . لماذا؟سبببألنا صببببري الحكايبببة.... متجهمبببا بعببببوس وكآببببة

فرفضته إحداهن، وجهه األحمر، وشعره األببيض، كلبه، أهداببه، حواجببه، . المومسات

وحين رد عليهبا إنبه مسبلم سبني حنفبي،  ما أساس هذا؟ !شواربه، أوحت لها إنه يهودي



 

 93 

حتبى : وانفجبر فاضبل مبنفعالً، وقبال! بعبد أنجسبين: أبدت تأففاً أكثبر، وأعرضبت قائلبة

 .وضج الجميع بضحك وتعليق!. محابكم متعصبات


 اإلقطاع يف خدمة احلكام  

بمجموعهبا تبعبث ولكن حياتهم . ، هذا العدد الهائل-الفالحين-أتحدث عن القرويين 

إنهبا معطلبة . لكنها ميتبة أو شببه ميتبة. األرض حية قابلة لإلنتاج كل حين. على األسف

ألن المسيطر عليها ال يجد اليد التي تزرع وتعمل لحسابه دون أن تشاركه . عن اإلنتاج

نعمة الحصاد، ولحد محبدود وضبيق جبداً، ثبم ال يبتخلص الفبالح المسبكين مبن فبروض 

 .وغيرها -رجل الدين-سية، الشوباصي، القهواتي، الحارس، المومن مالك األرض القا

وال يسبتغل منهبا إال القليبل البذي . األرض تبقى بحيازته بحكم الوراثة ووضبع اليبد

يناسب وكمية البذر الذي يملكبه واأليبدي التبي يسبتغلها باسبم الوشبائج التبي تربطبه بهبا 

على رؤساء عشائرهم سبخط ال يبدع ولكم شاهدت فالحين ساخطين . -العشيرة–القبيلة 

. مجباالً للشببك، إنببه ال يتبردد لحظببة عببن التطبوع فببي أيببة انتفاضبة تحببدث ضببد اإلقطبباع

ولكن ما يكاد يقع شيء من هذا حتى ترى ذلك الفالح الموهن يحمبل السبالح بضبراوة، 

الحماسية أمام رئبيس عشبيرته البذي كبان بباألمس يسبتغله " األهازيج"ويردد الهوسات 

 .ستغالل، جهده، عرضه وحياتهأبشع ا

وفي هذه األيام نسمع من القرويين وشوشة تتضح أحياناً فتظهر على شكل أقاويل، 

إنهم يتحدثون عن خالف يتوقع أن يتطور إلى اسبتعمال السبالح ببين الحكومبة القائمبة، 

أما آل إبراهيم فال أعرف عبن رئيسبها "  عبد الواحد سكر"وبين رئيس عشيرة آل فتلة 

هببم يتحببدثون عببن دوافببع . إنمببا أنببا متأكببد انببه ال يؤيببد عبببد الواحببد. يؤيببد ويحببالفلمببن 

إنهبا ليسبت أكثبر مبن محاولبة لجلبب . -0004وقع هبذا فبي شبباط -انتفاضة عبد الواحد 

الببزعيم السياسببي ياسببين الهاشببمي إلببى الحكببم، وإسببقاط الببوزارة القائمببة، وزارة علببي 

عببن غيببر هببذا الصببراع القببائم بببين رجببال  حتببى تالمببذتنا ال يتحببدثون. جببودت األيببوبي

الدولة من أجل الحكبم، تحبت سبتار انتفاضبات رجبال اإلقطباع بغيبة إسبقاط خصبومهم، 

لببو إن عبببد الواحببد نجببح فببي : هببم يقولببون. وتمهيببد السبببيل لمجيببئهم إلببى كراسببي الحكببم

وهبم . ليسقطونه بانتفاضة أشد منهبا" الهاشمي"إسقاط الوزارة الحاضرة، وتشكلت من 

أسم معاوية لما أتسم به من دهاء، وقابليبة ال توجبد عنبد أي " عبد الواحد"طلقون على ي

 .ثم أنه يمتطي الدين ألغراضه ببراعة. زعيم آخر

آه لقببد وافتنببا اآلن أنببباء تفيببد أن الحكومببة القائمببة قببد بعثببت النببذر للببزعيم المتمببرد، 

بينما فتح المتمردون من نهر الفرات ثغرة على . وأرسلت الجيش بمدافع وقوات مختلفة

ليمنعببوا وصببول الجببيش " الحسببانية"الفيصببلية مببن جهببة تببدعى  –طريببق أبببي صببخير 

وارتبدى عببد الواحبد .  تتببين الطبائرات األهبدافإليهم، وأحيطت القرية بالمبداخن كبيال

كفناً ووضع السيف بحضنه متوجهاً نحو القبيلة، فإذا نهبض للصبالة، هبّز سبيفه وهتبف 

فتثببور حميببة . وتبروى هببذه الهوسببة للحبباج عطيبة الشببعالن(. هبز ركببن الببدين وهزيتببه)
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وقد نقبل إن . وتعلو أصواتهم يرددون هذه الهوسة من حوله. الجموع من أفراد العشيرة

 (.يالدنيه دخيلج بس هذا: )إحدى النساء قصدته ووضعت يدها على كتفه وأنشدت

-ونحببن الشببباب، إننببا علببى اإلطببالق هتفنببا لببه أيضبباً، وأعلنببا تأييببدنا، ألننببا نكببره 

خصوصباً ونحبن نعلبم . أوالً، وألننا نثق بالهاشمي ثانياً، إذا ما قبيس بباأليوبي -االنكليز

رة الظوالم المعروف بوالئه لالنكليز يناصبر األيبوبي خصوصباً رئيس عشي -خوام-أن 

ساند عببد الواحبد الشبيخ . وأن بعض رجال الدين هم أيضاً يؤيدون انتفاضة عبد الواحد

وعشبيرة الظبوالم أببدت مبن . عبد الكريم الجزائبري والشبيخ دمحم حسبين كاشبف الغطباء

عبة اإلقطباع أقبرب مبا تكبون ولكبن طبي. البطولة في ثورة العشبرين مبا أدهبش االنكليبز

" خبوام"وهكبذا تحبول رئيسبها . للتحالف مع االستعمار ألنه يؤمن له مصالحه الخاصة

مع العلم إن الهاشمي ما كان في نيتبه ضبرب اإلقطباع، ببل علبى . إلى جانب االستعمار

 .  العكس من ذلك

ددون وهبم يبر. تسباند الحكومبة القائمبة" العواببد"ويتحدث الناس عنبدنا إن عشبائر 

يوحيبد : )على سبيل السخرية بعض الهوسات، ال أعلبم أن كانبت قديمبة أم جديبدة، منهبا

ال، ال عمبببج يبببا : )وتبببأتي مبببن آل فتلبببة أنهبببم يقولبببون عبببن العواببببد( صبببح لومجبعينبببه

مناصرة لقريبه عبد الواحبد سبكر سباخرا " بشير مزهر الفرعون"وارتجل (. ـهممرزو

انهضبوا ويباي يبا شببان انهضببوا : )-وسبةاله–مبن شخصبية علبي جبودت األيبوبي هببذه 

نبا وي واي، مطعوا الماي، علي جودت وزير عبرامطعوا الزاد أموياي، أتركوا النوم أ

وبشير هذا شاب أعور خليع، يسميه بعضهم امرئ القبيس آل !( اسنط يا هللا شهل العيله

رة لكنبه إذا حلبت زيبا. ولبه منتبدى خباص. ال يعرف غير السبهر والخمبر والمبرح. فتله

ويبروي بعضبهم أن هبذه . األربعين في صفر هيأ جماعته بسفينة خاصة وذهب للزيارة

 .  للحاج شعالن العطية أيضا" الهوسة"

الجو متوتر، مكفهر ملبد بالغيوم، وفي طريقنا إلى أهلينا، بطريبق النهبر طبعباً، قبد 

م إليه نتعرض ألذى هؤالء ألنهم لم ينتفضوا عن وعي، وال مصلحة لهم غير ما تسوقه

 .سيطرة رئيسهم

 يف غمرة النضال

نخطب في جماهير المتظباهرين . مع الشباب المتحمس لقضية البالد، رحت أجاهد

نحرر النشرات، ننسخ . ، نواجه رجال الدين نطالبهم بالعمل الجاد-العلوي-في الصحن 

منهببا نسببخاً كثيببرة، نحملهببا للمتطببوعين منببا لنشببرها بببين صببفوف الجببيش المببرابط فببي 

حين أشتد هياج الشباب وفي المقدمبة الطلببة، وواصبلنا التظباهرات . اء أبي صخيرقض

 02/0/0004والخطب في الصحن العلوي، بعث الشيخ دمحم حسبين كاشبف الغطباء فبي 

كيببان العببراق المقببدس فببي الحببال الحاضببر مهببدد )بهببذه البرقيببة إلببى الببوزارة األيوبيببة 

 (. باألخطار الهائلة، يلزم توقيف الحركات

صببرت أحببد أعضبباء الوفببد الببذي أنتخببب لمواجهببة وزيببر المعببارف عبببد الحسببين 
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وجدنا الوزير حانقاً ساخطاً ألن الطلبة اسبتقبلوه بهوسبة . الجلبي والشاعر علي الشرقي

الببوزير والشبباعر قببدما إلببى !(. يوحيّببد طببب ثببور الشببيعة: )مسببت كرامتببه" أهزوجببة"

النباس . يس البوزارة مبع رجبال البدينوليتفاهمبا نياببة عبن رئب. النجبف لتهدئبة الخبواطر

. عندنا وأن لم ينسبوا الطائفيبة وحسبابها، فبإنهم لبم يبؤازروا عببد الواحبد ببدوافع طائفيبة

قضبية شبعب لبه أمانيبه فبي رفباه العبيش، وحريبة الفكبر، . الدوافع هي القضبية الوطنيبة

ياسبية، اقتصبادية، وس. واستكمال االستقالل والسبيادة الوطنيبة فبي جميبع مرافبق الحيباة

واجتماعيببة، ولببم نكببن خاطرنببا بأرواحنببا مببن أجببل أن نكتفببي بإسببقاط وزارة، وتشببكيل 

 .أخرى

تشبكلت وزارة الهاشبمي ) وتشبكلت مبن ياسبين الهاشبمي. وسبقطت وزارة األيبوبي
/  0008تشببرين أول  20وسببقطت بببانقالب بكببر صببدقي بتببأريخ  0004آذار  04فببي 

حسبن أببو طببيخ وعلبوان الياسبري إلبى وسبافر عببد الواحبد سبكر، وزمبياله م( المحقق

 !وسكن الجزائري، وكاشف الغطاء، وأغلقوا دوننا أبوابهم. بغداد

مببن الببذين شبباركوا فببي المظبباهرات، وخطببب فيهببا " ضببياء حسببن"وأعتقببل شبباب 

وضياء حسن معمم دخل الوظيفة بعد تخرجه من اإلعدادية، وهو .  وفصل من الوظيفة

وقد فصبل مبن الوظيفبة أكثبر مبن مبرة، ودخبل . اتهشاب ذكي لكن فيه شذوذاً في تصرف

ونقبل مبدير مدرسبة . كلية الطب وفصل مبن الصبف الراببع بسببب سبوء تصبرفه أيضبا

وعببد المهبدي البرمكبي شباب . الفيصلية عببد المهبدي البرمكبي برقيباً إلبى لبواء الكبوت

 ً ا وممبب. أفكباره تقدميببة مزيجبة بطائفيبة، جببريء اللسبان. عصبامي، كبان وطنيبباً متحمسبا

حبين كبان  0000يؤسف له كان مدمناً على القمبار والخمبر وقبد مبات بسببب ذلبك عبام 

حين سقطت وزارة الهاشمي بعبد عبدة أيبام كنبت وإيباه . مديرا لمدرسة الكوفة االبتدائية

في فندق الناحية فإذا بالحباج عببد الواحبد سبكر متجبه إلبى القبلبة، فالتفبت البرمكبي إلبّي 

حرف كلمة ركن الدين بلفظ مستقبح تهكماً وسبخرية ( هزيتهالدين و...... هز ط: )وقال

وعزا الناس أن نقله برقياً إلى لواء الكوت، بسبب تأييده النتفاضبة . عبد الواحد  بالحاج

 ! عبد الواحد النابع من موقف وطني

 ً وبعبد يبوم مبن انتقالبه، حبدثني . وفي مدرستي، نقل مديرها عبد الحميد برقياً أيضبا

أنبه هبو البذي كبان وراء ذلبك، بتقريبر رفعبه إلبى الجهبات " سيد شمال"عريف المخفر 

أتهببم فيببه عبببد الحميببد بالتببدخل فببي القضببايا السياسببية إلببى جانببب رؤسبباء . المختصببة

. العشائر، أما الواقع فانه فعل ذلك انتقاما للمدير السابق، ألنبه علبى حبد قولبه اببن بلبدي

 ً ً . وسيد شمال شرطي من الناصرية، ذكياً ولبقا يفبرض اإلتباوات علبى . لكنه كبان جشبعا

السفن القادمة من البصرة حسب ما يكتشف من نوع الحمولة، يهاببه القرويبون وأحيبان 

وأنبا أشبد أسبفاً النتقبال عببد " صببري"وحل محله في اإلدارة وكالة المعلبم ! يحلفون به

اقبه، فوكالة صبري معناها سنستقبل أياماً كلهبا قلبق وشبغب لجهبل صببري ورف. الحميد

ركبهبا رجبال الحكبم والسبطوة . الطائفية مطية االسبتعمار. وتأصل الطائفية في نفوسهم

وسببخروا لهببا رجببال الببدين، فببألفوا الكتببب، ونحتببوا . مببن سببالطين األتببراك والفببرس
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األيببام القادمببة !. ويغفببر هللا لهببم. األحاديببث بشببكل يالئببم مصببالح الجانببب الببذي سبباندوه

 .  التي كانت مبيتة ستكشف الحقائق وتفضح النوايا

 

 تنافس املتمردين

منذ أن تشكلت وزارة الهاشمي ببدأ القرويبون عنبدنا يحملبون سبالحهم وقبد شباعت 

أنباء إن الزعيم خوام آل عبد العباس زعيم قبيلة الظوالم هو اآلخبر قبد ثبار ضبد وزارة 

ة وقبيلبة الظبوالم معروفب. -25/5/0008تفجبرت انتفاضبة خبوام فبي -الهاشمي الجديدة 

ومبا تبزال العارضبيات . بحربها وشدة بأسها ومواقفها باألمس ضد االحتالل اإلنكليزي

فقببد تغيببرت اتجاهببات . ولكببن شببتان بببين األمببس واليببوم. رمببزاً لبطولببة عشببائر العببراق

. رؤساء القبائل، بفعبل تغلغبل سياسبة اإلنجليبز فبي نفوسبهم، وترسبيخ أسبس اإلقطاعيبة

اسبتطاعوا أن يوزعبوا تبعيبة  -فرق تسبد-بعاً لقاعدة ت" اإلنجليز"ومن جانب آخر فأنهم 

فجماعة تساند الهاشمي، وأخبرى األيبوبي، ودور . أوالء الرؤساء على زعماء السياسة

أن يجمبع رؤوس الخيبوط بيبده ليحبرك أي خبيط يريبد " نبوري السبعيد"معتمدهم األهبم 

 .أسياده المستعمرون البريطانيون تحريكه

رغم ما يشعرون به من مهانة واسبتغالل خاصبة . الً وما يزال وعي الفالحين ضئي

في هذه الجهات بسبب إن الفالح من العشيرة ذاتهبا ولبيس غريبباً ويشبارك فبي األرض 

مالكاً، لكنها ملكية تافهة، ال تكفيه ربع عامه، لما يلحقها من ضرائب هي من تشريعات 

لفببة تسببتهلك كببل يفببرض زعمبباء العشببائر علببى الفالحببين إتبباوات مخت.  شببيوخ العشببائر

حاصببلهم مببن ذلببك، كحصببة القهببواتي، والحببارس، والشوباصببي، والحببالق، والمببومن، 

 !. والعلوية وأحياناً المضيف

وفوجئنا بمفرزة من الشرطة جديدة إلى مخفر القرية جيء بها مبن الشبمال، أكبراد 

 ً ى وعلبب. ال يعرفبون مبن العربيبة إال اليسبير، ببل أن بعضبهم ال يعبرف منهبا شبيئا مطلقبا

. ، وهو شاب عرف بشدة بأسبه وجرأتبه"حمادة"رأس هذه المفرزة رئيس عرفاء أسمه 

وليس له فكر غير أنه شبرطي بخدمبة الدولبة، بضبمنها . ويحمل حقداً وازدراء بالشيوخ

تأتي أساليبه لمنفعته الشخصية التي تنبع من ضعف راتببه، وطموحاتبه لمسبتوى عبيش 

ووقبف حمبادة لكبل . لرمبل علبى سبطح المخفبرأقبام أفبراد المفبرزة أكيباس مبن ا. أفضل

والمضببحك فببي األمببر أن . مسبلح مببن أفببراد القريبة بالمرصبباد، يوقفببه ويصببادر سبالحه

بعض القبرويين رغبم عالقاتنبا بهبم ومعبرفتهم بنبا لبم يتحرجبوا أن يعلنبوا حبين يمبرون 

اني ويبرد الثب( . عند عبد الحميبد مسبدس ممتباز)فيقول أحدهم لزميله . أمامنا عن نياتهم

 ....!إن أمنيته سترة عند عبد هللا، وحذاء عند فاضل

. وقببد تنبببأت سببلفاً إن الببوزارة الحاضببرة لببن تتوقببف عببن ضببرب الثببائر وتببدميره

وبالفعبببل فقبببد وافبببت األنبببباء أن الجبببيش قبببد توجبببه بطائراتبببه، ومدافعبببه ودباباتبببه إلبببى 

أبناء عشبيرته وظل ". خوام"فدمر القرى وسكانها، وقبض على زعيمهم " المتمردين"

 :وأعوانه يذكرونه بحسرة ولوعة في أغانيهم
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 تحذذذذذذذذت اجلنذذذذذذذذة خذذذذذذذذتوام

 

 ينذذذذذذذذتهچنذذذذذذذذتحنه وبذذذذذذذذت 

 ِرْدنَذذذذذذذذه الج ذذذذذذذذاد يصذذذذذذذذير 

  

 

 مذذذذذذذذذا طذذذذذذذذذت  بدينذذذذذذذذذه 

 بال لذذذذذذذذذذذذذذذ  ياخذذذذذذذذذذذذذذذذتوام 

 

 أصذذذذذذذذذذذذذبحت لوجذذذذذذذذذذذذذه 

 حـمذذذذذذذذل الريذذذذذذذذل وشذذذذذذذذتا  

  

 

 ي صذذذذذذذذذذذذد النوجذذذذذذذذذذذذه 

  

أنبه بسبمارك -فيبروح يمجبد أسبم الهاشبمي  -القبومي-ويأخذ الزهو ببعض الشبباب 

ليبت هبؤالء يفهمبون أن الوحبدة "! الوحبدة العربيبة"المخطط لسياسبة تحقيبق .  -العرب

أبعد األحالم عن التحقيق في ظبل نظبم يسوسبها االسبتعمار، وتركبز اإلقطباع، وتنبافس 

مستعمرين بصبياغة القيبود والسالسبل زعماء السياسة على الحكم عن طريق أرضاء ال

. فبي القبوانين واألنظمبة، والنعبدام األحبزاب التبي تمثبل الجمباهير ومصبالحها الحقيقيبة

بسمارك العرب هبذا أول سياسبي عراقبي سبن قبانون إرجباع الفبالح إلبى القريبة بحجبة 

األسببباب الموجبببة لهجببرة   -أو انببه يببدرك وال يريببد-حمايببة الزراعببة، دون أن يببدرك 

فهي عامل آخر يُبعد تحقيبق حلمهبم  -الطائفية-وينسى هؤالء الشباب أيضاً فعل . الحالف

بسبمارك -لبى وزيبر داخليبة حكومبة افي الوحدة، وعلى ألسنة الناس تدور كلمبة تنسبب 

رشيد عالي الكيالني، حين أخبر أن لبواء الديوانيبة كلبه يشبارك ويسباند خبوام،  -العرب

 -!محبو لبواء الديوانيبة بالبدمار-والناس يفسرون كلمتبه  ! ما الزم لواء الديوانية: أجاب

لزعماء السياسة نفع كبير في وجود الطائفية، ويستفيد من التزامها . معناها محو الشيعة

. وأقصد وأعني الوجبوه، أمبا جمباهير الشبعب فالعبارفون بالحقيقبة قلبة. السني والشيعي

 !. وذوو المنافع يعرفون كيف يثيرون الجماهير ومتى

هكببذا لكببل . والغبرض مببن هببذا إثببارة الببرأي العببام الشبيعي ضببد الببوزارة الحاضببرة

زعبببيم سياسبببي أنصببباره البببذين يثيبببرون لبببه البببرأي العبببام حبببين يضبببربون علبببى وتبببر 

لكن هؤالء األنصار أنفسهم في نفس الوقت الذي يخادعون فيه الرأي العام ". الطائفية"

ي إن المسبألة فبي حقيقتهبا مصبالح الشيعي، يتعلقون بزعيم سياسبي لبيس مبن الشبيعة، أ

خببذ مببثالً علببى هببذا، لمبباذا ال يسبباند هببؤالء القببادة . ذات صببلة وثيقببة بانحببدارهم الطبقببي

لمباذا يسباند عببد " ببو البتمناجعفبر "البارزون من رجال الشيعة البزعيم السياسبي الفبذ 

 الواحد سكر ومحسن أبو طبيخ ياسين الهاشمي وخوام وآخرون األيوبي مثالً؟ 

ن سبببقطت وزارة األيبببوبي، وشبببكل البببوزارة ياسبببين الهاشبببمي، سبببافر زعيمبببا حبببي

لنجفبي ا، وكبان الشبباب "عبد الواحد سكر ومحسبن أببو طببيخ"االنتفاضة ضد األيوبي 

ولكنهمبا قصبدا . يؤمل أن يبزور هبذان الزعيمبان النجبف ليتعرفبا علبى مطالبب الشبباب

وفي طريقه إلى . قد حدث شيء وبعد فترة عاد أبو طبيخ إلى النجف كأن لم يكن! بغداد

داره، التي تقع على يسار الشارع المعروف بالطمة والمقابل لمسجد الهندي، وكان فبي 

ذو الشبوارب الغليظبة، " يعگبوب جريبو"بداية الشارع التي تقع فيه داره قصاب يدعى 

وحين مّر أبو طبيخ أخذ السيد يعگوب وهو يعمبل سبكينه فبي اللحبوم، يبردد أهزوجتبه، 
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صبار يكررهبا كلمبا مبر السبيد !( درب الجلب علگصاب ياليبه" : )أبو طبيخ"بـ يعرض

 .   فلما عرف قصد يعگوب هجر داره فترة طويلة جداً . أبو طبيخ

فبي األفبق ظهببرت ببوادر حركبة جديببدة مبن النضبال السياسببي للبتخلص مبن أمثببال 

ذلك ما .  واالستغاللهؤالء الزعماء، وانتهاج خطة صائبة نحو التحرر من االستعمار 

 ".جماعة األهالي"و " كفاح الشعب"كانت تشير إليه نشرة 


 اجمللس العريف

اعتادت حكوماتنا في مثبل هبذه األحبوال أن ! ما أكثر الغرائب والعجائب في بالدنا

والغراببة هنبا إننبا . أي تعطيل قبانون األحكبام المبدني" األحكام العرفية"تعلن ما تسميه 

مدير ناحية الفيصلية سابقاً وهو . وف النتقام بعضنا من البعض اآلخرنستغل هذه الظر

اسبتغل هبذه الظبروف وقيبام األحكبام العرفيبة، " لطفبي علبي"مدير ناحية الرميثة اليوم 

بمساندة العشبائر " حبيب ظاهر الخزاعي"فأتهم مدير مدرسة سوق شعالن سابقاً السيد 

ة مدير الناحية تمت بصبلة عميقبة إلبى بنباء بينما الواقع إن األسباب في خصوم. الثائرة

 .مدرسة سوق شعالن، في حرص مديرها بصرف جميع المخصصات بأمانة للبناء

وحين تبدخل مبدير معبارف لبواء . حكم على الشاب من قبل المجلس العرفي سنتين

أحيبل هبو اآلخبر إلبى . الديوانية، السيد تحسين إبراهيم إلنقاذه في شبرح سبر الخصبومة

دمحم رضبا "لعرفي، وحكم عليه بالسجن أيضاً، فأنتصبر لهمبا وزيبر المعبارف المجلس ا

كببذلك صببدر أمببر باعتقببال التبباجر . وهببدد باالسببتقالة إن لببم يطلببق سببراحهما" الشبببيبي

وتبدخل " الشببيبي"وقد لجأ النصراوي إلبى دار " صالح النصراوي"النجفي المعروف 

. ديبون باهظبة بذمبة محسبن أببو طببيخ وحقيقة األمر، إن لهذا التباجر. الشبيبي في أمره

ومعلببوم إن لمحسببن أبببو طبببيخ أهميببة كبيببرة فهببو شببريك عبببد الواحببد سببكر فببي إسببقاط 

" الكيالنبي"حباول وزيبر الداخليبة . وزارة األيوبي ومجبيء الهاشبمي والكيالنبي للحكبم

إقناع أبو طبيخ بالعدول عن مطلبه فلم يفلح فطلب منه أن يحضر شخصياً أمام المجلس 

 .عرفي للشهادة، ورفض أبو طبيخ، ونجا التاجرال

وفبي الكوفببة، أعتقببل شباب ال ناقببة لببه بالسياسببة وال جمبل، سببوى أن أخببت المخبببر 

غيبر . وكان المخبر برتبة مفوض فبي شبرطة الشبعبة الخاصبة. كانت خليلة لهذا الشاب

أن الفتباة أبببدت مببن الجببرأة مببا أدهببش هيببأة المجلببس العرفببي حيببث سببارعت وحضببرت 

كان المخبر المذكور . ه وأدلت بشهادتها موضحة األسباب الحقيقية، فأطلق سراحهأمام

قد ورث ثبروة طائلبة ذهببت فبي دروب السبفالة فبانتظم فبي سبلك الشبرطة السبرية، أمبا 

خصمه فإنه فارسي األصل وثري جداً استغل ضياع عائلة هذا السافل وأصبحت تحبت 

أذكبر هبذه النكتبة التبي حصبلت مبن تلميبذ وبالمناسببة . هذه مهازل مضحكة مبكية!. يده

! فويبل للمفبوض المسبكين" فويبل للمصبلين"لكنه قرأ اآلية " سورة الماعون"كان يقرأ 

فقاطعتهم أشبرح لهبم أهميبة حفبظ . فأبتهج بقية التالميذ للنكتة، فضحكوا وطال ضحكهم
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أحببد إذا حفظببت آيببة وقرأتهبا علببى روح  -مببن ببباب تشبجيعهم-وقلبت  . اآليبات  القرآنيببة

فمبد أصببعه تلميبذ أبلبه فبي سبن ! أمواتك، عوضه هللا عنها بما يشتهي مبن فاكهبة الجنبة

سبيدي، كبذب : فقال. الرابعة عشرة، ولكنه مازال في الصف الثاني، أذنت له في الكالم

صبببدق وهللا ولكننببا نجهبببل ! حتبببى نحفببظ" تقنعنبببا بالخدعببة"وهللا أنببت تريبببد تقشببمرنه 

فمتبى نبدرك الصبواب . فنظفبي عليهبا طبالء مبن الخيبالاألسلوب الصحيح لكل أعمالنبا 

 ونعمل كما يجب؟


 !التيارات السياسية والتعليم، املرأة والنظم البالية

وأبلغتنببا مديريببة المعببارف بكتبباب تحببذرنا وتشببير فيببه إلببى وجببوب االبتعبباد عببن 

إن التربيبة وقواعبدها تبرجح وتؤكبد ضبرورة االخبتالط . القرويين وعدم االخبتالط بهبم

. بالمحيط للتأثير على الناس، والتعرف على مشاكلهم التي تؤثر على مسبتويات أبنبائهم

. وهذا سبب هام من أسباب تبردي التعلبيم. ولكن التعليم عندنا خاضع للتيارات السياسية

ذلبببك ألن الساسبببة مشبببدودوَن إلبببى المَخِطبببط األول، المختفبببي وراء كبببواليس الحكبببم 

 .بريطاني، أال هو االستعمار ال"الوطني"

قبببل يببومين غببادرت مقببر وظيفتببي إلببى الناحيببة ألشببترك بتشببييع جنببازة الببزعيم 

وقببل أن أنبزل إلبى الضبفة فبي  -5/4/0004تبوفى فبي -المعروف السيد نور الياسبري 

سببمعت أزيببز الرصبباص، حسبببته  -تسببمى اليببوم ناحيببة المشببخاب-ناحيببة الفيصببلية  

فبي مثبل هبذه المناسببة، " العراضبة"المألوف عند العشبائر والبذي يعبرف عنبدهم باسبم 

يتخلل ذلك  -إذا كان من كبارهم–وهي عبارة عن هوسات يقومون بها أمام نعش الفقيد 

فببإذا بالنبباس أمواجبباً يببدفع بعضببهم . وتقببدمنا متببوجهين إلببى الجببامع. أطببالق الرصبباص

 والسيد الياسري، أحد زعماء ثورة العشرين، ُعرف. بعضاً فعدنا أدراجنا نتجنب األذى

ولكنببه كببأي زعببيم أقطبباعي آخببر، فببي . بتفانيببه مببن أجلهببا، فقببد سبباهم فيهببا بمالببه ونفسببه

. مقبباييس حياتببه، فهببي بعيببدة عببن الببدين واإلنسببانية، علببى الببرغم مببن أنببه ال يببرى ذلببك

وله من نسائه أكثر من أربعين ولداً ذكبراً، . فالمشهور عنه تزوج أكثر من ثالثين امرأة

وهبو أبعبد أن يكبون مبن معرفبة زوجاتبه، ولكبن كبل واحبدة ! وأكثر من هذا العدد إنباث

فيهتبدي  -القصببي-منهن تعرف نوبتها، فتضع علماً أببيض صبغيراً علبى واجهبة بيتهبا 

إليهببا بموجبببه، وهببو عببن العببدل بيببنهن أكثببر بعببداً، فمفهببوم العببدل بببين الزوجببات عنببد 

علبل تعبدد و!(. ثوب يسبتر الجسبد وخببز يشببع الببطن)هؤالء، محدود في بيت شرعي 

جباء فبي . زوجاته بأن الدين أبباح لبه ذلبك فبأربع بالعقبد البدائم ومبا شباء بالعقبد المنقطبع

بَن  0اآلية  من سورة النساء ﴿َوإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ تُْقِسُطواْ فِبي اْليَتَباَمى فَبانِكُحواْ َمبا َطباَب لَُكبم ّمِ

ً  النَِّساء َمثْنَى َوثاُلََث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أاَلَّ  لقد ربطت اآلية الخبوف مبن ...( تَْعِدلُواْ فََواِحدَة

والعقد المنقطع فيمبا زاد . عدم العدل بين اليتامى مع الخوف من عدمه أيضاً بين النساء

وهبو عقبد محبدد بالسبنين، كبأن يقبول بالعبدد . عن األربع مع وجودهن علبى قيبد الحيباة

 . التحديد يكفي. والمدة ما شاء

لحيبباة الزوجيببة أهميببة كبيببرة، بببدونها تنهببار السببعادة المتوخبباة، للعببدل فببي مسببألة ا
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وتشيع الفوضى والتحلل والتفكك في أواصر العالقات العائلية، وتسبري جراثيمهبا إلبى 

 -الحبب-ال يبدخل فبي مضبمون العبدل عنبدهم . أبنائهم بأشبد منهبا ببين اآلبباء واألمهبات

مبن هبؤالء، ال  -المبزواج-الرجبل  بينمبا تجبد. الذي هو أهم ما تنشده المرأة فبي زوجهبا

وتسببود عنببد هببؤالء أيضبباً . يفهببم مببن الببزواج إال شببهوة يفرغهببا، أو مصببلحة يحققهببا

اعتقادات أسوء ما تكون عن المرأة، تجدها في قصص ينقلها الخلف عبن السبلف، فهبي 

الماكرة الخبيثة، وهي ال تعرف الحب واإلخبالص، وهبي الحقبود، وأخيبراً إن خيبر مبا 

تؤثره على كل أمنية، وترجحه علبى كبل حاجبة، ال يهمهبا أن تتعبب فبي  -فراشال-فيها 

! الخدمة أو تعرى أو تجوع، مادامت تجد في أحضبان زوجهبا البدفء وإشبباع الغريبزة

 -بطبيعتهبا للشبهوة-ال تخلو مجالس القبرويين مبن الحبديث عبن المبرأة بأنهبا فبي رأيهبم 

ينما يكذب واقع المرأة رأيهم، فبالمرأة ب. وهم يوردون كثيراً من القصص لتعزيز رأيهم

عماد حياتهم، هي فالحة في المزرعبة، ومبديرة البيبت، ومربيبة األبنباء، والمشبجع فبي 

فمبن يطلبع علبى . قد يكون كل ما اعتقدوه واقعاً فعالً، ولكنه لبيس طبيعبة أببداً . المعارك

هم الزوجيبة سلوك المترفين من جانب والكادحين المستغلين من جانب آخر، علبى حيبات

 ً الُمتَرف يعدد الزوجات، وهبو يتقلبب بيبنهن كالبديك ببين . ال يجد في األمر غرابة مطلقا

الدجاجات، من أحبها غمرها بما لذ وطاب هي وأبناءها، ومن نفر منها تركها للخدمبة، 

والكادح ينفس عن همومه، . أو طلقها، وحظ أطفالها ال يختلف عن حظها في شيء أبداً 

، ويصب جام غضبه ألدنى سبب، فكأنه يحلم بالجبروت البذي يعاملبه ببه بإهانة زوجته

فيتغطرس علبى حيباة زوجبه المسبكينة، ليببدو علبى األقبل بطبالً أمامهبا، ويبرد . مستِغله

فهببي تجبباه هببذه المعاملببة ال تجببد . اعتببباره المهببدور، وكرامتببه المداسببة عنببد المسببتغلين

ً  سالحاً أقوى من المكر أحياناً، وحبائل الحب وتغبرس هبذه المعاملبة الشبائنة فبي . أحيانا

 ً  .صدرها الحقد، ويدفعها إلى الكيد والدس أحيانا

هبذا البرأي فبي المبرأة ألحبد . ومن أغرب ما قرأت هذه األيبام فبي إحبدى المجبالت

أن الخطبر العظبيم : )فهبو يقبول مبا يضبحك" كنفبري"أساتذة أيلينوبر األمريكية وأسمه 

، ال ينجم عن قيام اآلالت مقام الرجال فبي الصبناعة، ببل الذي يهدد الحضارة العصرية

فهن ينازعنهم األعمال ويحرمنهم الرزق، ومن ثبم يفبتحن بباب . عن قيام النساء مقامهم

ولهبن اليبد الطبولى فبي األزمبة . البطالة في وجوههم على مصراعيه، ويشللن حبركتهم

هبذا؟ إنبه مغالطبة تسبتهدف أي تفكيبر أهبوج !(. االقتصادية، اآلخذة بخناق العبالم أجمبع

فباآلالت والنسباء العبامالت ال تهبدد الحضبارة . التستر علبى نتبائج اسبتغالل الرأسبمالية

ولكبن . إنما تزيد الحضارة، وتخفف من عبئ الطبقة العاملة. بخطر، وال تزاحم الرجال

مطببامع أصببحاب العمببل مببن الرأسببماليين هببي التببي تلعببب بمقببدرات العمببال، وتسببتغل 

قبببد تعبببدت مطبببامعهم أبنببباء بالدهبببم فولبببد االسبببتعمار واسبببتعبدوا الشبببعوب و. جهبببودهم

فهم والحالة هذه ال فرق لديهم فيمن يستغلونه سواء كان من مواطنيهم أم مبن . المتأخرة

الشبعوب المسببتعمرة، غيببر أن وعببي العمببال هنباك فببي البلببدان الصببناعية أوجببد عنببدهم 

هبم بعبض القبوانين، التبي ال تجبد مقاومة انتزعوا بواسطتها بعض الحقبوق، وشبرعت ل

 .التطبيق إال بعد األخذ والرد، وربما أإلضراب عن العمل
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فكانبت . وعلمت أن السيد الياسري حين أحس بالمنية نسى العبدل أيضباً ببين أبنائبه

لقبد حبرم اإلنباث مبن اإلرث بتاتباً، . وصيته بعيدة، وبعيبدة جبداً عبن األصبول الشبرعية

ولهببذا ! عضبباً بحببظ دون المحظببوظين عنببده فببي حياتببهوبعببض األوالد أيضبباً، وخببص ب

" أحمد السبالم"السبب فأن المحظوظين خافوا نقمة المحرومين فطلبوا من مدير الناحية 

فببأوقفوا، . أن يوقببف بعببض إخببوانهم، حفظبباً لألمببن ريثمببا يببتم التشببييع ومراسببيم الببدفن

فليس مبن العبدل أن . مولكنهم توسلوا إلى مدير الناحية أن يطلق سراحهم، فيودعوا أباه

فأجبباب المببدير طلبببهم، ومببا أن دخلببوا . يحرمببوا مببن إلقبباء النظببرة األخيببرة علببى أبببيهم

الجامع حتى أصطدم األخوة، ودوى رصاص البنادق، فقتبل مبنهم ومبن المشبيعين عبدد 

 !وأصاب جثمان السيد سبع رصاصات. وجرح آخرون

فلة ببالبر والتقبوى والجهباد وتفرق الناس آسفين يتحدثون عن حياته وإنها كانت حا

وكيبف سبتجر وراءهبا مبا . في سبيل هللا، سبحان هللا كيف انتهبت بهبذه النهايبة المؤسبفة

تجبر مبن أحببداث ال يعلمهبا إال هللا، ولكنهببا علبى أي حبال سببوف ال تكبون خيببراً، إال أن 

وأخيببراً َحلببْت . يببدرك أبنبباؤه األعببزاء واجبببهم نحببو بقيببة إخببوانهم فيعببدلون وينصببفون

وأجبرت . فألغبت وصبية السبيد المرحبوم. لحكومة القائمبة مشبكلة الخبالف ببين األخبوةا

جببرداً لممتلكاتببه وعببدد الورثببة مببن بنببين وبنببات، وطبقببت توزيببع اإلرث وفقبباً للشببرع 

 .وفي ذمة الورثة وأبيهم من فقد حياته برصاص أبنائه من أجل اإلرث. اإلسالمي


 الطائفية بني الوطنية والقومية
فمببا أن تسببلم صبببري إدارة المدرسببة بالوكالببة، . مببة إلببى عادتهببا القديمببةعببادت حلي

فإذا به يثير الخوف من جديد في . حتى عاودته طبيعته السقيمة، بوحي من عقليته الفجة

وجببوب االبتعباد عنببي، بببل  -باسببم الطائفيبة-ويببدخل فبي أذهببانهم . نفبوس أصببحابه منبي

عين ببنفس العبام البذي عينبت فيبه  وصبري معلم من بغداد من أصل تركي. ومحاربتي

لكنبي الحظبت مفاجبأة . لم أكن على علم أول األمر بشبيء مبن هبذا. وفي نفس المدرسة

فقبد صباروا يختلطبون ببي داخبل المدرسبة، ويعتزلبونني بعبد البدوام . تغيّر موقفهم مني

 ً قبد أن الجماعبة : فأسر لبي" فليح"وبعد أيام من هذه الحال جاءني الفراش . اعتزاال كليا

أقنعوا السبيد عببود وأثنبين آخبرين مفلسبين مثلبه، ووقعبوهم علبى ورقبة بشبكل إفبادات، 

 !تحرضهم على سب الخلفاء الثالثة -إنك-مضمونها 

الشيء عندي أسبخف مبن هبذا العمبل، فلسبت فبي عهبود القبرون المظلمبة، ولسبت 

عمامبة لبم أتخبل عبن ال. لو كنت أدين بهذا لبقيت مبن المعممبين. ممن له مصلحة في هذا

ال عمر اليوم فبي الوجبود وال علبي، لقبد دخبال . إال ألني قد رفضت تلك األفكار الفاسدة

أمبا اليبوم، فاألفكبار القوميبة والوطنيبة، والكفباح . فهما جزء منه مقدس محترم. التأريخ

ضد االستعمار في سبيل االستقالل والسيادة والتحرر، هبي شبغل النباس الشباغل، ولبذا 

وقبد ناقشبتهم المسبألة . وأعوانهم على نشبر الطائفيبة بأبشبع صبورة عمل االستعماريون

إنبك تشبرب : سبألت أحبدهم مبرة أمبام اآلخبرين. مرات ومبرات فبي خطبل هبذه األفكبار

 ً أيقبرك علبى هبذا : قلبت، فقبل لبي!. الخمر، وتقامر، وتلوط، أليس كبذلك؟ أجباب معترفبا
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ي أو يلبوط ويشبرب عمر أم علي؟ لقد عاش عمبر وعلبي يقيمبان الحبدود علبى مبن يزنب

 الخمر، فمن أنتم وهم؟

بقيت عصبر ذلبك اليبوم فبي حيبرة، مباذا أصبنع؟ وكيبف أصبدهم عبن عملهبم هبذا؟ 

جلست على ضفة النهر وحدي أشرق الفكر وأغربه، أسأل نفسي لم يتهم المرء بما هبو 

مباري ، فلماذا أتهم بها؟ وفي أثناء انغ.مناقض له؟ أنا أكره هذه العقائد البالية، وأحاربها

وما أشد دهشتي إذ قرأت فيهبا . بلجج الفكر، دفعت أمواج النهر إلي علبة سجائر فارغة

سؤاالً وجواباً بين صبري وزميله فاضل عبد الرزاق اإلمام، بشأن الكتاب وإفادة السيد 

هبذه مصبادفة . عبود وصاحبيه، وهل أُبِردَ؟ إن صببري يؤكبد أنبه سيرسبل الكتباب غبداً 

وتوجهببت جهببة . أن ال أهمببل مطالعببة أيببة ورقببة تعببرض لعينببيعجيبببة، حلفببت بسببببها 

الغري كما يفعل العوام، خاطببت اإلمبام علبي عبن مبأزق مبا كنبت أُبتلبى ببه لبو لبم أكبن 

الواقبببع أنبببي شبببيعي ولكبببن لسبببت طائفيببباً وال أديبببن باألسببباطير . محسبببوباً مبببن شبببيعته

رجاء الفضاء، وغابت الشمس، وزحف الظالم فخيم، واشتدت أجنحته في أ. والمبالغات

وهنببا الح فببي النهببر زورق يتهببادى، . فبببدت األشببجار والنخيببل كأنهببا أشببباح غببيالن

: وأقترب إلى الضفة، ونهض رجل متوسط القامة، ألقى السبالم علبّي فتصبافحنا، وقلبت

معلم طبايف؟ هبذا تعبيبر مبن المعلمبين إذا كبان مبن يبردهم معلمبا أو شبخص آخبر غيبر 

 .محتسب

 مديراً للمدرسة -

 .أقدم لك نفسي دمحم علي الفلوجي: كوضح

وجببرى الحببديث عببن ". الهبباتف"كببان يعرفنببي وأعرفببه، فكالنببا ينشببر فببي جريببدة 

وحضبر بقيبة . -أدفع الشر بالشبر-المدرسة، فشرحت له كل شيء، فإذا به يؤمن بالمثل 

فراحبوا يطنبببون . فسبايرهم ولبم يبذكر الواقبع -معلببم-المعلبين فرحببوا ببه علبى اعتبباره 

 . إنه سيجد الراحة واالطمئنان: بري في إدارة المدرسة، ويلوحون لهبحزم ص

 شتحب تدَرس؟: وسأله صبري

 .أتفضل -

أجاب الزميل، وناول صبري األمر اإلداري، وتناوله صببري بابتسبامة عريضبة، 

فبدا وجهه أشببه بالمتشبنج، وفبض الكتباب فانقبضبت أسباريره، وتغيبرت نببرة صبوته، 

 .هوأعاد الكتاب إلى صاحب

 !وهللا تر أني أرحب، والحقيقة، اإلدارة مو مريحه هللا جابك. يابه أهالً وسهالً  -

النظببرات، ونهببض صبببري " صبببري وفاضببل"ومببرت دقببائق تبببادل الصببديقان 

 .أبو حسين، من فضلك شويه نتمشى -:وناداني

 تفضلاطيب  -
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أخببذ صبببري يتحببدث إلببّي عببن ضببرورة قلببب صببفحة جديببدة، فهببذا المببدير الجديببد 

صببافيتكم طببول هببذه : فقلببت. وأدركنببي انفعببال! غريببب، الزم نتحببد حتببى ال يببتمكن منببا

المدة، وبقيت تعتبروني غريب، لويش اليوم أصير ضد هذا المسبكين، وآنبي مبا شبايف 

 .منه إساءة

 .أعذرني وهاك الكتاب، وإفادات الشهود راح أمزقهه: قال

الكعب ألضرب ضبربة إذا الح  .فاختطفت الكتاب، وقلت بصراحة، أسمع صبري

وعبدنا حيبث كنبا وقبد علبت (! مثل شعبي للتعبير عبن درجبة حقبده)ال ينبت عليهه شعر

 .وجهيهما كآبة
 

 يف املعرتك
حين زرت النجف في األسبوع الفائت، زارني الصحفي المعبروف األسبتاذ جعفبر 

 حبين كنبت تلميبذاً فبي المدرسبة وتعبود معرفتبي وصبلتي ببه إلبى أيبام الطفولبة. الخليلبي

لبم يكبن يعنبي . مبنهم أنبا -الثالث-كان وثيق الصلة بطلبته من صفنا . األميرية االبتدائية

كان يتحدث إلينا بدرس الجغرافيبة عبن بالدنبا . بمادة الدرس قدر عنايته بربطها بالحياة

رسبم لنبا فبي درس الرسبم . وعن خيراتها المستغلة استغالال فضيعاً مبن قببل المسبتعمر

كيفمبا تببرم ببالقط فأنبه يقبع علببى )رميبه أرضبباً، وكتبب تحبت الرسبم إنسبانا يلبوح بقبط لي

كبان يتبنبى !. اإلنكليبز، اإلنكليبز: فتهامسنا نحن الصغار، بعضنا يقبول لببعض(. رجليه

كبان . مشاكلنا، ويتوسط أمرنا أن شكا أحدنا غبناً من معلم، أو حين يسوء ظن معلمه به

 .محبوباً من جميع طلبة المدرسة

رسة بعد نجاحي من الصبف الخبامس، ونقبل هبو إلبى مبالك التعلبيم وقد تركت المد

الفجببر "الثببانوي، ثببم تببرك التعلببيم وزاول العمببل الصببحفي، وأصببدر أول صببحيفة لببه 

وأصببدر . أقبلببت علببى مطالعتهببا، كنببت محببدد الخطببى لببذا لببم أطببالع غيرهببا". الصببادق

. بعبض مبا كتببت فتضاعف إقببالي عليهبا، وببدأت أنشبر فيهبا" الراعي"الجريدة الثانية 

. فتوثقت عالقتبي ببه أكثبر وألفتبه أكثبر" الهاتف"وفي هذه اآلونة أصدر جريدته الثالثة 

هببو الببذي دفعنببي إلببى مجببال الوظيفببة، رغببم معارضببة كبيببر أسببرتنا العالمببة دمحم رضببا 

فشببجعني علببى " حبببي"ولببم أتحببرج فأفضببيت لببه بسببري، وشببرحت لببه قصببة . الشبببيبي

وعرجنا فبي الحبديث عبن الكلمبة التبي نشبرت لبي أخيبراً . ضرورة األقدام على الزواج

 0صببفحة 20نشببرت فببي جريببدة الهبباتف السببنة األولببى العببدد")فببي المعتببرك"بعنببوان 

. ذلك إني تحاملت علبى اإلنسبان. وأن حملة من الردود وردت إلى الجريدة (0004سنة

" شبرب"ما فبي ذلبك فبرق ببين مختلبف طبقاتبه، حتبى أسبمه .إنه مجبول على الشر: قلت

ً !. الباء فيه زائدة ما حملنبي علبى هبذا االعتقباد مبا . ربما كنت مخطئا، ال أنا مخطئ حقا

القيته من زمالئي المعلمين، وحكيت لألسبتاذ مبا كبادوا يسبببونه لبي مبن مشبكلة، ربمبا 

" دمحم علببي الفلببوجي" لمببدير الجديببدكانببت تسبببب فصببلي مببن الوظيفببة، لببوال أن يصببلنا ا

 !. ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً : كبيراً، فتبسم األستاذ وقالوأثنيت على هذا ثناًء 
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وهل هو مطبوع على . أنا لست بالدرجة العلمية التي تمكنني من التفلسف باإلنسان

أن بعببض . الشبر أم الخيبر؟ وان حياتبه وظروفببه هبي التبي توجهبه نحببو الخيبر أو الشبر

في حسبابي هبو خيبر عنبد آخبر الناس يرى أن الخير والشر أمران نسبيان، فما هو شر 

ولكبببن هبببل سبببتتحقق للبشبببرية حيببباة ببببال صبببراع، ببببال حبببرب تهلبببك الحبببرث . غيبببري

والنسل؟كيف؟ومتى؟ بعض الناس يعتقدون أن الصراع بين البشرية، هو الذي طورهبا 

بينما يرى اآلخبرون أن الحيباة . وأوصلها إلى هذه الدرجة التي هي عليها من الحضارة

وإذا كانت الحروب التي تشن مبن أجبل .  تحت نيران الحروبتزدهر في ظل السالم ال

أن يتقاسم المنتصرون من المستعمرين، فان الميزان سيختلف حتماً بعد اليوم فقد وعت 

 .فهي تتململ لتنفض عنها غبار السبات الطويل. الشعوب وأدركت طريق الخالص

ولبم يكبن تحرشبه ببي . فقبد قَلبَب المبدير ظهبر المجبن. وأبدت األيام ما كنبت جباهالً 

الحببظ أنببي أحببتفظ بإنبباء خبباص بببي . كببان يحببب حببب االمببرة والتعظببيم. ألمببر ذي بببال

فناقشني في األمر، محتجاً بأن هذا ترفبع عبن مسباورة اآلخبرين، وخبدش . لشرب الماء

وشبدد فبي النقباش إلبى حبد قبدم لبي ورقبة اسبتجواب، وجبدت األمبر سبخيفاً، . لعواطفهم

من أثبات شخصيته بإخضاعي، وطلبت أن يكون االستجواب وتأكدت أنه ال يبغي أكثر 

فبراح يمبانعني إن هبذا لبيس . وحالمبا وقعبت أخبذت واحبدة. على ثالث نسخ وهكذا كان

إنببي احببتفظ بهببا، حتببى إذا لببم ترسببل أنببت نسببخة ممببا لببديك، : ورددت عليببه. مببن شببأني

 !فاتأرسلت أنا هذه إلبى مديريبة المعبارف، إلطالعهبا علبى مبدى سبخف هبذه التصبر

إنبك ال تبوليني مبا : قبال. واليوم جاء إلّي يعاتبني ويعتذر، ودهشت حين صرح بالسببب

 . أنه واحد من البشر الذين عنيتهم بكلمتي في المعترك! يجب من احترام أمام الناس


 ساعة سأم

تمددت على فراشي، وسكنت سكون النائم . الوقت اآلن نهاية الثلث األول من الليل

ليببت هببذه . ودوي البببق يسببمع حببول ِكلّتببي. تكتنفنببي وحشببة ظالمببة. يببقالغببارق بنببوم عم

 ً مبا ِسبّر هبذا السبأم؟ عصبر هبذا . أشبعر بسبأم شبديد. األيام القليلة الباقية، تنقضي سبريعا

ببين مجباري المباء " سبيد حميبد"اليوم كنت أقوم بنزهة في زورق صغير، مع صديقي 

ويغطي المباء عشبب عبال، "طييبت"وألواح الشلب التي غمرت بالماء، ويسمى عندهم 

فببال يبببن منببا غيببر رؤوسببنا، انببه لمنظببر يشببرح الصببدور، ويبببهج " السببلهو"يسببمونه 

الخببواطر، سببماء صببافية زرقبباء، وأرض خضببراء مببدى البصببر، وأصببوات الريفيببات 

تتجاوب من بعيد باألغاني، شجية محزنة تدل علبى ألبم بليبغ، ومرحبة مطرببة تبنم عبن 

رن فبي أذنبي صبوت شبجي، تمباوج فبي الفضباء، مبن قلبب  .خلو البال وصفاء الخاطر

الالزمة " )بالنونه حبني"كان على لحن أغنية . قريح، قلت إن صاحبته ستشهق وتموت

أسرع صاحبي بالتجديف، ألسمع ممبا (. بالنونه حبني وهي من أغاني مسعود العمارية

 ً طيبرك " .ة زورقنبايعيق حركب" السلهو"يبدو إنها كانت أسرع منا، فقد كان . تقول شيئا

طببر "وماذا بعد؟ لبم أسبمع، لقبد دخبل زورقهبا فبي نهبر " أنصاد وراح يا ناصب العش

 . قال صاحبي هذا، وفتر تجديفه". سيد نور
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للشبباعر األلمبباني " فاوسببت"أواه طالعببت كثيببراً، أنهيببت كببل مببا تبقببى مببن قصببة 

فاوسببت، بقيببت أحلببم بكببل أجببواء هببذه القصببة، ولكببن لببم يببدخل إلببي شببيطان ". جوتببه"

هببل سببأكون أكثببر راحببة واسببتقراراً لببو تحولببت إلببى ! ومببازال النببوم بعيببداً عببن عينببي

لمبباذا أحببببت إذا أخشببى ..... المدينببة؟ ربمببا كببان هببذا السببأم بسبببب مببا أحملببه مببن هببم 

البزواج، وأكببره الحيبباة؟ شبد مببا راودتنببي فكبرة الزهببد والتقشببف، ببل والتغببرب، بعيببداً، 

الحيباة عببئ ثقيبل ، إنهبا لعببة سباخر، ......! وحتبى عبن بعيدا عبن األهبل واألصبدقاء، 

ولهذا يعمل الناس دائماً على تبديل مجالسهم، وأدوات عيشهم، وحتى مالبسبهم، لينسبوا 

 .العبء الذي يحملونه، والنهاية المحزنة التي ينتهون إليها

ا واألنبياء والمصلحون، لمباذا يُشبقوَن أنفسبهم، ويلقبون بهبا فبي كبل تهلكبة، ليصبلو

. ولكن الناس يقفون منهم كما يقفون من المجرمين. بالبشرية إلى الحياة الهادئة والسالم

خير األمور الوسبط، : يقول جبران خليل جبران لم يعمل الناس إال بمقتضى قول القائل

 ً إننبا نسبعى دائمباً ألن نبذلل الحيباة لرغباتنبا . لذلك تراهم يقتلون األنبياء والمجرمين معا

من وسائل العيش، ولكن الحياة بسبب هذا تزداد وطأتهبا ثقبالً، حتبى البذين  بما نخترعه

تتبوفر لببديهم كببل المرفهببات، تسبببب المرفهببات نفسببها لهببم تعاسببات ال نعلمهببا إال عنببدما 

 .تنتهي حياتهم

ترى لو إني قدرت على البزواج، كبم هبي الصبعاب التبي ستعترضبني؟وهل سبأجد 

وإن لبم أنسبل غيبر اإلنباث، . ى بسببب هبذا العقبمالسعادة حقاً؟إن ظهر إنبي عقبيم فسأشبق

وإن كثر النسل ببنات وبنبين، فبإن . فسأشقى أيضاً، وأعزو أسباب الشقاء إلى هذا البالء

 ً فأنبا أيضباً ال أتوقبع فبي حيباتي إال . شقائي سيكون بسبب كثرة العيال، وقلة المال طبعبا

اح العبارات والكلمات التي بدأت أعيد النظر إليض 4/02/0064اليوم ) .الشقاء والعناء

وعنببد العبببارة األخيببرة . تبببدو مبهمببة أو أن فيهببا خطببأ لغويببا أو نحويببا أو مببا شبباكل هببذا

ضبحكت لمببا ذكببرت مببن توقعبات فأنببا اآلن فعببال أعبباني الشبقاء، والمببرض، وحيببدا فببي 

 !(.معاناتي كأني لم ألد ولم اَُرّبِ، ولم أخلص في تربيتي وتوجيهي

للبوم والتنديبد، إننبا ازاءهبم مقصبرون، لبم نقبم بالواجبب نحبوهم، آباؤنا يكيلون لنا ا

بخدمتهم واألنفاق عليهم، جزاء تربيتهم، ورعبايتهم لنبا، علبى أنهبم مبا أعبدونا إال علبى 

عاش أبي كأي رجل مثله سلك نهج . نهجهم، وقد بلي ذلك النهج، ولم يعد صالحاً للحياة

وأختبار لبي نفبس  -كمبا يسبمونها-ية الدين، يلبتمس الزكباة وغيرهبا مبن الحقبوق الشبرع

إن ! إنها تجمع ببين رضبا هللا فبي خدمبة دينبه الحنيبف، والعبيش المقببول: السبيل، يقول

 .عيشة رجل الدين رغم اتسامها بالقدسية لدى القرويين لكنها عسيرة ومرهقة

الفالحون فقراء معوزون، وهو يعتمد علبى مبا تجبود ببه أيبديهم مبن زكباة ونبذور، 

أما شيوخ العشبائر فبأنهم إن قبدموا مبا علبيهم مبن . على مستقر لهم في الجنانليحصلوا 

لبم يكبن مبن السبهل أن  .حقبوق فللمراجبع الدينيبة العليبا أو مبن يخولونبه مبن أمثبال أببي

يحصل المعمم على عشيرة توليه ثقتها، وتسلم له ما عليها من حق، ثم عليه أن يضبمن 

 .جباية تلك الحقوق واستغالل أولئك الفالحينمساندة رئيس العشيرة له ليؤمن له 
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تنازل أحد المعممين مرة عن جميع ما يستفيده منهم، بعد تفاهم تم بينه وبين رئيس 

العشيرة، شريطة أن يتسلح كل فرد معفو من اداء مبا عليبه، مبن حبق شبرعي، وعظهبم 

أنهبم . نهبونوأكثَر من األحاديث النبوية، ومبا يلبزم طاعبة أولبي األمبر فيمبا يبأمرون وي

: في رأي هذا المعمم رؤساء العشائر، وطاعتهم تشير إليه اآليبة الكريمبة" أولي األمر"

ُسبوَل َوأُوِلبي) َ َوأَِطيعُبوا الرَّ سبورة النسباء ...( اأْلَْمبِر ِمبْنُكمْ  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُبوا َّللاَّ

ن جبايبة الحقبوق الشبرعية ، والخلفاء كان المسبؤول عب( ص)وفي عهد النبي. 40اآلية 

الزكبباة والخمببس وغيرهببا، تببودع فببي بيببت يببدعى بيببت المببال، والمسببؤول الشببرعي 

أمبا عنبدنا اليبوم فهبو فوضبى . لديه سجل المستحقين كل حسب شأنه وعائلتبه" الخليفة"

بينما اليوم ينتشر المعممون في مدن العراق كبل . وغير مطابقة لما سار عليه ألو األمر

رئيس أو فبرد وجيبه ويقبدم هبذا وغيبره لبه مبا علبيهم مبن حقبوق شبرعية حسب صلته ب

شرط أن يكون مؤيداً مبن المرجبع البديني البذي يعبود أولئبك البذين يبدفعونها مقلبدين لبه 

وأسبماء . بينما كانت تدفع هذه الحقوق لبيت المال تحت سبلطة الخليفبة. بأمورهم الدينية

ر مبن أولئبك مبالهم مبن خدمبة البدين وأعرف الكثيب. المستحقين مسجلة في سجل رسمي

حببين يتسببلح القببروي، يعببد نفسببه لخدمببة نزاعببات . غيببر العُمببة ومعلومببات عاديببة جببداً 

ولبيس مبن . الرئيس، يحارب من أجله ضد حكومة ال يرتضيها، أو ضد عشبيرة أخبرى

 !أجل نفسه فهو ال يملك من حياته إال قوة يفنيها بالكدح، فإذا شاخ أو مرض فله هللا

تزوجبت، وأنسبلت، وسبعدت ونعمببت،  ،ببي صبنوف الفكبر، وشبتى األخيلبةطافبت 

وربيت ونشأت أطفالي كما شئت فإذا بهم شباب ينشرح بهم صدري وتطيب نفسي وأنا 

. والحت في الخيال سحابة أبدلت هبذه الصبور الحبيببة. أشرف على شيخوخة البد منها

فبإذا ببي أسبكن بيتباً . البثويتببدل المنظبر الث! فإذا بي عقيم، موحش الدار جاف الغصبن

وأمبد يبدي إلبى . كله صخب وضجيج من أطفال يدرجون وآخرون يلعببون، ويدرسبون

جيبي ألمسه فإذا ببه ال يسبتطيع إسبعاد ذلبك العبدد  العديبد، ال حبول لبه وال قابليبة، علبى 

 .إيجاد ما يحب ويرفه

. إن الخيببال كبحببر ال يحببده النظببر، يبببدو المببرء فيببه كراكببب زورق صببغير. أوه

تتقاذفببه األمببواج الرهيبببة، قببد تقببذف بببه إلببى جزيببرة طيبببة الهببواء، كلهببا خيببر ونعببم، أو 

وعند ذلبك ال تببدو الحيباة إال كقطبرة نبدى تهببط مبن . تهوي به إلى قرار البحر السحيق

طويت كل هذه المناظر بزفرة . نسمات الفجر، وتجف عندما تتسلط عليها أشعة الشمس

تبذكرت العمامبة التبي . ر طويل، شرق الفكر ببي وغبربحادة، كأني لقيت عناء من سف

ولكن أي طريق سألجه؟ تعببت  -ثقة بهذه الوظيفة-ألقيتها عن رأسي بال رجعة، وبدون 

 . حشر مع الناس عيد: وأدركني كلل عصبي، وتأوهت وقلت

ما أشد خشونة هذا المرقد، وما أشد وحشة هذا الليل، وكأن قمره هبذا البذي أشبرق 

فأطبقبت أجفباني . خالل سعف النخيل، الغريُب يقبف أمبام المحبزون بوجبوممتأخراً من 

 .وأسلمت نفسي إلى نوم عميق
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 ليلة مع الغناء الريفي

ليلة ليالء قضيتها البارحة ليلة مبن الغنباء الريفبي يشبجي ويطبرب، يفبرح ويبكبي، 

أو يهبز ويبدفع إلبى البرقص والمبرح . يشيع البهجة في البنفس، ويثيبر األسبى فبي القلبب

" ساعة سأم"ليست هذه الليلة ثانية لليلة التي شرحت فيها هواجس . يسيل الدمع بصمت

دعباني شباب نجفبي مبن التجبار،  .ولم أر ضرورة لتأريخ ليباليي، عبدا األحبداث الهامبة

هنباك عنبد الغبروب، وببين النخيبل . وهو ضيف عند مالك قروي، لقضباء سبهرة طيببة

نخيل في هذا الظالم الحالك مخيفة، يهاب السبير ترى سطوة مهيبة، حيث تبدو أشباح ال

أو ! فيها حتى القروي نفسه، وال يقطعها إال لص يبحث عبن رزقبه ببين سبواعد المبوت

فتى شجاع ينشبد المتبع واللبذات، أو ألداء رسبالة عاجلبة دعبت إليهبا ضبرورة وإال فبان 

 .سرى الليل عندهم للصيف في أكثر األحيان

وصببفت المسبباند، جلسببنا وعببن يميننببا . العربيببةبظهببر المضببيف فرشببت الطنببافس 

وأبنبباء الحبي متحلقببون فببي جلسببة منتظمببة متراصببون . وشبمالنا كبيببر األسببرة المضببيفة

تراصاً مزدحماً، وعلى وجوههم يطفح البشر والسرور، وال تكف ألسنتهم تتبادل رمبي 

النكات والطرف، فهي مسرة مضبحكة طبوراء تسبري ببين ذلبك الجمبع سبريان النشبوة 

وهي وخز موجع طورا آخر، لما تنطوي . لبليلة، فتنعش الكِدر، وتهز المرح الطروبا

وكثيبراً مبا تتضبمن . عليه من إشارات وتلميحات يفهمها الذي توجه إليه، آو يعّرض به

أما بعضبها  .تلك النكات أمثاالً رائعة، تضاهي في بالغتها األمثال والحكم في الفصحى

 .بعضها في قالب شعري آخاذو. فمأخوذ من الفصحى بال شك

. عبببد الحسببن، يببا عبببد الحسببن -:تحببرش أحببدهم برفيببق لببه، يقابلببه فببي المجلببس

 ...الماينوش العنگود يگول 

وأردف خايببب آنببي مثببل البعيببر محمببل ذهببب ! حببامض -:أكمببل المخاطببْب المثببل

الما يعرف تبدابيره، حنطتبه : وتنحنح ثالث وهو يغمز بعينه إلى أحدهما! وياكل عامول

 تاكل شعيره

 آني أبوك يا فليح، أراويك انشا هللا: فرد األول

 أي والنعم، ليش ال: فقال الثالث

هذه الكلمة " )غاد من أهلنه ممشه سبع سومات  فسوة عجلنه طيّرت جل البُوه"

(. لقياس مراحبل الطريبق فبي أسبفارهم" الواحد مكاري/ المكارون"يستعملها " سومة"

. أقببل كهبل تببدو علبى وجهبه سبيماء الظبرف والفكاهبةو. فضحك السبامعون وتهامسبوا

 .اهنا! اهنا ابن عفلوك: فهتف به بعضهم

 .خليني. آني زعالن. ال خويه -

 .زعل العصفور على بيدر الدخن زاد دغار: أجابه الذي دعاه بلهجة ساخر

 .ابن عفلوك آني مستعد اصالحكم: فقال آخر
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 !ه ما ندخل بيه احدال خويه، احنه زعلنه وصلحن: اجاب ابن عفلوك

أنبت أعبرف بصباحبك، حرامبي الهبوش يعبرف حرامبي : فامتعض المتبدخل وقبال

 .الدواب

 !آنه دواك..... ابن عفلوك: وتدخل رابع وقال

العصبفور مبال للنخلبة، الزمبي : وقبال. فضحك ابن عفلوك ضبحكة سباخرة طويلبة

 ! نفسك اريد أطير

أعلببن فببي . علببى مثببل هببذه المناوشببات بببين الجالسببين مضببى وقببت لببيس بالقصببير

 -السفرة وهي مصبنوعة مبن سبعف النخيبل-ومدت المائدة . نهايته، عن حضور العشاء

والقرويببون . كببان عشبباء فبباخراً فببي جببودة طبخببه، وتعببدد ألوانببه. علببى طببول المجلببس

. عبد مائبدة تكفبي العشبراتفألجل ضيف واحبد تُ . يبذرون في والئمهم تبذيراً ال يوصف

.... تفضل سيد ماجد  -:وصاح بلهجة مؤدبة. وبعد أن تم إعداد الطعام، نهض الُمضيّف

 . تفضل استاذ

وسبكت عنبدما أخبذ البذين . ثم إلى بعض الوجهاء من الحاضرين، دعاهم بأسبمائهم

ً . دعاهم مكانهم الذي عينه هو لسبيد والسبيد ماجبد هبو ا. ولزم البباقين الصبمت إال همسبا

جلوي من تجار الحببوب فبي النجبف، والقرويبون ال يقبدمون أحبد علبى السبيد ألنبه مبن 

اكتفيببت مببن األكببل قبببل غيببري، ولببم أرفببع يببدي، كببيال يرفببع اآلخببرون . أبنبباء الرسببول

فلو اكتفبى أحبدهم مبن البزاد يتظباهر . في معظم عشائر الفرات تسود هذه العادة. أيديهم

نببادى المضببيف بأسببماء . وحببين نهضببنا مببن المائببدة. كأنببه يأكببل حتببى يكتفببي اآلخببرون

. اآلخرين، ُهم دون الوجبة األولى في المكانة، والوجبة الثالثة خليط مبن كببار وصبغار

 . ياهلل يا جماعة للربعة: وبعد استراحة وجيزة، قال

الربعببة دكببة مسببطحة للجلببوس فببي أيببام الصببيف عصببراً أو لببيالً، وتكببون أمببام 

نهضنا وتقدمنا هبو، وصبلنا إلبى مكبان قبد أعبد . د لهذه المناسبةالمضيف أو المكان المع

فبي جهبة مبن المجلبس ". علنتريبك"يلفظوهبا هبم " لبوكس الكتريبك"وأضيء بمصابيح 

أنتظم نخبة من شبابهم، وتهيأوا للغنباء، ومعهبم آلبة الطبرب الوحيبدة، المعروفبة عنبدهم 

 ...هللا يا: وصاح المَضيِّف بأحدهم مشيراً إليه بيده". ِخِشبَه"

 ً ببدأ الصببوت أول . تنحبنح صباحبنا، وابتلبع ريقبه، ودار نظراتبه ببين رفاقبه مبتسبما

 : األمر خفيضاً، وتعالى تدريجاً بهذا البيت من األبوذية

 انذذا أذكذذتركم ودمذذع النذذين ياهذذل

 

 وبيـذذه مذذا دريتذذوا اشصذذار ياهذذل 

 صذذرف عصذذفور جنذذي بيذذد ياهذذل 

 

 اهذذذو يلنذذذ  وحذذذتر المذذذوف بيذذذه 

 :عن البيت المنسوب لمجنون ليلىوهذا مأخوذ  

 كنصفورة في ك  طفذل ي ين ذا

 

 تقاسذي الذيم المذذوف والطفذل يلنذذ  
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كبان الجمبع المحبيط ببه يتمبايلون، . كتبتها عنه عند انتهاء الحفل. وغنى ثان وثالث

كأنهم السنابل يحركها نسيم هادئ، وعيونهم تلمع ببريق ينم عن تبأثرهم البليبغ بصبوته 

 .تجسده من األبيات من معاني شعر هي صدى أحاسيسهم وعواطفهمالساحر، وما 

فصدح الجميع بأغنية عذبة، تمازجها هزات " أصبعتين"وضرب أحدهم بأصابعه 

الرقاب واألكتاف، وتمايلوا يميناً وشماالً تمايالً منسجماً مع لحن األغنية، تالحقه العين 

وهب أحد الحاضبرين فوسبعوا . مرغمة، وتتركز عليه النفس غافلة عن كل شيء سواه

فببزاد هيبباج المغنببين يضببربون بأصببابعهم، ويببدبكون برجببل . المجببال، وأنببدفع يببرقص

ويصبفقون بأيبديهم، تصبفيقاً ذا لحبن ينسبجم مبع لحبن . ممددة، ويهزون رقابهم وأكتافهم

يلعلببع فببي أرجبباء البسببتان، صبباعداً هابطبباً، متتاليبباً " الِخِشبببَه"وراح صببوت . األغنيببة

 ً وبعد ردح من الوقت عاد صاحبنا ثانيبة إلبى أغنيبة حزينبة،  كانبت مبن أغباني . متقطعا

، لم يجاره فيها أحد، وال واكبها رقص، "حيل وياي"خضير حسن الناصري والزمتها 

فبال . أنغمر بها فهو يميبل، ويميبل معبه الجميبع بأجسبادهم، كبأنهم شبدوا إلبى وتبر واحبد

ن صببوته يتمبباوج، ويببداه تتحركببان تسببمع إال الزفببرات تتصبباعد، وآهببات ترتفببع، كببا

 .حركات الناعي الحزين

مبن محتبرفين،  األغاني الريفية جميلة رائعة بأنغامها، سامية بمعانيها، ألنها ليست

كمببا إنهببا ال تؤلببف وحببدة منسببجمة، ال فببي الببوزن الشببعري، وال  .لكببن ألحانهببا بسببيطة

بيت، إذا به يهجو في آخر، فترى المغني الريفي، بينما يتغزل في . القافية، وال المغزى

يبأتي تبارة . وفي ثالث يعتب ويتوجع، وفي رابع يرسل الدمع ويتذلل أو يمبدح أو يرثبي

وهببم ال يسببتنكرون الغنبباء، وال يببرون . بالضببمير مببذكراً وأخببرى مؤنثبباً بببنفس األغنيببة

واجتنببوا قببول )أجمبع فقهبباء الشبيعة علبى حرمببة الغنباء، وهبم يفسببرون اآليبة . تحريمبه

راس )الريفيببون يقولببون ! وهببذا تكلببف. إن المقصببود بقببول الببزور هببو الغنبباء (الببزور

رقصبات ريفيبة، عبدا فئبة  -فبي المناسببات-والكبل يرقصبون (. المابيه كيف مصه وذبه

وعلببى األكثببر ال تمتنببع عببن حضببور حفببالت الببرقص فببي . بحكببم مكانتهببا االجتماعيببة

كباظم : قص، هتف مضبيفنا بولبدهبعد فترة من الغناء والر. األفراح كاألعراس والختان

 !ولك موم تونس ونس خطارك

وصببحت بببه أمنعببه فمببا ينبغببي أن أوافببق، وهببو . نهببض كبباظم متببردداً حيبباء منببي

أستاد انتو هنا خطار، مالك حق، هبذا المكبان : تلميذي، فأستغرب اآلخرون فقال أحدهم

 ! ماهو مدرسة

ين، فقبد أحضبر جملبة وفي احد فترات االستراحة، قام أحدهم بما يضحك الحاضبر

ضفادع حية، شدها من األرجل بخيط على هيأة قالدة، وغمز بعينيه إلى أثنين سبرعان 

وقببف المسببكين وهببو . فوضببع األول القببالدة فببي عنقببه" بببوده"مببا أنقضببا علببى الجببزار 

وهم -يصرخ مستنجداً بالحاضرين، وقد جحظت عيناه، وتقززت جلدة وجهه، يستغيث 

ولكن الجميبع يشبتدون بالضبحك . ومس وجهه صرخ وتقيأ كلما قفز ضفدع -يضحكون

خايبب اشصبار، تلعبب :  وصباح ببه" أببو طبابق"والسخرية به، وأخيراً نهبض المبالح 
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 !روحك من عگروگ، دجيب

والبتقم ضبفدعاً منهبا وضبم عليبه شبفتيه، ثبم أخرجبه " ببودة"نزع القالدة مبن عنبق 

أببو . هنا أبدى الجميبع اشبمئزازا واسبتنكارا! وقضم يده، وراح يلوكها كما يلوك الكندر

كبان . أخذ يحدثنا بالمناسبة عن أغرب فعلة له -كما قال-طابق، مالح تجاوز سنه المئة 

كانببت . أحيانببا تكببون حمولتببه جنببائز إلببى النجببف. وفببةيشببتغل بالسببفن بببين البصببرة والك

الجنائز تدفن مؤقتا في أماكنها ويسمونها وديعة، ثم يخرجونهبا بعبد سبتة أشبهر متيبسبة 

وأغلببب علمبباء الشببيعة . ويرسببلونها إلببى النجببف لتببدفن بأرضببها احتمبباء باإلمببام علببي

ثبم صبارت . فسبخال يجوز إذا حبدث الت: وبعضهم يحتاط، فيقول. يرفضون نقل الجنائز

وتعشبى ركباب . كأنها أمر طبيعي لما تدره من األرباح على الكثيبر مبن عوائبل النجبف

حمبل أببو طبابق فبي . أبا طابق للعشاء معهبم" نوخذتهم"السفينة، وناموا دون أن يدعوا 

وراح  -الشيال-فلما غطوا في نومهم، تناول كيساً كان معلقاً  على . صدره عليهم الغيظ

خايبين ال ملتو نوخذتنبه، أكلتبوا : ما استيقظوا في الصباح عاتبهم أبو طابقفل. يأكل منه

اال شبدعوة مخلينلبه ! ترانبي ممبت وفلبت الجبيس واكلبت علبى كيفبي. وتزقنبتوا وحبدكم

 هاكثر ملح؟ 

 !وصاح به أحدهم ولك أبو طابك، أكلت أبوي

 .آنه ادري به أبوك: أما أبو طابق فرد عليه

لكببن . حكايتببه، والسببامعون يتببأففون، ويبببدون االشببمئزازكببان أبببو طببابق يقببص 

وعبباد الجمببع ينسببجم بنشببوة . تصبباحبه -الخشبببه-صبباحبنا المغنببي أنقببذنا فغنببى ولعلعببت 

 .الطرب والشباب، وحرقة البؤس والفراغ

 الغناء يف الريف

ال أسبتطيع . ال حبديث باحبث متتببع. أتحبدث ببسباطة. أتحدث عن الغناء في الريف

فالسبلطة تخباف وتكبره اتصبال . يكتنف حياتنا من أمور تسبتدعي الحبذر بسبب ما. ذلك

بينمبا تلعبب الطائفيبة ! المثقفبين ببالفالحين، وهبي تعتببر ببالطبع جميبع المعلمبين مثقفبين

دوراً قذراً في عالقات المعلمين ببعضهم مضبافاً إلبى جهبل الفالحبين، وسبيطرة العقليبة 

لهذا . تخدم ضد مصالحهم، وفي زيادة ثقل قيودهمالقبلية في عالقاتهم، التي كثيراً ما تس

. يصببعب علببّي أن أتنقببل لجمببع المعلومببات النافعببة عببن مسببألة الغنبباء الريفببي والشببعر

وكثيبراً مبا . للريفيين تقاليد، ولهم مطبامح. مضافاً إلى هذا كله ما يتطلبه من وقت ومال

ً . تصطدم تقاليدهم مع مطامحهم تتعارض مبع بعبض  وعلى الرغم من أن تقاليدهم أيضا

تمامباً كمبا صبنع . التعاليم الدينية، فإنهم يسبغون على التعاليم الدينية مسبحة مبن التقاليبد

العرب األولون، كانوا يحولون األشهر الحرم حين يضطرون إلى ذلك، فيقدمون شبهر 

 .ويؤخرون شهراً 

غنيببة تعتمببد األ. غنبباؤهم دائمبباً ال يعتمببد القصببيدة الكاملببة إال نببادراً، ونببادراً جببداً 

وتردد . األبيات المتفرقة، ذات المضامين المتعددة، وكثيراً ما يكون أصحابها مجهولين
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وألحبانهم كمبا هبو . البيبت الواحبد يغنبى فبي عبدة ألحبان مبن ألحبانهم. في أكثر من لحبن

والشبائع منهبا لبديهم بكثبرة . معلوم بسبيطة، بسباطة اآلالت الموسبيقية التبي يسبتعملونها

. ال تعرف عندهم بهبذا االسبم -الناي-هذه اآللة . والخشبهگ والمطبـ" نايال"ليس غير 

وهببي عنببدهم مببن قصبببة طويلببة " نببي"ومببنهم مببن يسببميها " شبببابه"مببنهم مببن يسببميها 

أمببا . ومثقوبببة عببدة ثقببوب تشبببه تمامببا النبباي المصببنوع مببن الخشبببگ بالنسبببة للمطبببـ

أمبا الخشببه . بشيء من القارفمن قصبتين أدق من الناي ملتصقتان ببعضهما گ المطبـ

وهبم يجيبدون . فمصنوعة من الفخار وعلى فوهتها جلد مرقق مثبت بدقة، تشببه الطبلبة

كثيببر مببن األسبباطير التببي نعرفهببا . اسببتعمالها أجببادة تامببة ولكببن بببدون أبببداع وابتكببار

ولكنهم يسبغون عليها شيئا من تقاليبدهم وعباداتهم، حتبى كأنهبا . بالتراث موجودة لديهم

أخذ بعضهم يتحبدث فبي البديوان عبن مجنبون ليلبى، التقبى بحبيبتبه . ثت في محيطهمحد

لم يشعر بالجوع . وظل حيث هو ينتظر عودتها. ليلى، وعدته إنها ستعود إليه، بعد قليل

. ومبرت األيبام، وهبو لبم يببرح مكانبه، ومبات حيبث هبو. والعطش، لم يشعر بأي شيء

 !غطاه العشب وهو هيكل متيبسو. متكأ على جدار من طين، من بيت مهجور

 مثلذذذذك بلذذذذغ مجنذذذذون مذذذذن واِعَدنـذذذذه

 

 !النشذذذ  بذذذاني عليذذذه ويذذذابس ل نذذذه 

وهم شغوفون بالحديث عن حب عنتر لعبلة وبطولته، يذكرونها وكأنها ألحد أبنباء  

ومملكة الجن التي حاربهم فيها اإلمبام " بئر ذات العلم"قبيلتهم، ولم تسلم منهم أسطورة 

وبعبض مبا . وكرمه، ماال تعرف عنه فبي التبراث" حاتم الطائي"ويصوغون عن. علي

 :يغنى من شعرهم، منقولة معانيه من القصص الدينية

ــوني   مثــــل آدم ا رتيــــت وعنــــه اطلعــ

 

 الولي اكل من هاي هـم وهـدنوني   

 هم ابين واتع  بيه وهـم امشـي عنـه    

  

 

ـــجنه      ــه الـ ــن بنـ ــداد مـ ــن شـ ــرت ابـ  صـ

هبم يروونهبا وال . مطابقة ألصل قصيدة من الفصبيحوبعضها يبدو لي إنها ترجمة  

قبرأ علبي أحبدهم . أما التي هي باللغة الفصحى فمنسوبة لوضاح اليمن. يعرفون ناظمها

 "روضة"هذه القطعة هي في حبيبته 

 :هي

 النذذذذذذي بوعذذذذذذد ويذذذذذذاح

  

 

 التبذذذذذذذذن  نذذذذذذذذه 

 
 وي  ذذذادي ابنذذذد ليذذذك

 

 لَذذذذذذذذي ال تذذذذذذذذتدنه 

 
 :هو

 النذذذذذي بوعذذذذذد ويذذذذذتا 

 

 

 بيذذذذتجالمذذذذن ِرَد   

 
 ن يشذذذذذذ ل النذذذذذذينچال

 

 

 نفسذذي دنذذت لذذيج 

 
 :هي
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 الخبذذذذذتز خبذذذذذز ي ذذذذذود

  

 

 محذذذذذد ي ذذذذذتوگه 

 
 منلماتذذذذذذذك الِشذذذذذذذتناف

 

 لجذذذذذل المطوگذذذذذة 

 
 درب المشذذذيته النذذذوب

 

 بالذذذذذذذذك تذذذذذذذذتمر  

 
 َوْرَوْر تذذذذذذِرِح ويثذذذذذذتور

 

 منتلذذذذذذه َشذذذذذذـر  

 
 :هو

 گمنذذذه وبنينذذذه السذذذور

 

 بنيذذذذتان تمتكيذذذذتن 
 

 بيذذذذه ا ذذذذنن  طابذذذذتور

 

 يتتتنچصتتوجر و   

 : هي

 درب المشذذذذيته انذذذذوب

 

 يذذهبعمذذد  ارد امذذر  

 
 َشذذذتْنتِذر عنذذذد النذذذتا 

 

 لذذذذذتو ردف اخذذذذذتليه 

 
وهذه األبيات من قصيدة وضاح اليمن حصلت عليها وال أدري أهبي كاملبة؟ لكنبي 

التببي هببي كترجمببة لهببا إلببى اللهجببة  -العاميببة-سببوف لببن أهمببل البحببث عنهببا وال عببن 

 :العامية

 تَذذذذذذذذذذتلجَن دارنذذذذذذذذذذاأال ال : يالذذذذذذذذذذت

 

 إن أبتانذذذذذذذذذذتا رجذذذذذذذذذذل  تائذذذذذذذذذذتر 

 
 فذذذذذذذاني طذذذذذذذتال   ذذذذذذذترة  : يذذذذذذذتلت

 

 منذذذذذذه و سذذذذذذيفي صذذذذذذتار باتذذذذذذتر 

 
 فذذذذون التبحذذذذتَر مذذذذا بيتننذذذذتا: يالذذذذت

 

 فذذذذذذذوني سذذذذذذاب  مذذذذذذذاهر: يذذذذذذتلت 

 
 فذذذذوـن القصذذذذر عذذذذالي البنذذذذا: يالذذذذت

  

 

 فذذذذذذذوني فذذذذذذذتويه طذذذذذذذتائر: يلذذذذذذذت 

 
 فحذذذذذذولي أخذذذذذذوة سذذذذذذتبنة: يالذذذذذذت

 

 فذذذذذذذاني  الذذذذذذذ  يذذذذذذذتاهر: يلذذذذذذذت 

 
 فلذذذذذذتي  رابذذذذذذ  دونتنذذذذذذتا: يالذذذذذذت

 

 فذذذذذذذذاني أسذذذذذذذد خذذذذذذذذتادر: يلذذذذذذذت 

 
 فذذذذذذذأن و مذذذذذذذن فتويذذذذذذذتنا: يالذذذذذذذت

 

 فربذذذذذذي راحذذذذذذتم  افذذذذذذتر: يلذذذذذذت 

 
 لقذذذذذذذتد أعذذذذذذذتييتنا حذذذذذذذتجة: يالذذذذذذذت

 

 فذذذذذذت ِف إذا مذذذذذذا هجذذذذذذع السذذذذذذامر 

 
 واسذذذذذق  علينذذذذذا كسقذذذذذتوط النذذذذذد 

 

 ليلذذذذذذذذذذذذة ال نذذذذذذذذذذذذتا   وال  مذذذذذذذذذذذذر 

 
: مثل قول أحدهم. الخواطربينما هناك معان أكثر الظن أنها جاءت من قبيل توارد 

 ذم لو مدح مقبول بس طاري اهواي  جيبولي النمام خل يگعد وياي

 حديث األحبة في مسمعي  أحب العذول لتكراره: إنه يطابق قول الشاعر

 بگلبي تسع جروح حيل اوجعني نعله على بوه الگال مطرب يغني: وهذا البيت
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 :وذلك أسبق" ليلىمجنون "أال يطابق ما قاله أحمد شوقي في رواية 

 يقولذذذذذذذذذذذذذذون ب ذذذذذذذذذذذذذذا  نذذذذذذذذذذذذذذى

  

 

 لقذذذذذذذذذد  نيذذذذذذذذذت مذذذذذذذذذن كربذذذذذذذذذي 

 
 عينك تبوگ النوم لو مثلي واعي   لـيْت أنا ي تواي للنجم راعي: وهذا القائل

 :الم يقل الشيخ دمحم رضا الشبيبي مثله

 أتسذذذ ر هذذذذا الليذذذل أجفان ذذذا الوطذذذ ا 

 

 وتجتنذذذذ  اإل فذذذذاء مثلذذذذي أم تغفذذذذتو 

 
الشببيبي مستوضبحاً عمبا إذا كبان لبه إطبالع باألغباني ذكرت هذا للشيخ دمحم رضبا 

وقبول " تجتنبب"فأعجبب ببه أشبد إعجباب، وراح يقبارن ببين قولبه  . الريفية وأخذ عنبه

قببال أنببه تعبيببر رائببع عببن حاجببة العاشببق البالغببة لغفببوة عببزت عليببه "  تبببوگ"الريفببي 

 :وكما قال شاعر قديم. فتضطر عينيه ألن تسرقها

 منذذذي مذذذا جذذذرف خطذذذرة علذذذى القلذذذ 

 

 فيذذذذك إال اسذذذذذتترف عذذذذن أصحذذذذذتابي 

 
 مذذن دمذذوع تجذذري فذذان كنذذت وجذذدي

 

 خذذذتاليا أسذذذتندف دمذذذوعي انتحذذذتابي 

 
 :قال ريفي

 أ ذذحك گبذذا  النذذا  وأنحذذ  بذذالِخلي

 

 لَْسلَه ال اَو  و لَسذالح يَسذتَمر يَنِسذلي 

 
باب تناول شعراء الريف لمعاني الفصيح واسعة جبداً لبو ترسبلت فبي نقبل األمثبال 

الحتجت إلى وقت كبير، ولم يقصر الباحثون في الشعر الشعبي عن نقله ومقارنته منها 

 :باألصل، وفاتني أن أضم هذه األبيات

 :  فقد جارى أحدهم قول أبي نؤاس

 أيذذذا جارتذذذا مذذذا أنصذذذ  الذذذدهر بيننذذذا

 

 تنذذذذذذالي أياسذذذذذذمك ال مذذذذذذوم تنذذذذذذالي 

 
 :فقال الريفي

 نحذذذل جسذذذمي وبكذذذت روحذذذي تنذذذالي

 

 تنذذذذذذذذاليهبطنذذذذذذذذه والنذذذذذذذذتذ  بيذذذذذذذذه  

 
 يجذذذذتار الدهذذذذتر مذذذذا أنصذذذذ  تنذذذذتالي

 

 نخلذذذذ  اهمذذذذتومنه و نجسذذذذم سذذذذتويه 

 
 :وجارى آخر قول شاعر فصيح

 ولذذذذو كذذذذان سذذذذ ما واحذذذذدا  التقيتذذذذه

 

 ولكنذذذذذذذذه سذذذذذذذذت م و ذذذذذذذذان و الذذذذذذذذ  

 
 ن ثالث سهام ياهو األصدهچال     لو سـهم واحد جـان يمكن أرده: بقوله

 :وجارى الحاج زاير الدويج قول الشاعر

 وابذذن الكلذذ  والكلذذ  جذذد  هذذو الكلذذ 

 

 وال خيذذر فذذي كلذذ  تناسذذتل مذذن كلذذ  

 
 طفذذذر بيـذذذه بمسذذذتايسته ويذذذـد  : فقا 

 

 وعلذذذذذذذـي طالذذذذذذذت أنفاسذذذذذذذه ويذذذذذذذـد  
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 جلذذذذذذ  هذذذذذذـو وأبذذذذذذو مثلذذذذذذه و يذذذذذذـد 

 

 مذذذذذذن سذذذذذذابع جذذذذذذد ينذذذذذذب  علذذذذذذتيَه 

 
إنهببا أبيببات فاقببدة للحببرارة والجمببال بببل حتببى األلفبباظ الريفيببة ذات الحببس الملتهببب 

وفي أغانيهم ما هو مأخوذ صراحة من الفصيح، ولبذا يتسبم بالركبة . والرنين الموسيقي

والفجاجة إذ يدفع في موكب البيت الذي ربما جبرى مجبرى سبائغا عبذبا حتبى إذا أقحبم 

 : هذا الذي قال. رتبكتالمعنى المنقول تخاذلت األلفاظ  وا

 متذذى يذذا كذذرام الحذذي عينذذي تراكمذذوا

 

 واسذذذذمع مذذذذن تلذذذذك الذذذذديار نذذذذداكموا 

 
 :قال مثله ريفي

 مثذذذذذل  ذذذذذيم السذذذذذخ  هذذذذذي تذذذذذراكم

 

 جتلتذذذذذذذذذذذذوني ينذذذذذذذذذذذذذالي تذذذذذذذذذذذذراكم 

 
 إكذذذذرام الحذذذذي متذذذذى عينذذذذي تذذذذراكم

 

 ونذذذذذذذداكم بالذذذذذذذتديار ينذذذذذذذتم عليذذذذذذذته 

 
 :وقول المجنون

 كنصذذذفورة فذذذي كذذذِ  طفذذذل ي ين ذذذا

 

 المذذذوف والطفذذذل يلنذذذ  تقاسذذذي ألذذذيم 

 
 :قال مثله الريفي

  نذذذذه اذكذذذذركم ودمذذذذع النذذذذين ياهذذذذتل

 

 وبيذذذذذه مذذذذذا دريتذذذذذتوا صذذذذذتار ياهذذذذذتل 

 
 صذذذذرف عصذذذذفور جنذذذذي بيذذذذد ياهذذذذل

 

 اهذذذذتو يلنذذذذ  و حذذذذر المذذذذوف بيذذذذته 

 
 :وللشاعر علي الشرقي هذا البيت

 علذذذذذذى الرفذذذذذذق أيت ذذذذذذا الماشذذذذذذطاف

 

 فمذذذذذذا بذذذذذذين طياتذذذذذذه يلذذذذذذ  صذذذذذذ  

 
 :هذا المعنى وكان مأخذا فجا وأخذ زاير حسين الحياوي منه

 ْبذذذرفِْج يذذذا ماِشذذذطاْف الشذذذنَر بذذذالرا 

 

 وب يذذت أسذذحن ب ايذذه الذذرا  بذذالرا  

   
 :ومن قول احدهم

 احذذرش ب ذذذا جسذذذدي وكذذذل جذذذوارحي

 

 و أشذذذذتفق علذذذذى يلبذذذذي  نذذذذتك فيذذذذه 

 
 :أخذ الريفي قوله

 أحرگ جميع ع ذاي مذرخ  عليذه

  

 

 يذ  انتذه بيذهچبس ال تمذتر بالذترو   

 
 أحدهم وإذ قال

 ولو باف مذن أهذوا  وسذ  حشاشذتي

 

 لقلذذذذذت ادن منذذذذذي أي ذذذذذتا المتباعذذذذذتد 
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 :وقال الريفي

 ولفذذي وأ ذذتار عليذذه مذذن ح ذذن أمذذه

 

 

 ب لبي واگو  بنيد جذان ويذن أ ذمه 

 
 :وحين قال الحبوبي

 اسذذذذذقني كأسذذذذذا  وخذذذذذذ كأسذذذذذا  إليذذذذذك

 

 فلذيذذذذذذذذذذذ النيذذذذذذذذذذت  أن نشذذذذذذذذذذتتركا 

 
 :رد عليه الريفي

 والثذذذذتاني ليذذذذتهأت نذذذذه بذذذذأو  كذذذذا  

  

 

 

 يشذذذ ر لذيذذذذ النذذذي  نشذذذرب سذذذويه 

 
 :وهم يبالغون شأنهم شأن شعراء الفصيح

 دمنذذذذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذذذذ ه البسذذذذذذذذذذذذتان"

 

 "بَِطـْل يدالي 

 ومتنجذذ  بذذذدنياح مايَذذك سذذذ ه لذذذو 

 

 "دمني من اهـد  اليوم للمشذ د ايذرو  

 
وهبي مرتفبع عباٍل ودمبوع  -النجبف-تماماً دموع هذا الريفي تسيل حتى تصل إلبى 

 :شاعر الفصيح تغرق نوحاً إذ لم يغرقه الطوفان، وتحرق نيران قلبه الخليل

 لذذو صذذادف نذذو  دمذذع عينذذي  ذذتريا  

 

 أو صذذذادف لذذذوعتي الخليذذذل احتريذذذا 

 
وفي أحيانا كثيرة يجسد الريفي حياته بسائر ألوانها فيمبا يقبول فبي أغانيبه، كوحبدة 

 :األسرة في تعاونها على السراء والضراء

 بذذذذذذذذذوي أنذذذذذذذذذت أمذذذذذذذذذي وأنذذذذذذذذذت"

 

 "وأنت أَخي ليه 

 أنت الِ لت ي واي ط  وانه الـمذك"

 

 "أننذذادي مذذن عذذاداح وأشذذرح ب مذذك 

 
وإذ يصور مشاعره في أية حالة مبن حاالتبه، يسبتعمل الحيباة الماديبة التبي يحياهبا 

 "هلته على راسي جيت لِسماد الدار: "ويعانيها أو تحيط به

 :سلمىتماما كما فعل الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي 

 أمذذذذذذذذذذن أم أوفذذذذذذذذذذى دمنذذذذذذذذذذة لذذذذذذذذذذم

 

  

 

 

 بحومانذذذذذة الذذذذذدرا  فذذذذذالمتثلم تكلذذذذذم 

 
 :وإذ يريد أن يتخلص من نفسه بانتقام أسى ولوعة

 بسذذذذذذذذذذذذذيان اطم ذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذرو 

 

 واسحه علي ه      

 :يقول. وإذا يتألم من حظه في الحياة وما هو فيه من متاعب

 طرحذذذذذذذذذذذذذذي بصذذذذذذذذذذذذذذخر ذبذذذذذذذذذذذذذذوا

  

 

 ومسحاتي جلت 

أبديا، مبتعدا عنه كأنه القاتل حكم عليه بالجالء بعيدا عن ويعلن تركه الحبيب تركا 

 :األهل والعشيرة
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 لدگذذذذذذذذذذتو  بنذذذذذذذذذذتد هذذذذذذذذذذواي

 

 هذذذذذذذذ  إصذذذذذذذبع وعذذذذذذذاب 

 
 مثذذذذذذذذل المجتذذذذذذذذذل واجلذذذذذذذذذو 

 

 بذذذذذذذذذذذذذذديار الجنذذذذذذذذذذذذذذاب 

 
 :وقد يتمرد فيعلن تمرده بأغنيته على العقيدة واألولياء

 اگذذرب مذذن أهذذل البيذذت ال مذذر ننخذذا 

 

 يصذذذذب  نبذذذذي وينذذذذزار الِولفذذذذه ويذذذذا  

 
 "متول  النبا  بس للنذورة"و 

 هذا و ما  طمذاع مذور و ا و "و

 

 "ويذذذه الفقيذذذتر ينيذذذل وعنذذذه تحذذذتو  

 

 
 اركذذ  سذذتحير الليذذل و حذذارب و" و

  

 

 "من كون ما ير ار بالشلفه ا لَه 

 

 
 "خافنه ما يدري  انه أرد أورجه  اصند لبو نجيماف درجة على درجة"و       

للخفباش عنبدهم، اختباره ألنبه يرتفبع بطيرانبه عاليبا فبي الجبو، وسحير الليل، اسبم 

 .وألنه سريع وخفيف

 " شت عگل هللا ومّوت لوتي: "وقال مهوال من عشيرة مريط

أرْد : لتحقيق أمنيتها فتوجهت ألخيه العباس( ع)ويئست ريفية من استجابة الحسين

 !َشيَبني الحسين أنخه أنا العباس

بببر زوجهببا تعاتببب رقيببب األمببوات وحارسببهم عببن ووقفبت إحببدى الريفيببات علببى ق

لماذا تحجبه انه إنسان بسيط لبيس لبه مبن صبفات الرجبال اآلخبرين، ! العودة إلى الحياة

 !يسجان خله يجي": انه ليس من اللصوص وال من أهل الكرم أيضا

 الهذذذذذذذو الطذذذذذذذافر الطوفذذذذذذذه

 

 والهذذذذذذذذذو الطلجذذذذذذذذذه جفوفذذذذذذذذذه 

 
 اريذذذذذذد  يذذذذذذنف  الصذذذذذذتوفه

  

 

 "ويسذذذذذذذذوي للبنذذذذذذذذاف اعبذذذذذذذذي 

 
 ً  : وهناك من حاول يطور األبوذية، فتالعب بالوزن، واأللفاظ معا

 بِذذذذذذَد ويذذذذذذاحس البسذذذذذذاگه منذذذذذذادين

  

 گذذذذذذوايم ماب ذذذذذذه عنذذذذذذدي منذذذذذذادين 

 
 بسيفه سن، علَي افتن، زغير السن، يزايد فن

 على عرب ومعادن 

 بالطلسم مگلوب ليَه( قرأه)مرا 

ال ترجمانببا عببن واضببح إن هببذا مببن صببنع الببذين يمارسببون نظببم االبوذيببة كفببن، 

 .عواطفهم وأحاسيسهم

وأنبا اعتقبد إن البذين مارسبوا نظبم الملمبع . ومثل هؤالء الذين نظموا ما عُرف ببالملمع

في األغلب هم من المثقفين الذين يرتادون الريف سعياً وراء العيش، أي إنهم من المعممبين 

 .سهمالذين يقصدون األرياف للتوجيه الديني وجباية الحقوق الشرعية ألنف
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 :قال احدهم

 ولمذذذذا رأيذذذذت النذذذذا  للحذذذذج أيبلذذذذوا

 

 أنذذذذا الذذذذدارح يحلذذذذتو الطذذذذو  حييذذذذت  

  
 ويبلذذذذذذذذت الجذذذذذذذذدار وبنذذذذذذذذتد هذذذذذذذذذا

 

 طفذذذت حولذذذه وطويذذذل الليذذذل حييذذذت 

     
 أتيتذذذذذذذذك طذذذذذذذذتاريا  يفذذذذذذذذتا محبذذذذذذذذا

  

 

 

 عالمذذذذك ماگمذذذذت يذذذذا تذذذذرف حييذذذذت 

   
 ومذذذذذا رحبذذذذذت بذذذذذي كرمذذذذذا ولطفذذذذذتا

 

 يذذذذذذدوم الذذذذذذتمنتني وگاطذذذذذذتع  نيذذذذذذه 

 
أمبا الفصبيح فهببو تشبطير لبه، ولبذا تجببد إن " أبوذيبة"يببدو لبي واضبحا إن األصببل 

 . عنه، بحيث ال يفقد انسجامه ومعناه" األبوذية"باإلمكان فصل 

وعلى بعد مابين الريف المصري والعراقي، فقد وجدت تشابها في بعبض المعباني 

. يباة فكالهمبا ريفبيفي شعرهم الغنائي، ال يبعد أن تكون عفو الخاطر بسببب تشبابه الح

 :من أغنية تغنيها المطربة ليلى مراد

 البحذذذذذذذذذذر بي ذذذذذذذذذذحك ليذذذذذذذذذذه

 

 سذذذذاعة مذذذذا خطذذذذرِف عليذذذذه 

 
 :عبّر العراقي نفس المعنى بأروع من هذا، وزاد عليه، إذ قال

   ذذذذذو  الجذذذذذرف صذذذذذوبين

 

 ِمذذذذذذذذذن َ ذذذذذذذذذرب هذذذذذذذذذواي 

 
ذذذذذذو  فرحذذذذذذذان  وامذذذذذذَس ال ا

 

 وأتبسذذذذذذذذذذذذذذذتم المذذذذذذذذذذذذذذذاي 

 
أمبا حبيببة صباحبنا العراقبي، فقبد عبم  المصرية ضحك لها البحر حين مرت عليه،

 ً  :وقال مصري آخر. النور جهتي النهر، وبدا الهواء فرحا والماء باسما

 جالبيبذذذذذذذذوا اگذذذذذذذذالم اگذذذذذذذذذالم

 

 حرمتنذذذذذذذذي النذذذذذذذذوم انذذذذذذذذا 

 
 "مسعود العمارتليه"غنت مثل هذا المعنى وبأسلوب أروع منه المغنية 

  ذذذذذوب الحمذذذذذر ذبيذذذذذه

 

 بذذذذذذذذذذذذذي جذذذذذذذذذذذذذتتلتيني 

 
 المذذذذذذذذه  الوجنذذذذذذذاف

  

 

 والحنذذذذذذذذذذذذك دينذذذذذذذذذذذذي 

 
مببن عبيببد اإلقطبباعي دمحم  -محافظببة ميسببان اليببوم-ومسببعود مغنيببة مببن العمببارة 

وعاشببت فببي بغببداد كثيببرا تببرفض أن . العريببي، تزيببت بببزي الرجببال، وامتهنببت الغنبباء

وفبي أسبارير وجههبا عنبدما تغنبي . وكانبت فبي أغانيهبا حبرارة ولوعبة. تنادى بالتأنيث

عببرف إليهبا ببذلك، مبنهم أخببي تعبيبر عميبق عبن انفعاالتهبا، وقببد صبرحت لببعض مبن ت

لها أغاني تزيد على تسبع . شعورها بسمة العبودية واالسترقاق كان يؤلمها. حسين وأنا

 . وثالثين أغنية طبعت في أسطوانات

ولكن لمباذا لبم نجبد الريفبي العراقبي يسبتطيع معالجبة الشبعر مثلمبا يعالجبه الريفبي 

شباعر مصبر الريفبي فبي األغنيبة . المصري أو اللبناني أو السوري في الشبعر الغنبائي

بينمببا نجببد . يعببالج موضببوعاً واحببداً فببي قصببيدة  فببي الحببب أو مختلببف جوانببب الحيبباة
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الريفببي العراقببي ال يعببالج شببؤون حياتببه إال ببيببت أو بيتببين ال يجمعهببا قافيببة ووزن، 

يسبتعرض أحبدهم حياتبه، مبن شببابه . بصورة ليس أكثر مبن اإلشبارة العبابرة والتلمبيح

 :، فلم ير غير المتاعب واآلالمحتى مشيبه

 گلذذذت ان  ذذذت بلذذذواي بذذذاو  شذذذبابي

 

 مذذا أدري تذذالي الشذذي  يكثذذر عذذذابي 

 
ويتغنى آخر باستغراب، كيف لم يشب، كيف لم يمبت؟ وهبو لبم يجبن ثمبر غرامبه، 

 !فاته التمر، وظل حارسا للسعف؟

 ال شذذذذذذذذذذذذذذي  وال مذذذذذذذذذذذذذذاف

 

 گلبذذذذذذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذ واته 

 
  ذذذذذذذل بالسذذذذذذذن  نذذذذذذذاطور

 

 والتمذذذذذذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذذذذذذتاته 

 
وراء هم األول، الذي الزمه في شبابه، وزاد في عهد مشيبه، ومبا هبي متاعبب ما 

واضبح إنهبا ليسبت همبوم غبرام، ولبواعج . الثاني التي صمد أمامها فلم يشب ولبم يمبت

حب، إنها هموم حياة اجمعها، في العيش، والحب، والكرامة، ممبا يعانيبه مبن اسبتعباد، 

ولبيس . تقاليد الثقيلة الجاثمة فوقه ككبابوسوإذالل، وكدح، وحرمان، بظل اإلقطاع، وال

المغنبي الريفبي، يسببك . كبال، هبذا فبي الغنباء فقبط. معنى هذا ال ينظم القصبيدة الطويلبة

كمبا . فقبط يجمعهبا لحبن واحبد. أغنية ال يجمع أبياتها وزن أو قافية، أو موضبوع واحبد

أن يقدم ويؤخر  -نفي بعض األحيا-أنها باإلمكان أن تغنى بالحان متعددة، إنما يضطر 

وهو يخلط في أغنيته، ويتنقل، ببين هبزل وجبد، وعتباب، وغبزل، . بين الصدر والعجز

وشتيمة، وتضجر من الحياة، واألحباب والدهر، والهموم الثقيلة، التي تضارع دموعبه 

 .الغزيرة

 من دمع النيون       صب  بر   رگان 

باسبية والمعبروف إن معناهبا وبرس يقصد به هنا موقع أثري بين الحلة وناحية الع

 . برج وهو من آثار نمرود ملك الكلدانيين الذي كان خصماً إلبراهيم

أستطيع بعد هذا أن أقبول إن السببب األول فبي هبذه الناحيبة هبو القيبود االجتماعيبة 

فعالقبة رئبيس العشبيرة برجبال البدين البذين يسبتمدون مبوارد . النابعة من التأثير الديني

والعشببائر، فهببم يقصببدون القببرى فببي المواسببم، يعظببون ويرشببدون، عيشبهم مببن القببرى 

وعلى أن أكثر ما يهمهم هو دفع الفالحين ألداء ما يترتب علبيهم مبن حبق اتجباه رجبال 

لكنهم أيضباً يتطرقبون إلبى مختلبف مهبام الشبريعة مبن ( الذين ارتبطوا بالعشيرة)الدين 

وثانيباً أميبة . ي رأيهبم الغنباءاألحكام الشرعية في الواجبات، والمحرمبات، ومبن هبذه فب

الفالح العراقي، وبينما كان يمارس الشعر الغنائي في مصر أمثال أحمد شوقي، وأحمد 

رامي وغيرهم، كان األديب العراقبي يخشبى ذلبك، ألن ذلبك فبي نظبره يخفبض منزلتبه 

 . العلمية، والواقع تؤثر على مصلحته المعيشية التي هي باسم الدين

ض الدينيين ببااللتزام بهبذا لحبد انبه رفبض اإلصبغاء للشبعر إذا عمال بهذا غالى بع

وقد سبمعت السبيد عببد . في حفالت األعراس في النجف -كما هو معروف-تلي بترديد 
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تحبدث انبه صبرخ بأحبد . الصاحب الحلو وهو أحد ثقباة زمانبه، عبرف بالزهبد والبورع

كمببا . ادة المتبعببةقببراء التعزيببة وهببو علببى المنبببر يببردد قصببيدة رثبباء الحسببين علببى العبب

يببروى أن سبببب تببرك السببيد دمحم سببعيد الحبببوبي للشببعر إن نقاشبباً دار بينببه وبببين أحببد 

هذا ليس مبن اختصاصبك، : المعممين في مسألة فقهية، وبحقد ولؤم، قال له ذلك المعمم

ولكنببي أخيببرا وجببدت بعببض شببعراء النجببف ! إنمببا اختصاصببك نظببم الشببعر فببي الغببزل

السيد جعفر الحلي، قد نظموا شعراً شعبياً كثيرا وتفوقوا وهو كالسيد موسى الطالقاني و

 .أيضا صالح للغناء

والبد أن يتبدل نظر الريفي يوما ما، والبد أن تتطور األغنية عنده فقبد تقبدم كثيبراً 

من ذوي األصول ألفالحيه أو حتى الفالحين فسجلوا أصواتهم باسطوانات فبي مختلبف 

مثبل مسبعود العمبارتلي، داخبل حسبن، .فبي الغنباءالشركات، وأصبح بعضهم مبن محتر

وسبيحاول الريفبي أن . حضيري أبو عزيز، ناصر حكيم وخضير حسن وكثيبر غيبرهم

بسبببب تالقببح اللهجببات،  -المشببيتين-يشببارك بكببل طاقاتببه، ولكنببه سيضببطرب ويضببيع 

فويل لألجيال القابلة من ثقبل العببء ووعبورة الطريبق وبعبد . واالضطرابات السياسية

 . رةالمسي


     !من خرج على اإلسالم

صدر في الجرائد عن العائلة المالكة نظام يقتضي بسحب أسم من خبرج منهبا عبن 

-انتشرت انتشارا فضيعاً علبى قاعبدة . ولكن إشاعة  ترددت على ألسن الناس! اإلسالم

تملصبت مبن " عبزة"مفادهبا أن ابنبة الملبك فيصبل األول وتبدعى  -تنقبل عنبي أسبمع ال

وإنهبا . أثناء اصطيافهم وفرت مع حبيبها المسبيحي البذي كبان طباخباً فبي القصبرأهلها 

، والطبباخ 5/8/0008ظهبرت هبذه اإلشباعة فبي . ذهبت معبه إلبى إيطاليبة وتبزوج بهبا

وجبد ". انستاسبيا"وتنصبرت هبي باسبم " أنستاسيو هار المبيبدس"يوناني األصل أسمه 

خبباض القرويببون أيضبباً هببذا . ائهمالنبباس مببا يشببغلون بببه ألسببنتهم، ويجببادلون فيببه بببآر

وعلبى عبادتهم يطرحبون كبل قضبية علبى بسباط عشبائري، ويعطبون الحلبول . الحديث

وإنه لبن يهبدأ . أن عبد اإلله، يجوب البلدان بحثاً عنها: وهكذا راحوا يشيعون. عشائرية

 !وال يقر له قرار حتى يعود برأسها، وينتقم من ذلك المسيحي، الذي خان الخبز والملح

يببدي بعضبهم إعجاببه . وفي المدن آراء شبتى، يصبدرها الالهجبون بهبذه اإلشباعة

بينما ال ! ويصرخ بعضهم، عاهرة تافهة. الشديد بابنة التاج التي آثرت الحب على التاج

قصبور الملبوك تضبم ألوانبا مبن الفضبائح والمنكبرات، . يرى بعضهم في األمبر غراببة

، وباسبمهم تهبدر الحقبوق، وتزهبق أرواح، إنهم يتقلبون في مخادع الشبهوات والفسبوق

فببأي غرابببة أن تمببرق مببن نوافببذ . وتببراق دمبباء، ويصبباغ مببن القببوانين قيببوداً وأغببالالً 

ولعلها فرت استنكارا . القصر واحدة من تلك الفضائح تعلن عما يمارس بنهم في الخفاء

 !لما كانت تشهده من مفارقات في حياة ذويها المالكين
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 امتحان وامتحان

فيما نحن في غمبرة االسبتعداد لالمتحانبات النهائيبة، فوجئنبا ببأوامر وزاريبة تحبتم 

أمبا مبنهج االمتحبان، الدراسبة . علينا أن نتهيأ المتحان يكون موعده منتصبف شبهر آب

مبن البذي . اإلعدادية، مضافا إليبه التربيبة، أصبول التبدريس، علبم االجتمباع والزراعبة

عاً، هم المعلمون الذين عينوا بموجب حاجبة وزارة سيؤدي هذا االمتحان؟ المقصود طب

كبان هبذا . وتم تعيينهم بعد مقابلة لجنة مبن رجبال التربيبة. المعارف إلى معلمي العربية

عينبت بنباء علبى إعبالن عبن حاجبة وزارة . وكنت واحد من هؤالء 0004/0008عام 

تبدريس . عهد إليهم وفعالً قام هؤالء بما. 0005المعارف إلى معلمين للغة العربية عام 

ببل إن .  العربية في مختلف الصبفوف، تعلمبوا أصبول ذلبك مبن زمالئهبم األسببق مبنهم

بعضهم كان يملك قدرة على تدريس سائر الدروس، حتى الرياضة، وذلك ما لم يكن له 

 ً عينبوا بالشبفاعة، ولبذا قبابلوا ..... أما بعض هؤالء فإنهم حفباة . به علم حين كان معمما

أوامبر البوزارة هبذه فبي اعتقبادهم ال تنبالهم مباداموا تحبت . اكتراث واهتمام األمر بعدم

الخيبر -ويبدرك اآلخبرون إن . حماية الشفاعة، لهم مكانتهم عند أولبي األمبر فبي الدولبة

 .فال يخافون وال يحزنون -يعم

، ألبم يكبن 0004ألم أقابل لجنة؟ ألم أدخل دورة تربوية صيف . أنا أيضاً لم أكترث

وتقارير المفتش؟ ألم تؤكبد نجباحي فبي . معلما للغة العربية: يني يشير بصراحةأمر تعي

أداء ما عهد إلّي؟ لن أشترك مادام هذا االمتحبان فرضباً غيبر أصبولي ومنافيباً لألسباس 

عينبببت ثبببالث منببباطق، بغبببداد، البصبببرة والموصبببل إلجبببراء . البببذي عينبببت بموجببببه

المعنيبين، كبل حسبب المنطقبة التبي وحسب الموعد المحدد قصد كثيبر مبن . االمتحانات

 .هو فيها، المكان ألداء االمتحان

لست أدري كيف أقدم بعضهم علبى االشبتراك فبي االمتحبان، وهبو خبالي الوطباب 

أتبراه أقبدم جهبالً وغبباًء بمبا . حتى من العربية التي عين على أنه من ذوي الكفاءة فيهبا

تفرض على أسباس مبن التخطبيط  سيالقي من حرج؟ أم استهتارا بهذه االمتحانات التي

والبرمجة لرفع مستوى التربية والتعليم؟ كيفما يكن من أمر فقد حضر الكثيرون وتمت 

أعظببم أنهببار : التببي كببان منهببا. أجبباب علببى أسببئلة الجغرافيببة. هببذا هببو أحببدهم. المهزلببة

 !سيحون وجيحون ونهر في الجنة: العالم؟ أجاب

 !وجبل شريشفان في النجفجبل واق واق : أعلى جبال العالم؟ أجاب

 ! النجف في عيد الدخول: مدينة نفوسها أكثر في العالم؟ أجاب

أفبرغ مبن  -المعروف عن هبذا الرجبل إنبه جاهبل مفبرط بجهالتبه، إنبه كمبا يقولبون

عبين بشبفاعة قريببه ذا المكانبة . كان مشكلة فبي كبل مدرسبة يعبين فيهبا -فؤاد أم موسى

أول األمر يمارس الربا، وحتى في هبذا فشبل لغبائبه كان . المرموقة في الزعامة الدينية

 ! وجهله

وجبل شريشفان موجود في محلة العمارة في النجف، في األصل هو أحد الرواببي 
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الثالث البيض وقد دفن بينها اإلمام علي ثم انتشرت عليها دور المدينبة القديمبة احبدهما 

الببديك والثالثببة تقببع فببي شببمال القبببر وتببدعى جبببل النببور والثانيببة جنوبببه وتببدعى جبببل 

 .الجنوب الغربي عرفت بجبل شرف شاه وحرفه العامة إلى شريشفان

عبباد الكثيببرون يتنببدرون بالمهببازل التببي مثلببت فببي قاعببة االمتحببان وسببطرت فببي 

فمبباذا سببتكون النتببائج؟ أتقببوم الببوزارة ! الببدفاتر، ويببروون األجوبببة المضببحكة المؤسببفة

أم تراهبا تصبدر أمبراً بالفصبل الجمباعي لجبيش . بفصل الراسبين؟ وتثبت ذوي الكفباءة

. كبير، عينتهم باألمس، سبواء مبن كبان مبنهم كفبوا للتعيبين، ومبن كبان بفضبل الشبفاعة

 .ننتظر ما يأتي به الغد وأن غداً لناظره قريب


 تغطية الفشل

علببى . نتبائج االمتحببان فشبل فاضببح، فمبباذا نبتج عنببه؟ صبدر أمببر جديببد، امتحبان جديببد

والغريبب هبذا االمتحبان . معلمي العربية واإلنكليزية، لماذا معلمبي اإلنكليزيبة؟ ال أحبد يعلبم

! يشببمل حملببة الشببهادات المتخببرجين مببن مببدارس رسببمية أيضببا، ولببم يقتصببر علببى أمثببالي

كببل هببذا، مببع العلببم أن بيببنهم مببن ال يصببلح حتببى  ومدرسببي المتوسببطات؟ فببي مببأمن مببن

. أمببا الوقببت فقريببب جببداً، سببرعان مببا حببل. ولببم يوضببح مببنهج لهببذا االمتحببان! لالبتدائيببة

 . وتوجهنا إلى الحلة لنؤديه

بتنا ليلتين قبل االمتحان، نحضر أنفسبنا فبي مبذاكرات فبي النحبو، واللغبة واألدب، 

كبان تجمعنبا فبي غرفبة . ريس والتربيبةونظرات بسبيطة، بسبيطة جبداً عبن أصبول التبد

إذ ضبمت أفبراداً، . واحدة، في أحد فنادق الحلة خالل المبذاكرة، صبورة معببرة وجميلبة

هم ألبوان شبتى، يختلفبون بالسبن، . يختلفون كثير في أوجه حياتهم، ومنطلقات تفكيرهم

شببباب مببازالوا فببي أول شبببابهم، . ودرجببة الثقافببة، وحتببى مببدة وجببودهم فببي الوظيفببة

وآخرون تجاوزوا الخمسين، بعضهم مثلي لم يمض على تعيينه إال سنوات قليلة، بينمبا 

وفببيهم المتمببرد علببى أسبباليب التعلببيم . عببين بعضببهم منببذ مببا يزيببد علببى عشببر سببنوات

. القديمة، بل على العادات والتقاليد أيضاً، بينما فيهم من أحتفظ بعمته ولحيته، ومسبحته

أمببر مضببحك ، مهزلببة جديببدة، . الببدفاتر، ثببم األسببئلة وزعببت. ودخلنببا قاعببة االمتحببان

سبؤال واحبد فبي . إذا قبيس بسبابقه، ومنهاجبه الواسبع العبريض. امتحان تافه، أجل تافبه

األدب، سؤاالن في األعراب، أحدهما عن بيت شعر للرصافي، وثانيهما إصبالح خطبأ 

أشببرح : كببان السبؤال األول. سببؤال فبي أصببول التبدريس، وآخبر فببي التربيبة. فبي جمبل

 :البيتين التاليين، وأذكر قائلهما

 ويفذذت ومذذا فذذي المذذوف شذذك الوايذذ 

 

 كأنذذذك فذذذي جفذذذن الذذذرد  وهذذذو نذذذائم 

 
 تمذذذتر بذذذك ا بطذذذتا  كلمذذذى هذذذتزيمة

 

 ووج ذذذذك و ذذذذا  و غذذذذترح باسذذذذذتم 

 
الخ، وتصحيح الخطأ النحوي ..... وقاطرة ترمي الفضا بدخانها )وخص اإلعراب 

مببع العلببم أن المببنهج (. هببا لطببالب الصببف الرابببعوكيفيببة تببدريس إن وأخوات. فببي جمببل
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كيبف : ثم السبؤال األخيبر. لهذا الصف -إن وأخواتها-والكتاب المقرر آنذاك لم يتضمن 

 !نجعل اللغة العربية ملكة في نفس الطالب

دخلبت القاعببة أشببعر بحببرارة فببي جسببدي، لمببا أتوقعببه مببن إحببراج فيمببا سببيقدم مببن 

إنهببا تببوحي . ذات هببدف، لكنببي أصبببت ببببرودأسببئلة، وامتحببان الغببرض منببه غربلببة 

بصراحة وكأنها تغطية للتطرف في منهاج االمتحان السابق، وحجة لتبرير تثبيبت هبذا 

هو الشبيخ رزوقبي الحلبي، كبان رجبالً . أمامي كان معلم معمم. الجيش الكبير بوظائفهم

نبه مبن ذوي أعبرف أ. طيباً، هادئاً متزناً، يحكي في هيأته وحديثه شيوخ األدب القدامى

إنه فبي معلوماتبه أشببه بكشبكول . التقيت به مرتين قبل هذا. العلم واإلطالع في العربية

إن أدببه ال يزيبد علبى النقبل والتعليبق بكلمبات . فيما يخص المعلومات العربية المتنباثرة

 ً وهي تهتز من رعشة . حمل ورقة األسئلة ينظر فيها. محدودة، ربما كانت منقولة أيضا

ً ف. أصابعه  .إنها أسئلة بسيطة: همست في مسامعه مشجعا

هو الشيخ دمحم رضا الذهب، وهبو رجبل وقبور، . وأمامه كان معمم آخر من النجف

يميل إلى االنكماش وعدم االمتزاج بمعلمي مدرسته، بسبب سنه، وما يفصله عنهم مبن 

اببن -كتبت عنه في جريبدة الهباتف بعنبوان . مظهر واتجاه ومرح الشباب الغالب عليهم

كببان . 0008عببام  0صببفحة  295فببي العبدد " علبى الهببامش"مببن مجمببوعتي  -الثالثبين

علببى درجببة عاليببة فببي مفببردات اللغببة والنحببو، وقليببل جببداً مببن الشببعر واألدب، علببى 

كبذلك . في الهجاء.... أحسن بيت في الرثاء! طريقة، أحسن بيت قالته العرب في الغزل

محاولة توظيف بدرجة قاضبي شبرع، ولمبا لبم وكانت له . معلوماته في الفقه واألصول

أعلم انه كان من أبناء الخمسين، فأجرى معاملة . تنجح مساعيه يمم وجهه شطر التعليم

سبلمت دفتبر اإلجاببة، وحبين رأى . تصحيح العمر وصبار مبن أبنباء الخمسبة والثالثبين

". يهمبك"مدير القاعة أسمي صبافحني، وطلبب أن أنتظبر فبي المديريبة ألمبر قبال عنبه 

 .وتوجهنا كل إلى مقر عمله ننتظر النتائج. وانتهى االمتحان. ولكني عدت ولم أنتظره
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 الشباب بالسنني مكتوبة

العمبر البذي أكتمبل بمبر السبنين، وكبر الليبل . أبن الخمسين صار من أبناء الثالثين

 فعبدل فبي سبجالت النفبوس، مبن خمسبين إلبى. والنهار، أختزلبه صباحبنا بطلبب تعبديل

ثالثين، عدل بالقلم، ولكن آثاره ظلت تجاعيد وغضون على الوجه، وهزال في الجسم، 

زرته مرة في غرفته . وضعف وانحالل في عامة القوى. ونضوب في نضارته ورونقه

، المطبل علبى أرببع -المشبخاب اليبوم-الخاصة في الفندق الوحيبد، فبي ناحيبة الفيصبلية 

انيبة علبى نهبر الفبرات، جهتبي العبرض علبى جهات، واجهتبه علبى الشبارع العبام، والث

تحتبوي سبرير نومبه، أمبا أوالده الثالثبة . غرفتبه أنيقبة منتظمبة. السوق وبنايبة السبراي

 -دلبة-ومنقلبة فيهبا . بجانبه بضعة كتب في اللغبة والنحبو واألدب. ينامون على األرض

مبا تفتبر )تهيأ من شربت البن المعتق، وعلى حد وصف بعضبهم . القهوة التي ال تفارقه

وهو يكثر . ويقصد بهذا هواة القهوة إذا كانت قد أجيد طبخها ومحسنة وكثيفة( بالفنجان

سجائر اللف ببالورق مبن تببغ . إلى جانب استعماله ثالث أنواع من التدخين. من شربها

، وهببي تبببغ منقببوع بالمبباء، يؤخببذ "السببويكة"الشبباور والشببعري، والسببجائر المعلبببة، و

: قلبت لبه. ولعله تببغ خباص لهبذا الغبرض. اللثة السفلى من الفكباألصبع فيوضع حول 

إال تعتقد أن هذه تسبب لك ضعفاً في القابلية الجنسية؟ هذا السؤال هبزه وأطرببه، فبراح 

تبزوج كثيبراً، وأنفبق أكثبر مبا يملبك مبن . يسرد علي حكاياه مع الجنس ومبا انتهبى إليبه

وانبه ليجبد لبذة فبي التحبدث عبن . لقهبامال، ألنه حين يمل الزوجة يبدفع إليهبا حقهبا ويط

وأكثرهبا لبذة، تلبك التبي تزوجهبا وهبي لبم تتجباوز السبابعة مبن . حياته فبي هبذا المجبال

كان يحدثني متلذذاً وببساطة، كيف كانت تخافه، وتثور كمجنونة، ويعلق مزهبوا ! سنها

 !وبثقة، كنت أقول ألمها، لو شمت رائحتي بعناق مرة واحدة، لَشبت وصارت امرأة

كان إذا حان موعد طعامه، تقبدم أحبد أوالده ببه أمامبه وانسبحب مبع أخويبه خبارج 

الغرفة، فإذا انتهى صفق بيديه، فأقبل أحدهم لرفع آنيبة الطعبام، وتقبدم الثباني بباإلبريق 

هكبذا ! وإذا انتهوا من هذا انصرفوا للغذاء خارج الغرفة، يتندرون بصبمت! لغسل يديه

يخلبو إلبى نفسبه للمطالعبة بمبا لديبه مبن . زيبارة إال أن يبزارهو منفرداً ال يتصبل بأحبد ب

 .كتب قديمة، على انه ضعيف البصر جداً حتى إن النظارة السوداء ال تفارق عينيه

، هببو أيضببا نجفببي انتقببل مببن "أحمببد"وحببدثني مببرة متأففبباً مببن مضببايقات المعلببم 

بانتفاضبة  0008وقبد تطبرف فبي سبلوكه حتبى فصبل عبام . العمامة إلى وظيفبة التعلبيم

زاره أحمبد فبي سباعة متبأخرة مبن . عبد الواحد سكر، وتوسط أمره عبد الواحبد فأعباده

جمع األحذية، رتبها بشكل هرمي اثنان كبيرة فوقها اثنبان . كان ثمالً شديد السكر. الليل

صبمت . أتعرف من هذان؟ مشبيراً إلبى القاعبدة فيهبا: سأله. أصغر، وفوقها جميعا واحد

"...." هبذا . هذا أبونا آدم وهذه أمنا حواء، قبالته. د يشرح له التركيبةوراح أحم. الشيخ

هبذا البذي : أما هذا وأشار إلبى المنفبرد فوقهبا جميعباً، وبغضبب قبال"...." النبي، وهذا 

 !خلفك وابتالنا بك

ال أدري إذا كانببت دمامببة وجهببه طبيعيببة أم إنهببا بفعببل الشببيخوخة واإلفببراط فببي 
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كأنبه قبرد يقهقبه أو : كبان إذا ذكبره قبال" أحمبد"ولكن صاحبنا ممارسة العمل الجنسي، 

وأكثببر التزامبباً ببباألدب والمجاملببة . ومببع ذلببك فهببو أكثببر طيبببة مببن أحمببد. عجببوز تلطببم

 .الطيبة، وابعد ما يكون عن األذى والتعرض بسوء لآلخرين



 انتهت العطلة

آلفين وكأن لم يكن بيننا عدنا وعادت حالنا، التقينا جميعاً في فندق الناحية، التقينا مت

بحكبم مبا . نحبن متبآلفون ألفبة المتنببي لمشبيبه. ما كبدر صبفو عالقاتنبا فبي العبام الفائبت

اقتضبته الوظيفبة والمحبيط خبالل العبامين المنصبرمين، فكنبا نختلبف مبع المحبيط البذي 

عشنا فيه خالل تلك المدة ببعض جوانب الحياة، كما يختلف بعضنا عن البعض اآلخر، 

. عتقد واالتجاه، والنشبأة فبي المحبيط البذي ترببى فيبه، وبالنسببة أيضباً للمبؤهالتفي الم

فبيننببا مببن يبببدو وكأنببه قببد أتببم مسببيرته الثقافيببة، فهببو اكتفببى بمببا يعينببه علببى أداء عمليببة 

التعلبيم التبي هببي أيضبا بحكببم األوضباع السياسببية القائمبة جامببدة ومحبدودة، وإن كانببت 

-وبيننا من أتخذ الوظيفبة . -خالالت العبد-ي الريف مضطربة، فهي كالمثل المشهور ف

وسببيلة للخببروج مببن دائببرة الجمببود التببي كببان محبوسبباً فيهببا، وليجببدد  -والتعلببيم خاصببة

فهببو . ومنببا مببن هببم وسببط بببين هببذا وذاك. أفكبباره، ويتصببل بالعببالم األرحببب مببن عالمببه

 .ي ذلك المجاليتناول ما يساعده على مهمته الوظيفية، ويحافظ على مظهره الالئق ف

في تلك العهود كانت قضايا التربية والتعليم غير مستقرة أبداً، بحكم ارتباط الحكام 

باالستعمار البريطاني الذي يوجبه سياسبة العبراق الخارجيبة والداخليبة، ويشبرف علبى 

فكانببت الكتببب . وزارة المعببارف منهببا مستشببارون، ربببوا كببوادر فعالببة أمثببال الجمببالي

آونببة ألخببرى تبعبباً لتبببدل المببوظفين الببذين يعينببون بحكببم انتسببابهم المقببررة تبببدل مببن 

كذلك المناهج، وفتح المدارس وغلقها أيضاً تابع، لرغبات المتنفبذين . للمسؤولين الكبار

. حببين يصببلون إلببى كراسببي الوظيفببة العليببا فببي الببوزارة أو مجلببس النببواب واألعيببان

المرفبوض قببل حبين ألنهبم ال  وخالالت العبد، مثل يضرب إلبى اسبتعمال نفبس الشبيء

وحكايبة المثبل أن جماعبة مبن العبيبد . يجدون خيراً منه، بل إنهم ال يفكبرون بخيبر منبه

. فبباعتبروه نجسببا. وصببدفة بببال أحببدهم قريبببا منببه" خببالل"خرجببوا للنزهببة ومتبباعهم 

وهكبذا كلمبا جبباعوا حتبى أكلببوه ! هببذا غيبر نجببس: وحينمبا جباعوا تنبباولوا بعضبه قبالوا

 !  جميعا

علمنا من بعض زمالئنا إن مالكات المدارس قد صدرت، وإنهبم يحملبون أوامبر و

وسجل نداء تلفونياً إلى مديريبة " دمحم علي الفلوجي الحلي"فأسرع مدير مدرستنا . نقلهم

فطلبنببي مببديرالمعارف . سببأل المببدير عببن أمببل انتقالببه، فعبباد إلببى حيببث كببان. المعببارف

طبعاً ناقشته بعبدم " الُطرَمة"مدرسة الغزالية في إنه اختارني إلدارة : أخبرني. وكلمني

" سوق شبعالن"رغبتي ورفضي، هذا أبعاد ونفي بالنسبة لي، أال تكفي سنتان في قرية 

 . يبدو إن لهذا الغرض أمرني أن انتظره حين سلمته دفتر االمتحان

ولكن كل شيء مبن أجبل . أجل أنا موضع ثقة! ال تأسف أنت موضع ثقتي: قال لي
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تحببت وابببل مطببر، . إننببا ننحببت فببي صببخر -الثقببة-رسببالة التعلببيم لببيس بمقببدور  إنجبباح

 .ورياح وسموم، وتيارات ظالمة

بعببت . وقصبدنا مدرسببتنا القديمبة، ليهيببئ المنقولبون أنفسببهم للسبفر إلببى حيبث نقلببوا

وباعبه لبي ببدينار . كوخي على أحد المعلمين الجدد، أسسبه صباحبه قبلبي بثالثبة دنبانير

أشبغل المعلمبون الجبدد . د أن أشغلته سنة واحدة بثالثة أربباع البدينارونصف، وبعته بع

مبن " خليبل تايبه"الصفوف، وانشغل المدير بتسليم اإلدارة واألثباث إلبى المبدير الجديبد 

وقمت بجولة . وله حكاية زواج سيأتي ذكرها بذكريات قابلة -الشطرة-أهالي الناصرية 

معلمهم الجديد، ذا العمامة الخضراء، والجببة حول التالميذ انتباههم عن . بين الصفوف

لماذا حولبوا . ذات األكمام الواسعة ، وهو من سامراء ويبدو إنه كان سابقا من الكتاتيب

انتباههم؟ بماذا أنشغل شعورهم؟ أجل إنها فترة ليست قصيرة والبالغة سنتين؟ لقي فيهبا 

كثبر األحيبان، مضبافاً إلبى هؤالء الصغار منبي قسبوة حينباً وعطفباً ولينباً وبشاشبة فبي أ

. في الصف الثاني كان هذا المعلبم يحمبل العصبا، يتمشبى جيئبة وذهاببا. صالتي بآبائهم

، وتتماوج على ثغبر الصبغار ابتسبامة، -تتبعوا-ويصيح بصوت عال بين فترة وأخرى 

. تقببارب حببد الضببحك فيسببارعون إلببى كببم أفببواههم، ويطرقببون أبصببارهم إلببى الكتبباب

صببنعها الصببغار مببن الببورق ليتببابعوا تببالوة الكلمببات حببين يقببرأ أمببامهم والتبّاعببة أداة ي

 . تابعوا وأشيروا بالتباعة" تبعوا"المعلم أو أحد التالميذ، معنى 

قببال عنببه بعببض " زكببي السببالمي"وتحولببت إلببى الصببف الخببامس، يشببغله المعلببم 

كان شرطياً، ثم المعلمين السابقين البغداديين إنه كان فراشاً في وزارة الزراعة، وقبلها 

ولكبن أن يصبير . حسناً إن هذا ينم عبن وجبود قابليبة مبا لديبه! تحول إلى مخبر صحفي

وخاطببب " ذات الشببعر الببذهبي"معلمبباً؟ مبباذا يقببال؟ رسببم علببى السبببورة هببذا العنببوان 

مفهوم أن الصف الخبامس فبي أول السبنة ! خيال -ليست-هذه قصة حقيقية مو : التالميذ

الراببع بمعلوماتبه التبي ضباع معظمهبا خبالل العطلبة الصبيفية، الدراسية معنباه الصبف 

وبببدأ . مضببافا إلببى أن مثببل هببذا الموضببوع يتنببافى مطلقببا مببع أصببول التربيببة والتعلببيم

 شلون استاد؟: التالميذ بكل خبثهم ومرحهم

 !هاي كانت عشيقتي -

 اي استاد هللا يوفقك، وتزوجهه؟ -

 !بلي تزوجتهه -

 !منهه ولد إنشاء هللا موفق استاذ، هللا يرزقك -

 !ال وهللا طلقتهه -

 ال مع األسف، ليش استاد؟ -

 ....!تنـ.... طلعت  -

. أغرقوا بالضحك، ماجوا وهاجوا، وهو معهم يضحك. ضج األطفال بضحك عال
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وضببرب المعلببم المنضببدة بعنببف ليوقببف . ِلببَم؟ وانببدفعت بعيببداً بببين الضببحك واألسببف

 .واأكتب. كافي، افتحوا الدفاتر: الضحك

 استاد احنه ما نعرفهه وال شايفيهه، وال صفگنه بعرسه، شنكتب؟ -

 من خيالكم، غرام وزواج، وطالق شكو غير هذا؟. أكتبوا، شتريدون أكتبوا -

كثير الكبالم ينتقبل . فال تنتهي سيجارة حتى يشعل منها األخرى. كان كثير التدخين

كثيبر التنقبل مبن أريكبة . سببةمن موضوع إلى آخر قبل أن يتمه، ودون أن تكون لبه منا

يتنبباول الشبباي بكثببرة، أحيانببا يكلببف مببن ال يعببرف مببن المببارة أن يخبببر . إلببى أخببرى

ً " جعببوال"القهببواتي  . أن يجلببب لببه إبريببق شبباي، وإذا أمتنببع هببذا المكلببف منحببه درهمببا

إلبى قبيبل الحبرب العالميبة الثانيبة كبان ! وإبريق الشاي ال يكلف درهماً فبي ذلبك البزمن

ً " استكان"  .الشاي بفلسين، والدرهم خمسين فلسا

كلفبت أببي أن يسبافر إلبى بغبداد . ودعت األصدقاء والزمالء، وتوجهبت إلبى أهلبي

 . إليهم، أو إلى أي مكان قريب إليهم" الطرمة"ليعمل على نقلي من القرية الجديدة 
 

 الُطرمة

ألن " ةالغزاليب"إلبى مدرسبتي الجديبدة " الطرمبة"من ناحية الفيصلية توجهت إلبى 

ومع أن طريقي إليها مع مجبرى المباء، فقبد . سكان هذه القرية هم من عشيرة الغزاالت

حين وصلت إلى منتهى مبا يجبب، . أستغرق الوصول إليها من الوقت أكثر من ساعتين

ً " قاسم دمحم"وجدت زورقاً آخر يحمل شاباً  الفتبى أسبمر، . دلنبي مظهبره أنبه معلبم أيضبا

عليه مسحة من كآببة، كبان مهتمباً بالكمبان . الوجه مليحه شعر رأسه كث وأسود، وسيم

كبان علينبا حمبل أمتعتنبا وفرشبنا . الذي يحمله، أكثر من كل ما يحملبه مبن أثباث ومتباع

يفصل بيننا وبين بناية المدرسة نهر . وصلنا بها إلى مسافة معينة. على دواب أعدت لنا

وبعبد الترحيبب بنبا "  آل غباليدمحم"وأسرع إلينبا فبراش المدرسبة ! ال توجد عليه قنطرة

وتهيأنبا بعبد أن حبول جميبع مبا . أخذ ينقل أمتعتنا إلى الضفة المقابلة وهو يخوض الماء

سحب كل منا بنطلونه على ذراعه، وربط أحذيته الواحد . لدينا، وبدأ نقلها إلى المدرسة

علبى  وأخرج صاحبي قلماً وورقة وراح يرسم لبي صبورة. باآلخر، ثم نزلت إلى الماء

ً . تلك الحال انتظبرت . قاَرَب ركبتي فقط. ما كان النهر من الجهة التي عبرنا منها عميقا

زميلي الذي عبر بعد أن أكمل الصورة، أخذت أتأملها، منظر رائع وأنا في وسط النهر 

وعلى ذراعي بنطلوني وحذائي، وعن يساري قروية تحمل على رأسها أطباقاً تحتبوي 

 ."اللبن"كاسات الروبة 

وأخبرج . استرحنا علبى أريكتهبا. وانتهينا إلى بناية المدرسة المشيدة جميعها من الطين

ولبزم الفبّراش . زميلي كمانه، وراح يداعب أوتاره بلحن كأنه أنين متوجع، وشكوى غريبب

مكانه أول األمر ساكناً، يعلو وجهه بشر وارتياح، وبال طلب أنطلق الفّراش يجباري اللحبن 

! بيات مبن األبوذيبة زادت شبجو زميلبي فسبالت دموعبه مبع أنغبام الكمبانبصوته الساحر بأ
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ليسبت المسبألة مؤلمبة : قلت لزميلي بعد أن كف عن العزف، واتكأ على األريكبة باسبترخاء

إنهببا لببون يجببب أن نببراه، وأن نتملببى حالوتببه، ونتجببرع مرارتببه، ونكتسببب منببه . لهببذا الحببد

لقبد اخترنبا حيباة التعلبيم، فلنتحسبس . حيباةِخبراً تصبلب عودنبا، وتسباعدنا علبى مصباعب ال

! ولكببن زميلببي كببان فببي واد بعيببد. أهميببة مببا اخترنبباه ورضببيناه ولببنكن بمسببتوى المسببؤولية

وأحضر الفراش لنا طعام الغداء، تم ذلك على حسابه، فنحن ألول مبرة ضبيوفه، كرمباً منبه 

اللحبم ال . ر الطعباموفاتحت الفراش عبن أمب. وحتى الشاي الذي أعده داخل المدرسة. وطيبة

 ً الطحين جلبته معي مبع رز منقبى، . يحصل هنا دائماً، ولكن الدجاج ميسور، والبيض أيضا

ومواد أخرى كالحمص والماش المجروش، ونومي بصرة مسبحوق، وبهبارات، ومبا يلبزم 

قلت لزميلي سأقوم أنا بأعداد طعام العشباء اليبوم، ويمكنبك المشباركة بمبا . من قدور وأواني

ال بأس سأتكلف أنا بكل ذلك، أنا متأكبد ! ردّ علي، إنه ال يحسن أي شيء من ذلك. غداً تقدر 

 . أن أبي سيحقق أمر انتقالي إلى مكان أفضل

وفببي صببباح اليببوم التببالي بعببد الفطببور، بببدأت . لببم أفاتحببه بشببيء مببن أمببور الواجببب

ً . الحديث، لتوزيع الدروس اُشبغل ! والصفوف سبتة. نحن اثنان. أعداد الجدول ال يكلفني تعبا

الرجببل خببريج دار المعلمببين . ولكببن أيهببا لببه وأيهببا لببي. ثالثببة صببفوف، ويشببغل هببو ثالثببة

رفببض . ولكنببه أعتببذر ورفببض تببدريس اإلنكليزيببة لصببفي الخببامس والسببادس. االبتدائيببة

هنا المشكلة ال سبيل إال هذا األسلوب، اقتسبام الصبفوف . الرياضيات أيضاً، والصف األول

إنه يعتذر، ال يرتاح لعربية الصف الثاني التي تعتمبد الترديبد . سها قدر اإلمكانوتوحيد درو

مباذا إذن ؟ ! إنه يكره الضبجيج وحتبى النشبيد أعصبابه ال تقبوى عليبه. من الطلبة بعد المعلم

، وهذا مصطلح في أوامر المعارف يطلق علبى المعلبم البذي يعبين "المعلم األول"أنا اآلخر 

إال لمن يعين لمدرسة تامة مبن سبت " مدير"األربع صفوف، وال يقال إلدارة المدرسة ذات 

تعييني خاص للغبة العربيبة، فكيبف باإلنجليزيبة؟ كيبف كبان المعلبم السبابق  يبدير .  صفوف

الشيخ عببد الهبادي المبولى "كان يدير هذه المدرسة منذ أكثر من سنتين .أمر هذه المدرسة؟ 

والغريبب . وظيفة معلبم إلبى أن أحيبل علبى التقاعبد، الذي لم يغير زيه منذ عين ب"الطريحي

ولكنبه كمبا اطلعبت كبان يبديرها . في األمر إنه نقل منها بعبد أن صبارت ذات سبت صبفوف

وكبان الرجبل محبوبباً مبن قببل أهبالي القريبة، والمسبؤولين لطيبتبه " مكافحة األمية"بدرجة 

حبين نقلبت  0004/0008وقد تبم نقلبه إلبى الكوفبة نهايبة عبام . ونشاطه، وبساطته وسذاجته

وسبأقوم حسبب . الست مؤقتاً، وإني سبأنقل، لبن أجبادل زميلبي فبي األمبر. ال بأس. بدال عنه

 .اإلمكان، ومعه باللطف والحسنى

وزارنا بعد يوم أحد السادة من آل الحلو ، وهو يقبيم فبي هبذه القريبة يبدير حانوتباً يضبم 

ووقبار، وسبارعت باالستفسبار منبه عمبا وهو كهل ، له مهابة . أشتاتاً مما يحتاجه القرويون

اببن " اطبعم"يهمني معرفته للسلوك، ووعد أن يصطحبني للفاتحبة التبي أقيمبت علبى روح 

وآل الحلببو أسببرة علويببة فببي النجببف أخرجببت كثيببرا مببن ". علببي آل مزعببل"رئببيس القريببة 

 كبان معتمبدا مبن قببل" السبيد عببد الصباحب"الفضالء، ومبنهم عبالم البدين المتزهبد البورع 

 .المرجع األعلى السيد أبو الحسن األصفهاني، وكان إمام جماعة أيضا
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حيببث نصبببت الخيببام قريببباً مببن . ذهبببت لتعزيببة رئببيس القريببة، وقببراءة الفاتحببة

فقبد . المضيف، فالمعزون يردون من سائر العشبائر المجباورة، لتخفيبف حبدة المصباب

تقبل المعبزين بصبمت، وجبدت الرجبل يسب. غيلبة -اطع وهبو األكببرمأحدهم -قتل ولداه 

ويبدو رزيناً وقوراً، يصارع األسى والجزع الذي تنم عنه عينباه . ويرد تعازيهم بهدوء

السبوداوان الواسببعتان، إنببه ربعببة فببي الطببول يميبل إلببى القصببر، ذا وجببه شببديد السببمرة 

إنه محترم ببين " الحلو"قال لي عنه صاحبي . ولحية سوداء يتصل بها شاربان جميالن

لسبت أدري حقيقبة هبذه . ويوصبف بالعقبل والبدهاء. ل الفرات، ولرأيبه مكانبةرجال قبائ

ً . الصفات وعلبى أيبة حبال فبأني وجبدت . ولكني أعرف أن مقاييس صاحبي قبليبة أيضبا

 .الرجل من نظراته ورنة صوته ذا مهابة غير عادية

نباظم البذي لبم يكمبل بعبد، شبأنه شبأن أي " ابو عشرة"القرية قريبة من الناظم المسمى 

الببذين اتخببذوا مببن هببذه المشبباريع . أوكببل أمببره ألمثببال المهنببدس عبببد هللا. فببي هببذه الجهببات

وسببيلة للثببراء، واألنفبباق فببي سبببيل حيبباتهم البهيميببة، فببال يكبباد المشببروع يصببل مرحلتببه 

ويقصد بالناظم السدود الفنية التي أقيمت بتخطبيط علمبي وفنبي لتنظبيم . النهائية، حتى ينهار

التي عرفت باسبم النگبارة، سبميت بهبذا ألن مجبرى ماءهبا يجبري مبن جهبات  توزيع المياه

عاليبببة فهبببي تحفبببر األرض وتسببببب انخفاضبببا عبببن مسبببتوى األرض الزراعيبببة، وأقيمبببت 

ولكببن المهندسببون لببم يخلصببوا فكانببت لالبتببزاز والتبببذير مببن جانببب . المشبباريع لتنظيمهببا

الفالحبون يعلقبون !. غيبر مخلصبينالجهات العليا والمهندسين العراقيين وهم علبى األغلبب 

تبرى . عليه اآلمال العريضة فبي تحسبين أمبور الزراعبة، وعبودة أراضبيهم السبالفة عهبدها

تتحقق أحالمهم؟ أعتقد هذا األمر بعيد مادام سوس االستعمار ينخبر فبي أدمغبة ساسبة البلبد، 

ي ومادامببت الرشببى تلعببب دورهببا فببي اختيببار المهندسببين لمثببل هببذه المشبباريع، مببن ذو

 .المؤهالت القاصرة واألخالق الشائنة، والعالقات المشبوهة

كل يوم قبل شروق الشبمس، وعنبد غروبهبا أقصبد النهبر، وهبو يأخبذ مجبرى ال يشببه 

إنه كثير التعاريج، يضيق في جهة ويتسع في أخرى، وكثيراً ما تتوسبطه كتبل . بقية األنهار

فسبية رائعبة، حبين أسبتريح علبى كنبت أجبد متعبة ن. متحجرة تتسبع لجلبوس ثالثبة أو أربعبة

النخيببل قطببع . واحببدة منهببا أتنشببق نسببيم الصببباح، وأمتببع النظببر بجمببال البسبباطة السببائد هنببا

بينمبا تجبد . صغيرة تنتشر هنا وهناك، واألبقبار وهبي ترعبى، تكسبب المنظبر جمباالً أروع

 .الهدوء شامال على الدوام

إن السبيد . حلماً أبصرته" لفنانا"أنا ال أدين باألحالم، ومع ذلك فقد حكيت لزميلي 

وعببد المهبدي المنتفكبي، عبرف . عبد المهدي المنتفكي أهدى لي حبذاء مبن صبنع الهنبد

بهذا االسم من سادة الشبطرة، وهبو وثيبق الصبلة ببآل الشببيبي، ولكنبه أخيبراً أنظبم إلبى 

 ورغم انه يتمتع بقسط غير قليل من المعرفة والثقافة،. ركب صالح جبر، فأفترق عنهم

وقبد شبغل منصبب وزارة . فأنه لم يخرج عن كونه إقطاعي النزعة في ثقافتبه ومعارفبه

وما يشاع عن تعصبه الطائفي يبدحره انحيبازه إلبى ركبب صبالح . المعارف عدة مرات

أو أن تعصببه الطبائفي هبو . جبر ونوري السعيد، وتأييده سياسة األحالف االسبتعمارية
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. ارب بالطائفيبة ببل بالوطنيبة ومصبالح الجميبعأحد مساعي االسبتعمار فالطائفيبة ال تحب

وقببال صبباحبي . وبنبباء علببى هببذا الحلببم أرسببلت الفببّراش إلببى الناحيببة ليجلببب لنببا البريببد

 وأبقه آني أعيش لوحدي، آخ يابه شلون راح أعيش؟. داد يجيك نقل: بحسرة" قاسم"

لببيش عمببي، هببيج : وعبباد الفببّراش مسبباء، بببدا عببابس الوجببه، وخبباطبني بامتعبباض

 . ارمنه بعجل، وتونه عرفناكتف

يجدونبه . البريد عادة يأتي إلى المدرسة مع الذاهبين إلى الناحيبة فبي عبودتهم إليهبا

كببان ظببرف الكتبباب ُمَسببوداً مببن تعليقببات . عنببد التجببار والكسبببة الببذين يتعبباملون معهببم

ة نقشوا عليه تهانيهم، وترحيبهم بي معلماً في المدرس. زمالئي معلمي مدرسة الفيصلية

 .نفسها

 هيجي؟ -

قال الفنان وأستسلم للبكاء، فرحت أهدئه، وأطمئنه أن البد من يوم قريب تنقبل فيبه 

ً . إلى حيث تريد  !أعطني الحذاء: تهيأت للرحيل، فقال صاحبي مداعبا

 .أخذته في الحلم فأنتظر حلما مثله: قلت
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 الفصل الرابع






 يف الناحية


 الفيصلية

والواقبع لبو إن وسبائل الراحبة ولبو . أليس هذا تقدماً نحو األفضبل. في الناحية. نعم

القرويببون . بشببكل بسببيط، والعببيش متيسببراً قببدر اإلمكببان فببي القريببة آلثببرت البقبباء فيهببا

وإذا حدث غير هذا فإن البدوافع . يحبون االستفادة، ويحترمون المعلم، لو خلّوا وطبعهم

 . يطرة على حياتهمعلى األكثر من القوى المس

يببدو أنهبا سبميت باسبم الملبك . واالسم العبام لهبا المشبخاب" الفيصلية"هذه الناحية 

، تقطنها عشائر كثيرة أهمها، والزعامة "السوارية"فيصل األول، وكنا نسميها قبل هذا 

وزعيمها المبرز اليوم الحاج عبد الواحد سكر، هو رجل متوسبط " عشيرة آل فتلة"لها 

. قيببق الجسببد مجبدور الوجببه، عببرف بالبدهاء حتببى أطلببق عليبه بعضببهم معاويببةالقامبة د

والسادة الياسريون وكبيرهم السبيد نبور السبيد عزيبز الياسبري أحبد " العبودة"وعشيرة 

ومع مجرى نهر الفبرات تقبع . الزعماء الذين شاركوا في ثورة العشرين، وقد مّر ذكره

ألخشبباب، الفخببذ الببذي يرأسببه داخببل ا". الصببالحات"و" األخشبباب"عشببائر آل إبببراهيم 

 .والصالحات، الفخذ الذي يرأسه عبد العباس العواد وابنه ساجت. الشعالن

هببذه المنطقببة تعتمببد فببي زراعتهببا علببى الببرز، ومركببز الناحيببة تببابع لقضبباء أبببي 

صخير، وسائط النقل بينهما بالسيارات، والسفن الشبراعية، والطريبق غيبر معببدة ممبا 

ويتفببرع عببن النهببر الكبيببر نهببر يسببمى . اء وموسببم األمطببار خطببرةيجعلهببا أيببام الشببت

السوارية من جهة مركز الناحية، ينتهي إلى السادة الياسريين آل حمبود، تبدعى قبريتهم 

فيها السبادة حسبين، ومسبافر، وعببد هللا ولبي، وألخبي الشبهيد حسبين معهبم " أم عردة"

الطين وبعضبها مبن الطبين صداقة، ومعظم المساكن هنا من أكواخ القصبب المسبورة بب

فيها سوق واحد آلل . المسقف بالخشب والبواري، والدور المبنية من الطابوق قليلة جداً 

فرعون، هم زعماء عشيرة الفتلة، منهم الشيخ مببدر ومزهبر والبد الشبيخ فريبق مؤلبف 

كتاب الثورة العراقية، وفيها عدة خانات لتجار من النجف تخزن فيهبا الحببوب، وفنبدق 

ومديريبة الناحيبة والشبرطة فبي بنايبة . يطل على أربع جهات، أحبدها جهبة النهبر واحد

خاصة لهما، ويشغل البريد بناية صغيرة جبداً، ومحبل شببه حبانوت لبدائرة االسبتهالك، 

ومستوصف صغير أيضاً يديره طبيب منذ أمبد قريبب وقبد كبان يشبغله موظبف صبحي 

ويسببيطر تجببار الحبببوب . لبلديببةويسببكن بعببض المببوظفين بيوتبباً شببادتها ا. مببن اليهببود
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على -النجفيون على جميع هذه المقاطعة عن طريق تزويد رؤسائها بالمال بما يسمونه 

مببنهم الحبباج رؤوف شببالش، والسببيد جلببوي وأخببوه وابنببه الببذي أغتالببه أحببد  -األخضببر

وتجببار آخببرون نجفيببون . مسببتخدمي العمببل لديببه وسببرق المببال الموجببود فببي القاصببة

 .في المواسم وبغداديون يفدون

. أما بناية المدرسة االبتدائية، وال يوجد غيرها، فصغيرة بينما ساحتها واسبعة جبداً 

. يقصببدها التالميببذ مببن مسببافات، مشببياً علببى األقببدام، وبمببا تزيببد علببى النصببف سبباعة

ومن معلميها نحن النجفيبين " عبد المجيد إبراهيم السامرائي"مديرها شاب من سامراء 

 .وينتظر أن يضاف إلينا معلم جديد. هما من الفلوجةأربعة واثنان أحد

 ً . نحن األربعة نقيم في الفندق، كل واحد في غرفة خاصة بأجرة شهرية ستمئة فلسا

رفببض مببدير الفنببدق أن  00لببم أجببد فببي أول األمببر غرفببة فارغببة، عببدا واحببدة رقمهببا 

ئم فبإن مبيالدي هبو ال تتشبا: قلت لبه. لكني بإصرار قبلتها! أشغلها تشاؤماً من هذا الرقم

وراح يقص علّي مبا أصباب بعبض ! 00/09/0005، وباشرت حياة التعليم 0000عام 

وآخر مرض، وثالث كان تاجر حبوب أصبيب بخسبائر . فصل.... المعلم أحمد : سكانها

 !.لكني أقمت فيها. فادحة

وصبديقي . طعام السوق غير مستساغ، وعلى العبادة صبرت أهيبئ طعبامي بنفسبي

لكنبه كسبول ال يجيبد أيبة . طلب مشاركتي فبي الطعبام" ضى طاهر فرج هللامرت"المعلم 

عنبد توزيبع البدروس . ومبع هبذا وافقبت علبى مشباركته. مساعدة حتبى غسبل الصبحون

صببالح "لببوحظ إنببي ومرتضببى كالنببا عببين خصيصبباً للغببة العربيببة، بينمببا أصببر المعلببم 

وحلبت . االجتماعيبات أن يدرس العربية مع العلم إنبه كبان قببل هبذا يبدرس...." مهدي 

هبذا . وعربي الخامس والسبادس إلبى مرتضبى. المسألة أن صار الصف األول حصتي

. المدير جدي في إدارته، يحسبه الناظر بسبب انكماشه على نفسه انبه متكببر متعجبرف

بعبد سبقوط " عببد المهبدي البرمكبي"وقد شغل إدارة المدرسة منبذ نقبل مبديرها السبابق 

صالح "إني أتخوف كثيراً من وجود المعلم . اضة عبد الواحد سكروزارة األيوبي، بانتف

، وهو من أسرة نجفية معروفبة، مبن خبدم الروضبة العلويبة، وإنبه شباب لبه ...."مهدي 

حظ غير يسير من الثقافة، ومع كونه معلماً فهو يقلد بسلوكه ذوي المناصب العالية فبي 

فمبببا أعرفبببه عبببن نزعتبببه . كمبببا انبببه مضبببافاً إلبببى هبببذا مببببذر مبببتالف. تصبببنع لهجبببتهم

األرستقراطية، واعتداده بنفسه بصبورة مبالغبة، وبانبه أهبل لمنصبب أعبال، لحبد أنبه ال 

وإن معلما نجفياً التصبق ببه بشبدة، مسبتفيداً مبن . ينظر إلى زمالئه المعلمين إال كأطفال

لبم . تبذيره، وكان المسكين يعامل من قبله كخادم، بينمبا يصبوب همزاتبه لنبا طبّي نكاتبه

مازلنبا فبي بدايبة السبنة، . أكن وصاحبي مرتضى أقل منبه فبي تصبويب الهمبز بالنكبات

 ...وعسى أن تنتهي بخير
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 استشارة

الذي عين فيها خلفاً لصاحبي الحلبي  " الفلوجي"زارني مدير مدرسة سوق شعالن 

بعد مقدمة من الثناء علّي، وإطراء كلمبات اإلعجباب لمبا أحَسبهُ مبن حبب أهبالي القريبة 

لقببد أرتبببط بعالقببة حببب مببع فتبباة، هببي ابنببة . راح يحببدثني عببن رغبتببه فببي الببزواجلببي، 

الواقبع إنبي . الفتاة متعلمة، وتركت المدرسة من الثاني متوسط. شرطي المخفر الكردي

ال أعرف عنها ما يمكنني من إبداء الرأي، فأبوها أيضاً من المنقبولين إلبى هبذا المخفبر 

 ً فطلبت منبه . يعيل أبويه وأخوته، وال معيل لهم سواه وعرفت من هذا المدير أنه. حديثا

أن يمهلني إلى األسبوع القادم، إذ سألتقي بببعض معبارفي مبن أهبل القريبة مبن لبه علبم 

 .بأحوال الرجل وربما عائلته

وفعببالً تببم لببي اتصببال ببعضببهم، والحببديث عببن الفتبباة يببزكم األنببوف، وذائببع بشببكل 

ارسببون الغببزل ومالحقببة النسبباء، ومببن أخببذت معلومبباتي عببن بعببض الببذين يم. غريببب

بعض الذين ال تخفى عليهم خافية، ويببدو أن انكشباف القريبة يجعبل كبل شبيء مكشبوفاً 

 ً وحببين عبباد لببي بعببد نهايببة األسبببوع الثبباني، طلببب مسبباعدتي أن أتوسببط لببه عنببد . أيضببا

للحصول على سلفة للزواج، وقد دبرت له ما طلب " الشيخ دمحم رضا الشبيبي" الوزير 

. عجبت من أمره، حين قدمت له رأيي في الزواج من الفتاة. يث سافرت لهذا الغرضح

 ً فدمبدم ببرأي . كان صوته مترجرجاً وكأنه لم يفهم ما أوضحت، فزدت الحديث إيضاحا

ال بأس، لقد نصحته، وليجن الثمر وعسى أن ال يكون . خالصته الشك بصحة المطاعن

يه سيماء الطيبة، فيقع بما لبم تسببقه تجرببة، مراً، لكني آسف أن يتسرع شاب وديع، عل

 . ودراية، كلعبة اليانصيب



 معلم والشاعر جرير

شباب رشبيق القبوام مبوّرد . من المعلمين الذين عينوا هبذا العبام...." جواد "المعلم 

جاءه ضيف، رجل معمم قد جاوز الكهولة، . الخدين، هادئ ساكن، يقيم الصالة بأوقاتها

أبببدينا . إنببه مربيببه، وفببالح لببديهم: سببألناه عنببه، أجبباب. احترامرحببب بببه وأسببتقبله ببب

رد . استغرابا، فالرجل على مستوى جيد من النظافة واألناقبة، مثلمبا هبو محبدث جبذاب

وشاءت الصدفة أن نختلي بالضيف، وكم كانبت . هكذا معظم الفالحين اإليرانيين: علينا

 . عراقي الجنسية، ووالد زميلكم إنه: قال. دهشتنا، حين علمنا منه إنه والد المعلم

التقيبت ببه وكبان أحبد أبنائبه تلميبذ فبي الصبف  0044حين نقلبت إلبى كبربالء عبام 

علمت انه إيراني األصل، كمبا علمبت انبه علبى قطيعبة . الثالث ولي فيه بعض الدروس

أحيبل مبن إدارة مدرسبة األحبرار إلبى معلبم فبي مدرسبة الحسبين  0040وعام . مع أبيه

. وقد وقف مني موقفاً سيئاً وخلق لبي مشباكل سبأذكرها فبي حينهبا. يرهاالتي صرت مد

 !. وأسباب هذا انه ال يشايع حكم قاسم باعتباره من مؤيدي األفكار القومية

أن جماعة من العبرب : بعد سفر والده، وفي جلسته بيننا، تحدثت عن حكاية تروى

 من أشعر العرب؟: سألوا الشاعر جرير
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 .تعالوا معي -

وأدخلهم إلبى ركبن مبن البيبت، فبرأوا شبيخاً قميئبا قبد انحنبى مجهبدا نفسبه، يمبتص 

قبال . وكبان قبذراً زري المنظبر. الحليب من ضبرع نعجبة، والحليبب يسبيل علبى لحيتبه

أتعرفون لم هو هكذا؟ إنه يكره أن يحلب فيسمع الجيران الشخب فيطلببون شبيئاً : جرير

مبن أسبتطاع بمثبل هبذا األب، هبو . اعراً ببهإنه أبي، وقد فاخرت ثمانين شب. من الحليب

 !.أشعر العرب

يكفببي أببباك فخببراً أن أوصببلك إلببى هببذه المرحلببة مببن ..... وأنببت يببا حضببرة الببـ 

لسبت أرفبع . الدراسة، وهو كما رأينا ليس بالزري، وال الحقير في حديثه وفهبم األمبور

 منه في شيء فلماذا تترفع وتأنف من االنتساب إليه؟

م ورد أمر نقل صاحبنا إلى غماس وعين مكانه معلم هو اآلخر جديبد وفجأة بعد أيا

ربعبة فبي الطبول عبريض الوجبه بشبكل ال " محمود مصبطفى"أيضاً من أهالي بعقوبة 

فبإذا حلبق بببدا . يناسبب طبول الوجبه، كثيبف شبعر البرأس، وقببد غمبر شبعر لحيتبه خديبه

خشبن . كثيبفكذلك سائر جسبده، صبدره ورجباله جميعهبا مكسبوة بشبعر . وجهه أزرق

وبالمناسببة إن صبديقي مرتضبى كبان . الصوت، قليبل الحبديث، جبدي بأعمالبه وحديثبه

وأغتبنم عنبد وصبول أمبر النقبل . إنه يشعره بإعجابه بجمالبه. يداعب جواد دعابة خشنة

: ويشير إليه ويكمل!. بَعّدوا عني الريم: انشغاله بالصالة فوقف كمغرم هائم ينشد بأسى

فاستشباط هبذا غضبباً، ". محمبود"إلى صاحبنا المعلم الجديبد ويشير ! وجابولي خروف

 . ما معنى هذا، أهذه مجاملة طيبة، أتعرفني، إلي معك عالقة سابقة؟ هذه إهانة: وأحتج

مهما يكن من أمر، فقد توثقت أخيراً عالقتنبا بمحمبود، خصوصباً معبي أنبا وصبار 

برتقبال بعقوببة، فأكرمنبا  وفي إحدى زياراته لذويه وعودته، جلب من. شريكنا بالطعام

وعلببى جديتببه كببان أكثببر . وصببحبني فببي زيببارتي إلببى أهلببي ضببيفاً عنببدي! بشببيء منببه

وخالل هذا أيضاً عرفت تمكنه من المادة التي تعهد تدريسها . انطالقا من صاحبنا جواد

وكان يطمح إلى تخصص عن طريق . وكثيراً ما يبدي تحسراً ونقداً لألوضاع" العلوم"

هكبذا وعدتبه أن أصبحبه . عليها، ولكن األمر يحتاج إلبى وسباطة محترمبةبعثة يحصل 

 .إلى الوزير عله يحقق مطمحه

فبي دار المعلمبين العاليبة " محمبود"علمت حين كنت في الناصبرية معلمباً إذ عبين 

وقبد سببق أن زارنبي حبين كنبت فبي الكوفبة عبام . بعد أن نال شهادة الدكتوراه بالفيزياء

. عة المانيا بسببب قطبع العالقبة ببين العبراق وألمانيبا النازيبةحين سحب من جام 0059

وكانت له مراسلة أعجاب ووفباء لبي ويطلبع زمبالءه فبي الكليبة علبى رسبائلي ومبازال 

وحين دخل أبني كفباح ( تحية قلبية من ريتا)لدي كارت على ظهره عبارة بقلم صديقته 

 !هنئتي له بمناسبة تخرجهالكلية تعرف إليه فقابله بتجاهل مثلما لم يجبني على ت
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 ملـاذا؟ 

قمنبا بسبفرة إلبى لبواء . لمباذا شباركت فيبه؟ لسبت أدري. عمل لبيس مبن طبعبي قبط

وبعبد " نباجي يوسبف"الديوانية، زرنا، نحن النجفيين األربعة، مدير المعبارف األسبتاذ 

...." صبالح مهبدي "عرض للمشاكل القائمة في مدرستنا، طلبنا منبه أن يعبين صباحبنا 

 . مكان السيد عبد المجيد إبراهيم

ناجي يوسف، نجفي من عائلة معروفة تدعى آلبو ريحه، وغلب عليهم نسب السيد 

عرفت السبيد نباجي منبذ كبان . العائلة الشهيرة في النجف بسبب المصاهرة" الطالقاني"

كبان ذكيباً وتقبدم فبي أول زيبارة لفيصبل فبألقى . تلميذا فبي المدرسبة األميريبة االبتدائيبة

يتسبلمه إلبى أن انتهبى  -كمبا يقبال-بباً ظبل  كلمة، وعلم الملك إنه معدم فخصبص لبه رات

عين السيد مدير معارف في الديوانية وعين قائممقام في قضاء المسبيب، . العهد الملكي

والظباهر . السيد حسن الجواد قائممقام ألبي صخير ثبم النجبف في الوقت الذي عين فيه

لكبن . فبي المعبارفأن تعينهما جلب نقبداً إذ أنهمبا ليسبا حقبوقيين فأعيبدا إلبى وظائفهمبا 

 .السيد ناجي دخل الحقوق وتخرج فترك وظيفته وأشتغل بمهنة المحاماة ونجح فيها

في الحقيقة أن عبد المجيد سئم من هذه اإلدارة، وغير مرتاح، وربما كان قد سببقنا 

لكننبا قمنبا مبن جانبنبا بهبذه المحاولبة، ووعبدنا  -التوسبط–إلى تحقيق أمر نقله بطريقتبه 

مكبان عببد المجيبد، وتمبت البدروس كمبا هبي " صالح"وتم تعيين صاحبنا  المدير بهذا،

 ً ، "أنبا ومرتضبى"ولكن سلوك صاحبنا قد تغير، وباألخص اتجاهنا نحن االثنبين . سابقا

وقبد زارتنبا مدرسبة . فقد توثقت عالقته معه أمتن من السبابق" عبد األمير"أما صاحبه 

بتوجبه المدرسبة إلبى الناحيبة، أي أن  من النجف، علم أنهم قبد أعلمبوا الجهبة المختصبة

األصول تقتضي أن المدرسة مادامت جولتها رسمية فإن ضيافتها على حساب الناحية، 

كبان المعلمبون الضبيوف يتنباولون  وأثنباء مبا. ولكننا فوجئنا، فقامت مدرستنا بالضيافة

راتببه هذا اليصير مدير أغاتي، يحط : الطعام، صرح المدير متبجحا ومداعباً الضيوف

 !ألمثال هذي

 . في مثل هذه المناسبة يشارك زمالؤك المعلمون -

مبدير مدرسبة االبتدائيبة " السبيد حسبن زويبن"أجاب مدير المدرسة الضيف، وهو 

وحبين زارتنبا مدرسبته . األولى في النجف، وكان أول أمره من الشباب الوطني الالمبع

صداقة، منذ أن كان حسبين تلميبذا كان أخي حسين معلماً لإلنكليزية فيها وكانت له معه 

حيببث خصببص ريعهببا " فببي سبببيل التبباج"فببي الثانويببة، واشببتركا فببي تمثيببل مسببرحية 

عينببي ُهببم بببيش  ال، ال: ولكببن صبباحبنا ردّ عليببه. لجمعيببة الرابطببة األدبيببة فببي النجببف

 !مطلوبين

 يعلم، ولكنبي أنبا إن صالح ال: وعند استالم الراتب جاء صاحبه عبد األمير يطالبنا

وقد ظهر إن حصة كل واحبد !. أقول، ليس من المروة أن نحمله نفقات ضيافة المدرسة

إن هذا حق لو أنه لم يتبجح أمبام : لكن المعلمين ردوه"....". من المشاركة أن يدفع كذا 
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تبرى . ولبم يشبارك احبد بفلبس، وترقبنبا تببدل سبلوكه معنبا. الضيوف بأنها على حسبابه

 م إنها أرستقراطيته التي نعرفها؟ أكانت هذه هي سبب التبدل، أ



 زيارة مفتش 

الدراسة تجري بانتظام، ال بسبب شخصية مدير المدرسة، بل ألن جل معلميها من 

الشببباب، وال بببأس بمعلومبباتهم، وبببنفس الوقببت أنببا أعببرف إن أبنبباء الريببف وخاصببة 

بتحضبير الفالحين، يولون الدراسة عنايبة واهتمامبا ويتجلبى هبذا بإصبغائهم والتبزامهم 

المتعبارف والسبائد هكبذا تكبون . وبدون علم سابق زارنا المفتش رشيد الشلبي. الواجب

. زيارة المفتشين مفاجآت، ألنهم ال يثقون بالمعلين، بانتظام دوامهم، بتحضير دروسبهم

ويبببدو المفببتش سببلطة مخيفببة، تبحببث عببن الببزالت والهفببوات، ثببم تببنفخ فيهببا، وتلبسببها 

 !  إنه حقاً سلطة مهابة من المعلمين". المفتش جناب"اللبوس الذي يقنع 

من الحق أن أعترف، إن كثير من المدارس في كثير من القرى ال ينتظم فيها دوام 

ولكبن لمباذا؟ ومبا السببب؟ فبي قبرى نائيبة . المعلمين، والتدريس فيها أيضاً غيبر منبتظم

ببار أيضباً حبين منقطعة، يرسل المعلبم ليقبوم بنشبر المعرفبة، يفبتح عيبون الصبغار والك

ربما تعذر عليه الوصول إلى مدرسته، أو منهبا إلبى . يلتقي بهم في دواوينهم ومجالسهم

أهله في عطلة األسببوع أو العطبل األخبرى، دون أن يقضبي يومباً كبامالً فبي سبفينة ثبم 

سببيارة، وإقامتببه فببي كببوخ ال يحميببه مبببن حببر الصببيف وال بببرد الشببتاء، وال شبببرور 

ي أغلب األحيان إعداد الغذاء، وينعدم الدواء كليباً، أضبف إلبى يتعسر عليه ف. الحشرات

كل هذا نظبرة شبيوخ العشبائر المتغطرسبة، وربمبا نظبروا إليبه بحبذر وتربصبوا ببه أن 

 -وأغلبهم مبن أبنباء الفالحبين–أما طالبه . ظهر لهم إنسان مدرك لجهالتهم، واستغاللهم

تحبت جلبودهم الجافبة، ومعظمهبم  الحفاة، أشباه العراة، تكاد تحصى أضبالعهم الببارزة

يقصد المدرسة من مسافة نصف ساعة أو أكثر مشياً على القبدم، وقبد يكلفبه ذلبك أيضباً 

أن يعبر نهراً يعترض طريقه حتى في أيام الشتاء، وهو مع هذا لم يتزود غير لقمة من 

 !الخبز والتمر

قبال . لزراعبةإن بعض المدارس يكون عدد الطلبة فيها في مد وجزر تبعاً لموسبم ا

مبن يرعبى : لي أحد القرويين وأنا أسأله عن أطفاله، لماذا ال يدخلهم المدرسبة؟رد علبيّ 

إلهبن الحشببيش؟ والمدرسبة؟ مثبل المثببل، عبيش يببا  -ويجلبب–البقبر؟ ويجيببب –الهبوايش

 !لما يجيك الربيع.... حمار 

ال أدري كيبف انتهبى البدرس الراببع، . المفتشون ال يضعون كبل هبذا فبي الحسباب

أم ماذا؟ ولماذا جمعنا؟ بدا غاضباً حين ! المفتش لم يدخل إلى صفي، أنا وحدي مستثنى

نادى المعلم أحمد وهو من أهالي الفلوجة، انهال عليه بكلمبات التقريبع، وببدون مقدمبة، 

دافع المدير !. إن لم تعمل على تقوية شخصيتك، تفصل! إنك ضعيف الشخصية: قال له

أتعلمون إني وجدت التالميذ في الصف الرابع يتناوبون على  :قال المفتش. بكلمة باردة

حمل حضرة المعلم بأيديهم، واحد يضبعه فبوق الرحلبة وآخبر ينزلبه، وهبو يبدافع بيديبه 
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 !. كالطفل وال يقوى على ردهم

فاجببأني بهببذا . أبببدى مالحظاتببه عببن كببل معلببم بلطببف بعببد هببذا ، وتقبببل ردودهببم

( المحقبق/ -يبا أببن النجبف لمباذا هكبذا ؟-نبي تع)سبر نجبف جبرا همجبين؟ پآي : السؤال

إنبه لبم يبدخل صبفي، إذن . أجبته بالعربية طبعاً وعرفت ما قصبد إليبه. أدركتني ضحكة

رآني حين رميت التلميبذ فبي الصبف األول بقطعبة طباشبير، أصبابته ببين . هو يتجسس

. تبذرساعتها ارتبكت واضطربت، أسرعت إلى التلميذ، وبخته، توبيخ الئبم مع. حاجبيه

. إنهببا غلطببة يببا أسببتاذ سببتكون األخيببرة مثلمببا هببي األولببى. وكببررت اعتببذاري للمفببتش

ضبحك ! وطلب المفتش دفباتر التحضبير، فقبدمناها لبه، وظبل المبدير يبحبث عبن دفتبره

المفبتش حببين رأى تعليقببة كتبهببا المعلببم مرتضببى، علببى مالحظببة مببدير المدرسببة بببدفتر 

يا أيها )كتب مرتضى تحتها !( ل الدخولضرورة تحضير الدروس يومياً قب)التحضير 

 ...(الرجل المعلم غيره 

 أين دفترك يا حضرة المدير؟ -

! أخيراً وجده الفراش بين السجالت، كبل صبفحاته ببيض. مازال المدير يبحث عنه

 .....! يا أيها الرجل المعلم غيره : قال المفتش يخاطبه

ضبعوا أمبام . مبن أجبل راتببوتحدث إلينا عن ضبرورة االهتمبام والعمبل بجبد، ال 

أعيببنكم أن هببؤالء الببذين تعلمببونهم سببيبرز مببنهم غببداً مببن ربمببا سببيحتل درجببة علميببة 

أال تحببون أن . سيقول كلمته عن كبل معلبم تلقبى عنبه. مرموقة، ومكانة الئقة في الدولة

كبال أببداً، إن ! تكونوا مثالً طيباً لبه؟ هبذا المفبتش كبان يقبال عنبه، إنبه شبديد، متعجبرف

ولكببن لمبباذا . ه بحببق، ولببيس متعجرفبباً، رغببم رأيببه بالعصببا للتأديببب فببي المدرسببةشببدت

على كل إنه أمتبدح . خاطبني بالفارسية؟ أهي نظرة بعضهم الخاطئة، إن الشيعة فرس؟

 .نشاطي، وطريقتي في التدريس لمادة هي من اختصاص خريجي دور المعلمين

العبود "الجديبد مقالبة بعنبوان  نشر المفتش رشيد الشلبي في احد أعداد مجلة المعلبم

ورأيببي أن تجنببب العصببا مببن . وقببد ردّ علببى رأيببه هببذا كثيببر مببن المببربين" إلببى العصببا

طالما إننا نعيش مجتمعاً يتسلط فيه القبوي علبى الضبعيف، وطالمبا . أصعب الصعوبات

إن أمكانية التربية والتعليم ليست متبوفرة للجميبع، ببل إن العمبل والعبيش لبيس بمتنباول 

بل الجهبل يسبود معظبم . كيف ونساؤنا جاهالت. يقال إن التربية تبدأ من المهد. فردكل 

كان كثير من الرجبال يضبربون . ناسنا مضافا إليه غلبة األمية ونظم االستغالل السائدة

 .زوجاتهم ضرباً قاسياً أمام أبنائهم الصغار

 عنرت يف اهلزمية

سبيكون غبداؤهم . أصبدقائهأرسل إلّي أخي حسين تذكرة إنه سبيزورني مبع بعبض 

 ً اليببوم هببو . أحضببرت السببمك، فوصببلوا إلببّي بعببد الواحببدة ظهببراً . عنببدي سببمكاً مشببويا

محسببن "بعببد الغببداء وشببرب الشبباي، تأهبنببا للسببفر لزيببارة الصببديق السببيد . الخمببيس

هبو احبد األنهبر المتفرعبة عبن نهبر " طببر شبالل". "طببر شبالل"فبي قريبة " الياسري
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ركبنببا الببزورق، والنشببوة تغمرنببا، ". المشببخاب"الفيصببلية الفببرات المببار فببي ناحيببة 

لنشبنف أسبماعنا . والبهجة تعمر قلوبنا، شلة من األصدقاء الظرفاء، سنحييها ليلبة لبيالء

األسود، ذي الصوت الشجي، إنه كما يقبال يبدخل األذن " سعيّد"بأغاني الريف، أغاني 

 .بال أذن، ألذ من الخمرة، وأجمل

ولكنهببا . إنهببا بالنسبببة لنببا مجازفببة. فببة، وملببذة بببنفس الوقببتآه، إنهببا مفاجببأة مخي

طريقنا مع منحدر الماء، وفي مثل هذه األيبام وبسببب انخفباض . اعتيادية عند القرويين

ضببفائر . ميبباه النهببر، ولعببدم وجببود تنظببيم توزيببع الببري، يقببوم القرويببون، بعمببل سببدود

تبراب حتبى تصببح سبداً  تصنع من قش الشلب، تدفن في قعر النهر بين واحبدة وأخبرى

وال يبقبي غيبر فتحبة مبن . يقطع النهر كجسر، قد يكون عرضه أكثبر مبن متبر ونصبف

هكذا يرتفع منسوب الماء من جهبتهم ليجبري المباء إلبى أنهبارهم . وسطه لمرور السفن

والحمبل بفبتح ". الَحِمبل"ويمكنهم إرواء مبزارعهم، ويسبمى هبذا السبد عبنهم . الصغيرة

الفعببل، لكونببه حملببة عمببل مببن " َحَمببلَ "لعببل المعنببى مببأخوذ مببن الحبباء وكسببر المببيم، 

مجموعببة كبيببرة تتعبباون علببى إنجبباز شببأنها فببي كثيببر مببن األعمببال، الحصبباد، كببري 

تهيببأ المالحبببان، شبببمرا عبببن . فبببي طريقنبببا حمبببل يعببرف بحمبببل عببببد الواحبببد. األنهببار

بعشببر مببدّا المببرادي عببن جببانبي الببزورق لحفببظ توازنببه قبببل أن نصببل إليببه . سببواعدهم

كنا قد تحدثنا في بداية حركتنا، إنه عمل من الفالحين يدل على مهبارة، فإنجبازه . دقائق

وعاني مالحبو السبفن التبي . ليس باألمر الهين، كما إنه يحتاج إلى بذل جهود غير قليلة

 .تفد من الجهة المعاكسة للمجرى متاعب، وفي بعض األحيان مخاطر

ال يجيد السبباحة، لهبذا رفبض أول األمبر " الشرقيالسيد عبد األمير مهدي "أحدنا 

وهو ابن أخ الشباعر المعبروف علبي الشبرقي، كبان مبن ظرفباء الشبباب . المجيء معنا

ومببن زمالئببه فببي الدراسببة " حسببين"آنببذاك، كببان حينببذاك معلمببا ومببن أصببدقاء شببقيقي 

إنببه يخشببى الغببرق، قبببل أن نتحببدث عببن هببذا الحمببل . وكببان يببنظم الشببعر بقلببة. أيضببا

وقبف صباحبنا مصبفر الوجبه، تائبه اللبب، وبقفبزة خاطفبة إلبى السبد ثببت أنهبا . لخطيرا

إنهبا . لم نكن نعلم إنه سيفعل هبذا. أسرع من حركة التيار ، حين مّر الزورق من الفتحة

مببّر الببزورق بسببرعة أشبببه مببا تكببون بسببرعة . مخبباطرة، لببو كنببا نعلببم ألوثقنبباه كتافببا

 .نا يهتف بطرب المنتصر في جدلوسمعنا صاحب. المتزحلق على الثلوج

 ولقذذذذد ذكرتذذذذك والسذذذذفينة يذذذذد دنذذذذت

 

 مذذذذن حمذذذذل عبذذذذد الواحذذذذد الفذذذذتالوي 

أخببذ الببزورق مجالببه فببي حركتببه االعتياديببة، ووجهببه المالحببان نحببو الضببفة لنعيببد  

أيببن كنببت عببن السببباق الببذي أعلنتببه أحببدى المجببالت : هتببف بببه أحببدنا. صبباحبنا إليببه

 .العبسي المشهورالمصرية، لمعارضة بيت عنتر 

 ولقذذذذذد ذكرتذذذذذك والرمذذذذذتا  نواهذذذذذل

  

 منذذي وبذذي  ال نذذد تقطذذر مذذن دمذذي 

 :وفاز بالسبق شاعر منهم حيث قال 

 ولقذذذذذد ذكرتذذذذذك والحمذذذذذار منانذذذذذدي

 

 عنذذذذد المقذذذذ  ويذذذذد اتذذذذى الوابذذذذور 
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صاح واحد آخر من رفاقنا وكبان يحسبن اللهجبة المصبرية، سباخراً مبن المصبري 

 .آثر أن يموت مع حماره تحت عجالت القطارالذي عز عليه حماره، يبدو إنه 

 !وهللا غبي عاوز يموت مع الحمار -

هذه أبدع مواساة، بس المعيدي مبن وصبل للطينبة تَْحفّبه ونبزع نعالبه، : وعلق آخر

 . بيه وال باألححمرِ : ومال

اسبتقبلنا بحفباوة، . وحين وصلنا قرية مضبيفنا وجبدناه بانتظارنبا علبى ضبفة النهبر

بببين الطببرب واألحاديببث الشببيقة وعببدنا صببباح اليببوم التببالي، وشبباعرنا وحييناهببا ليلببة 

 هل سنالقي نفس المخاطر؟: يتساءل


 حكومة االنقالب

منببذ أن تشببكلت وزارة حكمببت سببليمان ببباالنقالب المعببروف، ونحببن نجببد ونسببعى 

. الفالحون تطغبي علبيهم البروح العشبائرية. ماذا نستطيع أن نفعل. لالحتكاك بالفالحين

إن بعضهم حين يقسبم . هم يمجدون رؤساءهم، ويدينون لهم بالوالء، بل والتقديسأغلبيت

الشبك أن العنصبر األسباس فبي . يقصبد عببد الواحبد سبكر( عمي وبخبت الحجبي)يقول 

فهبو أعبزل ال يملبك . موقف فالح المشخاب هو علمه بأن السلطة الحالية تؤيبد اإلقطباع

حببزب سياسببي يلتببزم قضببية تحريببره،  ال األرض وال السببالح، وال قببانون يسببنده، وال

بقيبادة العقيبد بكبر صبدقي البذي  20/09/0008حدث االنقبالب فبي . فيثير عنده الوعي

فمبن ذلبك إنبه متبزوج مبن ألمانيبة كانبت . نعلم مدى صحتها آنذاك قيلت عنه اتهامات ال

لتحقيببق مطببامح حكومببة ألمانيببة النازيببة، بعببد تثبيببت الحكببم ( بحجببة المطببامح)تدفعببه 

. فعلبه مصبطفى كمبال اء حكمت وتحقيق حكم جمهوري برئاسبته علبى غبرار مباوإقص

زارنببي أقطبباعي صببغير مببن " جمعيببة اإلصببالح الشببعبي"وحببين أخببذنا نببوزع منهبباج 

ال تاخذك الهويزة تبره الحكومبة أيامهبا معبدودة، وال )وراح يزجي إلي النصح . العبودة

 (التگول عنهتنغش بالفلح كلهه عميان وتاكلك مبل ما تحصل حگهه 

ومفاجأة علمنا إن السيد رئيس الوزراء سيصل ناحية الفيصلية، وفعال وصبلها فبي 

وأسببتقبله الفالحببون بببدافع مببن رؤسببائهم، وعببن . لمبباذا ناحيببة الفيصببلية. 02/2/0004

وقببف هببو فببي سببراي . بالهوسببات واألهببازيج -مببدير الناحيببة–طريببق السببلطة المحليببة 

كر، وأعلمهم إنه جاء من أجل قضيتهم، ثم طرحبت أمبام الناحية، وقيل إنه ألقى كلمة ش

وهبي منسبوجة مبن سبعف " موصرة" جمع قوصرة والعوام يلفظها -جموعهم قواصر 

التمببر، فببأقبلوا عليهببا بشببكل بببائس يحطمونهببا بالمسبباحي،  -النخيببل يكبببس فيهببا التمببر

لمنظر يعرب ويأكلون أكل الجائع المحروم من التمر الذي تنتجه أراضيهم بأيديهم، إنه 

تستطيع أن تقول، إنها سبخرية مبن ! عن مدى تفهم هذه العناصر التي دفعتهم لالستقبال

ينتصر للفالح مثلما يمكنك أن تقول إنها إعراب عن بؤس مدى الفالح وهو يعزف عن 

 !هوساته، وينصرف بكليته إلى التمر المطروح على األرض

رئبيس آل فتلبة عببد الواحبد، وهكذا تم ذلبك ببأكثر مبن شبهرين رفبع الحصبانة عبن 
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فبراح النباس يتحبدثون وكبأنهم . وزميله محسبن أببو طببيخ، وعلبوان الياسبري واعتقلبوا

عرفوا سر زيارة الرئيس إلى الفيصلية، إذن هو جاء ليتعرف الحال، ويتفهم درجة قوة 

رئببيس الفتلببة، هببذا الببذي كببان محببور الحركببة ضببد حكومببة األيببوبي، والببذي بانتفاضببته 

كنبا نتلقبى جريبدة االنقبالب، جريبدة الشباعر دمحم . وصبل الهاشبمي إلبى الحكبمأطاح به ف

 : وفيها نشرت قصيدته الشهيرة، التي خاطب بها حكمت سليمان. لجواهريامهدي 

 وأنذذت يذذا ابذذن سذذليمان الذذذي ل جذذت

 

 بمذذذا جسذذذرف عليذذذه البذذذدو والح ذذذر 

وأبدى له ما يجب عمله اتجاه حكم مؤلبف مبن برجوازيبة حديثبة النمبو، وإقطاعيبة  

ولكببن حكمببت لببن . شببعرت بمببا يخبئببه لهببا الغببد هببي لببم تببرتِم كليبباً بأحضببان االسببتعمار

مببن خببالل جريببدة . يسببتطيع عمببل شببيء طالمببا إن عمبباد انقالبببه العسببكريون ال الشببعب

لسياسبة الجديبدة التبي قيبل إن كبل الجواهري كنا نتعرف علبى مبا يسبتجد علبى مسبرح ا

، وغيره قد "عبد القادر إسماعيل"والشاب " لتمناأبو "العناصر الوطنية النزيهة أمثال 

وعببد القبادر إسبماعيل مبن ألمبع . ضمتهم هذه الحكومة ببين البوزارة والمجلبس النيبابي

م وبعد أن فشلت حكومبة حكمبت سبليمان وأطبيح بهبا لب. شباب العراق السياسي التقدمي

والناس فبي . ينله شيء، والحكومة التي تلت انتقمت وأعدمت البعض وسجنت اآلخرين

المدن حين حدث انقالب بكر صدقي ورأس البوزارة حكمبت سبليمان، اسبتقبلوها بفبرح 

عظيم، يعانق بعضهم بعضاً، ويهنئ أحدهم اآلخر، تماما كما فعلبوا يبوم سبقطت وزارة 

ال يفكرون إال بما يعنونه ويرجون زواله، دون إنهم . األيوبي وتشكلت وزارة الهاشمي

ذلبك ألننبا محرومبون مبن . أن يحسبوا حساب البديل، ونوعية البديل الذي يتسلط عليهم

وعلببى هببذا البببد مببن يببوم . التنظببيم السياسببي، وديمقراطيببة العمببل فببي أحببزاب سياسببية

 .يتباشرون به عن سقوط وزارة حكمت

األسببلوب الجديببد للوصببول إلببى الحكببم، األديببب ذو النببون أيببوب، كتببب قصببة عببن 

صبدق وهللا (. إنها بضع رصاصات في صدر زعيم الحكم أو حارس حكمبه: )ملخصها

فقببد وصببل حكمببت سببليمان برصاصببات مبببن مسببدس بكببر صببدقي إلببى قلببب جعفبببر 

وها قد أطبيح بحكبم حكمبت سبليمان وبكبر صبدقي برصاصبات مبن مسبدس . العسكري

جديببد، يبببدو إن أسببلوب انتفاضببات زعمبباء هببذا أسببلوب ". إسببماعيل عببباوي توحلببه"

العشائر قد أصبح غير مرغوب فيه، وربمبا تحاشباه بعضبهم، ألنبه غالبباً مبا يكبون مبن 

المسبألة . إن أولئك الزعماء أنفسهم يتكئون على زعماء سياسة سنيين! العشائر الشيعية

واسبتناده إذن في حقيقتها ومن وجهة نظرهم ليست طائفية أببداً، إنهبا مصبلحة اإلقطباع 

فياسين الهاشمي الذي يتباهى بلبس صدارة من صنع وطنبي، . على االستعمار وأعوانه

هو البذي شبرع قبانون إعبادة الفبالح إلبى األرض، فالحباً مالبه غيبر أن يفلبح أرض دمحم 

ومبادام األمبر كبذلك لبم ... العريبي، وفالح الصيهود، ومجيد الخليفه، وأمير ربيعبه ووو

ويكسبر الطبوق ويخبرج مبن دائبرة تفكيبره القبلبي الضبيق إلبى فهبم  تتفتح عقلية الفالح،

صحيح لقضيته، لن يكبون إال حبين يبتم تشبكيل حبزب متحبرر ومبدرك لجبذور القضبية 

الوطنية، وال يرتبط بهؤالء السادة الذين يتوارثون الحكم باتفاقيات بينهم تبارة، وببروح 
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 .تارة أخرى" الزعل"

درجبة وطنيتهبا قبدمت جعفبر أببا ألبتمن وعببد  ولم نَر هذه الحكومات على اختالف

القببادر إسببماعيل وعبببد الفتبباح إبببراهيم  فببي وزارات حساسببة، كالخارجيببة، الداخليببة، 

وعببد الفتباح هبو مؤسبس جماعبة األهبالي، ويعبد ! الدفاع، العدل، لماذا؟ أبداً هذا مفهوم

كمبا " الهنبدعلبى طريبق "كما له مؤلفات قيمبة منهبا مؤلفبه الشبهير . من أنشط أعضائها

وأنا نفسي أعرف، انه كان واحبداً . عرف عنه رئيس جمعية طالبية عراقية في بيروت

 0054ممن اهتموا بالعمل لتقارب وجهبات نظبر األحبزاب التقدميبة التبي أجيبزت عبام 

 0098من أجل الجبهة الوطنية، وهو إذ ذاك رئبيس لحبزب االتحباد البوطني، ولبد عبام 

 ".إبراهيم المدرس"جوامع عانه ودعي بهذا االسم والده رجل دين يدرس في أحد 

    

 الفيضان

 هذذذو الفذذذراف وكذذذم فذذذي أمذذذر  عجذذذ 

 

 فذذذذي حالتيذذذذه و كذذذذم فذذذذي  يذذذذه عبذذذذتر 

 بينذذذا هذذذو البحذذذر ال تسذذذطاع   ذذذبته 

  

 إذا اسذذذذتتشاط فذذذذتال يبقذذذذي وال يذذذذذر 

 إذا بذذذذه واهذذذذن المجذذذذتر  ينذذذذتار ه 

  

 

 عذذذود و يمننذذذه عذذذن سذذذتير  حجذذذتر 

تعجبنبببي هبببذه األبيبببات مبببن قصبببيدة الفبببرات الطببباغي للشببباعر الكبيبببر دمحم مهبببدي  

إنهبببا وصبببف رائبببع لحبببال الفبببرات والفبببراتيين، وصبببف لفيضبببان الفبببرات . لجبببواهريا

 :ما وصفه به الشاعر علي الشرقي -ال أبدع–وبديع . وانتفاضات الفراتيين السياسية

 هذذذذذذذذا الذذذذذذذتفراف وهذذذذذذذذ  عاداتذذذذذذذه

 

 متفذذذذذذذتلت مذذذذذذذن ع ذذذذذذذد حمذذذذذذذورابي 

 يذذذد يسذذذتحيل علذذذى الحديذذذد عبذذذور  

 

 جسذذذذرا  و يذذذذد يكفيذذذذه نفذذذذ  جذذذذتراب 

الفيضان اآلن على أشد حال من طغيانه، إذا شاهدته أدركتك منه حباالت، الروعبة  

المتناهية في جماله، ولون مائه الذهبي حين تغطيه أشعة الشمس الفضية فتتكسر تحبت 

رقصة األمواج، وأشجار النخيل على ضفافه كأنهبا العبرائس تتبباهى بغبدائرها والبريح 

ة الهببادرة كأنهببا جمببوع زاحفببة، فيأخببذك الببدوار، وتحببدق بأمواجببه المتدافعبب... تالعبهببا

وإذا جن الليل ترى النيران من بعيد، يشعلها الفالحون، وهم في . وتسيطر عليك الرهبة

سببهر يحرسببون السببدود، وتسببمع بببين آونببة وأخببرى الصببياح والتنببادي، واألهببازيج 

س خالل موسم النا. والهوسات، لردم الفتحات التي يحدثها تيار الماء في مجراه الكاسح

هبم إذا . إنهبم فبي محنبة مبن أمبر نهبرهم هبذا. الفيضان يعيشون حياة كلها قلق ومتاعبب

حبببل موسبببم الفيضبببان عاشبببوا حيببباة مهبببددة، مبببزارعهم مهبببددة ببببالغرق، ومسببباكنهم، 

. جفبباف يحببرمهم مببن الببزرع، ويسبببب لهببم الجببوع" الصببيهود"وفببي حببال . وحيوانبباتهم

ولكن الفالحبين هنبا يطلقونهبا علبى . يها وال شجروالصيهود في األصل، الفالة ال ماء ف

مواسم قلة المباء فبي نهبر الفبرات، والبذي قبد يشبتد فتتعبرض زروعهبم فبي الشبتاء إلبى 

إنه إهمال الدولة لمشاريع الري، وتنظيم وتوزيع ! ومن ال يعرف أسباب كل هذا. التلف
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ثبر البزروع حتبى سبمي أفليس معيباً أن ينظم الري في العهد العباسي، فتك. مياه أنهارنا

وحتببى بببالغ بعببض المببؤرخين فببذكر، إن المسببافر يسببافر مببن " أرض السببواد"العببراق 

 !الكوفة فال يأخذ معه زاداً حتى يصل البصرة، ألن القرى يتصل بعضها ببعض

إنبي أقببف فببي شببرفة الفنببدق المطلببة علببى النهببر، فيتملكنببي المنظببر الرائببع وجمالببه 

كبان . ن لحظة وأخرى أترك غرفتي أمتع النظر بجمالبهبي. الساحر اآلخذ بمجامع القلب

اليبوم جمعبة، حبين تقبدم إلبي صببي فبي سبن الثانيبة عشبرة يسبألني عبن مبدير المدرسبة 

مهنبدس مشبروع نباظم ..." عببد هللا "أعرف هذا الصبي، يقيم عند المهنبدس . وصاحبه

ا، المببدير فمببا لببه لصبباحبين!. أبببو عشببرة، يسببتمتع بجمالببه ويمببارس معببه اللببذة المحرمببة

لنتغبدى " عببد السبتار عببد المجيبد"وأنا على موعد مع صاحبي المفوض .... وصاحبه 

الببذي نببدعوه يقطببين مببال احمببد، " شببجر اليقطببين"كببان طعببامي الببذي أعددتببه . سببوية

فبي هبذه األثنباء ونحبن نهبّم بنصبب مائبدة . وصاحبي المفوض أحضبر السبمك المشبوي

ً الطعام، فاجأنا مالحان يضطربان غصة و أرادا أن يخببرا المفبوض بمبا همبا لهمبا . ألما

هبدأنا روعهمبا واسبتراحا قلبيالً، فحبدثاه . من أمر، فتلجلجت شفاهما، وجرت دموعهمبا

ليوصاله إلى أبي صخير،  -صبي المهندس عبد هللا-الزورق الذي جلبا به . عن أمرهما

محباوالتهم  قد فك رباطبه بعبض السبفلة، لينشبغل المالحبان ببأمره ويخلبو لهبم الجبو فبي

في الزورق طفلهما الصغير، كان نائماً، وانحبدر البزورق بقبوة التيبار، ! لكسب الصبي

 .وطغيان الماء

والغضببب قببد أربببك خطواتببه، وحضببر شببرطيان بعببد " المفببوض"نهببض صبباحبي 

دقببائق فببالقي القبببض علببى صبببي المهنببدس عبببد هللا، بينمببا سببارعت ثلببة مببن الشببرطة 

أجبباب، إنببه . تجوب صبببي المهنببدس عببن وجببوده هنبباأسبب. بببالزوارق للبحببث عببن الطفببل

وأخذ إجازة ليذهب لزيبارة أهلبه فبي النجبف، ( أي رئيس عمال)يعمل في الناظم كندير 

..." عببد األميبر "وصباحبه ..." صبالح مهبدي "ولكنه تأخر بدعوى من مدير المدرسة 

 !ولم يكتم من أمر المضايقات التي قام بها بعض السراق وغيرهم

مبا وجبد أصبغر منبك فيعينبه رئبيس ... المهنبدس عببد هللا : مدير الناحيةبأسف قال 

 !عمال؟ ويظهر أن هذا هو السبب أيضا الذي جعل مدير المدرسة يدعوك، تكريماً لك

أما السيد مدير المدرسة حال سماعه بتطور الحال فانه سبافر إلبى أصبدقائه السبادة 

وعاد الشرطة بعبد أكثبر مبن . لصبيوهكذا تنصل مما ادعاه ا" أم عردة"الياسريين في 

ساعة فرحين، فقد وجدوا الزورق محصوراً بين ضفة النهر ولساناً منهبا بشبكل زاويبة 

يببدو إن السبيد ! ممتد في النهر، ومكتظ  بشبجر الصفصباف، والطفبل يغبط بنبوم عميبق

مبدير المدرسبة، يعتقبد إن لبي فببي المسبألة ضبلعاً، ويببدو إن تببأثر مبدير الناحيبة منبه قببد 

طيبب، : وأنا شنو دخلي بالموضوع؟ أجبته: فقد جابهني بانفعال، قائالً . صل إلى علمهو

 وأنا ليش تسألني؟

 !أسألك ألنك حاضر، ويمكنك أن تدافع -
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 ! ال يا عزيزي، خل عتبك على الحاج عزوز رئيس البلدية -

الحاج عزوز هذا أيضاً مبن قبوم لبوط، وهبو . ونظر إلي نظرة حقد، والذ بالصمت

 . داية سن الشيخوخة، وقد وعدَ األستاذ المحترم أن يكون بيته مقراً للقاءفي ب
 

 من املسؤول

أنببا فببي هببذه الناحيببة المتجلببببة بجلببباب الوحشببة، ال تلتقببي بأديببب إال أديببباً يمببارس 

وظيفبة التعلبيم، فأنسبته هبذه بمتاعبهبا، وقيودهبا، والتزاماتهبا المفروضبة نتيجبة تخبوف 

أيبن يبا تبرى يتوجبه بعبد انتهباء . أن المعلم هنا يعاني سأماً قاتالً  .الحكام من حرية الفكر

تبدريس، غبداء، قيلولبة، تمشبي، تحضبير . دوامه؟ حياته اليومية روتبين جامبد ال يتببدل

اثنبان . وقل أن تجبد المطبالع. وتصحيح دفاتر امتحانيه، سهرة خليطة من ثرثرة ومزاح

و صفحات مبن كتباب، فكبل مبا حبولهم ال أو ثالثة، يسترقون اللحظات ليقرأوا جريدة، أ

الفنبببدق ملبببيء دائمببباً بالتجبببار ذوي العالقبببات . يتبببيح الفرصبببة فبببي البببدرس واالسبببتفادة

وشببارع النهببر ترسببو السببفن إلببى . بببالمزارعين، والمقبباهي نهبباراً تعببج بهببم وبعمالئهببم

جواره، بنفس الوقت يتخذه بعض القرويين مجاالً لعرض بعض مبيعاتهم، أغنام وأبقار 

ال شبيء فبي هبذه ! وفي المقهى ال تجبد الراحبة، مثلمبا ال تجبد النظافبة. وحاجات أخرى

وموظفوهبا تقبرأ فبي . الناحية من مالمح المدينة، إال مبا تضبمه سبوقها مبن بيبع وشبراء

وجببوههم مببا تنطببوي عليببه نيبباتهم ومببا يهتمببون بببه، مببلء جيببوبهم بالرشببى، وطببرق 

 .والسهرات الخاصةاالختالس، والسهر بين الكأس ورقص الغجر، 

من موظفي االستهالك همهمبا الوحيبد، وضبع ببرامج لسبهراتهم، لمباذا  اثنانهذان 

قبدما مبرة أكثبر مبن قنينبة . كمبا يعببرون -وحالل تالل-ال؟ إنهما دائماً على رزق وفير 

ومبرة ثانيبة جلببا ! خمر مع كمية من الماء، ليتمتعا بمنظبر الحمبار تحبت تبأثير الخمبرة

وأسكراه، فلما صبعدت الخمبرة البى رأسبه، راح يكشبف أسبراراً فبي " ةمرام" المعتوه 

أدخلتنبي البيبت، غسبلت يبدي .... كان يسمي بعبض النسباء، زهبرة . حياة بعض البيوت

 -سببرير النببوم-ورجلببي ووجهببي بالصببابون، البسببتني ثوببباً نظيفبباً، أصببعدتني الجربايببة 

شارع، أسبم زوجهبا، شبكلها؟ وكانا يستجوبانه باهتمام، عن البيوت، في أي ! ضاجعتها

و مرامببة ! وكببان يحببدد الجببواب كببأي عببارف مببتمكن يببتفهم الجمببال ويحببس لببذة الجببنس

مخلببوق بببائس لببه عينببان رماديتببان لهجتببه أقببرب إلببى لهجببة الطفببل، فببي وجهببه نببدوب 

يستطيع تقليد أصوات . ورمية، يده اليمنى ورجله اليسرى تختلفان بغلظها عن األخرى

قال أحد زمالء الفندق وهو يستمع إلى مبا حدثتبه عبن هبذا . الدوائروجوه البلد ورؤساء 

 !حكمتك يا رب حرمته من نعمة العقل والصحة، وأبقيت له الشهوة: المعتوه البائس

. جباري وزميلبي، هبو اآلخبر ببائس..." عزيبز "فصبديقنا . البؤساء في بلدنا أنمباط

إنبه مصباب . ر دون اسبتفادةأنخرط في سلك طلبة العلوم الدينية وقضى شطراً من العمب

جعلتبه بطبل قصبة ! بالغباء، الغباء في كل شيء إال قابليبة جبذب أهبل الجمبال المسبوس

كبذلك ذكرتبه فبي كلمبة ... لسبنة  2التي نشبرتها فبي مجلبة واسبط عبدد " حسون أفندي"
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وبعببد سببنين طويلببة حببين انتقلببت إلببى . نشببرت فببي جريببدة الهبباتف" أصببدقاء"بعنببوان 

أن صباحبنا عزيبز قبد تبدرج مبن  0044الناصبرية، فوجئبت عبام محافظة كبربالء مبن 

وظيفة كاتب في دائرة النفوس حتى أصبح مديراً لدائرة نفوس لواء كربالء وقص علّي 

وحبين شبغل دائبرة . من يعرفه انه قد كنز وأدخر فهو أكثر من مرتش جهبراً ببال خبوف

ه سعى إلى إحالته على وهو يعلم حقيقته وقابليت. المتصرفية سلطان حاج أمين كرماشي

وقببد أدركببه غضببب شببديد لوجببوده ومنحببه أجببازة ليببدبر أمببره بعببد إعفائببه مببن . التقاعببد

 . الوظيفة

ال . كتب إلّي يستغيث بي وبصديقنا مرتضبى، يقبول إنبه قعيبد البيبت منبذ أسببوعين

صديقنا . أنقذوني ببضعة دنانير على وجه السرعة! أستطيع الخروج منه خشية الدائنين

لكنني . إن مساعدتنا تزيد عزوفه عن طلب العمل، دعه: قال. رفض مساعدته مرتضى

 .أخذت منه دينارا ضممته إلى أثنين مني وأرسلتها إليه

وحين زرنا أهلنبا فبي أسببوع تباٍل، فهمنبا المهزلبة، لقبد أشبترى بهبا عبباءة وسباعة 

ن يحبدثني عبن كبا" يلبيگبنبت عبـ"ابنبة البائسبة المجنونبة " نعيمة"يدوية أهداهما للفتاة 

نعيمة وغرام حسين العببودي بهبا، وأنهمبا يلتقيبان بتبدبيره فيتمتعبان بنشبوة اللقباء، حببا 

 فكيف تحولت إليه؟. عذرياً، ال تشوبه شائبة

حسببين العبببودي سببحبه أبببوه، إن غرامببه بفتبباة فقيببرة ال يناسببب مقببامهم كزعمبباء 

ً  ألبيس هبذا! فعوضها عزيز بحبه رأفة وإنسبانية! عشيرة معروفين ولكبن ! عزيبز بائسبا

 . إن له طموحاً، وله قابلية ، لو تخلينا عنه، سنجعله يحس فيشق له طريقا. ال
 

 ثم نسَي نفسه

خصوصباً فبي حبادث الفيضبان . المفوض عبد الستار، صاحبي الذي أحببتبه كثيبراً 

صحبته كثيراً قضيت معه سهرات، أنا وصديقاي مرتضى . وما حصل لطفل المالحين

، نسببهر ونتجببرع كببؤوس الخمببرة نببزيح المتاعببب عببن كواهلنببا، "ىمحمببود مصببطف"و

ونبعد السأم الذي نعانيبه مبن جمبود الحيباة التبي نعيشبها، وركبود األفكبار، وثقبل سبلطة 

 .اإلقطاع التي تبدو لنا إن سلطة الدولة تستمد قوتها منها، وتقوم لخدمتها

 ً إن . اً واحبداً لفبت نظبريولكبن أمبر. يبدو عبد الستار لطيفباً جبذاباً، ومتزنباً ونزيهبا

زوجته كثيرة الغياب عنه، فهي تارة في مركز قضاء أبي صخير، عند صديقتها زوجة 

وحببين تكببون فببي بيتهببا، ال تبببدو . معبباون شببرطة القضبباء، وتببارة عنببد أهلهببا فببي بغببداد

تُحضبر المنقبل والعشباء، وال . معارضة لسهراتنا، إنها تقوم بمساعدتنا على أكمل وجبه

وإنه ليثني عليها كثيراً، ويقبص علينبا . من الراحة والنوم إال بعد خروجنا تأخذ حصتها

خصوصباً أيبام كبان يعبيش فبي الشبمال ويتنقبل ببين . نماذج مبن سبيرتها ومشباركتها لبه

النواحي هناك في الطبرق الصبعبة التبي يقطعهبا علبى ظهبور البغبال متعرضبا للمهالبك 

ً وهبذا سبر حببه . من األكراد" المتمرين"على يد  لبم نسبأله، ربمبا . لهبا مبع كونهبا عقيمبا

هذا المفوض الذي بدا غيبوراً عنبد حبادث طفبل المالحبين، . كان سبب العقم منه ال منها
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أقترف جرماً في رأيي هو أكثر بشاعة  -المدير والمعلم–وتذمره من انحراف صاحبينا 

 .وشناعة

ولبم يمبض . وجتبهمنذ أشهر قليلة أنتقل إلى دائرة البريد فتى بغدادي، جلبب معبه ز

نشبأت فبي . على زواجه منها شهران، وقد تركت الدراسة بعبد الصبف الثباني المتوسبط

محيط بغداد الذي يختلف عن محيطنا هذا في مفاهيم الحرية وطموحات المرأة الحديثبة 

إنها غريبة عن هذا المجتمع ذو الوجهين، وجه التظاهر بالحشمة، وااللتزام . وتطلعاتها

ووجه مستور يختفي تحته نهم الرجال من  -كمخدّرة–ي منها احترام المرأة بالتقاليد، الت

لقلبة –ولعلهبا ! اإلقطاعيين وأبنائهم في قضايا الجبنس بشبكل مضبحك ومؤسبف ومقبزز

لم تسئ بالناس ظناً، ربما كانت تحسبب هبذا المجتمبع البذي انتقلبت إليبه أشببه  -تجاربها

كمبا إنهبا لبم تفهبم الفبروق . هد الدراسبةشيء بمجموعة الطالبات الالتي عايشتهن في ع

فكانببت ال تهببتم بالحجبباب إذا خرجببت . بببين مجتمببع كمجتمببع بغببداد، وناحيببة المشببخاب

كبل هبذا . للسوق، أو زيارة بعض من تعرفت عليهم، مثلما تبتسبم لمحبدثها فبي الطريبق

م الذين ال يفهمون المرأة إال على أسس ال تبأتلف ومفباهي. حرك الذين في قلوبهم مرض

كانبت إذا خرجبت . اإلنسان الحديث، ومفاهيم الحرية التي هي ضد االستغالل والتمييبز

لبببعض شبببأنها اسببتهدفتها نظبببراتهم، وأسببمعوها كلمبببات تشببير إلبببى مببا تنطبببوي عليبببه 

 !صدورهم، وعقولهم المحدودة

ثبم راح . جاءني صاحبي المفبوض ذات يبوم وحبدثني عبن جمالهبا ولطفهبا ورقتهبا

إنببه ال . ؟ إن ردع هببؤالء شببيء لببيس ببباألمر اليسببير!حصببول عليهببايؤكبد لببي أمكانيببة ال

بل إنبه يتخبذ منبه مبادة للسبخرية، . يصدق ما يدعيه شاب مثلي من تجنب اللذة المحرمة

وهبو يفسبر . الذي ال يوجد إال في بطبون الكتبب" الحب العذري"وموضوعاً لنقد فلسفة 

–فلبم يسبعني إال أن أحبذره ! لةإنها مغاز. جميع حركات هذه الفتاة بأنها دعوة صريحة

واليوم صادفني أحد أفراد الشبرطة، فباخبرني ! ألنها جارته، ثم إنه متزوج -على األقل

قبال كبان . وشبرح الحبادث. إن صاحبي بات الليلة البارحبة فبي غرفبة التوقيبف: بشماتة

فوسبوس . المفوض الليلة البارحبة منفبرداً فبي بيتبه، حيبث كانبت زوجتبه غائببة كالعبادة

حيث كبان  -زوجة عامل التلفون–فسطا على جارته  -لعنة هللا على الشيطان–لشيطان ا

فقبد أدركتهبا أم . لبو لبم تسبتغث مستصبرخة لبتم لبه اغتصبابها. زوجها خفبر فبي البدائرة

وأببدى مبدير الناحيبة اهتمامببا ! فأنقبذتها مبن ببراثن البذئب -مبأمور االسبتهالك–جبارهم 

مباذا أقبول لبه لبو زرتبه؟ سبيرحل هبذا اليبوم . زيارتبهلبم أفكبر ب. كبيراً، فزجه ببالتوقيف

أمبا زوج الفتباة، فقبد أقبام  -ناحيبة ببين الشبامية والديوانيبة -" مليحبه"منقوال إلبى ناحيبة 

. كبل سبلوك ينطبوي تحتبه سبرّ . الدعوى، على أساس ما أجراه مدير الناحية من تحقيبق

وال أعتقد إن . ه من سلوكهتغيب زوجته الكثير عن البيت البد أن يكون ناجماً عما تعرف

ولكن ما ذنب زوجته؟ وكيبف يكبون أمبن النباس إذا كبان . هذا الحادث سيكون رادعاً له

 المسؤول عن أمنهم أمثال هذا؟
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 هفوة حمرجة جدًا

قضيت بقية ليلة الجمعة في . كانت زيارتي ألهلي هذه المرة ذات حدث غير متوقع

لست أدري ِلَم يهفبو قلببي فبي لحظبات مبن أرق حتى الصباح، وقلق بدرجة عالية، لكن 

لسببت أدري كيببف تورطببت، ! ذلببك القلببق، وكأنببه يبببتهج مببن أمببل يلببوح فيحببل المشببكلة

" مرتضببى"قصببدت صببديقي . وجازفبت، إنهببا مجازفببة ال يصببدق أحببد إنبي أقببوم بمثلهببا

وقد قام حسب الطلب إال . ورجوته أن يسارع فيواجه والدها لخطبتها واالتفاق على حل

وعلى أي حال، يجبب أن أضبع . لقد قوبل أسوء مقابلة. عيه ذهبت أدراج الرياحأن مسا

ألببم أتحببول مببن مسببلك الروحببانيين إلببى الوظيفببة لهببذه الغايببة؟ . الخطببة بجببد هببذه المببرة

ثم انتهى في اليوم الثاني كل . وعدت عصر الجمعة شارد الذهن، فكري يشرق ويغرب

عببدا فتببرة وجيببزة قبببل النببوم، حيببث . ذهببب القلببق، وانببدمجت بشببؤون التببدريس. شببيء

أستسلم للخيال، فأتصور المسبتقبل، وكبأن قبد تحقبق كبل شبيء، البزواج ، واالسبتقرار، 

ريثما أتأكد من حلول السبالم . ولم أذهب في نهاية األسبوع إلى أهلي. واالستقالل أيضا

 .وسكون العاصفة

وأخوتببه،  فببي زيببارة ألصببدقائي السببادة، مسببافر" أم عببرده"وتوجهببت إلببى قريببة 

. ومن الصدف أن أجبد هنباك الشبيخ فريبق مزهبر الفرعبون. حسين وعبد هللا الياسريين

وصبادف . متفرع عن نهر المشبخاب" السوارية"وقرية أم عردة تقع على نهر يسمونه 

عبن أهبم . أيضاً جلوسي كان إلى جانبه وجرى الحديث بيني وبينبه عبن ثبورة العشبرين

آل "حديثه بالطبع منحازاً أكثبر إلبى تصبوير دورهبم  كان. محرك لها وعن أهم وقائعها

ثم ذكر لي انه وضع كتباب . وحسن بالئهم فيها، دون أن ينسب لآلخرين ما يشين" فتلة

. كان يدونها في حينها عنها، وانبه شبفعها بببعض الصبور -حقائق ناصعة-عنها ضمنه 

ن عشببيرة وكببان معببه صببورة ألحببد رجببال الببدين، هببو الشببيخ عبببد الببرحيم الظببالمي مبب

الظوالم التي كان لها دور بارز في االشتباكات ضد االنكليز في العارضيات، وكان من 

. كان جالساً جلسة مصلي وعلى ركبتيبه بندقيتبه. الذين شاركوا في المعارك ببطولة فذة

 .ويبدو في الصورة انه في طول ال يزيد على طول بندقيته

مبن ناحيبة اللغبة والنحبو، وانبه عرض علي أن أشبارك فبي أمبر الكتباب، فأراجعبه 

كدت أقول له موافق، ففي الحقيقة . مقابل هذا يضع أسمي على الكتاب مع حصة أخرى

فقلببت . لكببن السببيد حسببين أشببار عببن بعببد، بحاجبببه بببالرفض. لببيس فببي األمببر مببا يضببر

التببي تسببرعت " رنببة الكببأس"وقببدمت لببه نسببخة مببن روايتببي ... للمؤلببف دعنببي أفكببر

كانت مواضيع متفرقة، ألقيتها فبي أمسبيات جمعيبة الرابطبة . سنةوطبعتها قبل نصف ال

األدبية في النجف حين كنت أحد أعضائها، وانتسبت إليها وكانبت قبد خصصبت يبومي 

وال . وانتخبببت مببديراً ألدارتهببا ثببم اسببتقلت منهببا. الجمعببة والخمببيس إللقبباء نتبباج أدبائهببا

. ، ودفعتهبببا للمطبعبببةأدري كيبببف تكونبببت فكبببرة طبعهبببا فربطبببت ببببين تلبببك المواضبببيع

، طبعت بمطبعة الغري فبي النجبف سبلمت معظبم نسبخها 0008وصدرت روايتي عام 

إلببى صبباحب المكتبببة الوطنيببة ببغببداد عبببد الحميببد زاهببد، وادعببى بعببد حببين أن مخببزن 

قُببدمت إلببى صببحفنا فببي العببراق وبعببض ! مكتبتببه أحتببرق وبضببمن مببا أحتببرق روايتببي
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تقريظا مقتضباً، أما بعضها فأشار إلى جانب فكتبت بعضها . الصحف في مصر ولبنان

 .التقريظ إلى ما فيها من ركة وضعف في األسلوب وجهل بفن الرواية والقصة

الواقع . تأثرت أول األمر كثيراً، ثم أدركت أن تأثري، معناه إني أستجدي التشجيع

. ةإني لست وحدي من كتاب القصة والرواية في هذه الفترة من يجهل قواعبد فبن القصب

ولكننا صورنا مشاعرنا اتجاه أهم مبا كبان مببرزاً فبي . أكثر الذين مارسوا كتابتها مثلي

خصوصباً وان توجبه . مسألة الفالح، المرأة، البطالة، حرية الفكر، التربيبة. تلك العهود

بعضنا كان مجدداً بطبيعة التزامنا والقيود المتوارثة تجاه اآلبباء وسبيطرتهم مبن جهبة، 

لمادية من جهة مما جعلنا ضعفاء عاجزين عن التمرد واالنطالق الذين أهم وإمكانياتنا ا

وأنا خاصة، فقد كنت مشدوداً وبجمبود إلبى توجهبات أببي، . ما تحتاجه النهضة الفكرية

كلمبة كبان يرددهبا دائمباً كلمبا . الذي كان يهمبه أن أكبون رجبل ديبن يتقبرب ببي إلبى هللا

كبان ! ول لجؤك إليها يدل على عدم ثقتبك بباهللويزيد فيق -الوظيفة-عاتبني على دخولي 

أهيبئ القهببوة، . ال يسبمح لبي بمغبادرة البيبت إال بعبد أن أنهبي كببل مبا يخصبه مبن خدمبة

شبرب كبل كبوب يسبتغرق . والشاي عصراً، فأسقيه ثبالث مبن أكبواب الشباي الصبغيرة

ج ثببم أهيببئ المصببابيح، أجلببو زجاجهببا، وأعبئهببا بببالنفط، وأتهيببأ للخببرو. عشببرين دقيقببة

 .شرط أن ال يكون قد حضر زائر من أصدقائه

وبدون قصد وجدتني قد كتبت . ذات مرة تهيأت للخروج، فصاح بي، وأخذ يؤنبني

ثالثببة أبيببات مببن الشببعر، عببن أهميببة المجببالس، وبعكسببها مالزمببة البيببت والوحببدة، 

 :واألبيات هي

 إن المجذذذذذذذذذذذذذذذذذذالس در ٌ 

  

 

 أوال  فتفسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذير در  

 أو ال فذذذذذذذذذذوطالش نفذذذذذذذذذذس 

 

 ب ذذذذذذذيق وحذذذذذذذبسكانذذذذذذذت  

 وعلذذذذذذذذم سذذذذذذذذاكن بيذذذذذذذذت 

 

 ال أشذذذذذذذذذذذذذذتتريه بفلذذذذذذذذذذذذذذس 

وحين عدت لبيالً، وجبدت صبديقه الحمبيم الشبيخ عببد المحمبد  قبد حضبر معبه بعبد  

والشبيخ عببد . الصالة، وهما صديقان متالزمان ال ينفصل أحدهما عن اآلخبر إال نبادراً 

المحمد تعرف أسرته بآل زايردهام، ودهام احبد أجبدادهم ، وهبم مبن قبيلبة بنبي الم فبي 

-أمببا أحفببادهم فيعرفببون اليببوم بببـ . رمببونأغلبببهم فقهبباء، ورجببال ديببن محت. العمببارة

، واحبدهم لقبب "المخزومبي"، ومنهم الدكتور مهبدي صبالح لقبب نفسبه ببـ"-المخزومي

وكبان عببد المحمبد مبن تالميبذ الشبيخ مبال . نسبة إلى خالد بن الوليبد  -الخالدي-نفسه بـ 

واحببد أركببان زعامببة السببيد أبببو الحسببن المرجببع الببديني " المشببروطة"كبباظم صبباحب 

ً . معببروف، وكببان مببن المجتهببدينال بكببم :  وحببين سببلمت بببادرني الشببيخ قببائالً ومتبسببما

 تشتري علم أبيك؟ 

 ً ولكبن الشبيخ أببدى رأيبه مشبجعاً والبى جبانبي فبي مسبألة . تلعثمت، ولم أحر جوابا

 . إنها مدرسة، إضافة إلى إنها واجب اجتماعي: وقال. المجالس

ارى فيه رجال المنبر الحسبيني باعتبباره أيام يتب 8 كان أبي يقيم مجلس تعزية لمدة
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وذات مبرة أيضبا عنبدما أقبام أببي مجلبس تعزيبة . واحد منهم وكذا يفعل بالمناسبة معهم

في ذكرى وفاة اإلمام موسى بن جعفر ، حضر الشيخ جواد الجواهري، ثبم الشبيخ عببد 

–ا لبم نجبئ مبن أجلبك جئنب: عندما أستقبلهما قباال بعتباب مبداعب. الرضا الشيخ راضي

ومنبذ هبذين . وأجباب هبو معتبذراً ، انبه مكباني والببد مبن عبائق. إلبى هبذا -وأشارا إلبيّ 

 .الحدثين لم يعد يعارضني

ولحببد أالن لببم أسببتطع اقتنبباء الكتببب التببي أنببا  0005منببذ أن عينببت بوظيفببة معلببم عببام 

. ر فقبطسبتة دنباني. كان راتبي أول األمر يسيراً جبداً . بحاجة لمطالعتها، والتغذي بمعلوماتها

 ً ثمانية دنبانير صبرت . في السنة األولى كنت مستخدما وحين عينبت معلمباً تحبت التجرببة بـب

الكامببل للمبببرد، البيببان والتبيببين للجبباحظ، . أشببتري بعببض الكتببب، كتاببباً واحببداً فببي الشببهر

رسائل الجباحظ، بعبض كتبب طبه حسبين، وأحمبد حسبن الزيبات، فاوسبت للشباعر األمباني 

وقبل أن أسبتطيع تمحبيص البرأي الصبائب مبن الخطبأ فيمبا . وسرعةوأقرؤها بنهم " جوته"

فهي دينية مغلقة، وكنت أتمرد عليها تمبرد جاهبل . هذا يعود إلى أسس تربيتي وثقافتي. أقرأ

لم أكن أستطيع شراء أكثبر مبن هبذا، ألنبي كنبت أقبدم ألببي بعضباً مبن راتببي، والبى . مكبل

إنمببا هببي كرمببز لعالقتببي بببه، . ت أهميببةلببم تكببن مسبباعدتي ألبببي ذا. أخببوّي وأمببي وأختببيّ 

معلمبا فبي إحبدى مبدارس " حسبين"وبعد عام من تعييني ُعيّن أخي . واعترافي بفضله عليّ 

حسين كان أكثر مني جرأة، لم يقدم شيئا مبن مرتببه ألبيبه، . النجف االبتدائية للغة اإلنكليزية

الخاصبة، وأعطبى جانبب وأهبتم أكثبر بملبسبه وتنظبيم غرفتبه . واكتفى بمساعدة أمه وأختيه

 .فكان يكثر من شراء الكتب. ثقافته اهتماما أكثر

فانبه يشباع إن الحلبة وكبربالء سبوف . سوف أعمل علبى االنتقبال مبن هبذه الناحيبة

كانت الحلة وكربالء مندمجتين مع الديوانيبة باسبم منطقبة يبديرها . ينفكان عن الديوانية

ر الكوفبة، مادمبت فبي نيبة تحقيبق إنبي أختبا. 0006-0004مدير معارف كان هذا عبام 

 .مسألة الزواج، واالمتحانات النهائية على األبواب


 شيء عن مدرسيت وعالقاتي

على الرغم من إني عشت في قرية سوق شعالن معلمبا مبدة سبنتين دراسبية، وفبي 

فبإني لبم أتطبرق لبذكر طلبتبي فبي " 0008/0004"هبذا العبام " الفيصبلية"هذه الناحيبة 

نشاطهم المدرسي، خلقهم، الظروف السيئة والجيدة التي تحبيط بهبم، . المدرستينهاتين 

مدرسببة الناحيببة هببذه مهمببة، ويوليهببا المسببؤولون بمختلببف مسببؤلياتهم . عالقتببي بهببم

 ً والعشببائر . فالناحيببة ملتقببى القبائببل القاطنببة قريببباً منهببا جببداً . ودرجبباتهم اهتمامببا خاصببا

البعض، تلتقي وتتماس بشدة، سبواء علبى صبعيد  األخرى على بعد المسافة بين بعضها

تجلى هذا بوضوح . التعادي أو التوادد والتعاون في مسائلها العامة واتجاهاتها السياسية

" داخبل الشبعالن"فبرغم أن . في كل حركة تقدم بها إحدى الحكومات العراقية المتعاقبة

كببان يبببدو انببه  ومببوطن عشببيرته أقببرب مببا يكببون إلببى عبببد الواحببد سببكر، فببأن الظبباهر

زعبببيم الظبببوالم، بينمبببا يؤيبببد مهبببدي آل عسبببل وهبببو إبراهيمبببي فخبببذ " خبببوام"يناصبببر 

 .الخبيطات، عبد الواحد سكر
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بنايتهبا واسبعة . في مدرسبتي هبذه سبتة صبفوف، وال يتجباوز عبدد معلميهبا عشبرة

جداً، ونواقصها بالنسبة لما يجب كثيرة، ومع ذلك فهبي مبن ناحيبة بعبض اللبوازم خيبر 

فهي مزودة بمختلف الخبرائط الجغرافيبة، وبحاجبات . من مدارس النجف مثالً  من كثير

وأبنباء . وأدوات مختبرية، وبوسائل إيضاح للصفوف األولبى، ودرس اللغبة اإلنكليزيبة

وإن كببانوا يتفبباوتون فببي . الريببف علببى العمببوم أشببد إقببباال علببى الببتعلم مببن أبنبباء المببدن

ومتابعتي، كانوا خيبراً مبن  -حسب مالحظاتي–ن فأبناء الفالحي. االهتمامات والقابليات

في حين لم أجد مبن أولئبك مبا يسبئ إلبّي أو . أبناء الشيوخ في التلقي، واالهتمام واألدب

كبأن يطالبوننبا بقببول . إنهم يحترموننا، ويتبوددون إلينبا كثيبراً . إلى غيري من المعلمين

نتيجبة حساسبيات الشبرطة  دعواتهم وزياراتهم، وكنا نرفض، تجنباً لما يمكن أن يحدث

 .والحكام على السواء

بعببض المعلمببين كببانوا يتملقببون المببدللين مببن أوالد الشببيوخ  وارتبطببوا مببع آبببائهم 

كان أولئك يزورونهم في الفندق، ولعبل مركبز اُسبر أولئبك . بصالت، وزيارات متبادلة

ن مبن فبإن بعبض هبؤالء المعلمبين كبا. المعلمين الطبقي هو الباعث على تلبك الصبالت

أبناء وجهاء النجف، بينما كانت صالتي بهم عن طريق زيباراتي لببعض المعلمبين فبي 

وتتراوح أسباب التقدير بين مبا لمسبوه فبي شخصبي مبن خبالل أحباديثي . قرى مجاورة

األدبية، وبين ما أحمل من رائحة مكان الشيخ الشبيبي كواحد من العباملين بباألمس فبي 

الحكم، بغبض النظبر عبن اتجاهبه فبي التحبزب القبائم ثورة العشرين، وكونه أحد رجال 

 .آنذاك

إن بعض أولياء طلبتنا ال يهتمون بهذه األمور، فكثير منهم ينجذب إليك ألنك معلبم 

. ويزيببد احترامببا حببين يشببعر بأهميببة معلومببات المعلببم، وإدراكببه ألوضبباعهم. أبنائببه

زور بعض هؤالء بدعوة حين ن. وأبناؤهم في أحاسيسهم يتبعون آباءهم تماماً ويحكونهم

نجببد صببدى تلببك فببي صببفوف الطلبببة، علببى شببكل ابتسببامة عريضببة،  -وهببذا نببادر–

يبدو عليهم االنشراح والبهجبة بوضبوح، ربمبا ألن . ووشوشة، وتجمعات غير اعتيادية

فببالقروي حببين يببزوره موظببف أو أكثببر، يهيببئ مببن . أكثببرهم َعّمببهُ َخيببر تلببك الزيببارة

 . كبير، يعده الحضري تبذيراً  المطبوخ وغيره، ما يكفي لعدد

ذات مرة التقيت بأحد وجوه بعبض القبرى التبي زرتهبا ببدعوة، كانبت زيبارتي لهبا 

السببيد حسببين السببيد حمببود "وكببان هببذا الرجببل " مرتضببى فببرج هللا"لوجببود صببديقي 

، من قرية أم عردة التابعة لناحية الفيصبلية،  قبد أعبد لبي وليمبة ضبخمة دعبا "الياسري

لهذا لم أجد ببداً حبين التقيبت ببه فبي النجبف مبن أن أدعبوه . مي مدرستهمإليها جميع معل

وحضبر . كان الوقت قريباً من الظهر، ولكبن أمبي اسبتطاعت أن تهيبئ مبا يلبزم. للغداء

وكان ما يزال معلماً في مدرستهم، وحين ودعت الضيف، لم يكبتم " مرتضى"الصديق 

أي -صباحبك : الثنباء علبي قبالما في نفسه عن الصديق مرتضى، فبعد الشكر وإسبباغ 

 !.مردشوري موش معلم -مرتضى

أن ضيفنا يبدو انه يرغب لو بادلته التكريم، وقبد كبان يهبتم : وحين حدثت مرتضى
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قطبباعي مببالك، مبباذا أملببك أنببا ذو الراتببب اإنببه : أجبباب. -معلمببي مدرسببة قريتببه-بكببم 

. يفلح وهم يحصدونالفالح يكد و. الضعيف والعيلة؟ ما عليك يا عزيزي بعنعناتهم هذه

وهللا لو أن الظروف تبدلت وحددت األرض المخصصة له، ليقوم هبو بفالحتهبا لرأيبت 

 .إذ ذاك حقيقة كرمه

هذا صبحيح، ومهمبا يكبن مبن أمبر، فباني أنظبر المسبألة مبن نباحيتي، مسبألة : قلت

 . كرامة، فال أحب إال أن أرد تكريما بتكريم


    كيف انتهت العاصفة، وصدفة السفر

تهى كل شيء، غادرنا الناحية، بعد أن أنجزنا كل ما يتعلق باالمتحانات، وتوزيع ان

كان التالميبذ يتهامسبون فيمبا بيبنهم، عبن المعلمبين البذين سبيبقون . النتائج على التالميذ

لبيس بباألمر الغريبب أن . عندهم في العام الدراسبي القبادم، والبذين سبينتقلون أو يُنقَلبون

عالقبات آببائهم بمبدير . هبو البذي يُنقبل ومبن هبو البذي سبيبقى يكون بعضهم عارفاً مبن

المدرسة، والملتصقين به من المعلمين هم البذين ينشبرون هبذه التوقعبات همسباً أحيانباً، 

 ً بعببض التالميببذ كببان ينتهببز الفرصببة حببين يمببر بببه أحببدنا، . وعلببى صببورة تنببدر أحيانببا

القادمبة علبى خيبر وسبالمة؟ ويبرد  إنشاء هللا ما تتركنه بالسنة! استاد: فيرسل كلمة إليه

 .هللا أعلم: عليه المعلم

أسببمع منببي : وقبيببل مغببادرة الناحيببة، فببي إحببدى جلسبباتنا قببال لببي مببدير المدرسببة

فهبل تعبرف عبن الكوفبة . أنا سمعت منك أنك تعمبل علبى االنتقبال إلبى الكوفبة. نصيحة

هذه المدينة الصغيرة، الكوفة، . شيئاً؟ إني أحدثك عنها ألني كواحد من سكانها كما تعلم

كببّل سببكانها، صببغيرهم وكبيببرهم، فقيببرهم وثببريهم، المببتعلم والجاهببل، حتببى السببقاء 

والكنباس، جمبيعهم لهبم آذان تتسبقط أنبباء المدينبة، وتجبد لبذة كببرى، فبي نفبش الحكايبة 

الصغيرة العادية، حتى تصبح طويلة وعريضة، ذات فصول، وتحتها أسرار غامضبة، 

 ً  !فكن حذراً، ال تختلط بهم، وال تقترب منهم، بهذا ربما تسلم. وتنشر نشراً واسعا

وال أعتقبد أن سبكان . إني دائماً أعتمد على نفسي في رسم سلوكي مبع النباس: قلت

كبل مدينبة صبغيرة إذا كبان سبكانها . الكوفة يختلفبون عبن غيبرهم مبن النباس فبي شبيء

. مختلفببة مببن األخببالقخليطبباً مببن مببدن شببتى، فببإن مصببالحهم المتضبباربة تنببتج ألوانبباً 

والمعلبوم إن الكوفبة مركبز تجباري، فالسبفن . الحسد، النفاق والشبغب، نسبج اإلشباعات

وكونها أيضاً تجاور األراضبي . تجلب التجارة من البصرة إلى النجف والكوفة ميناؤها

الزراعية، وبسباتين النخيبل، فهبي مقصبد التجبار البذين يفبدون إليهبا مبن الحلبة وبغبداد، 

ولسبنا غربباء عبن طبباعهم أو . اليبد األمبور التجاريبة فيهبا بيبد تجبار النجبفعلى أن مق

 .إنهم بشر على أية حال. طباع اآلخرين

 -مبن أي بلبد كبانوا فبي األصبل–ما من شبك إن الكبادحين البذين اسبتوطنوا الكوفبة 

هببي هببواء الكوفببة، تربتهببا، وماؤهببا، وتكونببت طببباعهم . انصببهروا فببي بوتقببة خاصببة

 ً ومن الكادحين نشبأوا فيهبا . ألحكام الضرورات، وأسس معايشهم المادية وتربيتهم طبقا
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قفبز نفبر بطريقبة مبا إلبى رتببة الطبقبة . منذ الوالدة، أو منذ سكن لهم فيها أكثبر مبن جبد

فتحركبت فبي نفوسبهم نزعبة الحسبد والحقبد، ضبد البذين جباؤا ببدافع قبابليتهم . الوسطى

وعبن هبذا . وا البيبوت، وعمبروا األسبواقالتجارية ورؤوس األموال التي لديهم، فاشتر

 .الطريق صاروا وجوهاً بارزة في البلد

لن أفاتح من أستند إلى إمكاناته فبي مسبألة نقلبي إال فبي الشبهر األخيبر مبن العطلبة 

وحبين جمعبت كبل أثباث غرفتبي فبي . وأنا موقن أن ذلك ممكبن ولبيس بعسبير. الصيفية

أنتبببه مببدير الفنببدق مندهشبباً مببن . الفنببدق، بحضببور مببديره، أدركتنببي ضببحكة مفاجئببة

 !ضحكتي، وفي عينيه سؤال، عن الباعث لهذه الضحكة

كنت متشبائماً منبه، أردَت . مازال على حاله 00أنظر يا عبد، أن رقم الغرفة : قلت

وبُبدئ  -تحبت التجرببة-وقد مّر العبام وخاللبه ثُببُت ببوظيفتي معلمباً . اقتالعه خوفاً عليّ 

وتببذكر أن . قاعديببة، وسببأنقل حيببث أريببد، أنببا واثببق مببن ذلببكباسببتقطاع التوقيفببات الت

. قد فصل من وظيفته، ولم تكن الغرفة التي يسبكنها هبي السببب" أحمد"صاحبنا المعلم 

 .أي صحيح هذه خرافات: أبتسم صاحبي وقال! أنت تعرف السبب الحقيقي

حين وصلت النجف أرسلت كل متباعي مبع الحمبال، وبقيبت فبي المقباهي، ثبم إلبى 

كيف انتهت العاصبفة التبي أثارتهبا هفبوتي، ! أتحسس األخبار" مرتضى"يت صديقي ب

ثم علمبت أن العاصبفة هبدأت بعبد أسببوع، بعبد أن تأزمبت . وأوقعتني في مأزق محرج

 ً عُمهببا الخبيببث المبباكر لبببس جلببد النمببر، وظهببر بمظهببر رئببيس األسببرة، . تأزمبباً مخيفببا

أخاها الذي هبو علبى شباكلته، فبي ببالدة  يطالب أباها بالفتك بها، والثأر مني، ويحرض

لكنهمبا جبانبان . يحرضه علبى االنتقبام منبي -أكل البارد-الحس، وخبث الطوية، وحب 

 ً وتبم لبي لقباء عبن . مثل شعبي يقال لمن ال يأكل من كدّ يده وعمله" أكل البارد"و. أيضا

ن أولبي أيب. وحرت في أمبرين. بعد، فهمت به خالصة األحداث وسكون العاصفة أخيراً 

بُعببدي مسببألة ضببرورية، تمهببد لببي نجبباح الخطببة فببي المسببتقبل . وجهببي خببالل العطلببة

وحين هممت في سباعة متبأخرة مبن الليبل أن أتوجبه إلبى . القريب حين أتقدم لخطوبتها

ربمببا تغيببرت . لقببد أخببذت دقببات قلبببي تتسببارع بعنببف. فراشببي، أمرنببي أبببي أن أتريببث

وصبل إلبى أببي علبُم مبا حبدث؟ وردّ إلبي  تبرى، هبل. أدركني قلق شبديد. مالمح وجهي

أخوك حسين، ودمحم علي، ذهب كل منهما مرتين نيابة : روعي، حين بدأ الحديث، وقال

 .تهيأ منذ الغد إلنجاز معاملة جواز السفر. عني إلى عربستان واآلن جاء دورك
 

 يف عربستان

فبإن . لست بصدد الحديث عن هذه المنطقبة العربيبة المغتصببة مبن ناحيبة تاريخيبة

إني أتحدث عن مشاهداتي وما عرفته مبن . هذا الجانب أشبعه المختصون بحثاً ودراسة

أوضبباعهم المزريببة، التببي شببهدت بعضببها بببأم عينببي، فعلببى الببرغم مببن أن األيببام التببي 

ليها أيضاً قليلة، فإن بعض ما أطلعبت عليبه قضيتها هناك قليلة، واألمكنة التي وصلت إ

يعطي صوراً حيبه، و فضبيعة عبن مبدى الشبقاء والببؤس الالحبق بأولئبك القباطنين مبن 
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 .القبائل العربية هناك

وفبي سبيارة توجهبت إلبى المحمبرة، " التنومة"عبرت شط العرب من البصرة إلى 

وقفببت السببيارة وعلببى الحببدود بببين التنومببة والمحمببرة أ". خرمشببهر"وتسببمى عنببدهم 

عّرفته أسمي . تقدم إلي رجل أسود من موظفيهم. للتفتيش من قبل أمن الحدود والكمرك

قمبيص . وسبلمته هديتبه. وسألني عنه، متأسفاً لما حدث له. فهش إلي. وأبلغته سالم أبي

نسبيج " الريبزة"و. ، مع قنينبة عطبر، فتقبلهبا شباكراً "ريزه"من نسيج كان عندنا يدعى 

وهبو أقبل قبدراً مبن " ميبزة"تعمل أيام الصيف، ومثله نبوع آخبر يسبمونه خفيف جداً يس

 .األول

هناك أقمت عند بعض أصحاب أببي، وجيبه مبن وجهباء المدينبة، . واصلت المسير

ديوانه جناح من بيتبه كبيبر، ألنبه مقصبد الوافبدين مبن روحبانيي النجبف، وغيرهبا مبن 

كبانوا يجبدون لبذة . ين أحببوا أببيوسرعان ما تقدم إلّي عدد من النباس البذ. مدن العراق

. في التحدث عنه، عن ورعه وتدينه، عن مجلسيّاته، ونكاته، وجرأتبه فبي الحبق وإبائبه

ثم يتألمون لما حدث له، بسبب نفاق المعممين، الذين دسوا عليه أخباراً كاذبة، أوغبروا 

صبحة لبه  فيها صدر الحكومة اإليرانية، إن لبعضها صحة، لكنهم بالغوا واختلقبوا مباال

 .دون أن يتذكروا إنهم عراقيون، وإنهم يستفيدون من هؤالء المنكوبين بحرياتهم

أشار أحدهم وهو يتحدث إلى المكان الذي كان يتخذه مجلساً له، ثم إلى الغرفة التي 

كبان نائمباً، بعبد منتصبف الليبل طرقبت : خصصت له خالل إقامته في هذا البيت، وقبال

كانت سيارة األمن، وحين فتح زاير عبود الباب بنفسه، طالبوه أن يخبرج بنفسبه . الباب

وهكبذا كبان حيببث أوصبلته السبيارة إلبى حببدود . جباتالشبيخ مبع مبا لديبه مببن متباع وحا

ويسببمونها " عربسببتان"التنومببة، وأشببر فببي جببواز سببفره إلببى المنببع البببات مببن دخببول 

نحببن نببتكهن فببي تشببخيص هببذا الجبباني، وعلببى األكثببر لببم نخطببأ فببي هببذا ". أهببواز"

 . التشخيص

يبوم وفبي أمسبية . فقد حدث مرة أن كان أبي في عربستان على العادة من كبل عبام

خرجت أختبي الصبغرى، الشبارع منباراً . طرق باب بيتنا، لم أكن أنا حاضراً في البيت

. بالفوانيس النفطية إذ ذاك، وبصيص نورها ال يساعد المرء علبى التشبخيص بوضبوح

ال حول وال قوة إال : وحين علم إني غير موجود، قال. هل ابن الشيخ هنا؟: قال الطارق

ً . ،باهلل، الشيخ إلى رحمة هللا  !وانكفأ مسرعا

وحببين عببدت إلببى البيببت كعببادتي، وجببدت البيببت غاصبباً بنسبباء الجيببران، وأمببي 

فقصبدت صبديقيه . أسكتهم ألسبتجلي األمبر، فبأنبئوني ببه. وأختاي، وأخوتي يصرخون

وأنبا  باسبتهجان قبابالني. الشيخ عبد الكريم الجزائبري، والشبيخ عببد المحمبد زايردهبام

أبوك يا علي ليس إنسباناً مغمبوراً وال مجهبوالً لبو كبان : وعنفاني كثيراً . أغص بعبرتي

رجل ذو شأن، كل تلك الجهات تعبرف منزلتبه . لهذا صحة لوردت إلينا البرقيات تترى

 .وقدره
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تابعيني عن : صحبت أختي إلى الصحن العلوي، وقلت لها. في صباح اليوم الثاني

لعل فيهم من عاد من سبفره سأستعرض المعممين الذين يقصدون تلك الجهة، . بعد قليل

وحببين سببلمت عليببه " الشببيخ عبببد الغنببي الجببواهري"وسببرعان مببا أبصببرت . فأسببأله

آنبي ويبن أعبرف أببوك؟ : وصباح ببوجهي. أنتفض كمن ُصدم من ذعر مفباجئ. وسألته

وعدت !. آنه ما أعرف أبوك: أجاب بغضب. أنا ابن الشيخ دمحم الشبيبي: قلت. أنت منو؟

إال يكفي هذا؟ حدث هذا فبي تلبك األعبوام التبي لبم . أيته بالضبطفقالت أختي هو الذي ر

 .يكن فيها أبي ممنوعاً من دخول عربستان

وأنبا وفبي لبباس عصبري، وألببس الصبدارة وهبي " المحمبرة"تجولت في شبوارع 

غطبباء الببرأس للمببوظفين فببي بدايببة تشببكيل الحكببم الملكببي فببي العببراق، وتسببمى أحيانبباً 

شبارع . ا مبن قببل الملبك فيصبل، فكبان مظهبري ملفتبا للنظبربالفيصلية نسبة السبتعماله

النهر، المنّصف بين العراق وإيران، مهدم المبباني لغبرض توسبيعه، وأسبواقها عبامرة 

والتقيبت ببالكثير مبن معبارف أببي، وهبم يتبألمون مبن الوضبع . بتجار عرب وإيبرانيين

ملحبة، أن تلبتحم  السائد، ويشيرون أثناء الحديث، إلى أماني فبي صبدورهم، إلبى رغببة

ثبم يوصبوني أن أتحبرز فبال أفبوه بشبيء يجلبب لبي . هذه المنطقة بأخواتهبا مبن العبراق

-بعبد عببور النهبر " أهبواز"ويبدعونها " الناصبرية"وبعد يومين توجهت إلى . الضرر

". كبوت عببد هللا"ركبت إليها، فبي الطريبق اسبترحنا فبي مكبان يبدعى -مما يلي عبادان

طيّه، أشجار عظيمبة، وأمبام البيبوت حبدائق مبن األشبجار وأنبواع الشارع العام يَقِسم خ

جلسبت فبي المقهبى، . وكبأن كبوت عببد هللا هبذا قطباع لبيس مبن عربسبتان. من الزهور

كببان صبباحب المقهببى يقتنببي كثيببراً منهببا، . أشببرب الشبباي وأسببتمتع باألغبباني العراقيببة

اع مركبز شبركة وألن هذا القطب. حضيري، مسعود العماري، داخل حسن، سليمة مراد

بريطانيببة، فببأن أكثببر األيببدي العاملببة فيببه هببم مببن العببرب سببكان المنطقببة ولهببذا السبببب 

كببان هببذا -يميلببون إلببى سببماع األغبباني العراقيببة، وببباألخص المغنببين الببذين ذكببرتهم 

أجباب أنبه . رحت أستفسر من إلى جانبي فبي المقهبى، عبن هبذا القطباع. -0004صيف

ببين مبدنهم الخرببة، وببين هبذه الجنبان التبي يؤسسبها  وراح يقبارن. مركز شركة البنفط

وعاودنببا مواصببلة المسببير، وهنبباك فببي الناصببرية . األجانببب بيببنهم، وبفضببل خيببراتهم

عبرنا على جسر ضخم، ولكن لم يكبن فبي جمالبه بمسبتوى ضبخامته، إن لبم يكبن فاقبداً 

 ً " المعبروف شوارع المدينة واسعة وعريضة، وتقبع المدينبة علبى النهبر . للجمال تماما

وهو منخفض عن مستوى المدينة، ماؤه صاف، حتى أن المرء لو غاص إلبى " مارون

 ً  .قعره فأنه يرى بوضوح، وفي قعره الحصى الكبيرة وعلى شطآنه أيضا

وهو شخصية بارزة فبي هبذه المدينبة، " حاج حسن شماسي"أقمت عند التاجر العربي 

عبببد الرسببول الجببواهري وابببن أخيببه  كببان عنببده الشببيخ. وبيتببه مقصببد الوافببدين مببن النجببف

والشببيخ عبببد .  ، وهمببا عّمببا الشبباعر الكبيببر دمحم مهببدي الجببواهري حسببن الشببيخ محسببن

الرسول وأسرته، وهو من أفاضبل الروحبانيين، ويمتباز بالهبدوء وطمأنينبة البنفس مبع شبدة 

 كذلك هو على جانب عظيم مبن اإلحاطبة والتعمبق بدراسبة الفقبه وأصبول األحكبام. الحاجة

وكبان مهتمباً كمبا الحظتبه بتلقبين البذين كبانوا . وله دراية وذوق فبي األدب والشبعر خاصبة
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يترددون على ديوان الحاج حسن، بعض أحكام المسائل الشرعية، عبن الصبالة، والصبوم، 

فيتحببول . بينمببا ينصببرف إلينببا عنببد عببدم وجببود أحببد مببن هببؤالء. والطهببارة، ومببا إلببى هببذا

لشعر، والنحو واللغة، فيعيد علينا طبراز أدب الفتبرة المظلمبة، بالحديث إلى قضايا األدب وا

بعيبداً عمببا أسببتجد فببي حياتنبا مببن اتجاهببات األدب الحببديث، فبي األفكببار العلميببة، والسياسببة 

 .وما يشغلنا للحاق باألمم التي جدت وحققت االستقالل والحرية. الوطنية

وجبب سياسبة الحكبم وانبه بم. علمت أن الحاج حسن في األصبل مبن أهبل البحبرين

بينما تحمل عائلته من النساء الجنسية العراقية، لكي . اإليراني، يحمل الجنسية اإليرانية

طبعبباً بضببمنها نسبباء –ال تُلببَزم بالسببفور الببذي حتمتببه الحكومببة علببى عامببة اإليرانيببات 

وبالمناسبة الحظت النساء العربيات هناك جميعاً قد أعتضن عن العباءة بما  -عربستان

 .التي هي الخمار فقد ارتدين منها قطعة كبيرة لهذا الغرض" شيله"ميه النساء عندنا تس

كانببت فتبباة ممشببوقة القببوام، بوجببه رائببع السببمرة . كنببت أتمشببى علببى سبباحل النهببر

كان . كيف لم تسفر. وإذا بشرطي يعترضها مهدداً متوعداً  -قال هللا كونا فكانتا-وعينين 

وقببد علمببت انببه عربببي ولكنببه جلببف ولببذا . رجببة هنبباكهببذا الشببرطي يببتكلم اللهجببة الدا

ولكن الفتاة سرعان ما نزعت الخمار ولفبت ببه جسبد الشبرطي وراحبت تهبزه . اُستخِدمَ 

وقببف بعببض . فتببدحرج وانتهببى إلببى مبباء النهببر. هببزاً عنيفبباً ذات اليمببين وذات الشببمال

نببه هّسببه أخلببي َرجِلببك بببالحبس، آ: المببارة يتفرجببون، ويضببحكون، وحببين خببرج أعلببن

ً ....!. أعرفك أنت زوجة  عند . فاتني أن أسجل أسمه فقد كان أسماً عربياً عشائرياً تماما

 .هذا أختفي المتفرجون، كي ال يتشبث بهم للشهادة

بعد االستراحة ثالثة أيام، ساعدني مضيفي الحاج علبى مواصبلة السبفر إلبى خلبف 

مرتفعاتهبا، والواقبع آباد، وهي قرية صغيرة، سبكانها عبرب، وبيبوتهم علبى هضبابها و

والمسافر من الناصرية إليها، ال . إنها عبارة عن هضاب، ومرتفعات من حجارة صلبة

وهكذا وصلت، حيث نزلت في أول بيبت، كنبت . يمكنه ذلك إال بواسطة سيارات الحمل

نزحببت هببذه القبيلببة، مببن جنببوب . الببذي لببه عالقببة بقبيلتنببا" ُحميَببد"أحمببل أسببم صبباحبه 

لقصببة لهببم مببع رئيسببهم إذ ذاك ويببدعى عبببد العزيببز ابببن دلببيهم " ئشالكبببا"العببراق مببن 

وهم يعرفون بآل ُحَميد المواجد النتمائهم بالنسبب . وانتهى بها المطاف في هذه السهول

 .إلى ُحَميد بن ماجد بن أسد

الببذي " المببيش"رة، تناولببت فيهببا الغببداء لحببم  لببم أقببم أكثببر مببن اسببتراحة قصببي

ويبببدو أنببه أسببم لأليببل، فقببد الحظببت قرونببه ذات . ورةيصببطادونه مببن الغابببات المجببا

عنببدها هيببأ لببي صبباحب المنببزل . الفببروع، كأنهببا أغصببان الشببجر العاريببة مببن األوراق

". الشببكريات"فرسبباً ورافقنببي رجببل مببن قريببة تجبباور منببازل قبيلتنببا، إلببى قريببة تسببمى 

 إلبى سبهل واسبع، مترامبي األطبراف، فوصبلت قريبة" خلف آبباد"انحدرت من هضبة 

 . قبيل الغروب" الشكريات"

" حميببد"فببي تلببك الجهببات تنتشببر قببرى كثيببرة، تسببكنها مجبباميع تتفببرع عببن قبيلببة 

مبورد عيشبتهم . بيوتهم من الطبين وحجبارة الهضباب. وبعضها من قبائل عربية أخرى
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والنخفباض . تجارة المواشي من األغنام والمعزى والبقر، واإلبل وهي أكثر ما يقتنبون

، الذي يبعد عن منازلهم بخمسة كيلبومترات، عبن مسبتوى األرض مستوى نهر مارون

فأنهم لم يستفيدوا من مائه، ولهذا السبب اقتصرت زراعتهم على الحنطبة والشبعير، إذا 

أو . وربمببا أصببيبوا بالمجاعببة إذا لببم تسببعفهم السببماء بببالمطر. هطلببت األمطببار بغببزارة

 .لزروعهم أعوزهم المطر في نهاية الموسم، فسبب العطش والتفحم

أزيبباؤهم شبببيهة بأزيبباء البببدو، . هنبباك أسببتقبلني مببن رجببالهم المحتببرمين، وشبببابهم

هم يسمون الحمار . ولهجة عربية بين الدارجة والفصحى، اندمجت فيها كلمات فارسية

إلبى كثيبر مبن الكلمبات الفصبحى فبي " العبيس"وللجمبال " شباة"وألنثى الغنم " يعفور"

أو ( موالنا هذا ما يصبير بالبده يبك)ولون أيضاً في أمثالهم ولكنهم يق. الحاجات واألثاث

-يخ–والثلج  -بلوج–أو يسمون السكر  -َهِست–قولهم إن سألتهم عن وجود شيء تريده 

–معناهببا واحببد، وترجمتهببا واحببد بالعشببرة، وتقابببل كلمببة  -يببك-دَه معناهببا عشببرة، و. 

ينببادون شخصببا أسببمه  وأمثببال هببذه الكلمببات تكثببر عنببدهم خببالل كالمهببم قببد -مسببتحيل

 .هي نفس المعنى بالفارسية" شنبه"فيقولون " سبتي"

كان الماء مجاً، ما فيبه . طلبت الماء، فلما شربت منه جرعة، اشمأزت نفسي بفزع

فهمبس صباحب . وانتبهبوا لمبا ظهبر علبى وجهبي. طعم الماء، حل بمعدتي بثقبل الحديبد

. د من أوالده، وهو يبتسم نحويوهو من وجهاء القرية إلى واح" حاج رويشد"الديوان 

وحين أنقض المجلس بعد الغروب، وبعد العشاء أنعقد ثانية، يتناولون القهوة ويسمرون 

أن يحبببدثهم، يعظهبببم، " الشبببيخ الصبببغير"علبببى عبببادتهم، لكبببنهم هبببذه المبببرة ينتظبببرون 

 .يستعرض أمور الدين، الصالة، الصوم، الحالل والحرام. يرشدهم

. ث المتشعبة إلى منتصبف الليبل، أنفضبوا بعبد هبذا ثانيبةوأستمر المجلس واألحادي

 -الجببل-أن يطلع ويه الفجر لليببل  -يقصد أبنه–أنا وصيت خادمك : فقال الحاج روشيد

هبم . )لبو مبيش خيبراً علبى خيبر" عنبز اليببل"ويجلب لك خاصة ماي عذب، ولو صباد 

 (يقلبون الجيم إلى ياء كعادة أهل الجنوب عندنا

 أروح ويّاه؟تسمح ، : قلت

مدر ساعة وصعود اليبل صعب، حيث لنبه  ال موالنا، ماتگدر، المسافة منا لليبل -

 ! عالي

. ممنبوع علينبه حتبى بندقيبة الصبيد. يصبعد خفيبه، َوَحبدّه: ثم أدنى فمبه منبي، وقبال

لو تدري يا موالنا من يسطي علينه حرامي، ! وكلمن يروح لليبل ما يخلي احد يعلم بيه

خوفه باسم البندقيه، لنّه صباح اليوم يجيب شرطة، ويحضر ويباهم، ببال ما نكدر حتى ن

 !ويا من يخلصنه من الحكومة!(. أجيت أسطي، وعرفت عدهم بندقية)خوف يخبرهم 

يتحلقون عصراً والوقت صيف علبى بُِسبٍط تفبرش علبى مسبافة مربعبة، وغالبباً مبا 

د علبى جبدرانها صباحب تكون إلى جانب الحجرة التي هبي ديبوانهم فبي الشبتاء، ويسبتن

بببل يطببوون جانببباً مببن " العقببال"وال يلبسببون . الببديوان وأكببرم ضببيوفه، ووجببوه القببوم
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وال يسبمح لهبم أن يبذهبوا إلبى المدينبة إال باللبباس الرسبمي . علبى رؤوسبهم" اليشماغ"

وعلببى رأسببهم قبعببة أفرنجيببة أو القبعببة اإليرانيببة التببي يسببمونها " السببترة والبنطلببون"

 .ة إلى نسب الشاهنسب" بهلوية"

تتفشببى بيببنهم األميببة بدرجببة عاليببة، وأكثببرهم فالحببون فقببراء ألن أراضببيهم تعتمببد 

على األمطار والسيول، فإذا ضبنت السبماء ببالمطر عبّم القحبط، فبإن مصبيبتهم عظيمبة 

لبعضهم بساتين من نخيل وأعناب ورقي، على جهبة مرتفعبة تبدعى . وخسائرهم فادحة

لغالبة تؤجر نفسها لبدى هبؤالء، لتكسبب قوتهبا، فتنقبل التمبور ، بينما األكثرية ا"رامز"

ويمر خط نفط في أراضيهم، وقد أوكل أمبر الحراسبة إلبى أحبد أوالد رئيسبهم . وغيرها

القبائم بالحراسبة ال يجبد ". دمحم"والذي حبل محلبه ابنبه األكببر " زاير رمضان"المتوفي 

نظببر حببين يعيبببون بعببض مانعبباً حببين يحتبباج أهببل عشببيرته إلببى الببنفط فانببه يغببض ال

. األنابيب، فينهمر النفط على الرمال ويسارعون إلى التزود منه بمقبدار مبا يسبتطيعون

 .بعد هذا يسارع إلى أخبار الجهات المختصة

حصبل بينبه وببين أببي خبالف فتهبور بمبا ال يناسبب أببي " زاير رمضان"رئيسهم 

ين أراد الرئيس أن ينفض ح. وتأتي الصدفة باألمر الغريب" الحاج رويشد"فتحول إلى 

الغبار عن مخدة يتكبئ عليهبا شبكته شبوكة تسبممم جسبمه علبى أثرهبا، ولبم يطبل بقباؤه 

إنها مغبة االعتبداء علبى كرامبة الشبيخ )كان الناس هناك يتحدثون . فمات بعد ثالثة أيام

موالنبه خويبدمك مبا نبام : ولهذا االعتقاد تقدم لي أحدهم وقدم طفله الصغير وقال!(. دمحم

فتحببت فمببه وفحصببت الضببرس المنخببور، بواسببطة مصببباح . أمببس مببن وجببع ضرسببه

هببذه أيضبباً . فهببدأ الصبببي بعببد قليببل" أسبببرين"كببان معببي، ثببم وضببعت فيببه " ببباتري"

. لو كانوا يتفهمون القول لحطمت هذه المعتقدات مبن رؤوسبهم. اعتبرت مكرمة مقدسة

الحكبم اإليرانبي فبي عهبد . الجهل مخيم عليهم، وبين المعممين، والسلطة تزيبد عمبايتهم

ال يبصبرون الموظبف . الشاه رضا، لم يفكر بهم كرعية مطلقاً، حتى لم يفكر بتفريسبهم

ولكنه يقسو عليهم عند جبايبة الضبرائب . إال حين يَقِدم لجباية ضريبته أو لتجنيد أبنائهم

 !.حتى ولو كانت أرضه لم تنتج في تلك السنة

هناك قصبدت مصبوراً فبي الشبارع ليصبورني حين غادرتهم عائداً إلى الناصبرية،

كبان كهبل قبد جلبس . على الحال التي أنا عليها، بلباس العامة عندنا وبالعقبال واليشبماغ

كم كانت دهشبتي . على كرسي المصور، يمأل الدمل رأسه، وأحدى عينيه عليها غشاوة

ً . عظيمة حين علمت أنه مسوق إلبى الجنديبة كبم لقبد تخلصبوا مبن ح. كنبت أتحبرق أسبفا

و . طاغية عربستان آنذاك، فإذا بالحكم البهلوي أشد بالًء وأشد إهماال"  خزعل"الشيخ 

وقبد امتبدت سبلطته علبى جميبع " كعب"الشيخ خزعل هو أمير المحمرة، ورئيس قبيلة 

وقبد . وطمح أن ينال عرش العراق، فغازل اإلنكليبز وفشبلت مسباعيه. أرجاء عربستان

بحيلة دبرت على شكل دعوة ومفاوضبة معبه مبن قببل  انتهى أمره أن القي عليه القبض

وقيبل . الحكومة اإليرانية، فلما ركب اليخت أعتبر أسيراً، ومات في السجن في طهران

 ً  . أن موته تّم بتدبير أيضا
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 الفصل اخلامس

 

 

 


 العش أو القفص الذهيب



 إىل الكوفة   

هم يتحملبون كبل نفقباتهم كان اآلباء قديما يعتقدون إن تزويج أبنائهم من واجباتهم، 

ألن األبنباء بحكبم . واالهتمبام بهبا حتبى وإن كبانوا غيبر ذلبك -إن كانوا من الموسبرين-

طراز المعيشة إذ ذاك لم يكونوا منفصلين عنهم، فالكدح من أجل العيش واحبد، وإعالبة 

األبنبباء فببي حيبباة آبببائهم . األسببرة مسببؤولية فببي عبباتق األبنبباء كمببا هببي مسببؤولية اآلببباء

يضبمهم بيبت واحبد، حتبى لبو كبان ضبيقاً . ركونهم في الكدّ والعمل مبن أجبل العيباليشا

وهبذا -وربمبا . حتى ذوو اليسار يندر أن يستقل أبناؤهم في بيوت خاصة بهبم. وصغيراً 

كان بيت ذي اليسر كبيراً يتسع لعدد كبير من أبنائه المتبزوجين، أو يكبون عبدة  -يحدث

وت متوسبطي الحبال، ولبو كانبت ضبيقة، جميبع بينمبا تضبم بيب. بيوت مبن مبدخل واحبد

ويعببيش الجميببع تحببت سببلطة األب، رئببيس العائلببة، بطاعببة . العيببال مهمببا كببان عببددهم

 .والتزام، ولذا كان كثيراً ما يحدث عندهم الطالق، واألمراض النفسية والعصبية

حين عدت من عربستان، وسلمت أبي ما حصلت عليه من مباٍل، مبن العوائبد التبي 

دعباني بجلسبة خاصبة، وبعبد . بها رجال عشيرته، والتابعون له في أمور ديبنهميخصه 

مقدمة ذكر فيها، كيف خيبت آماله، في دخولي الوظيفة، وإن هبذا كبان دليبل عبدم ثقتبي 

باهلل، فاهلل هو البرازق، خلبق العبباد وتكفبل أرزاقهبم، وأرزاقهبم علبى قبدر مبا يبرى مبن 

ثبم خلبص بعبد . فتهم عن هللا والعباد واألرزاقتحدث كثيراً، بموجب فلس. مصلحة العبد

هذا إلى قراره الذي دبر أمره، منذ أن ذهبت أنبا وإيباه إلبى بغبداد إلنجباز معاملبة جبواز 

هذا الذي جئت به، وما يحتاجه األمر من زيادة، أنبا مسبتعد أن : قال، أسمع ابني. السفر

 !أدبر كل شيء، من أجل أمر زواجك

كيبببف أجبتبببه بسبببرعة، وبترسبببل خبببال مبببن الخجبببل كانبببت مفاجبببأة، ولسبببت أدري 

وحببين أريببد، . الببزواج أمببر يخصببني. أرجببو أن ال تكلببف نفسببك شببيئا: فقلببت. والخببوف

لقبد كلمبت اببن عمبي فبي : ردّ عليّ . سأكفي نفسي عند ذاك ماال يصح أن تتكلف متاعبه

وحبدث بينبي وبينبه جبدل، كباد يسببب ! فعارض رغبتبي هبذه. خطوبة شقيقته الصغرى

لببم يكببن رفضببه أول األمببر ترفعبباً . لكنببه رضببخ أخيببراً لمطلبببي. بينببي وبينببه الخببراب

وكبريباء، وإنمبا هبو يبراك اآلن ذا دخبل ال يقببوى علبى حمبل مسبؤولية عيلبة  وزوجببة، 

 ً    .ومستقبلها أيضا
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ثم أن الزواج يا سيدي مسألة شخصية تهم بالدرجة األولبى طرفبي . إنه محق: قلت

إنهبا تهمنبي . رأيبه -أنت مبثالً -ال يصح للطرف الثالث و. القضية، الرجل ومن يختارها

ما يعقبب البزواج مبن أفبراح أو أتبراح، !. لي وحدي فقط حرية االختيار. أكثر ما تهمك

وأنبت واآلخبرون، تظلبون . يعود علّي ال على سواي، إن لم أوفق لحيباة زوجيبة سبعيدة

بعبة اختيباري، إن دعنبي أتحمبل ت. وسط قضية الخالف، الذي ربمبا ال ينتهبي إلبى خيبر

 !الدنيا تغيرت فدع لي حق االختيار. خيرا فخير وإن شراً فشر

سافرت بعد هذا إلبى . الواقع إن ما كان يهدف إليه ، هو أن يوثق عالقته ببني عمه

فبي ديبوان " فاضبل الجمبالي"بغداد، ومبن الصبدف، إنبي وجبدت مبدير المعبارف العبام 

. ، وكلفتبه ببأمر نقلبي إلبى الكوفبة، فطمننبيالشيخ دمحم رضا الشبيبي، فبانتهزت الفرصبة

خبالل األيبام األولبى بحثبت عبن بيبت، وتبم لبي هبذا بيسبر، كبان بيتباً . وفعالً تبم لبي هبذا

وتم كل شيء، وأقمبت فيبه وحبدي، . مريحاً بالنسبة لي، وأهم منه أن مالكه إنسان طيب

جببباز مهبببام اهيببئ كأيبببامي السبببالفة طعببامي، مسبببتفيداً مبببن بقيبببة الوقببت بالمطالعبببة، وان

 .التدريس

كثير من المعلمين هم من لواء الحلة، أو كبربالء عملبوا علبى انتقبالهم حيبث أن مبا 

وبالمناسبببة زرت . أشببيع، أنببه سببيتم اسببتقالل الحلببة بمديريببة معببارف تشببمل كببربالء

كبان )وجبدت عنبده زائبراً، قبدمني لبه بهبذه العببارة . الدكتور الجمالي في بيتبه وشبكرته

، وذهبب إلبى داخبل البيبت، وعباد (ومثلك فتمرد على الرهبنبة مثلبي ومثلبكراهباً مثلي 

وكان قد دخل علينا قبل أن يعود شيخ ذو جسم ضخم، ربعة في الطبول، أحمبر . بالقهوة

ومببا أن رآه . وقببد لببف كببف يببده بضببماد. الوجببه، ذو لحيببة بيضبباء يخالطهببا سببواد قليببل

 هل راجعت الدكتور؟: عال، سألهوبلهجة صارمة وانف. الدكتور حتى بدا عليه انفعال

 .ال -

أال تعببرف أن هببذا مببرض معببد؟ تكبببرون بالسببن، وال  لمبباذا؟ ولمبباذا جئببت؟! ال -

 !أذهب إلى الطبيب حاالً . أتفضل، أخرج! تكبرون بالعقل

لكنه أنبه كما يؤنبب ! لقد كان الشيخ والد الدكتور. خرج الشيخ دون أن يردّ بحرف

 !.جاهالً 

ذا ما كان لدي ما أطالعبه انصبرفت إليبه، وكبأني مبع سبمير يلبذ عدت أهيئ طعامي، وإ

لي حديثه، ولكني أيضاً لم أنس أن أزور النجف، ألقضي سويعات في النادي ثم أتوجه إلبى 

البيت، وتكون السهرة مع األب العطوف، فحين انتقلت إلى الكوفة، كان أخي الشهيد حسبين 

ا ملذاً، تعليقاته، نكاتبه، وإصبغاؤه، تبوحي لمبن ال إنه ينبسط مع بنيه انبساط. معلماً في بغداد

وأنقببل لببه مببا  -إن كانببت لببدي–أقببرأ لببه أهببم مببا فببي الجريببدة . يعرفنببا انببه أخ أو إننببا ضببيوف

سببمعته مببن أنببباء عالميببة وداخليببة، عببن الجرائببد واإلذاعببات، وطالمببا تجببري بيننببا عنهببا 

حضبرت ليلبة الجمعبة أنبنبي  تغيبت في األسببوع البذي اسبتأجرت فيبه البيبت فلمبا. مناقشات

 !يعني: يبدو أن قرب مدرستك إلينا وبعدها سواء؟ قلت: قائالً 
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 لماذا أقمت هناك وأنا بحاجة إلى أنيس؟ -

ثالثببة أوالد، نعببم عنببدي ثالثببة أوالد، ولكنببي أعببيش كببدرويش، ال : وبحسببرة قببال

 ! جليس وال أنيس

. خبدمتكم وحبق نفسبي علبيّ  ال تتألم يا أبي، سأقسم األيام بصورة أجمع فيهبا ببين -

إني ال أحب أن أستهلك عمري بالرواح والمجبيء ببين الكوفبة والنجبف، متبى أذن أقبرأ 

واستفيد؟ أنت جربت أن األيبام تثقبل كاهبل اإلنسبان كلمبا كثبر عبددها فبي عمبره، حتبى 

فانبا كمبا تعلبم . لكأنها تأكل منه وتشرب، فتبدأ كثير من قابلياته تنهبد، وذاكرتبه تضبعف

ريع القراءة، قبوي االسبتيعاب، قبوي الحبافظ، ذكبورا لمبا شباهدت وسبمعت منبذ كنت س

سببن الرابعببة مببن عمببري، اآلن أحببس بعببض االخببتالف، تببرى مبباذا سببأكون عليببه إن 

 !.خطوت األربعين؟ إذا كان هذا ما أحسه وأنا في الرابعة والعشرين

مببا عرضببه علببي مببن . كببان يببدور فببي ذهنببه حببدس، لببم يتسببرع فببي مكاشببفتي عنببه

ما حيلتي؟ أعتقدُ أن على . استعداده لنفقات الزواج، ورفضي ذلك، هو ما يحز في نفسه

الولد أن يكون عند رغبة الوالبد فبي كثيبر مبن األمبور، إال فبي أمبرين، مسبألة البزواج، 

كالهما مهمان في حياته، يجبب أن يكونبا تبعباً لرغبتبه وخبرتبه !. ومسألة الرأي والفكر

د عن النهج الصحيح، فبإن متاعببه تزيبد، وآمالبه قبد تخيبب، وفهمه، وإن فرط بهما وحا

 .وشخصيته قد تظل قميئة وعلى مستواها قبل النضوج

علّي أن أسرع في تطبيق الخطة المرسومة، بعد ظهيرة كل خميس أكون فبي بيبت 

تسببتطيع مببواجهتي مببن نافببذة الغرفببة المواجهببة لنافببذة غرفببة  -كالعببادة-لببم تعببد . أبببي

إن نظرات أهلها تالحقها ال حنقباً عليهبا، إنمبا ذلبك خوفباً مبن أبيهبا، . نااالستقبال من بيت

ولمبباذا ال يكببون كببذلك؟ هببو اآلن فببي . إنببه صببارم فببي ضبببط عائلتببه، قبباس ال يببرحم

األربعين مبن عمبره، لكنبه ال يعبرف غيبر بيتبه، ومحلبه الصبغير البذي يأخبذ فيبه مكانباً 

سببور، وكلهببم يعببرف أن الرجببل ال يجعببل التمبباس بينببه وبببين زمالئببه الحببدادين غيببر مي

يحب مجاملة وال التعرف على أحد، وكل الذين يشترون منه حاجة أو يصبلحون حاجبة 

" 5"تعبال فبي السباعة –عنده، يعرفون إنه ال يزيد في محاورتهم عنها بأكثر من جملبة 

ولكبنهم أيضباً يعرفبون إنبه دقيبق فبي عملبه، أمبين ومخلبص وغيببر  -مبثالً، واألجبر كبذا

ذ أستقل بالعمل وحتى يومه هذا، لم يزر جاراً، ولم يعد مريضاً، ولم يمِش فبي من. جشع

وهو في بيته ال . تشييع جنازة، ولم يدخل مجلس فاتحة، وال حتى مجالس عزاء الحسين

ينبس ببنت شفه، وعلى هذا فإن أفراد األسرة جميعاً يلفهم صمت عميق، فإذا ما أنطلبق 

كعصببافير فببرت مببن أقفاصببها إلببى الجببو الرحيببب،  يومبباً مببن صببمته، وكآبتببه، انطلقببوا

يتبألف مبن . يضاف إلى ذلك إن البيت الذي يسكنه وهو ملكه، ال يزيد على الستين متراً 

غرفتين، واحدة فوق األخرى، وسرداب تحتهما، بينما يتكون عددهم مبن عشبر أنسبام، 

 .وأحياناً تقيم معهم أمه العجوز

فقببد هيببأت مببن يفبباتح أببباك بببأمر . يءأخبرتهببا إنببي مصببمم علببى أن انهببي كببل شبب

قابلت الخبر بوجوم، ما الذي أوحى لها؟ . دعيها مفاجأة. الخطوبة، ال تخبري أحداً بذلك
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سببيذهب الببذين اختببرتهم . غببداً سببأعرف كببل شببيء. هببل تعببرف أن النجبباح مسببتحيل

 .بذلك، ويطلب منه تحديد الموعد" مرتضى"بعد أن يخبره صديقي . لمفاتحته


 مثل ظفرك ما حك جلدك

البد أنها أباحت بالسر إلى أمها، والبد أن أمهبا فاتحبت أباهبا، فقبد علبم صبديقي أن 

، هبو إذن يبرفض؟ لهبذا . الرجل قد سافر بالعيال جميعا حيث يقطن أهل زوجتبه لقبد فبرَّ

وإذا علم المعارضون مبن . صممت أن ال أتماهل أبداً، إن أي تماهل سيزيد من متاعبي

الناس في بلبدي مولعبون . سيثيرون القالقل. ن العراقيل في طريقيأهلي، فأنهم سيخلقو

بترديد اإلشاعات، الكلمة من فم إلى فم تتضاعف، فتبلغ المئات، بل إلى قصص عجيبة 

. وغريبة، وال يفكر أحد في عاقبة مبا يبرددون مبن إشباعات، ويخترعبون مبن اتهامبات

 .نفسية تعذبني مدى الحياةهكذا إذن يمكن أن يقع أي مكروه، قد يخلق فّي عقداً 

الوالد، بطبيعة نشأته على تقاليبد وتربيبة، ال تببيح للولبد أن يسبتقل برأيبه فبي أمبور 

ورغببم مبا تؤكببده فلسبفتهم الموروثببة فببي المبرأة، وبقببدر مبا هببم يبرون الخيببر فببي . كهبذه

مخالفببة مشببورتهن فبببإنهم كثيببراُ مببا يتبببأثرون بأقاويببل زوجبباتهم، ولبببو أدى ذلببك إلبببى 

واألم، ورثببت (. شبباوروهن وخببالفوهن)هببم يببذكرون حببديثاً يقببول . ألبنببائهمخسببارتهم 

طبيعببة مببن تحكمببوا فيهببا بببإذالل، زادهببا أسببلوب زوجهببا فببي حياتببه معهببا ومببع زوجتببه 

انه يقضي نهاره، أمبا لقضباء بعبض شبؤونه، أو قابعباً فبي غرفتبه الخاصبة ببين . الثانية

 .أو حين يأوي إلى الفراشهو ال يرى زوجاته إال عند تقديم الطعام، . كتبه

مجالسبة : كان ينصبح أبنباءه إذا وجبد أحبدهم منسبجماً فبي جلسبته مبع أمبه وأخواتبه

الجنة تحت أقبدام )هذا ال يمنع أن يرووا لك حديثاً آخر، عن األم !. النساء تميت القلوب

 لديهم من األحاديث المنسبوبة للنببي. وكثير من األحاديث وآيات القرآن. مثالً ( األمهات

أو األئمة الكثير الكثير، منبه لتكبريم األم واحترامهبا، ومنبه مبا يحبط مبن كرامبة المبرأة 

ويشيرون إلى اآليات التي ! فالمرأة ناقصة عقل ودين، وحظها، بنص القرآن. ومنزلتها

وإعفائهببا مببن أداء ( للببذكر مثببل حببظ األنثيببين)تخببص اإلرث ونصببيب المببرأة فببي قولببه 

 . -امرأتان مقابل رجل واحد-، وما يخص شهادتها الصالة أيام العادة الشهرية

أنصببفوا أنفسببكم . ال يببا سببادة، ال يببا وعبباظ، أنكببم تجتببرون معلومبباتكم، دون طبببخ

واعترفوا أمامها مبرة، أن البذي أسبمعكم أول نغبم أول سباعة فُتحبْت فيهبا عيبونكم علبى 

لحببون بنبببرة العطببف والحنببان، هدهببدتكم فببي المهببد ب -األم-نببور الحيبباة، هببو صببوت 

أحضبانها أدفبأت أجسبادكم الضبعيفة الطريبة، غبذتكم . تغمركم فيها السكينة، والطمأنينة

بالحليببب الببذي يشببد عظببامكم، ويرسببخ بنيببان أبببدانكم، هببي أول مدرسببة، تضببع حجببر 

سورة البقبرة اآليبة -( ُهنَّ ِلبَاس  لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاس  لَُهنَّ . )األساس في حياتنا للنجاح والفشل

اُمبوَن َعلَبى )سبورة النسباء  05ال بأس أن كنتم قوامين كما في اآليبة  .-064 َجباُل قَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضبُهْم َعلَبى   َل َّللاَّ ، ولكبن أال يجبب أن (بَْعبٍض َوبَِمبا أَْنفَقُبوا ِمبْن أَْمبَواِلِهمْ  النَِّساِء بَِما فَضَّ

 يكون ذلك بالعدل ولخيركم جميعاً؟
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حرصاً منبي علبى سبمعة . زواج أقوى من ذي قبلأصبح اآلن دافعي لتحقيق أمر ال

زرتهبم مبن . وهكبذا اعتمبدت علبى نفسبي وتوجهبت إلبى حيبث يقيمبون. ذويها وأسبرتها

وبدون تزويبق أو تنميبق، أو . دخلت في حوار مع ذلك الرجل العنود. حيث ال يتوقعون

لف وبلف، كشفت قلبي، وطوايبا نفسبي، وآمبالي ومطمحبي، فاسبتطعت أن أفبوز بتأييبد 

تببم عقببد القببران، وعلببت زغاريببد  02/00/0004وفببي صببباح اليببوم  التببالي . لجميببعا

الخاالت والقريبات، وبباركني مبن حضبر مبن األصبدقاء، ومبن تعبرف علبّي، أقربوهبا 

مباذا لبو تبم هبذا . ولكبن زفبرة عاتيبة فبي صبدري، ماجبت، ودارت كعاصبفة. والجيران

 أيضاً؟برعاية أبي وتبريكاته، وزغرودة أمي، وأفراح أسرتي 


 بني املدرسة واهلدف

بيت جميل، قريب من شبارع النهبر، مؤلبف مبن أرببع غبرف فبي الطبابق السبفلي، 

مطبخ يكفي لعائلة صبغيرة، هيبأت . ، وفي الطابق الثاني غرفة واحدة"سردابان"تحتها 

وألزمت نفسبي فبي اإلقامبة فيبه، . فيه بعض ما يلزم للمستقبل الذي سأعيشه مع زوجتي

رأيبي . بيت أبي إال في األسبوع مبرتين، وعلبى األكثبر ليلبة الجمعبة فقبطفلم أذهب إلى 

. في اإلقامبة منبذ زاولبت الوظيفبة، هبو هبذا، أنبا ال أؤيبد بعضبهم فبي البرواح والمجبيء

وإضاعة الوقت بين الموطن الذي يقيم فيه األهل، ومحل الوظيفة، إنه استهالك لقواي، 

أتبقببى بعيببداً عنببي فببي قببرب )ج علببّي وهكببذا اعتببذرت ألبببي حببين أحببت. وإضبباعة لببوقتي

 (المكان وبعده؟

مديرية أموال القاصرين تسلف الموظفين، ولكبن بقواعبد وأسبس، إنهبا تشبترط أن 

وألن خبدمتي أقبل . تكون خدمة الموظف ست سنين أو أكثر ليستحق سلفة سبتة رواتبب

سأحصبل  مبا. راتببي ثمانيبة دنبانير. من أربع سنين، فإن ما يمنح لي ثالثة رواتبب فقبط

ومبا . عليه بسبب استقطاع أرباح السبلفة سبلفاً سبيكون أقبل مبن أربعبة وعشبرين دينباراً 

وعبدني . ادخرته ال يتجاوز العشبرين دينباراً، صبرفت معظمهبا فبي مسبألة عقبد الِقبران

أن يتابع المعاملبة، فهبو فبي بغبداد، ومبدير " عبد الرزاق محي الدين"أستاذي وصديقي 

صرفت نفسي ألمور التعليم، وحرصت كثيراً على . صداقةأموال القاصرين معه صلة 

واألخيبر . كتمان قضية الزواج، لقد أبقيتها سراً ببين الصبديقين مرتضبى وعببد البرزاق

 .هو اآلخر يتهيأ للزواج، وكان حينها مدرسا بعد تخرجه من دار العلوم المصرية

ولكن السبوق . هرالمدرسة ابتدائية، تقع في مدخل سوق كبير، ينتهي إلى شارع الن

وبنايتهبا واسبعة، وعبدد صبفوفها سبتة، وصبفوفها . مهجور، إال عدداً قليالً مبن دكاكينبه

من أبناء " دمحم رضا المانع" مديرها نجفي . الثالثة األولى متشعبة كل منها إلى شعبتين

أغلببب معلميهببا هببذا العببام  -تشبببه دار المعلمببين العثمانيببة-رجببال الببدين، خببريج مدرسببة 

من عائلة نجفيبة أيضباً ولكبنهم يسبكنون الكوفبة عبين " دمحم رضا شربه"احد آخرو. جدد

نبباجي "وثالببث مببن أصببل تركمبباني . هببذا العببام، وقببد تخببرج مببن دار المعلمببين الريفيببة

بينمبا عالقتبي مبع . وتوثقبت بيننبا نحبن الثالثبة عالقبة وثقبى. ، ولكنه ينكبر هبذا"شوكت

اً للظنبون، أريبد أن تكبون جهبودي هبي التبي مدير المدرسة أوثق، إال أني حددتها، تجنب
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ومبن المعلمبين الشبيخ دمحم رضبا ذهبب، ومعلبم مبن فلسبطين دمحم . تحدد قيمتبي ومكبانتي

أعتمد علبّي مبدير المدرسبة . أحمد، والحلي عبد الجليل األعرجي، ومعلم من األعظمية

عبض في تحرير بعض الكتب والتقارير الشهرية، ونورني عن كثير من األمور، عبن ب

الشخصيات الكوفية التي تعرفت عليها، وعلى بعض التالميذ المسائيين، والذين هم من 

 .أسر نجفية، تقيم في الكوفة للتجارة، وبعضهم كوفيون من أمد بعيد

وقبد عهبد . البذي كبان سبابقا فبي المشبخاب" دمحم رضا ذهبب"ومن المعلمين شيخنا 

إن . العربيبة للصبفين الخبامس والسبادسإليه، قبل انتقالي لهذه المدرسة، بتدريس اللغبة 

تدريس هذين الصفين يكلفه مشقة وعناء، فهو ضعيف البصر، وأسبلوبه فبي التبدريس، 

لم يختلف عن أيام تدريسه األجرومية، وقطبر النبدى، وألفيبة اببن مالبك، وإن كبان، فبي 

ولكنبه بعيبد جبداً عبن . الحق، علبى جانبب عظبيم مبن اإلحاطبة فبي علمبي النحبو واللغبة

 !ول التدريس، والتربية الحديثة، لهذا هو يعاني رهقاً في مسألة تعليم اإلنشاءأص

عند توزيع الدروس في بداية العام، أعفاه المدير من تدريس هذين الصفين، وعهد 

بدا عليه انفعال من هبذا اإلعفباء، ولبم تفبت مبدير المدرسبة أن يوضبح وجهبة . بهما إلي

وإراحته من متاعب التصليح التبي ال يطيقهبا إال نظره في سبب إعفائه، وانه لمصلحته 

 ".علي"شاب مثل 

تجربتي خالل هذه السنين األربع، في ممارسة تدريس العربية في صبفي الخبامس 

وإن اعتبباره بفروعبه المتشبعبة، . والسادس، أقنعتني أن تدريس العربية ليس سهالً أببداً 

 ً يجبب فبي . واحبداً خطبأ فباحش إمالء، قراءة، إنشباء، محفوظبات وقواعبد النحبو، درسبا

رأيببي أن ال يكلببف معلببم العربيببة بببدروس أخببرى، ليبببذل الجهببد الببالزم فببي اإلحاطببة 

بالمعلومات الالزمة، لتثبيتها فبي أذهبان الصبغار البذين يجبدون صبعوبة تامبة فبي تفهبم 

قواعدها نتيجة انعدامه في بيوتهم، بسبب تفشي األميبة فبي صبفوف ناسبنا أوالً، ولتعقبد 

ج، وعدم انعدام التبسيط والسهولة في الكتب المقررة مبن قببل مبؤلفي تلبك الكتبب المناه

 ً حتببى كتبباب القببراءة مضببحك أمببره، فببي طببول الموضببوع، وأسببلوبه العببالي فببي . ثانيببا

الفصاحة والبالغة، وبعده أيضباً عبن نوعيّبة المواضبيع التبي تسبتهوي هبؤالء الصبغار 

 ً طيع صببي فبي سبن الحاديبة عشبرة والثانيبة أين وكيف يسبت. أوالً، وتهذب طباعهم ثانيا

وأيبة . عشرة أن يهضم موضوعاً بقلم المنفلوطي، بأسلوبه المسجوع، وألفاظه المزوقبة

روح تنمو في الطفل وهو يقرأ الحالق الثرثبار وذّم السياسبة والسياسبيين ويلعبن النباس 

 !أجمعين

لبم أببق علبى مهما يكن من أمر فقد مشيت علبى عبادتي فبي تبدريس العربيبة، وأنبا 

دائمبا أغيبر وأببدل أسبلوبي تبعباً لتجباربي خبالل . نهج منذ أن عينبت وتعهبدت تدريسبها

وأعترف إني كبأي مبتعلم . التدريس، وتبعاً للمعلومات التي أحصل عليها من مطالعاتي

على الطريقة القديمة، لم أستطع التخلص تماماً من التعقيبد، وصبعوبة التفهبيم فبي كثيبر 

جربببت كثيببراً الببتخلص مببن بعببض المواضببيع فببي علببم النحببو لهببذين  كمببا. مببن األحيببان

وحصبلت لبدي قناعبة تامبة بإمكبان ! الصفين، نائب الفاعل مثالً والممنوع من الصبرف
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جعببل تببدريس العربيببة بفروعهببا التببي أشببرت إليهببا فببي كتبباب واحببٍد، وال يسببند تببدريس 

ال ببأس برفبع مسبتوى و. العربية ألي معلم بحجة عدم التخصبص فبي التعلبيم االبتبدائي

ال " البسبيط"أطلعبت علبى كتباب أسبمه . المعلمين أجمع في دورات في العطل الصبيفية

وضبعت علبى منوالبه كراسباً  0040وفبي عبام . أتذكر أسم مؤلفه، على ما أتذكر لبناني

لتدريس إحدى بناتي، وقد استفادت فائدة كبرى تجلبت فبي تفوقهبا فبي النحبو واإلنشباء، 

 .في تلك الظروف لم أستمر في إكمال الموضوعوبسبب ما نالني 

اختيار المعلم الكفبوء لتبدريس العربيبة ضبرورة، كمبا إنبي أرى مبن الضبرورة أن 

يلتببزم جميببع المعلمببين، أو يُلزمببوا بتجنببب اللهجببة العاميببة، ولببيس معنببى قببولي هببذا أن 

. بيبتال أريد هذا، وإنمبا يجبب تجنبب لهجبة الشبارع وال. يلتزموا الفصحى في تدريسهم

أمببا حببين يقببرأ لهببم فببي كتبباب، فمببن العيببب الفاضببح أن ال يجيببد القببراءة، ويلحببن فببي 

 .إذا سمع التلميذ من المعلم خطأ صعب بعد هذا تقويمه. األعراب

كنت أتحدث عن المعلمين، وانحدرت إلى الحديث عن مشكلة تعلبيم العربيبة، التبي 

منباهج التعلبيم . بالعربية فقط والواقع إن المسألة ليست خاصة. مازالت مستعصية الحل

فببي االبتدائيببة، وهببذا مببا يعنينببي باعتببباري معلببم ابتدائيببة، كلهببا معقببدة فببي نوعيتهببا 

أن بعض الكتبب تُلغبى، ويحبل محلهبا جديبد، . ومستواها وأسلوبها، واألغرب المضحك

ال العتبار أن هذا الجديد خير من الملغى، إنمبا ألن مؤلبف الجديبد وجبد مبن يسبنده مبن 

 !مسؤولينال

الطريقة الجمليبة لتبدريس الصبف األول،  0004أتذكر إني درست في الدورة عام 

وفعببالً ُعّمببَم قببرار تدريسببه، علببى المببدارس " وداد سببكاكيني"فببي كتبباب قببراءة لمؤلفببه 

. فبي مدرسبة سبوق شبعالن 0004/0008وعهد إلي أمر تدريسه إذ ذاك، كان هذا عبام 

، وال عجبب "الخلدونيبة"ار، وعدنا إلبى تبدريس ولكن بعد مرور شهر واحد، الغي القر

وال ينكر أحد خدمتبه . في األمر، إن ساطع الحصري ثابت األساس في معارف العراق

والطريقبة الصبوتية التبي . للتعليم، كما ال ينكر إن القبراءة الخلدونيبة أصبلح مبن غيرهبا

وأبسبط لبو أعيبد  سبتكون أجبدى وأنفبع. بنيت عليها الخلدونية يميل إليها معظم المعلمين

النظر ببعض ألفاظهبا وجملهبا بمبا يتفبق واسبتعداد صبغارنا، وبمصبطلحات غيبر بعيبدة 

 .عن استعماالتنا في بيوتنا ومحادثاتنا

ال بببأس أن أعتببرف إنببي بهببذا البيببت الصببغير، حببين أنتهببي مببن أعببداد غببذائي لببيالً 

أو مطالعبة فبي  وأتعشى، تنتابني وحشة شديدة، إذ لبم يكبن لبدي شباغل مبن تصبحيح دفباتر،

ويأخذ التفكير مني مأخذا، إنبي أشبرق . فيستبد بي أرق يحرمني من نومة مريحة. كتاب ملذ

 .وأغرب، خصوصاً وأن معاملة سلفتي من مديرية أموال القاصرين لم تنجز لحد اآلن
 

 لسُت واقعيًا

 ً كبل . لماذا؟ ألني أوالً لست على قدر كاف مبن المعرفبة والخببرة. أجل لست واقعيا

شيء تعلمته مما يالئم الحياة حالياً كان من سعيي وطمبوحي الخباص، ولبو أنبي تابعبت 
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ولكني حين انحرفبت . الخط الذي رسمه لي أبي، لكنت اآلن أبعد ما أكون عن الصواب

عن ذلك الخبط، لبم أفكبر أببداً، فبي أنبي إذا لبم أتسبلح بالسبالح البذي يبتالءم ومقتضبيات 

 .الشأو الذي أطمح إليهالعصر، فإني لن أستطيع أن أبلغ 

كبان يجبب أن أثببت أساسباً صبحيحاً لطمبوحي فبي . كان يجب علّي أن أتعلبم كثيبراً 

لكنني لقيت معارضة قوية من  -مثالً -حاولت أن أحصل على بعثة . مجال الحياة األدبية

لجبأت . البذي كبان فبي حينهبا وزيبراً للمعبارف" الشيخ دمحم رضا الشبيبي"عميد أسرتنا 

فأبدى استعدادا واستغرابا أيضاً حين أوضحت رفبض البوزير لرغبتبي علبى إلى أخيه، 

إنببه يفعببل هببذا . لكنببه عبباد فببي اليببوم الثبباني يبببرر موقببف الببوزير. أنببي أحببق مببن سببواي

سببحان ! محافظة على سبمعته وإنبه يخشبى أن يبتهم أنبه يعمبل بالمنسبوبية والمحسبوبية

 . هللا، ألست واحداً من أبناء الوطن؟

رشح للبعثة دون أن تكون لديه شهادة من أبناء النجف هو الشيخ عببد كان أول من 

فقد سبق أن رشح اثنان من النجف مبن أسبرتين شبهيرتين، فرسبب . الرزاق محي الدين

أحدهما وعاد إلى النجف ورسب الثاني وأدعى المبرض فسبحب إلبى لبنبان فبي مصبح، 

كمبا أن أحبد أعبالم !. كتبتهباوبعد سنة ثانية عبين معلمباً فبي مبدارس النجبف ثبم أمينباً لم

رجال الدين في النجبف، قبد توسبط لشباب مبن أرحامبه، لبدى البوزير فبي أمبر ترشبيحه 

ونقبل قريبب للشباب أن حقيقبة الرسبالة التبي قبدمها . للبعثة، أسوة بمن فعل لهم مثل ذلك

قلّبد خطبه وتوقيعبه، أي  -الشباب–وإنما هبو  -رجل الدين-للشبيبي لم تكن من قلم قريبه 

هببذا الشبباب كببان طالببباً فببي األول متوسببط، وفببي سببن المراهقببة، خببرج عببن !. زّورَ أنببه 

الطور بصورة ال تناسب وتليق بسمعته ومكانة أسبرته، وكبان علبى جانبب مبدهش مبن 

الجمال، فلما تناهى أمره إلى عمه، سحبه من المدرسة، وألبسبه ُعّمبةً، ليحبد مبن طيشبه 

دين تربطه ببالوزير عالقبات قديمبة وثقبى  ثم ارتأى كبير أسرتهم، وهو رجل. وانفالته

 . مادام طموحه يختلف عن نهج أسرته. أن يتوسط أمر ترشيحه لبعثة إلى مصر

غير إن بعبض الشبباب النجفبي ذوي الطمبوح، مبن البذين . بعد هذا أغلق هذا الباب

سئموا نهج الحياة القديم في العلم واألدب، ورفضوا الحبدود التبي يفرضبها ذلبك البنهج، 

وا الجمببود الببذي يببالزم حيبباة مببن يببدرس للببدين، ورفضببوا أن يعصبببوا عيببونهم رفضبب

ويحجبوها عن نور الحيباة الجديبدة، فبباع بعضبهم مبا يملبك، وشبدّ الرحبال إلبى مصبر، 

مسبباعدة وزارة المعببارف، فحصببل  -بعببد عببام-ليببدرس علببى حسببابه، والببتمس بعضببهم 

التببأريخ اإلسببالمي فببي كليببة مببن هببؤالء دمحم الهاشببمي الببدكتور اآلن وأسببتاذ . علببى ذلببك

وإبراهيم الوائلي وهبو . وعبد الكريم الدجيلي، الذي أثبت جدارة فائقة في نهجه. التربية

. مثل رائع في جهوده ومواصلة البحث والتأليف مع االستقامة وااللتزام بالفكر التقبدمي

توسببع فببي ولكببن أمببا كببان األصببح أن أ. أمبا أنببا فببال أملببك شببيئاً فأبيعببه، فلزمببت الوظيفببة

 المعرفة، وأتجرد عن كل مطمح سوى ما يساعدني على اللحاق باآلخرين؟

لبم أملبك إال . منذ أكملت عقد القران، انصرفت إليجاد ما يلزم إلكمال أمبر البزواج

أستبد بي خيال أهوج، . بضعة دنانير، ال تكفي لشراء أبسط حاجة، والسلفة لم تنجز بعد
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لت لي نفسي أمراً جسد لبي فيمبا بعبد، كبم أنبا ضبعيف لو كنت واقعياً ما أستبد بي، وسو

أحاطني ظالم، لم أعد معه أبصر الطريق، عيَل صبري، وغباب عنبي البوعي، . عاجز

وفقدت الثقة بنفسي، كدت أخطئ خطأ حسبته الصواب، وصممت العبزم علبى ارتكباب 

سبتعرت أحضرت قنينبة خمبر كاملبة، وا. ما هو الجبن بعينه، متوهماً إنه الشجاعة الفذة

أريببد الببتخلص مبن قببط ينافسببني علببى : مسدسباً انكليزيبباً مببع رصاصببات، قلبت لصبباحبه

بببدأت أشببرب، أكملببت ربببع القنينببة وأمببامي !. طعببامي، فيسببطو عليببه ويحرمنببي منببه

وريقات رحبت أسبجل عليهبا بواعبث مبا أنبا مقبدم عليبه، لبم أعتبد أشبرب أكثبر مبن هبذا 

أبداً ال نشوة . دت نفسي اآلن بتمام الوعيلكني وج. المقدار، ولمرة أو مرتين في الشهر

وال خدر، ومضيت أحتسي بكأسي األبيض المشرب بلون أحمر وردي، يخف تبدريجيا 

ً . ويتالشبى حبين يتجبباوز منتصبفه اتهمبت الحيبباة، بأنهبا قاسببية . ومضببيت بالكتاببة أيضببا

معببي، أنببا الببذي أحمببل للنبباس المحبببة، وقلبببي الببذي يضببم صببورة الحبيبببة يفببيض أيضبباً 

 !بالحب للناس كل الناس

ألني لم أقدم للنباس . يبدو إني أجهل، لحد هذا الوقت، إني أجهل المعنى الصحيح للحب

ال ببأس، إنبه فبي . -خدمبة كببرى–وحسببت الجهبد البذي أبذلبه فبي وظيفبة التعلبيم . أية خدمة

وحكمهبا الواقع خدمة، وخدمة جليلة أيضاً، ولكنها خدمة مقيدة بقوانين ونظم الفئة الحاكمبة، 

ومبن وراء هبذه الفئبة . لصالح الطبقة السائدة، ال الطبقات العاملة والكادحبة -كما أنا أعرفه–

أخبذت ألبح فبي الشبرب، ومبألت . الحاكمة، المستعمر المسيّر لها وفق مصلحته االستغاللية

عدة صفحات، فلم يبق لدي شيء أكتبه، وتكاد القنينبة أن تفبرغ إال مبن صببابة، مبن جرعبة 

مثلبت نفسبي فبي ركبب . ولكني كنت أحس ببوعي تبام بالجريمبة التبي أريبد ارتكابهبا .واحدة

إني لم أكن أقبل . العشاق الخالدين، مجنون ليلى، قيس بن ذريح، جميل بثينة، توبة الحميري

منهم لوعة وأسى، وهياماً، سأترك الشعر الذي نظمته عن حبي وحبيبتبي، عبن سبهري مبع 

ثبم مباذا؟ أخيبراً، مبددت يبدي إلبى . ي ألفتهبا فبي ليبالي الشبتاءالنجوم والقمر، عن الوحبدة التب

آه، إن إحساسبي طباغ، . التقويم المثبت علبى الجبدار، تناولبت ورقبة اليبوم، ألورخ وصبيتي

تشاغلت، قرأت حكمة كتبت على ظباهر الورقبة، ! جبان جبان، ثِب إلى رشدك: يصرخ بي

كبان التقبويم . مة للجاحظ بعنوان االنتحباريا للغرابة المدهشة، يا للصدفة العجيبة، الحكمة كل

جدارينا باسم الهاشمي، وكان مسجل فيه على ظاهر كل ورقة ليوم واحد حكمبة، علبى إنبي 

احتفظت بورقة ذلك اليوم، إال أني لظروف خاصة فقدتها مع كثير مما سجلته من أجل هبذه 

ريبد، إنبه ببدل أقدامبه علبى إنه يسمي المقدم على االنتحار جباناً، يلومه علبى مبا ي. الذكريات

الموت، عليه أن يجدّ للتغلبب علبى المصباعب التبي تعتبرض سببيله، وتحبول بينبه وببين مبا 

أمبا المبوت الببد أنبه آٍت يومباً، . يتمنى،عند ذاك يكون من حقه أن يفخر بإنسبانيته ورجولتبه

 ! فلَم يتعجله، ويموت كما تموت حشرة

بكببي أسببفاً مببن ضببعفي، مزقببت وكببأني أفقببت مببن حلببم، خجلببت مببن نفسببي، كببدت أ

الوريقببات، حملببت المسببدس، وصببعدت بببه إلببى سببطح الببدار، أفرغتببه مببن خراطيشببه، 

 . ورميتها في الظالم دون تعيين اتجاه، وأغلقت باب الغرفة واستسلمت لنوم عميق
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 مسجد الكوفة

. علببى قببرب النجببف إلببّي، فببإني كمببا أسببلفت صببرت أقضببي أيببام األسبببوع فببي الكوفببة

تعبج ببالرواد عصببراً، إنهبا تكببتظ بروادهبا بشببكل "  الترامببواي"المقباهي علبى جببانبي سبكة 

، "ترامبواي"كان بين النجف والكوفة مبا يسبمى . مدهش، مع وجود مقاهي في شارع النهر

وقد تأسسبت . تقطع بثالثة أرباع الساعة. حديد تمشي على سكة من. عربات تجرها الخيول

وإنببي ألجببد لببذة ومتعببة فببي الجلببوس فببي مواجهببة النهببر، . 0050وقلعببت عببام  0094عببام 

ومنظر بساتين النخيل في الضبفة المقابلبة، والسبفن الراسبية علبى ضبفته مبن جهبة المدينبة، 

قهببا العلببوي حيبث تكثببر مخببازن الحببوب، ومجببارش الببرز والمطبباحن، وأتخبذ مالكوهببا طاب

مساكن لهم  عند الفراغ من مشاغلهم، وبعضهم لعبائالتهم أيبام الربيبع حيبث يطيبب الهبواء، 

 .  بينما أشغل بعض الموظفين بعضها أستئجاراً 

الكوفببة مربببع النجفيببين، يقصببدونها أيببام الربيببع والخريببف، فتنتشببر العوائببل فببي 

ير الواسببع، حتببى يضببيق بسبباتينها نهبباراً، وعنببد المسبباء، يعرجببون علببى مسببجدها الشببه

تنتشر في ساحة مسبجد الكوفبة مقامبات تنسبب لببعض األنبيباء وإنهبم صبلوا . بالزائرين

تمتلبئ غبرف المسبجد الصبغيرة ذات األواويبن، والسباحة الواسبعة . هنا، فلهم محاريبب

 ً والمقامات  المنتشرة فيها خير ملجأ للعوائل التي يفوتها أن تحجز غرفبة خاصبة . أيضا

. ثر أيام االزدحام تكون في الزيارات التبي تصبادف فصبلي الربيبع والصبيفإن أك. لها

يقصد الكوفة في مواعيد زيارة الحسين في كبربالء العوائبل التبي ال تقبوى علبى نفقبات 

وبعد الزيارة واألدعيبة تببدأ .  السفر إلى كربالء، وتجد من المتعة ماال تجده في كربالء

المحببزون، حتببى األطفببال يأخببذون حببريتهم  األسببمار، منبباظر تبببهج الخبباطر، وتسببلي

 .التامة، فساحة المسجد تتسع للعبهم غير المحدود

قبال لبي بعبض سبدنته، إن . سور المسجد المرتفع ومن طراز قديم، متماسك وقوي

جميع جهاته نالها تصدع، وشملها ترميم وتجديد، إال هذه، وأشبار إلبى الجهبة التبي هبي 

علبى حالهببا  -كمبا يقببول–فإنهببا . البباب الخبباص ببه علبى يمببين البداخل إلببى المسبجد مببن

تبدل عليبه أرضبية الجبامع، إنهبا منخفضبة بالنسببة . هذا كالم، فالظاهر غير هذا! القديم

لمسببتوى األرض الحببالي، فالثابببت والمعببروف، إن العببالم المعببروف دمحم مهببدي بحببر 

سبببعى إلبببى ردمهبببا بالرمبببل، وتبببرك بقعبببة منهبببا، صبببارت  م(0404-0452)العلبببوم 

كالسببرداب فيهببا أواويببن وجببدرانها محببالة بالكاشبباني، لتببدل علببى المسببتوى األصببلي 

والتسمية من ادعاءات جهال خدم المسجد، وربمبا " سفينة نوح"يسميها الناس . للمسجد

حثوا سذج الناس على التبرك بلمس جدرانها، كما إن علبى سبطح هبذه البقعبة أسبطوانة 

هببا كشبباخص يتعببين بببه الببزوال لموعببد صببالة إن بحببر العلببوم قببد ثبت: مببن رخببام، يقببال

الظهر، لعدم وجود الساعات آنذاك، ولكن جهال خبدم المسبجد يشبيعون إن اإلمبام علبي 

وجبدتهم يحثبون . ويخدعون السذج من الناس وخصوصباً القبرويين. رماها من البصرة

 شبك القروي أن يدير ذراعيه حولها فإذا التقت أصابع يديه، قالوا لبه إنبك أببن أبيبك ببال

ومبن لبم تحمبل مبن النسباء تلفهبا أيضباً ببذراعيها وتلصبق ....! ومن أهل الجنة، وإال فـ 

المجباور للمسبجد مبن جهبة  -قصبر األمبارة-وحبين نقببت دار اآلثبار عبن . عليها بطنها
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النجبف، وجببدت إن أرضببية القصببر مسبباوية ألرضبية تلببك البقعببة ومنببه ممببرات تنتهببي 

أمراء المسلمين الذين يقيمبون فبي القصبر، كبانوا  بأبواب تتصل بالجامع، المعروف إن

 .يدخلون المسجد من تلك األبواب

فبي المسببجد، بأحببد أواوينببه بجببوار قصببر األمببارة، منبببر ضببخم، ومصببلى لببه ببباب 

مصنوع من البرونز بشكل جميل، يقبال أنبه مصبلى اإلمبام علبي ومنببره، وهنبا يجتمبع 

عنبه بيبت اإلمبام، يشبتمل علبى أواويبن ومبا يقبال . كثير من المتعببدين للصبالة والبدعاء

وعلى بعد مسافة من بيت اإلمام، بناية، يقبال إنهبا . وجدرانه مزدانة بالكاشاني. صغيرة

مكبان " مسلم بن عقيبل"وفي أحد األواوين المجاورة لقبر " ميثم التمار"بيت الصحابي 

هبا ويزعمبون إن" طبامورة"شبه سرداب، له باب من حديبد صبغير مشببك يسبميه النباس

وتقصبده النسباء، " المختار بن أبي عبيد الثقفي"المكان الذي سجن فيه الثائر المعروف 

فيعقدن في رمانات مشبك الباب الخيوط، عالمة لما يرتجينه من هذا المكان الذي صار 

 . مقدساً بسبب السجين الثائر

جد ومسجد سهيل، الذي يبعد مسافة غير قليلة عن مسجد الكوفة، إنه واسع مثل مس

يقصده الناس مساء كل ثالثاء، ويبيتون هناك لألدعية والصالة الخاصبة، وفيبه . الكوفة

وفبي طريبق البذاهب إلبى . مقامات، ومقام عليبه قببة، يقولبون إنهبا مقبام اإلمبام المنتظبر

جببامع سببهيل مببن الكوفببة عببن يمينببه دكببة، يقببال إنهببا كناسببة مسببجد الكوفببة المحببل الببذي 

 ".حسينزيد بن علي بن ال"صلب فيه 

ويقصد مسجد الكوفة في أيام من شهر شعبان بعض العلمباء والمتعببدين، فيقيمبون 

، أي أنهببم يقصببرون أيببامهم علببى العبببادة عبببادة خاصببة، "االعتكبباف"أيامبباً يسببمونها 

ولرجبال األدب والشبعر والظبرف فبي مسبجد الكوفبة ليباليهم ". عمبل أم داود"يسبمونها 

 .وذكرياتهمالعامرة وقد خلدوها بأشعارهم 

وقبل المسجد بمسافة قليلة قبة بيضاء يحوطها سور، القبة تعلو مساحة غير واسعة 

لطفببي "حببين شببغل إدارة ناحيببة الكوفببة . مظلمببة، يقببال إنهببا قبببر خديجببة بنببت الحسببين

ومهما كانت نواياه التي ُرمي بها، فقد خدم فيها ناحيبة . ، وكان رجل إدارة وعمل"علي

صبالحات، منهبا إنبه أزال سبور البنايبة، وأحاطهبا بحديقبة جميلبة، الكوفة، وقام بجملبة إ

 .وفتح للقبة نوافذ نورتها فتحولت إلى منظر رائع

نسبببتها أو لببم تصببح، غببدت وسببيلة عببيش  -إن صببحت–هببذه اآلثببار وهببذه القبببور 

لببعض النبباس، وأضبباليل ، صببيغت عنهببا أسباطير، لببم تحببرك رجببال الببدين، وال هببزت 

فببي حببين صببارت لهببا فببي نفببوس النبباس مكانببة . نحببو الببدين عببواطفهم نحببو النبباس وال

األصببنام فببي أيببام الجاهليببة، يطبباف حولهببا، ويرتجببى منهببا الشببفاء لسببائر األمببراض 

والويبل لمبن شببك فيهبا، وتسباءل عببن . والجنبون،  وتنحبر لهببا البذبائح والهبدايا والنببذور

 . حقيقتها

داخلها ضريح له مشببك، . ومن الغريب أن تجد بناية واسعة أيضاً في شارع النهر
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أو إنه هنا قذفه الحوت الذي أبتلعبه، بعبد أن سباح ببه " النبي يونس"يقولون عنه إنه قبر

قببال لببي ! وإنببه لببم يقذفببه مببن جوفببه إال بعببد أن اسببتغاث باسببم اإلمببام علببي. سبببعة أبحببر

إن ضبفة النهبر  -المعمبر–الفراش حسن أنبا يبا عبم كبيبر السبن، وقبد سبمعت مبن جبدي 

الببذي يتصببل طرفبباه بببين شببارع النهببر، " سببوق آل شمسببه"هببذا السببوق كانببت مكببان 

حاليببباً، فكيبببف شخصبببوا هبببذا المكبببان " جبببابر ببببن حيبببان"ومدرسبببة الكوفبببة االبتدائيبببة 

 .المزعوم؟ علم ذلك عند هللا وفي ذمة رجال الدين تنتحل هذه األضاليل


 دين ومصاحل

 ً فقد وافقت . لت ألجلهسيتحقق األمل الذي عم. سوف يحل في بيتي من يعمره قريبا

أسبتطيع أن أتفبق مبع . مديرية أموال القاصرين على قرضي مبلغاً يساوي ثالثة رواتب

 ً سبجلت الحاجبات . أحد أصحاب المخازن فأدفع له مقدمة، وأقسط الباقي، فأدفعه شبهريا

. الضببرورية المطلوبببة ضببمن المهببر المرسببوم، ومببا أبتغيببه أنببا مببن ضببرورات البيببت

كل حاجة أشتريها أحملهبا مباشبرة إلبى . لمجيء بين الكوفة والنجفوشغلت بالرواح وا

كبان انشبغالي هبذا لهبواً لذيبذاً، جعبل . بيتي في الكوفة، ثم أرتبهبا فبي موضبعها الخباص

كنبت أحيانباً وأنبا أرتبب أثباث الغبرف، والحاجبات، أدنبدن . أحالمي أكثر زهواً وجمباالً 

حتبى القطبة التبي . في هذا البيبت نفسبهوأغني، وكأن ال أثر للوحشة التي كانت تخنقني 

تحضر إلى البيت عندما اجلس للغداء أو العشباء صبرت االطفهبا، وأنبا أرمبي لهبا شبيئا 

فبي األيبام القريببة سبتقيمين : ذات مرة قلت لها كمن يعتقد إنها تفهم ما يقول. من الطعام

، ربمببا ستضببعين صببغارك فببي إحببدى زوايبباه. فببي هببذا البيببت مببدة أطببول فببي كببل يببوم

ثبم أضبحك مبن . وتكونين أنيساً لربة البيت، ساعات غيابي عنها ودوامبي فبي المدرسبة

ويببح الشببباب، إنببه الخمببرة التببي تشببرح خبباطر اإلنسببان، وتشببيع فيببه الطببرب، . نفسببي

لبوال . والقوة، فيسير مؤمناً بالحياة دون مناقشة ألوضاعها المتناقضة في سائر األحوال

مستسبباغة، وال معنببى لهببا، لببواله مببا تركببزت حيبباة  الشببباب وحيويتببه لببن تكببون الحيبباة

الكهول والشيوخ، ولما صار لما لديهم مبن تجبارب وحكبم، أي قيمبة واثبر يعبالجون ببه 

 .شؤونهم وشؤون المسؤولين عنهم

العقل وحده ال يدفع الشاب لعمل أمر ما، ذلك ألن عواطف الشاب أقوى من عقلبه، 

ي بما يوحيبه لبي عقلبي، لمبا أنجبزت أببداً أمبر ربما كان العكس لو أني مثالً ألزمت نفس

أنبا وأيباه . زواجي هذا، ببدافع الطاعبة التبي يبأمرني بهبا العقبل ألوامبر أببي بهبذا الشبأن

إنببي أقبببل أن يكببون . كببل منببا ينظببر إلببى الموضببوع مببن زاويببة نظببر معاكسببة. مختلفببان

ً . مستقبلي جحيماً، ألنه من صنع يدي ، إن لبم وأرفض أن يصبور لبي المسبتقبل فردوسبا

 .يكن من صنع يدي أنا

وكبل . حين كان اليأس قبل شهر يغمرني، كنت أتصور أن الحياة ال معنى لهبا أببداً 

 ً أما اآلن فأنا أضبحك بمناسببة ودون . دهسة أو عثرة تحدث لي، تزيدني سخطاً وغضبا

ال مناسبة، حتى مع هذه القطة، من المؤكد إنها ال تفهم من حديثي معهبا شبيئاً، لبم تفهبم إ

 .العظم الذي أرميه لها، واآلدام الذي أقدمه لها في إناء
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لو لم أكن " محمود شكري اآللوسي"شيء غير مريح حدث لي يوم زيارة المفتش 

في مرحبي هبذا البذي يغمرنبي، العتبرتبه، واحبداً مبن مآسبي الحيباة، ودلبيالً علبى عبدم 

عمبر "األمبوي  دخل علي الصف الثالث، كنت قد رسمت سطرين عن الخليفبة. جدواها

كان اسمه أحد مواد منهج الدراسة في التبأريخ لهبذا الصبف ، دون أن ". بن عبد العزيز

. فاعتمدت على كراس صبغير فبي مكتببة المدرسبة. يقّرر كتاب خاص بموجب المنهاج

وعبن شخصبية . إذ ذاك الزمن كان التأريخ من جملة ما يدرس للصف الثالبث االبتبدائي

باختصار إنه لم يحدث بأيامه فتح، شبغل بترسبيخ العبدل ببين  عمر بن عبد العزيز نقلت

وبعبد انتهباء سباعة . الناس، ومن حسناته إنه رفع السب عن اإلمام علي ببن أببي طالبب

إنبه )الدرس، دعاني المفتش لمناقشتي، حول أهبم مالحظبة كانبت لديبه، هبي مبا ذكرتبه 

نباك فبي تاريخنبا مبن كبان إن هذا يشعر النشء بأن ه: قال(. رفع الَسب عن اإلمام علي

 .....وهذا ماال يصح أن نذكره. يجرأ ويشتم اإلمام

ولكن هذا ما حدث فبي تبأريخ الخالفبة اإلسبالمية أوالً، " المفتش"حسن يا سيدي  -

وألن ال يوجد كتاب مقرر أعتمبد عليبه ثانيباً، وأخيبراً إن فبي منهباج الدراسبة االبتدائيبة 

في منهج التاريخ للصف الخامس مثالً، . شد من الشتمللتأريخ، وعما لقيه اإلمام ما هو أ

حرب الجمل، وحرب صفين، وفي الوقت البذي يشبجب فيبه الشبيعة إسبالم البذين قباموا 

إذا ذكر طلحبة  -رضي هللا عنهم-بهاتين الحربين، يعبر السنة عن رجالها أولئك بقولهم 

 ! هج لم أضعه أناوالزبير وعائشة ومعاوية، وأنت تعلم يا سيدي إني نفذت مواد من

الشيعة لهم رأي ويناقض رأي السبنة فبيمن حبارب اإلمبام علبي حيبث يقبول بعبض 

وفببي خصببوص عائشببة يسببتثنوها لكونهببا مببن ( الزبيببر وقاتلببه فببي النببار)مببذاهب السببنة 

وحببين أنهببى (. وعائشببة سبببابها محببرم)يقببول السببيد مهببدي بحببر العلببوم . أزواج النبببي

. رأيبه فبي مالحظاتبه بالبدفتر الخباص بزيبارة المفتشبينالمفتش زيارته وجدتبه قبد ثببت 

وبعد أيام وصلت التقارير فكانت تضم أيضاً رأيه رغم ردّي في حينه، ولكنبي صبممت 

وشبببجعني علببى هبببذا، أن زار . العببزم علبببى كتابببة ردي رسبببمياً إلببى الجهبببات المعنيببة

مكبان  ومن الصدف إني أشبغلت الصبف الخبامس" السيد طه الراوي"المدرسة المفتش 

المعلببم المخببتص الغائببب، وكانببت مببادة المببنهج موضببوع الببدرس، حسببب خطببة المعلببم 

كبان األسبتاذ يصبغي إلبى أسبلوب تدريسبي، وقببل أن يغبادر ". حبرب الجمبل"المذكور 

: الصف صافحني مبدياً إعجاببه، فلبم يفتنبي أن أذكبر لبه موقبف المفبتش، فعلبق البراوي

 .ن يقدّم مالحظاته على المنهج ال عليكلست مخطئاً فأنت مقيد بمنهج وكان عليه أ

لقد تملكني، وأنبا أتشبدد فبي رأيبي ذاك، شبعور طباغ، واعتبداد بشخصبيتي، وفعبالً 

نفذت عزمي وقدمت ردي بواسطة المدرسبة إلبى مديريبة المعبارف لترفعبه إلبى الجهبة 

، أو كل من يقعبد وراء منضبدة !"اإلدارة بحر"ومدير مدرستي صاحب شعار . المعنية

وإن كبان قبد فسبر رأي . هذا المدير رأى إحراجبا كبيبراً فبي تقببل ردي. رة كفؤ لهااإلدا

الواقببع إننببا . المفببتش، بأنببه نتيجببة لطائفيتببه، ولببيس لتنزيببه التببأريخ مببن تلببك الشببوائب

مبتلببون، بهببذه العنعنببات الطائفيببة، والتببي هببي تركببة ثقيلببة تركهببا لنببا حكببام المسببلمين، 
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 -ومازالبت–هوائهم، فكانت تلك إحدى العقبات التي تحبول والذين دونوا التأريخ تبعاً أل

 .دون وحدة العرب، وتفت في قواهم، وتسهل لالستعمار سبيل البقاء

أية سلطة متحيزة لبن تسبتطيع أببداً جعبل حياتنبا علبى الخبط الصبحيح فبي المسبيرة 

ألة والمضحك المبكي في مس. الطويلة نحو الحرية واالستقالل، وبناء مجد األمة الالئق

عقائببدنا، إن الببذين يغببذون النبباس عنببدنا بالتببأريخ المشببوه المضببطرب، المثيببر لألحقبباد 

والضغائن، هم أنفسهم وفي الوقت ذاته أنصار متحمسون فبي مجبال السياسبة والقضبية 

 ً  فبم تفسرون هذه االزدواجية؟ ! الوطنية في المفهوم واألسلوب السائد حاليا
 

 عش الزوجية
يببدو أن البذهب عنبده " القفبص البذهبي" نما يسميه البعض بعضهم هكذا يسميه، بي

هببذه الشببهور التببي مببرت، منببذ . أهببم مببا أتمنبباه أن أعببيش حيبباة هادئببة. فببوق كببل اعتبببار

زواجي فبي العطلبة بعبد امتحبان نصبف السبنة، وحتبى صبرنا علبى أببواب االمتحانبات 

اتي الجديبدة ومبا النهائية، كنت منصرفا فيها عن كل شيء، التدريس وما يتعلق به، فحي

جديبداً علبّي، مبأل كبل  -وهبذا أهبم شباغل-من حاجات، وكونه " عش الزوجية"يحتاجه 

بببدأ البيببت يطرقببه زوار مببن الجيببران، ومببن المعببارف واألصببدقاء، مببنهم . فببراغ لببديّ 

قاسبم "، صباحبها السبيد "فتباة العبراق"بعض المعلمات، اللواتي كنت أوصل لهن مجلة 

عن طريق ما قدمته للنشر في مجلته، وقد زارنبي بعبد هبذا تعرفت عليه " فاضل راجي

" المبرأة الحديثببة"وقبد كببان أسبم المجلببة . سببأتعرض لهبذه الزيببارة بعبد هببذا. فبي النجبف

 ً رجبال -أعتمد السيد قاسم علي بإيجاد مشاركين .  وأبدل هذا، أو بالعكس ال أتذكر تماما

وتقبلتهبا . المجبالت ضبعيف جبداً  أما الرجال فإقبالهم عليهبا مثلمبا هبم مبع سبائر -ونساء

بعض الشابات من المعلمات، وما أسرع ما قدمن لبي نمباذج مبن كتبابتهن، رفعتهبا إلبى 

طالباً نشرها تشجيعاً للعنصر النسوي في مزاولة الكتاببة  -بعد التعديل–صاحب المجلة 

 ". فتاة العراق"والنشر، ومعالجة مشاكل المرأة، خصوصاً وإسم المجلة 

وتوثقبت بيبنهن وببين أم بيتبي . علمات أقبلن حين عاودت المدارس الدوامهؤالء الم

العالقات، أعجبن بها حين رأينها تزاول العمل البيتي، باهتمام وهي ما تزال في أسبوع 

العسل وزاد إعجابهن لما فهمن منها أنها أمية، وأنها بدأت تتعلم علبى يبدي، ولبم يفبتهن 

وكبأن كبل . إن كانت هي بطلة الرواية؟ أو ال" كأسرنة ال"أن يلوحن لها بذكر روايتي 

 .قصة أو رواية يجب أن تخص إنساناً بعينه

االمتحانبات التبي -ومما جد خالل هذه المدة، أن المعارف بعثت نتبائج االمتحانبات 

وأشبارت فبي مالحظبة إلدارات . -"امتحبان وامتحبان"سبق وأشرت إليها تحت عنبوان 

ذي لببم يحببز علببى درجببة النجبباح فببي درسببي العربببي عببدم تكليببف المعلببم البب: المببدارس

. فمببا فببوق% 89واإلنكليببزي مببن تببدريس المببادتين، ودرجببة النجبباح المشببار إليهببا هببي 

وأنا واثق أن رسوبه لم يكبن . وقد ابلغ بالكتاب 89صاحبنا الشيخ كانت درجته دون ألـ 

قواعببد البببد أن ذلببك بسبببب عببدم إطالعببه علببى أصببول التببدريس، و. فببي النحببو واللغببة
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 .التربية الحديثة، وقد تعرض لهما السؤاالن األخيران من أسئلة االمتحان المذكور

 ً مبكبراً . وحادث غريبب عبرض لبي ذات يبوم فبي المدرسبة خبالل هبذه المبدة أيضبا

كان . حضرت إلى المدرسة، على عادتي يوم مسؤولية المراقبة األسبوعية على عاتقي

فبي هبذه األثنباء . أنبا فبي وسبط السباحة أتفقبدهمالطلبة يفدون إلى المدرسبة جماعبات، و

دخل رجل أعرف إنه ذو مسؤولية في بعض دوائر الناحية، وقف في الساحة، وقبل أن 

أريبد أعبرف لبيش يضبرب ..... أين هبو المبدير؟ وأيبن المعلبم )يسلم أخذ يصيح ويسأل 

. بكلمبة فحبش سمى المعلم باسمه مشفوعا. ثم راح يقذف المعلم بكلمات نابية....(. ابني 

الواقع إني سمعت الكثير عن سمعة هذا المعلم، وقد طرد من المدرسة إذ عثر على أحد 

وحسبب األصبول . يفعبل معبه القببيح وفصبل مبن المدرسبة -عديمي الضبمير-المعلمين 

! الديمقراطيببة إذ ذاك عبباد الفاعببل والمفعببول بببه للتببدريس والدراسببة وهللا غفببور رحببيم

، وأمسبكت بيبده اللتبين يرفعهمبا مهبدداً متوعبداً، وصبحت فيبه وبدون تأمل، تقدمت إليبه

 :بعصبية

المدرسة مؤسسة علمية، وحكومية، وأنت رجل وقبور فمبا هبذا التحبدي؟عيب يبا  -

 .رجل

: لكن الرجل تريبث قلبيالً، ثبم قبال. قلت هذا وأنا أهز يديه وقد تملكني غضب شديد

 .ال، أبداً  ...ولكن فالن؟  -على راسي–لو كان أنت الذي ضربته 

علمت بعد هذا من مدير المدرسة كبل . وعدت أهدؤه، وقد تجمهر الطلبة من حولنا

تبرى مبا ذنببه؟ أهبي جنايبة أبويبه، أم هبو المجتمبع، البذي . شيء عن ماضي هذا المعلبم

يجمع بين النقائض؟ يرتكب أفراده اآلثام، والموبقات، التي تحرمهبا الشبرائع والتقاليبد، 

ويسببحق الفريسببة المجنببي عليهببا، ال يغفببر الزلببة، ويظببل يببذكرها، لكنببه يهمببل الجنبباة، 

 . ويمعن في ترديدها ومهاجمة المجني عليه

ببين هبذا . هبي ملفبة تحقيبق فبي قضبية خلقيبة. ناولني المدير ملفة يببدو عليهبا الِقبدم

أعرف عبن . وصدر األمر بفصل الثالثة! المعلم الذي كان طالباً إذ ذاك، ومعلم وفراش

ي هذا الشذوذ، مذ كنت أنا تلميذاً في المدرسة األميرية االبتدائية، كبان يرتبدي هذا الجان

والمعبببروف أن الوجاهبببة . وقبببد فصبببل منهبببا أيضببباً لقضبببية مشبببابهة. العمامبببة السبببوداء

والشفاعة أيام العهد الملكي كانت سمة بارزة تستطيع أن تقلبب الحبق بباطالً وببالعكس، 

نبباك فضببائح وجببرائم كبببرى ضبباعت، وعبباش فه. وتغطيببة مثببل هببذه الزلببة أمببر عببادي

وما يدرينا بالمستقبل؟ غيبر أن هبذا الطالبب أشبترك بامتحبان خبارجي . مرتكبوها بخير

ما يدريني، ربما سيكون في ! ودخل دار المعلمين الريفية وعين في هذه المدرسة نفسها

 ً ، إن المجتمبع يأخبذ بطبرف، ويغبض النظبر عبن طبرف آخبر! المستقبل مديراً لها أيضا

هببذا شببأن كببل مجتمببع، تكببون فيببه المصببالح متناقضببة، ويمثببل الحكببم فيببه . وال غرابببة

على أية حبال، أنبا ال أعبرف اآلن عبن سبلوكه شبيئاً، إن . الطبقات ذات الملكية الواسعة

كبل مبا أراه اآلن . كان يستهويه نفس الشذوذ الذي زاوله مع غيره، ولطخ تبأريخ حياتبه

 .بمنه مظهر الئق واهتمام بالواج
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لم أعِن بالمظاهر التي أعتادها الناس في قضبية البزواج، كبل شبيء كبان فبي غايبة 

حتبى . حاولت أن أدع األمر في ظل الخفاء، خشية أن أصبطدم بغضبب الوالبد. البساطة

الوحيد الذي كان يؤيد رأيي  كتمت الموعد عنه، ذلك ألنه كبان صبريحاً " حسين"أخي 

جببل الدراسببة فببي كليببة الحقببوق، ولببو أعلببن فببي آرائببه، وكببان قببد تببرك الوظيفببة مببن أ

مناصببرته لببي، فببإن مببا أتوقعببه مببن ثببورة الوالببد علببّي ستشببمله بببال شببك، ويحببرم مببن 

فبي بغبداد، " مدير مكتبة دار المعلمبين العاليبة"كان أخي حينها يشغل وظيفة . مساعدته

بعبدم وتلميذاً في كلية الحقبوق، وأصبدر البوزير الشبيخ دمحم رضبا الشببيبي أمبراً يقضبي 

وحين ثارت زوبعة العائلة جميعاً . الجمع بين الوظيفة والدوام في الكلية، فترك الوظيفة

كتبب إلبي يهنئنبي ويتمنبى لبي . الوحيد الذي وقف إلبى جبانبي" حسين"ضدي، كان هو 

إن . وكتب إلى الوالد، ما يلطف خاطره، ويصحح رأيه في هذا المجال. السعادة والرفاه

 .ي للرجل، له خيرها وعليه عواقب فشلهااختيار الزوجة حق شرع

ثببم َحببدث مببزعج آخببر، إن موقببف والببد الزوجببة، الرجببل البسببيط المعقببد، إن صببح 

التعبير،  هو يريد أن أظبل بعيبداً عبن أهلبي، أن تسبتمر القطيعبة والجفباء، حفاظباً علبى 

لبي، استقالل أبنته، وما يتوقع من شر وحرمان لها، إن عادت المياه إلى مجاريها مع أه

حين علم أن شيئاً من هذا حدث، جاء كعاصفة كادت تمحو كل مبا أسسبت وبنيبت، لكبن 

فبأعلن مقاطعتبه لنبا، بينمبا صبار موقفهبا هبذا . زوجتي رفضت أن تنصاع ألمر والبدها

أعتبره دليالً على رجاحة عقلهبا، وسبالمة فكرهبا وطبعهبا، فأرسبل . سبباً في رضا أبي

هببذا مببا . لهببا قلبببه وبيتببه، ويبببارك حياتنببا الجديببدةإليهببا رسببالة يطيببب خاطرهببا، ويفببتح 

بمناسبة العيد، وصبلنا الجميبع، وعبم البيتبين الفبرح . حصل، وانتهى كل شيء إلى خير

 .وانتهت االمتحانات النهائية فتهيأت للسفر إلى عربستان ثانية. والسالم


 "األهواز"عودة إىل عربستان 

سبتمتع بحالوتبه إال خمسبة شبهور، ودعت بيتي الجديبد، عبش الزوجيبة، البذي لبم أ

عببدت أرتببدي اليشببماغ والعقببال والعببباءة، ودخلببت المحمببرة ثانيببة، لببم أمكببث أكثببر مببن 

لفت أحد الشباب العربي نظري، إلى أن الفتات شركات النفط، وعناوين بعض . يومين

منذ أشبهر حبدث هبذا، ألن أغلبهبا بلغبة : أجاب. سألته عن السبب. الدوائر غير موجودة

 .ة، أو أن أكثرها كذلكعربي

وقصدت إحدى المقاهي ألستمتع بسماع بعض األغاني العربية والعراقية خاصبة، 

لكني لم أسمع إال أغاني فارسية وأجنبية أخرى، رجوت صباحب المقهبى حبين قبدم لبي 

معَْزببي ، ممنوعبة ببأمر : الشاي، أن أسمع حضيري أو غيره، فتبسبم وردّ علبّي بهبدوء

" سيد"ربما كانت بدالً من . رب األهواز هذه الكلمة مع المخاطبيستعمل ع!. الحكومة

علبى -وقص علّي مضيفي زاير عبود، أن رجل البدين هنبا أقبام مبأتم الحسبين . وأمثالها

دخبل رجبل شبرطة، وتوجبه نحبو المنببر، وأنبزل " المنبر"وأثناء صعود الذاكر  -العادة

الشبرطة البذين كبانوا معبه، ويببدو منه الذاكر وصفعه بيده صفعة قوية، ثم سلمه ألفراد 

يحبدثني وهبو " الزايبر"كبان ! أنه تعمد المرور من جهة صباحب المجلبس وداس رجلبه
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وهللا ما يعبديها، رسبول هللا يشبوف ويسبمع، النبوب : يكاد يتفجر من الغيظ، ولكنه يعقب

 علبى مبن يبزور مبنهم اإلمبام علبي أو" زاير"هم يطلقون هذه الكلمة . لذكر أبا عبد هللا؟

 .بقية األئمة األثني عشر

الحبباج حسببن "أثنبباء مببا كنببت مببع مضببيفي -ناصببرية األهببواز-وفببي الناصببرية 

بجولة على النهر، ولدى استراحة قصيرة، مّر بنا حامل الفتة يعلبن فيهبا عبن " شماسي

لمحمد عبد الوهاب أي الوردة البيضاء، طلبت مبن مضبيفي أن " مل سفيد"فلم مصري 

دخلنبا السبينما وببدأ العبرض فوجئنبا بفلبم إنكليبزي، سبألنا أحبد  حبين. نذهب إلى السبينما

 !. بُلغنا بمنع عرض الوردة البيضاء: موظفي السينما، فأجاب

وقبد ببالغ أحبدهم فبذكر أن ". األحبواز"الحكومة إذن بصدد تفبريس عبرب األهبواز

 .فاتني أن أنتبه إلى هذا! المؤذنين في المحمرة منعوا من إعالن اآلذان

لكن ". خلف آباد"بعد يومين أيضاً أستطاع الحاج حسن أن يدبر لي أمر السفر إلى 

حباول السبائق . السيارة التي سبافرت بهبا أصبابها عطبب، بعبد أن قطعبت مسبافة سباعة

ومسبباعده أن يصببلحا العطببب فمببا تمكنببا، فلمببا مببرت بنببا سببيارة حمببل عببدت بهببا إلببى 

 . الناصرية

يستوفون مقاببل وصبل ضبريبة عبن الحمولبة  عند حدود المدينة نقاط خفر شرطة،

ثالثة قرانات عن كل مّن من الشباي أو . قالوا إن هذه الضريبة للبلدية. تناسب البضاعة

كانبت حمولبة . فيسباوي رببع وزنبه" ألمبن"ثمانية فلوس عراقية، أمبا " القران. "السكر

لبضباعة أسبتطاع السبائق وصباحب ا. هذه السيارة أكثر من ثالثة عشر َمن سكر وشاي

أن يقنببع الشببرطي ويببدس بيببده عببن جميببع الحمولببة ثالثببة قرانببات وقلببيالً مببن السببكر 

 !والشاي، وشربنا الشاي أيضاً بدعوة من أولئك الشرطة

دخلنبا مدينببة الناصببرية بعببد الثانيببة عشببرة لببيالً، كنببت أجهببل طرقهببا، كببذلك أسببماء 

نبي السبائق فبي شبارع أنزل. أما اللغة الفارسية فال أعرف غيبر بضبع كلمبات. شوارعها

قلبت، . واسع جداً، التعب أرهقني، وتملكنبي صبداع شبديد، فرحبت حبين أقببل شبرطيان

. إنهمببا سيسبباعداني علببى الوصببول إلببى بيببت الحبباج، أخببذا يستفسببران منببي مببن أكببون

شرحت لهما األمبر ومبا أريبد بكلمبات فارسبية شبوهاء، وببدال مبن المسباعدة بعبد تفباهم 

مبت مجمبالً مبا فكبرا ببه عنبي، غريبب البزي، أمبر مريبب، بينهما جبذباني بشراسبة، فه

 !يجب أن نأخذه إلى المخفر  حتى الصباح للتحقيق عن هويته

رفضببت محاولتهمببا، همببا يرطنببان بالفارسببية، وأنببا بالعربيببة، ال يفهمببان عنببي وال 

وأخيراً بعبد . أفهم عنهما، واشتد األمر وراحا يجذباني من يدي، وأنا أتشدد في االمتناع

وكان يعرفنبي، فبدخل معهمبا بجبدل " المستوفي"أن أنهكا قواي مّر صدفة سائق سيارة 

والمسبتوفي شخصبية محترمبة مهمتبه . فعت سيارته بقوةبينما أشار إلّي أن اركب، واند

استيفاء واردات أمالك الشيخ خزعل أميبر المحمبرة السبجين، وأعتقبد إنبه مسبؤول مبن 

. ولما وصلنا البيت وجدنا أحد الشرطيين قبد ركبب علبى مبؤخرة السبيارة. قبل الحكومة
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لبص منهمبا، ببل فاتني أن أتخ. ولما أطل الحاج من سطح الدار أعتذر له الشرطي وعاد

وفبي . أجعل منهما دليالً للوصول لو إني قدمت لهما شيئاً كما فعل سائق سيارة الحمولة

 .صباح اليوم التالي عاودت السفر إلى خلف آباد بسالم
 

 أغاي مششري
رتيببة، إنهبا بالنسببة لبي سبجن وقيبود، كبل " الِشَكريات"حياتي حيث أقيم في قرية 

مبا أحبدثهم ببه مبن أحاديبث دينيبة أزن كبل . تفكيريشيء أقوم به، غريب على طبعي و

كلمة قبل أن أتفوه بها، كيف ال، والمتفهمون منهم قلة، وحتى هؤالء القلة قد يفهمون ما 

 ً فإذا تنباقلوه، تمسبك ببه المتربصبون مبن المعممبين، ليحتلبوا . أقول خطأ، وخطأ محرجا

 .مكان أبي في عشيرته هذه

إن ابن الشبيخ : قال. من النجف بعض ما رآه لدينقل أحدهم ألبن أحد رجال الدين 

وإذا بببذلك الشبباب يصببفق يببداً بيببد، ويحولببق . دمحم عنببده مببرآة، وماكنببة حالقببة، وعطببر

ويستغفر، مستغرباً مبا سبمع، وان ذلبك مبن عجائبب الزمبان، وتحبول النباس عبن جبادة 

ر مبن انبه يطيبل الصبالة، ويكثب: عاد نفس الرجل، وقص علّي عن ذلك الشباب! األيمان

ً !. األدعية إال . ولكن هذا لم يفهم ماذا يقول في صالته، وال يعرف من تلك األدعية شبيئا

 ً  .إنه لم يذكر انه نقل له عني، مشاهداته أيضا

أنبدمج تمامباً وتقمبص  -كما حبدثني هبو-كان الشاب من معارفنا وأصدقائنا، ولكنه 

صباحبي عبن بعبض مبا حثنبي بمبا علبق حبين نقبل لبه . شخصية المعمم المنافق المبدلس

فضبحك ضبحكة طويلبة كصبالته، . لدي، وسألته عن صالته الطويلة، وأدعيته المبهمبة

صدقني إني كنت أقرأ مرة من أرجوزة الفية بن مالك ومرة أشعار غزلية، ومرة : وقال

جرى بيني . ويقصد الصالة واألدعية. أغاني شعبية، ما الحيلة إنهم يقدرون هذه األمور

ولكبن هبذا الشباب بعبد وفباة عمبه سبافر إلبى . يث حبين عبدنا إلبى البوطنوبينه هذا الحبد

مصر للدراسة على نفقته وتخرج مدرساً، ثبم أنخبرط فبي قافلبة التقبدميين فكبان عضبواً 

وأنتدبه الحزب للسفر إلى كاورباغي للتحقيبق فبي حبادث االعتبداء " الشعب"في حزب 

 ".خ صادق الشيخ راضيموسى الشي"على العمال، وكان مخلصاً في وطنيته انه 

وحبولي األعبراب علبى بسباطتهم، بعضبهم . ذات يوم عصراً كبان المجلبس منعقبداً 

يلببف سببيجارته، وبعضببهم بيببده المغببزل، وأنببا أتحببدث لهببم بأحاديببث مببن التببراث، عببن 

 ً في هذه األثناء تحولت األنظار . الوفاء، والشجاعة الفذة، وعن األصنام والعبودية أيضا

 .الطريق، قطعت حديثي ووجهت وجهي أيضاً حيث ينظرون عني مصوبة إلى جهة

نهض ابن صاحب الديوان وتوجه نحو القادَمين، فارسان، أحدهما شبرطي والثباني ذو 

تقبدم الشبرطي، فلمبا دنبا مبن البديوان، نبزل عبن فرسبه، وقبف ببين . هيأة محترمبة نوعبا مبا

السبيف ذو الغمبد المرصبع الديوان وصاحبه الفارس الثاني البذي كبان يمشبي مشبياً وئيبداً، و

" أغباي شمشبير: "وصباح بصبوت متحشبرج مبحبوح. بالفضة مشدود بالحمائل إلبى جانببه

 .أي السيد صاحب السيف
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. هَب الجميع الستقبال صاحب السيف، تقبدم بعضبهم سباعده علبى النبزول مبن الفبرس

، وسبار بخطبى ثقيلبة فهبو يتكلبف بمظهبره كبل أشبكال العجرفبة. كان عبوسباً مبتجهم الوجبه

دارت القهوة وقدم الشاي، وببين الشبرطي وبعبض . والتحكم، والغطرسة، والعظمة الفارغة

وجوه الحاضرين يدور تفاهم، بأصوات هادئة، ويثور أحيانباً، أمبا صباحب السبيف فبواجم، 

حاولت أن أفهم ما يبدور، . ولكن يهز رأسه حين يدنو منه الشرطي ويهمس له نتيجة التفاهم

ه التفاهم، فلم أفلح، كل شيء يدور همساً، ولم أسمع علناً غير كلمبة والغرض الذي يدور عن

" ً . مبع هبزة رأس الشبرطي معهبا هبزة تفصبح عبن االنزعباج والغضبب" أبداً، أببدا و نبا، نبا

وحببين عببال صببوت الحبباج رويشببد ضببربه صبباحب السببيف بصببفحة السببيف بقببوة، فكظببم 

 .المسكين ألمه والح ذلك على قسمات وجهه

رسان في حال غضب وانفعال، وقام األعراب كلهم، سباد البديوان وفجأة نهض الفا

هبرج ومببرج، كببانوا يتحلقببون جماعبة جماعببة، ينفصببل اثنببان أو ثبالث مببن هببذه الحلقببة 

وينضمون إلبى أخبرى، الكبل يتشباورون ويتحبدثون، بينمبا وجبوههم أحباطوا الفبارس، 

يجرأون على مناوءتبه  يطيبون خاطره تارة، ويشتدون بالكالم معه تارة، إنهم جميعاً ال

 .وغادر إلى القرية مهدداً متوعداً . واحتقاره

وأخيراً فهمت كبل شبيء، إنبه موظبف دائبرة النفبوس، هبو يسباومهم لغبرض تقبديم 

وعلبيهم دفبع ألبف قبران . قائمة بأسماء أبنائهم لخدمة العلم ممن بلغ السن القانوني لبذلك

ً ولماذا كل هذا التخوف من الخدمة، قل. عن كل واحد إن الخدمبة : أجبابوا. ت لهم محتجبا

هببذا يسببتوجب أكثببر أن ال تببدفعوا : قلببت!. فببي الجببيش عنببدنا هببي الشببقاء والجببوع كلببه

إن الواحبد : قبالوا. الرشى ألمثال هذا، هبذا المبلبغ زودوا ببه أبنباءكم خبالل مبدة الخدمبة

ه، ، منبه زيبت مصبباح-التومان عشر قرانات إيرانيبة-يتقاضى أجراً قدره تومان واحد 

وصبببغ حذائببه، وتلميببع أزرار بدلتببه، وكببل مببا يتعلببق بشببؤونه كجنببدي، أمببا غببذاؤه فمببا 

 .يخصص للخيل والبغال أوفر منه

وبعببد مببرور عشببرين يومبباً ابلببغ . وبالتببالي دفعببتهم إلببى تحريببر عريضببة شببكوى

يسبميها العبرب فبي . -ناصبرية األحبواز-الموقعون بلبزوم الحضبور إلبى مركبز اللبواء 

بالهبباء " أهببواز"مببن الحببوزة والحيببازة، بينمببا يسببميها اإليرانيببون " أحببواز"عربسببتان 

وال غراببببة فهبببم يقلببببون الحببباء هببباء وربمبببا سبببموها . للداللبببة علبببى أن االسبببم فارسبببي

. جبن بعضهم وخاف من الحضور، فشجعته وكان األمر فعالً بسيطاً جداً ". خوزستان"

مببع عببدد آخببر أجببرّي معهببم تحقيببق حببول صببحة المببدعى، وأحضببر صبباحب السببيف 

ليشخصببه المببدعون فشخصببوه بعينببه، حضببر بعببض األفببراد مببن القريببة المجبباورة، 

وحبين . وأوضحوا ما فعل معهم وما أخذه منهم، وأخذ نتيجبة هبذا مخفبوراً إلبى طهبران

أخشبى أن : عادوا قال أحدهم بعبد مبا قصبوا حكايبة صباحب السبيف همسباً فبي مسبمعي

 !.ه مع الوالديشعروا انك المحرض فيفعلوا معك ما فعلو

نظام إيران تحت حكم الشاه رضا بهلوي ديكتاتوري، إصالحي، إصالحاته ليسبت 

والشاه أحتل عبرش إيبران بعبد خلعبه أحمبد شباه . جذرية، وحظ األحواز منها عديم جداً 
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 0050، وأجبره على التنازل عن العرش ألبنه دمحم رضا شاه عام 0024القاجاري عام 

قيبادة الجبيش البريطباني البذي أحتبل إيبران آنبذاك كبي ال  حيث أبعد عن إيران مبن قببل

 .0055تغزوها جيوش ألمانيا النازية ثم مات في منفاه عام 

كان موعد عودتي قد أقترب، وغيبوم تتلببد فبي أفبق السياسبة العالميبة، فهتلبر يهبدد 

 .عدت إلى موطني وتلقيت البشارة بوليد منتظر. ويتوعد، وربما تنفجر حرب ماحقة


 و البشرية بني األسطورة  وحلم االنتظارمنقذ
، اليوم الذي ولد فيه ولدي 0000منذ عودتي من عربستان وحتى األول من نيسان 

ولكبن حيباتي الجديبدة . تغيبرت أشبياء كثيبرة. ، لم أدون شيئا من ذكريباتي"كفاح"البكر 

أوازن ببين كان علّي أن . طبعاً أنا مخطئ. صرفتني عن االهتمام بتلك األشياء األخرى

 .اهتماماتي

كان دائما يعتبر منصب إدارة المدرسة . أنتقل إلى النجف -النجفي–مدير مدرستي 

ولألسبف إن !(. ميبز اإلدارة بحبر)ذا أهمية، ومركز محترم، لذا يقول كلمتبه المعروفبة 

ما أسند إليه في النجف هو مدرسة أولية من أربعة صبفوف، وسبرعان مبا شاكسبه أحبد 

عن اإلدارة، وأسندت اإلدارة إلى المعلم نفسبه البذي شاكسبه، ومبن بباب  فنحي. معلميها

يبدو أن الرجل ال يجيبد السبباحة، ال فبي البحبر وال فبي : النكتة علق أحد المعلمين بقوله

 !النهر، فوضع على الضفة

مدير المدرسة الجديد هو صاحبي الذي تحدثت عنه أكثر من مرة، الشاب البوطني 

لقد أبدى اهتماما ملحوظاً في ضبط المدرسة، النهارية . ي البرمكيالمتحرر، عبد المهد

إنه يلتزم المعلم وفبي الوقبت نفسبه ال يغبض النظبر عبن هفواتبه، حبين يبرى . والمسائية

أنها ذات مردود على شخصيته بحيث تؤثر في انعكاسها علبى المدرسبة ومكانبة المعلبم 

نفاقباً وتبدخال بمبا ال -المرهبف في هذا المجتمع الحساس، الذي سبّمى بعضبهم إحساسبه 

صحيح إن وعبي الجهبال كثيبراً مبا ينتهبي إلبى التطبرف، فيكبون شبغباً وفوضبى  -يعنيه

 .ويمتزج بالنفاق أيضاً، ولكنه على أية حال اهتمام بكل ما حولهم، وبحث عن األصلح

فببي  -إنشبباء فببي الصببف السببادس-خببالل هببذه المببدة حببدث أن كنببت أدرس العربيببة 

ئية، كببان بعببض الطلبببة فببي سببن يقببارب الثالثببين، ويمتهنببون تجببارة المدرسببة المسببا

حباولوا مبرات أن يفرضبوا علبّي . وكبانوا علبى مسبتوى ضبعيف فبي الدراسبة. الحبوب

رغبتهم في وضع درجات عالية في االمتحانات الشهرية، مرة بتوسالت وتودد، ومبرة 

أصبرح لهبم كلمبا  كنبت. باتهامات، بأن المعلبم يحبابي بعبض التالميبذ، ويببغض آخبرين

مبا قيمبة الدرجبة فبي دفتبر : وقلبت لهبم مبرة. ليس لإلنسان إال ما سبعى: أجريت امتحانا

ً !. االمتحببان إذا لببم تكببن المعلومببات موازيببة لهببا أطببو التلميببذ مجببال : هببم يببرددون دائمببا

ولما لم يجدون متأثراً بمحاوالتهم تلبك، لجبأوا هبذه المبرة إلبى شبغب مبن نبوع !. شنص

 أستاذ شنو رأيك في مسألة صاحب الزمان؟ -:دهم وقالنهض أح. جديد
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أنتبببه إلببى الموضببوع وأنجببز . الببدرس إنشبباء وال عالقببة لببه بهببذه األمببور: قلببت

 .المطلوب

لفبت . وانتهى البدرس وغبادرت الصبف إلبى غرفبة المعلمبين أحمبل دفباتر اإلنشباء

حة يصبيح انتباهي أن الجبرس جلجبل عاليباً وأسبتمر طبويالً، ومبدير المدرسبة فبي السبا

الصبمت والوجبوم . خرجت إلى الساحة مع سائر المعلمين!. اصطفاف: بالطلبة بانفعال

عببد " "كبريم: "صاح بغضب. المدير ينفث دخان سيجارته بعنف. يسيطر على الساحة

قببل أن . االسبم الثالبث ال أتبذكره!. خذوا حاجاتكم مفصولين من المدرسة" "..." األمير

كانبت . شبتيمة لموضبوع استفسبارهم عبن صباحب الزمبانينادي بأسبمائهم قبذف جملبة 

شتيمة غاية في الجرأة، هزتني هزاً، خشيت عليبه مبن أثرهبا لبو أنتشبر أمبره عنهبا فبي 

علمببت بعببد ذلببك أن الطلبببة حببين خرجببوا فببي . الوسببط الكببوفي المببتهم بالشببغب والنفبباق

بيبة، وأشبجب باني اسخر من معتقداتهم المذه. الفرصة ذهبوا إلى المدير وشكوني عنده

فكبل مبا . لكبن المسبألة فبي اليبوم الثباني ببدت عاديبة جبداً . فكرة وجبود المهبدي المنتظبر

حصببل فببي اليببوم الثبباني، هببو أن جبباء أولئببك الطلبببة مببع بعببض وجهبباء البلببد، يعلنببون 

 .اعتذارهم، وندمهم على ما بدر منهم، ويطلبون العودة للمدرسة

شخصببيته، ووجهببة نظببره فببي ذلببك  مببا أبببداه المببدير مببن مسبباندة لببي يببدل عببن قببوة

 ً إن هذه الفكرة، والتي لم ينفرد بها المذهب الشيعي، ولكنبه أنغمبر بهبا . الموضوع أيضا

أكثر من أي مذهب آخر، البوذيون ومن بعدهم المسيحيون، هم أيضاً لبديهم أسبطورتهم 

في عودة بوذا، الذي يذكرون عنبه فبي انبه ركبب قاربباً وانحبدر فبي البحبر وغباب عبن 

ولبم يحبل بينهبا . ولكبن تلبك الشبعوب واألمبم لبم يخبدرها األمبل وحلبم االنتظبار. عيونال

وبين النضال من أجل حريتها وحقها في الحيباة، ولبم تشبغل نفسبها طيلبة حقبب بالجبدل 

والنزاع في ، أين يعيش اآلن؟ أو كيف إنه يعيش على عسل وماء في كهف من كهوف 

 ري أو كثير عّزهكما جاء في شعر السيد الحمي. جبل رضوى

 تغيـذذذذذ  ال يذذذذذر  فذذذذذي م زمانذذذذذا

  

 

 بر ذذذو  عنذذذد  عسذذذل ومذذذاء 

وتروى أحاديث كثيرة بنفس المعنبى، وانبه لبيس فقبط يمبأل األرض قسبطاً وعبدال،  

قيبل أن غيبتبه حصبلت سبنة .  وإنما ينبش قبور أعبدائهم ويقبتص مبنهم جبزاء مبا فعلبوه

إن اإلمام المنتظر " األنوار النعمانية"ويروي السيد نعمة هللا الجزائري في كتابه  640

وفي عصرنا هبذا تبوهم بعبض البذين وجبدوا . يقيم في جزيرة اسمها الجزيرة الخضراء

هذا االسم في خارطة العالم إنها هي المقصودة، مع العلم أن هذه الجزيبرة لبم تسبكن إال 

قري، وتحطمبت وكم انتهى أمر الجدل إلى تكفير عالم عب.  من عدد قليل تابع لبريطانيا

الشببك إن هببذه األسببطورة مببن بببدع الحبباكمين ليحببدوا مببن . حياتببه بتهيببيج العامببة ضببده

انتفاضببات الشبببيعة ضببدهم، ودك روحهبببم الثوريببة، وتهدهبببد أحالمهببم بالصببببر لليبببوم 

 .الموعود

تألمببت أول األمببر كثيببراً، وحببين وصببلت البيببت أنسببتني ابتسببامة صببغيري كببل مببا 

عتببذار منببي، لببم أشببأ أسببدل علببى الموضببوع سببتاراً، وحببين عبباد الطلبببة بعببد اال. حببدث
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قلببت لتالميببذي، يجببب أن نببدرس لنوسببع آفبباق . فأشببعلت درس المحفوظببات فببي بحثببه

فكرنبا، وهببذا يقتضبينا أن ال نلتببزم التعصببب، أو نتخبذ تقاليببدنا وعقائبدنا ذريعببة لالنتقببام 

ين قبال عبنهم علينبا أن نفهبم منببع وأصبل كبل فكبرة أو عقيبدة، وال نكبن كالبذ. والتهريج

ْهتَدُونَ )القرآن  ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهم م  " الزخرف"سورة ( بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعلَى أُمَّ

حكيت مجمالً مختلف اآلراء فبي هبذه المسبألة، عنبد مؤيبديها، ومعاديهبا ومبا . 22اآلية 

فمببن .  مببن أصببول الببدينقببالوه فببي أسببباب هببذا المعتقببد، ثببم إن األيمببان بهببا لببيس أصببالً 

 .يرفض هذا المعتقد ليس كافراً 

*    *  *
في هذا العام أيضا فرض علينا من قبل وزارة المعارف مبا سبمي ببـ ! حدث  له سر

أن نلبس البدلة الخاكية، ولبعضنا خيوط فضية تثبت على أكمام السبترة حسبب " الفتوة"

السالح وعلى ما يلزم أيضاً على وان نتدرب على حمل ! درجة الفتى بالراتب والخدمة

سببامي "هببذه البدعببة جبباءت مببن مببدير المعببارف العببام . مببن يعببد للحببرب فببي يببوم مببا

، الببذي أبببدى اهتمامببا فائقبباً فببي تببدريب الشببباب وأعببدادهم إعببدادا يببتالءم مببع "شببوكت

يقبال إنبه . يريد أن يخلق جيالً متمرسباً قويباً، علبى النخبوة والخشبونة! المطامح القومية

(. أخشوشبنوا فبان التبرف يزيبل البنعم)لوحة فيها هذا الحبديث المبروي عبن النببي  كتب

ولكنهم يقولون إنه جعل علبى كبل نافبذة عماريبة  مبن العباقول، تبرش بالمباء باسبتمرار 

تصنع مبن جريبد النخبل أشببه مبا " العمارية"و . ليكون هواء المروحة الكهربائية بارداً 

ش بالمباء، فبإذا أشبتغلت المروحبة الكهربائيبة جباء تكون بالشباك، وتبطن بالعاقول وتر

وسببامي شببوكت طبيببب أشببغل منصببب مببدير . الهببواء بببارداً، كانببت تقببوم مقببام المبببردة

ويقال إنه خطبب فبي طلببة دار المعلمبين العاليبة . وأخوه ناجي شوكت وزير! المعارف

الحبباج كببان األسببتاذ عبببد هللا !(. تعلمببوا صببناعة المببوت)مببرة وأفتببتح خطابببه بقولببه 

ال يحسببن صببناعة المببوت إال )حاضببراً، وهببو مببن أضببداده، فصبباح بصببوت مسببموع 

 !(الطبيب الجاهل

". الهر غروببا"ويرمى أيضاً بعالقات مشبوهة، وإن له صلة بسفير ألمانيا النازية 

قلبده . مالوا إلى أفكار النازية واعتبروا هتلر مثالً يحتذى -القوميين-إن كثير من شبابنا 

وشباعت مفباهيم . ص شعر الرأس والشوارب، وجاهروا بعداء الشيوعيينبعضهم في ق

عديببدة مصببدرها النازيببة، الموسببيقى الصبباخبة، والتغنببي بببالقوة، ومعبباني فببي األناشببيد 

أعتقببد انببه مببن نظببم عبببد (. أمتببي فببوق األمببم وطنببي فببوق الجميببع)المدرسببية مببن مثببل 

 .الصاحب الخضري ولحن الموسيقار أكرم رؤوف

وم به هتلبر للشبعوب المجباورة يظبل أليبام حبديثهم المفضبل، وتمجيبد وكل غزو يق

قال بعضهم مقارناً بين اإلسالم والنازية، . الفوهرر يتردد على ألسنتهم بإعجاب وإكبار

إلبى المطببخ يبا بنبات )وهتلبر أيضباً صباح . اإلسالم يفرض على المبرأة مالزمبة البيبت

!. وهتلبر ينبادي المبدفع ببدل الزببدة! يوفاإلسالم يقول، الجنة تحت ظالل السب(. ألمانيا

إن هببذا منطببق أخببرف، ولكنببي واثببق أن معظببم هببؤالء انببدفعوا بهببذا االتجبباه لكببرههم 
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االستعمار البريطاني، بينما يختفي وراء الكواليس الذين يخونون وطنهم، فيأخذون عن 

لبم جواسيس هتلر مبا ينشبرونه لتمهيبد الطريبق أمبام مسبتعمر جديبد هبو هتلبر، وكبأنهم 

 .وما قاله عن العرب خاصة" كفاحي"يطلعوا على كتابه 


 ابن العباس 
العراق مبتلى، وخاصة في المدن الشيعية والقرى، بنوع من المخبدرات، ذات أثبر 

بببالغ فببي عقببول النبباس، وتببوجههم نحببو الحيبباة، إنهببا ذات أثببر فببي كببل شببؤونهم الدينيببة 

تخوف المراجع الدينية مبن مبس تلبك واالجتماعية واالقتصادية حيث ساد النفاق بسبب 

المخببدرات بسببوء، هببم أيضبباً يببدينون بالكرامببات والقدسببيات الغيبيببة، إذ صببرفتهم عببن 

بسببب االتكاليبة . حقيقة دين دمحم، وما توخباه لهبم مبن خيبر ورفباه، وتفهبم حقيقبي للحيباة

هم، التي ألفوها واعتمدوها في حل مشاكلهم، وكل أمانيهم قد تحبل وتتحقبق،  فبي معتقبد

ولهببذا السبببب كثببرت القبببور، ونحلببت لهببم أسببماء، ومعبباجز ! بنببذر يقببدم إلمببام أو ولببي

وكرامببات، وأدرك القرويببون قيمببة تلببك القبببور المببدّعاة، فصببار مببن الميسببور جببداً أن 

يصبح أحدهم، وينشر بأسلوب فيه كثير من الحذق والذكاء، بأن حلماً تكرر عليه مرات 

م لببولي، أو إمببام كالخضببر، أو المهببدي المنتظببر، ومببرات وقببد زاره ولببي ويببأتي باسبب

والحمزة، وعلي الشرجي، وأبو عجلة، والشريف، وأم العباس، وبنات الحسن، وزادوا 

فصار كل مكان جرى . جرأة مادام المسؤولون من رجال الدين ال يهمهم أمر هذه البدع

العقبيم ترتجبي  تقصبده. فيه تغسيل علوي مبن القبرى مبزاراً، تقبدم لبه النبذور والقبرابين

–الولد، والحامل ترجو أن ترزق بمولود ذكر، ومن فاتها القطبار أن يتحقبق لهبا زواج 

ولعل المثل المعروف في األوسباط الشبعبية، . والرجال أيضاً يؤمنون بهذا -على الكيف

 -مبن أهبل هللا-حين يثنون ويمتدحون إنسانا بسيطاً وساذجاً في فهمه ومظهره فيقولبون 

ففبببي مبببدينتي مدينبببة العلبببم . ذراً معتوهببباً صبببار أقبببرب لتصبببديقهم وثقبببتهموكلمبببا ببببدا قببب

فبي محلبة الببراق " بنات الحسن"والبطوالت، إلى جانب قبر بطل اإلسالم اإلمام علي، 

ومقبام المهبدي، وصبافي ! وبجوار السور وال يعرف احبد عبددهن واسبما مبن أسبمائهن

ة زرقبباء يزورهببا النسبباء صببفا فببي وادي السببالم فببي النجببف وهببي بنايببة تتوسببطها قببب

ومنبذ األربعينبات قبّل اإلقببال عليهبا، بعببد " مقبام المهببدي"والعامبة مبن النباس يسبمونها 

انتشببار وسببائل الترفيببه، الراديببو والتلفزيببون والسببياحة، وتغلببب بعببض األفكببار الحببرة 

وحببين ماتببت العلويببة المخبولببة . وانببدحار بعببض القيببود التببي كانببت فببي عنببق المببرأة

. صبار النسباء يطلينبه بالحنباء، ويقبدمن لقبرهبا الشبموع. ني لها قبر محترمب" هاشمية"

ومبن بركبة هبذه . كان لهبا شبوارب ولحيبة خفيفبة، اعتببرت إحبدى سبمات القدسبية فيهبا

 .المراقد عاشت العوائل التي تقوم بخدمتها

لفبت أنظبار النباس . الجميلبة ذاع حبدث فبي الكوفبة -0000-ذات يوم من أيبام آذار 

بجبوار النهبر " الجباموس"في جهة من جهبات الكوفبة، حيبث يسبكن أصبحاب  .جميعهم

حبيبب ببن "وفي بيت أحدهم يتزاحم الناس بالمناكبب، لزيبارة اإلمبام الجديبد . والبساتين

" عببد هللا البدَبّي"أصببح سبادن هبذا اإلمبام "! محسن بن العباس بن علي بن أببي طالبب
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حبيبب "حباً بالناس، شارحاً قصة إمامه يقف عبد هللا في باب المزار مر. صاحب البيت

، مبات حبين جبيء بعائلبة الحسبين إلبى اببن زيباد فبي "أبو جناغ ببن محسبن ببن العبباس

رأى عبد هللا حلمباً، حبيبب ينبذره إن لبم يظهبر معبالم قببره . الكوفة، لتسفيرهم إلى الشام

ا الشبرف المسألة عسيرة يا ناس، من يصدق عبد هللا الدبي؟ وهو يدعي هبذ! فسيوقع به

وتكبرر الحلبم، ولبزم الصبمت، وماتبت أختبه وأنبذره ! لزم الصمت، فمات أببوه! العظيم

والجنبباغ كلمببة عاميببة وهببو مصببوغ مببن ! الحلبم بشببدة، وهبباهو يعلببن، وهللا يظهببر نببوره

ذهب أو فضة مرصع بحجر يربط للزينة بشعر مقدم الرأس للطفل ، ولكبن لمباذا سبماه 

 عبد هللا أبو جناغ؟  

لدار يعج بالنساء، عجائز وشابات وشبانا، بين وافبد للتببرك والبدعاء، كان صحن ا

وسرعان ما قدمت الهدايا، من رايات، ومرايا، وساعات،  -ولكل جديد لذة-وبين متنزه 

. ومببباخر فيهببا أغلببى أنببواع البخببور، ومببع ذلببك فببإن رائحببة السببرجين كانببت متغلبببة

ار، ويطلقهببا القرويببون علببى والسببرجين، كلمببة فارسببية األصببل تعنببي الزبببل واألقببذ

فضببالت البقببر والجبباموس بينمببا يسببمون فضببالت الغببنم واإلبببل بعببر والحميببر والخيببل 

وهذا الجزء من بيت عبد هللا زريبة جاموس، والغرفة الطينية التي هبي موضبع . روث

والبسبتان المجباور أنتشبر فيبه البزوار والمتفرجبون، . القبر هي أحدى مكبامن جاموسبه

قلت لجماعة من . واخ القصب مقاهي للراحة، وباعة األغذية والكرزاتونصبت فيه أك

 .الشباب يجب أن نقوم بعمل، ضد هذه البدعة قبل أن تستفحل

زرت مدير الناحية السيد عبد الكبريم البراوي، كبان مثبال الطيببة والبسباطة، شبغل 

ائممقبام، لبم منصب مدير ناحية الكوفة، وقائممقامية النجف وكالبة أحيانباً عنبد تغيبب الق

حدثته عن هذا الحدث، الذي . يقم بأي خدمة للناحية ألنه يخشى المشاكل ويتجنب الناس

طلبببت منببه أن يقببوم بعمببل، باعتببباره أعلببى مسببؤول . هببو اسببتهتار بالببدين، وباإلنسببان

مسببألة عقائببد وباسببم األئمببة فببي  -كمببا قببال–إداري فببي الناحيببة، جبببن الرجببل فالمسببألة 

 !محيط جعفري

هكبذا يضبع . سأستحصل فتوى من الشبيخ دمحم الحسبين كاشبف الغطباء: قلت حسناً،

وكبان جريئباً فبي " األب الروحي"وربما شفعها بهذه العبارة أيضاً " دمحم الحسين"أسمه 

معارضته في آرائه الخاصة في مجال السياسة واالجتماع، ولكنه أيضاً يتأثر بمبن يثبق 

سببوع خبالل فصبل الربيبع، فبي بيبت خباص كبان يقبيم فبي الكوفبة فبي أكثبر أيبام األ. به

وجدته قد ألّم . التقيت بالشيخ قبيل الغروب، فقلت له حكاية اإلمام الجديد والدبي. يمتلكه

دوى صبوته وأنبا أسبايره فبي شبارع . بالموضوع مفصبالً، فبراح يهبدر غضبباً واسبتياء

هباتين رأيبت  بعينبي!. بدع، ظالالت، يبتدعها شبياطين النباس، ويتقبلهبا الجهلبة: )النهر

سفينة يبتلعها هذا النهر في موسبم طغيانبه، وهبي تقبل مبا يزيبد عبن مئتبي نسبمة، كبانوا 

 !(. ، أي مرقد لزيد؟ زيد حرق وذري في الهواء-مرقد زيد-يقصدون 

وكانببت محملببة  0009أو  0020أنببا أيضبباً شبباهدت هببذه المأسبباة، هببذه السببفينة عببام 

ء والرجال واألطفال، والفرات كان فبي فيضبان بالحنطة وما يزيد عن مئتي نسمة من النسا
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طبباغ، وصببدفة سببكن محببرك السببفينة فارتببدت مببع سببرعة الجريببان وارتطمببت بالجسببر 

 ً هذا هو الثائر ضد بني أمية، وهو اببن " زيد"و . فحطمته وغرقت ومات أكثر ركابها غرقا

األمبوي  والمعروف انه بعبد أن قتبل دفبن فبي سباقية فأسبتخرجه -السجاد–علي ابن الحسين 

م وصلبه على جذع نخلة، وبعد مبدة أحرقبه وذري رمباده فبي الهبواء، ولكبن أهبل 459عام 

البدع شيدوا لبه قببراً ومبزاراً، ومبن الغريبب أنهبم اتخبذوا هبذا المبزار متنفسباً لهبم فبي اللهبو 

 .والطرب في موسم معين من كل عام

. ذ إجبراء رادعوهدأ، فطلبت منبه أن يتفضبل بالفتيبا حبول الموضبوع ليمكننبا اتخبا

وبعد صبالة المغبرب عبدت إليبه فتسبلمت الفتيبا، سبلمتها ألحبد رجبال المنببر الحسبيني، 

هبذه . هكبذا لمبدة ثالثبة أيبام. طلبت منه أن يعلنها على أسماع الناس في مجالس التعزية

 .الفتيا كانت خير سند وعون لنا بعد أن سمعها كثير من الناس

بقصة الفتيا، فأرتاح كثيراً لهذا التدبير، ومدني  عاودت السيد مدير الناحية، أعلمته

توجهت وجماعتي، إلنجاز المهمبة بعبزم ال يمازجنبا أي . بخمسة من الشرطة بسالحهم

أما الشرطة، فقد صحبونا مترددين، كانوا يتوسلون إلينا أن ندعهم . خوف فالشيخ سندنا

قببال أحببد . ضبد األيمببة سبيدنا األمببر زحمببة، مبا نسببتطيع نِببدَّخلْ : وال نشبركهم فببي األمببر

فبي صبحن البدار قريبباً ! هؤالء ما يفيدونكم، ياكلون لوحدهم -يداعب الشرطي–رفاقي 

أمسكته مبن ( اللهم صل على دمحم وآل دمحم)من الباب التقيت برجل يفرك عينيه، ويهتف 

 .تالبيبه

 ما بك؟ -

 !، لعن هللا الشكاك"اتركني" ِهدني -

 ما بك؟ -

 .هللا الشكاك هدني، لعن.... ِهد  -

 . مالَه يتعتع بالمسكين؟! هذا الشاب ما يخاف هللا: صاح بعض النسوة

!. إمبام المايشبور مبا ينبزار. اآلن وقت التجرببة، أتبنَحن: ردّت عليها عجوز بهدوء

و . ذكرت مثلها الشعبي، ويراد به أن الَخنوع الذي يسكت على التعبدي ضبده ال يحتبرم

ظهور أذى فيمن يمس كرامبة البولي أو اإلمبام كبأن  يقصد بها في مصطلحهم -الشارة–

 .يقسم كاذباً، أو يعد بنذر أو قربان وال يفي

هززت الرجل هزاً عنيفاً، وكأنه أفاق من حلم، كان يحرك أجفانه برعشبة مفتعلبة، 

كبان دَبّيبا أيضباً، قبدم بهبذه الصبورة مبا !. ها عمي شبديت شبماغي وّحلبه: وتمتم بخوف

 . ام الجديدعليه من الدعاية لإلم

وانهبالوا علبى المرايبا  -المرقبد-وانشطرنا فبريقين، أحبدنا صبعد إلبى شبرفة سبطح 

والساعات رمياً وتكسيراً، ودخلت وآخرون غرفة المرقد، هناك نسباء تجمعبن فبي أحبد 

أركانهببا وعلببى الزاويببة بببين َرفيهببا ُوِضببعت عصببا َشببدّ النسبباء عليهببا خيببوط خضببراء، 
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ع خببدم العتبببات المقدسببة، ومراقببد األوليبباء خيوطبباً يببوز. وعلببى الببرفين شببموع موقببدة

خضراء يشدها طالب الحاجة والشفاء في رسغ يده أو بعقالبه، والمبرأة بخمارهبا وحبين 

طردنا النسوة وكن يبكبين توجعباً للمظلبوم . يتحقق المراد يتخلى عنها بعد أن يفي بنذره

 .طانة عبد هللافخرجن يتصايحن يمثلن الذعر والخوف، هن بال شك من ب -حبيب–

: علم عبد هللا، فأقبل وانتصب بباب الغرفة، وضع سبابتيه بأذنه، وصاح بكل قوتبه

وأنببا أضببربه، وأمببرت الشببرطة أن يقبضببوا عليببه، ويببذهبوا بببه إلببى !. تسببودن تسببودن

بينمببا وجهببت بعببض الشببرطة إلببى أصببحاب الجراديببغ ليطووهببا وهببددتهم . التوقيببف

 .بإحراقها إن عادوا

كببان هنبباك نجفببي مببن تجببار . اء كببان العمببل يجببري علببى قببدم وسبباقفببي هببذه األثنبب

بدأ أول األمر بالسور، كان أثناء ما قمنبا ببه ! األلبان، قد تقدم، قربة إلى هللا لبناء المرقد

توجبه إلبي ! جالساً  إلى بعض عمال البناء يتحدث عما لقي أهل البيت من ظلبم وتشبريد

 ً أبوك خادم أهل البيبت، مبن الغريبب أنبت تصبير مبع ... أنت ابن شيخ دمحم : معاتباً مؤنبا

 .ظالميهم

يا حاج، مبن حقبك تهبتم بتشبييد بنيبة القببر، ألن عببد هللا لجبأ إلبى أبتبداع هبذه : قلت

الوسيلة، فأن نجحت مسألة اإلمام الجديد، تخلص من تربيبة الجباموس ومشبقة رعايتهبا 

ك من ذكي، دببرت أمبرك خشبية وأصبح سادناً محترماً، َوَوفّاك دينك الذي بذمته، ويا ل

والواقبع أن تتملبك البقعبة إن  -قرببة إلبى هللا–بذلت مادة البناء، الظاهر . أن تخسر مالك

ولكببن . فشبلت خطبة عببد هللا، أو تصبببح شبريكاً إن نجحبت، أنبت العببب شبطرنج مباهر

 . فاسلم بجلدك أو نلحقك به. البالء جاءك من يد ليست يد عبد هللا

اللبان، وتجار األلبان يتعاقدون مع أصحاب الجاموس، كما كان أسمه حاج صادق 

يفعل تجار الحبوب مع الفالحين، بما يسمونه على األخضر، فهم يقرضونهم مقدار من 

المال سلفاً على أن يسددوا بدال منه منتوج حيواناتهم من القيمر، والجبن واللبن والدهن 

 ً حت يد التاجر كأنها إخطبوط ال يقوى وهكذا يظل الدبي ت. بأسعار يفرضها التاجر سلفا

ً . على التخلص منه فأمرناه أن يقيم على بباب غرفبة المرقبد . وقف رئيس العمل مندهشا

 !جداراً، وعلى الحاج أن يسدد لكم الحساب

أولياء وأئمة كثيرون خلقهم أمثال عببد هللا البدبي، ولكبن لبم يحصبل لهبم مبن يئبدهم 

يخلببق لهببم قبببوراً، ويعتبباش بفضببلهم مببادام وسببيكثر مببن . مثلببي ومثببل رفبباقي آنببذاك

 !االستغالل والمستغلون، وفبارك االستعمار والرجعية بيدها ملكوت كل شيء
 

 مع الكوفيني
. عالقتي مع الكوفيين لحبد اآلن، مبا تبزال محبدودة جبداً، وال أفكبر أببداً أن أوسبعها

لببم يتجبباوز  وعلببى الببرغم مببن أن الكثيببر مببنهم يعرفنببي، فأنببا محببدد اتصببالي بهببم بحيببث

 .السالم ولقاء المصافحة
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هبو كهبل محبدث لببق متبأدب، يجبنح إلبى " صبادق"من الذين تعرفبت علبيهم حباج 

يريدون بهذا إنه داهية، وله مطامحه " معاوية"الساسة الوطنيين، لكن الكوفيين يدعونه 

بعضبهم يببرر فعلتبه تلبك، . إن أساس تجارته ما أختلسبه مبن عمبه: ويقولون. ومطامعه

" صادق"إلى أن ثروة عمه هي إرث لـ . وصل عمه بسببها إلى شفا جرف الموتالتي 

من جده، والذي كان يعتمبد علبى ولبده أببو صبادق، وإن الثبروة كانبت مبن جهبود والبده 

لببم . المرحببوم الببذي تببوفى قبببل عمببه، فعبباش صببادق يتيمبباً بعببد جببده، تحببت رحمببة عمببه

 .ه عمهيستطع أحد أن ينتزع منه اعترافا باالختالس، فطرد

ماذا لو إني وسعت عالقاتي مع مختلبف النباس؟ أعتقبد إنبي أخطبئ خطبأً كبيبراً لبو 

إني فعلت هذا، سلوكي الحالي يسباعدني علبى االحتفباظ برضبا النباس، وأداء الواجبب، 

هبي أن أكبون معهبم حبال . خصوصاً وأنا أوثر فلسفة خاصبة مبع النباس بصبورة عامبة

 . يخلق لي متاعب، أنا في غنى عنها وانحرافي عن هذا الحال. الزيت والماء

ولكن مهالً إن هذا السلوك لبم يمنعنبي مبن االتصبال بأنباس هبم فبي ركبب المثقفبين 

 ً قد أغشى اجتماعاتهم ولقاءاتهم، وهي على األكثر واهية ال . واألدباء والسياسيين أحيانا

األدب وال تستند على أساس، فكل هؤالء الذين أشير إليهم ال يحملون أفكارا خاصة في 

فببي السياسببة، وارتباطبباتهم فببي السياسببة قابلببة لحمببل أفكببار متناقضببة، بببل هببم أيضببا قببد 

 .يتحولون في عالقاتهم السياسية إلى زعماء آخرين يحتلون الحكم

لكببنهم ال . هنببا نمببط آخببر مببن الشببباب، لهببم عواطببف سببامية نحببو القضببية الوطنيببة

ية، لكنهم مبازالوا يفهمبون األدب علبى يملكون فكرة معينة من أجلها، وله اهتمامات أدب

نحو ما شاع وأنتشر خالل الفترة المظلمبة، ولبعضبهم قبدرة علبى البنظم الرائبع نؤاسبي 

مدير المدرسة الذي أنا معجب بشخصبيته، ومتأسبف فبي ذات الوقبت، إذ يهبدر . النزعة

وقته ويضبيع عمبره، ببين الكبأس البذي ال يفارقبه فبي أوقبات فراغبه وخبالل سبهره مبع 

ال يملببك غيببر ومضببات وعببي ال تتعببدى ابسببط . يببف مببن أمثالببه حببول مائببدة القمببارلف

المعلومات يأخذها سماعاً من أفواه بعض الشباب الوطني الالمعين حين يلتقبي بهبم، أو 

كتابباً أو مجلبة أو جريبدة، وقبد تكبون ببأقالم  -وهبذا نبادر-ما تتلقفه عيناه حين يصبادف 

 .لحقيقة والخيالغير نزيهة تماماً، فهي تخلط بين ا

وبالطبع تكون هذه ". جمعية الحنادم"ذات يوم أقترح علي أن نؤلف جمعية سماها 

الجمعية أسماً بعيبداً عبن أجبواء السياسبة، وبعيبدة أيضبا أن يكبون تكوينهبا حقيقبة، فهبي 

الحنادم جمع حندم، يببدو مبن صبيغة هبذه الكلمبة إنبه أبتبدعها . للهزل، والدعابة ليس إال

 !وقد أطلقها على الحمير. م أجد لها أثراً فيما بين يدي من قواميسابتداعاً فل

كل منتم لهذه الجمعية عليه أن يحمل شعارها تحت ياقة سبترته، وهبو عببارة عبن : قال

 ً أمبا تحيتنبا إذا التقبى بعضبنا بعضباً !. صورة حمار في حال ركلة لصاحبه الذي سقط أرضا

نسارع إلنقاذ أي حمار من عصبا واعتبداء أي إنسبان، وأما واجباتنا فهي أن  -النهيق–فأنها 

وإقامة الدعوى عليه، ومداواة الحمار المصاب بجروح أو قروح نتيجة المعاملة السبيئة مبن 

 .شاع أمر هذه الجمعية، ولكن لم نسمح لكل راغب بالدخول بها..... مالكه 
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سببق لعلمبي برواية شعرية ولم ي" المرحوم غني الشيخ علي"فاجأنا أحد األعضاء 

إنه ممن يجيد نظم الشعر، ولكني أعرف إنه يحفظ الكثير من روائبع الشبعر علبى شبكل 

. مقتطفات لمختلف الشعراء وان كان متميز بحفظ شعر أبي نؤاس في الخمرة والغلمان

غنببي الشببيخ علببي، كببان بببزازاً وكببان علببى جانببب عظببيم مببن الظببرف، سببريع النكتببة، 

لى الصديق جعفبر الشبيخ علبي علّبه قبد علبم ببأمر تلبك وقد كتبت إ. والذعة عند الحاجة

الرواية بعد وفاتبه، أو لبه علبم بوجودهبا؟ فأجبابني ببالنفي وسبطر لبي أبياتباً مبن قصبيدة 

ولبو أن صبديقي ! ماجنة منسوبة له، وهو يأسف أن نعطي أهمية ألديب مبن هبذا النبوع

 .جعفر أطلع عليها ألكبر صديقنا المرحوم

لقبد . من نظمه، على غرار رواية مجنون ليلى ألحمد شوقيهذه المرة جاء برائعة 

أجاد في نظمها وأبدع، جعبل بطبل روايتبه تلبك حنبدم عاشبق متبيم بأتبان هبي فبي عبداد 

لكنه في ذات الوقت وصف رائع لمجتمعنا في قيوده وتقاليده، . ممتلكات شخصية كبيرة

اشبق، إذ يعنفبه حمبار وتناقضاته الطبقية، وحلل الشذوذ الجنسي علبى لسبان الحمبار الع

آخر يسخر من الحب وانه بدعة بشرية، وحسبه أن يسري عن همبه، ويحبول حببه إلبى 

صببنف الببذكور، فبباالتُن أمببرهن عسببير تمامبباً كالمخببدرات مببن النسبباء فببي العصببور 

إنهببن دائمبباً بعيببدات عنببا، بببين ممتلَكببٍة لشخصببية محترمببة أو محجوبببة عببن . الخببوالي

حببظ عظببيم مببن الحنببادم ذوي األجسبباد القويببة السببليمة، ومببن العيببون، فببال ينالهببا إال ذو 

السبببالالت المعروفبببة لبببدى المتخصصبببين فبببي شبببؤونها  وتملكهبببا مبببن أجبببل األحمبببال 

يكفبي أن يكبون هبذا البذوق : فثار الحندم العاشق وأعلن استنكاره بشدة، وقال. واألسفار

وى من البشبر، منبذ السيء من انحراف البشر عن الذوق السليم، وأنتقل إلى الحنادم عد

 .أقدم األزمنة لشدة مالزمة الحنادم لخدمتهم في أسفارهم وأعمالهم

 ً ومنبباظر الفصببول تحببوي . كببان تبويببب الروايببة إلببى فصببول منتظمبباً ومتماسببكا

وقببد حاولببت قببدر المسببتطاع أن . وكلماتهببا رائقببة وخفيفببة. المفاجببآت والنكببات المليحببة

وحبين علمبت بوفاتبه، .  انبه رفبض بإصبرارأستعيرها منه ألثبت مالحظاتي حولها، إال

ً : اتصلت بأخيه األصغر، فأفاد ما أزال أبدي األسف كلمبا . إنه ال يعرف عن أمرها شيئا

إنها تحفبة تبدل علبى . تذكرت ذلك الصديق وروايته وانعدام وجودها وفقدانها بعد وفاته

 .قابلية فذة فيه

المقالببة، فقببد أطلعنببي علببى صبديقي مببدير المدرسببة أيضبباً لببه ملكببة جيبدة فببي كتابببة 

بعض ما كتب، لكنه صار يهزأ في مسألة األدب، ويحاول التدليل على صحة رأيه فيما 

يالقيه األديب في زماننبا هبذا مبن أعبراض النباس ومسبؤولي الدولبة عنبه، وطالمبا ردد 

 :هذا البيت

 سذذذذـود و أوجذذذذه البذذذذي  والصذذذذفر

  

 

 بخذذذذذذذذت  الذذذذذذذذذتذي يكذذذذذذذذون أديبذذذذذذذذذتا   

مسألة األدب واألديبب رغبم أنبه يؤيبدني فبي أن األدب اليبوم يجبب كنت أجادله في  

قلت له، مع بُعد الشبقة ". األدب لألدب"أن يكون للحياة، وليس كما كان يفكر األقدمون 

بببين النبباس وبببين االهتمببام ببباألدب، فببان النبباس فببي عصببرنا هببذا اختلفببت نظببرتهم إلببى 
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لمتعببببة، ولخدمببببة الفئببببات األدب عمببببا كببببان عليببببه أسببببالفهم الببببذين جعلببببوا األدب ل

ولكبن . األرستقراطية، فظهر وكأنه صفة أرسبتقراطية، مكانبه قصبور الملبوك والنببالء

الناس اليوم قد أدركوا أن لألديب رسالة ال تقل شأنا عن سائر الرساالت التي تسبتهدف 

ببالطبع هبذا المفهبوم ال يجعبل . خدمة اإلنسانية، ومكافحة الظلم واالستعباد واالسبتغالل

ديببب الببذي يقسببر أدبببه علببى الغببزل والتشبببيب، ووصببف األزهببار وجمببال القمببر لأل

 .  والشكوى لليل مكانه المرموق سابقاً، لقد بدا نجم هؤالء األدباء يسير نحو األفول


 ومات غازي

فوجئ الناس بنعي الملك غازي، فسباد  0000وفي صبيحة اليوم الرابع من نيسان 

 . جو البلد كآبة، وعال الوجوه كدر، ووجوم

أول األمر عندما تولى الملك بعبد والبده فيصبل األول، تحبدث كثيبر مبن النباس إنبه 

ل ِغّر، يميبل إلبى اللهبو، بعيبداً عبن متطلببات السياسبة، وخدمبة القضبية الوطنيبة فبي ظب

أعتبببى مسبببتعمر شبببرس معبببروف بنكبببث العهبببود والغبببدر، وببببين شبببعب يريبببد األمبببن 

ثم تبدلت أفكار الناس حوله، وباألخص الشبباب، حبين . واالستقرار، والحرية والكرامة

كبان مفباد تلبك ! ما ألهت الناس عمبا يجبب علبيهم -لو مّحصت-صارت تروج إشاعات 

اإلنكليز على طول الخط، إنه يتهيأ إن الملك الشاب مخالف لرغبات وإرادة : اإلشاعات

وإنه هو مقترح نظام الفتوة، وهو مصدر قلق مشبايخ . ليوم يقف فيه علنا بوجه اإلنكليز

. وهو صاحب محطة اإلذاعة السرية التي سماها الناس محطبة قصبر الزهبور. الكويت

يون والناس يروون أيضاً عنه، يوم كان والده في سويسرا للتداوي، حين أنتفض اآلثور

وسببيّر لهببم الجببيش ليسببدد لهببم الضببربة بعنببف، إن السببفير البريطبباني قببد زار الملببك 

لينصحه برأيه، فما كبان مبن الملبك إالّ أن يثبور بوجهبه، ثبم يقبذف محببرة كانبت أمامبه 

بعنف، فلو أصابت رأس السفير لشجته، لكنها أخطأته، أو انه أسبتطاع أن يميبل وينجبو 

إن وجه السفير نال ما فيه الكفاية من الحبر، لقد صبار  -للتندر–ويزيدون . من الضربة

وتنبباهى للنبباس خبببر مفبباده أن الحكومببة أبرقببت إلببى والببده . مرقطبباً كحقيقتببه األفعوانيببة

 !.الملك تستعجله بالعودة، إذ اتسع الخرق على الراقع

إشاعات أخرى تدور بين النباس، الشبك إنهبا مبن خصبومه، تشبير لعالقتبه بألمانيبا 

. كببل شببيء ممكببن. وأن تأسببيس حركببة الفتببوة هببو أحببد وجببوه تلببك العالقببة النازيببة،

فالمسببتعمر مببن مصببلحته أن يثيببر الغبببار، وان تتكبباثف غيببوم الشبببهات، وأن تنتشببر 

 .الريب، وتنعدم الثقة بين الناس

يعتقبدون عبدو  -علبى ببراءة–والنباس . اإلنكليز من جانب والنازية من جانب آخبر

خاصة وإن هتلر، صار يضطهد اليهبود، ويطبردهم . اً لهمعدوهم يمكن أن يكون صديق

أمبر غيبر مسبتبعد أن يبعبث . والجمعيات الصبهيونية تُهجبرهم إلبى فلسبطين. من ألمانيا

النازيبة ال يمكبن أن تكبون إنسبانية . هتلر جواسيسه إلى فلسطين ضمن الهجرة اليهودية

، ويبشبرون بهبا، وبيبوم مطلقاً، فما نرتجي منها؟ كثير من الشباب صار يعطفون عليها
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أنا كنت واحداً من هؤالء الشباب، لبو لبم يتبدارك األمبر أخبي . الخالص على يدي هتلر

فهببو بحكببم ولعببه بمطالعببة األفكببار الغربيببة مببن مصببادرها، واقتنائببه الكتببب ! حسببين

كبان ملمباً بحقيقبة النازيبة، . اإلنكليزية التي تبحث وتنباقش تلبك األفكبار بأصبول علميبة

ً ولكنه أيض والنازيبة حقيقتهبا مبا تبزال مجهولبة لبدى . اً لم تتبلور لديه فكبرة معينبة تمامبا

 !الكثير من الشباب وتحمسهم لها، ودوافعهم الحقيقية كرههم لإلنكليز ال أكثر

يحقد على  -وهو شقيق زوجة الملك-وينتشر بين الناس اعتقاد راسخ بأن عبد أآلله 

الثباني علبى مصبالح بريطانيبا بعبد نبوري  فهبو األمبين. غازي ويعمل لحسباب اإلنكليبز

حببين علببم النبباس بكيفيببة النهايببة لحيبباة غببازي، انتشببرت إشبباعات، وحكايببات، . السببعيد

ورغم ". بترسون"واتهامات تستهدف عبد االله ونوري ومن ورائهم السفير البريطاني 

. أ وفاتبهتبدل أفكاري نوعا ما وتفهمي لنظام الملكية، فاني تأثرت كثيراً عند سماعي نبب

 . ورحت أشارك الناس في تلقف اإلشاعات

والواقع إن ما ذكر من موجز الحبادث، عبن سبيارة الملبك وعمبود الكهربباء، بعبث 

ولبم يقتنبع أحبد بصبحة التبأويالت التبي أشبار إليهبا المسبؤولون فبي . كثيراً مبن التسباؤل

صبل في–وغمز الناس ما نشر عبن وصبيته، عبن أمبر الوصباية علبى صبغيره . التحقيق

. كيبف تمببت تلبك الوصبية؟ ومتببى؟ ولمباذا؟ أقيمببت المبآتم فبي كببل أنحباء القطببر -الثباني

وجببردت قلمببي مببع . وأنبدفع الشببعراء والكتبباب لتصببوير فداحببة الحببادث وعظببم الكارثببة

، "ننعبباك غببازي"األقببالم فرثيتببه بقصببيدة نشببرت فببي مجلببة االعتببدال النجفيببة بعنببوان 

 .قيم بمدرستيوكلمة ألقيتها في حفل التأبين الذي أ

وهتلبر . مبن يعلبم مبا وراء الحجبب. ذهب غبازي، فهبل سبينعم العبراق باالسبتقرار

وبريطانيببا هببل سببتبقى العظمببى؟ أم سببتكون المببريض الثبباني إن ثببارت . يهببدد ويتوعببد

 .حرب عالمية ثانية

 ازلنا خبريم

بيتي الصغير مؤلف من ثالث غرف صغيرة فبي الطبابق األرضبي، وغرفبة أكببر 

زينتببه بزهببر الرازقببي ، وزهببور أخببرى جميلببة، يتوسببط . الطببابق العلببويمببن هببذه فببي 

. فروع هذه الزهور قفص عندليب رائع في تغريده، ربيته صغيراً ونسجت قفصه بيدي

اقتناء الزهور، وتربية البالبل، ونسج أقفاصها على نحو يسبتهويني، كبل هبذا كبان مبن 

الشك إنه معتقد ال . ه من العجائزلكن زوجتي جاءت باعتقاد أخذت. هواياتي عند الفراغ

حين يكون عندك : إنها تقول. يؤيده العلم، لكنها كانت تصر عليه معددة أمثاالً له حدثت

ومن الغريب أن ذوى زهر الرازقي، !. أطفال سوف لن يعيش عندك أزهار وال عنادل

األكببر يمكن تعليبل هبذا إنبي وليبت القسبط . وماتت بقية الزهور، بعد والدة ولدي البكر

 .من فراغي لطفلي، بينما كان أجمل لهو عندي مداراة الزهور

وعلبى البرغم مبن . فالكهربباء هنبا مشبروع أهلبي. ليس في البيت مصابيح كهربباء

أما الماء فيزودنا ببه . سهولة االشتراك، فان غالبية األهالي يستضيئون بمصابيح نفطية

 ً معيشبة اليوميبة ال يكلفنبا معبدلها وتكباليف ال. رجل عجوز بأجر بسيط، مئة فلس شبهريا



 

 186 

رغيف الخببز الممتباز بفلسبين، رببع كيلبو مبن لحبم الغبنم بعشبرة . أكثر من ثالثة دراهم

فلوس، الوزنة من الرز العنبر الممتاز ال يزيد ثمنها علبى البدينار، دجاجبة توشبك علبى 

 ً مبواد  ثمن البرتقالة المتوسطة الحجم أربعبة فلبوس، كبل شبيء مبن. البيض بثالثين فلسا

ومرتبي الذي هو ثمانية دنانير، مبوزع ببين االسبتقطاعات التقاعديبة، . المعيشة ميسور

وما أستلفته للزواج من مديريبة أمبوال القاصبرين والتباجر البذي أمبدني بببعض األثباث 

البيتي، وأجور البيت، وما أقدمه للوالد وأخي دمحم علي، وال يبقى منبه مبا يكفبي لمعيشبة 

وكثيبراً . الذي ال يزيد علبى البدينار ونصبف البدينار. دريس المسائيشهر لوال أجور الت

أحياناً تطرأ مفاجئات ال تصمد الميزانيبة المرسبومة . ما نستعين بالقرض من األصدقاء

فتعقبدت أمبور المعيشبة،  -كمبا حبدث–أمامها فتربك الوضع، وقد تتعبدد هبذه الطبوارئ 

 .ر المعيشة يصبح عسيراً وإذا لم تنفرج قبل حلول العطلة فان مسألة تدبي

فمدير . مع كل هذا فأنا أعيش في جو مريح، بين عشي الهادئ، وزمالئي المعلمين

يشيع البهجة والسرور بروحه المبرح، ونكاتبه العذببة، وابتكاراتبه " البرمكي"المدرسة 

الدائبة للمتع واللذائذ، من برامجه أن نجتمع في بيت أحبدنا أو فبي بسبتان لقضباء فتبرة، 

كانت البدورة تبتم كبل ثالثبة أسبابيع علينبا جميعباً عبدا واحبد . تكون على نفقة أحدناوأن 

كان يحضر الدورات لكنبه يبرفض أن يشبارك ولبو مبرة " سلمان الحمداني"منا، المعلم 

!. مببا يركبب علببّي قببايش: مببع كبل األسببف إنببه يصبرح بقولببه. واحبدة مببن جيببه الخبباص

والمبراد . نقل الحركة ألخبرى فبي الماكنبةوالقايش هو الحزام الذي يركب فوق عجلة لي

" بخيبل"وهبو فبي الحقيقبة . ولبن يتحبرك إال بعقلبه ال مبن خبارج أرادتبه" واع"هنا إنبه 

 .وتفسيره هذا ظن سيئ

وحين كان آخر يوم من االمتحانات أسّر المدير إلى كل واحد منا أن نُشغل سلمان، 

. هببي امتحاناتببه قبببل اآلخببرينفمعلببم الصببف األول عادتببه ين. فببال ندعببه يببذهب إلببى بيتببه

 ً أقترح المدير بمناسبة حلول العطلبة عبن قريبب، وربمبا لبن . وحين أنهينا أعمالنا جميعا

اقترحوا أين يكون هذا، في بيت أحدنا، في . نلتقي ثانية في السنة القادمة، فلنجتمع اليوم

شبرط أن عنبدي : بستان؟ وتصادمت اآلراء، وأخيراً التقت باالجتماع حبين قبال سبلمان

 .يأتي كل منكم بغدائه

موافقون، قلنا جميعاً، وحباول أن يفتبرق عنبا إلبى بيتبه، فبداعبناه، إنبا ال نسبمح لبك 

هكبذا . بمغادرتنا كيال تكلف األهل بعمل شيء زيادة على مبا عنبدكم، ومنعنباه بإصبرار

فأخبرنبا سبراً إن أمبه قالبت إن كبل " عببد الحسبين"تشاغلنا حتى وافانا فراش المدرسبة 

إذا يسمح األخ سبلمان نبروح اآلن، : صاح المدير، يا جماعة! شيء أنتهي على ما يرام

 .ومن هناك نكلف عبد الحسين أن يجلب أغذيتنا

إذ أبصر ماال عهبد لبه ببه . وحين وصلنا البيت أنفتل صاحبنا بسرعة غير اعتيادية

ً  وأسببرعنا نحببن. الببباب مفتببوح، ومببا يقابلببه مببن الشبارع مكنببوس مرشببوش. قببالً  . أيضببا

كبان فبي مالحبات . وجدنا باب غرفة االستقبال مفتوحاً أيضاً، وجلسنا متأهبين لمالقاتبه

: وتقببدم إلينببا ضبباحكاً وهببو يهتببف! أنببتن أضببحوكه: حببادة مببع أمببه وخالتببه، يصببيح بهببن
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 .عوافي، على راسي، أخذتم حقكم بجدارة

دجاج والقيمبببة والببب" السببببانغ"ومبببدت السبببفرة وانتظمبببت المائبببدة تحبببوي السببببزي 

كل هذه لم تكن في تلك األيام تكلبف . والكباب وماء اللحم والحلوى وأصنافاً من الفواكه

 ً فحين وصل األمر لي، أقترح البزمالء، وعبددهم سبتة عشبر معلمباً وفراشبان، أن . شيئا

" أنكبوش ببيج"يكون غداؤهم سمك البني المشبوي، وخببز الطاببك والبرتقبال، وحلبوى 

وهي أسبم لحلبوى عببارة عبن خلبيط مبن الطحبين والسبكر، وكلمة أنكوش بيج فارسية، 

وتتصف بتماسكها ولزوجتها بحيث إذا غمست أصبعك فيها ال تنفصل الحلوى بسبهولة 

فلسباً، ليبت هبذا الرخباء  449لم يكلفني كل هذا أكثر من . عما في الصحن فهي كالعلكة

ا الحرب العالمية يدوم، فالحرب وشيكة الوقوع، ومصائبها ستكون أشد بالًء من سابقته

 .األولى


 ومات الربمكي
أنا ولوع ومعجب به كثيراً، رغم ما آخذه عليه من مساوئ لو كان بعيداً عنها لكان 

فكفاءتبه ليسبت . له مكان مرموق في صبفوف الشبباب البذين تصبدروا الحركبة الوطنيبة

 ً مجباراتهم فبي إدمانه على الخمرة، والسهر على موائد القمبار أبعبداه عبن . دونهم مطلقا

 .ومع ذلك فقد كانوا يحترمونه كل االحترام. ميدان الكفاح والجهاد

لكنبه . كان يعتبرف بخطئبه. كنت أعنفه كثيراً، أطالبه أن يخفف من معاقرة الخمرة

إنببه ال يقببوى علببى ردّ األصببدقاء األعببزة عليببه حببين يدعونببه، إال أن يتجنببب : يعتببذر

 ً شربها مع رفاق لي، وأعلم أن بعضهم يتناولها كثيراً فانا أ. أبداً : قلت له. صحبتهم تماما

ولكني لن أتناولهبا إال مبرة  أو مبرتين فبي الشبهر، وبقبدر محبدود ال أتجباوزه إال ببدافع 

، ومبا عبرف عنبي غيبر أولئبك الصبحاب إنبي -وقد حدث هذا مرتين في حياتي–قهري 

 .أشربها، وما رآني أحد قط غير هؤالء

سبراف، وقصبر فبي حقبوق زوجتبه الطيببة وأطفالبه وهو مقامر إلى حبد تجباوز اإل

ً . فحضر ومعه قنينته. دعوته مرة للعشاء. األربعة عشاء فاخر، ال يليق بي : قال مالطفا

قلبل يبا أخبي، : وعلبى العبادة ذكرتبه بلطبف!. أن أغفل أمرها مبن الحضبور إلبى جبانبي

ذه المرة أتوب بعد ه)أخرج مفكرة من جيبه، وكتب فيها . على األقل، مرة في األسبوع

!. وقبع وطلبب أن أوقبع!(. على يد علي، إال عند الضرورة وما على المعرضات الترك

هذا جواب أسمعه دائماً في اللهجبة العاميبة عنبد االعتبذار، حبين يرتكبب مبا يمتنبع عنبه 

هبباك أكتببب فببي مفكرتببي مببا كتبببت : قلببت وأخرجببت مفكرتببي. لضببرر يخشبباه أو محببرم

 ً  .بمفكرتك ثم وقع أيضا

كبان . لم أكن أعرف انه مقامر ماهر. ندق األعيان ببغداد، كنت مع صديق ليفي ف

، فهمبس الصبديق "الببوكر"البرمكي حينئذ مبع عبدد مبن أصبدقائه علبى طاولبة يلعببون 

هكببذا تببم األمببر، وبعببد جببولتين كسببب مببنهم . بببأذني طالببباً أن أقدمببه إلببيهم ليلعببب معهببم

تهبامس . كبان فاقبد البوعي مبن شبدة سبكره -أنبا وهبو-وحبين عبدنا لبيالً . عشرين ديناراً 
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وسبرعان مبا أعبدوا مبا . فاستجاب لهبم. أولئك النفر، ودنا منه أحدهم، ودعاه إلى اللعب

أنهبال علبيهم لومباً . حبين قبدم أهتباج كمبن فقبد صبوابه. يلزم، ولكنهم انتظبروا البرمكبي

 ً وبتبذمر !. ذا الحدجبناء إلى ه. نلعب مع إنسان فاقد للوعي. هذه دناءة، هذا لؤم: وتعنيفا

إلى فراشه، بعد أن سلمنا ما لديه من نقود إلبى صباحب  -أنا وهو-دعاني إلى أن نحمله 

 أليس هذا نبالً وشهامة؟. الفندق

وبببدعوة مببن صببديق أن أزوره لببيالً، وجببدت المائببدة عببامرة بأصببناف مببن الخمببرة 

 .يتصدرها" البرمكي"ولوازمها من المأكوالت والمشهيات، وصاحبي 

 ن التوبة يا أبا سلمى؟أي -

 ....اسكت يا أخي أنا تبت من التوبة  -

، تأهبت للسفر، أقضي فترة من العطلة الصيفية تنقالً بين 0000في نهاية حزيران 

يوم موعد استالم الراتب، التقيت به، وجدته قد ضباق ذرعباً، . بغداد وسامراء وكربالء

سبأتوجه إلبى . درسة، إني مريضخذ مرتبك من الم: بادرني. لمحت ذلك دون استفسار

ً . بغداد  !ال تخبر عني أحداً بشيء مطلقا

ألمبر يعنينبي، " عببد البرزاق محبي البدين"في بغداد سألت عبن أسبتاذي وصبديقي 

ذهببب مببع جنببازة البرمكببي إلببى : فوجئببت بببالجواب الببذي صببك سببمعي كضببربة حجببر

ويلبي عليبك يبا . هكذا فقده صغاره ضبحية الخمبرة التبي مزقبت كببده: ، واستمر!النجف

أتذكرك يوم وقفت ترثي الملك غازي مستهالً كلمتك بهذا البيت بعد أن أببدلت . صديقي

 ":غازي بن فيصل"بـ " قيس بن عاصم"

 عليذذذك سذذذالم و  ذذذازي بذذذن فيصذذذل

 

 ورحمتذذذذذذه مذذذذذذا شذذذذذذتاء أن يترحمذذذذذذا 

  

 

 

 

 ومذذذا كذذذان  ذذذازي هلكذذذه هلذذذك واحذذذد

  

 ولكنذذذذذذذذه بنيذذذذذذذذتان يذذذذذذذذتوم ت ذذذذذذذذدما 

إن كبان وطنيباً كمبا –وأهبداف غبازي . مكبان غبازي يشبغله غيبره. أبداً يبا صبديقي 

ولكبن هلكبك أنبت مبا يبؤدي إلبى . لن تتحقق إن لم يكن الشعب هبو السباعي إليهبا -نعتقد

وقبد . -ترك أثنين من البنين، واثنتين مبن البنبات-هالك من تركت من الصغار والكبار 

 ً صيروا كما يرجى لهم، سيرون وحتى ي. خلفتهم دون أن تترك لهم من حطام الدنيا شيئا

لن أنسباك، فخطيئتبك التبي سبببت حرمبان صبغارك مبن حنانبك . ألوانا من الذلة واآلالم

 .وإني آلسف عليك. خير واعظ لي



 ؟ !ما هذا وما سّره

، والببد أن 0/0/0000ذكر في الصحف نبأ إعالن ألمانيا الحرب على الحلفاء فبي 

ألمانيا بزعامة هتلر تريد أن تكتسح العالم، فمبن يقبف . يعلن الحلفاء الحرب على ألمانيا

ال رحمة بالبشرية، إنما خوفباً علبى الممتلكبات، . بوجهها؟ أول من يقف بوجهها الحلفاء
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ضي تلك المستعمرات من خيرات، على ظهرها، ومعادن هي المستعمرات وما في أرا

 .في باطنها

ولعل المانيا ال تخشى الحلفاء بقدر ما تخشبى النظبام الجديبد البذي ولبد فبي ألمانيبا، 

ونما وترعرع في أراضي روسيا ثم شب مفتول السباعدين عمبالق الجسبم، ترتعبد منبه 

صرية ببالده، وامتلبك زمبام فرائص الدول العظمى التي حاولت أن تخنقه يوم أكتسح قي

فإلى أي سبيل سيلتجئ الحلفاء؟ ألمانيا النازية تعلن . فما حالفها الحظ في إقباره. األمور

. هبم والنازيبة أخبوة. وهم يكرهون الشيوعية أكثر مما يكرهون النازية!. عليهم الحرب

جميعباً  بينما هبم. أليست النازية هي الرأسمالية في ذروة غرورها وجبروتها وجنونها؟

وقام تشرشل وزير الحربية . يخشون سطوة النظام الجديد الذي أثبت وجوده في روسيا

في بريطانيا حين أعلنت وانتصرت ثورة أكتوبر في روسيا بتشكيل جبهة محارببة مبن 

وراح . دولببة ليببدحر النظببام الجديببد فمببا افلببح وانتصببرت االشببتراكية بقيببادة لينببين 08

 ً كبانوا قبد حباولوا إقبباره، وهبو وليبد ضبعيف فمبا . بعبد آخبر يتعاظم النظام الجديبد يومبا

وقببد كسبب خبببرات، ونظببم شبؤون بببالده، فأكتسببح الفقببر . أمكبنهم ذلببك، فكيببف ببه اليببوم

 . والجهل والمرض

يقبول –عالقاته الدبلوماسية مع ألمانيا، شبيء حسبن  4/0/0000وقطع العراق في 

ولكننبا نعلبم إن جهبل الشبباب بحقيقبة . كيال تتسرب النازية إلى العراق -بعض العارفين

مبن جهبة ثانيبة، همبا البدافع ألولئبك  -كمسبتعمرين–النازية من جهة، وكرههم لإلنكليز 

الشباب في توجه أنظبارهم نحبو ألمانيبا، كمبن يعتقبد إن ألمانيبا ستنتصبر علبى الحلفباء، 

ً . وستطرد كل المستعمرين من مسبتعمراتهم لوجبه هللا واإلنسبانية عالميباً  وسبتقيم نظامبا

 .موحداً يجمع الشعوب كلها على المحبة واالحترام المتبادل

. صبدق. قال لبي أحبد المتحمسبين ضبد النازيبة، تبذكر إن الحريبة تؤخبذ وال تعطبى

 !بينما قال أحد مناصريها متبجحاً، هتلر زعيم الشباب العالمي، ومنقذ اإلنسانية

ولكنبه فبي الواقبع لبم . مبل جيبدأال يحق لنا أن نقول، إن قطع العالقات مع ألمانيبا ع

أي إننبا . إنبه فبي الحقيقبة لصبالح بريطانيبا ورغبتهبا. يكن يتوخى صالحنا أوالً وبالبذات

تببابع، وإن جببدت الحببرب بينهببا ستحشببد بريطانيببا مببا شبباءت مببن جيوشببها فببي قواعببدها 

 !الجاثمة على أرض العراق

افة فببي فقببد نشببرت الصببح. أمببر آخببر يزيببد الدهشببة، وسببره خفببي علببى اإلفهببام

، خبر وصول الحباج أمبين الحسبيني، زعبيم حركبة المقاومبة ضبد الغبزو 09/0/0000

يقول بعضبهم . وتنوعت اإلشاعات والتهم حوله. الصهيوني ألرض فلسطين، إلى بغداد

!. إن الرجبل ثعلببب مبباكر، يهاببه اإلنكليببز فيدفعونببه إلببى العبراق ليكبحببوا جمبباح نشبباطه

كن أيضاً إن تهافت ثوار فلسطين على بغداد، بأنها ول!. ويقول آخرون إن سّره انكليزي

إن هبذا أمببر !. الملجبأ الوحيبد، البذي يسبتعيدون فيبه قببواهم، ويعبئبون حشبودهم للنضبال

اإلنكليز هم أصل البالء، في محنة فلسطين والفلسبطينيين، فكيبف يبتم هبذا تحبت . محيّر

 !تشريدهملعل هذا درب جديد لزيادة محنة الفلسطينيين و! سمعهم وعلمهم؟
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إنهببم يتببابعون األخبببار فببي . كببل النبباس فببي هببذه األيببام فالسببفة فببي السياسببة العالميببة

الجرائد، وعند مواعيد نشرات األخبار في اإلذاعة ينصتون للمذيع، أحيانباً يتجمعبون قبرب 

الراديبو، قليبل مبن يقتنبي الراديبو فبي المقباهي والبيبوت، وببدأت سبوقه هبذه األيبام بالحركببة 

كان أكثر الناس يتجنببون . خاصة إن وكالء الشركات أفسحوا المجال بالبيع نسيئةوالنشاط  

لكن بروق الحبرب سبتدفعهم إليبه، وسبيكون حبظ الحباكي سبعيداً  -الحاكي-اقتناءه مثل أخيه 

 ً فانتشبار الراديبو سبيخفف وطبأة التحامبل عليبه، وسيشبغل أمبر الحبرب اهتمبام الببذين . أيضبا

 .طربيحاربونها باعتبارهما آلتي 

مببن شببّرد الفلسببطينيين مببن ديببارهم؟ تحببت أيببة قببوة . أعببود فأتحببدث عببن فلسببطين

غبببادروا أرضبببهم؟ أصبببحيح إنهبببم كبببانوا يبيعبببون بيبببوتهم وأراضبببيهم لليهبببود باألثمبببان 

؟ البثمن الحقيقبي -الصبنائع–المغرية؟ إن الثمن األضخم كان مدفوعاً للملوك والرؤساء 

الدول االستعمارية الكبرى، وإن تظاهروا إنهم هم وكالء . كان تيجاناً للملوك، ورؤساء

لن تهدأ لهم نأمبة، ولبن تغمبض لهبم عيبون حتبى يسبترجعوا الحبق المهضبوم، والبوطن 

ومبن يكبون هبذا الغاصبب؟ كيبف أجتباز الحبدود وبحبار ! السليب من يد الغاصب األثيم

وعواصببم تسببلّم عروشببها ملببوك ورؤسبباء عببرب أقحبباح، بالعببدد والعُببدد فيحتببل أرضبباً 

 : كانها عرب وتحيط به دول وشعوب عربية، مازالوا ينشدونس

 نحذذذذذذذذذن أحفذذذذذذذذذاد أمذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذطرف

 

 منجذذذذذذزاف التذذذذذذأري  فذذذذذذي الكتذذذذذذ  

ويل ألمة ال تعرف غير الفخر بالماضبي، بينمبا حاضبرها قبد قطبع صبلته بكبل مبا  

 . يجلب الفخر والمنعة


 تأمالت يف خضم احلياة
عصر كل يوم في أوقات الفراغ، أن بيتي القريب إلى شارع النهر، يحفزني دائماً، 

المباء . آخذ مكاني على إحدى األرائك المحاذية تماماً لحباجز الرصبيف مبن جهبة النهبر

يجري في ساقية أو نهر، يملك مشاعري، فال أبرحه حتى أتملى من منظره ما سمح لي 

قال  -مرتضى-صديقي أبو عزيز . وأهيم هياماً يصاحبه زهو األشجار والنخيل. الوقت

 :في قصيدة عن منظر نهر الفرات والنخيل على جانبيه

 وصذذذذذذذ  النخيذذذذذذذل علذذذذذذذى جانبيذذذذذذذه

  

 عذذذذذذذذذرائس تسذذذذذذذذذتقبل النذذذذذذذذذتا رين 

وأنا أيضبا لبم يفتنبي أن أتغنبى ببالنهر والنخيبل واألشبجار والقمبر وفبي مجمبوعتي  

 :من أبياتها" على ضوء القمر"الشعرية قصيدة عن هذا بعنوان 

 ويروينذذذذذذي الليذذذذذذل الحنذذذذذذون

 

 ن يذذذذذذذذذد ائتذذذذذذذذذتزروبالسذذذذذذذذذتكو 

 ويروينذذذذذذي البذذذذذذدر المنيذذذذذذتر 

  

 بزو ذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذين الشتجذذذذذذذذذذتر 

 كصذذذذذذذذبية بذذذذذذذذين الجمذذذذذذذذوع 

  

 بذذذذذذذذذذدف لتسذذذذذذذذذذترش النبذذذذذذذذذذتر 
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 فذذذذذذوذا عذذذذذذال هذذذذذذب  الميذذذذذذتا 

 

 وصذذذذذذذذذتار يسذذذذذذذذذتب  بذذذذذذذذذالن ر 

ولكني في هذه اللحظات فبي واد آخبر بعبد مبا تأملبت النهبر وعبرائس النخيبل علبى  

أحياناً تشد معهبا فيمبيس قبدها، وكبأن  الجانب المقابل، تالعب الريح ذوائبها الخضراء،

الرأس المكلل بالسعف األخضبر رأس غانيبة فبي رقصبة بارعبة تحبرك رأسبها فينتشبر 

وتهدأ الريح أحياناً فتبدو النخيالت كمحزونة في صبمتها العميبق . شعرها كمظلة جميلة

، المباء أمبامي يواصبل المسبير. تعبر عن حزنها بهزة البرأس المثقبل ببالهموم واألفكبار

منذ كم هو كذلك؟ ترى أيحفظ ماجريات العمر الذي قطعه خالل هذا المسير؟ ألبه صبلة 

 بالذي قطع هذا الدرب قبله، أيعلم عن النهاية شيئاً؟

 ً لبه شببه مبن بعبض  -كمبا نسبميه-هذا الماء، أو هذا النهبر . إني أهذي هذياناً صامتا

. مبا هبو أوسبع منبه وأعمبقأن يواصل السير ثم ينبدمج ب. الجوانب بنا نحن بني اإلنسان

مجببرون علبى . نحبن نَشببَهه نوعبا مبا. وتضيع صفاته التي كان يحملها عند اسبتقالليته

نواصل المسير حتى نلفظ األنفباس األخيبرة، فَنُبدفع عبن ظهبر . هذا المسير، ال خيار لنا

األرض إلى باطنها، نلتحق بمن سبق، ثم ال تلبث تلك األجساد التبي كانبت تبزين الحيباة 

تتمتع بزينتها، ال تلبث أن تستحيل إلى تراب مع سائر التراب، تماماً كما أنبدمج المباء و

هو إنّا كانت لنبا عقبول أببدعت وأنجبزت، . أوال إننا نختلف عن هذا بشيء واحد. بالماء

وتمكنببت أن تسببيطر علببى كببل مببا فببي هببذه الحيبباة، مببن حببي وجمبباد، وإنّببا سببطرنا كببل 

 . الكتب لمن بعدنا يزيد عليها شيئاً من فكره وتدبيره إبداعاتنا وإنجازاتنا في طيات

وفببي أعمبباق هببذه األنهببر والبحببار، تتصببارع األحيبباء صببغيرها وكبيرهببا ضببعيفها 

وقويها، يأكل بعضها بعضاً، وحتى الجنس الواحد بين ذكوره وإناثه صراع خفي يفنيبه 

ة واإلنسال، كمبا يقبول بالنهاية موتاً، بسبب ما استهلكه من قواه في الجهد والكد والشهو

 :أبو العالء المعري

 واشذذرف مذذن تذذر  فذذي ا رد طذذرا

  

 

 ينيذذذذت  التدهذذذذتر عبذذذذتَد فذذذذتم وفذذذذر  

أكاد أجزم انبه ال تمبر دقيقبة ببل لحظبة . نحن أشد شراسة من تلك أضعافاً مضاعفة 

من الزمن في كل بقاع العالم، ال يهبرق فيهبا دم، وتزهبق روح، وتهلبك نفبس، ال يردنبا 

 .ذلك رادّ في وعظ واعظ وإرشاد مرشد، وتحليل خبير، وردع نذيرعن كل 

بببروق الشببر تلمببع فببي أجببواء الببدنيا، وهببزيم رعودهببا يصببم المسببامع، والشببك وال 

ريب إن وسائل الدمار وقبد تطبورت، قبادرة علبى أن تبدمر فبي يبوم واحبد أضبعاف مبا 

ته في كبل مبا مبر وتفني من الناس أضعاف ما فقد. كانت تدمره أدوات الحروب القديمة

 .من حروبها السابقة

هنا، في كل بقاع البدنيا صبفوة مبن النباس، يرفضبون أن يكبون اإلنسبان قريبباً مبن 

الببوحش فببي طباعببه، مببن أجببل السببطوة والببتحكم، ويقفببون بصببالبة مببن أجببل إنسببانية 

فكببأن . اإلنسببان، ولكببنهم ينتهببون أيضبباً دون أن يصببلوا إلببى الغايببة، أو يحققببوا المقصببد

غيبر (. ُكل  َمْن َعلَْيَها فبانٍ ) 28بُنَي أساسها على الفناء كما في سورة الرحمن آية  الحياة
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. أن المعروف عند المفسرين أن الفناء عام لكبل مخلبوق ولبيس لألفبراد كمبا هبي الحبال

هببم يقولببون غيببر ذلببك، إن !. وإنببه يكببون علببى الجميببع مببرة واحببدة وفببي لحظببة واحببدة

من أجل اإلنسانية من سبق، يجب أن نعمل نحن لمن هم  اإلنسانية ال تموت، وكما عمل

 .بعدنا

فأنا أعبرف وشببه متأكبد إن البشبرية اجتبازت عقببات . لست أدري بالصواب تماما

كانت الرياح ، وكوارث الطوفانات، والحيوانات الضبارية، وعتبو الطبيعبة فبي . صعبة

رف مبن مالجبئ غيبر فبي حبين لبم تكبن تعب. حرها وبردها، كل هذه تهدد حياة اإلنسانية

الكهوف والمغاور، ولم تبتكر لدفع غائلة الجبوع غيبر مبا هبو مهيبأ حاضبر، مبن فاكهبة 

ولكنها اجتازت كل الصعوبات، وتغلبت، واستفادت من تجاربها فبي عمرهبا . وأعشاب

وتبببدل وجببه . الطويببل، فحصببنت نفسببها، وتمكنببت أن تببتخلص مببن كثيببر مببن المحببن

يقبول الطيببون مبن أولئبك ! لتوطيد سالم دائم والى األببدولكن ما بالها لم تهتد . األرض

 .الصفوة، البد أن يتحقق هذا مهما طال الزمن

قبل أيام قتل طفل في الثانية عشرة رجالً، كان قد قتل والد هذا الطفبل وهبو مبازال 

مبا فعلبه هبذا الطفبل . وحين بلغ هذه السن أرشدته أمه إلى قاتبل أبيبه. جنيناً في رحم أمه

 !ما فيهم من يقتل عادة القتل. ثير من الكبارفعله ك

في بساتينها التبي ال تحبوي . في فرص كثيرة أقوم بالتجوال في أنحاء مدينة الكوفة

غير النخيل وبعض أشجار التوت، والسدر، والصفصباف، تتبراقص عليهبا العصبافير، 

لبى والبالبل، إنها تغرد أو تزقزق، وتمرح وتتنقل من غصن إلبى غصبن ومبن شبجرة إ

أخرى، إني أغبطها، فهي ليست مثلي تفكر بالنهاية، أو بما يمكن أن يبدهمها مبن خطبر 

ال يمكننببي أبببداً أن أكببون مثلهببا رغببم موعظببة الشبباعر إيليببا أبببي . ببباز أو عقعببق أو بببوم

 :عن الحمام والطيور" أيها الشاكي"ماضي في قصيدته 

 تتغنذذذذذى والصذذذذذقر يذذذذذد ملذذذذذك الجذذذذذو

 

 علي ذذذذذذذذذتا والصذذذذذذذذذائدون السذذذذذذذذذبيال 

أقف أمام مصلى اإلمام علي، وفكري سبارح فبي . وحين تجولت في الكوفة القديمة 

أغوار الزمن السبحيق، وكبأني أشبهد خطيبباً فبوق منببره، يعبظ النباس أن ال يتكبالبوا أو 

عببد البرحمن ببن "يتباغضوا من أجل دنيا فانية، ثم تبدو أمامي صورة المعتبدي األثبيم 

رجبل العظبيم، يقطبر منبه دم، طالمبا نبزف مثلبه مبن وقد أنتزع سيفه من رأس ال" ملجم

وأغادره بعبد تأمبل مبّر، . جسد اإلمام وهو يقاوم الشرك والوثنية والعبودية واالستغالل

إلى غرفة تشبه كهفاً، يقال إنها المكان البذي سبجن فيبه المختبار ببن أببي عبيبدة الثقفبي، 

ن يقببع الرجبل البذي أقبام وقفت أجيل البصر فيها وفي فجوات مشبكها، وأتساءل أين كا

ثم فجرهبا وانبتقم مبن قتلبة الحسبين، " التوابين"فيها مرغماً ولم يتراجع بل صمم لثورة 

! تحبببت رايبببة دمحم رسبببول هللا ، و ، وكلبببه باسبببم هللا واإلسبببالم ثبببم عبببولج القتبببل بالقتبببل

 والتوابون نفر من أشترك بقتل الحسين في كربالء، تبعوا المختار بن أببي عبيبد الثقفبي

ضببد بنببي أميببة تكفيببرا عمببا اقترفببوه مببن إثببم فببي مشبباركتهم فببي معركببة كببربالء وقتببل 

 (.ع)الحسين
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وأنظببر إلببى قبببة زرقبباء تقابلهببا أخببرى، هببي قبببة ضببريح مسببلم بببن عقيببل رسببول 

الحسين إلى أهل الكوفة، وقبة صاحبه هاني بن عروة، هما أيضباً قطبرات دم مبن أجبل 

 .-كما نقول-الحق 

اإلمبارة وببالط حجرهبا وسباحاتها وأروقتهبا تسبتطيع أن تبردد وليت أحجار قصر 

أصوات الذين تعاقبوا عليها واتخذوها مساكن، ليتهبا تعبرض البرؤوس التبي أطبيح بهبا 

من الدست، وكؤوس النصر كيف تحطمت بيد المنتصر الجديد واختلطت بدمائهم، إنهم 

والتبأريخ . ب التبأريخاليوم ليسو أكثر من أحاديث على منبر، أو سطوراً فبي بطبون كتب

لكنببه خلببد الظببالم والمظلببوم، . إنببه الكتبباب األضببخم مببن كببل الكتببب. آه مببن التببأريخ.... 

لحبد اآلن، لبيس غيبر  -التبأريخ–وهبو . والحاكم المستبد، والعبد الذي أنتزع منه حريتبه

يبؤمن حتبى ببالملفق منبه بعبض . حكايات، يعيش بفضبلها بعبض، ويسبتثار بهبا آخبرون

وتظل الحياة ميداناً لكر وفر، بين القوي المنتصر والمهبزوم الهبارب،  .ويسخر آخرون

 .كل حين وربما إلى األبد

شببوبنهاور، فيلسببوف ألمبباني، فلسببفته تشبباؤمية، ولكنببه عمببر طببويالً ومببات علببى 

كرسي مائدة الطعام ودون أن يمرض ، فلم تشعر الخبادم إال بعبد أن رأتبه علبى جلسبته 

وهبو القائبل أيضباً نحبن تعسباء إذا !. لكنه بهيبأة الحبي البيقظ دون أن يمد يده إلى الطعام

شبوبنهاور، يبرى الحيباة تعاسبة علبى إي .... تزوجنا ونحن تعساء إذا بقينا بدون زواج 

مبثالً   -الزفانبا-ويبرى حيباة . وإنها ليست أكثر من طريد ومطارد، وآكل ومأكول. حال

رأسبها وذنبهبا، حتبى يقضبي فهي مبن دنيبا الحشبرات، لكنهبا ال تكبف عبن صبراع ببين 

في ترجمة " قصة الفلسفة الحديثة"والزفانا، ورد ذكرها في كتاب ! أحدهما على اآلخر

 . وعرض فلسفة شوبنهاور

هكذا في حياتنا جميعاً أيضاً، ومع ذلك فال تجدون مبن يحبب المبوت، ويرضبى ببه 

ولكبن هبذا أيضباً . الحق إنها جميلة ورائعة، لو عشنا بهبا علبى الطبيعبة. بدالً عن الحياة

والحياة مستمرة، ال يوقف دوالبها . يبدو إني نسيت ما ضرب شوبنهاور من مثل. باطل

 !أحد، إال يكفي هذا رداً لوساوسي؟


 مع الكوفيني أيضًا   
. الجديد، صرت أتنقل من بيت إلبى بيبت 0059منذ أمد وقبل حلول العام الدراسي 

كبان البيبت البذي سبكنته منبذ . غيبر مريحبة البيوت المعروضبة لإليجبار كثيبرة، ولكنهبا

إني أرتكب أحياناً أخطاء، بسبب إني أكره أن . حللت الكوفة َخْيرها جميعاً، وقد غادرته

ففي شهرين متتاليين ارتكبت أمرين، يرى بعض أصبدقائي إنهبا منبي . أخالف إنسانيتي

غ جسببيم كنببت مببديناً، لصببديق يحترمنببي ويحبنببي، مبلببغ سببتة دنببانير، وهببو مبلبب! حمببق

بالنسبببة لمرتبببي الببذي صببار منببذ مببدة وجيببزة عشببرة دنببانير، بعببد أن تخلصببت مببن 

شكا لبي . االستقطاعات عن التوقيفات التقاعدية كذلك من بعض الديون بمناسبة الزواج

هذا الصديق ما يعانيه من قلق، من سوء معاملة ابن عمه له، وهو أجير عنده، بينما هو 
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فحرضببته أن يسببتقل مادامببت . إدارتببه فببي كببل شببؤونهعمببدة عملببه، فهببو المسببؤول فببي 

الحوانيت ميسورة، وأجورها زهيدة، والتجار ال يمتنعون عن تزويدك بالبضاعة بعدما 

وبالطبع صار بحاجبة . هذه النصيحة عمل بها الصديق. عرفوك جيداً خالل هذه السنين

وهكبذا فعلبت . يوأسبدد لبه مبا ببذمت -أتفضبل-لبذا أرسبل ألبّي يطلبب أن . للمال مهما قبلّ 

 .فتسبب لي ضائقة شديدة

جبرى حبديث بينبي . إنها مشكلة يسيرة، ولكنها لمثلبي مزعجبة. ثم حدث أمر البيت

وقبد عرفبت  -كحبال-وبين مالك البيت، وهو علوي شبريف، مهنتبه طبب العيبون القبديم 

 ً جرى الحديث عن الشبجار البذي يحصبل يوميباً ببين . أسرته منذ القدم بهذه المهنة أيضا

كنبت أعلبم إنبه ال ! فنصحته أن يستقل أبنبه بمسبكن، فأستحسبن هبذا الحبل. ته وزوجهكن

. يملك غير هذا البيت الذي أسكنه، وإنه البد سيبلغني بلزوم البحث عن بيت أتحول إليه

وتحولت إلى بيت آخر، لم أجد فيه الراحة، فهو رطب الجدران، غير مبلط وألول مبرة 

ذه البيوت ألنها غير محصبنة تمامبا، إذ تجاورهبا أسمع لصوص الليل يفزعون سكان ه

 .خرائب، وجدرانها غير عالية وإذا سطوا على بيت تمكنوا من أكثر البيوت المجاورة

ببدأ بالبحبث فبي شبارع . صحبت الدالل ليستعرض لي البيوت المعروضة لإليجبار

ور المعبروض هنبا لإليجبار شبقق عاليبة، وتحتهبا مخبازن التمب. النهر، ألنبي أحبب ذلبك

كببان المببدخل مببن الشببارع مشببتركاً، إذن همببا . والحبببوب، وعببرض علببّي أحببدها فقبلتهببا

شقتان، إنهما يشرفان على شارع النهر، ولكل منهما غرفتان فقط، صعود السبقاء إليهبا 

كان الدالل يحبدثني إنهبا كانبت للمرجبع البديني . والمرافق األخرى أيضاً معدومة. شاق

كوفبة أثنبي عشبر بيتباً وسبوقاً بأكملهبا يشبغله اآلن نجبارو اليزدي، وزاد إنه يملبك فبي ال

 . النواعير

المرجببع الببديني الببذي عببرف  -0000نيسببان  09تببوفى فببي  -السببيد كبباظم اليببزدي 

وكبان زعبيم حركبة المشبروطة . بمناوئته لحركة المشروطة، فسمي أنصباره بالمسبتبدة

كمبا أن اليبزدي بعبد ". رأبو األحرا"الشيخ مال كاظم الخراساني الذي سماه المؤرخون 

 0006هذا عرف بمناصرته الصريحة للمحتلين اإلنكليز فبي مسبألة ثبورة النجبف عبام 

 :ومما ينسب إلى خطيب النجف السيد صالح الحلي قوله فيه

 فذذذذو و مذذذذا أدري وإن كنذذذذت داريذذذذا  

  

 

 أيزدي ذذذذا أشذذذذقى الذذذذور  أم يزيذذذذدها 

 :الشاعر الكبير الجواهريوالى هذه األمالك، من بيوت وأسواق، أشار  

 أري ذذذم علذذذى شذذذ  الفذذذراف شذذذواهقا  

  

  قذذذذذذتاال  تـشذذذذذذتكى وطتأهذذذذذذتن فذذذذذذراف 

كبان يشبتمل علبى . وفعالً حين سبئمت سبكنى هبذه الشبقة تبم انتقبالي إلبى بيبت آخبر 

والثانية فيها ثالث غرف،  -لالستقبال–ساحتين إحداهما واسعة فيها غرفة واحدة كبيرة 

إن شببطرها . إنهببا مريحببة ومخيفببة فببي آن واحببد. سببردابينومطببخ، وحمببام صببيفي مببع 

 ً  .األول معرض للصوص، وغرفها واسعة ال أجد الفرش الالزم، إنها واسعة أيضا
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وإنه يسكن القسبم . أخيراً أستقر أمري في بيت يعود لخطيب النجف السيد صالح الحلي

زوجببه العجببوز الببداخلي ويعبباني مرضبباً ال يحتمببل معببه الشببفاء، لببيس لببه فببي البيببت غيببر 

وصببالح الحلببي خطيببب النجببف المعببروف، كببان لسببناً محيطبباً بالتببأريخ . وأصببغر ولديببه

. لكنه عبرف بعدائبه لببعض المراجبع الدينيبة. اإلسالمي والفقه وشاعراً بالفصحى والدارجة

فقد ذكر إنه قال عن الشيخ الشيرازي كيف يصبح أن يكبون إمامباً للمسبلمين مبن فقبد السبمع 

وقبد بلبغ البذروة فبي عدائبه . وسبق أن ذكرت ما قاله فبي السبيد اليبزدي!. مروبلغ أقصى الع

للسيد أبو الحسن الموسوي، فأصدر الفتبوى بتحبريم سبماع قراءتبه والجلبوس تحبت منببره، 

فكف عنه الناس وجانبوه، وناصره الشيخ دمحم حسين كاشف الغطباء ومبع ذلبك كانبت فتبوى 

ً على انه كان يتع. أبو الحسن شديدة عليه فقد كبان علبى المنببر . رض للشيخ دمحم حسين أيضا

مجاوراً لمصلى الشيخ يصيح متأففاً من عدم جدوى تشجيعه لكشف الغطاء كمجتهبد عرببي 

هبذا حبدك، ببس  -نبوع صبغير مبن السبمك نهبري–ما تكببر أببو خريبزة : يريده ضد الفرس

ى القمبي، شبلون شبيطان، ِرجبل وره شبيخ علب: ويقبول عبن الجزائبري. تكبر خرزتك تقتلك

عبن ولبدين، مهبدي وهبو يتكسبب ( م0005/هـب 0040عبام )وقد توفى!. والثانية عند فيصل

زرته مرات وقد أقعده المبرض، فكبان عباجزاً . وهادي وهو خالي الوفاض من أي تحصيل

عن الحديث، وبدا لي في بعض ما يخاصم به زوجه إن ما يبذكر عنبه مبن الحبرص والشبح 

. أما زوجه فقبد كانبت علبى العكبس منبه. يملك أكثر من دارصحيح، مع إنه موفور المال، و

وقببد زودتنببي بمروحببة كهربائيببة ومكببوي، وبادلناهببا المسبباعدة فببي بعببض أمببور البيبببت 

 .والضرورات

مع بعضهم أببيح لزوجتبي االخبتالط بهبم، وأنبا . أنا حريص على عالقتي بالجيران

الخدمببة الممكنببة عنببد مببع رجببالهم، ومببع ذلببك ضببمن حببدود ال تتعببدى التببزاور، وتبببادل 

نباداني . ولكن الغالب أن تكون عالقتي مقصورة على التحيبة والسبالم. الحاجة إلى ذلك

قبدم . وحضرت بعد لحظات. إني أنتظرك في مقهى مهدي: ذات مرة أحدهم، وأسّر إليّ 

مقدمبة فبي أهميبة وضبرورة معرفبة اإلنسبان لتقاليبد  -نصبيحته-لحديثه أو على أألصح 

الحظبت كثيبراً إنبك حبين تتوجبه عصبر  -:ثبم انتهبى إلبى قولبه. يش فيبهالمحيط الذي يع

الخميس من كل أسبوع إلى النجف، إنك تخترق شارع السكة  إلى جانبب زوجبك وهبي 

سافرة، وأكثر من هذا إنك تلتزم وضعاً خارج الرجولة، وأنت تحمل فبي أكثبر األحيبان 

 !. طفلك بينما هي تمشي دون ما يكلفها

ابهببه باقتضبباب ولكببن بتلميحببات إلببى حقيقببة سببلوكه المنببافي وجببدت نفسببي أن أج

. للسببلوك الصببحيح إزاء مسببؤولية الببزوج تجبباه زوجببه وأسببرته، وتقاليببد البيئببة المسببلمة

أيهما خير وأزكى، أن يترك رجل زوجه تسرح وتمرح وهبو ال يعلبم عبن أمرهبا : قلت

، أم أن يصبحبها شيئاً، حين تغيب خمسبة عشبر يومباً ببين كبربالء والكاظميبة وسبامراء

ويتمتعا كالهما بسفرات مخطط لها وتجبوال ومفيبد؟ ألبيس تبرى يبا صباحبي إن أفضبل 

رجل هو من يحب زوجه ويخلص لها مثلما تخلص له، بدالً من جفوتها وانصرافه إلى 

 !.الشذوذ مع الغلمان؟
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 ً كنبت أحببه . وغادر مكانبه بعبد لحظبات. فلزم الصمت. كان وقع كلمتي عليه مؤلما

نسان كريم الطبع تجاه الجار واألصدقاء، ولكن ما نبهته إليه في كلمتبي كبان يحبز فهو إ

وبالمناسبة والشيء بالشيء . كنت أعتقد أن تنبيهه واجب علّي كصديق يحبه. في نفسي

يذكر، إن له أخاً أصغر منه يشتغل بالتعليم، لكنه ومع أنه متزوج من قريببة لبه جميلبة، 

ذات مبرة أن عثبرت ببه زوجبه متلبسباً بالجريمبة فانهالبت وحبدث ! مولع أيضاً بالغلمان

عليه وعلى الغبالم ضبرباً بُكرببة، وجانببت التسبتر لشبدة وقبع الصبدمة والجريمبة علبى 

هبذا األخ كبان قبد تخبرج مبن دار المعلمبين الريفيبة، . نفسها، فشاع األمبر عنبد الجيبران

المتعلم الحديث، علبى ولكنه إلى أسلوب ومعلومات الرجل العادي أقرب من المثقف أو 

لبم يعجببه . طلبب رأيبي فبي موضبوع اجتمباعي. كان يجالسني أحياناً في المقهبى. األقل

 !.ُرح  ُرح: جوابي، فصاح بوجهي بصوته الخشن األجش

ً . صرت أضحك للهجتبه والصبوت البذي قبذف بهمبا الكلمبة كبل ليلبة : وقلبت مازحبا

يصبور العامبة نبباح الكلبب - أسمع هذه الكلمة تطرق مسبمعي تتبردد مبن جهبة البسباتين

. فثبارت حماقتبه وراح يتوعبدني ويشبتم! -ُرحْ .  وهو يالحبق الطبراق لبيالً بمعنبى، ُرحْ 

 .ولكني لم أفكر إن المسألة حقيقة يمكن أن تتعدى هذا الحد

كنت قد قدمت طلباً للمراجع المختصبة للحصبول علبى شبهادة الجنسبية، بنباء علبى 

. قبدمت الطلبب دون متابعبة لبه. معلبم الحصبول عليهباأمر مديرية المعارف الملزم لكل 

تاركبباً أن يأخببذ الموضببوع مجببراه الرسببمي، ولكببن فوجئببت فببي أحببد األيببام بببدعوة إلببى 

معباون شبرطة : مركز الشرطة في الكوفة، واختصر مأمور المركز الكالم معي، قبائالً 

 .قضاء النجف يريدك أن تواجهه، إذهب إليه غداً 

. هبببت إلبببى النجبببف لمواجهبببة معببباون شبببرطة القضببباءصبببباح اليبببوم الثببباني توج

نعم يا ابني، مدير شرطة اللواء أمر أن أبلغك بوجوب مقابلتك له في : وباختصار أجاب

ردّ علبّي البم تكبن قبدمت طلبب الحصبول علبى شبهادة . مبا حقيقبة األمبر؟: قلبت. كربالء

 .الجنسية منذ أكثر من شهر، أعتقد إن األمر حول ذلك

. لى مركز اللبواء يبوم السببت فقبد انتهبى البدوام واليبوم خمبيسوانصرفت ألتوجه إ

كبان أسبم . واجهت المدير الذي قد باشبر مهبام المتصبرف بالنياببة فبي أدارة المتصبرف

وقبد جباءت عنبك . لكبل إنسبان قبادح ومبادح)وقد أستهل تحقيقه " أحمد محفوظ"المدير 

عليك ولم أوكل أمبرك  فأني أشفقت. فأصدقني الجواب. إخبارية تستوجب التحقيق معك

لقد سبرني الرجبل !(. إلى شرطي عادي كيال يقع بيد عدو لك فيرمي على النار الحطب

أجرى المدير معي تحقيقاً مطوالً، بعد أن أمر الفبراش أن . بلطفه هذا، ليت الجميع مثله

ال يسببمح ألحببد بالببدخول، وبعببد انصببراف أحببد زواره المحتببرمين الحبباج عبببد الواحببد 

أنتظرك في مقهى الصراف لنتغدى : بدى هذا المحترم اهتماما بي، فقال ليسكر، وقد أ

 . سوية

إن إخباريبة وصبلت إلبى الجهبة المختصبة فبي : بعد السؤال والجواب انتهبى األمبر

الشببرطة تتهمببك بمراسببلة بعببض الطلبببة فببي ألمانيببا، وان مراسببالتنا هببي حببول النازيببة 
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تيمنباً باسبم " كفباح"خببر تسبمية أبنبي البكبر وإن أحد األدلة في رسالة الم. كمعتنقين لها

 . -كفاحي-أنجيل النازية ومؤلف هتلر المعروف 

في ألمانيا أيام ظهور هتلر، كانت لي صلة بطالبين من النجبف ولبم تكبن لبي معهبم 

مراسلة، هما السيد علي الصافي وعباس الشيخ أحمد كاشف الغطاء، وثالث مبن أهبالي 

وكبان يراسبلني . كنبت المسباعد فبي ترشبيحه للبعثبة بعقوبة هو محمود مصطفى كنونبه

بكثرة كصديق واعترافا بالجميل ولم يكن من ذوي الميول النازيبة، ولكنبه كبان يتحبدث 

عنها دون أن يبدي رأياً مؤيداً أو مناقضاً وغالباً ما كانت رسائله عبن الحنبين أليبام كنبا 

 .المتاعب والغربةنعيشها سوية في القرية نؤدي خدمة التعليم بينما نعاني 

الحق إني وبعض الشبباب مبن لبم يتعبرف علبى النازيبة فبي بلبدها أو فبي كتبب مبن 

ولكن عشق البعض منا لها وترديده ألسم هتلبر كبان نتيجبة . المنشأ ال يصح أن يتهم بها

ثم علمتنا األيام، والكتب النزيهبة إن الخطبأ كبل الخطبأ أن . كرهنا لالستعمار البريطاني

فبي الغبرب إذا كبان المهبيمن عليبه رجبال المبال واألعمبال والشبركات  نؤمن بأي نظبام

 .الكبرى

عدت وأنا أرد نفسي أن ال أفاتح ذلك الشاب عن حقيقبة اإلخباريبة يكفبي إنبي أثببت 

. ولعلي أزيد عداءه لو فاتحتبه ملصبقاً تهمبة اإلخببار علبّي ببه. نزاهتي من التهمة القذرة

 .ل إن أنا غضضت النظروقد أكسب وده ثانية وندمه على ما فع

وبالرغم من أن معظبم أهبل الكوفبة مبن النجبف فبأنهم إذا أرادوا ذم واحبد مبن أهبل 

كما في مداعبة اليعقوبي حين فكر . ، أهل الكوفة قتلوا الحسين"كوفي"الكوفة قالوا عنه 

قائممقام النجف السيد حسن الجواد أن يهتم في تحقيق مشروع ماء الكوفة، فأرسبل إليبه 

 :دمحم علي اليعقوبي مداعباً أبياتاً شعرية منها الشيخ

 ال تنذذذذر أهذذذذل كوفذذذذة الجنذذذذد سذذذذمنا  

 

 وَدع القذذذذذذذذوم ي لكذذذذذذذذذون  ذذذذذذذذذماءا 

 أَو تسذذذذقي يذذذذا ابذذذذن الجذذذذواد أناسذذذذا 

  

 

 حرمذذذذذذوا جذذذذذذـدح الحذذذذذذتسين المذذذذذذاءا 

قُتببل الحسببين بببأمر يزيببد الشببامي األمببوي، . وصببموا الكوفببة وأهلهببا بقتببل الحسببين 

ولكببن أي بلببد صببغير ال ينتشببر فيببه . رب، ال العببراق وحببدهوبجنببود مببن شببتى بببالد العبب

الكوفببة بلببد أبببي . التحاسببد والنفبباق نتيجببة الجهببل أو التببزاحم فببي صببعوبة كسببب العببيش

وأهببتم جماعبة مببن شبباب الكوفببة فأسسبوا ناديببا فيهبا أطلقببوا عليبه أسببم . الطيبب المتنببي

فبي الحبزب البوطني فبي مقبدمتهم دمحم علبي الجاسبم البذي كبان عضبوا " نبادي المتنببي"

وقبد قاسبت الكوفبة شبتى المحبن . العراقي حبزب جعفبر أببو البتمن، وعببد الحسبن سبعيد

 .خالل تأريخها العريق، وما تزال محرومة وبحاجة إلى كثير من اإلصالح


 مع امُلعِلم

فقد رفض عميد أسرتنا . حين انخرطت في سلك التعليم، لم أكن عفوياً فيما قصدت

إن وظيفة التعليم في األبتدائيات تسبتوجب أن يكبون . أن يساعدني في موضوع التعيين
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المعلم مهيئاً بشكل خاص يتالءم ومناهج التعلبيم وإلمبام عبام فلبيس هنباك تخصبص فبي 

إنهبا الوظيفبة . خرى، ربما أجد مكانباً فبي القضباءوعدني أن أتهيأ لفرصة أ. مادة معينة

لكنبي كنبت . التي تتالءم وما تعلمته في معاهد النجف، من علوم العربية واألدب والفقبه

كنت أنزع إلى أن أزج بنفسي في معترك الخدمة األساسية، ضبد . أرمي إلى هدف آخر

فببي مضببمار التطببور الجهببل اآلفببة المببدمرة، التببي تسبببب العقببم، وتحببد مببن قابليببة األمببة 

ومببا أجببد فببي وظيفببة . واللحبباق بركببب األمببم المتحببررة مببن الجهببل والمببرض والفقببر

أو مسبألة ميبراث، أو مشباكل ! القضاء؟ غير أن أتورط في حكم باطل، فبي أمبر طبالق

المتزوجين في حيباتهم التبي هبي عمومهبا لبم تببن علبى أسباس الخيبار، ببل االضبطرار 

 .هوأحياناً كثيرة الجبر واإلكرا

أتبذكر إنبه حبديث لألسبتاذ . قرأت مرة رأياً ألحد رجاالت العلم واألدب عبن المعلبم

فبذكر األسبتاذ لبه . وقد استشاره رجل فبي أن يخبّرج أبنبه معلمبا" أحمد أمين"المصري 

المعلبم فبي رأيبه ضبربان، ضبرب يبأتي إلبى التعلبيم لضبمان !. رأيه في المعلبم والتعلبيم

الضبرب مبن يبؤدي الخدمبة خليطباً مبن المنباهج العيش من مرتب مضبمون، ومبن هبذا 

المقببررة، وأسبباطير العجببائز، وذهنيببة الطبقببة المتحكمببة، ومببنهم مببن يجيببد اللعببب علببى 

أمبا الضبرب (. الببس لكبل حالبة لبوسبها)الحبال، كبهلوان متمرس، متمثالً بقبول القائبل 

تي قد تبؤدي الثاني فمعلم يحمل رسالة، يعرف إن أمامه العقبات الصعاب، والمخاطر ال

فبال . إنه يدرك إن الجهل عدو، له حلفباء يسبندونه، همبا المبرض والفقبر. به إلى الهالك

مناص إذن لهذا المعلبم مبن التنبيبه خبالل عمليبة التعلبيم إلبى هباذين العبدوين فبي حلفهبم 

المعلبم (. كباد المعلبم أن يكبون رسبوالً )أحببت ذلك المعلم الذي قال فيه شوقي . البغيض

أحببراراً، ال ليصببيروا لببه عبيببداً، المعلببم الببذي يجعببل الحببرف مضببيئاً ينيببر الببذي ينشببئ 

هذا هو المعلم البذي . السبيل للسارين، ال ليؤلف كلمة ميتة، أو جملة خاوية ال معنى لها

أعجبني أن أكونه، ال في المدرسة وعلى أسماع الصبغار، ببل فبي كبل مجبال تسبمح ببه 

 .المناسبة

قالهبا عبام افتتباح ثانويبة  لجذواهريام ذدي ببر دمحم ومن قصيدة لشاعر العرب األك

الحي، مقطع عن المعلم والتعليم تجسبيد رائبع لرسبالة المعلبم منهبا هبذا البيبت البذي هبو 

 :خالصة المطلوب من المعلم

 هيذذذذا لنذذذذا نشذذذذأ كمذذذذا انصذذذذ  الحيذذذذا

  

 

 

   راعذذذذذذتداالطفذذذذذذتا  ونشذذذذذذأ كذذذذذذالزلز 

 
 فلقذذذذذذد رأيذذذذذذت و يخلذذذذذذتق رحمذذذذذذة  

  

 

 للتمذذذذذذرد مذذذذذذتاِرداَملَكذذذذذذا و يخلذذذذذذق  

أنا ال أنكر . أني أتحرق ألماً وأنا أرى األكثرية من المعلمين هم من الضرب األول 

كما ال أنكر أنهم على أي حال يقدمون خدمة  ال . أنهم ال يستطيعون أن يكونوا غير هذا

 . تخلو من فائدة

 نقببل بعببض المعلمببين وجبباء مكببانهم 0059/0050فببي بدايببة السببنة الدراسببية هببذه 

اثنان منهم من مدينة كربالء، وثالث من الحلة وراببع مبن العمبارة، ومبن . معلمون جدد



 

 199 

النجف شاب جديد علبى التعلبيم، شبديد الحيباء، حتبى إنبه تهيبب دخبول الصبف، وواحبد 

وهبو أنيبق . أما مدير المدرسة فكاظمي، كبان مبديراً إلحبدى مبدارس كبربالء. فلسطيني

ة، ولكنبه يبرفض االخبتالط ببالمحيط، ولعبل مبرد في ملبسه، وبيتبه، يحبذق أمبور اإلدار

بعبد أيبام مببن مباشبرته، أقتبرح علبى المعلمببين أن . هبذا إلبى مبا هبو شببائع عبن الكبوفيين

إنه يقترح علينا أن . يكونوا كتلة موحدة داخل المدرسة وخارجها، وأوضح عبارته هذه

جميبل أن نتمشبى فبي  فماذا يمنع أن نتآخى، فعند انتهباء البدوام الثباني. ال نختلط بالناس

شارع النهر الجميل، أو مشية نختبرق بهبا البسباتين عصبر الثالثباء إلبى مسبجد سبهيل، 

وفببي يببوم آخببر إلببى مسببجد الكوفببة، وسببفرات ننظمهببا فببي أيببام الجمببع، أو فببي العطببل 

القصيرة إلى األمكنة القريبة، وأقترح أن نتنباوب بإقامبة والئبم خاصبة فبي الغبداء، يبوم 

ولليببالي . ع علببى واحببد منببا أن يعببد الوليمببة حسببب رغبببة اآلخببرينواحببد مببن كببل أسبببو

ونفذنا المنهاج المقترح دون أن . منهاجها، جلسات تقتصر على الشاي والقهوة والفاكهة

انكمباش تبام حتبى . أما هو كما أراد لنفسه -عدم االختالط بالمحيط-نلتزم أهم قصد منه 

بدو فيه الترفع والتعالي جليباً، وحتبى فبي مع المعلمين، يتعامل دائماً بأسلوب مسؤول، ي

مجال المداعبات، وتبادل النكات والطرف، يزجي النكتة بلهجة متكلفة، والبد أن تكون 

المقصود مبن هبذا . -بالشقة وغل أيدك-ماسة لمن يوجهها إليه، كما يقول المثل الشعبي 

النتقبباص أو المثببل لببيس الغببرض مداعبببة بريئببة، وإنمببا بطيهببا الهببزء والسببخرية أو ا

 .اإلحراج والمضايقة لدوافع خاصة

وكانت السفرة المقترحة بعد عطلة منتصف السنة، إلى قضاء الهنديبة، علبى ظهبر 

كانت حقاً سفرة ممتعبة، كلنبا . يعود لتجارة والد أحد المعلمين الكوفيين" ماطور"سفينة 

آخببر يببدير فببي مشبباغل، هببذا يعببد الشبباي، وهببذا يعببد الببرز للطبببخ وهببذا يعببد القهببوة، و

الحاكي، بينما أحبدنا يلبتقط لنبا الصبور ونحبن نقبوم باألعمبال الالزمبة، والسبفينة وسبط 

. وحين جن الليل وبعد غفوة حلوة اسبتيقظت علبى ضبجيج صبحبي. النهر تسير بسرعة

ماذا حدث لكم؟ أتنوون السباحة : فوجدتهم جميعاً قد تخلوا عن معظم مالبسهم، تساءلت

إن . فحدثوني بالمفاجبأة التبي كبادت تكبون كارثبة. ل شديد البرد؟بهذا الليل، والجو مازا

مروحببة السببفينة علببق بهببا شببجر وصفصبباف تحببت سببطح المبباء فعطلهببا عببن الحركببة، 

فردهببا التيببار مببع مجببراه إلببى الببوراء بقببوة فهيأنببا أنفسببنا . والسببفينة فببي منتصببف النهببر

مببع األمببواج أشببفقنا عليببك أن تمببوت بعببد صببراع : وضببحك أحببدهم، وقببال. للسببباحة

 !. فتركناك نائماً لتموت بهدوء

بعببد عنباء ورجببوع إلببى مسبافة بعيببدة خببالل . كبان المالحببون قبد أبببدوا جهببداً كبيبراً 

إلى هذا الحبد ونحبن علبى خيبر مبا يبرام . وعادت السفينة تواصل المسير. نصف ساعة

فاء لكن يبدو أن بعض الناس في سرائرهم كالماء فبي حبالتي الصب. من اإلخاء والصفاء

إنهم قد يخفون ما في نفوسهم ألمد حتى يجدوا مببرراً إلظهارهبا، وقبد يعملبون . والكدر

 .على خلق المبرر خلقاً وبدون حق

هببذا لببم . فمببدير المدرسببة حببين وزع دروس العربيببة، اختببارني للخببامس والسببادس
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فببي عهببد " الشببيخ دمحم رضببا الببذهب"فحتببى صبباحبنا المعمببم النجفببي . يكببن أمببراً جديببداً 

ولم يعهبد بهبا هبذا المبدير . مديرين السابقين لم يعهد له بتدريس العربية لهذين الصفينال

كنت أكثر كل زمالئي احتراما له حسب شبعوري . للفلسطيني لعدم تفهم التالميذ للهجته

وحبين . اتجاه فلسطين والفلسطينيين، دعوته وزوجه إلى بيتي في بداية وصبوله الكوفبة

هما حين يخرج هو وزوجه ألنها سافرة، منحتها عباءة مبن شكا لي تجمع الصبية وراء

وألزمت زوجتبي . زوجتي، وتوسطت لهما لدى أحد البزازين فتزودوا بالقماش وعباءة

كبل . أن تصحبها دائماً فتعرفها ببيوت نساء المعلمين، في أيام القبول المتعارف عندهن

ليببت أنببا . ريس العربيببةهببذا لببم يَحببْل دون انفعالببه ضببدي، ألنببه يببرى نفسببه أجببدر بتببد

والمبدير وأنبا لبم نطعبن بجدارتبه، رغبم إنبي ال أعبرف . المسؤول عبن توزيبع البدروس

 .مدى تلك الجدارة، ومبلغ علمه

! لست أدري أي مصيبة بدت مني علبيهم، فجمعبتهم والفبت بيبنهم علبى محباربتي؟

. انيالشببيخ علببى شببيبته كببان يببدّس، أمببا بقيببة رفاقببه فقببد أعلنببوا الحببرب بأسببلوب صبببي

كنببت . شببربه الفلسببطيني، الكربالئببي حسببن صببفائي..... وهببؤالء هببم جليببل األعرجببي، 

كلما عدت لغرفة المعلمين بعد انتهاء الدرس أجد دفاتري وكتبي ومعطفي مبعثرة علبى 

مبن يببا . وتكبررت فتسبباءلت أمبام الجميببع. حسببتها للمببرة األولبى صببدفة! أرض الغرفبة

أقبرب مبا تكبون إلبى تكشبيرة جببان كانبت تشبير ترى عمل هذا؟ االبتسبامات التبي هبي 

كان أحدهم يطرق بنظره وبصمت، وعيبل صببري لتكبرر هبذا التحبدي، ! إليهم بالتهمة

ورفعت األمر إلى المدير فاستدعاهم ونصحهم بعبد . وكشفته عن طريق مراقبة الفراش

 سببيطر علببى -المقصببود أنببا-إن فببالن : فأجيببَب بوقاحببة. مببا اسببتدرجهم لمعرفببة الببدافع

 !.إرادتك وأستغلك ضدنا

تتسبم ببالطيش حتبى لكأنبه بسبن . نبوازع محبدودة. هذا هو المعلم العادي، هذا شأنه

وال أدري كيببف فقبببدوا . وتطببور التحببدي إلبببى قببارص اللغببو وببببذيئ الشببتائم. مراهببق

 !.حياتنا في خطر من فالن: رشدهم، فأبرقوا إلى مديرية المعارف

حسببن الصببباغ وهببو شخصببية المعببة فببي ومفاجببأة جبباء مببدير المعببارف األسببتاذ 

. علبت أصبواتهم، واختلطبت. خال بمدير المدرسة، ثم استدعاهم، ولم يستدعني. التربية

لكنبي بعبد . لبم أفباتَح بشبيء. وحين انتهى الدرس وكفوا عن النقاش دخلت مع المعلمبين

ومبا هبي إال ثالثبة أيبام حتبى جباءت أوامبر . أن غادر المدير المدرسة علمت بكل شيء

ال بأس، فألَر ماذا بعد؟ . نقلهم، عدا العماري فانه نقل إلى المدرسة الثانية بنفس الناحية

وهبو مبن  -المعلبم الكربالئبي-إن صباحبه المعتمبد . المدير في الواقع ليس لبي بصباحب

كبان يعبيش األيببام القليلبة التبي قضباها هنببا باتصبال وثيبق معبه، لببم . أسبرة أرسبتقراطية

 .  ثم أعيد إلى مدينته. وقت النوميفترقا إال عند حلول 

ووشوش الناس الكوفيون، إشاعات غامضبة حبول المبدير، يلمحبون بأسبماء ثبالث 

اثنتببان مببنهن فلسببطينيات، والثالثببة . معلمببات، يسببكنَّ فببي شببقة مجبباورة لبيببت المببدير

إنهببم يمتببدحون صببالبتها وعببدم انزالقهببا، وسببقوطها فببي شببباك المببدير، الببذي . بغداديببة
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كثبر اللغبط والحبديث، لسبت . بعد زوجته منذ مدة إلى ذويها بحجة المبرضعرف عنه أ

أجزم بصحة ما يشاع، ولكن ذلبك غيبر بعيبد عبن البنفس اإلنسبانية، حبين تضبيق عليهبا 

المسببالك، بفعببل المخبباوف التببي تسبباورها، مببن مغبببة الثقافببة الصببحيحة، التببي ربمببا 

فارغباً كالطببل،  -عباً بباتزانطب-كبن مبا شبئت، ماجنباً، خليعباً . تعرضها لغضب األسياد

هبذا يكفبي لرضباهم عنبك، . قشرياً في حقيقتك، ولكنك تحرق البخبور ألصبنام المجتمبع

ولكببن ال تنظببر إلببى بعيببد، والببى األعمبباق، لتتعببرف نببوع !. ويسبباعدونك عنببد الحاجببة

 !السوس ووسائل مكافحته وطرق الوقاية
 

 السياسة واألدب
إني ما أزال أميل في كثير من األحيبان  وهل ترى أنا مصيب أم مخطئ فيما أرى؟

أحببد أصببدقائي حطببم رأيببي هببذا بأسببئلة مقتضبببة . إلببى أن يبتعببد األدب عببن السياسببة

 .ووجيزة

ما رأيك في أديب جعل شبعره وقصصبه وقفباً علبى جمبال القمبر، فبي سبكون : قال

ها والحسببناء، تتمايببل بقببد. الليببل، والزهببور والفراشببات تنتقببل بينهببا بأجنحتهببا الجميلببة

وشباعر آخبر، يتحبدث عبن . األهيف، وشعرها الفاحم يزيد جمبال وجههبا سبحراً وبهباءً 

الجياع وهم يؤلفون الكثرة الغالبة ومنهم الكادح، والعامل والفالح ، ومنهم يَُجنَد المئات 

هبؤالء جميعباً علبيهم . ومنهم الكادح، والعامل والفبالح. لينقذوا الوطن، ويدحروا الغزاة

ولكن إذا كانوا جياعاً، هل تنتظر منهم تفانياً في الدفاع، وإخالصا . وطنعماد األمة وال

 في العمل، ووعياً صحيحاً تجاه قضايا األمة والوطن؟

ثم ماذا تفهم عن السياسة؟ تُرى هل السياسة حبزب لبه زعبيم، يضبع منهاجباً للفبوز 

نببت ؟ وإذا كا!فببي الحكببم، فيرتقببي كراسببي الحكببم هببو ونخبببة مببن مؤيديببه ومؤازريببه

األحزاب متعددة؟ وكل يدعي وصالً بليلى، فمن يا ترى في رأيك الصائب والمخلبص؟ 

عدت إلى أيبام . كنت أناقش نفسي وهو يتحدث ويلقي أسئلته. وانتهى النقاش بيني وبينه

!( مبن مهبدي ورسبتم َخلّبوهَ؟)في مواكبب العبزاء " نهوس"سلفت، حين ال ندري ونحن 

ناسبين أن رسبتم ومهبدي . ازي، العنبين اإلنكليبزونذري الدموع أسبفاً علبى فيصبل وغب

 . انتهت آراؤهما دائماً، وكثير غيرهم إلى جانب المعاهدات الجائرة

هكذا كنا نخوض السياسبة بفهبم خلبيط ببين الطائفيبة والوطنيبة ببل وحتبى اإلقليميبة 

 ً ونتعصببب للملببك وهببو آلببة أختارهببا اإلنكليببز، ووطنيتببه ليسببت أكثببر مببن الفتببة، . أحيانببا

. فظ بواسطتها على تاجه، بين الذين جاؤا ببه لينفبذ مطبامعهم، وببين مطبامح رعيتبهيحا

هكذا كنبا نعتقبد إن مهبدي المنتفكبي ورسبتم حيبدر شبيعيان ووطنيبان فبي آن واحبد، وال 

وقبد . ولبم نفكبر مبا عوامبل مجيئهمبا إلبى الحكبم وذهابهمبا عنبه. نفهم مركزهما الطبقبي

أن هذا بتدبير من نوري السعيد، هبذا الشبائع وقيل  06/0/0059اغتيل رستم حيدر في 

أما بعض الساسة الذين عرفنا فيهم النزاهة واإلخالص، فهم ببين سبلبي ! مع انه صديقه

ربمبا كبان . في مواقفه حين تتأزم األمور، فهو يعتزل العمل، ويتجنب خوض المعبارك
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يتحولبون،  محقاً فيما يفعل، ربما كان قد جرب الكثيرين ممن عمبل معهبم، ورأى كيبف

وكبأن المببادئ السياسبية أشببه مبا تكبون بالمنبازل فهبم . ثم يجيبدون اللعبب علبى الحببال

يتحولون من منزل إلى منزل، حسب مبا يتيسبر فبي ذلبك المنبزل، مبن طمأنينبة وراحبة 

 !وآخر نزيه ولكنه يكتفي بالمعارضة الوديعة؟. ومطمح

دول كثيرة كبيبرة وصبغيرة لقد زاد لهب الحرب في الميادين األوربية، فقد تهاوت 

تحت رحمة االحتالل النازي، بلجيكا، هولندا، ولكسمبورغ إذ غزيت مبن ألمانيبا ببدون 

نيفيل "وتعقد الوضع وأمسى خطيراً مما أدى إلى استقالة رئيس وزراء بريطانيا . إنذار

الببذي شببكل حكومببة ائتالفيببة مببن المحببافظين والعمببال " تشرشببل"فخلفببه " تشببامبرلن

فرنسبا . هكذا تهاوت أمام قطعان النازية دول كانت تتحكم بمصبائر شبعوبها .واألحرار

االستعمارية، خافت أن تمس القصور األثرية، خافت على جمال باريس وليالي باريس 

رئببيس وزراء فرنسببا ببباريس " بيتببان"وسببلم المارشببال . فاستسببلمت بأسببرع مببا يتوقببع

" ديغبول"داخبل فرنسبا، واتصبلت ببـ  وتم تشكيل المقاومة السبرية. للغزاة بدون مقاومة

وسبتتحمل عببئ . الذي جمع فلول جيوش فرنسا في الخارج وألف حكومة فرنسا الحبرة

 . االحتالل ومقاومته الجبهة الشعبية

والشعوب الضعيفة التي كانت ترزح تحبت . يبدو أن للنازية دعاة ينفخون باألبواق

تصبدق الدعايبة  -كرهها االستعمارلجهلها بواقع األمور أو ل-وطأة االستعمار، صارت 

يقولبون . بل وتنشرها على مدى أوسع، مضيفة إليها كلما ساعدها عليبه الخيبال. النازية

إن جحافببل هتلببر تنببدفع كالسببيل وأن لدباباتببه ألسببن لهببب تمتببد عببدة أمتببار، فتحببرق مببا 

 .أمامها، وتذيب الجليد والجدران

سبتمعون خاصبة الشبباب حبول حين يكبون موعبد أخببار إذاعبة ببرلين، يتبزاحم الم

حّي : ينصتون صامتين، ويطفح البشر على وجوههم حين يهتف يونس بحري. المذياع

البذين  -اإلنكليبز-إنهم يحسنون الظن، ويأملون الخير حين تتوعد هذه اإلذاعة !. العرب

قد أصبحت ( الحرية تؤخذ وال تعطى)يبدو أن الحكمة القائلة . وهبوا فلسطين للصهاينة

فلسببطين البقعببة التببي ال تزيببد ! فلسببطين أخببذها الصببهاينة، وسببيعيدها لنببا هتلببر. باطلببة

وهي محاطة من كل جانب بدول وممالك عربيبة، يغزوهبا  ²ألف كلم 24مساحتها على 

بينمبا تكتفبي حكوماتنبا العربيبة أن تسبتعرض . غاز عاش دهراً طبويالً فبي التيبه والذلبة

وتُلَقّبن األطفبال هبذه . مبن عهبد نبوخبذ نصبر أمجاد السلف من أيام صالح البدين، ال ببل

حين . أن بعض الشعراء أشار إلى عجزنا، ربما دون أن يدري! األمجاد أناشيد وأغاني

 :أستنجد

 أيذذذذذذذذن صذذذذذذذذال  الذذذذذذذذدين

 

 يذذذا يذذذوم كذذذي يحمينذذذي 

 
صببالح الببدين وغيببره، فببي حيبباتهم، أدّوا مببا علببيهم مببن واجببب، فببأين نحببن مببنهم؟ 

لفلسطين ثم وهبوها للصهاينة، ولكننا ما نزال أشبد حرصباً علبى اإلنكليز كانوا محتلين 

 !صداقتهم؟
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وسبتكون بالدنبا قواعبد لطيبرانهم، ومراكبز . سيشتد أوار هذه الحبرب أكثبر وأكثبر

كبل هبذا . لجيوشهم، وستصادر حرياتنا والتي هي في الواقع فقط مسطورة في الدستور

لسببنا نعلببم النهايببة . رتببل الخببامسسببيتم بذريعببة حمايببة الجيببوش الحليفببة ممببا سببموه بال

بالضبط، ولكنا نعلم إن الصبراع يبدور ويحتبدم مبن أجبل اسبتعباد الشبعوب ال مبن أجبل 

 . حريتها كما يتوهم الذين يُصفقون النتصار الجيوش النازية


 وشوشة بني الناس 
حين تسمع الناس يوشوشون بأحاديبث تتعلبق برجبال السياسبة عنبدنا، فبألن تحبول 

لببى فببالن، وفببالن حببين انسببحب رئببيس حزبببه مببن الببوزارة، بقببي هببو فيهببا، كتلبة فببالن إ

وفالن أعتزل العمل السياسي، وفبالن يسبتمد أفكباره . مؤثراً كرسي الوزارة على المبدأ

فكبل هبذه . ال تستغرب ما سبمعَت أببداً . من وكالء النازية، ولو إنه لم يتظاهر بوالئه لها

إن وضببعنا الحاضببر كببالبحر . فة صببراحةوإن لببم تكتببب عنهببا الصببحا. ليسببت أسببراراً 

الهادئ في ظاهره، ولكن فبي داخلبه معبارك حاميبة، الحيتبان الكبيبرة تهباجم الصبغيرة، 

، ببين البدفاع عبن حياتهبا وببين "كّروفبر"ومختلف الحيوانات من أجل العيش هناك في 

في ففي لحظات قصيرة تنتهي حياة المئات من تلك األحياء . المجازفة من أجل معيشتها

. جوف البحر، بينما نجد نحن أمتع اللحظات في منظر البحر، حين هدوئه وحين هياجه

يتأثر اإلنسان بما يشاهده بعينه فقبط، لبذا أيضباً ال نشبعر تمامباً بمبا تفعلبه قناببل الحبرب 

 .اليوم، من هدم منازل على رؤوس ساكنيها، وكيف تمزق أجسادهم شظاياها

مبا هبي األسبباب  ومبا هبي . كبم وزارة ألفبتكم وزارة سبقطت، و 0004فمنذ عام 

وال تفصح عنه األلسبن . النتائج؟ ما الذي يختفي وراء تلك األسباب، مما ال تراه العيون

منذ قيام حركة بكر صدقي بانقالبه ومجبيء حكمبت سبليمان لرئاسبة البوزارة . واألقالم

كومببة حتببى تشببكيل رشببيد عببالي الكيالنببي لحكومتببه التببي سببماها ح 20/00/0008فببي 

الببدفاع الببوطني ثببم هزيمتببه وعببودة الوصببي عبببد اإللببه ونببوري السببعيد ثانيببة فببإن عببدد 

إن عدد البوزارات سببع وزارات أو . الوزارات يدل على عدم استقرار العراق وحكامه

 !.ثمان تكرر فيها استيزار نوري مرتين

زعمببباء السياسبببة الموجبببودون اليبببوم أجمبببع، البببوطني المخلبببص حقببباً والمبببوالي 

أمببا الطلبببة، العمببال، الكسبببة ! لالسببتعمار يببرون إن العمببل السياسببي مببن حقهببم وحببدهم

إن هبم هبّبوا بانتفاضبة إلعبالن آرائهبم . والفالحون فإنهم يتجاوزون حدودهم وأقبدارهم

دائمبباً يسببتغلون تببذمر الطلبببة  -ونمببن أي لبب-ولكببن السببادة المعارضببون !. ومطببالبهم

فإذا ما انتصروا علبى . والعمال ليصولوا على خصومهم وليهزموهم من كراسي الحكم

الخصوم، صاحوا بوجوه المطالبين، الزموا الصمت ريثما يتسنى ألولي األمبر، النظبر 

 ال بل إن بعض أولئك حالما يملك زمام الحكم، يببدأ العمبل أوالً ! في القضايا والشؤون؟

بكيفية التخلص من بعض شركائه، بينما يغازل معارضيه، ويلوح لهم بغصبن الزيتبون 

حببدث مثببل هببذا حببين تببم انقببالب بكببر صببدقي فببي . فيمببا يخببص مصببالحهم الخاصببة

بعببد أتفبباق تببم بينببه وبببين حكمببت سببليمان، الببذي كببان إذ ذاك يعمببل مببع  20/00/0008
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دخبل بعضبهم البرلمبان، فلمبا فأسبتوزر بعضبهم، وأ" جمعية اإلصالح الشعبي"جماعة 

وراح يغبازل المعارضبين مبن أقطباعيين . أحس بعدم رغبة بكر صدقي، تنكر لزمالئبه

وكبانوا يتهمبون الجمعيبة وأعضبائها بالشبيوعية، فبأذعن لهبذه . ومالكين من السياسبيين

ثبم . وهكذا نزعت الجنسية من بعض وطردوا من العراق واستقال اآلخبرون. الدعايات

وعباد . كبر صبدقي ببنفس الطريقبة التبي انتهبت بهبا حيباة جعفبر العسبكريانتهت حيباة ب

 .الحكم ثانية إلى نوري وزمرته

نعبرف إن العبالم اليبوم فبي حرببه وسبلمه ال يشببه عبالم . نحن بني العصر الحبديث

العبالم اليبوم . أيام كانت عدة الحرب، سيف ورمح ونبال، على الخيبول والبغبال. األمس

ة، وسائط النقل اآللية والبحرية والجوية، ذات السرعة الهائلة، اختصر مسافاته الشاسع

 ً ولعبل . تعززها وسائل االستكشافات العجيبة، من برق ورادار، وما ال نعرف عنه شيئا

مببا يشبباع علببى األلسببن، مببن أن هنبباك لببدى األوربيببين واألمريكببان مببن وسببائل التببدمير 

كحببرب الجببراثيم، . عقولنبباوالتخريببب، مببا هببو أغببرب مببن الغريببب، ممببا ال تتصببوره 

 .والصواريخ ذات المدى البعيد، والقوة الخارقة

من نكبون إذن لبو شببت حبرب بيننبا وببين المسبتعمرين؟ ومبن نكبون لبو أن بالدنبا 

صبببارت سببباحة حبببرب ببببين اإلنكليبببز واألمريكبببان؟ بببباألمس اسبببتعنا بببباإلنكليز علبببى 

واليبوم؟ . مبا طبردوا العثمبانيينفكانت النتيجة أن احتبل اإلنكليبز بالدنبا بعبد . العثمانيين

اليوم يرى كثير من السادة الذين يتزعمبون قضبيتنا الوطنيبة ضبرورة التزامنبا بصبداقة 

وأشبار الشبيخ دمحم علبي اليعقبوبي إلبى . اإلنكليز ليحمونا ممن هم أشد منهم بطشاً ونكاالً 

عبائهم حالنا بقوله في أعقاب هروب الوصي والهاشمي، وهو يشير إلى اإلنجليبز فبي إد

 :هذا الذي آمن به الموالون لهم

 و لندن ليتس ب ا حتاميه  جاءف لتحمينا على زعم ا

طالمبا هبم لبم يبدربوا شبعبهم طيلبة هبذه المبدة علبى . حقاً إنهم مصيبون ببرأيهم هبذا

ذلك ألنهم يخافون منه علبى مصبالحهم أكثبر مبن خبوفهم مبن . استعمال حقه في الحرية

 !المستعمر نفسه

ت تجلس فبي مقهبى أو نباد أو ديبوان غيبر حبديث الحبرب، وهجبوم لست تسمع وأن

جنببود النازيببة الكاسببح، والبببد أن التجببار بببدأوا يخفببون أهببم البضببائع أو يكدسببون مببا 

يشترون في المخازن، ليوم يصعب فيه االستيراد، فترتفع األسعار، الواحد إلى عشرين 

 ً ذا اتسببعت ودنببت مببن ولكببن الحببرب إ. لحببد اآلن لببم يظهببر مثببل هببذا للعيببان! ضببعفا

أنبا واحبد مبن . ليكن ما يكون. مستعمرات اإلنكليز، فإن كل شيء محتمل سيكون حقيقة

 .التي ال أعلم ستطول أم تقصر -على األقل هذه الفترة-هذا المجموع، فال أغتم 

 

 عائليت 

إنه . 09/2/0050إني فرح اآلن بوليدي الجديد الثاني، هو أبني َهّمام الذي ولد في 

" حسبين"عمه . هادئ للغاية، ال يشبه أخاه الذي كان كثير القلق في يقظته ومنامهوديع 
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" وذات صببباح طببرق ببباب البيببت قبببل شببروق الشببمس مببع أحببد أسبباتذتي . يحبببه كثيببراً 

قال إنهما جاءا مشياً علبى القبدم مبن النجبف دون أن ". المرحوم الشيخ قاسم محي الدين

ال وهللا : ن أسبتاذي وقبد أنهكبه التعبب، ردّ عليبهتكون لهما نية الوصول إلى الكوفبة، لكب

البد إن الحبديث ملبذ فبوق : قلت. إنها خدعتك، أشغلتني بالحديث فأنسيتني مشقة المسير

ببدأ الحبديث مبن بباب األدب ثبم زجبه . أجاب إن أخباك مبزج السياسبة بباألدب. التصور

ً . بالسياسة، وما يتمخض عنبه الوضبع العبالمي الخسبارة اآلن  الشبك أن: ثبم قبال مازحبا

 .فهيا أسرع وقدم ما يعوض. تقع عليك، فإن المشية استنفذت كل ما في الجوف

كانت عالقتنا بالشيخ قاسم محبي البدين وطيبدة عبن طريبق اببن خالبه البدكتور عببد 

كببان مببن أهببل الفضببل واألدب، وتجلببت براعتببه فببي تببدريس علببم . الببرزاق محببي الببدين

ثببم لمببا أشببتد أوار الحببرب . األدبيببة البارعببة وكببان ظريفبباً ومببن ذوي النكتببة. العببروض

وأنشطر الناس بصراحة عند دخول اإلتحاد السوفيتي الحرب ضد ألمانيبا النازيبة، فبإن 

 .  عالقتنا خفت معه ومع الدكتور إذ إنهما يؤيدان الحكم الملكي ورجاله

ظننت إنبه : وعاد أخي يحمل صغيري ذا العيون الخضر كان يقلبه، ويحدث الشيخ

وأمببام . وينبباغي بمبرح هبادئ" الكلبة"لكنبي وجدتبه يحببدق فبي الفضباء مببن داخبل . نبائم

وفبي بيبت أبينبا . أحب أن أعرض عليك أمر انتقالبك إلينبا، إلبى النجبف: الشيخ قال أخي

نبا وأنبت ولبداه اللبذان يسبتطيعان أن يكفيباه أ. أبي تقدمت ببه السبن. تستقل في جناح منه

ما رأيك؟ إنك الشبك تعبرف مبدى ارتياحبه وسبروره . أمر العيش، وإدارة شؤون العيلة

إني أخشى أن أفقد حبه إن تأججبت يومبا : قلت. وهو يرى ولدين له يقومان على خدمته

: أجباب. اشبتعاال فزادتهبا" شقيقتنا"ما نار الفتنة بين العمة والكنة، ونفحت فيها الوحيدة 

 . إنه يتعهد ويضمن أمر السالم وحقوق الجميع

وثوقي بأربعة في جبهبة أغلبب مبن أثنبين فبي جبهبة وإن . وثوقي بك أكبر وأكبر -

 .كان لها الحق، ومع هذا فدعني أفكر

وأقتببرح أن تمهببد لببه بببدعوة الوالببد وبعببض . إن هببذا ضببروري: لكنببه عبباد فأكببد

عشبباء حسبب مقتببرح الوالببد مبع القهببوة والشبباي . وفبةاألصبدقاء إلببى ليلبة فببي مسببجد الك

صبفق الشبيخ لكبل مبا سبمع، وأنهبال علبي . لسهرة شباعرية، يحبدد الوقبت المناسبب لهبا

بببالطبع أنببا فاتحببت صبباحبتي بمببا فوتحببت بببه مببن أمببر . بسببيل مببن المببواعظ والنصببائح

ً . ما من شك إن كل زوجة تؤثر االسبتقالل علبى حيباة الشبركة. االنتقال أومبن  أنبا أيضبا

االستقالل رغبة غريزية في بني اإلنسان، . أكثر بإن ذلك أفضل، وأحفظ للحب والسالم

 .ولهذا هم يكرهون هذه الحرب القائمة اليوم

إنبه . إنهبا واثقبة ببأن رصبيدها قبوي. لذا لم تبد أية معارضبة. زوجي تثق بي كثيراً 

أن ال يشببوا علبى  الثقة بي أوالً في حرصبي علبى سبالمة حبنبا، ومسبتقبل أطفالنبا علبى

 .وثانياً، نفوذ شخصية أخي بين والديه وأختنا الوحيدة. حياة مشوبة بالكدر

في تلبك األيبام أيضباً، أيبام نيسبان ذي البريح المعطبر مبن أريبج األزهبار، وأنفباس 
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الربيع، كنت قد وعدتها أن أمتعها بسفرة مبهجة إلبى الهنديبة، إلبى صباحبتها أم عزيبز، 

 .وعلى طريق النهر

قبل الليل فأطبقت علّي الوحشة قبل أن آوي إلى البيت، بعد الفراغ مبن التبدريس وا

أمببا هببذا فعببز . عببش الليلببة وحببدك. تببذكر أيببام العزوبببة. قلببت لنفسببي... آواه . المسببائي

ففي أيبام البوالدة . إذ ليست هذه المرة األولى التي أعيش لوحدي كأيام العزوبة. صحيح

فهبو . إن اإلنفراد أحياناً ملبذ. م قرب الكوفة من النجفكنت أعيش منفرداً في البيت رغ

 . يصقل النفس، ويفتح أبواب الشوق من جديد

وتذكرت بعد الغروب، البد أن الراعي قد عاد بالخروف فوجبد البيبت مغلقباً، فبأين 

ً . ذهب به؟ أسرعت، سألت الجيران وحبين دخلبت البيبت وجدتبه . كانوا ال يعلمبون شبيئا

لببم أنببدهش لألمببر، الراعببي يعببرف هببذين . وهببو يقضببم الجببت أمامببهمربوطبباً كالعببادة، 

حسبناً . وجارتنا زوج الشرطي استلمته منه وقامبت بمبا يلبزم. البيتين بينهما باب داخلي

 وماذا بعد؟ 

 ً ما قصة جارتنا هذه؟ حين أدخل بيتي تسرع إلى الهرب كالبرق . قلت لزوجي يوما

 .س أنها كمن يرتجف من خوفوأحيانا يكون دخولي على غفلة، أح. الخاطف

-  ً  !إنها خجولة لحد بعيد: قالت زوجي وأردفت. هي كذلك تماما

ثقبي يبا عزيزتبي إن المبرأة ! أترينني ذئباً أو حيوانباً مفترسباً؟. ال عليك هذا دجل -

 .الواثقة من نفسها ال تجد هذه األساليب حاجزاً يدفع عنها سوء الظن، أو يرد الطمع بها

ً دافعت عنها كثي  .راً، وأثنت عليها كثيراً أيضا

. في صحن الدار قريباً مني سقطت حجبارة. حين عدت في ساعة متأخرة من الليل

وجبه مضبيئ، أنعكبس ضبوءه . فدهشبت لألمبر المفباجئ. رفعت بصري نحو مصبدرها

. على الشعر األسود الفباحم فببان لبه لمعبان، وابتسبامة نمبت عبن أسبنان شبديدة البيباض

 آتي أم تأتي؟ . ة صريحةوتحية بالكف، ودعو

الخجولة شبجاعة فبوق مبا تتصبورين، وهبي . لو رأيت ما حدث. أين أنت يا أم بنيّ 

حبديثها اآلن ودعوتهبا بتوسبل، . لم يسبق لها قبل هذه اللحظة أن كلمتني وال مرة واحدة

أمببا أنبا؟ ستضببحكين منببي كثيببراً، سبتغرقين بالضببحك مببن جبببان . كلهبا إيمبباء وإشببارات

ولمببا . وأسببرعت إلببى غرفببة النببوم. أرتجببف، أسببناني تصببطك وتطقطببقصببرت . مثلببي

. خرجبت للحاجبة وأعبداد المباء فبي الصبراحية. هدأت قليالً، بعد ارتداء مالبسي البيتيبة

!. هبل أجيبئ أنبا؟. تعبال. مالبك. أصبعد: كانت تلبح باإلشبارات. فوجدتها لم تبرح مكانها

. تبرى مبا يبدعوها إلبى هبذا. راشوتمبددت فبي الفب. وعاودتني الرجفة فعدت إلى الغرفة

 !وهو خفر هذه الليلة. لماذا تخون زوجها المسكين

أنا أعرف سلوك أمه العجوز، ذات اللسبان . أبداً البد لمحاوالتها هذه سبب وأسباب

السليط، واللهجة البذيئة، والصوت الوحشي، وهي تقذف بوجه كنتهبا هبذه أبشبع البتهم، 
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لصبورة، رشبيق القبوام، طيبب فبي اللقباء، ظريبف زوجهبا شباب جميبل ا. وأقبح األلفاظ

 .-هنا-يشتغل كاتب في مركز شرطة الناحية . ومؤدب

..... إننبي لبن أخبون زوجتببي : بباألحرى أن أقبول. إنبه جباري، معباذ هللا أن أخونبه

 .وهي لن تخونني. أجل... لن أخونها . وغرقت في بحر من األفكار

لكببن . وذات بعببل. ا جببارتيكيببف عففببت، السبببب إنهبب" الشبببري"حببدثت صببديقي 

. وهذا مثبل شبعبي! هللا ينطي الجوز للماعنده سنون: صاحبي كفخني على جبهتي وقال

أي لطمني وهي -وكفخني . معناه إن النعمة كثيراً ما تكون لدى من ال يحسن التمتع بها

 .  -عربية وقد وجدتها أدق تعبيراً من لطمني حسب االستعمال الشعبي لكفخ

فقد سبق قببل عبام أن َعِلمبْت فتباة، تعرفبت عليهبا عنبدما . د عفتيلست أعرف حدو

. تحرشت بي كثيبراً . فدخلت علّي دون سابق علم. كنا جيرانا لهم، إني وحدي في البيت

مبازحتني كثيبراً بحيبث كبان أسبلوبها . شاركتني طعامي الذي أعددته على قبدر حباجتي

بمغبادرة البيبت، بعبد إزجباء  لكنني تجهمت، وبصراحة هددتها وأمرتها. دعوة صريحة

عففبت . فال تفرط بحيائها، وتقذف بنفسها إلبى هاويبة قبذرة. إنها فتاة باكر. النصيحة لها

ويبح اإلنسبان . ومع زوجة الجار ألنها ذات بعل وجارة. أذن مرتين، مع هذه، ألنها فتاة

 .   هفي أمانه وانطالقه، وفي خوفه وانكماش. في تُخمته ونهمه، وفي جوعه وحرمانه
 

     حركة مايس

فوجئنا بسقوط وزارة الهاشمي، وتأليف البوزارة مبن قببل رشبيد عبالي البذي أحتبل 

وفّر على أثر هذا الوصي عبد " حكومة الدفاع الوطني"الحكم احتالال، وسمى حكومته 

 . اإلله إلى البصرة

 فقببد َعرفببت عنببه جمبباهير الفببرات. لببم تكببن ألكثريببة الشببعب الثقببة المأمولببة برشببيد

-ينقلون عنه كلمات لم ينسبوها، أثنباء انتفاضبات الجنبوب . األوسط طائفية ال خير فيها

وهبو يريبد ( مبا الزم ديوانيبة وال سبوق الشبيوخ)حبين قبال   -الديوانية، وسوق الشبيوخ

 !َبهذا أن ال مانع من محوهما وإفنائهما؟

اببن "يسبمونه  إنهم يحنقون عليه، حتى لقد زعم الكثيرون، إنه ليس كيالنيباً، كبانوا

بدالً من عالي، ومع ذلك فقد هب الشعب جميعباً لتأييبده فبي موقفبه هبذا، معببرين " َعْليه

المهبم أن يكتبل  -كبان مبن كبان-هم ينشدون المنقبذ المخلبص . بذلك عن عدائهم لإلنكليز

وبلغ بهم الكره إلى حد إنهم صدقوا أدعاء ألمانيبا النازيبة بأنهبا . الشعب ويطرد اإلنكليز

كانببت . ألنهببا العببدو األلببد لليهببود! إنقبباذ البببالد العربيببة، وفببي مقببدمتها فلسببطين تريببد

 !إن ألمانيا ستخف عند اللزوم لمساعدة العراق: اإلشاعات تتوالى

حكومة الدفاع الوطني عينبت الشبريف شبرف، وصبياً علبى العبرش ببدالً مبن عببد 

ودفبع . لك فيصل األولاإلله، والشريف هو أحد أسرة شرفاء مكة، وجاء العراق مع الم

تبرى هبل يقبوم بهبذا لبو . مسكين هذا الشعب. الناس لتوقيع برقيات التهاني باسم الشعب
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أثمبان البرقيبات كانبت تبدفع مبن . لم يخسر فلسباً واحبداً مبن أجبل البرقيبات. ترك وأمره

 .هذا ما الشك فيه. المخصصات السرية

رحبب بهبا رشبيد  29/5/0050حين وصلت كتائب جيش اإلنكليز إلى البصرة في 

وأخبببذ الجبببيش يبنبببي . ولكبببن الخبببالف وقبببع أخيبببراً بينبببه وببببين اإلنكليبببز. أول األمبببر

في فجبر اليبوم الثباني مبن .وهب الشعب يتظاهر، ويعلن استعداده للجهاد. االستحكامات

 .مايس أعلن وقوع التصادم بين قوات اإلنكليز والجيش العراقي في الحبانية

ضاعت له إبرة في سرداب ولكنه أخبذ " اهيم حلوسهإبر"في النجف مجنون يدعى 

السبرداب مظلبم والسبطح مضباء بنبور : أجباب حبين سبئل. يفتش عنهبا فبي سبطح البدار

؟ هكذا بدا حال اإلنكليز، حين يندحرون أمام جيوش هتلر، عاودوا هم احبتالل !الشمس

 . -إيران، العراق ومصر-بعض الدول الصغيرة المرتبطة بركابهم 

 09/5/0050س، الرجل الثاني بعد هتلر، أعلن عن هبوطه بمظلبة فبي يقال إن هي

إنه جاء إلنقاذ : وصرح لإلنكليز. قرب كالكسو بأسكتلدا وبعد ثالثة أيام أعلن تصريحه

 . ويل لإلنسانية لو تم التفاهم بين النازية وديمقراطية بريطانيا! اإلنسانية

أال مبن : )طية وبريطانيا، فيقبوليتحدث عن هذه الديمقرا -نبي النازية–كان نيتشه 

وحبش أورببا )ويتمنى لو أتحبدت ألمانيبا وروسبيا !(. يَُخِلص الديمقراطية من بريطانيا؟

آراء نيتشبه هبذه منقولبة عبن . حلم نيتشبه هبذا أفسبده هتلبر(. الضاري، أذن لسادتا العالم

 .والجمل المقوسة هي نص ما قرأته فيه -هكذا قال زرادشت-كتابه الشهير 

فنظريبة نيتشبه ال تالئبم طبيعبة الحيباة، وهتلبر . إنه فاسد مبن أصبله... ؟ كال !ا هكذ

. هتلر ال يتفق مع روسيا، ألن روسيا أصبحت اشتراكية. الذي أخذ بها سيفشل ال محالة

–كيف يمكن أن تالئم البذين يبدينون بنقباء البدم األلمباني . اشتراكيتها حلم المستضعفين

وحتبى المبرأة والحبب، همبا أيضباً عنبدهم مبن . عفاءويكرهون الضعف والضب -األزرق

وتنسببى الدولببة الرأسببمالية إن أولئببك الضببعفاء فببي عهببد . وينسببى هتلببر!. رمببوز الحببب

إلببى اإلنكليببز، ليحببرك " هببيس"ومببع ذلببك فقببد أرسببل رسببوله . قيصببر، أصبببحوا أقويبباء

العسببيرة ...اللقمببة )ليقببوى علببى هضببم . عببواطفهم، إلببى حلببف ضببد هببؤالء الضببعفاء

إن روسببيا عسببيرة : إذ يقببول. هببذه العبببارة منقولببة عببن كتبباب كفبباحي لهتلببر(. بببتالعاال

 .االبتالع، ولكن البد من ذلك

ً . النبباس مجمعببون علببى قدسببية الجهبباد لكنببي مببوقن إن المسببألة سببتبوء . أنببا أيضببا

فالسبالح البذي يحبارب ببه جيشبنا كبان مبن اإلنكليبز والبذين درببوا هبذا الجبيش . بالفشل

يجب أن يحتفظ اإلنكليز في   0009حيث تنص بعض بنود معاهدة . زا أيضاكانوا انكلي

أيبام السببلم بالقواعبد الجويببة الكائنبة بببالقرب مبن البصببرة والحبانيبة، وعلببى حبق مببرور 

وأن يببذل العراقيبون فبي . القوات العسكرية والتجهيزات المقتضبية فبي جميبع الحباالت

. ل السبكك واألنهبر والمبوانئ والمطباراتأيام الحرب جميع التسهيالت بما فيها اسبتعما

. وكبل مبا لبدى جيشبنا مبن معبدات. فاإلنكليز يعرفون عدد الرصاص الذي يملكه جيشنا
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ولإلنكليببز . وحتببى الببدروب التببي يسببلكها الجببيش للببدفاع. طببائرات ومببدافع ورشاشببات

أحببابهم مببن شبيوخ العشببائر، والببذين ذاقبوا حببالوة كراسببي البوزارات ومجلببس النببواب 

 . عيانواأل

طلببب منببي مببدير ناحيببة الكوفببة أن أهيببئ بعببض الكلمببات، واحببدة منهببا القيهببا أنببا، 

وبعضها لبعض الذين ينسبهم هبو إللقائهبا فبي الحفلبة التبي سبتقام فبي مدرسبتنا لغبرض 

 .جمع التبرعات للجيش من الوجوه المدعوة إليها

سكة، وهبي كان يحفز الناس، ما قامت به عشائر بني حسن التي غص بها ميدان ال

. تعرض قواها بمظاهرات وهوسبات اعالنباً عبن اسبتعدادها للجهباد، ومناصبرة الجبيش

النبباس هنببا يعرفببون شببيوخ هببذه العشببائر، منببذ ثببورة العشببرين، ويعلمببون مببدى عالقببة 

 !شيوخها الحاليين مع الوصي عبد اإلله

ئبه فأنبا متأكبد مبن وال. أعلنت بصراحة رأيي لمبدير الناحيبة ومخباوفي مبن العاقببة

وأندفع صديقي الشيخ علبي . فوافق أن ألقي الكلمة باسمه. للحكم السابق والعائلة المالكة

إنبه سبيبرقهما إلبى : قبال. البازي المعروف بوطنيته إللقاء كلمة وأعد بيتبين مبن الشبعر

فَِسبْر رشبيداً )ربما كان مدفوعاً بجمبال التوريبة التبي تضبمنها الشبطر األخيبر . الجريدة

ولكنببه أصببر . نصببحته أن ال يفعببل. فهببو معنببى شببعري رائببع( يببا وطنببيعلببى أسببم هللا 

 ً  . وبعثهما برقيا

الشيخ البازي شاعر عرف بنظم التواريخ الشعرية في مناسبات األحداث والزواج 

كبذلك صبار وكبيالً للصبحف العراقيبة  -ذكبر الحسبين–كان يعيش من مهنتبه . والمواليد

ولبه عالقبات طيببة مبع مختلبف . والعربية أيام كانت الصحافة ال تجد إقبباال ومشباركين

تبوفى -جه عن هذا الطريق طريبق الصبحافة رجاالت العلم واألدب داخل العراق وخار

 . -0084عام 

أعاد المبدير مبا تببرع ببه معلمبو مدرسبتنا، . حين هزم رشيد وعاد الحكام السابقون

وطورد من قبل الشرطة كل الذين شباركوا بإلقباء الكلمبات ومبن أولئبك الشبيخ الببازي، 

 !إال مدير الناحية

القضايا الوطنية كأنها مسبرحية إنها تقف من . والحديث عن الصحافة أمر مضحك

هذه الصحف هي ذات الصحف التبي كانبت تبوالي سياسبة نبوري السبعيد . تقوم بتمثيلها

رشبيد طلبب مبن . وتصفهما بالخيانة. هي اليوم تتحامل على نوري والوصي. وتباركها

وَجلبَب صبالح جببر . ألمانيا إرسال ممثل عنها، وأسس مع السوفيت عالقات دبلوماسبية

 .كذلك أوقف محسن أبو طبيخ ورايح العطية. رة إلى بغداد فأوقفمن البص

 وبعد ؟!. أحقاً هذا كل ما يلزم لدفع عجلة الثورة وضمان النصر؟

إن : ببنفس اليبوم البذي أشبيع فيبه. إذاعت لندن هروب القائد رشيد عالي إلبى إيبران

ا على حمبل رحب الشباب الذين انتظموا في كتائب ليتدربو. طائرات وصلت من ألمانيا

، تألفت من أمبين العاصبمة أرشبد "لجنة األمن الداخلي"وشكلت لجنة دعيت بـ . السالح
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العمري، ومتصبرف بغبداد خالبد الزهباوي، ومبدير الشبرطة العبام حسبام البدين جمعبة، 

 .والزعيم الركن حميد نصرت ممثالً عن الجيش ولمفاوضته السفارة البريطانية

لبه حبراب اإلنكليبز، واذاع بيانبا علبى المخلصبين، وعاد عبد اإلله، ودخل بغداد تظ

وأسببتمر دجلببة . -تمببوز عنببد عودتببه 05ألقببى خطابببه هببذا فببي-وممثلببي األمببة الحقيقيببين 

والفببرات يواصببالن المسببير، ولعببل الشببعراء فيمببا أنشببدوا أشببركوهما فببي أحاسيسببهم 

لكوفبة، وهكذا قال لبي شباب وهبو يرسبل الحسبرة ألمباً ملقيباً نظبرة علبى نهبر ا. الوطنية

ً )وأمواجه المتدفقة   (.تأمل كيف يجري حزيناً آسفا

 ً فقبد جبرى . القتال بين جيشنا والجيش اإلنكليزي لم يدم أكثر مبن سببعة عشبر يومبا

أيبار وتمبت الهدنبة  00أيار وأوقف القتال عند هروب رشيد فبي  2تصادم الجيشين في 

مدويببة فببيظن كثيببر مببن قبلببه وأثنبباءه كانببت طائراتنببا تببدور فببي أجوائنببا . أيببار 00فببي 

 ً . صار الناس يعيشبون مبع القلبق. البسطاء إنها طائرات اإلنكليز، فيرتعبون خوفاً وهلعا

ونشببروا اإلشبباعات شببحذوا . االحتكبباريون أخفببوا كثيببر مببن المببواد الغذائيببة وغيرهببا

أفكارهم فأبدعوا لحساب الجانبين عدداً من اإلشاعات تتناقض تناقضاً ال يخرج السبامع 

 . ائلمنه بط

والفتبى المرمبوق ". العقبداء األربعبة"ووقع في الفخ خيبر الفتيبان . نجا رشيد عالي

والعقداء األربعة هم كل من، صبالح البدين الصبباغ، كامبل شببيب، فهمبي " السبعاوي"

ولببيس يببدري أحببد كببم مببن الضببباط الشببباب والجنببود المجهببولين . سببعيد محمببود سببلمان

مرارة تجرعها شعبنا، كان كثير من عقبالء . بيرةإنها لخسارة ك. ذهبوا ضحايا وشهداء

تعلبم الشبعب . السياسيين مرتابين في أمر نجاحها، ومع ذلك فقد أيبدوها بكبل جبوارحهم

 ً . وسيعرف طريقه على حال من األحوال بعد مرة أخرى أو مرتين أو أكثبر. منها درسا

حقببة التبي مبرت كمبا عبرف اإلنكليبز بعبد هبذه ال. لقد فهم من هم هؤالء الذين يسوسون

على حكمهم من وراء الكبواليس منبذ ثبورة العشبرين حتبى هبذه االنتفاضبة التبي سبماها 

إن شبعبنا مبازال . الراضون عنه والساخطون عليه -ثورة رشيد عالي الكيالني–الناس 

فاستقبال اليهود لإلنكليبز وعببد اإللبه . ليتها انتهت وعادت األمور إلى مجاريها! يمقتهم

النبببي "لقبد أعلبن اليهببود أفبراحهم باسبم عيبد . جبر غضبب كتائببب الشببابف  -كمبا قيبل–

لقبد أنقلبب عيبدهم أحزانباً " عيبده"و" يشوع"يا للمحنة التي صبت عليهم بسبب " يشوع

 ً  .وأفراحهم أتراحا

لقد أستغل الجهلة الفوضويون مناسبة أفراحهم هذه واستقبالهم اإلنكليز وعببد اإللبه 

، وأعتقد إن هذا قد صبدر مبنهم فعبالً، 25/4ع بيانا في وأذا 22/4/0050حيث عاد في 

فهم لخوفهم من المسلمين واعتقادهم إن اإلنكليز وأتباعهم يكفلون لهم األمن، دفعهم إلى 

قتلببوا بعببض الرجببال مببنهم والنسبباء وحتببى . 22/8/0050هببذا فهبباجموا بيببوتهم فببي 

إذ ببذلت الشبرطة الجهبود  ولم يرتدوا عن جنونهم إال بعد ألي. األطفال، ونهبوا وسلبوا

ليتهمونببا . اإلنكليببز أيضبباً اسببتفادوا مببن كببل هببذه األحببداث. إليقببافهم، واعتقببال المعتببدين

والببد إنهبم اعتقبدوا . والبد إن حكامنا صاروا أكثر أيماناً بهم، وأشبد التصباقا. بالهمجية
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 !إن النكسة أفهمت شعبنا بمدى القوة التي يملكونها

ألمانيا التي كانبت قبد عقبدت معاهبدة، عبدم . ئمة مع ألمانياوتبدل ميزان الحرب القا

اعتببداء مببع اإلتحبباد السببوفيتي، بعببد أن خابببت مسبباعي هببيس لجببر اإلنكليببز إلببى جانببب 

عقببدت معاهبدة عبدم اعتبداء ببين ألمانيبا واإلتحبباد . ألمانيبا، ليسبهل عليهبا اببتالع روسبيا

ء معببادن، وتبببادل بضببائع اسببتفاد منهببا اإلتحبباد السببوفيتي لشببرا 0000السببوفيتي عببام 

.  كثيببرة، كمببا كببان يرصببد تحركببات ألمانيببا ويبببرمج أحتياطاتببه لهجببوم منهببا البببد واقببع

.... هببذه وهاجمببت اإلتحبباد السببوفيتي مباغتببة  -عببدم االعتببداء-نقضببت ألمانيببا معاهببدة 

 . وضج الناس وتطاير رماد اإلشاعات فدخل كل عين، وكل فم

أسيعبرون إلبى تركيبا وإيبران  مدن روسيا؟ أسيكتسحون ماذا سيكون أمر الحرب؟

بعبض النباس يهللبون  -حبي العبرب-والعراق؟ يونس بحبري يصبرخ مبن إذاعبة ببرلين 

 !ويتمنون لو تم وصول األلمان

ببين مببادئ النازيبة واإلسبالم تقبارب : قال أحبد المعلمبين، ولبيس مبن بباب المبزاح

إلببى المطبببخ يببا بنببات -ادى وهتلببر نبب. اإلسببالم يببأمر أن تقببر المببرأة فببي بيتهببا. وتشببابه

، وهتلبر قبدس الحبرب وشبجع -الجنبة تحبت ظبالل السبيوف-، واإلسالم يقول -!!ألمانيا

إنهببا السببعادة الكبببرى يببوم تببدخل جيببوش هتلببر، !. عليهببا ليجعببل األمببم عالمبباً واحببداً؟

تكرر ذكر مقارنبة اإلسبالم بالنازيبة كلمبا ذكبرت ألمانيبا !. وتكتسح اإلنكليز من بالدي؟

ية ومكانة دعايتها في صفوف ناسنا وشبابنا، ذلك ألن كثيراً من المعجبين بألمانيا الهتلر

 !النازية كانوا يرددون هذه المقارنة

أمتنبا العربيبة فبي الدرجبة الثالثبة " كفباحي"ووضبع هتلبر فبي كتاببه . أجل يا صاح

ضباً واإلنكليز حين جباؤا العبراق فبي الحبرب العالميبة األولبى، أي! عشرة، بعد الزنوج؟

نفطنبببا أسبببال لعببباب هبببؤالء جميعببباً، وجببباؤا (. جئنبببا محبببررين ال فببباتحين؟)صبببرحوا 

 .ليستعبدونا ال يحررونا، الحرية، كما قيل، تؤخذ وال تعطى

وأسسبت . في طول البالد وعرضها -مكاتب اإلرشاد-وسارع اإلنكليز إلى تأسيس 

منبا ألنفسبهم، ألبيس  ليثقفوا شعبنا بالبذي يريدونبه" فيريا ستارك"جمعية إخوان الحرية 

كذلك؟ وليكسبوا عمالء جدد؟ وامتألت المعتقالت بالشباب من ضباط الجيش المشكوك 

. في أمرهم، والمشاركين بأيمان في حركة مايس، إلى جانب البذين قيبل إنهبم يسباريون

كيف ستنتهي األمور؟ كيف سيقف اإلتحاد السوفيتي وهو يقاوم الغبزاة فبي كروفبر؟ مبا 

من المؤكد إنهم ينتظرون أن تبيد النازية األلمانية االشتراكية، وبعبد أن  موقف الحلفاء؟

 !تنهد قوى الجيوش األلمانية سيجهزون عليها بسهولة فيضربون عصفورين بحجر

لببن تسبببتمر ! أن اإلتحببباد السببوفيتي سبببينتهي. والنبباس أيضبباً يتكهنبببون ويزعمببون

ال الببدين دارت أيضبباً فببي ديببوان أحببد رجبب! أسبببوعين. ال.مقاومتببه أكثببر مببن أسبببوع

أي خير سينالنا؟ ماذا يختلف ! مالنا نحن وهذا؟: قال أحد المعممين. األحاديث حول هذا

 .األلمان عن اإلنكليز؟
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 ً سذتر  ! شيخنا أنتبر، ريثما يتحرر القفقا : أجاب معمم آخر وكأنه يلقي خطابا

 !عند ذاح كم هي الحقوش الشرعية التي ستصل إلينا

مخاطب، قد جف ريقه باألمل المفرح قبل أن يسيل لعابه ورفع أحسب إن الرجل ال

 ية و، يقبل يد  ....... كان القفقاسي يأتي إلى الشي  النالمة : رأسه آخر وقال بزهو

مذذن الحقذذوش الشذذرعية يذذا موالنذذا  ذذم  -ذهبيذذة وف ذذية–وي ذذع أمامذذه أكيذذا  النقذذود 

ورئيس القرية النربيذة ال ! واحتراما يتراجع إلى الوراء، ال يدير يفا  إلى موالنا تأدبا  

وال يقدمذه إال بنذد أن يجلذس إلذى جانبذه يتحذد  . يِدي ما عليه مذن الحقذوش إال نذزرا  

 !!.بزهو وخيالء

 !أنتظر، وسترى كل خير: وعقب األول

، أجل إن الكثير ال يعرف، أهم "السوفيت"الكثيرون من ناسنا ال يعرفون شيئاً عن 

الذين قذفوا بقنابلهم منبارة اإلمبام الرضبا فبي خراسبان أم هبم  من نمط القياصرة، أولئك

هذا ما كنت أسمعه يتردد على ألسبنة العبوام، وتركبز عليبه دعايبة الرجعيبة . نمط آخر؟

–ومسقوف تعني أهل ( المسقوف ضربوا منارة اإلمام الرضا)وتعبر عنه بهذه العبارة 

وكبان هببذا . ال االشبتراكي وهبم يعلمبون إن ذلببك جبرى أثنباء العهبد القيصببري -موسبكو

وما ذكرته في الحوار وجعلت تحته خطبوط هبو حبديث دون  0000على ما أعتقد عام 

المببتكلم األول هببو . تحريببف، والقببائالن مببن وجهبباء الروحببانيين وأتقيببائهم رحمهببم هللا

ومبا كنبت "  الشبيخ عببد الكبريم الجزائبري"وبعبده عقبب " الشيخ دمحم جواد الجزائري"

 !كر هكذاأعتقد انه يف

كانت الصحافة، والذين كبان باسبتطاعتهم السبفر إلبى أورببا وحصبلوا علبى بعبض 

وكببان ". السببتار الحديببدي"العلبم عنهببا، تسببمي بالدهبم حببين انتصببرت فيهببا االشبتراكية 

حين يسمعون . أذناب االستعمار يضربون على أوتار لها وقع مؤثر في نفوس البسطاء

. ة مطلقبباً، وإنببه يسببلب األمببوال ويجعلهببا للجميببعإن نظببام السببوفيت ال يعتببرف بالملكيبب

ً : بينما يرد عليه أولئك. هذا حسن: فيقول بعضهم ! ليت األمر عند هذا الحدّ النساء أيضا

أعبوذ بباهلل، أعبوذ بباهلل، الفقبر والجبوع : وينهار السامع ويقبول!. كل شيء مباح للجميع

 !.وال هذا


 فرحة مل تدم
مسببقاً إنبي أخشبى أن " أخبي حسبين"كنت قلت ألبي علي . ليتها ما كانت. فرحة لم تدم

ولم تدم إقامتي مبع أهلبي أكثبر مبن خمسبة . أفقد حب أبي إن تأججت نار الفتنة، وقد تأججت

والواقع أن السبب الهبام يكمبن فبي صبدر األخبت الوحيبدة . الظاهر إن األسباب تافهة. أشهر

 ً  .وكبيرتنا أيضا

أرى الحيببباة لغبببزاً فبببي جميبببع . لبببى التشببباؤمأحيانببباً أجبببد نفسبببي مرغمببباً أن أعبببود إ

وأتذكر شوبنهاور، فأراه قد أصاب الحقيقة، ولكن هل . صورها، ومظاهرها، وخفاياها
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نحن تعساء إذا تزوجنا، وتعساء إذا بقينا دون )أعطى الحل؟ يروى عن شوبنهاور قوله 

 .وقد سبق وذكرت ذلك( زواج

ً . التبي ال يقرهبا دينبهفوقف أبي حبائالً بآرائبه . كم مرة خطبت أختنا . يبردهم جميعبا

لمباذا تبرد النباس يبا . هبذا مبا كبان يبردده عبن المبرأة! المرأة عورة سترها القبر! لماذا؟

ومعنبى هبذا تصببح . هذا رجل كثير الضيوف، وهم عائلة كبيبرة: سيدي؟ أعذاره كثيرة

أقبف عمبا  وهبذا الثباني موسبر، ال أملبك شبيئاً مثلبه، فكيبف! ابنتي خادمة ال تجد الراحة

تبتغي العبادات مبن تقبديم مبا يجبب مضبافاً إلبى مبا يقبدمون، وثالبث فقيبر سبتعيش بظلبه 

ً . شقية كانت العادة أن يضيف أهبل الفتباة إلبى المهبر البذي . هكذا ظلت وأصبحت عانسا

يقدمه أهل الفتى ماالً وحاجات وذهب وفضبة، وهبذا ببالطبع مرهبق ويجعبل أهبل الفتباة 

. هبم يقولبون إن البدين يبرفض هبذه األسباليب. وي وجاهبةفي حرج إذا ما خطبت مبن ذ

ولكبن مبن هبو المسبؤول؟ حبين يبرون زواج الفتباة ! غالء المهور، البهرجبة والمظباهر

خالل مدة إقامتي في بيبت أببي، فقبدت . هماً، وينسون إن ما ينتظرها من عنس هم أكبر

ا ال يأتيبان ربمب. أخبواي يسبرحان ويمرحبان كيبف يشباءان. كثيراً من حريتبي وراحتبي

. أما أنا فبخدمة الوالد الشيخ، عند الغداء وعند العشباء. مطلقاً إلى البيت في بعض األيام

أنبا أقبوم بكبل مبا يلبزم، مبن . أسامره حتبى يحبين موعبد نومبه، وهبو يكبره النبوم مبكبراً 

 .استقبال زائريه، وضيوفه، وسائر شؤونه

ي، بعبد أن تستسبلم أمهمبا إلبى آوي لبيالً إلبى فراشب. لم أجد الفرصة لمالعببة طفلبيّ 

وتطورت األمور إلبى أسبوأ . النوم بعد تعب في خدمة البيت، ولها الحصة الكبرى منها

 ً وأبي وقف إلبى جانبب . لم ينجح أخي في حل المشاكل ألنها كانت تافهة. ما كان متوقعا

: وأخيبراً دعباني صبباح يبوم!". هذا بيتي، ال تحكموني فيه: "صاح بوجه أخي. األخت

 .جلسأ

 نعم؟ -

ً . أتريد رضا هللا؟ أن رضا هللا برضبا الوالبدين - قبل . زوجتبك إذا طلببت منبك شبيئا

 !وليكن مكانها المطبخ. لها، تلك أمي، تلك أختي

 ً أيجيبز لنفسبه أن تتعبدد زوجاتبه، ويحرمنبي مبن . فهذا ظلم مهين. كان ردي حاسما

أسينشبأون ! وبشبكل مبذل -للمطبخ–واحدة؟ وماذا وكيف سينشأ أطفالي إن وجدوا أمهم 

، فلكببم أيهببا اآلببباء هللا هببذا فببأعملوا مببا ....نشببأة األحببرار؟ إن كببان حقبباً هببذا رضببا هللا 

هبذا .... ونهضت ودبرت أمر إيجار بيت انتقلبت إليبه ببنفس اليبوم ...... يرضيه، أما أنا

التبي فلبن تبدوم هبذه القطيعبة  -كمبا يقولبون–البد أن تعود المياه إلى مجاريها . هو الحل

 .حصلت
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 القسم الثاني

 





 

 

 

 

 




. الدميقراطينيو عموعة من املعتقلني الشيوعيني( 21/1/2111معتقل املوقف العام )بغداد 

السعيد، عبد اللطيف هاشم  الشهيد ساسون دالل، احملامي حممود صاحل: الواقفون من اليمني

احملامي توفيق منري، الشهيد احملامي  جواد الغال ، الشهيد السعدي، رشيد بكتاش، عبد احلسني

 . جاسم اجلبوري كامل القزاجني، املربي الراحل علي الشبييب، موري  شاؤول،

 .الياهو حبي ، هاشم الواسطي، فيصل مهدي: اليمني اجلالسون من
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 *(صارم)جنسية الشهيد حسني الشيخ حممد الشبييب 
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 الفصل األول

 
 
 


 ية يف طريق النضالابد


 بداية الطريق

كببان لببي فببي الشببهر الثالببث مببن إقببامتي مببع أهلببي مببا يسببليني عببن همببومي بسبببب 

 .فقد جد جديد طالما كنت أحلم به. حرماني من أية بهجة في حياتي العائلية

ً . إني أكره االستغالل كبم . كبم تمبردت علبى بعبض العبادات. أحب أن أتحرر فكريبا

كبم شباركت . وتهرببت مبن كثيبر مبن االلتزامبات. العنان في مجال اللهبوأطلقت لنفسي 

بالحركببات الوطنيببة، وأحببببت أفكبباراً خلتهببا هببي السبببيل الصببائب إلببى تحريببر نفسببي، 

 ولكن ما هي القاعدة األساسية والعلمية إلى تلك المنطلقات؟. وتحرير بلدي وأمتي

ثبم وصبلت إليبه تبذكرة مبن  "المجلة"مقاالً إلى مجلة " حسين"قبل هذا أرسل أخي 

عاد بعدها وعلى وجهه شعاع مببهج، وببين جوانحبه عبزم يكباد . هيأة التحرير تستدعيه

لسبان فئبة نبذرت نفسبها لتحريبر الفكبر، " المجلبة"علمبت أن . أسبّر إلبّي أمبراً . يطير ببه

ً . وتحرير الوطن وفبق أحبدث نظريبة أثبتبت علميباً . إنها تنهج فبي سبلوكها منهجباً علميبا

وبعبد مبدة . هي وال غيرها الطريق إلى تحرير اإلنسانية من العبوديبة بكبل أشبكالهاأنها 

البذي " ذو النبون أيبوب"جلب عدة نسخ من مجلة المجلة، لصباحبها األديبب المعبروف 

كنا نعرفه قبل سنين مديراً لثانويبة النجبف مبع نخببة مبن المدرسبين مبنهم الشبهيد كامبل 

 .في التوجه السياسي والفكري ألخي الشهيد حسينولعل لهما التأثير األولي . قزانجي

وما أشاع في نفسنا من عزم بحيث . لم نستطع كبح جماح ما ساورنا من فرح طاغ

لذا أكثرنا من خوض بحبوث شبتى . لم نلتزم السرية التي أكد هو على ضرورة التزامها

البذي يتحمبل  عن العمالق الجديد. كان أكثرها عن السياسة والحرب العالمية. مع الوالد

 .العببء األكبر في مدار هذه الحرب

بعد أسبوع من مفاتحته إياي هبذه سبافر ثانيبة إلبى بغبداد، ثبم عباد يحمبل نشبرة مبن 

فقبد . غيرت هدوئي وسكوني، أطلقت لساني. حين قرأتها ألهبت جوانحي. عدة وريقات

أيضباً لمبن  أعطها لمن تثبق ببه، وليعطهبا هبو)ولكنه أسّر إلي . وجدت جديداً أتحدث به

 (.خذ منهم مساعدة، ثمن العدد. يثق به

أوصبيته . في المدرسبة" عبد األمير االسكافي"أخذتها عصر يوم إلى أحد زمالئي 
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ً . بلزوم السرية في أمرها وعببد األميبر . وأتصل هو بببعض زمالئبه فبي مدرسبته أيضبا

. االبتدائيبةهو صديقي المأسوف على شبابه، كان أول األمر معلمباً فبي مدرسبة السبالم 

ثم التحق بكلية الطب وواصل دراسته فتخصص بطب األمراض البولية، وأستشهد مبع 

 .0040أخيه بحادث احتراق سيارتهما في بداية عام 

لبم يكبن يعلبم أن شبقيقه ممبن خبدع . فقد أسّر باألمر إلبى شبقيقه. زميلي خاب سهمه

ً " المحببامي حسببن"كببان شببقيقه . بزعامببة الفببوهرر وقببد عمببل صببورة . رسبباماً بارعببا

( هتلببر زعببيم الشببباب العببالمي)للفببوهرر علببى قطعببة صببغيرة مببن القمبباش كتببب تحتهببا 

 05من رأيه السابق بعبد ثبورة " حسن"وقد عدل . وثبتها تحت ياقة سترته على الصدر

أتصبل شبقيقه بخالبه، وأشبار عليبه بضبرورة منعبي مبن دخبول . هبذا أول الغيبث. تمبوز

يببدو أن البرجبوازيين أكثبر . ية، اضطر إلفهامبه ببالواقعولما لم يتدخل خاله بجد. بيتهم

خالببه أن ال يسبببمح لبببي " حسبببن"فقببد أنبببذر . إدراكببا لخطبببورة الفكببرة علبببى مصبببالحهم

 !بزيارتهم، أو أن يطردني هو بصراحة

أمبا . كنبا نتدارسبها أحيانباً سبوية. ولكني واصلت تزويد زميلي بما يرد من نشرات

ولسبت أدري كيبف أسبتطاع . ملتقبى مبن جمعهبم أخبي بيتي الذي انتقلت إليه، فقد صبار

هؤالء كانوا مثلي مارسوا النضال . جلهم من المعلمين. وبسرعة، تكوين أكثر من خلية

فما نقبرأه فبي النشبرة، . ومع كونهم من المعدمين ال أتوقع استمرارهم. على غير أساس

عين، وطبالبي وما يلقيه أخي علينا من محاضرات مخيف يثيبر الرعبب فبي نفبوس القبان

حتببى . كنببت أحببس هببذا فببي تعليقببات بعضببهم. العببيش الهببادئ، ولببو كببان عببيش الكفبباف

ولكنبي واثببق إنهببم كببانوا . النكبات والطببرف التببي يتبادلونهببا كانبت تشببير إلببى تببأرجحهم

مدركين جيداً إن الفكرة هي خالصبة مبا اهتبدت إليبه البشبرية مبن أجبل خالصبها وإلبى 

. تهببا خببالل مسببيرتها فببي مختلببف العصببور والمراحببلاألبببد مببن كببل الببويالت التببي عان

 .ولكنهم وا أسفاه ال يطيقون وال يتحملون مشقة النضال

. هذه دوامة جديدة أنستني كل هم كنت أواجهه، حين أعود من المدرسة إلبى البيبت

مبن هبو المسبيء . فأجد الوجوم مطبق على جو البيت كغيمة سوداء، والوجبوه متجهمبة

صبرت أعبود متبأخراً ! وال أحبد يبدري! نبوع اإلسباءة؟ لسبت أدريالحقيقي ياترى؟ ما 

الببد أن . إنهبا بدايبة)أجيببه . كلما سألني عن تأخري. عذري لدى أبي مقبول. إلى البيت

وعكفت على مطالعة ما ُزودنا ببه مبن (. نواصل العمل من أجل تجميع الشباب الناضج

 .نت عسيرة عليّ ولكن علّي أن أعترف أن بعض المواضيع كا. كتب ومجالت

ذات . كثير األسفار، قد يسبافر أكثبر مبن ثبالث مبرات فبي الشبهر الواحبد "صارم"

ذلك ألنه يضطر أحيانباً أن يسبافر دون أجبازة . مرة أستلم من راتبه ديناراً ونصف فقط

صببارم هببو االسببم الحزبببي ألخببي حسببين الببذي عرفتببه بببه منببذ التحببق بركببب . بالتغيببب

 ".بو عليأ"النضال ولكنا كنا ندعوه 

! وأحيانباً نتحبدى ببدون تحفبظ. حقاً إننا جازفنا، وانبدفعنا بنشباط، نتحبدث، وننباقش

إن مبا نناضبل اآلن . إنه في الواقع لبيس كبذلك. وكأن الهدف الذي نسعى إليه قريب جداً 
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النضال اليوم وطني بحت، من أجل االستقالل والسبيادة . من أجله، ليس هو االشتراكية

ضية األرض للفالح، من أجل تجميع القوى الوطنيبة علبى اخبتالف الوطنية، من أجل ق

، "االسبتعمار واالسبتغالل"اتجاهاتها على خطة نضبال مشبترك، ضبد العبدو المشبترك 

الضوء الذي ينير أمامنا البدروب المتشبعبة، . ولكن بسالح ال يخيب هو النظرية العلمية

 . فنتجنب بفضله التيه والظالل

األمبراض . كبم عبدواً كانبت تقاومبه. ريخ حياتهبا منبذ القبدمكم عانت البشرية في تأ

الفتاكبة، والكببوارث الطبيعيببة مببن زالزل وصبواعق وطوفببان وتفجببر بببراكين، وسببلطة 

وركبب البشبرية يواصبل . كم من األنبياء أنباروا البدروب ببدمائهم. األقوياء والمستغلين

ن علبى ثمبار الجهبود، المسير، وكلما حقق حلمباً كبان عتباة البشبرية وشبياطينها ينقضبو

واليوم، في هذا العصبر، . ويبدأ صراع جديد. وتضيع الدماء، ويضيق الخناق من جديد

، الطبقببة التببي فببي وحببدتها -الطبقببة العاملببة–وقببد نمببت فببي العببالم الطبقببة األكثببر وعيبباً 

 .ونضالها ال تخسر سوى قيودها، والتحرر من االستغالل، بفضل نظريتها العلمية

الفقببراء عيببالي )عينببون الطبقببات المتنفببذة، بمببا يبثونببه مببن فكببرة كببان الوعبباظ ي

. ببين أوسباط الكبادحين والمسبتغَلين!( وخيبر وكالئبي أببّرهم بعيبالي. واألغنياء وكالئي

الذين كبانوا يرشبون ببه الوعباظ بمبا يقدمونبه لهبم مبن " الوكالء"ومّل العيال من أولئك 

يرفعببون رؤوسببهم، بببدأ " العيببال"الء بببدأ هببؤ. منببافع، ليزيببدوا مببن مببواعظهم المخببِدرة

 .هي رفض أولئك الوكالء. يدركون الحقيقة الصائبة" العيال"هؤالء 

 ً ووجبد كثيبر مبن . جمدت فيبه األمبواه فبي األكبواز. مّر شتاء هذا العام  شديداً قاسيا

ولم ينلهم من أولئك البوكالء . البؤساء قد ماتوا وهم يفترشون األرض ويلتحفون السماء

ومببّن الببواعظ متكرمباً بترديببد الصببالة علببى . ة أذرع مببن القمبباش هبي الكفببنغيبر بضببع

هؤالء البوكالء اليبوم ، وفبي محنبة البشبرية فبي !. أرواحهم، راجين لهم من هللا المغفرة

هذه الحرب المدمرة في شغل شاغل، يخفون البضائع ليوم قريب يتعسر فيه االستيراد، 

وتسبيطر، . وسيدنو الخطبر مبن بلبدان آسبيا حيث سيكتسح الفاشست معظم بلدان أوربا،

علببى كببل مببا يهببم النبباس مببن مببواد الغببذاء، الحكومببات ذات الشببأن، مببن أجببل المجهببود 

الحربي، الذي البد أن يكون للبحار والحرائبق منهبا القسبط األوفبى، ويغبور قسبط آخبر 

 .في مخازن وكالء هللا الخفية

المنبببر يصببرخ بالمسببتمعين ذات صببباح فببي هببذه األيببام وجببدت أحببد الوعبباظ علببى 

مباذا  مباذا نلببس؟ مباذا تريبدون للغبداء؟ -قبل ذكبر أسبم هللا–يصبح واحدكم يسأل عياله 

كببان يببتحمس بببالقول، ويضببرب علببى .؟!ُشببغلنا بالمأكببل والملبببس! تقولببون غببداً لنبببيكم؟

 ً المستمعون كان ثلة من الفقراء، رجاالً لم يجبدوا خيبراً مبن الصبحن العلبوي . فخذه أسفا

هبم ال يجبدون مبا يسبمح لهبم بجلسبة فبي مقهبى، . ي الظل الظليل، أنه المتنزه المجانيذ

 .ونساًء ال يدور في صدورهن إال الهموم الثقيلة

أمبا السببيد الببواعظ فببان علببى رأسببه عمببة سببوداء مببن أغلببى القمبباش، وجبّببة واسببعة 

وحين عبدت . األكمام من القماش الصوفي الفاخر، أما عباءته فإنها اليوم ذات ثمن عالٍ 



 

 220 

وينتظببره فببي ! مببن عصببير البرتقببال" شببرابت"إلببى البيببت ظهببراً صببادفته يحمببل قنينببة 

والفسبنجون أكلببة أرسبتقراطية فارسببية . مبع رز العنبببر" الفسببنجون"البيبت غببداء رائبع 

مبع دببس الرمبان والمباء وطبخبه مبع  -بنعومة عاليبة-األصل قوامها، الجوز المبروش 

 !. الدجاج أو البط

، وهبو مبن أصبل فارسبي مبن عائلبة شبهيرة فبي "حميد خبان" معلم شيخويزاملني 

 ً يراجعه سمسبار معبروف فبي المحبالت . النجف وكربالء، كان في األصل معمماً أيضا

. أشترى له كميات كبيرة من القماش األسمر، وحجر الزنباد، والفلفبل األسبود. التجارية

وأشبترى قببل . م القابلبة لهبا شبأنهذه مواد مازالت نسبياً رخيصة الثمن ولكنها في األيبا

بسعر درهم واحبد  "غازي" عام ما يقرب من ألف متر مربع في موقع ممتاز من محلة

 انه معلم، فماذا سيعمل التجار الحقيقيون؟  .للمتر
 

   َمدَرَسيت

حين يحل المرء وسطاً يجد فيه هدوء البال واالنسجام، حتى ولو كان من فيه ليسو 

فانبه فبي هبذه الحبال ال . بهم ارتباط نسبب، أو مبودة أو ُمثبل يعتنقهبااألحبة الذين يرتبط 

حبين اتفقبت مببع أببي وأخبي علببى . يبؤثر التحبول عنبه دون داع، فلكببل طعبم مبذاق ولببذة

االنتقال إلبى النجبف إلسباكنهم، قبدمت طلبباً رسبمياً إلبى مديريبة معبارف الحلبة، وحبين 

، توجهبت إلبى المديريبة أتنسبم علمت إن مالك المدارس االبتدائية يوشك على الصبدور

وعرفبت مبن بعضبهم انبه لبم يبدرج . األخبار من مبوظفي الذاتيبة البذين أعبرف بعضبهم

 .أسمي في قوائم النقل

وقبد . صديقنا قاضي شبرع الحلبة -عشاء الكوفة مع الوالد-كان أحد الذين حضروا 

اجهبة مبدير فصممت علبى مو. وعد انه سيأخذ األمر على عاتقه، يبدو انه لم يبّر بوعده

كببان ذلببك صببيف –وهببو شخصببية محترمببة وإداري حببازم " حسببن الصببباغ"المعببارف 

الغريب أن الرجل مجرد دخولي وإلقاء السالم، قطع حديثبه مبع بعبض الطلببة . -0050

 :في بعض شؤونهم، ووجه كالمه إلي بشيئ من العصبية

 ؟!ماذا تريد أنا لن أنقلك -

 .قد قضيت في الكوفة أربع سنينف. أستاذ لي الحق بالطلب الذي قدمته -

 .أكثر من أربع سنين" شفاثة"في المعلمين من هو في  -

وأرجبو أن . ذاك له، وهو مسؤول إن شاء العمل على االنتقال أو قنع بما هو فيبه -

تتذكر يا أستاذ، إني أستطيع االنتقال دون طلب شرعي، ولكني احتراما لبك، أعرضبت 

 .نى هذا طعن في شخصيتك التي اُِجلّهاعن تكليف واسطة محترمة، ألن مع

، فتعجببل "دمحم حسببين الشبببيبي"وخرجببت مباشببرة إلببى دائببرة البريببد واتصببلت بببـ

وحببين زارنببا . صبباحبي االتصببال بببه، بعببد أن طمببأنني أن نقلببي سببيتم إلببى حيببث أريببد

 .وأخيراً التقينا: إلى المدرسة التي اخترتها، وقفت احتراما أصافحه، وأقول" المدير"
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إنببه . مدرسببتي مببن خيببرة المعلمببين، وهببو المرحببوم دمحم رؤوف الجببواهري مببدير

عببرف عنببه االنسببجام مببع معلمببي . يشببغل اإلدارة منببذ كنببت أنببا تلميببذاً فببي االبتدائيببة

مدرسته، يعتمد عليهم، وال يشعرهم بشيء يعليه عليهم، وإذا الحظ عن أحدهم تقصبيراً 

 .لهم إلى ما بدا والى تالفي النقصأو مخالفة ال يشعر اآلخرين بأنه ألفت نظر زمي

وزمالئي اثنان منهم التحق بالركب، وثالبث مؤيبد، بينمبا آخبرون مبنهم لهبم سبلوك 

. منهم من ال يعرف في حياته غيبر بيتبه وواجببه البوظيفي، ومبنهم البسبيط الفبج. خاص

 .ومنهم واحد، وهو أكبر الجميع سناً، ال يعرف في حياته غير جمع المال وحب التملك

وجئت إن المبدير يسبتدعيني، وألول مبرة الحظبت مالمبح وجهبه ليسبت منبسبطة ف

. وفببتح الحببديث بصببوت يتهببدج، وكببأن أمببراً هامبباً سببيتعرض بالحببديث عنببه. كالعببادة

لقبد أنحبدر مثلبي . صحيح إنه لم يكن من أولئك المعلمين العصريين في توجههم الثقافي

رف مبن التغيبر، بالنسببة للسبلك وال يعب. من وسط المعممين من أجل العيش وليس غيبر

الذي تحول إليه، سوى لعب النرد، ربما ال تهفو نفسه لمطالعبة الجرائبد إال عنبد نشبرها 

أما أن تحسسبه يثيبر . ما يهمه كمعلم، كقضايا المالكات في حينها أو الترقيات وما أشبه

ة الخوف عنده إلى هذا الحد، لمجرد إنه عرف إني أعطيت طلببة الصبف السبادس قطعب

ومبن . فهبذا مبا لبم أكبن أتوقعبه. للشاعر إليبا أببي ماضبي" أيها األغنياء"شعرية بعنوان 

 :أبيات القصيدة

 كلذذذذذذوا وأشذذذذذذربوا أي ذذذذذذتا ا  نيذذذذذذاء

 

 وإن مذذذذذذذذذل السذذذذذذذذذذكك الجذذذذذذذذذذائنون 

 وهذذذذذذي السذذذذذتجون لمذذذذذن شتيذذذذذتدف 

 

 إذا لذذذذذذم تزجذذذذذذوهم فذذذذذذي السجذذذذذذتون 

 وهذذذذذذي النصذذذذذي لتلذذذذذك الذذذذذر و  

 

 وهذذذذذذي الحذذذذذتراب لتلذذذذذك البطذذذذذتون 

أنبت ممبن يسبتمع إلبى رجبال المنببر الحسبيني وهبم يتعرضبون فبي . يا أستاذ: قلت 

وأنببت تقبرأ القببرآن، وجباء فببي سببورة . مبواعظهم لألغنيبباء ببأكثر ممببا فبي هببذه األبيبات

ِ فَبَِشّببْرُهمْ ) 05التوبببة آيببة  ببةَ َوال يُْنِفقُونََهببا فِببي َسبببِيِل َّللاَّ  َوالَّببِذيَن يَْكنِببُزوَن الببذََّهَب َواْلِفضَّ

يَْوَم يُْحَمى َعلَْيَها فِبي نَباِر َجَهبنََّم فَتُْكبَوى بَِهبا ِجبَباُهُهْم َوُجنُبوبُُهْم ) 04، واآلية (بِعَذَاٍب أَِليمٍ 

 ، فما رأيك؟(َوُظُهوُرُهْم َهذَا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَذُوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزونَ 

 !بين األغنياء والدولة هذه تسمى سياسة، وسياسة محرمة، ألنها تربط -

 .ألمهم إنك تقر إني أنا المسؤول، وهذا يكفي. أنا مسؤول عن كل احتمال. وليكن -

مبدى أهميبة  -ببين المبدراء اآلخبرين-مع هذا أنبا متأكبد إن الرجبل خيبر مبن يبدرك 

أنببا . االنسببجام مببع معلمببي المدرسببة، عببن طريببق احتببرام شببعورهم وتقببديرهم لمهمبباتهم

ً أُوثر البقاء في  . هذه المدرسة رغم إني صرت، منذ انتقلت عن بيت والدي، أعاني تعببا

بينما تقع هذه المدرسة في محلبة العمبارة " غازي"فالبيت الذي أسكنه اآلن يقع في حي 

والببى . ومهمببا يكببن فأنببا مرتبباح لهببذه المجموعببة مببن الببزمالء". وادي السببالم"مجباورة 

 .لما لمسته فيه من شعور وطني متوقد هؤالء الطلبة وفيهم من جعلني أهتم به كثيراً 
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الواقببع إنببي غيببرت كثيببراً مببن نظراتببي فببي مببواد دروس العربيببة، فببي األمثلببة، 

سببخرتها جميعبباً لبببث الببوعي، ولكببن . ومواضببيع النحببو، فببي اإلنشبباء، والمحفوظببات

زمالئبي المعلمبون أببرز مبا فبيهم المبرح وحبب النكتبة، وقبد . بحكمبة، وأسبلوب ال يثيبر

زميلي وصديقي االسكافي، فنان يجيبد الرسبم، كنبا عصبر . اً موجعة وقاسيةتكون أحيان

يوم من أيام امتحانات نصف السنة، نستريح ونتببادل النكبات فتوجبه إلبى سببورة كانبت 

لكن أحبد البزمالء، وكبان يببدو وكأنبه أحبد األقبزام . لم ننتبه إليه. في الممر وراح يرسم

جنا  فببي حببديث كلببه ضببحك مببن نكببات الزميببل بالنسبببة للببزمالء اآلخببرين، خببَرَق انببدما

ويقصبد ببه مثبل الطلببة، فقبد أطلقبوا علبى !. يعني أنبت مبثلهم؟: صاح بزميلنا". هادي"

بعض المعلمين أسماء، أحدهم طاق كسرى لكونه محني الظهر بسببب مبرض، والثبور 

المجنح لضخامة جسمه، وبانية حيث عرف بهذا من طفولته ودولكه لقصبره وامتالئبه، 

وجعب الكورة أي الحجارة التي تبقى في فبرن . ب كورة كون بشرته أقرب للسوادوجع

 . الطابوق تحت كل الطابوق فتتحجر وتسود أكثر

لقببد صببور الزميببل المعلمببين . انتبهنببا صببوب اتجاهببه فوجببدناها لوحببة فنيببة رائعببة

ووجبه " طباق كسبرى"رسبم . حسب األسماء التي أطلقها الطلبة علبى معلمبي صبفوفهم

قد انتصبب تحبت الطباق يمثبل أضبخم " الثور المجنح"محترم في جبهة الطاق، وزميل 

" دولكبة"يعنبي ببه زمبيالً ثالثباً، وأمامبه إنباء مباء " عود بامياء"الزمالء، ورباط رقبته 

عببّم الضببحك الجميببع، وتبببادلوا . يرمببز لرابببع وضببع علببى حجببر أسببود يرمببز لخببامس

لبم . بلغ بهما التأثر واالنفعال مبلغه" البانية"و " الدولكة"التعليقات الرائعة، لكن زميلنا 

فحين ينتهي الدوام، نستمر في مرحنا لنقضبي علبى السبأم فبي . ينته األمر عند هذا الحد

فوجئنبا بأسبراب مبن الطالببات يسبرعن بالمشبي وبمبرح شبديد، قالبت . الطريق الطويبل

أحنَبه : وقالبت" نيةالبا"أحداهن تخاطبنا مشيرة إلى واحدة منهن كانت أطول من زميلنا 

آه مبا أجمببل أن يعبيش المبرء مرحباً ال يعبرف العبببوس، ودوداً ال "! بانيبه"عدنبه مبثلكم 

 .يحمل الكراهية ألحد
 

 املدير النّطاح 

إن )فاآليبة الكريمبة تقبول . ربمبا( سوء الظن من حسبن الفطبن)يقولون في األمثال 

مدرسبتي بعبد حديثبه أتبرى مبا حبدث كبان مبن عواقبب انفعبال مبدير (. بعبض الظبن أثبم

أنا دون غيري؟ الواقع إني انفعلت رغم إن " عبد األمير"لم صرت البديل للمعلم . معي

المدرسة الجديدة توفر علّي ما كنت أعانيه من قطبع مسبافة ليسبت بالقليلبة مبن الجنبوب 

ولكنبي منفعبل . قريببة إلبى بيتبي -مدرسة األميبر غبازي–المدرسة الجديدة . إلى الشمال

ً ومنببزعج أ فالمدرسببة التببي نقلببت إليهببا بببإدارة إنسببان أعببرف عنببه الغببرور وعببدم . يضببا

أمبا غبروره فبآت عبن عالقبة والبده ببالوزير . اللياقة، وضعف الخبرة، ورداءة الماضي

وألن النقل تم على أثبر مبا دار بينبي وببين مبدير مدرسبتي السبابق بسببب !. صالح جبر

فهو يخشبى أن أوجبه التالميبذ وجهبة ال ، وربما كان بطلب منه، "أيها األغنياء"قصيدة 

 ً إن أحسنت الظن به فأقول إنه ال يريبد أن . يرضاها، إنه يكره الوعي اجتماعيا وسياسيا
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الحكم القائم، ال يريد إال أن تكبون الدراسبة تأليهبا للحباكمين . أصاب بأذى وأنا بمدرسته

ببين المبدير والمعلبم عبببد وقبد تبم النقبل علبى أثبر التصبادم . ال تنبيهباً للنبائمين والغبافلين

أي َعَمد، وهو اصبطالح شبعبي معبروف عنبدنا " دنگة" هذا األخير يستند على. األمير

أيضبباً يبببدو إن الصببدام كببان عنيفبباً، فقببد حضببر بسببببه مببدير . ويعنببي الواسبباطة القويببة

وكبان الحبل أن كتبب تبذكرة صبغيرة، لبم تبزد علبى هبذه ". دمحم حسن سبلمان"المعارف 

كببل مببن المعلمببين علببي دمحم الشبببيبي وعبببد األميببر مهببدي أحببدهما بمحببل  ينقببل)العبببارة 

 (.اآلخر

إنهبم . من المعلمين أخوة أعتز بهم -مدرسة األمير غازي-لي في المدرسة الجديدة 

ولست أخشى شر هذا المبدير مبا دمبت أعتمبد . يحبونني وأحبهم، وأحدهم شقيقي حسين

دائمباً أسبارع لبدخول الصبف، ربمبا . رسبةإني لن أتحرك خالفاً لنظم المد. على سلوكي

لم أِضع الوقت في الدروس الهامة، ربما أضيف إليبه مبن الفرصبة . قبل أغلب المعلمين

 .التي هي من حقي االستمتاع بها

والحظببت أسببلوب المببدير فببي جلوسببه وراء منضببدة اإلدارة فببي لهجتببه بمخاطبببة 

، فبي عبدم االهتمبام بمبا خبص المعلمين، في العبارات التي تبدل علبى الميوعبة والبدالل

وانه يهمبل البدخول إليهبا فبي كثيبر مبن األحيبان، . نفسه من دروس في بعض الصفوف

وربمببا غببادر . فيلهببو مببع المعلببم ذي الفببراغ، أو مببع مببن ينشببغل فببي حديقببة المدرسببة

فقببد أخببذت األهبببة . إنببي أعتببرف. المدرسببة، بعببد إعببالم أحببد المعلمببين المقببربين إليببه

ً العتقادي انه ال أنبا -هبو ال يسبتريح لوجبود هبذين األخبوين . ببد أن يتصبادم معبي أيضبا

ومخالفبات اآلخبرين . فصرت أسبجل فبي مفكرتبي كبل مخالفاتبه. سوية -وشقيقي حسين

 .المقربين إليه

المعلمببون لببيس لببه مببنهم غيببر أثنببين، أحببدهما لببيس لببه إال هببذا السببلوك مماشبباة أي 

ى بعنايتببه دائمبباً بغببض النظببر عببن مببدير، بببل والتملببق لببه، وبببذا يكسببب وده، ويحظبب

أما الثاني، فهو قدير بمبا يخبص واجباتبه، لكبن لبه القبدرة أيضباً فبي السبيطرة . مخالفاته

واثنبان . عليه عن طريق كشف أخطائه، ثبم مسباعدته وتوجيهبه فبي كثيبر مبن األعمبال

 هذان يؤديان الواجب كما هو فبي الكتباب والمبنهج، وال يهمهبم -نعم، بلي-ممن أسميهم 

وال يشغل بالهما غير السوق وأسعار البضبائع التبي يمارسبان البيبع والشبراء . غير هذا

أما غيرهم فبيبنهم واعبون ذوو شخصبية طموحبة، اثنبان مبنهم يصبران علبى تبرك . بها

التعلببيم والدراسببة فببي كليببة الحقببوق، واثنببان مببع هببذين يتجاوبببان مببع أخببي فببي االتجبباه 

 . دهم بما يجلبالسياسي في الحال الحاضر، وصار يزو

أنا واثبق إن االثنبين الطمبوحين لبن يسبتمرا فبي االتجباه، فطموحهمبا ينطبوي علبى 

فبي . نحن اآلن بحاجة إلى العدد في المجاالت المحبدودة. لكن ال بأس. مصالح شخصية

مقارعببة كثيببر مببن المعلمببين وغيببر المعلمببين، مببن ذوي الميببول القوميببة الببذين يعلنببون 

ويحبباولون دائمبباً البرهنببة علببى أن مبببادئ هتلببر، تقببارب  تفبباخرهم بانتصببارات هتلببر

!. المبادئ اإلسالمية، وخطط قادة جيشه تعتمد على خطط القائد العربي خالد ببن الوليبد
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المعلببم علببي الجزائببري ال تفوتببه إذاعببة بببرلين  العربيببة والتببي يفتتحهببا يببونس بحببري 

يوش النازية هتف بسبخف ، فإذا سمع ما يسميه نصر الج-حّي العرب-بجملته المعروفة

إنبببه يسبببمي سبببحق الشبببعوب الضبببعيفة !(. اآلن كبببأني حصبببلت علبببى دينبببار ونصبببف؟)

الغريب في هؤالء إنهم ! يا للمصيبة! والمغلوبة أمام بربرية جيوش هتلر الغازية نصراً 

مببن ذوي  -المراجببع–برجببال الببدين  -مببن رجببال الببدين-علببى عمببق عالقببات آبببائهم 

اهرون بعدائهم للفرس ويصرح بعضهم كما نعمل للتخلص األصول الفارسية، فإنهم يج

!. من اليهود، يجب أن نتخلص مبن الفبرس، بغبض النظبر عبن البدين البذي يربطنبا بهبم

وقد أصدر هبذا . وبناء على هذا كان بعضهم يدفع المخبول البغدادي للتهويش والتهريج

أن يعمببل الشببباب  (باسببم ثمببانين مليونبباً مببن العببرب)فببي السببنين األخيببرة كراسبباً يببدعو 

ومبن المضبحك أن مبن يسباعده علبى . والحكومة معباً علبى أخبراج الفبرس مبن العبراق

 ً فانببه عنببد الجببدل يصببرح بشببتم أخوالببه لهببذا . طبببع كراريسببه أخوالببه وهببم ليسببوا عربببا

باسببم ثمببانين مليونبباً مببن )والبغببدادي يسببتهل مقدمببة مطبوعاتببه بهببذه العبببارة ! السبببب

مصاب بجنون القومية، دون أن تكبون لبه " سعيد البغدادي رزاق"هذا الشاب (. العرب

معلومات غير ما يلقنه له هؤالء من مفاهيم، ال هم وال هو يفهمونها بعمق وعلى النحو 

ولقببد لعببب دوراً كبيببراً فببي إزعبباج الشببرطة، إذ يببؤتى بببه مببن بغببداد، كببان ال . الصببحيح

رخانبه وغيبره مفتتحباً خطاببه يبالي أن يقف خطيباً من دون أية مناسبة فبي جبامع الحيد

وقببد أعارتببه الشببرطة !(.  أتكلببم باسببم ثمببانين مليببون مببن العببرب)بعبارتببه المشببهورة 

بعض االهتمام فصارت تطارده، وجيء به مبن بغبداد مبرات عديبدة " الشعبة الخاصة"

لكن أحد معاوني الشرطة في النجف وقبد تأكبد مبن أنبه مخببول أطلبق سبراحه . مخفوراً 

 .وفعالً لم تقم له قائمة بعد هذا. هتمام بهوأمر بعدم اال

المقربين إلى مدير المدرسة، كان دائما يجادل فبي " علي الجزائري"أحد المعلمين 

الجنبة )وجوه الشبه بين النازيبة واإلسبالم فيمبا يخبص تقبديس الحبرب علبى حبد تعبيبره 

ً ( إلببى المطببخ يببا بنببات ألمانيببا)وإن هتلببر نببادى ( تحبت ظببالل السببيوف كمببا يريببد  تمامببا

لم أجبد نفسبي يومباً مبن األيبام متنكبراً ألصبلي . أن تقر المرأة في البيت! اإلسالم للمرأة

اإلسبالم هبو البذي أخبرج العبرب مبن . العربي، وال للخلق العربي، ولكن ليس الجاهليبة

ولببيس . الظلمببات إلببى النببور، وأعلببن المؤاخبباة بببين المسببلمين عرببباً وقوميببات أخببرى

وإذا اختَبببرُت طريبببق . فبببي القبببيم القوميبببة مبببن اإلسبببالم فبببي شبببيءالتشببباحن والتفببباخر 

االشتراكية العلمية، فذلك ألني أدرك إن رجال المال مبن أيبة قوميبة، عربباً أو فرسباً أو 

أكراداً إلى آخره، هبم البذين عملبوا ويعملبون إلثبارة النعبرات القوميبة والطائفيبة ليلهبوا 

يبقوهم عبيبداً يشبيدون الجنبان ويبوفرون ل. الجماهير عن معرفة أسباب بؤسهم وشقائهم

 . بكدحهم كل أسباب الرفاه ألولئك األسياد

ورجببال الحكومببات العربيببة اليببوم، يتبجحببون بببأنهم يعملببون إلعببادة مجببد العببرب، 

أحبد ! ولكن بما تسخر له الصحافة، وربما يلقن به أطفال المدارس وجعجعة بال طحبين

الواقبع إن مجبد العبرب شبيد باإلسبالم ( بالقنبا والقضبب شبيد مجبد العبرب)تلك األناشيد 

إِنَّ )، (وال ألبيض على أسبود إال ببالتقوى ال فضل لعربي على عجمي)الذي يؤثر عنه 



 

 225 

ِ أَتْقَاُكمْ  بينما يتنافسون في أرضاء المستعمر، ألنهم مبدينون بتيجبانهم (.  أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ

ولببذا لببن نسببمع غيببر تلببك الثرثببرة، بينمببا تببزداد الخالفببات، وتشببتد فببي . ومراكببزهم لببه

معوقبات لمبا ينشبده دعباة القوميبة مبن ظروفنا هبذه النعبرات الطائفيبة، وهبي مبن أشبد ال

 .أهداف

لن تتحقق الوحدة العربية إال تحبت لبواء االشبتراكية التبي تحشبد طاقبات الجمباهير 

فقد وجدنا السالم قد وحدهم بقيبادة الرسبول بعبد أن حطبم " آلهة المال"إلسقاط األصنام 

لببوا تحببت أصببنام الجبباهليين، والتببي نصبببها رجببال العببرب ليضببللوا بهببا الفقببراء، ويظ

ممبا يبروى عبن . وما فقد اإلسالم هيبته إال بعبد أن تحبول الحكبم إلبى قيصبرية. سلطتهم

ال تفعلببوا بببي مببا يفعببل األعبباجم )النبببي حببين قببام لببه بعببض المسببلمين إجببالالً إنببه قببال 

كمببا يببروى عنببه مببا معنبباه إن مببن أمتببه مببن سببيعيد الوضببع إلببى قيصببرية (. بملببوكهم

. اإلسببالمية، وانبعثببت مببن جديببد العنعنببات القبليببة فضبباعت قببيم المسبباواة. وكسببروية

صحيح إن حضارة عربية نشأت وتطورت، وازدهر األدب والعلوم، ولكن عاد البؤس 

. ويفصل األمم التي انضوت تحت اإلسالم بعضبها عبن بعبض. والحرمان يلف األلوف

ذين يشبك وتفنن الخلفاء من بني أمية وبني العباس في تعذيب رجبال الفكبر، واألدبباء الب

دفبن . واخترعبوا كثيبراً مبن البتهم والشببه لتبريبر إنبزال العقوببات بهبم. في أمر والئهبم

المسلم لحد نصف جسمه وقطع يديه واسبتخراج لسبانه مبن عليائبه كمبا فُعبل بحجبر ببن 

ثم ما كان يقوم به الخلفاء العباسيون من أنواع الشبنق وسبمل العيبون، والحبرق، . عدي

محيبت بسببب ..( ال فضبل لعرببي علبى عجمبي)نبادى النببي بهبا كما إن المسباواة التبي 

بدأ الصراع بين الخليفبة . تفتت مفاهيم اإلسالم الحقيقية بسبب الصراع من أجل الخالفة

وهبم . أولبى بهبا" علبي"عمر الذي رشح أببا بكبر وببين البذين  يبرون إن ببن عبم النببي 

ثم أخذ االنحراف . حجة الوداعيذكرون إن رأيهم هذا أراده دمحم وأعلن عنه بالعودة من 

يزداد بسبب هذا الصراع خصوصاً حين عمل معاوية وأمثاله إلى احتقبار النباس البذين 

يغزونهم فيحولون من يأسرونه حتى ولو أسلم إلى عبد واستغلت هذه الناحية أيضاً مبن 

. قبل من هبم خبارج الحكبم وحبين يبأتون إلبى الحكبم يلتزمونهبا وإسبالم دمحم ببريء منهبا

ليس من الحق أن نفكر كيف أقبل ناس من مختلف األمم على اإلسالم فبي أيبام الخلفباء أ

المانويبة، . الراشدين؟ ولماذا أخذت بعد هذا تحاول البتخلص فتثبور تحبت دعبوات شبتى

المزدكيببة، البابكيببة، الحببق إن المستضببعفين الببذين انببدفعوا وراء قببادة تلببك الببدعوات لببم 

قهر واالسبتغالل الفبظ والبذل بعبد أن عرفبوا إن مبن أسبلم يدفعهم غير البؤس والفاقة وال

 .    من أقوامهم السالفة قد أعزهم اإلسالم

*  *  *
فهبي . على الرغم من إن ساحة المدرسة واسعة، فإنها لم تعد تتناسب وعدد الطلببة

فببي العهببد الملكببي أطلببق علببى هببذه المدرسببة أسببم . المدرسببة الوحيببدة فببي هببذه المحلببة

". النضبببال"وفبببي العهبببد الجمهبببوري أطلبببق عليهبببا اسبببم " يبببر غبببازيمدرسبببة األم"

والمعلمببون؟ علببى أنهببم أكثببر النبباس وعيبباً، ولكببن وعببيهم هببذا بالنسبببة إلببى سببواهم مببن 
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ألبببيس . وببببنفس الوقبببت هبببم يحرصبببون بشبببدة أن يلزمبببوا الصبببمت والسبببكوت. النببباس

سباكت عبن ال)، هذه الحكمة لدى أكثبرهم أقبوى مبن الحكمبة القائلبة (السكوت من ذهب)

عند النقاش في مشاكلهم الخاصة، أو الوطنية، أو القومية، تسبمع ( الحق شيطان أخرس

َوأَْنِفقُوا فِبي َسببِيِل هللاِ َوال )كثيرا من مأثور الِحكم  والكالم، يجري على ألسنتهم قال هللا 

يا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا )و ( ْلُمْحِسنِينَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ هللاَ يُِحب  ا

ُسببوَل َوأُوِلببي األْْمببِر ِمببْنُكمْ  َ َوأَِطيعُببوا الرَّ فببإن ضبباق . 40و 004سببورة النسبباء آيببة ( َّللاَّ

العلماء ، الوجهاء، كلهم ال يتدخلون، تريبد أن أتبدخل أنبا . بالجدل ذرعاً، صاح، يا أخي

 ! فأموت بالنتيجة جوعاً؟

فهو ليس معلماً صباحب . إنه لو اندفع يموت جوعاً فعالً . ي كالمه شيء من الحقف

. ولكن مالنبا ومبن سبماهم العلمباء، والوجهباء. إنه معلم دخل سلك التعليم ليعيش. رسالة

ومبن أطلبق بعبض  -الشبعان ما يدري بالجوعبان-المثل الشعبي يشير إلى حقيقة هؤالء 

يكبد أببو كبالش )اً طبقيباً خيبراً مبن هبؤالء، حبين يقبول األمثلة الشعبية يدل أن لديه وعي

علينا أن نتوجه إلى هؤالء فنحسسهم بمبا يعبانون مبن مشباكل، نشبير ( وياكل أبو جزمة

حتبى اسبتطعنا أن . لكنبا اآلن لبم نعبّول إال علبى فئبة المعلمبين. إلى مصادرها ومسبببيها

 .اية النضالنكسب عماالً نكون قد أوجدنا الخميرة الحية، التي ستحمل ر

بعض المعلمين رغم كونه منحدراً من الطبقة الكادحة المسحوقة، فإنه ال يعببأ بكبل 

إنبه . ما يهم حياته كمعلم، أو مواطن مهبدور الحقبوق، ألنبه أخبذ يمبارس البيبع والشبراء

سبباعات الببدروس . يعببالج مشبباكله فببي المدرسببة عببن طريببق التوسببالت وتملببق المببدير

ساعة في األسبوع، لو أراد أن يقبوم بهبا كمبا يجبب ألحبس كثيرة، إنها سبعة وعشرون 

يهمبل قبدر مبا ( النباس علبى ديبن ملبوكهم)ولكنه كما يقول المثبل المبأثور . بِعَظم الِحمل

يستطيع ويتهرب من الدروس التي تحتاج إلى حذق ومتابعة، وإذا كبان والببد، فهبو لبن 

مدرسبة مفبتش، عنبد هبذا ويتجلى جبنه وضبعفه حبين يبزور ال. يحيد عن الكتاب المقرر

يعد وسائل اإليضاح، ويبدبر أمبر دفتبر التحضبير . يغير كل سلوكه، ويتهيأ أحسن تهيئ

حسببناً يببا . علبى خيببر مبا يببرام، وتختفبي العصببا، ويتحلبى بالهببدوء فبي مخاطبببة التالميبذ

أنببت مرهببق، أنببت تحمببل عبئبباً ثقببيالً، ولكنببك تخشببى حتببى أن . أخببي، وهللا إنببك مظلببوم

في تلك الظروف كان للمعلمين جمعية في بغداد فقبط، ولبيس لهبا . نقابةتطالب بتأسيس 

فروع، وهيئتها اإلدارية بالرغم من أنها تضم أعضاء نظيفبين إال إنهبم ال يجبرأون أببداً 

تحبث " الشبرارة"وبدأت جريدة الحزب الشيوعي السبرية . أن يعملوا لصالح المعلم أبداً 

 .المعلم لتأسيس نقابة

جيبوش الحلفباء تمبأل بالدنببا، وأسبعار مبواد العبيش ببدأت ترتفببع إن الحبرب تشبتد و

 ً عن " الشرارة"ينشر في جريدة " صارم"وقد أخذ شقيقي حسين . وبعضها اختفى تماما

وضع الحياة المعيشية ومشباركة اإلداريبين للتجبار فبي أمبور المبواد المعيشبية وأسبباب 

سبتقفز األسبعار قفبزة عاليبة  ويتكهن العبارفون إنهبا. شحتها، وبدأت الشبهة تحوم حوله

وألول مبرة أشباهد . فما ندري بما سيكون وكل شيء يمكبن أن يكبون. في األيام القادمة
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وداهيبة أخبرى ببدت بوادرهبا، الببرد أخبذ ! البيضباء ببدل اليشبماع" الغتبرة"رجال لبس 

الببرد هاجمنبا بقسبوة ونحبن . ال بأس سيريح البؤساء من حياتهم التعسة. يشتد قبل أوانه

حتى لقد مبات بعبض البائسبين البذين . -0050-ي نهاية الشهر الحادي عشر من السنة ف

 .ينامون في الجوامع وأواوين الصحن العلوي

ال يفكبر إال  -كمبا يببدو-لم يعد الناس أولئك الناس الذين نعرفهم أيبام الرفباه، فالكبل 

اد السبوفيتي فبالحرب تشبتد وبضبراوة فبي اإلتحب. بنفسه وكيف يقباوم إذا وقعبت الواقعبة

وبقدر ما تنقبل الصبحافة مبن أنبباء عبن ضبراوة هبذه . ضد الغزو الفاشي وجيوش هتلر

الجيببوش ووحشببيتها، فإنهببا تنقببل المببدهش عببن استبسببال الجببيش األحمببر، ومشبباركة 

إن المببدن السببوفيتية تواجببه الغببزاة ببسببالة، فببال يحتلهببا . المببواطنين فببي تببدمير العببدو

الفتيببات، العجببائز، وحتببى . ة، ثببم ال يجببدون االسببتقرارالفاشببيون إال بعببد تضببحية غاليبب

وال يلبث الجيش األحمر  .األطفال يشاركون في الحرائق وتدمير مستقرات جنود العدو

. وغيرهبا" رسبتوف"و" سواسبتبول"أن يستعيد المدينة ثانية، كما حصل هذا في مدينة 

ترى ما سر هذا . يتيالناس يتحدثون في المجالس والمقاهي عن استبسال الجندي السوف

؟ الشك إن المواطنين السبوفيت قبد أدركبوا أهميبة نظبامهم !التفاني في الدفاع والمقاومة

فبعبد أن . االشتراكي في جعل حياتهم تختلف تماماً عن حياة آبائهم تحت حكم القياصبرة

كانت المذابح تنظم وتثبار ببين مختلبف القوميبات واألديبان، أصببح الكبل يعيشبون بتبآخ 

ولكن هنا ما تزال عقول باليبة لمبن يعتاشبون مبن جهبود غيبرهم، فهبم إذ يبرون . ومودة

ال ديبن " ملحبدون"كيبف يقباوم. هذا التفاني والثبات أمام أشرس مهاجم، يببدون العجبب

 ؟!لهم، ورجال ال يعرفون غير أمهاتهم

مباتومف )فرد عليه فالح كهل وبإنفعال " شيخ جليل"قال هذا معمم في بيت جارنا 

وهللا شيخنه املك هذولبه اثبتبوا لبنهم هّمبه أوالد أببو وأم صبحيحين ! م يابن أبوك؟ومفته

عالقة " جليل"وللشيخ المعمم . كان هذا الفالح واحد من الضيوف عند جارنا!(. النسب

بعشيرة الفالح، إنبه يسبتفيد مبنهم، ويحبل بيبنهم مبدة مبن السبنة يرجعبون إليبه فبي أمبور 

 ! دينهم، وهو من هذا أجوف

الحرب أشغلت بال واستبدت باهتمام الناس، الطيبون الذين يعرفون أهميبة الجبيش 

الطيبون متفائلون . األحمر في ميدان الحرب، وأصحاب الجشع ومصاصي دماء الناس

 .في أن مصير الفاشية إلى دمار ال محالة، بينما اآلخرون يتمنون انتصار الغزاة

وكبان الحبديث عبن " م الجزائبريالشبيخ عببد الكبري"كنت في مجلس شبيخ محتبرم 

مبّر ذكبر بعبض مبا دار  فبي القسبم )اكتساح الجيوش الهتلريبة الغازيبة لمبدن السبوفييت 

، فبأطنبوا فبي غرائببب سبالح الغببزاة (المحقببق"/ حركبة مبايس/ معلبم فبي القريببة"األول 

 ً  .األلمان، وفنونهم في خطوط الهجوم وإن احتالل بالد السوفييت أصبح وشيكا

 أذن سيعود النظام القيصري؟: قال أحدهم

: متلبذذاً، وواصبل كالمبه -نَعَبمّ -هكبذا أطبال !. ، نعبم"دمحم جواد"ردّ عليه أخ  الشيخ
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 .؟!وإذا عادوا سيأتي القفقاسيون إلينا ، وشوف الحقوق الشرعية اللي توصل

إذن ال يدرك كنه النازية، وأعمت بصيرته مطامعه وسال لعابه سبلفاً لمبا ... وياله 

ن الحقببوق الشببرعية التببي سببيأتي بهببا القوقاسببيون غببداً إذا أحتببل األلمببان بببالد يؤملببه مبب

ولم يفكر بما سينال بالدهم من خراب ودمبار؟ ونسبي شبيء آخبر، إن زحبف . السوفيت

الغببزاة لببو تمكنببوا مببن احببتالل بببالد السببوفييت كلهببا، سببوف يواصببلونه الحببتالل جميببع 

 .وغيرها من دول.... الدول المجاورة، تركيا، إيران، العراق 

وصبببباح اليبببوم التبببالي، حضبببرت إلبببى المدرسبببة، ومبببا تبببزال ضبببحكة العجبببب 

إنبه أبعبد نظبرا كمبا أعرفبه فكيبف أطلبق . واالستغراب مما دار في ديوان الشيخ الجليبل

فتوجهببت إلببى مببدير المدرسببة اسببتأذنه . ؟ وأحسسببت بببألم حبباد فببي أمعببائي!تكهناتببه تلببك

. وأببدى حضبرته امتناعبا وإصبرارا. البدوام فلدي فراغ في منتصبف. لمراجعة الطبيب

مبدير . ولكني خرجت بعد أن أشهدت المعلمين على مراجعتبي لبه وامتناعبه دون مببرر

المدرسة من آل الحببوبي، أسبرة عريقبة أشبهرهم فبي العبراق السبيد دمحم سبعيد الحببوبي 

ر أمبا مبدي. ويقبال إنهبم فبي األصبل حجبازيون. الشاعر المعروف، بعضهم يقيم في مكة

المدرسبة هبذه فمببن أشبدهم جهببالً وغبروراً مببع إن والبده مببن الطبقبة الفقيببرة إال أنبه مببن 

لمباذا غبادرت ) حين عبدت إلبى المدرسبة قبدم لبي سبؤاالً فبي ورقبة. جماعة صالح جبر

 (.المدرسة مع عدم موافقتي؟

طلبت شهادة المعلمين فردّوه، وأجبت، وطال الجدل مما اضبطرني أن آخبذ أجبازة 

أيام، وهو ال يكف عن مكاتبة مدير المعارف، وتلك طبعاً تأخذ بما يكتب هو لمدة تسعة 

 ً مببدير . وسببلكت سبببيل التمببرد فباشببرت فببي مدرسببتي السببابقة. أوالً، والببرد عليببه ثانيببا

وحصبلت علبى . المدرسة ناقشني، إن هذا غير صحيح فأنبت علبى مبالك تلبك المدرسبة

. المعارف ومعبه صبديقي مبدير الثانويبة بعد هذا حضر مدير. أجازة ثانية لمدة ستة أيام

لكنه أخذ علّي، كيف أرسبل البرد علبى مبا يوجهبه . أستمع إلّي ثم إليه، وشهادة المعلمين

ألنه في البداية لم يرسبل لكبم : ؟ قلت!إلّي مدير المدرسة من أسئلة إلى المديرية مباشرة

وأخيبراً !. ن عبذرجوابي على سؤاله إنما اكتفى باألخبار عني بأني تركت المدرسبة دو

. سبأعود بعبد نصبف سباعة فأجبدكم قبد فعلبتم مبا أريبد. أقترح المدير أن نتصبالح، وقبال

فرفضبت حتبى يعبود " الشبربت" أحضر المعلم علي الجزائبري صبديق مبدير المدرسبة

 .حين عاد اشترطت نقلي إلى مدرسة الحيدرية فوافق. المدير

حصل هذا في . لى دول المحوريبدو أن الضائقة ستشتد فقد أعلن العراق الحرب ع

وكانت اليابان أحدى دول المحور وكانت أمريكا قد أعلنت الحرب عليها  00/0/0050

وعلى أثر إعالن الحكومة الحرب على اليابان ارتفعت األسعار ثانية  6/02/0050في 

وسبارع مبدير . ومباشبرة اختفبى السبكر والشباي مبن األسبواق. بشكل طفرة واسعة جداً 

وزعبه علبى معلمبي المدرسبة بالتسباوي، كبان " مئبة كيلبو"حصل على كيس المدرسة ف

 .هذا يوم استلمت كتاب النقل إلى المدرسة الجديدة

أستغل البريطبانيون المبادة الرابعبة مبن معاهبدة التحبالف العراقيبة البريطانيبة لعبام 
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، في حالة حبرب محبدق يببادر المتعاقبدان فبوراً إلبى توحيبد المسباعي فبي اتخباذ 0009

وعليبه فواجبب صباحب الجاللبة ملبك العبراق أن يقبدم فبي هبذه . تدابير الدفاع المقتضباة

الحالببة المعونببة إلببى صبباحب الجاللببة البريطبباني، جميببع مببا فببي وسببعه أن يقدمببه مببن 

ولكببن حكومببة نببوري السببعيد عنببد توليببه الببوزارة بعببد حببرب . التسببهيالت والمسبباعدات

ت بنبود المعاهبدة وزادت هجومهبا علبى وبعد إعالن الحرب على الياببان اسبتغل 0050

الوطنيين واألحرار من مختلف الفئات وحشرت معهم السفلة والسراق والمتشردين في 

 .معتقالت العمارة وبدرة ونقرة السلمان لتجد المبرر لوصفهم بالنعوت الشائنة

وجاءت جريدة الشبرارة طافحبة بالمقباالت عبن الحبرب وموقفنبا األخيبر، ورسبالة 

" لطفببي علببي"واختفبباء البضببائع، ومشبباركة المسببؤول اإلداري القائممقببام عببن النجببف 

لبعض التجار فبي تجبارة ورق السبجائر، والسبكر والشباي، ممبا أحنبق القائممقبام علبى 

منبذ كنبت معلمباً فبي ناحيبة الكوفبة، كبان . أخي متهمبا إيباه برسبالة النجبف إلبى الجريبدة

ن ولديه كانا تلميذين في المدرسبة التبي لطفي علي مديراً لها، وتمت بيني وبينه صلة أل

أرسبل لطفبي علبي إلبّي أن . أنا فيها وألنبه تعبرف علبى أدببي فبي انتفاضبة رشبيد عبالي

دار الحببديث عببن . أزوره، للعالقببة السببابقة بينببي وبينببه حببين كببان مببدير ناحيببة الكوفببة

 .وطلب أن أقدم ألخي النصيحة في تجنب هذا السبيل. الرسالة فتجاهلت أمرها

ن أخي قد عباد مبن بغبداد، وقبد علبم هنباك إن القائممقبام منبذ مبدة طويلبة يطالبب كا

وأبببدى مببدير . عببن النجببف، وضببرورة فصببله" حسببين"المسببؤولين بضببرورة إبعبباد 

وبعببد محبباوالت كثيببرة تببم . دفاعبباً كبيببراً عنببه" عبببد الجبببار الجلبببي"المعببارف العببام 

ولقبد عجبل . ه مفاجأة إلى لبواء العمبارةللقائممقام أقناع الجهات العليا، فصدر األمر بنقل

 -أمببي وأختببي-وبعببد أن أسببتأجر داراً عبباد إلببى النجببف لينقببل العائلببة . السببفر إلببى هنبباك

 .وبقي الوالد وحيداً في البيت

غير السبنة . كل مدرسة أعين فيها لم أدرس غير العربية لصفي الخامس والسادس

" الحيدريبة"ب، وفبي هبذه المدرسبة في مدرسة الفيصلية االبتدائيبة فبي المشبخا 08/04

عين أحد السادة وكان مبن طلببة العلبوم الدينيبة المببرزين ألجأتبه ظروفبه المعيشبية إلبى 

وبنبباء عليببه فقببد أسببند إلببّي تببدريس الصببف األول ودرس الواجبببات المدنيببة . الوظيفببة

 .للصفين الخامس والسادس

جببه والمثقببف، بعببده بعببد افتقادنببا حسببين الببذي كببان المو. مازلنببا ضببعيفي النشبباط

اعتمبدنا علبى أنفسبنا فبي مجبال التثقيبف، ولبيس لبدينا مبن وسبيلة غيبر بعبض المجبالت 

المسببؤول بعببده . والجريببدة، وكتببب فببي الفلسببفة الماديببة يعسببر علينببا فهمهببا كمببا يجببب

ضببعيف النشبباط، وقليببل االهتمببام، علببى الببرغم مببن انببه علببى درجببة جيببدة مببن أمكانيببة 

وكنبت أعتببر نفسبي . فكان لقاؤنا عادياً يبعث السبأم. اإلنكليزية التثقيف لتمكنه من اللغة

فأنببدفع بجببد ونشبباط لمتابعببة مببا يجببد بببين النبباس، وتعميببق . أحببد المسببؤولين األربعببة

االتصال بهم أنا وصديقي مرتضى فرج هللا البذي كانبت لبه معلومبات جيبدة سبابقة عبن 

كشبباعر مرمببوق فببي أوسبباط  الفكببرة ثببم عالقاتببه واسببعة بالشببباب، مضببافاً إلببى مكانتببه
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وتركزت جهودنا بين الناس إلى كشبف ارتفباع األسبعار واختفباء الضبرورات . الشباب

لقبد امبتأل العبراق . من السبوق ورداءة الخببز، وكنبا نعطبي التفسبير الصبائب لمبا حبدث

بالجيوش البريطانية، فيهم كثير من البولونيين الصهاينة الذين شاركوا في تنظيم اليهود 

يين للعمببل بموجببب األهببداف الصببهيونية وتهجيبر مببن يقببدرون علببى إقناعببه إلببى العبراق

وقد أثرى بعض الشخصيات العراقية الحاكمبة بمسباعيهم لتسبهيل أمبر السبفر . فلسطين

وإخببراج أمببوال اليهببود بحيببل تجاريببة، ومببن هببؤالء وزيببر المعببارف توفيببق السببويدي 

وعبن إخبراج . مبائتي دينباركبانوا يسبتوفون عبن كبل يهبودي . ووزير آخر من الجنوب

 ؟!أمواله نسبة معينة لكمية المال

ويشباع، وهبذا . كما سبمح لمراسبيم عاشبوراء ببالعودة عبن طريبق تغافبل الحكومبة

فوزعببت األقمشببة البيضبباء . غيببر مسببتبعد، إن مسبباعدات ماليببة قببدمت لهيئببات العببزاء

، لمببن يشبباركوا فببي ضببرب رؤوسببهم بالسببيوف صببباح العاشببر مببن محببرم" األكفببان"

وللشموع التي يحملها بعض المواكب مساء كبل يبوم مبن العشبرة، وال يسبتبعد أن لقبادة 

ومما يلفت النظر إن هذا التغاضي جاء على أثبر إعبالن . المواكب حصة وافرة من هذا

علبى الفئبات  00/0/0050الحرب على دول المحور، ومواكب للحملبة التبي شبنت فبي 

 !.الوطنية

***
إن جميبع المعلمبين هنبا طيببون، . لحد اآلن أنا مرتباح. مدرستيأعود فأتحدث عن 

واستطعت أن أدعهم يطلعون على الجريدة، لكني استثنيت منهم واحداً كان شديد الجبن 

لكنه شبديد الخبوف والجمبود، لبي " أحمد الجواهري"وكثير النفاق، وآخر يتسم بالطيبة 

وجمبوده يعتببر نفسبه صبريحاً  ولطيبتبه" السبالم"به سابق معرفة منذ كنت في مدرسبة 

اآلخبرون يجبدون فبي تحريكبه . إلى أبعد حد، فبال يداعببه أحبد إال ورمباه بكشبف واقعبه

 .مما دعا الكثير منهم أن يتجنبوا االحتكاك به. متنفساً لهم، كلما هاجم واحداً منهم

وهو رجل كبير السبن، فإنبه مبن قبدامى المعلمبين، " عبد المنعم العكام"أما المنافق 

ه اإلمكانية في تدريس كثير من مواد التعليم وخاصة الرياضيات، رغم انه أنخرط في ل

سلك التعليم من سلك الطلبة الدينيين، كان مديراً لمدرسة قبل هبذا لعبدة أعبوام، وفبوجئ 

 . أنا هو يا أستاذ، تشرفنا: أجاب. أين المدير؟: ذات يوم بأحد المفتشين جاء مبكراً وسأله

؟ هببذا مظهببر مببدير مدرسببة؟ لحيتببك هببذه، ورباطببك !أنببت هببو: صبباح المفببتش بببه

هكبذا؟ ! المتدلي وكأنه خيط قذر، وحذاؤك البالي، ومعطفك المجلوب مبن مخبازن لنبدن

 !.لو لم أجدك خلف منضدة اإلدارة حسبتك الفراش

وال يغطي مظهره ذلك غير نكاته، هبو . وبعد أيام تسلم أمر النقل إلى هذه المدرسة

لبم أسبمع . ش، كما إنه شباعر وإن كانبت شباعريته ذات أفكبار باليبةظريف إلى حد مده

مببن شببعره غيببر قصببيدة واحببدة كانببت سببباً وشببتماً مقببذعاً للشخصببية الدينيببة المرموقببة 

على أثر " السيد محسن األمين العاملي"والمعروفة في وجهة نظر اإلصالح الديني هو 
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هجريبة وقبد جباء  0058عبام " التنزيبه فبي أعمبال الشببيه"إصداره رسبالته المشبهورة 

 :على ما أذكر في قصيدته هذا البيت

 أن تكذذذذذذن يذذذذذذد شذذذذذذترفت أحسذذذذذذتابه

 

 نبذذذذذِني هذذذذذل يَِحذذذذذلا الفذذذذذرَ  والذذذذذدم 

(. ع)وفي هذه األيام، صار له مجلس في ليلة الخميس من كل أسبوع لذكر الحسين 

أبببو "وتحببت هببذا السببتار يتجمببع عنببده بعببض هببواة النازيببة أمثببال السببيد دمحم المعببروف 

وكان هذا السيد يعرف بهذا االسم، . المدار، رحى كبيرة، تدار بواسطة الحيوان". مدار

بينمبا عبرف عنبه إنببه يخبدع النسباء فيمببا يلتمسبن مبن غايببات، كطبرد الضبرة، أو جعببل 

الرجببل يعببادي أهلببه مببن أجببل زوجببه ويكببون لهببا وحببدها إلببى أمثببال مببا يدعيببه هببؤالء 

ولكببن زميلنببا . جنببود األلمببان -هكببذا يسببميها-بسببالة ولقببد نشببط بتمجيببد .... المشببعوذون 

وإنببه " كورنبواليس"ابتببدع حكايبة وفببد نجفبي إلببى السبفير البريطبباني" هبادي" الظريبف

هببل مببا يببزال دمحم أبببو مببدار يمسببك الجريببدة بببالمقلوب ويقببرأ فببي مجلببس : خاطببب الوفببد

 !.فطار لبه، ومن يومذاك ألغى مجلسه!. العكام انتصارات جيوش هتلر؟

خذ مرة يحدثني، كنت أصغي لحديثه، فان لديه بعبض األحاديبث الطريفبة وذات وأ

ثبم . فائدة وشيئاً فشيئاً تدرج في حديثه إلى ما يشغل ببال النباس مبن أهبوال هبذه الحبرب

: إلى األفكار الجديدة التي كانت سابقاً محرمة ومخيفة أيضاً، ثم خلص إلى ما يريد قوله

متميببزاً، فببألول مببرة أرى فببي حيبباتي مببن هببم فببي سببن أنببا معجببب بكمببا، إن لكمببا ذكبباء 

 !.الشباب واستطاعا أن يحوال شيخاً جاوز الستين فيبدال تفكيره ونهجه في الحياة

وضببحكت، فالرجببل كمببا يبببدو، كلببف نفسببه جهببداً فببي سببرد األحاديببث ليصببل إلببى 

. ألمركيفما يكون ا: فقلت، وبلهجة الساخر منه. القصد األساس الذي جلس إلّي من أجله

فبان مبا أببديت مبن أعجباب فبي الواقبع خبداع منبافق، لتبذم . المهم إنبي لسبت أذكبى منبك

فهبل . رجالً وقف نفسه لخدمة معتقده الديني منذ ارتقى المنبر في بداية شبابه وما يبزال

أم تبراه قباطع الصبالة وزيبارة المرقبد العلبوي؟ إن ! رأيته دعا إلى عقيدة غير اإلسالم؟

حسببد عليببه، لكببي تببذم أبانببا، تغرينببا بالثنبباء وتمجببدنا، ربمببا ترمينببا لببك مببن الببذكاء مببا ت

 . ؟!أليس كذلك! بعكسه

منذ وضعنا أول قدم في طريق النضال، ونحن نلتهم مبن المعلومبات التبي تنيبر لنبا 

وكانت جريدة الشرارة تحض المعلمبين علبى المطالببة بتأسبيس . الطريق ما وسعنا ذلك

لمطلب جعلنبا نوثبق الصبلة ببين زمالئنبا، لنكسبب تأييبدهم، هذا ا. نقابة لهم بدل الجمعية

لهذا سلكت في هذه المدرسة سلوكاً يختلف عنه فبي مدرسبتي . ونغذي شعورهم بأهميته

صببرت ال أتحببدث إال عمببا نلتقببي فيببه مببن آراء ومشبباكل مشببتركة، خاصببة . السببابقتين

من األزمبات الخانقبة واأليام حبلى بالكثير من المشاكل، والكثير من المتاعب، والشديد 

لذا دبر بعضهم طريق الكسبب فبي البيبع . التي ستمس هذه الفئة أكثر من بقية الموظفين

 .والشراء، مشاركة أو منفردة

مدير المدرسة في بداية الكهولة، وهو من عائلة معروفبة، لهبا مكانبة محترمبة ببين 
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الدوام أن ينسبجم خدم الحضرة العلوية، هو في مشاعره أرستقراطي بحيث يترفع أثناء 

مع المعلمبين فبي مبرحهم ونكباتهم، إال حبين يشبعر بالحاجبة إلبى بعضبهم، وبأسبلوب ال 

الصدارة دائماً على رأسه، وإذا نادى معلماً نباداه باسبمه يتبعبه بكلمبة . يحط من كبريائه

لكل هذا بادر في أحد األيام فمزج إحدى شعب الصف . عصبي شديد الغضب". أفندي"

فبي إحبدى الفبرص دار الحبديث ببين المعلمبين عنبه، . لمعلمبين بالغرفبةالرابع، وخص ا

عببن نزوعببه إلببى الترفببع عببن مجالسببتهم، عببن اسببتبداده فببي شببؤون المدرسببة، وهببي 

تخصببهم، وال يطلببب آراءهببم، بببل يفرضببها فرضبباً ودون مناقشببة أو برمجببة، حتببى مببا 

لبم ال يتصبرف يخصهم لوحدهم، مثل التمتع بالفراغ لقضباء حاجبة ملحبة، علبى إن المع

كثير ما يمتنع عن الموافقة، رغم إنه يغادر المدرسة لبعض شبؤونه الخاصبة، . إال بأذن

. وأمعبن المعلمبون بالنقببد والتجبريح، حقباً وببباطالً . بعلبم المعلمبين تبارة، وبدونببه أخبرى

وإذا أردنا أن ننصف أنفسبنا فباني . فاعترضت إن هذا عين الخطأ مثلما هو جبن فاضح

بعبض مبا نبراه مبن حقنبا وفبي صبالح المعلمبين والمدرسبة، كتاببة يوقبع  أرجح أن نثبت

بعبد أن . وافقوا على هذا الرأي وأوكلبوا مسبألة تحريرهبا إلبيّ . عليها الجميع ونقدمها له

وحين أنجزتها وقع عليها الجميع عدا المنافق، فقبد كبان لديبه فبراغ، . بحثنا مواد الطلب

 .وقد تمتع به بعد األذن

فلببدي أنببا . لببدى المعلببم المراقببب ليأخببذ توقيعببه فببي دوام بعببد الظهببرتركببت الورقببة 

اآلخر فراغ في الحصة الخامسة، أي الدرس األول من دوام بعبد الظهبر، وأستحصبلت 

الواقبع إنبي واحبد مبن أربعبة معلمبين كبان االحتبرام بيننبا . موافقة المدير على التمتع به

ببدأ . ناني األصل نشأ فبي النجبف مبع والبدهالمعلم المراقب، كان لب. وبين المدير متبادالً 

كبان . حياته مثلي ليتخرج رجل دين من معاهبد النجبف وتحبول إلبى وظيفبة معلبم مثلبي

ثم عمل على أن يوظف كاتباً في سفارة العراق في لبنان، ولم يعد " جعفر همدر" أسمه

 .ولم نعد نعرف عنه خبراً 

على ضيق أفق تفكير المعلم وهو أن دل على شيء فإنما يدل . وحدث ما يؤسف له

الذي تركت الطلب لديه ليوقع عليه المنافق، كذلك هو يدل على جبن هذا المعلبم وخببث 

إن هبذا المنبافق : جاءني هذا المعلم في نهايبة البدوام، وهبو مرتببك، وأسبّر إلبي. المنافق

 رفببض التوقيببع، مببدعياً إن هببذا يعرضببنا إلببى اتهببام المببدير لنببا بأننببا نريببد الطعببن بببه

 !. وأردف، ألنني حذراً من غضب المدير مزقتها. ومحاربته

فلبو . قلت، يبا صباحبي أنبت سباعدته، مبن حيبث ال تبدري، أن يشبعلها فتنبة شبعواء

كبان . أفضى هذا المنافق إلى المبدير بغيبر الواقبع، مبا هبي حجتنبا لنثببت خبثبه وشبغبه؟

 .يجب أال تمزق الورقة، عنها نستطيع أن نثبت إفك المدعي

وتهيأنا لمغادرة المدرسة، لكن المبدير . الثاني كان يوم خميس، وانتهى الدوام اليوم

أدركببت مببا يريببد، فقلببت أرجببو أن . أنتظببر رجبباًء، لببي معببك شببغل. علببي أفنببدي: نبباداني

 ً دخلنا معبه غرفبة اإلدارة، وأفتبتح حديثبه مبنفعالً، ال علبى مبا .  يتأخر المعلم أحمد أيضا

 .ما كاد يقع منه ضديظنه سوًءا بحقه، إنما تألماً ل
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أتعلم إني أمس كدت أرتكب بحقك حماقبة تعبود عليبك وعلبى صبغارك بالشبر : قال

 .كيف يا أخي تدبر ضدي مؤامرة دنيئة، وتحرض المعلمين علّي؟! الوبيل

توجهببت إلببى صبباحبي المعلببم أحمببد ، وقلببت أنببا واثببق أن المعلببم أحمببد مببن خيببرة 

المبدير، . ترك له مسألة إيضاح الواقبع لبكالمعلمين في صفة الصدق والصراحة، لهذا أ

قببال . وأصببغى إليببه، حتبى إذا انتهببى. هبو أيضبباً يعبرف هبباتين الصببفتين فبي هببذا المعلبم

: قلبت". المدير، أحمد هللا إني ترويبت، ولعنبت الشبيطان، وأرجبأت األمبر إلبى مالقاتبك

عبة الخاصبة قال بلهجة النادم المتألم، أردت أببالغ الشب. وما كان في حسابك أن تفعل؟"

وجلبهم لتحبري مجبر منضبدتك فبي المدرسبة، ( المحقق/ المقصود جهاز األمن إذ ذاك)

 ً كنت أخفي في درج منضدتي !.  الذي تخبئ فيه بعض الممنوعات، وتحري بيتك أيضا

في المدرسة، كتاباً محرماً، أكتب عنه نسخة لنمد بهبا بعبض مبن نعمبل علبى تثقيفبه إنبه 

اسببتعرت هببذه النسببخة مببن مكتبببة  -لفكريببة فببي اإلسببالممببن تببأريخ الحركببات ا-كتبباب 

وكان قد جلب بضع نسبخ منهبا أحبد شبباب كبربالء الالمعبين المرحبوم . الرابطة األدبية

 .صادق الوكيل، أهدى واحدة منها لمكتبة الرابطة

ولكنك، وهذا عن طيبة فيك، أدركت ما سيعانيه ضميرك هذا، وال تنس، إنك : قلت

أخببوه األصببغر كببان . ى أخيببك، فهببو أحببد فصببائل النضبال الحببرلبو فعلببت هببذا تسببيء إلب

جمعيببة اإلصببالح "محاميبباً ورغببم إنببي كنببت أعببرف عنببه انببه أحببد الببذين نشببر منهبباج 

متحفظاً  -كما عرف-فقد كان . ، وكان ذلك أشبه ما يكون باإلشاعة0004عام " الشعبي

ي رأيبه فيسبمعه غيبر شديد التحفظ، صموتاً لم أره مرة يدخل جدالً فيعلو صوته، أو يبدل

مجاوره في المجلس، كما كنا نسمع ونقرأ لمبن كبانوا أصبحاب دعبوة أصبالحية إذ ذاك 

ثم سمعنا انه صبار نائبباً فبي انتخاببات . أمثال، عبد القادر إسماعيل، واحمد جمال الدين

وكبأي مبواطن مثقبف، اسبتهدفته شبرطة األمبن فبي .  أيام وزارة حكمت سليمان 0004

عبببروف بقلبببة، ألن كثيبببر مبببن الشبببباب يعدونبببه فبببي مصببباف الطبقبببة وهبببذا م. التحبببري

 .األرستقراطية

تحرينا دار صادق كمونه فوجدنا لديه :  أثناء تحقيق مفوض الشعبة معي مرة، قال

كتب شيوعية، بل تمثاالً للينين ولكنبا لبم نعتببر ذلبك شبيئاً إذ لبم نجبد لديبه مطبوعباً ضبد 

أمبا أنبت وأمثالبك فاإلشباعات تبدور حبولكم . باألمنالدولة، ولم نجده متلبساً بعمل مخل 

 .مع إني لم أجد لديك كتباً وال تمثاالً للينين أو ستالين. بقوة

وفي الطريق كان الحديث عن ذلك المنافق، والتعلبيم والبدور السبيئ البذي يقبوم ببه 

ه فبي أضرابه في نفوس أطفالنا الناشئين، من األفكار الخاطئة التي ال تؤدي إال إلى التيب

 . أودية الضياع
  

 احلاضر واملستقبل

فبي أولبه ولبد لبي أول ابنبة ، أن فرحبي بهبا  0050في الشهر الرابع من هبذا العبام 

إذ كنبا إذ " أحبالم"كانت ثالث مولود لبي، سبميتها . لعظيم، ومع ذلك ليتها كانت الخاتمة
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والحريبات وتببدل ذاك نعيش بأحالم نحلم بها بانتهاء الحبرب وعبودة، السبالم والرخباء 

فلببيس بمقببدور موظببف صببغير مثلببي أن يببنهض بعبببء . الحيبباة إلببى األحسببن واألفضببل

. نحن الشبك مقبلبون علبى متاعبب يمكبن لمبن يفكبر أن يتصبورها. عائلة أكثر مما لدي

. أسعار مواد العيش سترتفع أكثر وأكثر، ليس هذا فقط، ستشح أو على األصح ستختفي

 ً بطاقببات للحصببول علببى الشبباي والسببكر، والشببائع إن  منببذ مببدة نظمببت تنظيمبباً بببدائيا

 .الحكومة تعمل لتنظيم أمور التموين، الرز، الحنطة، القماش، الشاي والسكر

هبذا البيبت الّبذي . لعلهبم يعتقبدون أن هبذه مسبألة ليسبت مهمبة. وتبقى مسألة السكن

اع منبذ عبدة أسكنه حالياً، تحولت إليه منذ أكثر من سنه، فقد نشب بينبي وببين مالكبه نبز

يتبردد  يعبف وال ال. الشك أنه كأي إنسبان يسبعى للثبراء. شهور، انه يطلب إخالء الدار

ببدل اإليجبار كبان ثمانمائبة فلبس، . إن وجد السبيل إلبى ذلبك مشبروعاً أو غيبر مشبروع

مالكبو البدور كلهبم . فزدته وصار ديناراً، وهدأ شبهرين، ثبم عباد يلبح بوجبوب اإلخبالء

 .يجار، ولكن لم يجرأوا لحد اآلن على رفعها بشكل قفزةيفكرون برفع بدل اإل

قلبق  إنني أبحث عن بيت، فان بيت المالك مجاور لي، وكان لهبذا السببب دائمباً مصبدر

ً . وإزعبباج لنببا . عائلتببه، زوجببه وأطفالببه، يتلصصببون مببن شببرفة منببزلهم علببى منزلنببا دائمببا

ررة، بحكبم الجبوار، لمظهبر يتحرون أثناء زياراتهم المتكب. زوجه تسأل عن كل من يزورنا

إنكبم تببذرون باسبتعمال ! يصبح أن يبدق علبى هبذا الجبدار الدار في الداخل، هذا المسمار ال

. إلبى كثيبر مبن أمثبال هبذه التحرشبات!. فبي البالوعبة الماء أرموا ماء الغسيل في الشارع ال

مبن  وصبرح أمبام! وعدت وأهلي بعد الغروب مرة، فوجدت مبدخل المفتباح قبد ُسبدّ بخشببة

!(. لبن يُفبتح البباب حتبى أرمبي بأثاثبه مبن السبطح إلبى الشبارع)طلبتهم من وجبوه الجيبران 

استجابت فأوقفته حتى الصباح، وعندما راجعتهم صبباحاً، . حينئذ رفعت األمر إلى الشرطة

فصبار يصبرخ أمبام . أرسلوا أثنين من الشبرطة والمختبار ونجباراً علبى حسبابه لفبتح البباب

علببى سببلب بيوتنببا  -يقصببد الشببيوعيين–تريببدون مسبباعدة الشببيوعية : المببراجعين والشببرطة

 .انه صائغ وترى الجشع في عينيه، ومالمح وجهه، ونبرات صوته. وأموالنا؟

الّذي ينتظرنا في مستقبل األيام، لم ندخر من أمسنا شبيئاً للحاضبر الّبذي ببدأنا نحبس  ما

فمبباذا ! اعتها، وخمارهببابالضببائقة فيببه، فقببد اضببطررت لبيببع قرطببي زوجتببي وخاتمهببا وسبب

نصببنع غببداً؟ إن كببل مببا حببدث ويحببدث، الحببرب وويالتهببا وخببراب المببدن، سببفك الببدماء، 

إزهاق األرواح، كل ذلك من أجل أن يظبل الرأسبماليون مسبيطرين وممعنبين فبي اسبتغالل 

 .وتثور الحروب فيما بينهم ليفرض األقوى منهم استعماره للشعوب الضعيفة. الشعوب

فكانببت تصببدر الحنطببة والشببعير إلببى . انببت تفببيض عببن الحاجببةخيببرات بببالدي ك

ولكننا اليوم، والجيوش البريطانية ترابط في أنحاء شبتى منهبا، صبرنا . البلدان األخرى

وزج بخيبرة شببابنا . ونلببس أردأ األقمشبة. نأكل الخبز األسبود والبرز المخمبور التبالف

أمببرهم لببو عببانى ذووهببم،  مبباذا يهببم المسببؤولين مببن. الببواعي فببي المعببتقالت والسببجون

 .آباؤهم وأمهاتهم ، وزوجاتهم وأطفالهم مرارة الجوع والحرمان

يتجبول فبي قبرى العمبارة، يقبيم لبه " مرملي"نحن نعاني ما نعاني من قلق وحرمان، و

مرملببي هببذا أحببد الجواسببيس . رجببال اإلقطبباع الببوالئم ببببذخ وتبببذير، وحفببالت الببرقص

يتجببول فببي أنحبباء العمببارة، فتقببام لببه الحفببالت  كببان. البريطببانيين بببزي عسببكري مسببؤول
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وثبوب طويبل ذي أردان طويلبة،  -كوفيبة وعقبال-والمآدب، فيرتبدي أثناءهبا البزي العرببي 

ويقدم ألتباع شيوخ اإلقطاع من فالحين وخدم الخمبرة، ويقبف ببين المحتفلبين مبع الراقصبة 

عذراً لتسبجيلها هنبا، هبو ويطلب أن يردد المشاركون بهذه الالزمة، وهي في غاية البذاءة و

يريبد بهبذا أن تشبيع !(. َسبويته لبك مسبطاحه)ويرد عليه اآلخبرون (. ِهلستي لو بَعَدَه؟)ينشد 

بين صفوف الفالحين السفالة وينحدروا عن أخالقهم التقليدية إلى درك الفحش واالسبتهتار، 

 .فتنعدم فيهم الرجولة والنخوة العربية، ويجد عند هذا من يستغله للتجسس

الواقع إن ". بركي"ويذكر أن في جهة أخرى انكليزي آخر من نمط مرملي يدعى 

المفتشببببون اإلداريببببون إنكليببببز، . أمورنببببا كلهببببا أصبببببحت تحببببت سببببلطة البريطببببانيين

ال ببأس، . والمشاورون في كل وزارة ودائبرة ومقاليبد الشبؤون العسبكرية أيضباً إنكليبز

الغبول األشبد . شبرية جمعباء، النازيبةهذا كله من أجل أن يبدحر الحلفباء أخطبر عبدو للب

 ً  .ولكن هل تنتهي أمورنا إلى خير؟. شراسة ونهما

والتقيت بأخي في بغداد، جرت بيننا أحاديث عن استقرار العائلة برعايته، وعن حياتبه 

كمعلببم، ومتصببرف اللببواء الببوطني المعببروف سببعد صببالح، ومببدير معارفببه السببيد نبباجي 

افهببم األمببور حسببب : تبسببم وقببال. وكالهمببا مببن معارفنببايوسببف، كالهمببا مببن أبنبباء بلببدتنا، 

 ... أعرف . أعرف: قلت!. المقاييس التي تعرفت عليها حديثاً، وراء األكمة من وراءها؟

الحكومبة ال تبنظم مالكهبا فقبط، فقبد نظمبت مالكنبا : وتطرق إلى شؤون الحركة، وقال

 ً ضبحكنا للنكتبة . إلى السليمانيةتنظيمنا   فقد صادف نقلي إلى العمارة بعد نقل مسؤول. أيضا

وببالطبع . نقل أخي إلى العمارة في مركز اللواء، بينما نقل منها األستاذ نعبيم ببدوي. الرائعة

ثبم .  أنا لم أستفسر منه عن حقيقة الرجل ومكانه في الحركة فهبذا فبي أصبولنا غيبر صبحيح

سبع والبوعي ينتشبر أستمر يحدثنا عن نشاط الرفاق هناك بين صفوف الفالحين، الحركبة تت

هذا طبيعي، فوضع اإلقطاع فبي لبوائي العمبارة والكبوت، واسبتغاللهم البشبع . بين الفالحين

للفالحببين، واسببتبدادهم بحيبباتهم بأقصببى درجببات االسببتغالل واالسببتبداد، يسببتدعي أن يتنبببه 

ً . الفالحون من سباتهم العببء ثقيبل، . ومع ذلك فلبيس األمبر علبى حبال يجعلنبا نتفباءل تمامبا

   .والمسيرة طويلة وشاقة، وبيد الخصوم كل السالح

 اخلبز واملنصب 

وأسببرعت، أمرنببي أن أسبرع بالسببفر إلببى . فوجئبت برسببول مبن أبببي يطلببب مبواجهتي

وردت برقيبة مبن  0/8/0050بتبأريخ !. بغداد لمقابلة أخي بعد أن أتعرف في أي معتقل هو

قبببل حسببين كببان داود الصببائغ قببد . -أخببذ حسببين مخفببوراً إلببى بغببداد-: العمببارة، باسببم أمببي

انبه موجبود فبي " حبازم"وعلمبت مبن رفيقبه . أعتقل، لعل جلب أخي مخفبوراً لبه عالقبة ببه

االسببم الحركببي للشببهيد الخالببد زكببي دمحم بسببيم عضببو " حببازم"و. موقببف شببرطة العبخانببة

فبي طريقبي . 0050شبباط  04المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، وقد أعبدم فجبر 

أعرفببه، وهببو مببن عائلببة نجفيببة تببدعى " علببي الشببيخ يوسببف"لتقيببت بمفببوض شببرطة إليببه ا

نقبدت . أرشدني المفوض إلى كيفية الوصبول إليبه. الوائلي، والده كان من أبرار الروحانيين

كانبت مظلمبة . الشرطي الحارس مئة فلس، فسمح لي باالتصال به من نافذة غرفبة الموقبف

أعرفه، وقد دس هبذا بيبدي ورقبة خفيفبة  وشاباً آخر ال حتى أني لم أتبين فيها أحد غير أخي
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جببداً، بعببد السببالم عليببه طلببب إلببّي أن أسببرع بجلببب الجببواب علببى مببا فببي الوريقببة وبعببض 

 .الطعام

حيث يعمل موظفاً في دائرة مشروع إسبالة " حازم"عدت ثانية إلى زكي دمحم بسيم 

أعبرف محتبوى الوريقبة كنبت حاولبت قببل الوصبول إليبه أن . الماء قرب وزارة الدفاع

كتبببت !" إفبادة داود"لببم تبزد علبى كلمتببين  . ألخبذ حبذري، وربمببا اضبطراري ألتالفهبا

لبذا لبم أفهبم شبيئاً إال بعبد أن وضبعتها علبى ورقبة . حروفها بحبروق مبن نبار السبيجارة

ً . بيضاء واشتريت . وكتب حازم الجواب بوريقة جد خفيفة وجد صغيرة، لفّها لفّاً محكما

يب للمخفر، رز ومرق ونصف دجاجة، ودسست الوريقبة ملفوفبة بشبريط من مطعم قر

قبدمت الطعبام وهمسبت فبي أذنبه . مئة فلبس أخبرى للشبرطي الحبارس. خفيف في الرز

 !(.دير بالك على الرز لتطشره)

واجهت بعض وجهاء األقارب ليوصوا بي معاون شرطة التحقيقات الجنائية ألقوم 

ت عناء في مواجهة هذا المعاون ورفض أن أكون أنا لقي. بمعاملة إطالق سراحه بكفالة

كان وسيطي التباجر الوجيبه جعفبر الشببيبي، . الكفيل، طلب أن يكون نفس وسيطي إليه

تركتبه وعبدت إليبه بعبد قليبل، . ابن عم أبي وهو شقيق العالمة الشيخ دمحم رضا الشبيبي

فصبرخ ". دعيه باسمكم؟اتصلت تلفونياً بالبيت واُجبت انه نائم، هل ترى أن أست: وقلت

 .ضحكت في نفسي، هذا تدبير لم أعلم بأهميته لديه. تريد سولي وياه مشكلة؟: "بوجهي

وهببو شخصببية  ،أحببالني إلببى حبباكم التحقيببق، الموجببود فببي إحببدى غببرف المديريببة

كان من رجال القضباء المشبهورين ولبه مؤلفبات، عمبل مبدة " توفيق الفكيكي"معروفة 

قات في األوسباط الدينيبة واألدبيبة، وتمبت لبه عالقبة مبع أببي في النجف، فكانت له عال

بعد مطالعة الطلب قال لي بلهجة المتألم، وكانت أسباريره . وأخي وكانت بينهم زيارات

 ً وعبدت مسبرعاً . وقبع علبى الطلبب بالموافقبة. نعبم: قلبت. هبل واجهتبه؟: منقبضة أيضبا

هبببذا فببي اليبببوم التبببالي كبببان . والبهجببة تغمرنبببي ألقبببدم الموافقببة علبببى أطبببالق سببراحه

. لم أستطع البقاء مدة أكثر، وحاولت معرفة أسباب جلبه مخفوراً وتوقيفه. لمواجهتي له

 .، وقال سأعود إلى العمارة غداً، أبلغ الوالد تحياتي! فردّ علّي األحسن أال تعرف

واجببه . علمببت انببه أبلببغ بالنقببل إلببى ناحيببة المشببرح ولكنببه رفببض 0050فببي نهايببة آب 

يعلمبه البرفض بإصبرار وأسبمعه كالمباً لبم يتوقعبه، ورغبم " ناجي يوسبف"معارف مدير ال

أنبا ال أضبحي بخبزتبي : انفعال المدير مما سبمعه، فانبه أجاببه كمعتبذر ومنبذر ببنفس الوقبت

خاطببه حسبين بلهجبة مبرة ال أعتقبد انبك تبرى عبائلتي أوطبأ مبن !. وخبز أطفالي من أجلبك

مثببل المشببرح ولعائلتببك أن تعببيش فببي مركببز منزلببة عائلتببك، فتفببرض علببي أن تعببيش فببي 

بعد أربعة شهور مبن صبدور أمبر النقبل، اسبتلمت منبه ... أنا أرفض وافعل ما شئت . اللواء

حيبث  08/02/0050كبان هبذا فبي . برقية، يرجوني أن أتوجبه  إلعبادة العائلبة إلبى النجبف

دة برعايبة أخينبا دمحم أنقطع هو عن الدوام بدون تقديم استقالته، وترك العائلبة خبالل هبذه المب

وتوجهبت بالقطبار إلبى البصبرة ألواصبل السبفر . علي، وكان يشتغل في دائرة ري العمارة

طلبب منبي أن . 0052تعرفت عليبه أواخبر عبام " مهدي هاشم"والح صديقي . إلى العمارة
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سبنة، شبراًء، أو أيبة  52-59أدبر له دفتر نفوس شرط أن يكون سبن صباحبه ال يزيبد علبى 

لم أتعهد له تعهد جبازم، فلبيس األمبر سبهالً، ولبيس لبي علبم تبام بحقيقبة هبذا . صورة أخرى

 .الشخص رغم علمي بماضيه السياسي

كبان . هو المناضل المعروف،  نجفي من أم نجفيبة وأب هنبدي األصبل" مهدي هاشم"

وقبد القبي . الشائع لدى المعنيين بالشؤون التقدمية في النجبف بأنبه شبيوعي وهبو فعبالً كبذلك

ومعببه صببديقه حميببد شببيخ ببباقر مببن آل كاشببف " لشببريفيها"ه القبببض أثنبباء توجهببه إلببى عليبب

والّببذي شبباع عنببدنا إذ ذاك أن الّببذي وشببى بببه هببو " أبببو البسبباتين"الغطبباء ولكببنهم يُببدَعون 

فقببد عببرف حميببد بالخسببة وسببوء السببمعة، . وهببذا غيببر مسببتبعد وال مسببتغرب. صببديقه هببذا

ية، وقد أشرت إليه دون ذكر أسمه أثناء الحبديث عبن وفعالً عمل بعد هذا في سلك الجاسوس

وقد أسقطت الجنسية عن مهدي هاشم مبع مبن أسبقطت . 0004انقالب ياسين الهاشمي عام 

فعاش بين إيبران واإلتحباد السبوفيتي، ثبم عباد بتوجيبه . وطرد من العراق 0004عنهم عام 

ن حببزب تببودة وطلببب الحببزب الشببيوعي العراقببي مبب. مببن حببزب تببودة وعمببل فببي األحببواز

فأرسبل حبزب تبودة مهبدي هاشبم . إرسال من يعتمد عليه للعمل في شبأن معبين ألمبد محبدد

وبعد مدة من اشتغاله، ظهبر انبه قبد تبدخل بشبؤون أخبرى . على ما أذكر 0052أواخر عام 

فساءت العالقة بينبه وببين مسبؤولي الحبزب فكتببوا إلبى حبزب تبودة . ال تخص ما أنتدب له

، وقببد عمببل 0046تمببوز عببام  05ولببم يعببد للعببراق إال عنببد ثببورة . ادوهكببذا عبب. باسببتدعائه

وحبين مبنح . مترجماً في اإلذاعة عن الفارسية، ولكنه لم يلتحق ببالحزب الشبيوعي العراقبي

عبد الكريم قاسم داود الصائغ حق تأسيس حزب شبيوعي عكبس مبا كبان متوقعباً، فقبد شباع 

إن  -غير خفي عليبه-داود الشيوعي العريق و. أن له اليد الطولى في تشجيع داود  على ذلك

زعامته تلك ال تدل علبى ثقبة عببد الكبريم بشبيوعيته بقبدر مبا تبدل علبى انبه أتخبذه آلبة لشبق 

الحركة الشيوعية وإضعاف الحزب الشيوعي، إذ ليس أهالً للقيادة من يساوم الحباكمين مبن 

وكبل مبن أشبترك فبي . لأجل حياته، وقد سبق لداود أن تنازل فبي العهبد الملكبي عبن النضبا

 .الحركة النضالية مع الحزب الشيوعي يعرف هذا

فببي القرنببة حببين توقفببت السببيارة لالسببتراحة، وجببدت أخببي وزمببيالً لببه فببي مقهببى، 

" الصديق"وحدثت أخي عن . حيث يستريح ركاب السيارات الوافدة من البصرة وإليها

ذا الصديق قبد خبرج علبى وعلمت بعد ذلك إن ه. فأشار إلى زميله،  أرأيت؟. وما طلب

يبدو إن أخي صبمم علبى التفبرغ لشبؤون النضبال، وخبوض . جماعته، وعاد إلى مأمنه

ولكببن ظببل لفتببرة بببين بغببداد والعمببارة، حتببى وصببل أمببر فصببله مببن . غمببرات السياسببة

ً 02/00/0050وظيفة التعليم في   .، حيث أستقر في بغداد وال يزورنا إال لماما

ثر من السابق، صار يعتمبد علبّي فبي تبليبغ الرفباق بمبا بعد نقله قربني المسؤول أك

وذات مبرة قبرأت تبذكرة صبغيرة وردت مبن مسبؤول  خبط . يلزم أو يجد من التعليمات

دارة افيببه اسببتغراب لوجببودي واحببداً مببن أربعببة فببي  -ديوانيببة، حلببه، كببربالء-الفببرات 

كبان هبذا . الشؤون، جاء هبذا تعليقباً علبى أعبالم مسببق عبن دعبوة للحضبور إلبى بغبداد

المسؤول هو المحامي داود الصبائغ، طبعباً عرفبت مبن ارتبباطي ببه وببآخر مبن أهبالي 
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والظبباهر إن مسببؤول النجببف قببد رشببحني إلببى جانبببه . الديوانيببة، ولببم يصببرح هببو بهببذا

وأعقبببه بعببد فتببرة اسببتدراك، فجبباء منببه " صببخر"للحضببور، كنببت إذ ذاك أحمببل أسببم 

وال بأس بثالثة : رفيق آخر، وعني يقولبالذات على ضرورة حضوري مع المسؤول و

وأخيببراً (. المحقببق/ كببان االسببم الحزبببي للمربببي الراحببل": صببخر" )"صببخر"األثببافي 

 . اكتفى المسؤول بي وحدي للسفر وأعتذر هو، لماذا؟ إلى اآلن لست أدري

***
-الجو مشحون، فالحرب يتسع ميبدانها، وتشبتد كوارثهبا، ويتقبارب أعبداء النازيبة 

روزفلببت، "لببذا عقببد اجتمبباع مؤلببف مببن األقطبباب الثالثببة  -الحلفبباء واإلتحبباد السببوفيتي

ألقببى روزفلببت خطبببة، . للتببداول فببي شببؤون هببذه الحببرب الطاحنببة" تشرشببل وسببتالين

 ً أشببار األوالن إلبى دوام الحببرب هبذا العببام ألن العببدو . وتشرشبل أخببرى، وسبتالين ثالثببا

وأشار ستالين في خطابه إنها ستنتهي إذا عجلنا  !فرقة 599مازال قوياً وهو يملك اآلن 

 .بمناسبة ثورة أكتوبر 06/00/0050أعلنت هذه الخطب في . بفتح الجبهة الثانية

أكثبر يكبون الحبديث عبن هبذه التكهنبات، ويتسباءلون  في كل منتدى يلتقي فيبه اثنبان أو

ً  صحيح إن الحرب تنتهي إذا فتحت الجبهبة الثانيبة؟ ال حبول لبه علبى  فالعبدو أصببح منهوكبا

الحرب في جبهبات متعبددة، وإذا فتحبت هبذه الجبهبة تكبون هبذه السبنة بدايبة النهايبة، ولبيس 

الحلفاء فبي  -بالد السوفيتـ جيوش هتلر البربرية ترمي بكل ثقلها في الميدان األهم . النهاية

ا وفرنسب. حقيقة األمر، يودون االنتظبار حتبى يقضبى هبذان العمالقبان أحبدهما علبى اآلخبر

والمقاومة السرية فيها تشتد ضراوة، ولن يخفبف مبن . ترزح تحت كابوس االحتالل النازي

لقبد أعلبن سبتالين حبل الكبومنترن، فحبدثت فبي . وطأة هذا االحتالل غير فتح الجبهبة الثانيبة

والغمبز حبول مهمبات الكبومنترن  فيه كثيبر مبن الهمبز. العالم ضجة تساؤل عن هذا الحدث

ة يقبدمها سبتالين للحلفباء، ويعقببون إن هبذا خيانبة لشبيوعيي البلبدان بعضهم يقول، انه رشبو

مببن الصبدف أن يجببيء إلببّي صببديق، كبان مغرمبباً بسببتالين وهببو  !المبرتبطين بهببذه المنظمببة

آه لو صح الحلبم البذي رأيبت، ياللعبار ياللخيانبة إذا تحقبق  وصاح بوجهي، يتميز من الغيظ،

 !هذا

 . ما الذي حدث؟: قلت

الحلم إن ستالين يصلي في الصحن الحيدري خلف إمبام الجماعبة  أجاب، رأيت في

الشيخ جعفر البدري وعن بعبد رأيبت صبالح شمسبه ينظبر إلبّي باسبماً، ثبم نباداني وقبال  

. أنظبر خلبف مبن يصبلي، ومتبى عبرف الصبالة؟. أنظر، هذا هو المثل الذي تقتدون ببه

طمأنينببة علببى قلببوب ثببم قلببت، الصببالة تعنببي السببالم وال. ضببحكت النفعالببه، انببه حلببم

 . أفي هذا شك؟. المؤمنين

ولمبباذا خلببف هببذا بالببذات، وكلنببا يعببرف انببه العببدو األكبببر لحركببة المشببروطة؟  -

والنصير المتحمس لخصوم الشيخ الخراساني، ووسيط اإلنكليز ضد ثورة النجف السيد 

 . كاظم اليزدي
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كان هبذا . قل ما تشاء ربما معناه انه يرمز للحلفاء وقد تقاربوا لمساعدة السوفيت -

 ! قبل أن يلتقي القادة الثالثة

مببباذا يفعبببل سبببتالين مبببن أجبببل السبببالم إذا كبببان الحلفببباء يخشبببون هبببذه المنظمبببة 

فهبو . ؟ فعبل سبتالين هبذا، مبن أجبل توحيبد الجهبود لبدحر العبدو المشبترك"الكبومنترن"

ً . مطمأنة لهمالضمانة ال  . وهذا لن يضر وحدة الشيوعيين عالميا

أصببدرت الببوزارة عنببدنا تعليمببات بالسببيطرة علببى األقمشببة  28/00/0050وفببي يببوم 

البد إن هذه المواد سيصبيبها الشبح، وهبي حاجبة الغالبيبة، . القطنية والقهوة والسكر والشاي

 . يعون شرائها بما تستحقولم تشمل األقمشة الحريرية والصوفية، ألنها حصة الذين يستط

معلنبباً فببتح  24/02/0050روزفلببت خطببب فببي . النبباس راحببوا يستبشببرون خيببراً 

. سبتحرر فرنسبا حتمباً مبن االحبتالل النبازي. الجبهة الثانية، وعبين أيزنهباور قائبداً لهبا

فديغول مع الجبهة الثانية، والمقاومة السرية من داخلهبا، وقبد حشبد لهبا الشبيوعيون مبا 

ولمقاومتهم وشبدة بأسبهم وأسباليبهم فبي المقاومبة صبدًى، يتغنبى ببه أحبرار  استطاعوا،

لقد وقف أحد رجال المقاومة، الطاعن في السن، على كرسي المشنقة، وقد جمع . العالم

البرابببرة المحتلببون كثيببراً مببن الفرنسببيين ليشبباهدوا اإلعببدام، يريببدون بهببذا إرهببابهم 

فرنبان "جاوز من العمر السبعين عامباً ويبدعىولكن هذا الشيخ الشجاع، وقد . وإخافتهم

فلو عدت للحياة مرة ثانية لم ! ال تخافوا، قاوموا الغزاة: ، كان يهتف بالجماهير"غرينيه

أنا واثق إن ميبزان الحبرب سبيتغير، وسبتبدأ نهايبة الغبزاة، سبتنتهي !. أفعل إال ما فعلت

 الحرب، فهل سيحل السالم، وهل يشمل األرض كلها؟ 
 

 ن واملبادئاملثقفو

نحن المثقفين هل نقبوى علبى السبير قبدماً والبى النهايبة، دون انحبراف؟ أيمكبن أن 

. ؟ أعتقبببد إن هبببذا أمبببر صبببعب للغايبببة!نعمبببل دائمببباً ببببدون غبببرور ومبببع نكبببران ذات

فبالفكرة االشبتراكية تقبرر . وخصوصاً في مثل الهدف الذي يعمل من أجله الشبيوعيون

الطبقبة العاملبة، التبي أنصبب عليهبا غضبب الطبقبة إن االشتراكية هي هدف ومصبلحة 

الرأسبببمالية واالسبببتعمار، والشبببك إن للطبقبببة الرأسبببمالية مفكريهبببا ومثقفيهبببا، البببذين 

ولهببا أيضبباً مؤسسبباتها وجمعياتهببا ووسببائل . يخططببون لهببا، ويفلسببفون أمببر وجودهببا

شبر وهي إلى ذلك ال تبخل بالمال مبن أجبل ن. أعالمها من صحف ودور سينما وغيرها

ما تصدره من كتب ومجالت وجرائد، وطبع األفالم التبي تسبتهوي الماليبين بينمبا هبي 

سّم قاتل، ومبدمر لألخبالق والتقاليبد، ومثيبر لغريبزة الجبنس إلبى حبد التفسبخ، وتحويبل 

 .لطاقات اإلنسان عن األعمال الخيرة إلى تفنن في أساليب اإلجرام في القتل والنهب

عن المثقفين، ولكن أي مثقف لن يكون مخلصاً فبي  صحيح إن أية فكرة ال تستغني

عمله إذا لم يندمج بالفكرة، وبالطبقة التي تكون تلك الفكرة ضوءها الكشاف في طريقها 

الشائك البعيد، والذي تخيم عليه سبحب الريبب والشبكوك التبي يُثيرهبا فالسبفة الطبقبات 

انية التبي طبعبت علبى المستغلة، ويصبها أدباؤها في قصبص تببدو وكأنهبا ترثبي لإلنسب
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أببوكم آدم : كمبا يقبول الشباعر. الظلم واألطماع من يوم نُفَي أبو البشبرية آدم مبن الجنبة

 وعلمكم مفارقة الجنان سن المعاصي

الطبقببات الرأسببمالية، واإلقطاعيببة وسببائر الرتببب التببي هببي أقببرب إليهببا فببي مطببامح 

يبرة تقلبد الرأسبمالية فبي أسباليب الكسبب واالسبتغالل وإن كانبت تتبأرجح أحيانباً، وأحيانباً كث

حياتهببا وأفببانين حيلهببا فببي االسببتئثار بخيببرات الحيبباة، وتشببيع شببتى أسبباليب التخببدير للفئببات 

المتنعمببون المحتكببرون هببم ومببن يؤيببدهم، هببم الببذين أشبباعوا أو ابتكببروا . الكادحببة المعدمببة

عببن لذائببذ هببذه  فلسببفة الرهبنببة، والدروشببة، والزهببد  ومببا ينتظببر الزهبباد، والعببازفين بببدالً 

ويصبرفون أنظبار هبؤالء عبن أولئبك البذين مبا نعمبوا إال  -جنبة الخلبد-الحياة، من نعبيم فبي 

من أروع ما قرأت فبي . بأن لهم الجنة، بما صبروا، وألولئك النار خالدين فيها.بكدح هؤالء

 . (ليس الزهد أن ال تملك شيئاً بل الزهد أن ال يملكك شيء) معنى الزهد كلمة لإلمام علي

لقبد أصبيب الحبزب بهبزات عنيفبة، والسببب انحرافبات بعبض أعضبائه البببارزين، 

ذنون أيوب، وعبد هللا مسعود القريني، ثم داود الصائغ ، وكلهبم سبلّوا سبيوفهم وحملبوا 

كبل ذلبك ألنهبم . معاولهم ال على االستعمار، وال الطبقات المستغلة، وإنما على الحبزب

والمثقبف . وال غرابة، فهم مثقفون وليسوا بكبادحين .يطمحون أن يستقلوا بقيادة الحزب

 ً وال يتقبببل أن تكببون قيببادة . حببين لببم يكببن مببن الجيبباع أو المهببدد بببالجوع، يكببون مترفعببا

الحببزب الببذي ينضببم إلببى صببفوفه بيببد كببادح تعلببم مببن حيبباة الكببادحين نظريببة وأسبباليب 

 !  إنها أنانية المثقف البرجوازي. الكفاح

إذا رضببي عنببي : "رائعببة لصببديق مبباركس أوغسببت بيببل داود الصببائغ يببردد كلمببة

وبانشقاقه أصدر جريدة باسم العمبل لسبان حبال ". عدوي، علّي أن أعيد النظر بسيرتي

صبببدر العبببدد األول منهبببا فبببي " رابطبببة الشبببيوعيين العبببراقيين"حزببببه البببذي سبببماه 

يبوب لقريني بعد انشقاق  ذنون أاوكان هو الذي أكتشف عبد هللا مسعود . 0/00/0055

أما ذنون فقد كبان انشبقاقه أن هيبأ أربعبة ممبن كبانوا فبي التنظبيم ، . 0050عام " قادر"

علبى الحبزب أن يبدعو لمبؤتمر  -0: وتظاهر انه وسيط يحمل مقترحاتهم األربعة وهي

أن  -0عليببه أن يوضببح ويعلببن رأيببه فببي الببدين؟  -2. ويسببن النظببام الببداخلي والمنهبباج

ن يكببون سببكرتير الحببزب مسببلماً ال مسببيحياً ألن يجببب أ -5! يوضببح رأيببه فببي المببرأة

فبي " القاعبدة"لهبذا قبام فهبد وجماعتبه بإصبدار جريبدة باسبم . أكثرية العراقيين مسلمين

ولبداود أعمبال ارتجاليبة يسبتبد بهبا منفبرداً وببدون مشباورة، وقبد . 0050كبانون األول 

لدعايببة قلببم ا"إذ نشببرت مقبباالت لببم تعببرض علببى " المثببل العليببا"سبببب غلببق مجلببة 

وكانت المجلة لشخص غير حزبي، تنشر الممكن للعلبن مبن اآلراء التثقيفيبة، " الرسمي

حين أصدر الحزب صحيفة القاعدة، كتب فهد كثيراً من المقباالت حبول الكتبل . فأغلقت

إنهببم . وأشببار إنهببا سببوف لببن تسببتمر ألن النضببال لببم يكببن هببدفها األساسببي. االنتهازيببة

وان بعضهم ليترفع أن ينظم إلى خلية يترأسها . هدف آخريحبون الزعامة أكثر من أي 

ً . عامل أببدا، كبان يفضبح . لبم يهبدف فهبد فيمبا كتبب ضبد المنشبقين االنتهبازيين شخصبا

االنتهازيببة، واألسببس التببي تبنببى عليهببا، ويكشببف عببن الجببذور التببي تببدفع إليهببا، دون 
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لهبوة التبي يقبع فيهبا، فربما انتبه بعضهم ل. هذا بعد نظر رائع لديه. التعرض لهم خاصة

قامبت الشبرطة مبرة بحملبة تفتبيش علبم بهبا الحبزب مسببقاً، . ويعود إلى صفوف حزببه

وأجباب القرينبي جوابباً بعيبد . ينبهبه ألخبذ الحبذر" عبد هللا مسعود القرينبي"فأرسل إلى 

 !(.  ليس في الحقيبة غير فُتات الخبز اليابس)عن اللياقة 

كبان اتصبالي بعبد داود ببالرفيق . أخبي حسبين لبم أجبد. عدة مرات ذهبت إلى بغداد

ولقد اسّر أخي إلّي انه سبيكون بعيبداً عنبا، سبيعبر الحبدود، وقبد تطبول إقامتبه ". حازم"

والغريبب أن تبذكري المفباجئ لبه . كان ما أسّره إلّي على أثر استقالته من التعليم. هناك

يببر سببابق، تصبباعدت وأدركنببي الحنببين إليببه فجببأة، وبببدون تفك!. كببان بعببد انشببقاق داود

زفراتببي وتببراءت لببي الحببدود التببي قببال عنهببا، تصببورتها صببحارى شاسببعة، متراميببة 

األطراف، وتمثل لي شبحه بقدّه األهيف النحيل، يقطعه بخطواته العريضة، واحسبرتاه 

هل سأراك ثانية؟ لمباذا تصبورت األمبر هكبذا، ونقشبت الصبورة علبى . عليك يا حبيبي

بما غلببت عزيمتبه التبي اعبرف إنهبا انبدماج متنباه بعقيدتبه، ر. هذه الكيفية؟ لست أدري

 .فتصورته لهذا يقطع المسافات راجالً 

، 0/02/0050خطبب فبي " األميبر زيبد" نائب الوصبي علبى العبرش. لعل الدنيا بخير

حبزب "فتأهب نخبة مبن الشبباب بطلبب تأسبيس حبزب باسبم . يعد بعودة الحياة الديمقراطية

ي توفيق منير، المحامي يحيى قاسم، عببد البرحيم شبريف، عببد هم كل من المحام". الشعب

وراحبت القاعبدة تسباند الطلبب وتحبث المبواطنين . ولكن الطلبب لبم يجبب. األمير أبو تراب

ووصبل إلينبا نسبخة مبن النظبام البداخلي . لقد أستمر هؤالء الشبباب بمطبالبتهم. على تأييدهم

 .، ونتدارسه ونبشر بهفرحنا ننسخ عليه صوراً . والمنهاج للحزب المذكور

 .والليالي من الزمان حبالى، كالحات يلدن كل عجيب، وكل آٍت كما يقولون قريب

 


 بقلمه خط وقد  شبابه  أول يف( سنة 21) الشبييب حممد الشيخ حسني

- 2111 نيسان 17- والتأريخ وتوقيعه امسه الصورة خلف
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 الفصل الثاني






 املسؤولية



 بالنهاياتبدايات تبشر 

كبل حبدث جديبد يبشبر إن ميبزان الحبرب ببدأت كفتبه تشبير إن هزيمبة . إني أتفاءل

حتببى أنببا نفسببي شببملني شببيء مببن هببذه . الفاشببية باتببت أكيببدة، قريبببة جببداً أو بعيببدة قلببيالً 

المعلبم إسبماعيل "وأعتبزل مسبؤول اللجنبة المحليبة . فقبد صبدر أمبر ترفيعبي. التغيرات

وقد كان شباباً ذا . حته ال تساعده على تحمل المسؤوليةالعمل بحجة إن ص  "الجواهري

 .ثقافة عالية، ويتصف بالتعقل والهدوء ومرحاً حاضر النكتة، واختارني خلفاً له

وتوالت األنباء في محطات اإلذاعبات العالميبة، والصبحف تبذيع مبا يبشبر بالنصبر 

ة، ولببم يفلحببوا فجنببراالت األلمببان حبباولوا قببذف مقببر هتلببر بقنابببل يدويبب. علببى الفاشببية

وتببم أنببزال القببوات األمريكيببة والبريطانيببة والبولونيببة جنببوب فرنسببا بقببوات . فاعببدموا

وانسحبت رومانيبا مبن . وثار فنسيوفيشي على األلمان. مظلية هائلة، ولم يالقوا مقاومة

الحرب ضبد السبوفيت، وقبلبت شبروط الصبلح، التبي مبن ضبمنها إعبالن الحبرب علبى 

ً . ألمانيبا وببدأت المحادثبات ببين تشرشبل وسببتالين . انسبحبت مبن الحببرب والمجبر أيضبا

وانتهببت المحادثببات فببي موسببكو ". بولونيببا والبلقببان"وسببفير أمريكببة عببن عببدة قضببايا 

 . وكانت الرجعية عندنا تتوقع فشل المحادثات وتوسع الخالف. باتفاق تام

. في ظروف الحرب هذه يعاني الكادحون والعاطلون وصغار الموظفين مصباعب

فدخول الكبادحين، وصبغار المبوظفين ال تفبي بأقبل مبا يلبزم للعبيش الضبروري، البذين 

يشتغلون بالوظائف اإلدارية كثير منهم وجد له طريقبا يسبعف ببه نفسبه وإن كانبت تلبك 

أما البذين ال . بينما لجأ بعض المعلمين بعد الدوام للبيع والشراء. الطرق قد تسبب البالء

فقد يستبشرون ببالترفيع وهبو لبيس  -وهم كثيرون–مثالي قدرة لهم على شيء من ذلك أ

 .أكثر من دينارين

وفيما نحبن فبي غمبرة العمبل، نتبدارس مبابين أيبدينا مبن النظبام البداخلي والمنهباج 

لحزب الشعب، بمرح ونشاط وكأننا لم نعبان مصباعب العبيش وأعبباء تكباليف العائلبة، 

والتزامات، نسمع إن صباحب جريبدة وتربية أطفالنا، وما تقتضيه الوظيفة من واجبات 

! قد أنسحب من حزب الشعب وانفرد بالجريبدة، بعبد عودتبه مبن لنبدن" طريق الشعب"
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لكنهبا . ، باسم صاحبها المحامي يحيبى قاسبم0/6/0055طريق الشعب صدرت بتأريخ 

ويحيبى قاسبم أحبد ". حبزب الشبعب"كانت في الواقع معدّة لتكون الجريدة الناطقة باسبم 

وقد دعي مع بعض الصحفيين إلى لندن وحين أجيبز . وا طلب تأسيس الحزبالذين وقع

 ! قالوا إنها خمرة لندن. الحزب رفض تحويل الجريدة باسم الحزب كما انسحب

وببين . مازلت أحلم، وأنا بين الفخر الذي يبدفعني بباعتزاز إلبى المزيبد مبن النشباط

ول، الذي انعقد في آذار الخوف أحياناً، كيف أخذت بعد حضوري كونفرنس الحزب األ

فكثيبر مبا أعبود مبن . أمارس كثيراً من األعمال دون تعب ودون تفكير بالخوف 0055

أجببل . بغببداد حببامالً رزمببة كبيببرة مببن نسببخ الجريببدة والبيانببات التببي يصببدرها الحببزب

مازلت أحلم وأشعر بنشوة لذيذة جداً حين حضرت ألول مرة اجتماعا محرماً فبي نظبر 

ولببو داهمتنببا فيببه شببرطة التحقيقببات النتهببى أمببري إلببى زاويببة فببي سببجن  الحكببم القببائم،

أنعقد الكونفرنس في دار سائق القاطرة علي شكر، أحد عمبال السبكك فبي محلبة ! حقير

الشببيخ عمببر، وكنببا نتنبباوب الحراسببة خلببف الببباب مببن الببداخل، ويستضببئ المجتمعببون 

نفببوذ األجنبببي، وموقببف وألقببى فهببد تقريببراً تنبباول الوضببع الببداخلي وال. بضببوء خافببت

وذكر مطالب الشعب، إنهاء الحرب بالنصبر علبى . الحكومة العدائي من القوى التقدمية

جيوش العدوان الفاشي، تحقيق االسبتقالل، والتخفيبف مبن الضبائقة االقتصبادية وجشبع 

 .المحتكرين


 عام جديد

بالهزيمبة المنكبرة، نبذيراً لقطعبان النازيبة . كانت النبذير والبشبير 0055نهاية عام 

وبشببيراً النتهبباء هببذه الحببرب التببي كانببت آفببة ابتلعببت أعمببار الشببباب، وزلببزال مرعبببة 

انهارت فيها ألوف المساكن، وقبر تحت أنقاضبها سباكنوها األبريباء مبن شبيوخ ونسباء 

وما يدرينا لعلها في الختام تميت في اللحظات األخيرة أضعاف ما أماتبت  فبي . وأطفال

هدم من المساكن وتمحو ساكنيها معها، وكأن إله الحرب يشبعر باالختنباق، ميادينها، وت

أحقباً إن يبوم . فيقوم بهجمته األخيرة انتقاما من البشرية التي ترقب يوم النصر والسبالم

؟ !وإذا رفرفت راية النصر، هل سيلف الكرة األرضية سالم وأمن دائم! النصر قريب؟

لناس بعبد الفجبائع والكبوارث التبي حلبت بالعبالم، ظبل وال أعتقد إن أحداً من ا! ال أعتقد

لبن يكبن هبذا مادامبت علبى األرض . يؤمن أننبا سبننعم بسبالم وأمبن دائمبين والبى األببد

الرأسبمالية هبذا . عروش، وحكومبات هبي فبي حقيقتهبا آالت طبوع أطمباع الرأسبماليين

لريبة تبرى نفسبها ألم تنفجبر الحبرب ألن ألمانيبا الهت. الغول الوحش الذي ولد االستعمار

أولى باستعباد العالم حسب قوانين النازية ونظرية الدم الجرماني األزرق النقي، وطبقاً 

لمواصببفات فيلسببوفها نيتشببه، وان كببان الواقببع إن هببذه االدعبباءات مبببررات ومحببض 

والذين حين هبوا لصبد عبدوان ألمانيبا إنمبا كبانوا . أخالق، إنها أطماع أرباب الرأسمال

مصببالحهم فببي األمببم التببي اسببتعمروها، وسببيطروا علببى كببل مواردهببا يببدافعون عببن 

 .وخيراتها

متبى عرفنباهم؟ ألبيس . هؤالء المدعون إنهم يصدون عدواً شرسباً للبشبرية جمعباء
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ليقتسبببموا ممتلكبببات الرجبببل المبببريض  0005فبببي حبببرب أيضببباً؟ حبببين انفجبببرت عبببام 

ل المريض، ولكنهم رفضوا لقد داهموا بالدنا ليطردوا الرج". اإلمبراطورية العثمانية"

وهبببم .  الخبببروج وأببببوا إال أن يحلبببوا محلبببه، فكبببانوا فبببي الحقيقبببة فببباتحين ال محبببررين

كاستعماريين اعتمبدوا علبى جواسيسبهم مبن ذوي الدرايبة البذين كبانوا أيضباً علبى قبدر 

لبورنس وفيليببي جاسوسبان . كبير من العبقرية والدرجة العلمية، أمثال لورنس وفيليبي

وقببد لعببب دوراً هامبباً فببي البببالد . ، كببان لببورنس يببدعى الملببك غيببر المتببوجبريطانيببان

العربية من أجل القضاء على حكم العثمانيين فيها، فكبان يببدو كصبديق لفيصبل األول، 

من أجل الشريف حسبين وأبنائبه، البذين أكتفبوا  لكنه حقق مطامح بريطانية بالنتيجة، ال

إمببارة األردن، ووزعببوا أهببم البببالد العربيببة أن يببنعم علببيهم اإلنكليببز بعببرش العببراق، و

 . ومات أبوهم في منفاه في قبرص. بينهم وبين فرنسا

أن يحوال شيوخ القبائل إلى أصدقاء مخلصين، بعد أن " لورنس وفيليبي" استطاع 

ثم بحكم سيطرتهم على بالدنا خلف واجهة . عرفوهم في ثورة العشرين مقاومين أشداء

قدموا ألولئك الذين كان اسمهم مجاهدين ومدافعين عبن البوطن " الحكم الوطني"أسمها 

والدين وتحت راية المجتهدين من رجال الدين، قدموا لهم األرض التبي كانبت تجمعهبم 

بأفراد القبيلة  أخوة يتقاسمون الخير والشر، وطمأنوهم على ما غنموه فيما شرعوا من 

هم، فتحول إخوانهم باألمس إلبى قوانين منحتهم امتيازات تحمي مصالحهم وترفع مكانت

هجبروا مضبايفهم . أقنان، وخدم، وفدائيين، وتبدلت أخالقهم اإلسالمية والعربيبة النبيلبة

في األريباف ، وألفبوا العبيش فبي بغبداد، للسبهر مبع المبتبذالت، وموائبد القمبار، وقبرع 

الكبؤوس، ومبع ذلببك فبان كببل مبا يصببل أليبديهم مبن مببال مبن حاصببل المبزارع يتبخببر، 

وكبان هبذا ". علبى األخضبر"ارعون إلبى تجبار الحببوب ليسبتلفوا مبنهم بمبا يسبمى فيس

األسلوب من الرببا كالمسبتنقع ال يرفبع السباقط فيبه رجبالً حتبى تغبوص الثانيبة فيبه إلبى 

ولعبل انقسبامهم . كانوا يتملقون رجال الحكم الذين يتداولون رئاسبة البوزارات. األعمق

وقببد ادخببروهم ليببوم . مببل اإلنكليببز وخططهببمكببتالً، كببل كتلببة وراء رئببيس كببان مببن ع

يحتاجونهم إلشغال الناس باالنتفاضات التبي يثيرونهبا ليسبقطوا وزارة ويبأتوا ببأخرى، 

وليمت العشبرات مبن الفالحبين البذين يبدفعون بهبم فبي تلبك المغبامرات، أو فبي النبزاع 

 .على حدود أراضيهم الزراعية، أو مياه السقي

نوا ال يطببالبون بفتحهببا فببي قببراهم إال إذا كببان لهببم حتببى المببدارس االبتدائيببة، كببا

وإلخببوانهم وسببراكيلهم عببدد مببن األوالد، أمببا إذا كببان العببدد قلببيالً فببإنهم يرسببلونهم إلببى 

ونصيب أبناء الفالحين . المدن القريبة، وإذا أنتفت حاجتهم إلى وجود المدرسة أغلقوها

جهة وألن آباءهم ال يقدرون على من التعليم ضئيل ألنه طبقاً لرغبة رئيس القرية، من 

كفاية أبنائهم بما تتطلبه المدرسة من لوازمها من كتب ودفباتر وملببس مبن جهبة ثانيبة، 

إلى هذا . وألنهم أيضاً يستخدمونهم كمساعدين في األعمال الزراعية ورعي الحيوانات

 : بقوله. يشير شاعرنا الكبير دمحم مهدي الجواهري

 لنشذذذذذائر ترتجذذذذذىلوكانذذذذذت طبذذذذذاع 

 

 النشذذذذتائر حتذذذذى طبذذذذاعا  لاـوِ َذذذذتقذذذذد ف 
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ليس هذا حسب، فان سكان المدن أيضاً، البذين شباركوا فبي ثبورة العشبرين أنحباز 

أغلبهم إلى العهد الملكي وتوزعوا وراء القيادات الرجعية، خلف نوري السعيد وصالح 

واألحزاب التي في حقيقتها برجوازية رغم شبعورها البوطني، واتجاههبا القبومي . جبر

فببي التشبكيالت الوزاريبة مبع عميبل االسببتعمار فإنهبا طالمبا تنخبدع، وتتخباذل، فتسباهم 

األكبر نوري السعيد، أو تجمد نشباطها حبين تشبتد ضبربات الحكبم الملكبي ضبد الفئبات 

وقبببد تطلبببق أحيانببباً تصبببريحات ضبببد الحبببزب . التقدميبببة والجمببباهير المؤيبببدة لنبببداءاتها

وعيين الشيوعي ، وكأنها ال تعلم إن ذلك مساندة لمرامبي االسبتعمار، إن اضبطهاد الشبي

والدعوة ضد الشيوعية في مقصد االستعمار طريق للقضاء على كل العناصر الوطنيبة 

التببي تكببره االسببتعمار، وتعمببل علببى إسببقاط الحكببم الملكببي باعتببباره ركيببزة االسببتعمار 

 ً كثيببر مببن هببذه التصببريحات صببدر عببن بعببض الشخصببيات السياسببية، ولكنهببا . حاليببا

إذ قدم مذكرة إلى نوري السعيد شاجباً . مهدي كبهمن هؤالء، دمحم . تعاونت معه بعد هذا

تدابير اإلرهاب، ألن الشيوعية تنمو في أجواء االضطهاد والفوضى، إنها عقيبدة يجبب 

أن تقاوم بعقيدة، ونظام اقتصادي يجب أن يُقاَوم بنظام اقتصادي مثله، وتنظيم يجب أن 

 !   ة الشيوعيةمنه مكافح 4يُقاَوم بتنظيم، وأقترح ميثاقاً كانت المادة 

فببي مببدينتي هنببا، تناسببى كثيببر مببن زعمبباء البلببد جهببادهم ببباألمس ضببد اإلنكليببز، 

فقببد كببان معظببم رؤسبباء أطببراف النجببف ". نببوري السببعيد"وأتبعببوا خطببوات الشببيطان 

ووجهائه من التجار والموسبرين إلبى جانببه، بينمبا كبان بعبض رجبال البدين ممبن كبان 

وقبد كبان . اشمي، وفي الحقيقة مساند للحكم الملكبيمشاركاً في ثورة العشرين يساند اله

نوري يجد منهم أخالصاً حتى انه كان أثناء جبوالت رجباالت حبزب جعفبر أببي ألبتمن 

والببديمقراطي الببوطني، لحببث مببواطني النجببف مببن مؤيببديهم وتببوعيتهم بببالتزام الببنهج 

تباعه لجلب التحرري للقضايا الوطنية، جاء متخفياً يترصد حركاتهم، ويحشد أعوانه وأ

وقببد أقببام فببي دار الوجيببه الثببري . أخبببارهم وتخببذيل المببواطنين عببن سببماع مببا يقولببون

وبعببض رجببال الببدين أيضبباً شبباركوا أولئببك ولكببن بأسببلوب . المعببروف محسببن شببالش

وسطي، ثم بعض الشبباب البذي أنحبدر مبن الطبقبات المعدمبة لبم يتخلبف عبن مماشبات 

فقببد قيببل، إن عببدد الببذين . ليببا فببي الدولببةركببب العمببالء وبببذا توصببل إلببى المناصببب الع

استوزروا من الشباب بعد أن كانوا موظفين بلغ عددهم من أول وصاية عببد اإللبه إلبى 

فبال يكبون إذن . وزارة 24وزيراً جديبداً فبي  40حين تولي الملك فيصل الثاني السلطة 

دوافع دينية قد عجب وغرابة إذا أنظم أبناء األرستقراطيين قبل أولئك، رغم إن آباءهم ب

وكيفمبا يكبون مبن أمبر فبان مبا بعبد . -كمبا كبانوا يعببرون-قاوموا االستعماريين الكفبرة 

 .الحرب لن يكون حالً لمشاكلنا، بل ربما تعقدت أكثر فأكثر

ولعبل الببعض أحسبن ". جمعية إخبوان الحريبة"لقد تفاءل البعض حين سمع بإلغاء 

الظن بباإلنكليز لهبذا الحبدث، ناسبياً إن الحركبة الوطنيبة كانبت ال تكبف إعبالن سبخطها 

ولبن يعجبز اإلنكليبز . عليها، وفضح غاياتها  االستعمارية، وحث الناس على محاربتهبا

م مبن ببث سبمومهم لهبدم قيمنبا، وأبعباد جمباهير أن يبتكروا مختلف الوسائل التي تمكنه

وجمعيببة إخببوان . شببعبنا عببن الببنهج الالحببب لنيببل االسببتقالل وتحقيببق السببيادة الوطنيببة
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، لتوجه بها الشباب 0054االنكليزية فرياستارك وألغيت عام 0050الحرية أسستها عام

عور مببن شبباغلي الوظببائف ورجببال الببدوائر علببى نهببج االسببتعمار، والقضبباء علببى الشبب

وبالمناسببة، كبان لنبا صبديق وطيبد الصبلة بنبا، ذكبي ونشبيط كبان مبديراً . الوطني فبيهم

دخبل . لثانوية في النجف التي اشتهرت بوطنية طالبها وحماسهم الشديد ضد االستعمار

هذا الشاب في هذه الجمعيبة التبي يببدو إن المراجبع العليبا كانبت تبأمرهم بالبدخول بهبا، 

أرجبو أن : رسبالة مبوجزة بمناسببة زواجبه، قبال فيهبا "حسينالشهيد "فكتب إليه شقيقي

وفبي الحلبة حصبل تنبافس !. أبناء للحرية ال إخوان الحريبة -من زوجته-يكون لك منها 

شببديد لحيببازة ثقببة رئببيس الجمعيببة بببين مببدير معببارف الحلببة دمحم حسببن سببلمان وقاضببي 

وكمببا . حاياإن ركببب الحريببة يسببير دون أن يبخببل بتقببديم الضبب !شببرع الحلببة النجفببي

سببيندحر هتلببر فببي القريببب العاجببل، سببيندحر اآلخببرون ألن دمبباء الشببهداء صببواعق 

محرقببة، وزالزل مببدمرة، هكببذا هببي منببذ أنقسببم النبباس إلببى أحببرار وعبيببد، إلببى أقويبباء 

 .ومستضعفين، إلى مستِغلين ومستغَلين

 يوم النصر

فبي حربهبا ضبد  العالم كله مندهش للبطوالت التي تبديها شعوب االتحاد السبوفيتي

كل بلبد . شعوب اإلتحاد السوفيتي رجاالً ونساًء وأطفاالً يسندون الجيش. قطعان النازية

يحتله األلمان لبن يجبدوا فيبه الراحبة واالسبتقرار، وليسبت فبرق األنصبار وحبدها تقبوم 

. هناك حتى الشيوخ والعجبائز واألطفبال قباموا بأعمبال رائعبة ضبدهم. بإقالق المحتلين

صببمدت . رك تجلببت فببي لينينغببراد، وسببتالينغراد، سواسببتبول وروسببتوفوأبببرز المعببا

لينينغراد بوجه الغزاة عاماً كامالً، وأحتل الغبزاة ثالثبة أربباع مدينبة سبتاليغراد بعبد أن 

 ً وكان يجري تبادل احتالل البيت الواحد منها عبدة مبرات ببين . أصبحت بناياتها أنقاضا

وأحيانبباً يقاتببل أحببدهم فببي طببابق واآلخببر فببي  .المهبباجمين الغببزاة والمببدافعين السببوفيت

أيهبا : ذلك ألن ستالين جاء إلى المقاتلين وقال كلمته المختصرة الشبهيرة. الطابق الثاني

بينمببا قببام !. ليببدافع كببل مببنكم حيببث هببو وال يتراجببع! المواطنببون الببوطن فببي خطببر

انبت بقيبادة حبول الجيبوش التبي ك" الكماشبة"بحركته االلتفافية بما سميت " تيموشنكو"

، ولم تالق جيوش هتلبر قببل هبذا، أمبام أي جبيش آخبر مبن "باولس"الجنرال  األلماني 

الشعوب التي غزتها تلك الجيوش، كالمقاومة التي عانتها من الجيش األحمر والشعوب 

لقد صورت أحدى الصحف ميبدان الحبرب فبي سبتالينغراد  آفبة فتحبت فمهبا . السوفيتية

 !غوص في أعماقه بانخذال ووجوموجحافل الجيوش النازية ت

ولكبن . أستبسل الجيش األحمر دفاعاً عن ستالينغراد  حين أستمع إلى كلمة سبتالين

أن ال فائببدة مببن أي هجببوم، لقببد أفنببت حببرب )هتلببر أجبباب بببولس حببين أرسببل إليببه هببذا 

أجابه إن أي جندي يستسلم سوف تعدم عائلته !(. إلف جندي 899ستالينغراد حتى اآلن 

فما كان من الجنرال ببولس إال أن أعلبن لقائبد حبرب البدفاع عبن سبتالينغراد انبه  !.كلها

وهبذا هبو الفبرق ببين مبن يبدافع عبن !. يطلب أن يستسلم كجندي شريف لجندي شبريف

بالده والنظام الذي حققه لكل مواطن العيش الكريم، والشعور بإنسبانيته، وببين الجنبدي 

" كبروب" جمبل، يبراد منبه أن يمبوت ليعبيش الذي يساق إلى حرب ال ناقة لبه فيهبا وال
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هببزت أنببباء الحببرب الببدائرة فببي . وأمثالببه مببن آلهببة المببال وأصببحاب المصببانع الكبببرى

لجبواهري قصبيدتيه البرائعتين فبي استالينغراد وسواستبول العالم كله، فأرسبل شباعرنا 

 : هاتين المدينتين كان مطلع األولى حول ستالينغراد

 لذذذذذذتواءان ذذذذذذت الذذذذذذرو  ف زت ذذذذذذا 

 

 وكسذذذذذذته واكتسذذذذذذت منذذذذذذه الذذذذذذدماء 

 :ومطلع الثانية 

 يذذذذذذذا سواسذذذذذذذتبو  سذذذذذذذالم

  

 ال ينذذذذذذذذذذذذتل مجذذذذذذذذذذذذتدح ذام 

وأشيع نبأ القبض على فون . قبل أن يرى النصر 00/5/0054ومات روزفلت في  

وأعبدم  26/5وطلب هملبر التسبليم فبي  00/5وهاجم زوكوف برلين في  06/5بان في 

ومن المعروف إن الذين قبضبوا علبى موسبليني   26/5الثوار االيطاليون موسليني في 

ويبببدو إن قببادة النازيببة شببعروا أو عرفببوا مبباذا سببيكون . هببم عمببال ميالنببو الشببيوعيون

الببذي أشببيع انببه القببي عليببه القبببض، ربمببا ليتفبباوض مببع " فببون بببان"المصببير، فأرسببلو 

وهباجم ببرلين الحلفاء دون اإلتحاد السوفيتي، ولكن زوكوف عببر بدباباتبه نهبر األودر 

بعد أن مهدت له المدافع والطائرات بالقصف الرهيب المدمر، ولم يعبد ممكنباً للفبوهرر 

هملبر طلبب التسبليم دون قيبد )وتتوالى األنباء تعلبن !. أن يخطب هذه المرة فوق المدفع

كبال األخبوين . إنهبم إليبه أقبرب. هبذا أمبر غيبر مسبتغرب!(. أو شرط ولكن للحلفاء فقط

 !ي االستعباد واالستغاللأصحاب مدرسة ف

فاألنبباء أعلنبت إن . حسناً، لينتظر الفوهرر، فيشهد إذا استطاع النهاية، إنهبا قريببة

قببد أعدمببه الثببوار االيطبباليون مببع سبببعة عشببر فاشببياً " موسببليني"ركببن المحببور الثبباني 

إنها فواجع تتابع، استهدفت الفوهرر، لذا أعلن عن موته، فخلفبه األميبرال ! بالرصاص

أيببن هتلبر وقببد رأى كيببف . نيتبز، ليشببهد نهايبة مجببد النازيببة وهبو يتهبباوى فبي بببرليندو

ليبرى اليبوم كيبف ( مبن ببرلين إلبى موسبكو)ارتدت الدبابات التي كتب علبى صبدورها 

كبان موسبليني، (.من موسكو إلبى ببرلين)انتهت برلين حين اقتحمتها دبابات كتب عليها

، ولقبد شبهد اليبوم األول مبن أيبار موتبه، وايطاليا تحبت سبطوته عبئباً علبى كاهبل هتلبر

فشهد اليوم الثاني منه استسالم القوات األلمانية التي تقاتل فبي ايطاليبا دفاعباً عنهبا دون 

وسبببقطت ببببرلين، ورفبببع الجبببيش األحمبببر رايبببة النصبببر علبببى مبنبببى . قيبببد أو شبببرط

ن وقد ظهرت إشاعة بأنه انتحر حي 0/4/0054أعلن عن موت هتلر في ... الرايخشتاغ

" أيفا ببراون"أخذت مدافع الجيش األحمر تدك معاقل برلين، وقد انتحرت معه عشيقته 

. أيضاً ويقال انه أوصى أن يحرق جثمانه، ثم ظهرت إشاعات حبول نهايتبه ببال حصبر

 4/4ورفبع الجبيش األحمبر رايبة النصبر علبى الرايخشبتاغ، وفبي 2/4سقطت برلين في

. ، وكان هذا متوقعاً لكل من تتبع األنباء0/4فياستسلمت ألمانيا كلها وأعلن يوم النصر 

إن هملبر طلبب  26/5وإني ألتذكر إني وزمالئي كنا نستمع إلى األنباء التي أعلنبت فبي

إنببي راهنببت زمالئببي إن الحببرب سببتنتهي بعببد . التسببليم للحلفبباء فقببط دون قيببد أو شببرط

 .وما كان أمراً غريباً فكل شيء يشير إلى ذلك. عشرة أيام
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 هريوشيما

فالسبالم أمبل الشبعوب، . معقول جداً أن يحتفل الناس، ويعلنوا األفراح بيوم النصر

ليس فقط تلك التي تحملت من ويالت الحرب القسبط األوفبر، أولئبك البذين فقبدوا اآلبباء 

نحبن أيضباً وكبل الشبعوب التبي احتلبت أراضبيها بحجبة . واألبناء والمسكن وكبل شبيء

فراح جميع أنحاء المعمبورة، وحتبى علبى نطباق عمت األ. التعاون ضد العدو المشترك

محدود تمت احتفاالت صغيرة، من أناس كثيرين كانوا يحسون كأن نذر الموت تزحف 

 .إنما لتجعل عاليها سافلها" لتنقصها من أطرافها"على هذه األرض ال 

رفبباقي فببي اللجنببة المحليببة، وآخببرون مببن زمالئببي المعلمببين الببذين تربطنببي بهببم 

متينة، كانوا يلحون علّي أن أهيئ لهم الوليمة التي أعتدت أن أدعوهم إليها كلما صداقة 

وقبد أختبار أسبمه أببي فجعلبه سبميه، . في تسلسل مواليد أخوتبه 5هو رقم . رزقت بوليد

وحسب قوله انه أسم جميل، ألنه أسم النببي، وألنبه اسبتمرارية طيببة فبي سلسبلة اآلبباء 

أنعقبد . ببن علبي ببن دمحم ببن شببيب، وقبد أحببه جبده كثيبراً  دمحم بن علي ببن دمحم: فهو إذن

قببال . حفلنببا الصببغير، وبببدالً مببن كببؤوس الببراح دارت بيننببا كببؤوس عصببير البرتقببال

وهبا هبو أببو . كنا ال نعرف غيبر المبرح والقبدح. هذه الحرب نغصت عيشنا. أحدهم، آه

اء، ويبوم مولبد دمحم كفاح يدعونا لفرحتين، يوم النصر، يوم مبيالد السبالم للبشبرية جمعب

هبا، مباذا تقولبون ! وليده الجديد، ولكنه بمناسبة الفرحة الكبرى اكتفى بعصبير البرتقبال

أجبباب الشبباعر مرتضببى فببرج هللا صبباحبنا، إذن أنهببض وأخببرج أيهببا . ؟!أيهببا األخببوة

. يا لها من نكتة بارعة منبك أببا عزيبز رد عليه،. المزكوم ال تسري إلينا عدوى زكامك

! ولكبن لبيس لبي حاسبة شبم كبالتي عنبدك خاصبة برائحبة الطعبام. زكوماً أبداً أنا لست م

لكنببي فرضببت شببروطاً، . اآلن فقببط عنببدما نبهتنببي أدركببت إن عشبباًء لذيببذاً بانتظارنببا

بدأوا أوالً بأغنية راقصة، حمل أببو عزيبز كأسباً علبى . وبحماس سارع الجميع لتنفيذها

ستراح قليالً ليشبدو بمقبام عراقبي، وأشبار ثم ا. رأسه ودار بين الهازجين برقصة خفيفة

وأنسببجم الجميببع . حببين انتهببى أن أواصببل باألبوذيببة علببى أن توشببح بأغنيببة لمسببعود

هم زين آنه )وأبو عزيز يالحق بتعليقاته ( سوده شالهاني ما رحت ويه هواي)يرددون 

 (وهواي بهل البلد، آه لو كنت غربي من زمن قبرتني قنبلة

ينببارا وصبباح هببذا جيبببي ملعببون الوالببدين هببذا مشببغوف أخببرج هببادي مببن جيبببه د

قال له حميبد انبه يعمبل بقبول القائبل، تنقبل فلبذات الهبوى فبي .... باألسعار، يكره جيبي 

انتهت الوصلة األولى بين الغناء والنكات، فلما انتهينا قال أحدهم، هللا يرحمك يا . التنقل

ردت إلى شرطة النجف برقيبة و 02/4صحت به ماذا تقول؟ أجاب، أجل منذ !. مسعود

من العمارة تطلب أن يستخرج جثمانها مبن قبرهبا ويؤخبذ مبن أحشبائها شبيء للتحليبل، 

أحزنني ما !. فقد علم إن خصوماً لها دسوا لها في طعام وليمة خاصة سماً ماتت بتأثيره

أواه يبا مسبعود، يبا صبوتاً . سمعت، ولفني أسى عميق، وتبدل جبو االجتمباع فبي نفسبي

 .ميري في ليالي سهري وأرقي، ياأنيسي في وحشتي وانفراديكان س

وبالنسببة لبي فقبد تعرفبت . أهل الفن في عراقنا الحبيبب كلهبم يعرفبون هبذه المغنيبة
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العائلبة معبه إلبى العمبارة " حسبين"حينمبا اصبطحب أخبي . عليها وسمعت منها مباشرة

ارت تبزور البيبت صب. وكان قد تعرف عليها سابقاً وكان من محبي أغانيهبا 0050عام 

وإذا غنبت سبالت  -....مومينبه يبم علبوان -هناك فتطلب أمي منها، غني لبي يبا مسبعود 

كانت مسعود ترفض . ولم تكن مسعود تعرف إن حسين أخي. دموع أمي وعال نشيجها

اليشببماغ والعقببال علببى . تعتبببر نفسببها ذكببراً وتتزيببا بببزي الرجببال -مسببعوده-أن تنببادى 

لمباذا . سبألتها مبرة أنبا وحسبين. ب الفصبل علبى أحسبن مظهبررأسها والسترة وما يناس

تنفعل خالل األغنية حتى لتظهر على قسمات وجهها؟ أجابت بلهجتها العمارية العذببة، 

. وكانببت أجابتهببا صببريحة، إنهببا تحببس بمببا يببوحي بببه لونهببا لببذوي اإلفهببام السببقيمة

أجمبل ملببس، وأضافت، إن الكثير من هبؤالء النباس ينبدهش حبين يبرى مسبعود يلببس 

! وال يببرى غرابببة إن كببان ذلببك علببى أبببيض، مهمببا كانببت حقيقتببه! لمبباذا؟ ألنببه أسببود

 .واستعرضت أمثال كثيرة

لقد تمردت مسعود على األنوثة كمبا تمبردت علبى العبوديبة، فهجبرت بيبت سبيدها 

دمحم العريبي، وكانت كريمة سبمحة مبع مبن يعبيش معهبا، فكانبت تسباعد وتبؤدي بعبض 

إن ! ولكنها تتألم من ظنون بعضهم بأنها تمثل معهن دور البزوج. يتهاالمعوزات من قر

كثيراً من أغانيها ِسجل لحادث أو فترة مرت بها العمارة، من ذلبك مبا أشبارت إليبه فبي 

أغنية، شيريد مني اسبكتور، وأغنية ال تجعلنبي فرنسباوي احنبه عبرب سبيارة، وأغنيبة 

مال كبريم، وأغنيبة فيصبل يفبص المباس،  خويه دمحم يمحمد عن لسان كاتب دمحم العريبي

والمبال كبريم هبذا كبان الكاتبب والمبؤتمن علبى كبل شبؤون دمحم . وابو طويره أريد وياك

العريبي، ولكنه فوجئ بانقالب دمحم ضده فجرده من جميبع مبا يملبك وأتهمبه بالتالعبب، 

د فسجنه ولكن العريبي عا. وأقام عليه الدعوى وسجنه فشفع له الشيخ دمحم رضا الشبيبي

-ويذكر المطلعون إن ما لقي مال كريم سببه تحذير المبال لزوجبة دمحم . ومات في سجنه

عن بعض عالقاتها المخلة بسمعة زوجها وكانبت متحللبة ولكنهبا ذات تبأثير علبى  -فتنة

 . ومسعود تعرف إخالص المال ونزاهته. زوجها فحرضته على المال

كبان عنبدنا ذات مبرة . من محبي أغانيهاكان األستاذ الشاعر دمحم مهدي الجواهري 

ولببيس لديببه غيببر أسببطوانتين لمسببعود وثالثببة ألم " الحبباكي"وقببد سبببق أن اسببتعرنا منببه 

وفي غمرة نشوة عارمة حين أسبمعته أغنيبة مسبعود . كلثوم ورابعة لمحمد عبد الوهاب

ى الهبو"وأغنية عبد الوهباب " أكذب نفسي"بعد أغنية أم كلثوم " البيض خويه البيض"

المكذببة، "حين انتهت قال ما رأيكم؟ أيبدناه، قبال هبات . وسايرناها بأصواتنا" والشباب

 . هما لكم أم لي؟: قال" ومحطم الكأس

مسعود ابنة الطبيعة هي القائلبة، والملحنبة : وهتف. فحطمها بضربة. ال، هما لك -

 ! والمغنية

 . كنت معجبا بصوتها وأحفظ كل ألحانها وأغانيها

الحظ الصحب وجومي وحزني فقبال أحبدهم، ومباذا تقبول لبي إذن إن أنبا أخبرتبك 
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وأسببتدرك ال، ال واحببد مسببر؟ أال تببذكر يببا صببديقي إن اإلتحبباد السببوفيتي أعلببن . بنبببأين

الياببان طلببت الصبلح، هبذا بمثاببة . الحرب على الياببان، القطبب الثالبث لمحبن الحبرب

 !خراب البصرة صاح آخر ماذا يجدي الصلح، بعد!. استسالم

فبي بيتبي ال أمتلبك راديبو، وأببي ال يسبمح . منذ أيبام وأنبا بعيبد عبن سبماع األخببار

وقد عرض عليه صديق أن يهدي لبه واحبداً، يخشبى أببي أن يسبتعمل ! بدخوله إلى بيته

إنها محرمة في رأيه وفي رأي كل متدين رغم إنهم يروون ! حال غيابه لسماع األغاني

وإنهببم يببذكرون إن مببا ورد فببي القببرآن . ذا طابببت النفببوس غنببتإ: عببن النبببي انببه  قببال

 !  المقصود بالزور هنا الغناء...( اجتنبوا قول الزور )الكريم 

أسبببتخدم الجبببيش : صبببحت بصببباحبي أكمبببل مببباذا تعنبببي بخبببراب البصبببرة؟ أجببباب

قيبل إنهبا فتكبت . األمريكي القنبلة الذرية على مدينتي هيروشبيما وناكبازاكي الياببانيتين

حقاً لقد شبملنا حبزن . ين إلف مدني، وأحالت المدينتين إلى رماد، واستسلمت اليابانبست

ألببم يجببد األمريكببان وسببيلة حربيببة أخببرى . صببامت وكأنمببا كنببا نشبباهد  المأسبباة بأعيننببا

يرغمون بها اليابان على االستسبالم؟ مبا ذنبب سبكان هيروشبيما وناكبازاكي؟ أم تبراهم 

ران اليابببان غببداً؟ ستكشببف األيببام كببل شببيء فببي يتخببذون ركيببزة لمببؤامراتهم ضببد جيبب

فكانببت مأسبباة أسببتنكر فظاعتهببا كببل الببذين  0054آب  8أعلببن عببن هببذا فببي ! المسببتقبل

وستبقى ذكرى هذا العمل اإلجرامي من لدن أمريكا رمزاً . يدركون  بشاعة هذا السالح

ل محل ألمانيا لحقد وهمجية العسكرية األمريكية والذي يدل بما ال يقبل الجدل إنها ستح

مببن البشببرية خمسببين  0000لقببد حصببدت حببرب . النازيببة لتحقيببق مطببامح رأسببمالييها

مليون نسمة، وتقبول اإلحصباءات عبن الحبروب التبي سببقتها إن ضبحايا الحبروب فبي 

. القرن السابع عشر ثالثة ماليين نسمة، وفي القرن الثامن عشر خمسة ماليين ونصف

مليون نسمة، منها عشرة  08قيه، فحصدت حروبه وتفوق القرن التاسع عشر على ساب

بقبي واضبحاً إن الحبرب العالميبة الثانيبة فاقبت كبل . ماليين في الحرب العالمية األولى 

مببع العلببم إن الحببروب التببي دارت رحاهببا فببي القببرون المشببار إليهببا لببم تكببن . سببابقاتها

هبذه الحبروب إذا  فمباذا سبيحل بعبد. عالمية وال في ساحة واحدة وال في سنين متالحقبة

انتفضببت الشببعوب المسببتعبدة تطالببب الببدول الكبببرى لتفببك عنهببا القيببود وتنتببزع منهببا 

 حرياتها؟  


 شرف النضال والعضوية

وقبد عقبدنا اجتماعبا فبي ". موسى"..... ضج الرفاق الذين سبقوني إلى دار الرفيق 

و متجهباً ضبجوا بضبحك صباخب، بينمبا كبان هب. بيته بمناسبة قبوله عضواً في الحزب

 . إلى القبلة يؤدي صالة العصر

. كفّوا عن هبذه السبخرية. ال أيها الرفاق. أذن هم يضحكون منه ألنه يصلي. فهمت

مبا جبدوى أن يطلبق . أنا أرضى أن يظل مصلياً لو انه واصل السير في طريق النضال

 ً ن يكونوا إننا ندعو كل الناس أ. ؟ وليست دعوتنا ضد الصالة أبداً !الصالة والنضال معا
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وأنتهببي . صببفاً واحببداً ضببد االسببتعمار وأعوانببه مببن أقطبباعيين ورأسببماليين ورجعيببين

وبعد أن حياني، مبد يبده . وشاعت على وجهه ابتسامة لطيفة هادئة. صاحبنا من صالته

. الشباي وهببم أن يببتكلم حببول ضببحك رفاقببه" قببوري"إلبى السببماور الببذي انتصببب فوقببه 

وصب الشاي وراح يقدم لكل . يغسلها بالماء الحار ولكنه عدل فأدنى إليه كؤوس الشاي

 ً . باركت للرفيق، وسبلمته اسبتمارة العضبوية ليملبي الفراغبات، وراح يتأمبل فيهبا. كأسا

ربما وجد في بعض األسئلة إحراجا . وكأني أقرأ في قسمات وجهه ما يختلج في صدره

مببن تشببريد  هببل أنببت مسببتعد لتحمببل مببا يصببيبك جببراء انتسببابك إلببى الحببزب. )كبيببراً 

الجواب على هذا السؤال أشد مبن جميبع مبا فبي االسبتمارة (. وتعذيب وسجن أو إعدام؟

كيف يسبتطيع إنسبان أن يقبرر ويحبدد موقفبه مبن أمبر لبم يحبن بعبد؟ سبأتحدث . إحراجا

اإلعدام ال يخيف ذوي العقيدة، المبوت فبي سباحة حبرب . بصراحة عما يمكن أن نالقيه

وانتهيبت أن قلبت . اً تواردت أسئلة كثيرة علبى خباطريأنا أيض. أيضاً أمر غير مخيف

 لنفسي، كل شيء يمكن تحمله، ولكن التعذيب؟

لدي بعض المعلومات عن التعذيب الوحشي الذي لقيه المناضلون من النازيين فبي 

 ً نفخ البطون بواسطة آالت الهواء المضغوط ثم قفز . ألمانيا الهتلرية، وغير ألمانيا أيضا

المشبي . الكهربة، بأنواع غريبة من اآلالت للبرؤوس، للصبدور! ليهاذوي وزن ثقيل ع

أهببون الوسببائل الَجلببد، وإرغببام المناضببل علببى السببهر . علببى أرض مبلطببة بالمسببامير

كثيببر مببن المناضببلين سببقطوا بعببد أن أنهببدت قببواهم، ولكببن كثيببرين أيضبباً . المتواصببل

عيين في زنزانتين من قصة أخويين شيو!. أدهش صمودهم جالديهم، وأنهار الجالدون

أنهار األخ األكبر، فراح يكلبم أخباه األصبغر شبفرة بالضبرب علبى . أحد سجون النازية

رد عليببه، أنببت !. سببأعترف. قببال لببم أعببد أقببوى علببى المقاومببة. الجببدار الفاصببل بينهمببا

بعد ساعة أشار هذا إلبى . متعب اآلن وأنا أيضاً، نم اآلن، سأدلي برأيي لك عند الصباح

ال يمكنني أن أعترف وأخبي األكببر )وقال للمحقق ( قل للمحقق لدي اعتراف)الحارس 

أما هبو فببريء، ولكبن نجباتي تكبون بمثاببة اتهبام . فأنا وحدي أعرف أشياء كثيرة. حي

وقال، . بعد أن تم إعدام أخيه ضحك ضحكة المنتصر الساخر!(. أقتلوه أوالً . صريح له

 !.كثيرة، ولقد مات فافعلوا ما شئتمكان أخي هو المسؤول عني ولديه معلومات 

حجببر بببن عببدي، مببن . وفببي تأريخنببا نمبباذج تبهببر العقببول فببي الثبببات والصببمود

م ثبم 844أصحاب اإلمام علي بن أبي طالب حارب معه في وقعة الجمل وصبفين عبام 

لما ولي معاوية أمر المسلمين قتله بعد أن عذبه أبشع تعذيب، قطع ساعديه، دفن نصف 

!. راب، وحفر علياءه وأخرج منهبا لسبانه ثبم علقبه ميتباً علبى جبذع شبجرةجسمه في الت

وكثير من معارضي حكبم العباسبيين، مباتوا حرقباً، أو سبملت عيبونهم، ولكبنهم رضبوا 

تحدثت كثيبراً، وضبربت أمثلبة كثيبرة . بالموت تعذيباً على أن يصبحوا أعواناً للظالمين

. رفاقي يشفعون حبديثي بأمثلبة مماثلبةعن أروع المواقف للمجاهدين والمناضلين، كان 

وصحيح إنهبم . ولكني واثق إن كالً منا ال يستطيع أن يتأكد من نفسه ماذا سيكون موقفه

 .يمانااآلن ينطقون عن وعي و
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أّي إنسان يكره أن يكون إنسانا واعياً؟ وأّي إنسان ال يريد أن تبنعم البشبرية بسبالم 

ناحر والحقد والحروب؟ ولكّن هذا شيء وطاقة دائم والى األبد، وبظل نظام خال من الت

لمبباذا؟ لمبباذا يواجببه بعضببهم المببوت، تحببت أشببد أسبباليب التعببذيب ! التحمببل شببيء آخببر

وحشية ويجبن آخرون من ضربة عصا واحدة؟ قلت إن المبوت نهايبة كبل حبي، فلمباذا 

تأريخ ال  نتشبث للبقاء بخنوع تحت أقدام أعداء اإلنسانية؟ ثم يأتينا الموت، ويبقى بعدنا

يببرحم عببن مببدى الخببزي الببذي اكتسبببناه بجريببرة االعتببراف وعببدد الببذين لحقهببم أذى 

اعترافاتنا؟ شاهدنا بعضهم وقد عفي عما تبقبى لبه مبن مبدة سبجنه حبين أعطبى الببراءة 

كنببت أرمببق وجببوه ! وطلببب العفببو والغفببران، ولكنببه مببات بعببد مغببادرة سببجنه بشببهرين

خالطببت المببرح الببذي يصبباحب الحببديث  رفبباقي هببؤالء فببالمح مسببحة مببن الحببزن قببد

ثم لما مدت مائدة الحلوى والفواكه وانتهى الحديث فعدنا جميعاً نتببادل . وكؤوس الشاي

 .الطرف والنكات


 عن الرتاث

فبي مجلبة الطريبق اللبنانيبة  -أعتقد بقلم األستاذ عببد المعبين الملبوحي-مقال لكاتب 

ة أولئببك الببذين يسببمونها كتببب ويلببوم بشببد. يحببث الشببباب علببى مطالعببة كتببب التببراث

الواقع إنها من أكبر األخطاء، فقد قدموا لنا جهدهم واجتهادهم، وعلينا أن نجبد . صفراء

ً . ونجتهد فيما قدموا، فنأخذ باللباب ردنبي عنهبا مبا . أعترف إني ممن عزفوا عنها زمنبا

، كنت أجد فيها من أساطير بعيدة عبن المعقبول والممكبن، وفيهبا مبا هبو خرافبة محبض

ولكني بعد ذلك تعلمبت أن أميبز ببين الغبث والسبمين، وبضبوء الماديبة الكشباف عرفبت 

بأننبا  -وهو علبى حبق-الكاتب يلح . أسباب ذلك الخلط العجيب في كتب التأريخ واألدب

إذا لم نعِ الماضي، لن نستطيع أن نفهم الحاضبر ومبا يجبب أن نرسبم مبن خطبة لتحديبد 

والحضبارة ".الما إلَه أول مبا إلَبه تبالي"المثل الشعبي  وما أجمل. أهدافنا لمستقبل حياتنا

القائمة اليوم، هي نتاج أمم مختلفة من عصور مختلفة، توارثتها أمة عن أمبة وأضبافت 

قبد اسبتقلت فبي حضبارة، ولبم تكبن  -منبذ أقبدم العصبور-ولن تجبد أمبةً فبي العبالم . إليها

 :وقييقول شاعر مصر أحمد ش. لحضارة من أمة سبقتها أثر فيها

 أبقذذذذراط مثذذذذل بذذذذن سذذذذينا الذذذذرئيس

 

 وهذذذذذذذذومير مثذذذذذذذذل أبذذذذذذذذي الطيذذذذذذذذ  

كلهم حجبر فبي بنباء صبرح الحضبارة اإلنسبانية، مبن . أجل. وكلّهم حجر في البناء 

وادي الرافببدين إلببى مصببر الفراعنببه، إلببى الهنببد والصببين، ثببم إلببى العهببود اإلسببالمية 

بدايبة،  -بعد الحرب الصبليبية-حتى حملت أمم الغرب الحديث راية الحضارة . الزاهرة

ائم ببين البدول االسبتعمارية، أنجبزت فبي مبدًى ورغم التكالب الق! ثم النهضة الصناعية

ولبو قبيض لعلمباء العصبر الحبديث أمبن وسبالم . قصير ما يعادله عمر البشرية السالف

. لعمت هذه األرض خيرات كان الناس يحلمون أنها لن توجد إال في الفردوس الموعود

وزنبببرغ  لكببن أنّببى للبشببرية ذلببك؟ ألببم يعببدم األمريكببان بالكرسببي الكهربببائي العببالم ر

حيث أتهم بأنه أفضى بسبر اكتشباف القنبلبة الذريبة لإلتحباد السبوفيتي، وكبان ! وزوجته
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وطبردوا العبالم أينشبتاين . لمانيبةامن علماء ألمانية وقد أخبذه األمريكبان خبالل احبتالل 

من لجنة الطاقة الذرية ألنبه رفبض وعبارض حكبم المبوت بالكرسبي الكهرببائي، البذي 

 !تهأنزل على روزنبرغ وزوج

وان . الببذين كببانوا حتببى األمببس القريببب يؤمنببون أن األرض تقببف علببى قببرن ثببور

وأتذكر نحن الصغار . الكسوف والخسوف لهما تأثيرات سيئة يتقونها بالصالة والتكبير

كنا بَحٍث من أهلنا نضرب بالعصي على آنية النحاس أو الطبول لتهرب اآلفة فال تبتلبع 

 :ونهزج!. القمر

 رنه بساعة تهدي گم  بتالعةوته التتتتتيا ح

 ينية تتتتصتج بتتتادگلت  وان جان ما ت دينه

لكبن المتشبدقين . انتبهوا اليوم لما أبدعه العلم الحديث من منجزات لخدمة اإلنسانية

؟ وتبأتوا بأببدع !؟ حسناً، ولماذا لم ترثوه أنتم!ظلوا يهزءون ويقولون أن هذا أخذوه عنا

عاظاً، شرط أن تنبهوا النباس مبن غفلبتهم عبن حكبامهم ال بأس أبقوا و ؟!وأعجب وأنفع

المسببتبدين، وأثريببائهم المحتكببرين، أن يهبببوا بوجببه مشببعلي الحببروب، ومهببددي األمببن 

أبداً، هبذا بعيبد عبنهم، سبيوظفون أنفسبهم لخدمبة مبن يبدفع لهبم . والسالم بالقوى النووية

 . ثمناً أكبر

اضبلين، أن ينمبوا معلومباتهم دعوت رفباقي البذين يعبدون أنفسبهم ضبمن قافلبة المن

. إنهبا كنبوز رائعبة وثمينبة. وان يهتموا بالتراث، فال يهملوا حتى األساطير. ويطهروها

الغرب ترجم ألف ليلة وليلة، وأرسبل . أغلبها هادف، وقد صيغ بأسلوب الرمز والخيال

لبك حتبى ت. إلينا عنها أفالماً سينمائية، هي ليست حكايات للتسلية حسبب، وال للسبهرات

ال تخلبو مبن غبرض فبي نفبس صباحبها، أو " بئبر ذات العلبم"الكراريس الصغيرة مثل 

نفائس الكتب الخطية، احتواها علماء الغرب، ومالنا نحبن إال أن . الفئة التي ينتمي إليها

أجببل أخبذوا عنببا !. إنهبم أخببذوا عنبا فببنحن أهبل الفخبر: قبائلين. نرفبع رؤوسبنا بغطرسببة

عصبر العلبم هبذا محبا العفاريبت، التبي تتشبكل بكبل شبكل )! وأعطونا ما لم يأخذوه عنبا

حتى الكلب والخنزير، وهبا هبو اإلنسبان يصبعد إلبى القمبر، ويرسبل سبفنه الكونيبة إلبى 

وال ببالجن ! الكواكب، ولم يلتق بالمالئكة الذين يتشكلون بكل شكل إال الكلبب والخنزيبر

مقبلبون علبى نهضبة  إننبا( 0064كبربالء . علبي الشببيبي!/الذي يصبعد ليسبترق السبمع

فكريببة، تببزيح الظببالم الببذي خببيم علينببا قرونبباً، ولكببن إذا مببا أخطأنببا فلببم نسببلك الببدرب 

 . الالحب، ولم نُِزل األصنام فإنا سنعود عبيداً وإن ظهرنا بمظاهر المترفين


 النجف بلد املنابر واملشانق

أمر آخر مالحظاتك عن التراث جميلة وصائبة، لفتت نظري إلى : قال أحد الرفاق

 ً ً  -النجف–أحرى بنا أن نتعرف على تأريخ مدينتنا . أراه مهم أيضا . إنا نجهله جهالً تاما

وان كنببا نعببرف اليببوم إن لهببا شببأنا كبيببراً فببي تأريخهببا القريببب، لمببا لرجالهببا العلمبباء 

 .والزعماء من مكانة في خدمتها وخدمة اإلسالم والعرب
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تبحثوا أنتم في المكتبات العامة والخاصة  أيها الرفيق شكراً، أنا أرغب وأحبذ أن -

وتراجم علمباء النجبف " بني بُويه"حين تقرأون تأريخ . أيضاً، ستجدون فيها ما تبتغون

في كتب التراجم، وما كتبب حبديثاً عنهبا أيضباً، خبالل مبا تحصبلون عليبه سبتجدون أي 

 ً  . كتاب تقرؤنه يذكر الكتب التي أستند إليها أيضا

وعرفبت أيضباً . نجف الكوفة، ال نجبف الحيبرة" النجف"دم باسم لقد ُعرفت منذ الق

أما حدودها فكلكم على علم بها، حيث تتصل ". الغري"و " خد العذراء"بأسماء أخرى 

أهبم مبا . من جهاتها األربعبة بالكوفبة، وكبربالء، وأببي صبخير والبى الحبدود السبعودية

نساطرة، والبى أن ظهبر اإلسبالم وقديماً كان يسكنها ال. رفع شأنها هو مرقد اإلمام علي

ومبن . وأهم عناية لقيها المرقبد العلبوي كبان مبن ملبوك الفبرس. كان فيها بعض األديرة

أعاد شأن القبر بعد أن ُهجر، وكان أسببق مبن أهبتم ببه هبم " هارون الرشيد"العباسيين 

لحبل  أهم ما كان يشكوه سكانها الماء، وتبارى كثير من محبي اإلمام. أحفاد اإلمام علي

أنا نفسي وعيت ظروفها األخيرة . أعتقد إن بعضكم وعى أيامها، أو ذووه. هذه المشكلة

 .وكيف انتهت بمساعي الغيارى ومحبي البلد. في العطش

وللبويهيين خدمات تذكر نالوا بهبا ثقبة ناسبها، وشباركهم فبي هبذا بعبد الجالئريبون 

أمبا الوهبابيون فقبد . ا األنهبارواأليلخانيون فبي القبرنين السبابع والثبامن للهجبرة وأجبرو

عانت النجف األمرين من هجماتهم عليها، قباومتهم بفضبل السبور الضبخم البذي يحبيط 

هجمببات الوهببابيين علببى النجببف لببم تببنجح بسبببب سببورها المنيببع، الببذي هببدم عببام . بهببا

ولكبببن هجمبببات الوهبببابيين نجحبببت علبببى كبببربالء مبببن عبببام . لتتوسبببع المدينبببة 0000

م وقد نهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم وقد 0609/هـ0228ام م وحتى ع0698/هـ0229

 .أحرقوا داخل الحرمين الحسيني والعباسي

وسرت إلى النجف عدوى الوعي السياسبي، حبين تحركبت كبل مبن إيبران وتركيبا 

فكببان رد الفعببل عنيفبباً فببي . تطالبببان حكومتيهمببا بالحريببة والديمقراطيببة وسببن الدسببتور

 ً فتدارسببوا المبببادئ الديمقراطيببة وهببم ملتفببون حببول بعببض  .أوسبباطها سياسببياً وثقافيببا

العلماء الذين تدخلوا بالسياسة إلى جانبب البدين وهبم يعتقبدون بوجبوب تحقيبق المببادئ 

فأقبل الشباب على قراءة الصحف، يجلبونها من كبل مكبان . الدستورية في حكم الشعب

 بباقر، وعلبي الشبرقي، مبنهم الشببيبيان دمحم رضبا ودمحم. فتكونت بهذا فئة سياسية واعية

 .بعدهم الجواهري، وأحمد الصافي، والشباب الذي ألتف حولهم

وال ننسى إن بعض رجال الدين قاوموا تيار الوعي السياسي واألدبي، في مقدمتهم 

حيث كان مرجعاً كبيبراً، لكنبه عبارض مقاومبة ". كاظم اليزدي"رجل الدين المعروف 

جة عبدم قبدرتنا علبى مقاومبة سبالحهم، وأطمعبوا فيبه اإلنكليز أثناء احتاللهم النجف بح

فكانوا يصلون إليه كوسيط ومعهم بعض الخونبة، وقبد أعبدموا بعبض الثبوار ولبم يمنبع 

فقد ذهب إليه بعبض وجهباء البلبد وطلببوا منبه أن يصبدر فتبوى بعبدم جبواز قتبل . عنهم

مجافيباً  وتيبار آخبر ظهبر!. فأجاب، يجب تطهير النجف مبن المجبرمين. أولئك األبطال

ومغايراً للتطور الذي حصل، ذلك هو بدعة شج الرؤوس بالسبيوف، وضبرب الظهبور 
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وقد وردت من رجبل تعبرف عليهبا مبن النقشببندية فبي . بالسالسل وفي أيام شهر محرم

أكثبر المجتهبدين وهبم فبرس شبجبوها وأصبدروا . تركيا، ثم إيران فانتشرت بال مقاومة

وأتخبذها بعبض العبوام مصبدراً . رون فرس وعبربوأيدها ودافع آخ. الفتاوى بحرمتها

 .للعيش بحجة حب الحسين

أما المستعمرون اإلنكليز خالل وجودهم فبي العبراق أثنباء الحبرب العالميبة الثانيبة 

. فقببد شببجعوها سببراً، فكببانوا يقببدمون المببال بواسببطة عمالئهببم لرجببال تلببك المواكببب

أي شببج الببرؤوس -طبيببر وكببان موكببب الت. فيببدفعون لبعضببهم بعببض المببال غيببر يسببير

فلما أدرك اآلخبرون مبن العبرب هبذا " عزاء الترك"واحداً فقط يُعرف باسم  -بالسيوف

! النمط مبن العبزاء قلبدوهم وأضبافوه إلبى مبواكبهم، ليسبتدروا المنبافع، وفعبالً اسبتفادوا

وأرتفع صوت رجل الدين الشهير السيد محسن األمين العاملي، والسيد مهدي القزويني 

وناصبر محرميهبا . رة لتحريم هذه البدع، فحاربه كثير من المعممين ببأقالمهممن البص

عبام " التنزيه ألعمبال الشببيه"أصدر األمين العاملي رسالته الشهيرة . السيد أبو الحسن

كان جريئا . فعقدت مجالس ينشد فيها الشعر بالشتيمة له والطعن فيه. م0024/هـ0058

ن ورد النجف زائراً أمر أبو الحسن الموسوي نصبب وحي. ال تأخذه في الحق لومة الئم

 ً  . الخيام واالستعداد الستقباله، وكان استقباال فخماً حقا

محتلببة، فابتليبت بقحبط شبديد، ونببدرة وغبالء فبي المببواد  0004كانبت النجبف عبام 

وما يزال كثيبر مبن الرجبال البذين . تأريخ ثورة النجف قريب إليكم وغير بعيد. الغذائية

نعبرف بعضبهم وسبمعنا مبنهم عنهبا، والببد إنهبم دونبوا . فيهبا علبى قيبد الحيباةاشتركوا 

أما الممهدون لها فهم نخبة من الشباب المتحرر، وأغلبهم من كان . األحداث التي جرت

أي المشروطة، أيام الخراساني، بينما الذين سباندوا اإلنكليبز " دعاة الدستور"في ركب 

ول األمر على جماعات من المثقفين الواعين الذين اعتمدت الثورة أ. من الجانب اآلخر

اتصبلوا بالمتحمسببين لهببا مبن الرجببال األشببداء المعببروفين بالبطولبة، أمثببال الحبباج نجببم 

إن الكثير من رجال العشائر البذين شباركوا فبي ثبورة العشبرين . البقال، وكاظم الصبي

يبز اإلقطباع، وأصببحوا ضد اإلنكليز تحولوا إلى جانب اإلنكليز في العهد الملكبي، لترك

كتالً، كل كتلة وراء وكيل من وكالء اإلنكليز فبي الحكبم الملكبي، ممبن كبانوا يتنباوبون 

مع العلم إن أولئك الوكالء جميعاً، كان نوري السعيد . في إشغال كرسي رئاسة الوزارة

الرجل األول بينهم، ببل والمخطبط األوحبد، لتوزيبع مواعيبد األدوار بيبنهم، سبواء كبان 

حببين . ك فببي رئاسببة الببوزارة، أو كراسببيها، أو عضببوية المجلسببين النيببابي واألعيببانذلبب

أنفصل صالح جبر عن حبزب صباحبه نبوري السبعيد، قبص علبي شباب كبان يرقبد فبي 

-فأجاببه الشباب . إن طبيببه قبال لبه، هبل هبو اخبتالف فبي البرأي بينهمبا؟. مصح بلبنان

والواقبع إن . إنهمبا شبيء واحبدوالصونة هي بعر الحمبار، انبه يريبد  -صونه وأنفشگت

 .ذلك ربما كان أيضا حيلة استعمارية ليحوز االثنان على السنة والشيعة

الشك أيها األخوة، إن الثورات التي حدثت في سائر أنحاء العالم، ليس السبب فيها 

إنما السبب المهم هو تفبتح عيبون . شعور الثائرين ضد األجنبي الذي تسلط عليهم وحده



 

 256 

ستعبدة أكثر بما تم من مخترعات ومكتشفات هذا هو السبب، هبو الصبناعة الشعوب الم

الحديثة التي تمت واتسعت بسرعة بعد أن بدأت بالمغزل والقطار، وتوصبلت بعبد ذلبك 

إلى الطائرات وسائر المخترعبات السبلمية والمبدمرة، ومبا نبتج عنهبا أيضباً مبن انبثباق 

ولعبل كثيبر مبن المتبزمتين والمسبؤولين  .نظريات وآراء في العلوم الطبيعيبة والفلسبفية

فهبا . الدينين أسفوا كثيراً إن ساعدوا على المشباركة فبي المطالببة بالحريبات والدسباتير

حريبة الفكبر مبرق بموجبهبا الكثيبرون فتحبدوا . هي الحريات تعددت جوانبها وأنواعهبا

نباء بعبض وأصببح أب. الذين ال يحيدون عن آراء السلف حتى بأسبلوب التبأليف والكتاببة

واختفبببت كثيبببر مبببن العبببادات . المراجبببع الدينيبببة خبببريج جامعبببة أمريكيبببة أو أوروبيبببة

وااللتزامببات التعبديببة، بببل تعببدى األمببر أن عمببل الكثيببر مببن أولئببك علببى فببتح مببدارس 

كانببت قبببالً مبرقعببة الوجببه . للبنببات، وتبببدلت أيضبباً كثيببر مببن مظبباهر المببرأة النجفيببة

كان أمهاتنا . احدة على الكتف والثانية على الرأسمعصوبة الرأس، ترتدي عباءتين، و

وال أعرف أصل هذه الكلمة، ربما ألنها تنسرح على جسمها أكثر " سرسوحة"يسمينها 

وحين انتشرت مدارس البنات كان أكثر المبادرين إلدخال بنباتهم . من التي على رأسها

إنبي كنبت ذات يبوم جالسباً في بداية شبابي، أتبذكر . هم من الفئة الروحانية وأعيان البلد

بأحببد أواويببن الصببحن الحيببدري، ومببر السببيد سببعد جريببو السياسببي المعببروف، ومعببه 

وعلى األثر بعده علمت أن البزعيم . عزيز األعسم وهو يجمع تواقيع لفتح مدرسة بنات

 . عطية أبو كلل يعلن انه سيعمل ضد من يسمح بإدخال أبنته المدرسة

التجديببد الفكببري والحيبباتي، حسبببت لببه الرجعيببة  هببذا االنببدفاع بالتوسببع بمظبباهر

واالستعمار حسابه، خصوصاً ضد تيار الفلسفة الماديبة، والمجبالت التبي تعنبي بحريبة 

الفكر مجلة العصور والدهور والطليعة، وبحوث بعض العلماء والكتاب مثل مجموعبة 

مبا بين. فصبارت تحجبهبا وتحبول دون وصبولها. شبلي شميل وإسبماعيل أدهبم وغيرهبا

لكبن الضبار أحيانباً . ومجلة المختبار وأمثالهمبا" الفن"سمحت في أيامنا هذه لمثل مجلة 

فاالسببتعمار الببذي جلببب معببه مببا يفببتح عيببون . يكببون دواء وعالجبباً فببي أحيببان أخببرى

المستعَمرين، فيما يقتنيه من وسائل الراحة والتنعم، سبرت عبدواها إلبى المؤسبرين مبن 

سبتعمار حبين انفجبرت الحبرب العالميبة الثانيبة، ويبئس بعبد هبذا اال. أبناء البلد المحكوم

انتظار مرير من تغلب النازيين على اإلتحاد السوفيتي، سبارع فحالفبه فتأسسبت عالقبة 

دبلوماسية ببين اإلتحباد السبوفيتي والعبراق، وبنباء عليبه أيضباً سبمح للكثيبر مبن الكتبب 

الشباب المتلهبف لإلطبالع  والمجالت التي كانت محرمة أن تغزو األسواق وتنتشر بين

 . على كل ما كان مجهوالً لديه، بل وصدرت مجالت وصحف أدركتموا عهدها

أدب الكتاب التقدميين من عرب وأوربيين وأمريكيين، خصوصاً أدب القصصبيين 

الواقعيين ارسكين كالدوين، وهمنغواي، وديستوفيسكي، وبوشكين، تولسبتوي ومكسبيم 

نيببة، والفجببر الجديببد المصببرية، وأم درمببان السببودانية، ومجلببة الطريببق اللبنا. غببوركي

ومجلببة الرابطببة البغداديببة، وجماعببة البعببث ورسببائلهم  ومجلببة المجلببة، والمثببل العليببا 

.  ناهيك عن الكتب التي تطرقت لبحث الفلسفة المادية بجرأة فبذة. النجفية، ومجلة واسط

لجبار العنبود، فقاومبه أضطر  حين ضويق من خصمه ا  -االستعمار–أجل هذا الضار 
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وتنبازل عبن كثيبر مبن أسباليبه  -ربمبا أشبد وأكثبر مبن خصبمه ذاك-بحلف لمبن يكرهبه 

عبباد بكببم األفببواه  -ولببيس النازيببة–ولكببن حببين انتهببت الحببرب بببانهزام النببازيين . ضببدنا

وبحجب الحريات، ويطارد األحرار، عن طريق المجبالس العرفيبة، بحجبة البدفاع عبن 

كاذبببة مببن المتببربعين علببى دسببت الحكببم فببي بالدنببا هنببا وفببي والصببرخات ال. فلسببطين

ومبا . وإنبا لنتوقبع أحبداثاً، وتببدالت ليسبت فبي الببدء لصبالحنا. البلدان العربيبة األخبرى

يدرينا، ربما أستطاع االستعمار العالمي بسبب من التحاق كثير من الدول التي تحولبت 

ويفسببح المجببال . اً زمامهببا بيببدههببذه المببرة ممسببك -أن يحيببي النازيببة–إلببى االشببتراكية 

فيشل الشعوب العربية ويجعلها تبدور حبول نفسبها وال تصبل إلبى . لنشاط الفكر القومي

فانا عرببي أفخبر . أن أشجب القومية" الفكر القومي"ال أريد بتعبيري . الطريق الالحب

هم إال وهم ال عمل شاغل ل" القوميين"إني أقصد أولئك الذين نعتوا أنفسهم بـ . بعروبتي

معاداة الفكر التقدمي، وخصوصاً من يعتنبق الفكبر االشبتراكي العلمبي، ويعملبون علبى 

وجود حزب واحد وهذا ما يتنبافى وجهبود العباملين علبى نهضبة شباملة لجميبع طبقبات 

فنحن في مرحلة نضال من أجل التحرر الوطني وليس  -البرجوازية والكادحة–الشعب 

أنبا عرببي نسبباً ونشبأة وشبعوراً، . هبو مرحلبة تاليبةمن أجل تحقيق نظبام اشبتراكي، إذ 

الفبرس البذين اسبتوطنوا منبذ عهبد . وكل من عباش ونشبأ نشبأة عربيبة إسبالمية، عرببي

سحيق انصهروا بزيهم ولسانهم وعاداتهم هي عادات النجف العربيبة، ال يبنم مظهبرهم 

 .وال لسانهم وال عاداتهم على أنهم من أصل غير عربي أبداً 

الصراع الذي نشهده اليوم مهما تبرقع أصبحابه ببراقبع ودعبوات، فانبه  والواقع إن

في الحقيقة صراع بين اتجاهين، االتجاه القديم الذي يعالج أمور حياته بالتسليم لما سماه 

ولحبل مشباكله يرجبع للتسببيح والتكبيبر والتعاويبذ،  -المكتبوب فبي لبوح القبدر–بعضهم 

واتجباه آخبر يعتمبد علبى . ينكرهبا القبران نفسبه وانتظار المعجزات، هذه األساليب التي

العلم والعمل واإلنتاج بالوسبائل العلميبة الحديثبة، والنضبال البدائب للبتخلص مبن البنظم 

وبهبذا . البالية، ووجود الطبقات، وتحكبم الطبقبة األقبوى فبي الطبقبة األضبعف واألدنبى

ن لكببل صببراع ويجببب أن ال ننسببى أ. وحببده ينتهببي اسببتغالل اإلنسببان ألخيببه اإلنسببان

وقببد يسببتمر هببذا فتببرة طويلببة، فيعتقببد . سببيرافقه انحببالل وتسببيب فببي القببيم األخالقيببة

إن ذلك هو حاصل االتجاه الجديد  -حتى بعض الذين عملوا من أجل التغيير–الكثيرون 

وبالمناسبة وللنكتة أذكر لكبم، لمباذا أختبار . فيتملك نفوسهم اليأس، من صالح اإلنسانية

 ؟!وأبي العتاهية، طريقاً خاصاً به، بينما كانا صديقين حميمين كل من أبي نواس

" أبببو نببواس "ومجببون " أبببو العتاهيببة"تزهببد . الببذي اسببتنتجته مببن دراسببتي لهمببا

فقبد درس االثنبان طبيعبة الحباكمين، ومبوقفهم مبن ذوي الفكبر . سببهما واحد فبي رأيبي

ون األدباء والعلماء وأهل يدن -الحاكمون–والمعتقد، وبطشهم ببعضهم بال رحمة، بينما 

الفن، يستغلون مواهبهم وقابلياتهم، لخدمة عروشهم وكيانهم، وليحرقوا البخور حولهم، 

لهبذا مبال األول للزهبد . ويختلقوا لهم تأريخا نزيهباً، حبافالً ببالتقى والبورع والمكرمبات

 .   ومال الثاني للمجون، ليعيشا بأمن وسالم
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 دي أحالم اليقظة مع ذكريات عن بل

. كل من في البيت غرقوا بنبوم عميبق. حين آويت إلى فراشي ليالً، لم يواتني النوم

أطفببالي األربعببة وأمهببم كببانوا بعببد العشبباء فببي لهببو ولعببب، معببي طببوراً، ومببع بعضببهم 

وتجاذبت أنبا وأمهبم أحاديبث متشبعبة، دار بعضبها عبن هبذا البزمن البذي . اآلخر طوراً 

كببل شببيء لببم يعببد . ذا سببنكون عليببه فببي قابببل األيببامال نحببن وال غيرنببا يعلببم مببا. نعيشببه

. األسعار لم تهبط، ربما سترتفع أكثر فأكثر. حين انتهت الحرب -كما تصورنا-متيسراً 

هبل تحولبت أالن مصبانعها للسبلع . الدول المصدرة، كانت خبالل الحبرب تنبتج للحبرب

نحببن -تبنببا ولكنببي أعببرف أن روا. السببلمية واالسببتهالكية؟ لسببت أعلببم شببيئاً عببن هببذا

 .ال تحتمل ارتفاع األسعار الفاحش -الموظفين الصغار

الببدول الكبببرى البببد أنهببا هببي األخببرى سببتتبارى . العببالم كلببه مببازال يلعببق جراحببه

هبذه . بتحصين نفسها بكبل مبا يجعلهبا متفوقبة، أو علبى األقبل قبادرة علبى صبد العبدوان

. الببدول الكبببرى الغنببائم فببي األولببى اقتسببمت. الحببرب ال تشبببه الحببرب العالميببة األولببى

. تقاسمت بريطانية وفرنسا ما كان تحت سلطة العثمانيين، من مسبتعمرات، وامتيبازات

وكانببت تلببك الشببعوب قببد حسبببت إنهببا سببتتخلص مببن يببد الرجببل المببريض، فببإذا بهببا 

أصببحت  -العظمبى-صبحيح إن بريطانيبا التبي كانبت . كالمستجير من الرمضباء بالنبار

نهببم أشببد الببنهم، هببو . ثببة، ولكببن بببرز فببي العببالم مسببتعمر جديببداليببوم فببي الدرجببة الثال

هببي ليسببت أمريكببة ابراهببام لنكببولن وال أمريكببة ولسببن بببل حتببى وال أمريكببة ! أمريكببة

-صبباحب تعريببف الديمقراطيببة المشببهور ( 0090- 0684)ابراهببام لنكببولن . روزفلبت

حبد المتعصببين عمل من أجل إلغاء الرق فقتله أ -إنها حكم الشعب، من الشعب وللشعب

صاحب المبادئ األربعبة عشبر لحبل مشبكلة ( 0025-0648)والرئيس ولسن . للنخاسة

 .األمم وقد دعا إللغاء االستعمار وإبداله باالنتداب، وكان رئيساً للواليات المتحدة

سببيكون كببل شببيء، كببل دولببة صببغيرة، أو كبيببرة مثببل فرنسببا وبريطانيببا تخشببى 

يقع بينهن خالف، ألن الخوف من البدب األحمبر أذرعها األخطبوطية، ولكن سوف لن 

وهي ذات الوقت الدولة الوحيدة التي لم يصبها جراء الحرب ضرر . يضطرهن للتآخي

 .ومع هذا فان هذه الحرب ال تشبه تلك. اقتصادي

وببببذلت البببدول . فببي أعقببباب الحبببرب العالميبببة األولبببى، ولبببدت أو دولبببة اشبببتراكية

. فبباءت مسباعيها بالفشبل. بل أن تشب ويشتد ساعدهاالمنتصرة كل ما بوسعها لتدفنها ق

واليوم ومن خالل االنتصار على النازية، ولد على الكرة األرضية أكثر من عشر دول 

وأكثبر مبا . وتفكر أمريكة بجد أن تعيد الخيول إلبى اإلسبطبل حسبب تعبيرهبا. اشتراكية

إنهبا توجبه نشباطها . يشغل بالها، أن تحول دون تسرب العدوى إلى بقيبة شبعوب العبالم

لتحبس األجنة في قماقم تحكم غلقها، في كل من فرنسا وايطاليبا وتمسبك بأعنّبة إيبران، 

لكن الشبعوب تعرفبت علبى مكبر االسبتعمار وأحابيلبه، أذن سبيطول ! جارة أهم عفريت

فببي فرنسببا خببالل الحببرب نظببم الحببزب الشببيوعي الفرنسببي المقاومببة السببرية . الصببراع

وفببي . وة وكثببر عبدده، وشببارك فبي الحكببم بعببد تحريبر فرنسببافأكتسبب خبببرة عمليبة وقبب
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ايطاليبا ألقبى عمبال ميالنبو القببض علببى موسبليني وأعبدموه فتعباظم الحبزب الشببيوعي 

كما خططبت . واعتبرت أمريكة إيران صمام األمان إن هي كسبتها. بأعضائه ومؤيديه

 .وماتهمالتضعف الحزب الشيوعي في كل من فرنسا وايطاليا، طبعاً بمساعدة حك

لكبن . أجبل. أغمضبت عينبي. أواه ما هذا أود أن أغفو، فأنا هذه األيام متعبب كثيبراً 

بحلقبت عينبي فبي سبقف الغرفبة ألتعبب أجفباني، . تفكيري مازال يقظاً، يشبرق ويغبرب

قلت لنفسي، أال يمكبن المبرء أن يظبل طفبالً، أو أن . ودون إرادتي عاودتني أفكار شتى

آه مبا أعبذب أيبام . يالي من هنا يستعرض ذكريات الطفولةيعود إلى الطفولة؟ وسرح خ

ولكنببببه (. علببببى األم يلقونهببببا واألب خليون من تبعات الحياة: )شوقي يقول. الطفولة

 : أيضاً يقول

 مقاعذذذذذذدهم مذذذذذذن جنذذذذذذا  الزمذذذذذذان)

  

 (ومذذذذذذذا علمذذذذذذذوا خطذذذذذذذر المركذذذذذذذ  

حببين عبباد بنببا أبببي مببن سببوق الشببيوخ بسببفينة شببراعية، كببان الفببرح يغمرنببي ألنببي  

ولدت في تموز عام . سأعود إلى المدينة التي ولدت فيها، رغم إني ال أعرف عنها شيئا

، وهبا 0004وغادر أبي النجف أواسط عام . بمصادفة شهر شعبان في منتصفه 0000

ولبد أخبي الشبهيد حسبين فبي  0004العبام وفي هذا . نحن نعود إليها قبل ثورة العشرين

وهكذا أقام والدي في . تقع بين الناصرية وسوق الشيوخ" كوت آل حواس"قرية تدعى 

وجاءت وفود من أهالي سبوق الشبيوخ تطالبب الشبيخ باإلقامبة . قرية الكوت بين أقاربه

عندهم، كرجل دين وخطيب منبر، فلبى دعوتهم، وأنتقل بأهله إلبى هنباك، حيبث يحتبل 

أببو رويشبات كمبا " دكسبن"سوق الشبيوخ جنبود االنكليبز مبن السبيخ ويحكمهبا الكبابتن 

وألبسهم الثياب الملونة، وأجبرهم على . يسمونه، وقد زج برؤساء العشائر في السجون

 !.    كنس الشوارع إهانة لهم وإذالالً 

وأعتلبببى الشبببيخ المنببببر ينبببدد بسياسبببة المحتلبببين المسبببتعمرين، ودكسبببن يحضبببر 

س، ويسمع كيف يثير شبعور المبواطنين بالكرامبة ويحرضبهم علبى التحبرر مبن المجال

حبباول دكسببن أول األمببر أن يغريببه بالمببال، فببدفع لببه بواسببطة . نيببر المسببتعمر األجنبببي

هذا لفقراء البلد : الحاج علي الدبوس، مبلغا من المال قائال -آنذاك -زعيم سوق الشيوخ 

يا أهبالي سبوق : فأعلن الشيخ من على المنبر...! فليوزعه الشيخ حسب معرفته وعلمه 

الشيوخ، هذا مال أرسله دكسن ليبوزع علبيكم، وأنبتم تعلمبون أن دكسبن مبن أمبة ليسبت 

على دينكم وال من قومكم، أحتلو بالدكم، وأستذلوا رجالكم وها أنا أرد المال إلى الحاج 

ي دينببي علببي الببدبوس الببذي يريببد أن يكببون سمسببارا بينببي وبببين مببن يريببد أن يشببتر

 .ورمى بالرزم المالية إلى الحاج علي الذي كان حاضرا المجلس!.  ومروءتي

. تجددت الحرب بين دكسن وأشبياعه مبن األذنباب والعمبالء وببين الشبيخ الخطيبب

ولكبن الشبيخ علبي البدبوس كفباه شبر القتبال، . وضاق صدر دكسن فأصر علبى اعتقالبه

مبات أثبارت حميتبه وكرامتبه ، حيبث فاحتال لألمر، ونباقش الشبيخ وهبو فبي ديوانبه بكل

فمبا كبان مبن الشبيخ دمحم إال أن !. ؟ هذا وأنت غريبب!هللا يا شيخ دمحم شطول لسانك: قال

أنبا غريبب أيهبا الحقيبر، هبذا بلبدي : بنعله وهو يصيح  -ودون ترو -يرمي الحاج علي 
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زمبة فهبو ليكتري السفينة الال" حسين غازي"ونادى تلميذه إذ ذاك . ولكنكم جبناء أذالء

فقبد . هكذا دُبرت هذه المكيدة إلخراج أبي مبن السبوق. لن يقيم بأرض يعتبر فيها غريبا

. حيبث ذهببت محاوالتبه هبباًء إلغرائبه بالمبال. كان منبره عبئباً ثقبيالً علبى ذلبك الحباكم

   .وانطلت الحيلة على أبي، وعدنا بسالم

م يجرون السبفينة، لبم المالحون وه. السفر في سفينة نهرية مبهج لمشاعر الصغار

وهببم يتحلقببون عنببد . لكنببي كنببت اسببر  لببرؤيتهم. أقببدر مببدى مببا يتحملببون مببن مشببقة

يعجببن بعضببهم الطحببين، ويهيببئ آخببر . االسببتراحة، أو حببين يتوزعببون لتهيئببة طعببامهم

 ً أول األمر كنت أتعجب . التنور ويخبز، ويهيئ ثالث االدام الذي طالما كان سمكاً مشويا

أليسبت أمبي هبي التبي  .كنت أعتقد أن ذلك خاص بالمرأة! بَز كالمرأة؟أيجيد الرجل الخَ 

 !ولكني لم أتخلص من الدرس. الرحلة مسرة كانت تخبز لنا؟

أهالي الجنوب يطلقبون ". ملّة"حين أصبحت في سن دراسة، أودعوني لدى امرأة 

ة ثبم أدخلبت مدرسب.  علبى معلبم أو معلمبة األطفبال وكبذلك علبى المنببريين" ملبه"كلمة 

كنت . ابتدائية اعتقد أنها أول مدرسة في سوق الشيوخ تم فتحها من قبل سلطة االحتالل

أشعر بالدالل، فأنا ابن مرجع دينبي ينبوب عبن مرجبع دينبي أعلبى فبي النجبف، مضبافاً 

وحبين نقلبت إلبى . كبل ذلبك يشبعرني ببالزهو. إلى هذا كونه منبري مبن الطبراز العبالي

إن : أن أعبرف عنهبا شبيئاً مبن سبجالتها، فقيبل لبي حاولبت 0054الناصرية نهاية عبام 

 !. انتفاضات العشائر لم تدع أثراً من ذلك

. مَر يوم واحد على المسير، كنت قضيت نهاره باللعب والمشاكسة مع أختي وأخي

ماذا تقول لو تتابع دراسبتك؟ سبأعطيك عبن : )وفوجئت ضحى اليوم الثاني باقتراح أبي

والقببران عملببة هنديببة، هببي جببزء مببن (. تقنببت تالوتببهإذا وعيتببه وأ" قببران"كببل درس 

رضبيت، وفكبرت، . بيسبات 5آنبات، واآلنبة  5والقران . قرانات 5التي هي " الروبية"

. كانت البداية كما أتذكر سورة العصبر. إلى أن نصل الكوفة سيكون عندي مبلغ محترم

اسببتطعت أن أقببرأ فبعبد أيببام . وجببد إنبي أجيببد التلقببي. يقبرأ أبببي السببورة، وأردد مبا يقببرأ

ولكنبه خفبض المكافبأة، . لوحدي، فيعطيني المقرر، عما أقرأ مبن سبور أكثبر مبن ثالثبة

 . إلى نصف قران عن كل سورة، مع هذا ظل األمر يغريني

فقبد أكملبت قبراءة أكثبر . كان لدي مبلغ ال يستهان ببه" السماوة"حين وصلنا مدينة 

السبوق مبع أختبي وهبي تكبرنبي  وعندما رست السفينة، سبارعت إلبى. من ستين سورة

وبعد سويعات وجيبزة أصبابتني قشبعريرة . فاشتريت حلوى وليمون حلو. بست سنوات

 ً وقبيبل وصبولنا . ورعدة، فلزمبت الفبراش ببين ببرد ثبم حّمبى ثبم يتصببب جسبمي عرقبا

ربمبا بسببب مبا غمرنبي مبن فبرح طباغ بقبرب الوصبول إلبى . الكوفة عاودتني صحتي

والى البيت الذي قُّرت . ن أهلي عنها وهم يتلهفون للعودة إليهاالمدينة التي كنت أسمع م

وليس الذكر . وقد سبقه إلى الوجود أربع بنات" علي"به عينا أبي بأول مولد ذكر سماه 

ركبنا الحمير إلى أبي صخير، ومن ثبم " الكوت"يوم غادرنا النجف إلى قرية ! كاألنثى

وكان سبب هجرتنا إن اإلنكليز كانوا . نكليزكانت النجف إذ ذاك محتلة من اإل. بالسفينة
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يضببيقون علببى النجفيببين خصوصبباً فببي أمببر المبباء، حيببث كببان ينقببل مببن مسببافة بعيببدة 

فكانوا ال يسمحون بهذا ممبا أضبطر أكثبر النباس أن يشبربوا مبن مباء البئبر إن . بالِقَربِ 

ً كانت لبديهم بئبر، عمبق البئبر فبي النجبف أربعبون متبراً، ومباء اآلببار لبيس عبذ لكنبه . با

الكوت يقبيم عبم أببي الشبيخ عببد الرضبا أحبد  قرية هناك في. صاٍف جداً وشديد البرودة

ابن الشيخ عبود أخو الشبيخ جبواد " خالي"أشقاء الشيخ جواد الشبيبي، وأبن عمه كاظم 

 ً  .أيضا

فببي الكوفببة دهشببت لمببرآى العربببات الخشبببية التببي تجرهببا الخيببول، وعجالتهببا 

واالمتيباز  0094ترامبواي النجبف أسبس عبام . فبوق سبكة حديديبةالحديدية التي تنزلق 

كنبت أود أن ال نصبل بسببرعة . لعببد البرحمن البباججي وشببركاؤه أهمهبم محبس شببالش

صبرت أوجببه . فمنظبر الصبحراء الواسبعة ببين الكوفبة والنجبف سبيطر علبى مشباعري

ب بناية مسجد الكوفة، وقبله مجاورة له عن قر. األسئلة عن كل ما نصادفه في الطريق

إحبداهما يقبال لهبا بيبت . ذات قبة عادية ومظهر بائس، ثم بنايتان أخريان خلف المسجد

لبم تطبل المبدة فبعبد أقبل مبن ".صباحب اإلمبام"واألخرى مدفن ميثم التّمار . اإلمام علي

لمباذا يبا ! أحسست ألول وهلة وكأني غريب دخل إلى بلبد غريبب. ساعة وصلنا النجف

واتجبه بنبا . لمنظر السور المحيط بالبلدة، وبابه الكبير العالي إالهي؟كنت أتلفت مبهوراً 

مرافقنببا إلببى بيببتهم حيببث سببنبقى عنببدهم حتببى الغببد، مببن أجببل أن يببتم تنظببيم األثبباث فببي 

 .الغرف

بعد ثالثة أيام، حين أستقر بنا المقام في بيتنا، أخذني أبي مبكراً، لم أسأله عن هذا، 

ى الشارع، فمال قليالً إلى اليسبار، ثبم يمينباً وقبف واجتزنا مفترق أربعة طرق إلى منته

هنبا كتّباب فبي . لقد سمعت أصوات األطفال وضجيجهم قببل أن أراهبم. عند باب مسجد

. ثالثة صفوف متراصة يشكلون مربعاً مع الجهة التي يجلس فيها المعلم. ساحة المسجد

إذن . و أكثر قليالً صبية صغار في سن السادسة، وكبار تتراوح أعمارهم بين العاشرة أ

 .سأكون معهم منذ اليوم ألكمل قراءة القرآن، وأتعلم الخط

رحمه هللا ذا وجه مكسو بالشعر وقد ضايق العينين " الشيخ جويدة"كان هذا المعلم 

كبان جهبوري الصبوت، سبليط اللسبان، أمامبه صبندوق خشببي عليبه عصبا . الحوالوين

وقد أعتاد الناس أن يقولوا لبه حبين " فلقةال"وعلى الجدار خلفه ما كان أسمها . خيزران

يريدون بذلك إن له الحق بتأديبهم حتبى لبو ( لك اللحم والنه العظام)يأتون إليه بأوالدهم 

. أدى األمر إلى أن يصبح أبنهم عظماً خالياً من اللحبم بسببب العقوببة مبن أجبل التأديبب

وبعد حديث بدا . صاه بي خيراً أبي لم يقل له هذا، لقد أو! إنها مبالغة وكالم، مجرد كالم

ودياً بينهما تركني هناك، وفي اليوم الثاني جهزني بصبندوق خشببي، بداخلبه المحببرة، 

 .ذات الحبر األسود، وصفيحة للخط، والقرآن الكريم

 .أحتفظ بها اآلن يجب أن تتعلم القرآن فقط: قال شيخي 

يه وأمرني بالجلوس فاستدعاني إل". الدخان"أني وصلت فيه إلى سورة حم : أجبت

ومبع ذلبك أسبتدعى أحبد الطلببة الكببار، أن يسبتمع . ألقرأ، وبدا على وجهه انه ُسرَّ مني
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 .عني كل يوم بعضاً من السورة التي بعدها

لكنبه . شبيخي أنبا أعبرف اقبرأ مبن تلقباء نفسبي كبل السبور: أعلنت بصبوت مفتخبر

 .فصمت وقد تملكني الخوف منه!. صاح بي، اسكت

***

أسببتعرض فببي الخيببال يببوم أنهيببت تببالوة القببرآن فببي مببدة وجيببزة، رغببم رحببت 

معارضبة الشببيخ، ويبوم باشببرت ببتعلم الخببط، فكببان أول سبطر خطببه لبي ألتمببرن علببى 

 : الخط، بيت من قصيدة في اإلمام علي

 ولكن من يحمي الجوار يليل  بقبرح ِلذنا و القبور كثيرة

نظببر فيببه ثببم هتببف هتبباف . كتبببهبعببد أن كتبببُت سببطراً واحببداً تحببت السببطر الببذي 

كلمبببة فارسبببية، وشبببيرين "الشبببريني"و!.إذهبببب إلبببى أبيبببك وأجلبببب الشبببريني: معجبببب

، فقببد كببانوا يهبببون للكتّبباب هديببة مبن السببكر كلمببا قطببع أبببنهم مرحلببة فببي "الحلببو"تعنبي

كان عنده أحد أصدقائه لبم يببد . قدمت الصفيحة ألبي. وطرت مزهواً من الفرح. التعليم

ولمبا عبدت . كنه صار ينظر إلى الخط والى يدي التي شبمرت عنهبا البردنرأيه بكلمة ل

، وأعتقبد إن النباس حرفببوا االسبم مببن جبواد إلببى "جويببدة"حبامالً السبكر والشبباي للشبيخ

أحسسبت ببألم !. أن نسبه ينتهي إلى أببي نبواس" أبو نواص" ويدعي حسب لقبه. جويدة

اليوم الثاني تطور أمرها، فكانبت في . في يدي ثم بعد ساعة بدا فيها مثل نقطة خضراء

أما أمي فكانت عند كل مساء ترفبع يبديها للبدعاء . خراجاً عاقني عن الدوام شهراً كامالً 

 .لي وعلى الشيخ الحاسد أن ينتقم لها منه، هكذا كانت تعتقد

وكنببت أبببذل جهببدي  أن ال " فلقببة"كنببت أرتجببف كلمببا نببادى . وعببدت أتببابع الببتعلم

ولم يكن في حسبابي أن جفباف المحببرة، يكبون ذنبباً . العقوبةأخطئ واقترف ما يوجب 

حين أحّس بي أكلم زميلي أن يعيرني محبرته ناداني، وبأسرع ما . أستحق عليه العقوبة

يكون انهال علّي بالعصا ال أعرف كم مرة كانت تقرع أخمص قدمي وأطلقني فبإذا ببي 

ر وعلبم بباألمر جبدي منعنبي وحبين انصبرفنا عنبد الظهب. اعجز عن القيام من شدة األلم

بالتصغير، وهو أكبر سناً من " ُحميّد"جدي هو الشيخ حميد وكان ينادى. من العودة إليه

حكايبات "كان قد كف بصره عند الكبر، وقد كتبت وفاء لحبه كبراس . أخيه عبد الرضا

وفبي صبباح .  بعضها هو الذي رواها لي والبباقي منقولبة مبن شبيوخ أمثالبه" عن جدي

أحبول، شبمر، : فإذا به ينهال عليه باإلهانبات. الثاني أخذت بيده أقوده إلى المسجداليوم 

 .وخرجت يغمرني فرح عظيم. أحمل صندوقك: وصاح بي....! وحش، تفو 

 -أيبام الشبتاء-كان شيخنا ذاك يأمرنا أن يحضر كل خمسة منا مقبداراً مبن الحطبب 

لقد . ويترك القليل لنا. بيت الشيخلنستدفئ، لكنه يعزل أحسنه فيحمله بعض زمالئنا إلى 

مبلء حبوض البيبت مبن . لكنبي سبلمت مبن الضبريبة الشباقة. شاركت في هذه الضبريبة

 !كل أسبوع يقوم ستة طلبة يتراوحون على أداء هذه المهمة. البئر كان فرضا ثقيال
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آنذاك، " األميرية األبتدائية"بعد بضعة أيام ألحقني أبي بالمدرسة الرسمية الوحيدة 

. على إني أجيد القراءة والكتابة وعملية الجمبع والطبرح، فقبد قبلبت فبي الصبف األولو

وفبي ضبحى . ما السبب؟ ال أعرف. ثم أغلقت واسترحت. وكان الذهاب إليها شاقاً عليّ 

يوم من األيام لحظت في شارعنا تتابع الرجال مسارعين، شباكي السبالح، ودون أرادة 

حيدري البذي كبان مكتظباً بالنباس، سبمعت مناديباً وفي الصحن ال. وجدتني أمشي خلفهم

واخترقت صفوف الرجال فرأيبت شبيخاً ذا " جهاد"لم أفهم من كالمه غير كلمة . يهتف

ما الجهاد؟ من ذاك الرجل؟  لست أعلبم . مهابة بجانبه معمم يحمل راية والمنادي أمامه

الذي خلف " الشريعة شيخ"علمت بعد هذا انه المرجع الديني المعروف بـ . شيئاً إذ ذاك

الشيخ دمحم تقي الشيرازي بعد وفاته في الزعامة الدينيبة، ودفبع النباس للجهباد فبي ثبورة 

ثببم لببم أشببعر إال وأنببا خببارج سببور المدينببة، والرجببال المسببلحون يهزجببون . العشببرين

وشببعرت بببالحيرة، فانببا ال أدري كيببف أعببود؟ ومبباذا . بالهوسببات جهببة سببكة الترامببواي

 التصرف أمام أبي؟ سأعتذر عن هذا 

كبل شبيء . وحلم اليقظة صبار كشبريط سبينمائي طويبل جبداً . النعاس فارق أجفاني

. إن لألطفبال حكبم وأمثبال كمبا للكببار. من أيام طفولتي صار على شاشة الخيال أمبامي

يقببول بعضببهم لبببعض، إذا اسببتطعت أن تقبببل كوعببك عبباد مببن مببات مببن أحبابببك إلببى 

وأيضباً لبن يعبود . حن األطفال، إن من مات لبن يعبود أببداً لم يكن في مفهومنا ن!. الحياة

إنها رحلة تبدأ بعد الوالدة مباشرة، قبد تكبون قصبيرة المبدى، . عهد الطفولة وال الشباب

فنجتاز مرحلة الطفولة إلى الصبا والشبباب، والكهولبة ثبم الشبيخوخة . وقد تكون طويلة

 .نكن شيئاً مذكورا وقد نرد إلى أرذل العمر، ثم ننتهي كأن لم. والهرم

وعببدت أتمثببل أقرانببي مببن أبنبباء الجيببران، ولعباتنببا التببي نمببأل بهببا الشببارع صببخباً 

وضجيجاً عصر كل يوم وحتى بعد العشاء، بذلك الشارع الذي ال يتجاوز عرضه أكثر 

وال ينيبره لبيالً إال فبانوس ببائس، يعلبق علبى الجبدار بارتفباع ال تصبل إليبه . من مترين

بعضبنا علبى كتفبي زميلبه، نأخبذه إلبى البيبت نمسبح زجاجبه، ونضبع لبه أيدينا، فيصبعد 

. ونعيبده بعبد هبذا إلبى مكانبه( العبريس والعبروس)كمية من النفط، ثم نمثل دور زفباف 

دببدة يبّم النمبل ِدقّبي الحجبارة "لعباتنا في الليل تختلف عن لعب النهار، ليلنا تحتلبه لعببة 

ببوك، "ونجيببه " تِريابوك"ائد الفريق يردد حيث يتقدم ق" تِريابوك"أو لعبة " واصعدي

نواصل المسير بحذر باحثين عنهم فبإن أخطأنبا . بينما يختفي أفراد الفريق اآلخر" بوك

جنجببر "و"لبآل بُببدَي"أمببا النهبار فببـ. مكبانهم ولببم نمسبك بأحببدهم ظهبروا وأعلنببوا فبوزهم

جرف "و" لهسمبيلة السمبي"و" أم حجيم"و" الحنجيله"و" الجنجرص، أمك تبيع الفرس

فاآلبُبدي، كبرة . هذه ألعاب لم أعبد أتبذكرها مفصبالً ". القوق القوق يا مرزوق"و" حاش

وسببمبيلة . مببن الخببرق، وكببذلك القببوق القببوق، أمببا الحنجيلببة وأم حجببيم فهمببا متشببابهتان

السمبيله هي ما يشبه القفز علبى الحصبان الخشببي مبع انقسبامنا إلبى فبريقين مبع ترديبد 

فبإذا انتهبت سباعات . رديدها أول قافز ويردد فريقه الذي يقفز بعدهكلمات خاصة يبدأ بت

اللعببب، وعببدنا لتنبباول العشبباء، تحلقنببا بعببده حببول مببن يسببتطيع مببن أهلنببا أن يقببص لنببا 

 .حكايات
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ونصببغي " سببّكونه الماجديببة"كنببت وأخببوي وأختببي نتحلببق حببول العجببوز العميبباء 

الجن الذي يخطبف الفتباة . لجنبأدب، وأحياناً مع خوف شديد، حين يكون الحديث عن ا

وهو قبادر أن . ويحلق في الفضاء العالي، أو يغوص بها في أعماق البحار. ليلة عرسها

كانبت تلبك ! يتشكل بكل شيء حتى الكلب والخنزير، وهذا ما يعرفه الدينيون في كتببهم

إننببا نصببغي إليهببا . العجببوز القاصببة ذات قببدرة فائقببة، إنهببا تشببدنا إلببى اإلصببغاء شببداً 

. وكانت أحاديث الجن تستهوينا مبن جهبة وتخيفنبا مبن جهبة أخبرى. اخصي األبصارش

وجراء هذا صرت أعاني الخوف بصورة غريبة، مما جعلني . أحياناً نتجمد من الخوف

ألجلبب "  سرداب السن"ليالً أن أنزل إلى  -أيام الصيف-في حرج شديد إذا أمرني أبي 

وهبو يحفبر فبي . تعنبي مباء" آب"ني بارد وتع" سرد"والسرداب كلمة فارسية، . الرقي

أبعد طبقة من صحن الدار أو أروقتها بحيث تكبون جدرانبه صبلبة تنحبت نحتباً يسبمونه 

أي المسنون لصالبته، ويكبون شبديد الببرودة يسبتعمل لتبريبد المباء بالمشبارب " السن"

والرقيبة  بيبد" النفطيبة"وإذا نزلت هناك أحمبل . واألكواز وكذلك لتبريد الرقي والفواكه

بيد، ثم أقف كمن يتسمر بمكانه في ذلك المكان الذي ال تكفي النفطية ألنارته، ثم أتخيبل 

ولكبن أختبي تتبدارك أمبري بعبد أن عرفبت حكبايتي، ثبم . الجن وقد الح فأغمض عينبيّ 

لقد ظل الخوف مالزمباً . كانت شجاعة رغم أنها تدين بحكاية الجن. صارت تنزل معي

. عشرة من سني، حيث تيسبر لبي أن أكتشبف زيبف حكايبة الجبنلي حتى بلغت الحادية 

بيتنبا فبي بدايبة الشبارع وبيبتهم فبي . ذات ليلة قضيت ثلثها مع زميبل لبي أيبام االمتحبان

حين انتهينا من المذاكرة تلك الليلة، ودعني إلى الباب، وصرت في الشارع وقد . نهايته

ليبئ ببالجن، قصبار األجسباد ال بدا لي الشارع وكأنبه م. تخدرت عيناي من شدة النعاس

. جمدني الخوف ولزمبت البباب. أتبين وجوههم، وهم في حركة عنيفة، من شدة الزحام

لكن ودون تفكير حملت حجارة . يا إالهي ماذا أفعل؟ خجلت أن استعين بزميلي وأناديه

ورميتهبا بقبوة فببي امتبداد الشبارع، سببمعت صبوت حجبارتي تصببطدم ببأرض الشببارع، 

. ثم اندفعت راكضاً فوصلت البيت بأمان. أعدت التجربة مرة أخرى. اتوتقفز عدة قفز

 ً وفي ليلة أخرى دعوت أخوّي، أن ينزال من باب السرداب المجاور . لقد صرت شجاعا

. لغرفة تجمع العائلة وأنا أنزل من باب السرداب الثاني، فنلتقبي فبي السبرداب الوسبطي

متباهياً أمبام رفباقي، وتببين لبي كبم أنبا وحكيت القصة . لقد ذهب الخوف عني إلى األبد

هيبا معبي كلكبم : ساذج وبسيط حين أنبرى لي أكبر أبنباء الجيبران وبلهجبة الهبازئ قبال

 !لتجربوا شجاعتكم

وهب الجميع إلى وادي السالم، حيث توجد أكبر مقبرة في العراق وربما في العالم 

يصبح لغيبرهم أن يبدفن العربي، ويدفن بعضهم أمواته فبي سبراديب تخبص العائلبة وال 

اآلن أرمي يشماغي : مفتوح، وقال -لمقبرة خاصة-هناك أوقفنا على باب سرداب . فيها

بهبت الجميبع، ولمبا نبزل إلبى داخلبه، غباب . إلى داخله وأكون أول من ينزل الستعادته

غمرنا فرح واستبشبار، وتزاحمنبا كبل يريبد أن يسببق . عن عيوننا وعاد يحمل يشماغه

لبو كنبت حبدثت أببي . -كما بدا لي-ار يختار حسب فراسته في وجوهنا ولكنه ص. غيره

ولببم أعببد أومببن . ولكببن فببي الواقببع تخلصببت مببن الخببوف. وربمببا عبباقبني. بهببذا ألنبنببي
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بحكايببة الجببن رغببم مببا كنببت أسببمعه، ممببن هببو أجببّل مببن الماجديببة، مببن رجببال العلببوم 

هبذا لبم يعبد . منين بهبمالدينية، وهم أيضاً يبروون حكايبات تبذهل السبامع، وتخيبف المبؤ

إذا كان بمقدور هذا المخلوق . كنت حين نتجادل أيام الشباب عن هذا أرد عليهم. يهمني

أن يتشكل بكل شكل، إبرة، قطعة صوف تبدحرجها البريح، حمبار أو ثبور أو مبا شباء ، 

هللا وضع لهم حدوداً ال يتجاوزونها، : فما باله ال يحتل األرض؟ ويأتي الرد من بعضهم

كبل مبا جبنَّ " الجبن"يبرى بعبض اللغبويين إن المقصبود بلفبظ ! لهم مسباكنهم وخصص

. وانه خلق مارج مبن نبار. ولكن القرآن صرح عن هذا وإن منهم إبليس. تحت األرض

تشبير " 0آيبة / الجبن"وسبورة . والمارج الشعلة ذات اللهب الشديد المختلط بسواد النبار

َصبدًا ْنَها َمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُدُ مِ )إلى أنهم خلق  ، (فََمن يَْستَِمعِ اآلَن يَِجْد لَبهُ ِشبَهابًا رَّ

هذا ما يقوله بعض ! إن جدلنا أتخذ هدفاً غير نبيل. وتعدد ذكر المعنى في عدة مواضيع

الذين يجادلون بدافع حب الظهور ويعارضبون لإلحبراج وإلسبقاط المغباير عبن طريبق 

وفي مثل هذه الحالة أنسحب أمام المنافقين بمزحة تبدل الجو . االتهام بما يخالف القرآن

 .وتحول مجرى الحديث

انه ينسبحب بطيئباً ثقبيالً، وكبأن نجومبه هبي كمبا قبال  الليل مضى منه شطر كبير،

اشد من ذلك الليبل، هبذا الليبل هبيّن  إني أعاني ليالً ـ  ُشدّت بيذبلـ عنها الشاعر الضليل 

كالكابوس، أما الليل الذي أعاني ظلمه وظالمبه فبال يبدري أحبد أمره، حتى لو مّر ثقيالً 

. هبذا الليبل أكاببده وأقاومبه...متى ينكشف بفجر، وتشرق شمس تبدده وتدحره إلى األببد

 ولكن إلى متى؟

ذلك الصلب العنبود، البذي وضبع رقبتبه علبى راحبة " صارم"الحق إني غير أخي 

اً، يا علي إنه أطول من وادي األحالم ، إن الطريق طويـل جد)وهو يؤكد لي دائماً . يده

 ً ربمبا ال يبرى الفجبر البذي ننتظبره إال أحفبادك، أو !. ربما ال أستطيع تحديبده لبك مطلقبا

هبي منبه دعاببة (. مبن أجلهبم -مبا اسبتطعنا–أمبا نحبن فمهمتنبا أن نعببد الطريبق . بنوهم

ببران إحبدى قصصبي التبي كنبت أنحبو بهبا منحبى كتاببات ج" وادي األحبالم"معي، فبـ 

صبحيح إنبي أملبك طاقبة مبن الصببر ..... الرمزية وقد نشرت في مجلبة العرفبان العبدد 

هببو لببيس " صببارم"ليسببت بالعاديببة، ولكببن الببذي أختلببف فيببه عببن أخببي الشببهيد حسببين 

وأفقت من هذه األحبالم المثيبرة ! الصبر وحده، انه الصبر واإلصرار مع علم بالمصير

أنا ! أيها الصغير آه لو أمكن أن تظل صغيراً  :وقلت. ألشجاني، على بكاء أحد صغاري

المسؤول عنك، أحقاً إني أجرمت بحقك، وبحق اآلخرين من أخوتبك؟ ألقمتبه أمبه ثبديها 

يبا إالهبي لمباذا يصبر خيبالي إال أن : فساد الصمت ثانية، وعدت أستعرض وبسبأم قلبت

أكبون فبي  يعيد علّي كل ما مّر من صور حياة الطفولة؟ لقد غدوت رجالً، وعبن قريبب

 .ذروة الكهولة

األيام التسع األولى  " ربيع األول"ولست أدري كيف تذكرت إن الشهر العربي هو 

هبي كرنفبال أهبوج، الفبن فيبه جنبوني، . إنها مثال الفوضبى. منه ما تزال تتراءى لعيني

واألطفال إذ ذاك شاركوا في تلك الفوضى على قبدر . غير مهذب، طفولتي شاركْت فيه
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عبوام . فئات مجتمعنا النجفي كلها كانت تشارك فيه على حبد مبا يناسببها. نما يستطيعو

لبذا كبان . المدينة، يصبون جام حقدهم على المعممين، فهم هدف ألعبابهم، ومضبحكاتهم

أولئك يحاولون جهدهم أن ال يخرجوا إال في وقت مبكر، ليسلموا مما يفاجئهم به أولئك 

يتجاوزون حبدود األدب . لى مسرح الفكاهة والهزلالذين يبدون في تلك األيام أبطاالً ع

نحبن الصبغار كنبا ننتظبر هبذه . نكبرات شببه منببوذة -في سبائر األيبام-واللياقة بينما هم 

أببو -نبدخر مبا نتقاضباه مبن يوميبات مبن أجبل أن نتبباهى بشبراء . األيام بفبارغ الصببر

" راط المعيبديضب"وأعواد الثقباب ذا األضبواء الملونبة، والصبعادات، و -نجوم مكاوي

إنهبا . كل هذه مستوردة إال المفرقعبات، فهبذه نصبنعها بأيبدينا. ذات الفتيل" الطرقات"و

ذات خطر وبيل في أكثر األحيان خصوصاً تلبك التبي يصبنعها الكببار، إنهبا فبي الواقبع 

 .قذائف مدمرة

األيام التسع من ربيع األول، يهب فيه عوام النجف، بل كل المدن الشيعية، بإعالن 

وهببم . األفببراح ويطلببق العامببة ألنفسببهم العنببان بحيببث يتحببدون قواعببد األدب واللياقببة

يختببارون لهببزلهم المعممببين فيقببذفون عمببائمهم بببألوان مببن الحبببر أو يشببكلون بأذيببالهم 

أجراساً، أو يخطفون عمائمهم ويضعونها علبى رأس حمبار، أو يطلببون مبنهم عمبالً ال 

ً وللمفرقعات دورها أ. يناسب كرامتهم هي مختلفة األحجام وطالما سبببت أضبرار . يضا

فالروحانيون يببارك بعضبهم بعضباً ويقبدمون . وفي بعض البيوت تقام المجالس. فادحة

لزائببريهم الحلببوى، أمببا ذوو الوجاهببة مببن زعمبباء البلببد، فيقببوم بعببض الهببواة بتمثيليببات 

العتقباد على أي حال فإن أسبباب هبذا كلبه . هزلية بعضها مستساغ وبعضها فج مخجل

والببذي نصببب علببى أثببر وفبباة أبيببه " المهببدي المنتظببر"الشببيعة إن اإلمببام الثبباني عشببر 

فهببم بمببا يعملببون  -مببا يببزال حيبباً حتببى اليببوم-الحسببن فببي اليببوم التاسببع مببن ربيببع األول 

ولمببا تجبباوز العامببة حببدود األدب إلببى التعببرض بكرامببة النبباس ومببا . يؤكببدون والءهببم

ن الشيخ دمحم حسين كاشف الغطباء حرمبة هبذه األلعباب يؤدي إلى هالك بعضهم فقد أعل

ً . وطالب الحكومة بمطاردة الفباعلين وإنبزال العقوببة بهبم فبي هبذه . فقضبي عليهبا تمامبا

ولن يحين منتصف ربيع هذا . األيام آخر فرصة أتمتع بها بحرية متناهية كبقية األطفال

 -كبل عبام-نصبف مبن شبعبان انه يفارقنا فبي زيبارة ال. حتى يعود أبي من سفره المعتاد

ثببم العبببور إلببى األحببواز  -شببهر رمضببان-فموسببم رزقببه . وال يعببود إال فببي هببذا الشببهر

-هناك في عربستان يُقيم فخذ من عشبيرة . ليقضي فترة مابين رمضان ومحرم وصفر

بعببد هببذا يعببود إلببى العببراق " ُحميببد"بنببي أسببد، وهببم قسببم مببن المواجببد يسببمون  -قبيلببة

فببي بدايببة الثالثينببات منببع الشبباه رضببا . البصببرة أو العمببارة فيقضببي محببرم وصببفر فببي

دخوله لوشاية من بعض المعممين النجفيين بأنه يحبرض العبرب علبى العمبل مبن أجبل 

 .االلتحاق بالعراق

فالزيارات التي تتجمع . شهور السنة القمرية معظمها، فيها لألطفال مباهج وأفراح

عشبر مبن ربيببع األول، رجبب، شبعبان، ثببم  فيهبا األلبوف فببي العتببات المقدسبة، السببابع

. شهر رمضان الذي يفرحهم بانتشار أنواع الحلبوى، الزالبيبة، شبعر البنبات، والببقالوة

ً -في بلبدي " الماجينة"وأيام  والحوانيبت تعرضبها . موسبمها شبهر رمضبان فقبط -سبابقا
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بالزينبة واألضببوية الملونببة، ثببم عيببد الفطببر، واألضببحى، حتببى شببهري محببرم وصببفر، 

ان الشهران اللذان تغشى البلد فيها مظاهر األحزان، من لباس السواد، وإقامبه المبآتم هذ

فببي البيببوت، رجاليببة ونسببائية، ومختلببف مبتكببرات العامببة فببي إظهببار معببالم الحببزن، 

بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين في كربالء، في حرب شنها عليه يزيد بن معاوية فكان 

، هذه المقولبة -يعط يده إعطاء الذليل ولم يقر إقرار العبيدلم -فيها مثال البطولة واإلباء 

رويت عن الحسين وانه قالها حين عرض عليه مبايعبة يزيبد أو يقتبل، وهبي تعببر عبن 

 !رفضه أشد الرفض ألنه يعرف من هو يزيد ومن هو أبوه قبل أن يسلم وبعده

يقرعببون فببي هببذه األيببام التببي يُجببري فيهببا النبباس الببدموع، ويلطمببون الصببدور، و

نحن األطفال نجد بكبل هبذه البهجبة والسبرور، . الظهور بالسالسل والرؤوس بالسيوف

. ونهجبر كبل ألعابنبا فالشبارع يخلبو منبا إال ضبمن مواكبب العبزاء. ونشارك فيها الكبار

 ً فالعادة جرت أن يتهيأ له الناس، ويعبدون . وللنوروز حكاية تلذ لألطفال وترعبهم أيضا

ولكبن الحبذر كبل . المحددة،الحلوى، والكليجة، والخبس والشبربت العدة الالزمة للساعة

. الحببذر أن نصبباد للحجامببة كأننببا فئببران، تجببذبها رائحببة الطعببام الشببهي فببي المصببيدة

النوروز كلمة فارسية وكردية وهو يرمز إلى اليوم الذي تتحبول فيبه الشبمس إلبى ببرج 

نه رمزاً لخالصهم مبن ظلبم واألكراد يعتبرو. الحمل الذي يشير إلى حلول فصل الربيع

والفببرس عنببدنا يهتمببون بهببذا اليببوم اهتمامببا كبيببراً،  ".كبباوه"ملببك كببان لهببم علببى يببد

فيحضرون الشبموع ويزينبون البيبت ويتحلقبون حبول المائبدة تأهبباً للحظبة التبي عينهبا 

لسبكان  ـ حسبب معتقبدهمـ  المنجمون في التقاويم التي يصبدرونها لعبام كامبل، عمبا يبتم

وأشد مبا نعانيبه  .من خصب أو جفاف وحرب أو طواعين أو سعادة ورفاه هذه األرض

السعال الديكي يعبالج عنبدهن . طبيب غير العجائز ووصفاتهن ألمهاتنا إذا مرضنا، فال

أو تهيأ !بالماء يصب على قبر المصلوب، يتلقاه إناء آخر فإذا ما شربه المصاب، شفي؟

ا واحد مبن األطفبال، ونتوجبه بمسبيرة إلبى دمية كبيرة من جريد النخيل والقماش يحمله

 :المقابر نهزج خلف حاملها

 يذذذذذا ْحميذذذذذر الشذذذذذيجو رو  وتنذذذذذا 

  

 

 !أحنذذه ِدفنـذذه الشذذيجو ورا  السذذنا ا 

رحببم هللا جببداتنا، لببيس الببذنب ! وللوقايببة مببن مخبباطر الشببتاء، السببعوط والجفببت؟ 

تفقبد أو أرشباد، عليهن، انبه ذنبب اآلبباء البذين يعتمبدون علبيهن فبي كبل شبيء دون أي 

إنهن في كل ما يعملن بدافع اللهفة والحب، فقد يكون عالجنبا وهبذا أيسبر . وإلزام مؤكد

أما إذا عجزن فبالمنجم . عند المساء، وماء سبع آبار -البخور-وأخف من كل ما عرفناه 

ومبع إن النجبف كبان فيهبا عبدد غيبر يسبير . والمطّوع وما يقدمه من عوذة تعلق برقابنا

يقومون بعالج المرضى وفقاً للطب اليوناني معتمدين علبى األدويبة العشببية، من أناس 

وكانت كل . وأشتهر في هذا المجال أسرة الخليلي الذين أدّوا الخدمة المشكورة للنجفيين

عائلة تلجأ إلى األطباء من آل الخليلبي كبأنهم يلجبأون ألقبرب إنسبان فبي عطفبه وحنبوه 

ولكن العجائز كثيراً مبا يلجبأن . دمونه من ذات أنفسهمدون أن يسألهم عن أجر إال ما يق

 !.إلى العجائز الالئي يدعين القدرة على ما يذهب المرض
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يعتمببد الفقببراء فببي شببراء األقمشببة مببن اليهببود الجوالببة، يشببترون مببنهم قمبباش، 

وكثيبر . الزفيري، روح األفندي، روح الحمال وضلوع المسبعدة، ومبا يناسبب األطفبال

يئة، من أم سمحة، أو كرجية، أو حسقيل، أو شاهين، حبين يمبر أحبدهم ما يكون هذا نس

ولكنا نحن األطفال لنا معهم شأن آخر رغم أن أمهاتنا . يرفع عقيرته معلناً عن بضاعته

كبم كنبا نكيبل لهبم الصبفعات الخاطفبة، أو نخطبف . ال يرضين عنا عما نقوم ببه ضبدهم

يهبودي )ر القبذرة، أو نهبزج خلفهبم حمولتهم ونرميها على األرض، أو نبرميهم بالقشبو

. الفجبر آذن ببالظهور. لقبد تعببت. أوه(. ماتت أمك، اجه الجلب يطمبك، طمبك بالعاقولبة

ودب النعبباس فببي عينببي وسبباعة الببذهاب إلببى المدرسببة ال تسببمح . الديكببة أخببذت تصببيح

 . بالغفوة التي راحت تصارع أجفاني

أحس بصبداع شبديد جبراء بعد فطور الصباح تهيأت وتوجهت إلى المدرسة، كنت 

تُبرى أكانبت السبهرة جميلبة؟ أجبل، وهللا كانبت جميلبة ورائعبة، مازلبت أعيشبها . السهر

فكأني حقاً عشت العهود التي مرت بهبا طفبولتي، وتوجهبت . وأحس بنشوة ولذة عجيبة

ولكني كنبت فبي ذهبول  -الساعة األولى–كان لدي فراغ . إلى المدرسة وأنا في دوامتها

حين هب المعلمون إلبى الصبفوف، . طن إال حين نظرت في دفتر التحضيرعنها، فلم أف

. فراح خيبالي يبذكرني بهبذه البنايبة، التبي هبي اليبوم باسبم مدرسبة أخبرى. بقيت وحدي

، "األميرية االبتدائيبة"كانت تسمى المدرسة. كانت قبالً أول مدرسة أبان الحكم الوطني

عببد الهبادي "ديرها المكشد أتذكر أسبمهم. كانت في بناية في نهاية سوق محلة الحويش

كاظم "ثم نقلت إلى هذه البناية في محلة المشراق، التي هي دار باسم المجاهد " الهاللي

". االبتدائيبة األولبى"الذي أعدمه اإلنكليز مع عدد من أبنباء النجبف، ثبم سبميت " صبي

" صببيف أفنببدين"الحببت لببي صببور أسبباتذتنا إذ ذاك، المببدير . كنببت فيهببا إذ ذاك تلميببذاً 

بعقاله وقده الرشبيق وابتسبامته الحلبوة وهبو يبدخل الصبف " جعفر الخليلي" والمعلمون

في دروس الجغرافية والتأريخ، كان يعتمد في تدريسنا القصة أحياناً مشبفوعة بالرسبم، 

ونكاتبه تتخلبل البدرس . وكثيراً ما يعرج على توجيهنا توجيهاً وطنياً مبن خبالل البدرس

انبه . وما أغبرب الصبدف. ثم الشيخ حسن الكتبي بعمامته. ن أحب معلمحتى النهاية، كا

؟ يقولبون !دينبار 04أالن معي معلماً وبنفس الدرجة، ألبيس غريبباً أن نَُرفبع سبوية إلبى 

لكبن أببي سبحبني منهبا بعبد أن أديبت ! ليس من سبب إال ألنه لم يبدل العمامة بالصدارة

ة، كنبت مكمبالً وأديبت االمتحبان ناجحباً إلبى االمتحان فبي بدايبة السبنة الدراسبية الجديبد

توسبلت ببأبي أن يتركنبي حتبى أجتباز الصبف السبادس باالمتحبان . السادس، لكنه أصرّ 

: قبال. أصّر أبي ألنه يريد أن يستمر لألسرة صلة بجذورها الدينيبة". الباكالوريا"العام 

هبو أن . أمل آخر وكان في صدره(. إني أريد أن أتقرب إلى هللا بتوجيهك لخدمة الدين)

وقدمني إلى أحد المعممين حيث درست األجرومية، ثبم . أكون في المستقبل منبرياً مثله

هكذا تدرجت، ومبع . قطر الندى ألبن هشام، ثم ألفية بن مالك ومغني اللبيب البن هشام

وحاشببية التفتببازاني فببي " المطببول والمختصببر"المغنببي بببدأت دراسببة علببوم البالغببة 

 .سية ثم اللمعة في أصول الفقه والشرائع والقوانينالمنطق ثم الشم

الشبيخ "وبعد عامين قدمني إلى رجبل الزهبد والبورع . بدأت بزي العقال واليشماغ
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، أدنبباني أبببي ألقبببل يببده، وإذا بببه قببد هيببأ العمامببة ووضببعها علببى رأسببي "موسببى تقببي

" ل زايردهبامآ"وعرفت أسرة الشيخ موسى في النجبف ببـ! مباركاً، وداعياً لي بالتوفيق

فببال أخببرج إال مببع أبببي مقبعبباً . كنببت أخشببى أن أظهببر أمببام رفبباقي مببن أبنبباء الجيببران

ويبا ويلبي إن ظفبروا ببي ممبا أتلقباه مبنهم مبن الهبزء . أو أغتنم الفرصة مبكراً . بعباءتي

. كنبت مبع زمالئبي طلببة العلبوم الدينيبة. ومع األيام صرت أعتز بمظهبري! والسخرية

الفرصة، مجالس ودواوين رجال الدين المشهورة، آل الشبيخ أجوب عصرا حين تسنح 

لجبواهري، آل بحبر العلبوم، السبيد دمحم رضبا الصبافي، الشبيخ عببد الكبريم اراضي، آل 

ومجالس آباء بعض زمالئي وأقراني، مضافاً إلى هذا الحلقبات التبي تتبألف . الجزائري

ة نتحلببق علببى فببرش قبببل الغببروب بسبباع. عببادة ممببن يتببآلفون بالببذوق ودرجببة الدراسببة

مصببلى أحببد أئمببة الجماعببة، فيطببرح أحببدنا مشببكلة فببي أعببراب جملببة، فيحتببدم النقبباش 

وكنبا نقلبد الشبيوخ والكببار فبي جبدالهم، فبي رفبع . لحلها، كل يطبرح رأيبه ووجبه الحبل

الصببوت مشببفوعاً بالتحببدي، وأحيانبباً نمضببي الوقببت بالحببديث والمببباراة بمببا نحفببظ مببن 

دنا سلوك الرجال، ونحن في سن المراهقة، فتأدبنا ببآدابهم، من تلك المجالس تعو. شعر

وكانوا . وبرزنا نقلد مظهرهم، ومنهم تزودنا بالمعارف، أدبية، دينية، سياسية، وعرفية

على ما نعرفه من مكانتهم العالية بين الناس والمجتمع العراقبي ال يترفعبون علينبا، كنبا 

 !ننا أبناؤهم بل أحياناً كأننا أندادهمإذا اقتربنا منهم يحادثوننا ويجاملوننا كأ

العامببة تكببون . جببرت العببادة فببي النجببف أن يقيمببوا حفببالت أفببراح حببين يببتم زواج

حفالتهم رقبص وغنباء، أمبا الفئبة المثقفبة مبن رجبال ديبن وأدبباء فبإنهم يعقبدون مجلسباً 

وظهبر اليبوم وطالما تبتدئ الليلة األولى، . الستقبال المهنئين والمباركين لمدة ثالثة أيام

-األول بوليمة فاخرة يدعون إليها المعارف واألصدقاء والجيران، وتتخلل الثالثة أيبام 

قصائد الشعر مبن أصبدقاء العبريس الخاصبة وأصبدقاء األسبرة، وإذا  -صباحاً وعصراً 

كان العريس من بيت زعامة دينية فان الشعراء يتزاحمون ويتبارون فيمبا يقبدمون مبن 

طبوراً -ر أحد المنبريين إللقاء قصيدته ممبن عبرف بجبودة اإللقباء يختار الشاع. قصائد

 ً وما على المستمعين إال السماع فبإذا جبذبت أسبماعهم بقوتهبا وجمالهبا ومعانيهبا  -منغما

ربمببا أعيببد البيببت الواحببد والمقطببع عشببر مببرات، ذلببك عالمببة . أعببْد، أعببدْ : ضبج الحفببل

ن السبيد صبدر البدين شبرف البدين واندثرت تلك الطريقة على أثر دعوة مب. االستحسان

أثناء كلمة ألقاها في حفل من أمثال تلبك فبدعى إلبى أن األحسبن واألمثبل وقعباً أن يلقبي 

 .الشاعر قصيدته إلقاء فانقسم األدباء شطر أيد وشطر عارض انتهى باستجابة األغلبية

. كنببت وأقرانببي أحضببر تلببك المجببالس واالحتفبباالت التببي يقيمهببا أصببدقاء العببريس

ثت مناسبة زواج الشيخ عبد المنعم الكاظمي، ألقيْت فيها قصيدة للشيخ عبد الرزاق وحد

، بعد المقطع األول الذي نال االستحسان البالغ، جاء "أحالم اليقظة"محي الدين بعنوان 

المقطببع الثبباني فحببدث تهببامس، مببن فريببق مببن األدببباء، ثببم تطببور الهمببس إلببى إعببالن 

روق والتحبدي للشبريعة، أدى بسبرعة إلبى صبدام جبدلي االستنكار، واتهام الشاعر بالم

اختطفبت؟ مزقبت؟ ال  أيبن؟. ثم تطور إلى تهاتر وشتائم، وغابت القصيدة من يد المنشبد

وقصببدوا الشببيخ دمحم حسببين . وسببعى المعارضببون إلببى التشببهير بالشبباعر. أحببد يببدري
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ن كاشف الغطاء، حيث أفتى بوجوب األعراض وتجنب مجالسة الشباعر حتبى يكفبر عب

أما السبيد أببو الحسبن الموسبوي فانبه رفبض أن يحكبم علبى شباعر مبا لبم يجهبر . سيئته

وعلق إن الخيال مطية الشعراء، فان تغزل . بإنكار األصول، وأمام حاكم شرع مسؤول

أو وصببف الخمببرة وفِعلهببا، فببان ذلببك مببن مسببالك الشببعراء قببديماً وحببديثاً، وهببو مجببرد 

أدباء للتحقيبق مبع الشباعر ورفبع قبرارهم إليبه وأختار عدداً من فقهاء و. وصف وخيال

قبال الشباعر إن القصبيدة فقبدْت . وتم حضور اللجنة والشباعر فبي بيتنبا. إلصدار حكمه

فتقدمت إلى اللجنة وقلت إني حفظت ! على المنبر، مزقت أو ربما أخفاها بعضهم ألمر

لجنبة أدعبائي حتبى لبم تقببل ال. المقاطع الثالثة التي سمعتها والتبي احتبدم النقباش حولهبا

قبال أحبدهم، . كنت أقرأه وهم يصغون حتى بلغت المقطع الثاني، ثالثة أبيات. وثقه أبي

 ً ً . قلت أنا متأكد. قال، راجع ذاكرتك. نفيت. أليس كذلك؟. نسيت بيتا  :فيسمعوني بيتا

 يقذذذذذذذذذتولون إن و يبنثنذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذدا  

  

 

 !وذاح لنمذذذذذذذر و كفذذذذذذذر وب تذذذذذذذان 

كانببت األبيببات التببي لببم تتجبباوز الثالثببة أو . أسببمع هببذا أبببداً فببأنفي، وأنببا صببادق لببم  

وقبد . لم اعد أتذكر غير هذا البيت، ونصف بيت آخر نسيت الشطر األول منبه. األربعة

(. أدين بما قد دان شبلي وجبران) :كان كافياً إلثبات أن ما نسب إليه ملفق، فهذا الشطر

كيف يدين به مبن يبدين أيضباً بجببران  والجمع بين شبلي الرجل العالم الصريح بإلحاده

وفبي السبنوات المتبأخرة قبرأت كتبباب ! وهبو يبدين بباهلل ولبيس بملحبد مثبل شبببلي شبميل

. ونبوقش الشباعر. فلم أجبد فيمبا قرأتبه مبا يبدل علبى إلحباده -هكذا عرفت-لشبلي شميل 

رد كيببد المتهمببين رداً محكمبباً، وصببدر قببرار السببيد . فكببان دفاعببه عببن قصببيدته مجيببداً 

موجب التقرير الذي رفعته اللجنة ببراءة الشاعر، ودعوتهم جميعاً إلى وليمة، كتكبريم ب

من هنبا ببدأت عالقتبي ببه، تتلمبذت عليبه فبي بعبض دروس . للجنة ورد اعتبار للشاعر

فلقيت التوجيه الجيد، وتوثقبت بينبي وبينبه . الفقه والبالغة، ومزاولة فن الشعر واآلداب

جانببب رابطببة التلمببذة، فكببان األسببتاذ القببدير ونعببم الموجببه  رابطببة المببودة واإلخبباء إلببى

ذكبببرت عالقتبببي ببببه فبببي ذكريببباتي هبببذه، وسبببأذكر كيبببف تقطعبببت . والصبببديق البببودود

وانفصببمت عببرى تلببك العالقببة ولمبباذا فببي المناسبببات التببي سببأدونها فببي حينهببا، إذ أن 

ت مببع العالقبة قبد خبف وزنهبا تببدريجيا منبذ أن صبار أسبتاذا فبي الكليببة وتمبت لبه صبال

بعض الشخصيات السياسبية، كصبالح جببر، ثبم السببيل السياسبي البذي وقبف هبو ضبده 

 .وأدار ظهره ألبي وحتى لبقية آل الشبيبي

كان أول من نّمى لدي حب الشعر وتذوق جمالبه أببي وصبديقه الحمبيم الشبيخ عببد 

أيبام  كان الشيخ عبد ألمحمد الصق األصبحاب ببأبي ال يفترقبان يومباً واحبداً إال. ألمحمد

أسفار أبي، وقد أختلف مع أبي بسبب نهج أخي حسين ألنه ال يعترف باآلراء السياسبية 

أبي يشجعني على حفظ سور من القرآن، وأرجوزة ألفية بن مالك، !. وال يحاول تفهمها

 ً الثالثببة أو األربعببة، طالمببا رددهببا أوالً ترديببداً منغمبباً وانتهببى . والشببيخ يختببار لببي أبياتببا

. كان الرجل ذواقة فيمبا يختبار. ير اهتمامي، فأحفظها، وأعيد قراءتها عليهبآهة، مما يث

 ً  :كم كنت أغرق في الخيال وأنا أصغي إليه يردد وكأنه يعاني أساً عميقا
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 تذذر  اليذذوم فذذي بغذذداد أنديذذة ال ذذو 

 

 ل ذذذذذتا مبذذذذذدئ مذذذذذن بنذذذذذتدنا ومنيذذذذذد 

ه البزمن علبى ثم يطلق آهة حادة كأنه يسمع الشريف الرضي قائل هبذا البيبت يبردد 

وكنت وزمالئي ساعات الهزل واللعب، نمارس النظم بهجاء بعض من نمجهم، ! سمعه

وعن هذا الهزل تعودنا السبليقة الشبعرية، وتمكنبا أن نبأتي بالبيبت أو . ونسيئ بهم الظن

وينبدر أن يكبون غيبر  -بحبر الخبرط-األكثر موزوناً مستقيماً وكنا نسمي ذلبك المنظبوم 

 .موزون

بعضبهم كبان مبن ذوي الفضبل واإلحاطبة . ي والشبلة التبي هبو معهباالزمت أسبتاذ

واألريحية أيضاً أمثال الشيخ قاسم محي الدين، واألديب الكبير األستاذ صالح الجعفري 

والسببيد دمحم الهاشببمي، والسببيد حسببن السببيد علببي شبببر، وهببادي العصببامي وإبببراهيم 

. جانبب كبيبر مبن األريحيبةوبعضهم ليس له غير اليسير اليسير، ولكن علبى . الكاظمي

إلبى مسبجد  -وهذه تكون في فصل الربيع-كنا نقوم بالنزهة القريبة من المدينة، وأحياناً 

في عيش مشترك مبن كبل . نقيم أياماً في بساتين الكوفة نهاراً أو في الجامع ليالً . الكوفة

ات الصبحن حسب إمكانياته من النقد، والمواد العينية من الطعبام، وأمبا اللحبم فمبن بركب

، قببد يصببل عببدد مببا نصببطاده لنزهتنببا تلببك السبببعين أو "الحمببام"الحيببدري الشببريف 

سببهر ممتببع بببين النكببات والطببرف، والشببعر والحكايببات، تببدور بيننببا أقببداح . الثمببانين

تتخلل ذلك دندنة من أغنية ريفية أو أبوذية، دون أن نتهتك فنعرض سمعتنا لمبا . الشاي

أستاذي، كان أقراني البذين أماشبيهم قبد حصبروا اتجباههم قبل أن أتعرف على . ال يليق

كتاب أعالم الناس في أحوال بني العبباس، ونكبات أببي  -لجهلهم-نحو األدب الرخيص 

رجبوع الشبيخ إلبى "و" زهبر الربيبع"نواس وشعره، وشاركتهم أيضاً في مطالعة كتاب

" الربيببع زهببر"والقصببيدة الدعديببة، ودلنببي أحببدهم علببى فصببول تشبببه حكايببات " صبباه

األنبوار "لرجل من الفقهاء، فأقبلت عليها أطالعها بنهم، دون غيرها ممبا ضبمه الكتباب 

 -علببى مببا فيهببا–يعتبرهببا . والكتبباب للسببيد نعمببة هللا الجزائببري. بببين دفتيببه" النعمانيببة

ترويحة للنفس ومتاعب المطالعة، بعضها من األدب المكشوف، ينقله طبعباً ولبيس مبن 

اذي إلبى اببن المقفبع، واببن الرومبي، والمتنببي، ثبم جببران خليبل وأرشبدني أسبت. نسجه

حتى تهيأ لبي أن أنظبم قصبيدة، . جبران، وأبي ماضي وبقية أدباء المهجر، وطه حسين

ففبي . ووقعت مثلبه بورطبة، وهببت زوبعبة، ولكنهبا مبرت خفيفبة وبسبالم. وأكتب كلمة

وشبارك فبي . لعلبوم المصبريةحفلة أقمتها له بمناسبة اجتيازه أول سنة دراسية في دار ا

ألقيبت . إلقاء قصائد للغبرض نفسبه، الشباعر مرتضبى فبرج هللا، والشبيخ علبي الصبغير

بعبدها كلمتببي، وقبد أكببتظ بيتنببا بالمبدعوين، وكببان أحبد مقبباطع كلمتببي قبد تعرضببت فيببه 

الطهبارة، -ألسلوب أستاذي فبي تدريسبه، فهاجمبُت عندئبذ الكتبب التبي كنبا نقرؤهبا فبي 

فثار خالل اإللقاء بعض المتزمتين دون أن يترووا أو . -ماء االستنجاءواألستحاضة، و

ثم شبكوا أمبري إلبى الشبيخ هبادي كاشبف الغطباء، ولبم يكبن . يفهموا ما أريد في النهاية

وأتلبف بعبض أصبحابي . متسرعاً وأرسل علّي وأطلع على مبا قلبت، فأسبكت المتقبولين

سبببوف يوصبببلك إلبببى المكبببان  هبببذا)فقبببد علبببق  -عببببد البببرزاق–أمبببا أسبببتاذي . الكلمبببة

 !(.  المرموق
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. وتأوهت وصحت كمن يكلم شخصاً إلى جانبه، كفى، كفى، ُكبفَّ ويحبك يبا خيبالي

مسببيرة فيهببا أثنببين وثالثببين عامبباً، ذقببت . لقببد أرهقتنببي بهببذه المسببيرة الطويلببة جببداً جببداً 

 ولكنبي. كبل هبذا حبق وال غراببة فيبه. حلوها ومرها، نعيمها وجحيمها، حرهبا وبردهبا

إنبي أنبوء تحتبه . أحبس ثقبل تلبك السبنين علبى كباهلي -وأنت تعرض كبل مبا مبر–اآلن 

 !فكف ويحك، ُكفّ . وأكاد أغوص في بطن األرض

أحببببتهم . إن ناسبباً تعشببقتهم أيبام صبببوتي. هبا، لقببد تببذكرت، لبدّي مببا أواخببذك عليبه

أهو  علم هللا. وألف طريقاً آخر. رأيت بعضهم قد عزف عن طريقه ذاك. أحببت حياتهم

وآخرون عشبت معهبم، وشباركتهم ليبالي  كذلك أم لكل مرحلة من عمر المرء ما يالئم؟

 ِلَم نسيتهم أيها المارد؟. الشباب ونشوته وهيامه، وعرفت منهم وعنهم كل شيء

جروداء بمظهره . رأيت السيد دمحم جروداء وسيد مهدي الرشدي وسيد كاظم آغايي

، عيناه الذابلتان كبصيص مصباح نضبب زيتبه، البسيط، قده الناحل، انه جلد على عظم

ومع هبذا تسبتطيع أن تتأكبد مبن قسبمات وجهبه انبه راهبب يرتبل فبي محراببه آيبات فبن 

والرشدي، ذا الوجه الصبوح الوسيم، وقد زادته العمامبة . المقام العراقي، وألوان الغناء

من سبلك الفقهباء ال  أتخذ أخوانا. السوداء جماالً، وكأنه بجماله وأناقته في ذروة الشباب

حبدثني بعبض مبن أدرك عهبده وشباهده، وهبو . ينفك يماشيهم، وكأنه يالزمهم منذ القدم

وآغايي، مسلكه المهني يغطي الماضي، ويبل شبوقه . يروي عن صوته وهيامه العجب

 .    إليه، بل هو يغنيه

كببان محببور . ذلببك الشبباب المعمببم الجميببل -حميببد المحتصببر–وعشببت ردحبباً ليببالي 

يبزين . يجيبد كبل لبون. سهراتنا، ومطرب ليالينا وقائد سربنا، صوته يُْغني عن الشراب

وال تبنَس عبباس الكرمباني، ! كل هذا أناقته الفذة، لوال جهبره وتطرفبه، فبي ثالثبة آثبام؟

وسيد رشيد أبو الريحة، ورشيد بخش، وحميد أبو دراغ، أين هم اآلن؟ وأيبن أنبا؟ والبى 

هدتهم، فببالفريق األول تعرفببت علببيهم فببي المجببالس وقببد أيببن المصببير؟ كببل هببؤالء شببا

أما الفريق الثاني فقد أحييت ليالي معه ومع صحبي الذين هم . توجهوا إلى درب الوقار

بسني، ما تزال حالوتها في خاطري لم تزحزحها مبن ذاكرتبي كبل اآلم الظبروف التبي 

 .صبت عليّ 


      البداية

صبار لنبا كبادر جيبد،  0055نذ نهايبة عبامم. 0054نحن في الشهر األخير من عام

 بعضهم يترجم عن اإلنكليزية بعض ما. شباب مثقف من المدرسين والمعلمين يؤازرنا

واسبتطعنا . ينفع رفاقنا، ويفيدهم بمعلومات عن الشعوب التي تناضل من أجل خالصها

أن نسبببتفيد ممبببا يصبببل إلينبببا مبببن مجبببالت وصبببحف الطريبببق اللبنانيبببة، اتحببباد الشبببعب 

رية، واتحاد الشعب الفلسطينية ومجلة الغد، والفجر الجديبد المصبرية، وأم درمبان السو

الطريبق . السودانية، ومجلة الرابطة ورسبائل البعبث، ورسبائل حبزب التحبرر البوطني

واتحباد الشبعب هبي جريبدة الحبزب الشبيوعي . تصدر عن شيوعيي لبنان كمجلة ثقافية
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ة الغببد فهمببا يمببثالن الحببزب الشببيوعي أمببا اتحبباد الشببعب الفلسببطينية ومجلبب. السببوري

وكانت الفجر الجديد المصرية تمتاز بعمق البحوث التي تنشرها، وتمتاز أم . الفلسطيني

ومجلببة الرابطببة التببي . درمببان التببي تصببدر فببي مصببر بحماسببها وحببرارة مواضببيعها

يصببدرها جماعببة األسببتاذ عبببد الفتبباح إبببراهيم، ورسببائل البعببث التببي يصببدرها األسببتاذ 

" حسين الشببيبي" وفي رسائل التحرير، أستغل رئيس الحزب. ز شريف وجماعتهعزي

رسبائل "سكوت المسؤولين عن إجازة حزب التحبرر أو رفضبها فبراح يصبدرها باسبم 

وللجمعيبة نفسبها دور " عصببة مكافحبة الصبهيونية"ولجريدة ". حزب التحرر الوطني

ع األحبزاب الخمسبة فبي هام في إلهاب روح الحماس في نفوس الشبباب وقبد أجيبزت مب

 -أحبدهم مصبري-وفي مجال الترجمة قبام بعبض المعلمبين والمدرسبين . 02/0/0054

تببأريخ الحببزب "و" المسببألة الوطنيببة، لسببتالين"فترجمببوا لنببا بعببض فصببول مببن كتبباب 

كمبا سباعدنا رجبل ديبن بترجمبة بعبض . وبعض كراريس صغيرة" الشيوعي السوفيتي

 ".  إيران ما"و " راهبر"ة المواضيع المهمة من جرائد إيراني

وقد أقبلوا على مطالعة جريدة . وكسبنا كثيرا من العمال، ومساندة كثير من الكسبة

وأهبم عمبل قمنبا ببه صبيف هبذه السبنة . الحزب وإمبدادنا بالمسباعدة باسبم ثمبن الجريبدة

ومبا . مكافحة األمية، حيث قدمنا طلباً إلى مديريبة معبارف كبربالء، وسبمحت لنبا ببذلك

بإرسببال إخباريببة إلببى مديريببة المعببارف، يببتهم " مجنببون القوميببة"هر حتببى قببام مببر شبب

أصحاب الطلبب وهبذه الخدمبة الجليلبة، ببأنهم يهبدفون لنشبر الشبيوعية، بحجبة مكافحبة 

لببيس الغريببب مببن ذلببك المجنببون أن يشببوه القصببد، لكببن الغريببب أن يتقبببل هببذا ! األميببة

أتصل تلفونياً بمدير الثانويبة أن يبلغنبا ، ف"عبد الوهاب الركابي"اإلدعاء مدير المعارف

ثم جاء حضرته ليحقق في األمر، أليست هذه مهزلة؟ كيف يصبدق هبذا . بوجوب غلقها

اإلدعاء رجل مسؤول عن أهم مؤسسة في اللبواء؟ إن تصبديقه يبنم عبن ضبيق تفكيبره، 

 مديرية المعارف أول األمر كان مركزهبا لبواء الديوانيبة وتشبمل! أقول هذا دون حرج

ومبدير معبارف كبربالء . ثم صار لكل من هذه األلوية مديريبة معبارف. الحلة وكربالء

وقبد صبار يحسبب لبي ولببعض زمالئبي حسباباً دون . هو األستاذ عبد الوهباب الركبابي

أما الذي أرسل إليه اإلخباريبة مجنبون يبدعى رزاق سبعيد البغبدادي، ولكبن هبذا . مبرر

 .دفعه بعض مدعي القومية

كانببت صببفوفها مؤلفببة مببن . لمكافحببة أبوابهببا بعببد الغببروب بسبباعةتفببتح مدرسببة ا

 ً وكانبت كبل نفقاتهبا ومتطلباتهبا ممبن تطبوع للقيبام . الصف األول، أي إنهم أميون تماما

ولم يفتح إال صبف واحبد لعبدد ممبن كبان قبد . بالتدريس، وما كانوا كلهم من الشيوعيين

ا العمل المحدد يمكن لنشبر أفكبار فأي مجال إذن في هذ. اجتاز الصف األول إلى الثاني

صببغار -أمرهببا غيببر هببين؟ نشببط رفاقنببا أكثببر فببي االتصببال بمختلببف مراتببب الكسبببة 

، وكان الطلبة أكثر إقبباال، بيبنهم مبن اجتباز مرحلبة اإلعداديبة -الكسبة، خاصة األجراء

كان وفعالً، . المسؤولون يوصوني كثيراً أن نتروى كثيراً في القبول. وقبلوا في الكليات

ولكن بعض الطلبة يلبح علبى أن يكبون انتسبابه ". حزب التحرر الوطني"حقل التجربة 

غالبباً مبا  -في رأيي-وهذا ما كنا نرفضه مصرين، فالمتحمسون . إلى الحزب الشيوعي
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وبعد أن ثبت إن التبروي يجبب أن يكبون أكثبر وببتحفظ .  يكونون خطرين في اندفاعهم

ذوا يتلكببأون حببين قبباربوا سببنة التخببرج مببن كليببة فبببعض الببذين اقبلببوا بشببغف، أخبب. أشببد

فأجباب، تريبد الصبدق، احنبه يجبب أن . سألتهم، ما جلبت لنا شيئاً كالمعتاد؟". الحقوق"

ومبا مبّر عليبه عبام بعبد فتحبه !. نفكر بطائفتنه، وال ننخدع ويأخذون السنة علينه الكاس

هذا سبريعاً أيضباً،  وجنى ثمار التحاقه! مكتب محاماة حتى التحق بحزب نوري السعيد

 !ثم صار نائباً في المجلس" أصفر للتمور"فقد حصل على وكالة شركة 

بعضهم كان، أيام كانوا طلبة، من شلة أخبي . كان أحباب النازية، يتابعون حركاتنا

. ، الواقع إنهم يخلطون بين النازيبة والفكبر القبومي-الساذج-ورفاقه في العمل السياسي 

ودافعهبم لإلعجباب بشخصبية هتلبر، . ن أيضباً األهبداف القوميبةومعنى هذا إنهم يجهلبو

والتمسك باإلدعاء بالفكر القومي، كرههم لإلنكليز، وإال كيف يمكن لمثقف أن يعتقد انه 

يحصبر " رزاق"كبان . يساير الذئب ألنبه يخباف األسبد؟ بعضبهم لبم يتبورع فبي مسبلكه

رفببع رسببالتين واحببدة إلببى وكنببا نحبباول أن نكسبببه، وبغببباء . تفكيببره فببي أمببر تببدميرنا

. الشببرطة وأخببرى إلببى مببدير المعببارف، فكشببفنا غلطتببه هببذه، وأعتببرف دون أن يشببعر

كانببت لنببا ثقببة إن بعببض الشببباب القببومي كببانوا ذوي عقيببدة صببادقة، لكببنهم يجهلببون 

من هؤالء شابان أصغيت مرة إليهما يتحدثان وهما في مقهى أعتدت ارتيادهبا . السلوك

ويببرد عليببه . سببأل صبباحبه، كيببف نطببرد االسببتعمار مببن البببالد؟قببال أحببدهما ي. عصببراً 

كبان أحبد الشبابين طالبباً فبي كليبة الهندسبة وقبد ألتحبق بركبب !. صاحبه، بنشبر اإللحباد

أمبا . الشيوعيين، وكان من خيرة رفاقنا واستمر رغم الهزات واالنقسامات التبي حبدثت

نكسة بسبب حرصه على وظيفته وأدركته . الثاني فقد تخرج من دار المعلمين االبتدائية

وما من شك إن اإليمان وتغلغل المعتقد لهما أكببر األثبر . التي هي مصدر رزقه الوحيد

. في التزام المرء في مواصلة المسير، ولحظة ضعف وجبن قد يتردى فيها بطل شجاع

وقلبت، أتسبمحان أن . فتحولت بجلسبتي صبوبهما! استفزني السؤال والجواب وأدهشني

أنبتم علبى علبم تبام : قلت. لقد رحبا وبدا عليهما أنهما ُسرا لتدخلي. هذا الرأي؟ أناقشكما

تعلمان جيداً إن كثيبر مبن مؤسسبي مواكبب العبزاء كبانوا . بما حدث خالل سني الحرب

يتسلمون مبالغ من المال، كدليل على حسن نية اإلنكليز بأنهم ال يحاربون معتقبد النباس 

 . أجابوا نعم. الديني

قلت، إن الدين اإلسالمي ظهبر . فأكدوا هذا. صدقون إدعاءهم هذا؟ طبعاً القلت، أت

إن أول مببن  فببي البببالد العربيببة، ورغببم هببذا فانببه توجببه إلببى النبباس كافببة، وال تنسببوا

وفي الدين من الفكر ما يعتببر أمضبى سبالحا . استجاب لدعوة الداعي هم المستضعفون

لنبببببببباس تشبببببببببثاً بالببببببببدين والمستضببببببببعفون هببببببببم أكثببببببببر ا. لمجابهببببببببة االسببببببببتعباد

االسبتعماريون عرفبوا أهميبة هبذا السبالح فهبم يحباولون أن يجبروا أولئبك !وباألساطير

أبينبوا ! أما دعوتكم هذه فاني أسبتغرب فهمهبا. السذج إلى خدمتهم من حيث ال يشعرون

إن معظم الناس يعتقدون إن ما نعانيه من تسبلط األجنببي علينبا : إلي كيف؟أجاب أحدهم

فلبو أنقبذناهم . وهو الذي بيبده خالصبهم، إن شباء فعبل! هللا، وال راد لحكمههو قدر من 

مبببن هبببذه الفكبببرة، العتمبببدوا علبببى أنفسبببهم وانضبببموا إلبببى صبببفوف المناضبببلين ضبببد 
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إن المستعمر أكثر ذكاء منكم، والدين ما يزال حياً، وفيه كثير ما يثيبر : قلت. االستعمار

أنسيتم ثورة العشرين؟إن . وف المناضلينفي النفوس الحمية والغيرة لالنضمام إلى صف

حقاً إنهم . يأتي بالنتائج العكسية -أقصد الجوهري والصميم منها-تحدي معتقدات اآلباء 

لسبابقة  "مرتضبى فبرج هللا"فأوكلبت أمبر االتصبال بهمبا إلبى الرفيبق. استجابوا للمنطق

أنظبار الجمباهير، هذا التطور في حركتنا دفعنا إلى نشباطات لفتبت إلينبا . معرفة لهم به

ولكبنهم لبم يشخصبوا لحبد اآلن أحبدا غيبر أخبي . مثلما نبهت حراس النظام، لقبد انتبهبوا

 .رغم انه ال يعيش هنا"صارم"حسين

فعباتبني رغبم . كنت أزور وكيل القائممقام لمعرفة تمت بيننبا أيبام كنبت فبي الكوفبة

ينشر في الجريبدة عبن  انه هو الذي سبب انتقال أخي إلى العمارة، لكنه ظل يعتقد إن ما

واليببوم هنببا ! دوره ومشبباركته فببي اختفبباء مببواد العببيش والضببرورات مببن فعببل أخببي

. كبان ذاك قبديراً فبي إخفباء أطماعبه واسبتفادته". توفيق الحاج عذار"قائممقام آخر هو 

ونشببط فببي مظهببر . وذا وجببه منبسببط فببي تقبببل طلبببات النبباس. كببان ولوعبباً بببالعمران

حصر نشاطه فبي . أما هذا، فخامل. ألسواق كأنه يرقب ويطلعالمتحري في تجوله في ا

زيارة وجهاء البلد، وجمعية الرابطة، في العصاري وبدايبة الليبل، ثبم ينصبرف سباهراً 

وسبرعان مبا كشبفنا أمبره، وكيبف . على مائدة قمار، دليله وشريكه فتبى مبن بيبت رفيبع

مبا كسببه فبي بعبض كان يعتمد على دليله حين ينضب مبا فبي الجيبب ممبا أستحضبره و

فهاله األمبر حبين علبم مبا ترويبه !. الجوالت، وأحيانا كان يستدين من صندوق الخزينة

ولببم تجببِده مطارحببات الشببعر والشببعراء لحثببه علببى خدمببة . جريببدتنا مببن أخبببار لياليببه

كان من أسرة المعارف فعين قائممقامبا ألببي صبخير . النجف، وحاجة الكوفة إلى الماء

لبه الشيخ علي البازي بلسان أهل الكوفة أن يمدهم بالماء ولم يتحقق وطا. ثم إلى النجف

ربما كان هذا من باب -وجاء بعده ثالثة األثافي وقد عرف عنه سابقاً . شيئاً ألهل الكوفة

وحبين سبأله أحبد !" الرشبوة ممنوعبة"انه كتب مرة أعالناً عممبه علبى البدوائر  -النكتة

 !حتى يعلسوهه فد مرة: حاشيته، أجاب

هبببذا العبببام تفضبببلت مديريبببة التمبببوين فخصصبببت للمبببوظفين بضبببمنهم المعلمبببين 

والمدرسببين لكببل واحببد بدلببة مببن قمبباش السببرج اإلنكليببزي، لكنببه حببرم المعلمببين وهببم 

لقبد أثرناهبا زوبعبة عارمبة، عبرائض شبكوى إلبى المراجبع، تعليقبات، . أكثرية من هذا

مباد ثبورة المعلمبين التبي وقد ببذل قصبارى جهبده إلخ. ونوادر في رسائل إلى الصحف

شارك فيها حتى الذين لم يحرموا من مدراء المدارس االبتدائية، ومدرسي الثانوية، ببل 

 ً فخابت مساعيه، واتسعت . وأستنجد بمعاون الشرطة ومدير المعارف. والمعلمات أيضا

الحركة، فتقدمت شبكاوى أخبرى عرضبت للجمباهير فبأقبلوا علبى المشباركة والتوقيبع، 

. ء الخضرة وخاصة الطماطة، التي كان يشرف علبى تسبويقها رئاسبة البلديبةعن اختفا

ثم شاعت اتهامات ضد رئيس البلدية في محاولة بيع حديقة غازي، وان ذلك بسببب مبا 

وإشباعة أكببر بأنبه أسبتغل العمبال مبن . نالها من عطش وعدم أمكانية تهيئة ماكنة سقي

قع إننا تسترنا بخيرة الوجبوه مبن المعلمبين الوا! كناسين وفراشين عماالً في تشييد داره

وفبي بقيبة المطالببات التبي تخبص عمبوم البلبد . القدامى ممن كانبت لهبم مكانبة محترمبة
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تجنبنا حتى التوقيع إال ثالثة من المعلمين ممن لم تكن لبه عالقبة ببأي عمبل سياسبي لبذا 

لبواء مطاردتنبا  وقبد حمبل. تناوشتهم يد الشعبة الخاصة، وكانت بإدارة الشبرطة العلنيبة

وانتبدبت وزارة . وكسببنا الجولبة، وتغلبنبا عليبه". عبد البرحمن دربنبدي" معاون يدعى

المعارف إلينا مفتشباً، وتبم اجتماعبه ببالمعلمين فبي النبادي وكبان معبه مبدير المعبارف، 

وبعببد فتببرة لببم تطببل تببم نقببل . ونتيجببة تحقيقببه صببافح المعلمببين وهنببأهم إن الحببق معهببم

، نعببرف انبه محسبوب علببى "عبباس البلبداوي"حلببه آخبر هبو األسببتاذ القائممقبام، حبل م

 .الوطني الديمقراطي

" توفيببق الحبباج عببذار"كببان يهمنببا إنببا انتصببرنا فببي تلببك الجببوالت، نقببل القائممقببام 

 -المسببتعار مببن وزارة الشببؤون االجتماعيببة-المتالعببب الببنهم، وأعيببد رئببيس البلديببة 

ما حصتنا من القماش فقد استدعانا القائممقام أ. وتوفرت الخضر ومواد المعيشة اليومية

دخلت على القائممقام لتسبلم حصبتي، ! الجديد لتسلمها يداً بيد، لكنها كانت من نوع آخر

قبال وهبو يحبدج بعينيبه فتبى . قلبت، أنبا. فلما قدمت نفسي، سبألني أنبت أكببر أم حسبين؟

وقلبت، يبا سبيدي  ضحكت،(. إذن أنت الذي وجهه؟)ُعرف عنه انه من قدامى القوميين 

الواقبع إن . فضبحك االثنبان!. المعلوم إنك ديمقراطي النزعة بينما األستاذ قومي عتيق؟

 . الرجل متزن ونزيه

حببديثي هببذا عببن حركتنببا تلببك اختزلتببه، وابتعببدت عببن المبالغببة كمببا قصببرت عببن 

فقبد أحبدثت ضبجة ال فبي الوسبط . أعطاء الصورة الحقيقيبة التبي هبي أكببر ممبا ذكبرت

واكتسبت صيغة سياسية أهبتم بهبا المعنيبون . فقط، بل في الوسط العراقي أجمعالنجفي 

أكبببر الظببن ال مببن أجلنببا ولكببن كببيال يتسببع الخببرق علببى . ببباألمر لببذلك بببادروا بعالجهببا

وأولببدت الحركببة فببي نفببوس رفاقنببا الثقببة والشببجاعة، كمببا أقبببل علببى االلتحبباق ! الراقببع

ابان ليسبا عبراقيين فبي األصبل ولكنهمبا مبن بركبنا عدد غير يسير من الشباب، منهم ش

ملتحقين  -أعتقد أحدهما-ورغم هذا فقد كانا . مواليد النجف وقد اكتسبا الجنسية العراقية

جبباءا إلببّي بببدون . وهببو حببزب قببومي متطببرف" سببعادة"بحببزب سياسببي أيرانببي يببدعى 

هم التحقا سابق معرفة، وعرضا علّي أن يناقشاني في األصل الفلسفي لنضالنا فإن أقنعت

ً . بنا وقال كنت أعده لتحويله . وتم لي ذلك فكانا من خيرة المناضلين، وقدم أحدهما مبلغا

ولبه موقبف فبذ سبأذكره عنبدما يحبين ذكبر أحبداث وثببة الشبعب ضبد . إلى حزب سعادة

كببان مسببؤوالً متزنبباً وكفببوء ولببين "عببباس البلببداوي" أمببا األسببتاذ. معاهببدة بورتسببموث

لوطنيبة فبي النجبف حتبى إن أحبد األسباتذة قصبدني ليَسبَر إلبّي إن الجانب تجاه الحركة ا

مسؤوالً طلب أن أنببهكم إن حملبة تحريبات سبتقوم بهبا الشبرطة فاتخبذوا الحبذر، وكبان 

وتمت لنبا بعبد هبذا أحبداث انتصبرنا فيهبا أيضباً، . معاون الشرطة الدربندي لم ينقل بعد

 . سأذكرها في حينها

فالعبالم اليبوم كبالبحر إذ يهبيج يكبون . ل يلوح بالنذركيفما يكون من أمر إن المستقب

فالحلفاء بعد انتهباء الحبرب يهمهبم أن ال يبرحبوا أي مكانبا . هيجانه شامالً كل جهة منه

والفئببات الوطنيببة التببي حصببلت علببى حببق تببأليف األحببزاب، ال تببألو جهببداً أن . احتلببوه
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ير غريبب، وال عجبب، كل شيء من التحلل عند الحلفاء غ. تتحرك فهل تراها منتصرة

إن للمستعمرين والدول الرأسمالية أسباليبهما فبي نقبض مبا تتفبق عليبه مبع شبريكها فبي 

انتهببت الحببرب للتغلببب علببى ) ولسببتالين كلمببة مشببهورة. حربهببا ضببد الخصببم المشببترك

 .قالها عند انتهاء الحرب!( الحرب، وستبدأ الحرب من أجل السالم

منها ما أثير في بولونيا حول رئيس الدولبة الغربيون خلقوا عدة مجاالت للخالف، 

ولبوال أن . ثم استطاعوا أن يشبطروا ألمانيبا شبطرين، غربيبة وشبرقية. وشكل الحكومة

تكون الشرقية أول ما سقط وانهار من زعامة هتلر بيد السوفيت، لكونبوا منهبا مبا يعيبد 

ليبهم كثيببر ممببا أتفببق عليببه نقضببوه بأسببا. مجببدها علببى نحببو يتفببق وهببوى األمريكببان

روزفلبت . االتفاق معبه -حينذاك-ومما يساعدهم هو تغيير المسؤول الذي تم . المعروفة

 -معاهبدة بوتسبدام-ومما نعرفه مبا قضبت ببه . مثالً وبعد وفاته تحول األمر ليد ترومان

بتأسببيس حكومببة ألمانيببة ديمقراطيببة، وتعهببدت الببدول األربببع باتخبباذ الخطببوات التببي 

البدول األرببع هبي أمريكبا، . تهديبد جيرانهبا، أو السبالم العبالميتضمن أال تقوم ألمانيا ب

والببدول الثالثببة األولببى تطلببق علببى نفسببها أسببم . بريطانيببا، فرنسببا واإلتحبباد السببوفيتي

، أمببا اإلتحبباد السببوفيتي فهببو حليببف مؤقببت اضببطروا للتحببالف معببه حينمببا "الحلفبباء"

يوغسبالفيا، جيكوسبلفاكيا،  تقهقرت فرنسا واحتلت كما احتلت دول أخرى مثل بولونيا،

وكبان . ووصلت الجيوش النازية إلى العلمين، واكتسحت معظم مبدن اإلتحباد السبوفيتي

الحلفاء قبل أن يمدوا أيديهم إلى السبوفييت يعتقبدون أن الحبرب ببين السبوفييت وألمانيبا 

 فلما رأوا ثببات. حينها سيمضون في بسط نفوذهم على العالم. ستهلك أحدهما أو كليهما

اإلتحاد السوفيتي وعظم مقاومته، وكبان أهبم اقتبراح أقترحبه السبوفييت هبو فبتح جبهبة 

ثانية، كان الحلفاء يدركون أهميتها ولكنهم تريثوا للسبب المذكور آنفباً، فاضبطروا وتبم 

فتح الجبهة الثانية وراحت جيبوش النازيبة تتقهقبر حتبى انتهبى أمرهبا إلبى النهايبة التبي 

وتعهدت كذلك البدول األرببع بتطهيبر الجبيش والحكومبة مبن . تحطمت فيها أحالم هتلر

وقبد تقيبدت حكومبة . جميع النازيين، ومجرمبي الحبرب، وكببار الجشبعين االحتكباريين

وتبأميم . السوفييت بهبذه االلتزامبات، وشبجعت الشبعب األلمباني فبي المنطقبة علبى ذلبك

ة االحتكارية التي كان الصناعة الكبيرة والبنوك والتجارة، وقضي على القوة االقتصادي

 .يقوم عليها الحكم النازي

وقببام بيببنهم وبببين يوغسببالفيا . كمببا إن الحلفبباء رفضببوا االعتببراف بحكومببة النمسببا

على البحر األدرياتيكي، وهي مركز تجاري عظيم وفيبه " تريستا"نزاع من أجل مرفأ 

ً . معامبل تكريببر الببنفط حببزب العمببال . وفبوز العمببال لببم يغيبر مببن سياسببة بريطانيبا شببيئا

وجبه حبين يكبون خبارج الحكبم، ووجبه حبين يعتلبي . البريطاني ذو وجهين في سياسبته

إنهم يذكروننا باشتراكيي ألمانيبا البذين لبوالهم . كراسي الحكم، تماماً كاشتراكيي فرنسا

مرد كل هبذا إنهبم رتببة . ما تغلب هتلر، ثم لما استولى على الحكم، أفلسوا من كل أمنية

ا هو الحال عندنا، هنا أحبزاب وطنيبة تببدو فبي الظباهر وفبي مناهجهبا برجوازية، وكم

ولكنها تفضل في واقعها أن تتعاون مع نوري السعيد بينما . وكأنها من الشعب وللشعب

تتميز غيظاً إن حاول بعض المنتمبين إليهبا أن يقتبرح أو يسبأل، مبا أسبباب عبدم تبأليف 
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المقصبود )ب الشيوعي أو مع العصبة جبهة وطنية مع حزب التحرر مثالً، أو مع الحز

 (.المحقق"/ عصبة مكافحة الصهيونية"

ويتحبببرك أسبببياد حكامنبببا، فيثيبببرون ويحرضبببون اإلقطببباعيين األكبببراد، فجبببردت 

الحكومة حملة عسكرية ضد منطقة بارزان فتسيل دماء أبناء الشعب الكردي، وببالطبع 

ال بأس هم عندنا يعملون . باطالبد أن يفقد الجيش العراقي بعضاً من الجنود وربما الض

فكما أجازوا عصبة مكافحبة الصبهيونية، أبطلبوا . -عين وعين-كما يقول المثل الشعبي 

وزجت السلطة العميلة ببأخي حسبين فبي التوقيبف، . طلب عمال السكك لتأسيس نقابتهم

على حقيبة فيها دفتبر نفبوس " دمحم علي"حين عثرت شرطتها في غرفة  أخينا األصغر 

كان أخي األصبغر إذ ذاك يشبتغل فبي نقاببة السبكك، وكبان ! ة جنسية أخي حسينوشهاد

وارتأى ألسباب أن ينتقل إلى بيت آخر فاستأجر غرفة . يقيم في غرفة من بيت لإليجار

وحدث أثناء نقل حاجاته أن تبعه شبرطي سبري . في بيت يسكنه عدد من أناس مختلفين

حملببه فببي داخببل البيببت ال فببي الغرفببة  ولكنببه ألقببى القبببض علببى الحمببال بعببد أن أفببرغ

المخصصببة فدلببه الحمببال علببى البيببت وأجريببت التحريببات فعثببروا علببى حقيبتببه دون 

فوجببدوا فببي . العثببور علببى مببا أدعبباه الشببرطي، مببن أن مببن جملتهببا كببيس فيببه نشببرات

الحقيبببة دفتببر نفببوس أخببي حسببين وشببهادة جنسببيته بينمببا اختفببى أخببي دمحم علببي فببالقوا 

ولكببن الباعببث الحقيقببي لهببذا التوقيببف كببان حجببة للببتخلص منببه . نالقبببض علببى حسببي

" الجبهببة الوطنيببة الموحببدة" كسياسببي نشببط، خبباض وبجببد ودون كلببل محاولببة تكببوين

ونبببش أهببم بنببود المعاهببدة . وفضببح أسبباليب الحكببم مببن أجببل تركيببز مصببالح بريطانيببا

، وحببث علببى المطالبببة بإلغائهببا سببواء فيمببا 0009 العراقيببة الموقببع عليهببا فببي حزيببران

وقد طببع فبي حينبه، أو فبي محاضبراته " االستقالل والسيادة الوطنية"نشره في كراسه 

وأعتقبل كثيبر مبن . التي ألقاها بموجبب دعبوة وجهتهبا إليبه عصببة مكافحبة الصبهيونية

ف كمبببا تحبببرت شبببرطة النجببب. الشبببباب وأرسبببلوا إلبببى معتقبببل العمبببارة ونقبببرة السبببلمان

بيتنببا بحجببة اإلطببالع علببى كتببب تعببود إلببى أخببي بينمببا الحقيقببة هببي  00/00/0054فببي

ومبن . لبم يجبدوا فبي بيتنبا ألخبي كتببا كمبا أدعبوا".دمحم علبي"البحث عن أخينا األصغر 

أجل أن نتدبر أمر التخلص من تفتيش البيبت وقبد اختفبى فيبه أخبي دمحم علبي، وخبالص 

، -سلمتهم أعداد مبن جريبدة الحبزب-ن من الكسبة ثالثة أنفار أحدهم من المعممين واثنا

وحين فهم منهم إن . والمختار وأفراد الشرطة" قاسم"نزل أبي وأستقبل مفوض الشعبة 

القصد اإلطالع على نوعية الكتب الموجودة لدينا والعائدة إلى أخي حسين، أنزلهم إلبى 

وعكفبوا . الة، الروايبةالسرداب وكان فيه أعداد هائلة من مجلة الثقافبة المصبرية، الرسب

. قالوا، إن هذه مجالت غير محرمة، فهل لبه غيرهبا؟. يفحصونها مدة تجاوزت الساعة

كبان لبدينا أمبر خطيبر، إن أخبي !. أجاب أبي، البيت أنتم فيه اآلن فابحثوا كمبا تشباؤون

مبن السبهل . المختفي كان بين المكبان البذي هبو فيبه وبيبنهم لبيس أكثبر مبن ثالثبة أمتبار

وحبين خرجبوا كبان مبرورهم . عليبه لبو انبه تبنفس ببدون حبذر أو أدركتبه سبعلةالعثور 

تماماً من على سقف المكان الذي أخفينباه فيبه، قببل مجيبئهم، ذلبك إنهبم قببل أن يطرقبوا 

 . ثم حرروا محضر التحري وخرجوا. بابنا كنا قد رأيناهم في طريقهم إلى بيت المختار
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شببدد علببّي الطبيببب أن ال أبببرح مكبباني  .أصببيب أبببي بالتيفوئيببد، فببي هببذه األثنبباء

كان قد غرق في بُحران أثار . لمداراته وأعالم طبيبه حين يبدو طارئ يستلزم حضوره

في هذه األثناء أيضاً وردت إلّي برقيبة  مبن أخبي . في نفسي القلق والخوف مما هو فيه

ت وقعب(. غداً أقدم إلى المجلس العرفي أرجبو حضبورك؟)تقول  0/0/0058حسين في 

قلببوب اآلببباء . فببي حيببرة بببين أن أتببرك أبببي فببي حالببه تلببك وألبببي نببداء أخببي أو العكببس

وتدرك مبا . واألمهات حتى وهي في ساعة احتضار تنبض بحب أبنائها، فلذات أكبادها

ما الذي افعل؟ لمبن أوكبل أمبر العنايبة ببأبي، ومبن . كنت أجيل الفكر. هي فيه من خطر

المرضية، إذا اشبتدت؟ وأمعبن النظبر وأحبدق، فيببدو يستطيع أن يقدم ما تستدعيه حاله 

ً . لي وكأنه بال نفس يتبردد وفجبأة ينتببه . فأنسبى برقيبة أخبي، ببل نسبيته هبو أيضباً تمامبا

هبل وصبلك خببر جديبد عبن )الشيخ من غيبوبته وبحرانبه، ويسبألني بصبوته الضبعيف 

وصلتني . م يا أبيودون ترّو أو تردد، أجبته نع! ما هذا الذي أسمعه؟. يا ألهي(. أخيك؟

ولكن كيف وأنت على هذه . سيقدم إلى المجلس العرفي، ويدعوني للحضور. منه برقية

 .هو أولى، سارع يا ابني سارع. الحال؟ أجاب، ال عليك؟ لي هللا واألهل فيهم الكفاية

في الموقبف العبام شبهران كتبب رسبالة مبوجزة إلبى " حسين"حين مّر على وجود 

، جبباء فيهببا هببذه العبببارة الرائعببة، إنهببا تببدل علببى مببدى -20/0/0058بتببأريخ  -والببدنا 

تمبر العشبرة )تحمله، واندماجه بعقيدته، هو ال يرى ما يتحمله منة على أحد، جاء فيهبا 

أيام األولى من الشهر الثالث في الموقف، أو هي أيام السببعين، ال ببأس إنهبا راحبة فبي 

الموضوع على الشبيخ دمحم رضبا  توجهت إلى بغداد، ألعرض!(. محطة سفرنا الطويل

ولكبن . وهو أول رجل توجه إلى خدمة البالد في ميبدان السياسبة. الشبيبي عميد األسرة

الشيخ على ما كان يتمتع به من . البد من القول إن بينه وبين سلوك أخي السياسي تنافر

ً في العالم وشب-بعد النظر، وفهم األوضاع السائدة في العالم، ومكانة الشباب   -ابنا أيضبا

مباذا يهبدف إليبه أخبوك؟ ألبم تسبألوا أنفسبكم مبن أيبن يعبيش؟ ) :فأنه صرخ بوجهي مرة

نحن نفخر أننبا اقتفينبا !(. ومن يموله في صوالته وجوالته؟ إنهم يستعينون بأيد أجنبية؟

أثر الشيخ دمحم رضا وأثر أخوته الطيبين في النضال من أجل القضبية الوطنيبة وأدركنبا 

تسببببعد إذا لببببم يقببببض علببببى الرأسببببمالية التببببي أولببببدت اإلخطبببببوط  إن الشببببعوب لببببن

والشببهيد حسببين كببان يجببل الشببيخ وقببد كتببب عببدة مقبباالت حببول  "االسببتعمار"الخبيببث

وأببدى الشبيخ إعجاببه . ديوانه، وما نشر من قصائده التي كانبت سبجال لثبورة العشبرين

محبي البدين إلبى  بقابلية أخي األدبية وأرسبل كلمبة شبفوية حملهبا البدكتور عببد البرزاق

 .أخي

قلببت فببي نفسببي مببا وددت قولببه ولببم أقببل ذلببك بصببوت مرتفببع إجببالال للشببيخ عميببد 

وال أسبتغرب . وأنا واثق انك أنزه وطني، وأعف سياسي. سامحك هللا يا سيدي)األسرة 

الشببباب المببتحمس فببي كببل . أن يسبباورك هببذا الظببن الغريببب والمسببتغرب بكببل معانيببه

رهم الطبقببي أنحبباز إلببى لببواء الحببزب الشببيوعي، ألنهببم نببواحي العببراق بمختلببف انحببدا

يئسوا من األحزاب العلنية ومواقفها الروتينية والمترددة خاصة منهبا تلبك التبي يقودهبا 

رجال طالما تأرجحوا بين آراء أحزابهم الخاصة وأحبزاب اآلخبرين، وحتبى وقبد جبزم 
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 (. كثير من الناس أن األحزاب كلها رئيسها األول نوري السعيد

واسبتمرت  04/0/0004فقد جمدت الحياة الحزبيبة فبي عهبد ياسبين الهاشبمي منبذ 

وأجبت الشيخ وبتلكبؤ ألنبي أحترمبه وأضبغط علبى . خالل هذه األعوام األحكام العرفية

انه يا عم كأي فئة يتعاون مع عدد هائبل مبن )نفسي بالتزام أقصى حد من التأدب أمامه 

وال ببد إن هنباك ترتيببات أخبرى ال . كن من مالالشباب ال يبخلون على تقديم كل ما يم

... لكنه أستمر بغضبه متهماً ومشيراً إلى أن حركتبه وراءهبا مبن وراءهبا !(. تجهلونها

ال تخبش، لبن يقبدم إلبى . وهدأ فقال، البوزارة سبقطت وغبداً أو بعبد غبد سبيطلق سبراحه

 .إن الوزارة أقيلت وستشكل غيرها الليلة أو غداً . المجلس


 واملنفذاملخطط 

لم يعد أحد يساوره شك، ببل أدنبى شبك، إن السياسبة فبي بالدنبا لهبا مخطبط واحبد، 

سواء كان هو المؤلف مباشرة أو إن المؤلف أسياده اإلنكليز، وسواء كبان هبو المخبرج 

 ً فانه حتما بعد كل هبذه الممارسبة الطويلبة العهبد صبار قبديراً . كيفما يكن من أمر. أيضا

انبه نبوري السبعيد معتمبد السياسبة البريطانيبة . توزيبع األدوارتماماً، علبى التخطبيط، و

إنني أعرف )كان نوري صلفاً ال يخجل أن يصرح اليوم بمثل قوله . وصديقها الصدوق

وليسبت العببرة إن المبرء ال يخطبئ ببل العببرة هبي أن . إن فّي نبواقص وإن لبي أخطباء

الشببببيوعية أمببببا عببببن  -0/2/0058عببببن جريببببدة األهببببالي فببببي -!( يصببببحح أخطبببباءه؟

والشيوعيين فقد أنكر مرة وجودهمبا فبي العبراق، فقبال، ال أعتقبد إن فبي البلبد شبيوعية  

ولكن هناك أناس متذمرين من الحالة ويريبدون آن يزينوهبا بدعايبة مختلفبة، الشبيوعية 

ثبم أنبزل بطشبته الظالمبة عبام . تكون في البلدان الصناعية أما نحن فال صبناعة عنبدنا؟

وانتهبى أمبره . لشيوعية وسيلة للتنكيل بالعناصر الوطنيبة األخبرىوأتخذ حجة ا 0050

بالخزي والعار إذ فبّر مرتبدياً زيبي النسباء ال يبدري أيبن يتوجبه حتبى مزقتبه الجمباهير 

 .0046تموز عام  05الغاضبة في ثورة 

فقببد رأى أن . أمببا الشببعب المضببروب علببى يببده فقببد فَقَببدَ الثقببة بمعظببم رجببال األمببة

حتبى أن بعضبهم حبين يرشبحه حزببه فبي انتخاببات . جهبة إلبى جهبةبعضهم تقلبب مبن 

. مجلس األمة، ثم توعز إليه باالنسحاب يؤثر البقاء في كرسي النيابة على طاعة حزبه

فزعماء األحزاب رغم علمهبم إن مخطبط السياسبة ثعلبب . هذا شيء غير مستغرب أبداً 

جة إلقاء الحجة وكشف حقيقته دأبه المراوغة والكذب فإنهم يستجيبون لدعوته أحياناً بح

إنهبم . بينما نجد األحزاب اليسبارية ال تلببي أيبة دعبوة أيبا كبان الوكيبل للمخطبط! وكذبه

إنهبم يبرون أن هنباك . يدركون انه ليس القبول وحبده كافيباً حتبى مبع اليمبين بالمقدسبات

أسسا معروفة، حرية تأليف األحزاب، حرية الصحافة، فبي النقبد الصبريح وكشبف كبل 

وفسح المجال أمام جماهير الشعب لالنخراط في أي حزب أو كتلة . سرار واألحابيلاأل

–أمبا مبا عرفنباه . يشاء، وعرض مطاليبه بواسطة ممثليه الحقيقيبين للمطالببة بتحقيقهبا

فهو التخويف، والتزوير، والتالعب بأصوات الناخبين،  -وقد تكرر طيلة العهود المارة
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لتهديدات، بل االعتقباالت التبي ال مببرر لهبا، بحجبة وشراء األصوات، والمضايقات وا

 .أو بأخرى لحجب أشد العناصر جرأة وقدرة على التوجيه واإليضاح للجهات الوطنية

وقبد ضبمت " توفيبق السبويدي"وشكل الوزارة بعده . أقيلت وزارة حمدي الباججي

، فمببا هببذا -4/2/0050تببوفى فببي -وزارتببه خمسببة وجببوه جديببدة، أحببدها سببعد صببالح 

تألفبت وزارة السبويدي فبي ! االختيار؟ هل كان سعد يجهبل شخصبية توفيبق السبويدي؟

ولكبن ظلبت فبي  09/0/0058بينما كانت وزارة الباججي قبد أقيلبت منبذ  20/2/0058

! الحكم مكتوم أمر إقالتها ألمر ما خبالل تلبك المبدة والمعبروف انبه اسبتقال شببه مبرغم

. ق السبويدي متصبرفاً فبي لبواء العمبارةكان سبعد صبالح قببل اشبتراكه فبي وزارة توفيب

منذ كانت جيوش اإلنكليز تأتي من البصرة " رمليم"وكان هناك بريطاني يعرف باسم 

رملي هذا دورا هاما بقصد إفسباد أخبالق الفالحبين فبي إقامبة موقد لعب . مارة بالعمارة

، بعبد الحفالت الراقصة من الغجر، وكثيرا ما يرقص هو مرتديا البزي العرببي الريفبي

أفعالببه تلببك، " جريببدة الشببرارة"وقببد نشببرت . أن يشببتد بببه وغالبيببة الحاضببرين السببكر

 .وترديده ألقبح األغاني الفاحشة. ومباذله

والمعببروف انببه دفببع لهببذه  09/0/0058لقببد قببدم حمببدي الببباججي اسببتقالته فببي 

. االستقالة دفعاً من قبل بعض أعضاء وزارته، بتحريض وحث مبن الوصبي عببد اإللبه

ولم تتشكل الوزارة السبويدية إال بعبد  0050قد أشغل منصب رئاسة الوزارة منذ عام و

تغطية ونفاقاً ودفعاً للبواعث الحقيقية على  20/2/0058يوماً أي في  20مرور شهر و

إن الحبزب : ويقبول العبارفون. إقالة الرئيس السابق الذي لم تكن تلك االستقالة من هواه

سبعد صبالح كأحبد أقطاببه، كبان قبد سببق أن وضبع نظامبه الذي شكله السبويدي ودخلبه 

ويؤيببد هببذا، " حببزب األحببرار"وكببان بببنفس االسببم ! ومنهاجببه نببوري السببعيد ثببم أهملببه

تبأريخ البوزارات "الحديث الذي رواه عبد الرزاق الحسني في الجزء السابع من مؤلفبه 

وإيبباه علببى  ، وقببد رواه لببه توفيببق السببويدي نفسببه، إن نببوري السببعيد أتفببق" العراقيببة

ضرورة تبديل قانون االنتخاب بشكل يضمن عدم التدخل الحكومي، ويضمن للمجبالس 

وعلى هذا فإن الوزارة المقبلة يجبب أن تكبون . النيابية حرية العمل دون أن تهدد بالحل

ائتالفية، وتكون مهمتها حل المجلس النيابي القائم وانتخاب مجلبس جديبد، علبى أسباس 

 (.4.تأريخ الوزارات ج) قانون انتخابي جديد

وهبذا مبا يؤيبد إن الغبرض كلبه كبان لعببة يبراد منهبا إقصباء سبعد . فهل تم هذا؟كال

دون أن يبببدو الغببرض اللئببيم واضببحاً، ثببم إفشببال مسبباعي سببعد الببذي أخببذ علببى عاتقببه 

فوزارة السويدي لم تعش أكثر من ثالثبة شبهور وسببعة أيبام . تحقيق الحياة الديمقراطية

ال أحد يشك إن سعدا وطني نزيه، وخالص النية فبي ! عد ما يصبو إليهدون أن يحقق س

ولكنه كأي وطني ينتمي في نشأته إلى الوسبط البرجبوازي، . اشتراكه، في هذه الوزارة

يدين إن موقفه يكون سلبياً إذا امتنع، حين تسمح الفرصة، انه يخدم القضية الوطنية من 

وهبببذا طبيعبببي فبببي ذهنيبببة –ناسبببياً . اعلبببى كرسبببي الحكبببم، علبببى الطريقبببة التبببي يراهببب

كيبف كبان . عرفنبا سبعداً فبي لبواء العمبارة. إن رأس الشبليلة بيبد المخطبط -البرجوازي
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. وتجوالببه بببين عشبائر العمببارة، يحتفببي بببه رجببال اإلقطبباع" مرملببي"يترصبد حركببات 

فيعقببد حفببالت الببرقص والغنبباء الشببعبية، يقببدم فيهببا الخمببور للفالحببين البؤسبباء، ذوي 

مجيببد "فببي وليمببة أقامهببا اإلقطبباعي المعببروف . الخاويببة، مببع المآكببل الشببهية البطببون

مجيد هذا يريد . البريطاني" مرملي"و" سعد صالح"وقد دعي إليها المتصرف" الخليفة

". قمنبدان"تغيير مجرى نهر، كيما يسبب الخراب ألراضي أقطاعي صغير آخر يبدعى

نت أفبتح نهبر، آنبه عنبدك، المتصبرف مخاطباً مجيد وليُسِمع سعد، مجيد أ"مرملي"قال 

!. مجيبد أنبت أفبتح، وانبي أقسبم اليمبين أقبدمك ضبحية للنهبر: ورد سعد بغضب!. يوافق

يؤنبه، إن شأنك خباص بجيوشبكم المبارة مبن هنبا ولبيس لبك حبق " مرملي"وتوجه إلى 

 !.التدخل بشؤوننا الداخلية

ان أهببم سبببب يببرى العببارفون بأسببرار السياسببة، أن تشببكيل الببوزارة الجديببدة، كبب

وقببد ُعرفببت منببذ . كببإداري جببريء فببي مثببل العمببارة" سببعد"للببتخلص مببن المتصببرف 

االحتالل بالتصاق شيوخها باإلنكليز، الذين عملوا على رعاية اإلقطاع وأتساع هيمنته، 

ليكون شيوخه بأيديهم، فهم آلة قمع، وكم أفواه، وهم األصوات التي ترفع للموافقبة عنبد 

هببذا مببن . ع يكببون لصببالح االسببتعمار، فببي المجلببس النيببابيالتصببويت علببى أي مشببرو

" سبعد صبالح"جهة، ومن جهة أخرى، انه في عهد هذه الوزارة، ووزير الداخلية فيهبا 

تقرر إعادة الحياة الحزبية، وإلغاء األحكبام العرفيبة، وغلبق المعبتقالت، وإلغباء الرقاببة 

ام بإيعبباز مببن األسببياد، إن هببذا أمببر خطببط لببه الوكيببل العبب. علببى الصببحف والمراسببالت

 -في بغبداد-خاصة وهم مازالوا حلفاء لإلتحاد السوفيتي، الذي وافقوا أيضاً أن تكون له 

 .سفارة انه عمل مؤقت

تبببادل العببراق واإلتحبباد السببوفيتي العالقببات الدبلوماسببية، فكببان أول سببفير بدرجببة 

مهببدي "وسببفير العببراق ". زيتزيببف كريگببوري تيتببوفيتش"وزيببر مفببوض هببو المسببيو 

وقد استقال بسبب الملبل البذي عانباه، بسببب القيبد البذي فبرض عليبه وعلبى ..." عباس 

وبالمناسبببة إن نكتببة دارت علببى األلسببن بببين صببحفي . أعضبباء سببفارته مببن حكومتببه

قال الصحفي مخاطبا السوفيتي، شيء رائبع إنبي لبم . عراقي وسياسي سوفيتي معروف

قبال الصبحفي، أنبا جببت !. ، كبال توجبد بطالبةرد عليبه السبوفيتي!. أجد في بلدكم بطالة

 !رد عليه، إنها في السفارة العراقية!. مختلف األنحاء وبدقة فلم أجد

في سنين خلت كانت تدور بين أعضاء مجلس النبواب العراقبي مناقشبات، أي ببين 

المعارضة والحكوميين، وعلى الرغم من أن المعارضبة لبم تكبن لتمثبل حزبباً أو جبهبة 

سياسي، وهدف قائم علبى أسبس معلومبة فبي السياسبة فإنهبا كانبت علبى أي ذات منهاج 

" المسبتر"حال تمثل صوت معارضة، وتكشف حقائق الذين يجلسون تحبت ظبل خيمبة 

حضببرت مببرة إحببدى الجلسببات، وتصببفحت وجببوه . وان كانببت أحيانبباً شبببيهة بالمهبباترة

تحدث همساً مبع كان بعضهم يبدو وكأنه يسرح في أحالم، وبعضهم ي". ممثلي الشعب"

كبان . آخر أحاديث ال عالقة لها بأمر من أمور المجلس، بينما يحتدم النقاش بين آخرين

عببد الهبادي الظباهر، عببد البرزاق الشبيخلي،  ،أقطاب المعارضة الذين شهدت مواقفهم
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وفببي الجانببب اآلخببر كببان حميببد صرصببر، سببلمان الشببيخ داود، توفيببق . ذيبببان الغبببان

كببان فببي السببابق . مببا وّجببه أن المسببتهدف حميببد صرصببر فهمببت مببن كببل. السببويدي

 -مبن طيبات حبديث المهباجمين-يبدو انه كان مبن أسبرة معدمبة . متصرف لواء العمارة

 ً أحببدهم قببال لببه، أبببوك هللا يرحمببه مببات وال تملكببون جهبباز التكفببين . بينمبا أصبببح مالكببا

سبباندة ضببد والتزامبباً بواجببب الم! والببدفن، فمنببذ متببى وكيببف أصبببحت مببن المالكببين؟

المعارضببة كببان النائببب سببلمان المببدافع عببن زميلببه ولكببن بطريقببة مهاجمببة نائببب آخببر 

فإذا بنائب من المعارضبة يشبير إليبه وبقسبوة، إننبا أوالد القريبة . محترم من المعارضة

 !أين تقضي لياليها؟ -.....-انك شخص ال تدري حتى بـ ! وكل واحد يعرف أخيه

ا أنبا والحمبد هلل، فقبد ورثبت عبن آببائي ثبروة، ونهض السويدي وقال بتواضبع، أمب

فتصدى لبه أحبد الثالثبة مبن المعارضبة وقبال، صبدقت  ولكبن . وزدتها بالكسب الحالل

، -إذا شاب المرء شبابت معبه خصبلتان الحبرص وطبول األمبل-الحديث الشريف يقول 

ومبا تببزال قضببية تهريبب الببذهب مببن إيبران، أيببام كنببت سبفيراً للعببراق هنبباك، معروفببة 

لناس، فورطت الحكومة بمشكلة وحيث عثرت إيران على الحيلة إذ غلفت ببه شاصبي ل

أما مشاركتك في شركة اليهود باألرباح لغرض تهريب رؤوس أمبوالهم فبذلك . السيارة

إنها معارضة على أية حال، تكشف زيبف مبن ال يهمبه أمبر شبعبه، إنمبا ! أيضاً ال ينكر

 .به إليهاهمه أن يبدو كبيراً يغطي أطماعه وأسالي

إن البوزارات العراقيبة، ومجلببس النبواب إذ ذاك وجببوه تمثيليبة، يُقَببِدم لهبا المخِطببط 

إن مبنهم . األدوار فتقوم بالدور، حسب ما يرتبه المخرج أو حسب قابلية ودرجة الممثل

ال يجيد غير الحضور ورفع اليد عند التصويت، بعضهم كواحد مبن حيوانبات السبيرك 

والسيد صاحب الفخامة بيده كل شيء كما صرح . حركة معينةال يجيد غير الركض، و

مراراً متبجحاً، انه يختار من يريد حتى من وجبوه المعارضبة، ولكبن الحركبة الوطنيبة 

 . المتصاعدة البد أن تتغلب يوماً ما وتريه إنها لن تدع له هذا التبجح

لببى علببم ذهبببت إلببى الموقببف العببام لمواجهببة أخببي، وجدتببه ع. صببباح اليببوم الثبباني

وسبارعت، . باألمر وسبلمني مجموعبة أوراق فبي ظبرف، ألقبدمها إلبى وزيبر الداخليبة

" سبعد صبالح"كانبت هبذه أول مبرة أدنبو فيهبا مبن . وتمكنت أن أحصبل األذن بالبدخول

. أخبذ المظبروف وهبو يبتسبم. هنأته وقلت، إنبا أرجبو أن تتحقبق لنبا ببك اآلمبال. وأكلمه

قبل لبه، فيمبا !. لقضبية الوطنيبة كلهبا براسبيوعلق، الشك إن حسين قد شرح ظبروف ا

حين ودعته . يخص توقيفه، مكثت في التوقيف ثالثة شهور، تحمل من أجلي عشرة أيام

 قلت من أين تتكلم؟! دق جرس التلفون، أنه أخي. توجهت للفندق ألستريح

 .إني أنتظرك. من البيت -

نذ أن أستعاد حريتبه واندفع م! يا للفرحة، إن العشرة أيام اختصرت فكانت ساعات

للعمل باسم حزب التحرر الوطني، يرفع المذكرات إلى الحكومة، حول ما يجب عمله، 

هببي الحببزب الببوطني "والببى األحببزاب الوطنيببة التببي قببدمت طلببباً أيضبباً، ثالثببة منهببا 

يطببالبهم بعقببد الجبهببة الوطنيببة " الببديمقراطي، حببزب الشببعب وحببزب اإلتحبباد الببوطني
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ونشر كراسه عنهبا مركبزاً علبى أهبم مبا يجبب أن . الخاص بهاووضع الميثاق الوطني 

تحقيبق  -0وأهبم مبا جباء فبي الكبراس، إن الجبهبة تسبتهدف .  يتضمن العمل في الجبهة

استكمال استقاللنا السياسي وتعزيز سيادتنا الوطنية وأبعاد التدخل األجنببي فبي شبؤون 

غيرهببا التببي احتوتهببا بنببود دولتنببا، وإلغبباء المركببز الممتبباز واالمتيببازات العسببكرية و

التعاون الوثيق مع الحكومات والشبعوب العربيبة التبي  -2. المعاهدة العراقية اإلنكليزية

تسعى للتخلص من المراكز الممتازة، ومساعدة الشعوب العربية المبتلية باالستعمار أو 

في تقريبر الوصاية، أو الحماية، أو االنتداب، لنيل حرياتها وتمكينها من استعمال حقها 

تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، بإلغباء  -0. المصير في تأليف حكوماتها الوطنية

جميع القوانين واألساليب التي تعوق أو تحد مبن حبق المبواطن فبي ممارسبته الحريبات 

تشبريع قبانون . والديمقراطية الصحيحة، وتشريع قبوانين جديبدة لضبمان هبذه الحريبات

ن قانوناً ديمقراطياً خالياً مبن كبل تحديبد طبقبي، مبالي، ثقبافي أو االنتخاب المنتظر ليكو

عنصري، وعلى درجة واحبدة وتهيئبة الشبعب لبدخول االنتخاببات الحبرة دون أن تقبف 

تنظيف الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة وجعلبه جهبازاً  -5. أمامه أية قوة معرقلة

نببواحي حياتنببا االقتصببادية  تحقيببق إصببالح شببامل فببي جميببع -4. كفببوًءا لخدمببة الشببعب

واالجتماعيببة، منهببا حببل المشببكلة الزراعيببة، وتصببنيع القطببر وتببوفير وسببائل التثقيببف 

وأكثببر الشببهيد حسببين مببن المواجهببة للمسببؤولين فببي الحكببم، يقببابلهم ويشببرح . والصببحة

ظبببروف القضبببية، ومبببا يمكبببن أن يبببداهمها ويزيبببد تعقبببدها، مبببن تحركبببات االسبببتعمار 

فالحلفباء قبد اختلفبت وجهبات نظبرهم . ا في أجواء السياسة العالميةوأعوانه، وقد بدا هذ

وأخببرى مببا تنفببك تناضببل . بعببد أن وجببدوا أن شببعوباً أخببرى قببد أفلتببت مببن حبببائلهم

للخالص، بينما استطاعت شعوب أخرى أن تحقق في بالدها النظبام االشبتراكي، وهبذا 

 .يدي إزاء هذه التطوراتأشد ما تخشاه الدول االستعمارية، وسوف لن تقف مكتوفة األ

، كان الحزب الوحيد (0058نيسان )وحين صدرت الموافقة على أجازة األحزاب 

لمباذا يبا تبرى؟ أنبا واثبق إن وزيبر الداخليبة ! الذي لم يجز هو حبزب التحبرر البوطني؟

لبو وجبدوا –ووزراء آخرون ممبن ضبمتهم وزارة السبويدي ال يمتنعبون " سعد صالح"

وربمبا كبان هبذا منبي ظنباً . وافقة في مسألة أجازة حزب التحررعن الم -األمر ميسوراً 

ونتسباءل مباذا كبان موقبف األحبزاب . ربما كان ظناً في غير محلبه -مجرد ظن–حسناً 

! المعارضببة، خصوصبباً الثالثببة منهببا، هببل اعترضببت علببى عببدم أجببازة هببذا الحببزب؟

ي نشبر أدبياتهبا استمرار الهيبأة المؤسسبة لحبزب التحبرر فبي المطالببة، واسبتمرارها فب

واسببتمرارها فببي مواجهببة األحببزاب الثالثببة ومببن أجببل عقببد الجبهببة الوطنيببة . السياسببية

كان التماهل والعراقيل صبفة ببارزة فبي ! ستعطينا الجواب عن موقف األحزاب الثالثة

ولعببل حببزب . اجتماعببات األحببزاب لبحببث مسببألة تكببوين الجبهببة الوطنيببة قبببل إجازتهببا

أمبا عنبدما أجيبزت . جاوب أكثر في االهتمبام مبع حبزب التحبرراإلتحاد الوطني كان يت

األحببزاب، فقببد تبببدلت المواقببف، إذ كببان رئببيس الحببزب الببوطني الببديمقراطي يببرفض 

لكونها " عصبة مكافحة الصهيونية"اشتراك حزب التحرر لكونه غير مجاز، ويرفض 

التحبرر، ببل جمعية وليست حزباً؟ في الوقت نفسه، كبل األحبزاب تعلبم جيبداً إن حبزب 



 

 285 

والحبببزب الشبببيوعي أيضببباً، لبببم تكبببن تتبببوخى فبببي مناهجهبببا غيبببر القضبببية الوطنيبببة، 

الديمقراطية، خالص الوطن من المعاهدات الجائرة، تعبديل الدسبتور بمبا يتفبق والحيباة 

الديمقراطية الحرة، بحيث يكفل للمبواطنين، الحريبة الكاملبة فبي اختيبار مبن يمثلهبا فبي 

 .الذي يمثل أمانيها في الحياة المجالس النيابية، والحزب

حبين وصبلت اللجنبة . إن صبح أستشبهد بهبذا المثبل -كما يقولبون–أول الغيث قطر 

ولكبن . أمريكية، كان حزب التحرر في مقدمة الداعين لإلضراب العام بوجههبا-األنكلو

الشعب العراقي استقبل اللجنة بمظاهرة صاخبة، احتجاجا على ما عرف من توصياتها 

كانت هذه . في صالح الصهيونية، وظالمة بكل معاني الظلم للشعب الفلسطينيالتي هي 

ولكببن . اللجنبة قببد وصببلت بنبباء علببى الببدعوة الموجهبة إليهببا مببن قبببل الحكومببة العراقيببة

وقد ذكرها الحسني في . توصياتها جميعها كانت لصالح الصهاينة، وضد أبناء فلسطين

ال أتذكر . فصلة، كما ذكرها جميع المؤرخينكتابه تأريخ الوزارات في الجزء السابع م

أم أسبتدعي فقبط إلبى المحاكمبة بتهمبة البدعوة إلبى التظباهر؟ " حسبين"تماما هل أوقف 

مبا  -ببل أكثبر–فقدت كثيبرا  0089حتى  0056خالل الظروف التي مرت من األعوام 

واعتمبادا . دونت من نقاط ذكرياتي عن مسيرة حيباتي ومشباهداتي وبعبض مسبموعاتي

فببي . ى ذاكرتبي ومقارنبة بمبا أتبذكره بببعض المصبادر، أخبذت أدون هبذه البذكرياتعلب

المحكمببة وجهبببت إلبببى حسبببين، باعتبببباره رئبببيس الهيبببأة لحبببزب التحبببرر، تهمبببة إثبببارة 

إن الهيبأة المؤسسبة أصبدرت بيانبا إلبى : فأجاب. المظاهرة بوجه اللجنة االنكلو أمريكية

إلببى األحببزاب الخمسببة صببورة مببن الشببعب تببدعوه لإلضببراب بوجببه اللجنببة، وأرسببلت 

. البيان، وطلب استدعاء مسبؤولي األحبزاب المبذكورة إلدالء الشبهادة حبول الموضبوع

فقبد حضبر رئيسبه األسبتاذ دمحم مهبدي كببه " حزب االسبتقالل"ولم يستجب للطلب غير 

وشهد بذلك، وزاد فدافع عن حق حزب التحرر في الدعوة إلبى اإلضبراب وإن لبم يكبن 

وهكذا أطلق ! قال، فقد استدعيت أنا في كثير مما مر، قبل أن يجاز حزبنامجازا، ومما 

 . سراحه

البوطني "ولكبن حزبباً مرموقباً . أجل حين اندلعت المظاهرة، أيبدها حبزب التحبرر

قبال، إن المظباهرة شبوهت قدسبية . شجبها وأتهبم بإثارتهبا حبزب التحبرر" الديمقراطي

معبراً عن انفعال رئيسه كامل " األهالي"حيث صدر آنذاك عدد من جريدة ! اإلضراب

مباً بهبا حبزب التحبرر دون أن يبذكر وأشبار مبن طبرف مته. الجادرجي مبن المظباهرة 

نعببم يببا سببادة، فقببد جربنببا، وقاحببة المسببتعمرين، وكببم هببم يتببأثرون ألصببوات . االسببم

الشعوب، لذا هو ظن حسن ومؤدب مبنكم، لتقبابلوهم باالحتجباج الصبامت، اإلضبراب، 

كل ما قامت ببه وزارة السبويدي مبن إلغباء األحكبام العرفيبة، غلبق ! أو باإلضراب فقط

ت واإلفراج عن المعتقلبين وأجبازة األحبزاب، وإلغباء الرقاببة المفروضبة علبى المعتقال

وكبل أمبر ال . الصحافة، أمر هين، فتبدل الوزارات أيسر وأهون ما يحبدث فبي العبراق

 ً وسببنعرض فببي ! والمسببتقبل كشبباف. يسببر الوكيببل العببام ، يهدمببه بأيسببر السبببل أيضببا

ألحببرار وسببعد، خاصببة خببالل المواضببيع القادمببة كيببف انهببار مببا سببعى إليببه حببزب ا

بببين أرشببد العمببري والوكيببل العببام نببوري  0058البوزارات التببي تببم تشببكيلها بعببد عببام 
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والنجباح منبوط . وسيشتد الصبراع أكثبر فبأكثر. السعيد وصالح جبر، ومزاحم الباججي

أمره بمقدار مبا تتظبافر جهبود البوطنيين فبي جبهبة وطنيبة تسبتمد قوتهبا مبن إخالصبهم 

 .ير قدما إلى األماموعزمهم على الس

 وملاذا أرشد؟

؟ للسببيد الوكيببل العببام أعببوان -0/8/0058تشببكلت وزارتببه فببي -نعببم، لمبباذا أرشببد 

كثر، ينتظرون دورهم، كل مع قطب معلبوم، يببدو وكأنبه شخصبيته مسبتقلة لهبا كيانهبا 

 -أمببين العاصببمة-ولكببن أرشببد؟ أرشببد . الخبباص، وكأنببه يتمتببع بسببمعة وطنيببة خالصببة

ون عنه ما ال يجعله جديرا حتى بهذا المنصب، يعرفه سواق السبيارات، ويعرف الكثير

 ً كبان سبواق السبيارات يسبتخفون . انبه شخصبية مهبزوزة. ويعرفه فراشو األمانبة أيضبا

فإذا صادف مروره بشارع الرشيد، استعملوا المنبه في سياراتهم على لحبن . بشخصيته

اتهم التببي حببدثني بعببض أهزوجببة فاحشببة، كببان قببد أوصببلها بعببض صببحبه أثنبباء سببهر

وحببدثني . خببدمهم عنهببا إنهببا أقببرب إلببى سببهرات العبباديين منهببا إلببى اقببل رجببل محتببرم

واحد، أن السيد الرئيس الجديد، أبصر مرة فراشه الخاص، راكباً عرببة، ومرتبدياً ببزة 

وفي اليوم التالي . بيضاء وبيده مسبحة من نوع الكهرب فثارت فيه روح األرستقراطي

أعتببذر المسببكين  !بببه بكلمببات احتقببار، ثببم قببدم لببه كتبباب فصببله مببن الخدمببةاسببتدعاه فأن

، إنهبا مبن ـ رشبواتـ موضحاً إن ذلك من حقه فهو إنسان وشاب ولم يحصل عليها من 

وفبي اليبوم التبالي، دخبل .فلبم يجبد اعتبذاره. المحسنين الذين يزورونبك، الحترامبي لهبم

 ً هدده به انبه سبينهي ببه حياتبه إن هبو  عليه، فأغلق الباب من الداخل، ورفع بيده مسدسا

لم يلغ أمر فصله، وبدا السيد على حقيقته من الجبن، فكان يتوسل توسل الجبان البذليل، 

 . وتم للفراش ما أراد

وفببي وقببت عصببيب حيببث طغببى دجلببة، فكانببت كارثببة حلببت بببالمزارعين، جعلببت 

حبرار والحريبات، فهو أذن قرين سوء لهذا الحدث، هو فيضبان هباجم األ. أنينهم يتعالى

وكما أراد له سيده، الذي لم يَبَر . تقدم كجني أنطلق من قمقم. الحريات الضئيلة الكسيحة

. أن تقبدم علبى تمثيلهبا -األراجوزية-أهوجاً مثله يتحمل مسؤولية تتحرج جميع الوجوه 

فأسببتهدف فببي المقدمببة عصبببة مكافحببة الصببهيونية، والهيببأة المؤسسببة لحببزب التحببرر 

طل جريدة عصبة مكافحة الصبهيونية بحجبة نشبرها دعبوة الهيبأة المؤسسبة فع. الوطني

لحزب التحرر البوطني إلبى إعبالن اإلضبراب، وزج بأعضباء الهيبأة المؤسسبة لحبزب 

وهباجم الصبحافة الوطنيبة، فأنبذر بعضباً، وسبحب امتيباز أخبرى، . التحرر في التوقيف

، وصبادر أعبداد مجلبة وأنذر ثالثة، ولفت نظر إلى ثالث جرائبد، وعطبل جريبدة حبزب

ثم عدا على الصحافة الحزبية، وأحبال مبديري ورؤسباء تحريرهبا إلبى . قبيل صدورها

لنشببرها خبببر وصببول قببوات  4/8/0058فقببد أنببذر جريببدة الببرأي العببام فببي ! المحبباكم

ولفت نظر جريدة  29/8وعطل جريدة صوت األحرار في . إنكليزية إلى ميناء البصرة

مببن مجلببة  00وصببادر العببدد . حببرار لسببان حببزب األحببرارالبببالد والنببداء وصببوت األ

وامتببدت يببده إلببى الصببحافة الحزبيببة فعطلهببا، وأحببال رؤسبباء . الببوادي قبيببل صببدوره

تحريرها إلى المحاكم رغم أن القبانون ال يجيبز تعطيبل صبحف األحبزاب السياسبية إال 
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وقبدم  20/6وعطل جريدة السياسبة جريبدة حبزب اإلتحباد البوطني فبي . بحكم المحكمة

رئيس الحزب األستاذ عبد الفتاح إبراهيم للمحاكمة بسبب نشره أربع مقاالت بالعنباوين 

تحبت "و 00/6فبي " مباذا وراء حبادث سبنجار؟"و 4/6فبي " أيبام كأنهبا البدهر"التالية 

في " معضلة سوء الفهم وفخامة رئيس الوزراء"و  00/6" ستار الحملة على الشيوعية

29/6 . 

مبة األسبتاذ نباظم الزهباوي المبدير المسبؤول لصبحيفة حبزب قبدم للمحاك 0/0وفي 

كما قدم عدداً من قبادة اإلتحباد " مذبحة كاورباغي"اإلتحاد الوطني لنشره مقاالً بعنوان 

الوطني ممن كتبوا مقاالت في السياسبة وهبم، شبريف الشبيخ، عببد هللا مسبعود، موسبى 

وأقببام . كراهيببة الدولببة وكانببت التهمببة، أن المقبباالت كانببت تشببجع علببى. الشببيخ راضببي

وانعكسببت هببذه . دعببوى أخببرى علببى الزهبباوي وعبببد هللا مسببعود لنشببر األخيببر مقبباالً 

 4/0السياسببة علببى العبباملين فببي الصببحافة، فأعلنببت نقابببة المطببابع إضببرابا عامبباً فببي 

تولبت " األخببار"و " العالم العربي"أيام، لم تصدر خاللها غير جريدتين هما  0أستمر 

لم تقف ! ما في مطابعها، وقام بتوزيعها مفوض شرطة فشكرته الحكومةالحكومة طبعه

القوى الوطنية مكتوفة األيدي تجاه هذا االندفاع األرعن، ليثبت لسيده انه كفوء لرئاسبة 

نوري ! ولعل السيد قد ضرب عصفورين بحجر -أمين عاصمة-الوزارة، أكثر مما هو 

أوالً ليكشبف شخصبية أرشبد  -فبي رأيبي- السعيد أراد بإسناد رئاسة البوزارة إلبى أرشبد

وثانيباً، انبه لبم يجبد شخصبية . المهزوزة للعراقيين، فربما كان يعبرف عنبه رغبتبه فيهبا

. فقد كانت أعماله نقمة حاقد على السياسيين والشعب. سياسية تقوم بمثل ما قام به أرشد

يمهبد لمجيئبه وبحجة مكافحة الشيوعية، صب حقده على جميع الفئات الوطنية وأخيراً ل

فقبد قبدم نبوري مهووسباً لبم يعبرف أحبد قبلبه بمثبل مبا !. بعد هذا مستريحاً بجهود غيره

اتجاهباتهم، حتبى البذين  -على اختالف-عرف به من عدم احترام الشخصيات السياسية 

فكانببت افتتاحيببات الجرائببد الوطنيببة، وكانببت . هببم محسببوبون علببى السببيد الوكيببل العببام

عن جرأة بالغة، وصراحة متناهية، تعبر عن مدى احتقارها لبه  المقاالت بعناوين تعبر

وإلجراءاته التي لم يحدث أن أقدم عليها من قبله أحد، ألن اآلخرين كانوا على أية حال 

 ً  .يحترمون أنفسهم، ويحسبون حساب المستقبل، كما يبدو إنهم ينظرون إلى بعيد أيضا

الجاريببة فببي فلسببطين،  وحببين تفجببرت مظبباهرة صبباخبة احتجاجببا علببى المظببالم

 ً وكان حادث المظاهرة . استعملت الشرطة السالح لتفريقها بعد أن لم تجد هراواتهم نفعا

طالبب وعبامالن  قبد نجبم عنبه قتبل خمسبة أشبخاص مبنهم 20/8/0058التي جرت في 

قامت جمعية العصبة وحزب التحرر بمظاهرة حاولت  حزيران 6وفي . وجندي وطفل

جرح وأصبيب . ين عدة مرات فقاوموها فردت عليهم بالسالحالشرطة تفريق المتظاهر

والببذي عرفتببه إذ ذاك إن األحببزاب األخببرى لببم تؤيببد هببذه . عشببرة مببنهم مببات أحببدهم

وكان الموقوفون من أعضاء حزب التحرر قد أعلنوا إضبرابهم عبن الطعبام . المظاهرة

ع إن حسبين فنقل بعضهم إلبى المستشبفى وأشبي 24فتدهورت صحتهم حين بلغ يومه الـ 

فتجمعببت . مد الشبببيبي قببد مببات نتيجببة إضببرابه وامتناعببه عببن نقلببه إلببى المستشببفىـمحبب

وأتضبح . جماهير الحزب في ساحة باب المعظم ليقتحموا السجن ويأخذوا جثمانه عنوة
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وفبي كركبوك نظبم . لهم عدم صحة الخبر فساروا متظاهرين، يهتفبون بسبقوط البوزارة

عظببم إضببراب مببن أجببل مصببلحة الببوطن ونهببب أ -0058تمببوز -عمببال شببركة الببنفط 

كان اإلضبراب مبن أجبل زيبادة األجبور، ومطالبب أخبرى . المستعمرين لثروته النفطية

وكببان . والحقيقببة أن اإلضببراب كببان بتنظببيم الحببزب الشببيوعي. تخببص حيبباة العمببال

تمببوز دبببرت الحكومببة مجببزرة ضببد  02وفببي . مضببربا للمثببل فببي االنببدفاع والبسببالة

االعتداء على العمبال كبل الفئبات، وعبم االسبتنكار كبل القطبر للسياسبة  العمال، وقد هز

وأصبيب العشبرات فأعلنبت المدينبة  08وقتل أكثبر مبن . الهوجاء التي سار عليها أرشد

وهبّببت شببرطة أرشببد يواجهببون العمببال العببزل بهببراواتهم الغليظببة ثببم . إضببرابا عامببا

. ية هزة كيبان الحباكم األهبوجفكانت صيحة الوطنيين من رجال األحزاب داو. بالسالح

كانت اعتداءات الشرطة قاسية ومكشوفة لم تستطع وزارة الداخلية أن تعتذر عنها، وقد 

وفببي هببذه الظببروف أي فببي عهببد الببوزارة األرشببدية، . أسببتنكرها حتببى مؤيببدو الوكيببل

بأشببد منهببا وأقببوى  0009ووزارة نببوري التاسببعة التببي همهببا التهيببؤ لتجديببد معاهببدة 

والتي نشط حزب التحرر الذي تزعمه حسبين لفضبح األسباليب التبي يتوسبلون أغالالً، 

أنببدفع بهببا حسبين وحزبببه إلببى خببوض غمببار السياسببة بحببرارة . بهبا إلببى الغببرض اللئببيم

وبببين مؤلفببات عببن " رسببائل التحريببر"وانببدفاع شببديدين، بببين نشببرات يصببدرها باسببم 

، وسببيطرة علببى الببذهب المعاهببدات البريطانيببة العراقيببة، والتببي هببي سالسببل وأغببالل

عصببببة مكافحبببة "وببببين خطبببب يبببدعى إللقائهبببا فبببي الحفبببالت وفبببي جمعيبببة . األسبببود

-ومظاهرات صاخبة يثيرها ليكشف األحابيل التبي يظهبر بهبا االسبتعمار " الصهيونية

 ً فبي هبذا الوقبت بالبذات نشبرت جريبدة . ترك الخداع وتزيبا بمظهبر الزاهبد التقبي -ثعلبا

كلمة تعتببر مبن أردأ مبا يفكبر ببه أعبداء الحريبة، هبذا  29/09/0058بتأريخ " السجل"

ولبيس مبن المعقبول أن يكبون . آل الشبيبي عائلة عريقة في توارث العلم البديني)نصها 

وبناء على ذلبك فقبد اتصبلت بنبا شخصبية شببيبية كبيبرة فبي . في أفرادها شيوعي واحد

عبن حسبين دمحم إنمبا هبو دائرة رسمية، والتمست منها أن تنبه الصحفيين بأن ما تنشبره 

وقبد (. ؟!خارج عن هذه العائلة، إذ هو من عائلة أخرى، وال صلة قرابة له بهذه العائلبة

وكتب التبراجم النجفيبة وغيبر النجفيبة تعبّرف . أرسل حسين الجريدة إلى الشيخ الشبيبي

يخ انه الشيخ دمحم ابن الشبيخ علبي االببن األكببر للشبيخ دمحم والبد الشب. من هو والد حسين

الشبيخ جبواد والبد كبل مبن الشبيخ )حميد، عبد الرضا، وعبود : جواد  وأخوته اآلخرون

نحبن (. المحقبق"/ صبارم"دمحم رضا ودمحم باقر، وهو عم الشيخ دمحم والبد الشبهيد حسبين 

لبببيس الفتبببى مبببن يقبببول كبببان   إن الفتى من يقول ها أنا ذا: )ندين بالقول المشهور

وال يسبرنا أببداً أن نحسبب (. م آلدام وآدام من تبرابكلك)والحديث الشريف يقول (. أبي

ومبا قالبه الشببيبي  . على آل الشبيبي، ولبيس لنبا فبي الجهباد، أو دار العلبم واألدب مكبان

 : الشيخ دمحم رضا

 كذذذذأن سذذذذر الحيذذذذذتاة المسذذذذتكن بنذذذذذا

 

 صذذذذفية مذذذذن صذذذذفايا الواحذذذذد ا حذذذذد 

 فمذذذن جذذذدودي لبذذذائي ا لذذذى  بذذذي 

  

 ولذذذذذذديإلذذذذذذـي ذاهذذذذذذتبة منذذذذذذي إلذذذذذذى  
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انبه لكبل مبن يفهبم . سر الحيباة هبذا لبيس خاصباً وال وقفباً علبى آل الشببيبي وحبدهم

مضافا إلبى هبذا إننبا . الحياة وما يترتب عليها من واجب إزاء نفسه، وإزاء وطنه وأمته

وفبي " السبجل"نعتقد إن الشخصية الكبيرة أجل من أن يصدر عنها البذي تقولبه جريبدة 

ّب فيببه كببل ذي شببعور وطنببي ضببد تجديببد المعاهببدات هببذه الظببروف بالببذات الببذي هبب

الظالمة، ونحن من ضمن أولئك العراقيين الغيارى، أحزاباً وأفبراداً، ثبم ال نجهبل نحبن 

إن فببي آل الشبببيبي، كمببا هببو فببي كببل األسببر " السببجل"وال المسببؤولون فببي جريببدة 

ويبدعي، والعوائل، من هو من رتب البرجوازية، وله تفكيرهبا فبال غراببة، أن يتنصبل 

إنّبا مبن األسبرة مبن : )ورغم كل هذا، ورغم أنف من يؤمن بصحة هذا ويصدقه، نقبول

أي لحببباء " لبببحّ "صبببميمها، وأبونبببا والشبببيخ الشببببيبي أبنببباء عبببم كمبببا يعببببر الشبببعبيون 

 !(. الشجرة

ومن المضحك أن تقوم الحكومة العراقية في هذه الظروف بدعوة أم كلثبوم لتحيبي 

وبمناسببة مقبدم أم كلثبوم نشبرت قصبائد . منكبوبي الفيضبانوربمبا كانبت إلغاثبة ! حفلة

لكبن . كثيرة من الشعراء يحيون بهبا أم كلثبوم، الزهباوي، الرصبافي، دمحم بباقر الشببيبي

الشبيبي الكبير الشيخ جبواد، كبان حينهبا طبريح المبرض مالزمباً فراشبه، هبزه مقبدم أم 

اء فهبو عاتبب متبألم، كلثوم فشارك هو اآلخر بقصيدة خبالف كبل مبن حياهبا مبن الشبعر

وآسبف، أسبتغرب الغنباء والطبرب فبي وطبن يبئن شبعبه مبن ظلبم االسبتعمار وأعوانببه، 

 :أقتطف منها هذه األبيات

 تغذذذردين وذي ا وطذذذتان مذذذا برحذذذت

  

 تبكذذذذذذي لتذذذذذذذكار توزيذذذذذذتع وتقسذذذذذذيم 

 يذذذذد هيذذذذأ البافذذذذتر المن ذذذذوم دعوتذذذذه 

 

 من ذذذتا لكذذذل عميذذذق الشذذذدش مقذذذتروم 

 زعتذويوهذذذذذتا ولذذذذذم تبذذذذذترد ل ذذذذذا يذذذذذ 

 

 وبا ذذذذذذتتوها بتخصذذذذذذي  وتسذذذذذذ يم 

 سيان لل اجس المحذزون فذي وطنذي 

 

 ترنيمذذذذة الذذذذورش أو تننذذذذتابة البذذذذوم 

 هذذذذذي البذذذذتالد فمنذذذذتدوم بذذذذال جذذذذدة 

 

 إن طفذذذذت في ذذذذا وموجذذذذود كمنذذذذدوم 

 يمذذترية الذذتدو  يذذومي وانذذدبي اممذذتا 

  

 

 مخنوية الصوف فذي أوطان ذا يذومي 

إن فيضان دجلة والفرات مهما دّمبر مبن مبزارع وقبرى، فإنبه أيضباً يخلبف عطباء  

أما طغيان أرشد وقبد عبم . ويلئم جراحاً مما يزيد األرض قوة وحيوية من غرينه ومائه

ويبببدو أن أرشببد شببعر بببرأي النبباس فببي . العببراق فقببد تببرك آثبباراً لببن ينسبباها النبباس أبببداً 

نفي مبا دار حبول وزارتبه، فصبرح إن وزارتبه وزارته، فحاول أن يتملق األحزاب، وي

قبببادة األحبببزاب مبببازالوا يعبببالجون تلبببك !. انتقاليبببة، وإنهبببا سبببتكون أرحبببب البببوزارات

الضببربات القاصببمة والمهينببة للشببعب بتقببديم العببرائض للمسببؤولين يطببالبونهم بببإطالق 

ففبي أوائبل تمبوز أجتمبع . حرية الصحافة المعطلة والكف عبن التضبيق علبى الحريبات

وحين عاد عبد اإلله مبن زيبارة . ة األحزاب وقابلوا األمير زيد نائب الوصي وأرشدقاد
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لندن قابله رؤساء األحبزاب الخمسبة، وشبرحوا لبه أوضباع الببالد الخطيبرة التبي أشبار 

فماذا كان الرد؟ لقد قرر السفر إلبى مصبيف سرسبنك وإصبدار إرادة ملكيبة . إليها القادة

رشوة وضيعة لفئة مبن أبنباء الشبعب ليشبتري . إذنهكذا ! بمنح نصف راتب للموظفين

 09/6وقام حزبا الوطني الديمقراطي واإلتحاد الوطني بعقد اجتماع فبي ! رضا الشعب

وقد حضر هذا االجتماع خمسة آالف شخص، طالبوا فيه بتنحي الوزارة األرشدية عن 

د، بعبد اسبتقالت وزارة أرشب 08/00/0058ويبوم . الحكم والمجيء ببوزارة ديمقراطيبة

ذهبببت وزارة )أن نفببذت كببل مهماتهببا الرعنبباء والشببريرة، حينهببا قالببت جريببدة األهببالي 

 (.أرشد غير مأسوف عليها
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 الفصل الثالث






 األمر املبيت



 املعلم اجلديد

مببن الببدروس التببي أعشببقها، وأهببتم فببي تدريسببها بشببغف، وأجببذب طلبتببي إليهببا 

حتى هذا العبام لبم يكبن لبدينا . هكذا كانوا يسمونها" الواجبات المدنية"وأشوقهم لتفهمها 

لطلبتنبا كنبا نعبد الموضبوع ونجملبه . كتاب مخصص لتدريس مواد المنهج لهذا البدرس

يبقى األمر على مدى إحاطة المعلم ببعض مواد المبنهج، . في الصف الخامس االبتدائي

 .وقدرته على تحويلها إلى موضوع سهل ومستساغ لدى الطالب

" تببادل المنفعببة"حبدث ذات يبوم أن دخلبت الصبف الخبامس، ورسبمت الموضبوع 

سببب انعبدام وجبود كتباب ال أتبذكر . كان هذا العنبوان أحبد مبواد المبنهج المقبرر إذ ذاك

مقرر بهذا الشأن، ربما كان في طريقه للطبع والتعميم، فقبد كانبت كتبب الدراسبة كثيبراً 

 . ما تتبدل تبعاً لمكانة المؤلف من ولي األمر الذين بأيديهم زمام الوزارة

من األساليب التي أتبعها في تدريسي، أن ألقي العنوان وأطلب من الطلبة من يقدر 

ثببم أكثببر مببن االستفسببار، عببن مختلببف . رمببي أو يشببير إليببه هببذا العنببوانتوضببيح مببا ي

أثير روح التنافس بين تالمذتي، أحاول دفبع الجميبع . المدلوالت عليه وما ينطوي تحته

". السبببورة"وأسببجل الجببواب الصببائب علببى اللوحببة السببوداء . فببي المشبباركة لإلجابببة

هبادي عببد الرضبا ". هبادي"طالبب سألت، فرفع الطالب سبابتهم، بدأت كالعادة بأذكى 

الجبري، طالب نحيف الجسد على محياه صبفرة، وفبي عينيبه بريبق لكبن أجفانبه ذابلبة، 

عرفت ذكاءه، وأدركت روعة أحاسيسه من أسئلته التي يقصدني فيها أثناء تجولي ببين 

الطلبة أثناء الفرص في اليوم الخاص بمراقبتي التي هي فرض على كل معلم، يوم فبي 

وسأذكره . وفهمت أيضاً انه يطالع ما يقدر عليه من كتب أخيه. وع، حسب المعتاداألسب

 . في مناسبة أهم في حياته في المواضيع األخيرة

 نعم يا هادي، أجب ما معنى تبادل المنفعة؟  -

 :بعد اإلجابة طرحت السؤال الثاني

 ما الفرق بين تبادل المنفعة واالستغالل؟ -

 .كن هادي وحده رفع سبابتهبدا على الطلبة سكون، ل
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كان القادم  هو مدير المعبارف  السبيد . أحسست أن أحداً قد قدم، وألتفت نحو الباب

حبين . واتكأ على بباب الصبف، قبرب العتببة. أشار إلّي أن أستمر. عبد الوهاب الركابي

أستقل لواء كربالء بمديرية معارف، كان السيد عبد الوهباب الركبابي ثباني مبدير يبدير 

كان من ناحية معلوماتبه جيبداً لكبن مبن ناحيبة تبأثيره فبي الوسبط . ة أمور التعليم فيهادف

الذي يعيش فيه والوسبط التعليمبي لبيس بالمسبتوى المتكبافئ مبع درجتبه وكيبان مديريبة 

وتبببين لنببا بعببد هبذا ، انببه يسببير أمببوره فبي المجببامالت والمداهنببة ولببيس بقببوة . معبارف

توفيبق "هذا حين اصطدمنا بإدارة قائممقبام النجبف شخصيته ودرجة مسؤوليته، عرفنا 

 ". عذار

 !أجب يا هادي

الفرق إذا كان التبادل بين أثنين أو أكثر يختلفان بالقوة فهبو اسبتغالل ال : قال هادي

 !تبادل منفعة

 وكيف؟ -

 !كالمعاهدات التي تتم بين شعب ضعيف ودولة قوية مثالً  -

 أوضح؟ -

. بريطانيببا ليسببت المعاهببدات القائمببة مببن نببوع تبببادل المنفعببةمببثالً مببا بيننببا وبببين  -

. وعرفناها جيداً حين جاءت عقب طردها العثمبانيين مبن العبراق. فبريطانيا استعمارية

 !وبرهنوا بعد هذا على كذب هذه المقولة -جاؤا محررين ال فاتحين-صرحوا إنهم 

فأشبار إلبّي أن ! يركنت أتجه اتجاها بحيث أشرف على الصف، وأراقب السيد المد

وجبدت حضبرته قبد ببدا عليبه أرتبباك، . خرجت فابتعدنا عن الصبف قلبيالً . أتوجه نحوه

فيتمتمهببا تمتمببة . كانببت الكلمببات تتسببابق مببن لسببانه. واحببتقن وجهببه مببن انفعببال واضببح

 .متقطعة على غير ما عرف عنه من قدرة على الحديث والنكتة البارعة

رأيك؟أنبت تعبرف أن فيصبل ملبك العبراق،  شبتريد تتكلم؟أنبت شبنو: صاح بوجهي

واضع صورة ملكة بريطانيا على الجدار فوق رأسه؟هذا كالمك سياسة، تخريب، هجم 

 !بيوت

 !وهو مصيب. انه جواب الطالب، ولست أنا. عافاك هللا -

ثببم . كانببت أنفاسببه تتالحببق، وكأنببه كببان يمببارس هرولببة ليخفببف مببن وزنببه الثقيببل

المدرسبة، عنبد سبماع صبوت السبيد المبدير بدرجبة ملفتبة  تراجع، وقد صعد إلينبا مبدير

للنظببر، بينمببا أحتشببد طببالب الصببفوف األخببرى تبباركين رحببالت الببدرس، ومعلمببوهم 

 .ينظرون إلينا بدهشة

 !أنا جئت ألسألك عن تحٍد غريب منك، ومن بعض الذين تشدهم إلى صفك: قال

 أمر غريب يا أستاذ، ماذا تقصد بهذا؟ -
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 ...!المعلمين ممن هو في صف فئتكأنك وبعض أفراد  -

 !قل يا سيدي قل. قل وهذا أشد غرابة -

لم تكتِف بنفسك، فحرضت ! أنك ترفض أن تدفع بدل اشتراك مجلة المعلم الجديد -

 لماذا؟ . آخرين

االشببتراك -بموجببب الببنص المثبببت علببى غببالف المجلببة . أنببا مخيببر باالشببتراك -

ً ويمكنك االتصال باآلخرين ال. -اختياري  .ذين قاطعوها أيضا

 :وقال. وأشتد الجدل، فكان منطقياً تارةً، وتهديداً تارةً 

 !إن نقلت إلى أبعد قرية! ال تلم غير نفسك إن عوقبت -

 والتفت إلى مدير المدرسة يسأله أهو متزوج؟ وله أطفال؟ هل يمتلك دارا؟

 !اذوغالبية المعلمين هنا ال تمتلك دارا يا أست. نعم وله أربعة أطفال -

-  ً  ". شفاثة"ستنقل إلى . حسنا

 !أين ما أحل فلست إال في بلدي العراق. ال بأس: أجبته

طال الجدل، وغادر المدرسة غاضباً، بعد أن ناقش آخرين كانوا أيضباً قبد قباطعوا 

وعلمت بعد هذا أنه التقى كل الذين قاطعوا المجلة من معلمبين ومدرسبين، وقبد . المجلة

ن أنبه السيد المدير قائالً، أنت مدرس ثانويبة فمبن المؤسبف أن أنفعل أحد المدرسين حي

. فغبادر الثانويبة مبنفعالً . فردّ على المبدير بكلمبة قارصبة. -وذكر أسمي-يحرضك معلم 

لتسمع جمعيبة "وقد صغت ما دار بيني وبينه بكلمة بعنوان  0/02/0058حدث هذا في 

فنشببرت بتبباريخ . ب الشببعبلسببان حببال حببز" الببوطن"، أرسببلتها إلببى جريببدة "المعلمببين

تصبدرها وزارة " المعلبم الجديبد"ومجلبة . مع حبذف بعبض فقبرات منهبا 20/0/0054

المعارف، في التربية بمختلف مواضيعها، واالشبتراك فيهبا، كمبا هبو مرسبوم عليهبا إذ 

ً  299ذاك اختياري، وبدل االشتراك  لكنهبا ضبحلة ومقصبورة علبى أقبالم معينبة، . فلسا

وغالببباً مببا يكببون ذاك التنبباول بعيببداً عببن . المعلببم والتعلببيم إال نببادراً وال تتنبباول مشببكلة 

 .أما الوخز واللوم فكثير. بشكل علمي عميق -واقع المعلم والتعليم-مالمسة الواقع 

كانت جمعية المعلمين هي األخرى، ميتة ومحنطة، ال تعرف عن المعلبم شبيئاً وال 

تببدل أمرهبا فبي السبنين األخيبرة للعهبد وكانت ال تخطبر علبى ببال معلبم، و. تهتم بأمره

، وصبارت تقبوم بتسبليف -المحافظبات-الملكي نوعاً مبا ففتحبت لهبا فبروع فبي األلويبة 

. المعلمين وفق شروط خاصة، المرض، البوالدة، البنباء، وضبمن تحديبد لمقبدار السبلفة

غيببر أن هيآتهببا اإلداريببة أيضبباً كانببت لهببا حصببة األسببد فببي التصببرف لهببا ومببن يببوالي 

وقبد ثبار عليهبا المعلمبون عنبدما أنهبار النظبام الملكبي، وأعيبد تشبكيلها . متنفذين مبنهمال

وعلبى أثبر نشبر الكلمبة زار . ممن كرسوا حياتهم لخدمة المعلم، وسأذكر هذا في مكانبه

المدرسة يحمل الجريدة، ولكن بوجه باسبم، وقبف قبالبة بباب الصبف علبى بعبد متبرين، 
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 سرع ما أرسلت ما دار بيننا في جريدتكم؟ما أ: وقال. حياني فرددت التحية

 !جريدتكم؟ ماذا تعني أستاذ؟ أنا مازلت غير مشارك في المجلة -

 .أقصد جريدتك، وليست مجلة المعلم الجديد -

 !ال غيرها -المعلم الجديد-تقول جريدتكم، للمعلمين مجلة  -

لبو  .وأرانبي جريبدة البوطن!". جريبدة الحبزب"فدنا من باب الصبف وقبال بهمبس 

! كببان رجببالً عاديبباً هببان األمببر، ولكنببه مسببؤول عببن التربيببة والتعلببيم فببي لببواء كامببل

ال أدري إن كان حقباً ال يعلبم ! فضحكت، ألهذا الحد،  أهو ساذج؟ كال إنه خبيث الطوية

ليست لها عالقة بالحزب الشيوعي، إن لم تكن ضده، أو ضد قيبادة " الوطن"إن جريدة 

فح الجرائبد، منهبا جريبدة البوطن يبدرك ذلبك مبن مقباالت ، وكبل مبن يتصب-إذ ذاك-فهد 

وكانببا إذ ذاك مببن جماعببة األسببتاذ عزيببز " عببامر عبببد هللا"و" عببباس بببالل"كتبببت بقلببم 

واألسبتاذ عزيبز شبريف . شريف، كانوا يهاجمون بها آراء الحزب الشيوعي وقيادة فهد

وحكامببه علببى  معببروف بآرائببه التقدميببة، وأسببس أفكبباره، وقببد أسببتهدفه العهببد الملكببي

اعتباره واحداً من زعماء اليساريين، وطبورد، وأوقبف، وحبوكم، بسببب نضباله العنيبد 

ومبن الجهبل الفاضبح أن ال يببدرك . ضبد حكبام العبراق البرجعيين والمببوالين لالسبتعمار

حكايبة . المرء الفرق القائم ببين اتجاهبات األحبزاب، وإن التقبت فبي مقاومبة االسبتعمار

نقاش حبول موضبوع الواجببات، كالهمبا مؤشبر لمبا يحباك ويبدَبَر االشتراك بالمجلة وال

كمبا انبه يبرتبط وبتأكيبد بمبا قمنبا ببه خبالل أزمبة . ضد عدد من خيرة المعلمين الواعين

المخضببرات والمببواد الغذائيببة، وبيببع حصببتنا مببن القمبباش أيببام القائممقببام توفيببق عببذار 

ً ومـا عـشَت أراَك . ومعاون الشرطة عبد الرحمن دربندي  !الدهـر عـجـبا


 اخلداع أبرز صفات الثعلب

أي بعبد أكثبر مبن شبهرين علبى  00/0/0054حين جاء نبوري السبعيد إلبى الحكبم فبي 

استقالة أرشد العمري، ألغى قرار تعطيل جميع الصحف، عدا جريدة العصبة، التبي أغلقبت 

مهبات وظهر كتقبي يطلبب الخيبر للجميبع، ويمسبح البدموع مبن عيبون األ. أيام وزارة أرشد

، ليبببدو "نببوري"لقببد جبباء اختيببار . واآلببباء الببذين فقببدوا أبنبباءهم خببالل العواصببف الهوجبباء

فماذا سيفعل؟ دعا رجال السياسة مبن !. بمجيئه هذا وكأنه بريء مما جنته يدا أرشد العمري

وكانبت ! ويضمن لهم أن يحقق مبا يشبترطون. مختلف األحزاب، أن يشاركوا بوزارته هذه

ينهببا، دعببم الحيبباة الحزبيببة، وفببتح فببروع لهببا خببارج بغببداد، وحريببة شببروط األحببزاب ح

حقباً إن البذين قبلبوا المشباركة، قبد نسبوا انبه . االنتخابات، وعدم التدخل من جانبب الحكومبة

ثالثة أحزاب تقدمية، لم تكتبف ببرفض البدعوة، ! ثعلب ماكر، وان بدا مرتدياً مسوح الزهاد

تيت الحركبة الوطنيبة، وتبوريط شخصبيات معروفبة بل جابهت هذا اإلدعاء، بأنه لغرض تف

 . بصالبتها ونهجها، ليحدث بينها وبين أمثالها فجوة وشقاق

حببين دعببا نببوري األحببزاب للمشبباركة اسببتجاب لببه الحببزب الببوطني الببديمقراطي، 

بينمبا دعبت األحبزاب التقدميبة الوطنيبة إلبى عبدم تصبديق نبوري لمبا . وحزب األحرار
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ني أعتبببر مقاطعببة االنتخابببات أنجببح وسببيلة لفضببح الغايببة فحببزب اإلتحبباد الببوط. تعهببد

فبنحن : )وحزب التحرر، بلسان رئبيس الهيبأة حسبين الشببيبي قبال فبي كتاباتبه. المبطنة

أذن ننبه المواطنين إلى خطبر األخبذ ببزعم انتخاببات حبرة، والبى خطبر االشبتراك فبي 

بريببر بقببباء النفبببوذ هببذه االنتخاببببات التببي يبببراد بهبببا اإلتيببان بمجلبببس ووزارة مكلفبببة بت

واالمتيازات األجنبية، ومكلفبة بالتصبديق علبى المشباريع، والخطبط االسبتعمارية التبي 

إن اإلنكليز هم الذين أوحوا بمجيئهبا ألحكبام سبيطرتهم . يراد إعطاؤها الصفة الشرعية

 (.25/02/0058في " القاعدة./ "على مقدرات البالد

 ً علّي أن أذكرها للتأريخ، ولست ممن  وتحضرني التفاتة رائعة من فهد، أرى لزاما

قبيل سقوط وزارة أرشد العمري، كان الحبزب قبد عقبد اجتماعبا فبي دار أحبد . يتعصب

رفاقه في راغبة خاتون، وبعد أن انفبّض االجتمباع وخبرج أكثبر األعضباء، خبرج فهبد 

بينمبا كبان . وزكي وحسين وأنا وسامي نادر، بانتظام مقرر في ساعة متأخرة من الليبل

ال أستطيع االنتظار، أريد أن : هد يمشي على مسافة معينة توقف ينتظرنا، دنونا، فقالف

تسباءلنا، وكيبف هبذا؟ أجباب !. أقول لكم، إن دمحم حديد سبيكون فبي األيبام القابلبة وزيبراً 

وصبببلنا البيبببت، فبببأخرج جريبببدة ! عنبببدما نصبببل إلبببيكم، سأوضبببح ذلبببك، إنبببه اسبببتنتاج

ا مقببال لألسببتاذ دمحم حديببد فيببه عبببارة تشببير إلببى إن كببان فيهبب. اإلنكليزيببة" نيوستسببمان"

اإلنكليببز مببازالوا يفهمببون العببراق والعببراقيين كفهمهببم لببه أوائببل أيببام احببتاللهم، إنهببم 

وقد ظهرت وجوه . يجيئون إلى الحكم بوجوه عرفها العراقيون وفهمها جيداً وسئم منهم

كليزية ولبم أكتبب نبص كلمبة دمحم أنا ال أفهم اللغة اإلن! محترمة في أفق السياسة والثقافة

وعقبب فهبد، إن هبذه العببارة لفبت . حديد من الجريدة، لبذا كتببت مؤداهبا قبدر مبا أتبذكر

ً . نظر لهم  !. وعلى األكثر سيأتون به يوما

فلما أعلن عن تشكيل وزارة نبوري التاسبعة، ودعبا إلبى مشباركة األحبزاب لبه فبي 

ء البوزراء الجبدد، فكبان مبن بيبنهم الوزارة وفق ما يريدون مبن شبروط، وأعلنبت أسبما

وأشبار نبوري إلبى إن وزارتبه ضبمت . وآخر عن حزب األحبرار. للتموين" دمحم حديد"

 ! عضوين من وزارتين فقط، ألنها ائتالفية

أما حبزب التحبرر . وقاطع حزب الشعب االنتخابات أيضاً وأصدر بيانا بهذا الشأن

احتجاجببا علببى أسبباليب الببوزارة  فانببه لببم يكتببف بالمقاطعببة، بببل قبباد مظبباهرة صبباخبة

حسببين " فقببد أسببتأجر حببزب التحببرر دار ملهببى الفببارابي ليلقببي فيببه رئيسببه. السببعيدية

وقبد صبودر الخطباب مبن " موقفنا من الوزارة الحاضرة"خطاباً كان بعنوان  "الشبيبي

ولما حضرت جماهير الحزب وجدوا محل االجتماع مغلقاً ومختوماً بالشبمع، . المطبعة

واقفببة علببى الببباب تمنببع الوافببدين، مببع إن االجتمبباع مببأذون مببن المتصببرفية  والشببرطة

فأثارها المجتمعبون مظباهرة رائعبة، قاومتهبا شبرطة نبوري، فقاومبت . حسب األصول

وأعتبر رئيس الحزب الوطني البديمقراطي هبذه المظباهرة . هي الشرطة بما استطاعت

وقبال . ا علبى االنسبحاب منهبابأنها جباءت إلحبراج موقبف حزببه مبن البوزارة، وَحْمِلهب

إنهم مخطئبون إذا كبانوا ) 08/02/0058بتأريخ "صوت األهالي"على صفحة صحيفته
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وبعض رفاقبه وكثيبرون مبن " حسين"وأعيد (. يقصدون ذلك ألن حزبنا أستقل بأعماله

بست سنين بسببب  -بعد حين-وحكم على حسين . قبض عليهم في المظاهرة إلى السجن

 . المظاهرة والخطاب

وفعالً فان نبوري الثعلبب بعبد أن شبكل البوزارة، نقبض عهبوده بأسباليبه المعروفبة 

فأعتذر عبن فبتح الفبروع لألحبزاب، بحجبة أن األمبر موكبول إلبى . التي ينفذها عمالؤه

ولببم تجببد كببل . متصببرفي األلويببة، وعلببى األحببزاب أن يقببدم منتسبببوها الطلببب إلببيهم

بواجبهم، كمبا يريبد، فبي التبدخل بشبؤون كذلك قام عمالؤه . المحاوالت مع المتصرفين

االنتخابببات، لببذا لببم يفببز حببزب االسببتقالل وهببو يلتقببي مببع نببوري السببعيد فببي كرهببه 

للشيوعيين والشيوعية مع اختالف في طريقة التعامل، ولكنه يرى أنها عقيبدة يجبب أن 

فهذا تقاوم بعقيدة، ونظام اقتصادي يجب أن يقابل بنظام اقتصادي، ال بالقوة واإلرهاب 

وانكشفت مزاعم نوري السعيد حول حرية االنتخابات، فاسبتقال وزيبرا . ما يزيدهم قوة

وقالببت جريببدة السياسببة، لقببد توقعنببا كببل هببذا وحسبببنا . الببوطني الببديمقراطي واألحببرار

أما زعيم الوطني الديمقراطي فقد أعتذر بقوله من واجبنبا أن ال نمبارس الحيباة . حسابه

ً الديمقراطية بصورة سلبي  .  ة دائما

ثم اسبتطاعت شبرطة التحقيقبات الجنائيبة أن تكشبف البدار التبي تطببع فيهبا جريبدة 

سببكرتير "فهببد"ألقببت الشببرطة القبببض علببى 00/0/0054وبعببد أسبببوع وفببي. الحببزب

الحزب الشيوعي، وأحد أعضاء المكتبب السياسبي،كان ببين المعتقلبين زكبي دمحم بسبيم، 

للعثببور علببيهم حكايببة . ي إبببراهيم نبباجيوعزيببز عبببد الهببادي، وصبباحب الببدار الصببيدل

وبعد فترة تزيد على الشهر قليالً استقال دمحم حديد بسبب تدخل جماعة الكتلة، . سأرويها

جماعة الكتلة استقالوا مبن البوزارة ليتسبنى . المقصود بهما صالح جبر وصادق البصام

 .لهم جو أرحب في خوض غمار االنتخابات

ري، مببن المتقببدمين بترشببيح أنفسببهم، ومببن نحببن فببي النجببف شببهدنا أعببوان نببو

جالوزتببه وجالوزتهببم كيببف يتببدخلون وكيببف يعتببدون، بينمببا كببان المشببرف القببانوني 

ذلبك إن . أنزه من عرفنا من الحكام وقد نقبل برقيباً إلبى بغبداد" ياسين الكيالني"األستاذ 

يبة، فلبم المؤيدين لسعد صالح كانوا قد شدوا الحيازم وهم من مختلبف االتجاهبات الوطن

طاعنين بنزاهة موقف الحاكم النبيل، ومع ذلك فإنهم لم . يجد السعيد بداً من االتصال به

لببم يسببق أن رأى النجفيببون حاكمبباً نزيهبباً وصبلباً فببي الحببق والعببدل . يسبتطيعوا التغلببب

كببان ال يببزور أحببداً، وال يسببمح ألحببد أن يببزوره خببالل دوام ".ياسببين الكيالنببي"مثببل

اتصل به نوري نفسه يتهمه بالتسامح في مراقببة . وساطة أو شفاعة المحكمة، وال يقبل

االنتخابات وتالعب بعض المتنافسين، فبرده بعنبف بأنبه يعبرف المتالعببين ولبم يسبمح 

ذلبك مبا فهمنباه . نوري البد انه يمهد السبيل لطبخة جديبدة! لهم وأنهم هم الذين تهتم بهم

. بدعوتببه لألحببزاب بالمشبباركة مببن تصببريحات رجببال القببوى الوطنيببة خببالل طعببنهم

 !فلننتظر فالمستقبل كشاف كما يقال
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 حكاية إلقاء القبض على فهد واملطبعة

إلببى "حسبب علمببي، حبين أختلببف ذو النببون أيبوب مببع القاعببديين، وأصبدر نشببرته 

ثم القي عليه القببض، ويببدو أنبه أجباد التفباهم مبع رجبال التحقيقبات الجنائيبة، ".  األمام

بدو من عباراته، انه لما لم يجبد مجباال للنضبال العلنبي سبلك هبذا المسبلك فأصدر بيانا ي

ولما فسح لبه اآلن المجبال، فإنبه يلقبي عصبا النضبال، ولرفاقبه البذين كبانوا معبه حريبة 

وفعبالً التحبق أحبدهم وهبو إببراهيم نباجي  ! الرأي، في أن يتبعوه أو يلتحقوا بفئة أخبرى

ببداود الصبايغ، " فعبل".... ال أتبذكر أسبمه تمامبا بينما ألتحبق اآلخبر و. بجماعة القاعدة

فكبان " رابطبة الشبيوعيين"وفتح له هذا مكتببة يسبتعين بهبا علبى إدارة شبؤون منظمتبه 

كان الصائغ قبل انسحاب ذو النون مبن الحبزب عضبواً هامباً . الموما إليه مديراً للمكتبة

ع أن يسببتعيد وبجهببوده أسببتطا(. المحقببق/ عضببوا فببي اللجنببة المركزيببة)فببي الحببزب 

المطبعة التي أحتجزها جماعة ذو النون، وحدث بعد مدة أن أوقف داود وعنبد خروجبه 

ويببدو . من الموقف أنسحب أيضاً وكّون كتلة  رابطة الشيوعيين وأصدر جريدة العمبل

قد فكر باالبتعاد عن العمل السياسبي مطلقباً، دون أن يفكبر بطريقبة " فعل".... أيضاً إن

للحسبباب علببى صببادر ووارد وأرببباح المكتبببة،  -علببى العببادة-ود وجبباء دا. الخببالص

" األمببين"فانكشببف تالعببب هببذا األمببين، فكانببت مشببادة وشببجار انتهببى بببأن هببدد هببذا 

" األمبين"ال علم لنا طبعاً كيف اهتدى الشرطة واكتشفوا هبذا ". داود"سكرتير الرابطة 

مضببوا بببه إلببى "صببائغداود ال"وحببين القببي القبببض علببى. أو إنببه هببو الببذي وشببى بببداود

إال إن المسببببؤولين أفشببببلوهم . مديريببببة التحقيقببببات الجنائيببببة، يعلنببببون أفببببراح النصببببر

 .وأفهموهم، إن المطلوب فهد سكرتير الحزب الشيوعي

ذكر لهم حينما استفسروا عن علمه بالوكر البذي يبأوي إليبه " فعل"..... ويذكر أن 

د ألتحق بركب القاعديين بعد أن ألقبى فهد أرشدهم إلى مراقبة دار إبراهيم ناجي، فهذا ق

وهكذا تم لهم ما أرادوا، إذ أن فهد حين علم بإلقاء القبض على . ذو النون عصا النضال

كبان يعينبه . داود أهتم كثيراً، وراح يصفي ما لديه من أدوات وسجالت تخبص الحبزب

وهببو مببن أنشببط وأبببرز األعضبباء و " زكببي بسببيم"علببى هببذا عضببو اللجنببة المركزيببة 

، ولم تجد الشرطة ما ينفعهبا غيبر آنيبة فيهبا رمباد أوراق أحرقبت، "عزيز عبد الهادي"

وأجاب فهبد عبن هبذه . وسجل لف في بطانية والقي في قعر خزان الماء في سطح الدار

األسماء التي تضمنها السجل، بأنها أسماء لشخصيات وطنية ولمواطنين نتعباون معهبم 

السياسببة والقضببايا الوطنيببة وأنهببم ليسببوا  فببي مببا نلتقببي معهببم بببه مببن رأي فببي حقببل

 ً  . شيوعيين مطلقا
 

      وما نصييب أنا؟

سبتأتي ببه األيبام؟ أجبل،  ولسبنا نعلبم مبا. هبذا مبا الشبك فيبه. نصبيبي دون نصبيبك

ذلك بمقدار ما أنبت عليبه مبن قبدرة ومعرفبة، . نصيبي دون نصيبك، وقد استوفيته قبلك

. صممت أن تهب لها كل وقتبك، وحتبى حياتبك وصبر وجلد، وتفاٍن من أجل ُمثلك التي

، حيببث نقلببت إلببى الحيببرة فببي  لقببد نقلببُت إلببى لببواء آخببر، ثببم فصببلت مببن الوظيفببة



 

 298 

وأنبت تعلبم إنبي ال أملبك مبن حطبام البدنيا . 02/09/0058، وفصلت فبي 00/6/0058

 ً وتلك مشيئة . غير ساعدّي إن استطعت أن أجد عمالً أقيت من ثمره ألحمل عبئهم. شيئا

ولعلها، وهذا محتمل تماماً، من نقمة أولئك الذين انتزعنبا مبنهم . هيمنين على أمورناالم

الفرصة، فأخذنا بعض حقنا، واستمروا يبحثون عن هفوة منا، ينفخون بها حتبى تكببر، 

فمباذا فعلبْت جمعيبة المعلمبين؟ الواقبع إنهبا تسبتطيع أن . فيفجرونها ليدمرونا، وقد فعلوا

. إنهبم يعتقبدون إن طوفانباً يحيبق بهبم! ههبا إليهبا السبادة الكببارتفعل، ولكن فقط مبا يوج

 .فتأهبوا إلسكات كل صوت، وإخماد كل حركة تصدر ممن ال يؤمن وال يثق بسلطانهم

وأنت في أعماق سجنك، هل تذكر أو تفكر إنك أقبدمت ونفبذت الخطبوات األولبى؟ 

 ً يوليك كل الحب، ومعجبب  لكن كم أنت مدرك، وكبير الفهم لألبوة، لذا كان الوالد أيضا

وانبه ترجبو منبه أن . قرأ رسالتك وأنت تُعلمه فيها رغبتك في الزواج. بك كل اإلعجاب

لكبن الوالبد . فهبو يشبعر لهبذا بروحيبة كببرى، وسبعادة غبامرة. يجري هو عقبد زواجبك

وأنت في طريق الجهاد، تغذ السبير مكافحباً، تترصبدك عيبون ! إن العيال مجبنة)أجاب 

فكباد يطيبر (. ألزداد تشببثاً بالحيباة)لكنبك أجببت (. وحبوش األخبرى الكاسبرةالذئاب وال

 . إعجابا، ولبى الطلب

لتضم . غرفة واحدة وأثاث بسيط تسعه الغرفة. لديك القناعة. ماذا لديك؟ وماذا لديّ 

ثببم ذهبببت . أثنببين َرضببيا بالكفبباف مببن العببيش، ألن سببعادتهما منوطببة بسببعادة اآلخببرين

فهل تنكشف األجبواء يومباً عبن فجبر صبادق، يمبزق هبذا . األمانيالريح الصفراء بكل 

الظببالم الرهيببب؟ تحملنببا سببنّي الحببرب وويالتهببا، نفضببح المسببتغلين والمحتكببرين، مببن 

أجل جماهيرنا الكادحة ومن أجل عيش كريم، فنافستنا جيبوش الحلفباء التبي أقامبت فبي 

نحصببل إال علببى الخبببز  كنببا نصببدر القمببح والببرز، واليببوم ال. عراقنببا الحبيببب خاللهببا

ولكبن . والسكر األصبفر الملبيء بالشبوائب، واألقمشبة العاديبة! األسود والرز المخمور

وددت أيها . أهم ما افتقدنا هو تلك الحرية الباهتة التي كنا نتمتع بها في أوائل الثالثينات

وهبو  إذن لقمت بما يتحتم علبَي،. العزيز علّي، لو إني في وظيفتي ذات المرتب البسيط

إنمببا الحببال . إن الضببربات كانببت شبباملة لكببل األحببرار. دون حبببي لببك، ولكببن وا أسببفاه

بين من ال يملك غير ذلك المرتبب الهزيبل، وببين ذوي ذخبر . تختلف بين ناس وآخرين

 ! وملك

كان عدد من فصل من الخدمة، مبن النجفيبين، تسبعة معلمبين، اثنبان مبنهم متهمبان 

وكانبت قبوائم الفصبل قبد . صبحة متهمبان أيضباً بالنازيبةبالنازية، واثنان مبن مبوظفي ال

والعببارة التبي وردت فبي كتباب وزارة . شملت مختلف األلويبة، مبن مختلبف الوظبائف

وأسببتطاع (. لتببدخلهم بببأمور ال تخببص واجببب الوظيفببة)المعببارف عببن فصببلنا غامضببة 

ارة عمبل أكثر المفصولين أن يجدوا العمل، فالبعض له ولذويه إمكانية، وبعضهم في إد

 ً بينما أنا والشاعر مرتضى فرج هللا والمعلم جواد شبيل لم نكن . يدر عليه راتباً محترما

دينببارا، ففتحببت حانوتبباً  059نملببك غيببر التوقيفببات التقاعديببة، ولببم اسببلم منهببا إال علببى 

بعد جهبود –ما أيسر ما طلبت مني يوم حصلت . عجز عن االستمرار خالل ستة أشهر
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أستحق من توقيفات تقاعدية، وغادرت بغبداد إلبى أهلبي، علبى أن  على ما -ومراجعات

فيأتي النبأ المخيب لآلمال، إنبك قبد احتجبزت، بعبد . أعود إليك بزوجة المستقبل القريب

أن ضببحك الثعلببب المبباكر علببى القببوى الوطنيببة، وشببتت وحببدتها، وأكمببل مسببرحيته 

 ".االنتخاب"

معيشية، رز، ماش، حمص ، سمن  كان حانوتي بسيطاً في شكله، ومحتوياته مواد

وأشياء من هذا القبيبل، مبع سبكر وشباي، وسبكريات لألطفبال، وبعبض المبواد الطبيبة، 

كمببا إن بعببض . كحبببوب األسبببرين، ومببا ينفببع اللببوزتين، وعشبببيات للنزلببة الصببدرية

لكن الذي فبت فبي . الصيادلة زودوني بزيت السمك بدون احتساب ربح له على سعرها

لببم أسببتطع أن أجهببز . نوتي بالكسبباح، السببمن، والسببكر والشببايعضببدي، وأصبباب حببا

الحبانوت بغيببر نببوع واحببد مببن السببمن، بينمببا لببدى سببائر البقببالين عببدة أنببواع، كمببا إنببي 

اشببتري السببكر والشبباي مببن المببوظفين الببذين كانببت بحببوزتهم بطاقببات تمببوين كثيببرة، 

ا مختلببف الببدوائر طبعبباً كانببت تلببك األسبباليب تتعاطاهبب! تجبباوزت عنببد بعضببهم الثالثببين

فمبن أسبتطاع أن يبأتي ببدفتر نفبوس وكبل دفتبر . الرسمية، ودائرة النفوس هي األسباس

وعلبى هبذا فقبد زادت . يقابله دفتر كوبونات للتموين من السكر والشاي والرز والقماش

 !نفوس العراق زيادة عظيمة فجأة وبقدرة قادر

مببدير المدرسببة إلببى حببين نقلببت مببن مدرسببة غببازي إلببى مدرسببة الحيدريببة، تحببول 

. وظيفة تموين، وعين في قضباء المسبيب، بمسباعدة البوزير صبالح جببر صبديق والبده

وتمكن بعد سنة من عمله فبي التمبوين مبن امبتالك دار، كمبا انبه صبار يتباجر، وأمتلبك 

كثيبرون هبم البذين سبلكوا هبذا المسبلك، وكانبت لهبم القبدرة التامبة ! معمل مكائن طحين

تفادونه، باللجوء إلى ذات المصدر الذي ساعدهم على التعيبين على التحسس بالخطر في

وعرض علي أن أتحول " جواد كاظم شبيل"وحين تدهور حانوتي، تفضل صديقي. فيه

شببريكاً لببه فببي حانوتببه، وتقببدم صببديق آخببر فأقرضببني مببا يسبباوي مببا قُببدَر مببن محتببوى 

ع وصبرف فبي هبذا الحبانوت المشبترك، البذي يسباعد موقعبه علبى بيب. حانوت صبديقي

علببب السببجاير بنسبببة عاليببة لمجاورتببه إلببى كراجببات سببيارات الكوفببة وأبببي صببخير 

ممبا جعبل دخلنبا . ولهذا كنا نبيع البانزين وزيت السيارات بكثرة. والديوانية والناصرية

لكننا قد اتفقنبا سبلفاً أن ال نخصبص . وتحسنت حالنا نوعاً ما. سميناً في موسم الزيارات

 ! من سبعة دراهم للواحدللصرف المعيشي أكثر 

وسرعان ما دهتنا داهية، هبدمت أمانينبا، فوكيبل شبركة البنفط قبد أعلبن انبه سبيبيع 

كببان ربحنببا مببن البببانزين ال يزيببد علببى أربعببة فلببوس ونبيببع الصببفائح " فَلّببة"البببانزين 

الواحدة مئة وأربعين فلساً علبى السبمكري، ففبي مواسبم الزيبارات واألعيباد " الفارغة"

تقابلنبا نحبن ! دخل اليومي إلبى مئبة دينبار، بفضبل سبعر تلبك الصبفائح الفارغبةيرتفع ال

الببذي كببان النبباس " دمحم جببواد عجينببة"باعببة البببانزين وقررنببا مواجهببة وكيببل الشببركة 

يتحدثون عن ربحه من النفط ومشتقاته البذي يصبل خالصباً مئبة وخمسبين دينبارا لليبوم 

مضافاً إلبى هبذا إنبي ضبويقت . فأنهار دخلناوعبثاً ذهبت محاوالتنا في إقناعه، . الواحد
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من مالكة البيت فاضطررت إلى االنتقال منه إلى بيت والدي، فتفجر ضبدي غبيظ لعبدم 

 .تقديم مساعدة، وكأنهم ال يعلمون ما أنا فيه من حرج

الغريببب إنببي يببوم قببرأت قببرار الفصببل فببي الجرائببد، لببم أبتببئس، لسبببب قببد ال يببراه 

جلبببت أبنببي الببذي كببان قببد نجببح إلببى الصببف الثبباني فببي  كنببت قببد. اآلخببرون ذا أهميببة

االبتدائيببة، ولمببا وجببدت الصببف الثبباني بعهببدة معلببم، سبببق وان فصببل قبببل عببام لسببلوك 

وقد أتصل بمدير المعارف يوم خمبيس، وفبوجئ المعلبم . شائن، فضحه فراش المدرسة

لسبيد مبدير فكانبت ثبورة ا! المحترم نائماً بين حضني مدير المدرسة وابن رئيس القريبة

وكبان فبي حبال سبكر –المعارف وقد سارع بالتحقيق، الذي وقف فيه ابن رئيس القريبة 

وفصل هو  -حضرة المعلم–بصراحة يعلن عن حقيقة ممارسة الفعل الفاحش مع  -شديد

يوم قرأت في الجريبدة أمبر الفصبل، كبدت ! ولكنه أعيد بعد أمد قصير. ومدير المدرسة

وقد سببق أن " المخنث"إال لخالصي من مدرسة تضم هذا  أطير فرحاً ساعتها، لم أفكر

فاتحت مدير المدرسة الطيب، أن أسحب شهادة نقل ولبدي، فباني آنبف أن يكبون مؤدببه 

صببادف أن مببّر ذات يببوم علببى حانوتنببا، " الركببابي"مببدير المعببارف ! مببن أمثببال هببذا

الوظيفبة،  فقلت له، ألم أقبل لبك أنبي مسبتعد لخبوض غمبار الحيباة فبي غيبر جبو. فهنأني

 !. مادامت غايتي ليست الياقة المنشاة

وبمناسبببة نبببأ قببرار تقسببيم فلسببطين، أوعببز إلببى المسببؤولين أن تببنظم مظبباهرات 

احتجاج، فخرج طلبة الثانوية بأشراف مدير المدرسة ومدرسيها، وكنبا قبد سببقناهم فبي 

ة، وعنبد بلبوغ تنظيم جماهيرنا من الكادحين والطلبة أنفسهم، وأعددنا الالفتبات المناسبب

حباول مبدير المدرسبة أن يحبول دونهبا فلبم . الطلبة مدخل السوق الكبير رفعت الالفتات

الشببرطة تريثبوا واكتفببوا بالمراقبببة، . يقبَو علببى ذلبك، ممببا أضبطر أن يسببتنجد بالشبرطة

ينتظببرون وصببول المظبباهرة إلببى صببحن الروضببة الحيدريببة، هنبباك أعلنببت الهتافببات 

ول التببي وافقببت علببى التقسببيم، وبحكامنببا المتخبباذلين أمببام المنببددة باالسببتعمار، وبالببد

حاولببت . المسببتعمرين، وبسببالبي حرياتنببا، والمتالعبببين بخبببز الشببعب ونبباهبي خيراتببه

إذ أن كل صبوت كبان . فلم يتمكنوا -على حد قولهم-الشرطة أن يتعرفوا على المندسين 

ضببطروا إلببى تشببتيتها مببن الطلبببة، وقببادة المظبباهرة كببانوا متسببترين بلحيببة تنكريببة فا

 . بالحسنى، إال مطاردة خفيفة تعرض لها بعضهم ونجوا بفضل التنكر

الحظنبا أثنبين مبن أفبراد الشبعبة الخاصبة يراقباننبا، . أنا وشريكي لم نبرح حانوتنبا

وقبال، مظباهرة خرجبت قببل نصبف سباعة، . أحدهم دنا منا وسبلم بحجبة شبراء سبجاير

أجباب، ال ال، إنهبا . نسمع بهذا، ربما ألنها صغيرةقلنا لم . احتجاجا على تقسيم فلسطين

كانبت منظمبة وهادئبة، لكبن أنبدس . ضخمة، إنها من طالب الثانوية، وبأمر المسؤولين

كبان وهبو يبتكلم يرقبب . بها أعوان الشيوعيين، فتغير كل شيء فيها، الهتافات الالفتبات

رف علبّي ألول وسببق لبه التعب". رزاق"مصبغر " أرزيبج"كان يبدعى . أسارير وجهينا

التقى بصاحبي وسأله عني، أجابه . مرة، حين أُرسل إلّي من قبل معاون شرطة المركز

قلببت . ، وكببرر صبباحبي اعتببذاره"علببي الشبببيبي"فأعبباد عليببه االسببم كببامالً . ال أعرفببه
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 ً كنببت فببي هببذه . لصبباحبي، أصببعد وأختبببئ فببي المخببزن كببيال يجببدك هنببا فتكببون كاذبببا

حبول حيباة أخبي حسبين، " تلميبذ فبي العاصبمة"ي من روايبة األثناء، أكتب الفصل الثان

ابتداء من دخوله كلية الحقوق، ثم حرمانبه منهبا ألسبباب ماديبة، وبقائبه فبي التعلبيم، ثبم 

هبذه . فلقد باشرت في كتابتها ثالث مبرات. لهذه الرواية حكاية غريبة)نضاله في بغداد 

اً علبى الحبانوت، فيعثبرون األولى وقد مزقها صاحبي مخافبة أن تجبري الشبرطة تحريب

وأتلفبت  0/0/0056والثانية في الناصرية، وعندما أخذت مخفوراً إلى بغداد في . عليها

والثالثة في قضاء الخالص أودعتهبا عنبد شبخص ألسبتعيدها . من قبل من أودعتها عنده

أحبد أبطببال القصببة أستشبهد بهببذا البيببت (.  0080بعبد عطلببة نصببف السبنة فأتلفهببا عببام 

 : الرضيللشريف 

 تمتذذذذذذع مذذذذذذن شذذذذذذميم عذذذذذذرار نجذذذذذذد

 

 فمذذذذذذا بنذذذذذذد النشذذذذذذية مذذذذذذن عذذذذذذرار 

. نفسبه" ارزيج"أقبل الشرطي  0/0/0054يوماً ما بعده من عرار، يوم  وحقاً كان 

قلبت ال ببأس، أذهبب، سبوف أدعبو مبن يقفبل . وقف أمامي وأبلغني، إن المعاون يطلبك

كبان المعباون كرديباً، وجدتبه مشبغوالً . الحانوت أو أذهب أنا وأرسل المفاتيح إلى أهلي

.. نعم سيدي، هذَ هو : ليه، ختم مكالمتهفي مكالمة تلفونية، وحالما دخل الشرطي معي إ

ولببم تجببد . ونببادى الشببرطي، خببذه للتوقيببف، وشببيعني بالشببتائم! نوقفببه؟ حاضببر... نعببم 

محبباوالت بعببض معببارف أبببي مببن أصببدقاء المسببؤولين، إذ كببان األمببر مببن التحقيقببات 

بببّت ليلتببي فببي مركببز شببرطة النجببف، . الجنائيببة، ومببن أجببل أن أرسببل إليهببا مخفببوراً 

، توجه بي شرطي إلى الكبراج، وأحتجبز مقعبدين لبي 2/0/0054اليوم التالي   وصباح

وقبد جلسبت علبى هبذا المقعبد . وله، كانا في صف يقابل الصف الذي يقبع خلبف السبائق

فتاة إلى جانبها طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها، ومقابل الفتاة فتى تخرج حديثاً من 

" قسبم اآلثبار"ألخبذ شبهادة البدكتوراه فبي التبأريخ دار المعلمين العالية، ومرشح للبعثبة 

والبى . من أسرة دينية تعرف بآل َحرج، لكن المحدثين مبنهم أببدلوا هبذا اللقبب ببالوائلي

يشبتغل أجيبراً فبي حبانوت، " حسبن بهبهباني"جانب السائق فتى فارسي األصبل يبدعى 

ن، ومع ذلك فقد كبان ومن هواة فن الرسم، إال انه يمارسه عن غير ثقافة وإلمام بهذا الف

كبان الشبائع عنبه . عليه إقبال ممن يحب أن تكون له صورة مكببرة وبباأللوان الطبيعيبة

ومببا أن تحركببت السببيارة وصببارت خببارج حببدود ". الشببعبة الخاصببة"انببه مببن مرتبببات 

لمغازلبة الفتباة، بينمبا هبي فبي شبغل " البوائلي والبهبهباني"المدينة حتبى توجبه الشبابان 

خاطبوها مباشرة، وكأن بينهما وبينها سابق . أيضاً في مصيدة الشرطةإنها هي . عنهما

وشى بك منافس له،  -...جليل -قال أحدهما، الليلة البارحة كنِت في الكوفة عند . معرفة

عنببدما . وهللا ياببه أنببت حبابببه. لببم يمبس جليببل بببأذى، أنبِت صببرِت الضببحية. ألنبه يحبببك

 !نصل كربالء أكلف عمي يخلصك

كان الوائلي يعرفني جيداً، لي صلة بعمه وأبيه، وبه عن طريقهما، لكنه تجباهلني، 

. وسألْت الطفلة أمها، عن سببب وضبع القيبد بيبدي! وكّرس كل اهتمامه بالغزل المهذب

متخاف منهم  -السفلة–، السرسرية -غير سافل–أجابت أمها بانفعال، ألنه مو سرسري 
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أو ألنها أنثى على أيبة ! ثلي، فهي من عداد السرسريةلم تكن هي مقيدة اليد م! الحكومة

الجاسبوس الفنبان . كان جوابها وخبزاً للشبابين، لبو كانبا ذَوْي غيبرة علبى نفسبيهما. حال

 .أطلق على الجواب ضحكة طويلة، وأستمر بالتحرش


 يف كربالء

إلمام وكربالء، المدينة المقدسة، عند طائفتنا الشيعة، هي البقعة التي أستشهد فيها ا

الحسبين، بعببد مضببايقته مببن يزيببد بببن معاويببة، ودعببوة العببراقيين أن يتوجببه إلببيهم، فهببم 

ولكببن العببراقيين كببانوا ببباألمس ومببازالوا يخضببعون للقببوة، . أصببحاب أبيببه وموالببوه

ويدينون للقوي، وإن شتموه في الباطن، بل يحرضون عليبه فبي الوقبت البذي يصبفقون 

هم لبه، بالتوجبه، ثبم التخلبي عنبه، بعبد أن أسبتطاع فمسبألة مكباتبت. له، ويسبحون بحمبده

ليسبت " مسبلم ببن عقيبل"أن يفتك برسوله وابن عمه" عبيد هللا بن زياد"والي بني أمية 

بغريبة، فالقوة والمال يضمنان لمن يملكهما أن يملك زمامهم، ثم يذبح مبنهم مبن يذبحبه 

ارتقبى المنببر وقبد أسبدل مازال التبأريخ يحبدثنا كيبف جباء الحجباج و. كما يذبح البهيمة

. عمامته على نصف وجهه، والزم الصمت، فتهبامس المجتمعبون تحبت المنببر وحولبه

وتجببرأ أحببدهم فسببلقه بنببواة، وثنّببى اآلخببر، وكأنهببا طبيعببة المبباعز إذا قفببزت واحببدة أو 

 : فلما رأى ذلك منهم أنشد. عطست، سرت فعلتها إلى كل الماعز

 أنذذذذذذا بذذذذذذن جذذذذذذال وطذذذذذذتالع الثنايذذذذذذا

  

 أ ذذذذذذع النمامذذذذذذة تنرفذذذذذذوني متذذذذذذى 

وكشببف عببن وجهببه، وأمببر أن يقببوم كببل مببنهم ممسببكاً بيببد رفيقببه، وخطببب خطبتببه  

والحكبام فبي ... المشهورة، مهدداً متوعداً أن يأخذ البريء ببالمجرم، إلبى آخبر الحكايبة 

كل زمن وفي كل البدنيا إن لبم يببد الحباكم مبنهم الحبزم، يضبرب علبى البذنب الصبغير، 

ً رب–ويقتل األكبر  فانه لن يستطيع أن يثبت أركان حكمبه، ويمكبن الصبلحاء  -ما متوهما

منهم بعد أن يستتب لهم أمر الحكم، أن ينشر الخير والسالم، ويشيدوا ويعمروا للجميع، 

حتبى األنبيباء المرسببلون ال ! فببي كتاببه األميبر" ميكبافيلي"هبذا رأي الكاتبب المعبروف 

من ضبربك علبى خبدك -عيسى بن مريم  يشذون عن هذه القاعدة، ومن شذ ولزم قاعدة

فمبا . فالبد أن ينتهي نهاية عيسبى، ببدون أن يصبعد إلبى السبماء -األيسر فأدر له األيمن

قببر اإلمبام (. مبن أُغِضبب ولبم يغَضبب فهبو حمبار)انبه قبال ( ص)يروى عبن نبينبا دمحم

ل شببهيد الحببق والبسببالة واإلببباء، لببم تقببو السببنون والحقببب منببذ عهببد بنببي أميببة، ومببا فعبب

المتوكل العباسي، ومحاوالت الوهابيين، ظل علماً يثير في نفوس األباة، ورواد الحبق، 

أنبببا ال أذم البببذين أعلنبببوا دعبببوتهم . حببباملي رايبببات الجهببباد، الحميبببة والثببببات، والقبببدوة

 -وجبادلهم ببالتي هبي أحسبن-مسالمين، ينكرون استعمال القبوة، ويتمسبكون باألسبلوب 

 .إنهم أبطال حق ورأي أبداً . أمثال غاندي في عصرنا

وبقدر ترددي على كربالء بصحبة أبي، أو حين صرت شاباً مستقل الكيبان، فبأني 

. لبم يسببق لبي إنبي تجولبت فيهبا، وال عرفبت محالتهبا. ال أعرف عنها إال النبزر القليبل

وحببين وصببلت بصببحبة الشببرطي مكبببالً بسلسببلة ثقيلببة، توجببه الشببرطي بببي إلببى غرفببة 
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وأستلم وصالً، وأُِمر شرطي آخر، أن يأخبذ بيبدي إلبى الموقبف، كبان وسلم كتاباً عني، 

حبين دفعنبي الشبرطي . كان تبوقيفي هبذا ألول مبرة فبي حيباتي. 2/0/0054هذا في يوم

دفعة طفيفبة، شبيعني بكلمبة احتبرام مبن النبوع البذي يبراه الشبرطي مفخبرة لبه وعنوانباً 

فيصببل؟وين المقَبببرَض ألهميتببه، فبببوت، فببوت أفنبببدي، شببتريد أتصبببير، بمكببان الملبببك 

ودهشت أن استوى اثنان من الموقوفين، واقفين يرحبان بي، . نسيت التكملة ......!الفار

 .ال أدري. وصافحاني، كأنما لهما بي سابق صلة، وإن أحداً نبأهم عني

كنت أعاني من صداع شديد، كان هو داءا قديماً، كثيراً ما يصيبني خصوصاً عنبد 

نببي الببرجالن حيببث يجلسببان وعرفبباني باسببميهما، أذكببر اآلن جر. االنفعبباالت النفسببية

. وانبه موقبوف بتهمبة قتبل" شبيخ حميبد كمونبه"مبن أتبباع أو خبدم " حاج عبد"أحدهما 

 ً وأتذكر أيام كنت في سلك العلوم الدينية، معمماً . أعرف آل كمونة، معرفة وجيزة أيضا

ئببيس الجمعيببة عبببد متواضببعاً، وعضببو فببي جمعيببة الرابطببة األدبيببة فببي النجببف، إن ر

الوهبباب الصببافي أرسببلني إلببى كببربالء، ألبلببغ الشببيخ دمحم رضببا الشبببيبي، ومعببه عبببد 

توجهت إلى كبربالء أحمبل . المهدي المنتفكي، وهما ضيفان عند الشيخ دمحم علي كمونة

. معنوية عالية لهذا التكليف واالختيار من معتمد الجمعية، إلبى الشبيخ الجليبل وصباحبه

لوب، وشاركت بالغداء في ديوان الشيخ دمحم علي كمونة، ولعبل الشببيبي وقد أديت المط

فبنحن آل الشببيبي أسبديون مبن . في ضيافته عنده، كانت للنسب البذي يجمعبه ببالكموني

الببذي تببرك " شبببيب"لجببدنا " سببالم الخيببون"الكبببائش، وكانببت الزعامببة فيهببا قبببل أسببرة 

 .من سكن منهم النجفالزعامة فجأة وأنخرط بسلك الروحانيين، وهو أول 

الموقوفون حين يلتقون تجمع المصيبة بينهم، فهم هنا ديمقراطيون تماماً ونادراً ما 

وغالباً ما يكون ذاك معقبداً أو مبن . تجد موقوفاً يتعالى على اآلخرين من نزالء الموقف

مة لذا كشف لي الحاج عن الته. أبناء األرستقراطيين ومدلالً ما يزال أقرب إلى الطفولة

ورغم أنك ال تجد موقوفاً أو سجيناً أو حتى من يصبدر . التي أوقف بسببها، وهو بريء

الثاني كان ظريفباً منطلقباً كبل االنطبالق، . عليه الحكم، إال ويدعي البراءة مما أسند إليه

وبببالطبع بببادلتهم الحببديث . كانببت قضببيته بسببيطة جببداً، وربمببا يخببرج غببداً مببن التوقيببف

ً . دثتوذكرت حكايتي كما ح أحبد الموقبوفين . إذ لم أكن في الواقع أعلم عن أمبري شبيئا

وقبال، . لّز كلمته لزاً، كمبن يفخبر بأنبه يعبرف مباال يعرفبه أقبرب النباس إلبى آل كمونبه

فغر حاج عبد فباه، وصباح ببه، أنضببط، أنبَت !. أويلي، دبرته مرته لفرخه وطاحت بي

أي دمحم،  - يزيد على العشرينوعددهم ال-وضج الموقوفون بالتعليق . منو، جرد مگدي

لم يعرف القاتل إلى يومي هبذا، ولكبن أكثبر . تصلح وهللا مختار، وغيرها من التعليقات

الناس يقولون هذا الرأي، انه كان غالمياً، وكان لديه غالم يؤثره حتى على نفسه، ولبه 

فبي زوجة جنابية أغرت أحد أقاربها، أثناء مبا كبان شبيخ حميبد وصبحبه فبي ضبيعة لبه 

قرية األبيتر، وأخطأ هذا الهدف فأصبابت زوجهبا ببدالً مبن الغبالم، وقبد وجهبت التهمبة 

 .لعدد كبير من يشك فيهم ولم يصلوا إلى المتهم الحقيقي

أببى أن يصبمت علبى إهانبة حباج عببد، . كانت لهجة دمحم شعبية تمتزج باللكنة الفارسية
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الموقوفين دمحم تره صدك أنبت مبن خزاعبل فراح محتجاً فاشتدت لهجته بالخلط، فصاح أحد 

فبراح دمحم يفباخر، أنبت شبنو تعبرف منبي؟ . يشير بهذا إلى انه من المتسولين!. باب الصحن

أنا لزم ورث من أبوي سبتَّ حبوش وخبان أثنبين، وأربعبة بسبتان، لكبن تلفتبه كبل هبذا علبى 

ودمحم صبرف  قال حميد، أشهد باهلل صحيح، آنه أعرف حسن، كان حلبو زمانبه،. َحسن حلو

ويامبا، يامبا وصبل للمبوت . بيبده االثنبين، تاليبه هبذا حبال دمحم... عليه كل أمالكبه، وأكبل خـب

. تمبام؟. ها دمحم. ومن يجي دمحم يوسدوه المنية! بسبب حسن حلو، يطاردون وراه أهل الشغل

لببم أتمالببك . صباح دمحم، أسببكتي أنببَت وهللا انَبه جببان يطبببك كبل أثنببين سببوه ويضبربهم ربعَهببه

ولحظت إن حميبد يهمبس إلبى مبن بجانببه، ثبم أشبار . نفسي من الضحك، رغم شدة الصداع

آنبه . إلى اآلخرين، يا جماعة هَسه دمحم سمعتوا  شگال عن قوته، خل يتقبدم، لبو آنبه لبو هبّوه

تأيببده . أمببدر أطبببك ثِلَببث زلببم وأرفعهببم بأصبببع واحببد، وأنقلهببم بهالغرفببة مببن الطببول للطببول

تبدب حميبد أثنبين ذوي سبواعد قويبة، نامبا علبى ظهريهمبا ُمختلفبي اتجباه الجميع إال دمحم، فأن

الرأسين، وقال لمحمد ، قوم أنت نام على ظهرك فوقهم، ثم قبال، هبا أتبذكرت، أتحبزم وشبد 

ونام دمحم وهو يضحك بينما شد االثنان بأيبديهم علبى ! احزامك زين حتى أشيلكم من حزامك

ببال ..... ن أسبفله، وراح ينتبف الشبعر مبن ونهبض حميبد فكشبف عب. صدره ويديبه ورجليبه

ً . رحمة وجباء شبرطي ...!. -شبرطة–شبرته ...  -مفبوض–مفوز : وعال صوت دمحم مستغيثا

يهرول فبهت أول األمر، ثم شباركنا بالضبحك دون أن يتمالبك وأقببل المفبوض، هبو اآلخبر 

اد أحسبن صاح به المفوض، قو. أندهش ثم أدركه الضحك فأغرق فيه، ودمحم يستغيث ويشتم

وأطلقبوا سبراح دمحم مبن أيبديهم، والبدم ينبزف، بينمبا قضبى ! بَعد مبا تخسبر عليهبه دَو حمبام

 ...!حميد على كل الشعر في موضع 

 

 الليلة األوىل بعد نهار طيب

، بصببحبة 0/0/0054حببين ودعببت الموقببف فببي سببراي كببربالء إلببى بغببداد يببوم 

، فصاح ببه شبرطي -يدق–شرطي حسب األصول، أخرجني ذلك الشرطي بدون كلبجة 

خليت بيده كلبجه؟ مأمن؟  كان يقف بدور الحارس على المدخل بصوت شرس، ليش ما

يملبك مبن السبلطة إال هبذا  هبذا الفضبولي كغيبره مبن صبنفه، ال!. تبرحمهم ها، ذوله، ال

". اإلنكليبز"يدل إال على الروح الكلبية التي نماها فيهم المؤسبس األول  التنمر، الذي ال

وقبد  -شبانه–الحتالل البريطاني لعراقنا الحبيب، أسسوا سلك شرطة يدعونهم في أيام ا

 .تقمص هؤالء نفس سلوك ووحشية وشراسة اإلنكليز في معاملة الناس

بعببد أن اسببتلمتني إدارتببه، . ببغببداد توجببه بببي الشببرطي إلببى مركببز شببرطة السببراي

تصبرخ بوجهبه، جرني شرطي آخر إلى التوقيف، تقبدم إلبّي شبرطي مبهوتباً، والدهشبة 

ردّ علبي أنبا ! أقبل علّي يصافحني ويقبلني قلت، من أنبت، أرجبو أن تبذكرني، أنبا نباٍس 

لبن أنسبى . أنا من ذاق إحسانك، ال حاجة ألسمي، دعني أقوم بالواجب نحوك... ناصر 

ربمبا كبان مبن . ويؤسفني إني لم أتذكر لحد اآلن من هذا الناصر الطيبب... طيبك معي 

فقد خبدمت فبي قبرى كثيبرة وكنبت أنبدمج مبع ذوي الطبالب بصبحبة طالبي القرويين، 
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حببين دخلببت إلببى الموقببف، سببلمت علببى . فببأزورهم، وأسببمر معهببم فببي بيببوتهم الخاصببة

، -كبباب وخببز–نزالئه، بعد ربع سباعة عباد ناصبر يحمبل صبينية صبغيرة فيهبا طعبام 

ني بعبض حيبا. اعتذرت منه وشكرته، وعاد ثانية مع ثالث بطانيات فصار لبدي أربعبة

وحين توجهبت إلبى برميبل فبي ركبن هبذه الزنزانبة نهبض . الحاضرين، ورددت التحية

 ً وكلمبا أقتبرب منببي . أحبدهم يتمشبى، كبان فبي بدايبة الكهولبة، أخبذ يتمشبى جيئبة وذهاببا

 ً حقباً انبه ذكبي، لبم !. يسأل، اعتقبدت إنبك أخبو حسبين ودمحم علبي، إنبك شببيه بهمبا تمامبا

أعبرف انببه ". صبادق الفالحبي"قبال انبه . أسبمع عنببهيسببق لبي أن رأيتبه، ولكنبي كنبت 

. أخببي دمحم علببي يعرفببه جيببداً . يعمببل فببي إحببدى النقابببات التببي تتبببع قيببادة داود الصببايغ

المجباور للشبباك، الضبابط العسبكري بهباء البدين ، صباحبه : وأستمر الفالحبي يحبدثني

عسكريان من وأشار إلى آخرين، . عريف في الجيش، كالهما كرديان من جماعة الماّل 

بالد السوفيت، كانا في البصبرة مبن الجبيش البذي يسبلم السبالح األمريكبي إلبى اإلتحباد 

أطلبببت وقبببوفي بحجبببة التببببول، . البببباقون أحبببذرهم إنهبببم سبببفلة ومجهولبببون. السبببوفيتي

وحبين عبدت إلبى المكبان . ألستوعب هذه المالحظات، فهي نافعة في مثل هذه الزنزانة

" كل شيء والبدنيا"بعض المجالت، منها " بهاء الدين"ط الذي احتجزته، قدم لي الضاب

وفعبالً وصبل . وبعد االستفسبار عبن راحتبي قبال، ال تأكبل سبيأتي غبداؤنا ونأكبل سبوية

وقبدموا منببه إلببى العسبكريين السببوفيتيين، كانببا . طعامبه، وطعببام الفالحبي، فأكلنببا سببوية

ي سن شباب مراهبق، أحد الموقوفين كان مساعد سائق، ف. كبيرا السن، أحدهما مريض

!(. شلون هباي عيشبة ويبه هبا المالعبين الوالبدين كلهبم قمبل)فاجأنا يتذمر . أعور العين

صرخ به الضابط تأدب، هذا القمل صار فيهم مبن ببالدك، . مشيراً بذلك إلى السوفيتيين

وليس من بالدهم، ولو كنت موقوفاً أو سبجيناً عنبدهم، لمبا اختلفبت حياتبك عنهبا خبارج 

ً . م غرباء فتأدب معهمإنه. السجن فهبدده الضبابط، أن يخرجبه مبن . لكن هبذا كبان صبلفا

 .هنا إلى موقف آخر

صبببدفة غريببببة أن أجبببد فيهبببا هبببذا العنبببوان . فتحبببت المجلبببة، رحبببت أقلبببب صبببفحاتها

وفبي الكلمبة تفصبيل عبن أسبرته كيبف ". تيموشنكو القائد السوفيتي من أصل عربي مسبلم"

موقبوف تركبي، أعبور أيضباً، علبى رأسبه طرببوش  من نزالء الموقف. ومتى أقامت هناك

قبدمت المجلبة مفتوحبة علبى الصبفحة . كبان يتحبدث مبع السبوفيتيين بالفارسبية" فينة"أحمر 

أخبذها أحبدهما . وأشرت إلبى التركبي أن يتبرجم لبي مبا يقبوالن. التي فيها صورة تيموشنكو

دَ )، ويقبول لبه وقدمها لصباحبه المبريض، وهبو ينبهبه بلهجبة تبنم عبن فبرح غبامر وابتهباج

ثبم تطبوع . قال التركي، انه ينبهه إلى صبورة تيموشبنكو. وأبرزها أمامه!( داش، تيموشنكو

كانببا قببد أجيببزا ليتوجهببا لزيببارة العتبببات المقدسببة،  -:التركببي لببيقص علببّي حكايببة تببوقيفهم

 فالقي عليهما القبض، بتهمة إنهما يتجبوالن ليتصبال ببالفالحين،. الكاظمية، كربالء والنجف

 . مع العلم إنهما ال يتكلمان العربية ومن سكنة باكو السوفيتية

انبه مبن التمبر البرديء . حين كنا نتناول الطعام جاء الطعام المفروض من المركبز

أتقببل أنبت  -:مما دعى الضابط إن ينبه األعور ثانيبة، فقبال. والصمون األسود المتيبس

حكومتبك لغريبب يقبع فبي أن تعطى في حال مرضبك تمبر وصبمون؟ هبذه هبي معاملبة 
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 . كم حاولوا أن تبلغ سفارتهم، وال أحد يتطوع فيعلمهم بأمر هذين. أسرها

 .األعور لم يعد إلى الكالم، لعله أدرك الخطأ

. المعباون يريبدك: في الساعة الثانية عشرة ليالً فتح شرطي باب الزنزانبة ونباداني

ي االعتيبادي، علبى رأسبه وحين دخلت، وجدت في غرفبة المعباون  شخصباً ببديناً ببالز

قببال . سببلمت، فاسببتقبلني بوجببه ببباش، وأشببار المعبباون إليببه أن اسببتلم. صببدارة وطنيببة

في " الكلبجة"وسرت مع الرجل جنباً إلى جنب دون أن يضع في يدي ! الرجل، اتفضل

التحقيقات الجنائية، أدخلني في غرفة فيها رجل أقبرب إلبى الشبباب منبه الكهولبة، أنيبق 

أهالً علي، شلونك، أنشباء هللا :وأشار إلى كرسي فجلست، وتوجه إليّ . متالمظهر، فسل

 !أنا المفوض دمحم علي حسون! مرتاح

يبدو وكأننا متعارفان منبذ . وددت لو ضحكت من هذا السؤال وجوابي. انشاء هللا -

أرجبو أن ال تنبزعج مبن بضبع أسبئلة، ربمبا : قال. وبلطف دخل في الحديث معي. القدم

 !.لحكتكون في صا

وراح يسبأل، األسبم الثالثبي واللقبب، . البد من اإلجابة وال مجال لالنزعاج: أجبت

المسكن، العمل، األب، األخوة وعمل كل واحد منهم، هل لي ميول وأتجاهات سياسية، 

. وفي الساعة الثانية غادر الغرفة، بعد أن قال، لحظة سبأعود. ارتباط بجمعية أو حزب

وشبربت، وهبو . لساً، جاء بعده شخص يحمل صبينية شبايوحين عاد إلى حيث كان جا

ونهبض ثانيبة وعباد فأشبار . يحاور دون أن يسجل من الحديث شيئاً، وكأنه حديث ودي

بطببل المصببارعة " عببباس الببديك"دخلنببا غرفببة واسببعة فيهببا اثنببان، أحببدهما . أن أتبعببه

يبات، علبى المعروف، أما الثاني فكبان ضبخم الجثبة، ذا رقببة غليظبة، كبان لحمهبا ذا ط

نهبض هبذا وكأنبه حيبوان تهيبأ . كمبا يعببر العامبة" كعب بطبل"عينيه عوينات من نوع 

ولببك ويببن كنببت؟ وقبببل أن أجيببب، خببرج عببن هدوئببه  -:قببال بانفعببال. السببتقبال فريسببته

وراح يلعن ويشبتم، ولبم يتحبرج أن يضبمن شبتائمه أقبذر الكلمبات والفشبر، ولبم يسبتثن 

عد أن يكون عن كل تهمبة، اللهبم إال إنهبم ليسبوا مبن أحداً من رجال األسرة، ممن هو أب

جماعة صاحب الفخامة، وتطورت شبتائمه، وكانبت شبتائم مبن نبوع الكفبر واالحتجباج 

وكببرر ولببك ويببن، بيببا !( ربببك... الليلببة أنببـ)علببى هللا، وقببذف بببوجهي آخببر تهديببد بببذيئ 

الليلببة سببرداب بيببا بيببت، كنببت مختفببي؟ والتفببت إلببى المفببوض دمحم علببي، أخببذه، ذّب 

 .بالطامورة، وباكر أراوي ربّه بعيونه

بعببد أن اسببترجعت أنفاسببي، جبباء الشببرطي يطلببب . وعببدت للغرفببة مببع دمحم علببي

هبذه المبرة لبم يكتبف بالسبباب . أحضاري إليه ثانية، وذهبت بصحبة المفوض دمحم علبي

 ً الذي " الديك"أترى أيصح أن أتهم . والشتائم، بل أنهال علّي بالركالت والكفخات أيضا

يببدو انبه مبن صبنفهم، وإال مبا معنبى وجبوده . الزم مكانه في كال المواجهتين بالصمت

بهذا المكان المشؤوم؟ وفي هذا الوقت؟ وعدت إلى حيث كنت، وكبأن رأسبي قبد تبورم، 

أرجبو : بعد استراحة وجيزة، قلبت بلهجبة متعبب تقطعبت أنفاسبه. وفاجأني صداع شديد

 !.حديثه، أن في األمر توهم، واشتباه أن تعود إليه أنت، فقد بدا لي من
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 كيف -

لقببد كببرر علببي قولببه، ويببن كنببت؟ كنببت معلمبباً، وفصببلت، وأخببذت أراجببع : قلببت

الوزارة من أجل أن أحصل على التوقيفات التقاعدية، واستأجرت حانوتاً، بقيبت أباشبر 

 العمل فيه إلعاشة عائلتي، استغرقت مراجعاتي لهبذا مبا يقبارب الثالثبة شبهور، وحتبى

، فمتى اعتبرت متخفياً؟ أحين كنت 0/0/0054استدعائي وجلبي إليكم مخفوراً منذ يوم 

معلماً، أمارس التعليم في مدارس رسمية، أم حين فصلت، أم حين راجعت الوزارة، أم 

 !عندما فتحت حانوتاً، ويعرف كل الناس هذا عني؟

" نايبل عيسبى"ونهض المفوض، وعاد بعد دقائق يستدعيني لمواجهته، كان أسبمه 

أنبت . يابه العفو، آذيناك، صحيح مو أنبت: وجدته قد غير لهجته، فقال بصوت اعتيادي

والتفت إلى المفبوض، . ردّ علّي، هذا هو السبب، تشابه األسمين. علي: شسمك؟ فأجبته

 !.رجعوه إلى الموقف، وبكره نطلب أطالق سراحه

ا دار أبببي بسببببه عببدة لقببد فهمببت اآلن مببن يقصببدون، ولكببن ألببم يتحببرو. هكببذا إذن

كان ثرثاراً، أو أن هذا . مرات؟ فما معنى هذا إذن؟ وأعادني نفس الشرطي الذي جلبني

 ً كان ينصحني، إنك رجل تبدو عاقالً ومحترماً، لهبذا كبان األحسبن . المطلوب منه أيضا

... أن ال تحبباول المغالطببة، قببول، أعتببرف، وأنطببي التوبببة، ومببن تبباب، تبباب هللا عليببه 

وجبدت الموقبوفين جميعباً يغطبون فبي . و أنت تقول الحقيقة شلون أتريح نفسبكتعرف ل

نوم عميق، وحين فتح الشرطي باب الزنزانة أحدثت صوتاً فأستيقظ خفيفو النوم منهم، 

وأقبلببوا علببّي يهونببون علببي الخطببب، ال بببأس، ونرجببو أن تكببون اجتببزت المحنببة دون 

 .خذ راحتك: قال أحدهم. خذالن

. شي، وسرعان ما نمت كمن عّب من الخمبرة أكثبر ممبا يحتمبلانطرحت على فرا

وبببدا دوام . أوال وأخيببراً " نايببل عيسببى"وفببي الصببباح عنببد الفطببور أنبببأتهم بموقببف 

عبببد "هببذه المببرة إلببى غرفببة معبباون آخببر هببو . الببدوائر، فاسببتدعيت إلببى دار التحقيقببات

نيه انحراف أي حبول هذا كان أسمر الوجه، رشيق القوام، في عي". الرزاق عبد الغفور

حبين أدخلبت الغرفبة لبم يكبن ". الحسبون"أنيق المظهر مثل صاحبه . بسيط يكاد ال يبين

. أسمع علي: وحين جاء هو بدا متجهماً، وتوجه إلي. حاضراً، لذا أغلقها الشرطي علي

ولهببذا لببن أطلببق . المقصببود هببو أخببوك دمحم علببي. أنببا أعببرف أنببك لسببت أنببت المقصببود

بالبحث عنه أو تدلنا عليه، فأنت تعرف طبعاً أين هبو اآلن؟ توقفبت سراحك حتى تتعهد 

عن اإلجابة قليالً، خفت أن يكون كزميلبه نايبل، وال أدري لمباذا وكيبف أنطلبق لسباني، 

َواَل تَبِزُر )أنبت ببالطبع مسبلم، واآليبة الكريمبة تقبول  -:وبشكل نقاش، حيث بدأت بقولي

نب، فما شأني أنا؟ أنا رجبل متبزوج، لبي عبدد مبن هب أن ألخي ذ( َواِزَرة  ِوْزَر أُْخَرى

وال أعلم عن أخي أين يقيم ولمباذا تبحثبون . األطفال، وأنا أدير حانوتاً بسيطاً ألعاشتهم

 . عنه؟

أنببا مسببتعد لتزويببدك بمببا تحتبباج مببن مببال لتبحببث عنببه، وتخبرنببا لنتببولى : ردّ علببي

 !القبض عليه
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بهذا، ولو إني أعلبم عبن محبل إقامتبه  أنا كأخ ال يمكن بحال من األحوال أن أقوم -

هببل تريببدني أن أجببوب . ألخببذت والببدتنا لرؤيتببه فهببي تكبباد تمببوت جزعبباً وإشببفاقا عليببه

 البالد وأنا ال أعرف عنه شيئاً؟

وعند عودتي إذا لم . سأغيب مقدار ساعة، عليك أن تنهي هذه األعذار. أنا خارج -

 ماذا يحصل لك؟ تكشف عن محل وجوده  فسوف لن أطلق سراحك، وتعرف

يببدو عليبه األسبف وقبال، أنبا آسبف إن الحباكم قبد أفبرج . وعاد بعد سباعة بالضببط

أرجببو أن يببذهب معببي إلببى مركببز . ال: قلببت. عنببك، وأشببار إلببى الشببرطي، دعببه يخببرج

أمبا . أشار الشبرطي بالموافقبة. ولكي ال يعيدوني إلى الموقف. السراي، ألتسلم حاجاتي

إلى أهلي، ومارست بعد يوم عملبي فبي الحبانوت، مبّر  عدت. هو فغادر الغرفة بصمت

أحد معارفي، وهنأني على الخالص، وقال أنت تعبرف جيبران حانوتبك، وغطرسبتهم، 

البن السبيد  -قواد–بمثابة  -جيم فارسية–إن جنجون . فليس غريباً أن تتعرض لوشايتهم

-المفرقعات–ك المحترم، لهذا ثأر لصاحبه حين سببت له الحجز ألنه رمى بباب حانوت

ولكن ياسين الذي لم يحدث ان . ، ولو كان أمر توقيفه بيد غير الحاكم ياسين لهان األمر

وجنجبون عزيبز  -ح-لذا أشعر أبنبه . عرف وجهاء البلد حاكما قبله، ال يعترف بمقامهم

عليه، وقبد دببرا أمبر اببالغ مديريبة التحقيقبات إن دمحم علبي المبتهم الهبارب، يعبيش فبي 

هبذا الواشبي . ومضى لسببيله. وختم كالمه، ال تتحدث عني بهذا!. ور لبيتناحانوت مجا

صبباحب جنجببون بحكببم مركببزهم فببي سببدانة الروضببة الحيدريببة ابلببغ عنببي التحقيقببات 

مموها عليهم وهو يعلم إن االسبم البذي قدمبه لهبم  هبو أسبم أخبي دمحم علبي، ولكبن دلهبم 

ؤالء ال يتركببون سببفالة ال أجببل إن هبب! والمتخفببي هببو أخببي ولسببت أنببا. علببى حببانوتي

آببباؤهم يعلمببون كببل شببيء عببنهم، ولعلهببم مببثلهم، ولكببنهم . يرتكبونهببا إلببى حببد الجريمببة

ثم ال يتورعون، وال يصبدهم ديبن وال ضبمير، عبن إيقباع مبن . يبدون وكأنهم الصلحاء

 .يكرهون بين شدقي الموت


 أتق شرَّ من أحسنت إليه

وهببواجس مقلقببة، وكببوابيس ثقيلببة، دائمببة مخيفببة،  بببَم أفسببر ماأشبباهد مببن أحببالم

أنبا واثبق مبن . لست أومبن بباألحالم، ولسبت ببالمريض، فمبا مصبدر كبل ذلبك. مستمرة

أعمله، مقاييسي وخطواتي صحيحة، لست أشك فيما خططبت  نفسي، ومنظم في كل ما

المببح صببورها فببي . أال يكفببي هببذا؟ هببذه األيببام يتببراءى لببي إنببي أرى مخبباطر. وعملببت

مرد كل هذا، تبدل ربان السفينة، ذاك البذي يحبس بالخطبأ فيسبارع لتالفيبه، لعل . األفق

ولكن مهما يكن من . ويدرك الخطر فيبادر كلمح البصر بالتحذير لتجنبه والخالص منه

. أمر، فإن االنخذال إزاء الهواجس واألحبالم، والتوقعبات، غيبر مسبتغرب لواحبد مثلبي

كنببت أجببد مببن يشببحذ عزيمتببي بالثقببة،  كنببت قبببل اليببوم ال أحببس بشببيء مببن هببذا، ألنببي

لبم يسببق أن عرضبت . ويعزز ثقتي بما أراه فيه مبن هبدوء، وحسبن تقبدير، وبعبد نظبر

أمام نفسي مثل هذا التحذير، الذي تعمق في نفسي، وظل يرن في أذني كصدى صبوت 

إنه يكرر علّي، إن لزمت الحذر، وسرت باتزان، فال تنس انبه يوجبد . يتموج في فضاء
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معك، وفي المقدمبة أفبراد، يكرهبون المبوت، وال يتحملبون . يفقد هذه الصفات كثير من

ألم تقبل، إنبك ! األلم، فهم إذن مستعدون، أن يبرءوا أنفسهم، ويتنصلوا من كل مسؤولية

أحس في نفسبي صبراعاً حباداً، هبل . ال تصدق المتبجح، وتخشى اللئيم، وتحتقر البخيل

. يطلبنبي" مالك سيف"رسل إلّي المسؤول الحزبي أستمر، أم أضع لألمر حداً؟ واليوم أ

في كازينو روكسي، انتظرتبه، . فزادت هواجسي، ولما أصل إليه وأسمع منه ماذا يريد

فبي هبذا الكبازينو الهبادئ، كثيبر مبن الشبباب، ال أعبرف أحبداً مبنهم . حسب ما رسم لي

ال أرتباح  دهشت حين التقيت به، هو ذاك الذي كنت في نفسبي. مطلقاً، حضر المسؤول

ألنبي مبن  "فهد"سبق أن شكاني عند. إليه مطلقاً، متبجح، ولئيم، وبخيل، إنه مالك سيف

ً  59"أجل أن نضبحك قلبيالً، وبسببب دعاببة بريئبة، وخسبارة زهيبدة  ثمبن أربعبة " فلسبا

هببو اآلن، بعببد أن جلببس وتكلببف الرزانببة، والعظمببة، لكنببي رأيتببه هببراً . كببؤوس شببربت

ى الطاولبة علببة سبجائر أجنبيبة، وكميبة وافبرة مبن الزبيبب وضع أمامه عل. وليس أسداً 

كيف هذا اليوم، وهو يعيش على . أمر مدهش ومحيّر !الممتاز والفستق األخضر الرائع

حساب حزب ماليته تبرعبات منتسببيه مبن عمبال وكبادحين، وصبغار المبوظفين، وكبل 

وبعبض " فهبد"رمبوق فالضربة اللئيمة التبي أودت بالمسبؤول الم. ذلك لم يعد يكفي أبداً 

الرفاق الذين كانوا المثل في الصمود والثبات، من لهم غير حزبهم، هم وعوائلهم؟ أجل 

كيف هنا اليوم، بينما أرانبي ثبورة وانفعباال بباألمس يبوم شبكاني، ليتجلببب رداء العفبة، 

في رأيي إن الشبيوعي يجبب : والتقشف، ونبذ الهوى واللذائذ، ثم يتباهى ويتبجح، رفيق

-ورده فهبد، ال تببالغ يبا!. هم فيجعبل حتبى ضبحكته جديبة، وابتسبامته ألمبر عظبيمأن يف

تريد أن تجعل كبل رفاقبك فبي زهبد أببي ذر، إن لهبم أن يمرحبوا، ويرفهبوا علبى  -...كـ

أنفسهم في ضحكة بريئة، ودعابة ودية، ويتبادلوا مبع اآلخبرين مبا لبيس مبن التببذير أو 

بدأ بالقابعين بعيداً عن ذويهم وأحبابهم في غرف  .وبدأ حديثه، فهالني أمره!. االستغالل

ببالغ فبي تبذمره مبن . السجون الكالحة، موطدين النفوس على تقبل كل ما تأتي به األيبام

صببعوبة العمببل، فكببل أعوانببه دون مببا يجببب، أذالء، ضببعفاء، ال يشببعرونك ببببأس، وال 

وة إال بعلمبه، وال كبيرنبا يريبد أن ال نمشبي خطب: وقبال !ترى فيهم إال اليبأس والخبذالن

ابتالنا بزوجتبه، يجبب أن نبدفع لهبا مخصصبات  وأخوك؟. نبت برأي إال بتصديقه عليه

وأخوك األصغر، نحن في حيرة من أمبره، انبه غيبر . لسكنها ومعيشتها وهي عند أهلها

قاطعتببه بببدفاع !. مهببذب مببع العوائببل التببي يسبباكنها متخفيبباً، مطاليبببه ورغباتببه محرجببة

دعنبا  -:قبال .دفاعاً يعرف هو مدى صدقه، وال يقوى علبى رده ،مختصر عن كل واحد

ً -من هذا أنا دعوتك ألكاشفك   أريبد أن تنتقبل بعائلتبك، !هذا أعتببره أمبر حزببي -وطبعا

 . أخصص لك بيتاً تسكنه لتكون عضدي في إدارة األمور

بين ما تبغي وما جئبت لبه ببون شاسبع، أنبت تريبد هبذا، وأنبا : وقلت.... وضحكت 

حك عما في نفسي، إني في صراع عنيف مع نفسي، أشبعر بضبعف ينتبابني، ببل أصار

ومببن الخيببر أن أتنحببى كببيال أخسببر شببرف الكلمببة، وأجنببي علببى سببواي، . يسببيطر علببيّ 

بلطمة من شرطي، أو تعذيب في ضربات خيزرانته فينهار بنباء، وأكبون مبثال ولطخبة 

ادت تعتبذر، إنهبا فشبلت ولبم وكتبت حين عدت إلى الذين اعتمبدوا  عليبه، بيبٍد، عب. عار
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وجباءت ببالجواب يبدل علبى عبدم !. تنجح في تسليم الرسالة ولكنها أدت الغرض شفاها

أنببت واضببع اللبنببة " فأرسببل لببي عبببارة مختصببرة. فعجلببت بببالتنحي. صببحة مببا أدعببت

عد إلى صفوف حزبك وأعتبر . األولى في بناء الحركة في بلدك، فال تنس ماضيك هذا

". -أي التنحبي–أصبر علبى ذلبك : "02/09/0054وأجببت فبي ". كهذا خطأ طارئاً من

إن طبعي مسبالم ال أحبب أن أعتبدي علبى أحبد، ولكنبي . ولم ألتحق بعد هذا بأي جماعة

مازلت أعتقد والتبزم نفبس المقباييس لبتفهم األحبداث، مضبافاً إلبى كبل هبذا ال أنكبر إنبي 

س مبببن اعتببببرهم حقيقبببة أدركنبببي خبببوف ورأيبببت التجنبببب خيبببراً مبببن النذالبببة وافتبببرا

 .فتهلك نفوس بريئة وتدمر عوائل. باالعترافات الصحيحة والمبالغ فيها

هبذا ستكشبف عنبه . ماذا يخبئ لنبا الغبد؟ لسبت أدري، ولكبن أمبرا يحبدث ال محالبة

! فواحسبرتاه، وواأسببفاه. وشبعرت وكبأني سببقطت مبن شباهق إلببى واد عميبق. األحبداث

يبن ذهببت فراسبته ونباهتبه ولبم يكتشبف أ. ليتني أرى أخي فأهمس في أذنه كلمبة عتباب

وكيبف أصبرت قيبادة ! جبن مالبك ونذالتبه، التبي انطلبت حتبى علبى نباهبة وفراسبة فهبد

الحزب، من داخل السجن، على تسليم مالك المسبؤولية واقتنعبت بقيادتبه؟ وهبل حقباً إن 

مالحظبباتي عنببه وصببلتهم شببفاهاً بالدقببة التببي دونتهببا وكمببا أردتهببا؟ أو لببم تقببل الحكمببة 

 (. أتق شر من أحسنت إليه)المشهورة 
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 الفصل الرابع






 مثان سنوات يف الناصرية

1/21/2117- 2111 


   يُدك يف الكتاب ورجلك يف الركاب

أكثرنببا الَزم بغببداد، يراجببع ويتشبببث . منببذ فصببلنا ونحببن لببم نهمببل محاولببة العببودة

تسامحت مبع مبن فصبل ولكني أعرف سلفاً إن الجهة المختصة إذا . بتوسطات الوجهاء

لبيس لبديهم أي مببرر، وال أيبة مبادة تثببت . من النجفيين، فإنها لم تفعبل هبذا بالنسببة لبي

لذا وجدت من الحكمبة أن . التهمة الوحيدة هي إنني شقيق حسين. التهمة ضدي وتدينني

أوجل المراجعة، حتى يعود بعضهم، خصوصاً إن كتاب وزارة المعبارف قبد حبدد مبدة 

أحمد رضبا "الصديق أبو عاصم !. هر، وها قد مّر علينا ما يقارب السنةالفصل ستة أش

، بعث إلبّي رسبالة مسبتعجلة مبن بغبداد، بعبد أن أشبرفت قضبية عودتبه علبى "السوداني

ولكنببي ارتأيببت أن "! أيببدك فببي الكتبباب ورجلببك فببي الركبباب"االنتهبباء، جعببل عنوانهببا 

بعد أسببوع جباء ". ظم شبيلجواد كا"أنتظر نتيجة مساعي شريكي وصديقي أبو غالب 

صديقي على وجهه أمارات الحبور، فقد حصل على كتاب التعيين، وأنجز كل مبا يلبزم 

ليغادر النجف بأسرع ما يمكبن إلبى مديريبة معبارف المنتفبك، علّبه يحصبل علبى مكبان 

 .مريح

تبم أنجباز موافقبة . بدأت العمبل، ببثمن دزينبة سبجاير لكاتبب مركبز شبرطة النجبف

انه روقب خالل مدة فصله، فقد كان منصرفاً إلى )ة على إعادتي فكتبت الجهة المسؤول

أطلعبوني (. إعاشة عائلته، ودائب الدوام في حانوتبه دون االخبتالط بأيبة جهبة مشببوهة

وتوجهببت إلببى كببربالء بعببده بأربعببة أيببام، لتعقبببه عنببد . عليببه وزودت برقمببه وتأريخببه

الكاتبب عببد البرزاق، وشبجعني  صديق في معارف كربالء، دلني على. شرطة كربالء

إن المسألة بسيطة، ثمن الكتاب ال يقل عن مئة فلس وال يزيد عن ربع دينار، وسبلم لبي 

هكبذا إذن، وضبعت نصبف دينبار فبي ! عليه، انه رفيق السهرات على الورق وفي بيتبه

لبم يفبت ". أببو أيباد"إنهبا تبذكرة مبن صبديقك : ظرف، قدمته للكاتب بعد السبالم، وقلبت

أجباب . أن يلحظ ما في داخل الظرف، ومعه رقبم وتبأريخ كتباب شبرطة النجبف الرجل

ولكنبي عبدت إليبه بعبد نصبف سباعة، وأخبذت رقبم الكتباب . ممنون، عد إلي بعد سباعة

وعدت إلى النجف، حررت رسالة مختصرة إلى مدير التحقيقبات . وتأريخه بعد قراءته



 

 312 

–قبد أنبك تجيبز لنفسبك أن تحبرم إنك رجل يؤمن بيوم الحساب، فبال أعت: قلت. الجنائية

لذا أرجو الموافقة على إعادتي إلى وظيفتي . عائلة من رزقها، بفصل معيلها -بجرة قلم

 .أسوة بأخوتي المعلمين الذين فصلوا معي وأعيدوا، وشكراً 

ال يستغرب من يقرأ رسالتي هذه ممن عايش ذلبك العهبد، البذي يجمبع ببين التناقضبات 

كببان فببي نبباس ذلببك الببزمن مببن يعتبببر ! -صببغار المببوظفين-نحببن ولببو لببم يكببن كببذلك لهلكنببا 

الوساطة، والسعي إلنجاز معاملة مفصول، أو موقوف، أو تعيين بطال، عمالً خيريباً يثباب 

فلسباً  449إن ثمبن دزينبة سبجاير ال يزيبد علبى . عليه، وال ننكر إن بعضبهم قبد يأخبذ أجبراً 

هد، تؤثر فيه الكلمبة الطيببة، ربمبا ألنبه كذلك كان أكثر رجال ذلك الع. ليس باألجر الباهض

ولكن يرد على نفسبه ببذات الجبواب . يرى نفسه أسداً، والمراجع ليس أكثر من فأرة ضعيفة

ً -الذي روته الحكاية عن الفأرة المسكينة، وهي في قبضة يده  بعبد أسببوع . -ال تحتقر ضعيفا

لبدخول علبى المبدير، مبن قِببل آه، المراجعبة ل. توجهت إلى بغبداد، والبى التحقيقبات الجنائيبة

وقد مّر على ذلبك  0/0/0054 نايل عيسى، ما العمل لو تذكر نايل، لقاءه المشؤوم معي يوم

! 09/0/0054فبي  2422أكثر من سبعة أشهر، حيث أن كتاب المديرية إلى الوزارة ببرقم 

سبالمات، . ببأسال ! على أية حال البد من الدخول، ولكنه لم يعلق أكثر من قوله أنتظر ببّره

ني بشبيء وأعتبذر لبي بعبد أو لعلبه كمبا قبال لبي . تلك الليلة التي شتمني وأهانني فيهبا، لبم يَبدِّ

فببأدخلني علببى مببدير . أتبعنببي: ونوديببت مببن قبببل مفببوض. -غبببي–بعببض زمالئببي ِدخببو 

مببن يصببدق هببذا ممببن عببانى . ، حيبباني مبتهجبباً كاسببمه"بهجببت العطيببة"التحقيقببات الجنائيببة 

 أقل منه رتبة، بعد عهود تلت؟ محاولة مواجهة

وضبحك . أي حسباب تقصبد؟! ها أنا شخص يؤمن بيبوم الحسباب: قال وهو يصافحني

بهدوء، وأشار إلى كرسي بجهته عن يمينه، ونادى بالشباي لبي، جئبَت مبن النجبف، طريبق 

كنبت أعتقبد . وفبتح اضببارة كانبت أمامبه، كتبب عليهبا أسبمي. بعيد، الشاي أصلح من البارد

المؤسبف والمضبحك أن !. )هبذا محيّبر. لة كيوم الحساب، ليس فيهبا إال ورقبة واحبدةإنها ثقي

تم هذا في عهد تموز ومبا تلتبه مبن عهبود . ملفتي انتفخت ولم تعد يكفي لضبطها خيط واحد

استبدادية ال يهمها غير اضطهاد مواطنيها، في حبين إنبي لبم ألتحبق منبذ تخليبت عبن العمبل 

 (0064كربالء !/ ة كتلة أو حزبالحزبي في العهد الملكي بأي

ملفتبك ال يوجبد . ولكبن أرجبو أن تلتبزم الهبدوء رفقباً بعائلتبك. قال بسيط، سبأعيدك

أنبا أخبوه : قلبت. لبم أتوقبف عبن البدفاع عبن شبقيقي"! حسبين"لكنك أخو . فيها ما يدينك

وأنا متزوج ولي أطفال، وأسبكن فبي بيبت .... األكبر، أسكن النجف وهو يقيم في بغداد 

أما ما أعرفه عبن أخبي، فانبه سياسبي علنبي وقبد قبدم طلبباً ألجبازة حبزب، وال . تقلمس

 .أعلم عنه غير هذا

وجاء جبورج مالحبظ . الكذب مع الظالم األقوى منك جائز. ال أواخذ نفسي بالكذب

المببدير فببي النهايببة يحمببل مسببودة الكتبباب، أطلعنببي عليهببا وأوصبباه أن يزودنببي بببالرقم 

إنبي أضبفت عببارات فبي صبالحك بعبد : وأسّر إليّ . ة المعارفوالتأريخ لمراجعة وزار

 .شكراً يا جورج. أن وقع المدير المسودة
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 !شنشنة نعرفها من أخزم

كنبت أعتقببد إنببي اجتببزت أصبعب عقبببة فببي طريقببي للعبودة، بعببد أن حصببلت علببى 

توفيبق "تزكية التحقيقبات، مبن النجبف، وكبربالء وحتبى بغبداد، إذ ببالوزارة، والبوزير 

كلما دخلت عليه، ردّني بكلمة، صرت أسبمعها فبي كبل مواجهباتي . أشدَ وأعتى" وهبي

الببذي أنتقببل مببن العمامببة إلببى " صببدر الببدين شببرف الببدين"فببي مببرة وجببدت عنببده . لببه

ال . التدريس في المدارس الرسمية، ثم إلى الصحافة، وقد أنضم إلى ركبب صبالح جببر

صببونه –ري مببن ضببمنهم أعلببم إن كببان يعلببم إن صببالح جبببر كمببا عبببر بعضببهم ونببو

ولكن يبدو أن الرجل أدرك هذا عندما برز جبر ليكبون بطبل تحقيبق معاهبدة  -ونفشگت

كبان صببالح جبببر مببع ". سببحابة بورتسببموث"بورتسبموث فتحببول عنببه، وأصبدر كتابببه 

وكبان " حزب األمة االشبتراكي"وأنفرد في حزب سماه . نوري السعيد في حزب واحد

المغنيبة سبليمة باشبا "وكبان كمبا يببدو مبن ِعلبم . طاعيينمعظم أقطابه ومنتسبيه من اإلق

نبوري السبعيد شبدة ورد "عضواً هاماً في ركب نوري فقد شباعت أغنيبة سبليمة " مراد

نبوري السبعيد قنبدرة صبالح جببر "وحرفتهبا الجمباهير فيمبا بعبد !" صالح جبر ريحانبه

 ".قيطانه

انه أول من ناقش فبي وأذكر . منذ كنت معمماً مثله -صدر الدين–معرفتي بالرجل 

مجالس النجف األدبية، مسألة أهمية النثر، وإنهبا أكببر مبن الشبعر، واقتراحبه أيضباً أن 

وكانبت العبادة أن يتلوهبا علبى المنببر قبارئ ممبن يحسبن . يلقي الشباعر قصبيدته بنفسبه

تببالوة الشببعر بلحببن وصببوت جميببل، طبعبباً كببان هببذا مببن اختصبباص قببراء التعزيببة 

. فبي أهميبة النثبر، أسبتمر نقباش وجبدال، شبغل المجبالس األدبيبة وحول رأيه. الحسينية

ولكن رأيه وجد مكانه في . فوقف ضد رأيه هذا عدد من األدباء منهم صالح بحر العلوم

إن : لم يتجاهلني الرجبل، فرحبب ببي وصبافحني، وكلبم البوزير بقولبه. نفوس األكثرين

فبردد البوزير كلمتبه التبي . علي من شبابنا الوطني المرموقين، وإنجاز قضيته ضرورة

!(. هذي أيبدي علبى الملبف، لبن أرفعهبا حتبى أنهبي المسبألة)يسمعنيها كلما دخلت عليه 

قضبيتك : كبان صبريحاً، فقبد قبال لبي" هاشم اآللوسي"ولكن مدير المعارف العام السيد 

 !اُجلت، هكذا ارتأت بعض الجهات

رة المعبارف مبنهم لم أسبكن، ببذلت كبل جهبد، واتصبلت بشخصبيات لهبا وزن فبي وزا

، الرجل الفاضل حقاً، وقد أشار علّي أن أوسط مبن يبؤثر علبى رئبيس "محي الدين يوسف"

حصلت على كتاب من رجبل فقيبه يحترمبه . الوزراء، فهو أهم من يقدر على تحقيق مطلبك

الرئيس، جعل لي الحق أن أكتب صورته كما أريد، وهو ينسخه بخطه ويوقعبه، وذلبك منبه 

وفي اليوم التالي، راجعبت عبن . أوصلت الكتاب إلى سكرتير الرئاسة. بأمريمنة، واهتمام 

راجبع المعبارف، البرئيس وافبق : النتيجة، كان عنده شاب شديد السبمرة، ببادرني قبلبه قبائالً 

في غرفة الملفات، وبنباء . وعلمت أن هذا الشاب من مرتبات الشرطة السرية. على أعادتك

! وظببف الملفببات، فأستحضببر ملفتببي لببيلخص المطلببوبعلببى طلببب المببدير العببام، أبلغببت م

–اختلست بنظرة في الملفة، فوجدت كتاب الفقيه، وقد كتب الرئيس على هامشه بقلم أحمبر 
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لبم . حسناً لكن توفيق وهبي يببدو أن لبه رأيباً مسبتقالً، فقبد أسبتمر يماطبل. -يعاد إلى الوظيفة

بعد هذا البذي ببدا مبن .  رضا الشبيبيأشأ منذ بدأت متابعة معاملة العودة أن أكلف الشيخ دمحم

. اضببطررت لمراجعتببه فببي دار المجلببس النيببابي، وأتصببل بالمببدير العببام" وهبببي"تزمببت 

بالببذات ودون سببواه ممببن  -يعنينببي–ولمبباذا هببو )دهشببت إذ سببمعته يعاتببب بعبببارات نقببد 

وضبع . واسبتمرت مكالمتبه عبدة دقبائق(. فصلوا، يستثنى؟ أم إنها شنشنة نعرفها من أخبزم؟

 .اذهب إلى السيد هاشم، الوزير وافق: سماعة التلفون، وقال

على باب المدير السيد هاشم وقبل أن أدخبل جباء شباعر العبراق األكببر دمحم مهبدي 

 .لجواهري، تصافحنا وكان له علم بقضيتي، فدخل وهو يمسك بيديا
 

 ! الكولريا احلمراء

حببين دخلببت مببع ". يببق وهبببيتوف"هببذا المصببطلح لببيس طبيبباً، انببه مببن أبببداع الببوزير 

لجواهري غرفة المدير، وجدت عدداً من المصريين الذين وفبدوا علبى العبراق بطلبب مبن ا

وفتحبت . هبم هنبا علبى موعبد، للقباء السبيد البوزير. الحكومة، ليعينوا فبي المبدارس الثانويبة

 :اهريالباب التي توصل غرفة المدير بغرفة الوزير، لكنه أقبل يرحب أوالً وباهتمام ببالجو

وبمسباعدة الحكومبة  لجبواهريارشبح . وتعانقا.  أهالً بزميلنا في مجلس النواب، أهالً، أهالً 

وقبد أشبار بقصبيدته التبي خاطبب بهبا هاشبم . للمجلس، وقد أشيع أنهبا دفعبت التأمينبات عنبه

 :الوتري بعد أحداث هياج الشعب ضد معاهدة بورتسموث إلى هذا بقوله

ذذذذحى وزيذذذذرا مثلمذذذذا  وبذذذذأن أرو   ا

 

 أصذذذذذبحت عذذذذذن أمذذذذذر بليذذذذذل نائبذذذذذا 

فببإذا بببه كممثببل يخطببب بحمبباس علببى  .وبببادره الجببواهري، فقببدمني بكلمببة طيبببة 

وأجبببت بشببجاعة !. يبباعلي لببو قلببت الصببراحة، أقببول، أنببا ال أحببب أن أعيببدك: المسببرح

لوجود الجواهري، لماذا هل أنا الكوليرا التبي انتشبرت فبي مصبر هبذا العبام وفبّر منهبا 

كوليرا مصر أهون بكثير، أنت كوليرا : المصريون؟ أرتفع صوته أكثرهؤالء األخوان 

فعلبق . ولو لم يتكفل أمرك الشيخ الشبيبي، ومخافة أن يزعبل، وإال فلبن أعيبدك! حمراء

كفالتي لنفسي أجبدر، فانبا : فقلت. أنا أيضاً أتكفل رغم علمي بأنه ال ذنب له: الجواهري

 ً  .واثق منها إني ال ذنب لي مطلقا

ثبم تحبول ! قرى الموصل، قرى الشمال! تحول إلى المدير، أعده ولكن أنفيه أخيراً 

إلى المدرسين، عفواً، أنا جئت للترحيب بكم، الكوليرا التبي عنبدكم أهبون مبن الكبوليرا 

 التي يحملها علي الشبيبي، تفضلوا، أنظروا ألم يشغلني عنكم؟

قي أعيببدوا بيسببر إن كببل رفببا. الواقببع أخببذني زهببو، وأرتيبباح نفسببي، ورضببا عنهببا

وسرعة، ولم يلتقوا ال ببرئيس البوزراء، وال ببالوزير، بالمبدير فقبط، وتبم أمبر أعبادتهم 

 . بسهولة

سمعت رأي البوزير، : قال. وكذلك فعلت. أشار إلي المدير، ُعْد بعد ربع ساعة إليّ 

 .واخترت الناصرية. ومع ذلك فأني أخيرك، البصرة، الناصرية، الرمادي؟
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 ثمن أجل بورتسمو

بدا صالح جبر ليس أكثر وأحسن حظا من أرشد العمري، هو الحصبان الثباني ببدا 

لدى نبوري السبعيد خيبول . مطهماً، ولكنه سرعان ما اندحر يسحب أذيال العار والفشل

كثيرة، هناك من يستعملها للنزهة، حين يريد أن يستجم فقط، وبعض يريبد لهبا المظهبر 

، والمبببدفعي، وأمثبببالهم ممبببن يبببأتي لتهدئبببة المحتبببرم، واالسبببتقرار، أمثبببال السبببويدي

األوضبباع، وأجببراء بعببض اإلصببالحات، ولكببن أمثببال أرشببد، جبببر، مببزاحم، هببؤالء 

يدخرهم للصبوالت والجبوالت، ليجبرب بهبم إن كبانوا يسبتطيعون أن يمبرروا مخططباً 

مرسوماً، أو وهبذا أيضباً أمبر نبافع لبه، يقومبون بكبنس كبل مبا قبد حصبلت عليبه القبوى 

وسبائل الكفباح، جمعيبات، أحبزاب، صبحافة، وبهبذا يكسبر شبوكة الرجبال  الوطنيبة مبن

 .الذين يخوضون غمار المعارك

تنكببر لطبقتببه، وصببار مببن أبببرز . صببالح جبببر، ابببن نجببار بسببيط، عصببامي النشببأة

شبيء . صار متصرف لواء، صبار وزيبراً ونائبباً، واليبوم رئبيس وزارة. أعوان السعيد

احة أمام الباشبا ويجبرب إن كبان فبي المسبتطاع أن غير مستغرب أبداً، جاء لينظف الس

وفبي خبالل أمبد قصبير، . ريثما يستريح الوكيل العبام. يمرر مشروعاً هاماً لدى األسياد

قصببير جببداً، أغلببق الصببحف الحزبيببة، وصببحف وطنيببة أخببرى، وأعتقببل شخصببيات 

وهبي  0009سياسية بارزة، ثم أعلن ما ُسمّي معاهبدة بورتسبموث لتحبل محبل معاهبدة 

 .أقسى وأمر

فسبالت دمباء وأزهقبت أرواح شبباب ! وهب الشعب يصبرخ فبي وجهبه ال لبن تمبر

وامتألت المواقف والسبجون، ومبا أسبتطاع أحبد مبنهم أن . خضراء، تتألق بهجة وسناء

يرد الجمبوع الزاحفبة، أو يسبكت هبديرها، أو يطفبئ جبذوة الوطنيبة التبي اتسبعت فكبان 

وفّر الحصان من الميدان يسبحب السبرج  .توهجها قد أحال الفضاء كيوم صيف مشمس

وحبل محلبه، وألول مبرة أيضبباً، حمامبة سبالم مبباذا . الالمبع، وانبدحرت فلبول الشببيطان

 يفعل هذا وما دوره؟ 

أعلن األحكام العرفية بحجة حماية مؤخرة الجيش العراقي البذي  20/0/0054في 

صبالح جببر  ولما أضبطر الوصبي علبى العبرش إلبى إسبقاط حكومبة. يقاتل في فلسطين

قلبت لببعض السياسبيين التقبدميين، ألبم يكبن . جيء بالسبيد دمحم الصبدر لتهدئبة األوضباع

. وأنفصببل ألمببر. أجببل: فببي حزبببه عضببداً وسبباعداً قويبباً؟ قببال" نببوري"مببع " جبببر"

كشيعي يمكن أن يجذب إلى صفه كثيراً من الشبيعة البذين ال يثقبون بنبوري، " صالح"فـ

الوكيل المفضوح، عند الشعب العراقي أجمع، بأنبه الممثبل  ليس لكونه سنياً، إنما لكونه

إذ ال فبرق حقيقبي . وليقع في مصيدة نبوري، الشبيعة والسبنة. الحقيقي لمصالح اإلنكليز

 .بين والء اآلخرين

لقد عدت للوظيفة في عهد جبر وفي عهده أيضاً أشبرفت علبى الهاويبة مبرة ثانيبة، 

ولكنا أيضاً واثقون، بأنا نظل فبي مهبب الريباح . لو لم ينتصر الشعب، ويدحر الظالمين

طالما ظلت روابط االستعمار على حالها لبم يقبض عليهبا، النظبام الملكبي القبائم، البذين 
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لذين خط لهبم االسبتعمار البريطباني نهجباً لبم ينحرفبوا يتداولون تشكيل الوزارات، هم ا

 عنه، فهل لهذا الليل آخر؟


 ليد القدر

 ً أترك األمر ليد القدر، فلبيس عجيبباً أببداً . ألقْل هذا، فلن أملك لنفسي ضراً وال نفعا

ِحَسبن، ". ِحَسبن"أو أخباً ِلبـ" ِحَسن"أن تأتيني ضربة، دون أدنى سبب مني، فقد صرت 

ي صار يضرب به المثل، إذ ابتُلبَي بجريبرة وكبل مبن تسبمى باسبمه، أو مثل شعبي ريف

 "!.ِحَسن"كل من أريد اتهامه قالوا له إنك 

أنا اآلن في الناصرية، صبدر تعيينبي حيبث أردت، ولكبن بشبفاعة أو كمبا يعببرون  

ال  -واسبطة–من يستطيع أن يقدم من أجبل الحصبول علبى مطلببه ! -واسطة– الوساطة

. الذين ال يضطرون لها، يزدرونها، وبمن يحقبق غرضبه عبن طريقهبا يمتنع، وان كان

ولكن األمر عكس ما يعيب العائبون، كل شؤوننا في الحياة، وحتى الممات، متعلقة فبي 

األغلب علبى الوسباطة، فبنحن فبي الصبالة نجعبل دمحم وآل دمحم واسبطة للشبفاعة والعفبو 

يوم ال ينفع مبال -كونوا وسطاء شفعاء وفي كل األدعية، نرجو األولياء أن ي. عما أذنبنا

ولذا كثرت القبور التي أخذ يعتاش عليها أبناؤهم أو من تقبرب إلبى هللا فأقبام  -وال بنون

 ً  .عليها قبة وضريحا

توجهببت قبببل انتهبباء الببدوام، إلببى دائببرة قائممقببام قضبباء الناصببرية األسببتاذ ضببياء 

أيضاً وعالقتها بالشبيبيين، فكبان عنبد ، والعالقة بيننا قديمة، وأسرته "أبو فريد"شكارة 

" السيد إبراهيم حسيب المفتبي"حسن الظن، بل الثقة التامة، ولبى السيد مدير المعارف 

طلبه، وعينت في المدرسبة الغربيبة االبتدائيبة، بكتباب مديريبة معبارف المنتفبك المبرقم 

فبببببي  20424حسبببببب كتببببباب مديريبببببة التعلبببببيم األبتبببببدائي  0/02/0054فبببببي  5400

أحببد زمالئببي المفصببولين ممببن سبببقني فببي التعيببين، عببين فببي مديريببة . 06/00/0054

المعببارف فببي الحسببابات، ونجفببي آخببر مببن آل الحلببو مسبباح فببي البلديببة، وكالهمببا كفببؤ 

 .كريم

كانوا شباباً طيببين ذوي لباقبة وأريحيبة، لبذلك . استقبلني معلمو المدرسة بالترحاب

وال غرابة أن يجد المبرء مبن ببين . م وبأخالقهمانبسطت معهم أبادلهم الشعور والثقة به

كبان مبدير المدرسبة أكببرهم سبناً، لكنبه مبن . المجموع، من يمكن أن ينسبجم معبه أكثبر

تعرفبت خبارج المدرسبة علبى آخبرين ! النمط القديم جداً، في كل شيء عدا لعب البوكر

ملوني بأطيب مبا وجا. من محبي األدب وهواته، فيهم من يشار إليه في هذا البلد بالبنان

 .تكون المجاملة، في والئم في النادي حيث يقضون ساعات من الليل

لم أكن مطلقاً أفكر بأي احتمال، فقد ألقيت عن عاتقي عبء كل مسبؤولية، وطلقبت 

العمببل الحزبببي، وخرجببت مببن العهببدة، دون أن أكببون آثمبباً بحببق أحببد، وعلببى علببم مببن 

ألببيس هببو رفيببق الشببباب، وأيببام جببامع ! والببذي التببزم المسببؤولية بعببدي"...." صببديقي 

! ومنه تعرفت على المجالت التي تعنبي ببالفكر التقبدمي. الهندي، وأندية النجف األدبية
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. أشبد اللبوم" حسبين"أجل، أنا الذي هديته إلى ميدان الكفاح، وزكيته، بينما المني أخي 

 !لو كنت أعلم قبل ترشيحه لمنعتك، إنه جبان ودجال: قال لي

وحسببه تجيبنبي وحسببه –قليلة كنت أقيم فيها في فندق، ويمضبي الليبل  مضت أيام

. قلببق الوسبباد، ال يغمببض جفنببي إال فببي وقببت متببأخر. كمببا تقببول أغنيببة ريفيببة -تببوديني

 ً حصبلت علبى بيبت . وبيدي أعد طعامي، ألضبمن صبالحه وفبق ذوقبي، وأقتصبد أيضبا

لببم يعلببن هببذا أمببام . ةلإليجبار بواسببطة معلببم صببابئي، فببي محلببة يقطنهببا األخببوة الصببابئ

انبه يخشبى أن أرفبض هبذه المنبة، فأنبا مسبلم . أدركت السبب من طيات كالمبه. زمالئنا

كبان بيتباً عاديباً جبداً، سبوره وغرفتبان . شكرته ورحبت بجواره. وسكان المحلة صابئة

صباحب البيبت . واحدة فقط من الطابوق، وسعتها تغنيني عن األخبريين. منه من الطين

غ رجل وقور، ترتسم على وجهه عالئم الطيبة، وهبو فبي سبن السببعين، الصائ" منهل"

البيت جزء من مسكنه، ومن هذه الغرفة باب يبؤدي . شاب ذو نخوة وكرم" جبار"ولده 

موظببف فببي السببكك، يقببيم فببي بيببت للسببكك فببي أور " جبببار"ولببده األكبببر . إلببى مسببكنه

 .وعلمت إنه يساري االتجاه

حببين سببمعت لفظببة . البيببت وسببكان المحلببة وجلبببت أهلببي، وحببدثتها عببن موقببع

؟ ال غرابة، فبألول مبرة فبي حياتهبا تنتقبل مبن "كفار"كيف نعيش مع ! نفرت" صابئة"

إنهم بشبر مثلنبا، فبيهم الطيبب . باختصار... وحدثتها عن الصابئة " النجف"وسط ديني 

م هبن ستتعرفين إلى نسائهم، ستعرفين ك! ال يختلفون عنا في هذا وعن سوانا. والخبيث

فقببط إن لهببم ديانببة بسببيطة أيضبباً، ربمببا حتببى هببم ال يعرفببون عببن . طيبببات وجمببيالت

 . تأريخها شيئاً، وال حتى عن نبيهم سوى أقوال، ال يستطيع أحد أن يجزم بصحتها

: بعد يوم للعشاء، بكلمات مبوجزة وجميلبة" منهل أبو جبار"ودعانا صاحب البيت 

وعقببب، إن عشبباء . وتقبلببت دعوتببه شبباكراً . إنببا سببنبدو لكببم بببدون إي فببرق فببي طبائخنببا

. وحببين ذهبببت إلببيهم، أرسببلت قرينتببي إلببيهم ممببا طبخنببا. العيببال سيصببل إلببى البيببت

واعتذرت، إنا كنا أعددناه قبل ليلة، وال يصح أن ندعه للتلف، انه طبخبة غيبر معروفبة 

ذلبك  وأكلت من زادهبم، فأطمبأن الشبيخ إلبّي، وببدا عليبه. طبخة نجفية" السبزي"لديكم 

إنهببا ! أمببا قرينتببي فقببد وجببدت متنفسبباً حببين تخلصببت مببن طعببامهم. فببي حديثببه المببرح

 .التقاليد، فلم ألمها

في أحد األيام، حين عدت إلى البيت، بهت، فاعتذرت، إذ نسيت أن أجلب معي من 

فقالت قرينتي، لقبد جباءت أحبدى جاراتنبا بآنيبة فيهبا . السوق ما يلزم للفطور صباح غد

فبي اليبوم الثباني، شبكرت ..... قالت إنه مبن الزميبل األسبتاذ ببدري . زبدحليب، ولبن و

فبدوى ضبحك وتعليبق، مبن . زميلي بدري، على تفضله بما قبدم مبن حليبب وزببد ولببن

أشبهدوا اببن عاصبمة الشبيعة، : قبال أحبدهم. زميلي، عبد الوهاب البدري وشبنون عبيبد

وشبباركهم المببدير ! صببابئي ومركببز العلببوم الدينيببة، يشببرب حليببباً، ويأكببل زبببداً مببن

ورغببم إن بببدري مببن المببرحين، وضببعيف االلتببزام بتعبباليم الصببابئة، فقببد بببدا . مسببتنكراً 

إن البقببرة التببي أهببدى إلببّي زميلببي : وبلهجببة تضببارع لهجببة زميلببي، قلببت. عليببه انفعببال
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ولكن قل لي أيها الزميل عبد الوهاب، هل الخمرة التي . بدري لبنها ال تدين مطلقاً بدين

 .اقرها كل ليلة استوردت من معاصر جعفرية؟تع

وعلبق آخبر، ! وصاح أحبدهم، لكمبة نجفيبة... ودوى ضحك، وتعليقات زادتهم ضحكاً 

مبا يبباع فبي أسبواق المسبلمين طباهر ) ما يدريكم إن الخمور ينطبق عليها القاعبدة الشبرعية

قنينته إال بعبد  ال يفتض)قال ثالث، أقسم عبد الحسين حواله إنه سمع  من جورج !(. وحالل

إن هببذا يجلببب . ودق الجببرس فتوجهنببا إلببى الصببفوف نببوالي الضببحك والتعليببق!(. البسببملة

 . االرتياح النفسي

. ولست بالغريب عن الناصرية، فبي نواحيهبا بعبض أرحامنبا، زرتهبم مبرات قببل هبذا

الً وفي سني االحتالل البريطاني، هاجرنبا إلبيهم، ثبم أنتقبل بنبا أببي إلبى سبوق الشبيوخ، ممبث

ولبي فبي الناصبرية معبارف وأصبدقاء، بعضبهم مبن أبنائهبا . لبعض المجتهبدين فبي النجبف

تعرفت عليهم مبن سبنين خلبت، وبعضبهم جمعتنبي بهبم ظبروف خاصبة، وتبم بينبي وبيبنهم 

لكنببي ال أسببتريح إلببى مائهببا ومناخهببا، ويدهشببني صببمت أبنائهببا، هببم ليسببوا . مببودة وثيقببة

ا هو من حقهم؟ خصوصاً وإن من أبنائها من أصببح مبن بالجهلة، ولكن لماذا ال يطالبون بم

 !رجال الحكم، وزعيم سياسي

بتظباهرة " ابتبدائيات وثانويبة"وفوجئت بأمر مديريبة المعبارف أن تقبوم المبدارس 

احتجاجا على قرار تقسيم فلسطين، هذا القرار المجحف بحبق األمبة العربيبة كلهبا، هبل 

زال مفتوحاً ومستمراً، وزاد األمر سوًءا، ما يكفي معه االحتجاج؟ باب هجرة اليهود ما

لكببن . قببام بببه حكببام العببراق، مببن تهجيببر يهببود العببراق بحجببة إنهببم يوالببون الصببهيونية

هذا ما فعله األوربيون، بعد أتفباق . الهدف الحقيقي أن يصبح اليهود في فلسطين أكثرية

وليدس جواسيسبه  بين زعماء الصهاينة وبينهم، وما فعله هتلر لم يخل من هذا الغرض

 !إلى الشرق والغرب كيهود مطرودين

ذات يوم قبل أن أسمع بقرار التقسيم، أفقت من نبومي عبن حلبم غريبب، السبيد أببو 

الحسن المرجع الديني الكبير، على فراش الموت، حوله عبدد مبن طالببه، وعنبد رأسبه 

ً  -الوصي على العرش-عبد اإلله  دول اللبي - حزيناً، يعبزف علبى الكمبان، ويغنبي باكيبا

، 5/00/0058لست أومن باألحالم، وأببو الحسبن قبد تبوفى. -!آلو لك عني آلو لي عنك

فما معنى هذا؟ عبد اإلله معروف بوالئه لإلنكليز، لكنه ينافس نبوري السبعيد، ويحباول 

. ثقبتهم بنبوري أكببر مبن كبل شبيء. أما اإلنكليز فإنهم يخادعون كل من يبتملقهم. أبعاده

بحق من يريد خدمتهم، إنما يشبعلون نبار الغيبرة، ليتنبافس أولئبك فبي لكنهم ال يفرطون 

 .أداء الخدمة على الوجه األكمل

! لست أعلم ماذا يخبئ لي القدر فبي قاببل األيبام؟ ففبي هبذه األيبام أنبا كثيبر األحبالم

 .وأحمد ذاكرتي إن لم تهتم بها، ولكن أحياناً أستيقظ كخائف، فأسجل ما تراءى لي

 الزمذذذذذذذان حبذذذذذذذالىوالليذذذذذذذالي مذذذذذذذن 

  

 !والليذذذذذذذالي يلذذذذذذذدن كذذذذذذذل عجيذذذذذذذ  
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 رسالة إىل الكبائش 

أعتببرف أمببام نفسببي إنببك ". جببواد كبباظم شبببيل"صببديقي الببوفي الحبيببب أبببا غالببب 

وحببدك الصببديق الببذي اعتبرنببي موفقبباً كببل التوفيببق للثقببة الغاليببة التببي يحملهببا كببل منببا 

يعتبرف أبببداً بوجبود مببا  ال"  م"ويمكننبي أيضبباً أن أقبول وبكببل صبراحة، إن . لصباحبه

صحيح إن الصديق بالمعنى المطابق لهذه الكلمة بعمق تام، أندر من كل . يسمى صداقة

أو -إال نفبر قبد يكبون . كما إن مفهوم الصديق يختلف بين فئبة وأخبرى مبن النباس. نادر

يعتبببر شبباذاً، إذ تجببد أثنببين ينببدمجان فببي إطببار الصببداقة، انببدماجا يفببوق  -علببى األصببح

مببن أقببرض -التجببار مببثالً، معظمهببم يببدين بهببذه الحكمببة . ألخ بأخيببه الشببقيقعالقببة ا

. هبم إذن يبؤثرون المبال علبى الصبديق عنبد الحاجبة -!الصديق، أضاع المال والصديق

هبذا البذي ال يسبند الصبديق عنبد الحاجبة، وهبو ! إنهبا حكمبة السبائمات. وما هذه بحكمة

وهبو ! لصبديق بمقيباس الوفباء للبدينوالذي يزن المال ويقرنه مبع ا. قادر، ليس بصديق

 .عاجز، هو أقرب إلى المرابي منه إلى الصديق

! استطعت أن أظفر بالتعيين، في مركز اللبواء -كما توهم بعض-لست سعيداً ألني 

إنببك بخيببر علببى أقببل احتمببال فببي هببذه الفتببرة التببي . وكببن علببى ثقببة وتقبببل مببا أنببت فيببه

تمامباً هبي مبا  -المالئكة الحافظين-ئدة عند تتمخض، ربما بأحداث جسام، والفلسفة السا

هبؤالء يريبدون دائمباً أن . ، إنهبم شبرطة الشبعبة الخاصبة"أنَت ِحَسن"يعبر عنها المثل 

يثبتببوا نشبباطاً بببأنهم الحببرس الببواعي، وبيقظببة تامببة للحكببم الببذي مببنحهم ثقتببه التامببة، 

د الطلبق ليلبد الحكبم فبإذا أشبت. ليمضي ساسة الحكم في تنفيذ مبا يريبد األسبياد الحقيقيبون

وليببداً لعمببوم البببالد العربيببة أو للعببراق وحببده، وإذا أقيمببت األفببراح استبشببارا بالوليببد، 

وثارت نقمة الشعب تشاؤماً من ذلك الوليد، فإنا وكثيبر مبن أمثالنبا سبيكون هبدفاً لنشباط 

يببدو أن ِحَسبن شخصبية شبهيرة، وان ! على قاعدة أنت ِحَسن" شرطة الشعبة الخاصة"

فقبال عنبه قصبيدة . الشاعر الشعبي النجفي "حسين قسام"نعرف حقيقته، كما يعرفها لم 

 !"شهل البلشه يََربي ِحَسن سموني"مطلعها 

عببش عزيببزي مطمأنبباً، حتببى علببى مببا وصببفت بببه تلببك الحيبباة التببي تحياهببا فببي 

مع تلك المياه التي قد تفصبل كوخباً عبن كبوخ، وفبي المدرسبة التبي أنبت فيهبا . الكبائش

 .يعبر من صف إلى صف قفزاً كيف 

ولقد ضحكت كثيراً فيما رويت عن حادث القروي الذي وجد ميتاً، وهو نبائم علبى 

فسحة أمبام كوخبه، حيبث دخلبت حيبة مبن حيبات األهبوار بفمبه المفتبوح، لقبد مبات مبن 

أمبا األفباعي البشبرية التبي . حقباً لقبد أنبتقم لنفسبه مبن قاتلبه. عضتها وفمه مطببق عليهبا

إنها كثيراً ما تعضنا، عضاً غير مميت ولكنهبا تشبلنا . تسرح وتمرح بأمان تعضنا فإنها

 ولكببن علببّي أن أقببول الحببق أيضبباً، لببو. شببالً، وتسبببب لنببا وألطفالنببا الحرمببان والجببوع

أعبدت ! وحقك، سندوسبها باألقبدام وببال رحمبة. ظفرنا بها أنتركها على قيد الحياة؟ أبداً 

أنبت ألول مبرة تعبيش . رة، وأتبأوه تبارة أخبرىأضحك تبا. قراءة رسالتك أكثر من مرة

أضبحك وأنبا . في مثل هذه القرية، التي هي في حساب التقسيمات اإلدارية تسمى ناحية
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أقببرأ كيببف يسبباعدكم بعببض الشببرطة للحصببول علببى بعببض المببواد المعيشببية، بالسببعر 

ً وانه مع ذلك يحصل هو على ما يريبد مبن المبواد مجانب. الزهيد مع جودة في النوعية ! ا

أمبا أنببا ففببي بدايببة تعيينببي، قضبيت ثببالث سببنين فببي قببرى ذقبت فيهببا المببر، وأسببمع مببن 

كيبف نقلبوا ... يتحدثون عبن بطبوالتهم  -في المخفر-الشرطة الذين يجاورون المدرسة 

والى الكثير مبن أمثبال "... حبيب"وكيف حجزوا المعلم"... عبد الحميد"مدير المدرسة 

يخبافهم السبراكيل، . لحكبام ذوو الصبالحيات الواسبعةفهبم فبي القبرى ا. وال عجبب. هذه

 .والشيوخ الصغار، أنا أروي لك حكاية سمعتها هنا

جباء واحبد . ِصدام وقع بين عشيرتين، وتوجبه إليهمبا، المتصبرف ومبدير الشبرطة

فرفبع ". يريبدوك، أجبه المتصبرف والمبدير"وقبال لبه. من رجال الفريقين يخببر رئيسبه

!. براسبه مگبوميش -تبينبه-هو؟ ولبك لبو يجبي العريبف الشبيخ رأسبه وقبال بضبجر، شبن

حدثني سيد شمال، العريف في مخفر سوق . تأمل كم هو كبير في نظرهم العريف تبينه

إن له ملكباً يمكبن أن يعبيش منبه براحبة وسبعادة، . شعالن، عن رغبته في ترك الوظيفة

 !وينتظر بفارغ الصبر لو تخلص من الوظيفة

هبي فبي " الغربيبة االبتدائيبة"مدرسبتي تبدعى . لرسبالةدعني أثرثر معك في هبذه ا

الواقع دار، وال تصلح أن تكون مدرسة، غرفها غير الئقة من حيث سعتها، وتهويتهبا، 

وسباحتها ال تصبلح للعبدد البوافر مبن األطفبال باللعبب والمبرح . ومنظر جدرانها الكالح

خبالي . يبراً بالنسببعلبوي يتببجح كث. مبديرها قبد تجباوز مرحلبة الكهولبة. أثناء الفرص

وقببد علمببت مببن زمالئببي المعلمببين، انببه مقببامر . الوطبباب، مببن أيببة معلومببات اجتماعيببة

أمبا المعلمبون فهبم ! مدمن، ولذلك هو ال يملك غير راتب الوظيفبة والسببب ألنبه مقبامر

نماذج مختلفة، المدير وواحد فقط ال يعاقرون الخمرة، الباقون منهم من ال يفهبم شباغال 

ً غيرها، وغي  !.ر األنثى موقتا

وبين طالبي في السادس طالب من الشبطرة، طويبل القامبة، صبارم المالمبح، يبدل 

ورأيتبه يبوم جمعبة يبدفع عرببة، . مظهره على أنه بائس، يتجه بكل اهتمامبه إلبى المعلبم

اسبتوقفته أستفسبر منبه مبع عببارات تشبجيع، فبأطلق آهبة . تحوي بضاعة قليلبة وعاديبة

ذا شعور إنساني، تفصبح عنبه كلماتبه، " يعنيني" أنه يحس إني وبعد أن ألمح إليّ . حادة

أببوه وجيبه علبى درجبة عاليبة مبن الثبراء، اسبتغنى عبن أمبه وطبرده . شرح لي مأسباته

 . معها، لذا هو يكتسب قدر اإلمكان ليدبر أمر دراسته

ولببي فببي الصببف . حملببت هببذا الطالببب شببطراً مهمبباً مببن مواضببيع النشببرة وأبوابهببا

ألقيت أول مرة نظرتي على الطلبة، وأسأل من بعضهم عن أسمه " الدين"الثالث حصة 

كببان أحببدهم يشببارك أبنببي علببى رحلببة واحببدة، كببم كانببت دهشببتي . وأسببم أبيببه ومهنتببه

وكانبت دهشبتي أكببر، حبين عرفبت أبباه ". كفباح"عظيمة، حين وجدت انه سبمي أبنبي 

محسن ! وفراق، الذي حدث لي معه قبل سنين خلت تعارف وحديث "محسن القصاب"

القصبباب، عصببامي فببي نشببأته، معتببد بنفسببه، تببوفى قبببل األوان وتببرك ولببدين أحببدهما 

ً . كفاح وكنت قدرت انه البد أن يكبون . كان محسن أديباً له طموح عال مع غرور أيضا
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له مستقبل وتتحول أفكاره مادام لبه ارتبباط بالصبحافة والكتباب، ولكبن المبوت أختطفبه 

عبن طريبق مبـرتضى، كبان فتبى تبدل مالمحبه  -محسبن–يه تعرفت عل. في عز الشباب

. على صرامة وطموح للصبعود إلبى قمبم المجبد كبوطني وقبومي فبي مضبمار السياسبة

كفباح "وعلمت من ابنه هذا انه قد توفى منذ سنين خلت عبن أثنبين مبن البنبين أو ثبالث 

 .هكذا اسماهما تعبيراً عن نهجه في الحياة..." ونضال و 

العيبد فبي بغبداد "ن وفي يوم العيد، الراديو يذيع أغباني بالمناسببة في مقهى البرلما

 . أتسمع؟! هللا ما أروع ما تقول: حديثه معي قائالً "  محسن"قطع !" من أجمل األعياد

 أجبته بجفاف، أتقول هذا أنت؟

األغنيبة . الناس تغمرهم بهجبة. أنظر. أال يعجبك الصوت واللحن؟ إنها عن العيد -

 أال تحب مشاركة الناس أفراحهم؟. تعبر عن هذا

أجباب مبع آهبة . سألته، مبا تقبول يبا عبم؟. إلى جوارنا ريفي من العمارة، كان كهالً 

 !أسى، عيدت كلها الناس وانه بسوادي

عيببدت كلببه : والببى هببذا الصببديق، أسببمعت. أمثالببك كثيببر! موكلهببه النبباس. ال يبباعم

بمكنسبته روث خيبول العرببات يجبرف  -بيوم العيبد-والح كناس بمالبسه الرثة . الناس

 !كيال تشوه منظر شارع الرشيد، واليوم عيد

ألبيس مبن حقبه يتمتبع ببهجبة . فقلت بين الجد والدعابة، وهبذا؟ مشبيراً إلبى الكنباس

فكان رده بهياج وانفعال، ماذا تريد؟ كل الناس سادة، كلهبم متبرفين، مبن يكبنس . العيد؟

وخببتم انفعالببه، يبببدو لببي إنببك مببن ذوي  مببن؟... الشببوارع إذن؟ مببن ينقببل األزبببال؟ مببن

 !األفكار المستوردة؟ سوف لن ترى إال ما يشقيك

ولكنببي أفهببم إنببي واحببد مببن . وأنببا ذا اكببرع مببن كببؤوس الشببقاء. كانببت آخببر جلسببة

وعلينبا أن نواصبل المسببير فبي توعيبة الببذين . ماليبين فبي بببالدي تكبرع كبؤوس الشببقاء

فنطالب أن نحصل عن كل خطوة في طريق  لسنا يا أخي باعة. يبنون الحياة بسواعدهم

هبذا قبدرنا، فبال غراببة أن نُعَبذَب ونعبيش محبرومين، فبي . نحبن معلمبون. الجهاد أجبراً 

 . قرى نائية ال تتوفر لنا فيها أبسط ظروف الراحة والعيش

وألختم رسالتي فأضحك إن شئت، فنحن كبذلك، السبمك عنبدنا وفيبر، والخضبيري 

 !رة سعر باقة الفجل، أما الزهور فنادرةم 04أيضاً حيث يعادل سعره 
 

 الويل

أحلبم بتلبك التبي يسبمونها . كبأني فبي حلبم. ثالثة أيام مرت، أنا في شغل عن كبل تفكيبر

ألبيس النباس جميعباً . يوجبد غيبري ولكبن لمباذا ال! أجبل، كبأن السباعة قبد قامبت". السباعة"

ال، ال، أببداً، أنبا أسبمع صبياحاً، وعبويالً، أسبمع ! يبعثون فيها، ترهقهم ذلة، وجوههم باسرة

الوقت اآلن منتصبف الليبل، ! أصوات أناس تتلوى عليهم سياط، ربما تكون مقامع من حديد
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ذات  0/0/0054 لقبد سببق وأن زرت هبذه البنايبة المشبؤومة فبي! هذا الوقبت دائمباً للعبذاب

 .الباب الضخم، والغرف الكثيرة المتباعدة في جوانب منها

. تحببوي منضببدة خلفهببا كرسببي. أجلسببت فببي غرفببة صببغيرة" األولببى"فببي هببذه الليلببة 

أنبا شباكر غنبي، مجباور : تقدم إلّي شاب أسمر ذا وجه كبالح وعبابس. ومصطبتين متقابلتين

 !ري ألخيك، البد من اإلحسان لك، ولك وحق جوا"حسين"للبيت الذي يقيم فيه أخوك 

لبم أهتبِد وأنبا ! وربطني بسلسلة إلى أنابيب تتصل من أسفل إلبى أعلبى، بجانبب الجبدار

الشبرطيان الطيببان سبلماني إلبى هبذا قبيبل غبروب . أحاول أن أعبرف سببب مبا حصبل لبي

وربمببا ألنهمببا شبباهدا اهتمببام . أجببل، قلببت طيبببان، ربمببا همببا حقبباً طيبببان. -09/0-الشببمس 

 .القائممقام األستاذ ضياء شكاره، ومعاون الشعبة كاظم سوادي

جمعت بين األسبى . صحيح إني كنت في دهشة مما حدث، كان ما حدث مفاجأة غريبة

، كنبت فبي مقهبى حبيبب، غارقباً ببين 0/0/0056يبوم حبدث التحبري فبي ! والتفاؤل بالخير

، يببدو إنهبا "تلميذ فبي العاصبمة" القلم والدفتر، أكتب الفصل األول وللمرة الثانية من رواية

 !العفو، هذا تعبير رديء! مشؤومة

في الناصرية بعد أن جلبت أهلي، ولما يمضي على إقبامتهم أكثبر مبن أثنبين وعشبرين 

عباودت الكتابببة، ألكمبل الروايببة التبي تتنباول سببيرة حيباة أخببي . يومباً، إنهبم مببازالوا غربباء

ي مقهبى حبيبب كبل يبوم جمعبة ، أنبزوي وفب. كنت حريصباً ومصبراً علبى إنجازهبا. حسين

. ال أحد من المعلمين يعرف أيبن أنبا، كلهبم يرتبادون النبادي. بعيداً عن رواد المقهى، ألكتب

هبذا زميلبي المعلبم عبباس . وحينما أنتهبي، أتبرك دفتبري، عنبد قريببي الخيباط شبهاب أحمبد

ر رشبيد، أنبا ال من هو المختبا!. المختار رشيد يبحث عنك: جالب، وقف أمامي فجأة، وقال

 .أعرفه

انه مختار محلة السيف، كان فبي النجبف بمناسببة زيبارة األربعبين، ربمبا هبو يحمبل  -

 . وصية من أهلك

ذهبب وعباد . فأنبا ال أعبرف المختبار. كنت كأبله ناقشته وامتنعبت عبن مغبادرة المقهبى

ت أسبرعت، أودعب!. بعد نصف ساعة، وقال أهلك أيضاً يبحثون عنك، وعبدتهم أن أخببرك

وبلهجببة كئيبببة قببال، سببارع وال تببنس أن . دفتببري كالعببادة، قريبببي كببان يبببدو عليببه أرتببباك

شباهدت عبدداً مبن الشبرطة، مبن " الزقباق"حين اقترببت مبن الدربونبة . تخبرني ماذا حدث

واسبتقبلني معباون . كل شبيء صبار واضبحاً اآلن. بدايتها إلى نهايتها المتصلة بشارع النهر

أنبا ال أعلبم شبيئاً مبن هبذا، . ب، وقدم لي صورة برقية وقبال، أقبرأرح. الشعبة كاظم سوادي

 !.إنها مباغتة، أنشاء هللا خيراً 

تحبروا : )وأجبري التحبري، حسببما أشبارت إليبه البرقيبة. دخلت وفتحت الباب ليدخلوا

 !(.الدار، وأرسلوه إلى بغداد مخفوراً 

حبداً واحبداً، أثباث البيبت الكتب الموجودة لبدي معبدودة ال تتجباوز الثالثبين، فتشبوها وا

فقلبت لشبرطي، دونبك كبوز . عباد إلبّي هبدوئي. كل شبيء فبي سبالم. المعدود، حتى الوسائد
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 ً وأدركت المعاون ضحكة، فقد عبرف مغبزى كالمبي، وصباح بالشبرطي ! الماء فتشه أيضا

 ً " فهبد"هذه النكتبة إشبارة إلبى مبا نقبل أثنباء القببض علبى سبكرتير الحبزب الشبيوعي . مؤنبا

بتفتيش البيت كله، وعثروا في خزان الماء في سطح البيت علبى بطانيبة فبي قعبره قبد قاموا 

لفّببت لفببا محكمببا، اسببتخرجوها فوجببد فيهببا قببوائم تحببوي أسببماء، اعتبروهببا أسببماء أعضبباء 

 !الحزب

جباء لزيبارتي القائممقبام، ومبدير المدرسبة،  -عنبد الغبروب-هناك فبي مركبز الشبرطة 

ل أحدهم، أنت رجبل ال نخباف عليبك، كبن مطمأنباً سبنرعى قا. وعدد من أصدقائي النجفيين

مقببام أن يختببار الشببرطيين الببذين سيصببحباني إلببى  وطلببب القببائم. عائلتببك أكثببر مببن عوائلنببا

وأسبم الثباني جبواد، حقباً . تقدم أحدهما وقال، العرب يتفاءلون باألسبماء، أسبمي فبرج. بغداد

. زرت أببن عبم أببي وحدثتبه بباألمر. لقد كانا طيبين وكريمين، نفذا كلما أردت بدون خبوف

. أخذتهم إلى الفندق، تغبديت، ونمبت، وأخبذت حمامباً، ولبم يسبلماني إال عنبد مغيبب الشبمس

 .  ونفحتهما بعض دنانير مع االعتذار والشكر

لكبنهم حبين يبرون منزلبة . أساليب ومعاملة الشرطة مع المتهمين لم تكبن مجهولبة لبدي

أثنباء مكبوثي فبي . ه به، يكونبون طبيعيبين فبي معباملتهم لبهالمتهم وعالقاته واهتمام أصدقائ

مركز شرطة الناصرية، في غرفة المعاون نفسه، جلس إلي المفوض دمحم حسبن، وهبو مبن 

ً  -كمبا يقبول-كبان . أفراد الشعبة الخاصة هناك، حدثني عبن حياتبه كلهبا . كباد يهلبك. شبيوعيا

قبرأ علبّي مبن منظومبه، . خبرجأبوه شرطي توسل إلى المدير، فادخبل مدرسبة الشبرطة، وت

أجباب ضباحكاً، ال ! فقلت أنبت تبنظم هبذا، وأنبا احاسببْ . شعر سياسي، يهاجم السلطة بعنف

 !وأُطم... أنا مثل البزون، أخـ. تعجب

، جباء رئبيس العرفباء -00/0/0056أي فجبر –في السباعة الثانيبة بعبد منتصبف الليبل 

الرجبل أعرفبه . نبا توقعبت كبل شبرقادني مسلسبالً إلبى غرفبة نايبل عيسبى، ه" شاكر غني"

أيكبون الرجبل قبد اسبتقام ! كنت أرتدي معطفباً، وعلبى رأسبي صبدارة، قبابلني بلطبف. جيداً 

وكلمبا نريبد منبك، وأنبت . أنت من بيت علم، وأدب، ودين، أحنه نقدر مكبانتكم: سلوكه؟ قال

سبؤال،  هسه راح نقدملك كبم. تعرف الوشيعة مخربطين راسهه، اليهود المتغلغلين بالحزب

!. جاوب عليهن بصدق، وآنه أعاهدك بشرفي، أرجعبك لوظيفتبك، وتسبتقر أحسبن اسبتقرار

 !.وفعالً جائني بهذا! وخاطب أحد الشرطة الذين يقفون خلفي، جيبله حليب على شاي

مببا كببدت أضببع الكببوب علببى شببفتي حتببى هببوت علببى رأسببي كببف ثقيلببة، وبقببوة، طببار 

لست أدري بأية حال نفسبية أنبا . وجهي ورأسي الكوب من يدي، وتبعثر الحليب الحار على

كانببت شببفتاي ترتجفببان، أمببا حضببرة المعبباون، فقببد أخببذ بالصببياح، كممثببل مجنببون، . حينئببذ

وبببنفس الحببدة . كلمببات بذيئببة مخجلببة، تهديببد، وعيببد، يصببرخ، يضببرب المنضببدة بجمببع يببده

 ....!أخذه إلى الطامورة، ألعن: صاح

تح بباب غرفبة صبغيرة، البباب نصبفه قضببان ترى ما الطامورة؟ قبادني الشبرطي، وفب

رببباه، كيببف؟ إنهببا مليئببة باألقببذار، . حديببد والنصببف األسببفل خشبببي، أشببار إلببّي أن أدخببل

أال يخجببل هببؤالء مببن . حتببى عيببوني لببم أقببدر علببى فتحهببا! رائحتهببا تببزكم األنببوف، خانقببة
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تادني الشبرطي أنفسهم؟ أتكون هذه بدائرة لها أهمية عندهم؟ بعد عشرين دقيقة، اُخرجت، اق

انبه  -ببل أكيبد-توقفبت قلبيالً، أال يحتمبل ! ألنظف رجليّ ! إلى سرداب فيه نزيز، إنه مستنقع

معمبل جبراثيم، ولكببن مبا العمببل؟ ثبم إلببى المعباون عبببد البرزاق عبببد الغفبور، الببذي قبدم لببي 

وكتبببت ...! قببال، أجببب عليهببا بدقببة وصببدق، تخلببص، وإال . وريقببة، تحببوي أربعببة أسببئلة

جيب على ثالثبة، أجوببة يبرتبط بعضبها بببعض حسبب تسلسبل األسبئلة، لمبا لبم باختصار م

أكببن عضببواً فببي الحببزب كيببف يتسببنى لببي معرفببة اللجنببة المركزيببة، وكببذلك كيببف أعببرف 

اللجنة المحلية في النجف، والمطبعبة إذا كبان الحبزب سبرياً، بطبيعبة الحبال تكبون المطبعبة 

 ً كامببل قزانجببي معببروف انببه مببن الببوطني أمببا الرابببع، فأجبببت، إن . فببي مببأمن سببري أيضببا

. الديمقراطي، وخالفه مع رئيس الحزب مشبهور، بينمبا ال صبلة لبي ببه مبن قريبب أو بعيبد

أمبرت بخلبع مالبسبي، وفبي طريقبي . وجاء الرد بأشد من السابق. نشر الخالف في الجرائد

طانيبة مع الشرطي إلى سطح البناية، أشار الشرطي إلى غرفة صبغيرة، فيهبا فبراش عليبه ب

–صوفية، وأمامه منقلة نار متوقدة، قال، أتريد هذه، أعتبرف، لبو تريبد، وأشبار إلبى سبطل 

وتأوه يخباطبني، هللا يحبرمكم مبن الراحبة، مثبل مبا ... فيه ماء وبجانبه عصا خيزران  -إناء

 ! أنحرمنه منها بسببكم بها الليل

جسببدي، ضببرباً  وهنبباك بعببد أن ربطنببي إلببى السببياج الحديببدي، تلببوت الخيزرانببة علببى

وببتهكم . كل هذا بعبد نصبف سبطل مباء. منتظماً من أعلى إلى أسفل، ثم من أسفل إلى أعلى

وأعببادني إلببى !. التاكلوهببا... انببوي، إذا أنببتم تغتسببلون مببن الجنابببة ومببن األيبـب : كببان يقببول

وتمببددت علببى المصببطبة، . الغرفببة، ألعصببر فببانيلتي وسببروالي، وأرتببدي بقيببة المالبببس

 فو، وكيف ينام الخائف المذعور؟  أحاول أن أغ

عببد "في الليلة الرابعة، الساعة الواحدة ليالً، اقتبادني شبرطي إلبى غرفبة المعباون 

، لم يكن معه أحد، بعد أن تبأفف وتبذمر، لمبَح إلبى تعقيببات الشبيخ "الرزاق عبد الغفور

يسبمى يببدو أنبه ال . وأخويه، وأخذ يطالبني بلطف، أن أرأف بنفسي، فأعترف بما لبدي

كبببان ببببين يديبببه ثالثبببة ملفبببات، يقلبببب صبببفحاتها . اعتبببراف، إال إذا أيبببدت اتهبببامهم لبببي

وقبال، . أدنى واحدة منها، وقد وضع يده على أسم وتوقيع صاحب اإلفادة. ويستعرضها

 !. أقرأ

اللعنة على الساعة التي دعوتك فيها إلى االنخراط في الحركة، صدق أخي في ! آه

لقبد أختصبر االعتبراف، بعبد مقدمبة . كل شيء من أفادتبه من أول عبارة عرفت! لومي

فبي ! انبه كبان يخجبل أن يبرفض مبا آتيبه ببه: )يقبول. عن الصداقة المتينبة التبي تربطنبا

بعد هبذا أدركنبي . البداية كنت أستحسن ما تنطوي عليه المناشير، ألني أكره االستعمار

الببثمن مببن كيسببي  كنببت أحببرق مببا أسببتلمه للتوزيببع وأدعببي إنببي وزعتببه وأدفببع. خببوف

ويختبتم اإلفبادة، إنبي مرضبت فلبم أعبد ! علي أبلغني بعد شبهرين أنبه رشبحني. الخاص

المتعارف عنبدنا إن الترشبيح !(. أم ال -علي–أتصل أو آخذ شيئاً وال أدري هل بقي هو 

ومبن ضبمن األسبئلة . ال يتم إال بعد طلب موقع وبأجوبة صبريحة مبن طبالبي العضبوية

هببل أنببت مسببتعد لتحمببل، التوقيببف والسببجن والتعببذيب )يهببا التببي يجببب أن يجيببب عل
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 . أبلغني انه رشحني" علي"ولكنه ذكر إن (. واإلعدام

رفبع يبده عبن االسبم والتوقيبع، وقبال، مبن هبذا؟ . ؟ كبال، قلبتُ ...واآلن عرفت مبن هبو 

"م"أجبته، أنه صديقي 
(0)

  قال، رأيك فيما أفاد؟ قلت، لبو كنبت تعلبم يبا سبيدي مبا أعلبم عنبه. 

الرجل مريض، عبرض مبرتين علبى لجبان، تقريرهبا عنبه مصباب بانهيبار . ما قبلت إفادته

ثبم لمباذا . أكتبوا إلى مستشفى النجف لتتأكدوا مبن صبحة كالمبي. عصبي ال يصلح للوظيفة

 لم يذكر غيري؟

 وقدم لي ملفاً آخر، أقرأ هذا، هل هو مجنون أيضاً؟

وقد ببدا فبي . ج إعدادية التجارةكان صاحب اإلفادة، ابن مهندس متقاعد، وهو خري

ولكبن بمبا . اعترافه فناناً، فقبد رسبم لخاليبا التنظبيم شبجرة، وأفباض فبي التفصبيل عنهبا

أجبت، أعرف انبه حفيبد لمعمباري نجفبي شبهير، وألببي . يخصني، قال ال عالقة لي به

معببه صببلة، وال يعتمببد علببى غيببره فببي مسببائل البنبباء إذا أحتبباج، كببان ذات مببرة عنببدنا، 

. وسبألت أببي عنبه، هبل هبو ولبد هبذا الشبيخ المسبن؟. ء الغالم إليه في أمر يخصهموجا

وكبرت وتعرفت على أوالد عمه، فهبم جيراننبا، بينمبا لبم أتعبرف عليبه . قال، انه حفيده

 .وعلى أبيه، فهو يسكن في الحي الجديد

انبه مبن أهبالي بغبداد، يفيبد . أستعرض إفبادة صباحبه. وجذب الملف الثالث بصمت

لكنبه زميبل حفيبد المعمباري، جمعبت بينهمبا إعداديبة التجبارة، وقبد زار . ال يعرفني إنه

صببديقه هببذا فببي النجببف، وفببي مقهببى قريببب مببن بيببتهم جلسببا فيهببا، أشببار صببديقه إلببى 

 !شخص يجلس منفرداً، وقال انه أخو حسين وهو مسؤول النجف
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ذكر والدي مبخطوطته  سسهم صهديق  ههذا الصهريك والكامهل، لكهت ارت يهو عهدم تدوينه ،           -(2) 

فالعربة ليسو بذكر األمساء وإمنا باألحداث، إضافة إىل سن هذه األحداث قد مّر عليها سهتة عقهود   

مع بداية شبابي كنو سمسهع  . ومعظم الذين عاشوا تلك األحداث قد رحلوا طيب اهلل ثراهم مجيعهم

" الصديق م"ه القصة مبرارة من الوالد، فاخليانة بدست من سقرب سصدقائ  املعتمدين، ومل يكتف هذ

بذلك فبعد إطالق سراح  وعودت  إىل النجف نشهر القصهة بهني رفاقه  وسصهدقائ  معكوسهة، ليهتهم        

ًا عن إىل عائلت  يف الناصرية مباشرة وبقى بعيد= = وقد عاد والدي بعد إطالق سراح! والدي باخليانة

دورا حقريا وجبانا يف " الصديق"ولعب هذا ! كان يشيع  صديق  عن  النجف ألشهر دون سن يعرف ما

وسدعهو القهار    . تشوي  موقف الوالد وليربر موقف  املتخهاذل مسهتغال وجهود والهدي بعيهدًا عهن النجهف       

تؤكهد  الكريم ليقرس شههادة األسهتاذ لالهد جهواد شهبيل، مهن ضهمن الشههادات دهق الوالهد، فههي            

 احملقق ! / مصداقية رواية والدي الصبور املتواضع
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جازف بنفسبه، وأخبذ ينسبخ  -كاتب طابعة-هذا الشاب موظف في وزارة المعارف 

هذا ما حبدثني . منشوراً باآللة الطابعة، فأنتبه إليه موظف مثله، فأبلغ الجهات المختصة

وقببد لقببي أذًى كثيببراً . بببه هببو حببين التقينببا بعببد فببي الموقببف العببام بعببد شببهر مببن تببوقيفي

وقلت عن أفادته وعنه، إني لم أسمع بهبذا االسبم ... النتزاع المنشور من فمه، إذ أبتلعه 

 ً  .ثم ما ذنبي أنا إن أفِك هذا وغيره ليدفع أو ينهي عذاباً يلقاه. مطلقا

فاسترسلت في ! خلصنا من شيوخنا وعمائمهم. وأخيراً قال بضجر، أكتب ما شئت

وال عجبب فأسبرتنا كلهبم حباربوا . عن كرهي لالستعمار، واالستغالل الجواب وأطلته،

. وأنا ال أعبرف غيبر العربيبة، وشبيئاً يسبير مبن علومهبا، ويسبيراً مبن الفقبه. االستعمار

فببإن اعتبببرتم مببن يحببارب االسببتعمار . وأقببرأ الجرائببد والمجببالت، هببذا كببل مببا لببدي

ً "واالستغالل  إني منتسب لحزب سري بهبذا االسبم،  أما إذا أردتم. فأنا ال أنكر" شيوعيا

 . فاني ال يسعني إال أن أؤكد لكم عدم صحة ذلك

 .وقد وقعت أخيراً ما أفدت به، مصدقاً من قبله
 

 !املستجري من الرمضاء بالنار

صباح كل يوم قبيبل انتهباء البدوام، شباكر غنبي رئبيس العرفباء، يحبل وثباقي ومبع 

كأني واحد من الموظفين، أو المراجعين، أو الشرطي الخفر أذهب إلى الغسل والتهيؤ، 

بعبد الفطبور، أنتقبل إلبى غرفبة أحبد مبوظفي البدائرة، ! لعل هذا ليتعرف علّي عمالؤهبم

طيلة الدوام الرسمي، يبدو كل واحد منهم اعتياديا، هشاً باشاً، ويحدثني كأننا متعارفبان 

 .منذ زمن بعيد

فقبال مبرة، . آخر، ببال أي راببط يتنقل من حديث إلى. أحدهم وأسمه ياسين إبراهيم

 أين أخوك دمحم علي؟

 ... ال أعلم  -

 .رد علّي، كيف؟ أخ ال يعلم عن أخيه؟ قلت ألنه ال يسكن في النجف معنا

 . صورته على اللوحة خلفك، أنظر ليس هو وحده -

أمببا هببذه . وأشببار، خلفببك لوحببة تحببوي صببور الشببيوعيين، أمامببك صببور القببوميين

كنت اعتياديبا فبي تببادل حديثبه . ظهره فصور النشالين واللصوصوأشار إلى ما وراء 

 .وأسئلته، لم أشعره إني أتضايق من أسئلته

 .أستعرض الصور، سترى صورته -

 .واستعرضت وأشرت بأصبعي، هذا هو

-ردّ علّي، كان مريضاً، كيف هو اآلن؟ أضبحكني سبؤاله، قلبت أنبت ذكبي ولكنبي 

ً  -لست على األقل  .يعيش في النجفقلت انه ال . غبيا

أنبببا بدرجبببة مفبببوض، أدرس فبببي . ال أببببداً، ال أقصبببد إال التحبببدث، لقتبببل الوقبببت -
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 .متوسطة التفيض، وأحب الحديث معك، ألنك معلم

ببدا يبتسبم، ويسبألني أن كنبت . في اليوم الخامس، أدخلبت إلبى غرفبة مفبوض آخبر

الكببردي أنببا كببردي، الشببعب . وقببال، هببل لقيببت مببنهم أذى؟ أنهببم ال يرحمببون. بخيببر

حتى المهمات التي بعهدتي عادية، ألنهم ! أنا أبغضهم، ألنهم يبغضون شعبي. مضطهد

 ال تخف، ال تبح بشيء مما عندك؟. ال يأتمنونني

وأجبت، المفلس في القافلبة أمبين، . قلت بنفسي، أخيراً كشفت حقيقتك، أنك شرطي

ه عببريض، يلبببس كببان بببديناً، ذا وجبب. ألببيس كببذلك؟ فببي هببذه األثنبباء دخببل واحببد مببنهم

 بادرني بالسؤال، كيف حال األستاذ؟. الصدارة، ويرتدي معطف أسود

 بخير -

أنببا أحبهببا، أحببب مطالعببة الكتببب القديمببة، كتببب الجبباحظ . طبعبباً تببدرس العربيببة -

 ال يوجد اليوم أمثالهم، هل تنظم الشعر؟. وأمثاله

 .ليس بالمستوى العالي، وضمن حدود عواطفي -

ل حبان الوقبت، تهيبأ، سبنذهب إلبى حباكم التحقيبق، لتصبديق نظر إلبى سباعته، وقبا

وكبأن الحباكم علبى علبم فقبد وجدتبه . وخرجنا معاً، دون أن يضع في يبدي قيبداً ! إفادتك

وأمبر الببواب، شبايين حباالً، وتحبدثا . وحده، ورحب بالمعاون، أهالً أستاذ عبد اللطيبف

 :إليّ  بعد هذا ألتفت. مع الشاي أحاديث اعتيادية تخللتها نكات

 .النجاة في الصدق. سأستجوبك، حاول أن تجيب بصدق -

 كيف كانت إفادته عندكم، هل أعترف بالواقع؟: وسأل المعاون

مسببك بببالقلم، وأعبباد علببّي، أجببب بصببدق ال . هببّز المعبباون رأسببه، وقببدم لببه ملفتببي

 :بعد االستفسارات الروتينية، قال. تراوغ

 في الحزب الشيوعي السري؟ من الذي رشحك ومن الذي رشحته، للعضوية -

 .لست في أي حزب، لم اَُرَشح ولم أَرِشح أحداً  -

عندما أعثبر : أسئلة كثيرة، سأل عن الجريدة السرية هل تطالعها، ولم أتحرج فقلت

 ً  .عليها طبعا

 هل أنت عضو في الحزب الشيوعي العراقي السري؟ -

 .أوضحت لكم إني لست في أي حزب -

وسأل ....! بعصبية،  انتو ميفيد وياكم األحترام، أنتو مال رمى القلم على المنضدة 

 .المعاون، أدبتوه زين؟ يبدي حضرته صالبة، رجعه، ثالثة أيام أدبو تمام وجيبو

وقلت، أكتب سعادة الحاكم ما شئت، كنبت أفكبر أن . أكتفى المعاون بأبتسامة هادئة

 ... أشكو لعدالتكم ما لقيت، لكني اآلن كالمستجير من الرمضاء
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 ....المعاون أكمل، بالنار 

وعدنا . وتتالت األسئلة، ويضع هو الجواب، كلها كانت هينة حتى اعتباري عضواً 

 والى أيبن؟. إلى مديرية التحقيقات، حيث أمرت أن أحزم ما لدي من بطانيات وحاجات

 ...!لم أسأل

 

     الصدف اللعينة

لغير مصلحته؟ سرعان ما توقفبت أحقاً هذا؟ أهي لعينة لمصلحة صاحبها، أم حين هي 

محبي البدين عببد "بنا السيارة عند مركز شرطة الكرادة، يا للصدفة اللعينة هذا هو المعباون 

هببذه هببي المببرة . ، ال أتببذكر ربمببا األسببمين يجببب أن يكببون أحببدهما محببل اآلخببر"الببرحمن

كبيببر كنببت أمشببي فببي السببوق ال. ألول مببرة عرفتببه حببين كببان فببي النجببف. الثانيببة التقببي بببه

قاصببداً البيببت، وإذا بيببد قويببة تمسببك عضببدي بقببوة، رأيتببه، ومببع تكشببيرة وضببحكة ثقيلببة، 

 كُمشتك ولك وين ضام نفسك؟

 التفُت وقلُت، من تريد؟ أنا من؟

، لبيش مبا اعرفبك؟ "(الخببز والمنصبب" مّر ذكبره فبي موضبوعة) أنت مهدي هاشم -

 !.تعال معي

جباًء قبل لحضبرة المعباون، وتوجهت إلى متجر أعرف صباحبه، قلبت لصباحبه، ر

 من أنا؟

 .قال الرجل، هذا علي الشبيبي، معلم

؟ روح يابه روح! عجيب -  !وهللا يشبه مهدي هاشم، باهلل، موهوَّ

كلببف أحببد تجببار الماشببية، أن يشببتري لببه . يتنببدر النجفيببون عنببه بحكايببة طريفببة

إن الجاموسبة ال  إن التاجر لم يعتقد انه بليد إلى هذا الحبد، فناقشبه،". جاموسة صغيرة"

ومن  -ليلعب بها الصغار-ولكنه ظل يلح . يمكن أن تكون في البيوت وخاصة إذا كبرت

وظبل التباجر ". سبخلة"قبال لبه، هبذه ! فصاح، هه  مثبل هبذه" سخلة"الصدف أن يروا 

نهض من خلبف منضبدته، وصباح، هبا، . اآلن أنا أمامه، وعرفني حاالً . يذكرها متندراً 

يبا للغبباء، وهبل مبن !. سين، وين صار؟ ثم إلى الشرطي، فتشبهالمرة جابوك، أخوك ح

مكث عند التحقيقات الجنائيبة أربعبة أيبام يسبلم مبن التفتبيش وهبو لبم يسبلم مبن التعبذيب 

أليليا " يا عابد المال"أخرج من جيبي قصاصة جريدة فيها قصيدة بعنوان ! والتحقيقات

حسبن شبالش أببن بلبدك، عاببد فراح يسخر، ولك ليش تكره عاببد المبال، م. أبي ماضي

 :ليته يقرأ البيتين األولين. المال

 خذذذ مذذا اسذذتطنت مذذن الذذدنيا وأهلي ذذا

  

 

 لكذذذذذن تنلذذذذذم يلذذذذذيال  كيذذذذذ  تنطي ذذذذذتا 

 كذذذذن وردة طيب ذذذذتا حتذذذذى لسذذذذتاري ا 

 

 ال دمنذذذذذة خبث ذذذذذتا حتذذذذذى لسايي ذذذذذتا 
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. وقبال للشبرطي، ودّي ويّبه ربعبه. لم يقرأ غيبر العنبوان، ألنبه ال يعبرف ممبا يقبرأ

أقبلت على غرفة، جدارها األمامي من قضبان الحديبد، فيهبا عبدد مبن الشبباب، عجببت 

. كيبف يعببيش هببذا العبدد بهببذه المسبباحة الصبغيرة كلهببم اتجهببوا بأنظبارهم للوافببد الجديببد

ههم إلّي وعرفهم بي، بعد هذا علمت أنه قبص بينهم، هو الذي نب" م"صاحبي وصديقي 

 !. هذا هو صديقي الذي حدثتكم عنه: وهتف. لهم الحكاية معكوسة

بعبد . وهبدأت قلبيالً . فقدت اتزاني، وصحت بوجهه، وقذفتبه بكلمبات تحقيبر وإهانبة

التعببارف مببع اآلخببرين قلببت لببه، أيببن الصببمود الببذي كنببت تتحببدث عنببه، أهكببذا تنهببار، 

علبى أي حبال، بعبد سباعة، . ي ونذالة؟ اآلخرون أخذوا يهبدؤننيوتعترف اعتراف خز

وقال، أرجو بال امتعاض وانفعال، تحدث باختصار، كيف ومتى تم . أختصر بي أحدهم

إلى  09/0أي إني وصلت غروباً ليلة  0/0جلبك إلى بغداد؟قلُت جلبت من الناصرية في

 .التحقيقات الجنائية

فقد أفباد هبو، انبه القبي عليبه القببض . هامه زوراً عقَب ال تهتم هذا أول دليل على ات

قلت، هذا أول يوم أغادرهبا فيبه إلبيكم بعبد مواجهبة . وكم بقيت في التحقيقات؟. 0/0في 

وفببي التحقيقببات بعببد ثالثببة أيببام تعببذيب وتحقيببق، ". علببي فريببد غالببب"حبباكم التحقيببق 

 "!...جواد مجيد وشاهر "أطلعت على ما أفاد واتهمني به هو ورفيقاه 

ومببن مسببؤول النجببف . فببي جلبببه" جببواد"السبببب ثببم " شبباهر"قببال صبباحبي، كببان 

 ".م"تخليت عن المسؤولية، وحل محلي هو : اآلن؟ قلتُ 

عضبو الهيبأة المؤسسبة لحبزب " محمود صالح"أكبر الموقوفين سناً كان المحامي 

ً . يبببدو انببه منحببرف الصببحة. التحببرر عبببد "وطالببب الحقببوق . كببان موزونبباً ومحترمببا

األكثببرون لببم يسبببق أن تعرفببت علببيهم، بعضببهم يهببود، والببباقون " لطيببف السببعديال

 ً الجميببع تعبباطف معببي وأخببذوا . مسببلمون مببن مببدن شببتى، طبعبباً ال صببلة لهببم بنببا سببابقا

كان ذووهم يأتون إليهم بالطعام قبيل . ونسيت كل انفعاالتي، وكأني بين أهلي. يهدؤنني

معنبا . لبو حصبل -كبرم الدولبة-أخبذ الجيبد مبن أمبا الفطبور، فن. الظهر، للغبداء والعشباء

. عباديون، بعضبهم لببه مبدة غيببر قصبيرة، بعضببهم يبؤتى بببه لبيالً ويطلببق سبراحه نهبباراً 

كيببف ننببام؟ انببه ال يمكببن بحببال مببن األحببوال؟ إذن لنسببمر، سببمر . ضبباق المكببان الليلببة

 !البالبل في األقفاص

يقبباً مببع الموقببوفين بعببض الشببباب الحقببوقيين، كببان يمببرن قابليتببه، فهببو يجببري تحق

فالحببون فببي . أغلببب هببؤالء مببن قببرى بغببداد. العبباديين، حالمببا يببدفع بببه الشببرطي إلينببا

أحبد البذين جبيء بهبم فبي وقبت متبأخر كبان فبي سبن السبتين، قصبير . المزارع القريببة

لم يتردد، أخذ يتحبدث ... القامة، حاد النظرات، بدوي اللهجة، قال له هذا، أحكي قصتك

نفض نفسو .... كنت أتعلل، جيت البيت، لقيت منعولة الساعة، تحت -:ومازال في هياج

 .وفّر، لكني ضربتو باخنجر، ياوسفه، ماصبتو تمام

 !صاح الجميع، أنت رجل مضى وقتك، ما فيك قوة، هي تريد شاب يكفيها
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 !له له له، انا عمكم وهللا من أطرحهه وأدوس الزم تضرط: صاح

فصباح الببدوي، هبه، . جباء شبرطي بشبابفي هبذه األثنباء . ودوى ضحك صاخب

 !جيت يمنعول الوالدين، وهللا لو ما تكون هاي دار حكومة، وسدتك المنية

كبان كاسبف الببال، . بين الذين جيء بهم الليلة عامل ميكانيكي كهل، من أطراف بغبداد

دنبا . لم يجبرأ صباحبنا أن يسبتجوبه. ينتحب بهدوء بين فترة وأخرى. غارقاً في حزن عميق

ً . هدأه بكلمات طيبة" محمود صالح"ه من . طلب منه أن يفضي له حكايتبه، ليسباعدوه قانونيبا

لكنبه بعدئبذ . كان يضرب كفاً بكف ويردد، هم شبرفي، وهبم آنبه أنبتهم. أنفجر الرجل بالبكاء

أجباب، أكثبر . المحبامي سبأله، أهبي تقبيم معبك؟!. إن أخته الصغيرة اتهمته انه افتضبها. هدأ

 .المتزوجة األيام عند أختي

إذن هناك احتمبال، أن تكبون العالقبة مبع زوج أختهبا، لبك أن تبذكر هبذا . بسيطة -

ً . للمحقق  .سيهتدون حتماً إن كنت بريئا

كان كل يوم يدعى، من قبل .... وكأن هذه المالحظة جرحته، فأنفجر يبكي بمرارة 

ثالثبة أيبام  وبعبد. المحامي الذي توكبل عنبه، وأحيانباً لإلجاببة عبن بعبض االستفسبارات

 .جاءه البشير بإخالء سبيله، وقد أعتقل زوج أخته، وأودعت الفتاة عند المختار
 

- حني دقت بغداد الطبول-وانفجرت الفقاعة 

يببدو إنهبا أعلنبت أن . وتلك عادة ألهبالي بغبداد، إذا غلبت فبيهم البدماء لحبادث عبام

مكبن أن نتصبور مبا ال ي. تنفض عن رأسها غببار االسبتكانة، وسبخطها بهياجهبا العبارم

في يوم ثان ! لماذا؟ ال نعلم! حدث، ال يصل إلينا صوت، وانقطعت عنا الجرائد منذ أيام

مباذا حبدث؟ . سمعنا ضوضاء في الجهة المقابلة، التبي تعبود للشبرطة الخيالبة وخيبولهم

أفببراد الشببرطة ال يجيبببون، البببد أن هببذه تعليمببات المعبباون، لمبباذا؟ فببي الصببباح تببأخر 

. وبعببد ربببع سبباعة، عببدد هائببل مببن الشببرطة طوقببوا السبباحة! ضبباء الحاجببةإخراجنببا لق

يقصبد الحسببة -، يبا ياببه ضبربوا سبركي طباخ  صاح" أحمد"السائق الموقوف العادي 

 ! -ثخينة

هناك في الساحة المطوقبة مبن كبل جهاتهبا لمحنبا . ساد الموقف تساؤل، ثم اُخرجنا

دنا منا أحد الشرطة قبال، ! المحطم غرفة الخيالة، رؤوس تطل من النوافذ ذات الزجاج

لكببن واحببداً، صبباح باسببمي، إنببه طالببب نجفببي، فببي دار المعلمببين ! رجبباًء ال تكلمببوهم

أجببباب، الكليببات والمعاهببد، والثانويببة، كلهببا أعلنبببت . وسببألته، مبباذا يحببدث؟. الريفيببة

ً !. اإلضراب والتظاهر حبين مبّر شبرطي يجبوب السباحة  دمبدم، . تهللت وجوهنبا فرحبا

وسبرى الهمبس، ببل أعلنبا !. إنجنت، دقت الطبول، أخذت بغداد ترقص علبى نبار بغداد

 .قال عبد اللطيف، إذا دقت الطبول فلن توقف الجماهير، بغداد قوة مهما كانت. الخبر

جبباء ألول مببرة أسببعد الشبببيبي ابببن الشببيخ دمحم رضببا لزيببارتي يحمببل مالبببس إلببّي مببن 

الكليات أعلنبت اإلضبراب، وفبي : )وس نقاطأهلي، وهدية فاكهة وجريدة، حدثني بشكل رؤ

مظباهرات صباخبة، أشبترك فيهبا، . جبر وبيفن يوقعبان المعاهبدة -04/0/0056-هذا اليوم 
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عشببرات . الحكومببة أغلقببت كليببة الحقببوق. العمببال، الفالحببون، الكسبببة، إلببى جانببب الطببالب

. افهاالجمباهير مصبممة علبى تحطبيم المعاهبدة، وفضبح أهبد. الطالب غصت بهبم المواقبف

المظاهرات أرعببت الحكومبة، فبأمرت شبرطتها ببإطالق الرصباص، سبقط أربعبة، أحبدهم 

قلببت، أسببعد أجلببب لنببا ورقبباً أبببيض، (. الطالببب الشببيوعي شببمران علببوان مببن دار المعلمببين

 . جرائد فيها أخبار المظاهرات

فبي هبذه األثنباء . وخرج طلبة الريفية، وأتصل بي الطالب النجفي، وحدثني مثبل أسبعد

. صاح واحد من بيننا، أبشبروا اليبوم يطبول مكوثنبا خبارج الموقبف، قبد نظبل لمبدة سباعتين

! صاح ثالث، فبي األخريبات فيضبان. قاطعه ثان، هذا مفهوم، ال يوجد غير مرحاض واحد

 ...!قال آخر، نعم هذا حكم يضطهد الشعب، ويقتل الشباب، وينشر الخـ

في شبغل " يونا الوي"الزميل . ودنوت من جهة المرافق، علّي أحصل على السره

زميبل آخبر ". همسبة حبائرة"آخر، انه في حال طبرب، فبي رواح ومجبئ، يبردد أغنيبة 

دنبوت ! المبذكور فبي القبرآن" يونبا"مصباحباً صبوت ... يضحك ويضـ -الكنيف-أشغل 

عند هبذا أحبّس وقطبع ! وقلت، زميل أستمر، فالموسيقى التي تجاريك رائعة" يونا"من 

 .أغنيته بال أسف

هببم ليسببوا سياسببيين، ربمببا هببم مببن أمثببال . زنزانتنببا اليببوم كثببر ضببيوفها. وجبباء الليببل

ضيوفنا كل ليلة، أو ربما هم من الجواسيس، ال يهمنا هذا، بقدر ما أبقانا عبددهم بحيبرة مبن 

قبال ! نحبن الليلبة ثالثبون. ساحة الزنزانة ال تتسع إلى أكثبر مبن عشبرة بمضبايقة. أمر النوم

أقتببرح بعببض، أن نقسببم الموقببوفين إلببى ثببالث ! ا قبببل حببل لمسببألة النببومواحببد، ال تسببمرو

 ً لكببن األكثريببة عارضببوا، دعونببا نسببمر، ومببن أدركببه . وجبببات علببى الوقببت المحببدد أيضببا

 !ويشغل نجفياته" أبو كفاح"قال آخر، أقترح أن يباشر ! النعاس ينطرح حيث هو

م ببببالوعظ كنبببت أغطبببي رأسبببي بملبببف، أخبببذت وضبببع جلسبببة منببببري أيرانبببي، مغبببر

الشبباب المنبريبون . واإلرشاد، يببدو انبه ال يعلبم شبيئاً، غيبر مبا يبتهم ببه اليهبود والنصبارى

وأنا اآلن وجدت تلك خير سبلوى وسبهرة . العرب يختلقون عنه ويلفقون، ما يناسب أحاديثه

البزمالء يتحلقبون حبولي، بعبض العباديين انطرحبوا يسبتغلون الفرصبة للنبوم، لكبنهم . طيبة

الواقبع انبه زاهبد متقشبف، لكنبه ". علي الشوشبتري"بدأت وكأني ذلك الشيخ . وناآلن يصغ

ويصبف جهبنم فيبكبي قببل . يبالغ فوجهه محلوق اللحية، وكثير الوعظ في ذم الدنيا ومحبيهبا

صرت مثله، أوجه السؤال للمستمعين، هبل فبيكم . اآلخرين، أما هذه الحكايات فافتعال ضده

ويباله، هبؤالء يحشبرون مبع ... لمستمعون، نعم، نعم شيخنا ؟ ا-يهود-من يلبس لباس يحود 

اببن آدم، يببن اآلدم، يبا قبواد : )وجباء دور خطبتبه، وقلبدت صبوته! -جهنم–يحود في جحنم 

وتتركبون  -الشبمندفر أي القطبار-ابن المتي، تركبون الشببنجعفر  -مطي-بن القواد، يا متي 

ويلطمبببون، ويتعبببالى الضبببجيج (. .!يمشبببون -اشبببكثر-مسبببكين ُمتبببي أشكسبببر ... حميبببر هللا

طردنبباه . جبباء شببرطي وقببال، أخببوان، البيببك مببريض، ويقببول ليسببوون ضببجيج. والضببحك

تسبحون بالماء الفرات، وتتعثبرون ببالعثورات، تتعطبرون .... ابن اآلدم : )وواصلنا التمثيل

 . ويعلو الضجيج يرددون الالزمة....!(. بالعطورات، مسكين وردان يفوج بالزر
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لكننبا . فوض عبد الباقي، أخوان البيك يلتمسكم، يطلب الهدوء، انبه مبريضجاء الم

وبلهجة نابية، ولكم سرسبرية، بُشبتيه، وديبت  -خارج-جاء هو، وقف أمامنا . استمررنا

صبباح أحببد الموقببوفين، خببايف تببروح لبيببتكم، . الكببم أرجببوكم، مببو أوادم، لببيش هجببي؟

فت الّي وقبال، ولبك تريبد تاخبذ ثبار الت! لومسكوك المتظاهرين، يودوك بسالمة لموتاك

قال، ها ولك عبد . أخوك مني، تريد سوي هنا ثورة؟ فشتمه عبد اللطيف، أمِش منا ثور

!. اللطيف، أبوك هاشم السعدي، خوش آدمي هللا يرحمه، ليش تصير سرسري مثل هذا

 أصدر أمره إلى الشرطة، تجمع بالسالح، أفتحبوا الموقبف،. فبصقنا بوجهه دفعة واحدة

عبد اللطيف هاشم السبعدي، . وأشار إلّي، وهذا وأشار إلى عبد اللطيف. ياهلل طلعوا هذا

طالب حقوق، من أخواله علي محمود الشيخ علي المحامي، ومن أعمامه داود السعدي 

، وهبو (كلنا، كلنبا)لكن الموقوفين هجموا جميعاً يهتفون . المحامي، وهو رياضي رباع

لبم تقبو الشبرطة علبى صبدنا، . ى غرفته، بس ها االثنبينيصيح بالشرطة، وهو متجه إل

وعبباد يكببرر كالمببه مببع عبببد . أمببر أن توضببع السلسببلة بيببدي. ودخلنببا عليببه فببي غرفتببه

 اللطيف، هل تريد أن تحمل نجماتي؟

عبببد اللطيببف ردّ عليببه، هسببه أعلمببك يببا حمببار، وحملببه بيببده مببن خلببف المنضببدة، 

ال أخببوان البيببك )لمفوضببون يصببيحون ا. وانهببال عليببه الجميببع بالضببربات الموجعببة

. ودفعه عبد اللطيف والدم ينبزف مبن أنفبه وفمبه. ويشيرون إلينا باالستمرار!(. مريض

يصببير الصبببح وأوديكببم للتحقيقببات، . رجعببوهم: أسببتعاد جلسببته، وخاطببب المفوضببين

عببدنا إلببى حيببث نسببتقر، ربمببا يفعلهببا هببذا . يهببرون جلببودكم، هسببه راح أخببابر علببيكم

. ل المحبامي، لبن يفعلهبا وان فعبل، يعاقبب ولكبن علينبا أن نقبدم دعبوة ضبدهقبا. األحمق

وضببعت صببورة الشببكوى، وزعببت األوراق بعببدة نسببخ، إلببى وزارة الداخليببة، العببدل، 

قبببل أن تكمببل أعببداد النسببخ، جبباء المفببوض عبببد الببباقي، نببادى، . األحببزاب والصببحف

إلببى . هيببأوا، يبباهللالمحببامي محمببود صببالح، علببي الشبببيبي، عبببد اللطيببف السببعدي، ت

ال بأس، تناولنا الفطور، وتهيأنا، قلنا لمبن ! أيها الخبيث األرعن، فعلتها إذن. التحقيقات

 .بقي، أستمروا بكتابة النسخ، سلموها إلى أسعد

ورفضبنا نحبن أن نتحمبل األجبور أيضباً، . رفض السائق أن يتحرك قبل استالم أجرته

عطيبك وصبالً تسبتلم بموجببه األجبرة فبي وقبت قبال للسبائق، أ. حين طلب هذا منا المفوض

 .وانطلقت السيارة، ولكنها تجاوزت بناية التحقيقات. وسلم المدير األجرة. فرفض. آخر

 إلى أين عبد الباقي؟ -

 !إلى الموقف العام -

هبذا البذي زرتبه كثيبراً، " الموقبف العبام"هنبا . وضحكنا لالنتصار البذي أحرزنباه 

بقيببة السياسببيين، يقيمببون فببي غرفببة السبباحة الخارجيببة ولكببن ال الببداخل، كببان أخببي و

وهنبا حبدثنا مبن وجبدنا مبن القبادة . 4/2/0056كان هذا فبي . المواجهة للباب الخارجي

السياسيين بكل األحداث التي تمت مبن منتصبف كبانون وحتبى إلغباء المعاهبدة وسبقوط 

لح جبببر، فقببد َهببَزَم الشببعب صببا. كببان كببل شببيء قببد انتهببى. 24/0/0056الببوزارة فببي 
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لجنبة . فقد هب الشبعب أجمعبه ضبد وزارة صبالح جببر" بورتسموث"وألغيت المعاهدة 

طالب الكليات والمعاهد، قدمت مذكرة إلى الوصي تضمنت المطالببة بإلغباء المعاهبدة، 

، محاكمبببة المسبببؤولين عبببن أطبببالق النبببار، واسبببتعمال القبببوة ضبببد 0009ومعاهبببدة 

ميبة والمستشبفيات، طالببت بضبمان الحريبات المتظاهرين، وانتهاك حرمة المعاهبد العل

 .الديمقراطية، وتوفير المواد الغذائية، وإنعاش الحياة االقتصادية

كببان يببوم السببابع والعشببرين مببن كببانون الثبباني يببوم انتصببار الشببعب علببى الطغمببة 

كببان هببذا اليببوم يببوم استشببهاد فتبباة . ولكببن الشببعب قببدم ضببحايا كثيببرة. الحاكمببة الفاسببدة

" نببوري"هنيئبباً لببك أيهببا الثعلببب المبباكر . الجببواهري، وقببيس اآللوسببي الجسببر، وجعفببر

ضببربت بحجببر واحببد، فأصبببت، هببذا الشببعب بكببوارث ففقببد عببدداً مببن أبنائببه البببررة، 

أراد ". صبالح جببر"وعمت الببالد فوضبى، وأفشبلت مبن يمكبن أن تضبايقك شخصبيته 

، ولبو لبم يفبر إلبى صالح أن يكون علماً ومحظوظاً عند اإلنكليبز، فورطتبه بشبّرِ ورطبة

نحبن نسبمع . مبا تبزال الجمباهير والطلببة، ينطلقبون بالمظباهرات. مصر لمزقه الشبعب

كبان الموقبف يضبيق . أصواتهم، ثم تصلنا أفبواج مبن الشبباب، تلقبي بهبم الشبرطة معنبا

 .بتلك األعداد يومياً، ثم يفرج عن األكثرين بكفاالت
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 الفصل اخلامس






 املدرسة اجلامعة


 املوقف العام 

رغم أن هذا أيضاً سجن، أنا فيه فاقد حريتي، بعيد عبن أهلبي وأطفبالي، لكنبه علبى 

فهنا التقينا بالعشرات من المحرومين من الحرية، وأن يكن بعضهم من . حال رحبأي 

هكببذا وجببدت نفسببي، وكببأني نسببيت كببل مببا لقيببت فببي . -قتلببة ولصببوص-المجببرمين

 .التحقيقات الجنائية، أو في مركز شرطة الكرادة

المكان هنا مبريح، السباحة واسبعة، تتبيح لنبا أن نتمشبى فيهبا ونتبريض، هنباك فقبد 

هنا أيضباً عبدد . كثير من المرونة، وحمل عبئ الوسخ، كان هذا يزعجني كثيراً جسمي 

كبيبر مبن خيبرة الشبباب المثقبف، سياسببيين، قبادة، وصبحفيين، مبن األحبزاب الوطنيببة، 

فببي كببل يببوم يببزج بأعببداد، يفببرج عببن بعضببهم خببالل النهببار، . الشببعبية والديمقراطيببة

. ثير ما يطلق سبراحهم بعبد سبويعاتوالغريب إن المحسوبين على األحزاب القومية، ك

 .وإذا أطلق سراح محسوبين على اليسار، فانه يعود إلينا في اليوم الثاني أو الثالث

كلهببم فببي نظببر التحقيقببات . الموقوفببون مببن األحببزاب الشببعبية كلهببم فببي ردهببة واحببدة

م يساريون شيوعيون، مع هذا تجد كل فئة احتجزت لها مساحة تناسب العدد، ولهبم منهباجه

الجميبع يلتقبون فبي -هبذا أمبر حسبن-الخاص بكل شبؤونهم، يبدبر أمبرهم واحبد مبنهم، ولكبن

تحديد موقفهم من إدارة الموقف، ومن المحاوالت التي يتشببث بهبا المسبؤولون لشبق وحبدة 

 .الكفاح ضد السلطة

هنببا وجببدت تنفسبباً، سببعة المكببان، نوعيببة الموقببوفين، وأفاقبباً رحبببة فببي التجببارب 

أمثبال . القبوة المعنويبة، فبي أحباديثهم ومعلومباتهم سياسبياً واجتماعيبا والخبر، في شحذ

توفيق منير، عبد الرحيم شريف، كامل قزانجي الطيب ذو الوزن المرمبوق فبي هدوئبه 

عبببد الحسببين جببواد الغالببب، الصببورة المثاليببة للمهببذب، والظببرف والرقببة، . ومرونتببه

 .كثيروأمثالهم . والمعلومات العرفية لمجتمعنا العراقي

أنفببرد بببي بضببع دقببائق، أبلغنببي إن الحببزب " صببالح الحيببدري"المسببؤول الحزبببي 

أرجببو أن ال تنببدفع : ثببم أستوضببح منببي، بعببد أن قببال. أوصببى أن نعتبببرك واحببداً منببا

لإلجابببة، بانفعببال نفسببي مببن شببخص معببين، كببل عشببرة قببد ال تجببد بيببنهم واحببداً يملببك 

 .أعصابه عند التعذيب الوحشي
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فقبد وجببدت  0054يببت عبن عضبويتي منببذ أمبد فبي أواخببر عبام وعلبى إنبي قبد تخل

وقبد كتبب عليهبا " راشبد الالمبي"أسمي ضمن الملفة التي شهدتها أمام مبأمور الموقبف 

لبم تكبن لببي بصبالح الحيبدري معرفببة مبن قببل هببذا حتبى ولببم . صبالح الحيبدري ورفاقببه

ية وهنببا لببم أشببارك إال مببا يخببص كببوني واحببد مببن السببجناء فببي القضبب. أعببرف أسببمه

 .برقيات االحتجاج، حفلة تأبين الذين استشهدوا من المتظاهرين. الوطنية

محاضرات عن الغبرض فبي تحقيبق . وضع الموقوفون برامج يشترك فيها الجميع

. ، لمبباذا صببالح جبببر، العببراق الدسببتوري، ويببد اإلنكليببز"بورتسببموث"هببذه المعاهببدة 

وكان يلذ لي ". ليالي"ميتها وسوى هذا فقد أشغلت نفسي بكتابة مجموعة من أحاديث س

أن أحتك بالموقوفين العاديين، وأتعرف على سلوكهم، وأسباب توقيفهم، وبماذا يفكرون 

 .للخالص؟ هناك من يالزم الصمت، والكآبة تغمره، بينما آخرون يبدون مرحين

كبان ". حسبن السبهيل"أوقفبوا ببدعوى مبن أببيهم . هنا غرفة احتجزت لثالثبة أخبوة

قال، انه عراقي األصل، " أحمد دمحم أحمد"رجل في بداية كهولته، يدعى يقوم بخدمتهم 

ودََعتببه الببذكريات والحنببين إلببى وطنببه . هبباجر أبببوه إلببى حلببب، ومببات هنبباك بعببد سببنين

وأعتبذر . األول، فجاء يزوره، يزور البيت الذي ولد فيه، فقبض عليه كمجهبول الهويبة

 .مستخدموه، لسنا سياسيين فنخشى منه

تظبباهرة، رمينببا بواسببطة مصببيدة عصببافير، التببي يسببتعملها األوالد، أمببس مببرت 

أحيانا نربط بطيارة ورقية . هكذا نفعل أحياناً عن وضعنا نحن الموقوفين. صورة برقية

كن مواطنباً شبريفاً وأوصبل هبذه الرسبالة إلبى الصبحف )بياناً، مع إيضاح لمن تقع بيده 

 (.الوطنية

عمببي يبيبباع "سياسببية، غنيناهببا علببى لحببن أغنيببة ذات ليلببة اشببتركنا بتنظببيم أغنيببة 

-أن يجلبب لبي " كامبل القزانجبي"طلبت من االسبتاذ . نشرت في جريدة قرندل" الورد

ً  -إعارة ألتعبرف وأقبارن . العهد القديم، اإلنجيل، والقرآن المتبرجم لإلنكليزيبة مشبروحا

رة، نبوح وعمبره، بين ما ورد في القرآن، وبين ما يذكره العهد القديم، قصة آدم والشبج

 .قصة مريم، يوسف وزليخا، موسى، كان هو الذي يقرأ لي ويشرح ما يقرأ

وبعد خمسة أيام جيء ببقية الزمالء من موقف الكبرادة، وأطلبق سبراح بعضبهم بكفالبة 

الذي أتهمني أمام الزمالء كذباً ليبرئ نفسه، وجواد، ويونا الوي يقبال أن " م"منهم صديقي 

واُبلغنبا . د توسط أمره بمئات مبن البدنانير، ببين الحباكم ونايبل وصبحبهخاله ثري للغاية، وق

المحاكمببات، روتببين، فقببد ينجببو المببتهم الحقيقببي، ويببدان البببريء، حسببب . بموعببد المحاكمببة

 .مكانة من ينتصر له

هبل سبتطلق البذين أسبقطوا جببر " حمامبة سبالم"وحكومة الصدر البذي هبو أيضباً 

فقبد . عتقد أن األمبر محبدد فقبط لتهدئبة األوضباعوبورتسموث؟ هل ستطلق الحريات؟ أ

 ".نوري السعيد"حسب تخطيط أبي صباح " شيعي"وهدأه " شيعي"أهاج الشعب 

يرفض أن يسبمع " برهان الدين الكيالني"في الجلسة الثانية من المحاكمة، كان الحاكم 
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هببوى  مببن المتهمببين شببكواهم علببى الشببرطة الببذين مارسببوا تعببذيبهم النتببزاع اإلفببادة حسببب

فببأجمعوا األمببر علببى اإلضببراب، عببن الطعببام والكببالم، ورفعببوا عريضببة إلببى . التحقيقببات

إنهببم يطببالبون بعببدم األخببذ . عارضببت أحببد المطالببب التببي تضببمنتها. المحكمببة تتضببمن هببذا

هببذا مطلببب غيببر ممكببن قانونبباً، ألنببه أكتسببب القطعيببة، يمكببن . بإفببادتهم أمببام حبباكم التحقيببق

كبان أشبد " علبي فريبد غالبب"صحيح إن حاكم التحقيبق . الشرطة فقطالطعن بما أدلينا أمام 

كمببا فعببل هببذا -صببرامة مببن شببرطة التحقيقببات، وانببه يطلببب مببن الشببرطة إعببادة مببن يمتنببع 

، تصبرف فبي المحكمبة "عببد اللطيبف"لكن من يقدر أن يثبت هبذا ضبده؟ صباح ببي  -معي

 !هكذا أذن؟ سأتصرف، وِلنَر النتائج...! كأي جبان 

لسببات المحكمببة، المتهمببون يالقببون اسببتجواب الحبباكم ببببرود وإصببرار، توالببت ج

يشبتد فبيعلن . كانت لهجة الحاكم ببين الشبدة واللبين. ويشيرون أحياناً إلى الشاهد بشتيمة

أسببتمر الحبباكم يسببأل واحببداً واحببداً، وهببم . سببخطه بحمببق حببين يببالزم المببتهم الصببمت

أنبا وحبدي . ر مشبمولين باإلضبرابكان الذين أطلق سراحهم بكفالة طبعاً غي. صامتون

هذا ببديهي، إذ لبيس لبي . مستعد لإلجابة، مضرب عن الطعام فقط: بين زمالئي، أجبت

. هنا أهل فيجلبون لي الطعام، ثم من باب المجاملة للمضربين ونحن على قضية واحبدة

واسبتمرت المحاكمبة . بل كنت مستعد أن أضبرب حتبى لبو كبان لبي مبن يجلبب طعبامي

 . لم يبق عن موعد القرار أكثر من جلستين أو ثالث. اليةأياماً متت

فبإذا بهبا وشوشبة، وعنبد االسبتراحة، أعلبن كفبى، " عبد اللطيف"توترت أعصاب 

. توترت هبذه المبرة أعصبابي! ليأت أهله بالحساء -من يقدر-فليوص . سنفك اإلضراب

ولكبببن مبببن البببذي تصبببرف تصبببرف الجببببان؟ سأواصبببل ! الجبببوع ال يطببباق، هبببذا حبببق

أيهببا الببزمالء، تأكببدوا إن الحبباكم  -حتببى المببوت-ألببم نكتببب فببي العريضببة . ضببراباإل

حبين أعادونبا إلبى الموقبف، نقلبت ! سيؤجل المحاكمبة فتبرة أطبول؟ طبعباً، هبذا مكسبب

فراشي خارج الردهة ألواصل إضرابي، احتجاجا على زمالئي البذين عبالجوا خطبأهم 

 .بخطأ

ال عجب فهما من خدم عبد الهبادي . ةوأقترب مني شابان، يقيمان في غرفة صغير

 ً هكبذا سبرقوا لبه، . إكراما له، حجزت لهمبا هبذه الغرفبة. الجلبي، وتوقيفهما بسببه أيضا

إنهبم ! فهو مدين لهم جريمتهم، أهون على الدولة مبن سياسبي يحبارب األنظمبة الفاسبدة

لببن تمببس شخصبية الجلبببي، أنببتم . شبباب اسببتيقظت ضببمائرهم، كشبفوا لببي أمببر السبرقة

المتهمببون، ولببو أصببرت الدولببة علببى عقببوبتكم، ألبببدى الجلبببي امتعاضببه متبببرءا مببنكم 

 !ولكن يستطيع خالصكم وسيفعل. كمجرمين

قلبت لبه، وأنبت؟ . كبان دائبب الضبحك والنكبات. سبائق" مهدي أبو قلل"لهم شريك 

أجاب، أحنه متعلمين، على التهريب، ال تخباف علينبه، يبدرون بينبه إذا مبا عملبوا علبى 

 !خالصنه شنسوي

 شتسوي يا مهدي؟ -
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 ! عمي نحكي الصدق -

زمالئي اآلخرون توفيق، القزانجي، الغالب، تجاوببت مبع إلحباحهم علبّي، فأنهيبت 

 . وكان إفطاري على الحساء من بيوتهم. إضرابي
 

 أمحد حممد أمحد 
وهمبا . الموقبوفين الشبيوعيين"  البيبر"و" مبوريس"لفت نظري، وهو يتمشى بين 

. كانوا في رواح ومجيء في ساحة الموقف، أحمد يتحدث وهما في إصبغاء. ودمن اليه

بعد افتراقهم جاء موريس وصاحبه يسأالني، إن كنت قد عرفت مبن أوالد السبهيل عبن 

 ً  . خادمهم هذا شيئاً؟ قلت، ال يعرفان عنه شيئا

أال . مبوريس شبباب يهببودي عراقببي، أوقبف بتهمببة شببيوعي ولمشبباركته بالمظبباهرة

علببى إخالصببه لوطنببه العببراق، ولكنببه عومببل باعتببباره يهببودي وكببل يهببودي  يببدل هببذا

وأكببرر رأيببي، إن طببرد اليهببود مببن العببراق متفببق عليببه مببع ! صببهيوني فببي نظببرهم

 .االستعمار من قبل نوري والباقين، ليصبح عدد اليهود في فلسطين أكثر من عربها

بض بهبذه التهمبة، أحبدهم يهودي صهيوني، هو أحد ثالثة ألقبي علبيهم القب" الخادم"انه 

أحمببد هببذا والفتبباة " نبباحوم"ويهببودي عراقببي يببدعى " ليفببي روفائيببل"فتبباة بولونيببة تببدعى 

وناحوم مهمبتهم العمبل ببين يهبود العبراق لبدعم الجمعيبة الصبهيونية وتشبجيع شببابهم علبى 

" أحمبد"هبذا مبا تحبدث ببه إلينبا نفسبه . والعمل بموجب التعليمبات الصبادرة. االنضمام إليها

-الشببيوعية سبراب، نبببوءة موسبى تحققببت : قبال. كبان ينباقش مسببألة انتمائنبا إلببى الشبيوعية

نحن أبناء اليوم، فهمنا ذلبك الرمبز، . أتفهمان؟ أجنحة النسور! -تعودون على أجنحة النسور

يجببب أن تتفهمببا الحقيقببة، هببؤالء العببرب، ! مببا قببال مبباركس ولينببين هببراء! انهببا الطببائرات

-لببن يصببدقوكم، انتبهببوا مببن غفلببتكم، توجهببوا بنضببالكم لتحريببر كلهببم، لببن يرحمببوكم، و

 !. من براثن هؤالء الوحوش -أورشليم

وعقب مبوريس، منبذ أسببوع وهبو يتصبل بنبا، ناقشبناه أول األمبر، ثبم ارتأينبا أن نببدو 

ومباذا . قلت، في التحقيقبات الح لبي شبخص يبدعى نباحوم، أطلبق سبراحه بكفالبة. كمقتنعين

 ؟"ليفي"عن 

بينما يقول عن ناحوم انه يهودي عراقبي نشبط، واسبع العالقبات، . موقوفة ليفي، -

 .يستطيع التفاهم بالدنانير

وهنا بولوني يبدو أنبه أخبرس، يبدعي انبه ال يعبرف كلمبة ال إنكليزيبة وال غيرهبا، 

على الرغم مما قيل انه في سورية، وعبر إلى العراق بأجازة ليلتقي مع بعبض معارفبه 

 !ألم يحدثكم عنه أحمد، بالطبع مثلما كتم عنكما أسمه الحقيقي. يفي الجيش البريطان

وسببارعنا، فحررنببا عريضببة إلببى المحكمببة ألداء شببهادة، منببا نحببن الثالثببة، حببول 

وحين حضرنا المحكمة، لمحاكمتنبا . أنجزنا ذلك بواسطة مأمور الموقف. قضية هؤالء

: فقبال. اسبتغربت ذلبك. يصافحني وقبلنب" يس إبراهيم"على العادة، استقبلني المفوض 
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أنتم انقذتموني، بعد أن كبدت أهلبك بسببب نباحوم، ومكيبدة . حقاً إنكم الوطنيون الشرفاء

ً -نايل عيسى  ليس لبه وحبده، لمبن ! رشاه ناحوم بمقدار كبير من الدنانير -قال هذا همسا

كنت المسبؤول عبن نباحوم فبي التحقيبق، ورفضبت أطبالق سبراحه ! يشاركه من الكبار

قبل، مباذا تريبد أن . لكن نايل وجه إلّي تهمة تعذيبه، بغية الحصبول علبى رشبوة بكفالة،

 .أساعدك؟

خرجت مسألتي عن يدك، ولكن سارع، أنقذ ضبميرك، قببل أن يمبوت تمامباً مبن  -

 !.جيفة هذه البؤرة

قلت، أرجو الحصول على نسخة من التصوير الذي أخبذ . ألح علّي أن يقوم بخدمة

 !لي عندكم بعد ضرب ناشف

. الواقع انه طلب يصعب علّي، انه ممنوع ولو علموا يكون دعماً إلدعاء نايل ضبدي -

 .سأحاول

وأضاعها أحد طالبي من هواة فن الرسم ومجيديه، ليكبرها لبي ! وأخيراً جائني به

 .فأسفت إذ كانت تصور مدى الذعر الذي كنت أعانيه وقد كانت مباشرة بعد تعذيب

 

 حممود عنقرجي 
. رغببة ملحبة أن أعقبد صبلة بمبن أتعبرف علبيهم، أو أضبطر لمعاشببرتهمببي دائمباً 

الشيوخ الذين درست عندهم، الشباب الذين ماشيتهم في الدراسة، وبعضبهم مبن الوسبط 

العامي، فكانوا يحدثوني عن مغبامراتهم وبطبوالتهم، صبدقوا أم كبذبوا، والموقبف ملبئ 

 .لح للدراسة، ولكتاب القصةحكاياتهم، ومشاكلهم تص. بنماذج غريبة، وأسرار عجيبة

محمود عنقرجي، سائق كثير المخالفات، قرر أخيراً أن يبقى في السجن إلى األبد، 

ما الفرق بينهم وبين السجناء، . هكذا ببساطة!( افرض نفسي واحد من موظفي السجن)

 !تصور أن بعضهم يتعرض أحياناً العتداءات من سجناء

 تستفيد؟قل لي اآلن يا محمود، كيف  -

!. رغببم ضببخامته، وقببال، هببذا سببّر مهنببة -كركببرة طفببل-ضببحك، وضببحكته تشبببه 

أنا وجدت مسبؤولي السبجن ! ولكن مع داعبة بمستواه، أجاب، أوعدني إنك ستكتم السر

، الذين لديهم أمكانية ماليبة، فصبرت -من خاوة أي يسلبونهم برضاهم-يخوون السجناء 

يعلن لهم أن . الردهات، ويختار عشرة موقوفين يأتي معاون المدير، فيدخل. أنا الوسيط

نصببت الجهببة ! يتهيببأوا إلرسببالهم إلببى موقببف العبخانببة، إلحببالل عببدد مببن الموقببوفين

. ويبأتي دوري، فأحبدثهم بحبديث خافبت عبن موقبف العبخانبة! المسؤولة أال يكونوا هنا

أي عمببي، هنبباك ميوصببلكم أحببد، إال ينطببي رشببوة للشببرطي ! العيشببة بببه مببوت أحمببر

وياكم نشبالة مجبرمين، هللا ! األكل من السوق، والشرطي ما يروح إال برشوة. لحارسا

! عمي اشتروا راحتكم. أكبر شلون وحوش، يسرقون هدب عيونكم، كلمة والثانية لكمة

. وأسحب من كبل واحبد خمسبة، وطبعباً إلبي بكبل خمسبة نصبف أو رببع، وياهبه وياهبه
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أجباب، . قلبُت، هللا أكببر هبذا ظلبم. -الفقبراء-وبعدين نخلي بمكانهم للعبخانة من الهتيبت 

أسببكت عمببي وهللا لببو يرجببع دمحم بببن عبببد هللا ميسببوي العببراقيين أوادم، أنتببو مببدوخين 

 .روسكم بال فايدة

كببل المجببرمين يهببون أمببرهم علببى حكومتببك إال السياسببي، . صببدقت يببا محمببود -

ليببز يكرهببون يتفبباهم مببع نايببل، ألنببه صببهيوني، واإلنك" نبباحوم. "وخاصببة الشببيوعي

الشببيوعيون والشببعب العراقببي كلببه تظبباهر ضببد فببتح الهجببرة . الشببيوعي ال الصببهيوني

بببالهجرة . لليهببود والصببهاينة، لكببن نببوري السببعيد أخببذ يهجببرهم بحجببة الخببالص مببنهم

 .زادت نسبة سكان فلسطين من اليهود، بل صارت ضعف العرب


 بهرام الفارسي 

قصبير القامبة، تجاعيبد وجهبه تبدل . نيبهرام درويش من حضرة عبد القادر الكيال

ألببف ردهتنببا، فلببم نبخببل عليببه . علببى سببوء حالببه الغذائيببة رغببم انببه فببي مرحلببة الشببباب

طعببام السببجن ال يرتبباح إليببه . واعترافببا بالجميببل صببار يقببوم بغسببل األوانببي. بالطعببام

برهام، كأي سجين آخر، صمون متيبس، أو محتبرق، تمبر تعافبه البنفس وتشبمئز منبه، 

ز المطبببوخ وقببد حسبببته ملحبباً غيببر نقببي عنببدما رأيتببه ألول مببرة عببن بعببد بضببعة والببر

وماء أصفر، يوضع عليه من قدر آخر، بواسطة علبة مرببى ربطبت علبى عبود ! أمتار

سعيد من يحصل مع هبذا المباء األصبفر بضبع حببات مبن الحمبص حبين . جريد النخيل

فقببد مببررت وشبباهدت . وعأمببا اللحببم، مببرة فببي األسببب. يغببرف المببوزع المبباء مببن القببدر

سجينين عاديين وقد عض كل واحد منهما طرف قطعة اللحم، وهبي ببين فميهمبا تتمبدد 

 .كالمطاط، والمارة ينظرون بين ضاحك وعابس

 .قلت لبهرام، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تبسم ابتسامة المتبجح بعمل بِرّ 

ى دمحم وآل دمحم، اللهبم صبل علب. أنا كان يمشي، بشارع النهبر، بايبدي هباي سببحة -

 .وأشار إلى عضده. صبي، بسكين هنا -أضربك–أنا أزربك ! -ضحك–ُصبي زحك 

 وكيف تفعل هذا؟ -

أمببر هببو يكتلببك  ؟أمببر أنببا اكتلبك بالجنببة،-مسببلم–يزحببك علببى مصبلم!صببي كببافر -

 .   بالجنة

معنببا اآلن يهببود، نصببارى، كيببف تأكببل مببن طعامنببا؟ جبببار . طيببب الصبببي كببافر -

 !ريس يهودي، أستاذ كامل نصرانيزهيري صبي، مو

 .أستغفر هللا، ُكلم مصلم، ُكلم مصلم -

هنبا ! حقاً لو آمن هو بأنهم كفار لحبرم مبن زادهبم البذي يبؤتى ببه إلينبا مبن البيبوت

 (.ع) وقلت، بهرام أحكي لنا قصة مريم! أخضع الدين للمصلحة

المبريم،  ، سبمع صبوت، يباحزرة-بالشبط-راح يغسبل بَِشبت  -عليه السبالم-مريم  -
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حزرة مريم َزْب شعره على وجهبه، وغبال، أنبا ماعنبدك رجبال ! حزرة هللا يريد يَحبلك

هنباك ( ع)شلون يحبلك؟ ملَك غال، ببأمر حبزرة هللا يصبير أنبت حببالن بحبزرة عيسبى

 !بالحلگ مريم -دخل–طبت  -أخضر-طير أخزر 

. اتنا مدويبةكنا نكم أفواهنا بأكفنا نخفي ضحكتنا وهي تهزنا هزاً، فبانفجرت ضبحك

يا برهام أبدل طباء الطيبر بعبين، ورحبم هللا . وعلق أحد المستمعين لحديث بهرام الشيق

 !.بن خالتها يوسف النجار

فببي سببنين متببأخرة بعببد ذلببك العهببد، قببرأت كتاببباً ألحببد البببارزين، فيببه كببل فارسببي 

 ً ولبو ! شعوبي إال إمامنا أبو حنيفبة، فانبه وإن كبان فارسبي األصبل إال أنبه لبيس شبعوبيا

سألناه عن عبد القادر الكيالني، والغزالي وغيرهم من الفرس الذين أسلموا ولكبن علبى 

ولكببن الفارسببي حببين يببنظم إلببى المببذهب . المببذهب السببني لكببانوا أيضبباً مثببل أبببو حنيفببة

في حديثي عن بهرام حاولت تقليد لهجته الفارسية في قلب بعبض ! الشيعي فأنه شعوبي

 .قه بهاالحروف العربية أثناء نط



 شهادة بريئة 

جهبوري الصبوت،  !وهذا شيخ في سن السبعين، لو رأيتبه قلبت، انبه فبي األربعبين

يهز رأسه عندما يتكلم، ويدير نظره وهبو يتحبدث . يقذف بالكلمة كما يقذف كرة من يده

وهبو مبن عشبائر  ـيلدڤأبو ـ و ـ أبو رومل-عرف في الموقف بـ .إلى كل مستمعي حديثه

كانت تهمتبه،  .برومل، ثعلب الصحراء، يذكره مفاخراً كأنه أبن عشيرتهمعجب  .ديالى

إنمببا يسببتعمل مسدسببه أو !وأكثببر مببن هببذا، فانببه إذا ضببويق لببن يهببرب. انببه لببص خطببر

كبيال يثيبروا علبيهم كبل  فهم ال يسبتعملون هبذا. بندقيته، خالفاً لما أعتاد عليه اللصوص

 !الخنجر يكفي، عند الضرورة .من يسمع

. زلمبة قباوم كبل البدول -هتلبر-عن النازية التي هو معجب بهبا، لمجبرد إن حدثناه 

الحديث كان مسهباً، ومتشعباً، وبلغة يفهمهبا مبن قببل .بريطانيا العظمى، أمريكا، فرنسا

كببان يصببغي . المعنيببين، الشببهيد توفيببق منيببر، عبببد الببرحيم شببريف، كامببل قزانجببي

ال ال، وهللا . فبادره برد عاجل وبانفعبال ...!وقال أحد زمالئنا، يا أبا رومل . وأستوعب

خليني أكمل، أنت اآلن عرفت من : قال الزميل! راح أبدل أسماءهم، لنين، ستالين، فهد

هم اللصوص الحقيقيون؟ أنبت يسبموك لبص، وأنبت تسبرق بالليبل، السببب األول ألنبك 

ويسبموهم ذوله يسرقون بالنهار، ويقتلون ويذبحون األفراد والشبعوب، . تريد أن تعيش

ذولببه سببالبي أقببوات شببعوبهم، وخببانقي حريبباتهم، وعنببدما تمببوت يلعنببوك،  -زعمبباء–

 ً  -هتلبر–والسرقة طبعاً حرام، لكن أخذ حقك وحق غيرك بضبرب أمثبال . والناس أيضا

 .من حكام الشعوب، وتجار الحروب والمحتكرين

رومبل، هبا،  وفي المحكمة، تهكم الحاكم منه، وسأله مستغرباً هازئاً، يابه أنبت أببو

يالص؟ ردَّ على الحاكم، العفو، سميتهم لما كنت ما أفهم منو هتلر، منو موسبليني، منبو 
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وإنشباء هللا مبن . وأنعم هللا علّي ها الناس الطيبين العرفوني بحقيقة هتلر وأمثاله. رومل

أطلببع راح أفضببح الحراميببة الحقيقيببين اليسببرقون بظهببر النهببار، وأبببدل أسببماء أوالدي 

قلنبا كيبف تشبهد علينبه؟ . وثار الحاكم، وأجلت المحاكمبة! ، لينين، ستالين، فهدوأسميهم

 !أجاب، صيروا زلم ال تخافون، موتوا عند رايكم مثل ما علمتوني
 

 حسن مَهِدية 

تعلببو وجهببه صببفرة ممزوجببة بخضببرة . كببان شبباباً لببم يتجبباوز الثالثببين مببن العمببر

لبم يسبتغرب، كالنبا مبن . نبه، حييتبهقلت لنفسي أذن هو، ودنوت م. داكنه، هزيل الجسم

 .نزل الموقف

 هل أنت تنزف؟ ولماذا؟ -

الغريب إنبي ال أحبس فبي أحشبائي ببآالم : ردّ علي بصوت منخفض ومؤدب للغاية

لكنببي أنببزف، منببذ أشببهر، منببذ أوقفببت، حاولببت " بواسببير"ولسببت مصبباباً بمببا يسببمونه 

 .مراجعة الطبيب، المأمور يرفض

 ومياً في باب كل ردهة، من يريد مراجعة طبيب؟كيف يرفض، وهم ينادون ي -

 .بالنسبة لي، المسألة تختلف، يخشون أن أهرب -

تركبت المدرسبة : وراح يسرد حكايته، وكأن بيني وبينبه صبلة وثيقبة وقديمبة، قبال

لبم يتبرك . أخذت أمي تدبر أمور عيشبنا، صبارت خببازة. ألسباب، موت أبي وأنا تلميذ

يكسببه كبان يصبرفه للغبداء والكسباء ببأكثر مبن  ئاً، كبل مباأببي لنبا مبن حطبام البدنيا شبي

لبم ! الكفاية، إلى حبد التببذير، مبن يبرده ومبن ينصبحه؟ لهجتبه، مباطولني عبايش أدللكبم

 ً كنبت . حين مات وجدت نفسي أمام عدد من العائلبة. يكتف بهذا بل زوجني مبكراً أيضا

صبرت عامبل . فبلوصبار لبي ط. بعبد عبامين أصبيبت أمبي ببالعمى. في السابعة عشرة

 .تكفي إلعاشة العائلة طين، األجرة ال

كنبت أعطبف عليبه . كبان إذ ذاك فقيبراً . واقتنصني شاب كبان زميلبي فبي المدرسبة

ببدا لبي وكأنبه مبالك أببن . لكبن اآلن المسبألة معكوسبة. يوفره لي أببي لدي مما بحكم ما

يبق الشبائك يشبير فبي الطر لقد جرني وأقنعني، فاندفعت حسبب مبا. ولست أطيل! مالك

أنبا اآلن . صرت واحد من عصابة تسطو على البيوت، لكن البيبوت الراقيبة.... الخطر 

بببال خجببل أعتببرف لببك، فقببد هزنببي حببدث مقاومببة الشببعب للمعاهببدة الجببائرة وانتصبباره 

عليها، وأعاهدك، أقسم بالدماء الزكية التي أسيلت على أرض شوارع بغداد إني سبوف 

مببرة سببطونا علببى السببفارة . إليببك إنببك ال تفشببي حببديثنا هببذاأبتعببد نهائيبباً، وأنببا مطمببأن 

 . األمريكية، وكان الحديث أعجوبة

 قلت أختصر، واآلن؟

ألول مرة لم يستطع اإلفالت مبنهم، " جواد كاظم"اآلن ألقي القبض على رئيسنا  -

كنببت موقوفبباً، بتهمببة إنببي أحببد أفببراد . إنهببم يخافونببه، لببه أسبباليب عجيبببة فببي الفببرار
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. أول مببن أمببس عرضببوني عليببه ليشخصببني. عببذبت كثيببراً، ولكنببي صبببرتعصببابته، 

أوقظبت،  -قببل طلبوع الشبمس-وصبباح اليبوم . أرسل إلّي، أن ال تخف، وألزم الصبمت

الحق إني عراني خوف شديد، هناك وقفت ببين عبدد كلهبم شبباب مثلبي، وأُخبرج جبواد 

مببرات، ممببا أهبباج وبعببد أن أسببتعرض الببواقفين، نفببى أن يكببون المقصببود بيننببا، ثببالث 

فحدجني جواد بنظرة، . المسؤول، فجذبني وقربني منه، وصاح هذا هو أمامك وتنكره؟

 ".مهدية"قال، لقبك؟ قلت ! وقال شسمك أخي؟ قلت، َحسن

قبال، لعبد . صاح المسؤول، تمام؟ لكن جواد سبألني، أنبت بمحلبة المهديبة؟ قلبت، ال

ألسبف حسبن أخويبة، أببو فبالح، ضحك جواد، وقبال، مبع ا. مهدية شنو؟ قلت، أسم أمي

وأنهار أملهم، وغبداً أنشباء ! رجال ميتلقب باسم أمه، أنا قلت مهدية أقصد محلة المهدية

 .سأطلق هذه الحياة الشائنة. هللا يطلق سراحي

 وهل كسبت شيئاً؟ -

 !هذا يكفي. أملك بيتاً وسيارتين تعمالن في الشارع -

 .وفعالً، غادر ولم يعد
 

 فع صور من درجات أر

عدا كل شغل في الموقف أشغل به نفسي من لهو بحبديث، أو مبزاح، تتخللبه نكبات 

بريئة، أو إصغاء لحديث أحد شخصياتنا المحترمين في تحليبل لتبأريخ حقببة معينبة، أو 

فلسفة معينة، أو رجل نضال خلده التبأريخ، فباني ال أهمبل بعبض مبا يجبب أن أثببت لبه 

 .صورة في ذكرياتي هذه

صبورة، أحمبد دمحم، بهبرام، دمحم عنقرجبي وأببو رومبل، رأيبت لزامبا وكما التقطبت 

علّي أن أثبت صوراً لنوع آخبر مبّروا علبّي فبي هبذه السبياحة، وهبذه الفتبرة مبن حيباتي 

بعبببض البببذين أتحبببدث عبببنهم، سبببجناء معبببي، يحسببببون أنفسبببهم، أو يحسببببهم . كسبببجين

به، أو بما تجود به السجن كالخمرة، ينكشف شاربها بما يهذي . اآلخرون من وزن جيد

قريحتببه مببن أدب رائببع، وهمببة عاليببة، وشببموخ مهببذب، ال هببو بالفخفخببة والكبريبباء 

 .الزائفة، وال هو من نمط االنطوائية

أن )تومباس هباري يقبول . الناس الطيببون كثيبرون أيضباً، أحباديثهم بلسبم للجبراح

فحياة الفالح  عظم الحياة ال يقاس بضخامة أحوالها، بل بعمق تجارب المرء الشخصية،

 (.الرقيق الحس أرحب وأعمق وأحفل من حياة ملك بليد الحس

أول يوم حضرنا فيه للمحاكمة، وألول مرة أيضا، رأيت شخصية كنت أسمع عنها 

علبي "في جو السياسة، واتجاهات األحزاب الوطنية، هو أحد زعماء حزب االسبتقالل 

عببد البرحمن "جاء معه محام مثله هبو . خال عبد اللطيف السعدي" محمود الشيخ علي

كبم " عببد اللطيبف"عبن اببن أختبه  وهو يمت إليهم بصبلة المصباهرة، ليتوكبل" خضير

يكببون اإلنسببان عظيمبباً ومحترمبباً، لببو نببزع مببن نفسببه الحقببد، والكبريبباء فببي مثببل هببذا 
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 . المكان، وهذه المناسبة، لكن هذا الرجل وصاحبه كان على غير ما كنت أظن

كنبت موثبوق . وطلب منه أن يفبك يبد أببن أختبه مبن وثاقهبا "صفاء"نادى المفوض

د الشببرطة أن يصببفدوا كببل أثنببين مببن يببديهما بوثبباق، لكببل يببد وثبباق فقببد أعتببا. اليببد معببه

فقلت مداعباً، يمكنك يا سيدي التحدث إليه كما تشاء، كالنا في قضية . ويرتبطان بسلسة

 !واحدة، ووثاقنا واحد

ال بببأس، هببذا خلقهببم، طبقبباً لمببا هببو مببن صببميم ! أعببرض وكببأني ذبابببة آذاه طنينهببا

وحبين ذكبر البدليل الهبام لديبه، . ، بدأ يلقي كلمة الدفاعحين جاء دور المحامي! طبقيتهم

وراح يشبتم الشبيوعية !. فبيت كآل السعدي أرفع مبن أن يكبون فيبه شبيوعي واحبد: قال

 .والشيوعيين

أرفبببض وكالبببة : هنبببا وقبببف الشببباب عببببد اللطيبببف، وبكبببل جبببرأة وشبببجاعة، أعلبببن

اثقبباً مببن أن المببتهم علببى المحببامي أن يببدافع عببن المببتهم، إذا كببان المحببامي و. المحببامي

 الموكل عنه ليس شيوعيا، فما الموجب للطعن باآلخرين؟ 

بيننا في الموقف محامون كثيرون متهمون، وال تهمة لدى رجال الحكبم أقبوى مبن 

هبو ساسبون دالل ". ساسبون" وكان بيننا زميل يهودي ال أعرف غير أسبمه. الشيوعية

ً  كان شيوعياً وقد أعدم في العهد الملكي حيث سلك كان لساسبون . مسلكاً فوضوياً غريبا

. أخبذ المحبامي يحبدثني عبن مباض لبه. زميل محامي نسيت أسبمه وهبو مبن آل الجلببي

وحين علم أحد كبار األسرة إني انخرطت بسبلك المناضبلين، ! قال، انه طلقه بال رجعة

كنبا : وقبال. وكل مناضل ضد الحكم بعبرفهم شبيوعي، جباء إلبّي يكباد يتفجبر مبن الغبيظ

ضبحكت وقلبت، !. ل أن تحتل مكانة آبائك وأجدادك، فإذا بك تهبط إلى هبذا المنحبدرنأم

أيها العم الجليل أنا أيضاً كنت أؤمل أن تأتي لنصحي أيام انحدرت في مستنقع السبفالة، 

وبذرت ما ورثت من مال وعقار، على العواهر وموائد الخمر والقمار، أم أن ذاك كان 

 ية؟مشرفاً حسب منطق األرستقراط

علقت أنا، إنهم كبنات وردان، إذ تعيش علبى أقبذار المرافبق، لكنهبا تفبر مبن المباء 

 !الزالل

صبباحبه وزميلببه كببان قصببير القامببة لببه صببلعة لماعببة، كثيببر التنقببل بببين المتحلقببين 

كنبا ال ! للسمر، أرسل آهبة حبادة، وقبال، ليبت ذاك العهبد بباق، إذن عشبت ببأمن وسبالم

أيبن ولبت ! اء، وكبؤوس الويسبكي ومعانقبة الغبوانينعرف غير سهرات البرقص والغنب

تلك األيام؟ والتفت ألّي، ما تقول يا أبا كفاح؟ أجبت، أنا طلقبت كبل مبرح زائبف، ولكبل 

 !مرحلة من حياتنا حقها

 !أتعلم إن قدوتنا مّر له دور غرق فيه حتى األنف. ردّ علّي، لسنا زهاداً 

كدت أثني لبو لبم يسبارع . ة قويةلست أدري كيف باغتّهُ، وبدون لحظة تأمل، بلطم

ألببيس معيببباً أن نتمسببك بمببا ال يشببرف، ثببم نسببمح . بعببض المحتببرمين لتفببادي مببا حببدث

 .ألنفسنا أن نتحدث عن اآلخرين، لنبرر ماضياً انتهى كان بحكم الجهل والنزق
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كببان قببد مكببث فببي غببرف التعببذيب فببي . زميببل آخببر وفببد إلينببا قبببل بدايببة المحاكمببة

رآه الحباكم حبين . لبم يكبن لبه تحصبيل علمبي غيبر شبهادة االبتدائيبة. ةالتحقيقات الجنائي

ولببك شببنو هببا الَصببلف، َهببم : أخببذ يقذفببه بكلمببات الهببزء واالحتقببار. جبباء دور اسببتجوابه

تزّور لك أسم، وهم تختار إضافته إلى أسم الزهراء، بنت الرسول، وأنت صبابئي شبنو 

فة فن؟ يمسكك الشرطي وأنت تحمبل هذا معناه إنك واجدها الصال!. ها الجرأة والتعدي

يبا -منشور، وأنت سويت نفسك فقير مظلوم، اتهمته عند الناس اللبي تجمعبوا بصبياحك 

تظنون الناس . خوش دروب هذي -!ناس مدري شنو يريد يخلي بجيبي، يا ناس دخيلكم

 مغفلين؟

" عبببد الجبببار الزهيببري"سببعادة الحبباكم، ال تببنَس إن أسببمي الصببحيح : قببال المببتهم

! هللا أعظم من الزهراء، وأنا عبده. الجبار الذي أنا عبده هو هللا، فما وجه الغرابة إذنو

وإذ ضببيقتم علببّي العببيش أبببدلت أسببمي ألجببد عمببالً، وفعببالً عملببت فراشبباً فببي دائببرة 

عبببد -ويمكببن أن تبحببث كيببف تمكنببت مببن الحصببول علببى دفتببر نفببوس باسببم . الزراعببة

لكن سعادة الحاكم، لماذا ال تذكر إن الصابئة ! دلستعرف إن هذا شائع مقابل ب -الزهرة

 ً ثببم لمبباذا لببم تهببتم ، وقببد شببرحت لحبباكم التحقيببق، كيببف كببان الشببرطة . عراقيببون أيضببا

يعلقوني بعقالي في سنارة بباب الغرفة ويديرون جسبدي كلعببة، حتبى أكباد ألفبظ نفسبي 

واطن ال تسباوي أم أن حيباتي كمب. من هذا األسلوب، بينما تنهال علّي عصيهم بفضاعة

 ً  !. إنك كما يبدو تعتبر الشرطة صدّيقين. شيئاً، ربما ال صحة ألية تهمة ضدي مطلقا

ما من شك إنه أرفبع مسبتوى مبن . كنا جميعاً نصغي لصوته المعبر تماماً عن أساه

. قبيلببة عراقيببة" الزهيببرات"أنببا أعببرف أن . الزميببل المحببامي الببذي يملببك شببهادة عاليببة

وهبم موزعبون  فبي الشبطرة، الخبالص، . وأسلم الكثيرون مبنهم" صابئة"دينهم السابق 

 .العمارة وفيهم رجال دين وكسبة في النجف

 

 ! اخلري فيما يقع

نحببن فببي ضببيق شببديد، يشببتد بنببا الضببجر فيوصببلنا إلببى حافببة اليببأس، ويجببثم علببى 

وواصبلوا فقبط اإلضبراب . البزمالء فكبوا إضبرابهم عبن الطعبام. صدورنا كابوس ثقيل

من له اسبتعداد : الكالم، طبعاً في قاعة المحكمة، بعضهم ردّ على الحاكم حين سأل عن

أنا مستعد إن كنتم أيضاً على استعداد لسبماع  -:أحد الزمالء! أن يدلي بإفادته، يرفع يده

شكواي حول ما لقيبت مبن تعبذيب فبي التحقيقبات، ثبم أحالبة البذين قباموا بهبذا االعتبداء 

 !للمحاكمة

تريببدون بهبببذي  -:كم طريقببة لببرد الزميببل غيببر أن يفتعببل العصبببيةلببم يجببد الحببا

االدعاءات تغطية جرائمكم، والفوضى التي تشيعونها في البلد، احترموا القبوانين، أنبتم 

أخبرج الجميبع سبجايرهم، وراحبوا يبدخنون، فغبادر الحباكم قاعبة المرافعبة ! لستم جهلة

 د لإلدالء باإلفادة؟بعد استراحة قصيرة، عاد وسأل، من المستع. احتجاجا
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رفعت أنا يدي، ومحاميان، أحدهما كان مطلق السراح بكفالة، كبذلك فعبل صبديقي 

أبني أنت لم تدن نفسك أمام الشرطة، فلمباذا  -:سألني الحاكم بلهجة رفق". جواد"و" م"

 اعترفت أمام حاكم التحقيق؟

حطبام  أنبا يبا سبيدي متبزوج ولبي سبتة أطفبال، ال أملبك لهبم مبن -:لخصت إجبابتي

حبباكم التحقيببق سببألني،  مببن الببذي رشببحني ومببن الببذين . الببدنيا غيببر راتببب الوظيفببة

ً . رشحتهم؟ وأجبت بالنفي سبألني عبن . كبان يسبأل ويبدون هبو اإلجاببة. فأنا لست حزبيا

وأجبببت بصببراحة، إنببي كثيببراً مببا أحصببل عليهببا  -جريببدة الحببزب الشببيوعي-الجريببدة 

ال أعلم من هو الذي يأتي إلبى البيبت فيرميهبا ولكن . وأقرؤها، هذا بحكم حبي لإلطالع

تحبتفظ بهبا . ومرة يقول لزوجتي أعطوها لفالن، وهي امرأة أمية. كل مرة بدون إعالم

إلى حين عودتي إلبى البيبت، الواقبع إنبي مبع علمبي إنهبا مجازفبة آخبذها وأقبرأ مبا فيهبا 

ما العمل؟إنه حبب  وأتلفها بعدئذ، كان يجب أن أكون حذراً وأمنعها من استالمها، ولكن

وحبين . وبعد عدة أسئلة من حاكم التحقيق، سأل، هل أنت عضو في الحبزب؟. اإلطالع

كببان موجببوداً فببي ")عبببد اللطيببف الوتببار"وخاطببب المعبباون . هببدد وتوعببد. قلببت كببال

!. أخذوا أدبو ثالثة أيام وجيبو. بقوله، أدبتو زين؟ هذوله ميفيد وياهم التسامح( المحكمة

كالمسبتجير مبن -فكر أن أشكو عندك ما لقيت على أيديهم، فأجبدني اآلن وأجبته، كنت أ

لبذا أرجبو أن تالحظبوا ! فأكتب يا سيدي مبا شبئت، وال تُعيبدني إلبيهم -!الرمضاء بالنار

كيف أكون عضواً وأنبا لبم ! إفادتي أمام حاكم التحقيق وتتأكدوا من تناقضها وهي بقلمه

ألببم يَُجببن بسبببب  لببذا اعترفببت بمطالعببة الجريببدة؟اُرَشببح ولببم اَُرِشببح؟إني قلببت الواقببع، و

رضيت لبو  !التعذيب األديب المعروف دمحم صالح بحر العلوم، فذبح نفسه بموس حالقة

دمحم صبالح بحبر ) !خيبر مبن المبوت بسببب التعبذيب أو الجنبون حكم علّي بالسجن، هبذا

نصببير العلببوم هببو الشبباعر، الواقببع انببه لببيس مببن الشببيوعيين، ولكنببه كببان فببي شببعره 

 (.للكادحين وضد االستعمار ومؤيديه

وفي األسبوع التالي، . وبعد أن أدلى اآلخرون بإفاداتهم، أرجئت المرافعة إلى حين

شبامالً بسبجن كبل أولئبك البذين ضبمتهم ملفبة  00/0/0054حضرنا وصدر القرار يوم 

 . حيث أفرج عنا" م"إال أنا والمحاميان وصديقي" صالح الحيدري ورفاقه"

غادر المحكمة، بعد أجراء مبا يهبم شبرطة المحكمبة، دون أن يكلمنبي " م"صديقي 

لمبباذا؟ مببدير شببرطة المحكمببة، بلهجببة طيبببة قببال لببي، يببا سببيد علببي، كببم تألمببت . بشببيء

مبع -أتدري لو أنه أعترف، إن السجل الذي عثر عليه في تبانكي المباء  -حسين-ألخيك 

 !.ما ُحكم عليه أبداً ل -التحرر الوطني-بأنه يعود لحزبه  -فهد وجماعته

قلت، يا سيدي إن أخي كان سجيناً قبل حادث العثور علبى فهبد والسبجل المبذكور، 

تعلمنبا أن ال نحسبن الظبن بمسباجالت الشبرطة، فمبا .... ثم إني أنا ال ِعلَم لدي بكل هذا 

 !يستطيع أحد أن يجزم كيف ومن هو الطيب فيهم

جاء . ووقفت على الرصيف. رزمت حاجياتي، وودعت من حكم عليه من زمالئي

حوذي فأشرت إليه، أفهمته أين يتجه، ثم قلت، أرجو أيضاً أن تنتظر هناك قليالً، فلست 
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! الرجبل الطيبب، ردّ علبي. حبين أصبل إلبى البيبت، أقبدم مبا تطلبب. أملك غير مئة فلس

لو توافق أخدمك اليوم في بيتي، أكون . بلهجة أسى، أركب عمي تستاهلون ماي العيون

 !آني مستعد أوصلك وين تريد مجاناً، وأقدم لك شمحتاج! ونممن

 .شكرته وقلت، هذا بيت أخي

 وليش ما حضر يتلقاك؟ -

 ! انه سجين -

 !فقال الرجل الطيب بأسف، ال حول وال قوة إال باهلل

علبي طلبع فحبم، كبان هبو " م" يقول صبديقك -:هناك بعد استراحة قال صهر أخي

 !.سبب الكارثة

، وأنا 0/0قد اعتقال من النجف في " جواد"و" م"ي، إذا كان صديقي حسناً يا أخ -

فمن يعتبر سبب الكارثة؟  09/0وُسلمت إلى التحقيقات في مساء  0/0من الناصرية في 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنت تعرف الذين أعبرفهم، مبنهم أنبت وبعبض القيبادات 

د تنحيبت عبن العمبل نهائيباً، وبيوتهم، فمن منهم جيئ ببه بعبدي؟ أضبف إلبى هبذا إنبي قب

 !هو الذي ألتزم المسؤولية بعدي، فأجب أنت وأستخلص الحقيقة" م"وصديقي 

ال تكبن . لم استطع أن أقاوم رغبة في نفسي، وكأني أصغي لصبوت مبن ضبميري يلبح

 -هبذا أسبم المستشبفى الملكبي عنبد عامبة النباس-جباناً إلى هذا الحد، في مستشفى المجيديبة  

. ، هبم رفاقبك بباألمس، زرهبم"بورتسبموث"مظباهرات الشبباب ضبد معاهبدة يرقد جرحى 

الببدكتور كبباظم "الح لببي الطبيببب ..... وعبببرت مببن الكببرخ مببن الضببفة المقابلببة للمستشببفى 

حببين جلسببت إلببى . يقببوم بزيببارة الجرحببى، لكنببه فببي هيبباج، يتحببداهم ويسببخر مببنهم" شبببر

ً " حسن بباقر"الجريح  مبن أنبتم؟ مبا البذي تريبدون؟ إنكبم ال  .أخبذ الطبيبب يلومبه لومباً مهينبا

 !تستحقون غير أن تسحق رؤوسكم باألحذية

سبقوط المعاهبدة أزعجكبم، ألنهبا تضبمن ! صاح به الجريح، الحبق معبك يبا دكتبور

ربما يعني بهذا ألن الدكتور متزوج من بريطانيبة، أو كمبا يشباع !. مصالح أخوال أبنك

باء هنباك قبد قبرروا بتبر سباقه، لكبن البدكتور إنه عالج ضابطاً بريطانياً كبيراً كان األط

تعهد بمعالجة الضابط بدون بتبر . شبر كان طالباً إذ ذاك للتخصص في جراحة الكسور

وعببرض علببى . نجببح الطالببب بمعالجببة الضببابط. وكببان الضببابط أبببن عببم الملكببة. سبباقه

أنببا علببوي ربمببا يببرفض أهلببي، رغببم أن : الطالببب أن يزوجببه أبنتببه، وان شبببر قببال لببه

كيفما يكن من أمر، فهبم أخبوال ولبده وأصبهار . وهكذا تزوج. لزواج من الكتابية جائزا

كانبت قاعبة المستشبفى تغبص ببالجرحى مبن مختلبف أنحباء الببالد، فهبل سبيتم ! األسرة

 النجاح إلى األبد؟
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 الفصل األول






 ترمة الت إىلمن املوقف 

 

     عدنا وعادت حالنا القلقة

 :للشيخ علي الشرقي" صفير العسس"من مطلع قصيدة 

 عذذذذذذذدنا وعذذذذذذذادف حالنذذذذذذذا الراكذذذذذذذدة

 

 يسذذذذذذذذألنا التذذذذذذذذأري  مذذذذذذذذا الفائذذذذذذذذدة  

غادرت الموقف، وبغداد، أحمل ذكريات مرة وحلوة، مما لقيت، وممن التقيت بهبم  

ومواقبببف صبببلبة مبببن أجبببل  مببن كهبببول وشبببباب ذوي مواهبببب فبببذة، وشببجاعة رائعبببة،

وال غرابة إن وجدت كثيرين انهارت عبزائمهم، وافتقبدوا . معتقدهم، ووطنهم، وشعبهم

عن خيانة كانوا  معنوياتهم، فأدانوا أنفسهم ورفاقهم، وكشفوا سّرهم، وسّر منظمتهم، ال

يبيتونهبا، إنمببا غلببب الخببوف علببيهم، فأفقبدهم عببزم الرجولببة، وبببأس المناضببل المنببدمج 

 . هبعقيدت

قال للرفيق الشبهيد فهبد، مباذا يكبون اإلنسبان،  -جديداً على التنظيم-أتذكر إن رفيقاً 

أجبباب فهببد، رفيببق ! انببه دم ولحببم أمببام التعببذيب الوحشببي؟ إن طاقببة اإلنسببان محببدودة

وأنت ال . تصور لو أن الشرطة ألقت عليك القبض لمجرد إنها رأتك تمشي مع شيوعي

 ً فلو هددتك الشرطة . لصدفة جمعتك به في ديوان أو مقهىوإن ا. تعرف عنه شيئاً مطلقا

فبماذا تفيد؟ أية معلومات عندك، " عزرائيل"إنها تنزع عنك جلدك بالخيزران، وتريك 

 أو لديك عنه؟

ً . قال الرفيق، ال أدري ما أقول  .وأنا ال أعرف شيئا

ب قال فهد، من يحسب نفسبه رفيقباً، يبدرك عظبم مسبؤوليته، والمخباطر التبي تترقب

ً . على ما يكشف من معلومبات فبي هبذه الحالبة كبن . فليفبرض انبه ال يعبرف شبيئاً مطلقبا

 ً أمبا مبن يفقبد صبوابه لمجبرد تصبوره انبه سبيموت . كذاك الذي هو فعالً ال يعبرف شبيئا

 !تحت العذاب، فانه مات معنوياً وأنحدر إلى أسفل درك

لهبه وال خبذت سبيد الِحَظبت برجي-بعض الذين انهاروا أنطبق عليهم المثل العامي 

فقد حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، وبعضهم اُخلبي سببيلهم فانحبدروا، يعلنبون  -!علي

 ً  .ثم يتهمون غيرهم بما هم منه براء! األسف على أيام أضاعها بما ال يجدي نفعا
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 ً حين عدت إلى الناصرية بدأت بزيارة الرجبل الشبهم . ال بأس، أصبحت اآلن طليقا

وألتعبرف منبه علبى انعكباس مبا حبدث لبدى مبدير المعبارف " ارهضبياء شبك"أبو فريد 

 .واآلخرين

 ً حين قابلت مدير المعارف، أعلمني أني نقلت ! أنا دون صحابي أعادوني مستخدما

وقد باشبرت فيهبا . تقع بين سوق الشيوخ ومرمة بني سعيد" أصيبح"إلى مدرسة تدعى 

السيد إبراهيم حسيب "ارف مدير المع. 29/0/0056وبتأريخ  04980باألمر اإلداري 

نقلتبك أنبا لمصبلحتك، أريبد أن تكبون بعيبد عبن أعبين : قبال ليهبون األمبر علبيّ " المفتي

   !وسأعيدك أول السنة الدراسية الجديدة. موظفي الشعبة الخاصة، لينسوك

الغربيببة "قصببدت مدرسببتي السببابقة " أصبببيح"قبببل أن أتوجببه ألباشببر فببي مدرسببة 

اسببتقبلني " أحمببد المغربببي"زميلببي المعلببم . ي، ثببم انفكبباكيألسببجل مباشببرت" االبتدائيببة

عببد "ومحبب فبن التمثيبل " شبنون عبيبد"بلهفة، بقية الزمالء أيضاً، فنان الخط والرسم 

وقلبت للسبيد المغرببي، أرسبلت . كلهبم كبانوا طيببين ذوي نخبوة وألفبة" الوهاب ألببدري

وأرجبو أن ال أكبون قبد  بعد أن أكملبت قراءتبه هنباك فبي الموقبف،" شجرة الدر"كتابك 

 ! أزعجتك فيما كتبت معه

 !إلى أهلك، أما كتابي فلم أستلمه، فِدوه لك" شجرة البؤس"وأنا أعدت كتابك  -

. صديقي الحميم)قلت، هذا غريب، فقد أخذته إلى البريد يد أمينة، معه هذه العبارة 

جرتين كانبت أبعث إليك شجرة درك، فأعبد إلبى أهلبي شبجرة بؤسبي، وهللا يعلبم أي الشب

 !(بؤساً على صاحبها

 .ودوى في الغرفة ضحك وتعليقات من المعلمين

نكتبة بارعبة والذعبة وهللا يعلبم، ربمبا سبببت حكبم اإلعبدام علبى : قال أحد الزمالء

كان زميلي المغربي شديد االنكماش، بعيد عن كل ما يجلبب الشببه، وهبو !. شجرة الدر

 .منكت، سريع النكتة وحاضر البديهة

يقيمببون  -أصببيبح-فمعلمببو مدرسببة  -مرمببة بنببي سببعيد-اليببوم الثبباني قصببدت وفببي 

انبه يتحلبى بأريحيبة عاليبة، وكبرم نفبس، " عببد العظبيم"ألقيت رحلي عند مقهبى . هناك

، واستأجر لي مكاناً أقيم فيبه، هبو حبانوت "خزعل"سارع بنفسه وأخبر مدير المدرسة 

 .الشطرة ومن أسرة كريمةمبني من الطين، وجاري معلمان، أحدهما من أهالي 

. توجهنا في اليوم التالي إلى المدرسبة، إدارتهبا وصبفوفها مبن أكبواخ كالحبة كئيببة

ال يشغلها غير المدير ومعلم من أهالي السماوة . تضم أعداد من الطلبة في ست صفوف

شمخي معلبم رياضبة، يشبغل صبفين فبي . وأنا جئت ألكون ثالثة األثافي" شمخي جبر"

ً  ألعاب الكرة، المضحك في هذه . وهكذا نتبادل الصفوف. وأنا أشغل أثنين والمدير أيضا

وببنفس الوقبت، هبذا المبزج . المهزلة، إننا جميعاً متساوون في جهلنا لبدرس اإلنكليزيبة

فاقترحت غلبق . بين صفي الخامس والسادس ال يجعل الوقت كافياً لتطبيق مواد المنهج

وحبين زار المدرسبة المفبتش عببد . العشبرة الصف السادس، وعدد طالبه ال يزيبد علبى
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 .الحسين الفلوجي أيد اقتراح غلقه، وتم لنا ذلك

راحتي قلقة أول األمبر، مسبكني لبه فتحبة لتجديبد الهبواء تطبل علبى سباحة كبيبرة، 

يحيطها سور من الطين، في أغلب األحيان تبأوي إليبه الكبالب، فتقلبق راحتنبا بنباحهبا، 

هبذا . ذه الفتحبة، فتقلبب القبدور واألوانبي بحثباً عبن الطعبامبينما تدخل القطط إلينا من ه

عبد العظيم صبار أوثبق األصبدقاء، . غير مريح وان كانت تريحني من الفئران والجرذ

 .وصرت أستعين به، فيشتري ما أحتاج من لحم وخضار وغيره

علببى -قبببل أن نلغببي السببادس، دخلببت أشببغله مببع الخببامس، وقبببل أن أتحببدث إلببيهم 

 .قلت له تكلم. ن أسلوبي مع طالبي، رفع أحدهم سبابتهع -العادة

أستاذ أحنه شلون ندخل بكالوريا وأحنه لسه مبا طبقنبه مبن البدروس شبي؟ أسبتاد  -

 لكن شلون بالحساب، اإلنكليزي، العلوم؟! نقدر نطالع الدروس كله وحدنه

إنبي  .وجبدت فبي اإلجاببة حرجباً شبديداً . كانت نبرة صوته مزيجبة ببين اللهفبة واألسبى

اآلن في قرية يحكمها شيوخ العشبائر، والؤهبم للحكبم معلبوم، لكنبي نسبيت ورحبت أتحبدث 

إن علببيهم أن يطببالبوا المسببؤولين بتعيببين مببالك . إلببيهم عببن واجببب آبببائهم ورئببيس العشببيرة

مببببدير الناحيببببة، القائممقببببام ! للمدرسببببة كامببببل، إنهببببم يسببببتطيعون مواجهببببة أولببببي األمببببر

رفبع آخبر سببابته وقبال، اسبتاد أوالد الشبيوخ والسبراكيل . والمتصرف، ال بل حتى البوزير

، نبقبه احنبه أوالد الفلبح، زيبن -اللبواء أي المحافظبة-آبائهم يودوهم لمدارس القضاء لو لللبَو 

 !. استاد احنه عدهم ما نسوه خساير ومدرسة! ما يغلقون المدرسه، ونبقه نسرح بالهوش

إن المسبؤولين ال يهمهبم مبن أمرنبا  يريبد بهبذا. هذا الجواب كان رد علبى اقتراحبي

وأبناء الشبيوخ والسبراكيل يدرسبون فبي المبدن معتمبدين " فالحين"شيئا ألننا أبناء فلح 

انه موش ويباكم  -:وجه كالمه إلى زميله. نهض آخر وبدا منفعالً ! على إمكانيات آبائهم

 .متوسطةبهالمدرسة، أخوتي وأوالد عمي وغيرهم قضوا االبتدائية ونجحوا وراحوا لل

أشببرت إلببيهم بلببزوم اإلصببغاء، ورحببت . كببان الجببدل حبباداً، كبباد يببؤدي إلببى شببجار

أتحدث إليهم، إن من حق كبل فبرد أن يختبار المدرسبة التبي يريبد البدخول فيهبا، هنبا أو 

: آخبر! رد علبي. بإمكان آبائكم أن يطالبوا بمالك معلمبين كبافٍ . هناك، حسب إمكانياته

. أدركت خطر الحديث فغيرت مجبراه! اة وحاير بضيمهمنو يطالب، أبوي؟ بيده المسح

مبدام كببوري، مكسببيم . تحبدثت إلببيهم عبن بؤسبباء كيبف شببقوا طببريقهم، وحققبوا مببرادهم

مببدام كببوري عاشببت أسبببوعاً . غببوركي، أديسببون، كببانوا فقببراء مببثلكم، بعضببهم مشببرد

 .مهما يكن عليكم أن تطالبوا. كامالً على باقة فجل وسقطت بسبب الجوع والجهد


 القمار واألفكار

قريببة المببؤمنين، ومدرسببة مركببز الناحيببة، المعلمببون معظمهببم " سببيد سببلمان"أصببيبح 

آثروا السكن في الناحيبة مبع عبوائلهم، ألن الناحيبة أرحبب، وألنهبم فيهبا يكونبون علبى علبم 

" سبيد سبلمان"لم أتذكر أسم المدرسة، فأطلقت هبذا االسبم عليهبا . بعالم اللواء وكّل ما يهمهم

مقهبى عببد العظبيم . م ، وسدنته أغنياء مما يؤتى به لصاحب القبروهو قبر عرف بهذا االس
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فبي مقهبى عببد العظبيم يبأتي عبدد قليبل مبن المعلمبين، . هناك مقهى آخر، أكببر منبه. صغير

يقتلببون الوقببت . بينمببا يببأوي إلببى المقهببى اآلخببر أغلببب المعلمببين والشببرطة، وكاتببب الناحيببة

 .رطة، إنهم معلمون في القرى المجاورةالمعلمون أكثر عدد حتى من الش -الورق-بلعب 

وقد قصدتها مرة . كان أحد السادة من آل جمال الدين، بعمته يرتاد المقهى للمقامرة

وأبنبه الشبيخ دمحم " الشيخ جبواد"تعرف هو علّي، قرأ من شعر الشبيبي الكبير. لإلطالع

أجباب، ومبن . فسألته مستنكراً ارتياده هذه المقهى مبع هبؤالء الشبباب المقبامرين. رضا

أجلهببم أقصببد هببذه المقهببى ال الثانيببة، وللسبببب الببذي ذكرتببه حضببرتك نفسببه، ألبببدي 

. حسببناً أمببا أنببا فقببد ناقشببت المعلمببين مببنهم! النصببيحة وأرشببدهم إلببى مببا يصببلح حيبباتهم

! اللعب بالورق، وقتل الوقت حماية يا أخي من التهم المهلكبة. فأجاب بعضهم بصراحة

ولن أعود إلى البيت إال لتناول طعام العشاء، ثم أعبود لفتبرة إني أقضي كل الوقت هنا، 

قلت لسيدنا المحترم، أسمعتم؟ أجاب السيد المحترم، أنا أيضاً لو سألتني، تلك أو . معينة

كببان أحببد ! القمببار ضببرره عليببه وحببده، أمببا تلببك فوببباء أصببفر! القمببار؟ لقلببت القمببار

وباء أحمبر ال : حاضر النكتة، خاطب السيدالمعلمين بينهم دائماً متهماً بالشيوعية، كان 

 .فضج الجالس بالضحك. أصفر

. سألني إن كنت شاعراً؟ أجبته بالنفي، أي أني كبذبت. أنصرف السيد للحديث معي

أما . في مثل هذا الوقت ومع هؤالء الناس، ال يصح أن أدلهم على الطريق نحو حقيقتي

! عضه تقليد ومنبعث عن عقلية طائفيبةهو فقد قرأ علّي شعراً كثيراً، بعضه سياسي، وب

 ً ولكن بيتين مما قرأ نسبها له أيضا، كانبا . لم أسمع من قبل ما قرأ علّي، ربما هو له حقا

 : والبيتين هما. بغض النظر، إن هذا ال يميل إليه طبعي. ذا معنى رائع

 عليذتك أبا حسن  إْن أختروح ويذتـدموا

 

  ال ذذذذذذذا فت ذذذذذذذذتو فذذذذذذذذي نقصذذذذذذذذ م يكفذذذذذذذذتي 

 

 

 أِلذذذْ  الحذذذتاد إن هذذذي ااخذذذترفكذذذتذا 

 

 ا لذذ  ادف إلذذىعذذعذذن الصذذفر فذذي التنذذداد  

 ا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 

ولمببا حببدثت أحببد أصببدقائي األدببباء، كببان شبباباً عصببامياً، تخببرج علببى الدراسببة 

 ... القديمة، عن البيتين المذكورين، فأستغرب إدعاء السيد وقال أنهما للشاعر 

فبببي عصبببر العلبببوم التكنولوجيبببة كنبببا نعتقبببد إن األفكبببار الطائفيبببة سيقضبببى عليهبببا 

. والفضببائية، ولكببن االسببتعمار عمببل علببى إثارتهببا ألنهببا خيببر وسببيلة لهببدم وحببدة األمببة

أما المفوض فهو . ورأيت من المناسب أن أزور مدير الناحية، وهو من السادة آل ياسر

بعبد أن لقيباني أثنباء مبا كنبت . من قريبة الخضبر، وتقبع ببين الناصبرية وسبوق الشبيوخ

بادرني المبدير معتبذراَ، إنبي لبم اعبرف . في العصر األخير، على ضفاف النهر أتمشى

محل إقامتك، يؤسفني أن ال يوجد هنا مكان مناسب، وقد أرسلت مبن يبلغبك أن تتفضبل 

 ً وعلمبت أنهبم مبن . شكرته، فراح يحبدثني عبن عالقبة أسبرته بالشببيبين. غداً للغداء معا

: ليبوم، وقبد علبم بالبدعوة أحبد المعلمبين، قبالفبي ذلبك ا. -لبواء الكبوت-سكان العزيزية 

!. وقببد اُبلببغ المببدير والشببرطة بضببرورة مراقبتببك، ال تترسببل بالحببديث. الحببذر واجببب

ً -المدير هذا كان هنا قبل هذا : وأضاف  !فهو يعرف ناسها معرفة تامة -موظفاً صحيا
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ثهمبا كان المبدير والمفبوض كالهمبا علبى مائبدة الغبداء، ثبم الشباي، قبد جعبال أحادي

واقتصبرت . تدور حول األحداث التي مرت بالعراق، إنها أشاعت الفوضبى والتخريبب

لببوال اخببتالف األذواق لبببارت السببلع و مببن التناقضببات يعببرف -التعليببق بأمثببال شببعبية 

الصببواب، لببم يعببرف الصببدق إال مببن الكببذابين، وال فضببل العقببل إال مببن الحمقببى، وال 

كيف أقضي وقتبي، قلبت، أحيانباً فبي واحبدة مبن  وسأالني. -النزاهة إال من ذوي الطمع

-فحبذراني مبن االتصبال بببعض المعلمبين وسبمياهم، ورجحبا إن لبم أجبد ببداً . المقاهي

في األولى شباب يرفه علبى نفسبه فيقضبي ! -مقهى عبد العظيم-على  -مقهى المقامرين

قببادة هببؤالء يعتبببرون واجبببهم فببي حببدود الوظيفببة، وللرجببال ال! الوقببت بتسببلية بريئببة

 ثم قال المدير، وهل تطالع؟. المسؤوليات العظمى

عببن مببدام  -التلميببذة الخالببدة-لببدي كتيببب صببغير، اسببتعرته مببن مكتبببة المدرسببة  -

 . كوري لمؤلفه أحمد الصاوي

 !قال المفوض، زين الَك خلك وتطالع، آنه بس أباوع الكتاب انعس

ما مبدير مدرسبة المفوض حصر توصبيته لبي بمقاطعبة أثنبين مبن المعلمبين، أحبده

لمست من األول رجاحبة عقبل فبي . والثاني معلم صابئي" دمحم إسماعيل"مركز الناحية 

وبببدا لببي المفببوض لببه حقببد خبباص ضببد مببدير . سببلوكه، وفببي الثبباني ذكبباءه ووطنيتببه

المدرسة، فقد وصمه بأنه لوطي ومن حيبث ال يبدري سباق اتهامبا لبه بأنبه يعبادي أبنبي 

ارة وقررت أن ال أبقى أيبام الجمبع فبي الناحيبة، سأقضبي وانتهت الزي! ألنه أبن شرطة

 . الخميس ونهار الجمعة في سوق الشيوخ والناصرية

 

 حمنة املعلم

أو ما . قيل ما قيل عن المعلم وتكريمه، ما روي عن النبي، وعن الصحابة واألئمة

ة أميبر الشبعراء شبوقي جعبل المعلبم بسببب مبن أهميب. قاله العلماء والشعراء المببرزون

لو جاز لبه -كاد يسجد للمعلم " لجواهريا "وشاعر العراق ! مسؤوليته في صف الرسل

ومع كل هذا فلبم تجبد معلمباً واعيباً إال وهبو وكبر للباليبا . فالسجود ال يكون إال هلل -ذلك

المطلوب أن يسبجد للحباكمين، ببدًءا مبن المفبتش . أي أن المسألة حوله معكوسة. والتهم

أمببا ألببو األمببر . وط، ال يسببطر غيببر الهفببوات والببزالت التافهببةالببذي يحمببل قلمبباً كالسبب

ذوو الفهم العالي والحس البدقيق، فسبياطهم " شرطة الشعبة الخاصة"األعلون، فنوابهم 

 !عشوائية وأشد قسوة

اليبوم حبين توجهنبا إلبى المدرسبة صبباحاً، كانبت البريح شبديدة، والنهبر يصبطخب 

قبالببة . حببادثين كالهمببا مببؤلم لنببا ومحببزنفوجئنببا ب. أمواجببه، فكأنببه هببو اآلخببر سبباخط

المدرسة في الجانب األيمن، ينتظرنا على العادة الطلبة من سكان هذا الجانب، هم عبدد 

يجلس على حافة القبارب، نحبن لبم نمبنعهم، هبم أهبل فبن فبي ركبوب السبفن . ال بأس به

ام والقببوارب، ومهببرة فببي السببباحة، ال يكتببرث أحببدهم أن ينببزل فببي النهببر حتببى فببي أيبب

. قاربنبا منتصبف النهبر، فبإذا بأحبدهم يسبقط فيبه، وغباص فيبه كأنبه حجبر ثقيبل. الشتاء
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صرخ زمالؤه، وتصايحوا، وما أسرع ما غاص عدد منهم يبحث عنبه، وتجمبع النباس 

. من الضفتين، وتحركبت قبوارب للبحبث فيمبا غباص آخبرون مبن الكببار أيضباً للبحبث

علبم لمنعنباه مبن الجلبوس علبى حافبة  لبو كنبا علبى. وتبين ذلك التلميذ مصاب بالصبرع

 .وطفى جسده، بعد الزوال بساعة قرب الناحية. القارب

كراسي ومنضبدة المبدير، . وتلقتنا صدمة ثانية، وجدنا بعض أثاث اإلدارة قد ُسرق

هبذا اعتباد أن يسبتدين مبن . حامبت الشببهة علبى اببن رئبيس القريبة. وسجالت المدرسة

وهببم أيضببا  -الصببابئة-القرويببون يحتقببرون . يقتببرضمببدير المدرسببة، لكنببه ال يفببي بمببا 

كان قببل أسببوع قبد لبوح للمبدير بحاجتبه إلبى خمسبة دنبانير، فاعتبذر المبدير . يخافونهم

راتبب المعلبم مبا يعبيش أكثبر مبن عشبرة أيبام، أحنبه براتبنبه مثبل عبرس : وهو يضحك

، هكبذا يسبمي الجليلبو ببالجيم الفارسبية. الجليلو، ثم مبا البذي قبضبته مبن البدين السبابق؟

القرويون هذه الحشرة، وهي حشرة لها أرجل دقيقة، تأتي أيام فيضان النهر في الربيبع 

 .يقولون أنها تتالقح وتبيض وتموت في مدى قصير جداً 

علبى أيببة حبال أخبببر شبرطة الناحيببة، وأتهبم صبباحبه هبذا، وكبسببت الشبرطة بيتببه، 

الثباني افتقبدنا القبارب، مبع فبي اليبوم . وأخذ للتحقيق وأوقبف! فعثرت على كل ما سرق

فهل اللص من لصبوص الگرمبة؟ . العلم إنا نصل به إلى الناحية إلى صباح اليوم الثاني

ريسببان "المعببروف عببن قريببة أصببيبح والعشببيرة فيهببا تببدعى الزوطببة ورئيسببها يببدعى 

والمدانين بجرم قتل أو نهب أو مسألة  -أفرار-إنها مأوى الهاربين من الجندية ". اصدم

قبببال بعبببض وجبببوه الشبببيوخ، إن ! وهبببم جميعببباً يعتببببرون اللصوصبببية بطولبببةشبببرف، 

القائممقام إبراهيم السالم قال لرئيس العشيرة، يا شيخ ريسان يبن ماصد، ليش مبا تبأدب 

يبا حضبرة القائممقبام، رجالنبا : أفراد عشيرتك وتمنعهم من اللصوصبية؟ أجاببه ريسبان

و مبوظفي الدولبة مبن فبوق إلبى تحبت لكبن أنتب. يسرقون بالليل شببيدهم؟ الجبوع يلجبأهم

وأهببتم شببيوخ القببرى جميعبباً فمببا ! إال أنببه واحببد ممببن أجبباعهم! تسببرقون علنبباً وبالنهببار

إن لبي بذمبة : قبال. أما هبو فبأدلى بإفبادة غريببة"..." ينبغي أن يوقف ابن رئيس القرية 

ا عثبرتم ولم يبدفعها، طالبتبه، فأعتبذر وقبدم مب -قرض-مدير المدرسة مبلغاً من الدنانير 

! ولو كانت كسرقة كيف أحتفظ بها في منزلي! وقبلتها ألفضحه -رهينة-عليه بحوزتي 

بعد يومين وجدنا تبذكرة . مهما يكن فقد أطلق سراحه نتيجة ضغط واحتجاج الشيوخ... 

يَم العود المثَبَت على حافتهه،  -بالشقلة-خلوا خمسة دنانير )صغيرة معلقة بباب اإلدارة 

وأعلمنببا الشببرطة بهببذا فوجببدت القببارب، مغرقبباً بببالنهر !(. لمكانببه ويرجببع المشببحوف

 .بالضفة المحاذية للمكان المشار إليه

بزيارة المدارس الموجودة في الخبط المحصبور " عبد الحسين الفلوجي"وجاء المفتش 

ببدأ بمدرسبتنا، لكنبه .  زيبارة المفبتش كانبت بعبد حبادث السبرقة. بين سوق الشيوخ والناحيبة

بعبد أيبام مببن هبذه الزيبارة، وجببدت . زار الصبف البذي أنبا فيببه فقبط، بعبد اختصبباره بالمبدير

نباولني كتابباً رسبمياً . ه مسبحة كآببة، كبان يتكلبف االبتسبامةمدير المدرسبة تببدو علبى وجهب

تعيينببي مببديراً بببدل المببدير خزعببل كببان ألمببرين، لنقببل خزعببل ! مبببروك: وشببفعه بقولببه
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ولكنبي ال أعتببر كرسبي اإلدارة يسبتحق أن . والتخلص من محباولتي العبودة إلبى الناصبرية

حبين قبرأت . ا في القبرى كثيبراأعيش أنا وأهلي في مثل هذه القرى علما إني خدمت قبل هذ

إنببي أرفببض تعيينببي مببديراً لهببذه )الكتبباب الرسببمي، تناولببت ورقببة وحببررت مببا مضببمونه 

كبان هبذا حتمباً (. المدرسة، وأرجح إبقاء مديرها األسبق فهو معلبم مبدرك وكفبؤ للمسبؤولية

ذا قببال أحببد معببارفي فببي اللببواء، إنهببم يعتقببدون أن هبب! أمببراً مببدبراً ألبقببى فببي هببذه القريببة

ومبدير الناحيبة والمفبوض عببد . وهللا يعلبم" الشعبة الخاصة"لصالحي، ألبعادي عن عيون 

 ! فيا لمحنة المعلم. الحسين فارس قاال، إن العيون تتبعني في هذه القرية
 

 نداماي   

عصر كل يوم أهيئ الشاي، ثم أحضر ما يلزم لعشباء الليلبة وغبداء غبٍد، هبذا خيبر 

كبل بقعبة مبن ببالدي يلبذ . على إني ال أميل إلى هبذه الوحبدةمن لهو في إحدى المقهيين 

لي لبو اطلعبت عليهبا جيبداً، أليسبت هبذه الفتبرة جبزءاً مبن عمبري؟ وسبطوراً مبن دفتبر 

حياتي؟ كل ليلة بعد العاشرة، أسمع صوتاً جميالً في أغاني ريفية، يماشي الرحبى، هبو 

سوداء الرقيقبة، سبلمتا علبّي في أحد األيام مرت طاقة وفليفل ال. الخبازة" طاقة"صوت 

وتسبباءلت طاقببة عببن الطبخببة التببي أعببدّها، وكيببف . رحبببت بهمببا. واسببتأذنتا للجلببوس

 !أستطيع القيام بهذه المهمة؟ إنها من أعمال النساء

المالحبون فبي السبفن، والمطباعم فبي المبدن يبدير . الرجال أيضاً يستطيعون ذلك -

 .مطابخها رجال

 وأنت من من تعلمت؟  -

واآلخببرون . الغربببة اسببتوجبت هببذا منببي، أن أخببدم نفسببي بنفسببي. مببن أمببي: قلببت

 هم جواري في حانوت أيضاً، ألم تريهم يُعدان طعامهم؟" ُعبَيد وصاحبه"

موبهل الشكل، أَُميَت لحبم، مرقبة أقطبين، خويبة هبذا طبخبك ببس ريحتبه وحدهبه  -

 !كافي

ومبن ! إنها أوامبر اللبواء .وبالمناسبة أخذت طاقة تحدثني عن متابعة شرطة الناحية لي

أنت مبا تعبرف الشبرطي "!إمنعثر"أين عرفِت هذا يا طاقة؟ بادرت فليفل وهي تضحك من 

وشببعرت . ضببحكت طاقببة، وكفخببت فليفببل علببى رأسببها! إمنعثببر، هببو يعرفببك ويحبببك ِكثيببر

ووعدتهما أن أقدم لهمبا فبي المبرة القادمبة، أي . برغبة طاقة فقدمت لها من طعامي ما يكفي

وفي اليوم التالي أرسلت إلّي قطعة من السمك الطبري المشبوي . أخرى ال تتعاطونهاطبخة 

 ! بالتنور، مع عدد من أرغفة الخبز الحار، وإنها وصاحبتها ستأتيان لشرب الشاي عندي

. فيما نحن ال هون بالحبديث أثنباء تناولنبا الشباي، مبّر فتبى مبذموم، لبه جمبال رائبع

 مثل هذا الجميل زوجك؟ما رأيِك لو كان : فقلت لفليفل

وهللا يعمي من يمر األبيض ما أحس بيه، ولو مبّر األسبود . َوي، َغدي، بَّره، بَّره -

 !يصفج قلبي تصفج
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قلببت أنببا أمببزح يببا فليفببل، ونببوري شبباب شببهم وحببباب، ورأيببك هببذا دليببل عفتببك 

فقلببت وكببأني ال ! ولحظببت علببى وجببه طاقببة عالئببم تببأثر بببين الخجببل واأللببم. ونزاهتببك

 !شيئاً عن عالقتها بمنعثر، طبعاً طاقة أيضا مخلصة لزوجها الطيب منعثرأعرف 

جاِعبد ! أي كلَمن ونصيبه يبو كفاح، هذَ مال طمبع، شبلون مبا يكبون هبّو شبرطي -

 !مستأجر، لكن أنت تدري بالشرطي؟ وآنه وحيدة، أعيش من هالتنور

ف نباس هبذه القريبة، أنبا أعبر. مبا يبدريني لعلهبا صبادقة. مسكينة إنها تدفع التهمة عنها

الوحببدة موحشببة، أطردهببا بالنكتببة مببع المببار إذا سببلّم، أو وقببف . مبباذا أفعببل. أهببل قيببل وقببال

يجلببس إلببّي أيضببا فأنادمببه، " هويببدي األطببرم"كنبباس البلديببة الوحيببد . يتفبرج علببى مشبباغلي

وأكلفه أيضاً أن يجلب لي الماء من وسط النهبر ال مبن الضبفاف، وبواسبطة قبارب يبأتي ببه 

. ضبببفاف األنهبببار يزرعهبببا القرويبببون بالغبببائط، الصبببغار مبببنهم والكببببار. الطلبببب حسبببب

 .ويتطرفون في قعودهم قريباً من الماء، واإلصابة بمرض البلهاريزيا هنا منتشرة بفظاعة

المعممون الذين يفدون إلى القرية ال يهمهم غير موضوع الوضبوء والصبالة، وأغلبب 

لعقيقة والبديك البذي يقودهبا يبوم القيامبة وغرامبة طفبار حديثهم عن الكفارة، الزكاة، النذر، ا

أمبا النظافبة، وواجبب المسبلم، ومعنبى إسبالم، والمحرمبات، والسبطو واللصوصبية، . البول

يببذبحها  -عقيقببة-هببم يقولببون للقببرويين البسببطاء، عنببدما يقببدم ثمببن نعجببة . هببذا مبباال يهمهببم

! قيامبة علبى الطريبق إلبى صباحبهاالمعمم بدالً عنه يجب أن يكبون معهبا ديبك، يبدلها يبوم ال

وغرامة طفار الببول مقبدار مبن الَسبمن بحيبث تكبون كميتبه كافيبة لتغطيبة القبدمين والرسبغ 

 . طبعاً هذا ال يفعله الفضالء من المعممين. تطهيراً لها من البول الذي يتطاير

، -خيباط فرفبري-جلس هويدي يحدثني، وأحدثبه، داعبتبه، إذ رددت وكبأني أغنبي 

شببنو يعنببي خيبباط فرفببوري يببا هويببدي؟ أجبباب متلعثمبباً، جببا عمببي انببه أعببرف  وسببألته،

. وأنبا غبارق فبي الضبحك. في هذه األثناء حضر جهاد مالح قارب المدرسة! أنكريزي

بهبت . وأستفسبر جهباد عمبا يضبحكنا. هو ال يبدري إنبي أنبا أيضباً ال أعبرف اإلنكليزيبة

ثببم !. قمباش أسبمه فرفبوري وقبال، آنبه أعبرف الفرفبوري، لكببن هبو يتخبيط، جبائز أكببو

 سأل، عمي العطلة قُربت، تَظل عند هلك، لو تسافر للخارج؟

 الخارج وين يعني؟ -

 !بغداد، غيرهه -

 .قلتها هازالً ". لوكسومبرغ"أسافر إلى  -

 !صاح جهاد مستغرباً، ال عمي ماتحجي فَِشر

 !في هذه األثناء مّر نوري تصحبه زوجه فليفل، سلَم وقال، جيت أهنيك

 بماذا يا نوري؟ -

. كنت باللواء، وجببت ويباي مبن المديريبة لمدرسبتنه ومدرسبتكم مكاتيبب رسبمية -
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 .قال كاتب الذاتية، بَِشر المعلم علي فهذَ كتاب تثبيته

ِلببَم أنببا دون كببل مببن فُصببل معببي، أعيببدوا جمببيعهم، بينمببا تغمببط حقببوقي؟ . سبببحان هللا

ذلببك . لكنببي سببلمت مببن هببذه القاعببدة صببحيح إن العببادة إن المسببتخدم، يفصببل حالمببا يوقببف،

سبوف لبن يتبرك  -وكيبل بريطانيبا-بفضل تحطيم الشعب لمعاهدة بورتسموث ولكن الثعلب 

لقد ورط صالح جبر وهو يعلم أنبه أعجبز مبن أن يبنجح، . هذا الفوز، بدون انتقام وردة أكبر

. البريطبانيهو وحده الذي يجب أن يحتبل المقبام األول عنبد التباج . هذا شرف يريده له فقط

صاحبنا الشبيعي المقبدس السبيد دمحم الصبدر وقبد صبار رئبيس وزراء بعبد انتفاضبة الشبعب 

لكنبه أيضباً . لتحطيم معاهدة بورتسموث، أحتل المقعد الرئاسي بعد صالح، لتهدئة األوضاع

 .أعلن األحكام العرفية، بحجة حماية مؤخرة الجيش المقاتل في فلسطين

برءآء فبي سبمرهم معبي، وهبم أكثبر ثقبة ببي واحترامبا هؤالء نداماي، إنهم ندامى 

 ....وأنا أحبهم وأعطف عليهم، هنا هم أحب إلّي من كثيرين أعرفهم 


 محامـة السـالم  

كببل مببا حببولي يبعببث علببى السببأم، انتهببت االمتحانببات، لكننببا طبعبباً نبقببى إلببى أمببد 

ً  -رمة بني سعيدم-محدود، وجو ناحية  ففي البذهاب . مسئم أيضاً، الدوام مريح لي نفسيا

أمبا جبو . إلى المدرسة، والعودة منها، أمتع النفس بمنظر النخيل، والفالحبين والمبزارع

ً حتى الصحف ال . الناحية فراكد  . أحصل عليها دائما

قصيدة يحيي فيهبا " حسين"قرأت ألخي  4/4/0056بتأريخ " أألساس"في جريدة 

فيها يعلن استمراره على السير في طريبق النضبال بفخبر " األول من أيار"عيد العمال 

 :واعتزاز، من أبياتها

 أيذذذذذتومك أم يومنذذذذذتا ا وحذذذذذتد

  

 

 ومذذذذذذن يذذذذذذتومه بذذذذذذدم يذذذذذذتولدا  

 ومذذذذن فجذذذذر  مثلمذذذذا فجذذذذترف 

 

 ريذذذذتاب علذذذذى أفذذذذتق تحصذذذذتدا  

 وأي مذذذا لذذذيس ير ذذذى الفنذذذتاء 

 

 إال ليذذذذذذذذذذذتولد منذذذذذذذذذذذه الغذذذذذذذذذذذدا  

 فأيذذذتار للذذذتزهر والصارحذذذتاف 

 

 وأيذذذذذذذار للكذذذذذذذاد  التمج ذذذذذذذذتدا  

 كالنذذذا لذذذه مذذذن ربيذذذتع التحيذذذتاة 

 

 يذذذذذذذذذذوم فذذذذذذذذذذتأي ما خلذذذذذذذذذذتدوا 

 وذكذذذذذذذراح أيذذذذذذذتار ت تاجنذذذذذذذتا 

 

 إذا مذذذذا ذكذذذذرف جذذذذو  تذذذذتويدا  

 مذن الذذتحقد مذا ذر  الطامنذذتون 

 

 تخسذذذذتا أو تسذذذذتن  أو تنجذذذذتدا  

 تسذذذذذاميت أيذذذذذار فذذذذذي واحذذذذذد 

 

 ناِسذذذذذتبَت لذذذذذه وهذذذذذتو ا وحذذذذذتدا  

 ألسذذنا الرعذذاعا فمذذن روعذذتوا 

 

 ألسذذذتنا الذذذتجياعا فمذذذن هذذذددوا 

 اما ألسذانا الشذذرابنذذألسذنا الط 

 

 ا واليذذذدا نذذذومذذذا اعتصذذذروا روح 
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 ومذذن المسذذتجي . لنصذذرإ إذا

 

 وهذذذي السجذذتون لمذذن أوجذذدوا 

 أوصذذدوا وهذذذي الكبذذو  بمذذن 

 

 وهذذذذذا السذذذذال  لمذذذذن سذذذذتددوا 

 وهذذذذ  القذذذوانين مذذذا حكم ذذذتاا 

 

 وهذذذذذذا الجحيذذذذذتم بمذذذذذن يويذذذذذتداا 

 ل ذذذم ولكذذذي ال تكذذذتون الذذذتحياة 

 

 شذذذذذذذقاء لنذذذذذذذا ول ذذذذذذذم تسذذذذذذذندا  

 دمذذذاء الذذذت حايا أَجذذذل الذذذدماء 

 

  

 علذذذذى مذذذذذب  البغذذذذي تسذذذذتتنجدا  

 ومذذن  يرنذذا يسذذتتجي  النذذداء 

 

 وهذذل فذذي المغذذاوير مذذن يريذذتداا 

 اليوم ذكر  الكفا  المريرهو  

  

 تبذذذذذتـد  ويذذذذذتد عذذذذذذب المذذذذذتوردا  

 بنذذذتاة إذا مذذذا هتدمنذذذتا الشذذذتقاء 

 

 وعالذذذذذذذذتمنا النذذذذذذذذتالم ا سذذذذذذذذندا  

 سن ذذذتدم أركذذذذان مذذذا شتيذذذذتدوا 

 

 فذذذذذال الذذذذذتنبد يبذذذذذتقى وال السذذذذذيدا    

الحبق إنهبم كبانوا أهبل وعبي . عشت فبي قبرى عشبائر الفبرات القريببة مبن النجبف 

 -العالميببة والداخليببة-فالحببون كببانوا شببديدي االهتمببام باألحببداث رؤسببائهم وال. ويقظببة

عالقتهم مع الموظفين وبالدرجة األولى مع المعلمين، يزورونهم، يدعونهم، يخوضون 

معهببم مختلببف الشببؤون بمببودة، حتببى مببع الببذين يحسبببونهم ذوي فكببر ينبباوئ القبيلببة 

رمبة بنبي سبعيد منهبر فبي  والجفبار! أما هنا فحياة راكبدة ركبود مباء الجفبار! واإلقطاع

الصحف تثير المخاوف، إنهبا تعباني المتاعبب، كلهبا تشبير أن الخيببة . حيث ال ينتفع به

 .-فزاعة خضرة-هو كما يعتبر الفالحون !  حمامة السالم، ليس إال ظل خادع. مّرة

الوكيل العام، في شغل شاغل، لرسم الخطط، لتسيير السفينة، كما يشتهي الَسبفَُن ال 

الصببحافة الوطنيببة، مسببتمرة تفضببح النوايببا، وتشببجب قيببام األحكببام العرفيببة، ! الركبباب

حمامبة السببالم يلقبي ظلببه . وتمبارس أجهببزة القمبع شببتى الضبغوط ضببد الفئبات الوطنيببة

ال يجبري هبذا فبي بغبداد حسبب انبه حبدث . جديدةليحمي القائمين بكل ذلك من انتفاضة 

في األلوية التي يسيطر عليها اإلقطاع، يتجبول . في كل بلد، عرف عنه النشاط الوطني

مسببلحون مببن قبببلهم ليهببددوا النبباخبين كببيال ينتخبببوا غيببر مرشببحي الحكومببة، تسببندهم 

خباض  بعض األحبزاب الوطنيبة والتقدميبة ُحلبت منبذ زمبن، وبعضبها. األحكام العرفية

ثبم ! ، وقبدموا ضبحايا و أكثبر-04/8/0056جبرت االنتخاببات فبي -معمعة االنتخابات 

ال انتخاببات )الشيوعيون قاطعوا االنتخابات تحت شبعار ! فاز بنذر ويسر من مرشحيه

أساليب االنتقام والتشفي من كل فئة وطنية شباركت فبي !(. حرة واألحرار في السجون

لبببدرب بانتظبببار دور الوكيبببل العبببام لتحقيبببق هبببدف كبببل هبببذا تمهيبببد وتنظيبببف ا. الوثببببة

والمضحك في األمر النفاق في سياسبة حمامبة السبالم، فإنهبا فبي . االستعمار البريطاني

إلبى المحباكم، بتهمبة مسباعدة " شبفيق عبدس"الوقت الذي سيق فيبه المليبونير اليهبودي 

ى المحباكم الصهيونية، سيق عشرات الشباب وقبادة النقاببات والشخصبيات الوطنيبة، إلب

 ً اسبتقالته، وجباء مبزاحم البباججي " صبدرنا"وفي أعقاب عملية االنتخابات، قبدم . أيضا

لقببد حلقببت الحمامببة مببع الغربببان، . 0056وشببكل وزارتببه هببذه فببي أواخببر حزيببران 
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 .مستعيرة لونها، وعادت غير قادرة على استعادة لونها األول، الذي كان يستر حقيقتها

االمتحانببات، أيببة امتحانببات، لقببد صببفيناها خببالل أعببود، أتحببدث عببن المدرسببة و

لبيت الدعوة . التاجر حاج حسن أول وآخر من تفقد المعلمين. ودعينا إلى وليمة! يومين

وقبيبل الغبروب توجهنبا إليهبا، هنباك  -رمبة و أصبيبحگمعلمبي مدرسبة البـ-مع زمالئي 

لمان، حيببث النخيببل المكببتظ، تنتصببب قبببة عاديببة، علببى ضببريح، لببدفين يببدعى سببيد سبب

مبدير المدرسبة دمحم رشبيد، أو . القرويون هنا وهم يتحدثون قََسمهم بضريح سبيد سبلمان

كمبا يلفظبه أكثبر البزمالء دمحم رشبيده، ذو لسبان ثرثبار وعقليبة متحجبرة، لهجتبه مقيتببه، 

ممببا يببروى عنببه، إن مفتشبباً زاره مببرتين متباعببدتين، فببي الصببف . وثقيلببة علببى السببمع

أبببدى " الخببروف ال يعبببر النهببر"، فوجببده مببا يببزال يببدرس الثبباني أثنبباء درس القببراءة

أتفضل آنبه أطلبع، وأنبت شبوف : فجذبه دمحم رشيده من يده بقوة وقال! المفتش استغرابه

أشلون تعبرهه؟ وحين كان بمدرسبة تبدعى الفهبود طالبب مبرات عديبدة بنقلبه منهبا فمبا 

حامال بيده نعلبه، " العقار"أستجيب له، فخرج على جالس المقهى، وقد صعدت برأسه 

ثبم ! أني أرى رؤوساً أينعت وحبان قطافهبا وإنبي وهللا صباحبها! يا أهل الفهود: وصاح

ولكنبه أيضبباً إلدارة . وجباء النقبل بعبد ثالثبة أيبام! مبر علبيهم واحبداً واحبداً صبفعاً بنعلبه

قبل أن أغادر الناصرية طبالبني كاتبب الذاتيبة أن أبعبث إليبه بشبهادة الجنسبية، ! مدرسة

الشبهادة فبي النجبف ودفتبر . لقبد فبات األوان! أجبل تثبيبت عمبري فبي دفتبر الخدمبةمن 

إنها خسارة لمثل معلم مثلي، ال استقرار له فهو دائماً في . النفوس ثبت عمري فيه خطأ

مواقبببف، فصبببل مبببن الخدمبببة، اعتقبببال والعبببودة كمسبببتخدم، ال كسبببائر ! مهبببب الريببباح

 !يدين اآلباء، كل شيء بقضاء وقدرال بأس فألدن كما . المفصولين في إعادتهم

 

 



 7/1/2111مع تالمذته يف مدرسة األصيبح  املربي الراحل علي الشبييب
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 الفصل الثاني






 املصائب



 مرحبًا بالعيد

لست مبالغاً إن قلت إني لم أعش في أمن، ألم يقل اإلمام الحسين، هيهات، هيهات، 

ألقضببي شببهري العطلببة الصببيفية،  حببين عببدت إلببى النجببف. لببوترك القطببا لغفببا ونببام

رغبم إنبي لبم آِت . استأجرت بيتاً كبيال أََجبر علبى األب الشبيخ بعبض مبا أحتمبل وقوعبه

 "!ِحَسن"بجناية، ولكنهم اعتبروني 

قالت كنت . أصبحت قرينتي تقص علّي حلماً، إنها تدين بصحة األحالم، أما أنا فال

ي إلبى جبانبي، فبي هبذه األثنباء الصبغير، يمشب" دمحم"ولبدي . كأني أعود من بيبت عمبي

أقببل شبرطي قصبير أسبود الوجبه، فبأختطف صبغيري، وتبوارى عبن نظبري، ورحببت 

وعقبْت، هذا الشرطي موجود فعبالً، . أصرخ وأستنجد بالمارة أن يمسكوا به فما أفلحوا

طالما رأيته، في مخفر باب الصحن، أو في السوق، لكن ما معنى هذا؟ قلت دعي عنبك 

كنا نقضي النهار في بيت الوالد، من أجبل أن نتقبي حبر تمبوز فبي . مالوساوس واألحال

 .بعد تناول الشاي عصراً تهيأت، فاعترضني الوالد. السرداب

 .أجلس حدثني، أنا غير مرتاح، أحس بضيق الصدر -

اعتذرت بأني أريد أخذ األطفال للحالق، فالعيد بيننا وبينه أربعة أيام، كان هذا يوم 

وهببذا أغببرب مببا -وفببي السببوق الكبيببر اعترضببني . ت أصببحبهموخرجبب. 00/4/0056

 :نفس الشرطي الذي حدثتني عنه في حلمها، وقف إزائي وقال -رأيت

 .األفندي يريدك. عمي -

 األفندي منو؟ -

 .مأمور المركز -

 .أذهب وسآتي بعد أن أصل إلى الحالق ليحلق هؤالء األطفال. حاضر -

له، أنا أريبد أن أوصبلهم إلبى الحبالق وأنبت وبين الغضب والنكتة قلت . لكنه أصر

وبين إصراري وإصراره، وصلت الحبالق، وطلببت !. تريد أن تحلق لحيتي على كيفك

. وليخببرهم بمبا حبدث -بعبد الحالقبة-منه أن يسلمهم لمبن يعرفنبي ليوصبلهم إلبى البيبت 
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د علبّي، فر. كان ال يعرفني. سلمت عليه، وسألته ما يريد. والتقيت باألفندي في الطريق

رَحَب وأعتذر وقال، سأعود بال زحمة انتظرني في . سبقت الشرطي، وأجبته. من أنت

 .اإلدارة

وببت ليلتبي دون أن ! وصحبني الشرطي إلبى هنباك، لكنبه أدخلنبي غرفبة التوقيبف

. وجاء من أهلبي بعضبهم يحمبل زاد العشباء، ويستوضبح السببب. أراه، طبعاً بال زحمة

فبي اليبوم الثباني ". ِحَسبن"ألجبراء، غيبر إنبي فبي نظبرهم أنا ال أعرف أي سببب لهبذا ا

المحامي موسى صبار، المحبامي عزيبز عجينبة، -عرض علّي جملة أسماء . استدعاني

قلت طبعباً ألنهبم أبنباء بلبدي، ولكبن ال صبلة لبي . من تعرف منهم؟ -المحامي دمحم زيني

باسببم ال يعرفببه  وجبباء. بهببم غيببر السببالم إذا التقيببت بهببم فببي الطريببق، أو ضببمنا مجلببس

قلبت نعبم، إنبه والبد الشبيخ دمحم . جيداً، ألتبس عليه الخط، قال هل تعرف جواد الشببيبي؟

 ألم تسمع به؟. رضا الشبيبي

 ! هذا معلم وشاب، هاك، الحظ، لعلك تعرف الخط مشوه. ال، ال -

 .حدقت فيه ملياً، وقلت أنا أيضاً لم أستطع أن أتبينها

 ر من تعرف؟ جواد؟ شبيبي؟ شيبيني؟وراح يمعن النظر ويسأل تذك

 .وال أعرف أحد غيره" شيخ جواد"قلت ال يوجد في عائلتنا غير الشبيبي الكبير 

أنبا فبي الواقبع " عبباس حبدود شببيل"كان في اإلدارة معه مختبار طبرف المشبراق 

. أببن عبم المختبار هبذا" جبواد شببيل"أدركت أن المقصود صديقي وزميلبي أببو غالبب 

قلت . هرات التي حدثت في النجف خالل وثبة كانون، ومارس ومايسوسأل عن المظا

وأطلببق سبببراحي  00/0/0056حتببى  0/0كنببت موقوفبباً فببي التحقيقببات الجنائيببة مببن 

وحضبر . فبي لبواء الناصبرية" مرمبة بنبي سبعيد"ببراءة، وعدت إلى مقر وظيفتي فبي 

وراءهببا يببا وتببم ذلببك، إذ وراء األكمببة مببا . والببد زوجتببي ليتكفلنببي، فيطلببق سببراحي

 ". ِحَسن"

. وعدت أواخبر آب إلبى الناصبرية. على كل حال حل العيد وأنا بين أهلي وأطفالي

كانبت . فبي الناصبرية" السيف االبتدائية"تم نقلي إلى مدرسة  0056بعد أيام من أيلول 

 ً لكنها منتظمبة، مبديرها الشباب مجيبد وحيبد شباهين، . بيتاً عادياً ال يصلح لمدرسة أيضا

وعهبد . أغلب األحيان، هو ال يثرثر رغم معاقرته الخمرة كل ليلة في النباديالصموت 

لكنبي ال أكبتم الحقيقبة، إنبي فبي قلبق، بعبد التوقيبف  -علبى العبادة-إلّي بتبدريس العرببي 

 .واستفسارات مأمور مركز شرطة النجف

على غرفة اإلدارة، وهي تجمعنا بالمدير " ُعقلة"أطل الفراش  00/02/0056يوم 

ً دائم وجدته شاباً عرفته رغبم إنبي فارقتبه منبذ كبان تلميبذاً فبي ! وقال عمي إلك منادي. ا

يرجبى إرسبالها إلبى . علمنا أن الوالدة عنبدك: صافحني وسأل. مدرسة الكوفة االبتدائية

ودعوت والدتي التي كانت . مع السالمة. ال تقلق. بغداد حاالً، ألمر هام، والدك قال هذا

. جبباءت والببذعر مرسببوم علببى وجههببا" كببوت الخضببر"ي قببد سببافرت إلببى أخيهببا فبب
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ويلبي أهكبذا ! وارتعت أنبا. أمس يبني أبصرت حلم. تسائلني، وتلح، ما الخبر؟ أصدقني

 نعيش في األحالم في اليقظة والمنام؟ أكملي يا أمي ماذا رأيت؟

فتحتببه ألقببدم لهببا الغببذاء والمبباء، . فببي البيببت قفببص فيببه ثالثببة بالبببل: وقصبت علببيّ 

واحد كان على ستارة للجيران، وآخبر أسبمع . لثالثة، فأصابتني الدهشة، والذعرفطار ا

وذهببت إلبى المطببخ فبإذا بالنبار تشبب فبوق . صوته يغرد وال أراه، أما الثالث، فال أثبر

قلبت ال أعلبم، . قل لي بربك لبيش تريبدون أسبافر إلبى بغبداد؟. رأسي، وجلست مرعوبة

لبك هللا مبن أم، مبا ! ة السببب البداعي مبن أببيلكني أرى أن تسافري إلى النجبف لمعرفب

ألكبتم عنهبا مبا رأيبت مبن حلبم أنبا . أشد ما تعانين، وما أقسى سهام القدر التي تستهدفك

 ً  .اآلخر، صرت كاآلخرين أخشى األحالم، كمن يؤمن بها تماما

أقسم بحياة أغلى الناس عنبدي إنبي لبم أسبمع، ولبم أقبرأ فبي كتباب عبن إنسبان بهبذا 

االسم عربي ولكن أهو حقيقة، شخصية موجودة أو كبان لهبا " عمان بن بشيرالن"االسم 

" مبدحت باشبا"ثم ما العالقة ببين هبذا المسبمى العرببي النعمبان ببن بشبير وببين . وجود

مبدحت باشبا خيبر واٍل . التركي الذي عاش في العراق والياً، مبن قببل السبلطة العثمانيبة

العببراق، وقببد بببذل جهببده فببي خدمببة  عثمبباني عرفببه العببراق، فببي عدلببه، وحدبببه علببى

العراق، هو الذي عمل علبى تأسبيس مدينبة الناصبرية، كبي يقضبي علبى انتفاضبات أو 

وأنا اآلن في الناصرية، ولقد مات مدحت باشا خنقباً ومظلومباً . عصيان عشائر المنتفك

ألنببه ال يريببد فقببط أن يجعببل مببن هببذه المببواطن العربيببة التببي يحكمهببا العثمببانيون باسببم 

أذن ما عالقة . يفة، بقرة حلوباً، تجبى منهم األموال، وديارهم خراب، وأغلبهم فقراءخل

 هذا االسم العربي النعمان بن بشير بهذا الشهيد الحر؟

أنا أتخفى، جئتك ألكلفك بشراء كبؤوس زجاجيبة عليهبا صبورة  -في الحلم-قال لي 

وحبزوا رأسبه، وقبد صبرت قتبل خنقباً، . أخي مدحت باشا أشتري لي منها أنبا لبم أشبهده

 ...الحلم طويل، بقيته رمز! أعيش متشرداً متنكراً بعده

فيها، إن كل ما علمته  0/02/0056بعد أيام جاءت إلّي من أبي رسالة مؤرخة في 

فينبا ! عن أخيك، أنه سحب هو وأثنين من رفاقه من سجن الكوت وال يعلم أحد إلى أيبن

بر، أم عبدم تنبازل للحباكمين، أم هبو جببن؟ صفة غريبة، ال أدري بَم أفسرها، أهبي صب

وأنبا اثببت لنفسبي أنبي لبم أدنبس . أعرف أن أبانا، ال يخشى ظالماً، وال يتملق ذا وجاهة

ولبو حبدث منبي مثبل هبذا لقضبي علبى أخبي . كرامتي، بباعتراف مشبين رغبم مبا لقيبت

خبالل أال يكفي هذا دليالً على صحة ما أقول؟ التحقيقات حاولت هذا مني . وعلى غيره

 .0056/ 0/0توقيفي في 

وفببي صببباح جمعببة لقينببي أحببد تجببار الحبببوب، كببان هببذا مببن هببواة صببداقة المببوظفين 

سبمعت أمبس خببر مبن معباون : وخاصة مراتب الشبرطة والشبعبة الخاصبة، أوقفنبي وقبال

الشعبة إن الحكومة قبضت على مندائي شيوعي كبيبر، وهبذا أعتبرف علبى جماعتبه كلهبم، 

 !هوقبضوا عليهم َهِمن
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 .اليوم أحاول: ما عرفت أسمه منهم؟ أجاب -

وانتابني ضبجر عميبق، هنبا فبك رمبز الحلبم، جبرذ أسبود كأنبه ميبت، علبى طاولبة 

" النعمبان ببن بشبير"حانوت البائع الذي قصدته لشراء مبا طلبب منبي ضبيفي المشبؤوم 

كمية المشمش الجاف فبي صبندوق مكشبوف كانبت تتحبول إلبى ديبدان تبدخل فبم الجبرذ 

حتبى إذا لبم يببق مبن المشبمش شبيء أنقبض ! تبدُ عليه حركة تدل على أنه حبي الذي لم

لكبن مبن هبذا البذي قبام بهبذا الفعبل الشبنيع، انبه . على الجرذ قط أسبود أختطفبه واختفبى

علببي صببوت "كنببت أقببرأ كتبباب  0048فببي عببام ! )بمنتهببى الخسببة والوضبباعة والجبببن

ببأمر -جرى بين النعمبان ببن بشبير فإذا به يذكر حواراً . لمؤلفه جورج جرداق" العدالة

إذن النعمبان . وقيس بن سعد بن عببادة صباحب اإلمبام علبي فبي حبرب صبفين -معاوية

البذي رمبز لبه " حسبين"جباء نبذيرا لبك يبا علبي فيمبا سيصبيب أخباك . هنا يمثل معاوية

أما القط فهبو التحقيقبات " مالك سيف"وذلك الجرذ  كان " مدحت باشا"العقل الباطن بـ 

 ( يةالجنائ

ولكن أي قانون يجيز محاكمة المواطن بجريرة سبق أن حكم بهبا ولبم يقبض المبدة 

 التي ما يزال بسببها نزيل السجن؟

 ! على أية حال ما باليد حيلة

 عيذذذذتد بأيذذذذة حذذذذا  عذذذذتدف يذذذذا عذذذذتيد

 

 بمذذذذا م ذذذذى اَْم  مذذذذر فيذذذذك تجديذذذذد 

  

 !  َنعـَب الغراب
 :رثاء أخيههذه أبيات من قصيدة لديك الجن الحمصي في 

ذذم  يذذتوما إبذذنا أمذذذه  هذذتو القلذذ  لمذذا حا

  

 

 وهذذذى جانذذذ  منذذذه وأستِقذذذتم جذذذتان  

 ترشذذذذذتفتا أيذذذذذامي وهذذذذذتن كتوالذذذذذت  

  

 عليذذذك و البذذذت الذذذرد  وهذذذو  الذذذ  

 ودافنذذذت فذذذي صذذذدر الزمذذذان ونحذذذر  

 

 وايُّ يذذذذذد  لذذذذذي والتزمذذذذذتان محذذذذذارب 

فصبرت . مبن أببي الزمني القلق وأخذ يشتد، من تلك األحالم، والخبر البذي علمتبه 

أقصد نادي الموظفين عصراً إلى ما بعبد الغبروب ببأكثر مبن سباعة، عبّل نببأ يبذاع مبن 

 .الراديو، إذ لم أكن أملك راديو إذ ذاك، وعسى أن يكون خيراً 

السبباعة السادسببة غروببباً، بببدأ صببوت المببذيع يببذيع  0050شببباط  04يببوم الثالثبباء 

، لست أدري أهبو للنببأ المحبزن، أم هبو أحكام المجلس العرفي، صوته عليه رنة انفعال

سببكنت حركببة العبببي النببرد، . الحمبباس للظفببر، والنصببر المببؤزر، لحكببم الوكيببل العببام

وأقبل الجميع مبن جبالس النبادي، قبرب الراديبو يصبغون بصبمت، المقدمبة . واألزنيف

وقفبت أنبا قببل اآلخبرين، . طويلة، على عادتهم فبي التهبريج والتطبيبل، وتضبخيم البتهم

أدري، مبباذا كببان اآلخببرون يرونببه مببن تغيببر ارتسببم علببى مالمببح وجهببي، كنببت لسببت 
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حتبى انتهبى إلبى ذكبر األحكبام التبي لبم أعبد بحاجبة . أصغي تماماً ناسياً كبل شبيء آخبر

 :فسألني الحاج طالب. تحركت ألنسحب، ولم أرتبك. ألنتظر ما بعدها

 إلعدام؟ما هو موقف الشيخ دمحم رضا؟ ألم يكن ممكناً أن يخلصه من ا -

 .وأدرت وجهي لمغادرة النادي! ال أدري: قلت

 !يا حاج، هذا أخوه: قال له آخر كان إلى جانبه

 وواقف يسمع؟: صفق الحاج بيده، وقال

 .لكني أسرعت قبل أن أسمع التعليقات! ُهّمه بگْدهه: ردَّ عليه الرجل

النباس، اخترقت الشارع بسرعة لم أعتد عليهبا، وكبأني أمشبي بالشبارع خاليباً مبن 

والناس كما هم ملء الشارع، أتراهم عرفوا الخبر، لم أسلم على أحٍد، لبم يعتبرض أحبد 

كببانوا علببى  -وأنببا ال أنظببر إلببيهم-أيضبباً، بببل لببم أدر، هببل النبباس الببذين كنببت أمببر بهببم 

سببجيتهم يتحببدثون، أم هببم فببي صببمت؟ كببأي مببواطن هنببا هببزه النبببأ؟ وجببدت زوجببي 

أتركببي كببل : انفجرت مسببتعبراً أبكببي كالنسبباءمشببغولة بصببب الطبببيخ فببي المصببفاة، فبب

حسبين ُحكبم : لبم أدعهبا تبتكلم، صبحت! شيء، أعدي ما يلزم، اآلن سنسافر إلى النجبف

 .فصرخت هي األخرى، ودوى صوت أطفالنا بالبكاء والعويل! عليه باإلعدام

هكذا قدمنا ما لدينا من طعام إلى الجيران، وخرجنا إلبى القطبار، يصبحبنا بعضبهم 

أنا في ذهول ال يوصف، فركببت قطبار البصبرة ببدالً مبن قطبار بغبداد، لبو لبم . نمواسي

فشبفيق . كنت أعتقد إن الحكبم لبم ينفبذ بعبد. يتدارك األمر شخص يعرفني وعلم بالواقعة

 ً وهبو مبتهم بمبد . عدس، لم يصبادق عليبه التمييبز إال بعبد مبرور خمسبة وعشبرين يومبا

اكمين إلبى حبد أنهبم يتبروون ببأمر صبهيوني، الصهيونية بالمال، فهل يبلغ استهتار الحب

أفكر، أن أحث أبي حين أصبل، أن ! ويستعجلون بالموت على مواطنين عراقيين عرب

 !يسارع فيتشبث، ويراجع، عسى أن يبدل حكم اإلعدام بالسجن

 !دعه، أنه من العائلة: أقبلت على البيت، فاعترضني شرطي، وصاح به آخر

، ال يسبمحون بالبدخول لكبل أحبد، أو يسبتجوبون عدد مبن الشبرطة يراقببون البيبت

نفببذوا الحكببم، ثببم أذاعببوا قببرار . إذن فعلهببا األنببذال. لقببد انتهببى أذن كببل شببيء! بعضببهم

كمبا ذكبر -وقبد صبودق تلفونيباً  0050/شبباط/09المحكمة، القرار صدر يبوم الخمبيس 

صائدي وقد أشرت إلى هذا في إحدى ق. 0050شباط /04و  05ونفذ فجر  ! -هذا أخيراً 

 :برثائه

  ذذذذذذالم مذذذذذذن جبنذذذذذذه فذذذذذذي حكمذذذذذذه

 

 بنذذذذذذد أن نفذذذذذذذ مذذذذذذا شذذذذذذاء أذاعذذذذذذا 

إنهم جميعاً ينوحبون ويعولبون، ورحبت دون وعبي أنبوح مبع األم الثاكبل واألخبت  

 .المنكوبة

لكنهم أعلموا ابن عمها الشيخ بباقر ! أمي لم تهتِد إلى مكان احتجازه إال ليلة إعدامه
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أحبد يريبد .... إن كبان لبـ : بعببارة مقتضببة 05/2االثنبين الشبيبي تلفونياً قبل ظهر يبوم 

وسبارعت تصبحبها زوجتبه !. مواجهته، فليتوجه إلى الموقف العسكري في أبي غريب

قبولي للشبيخ دمحم رضبا الشببيبي، وألببي، لبيس . أخبذ يملبي علبى سبمعها وصبيته. وأمها

س خلف منضبدة، صاح الضابط الذي يجل! لديهم ما يدينونني به غير شهادة سافل واحد

رجباًءا ال تتعبرض ألي موضبوع غيبر أن تبودع : يسجل ما ينطق ببه هبو أو مبن يقابلبه

لكنببه ! فصبباحت األم يببا ويلتبباه! ال بببأس أصببدروا حكمبباً آخببر باإلعببدام: ردّ عليببه!. أمببك

أن ال اله إال هللا )جاؤني بمعمم من شاكلتهم، ألشهد على يديه : طالبها بالصبر، وأستمر

فطردته، إنبي مبن بيبت رجالبه أهبل ديبن وأدب، ال حاجبة لبي ( الخ..ول هللاوان دمحماً رس

لبم تعبد أمنبا تعبي مبن ! أقيمبوا لبي فاتحبة: وأكمبل. صاح الضبابط ثانيبة يعتبرض. بمثلك

وانتهببت الببدقائق العشببر . األمببر شببيئاً وهببي تشببهد السالسببل تببربط يديببه إلببى األرض

ض لها عين، حتبى إذا أشبرقت لم تغم. المخصصة لزيارته، وعادت إلى بيت ابن عمها

 !أن تهيأوا الستالم جثمانه: الشمس، رن جرس التلفون يعلن للشيخ

الشرطة وضعوه بسياراتهم، أرغموا العائلة أن تسلك مبن بغبداد ! هل استلموه؟ كال

ودفن عند حلول الظبالم، وأرسبلوا مبن !. إلى كربالء، وتوجهوا هم به إلى طريق الحلة

منببذراً عبيببد االسببتعمار " تحيببة أيببار"دع الشببعر بببآخر قصببيدة لقببد و! يببدلهم علببى القبببر

 :بقوله

 شذذذذذذذيدوا سننسذذذذذذذ  أركذذذذذذذان مذذذذذذذا

  

 

 

 فذذذذذذذذال النبذذذذذذذذد يبقذذذذذذذذى وال السذذذذذذذذيدا  

وإنببا . حسبببه، وحسبببنا، إننببا لببم ولببن نتراجببع أو نتخبباذل أمببام عسببفهم واضببطهادهم 

ورحبت . نفخر إننا قدمناه قربانا من أجل الوطن والشعب المضطهد المغلوب على أمره

سببميته يببا أبببا عبببد هللا باسببمك، وهببا هببو  قببد لقببى : أرثيببه أمببام أبببي وهببو ينشببج، ويقببول

 ً  . الشهادة صابراً محتسبا

وانبثباق فجبر  0046وفي عبام . من إقامة الفاتحة من الرجال ومن النساءلقد منعنا 

أقيمت الفاتحة للشيخ الذي فضبح الطغباة مبن  4/0/0046تموز عند وفاة والدي في  05

وجببد . علببى المنبببر، وتحمببل عسببف الظببالمين، ومضببايقاتهم لببه، واعتقالببه عببدة مببرات

... د ولده الشجاع، الصادق، المتفاني األدباء متنفساً فتباروا في تقديم المراثي، عن جها

مبن أجببل الحريببة واالسببتقالل، ومبن أجببل الجمبباهير العاملببة، وكيبف قببارع أشببد أعببوان 

االستعمار، وانتهت حياته وهبو ثاببت الجنبان، صبلب العبود، لبم يلبن ولبم يتراجبع، ولبم 

 ثم يعرجون على صبر الشيخ المنكوب، ووقوفه بشموخ يفضح نوايبا. يستسلم ألرادتهم

سماسرة االستعمار من على منبره المكتظ باأللوف، وتعرض ألقسى أنواع المضايقات 

إذ يؤخذ ليالً من فراشه ليرموه فبي موقبف سبجن خبارج النجبف، فبي كبربالء، أو عبين 

 .التمر، فلم يخيفوه ولم يهادن

ال تحضببرني اآلن غيببر كلمببة الشببهيد كامببل القزانجببي، وهببو يصببف أبنببه الشببهيد 

ً حسين، كيف فارق أخوان في أمان هللا أنا ذاهبب لينفبذ ببي : هم قبيل الفجر، وأعلن مودعا

كنت أسمعها من  -في أمان هللا-هذه الكلمة : ويقول قزانجي. -أي جلد هذا-حكم اإلعدام 
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وفي كلمة األديب ومبدير التوجيبه . النجفيين أيام كنت مدرساً وكان الشهيد أحد تالمذتي

الشبهيد حسبين دمحم -غتال المجرم األكبر نوري السعيد ويوم أ: واإلعالم ذو النون أيوب

ولبم . ظن كمبا ظبن أمثالبه الحمقبى، أنبه قبد أطفبأ النبار المتأججبة بقرببة البنفط  -الشبيبي

يخمببن قببط إن الحبببال التببي التفببت حببول أعنبباق األبطببال األربعببة المناضببلين هببي نفببس 

اد االببن الشباب األب لقبد زاد استشبه. الحبال التي سحب بهبا جثمانبه فبي شبوارع بغبداد

الشببيخ أيمانبباً فاشببتدت عزيمتببه، وتضبباعفت همتببه وفجببر بركببان غضبببه علببى أالثمببة 

 .المعتدين فقارعهم هو وأفراد أسرته مقارعة ال هوادة فيها وال لين

هل ارتوى ظمأ نوري المتعطش لسفك الدماء؟ لقد ورط صالح بمعاهدة بوتسموث 

لعمري، ليقضبي علبى الحركبة الوطنيبة، فانبدحر فأفشله مثلما أفشل قبله األرعن أرشد ا

ثبم دفبع . مهزوماً بعد أن لطخ يده بدماء شهداء كاورباغي ومظاهرات الشباب في بغداد

الصببدر ليهببدّء فببورة الشببعب بعببد صببالح، ثببم بمببزاحم، وقببد كببان بحاجببة إلببى أن يببرد 

شباعر فقبال . من إضراب العراق من أقصاه إلى أقصاه 0000اعتباره، فيما واجه عام 

العراق مشيراً إلى جواب مزاحم المستخف بالشعب حين أبلغ إن اإلضراب عم العبراق 

 !أنا اآلن مشغول بتلميع حذائي: من شماله إلى جنوبه قال

 خبرونذذذذذذذي بذذذذذذذأن عيشذذذذذذذة يذذذذذذذومي

 

 ال تسذذذذذذذذذذاوي حذذذذذذذذذذذائك اللماعذذذذذذذذذذتا 

فماذا الذي فعل مزاحم في وزارته هذه الشيء سوى البطش بالصبحف الوطنيبة، ربمبا  

ولكن فاته إنبه غبادر ! أعتبر كبس مطبعة الحزب الشيوعي نصراً عظيماً لم يكسبه قبله أحد

لقبد ببدأت أيبام صبالح واشبتدت . الوزارة مهزوماً مروعاً من األزمبة الماليبة التبي قيبل عنهبا

مزاحم الذي أعلن عاقبة اسبتمرارها؟ وسبارع نبوري إلبى أخبذ زمبام  فماذا فعل. أيام الصدر

الوزارة، ليكسب فخر العثور على بيوت الحزب، وإنزال الضربة القاصمة بالحزب بإعبدام 

وقبد فعبل ولكنهبا ليسبت مبن جهبود وعبقريبة أجهزتبه، إنهبا مبن خونبة ملّببوا . قادتبه الميبامين

. ارك النضال، فبدبروا أمبر تسبليم كبل شبيءالمسيرة وتعبوا وأدركهم الخوف في ميادين مع

وقبد . لنفسه أن يتحبول شبرطياً برتببة معباون فبي التحقيقبات الجنائيبة" مالك سيف"ورضي 

" الموسببوعة السببرية"علمنبا أنببه بعببد اعترافاتبه، وإعببدام قببادة الحببزب، أصبدرت التحقيقببات 

نشبر الشببك وقبد أخرجبت الموسبوعة بطريقبة لت -وأن لبم يبذكر ذلبك-وهبي بقلبم مالبك سبيف 

والريبة بين أعضاء الحزب وأصدقائه، وانبه عبين بدرجبة معباون شبرطة تحقيقبات براتبب 

 . يناسب خيانته ونذالته

لكن الحركبة ال ولبن تمبوت أببداً، مهمبا طببل حكبم نبوري وزمرتبه، وأعلبن الفبرح 

والتشفي بعد فشل مخططه الذي أوكل أمر تنفيبذه لصبالح جببر، وان يومباً عصبيباً الببد 

يوسد به نوري ملفعا بالخزي والعار بدل األكفان، وينثر لحمه بيد النباقمين ببدل  انه آت

 :وقلت في إحدى قصائدي في رثاء أخي. القبر واللحود

 حذذذذتلفت يمينذذذذتا  ال أسذذذذتيل مدامنذذذذتي

 

 إذا لم تاسذتل مذن ياتليذك الذدما الحمذرا  
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 بيذذذتوم سذذذيأتي لذذذتيس منذذذه تخلذذذ 

 

 ي يق على الطا ي بذه البذر والبحذرا  

تهلبل وتكببر للنصبر . الصحف الموالية للحكم ظهرت غداة إعدامهم بعناوين بارزة 

الببد إنهبم )لكبن النباس علقبوا بأسبًى . العظيم، وصبور الشبهداء علبى صبفحاتها مشبوهة

ولم نسمع عن موقبف األحبزاب الوطنيبة والتقدميبة (. عانوا المر من التعذيب والوحشية

 ً قبادة . السبب فبي إخفاقبات وتعثبر الحركبة الوطنيبةوهنا السر و. وال غرابة! شيئاً مطلقا

الحركة الوطنية في العهد الملكي بغض النظر عن كل اندفاعاتهم وحماسهم، فبان صبفة 

وكل . غير مناسبة وال صالحة، تمتلك نفسياتهم، هي حب الظهور على المسرح وحدهم

إلببى الجبهببة  هببذا مببا شببهدناه بببالعين والسببمع، فببي الببدعوة! يريببد القيببادة لببه دون غيببره

لقد فشلت المساعي رغبم اللقباءات المتواصبلة ببين األحبزاب الثالثبة، . الوطنية الموحدة

والسببب الهبام هبي أنهبم يعتقبدون إن حبزب التحبرر . التي هي في الواقبع نمبوذج واحبد

ونسوا أنهم يهدفون في مسباعيهم السياسبية إلبى ! الوطني، وجه علني للحزب الشيوعي

 .شيوعيوننفس ما يهدف إليه ال

! الزمت األحزاب الصمت، وكأن الذين أعدموا كانوا زمرة من أجانب ومجهبولين

بينما هم لم يغمطوا حق األحزاب الوطنية والتقدمية، وقادتها، ولبم ينكبروا مكبانتهم فبي 

ببأنهم يثيبرون المظباهرات )فحبين وجبه اإلدعباء لفهبد تهمبة . النضال والحركة الوطنية

 !(. ليقلقوا البلد

ونسببب اإلدعبباء العببام  إلببى حزبنببا جميببع األعمببال والنشبباط السياسببي : فهببدأجبباب 

كإضبراب . والوطني والعمبالي، التبي حبدثت فبي العبراق فبي السبنوات القليلبة الماضبية

عمببال السببكك، وإضببراب الطببالب، والمظبباهرات التببي حببدثت فببي بغببداد والبصببرة، 

عارات الوطنيببة وإضببرابات عمببال الببنفط فببي كركببوك، وتلقببين جمبباهير الشببعب الشبب

إننا فخورون أن تنسبب إلينبا مثبل هبذه األعمبال الوطنيبة، ..... كالجالء وإلغاء المعاهدة 

لكن الحقيقة يجب أن تقال، وهي إن حزبنا لم يخلق الحركة الوطنية في العراق، ولبيس 

 . فهناك عناصر وطنية عملت وتعمل. هو الوحيد في حقل النضال الوطني

الوثبائق التبي ببذلت جهبداً فبي االحتفباظ بهبا، مبن تلبك  لألسف ضاع مني كثير مبن

وفبي دفباتر خاصبة دونبت بعبض أخببار . جريدة القاعبدة مبن أول عبدد حتبى عبام كامبل

وكلمات لقادة الحزب وساسة العهد الملكي وجرائد عراقية وعربية فيما يخص الحركبة 

ممبا اضبطر وكان أهم سبب في ضياعها غبارات الشبرطة علبى بيتنبا للتفتبيش . وقادتها

ولذا حين بدأت أواصل كتابة ذكريباتي، لجبأت . زوجتي أثناء توقيفاتي أن تتخلص منها

الصبحافة "إلى بعض المصادر التي نشرت أخيراً واقتبسبت كلمبة دفباع فهبد مبن كتباب 

 .020لمؤلفه األستاذ قيس عبد الحسين صفحة " العراقية والحركة الوطنية

. ولكن الحركة الوطنية لن يخمد لهيبها، ولن تقف أببداً . لقد انتهى دور أخي ورفاقه

إن . سيتقدم لراية النضبال مبن يحملهبا، حتبى يقببر نظبام خبانقي الشبعب وماصبي دمائبه

 ً إنهبا كمبا قبال . وال يستطيع أحد أن يوقف حركة دوران األرض. الحياة إلى األمام دائما

 !   أتي يومك يا نوري، وكل آٍت قريبسي" ستبقى تدور وتدور"برنو 
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  صفحات مضيئة

 تذذذر  الفتذذذى ينكذذذر حذذذق الفتذذذى

 

 مذذذذذذادام حيذذذذذذا  فذذذذذذوذا مذذذذذذا ذهذذذذذذ  

 لذذذـج  بذذذه الحذذذرص علذذذى نكتذذذة 

 

 يكتب ذذذذذذتا عنذذذذذذه بمذذذذذذتاء الذذذذذذذه  

فماذا أكتب؟سبمعت مبن فهبد الكثيبر الكثيبر، وراقببت سبلوكه بدقبة، إذ طالمبا أقمبت  

سهراً يصاحبه ". هيك"معه، بل سهرت معه، الليل كله، أثناء طباعة الجريدة األرمينية 

وكنبت صبريحاً فبي توجيبه األسبئلة، سبواء عبن حياتبه، أو عمبا . الحديث بشبتى األمبور

فكبان يجيبنبي . رة أصبالً، علبى ألسبن أعبدائهايصعب علبّي تفهمبه، أو مبا قيبل عبن الفكب

متبسطاً في لهجته، وفي رنة صوته، فيدهشني بتسلسل كالمه، وكأنه يقرأ علّي شيئاً في 

يدلي بالمقدمة، ببنيتيهبا الموضبوع والمحمبول، وينتبزع النتيجبة المنطقيبة . صحيفة بيده

هم ثلة ال يفترق . لشبابحدثته يوماً عن عدد من ا. معقولة مقبولة ال لبس فيها وال غبار

بين معلم، وطالب في كلية الحقوق، لي بهبم سبابق . بعضهم عن بعض من سابق أمرهم

فأنا أمج بعض األحاديث التي تتعلق بالجنس وتجر إلبى . معرفة، ولكني ال أنسجم معهم

 . استعمال كلمات تليق بذوي المستوى العادي

معتبباد، وهببم فببي مقهببى مكببتظ قلببت، أثببارني مببن هببؤالء أنهببم فببي سببياق حببديثهم ال

بمختلف روادها، لم يتحرجوا أن يتعرضوا لشخصية تاريخية مقدسة عنبد النباس أجمبع 

، بلهجبة -مدعياً إن أحد األئمة كان شديد الشبق بحيث يسبيل لعاببه لمجبرد رؤيبة امبرأة-

 ! اإلنسان العادي بفشار يندى له جبين أقل مدعي بالثقافة

قسمات وجهه، وكأنه أحد جبالس تلبك المقهبى،  ودهشت حين الحظت االنفعال في

أحدهم يقيم معنا في البيت، لكنبه ال يعرفبه، . وكأنه رأى أولئك المتحدثين وسمع حديثهم

يقبول إن هببذا الرجببل يدهشبني برنببة صبوته، وحضببور ذهنببه، . سبأل عنببه مبراٍت كثيببرة

ن ال يربطنبا أليس من الواجب أن نتجنب معرفبة أسبم مب. إنا مثلك: فأجبناه. وسعة ثقافته

 ".أبو شكر"كل ما نعرفه عنه، انه من أهالي البصرة، ويكنى بـ. به تنظيم

حين تجمعنا ليالً، أنا وأبو شكر، وأحد أفراد تلك الثلة، وكان خريج ثانويبة مسبائية 

ودخل كلية الحقوق بمساعدة الحزب، ورفيق مشارك في هذا المسكن واإليجار باسبمه، 

 استعداد أن تعتبروني الليلة ضيفاً فتعشوني؟هل لديكم : سأل أبو شكر

 ً  .سيكون ما تحب: قال االثنان معا

هو دمحم علبي الزرقبة طردتبه الحكومبة إذ ذاك فعباد إلبى -" دمحم علي"وعقب أحدهم 

أنا لي شاغل هبام ال يمكبن تركبه، وصباحبي ال يحسبن طببخ البرز،  -موطنه في سورية

 فمن يقوم بهذا؟ 

زبببي أقببيم معهمببا، فقلببت أنببا أجيببد طبببخ الببرز، إال أنببي كنبت أنببا، حببين آتببي ألمببر ح

أبتسبم، وقبال يجبب أن تبتعلم االقتصباد " فهبد"أبو شبكر . أعتدت على استعمال المصفاة

. انبه ينتمبي إلبى العقليبة اإلقطاعيبة. الموجه، فأسلوبك هذا في الطبخ أسلوب غير موجه
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وراح يشرح لبي ! فائدة غذائيةإن الماء الذي تتخلص منه بالمصفاة أخذ أهم ما في الرز من 

ويبقبى عليبك أن تكمبل العمليبة حبين ال . كيف أضع كمية من الماء بتقدير يناسب كمية البرز

ً . يبقى من الماء شيء وفعالً أنجبزت الطببخ كمبا أشبار . كما لو كنت استعملت المصفاة تماما

الشاي، أخبذ  بعد العشاء وخالل شرب. فنجحت خير نجاح، وتولى أحد الرفيقين عمل اآلدام

بحكاية النبي دمحم حين نزلت عليبه  -طبعاً على أثر مناسبة-بدأه مستشهداً . أبو شكر بالحديث

إن هبذه اآليبة تشبير إلبى أمبر هبام فبي أسبس : قال(. وأنذر عشيرتك األقربين)اآلية الكريمة 

مه وأبنباء فقبل إعالن النبي دمحم الدعوة، دعا األقربين من عشيرته، أعما. التنظيم ألية دعوة

ليضبمن لبه ( قولوا ال أله إال هللا تفلحبوا)عمه، إلى وليمة أعدها، ثم دعاهم إلى كلمة التوحيد 

ومضى يتحدث كيف يجبب علبى كبل رفيبق أن . من يسانده حين يعلن دعوته إلى كل قريش

ولكن كيف؟ أن يكون أكثبر حشبمة، . يبدأ بأهل بيته، والديه، أخوته، ليكونوا سنداً في نضاله

كثر اهتماما بكل واحد منهم، يحترم كبيبرهم، ويحنبو علبى صبغارهم وضبعفائهم، يحتبرم وأ

ثبم . إنهبم شببوا عليهبا. عقائدهم، ويتبنى حل مشاكلهم، وال يهمز معتقبداتهم بنقبد، أو سبخرية

ونببتفهم أسسببه لنببتمكن مببن خببوض موضببوع حسبباس عنببد . إن علينببا أن نحببيط بتأريخنببا

أما إن بعض رفاقنا يجبد لبذة فبي أن يسبخر مبن صبالة  .الضرورة، وبشكل بعيد عن اإلثارة

جدته وأمه، وتعبد والده، ومن الشخصيات المقدسبة لبديهم، إن مثبل هبؤالء الرفباق إن فعلبوا 

وبصبراحة إنبه . هذا هم واحد من أثنين، جاهل مغرور، أو عدو مندس يقصد تشويه سمعتنا

ئنببا لهببدم معتقببداتهم، ومحاربببة إنببا ج -وفببي مقببدمتهم أهببل بيتببه-بهببذا يريببد أن يقببول للنبباس 

إنبببا دعببباة تكتبببل ضبببد . فهبببو إذن محبببرض ضبببدنا، ال أببببداً، لسبببنا مبببن هبببذا أببببداً . مقدسببباتهم

واألديبان السبماوية فيهبا مبا يبزال سبنداً يمكننبا أن نبذكر ببه . االستعمار، وضد الجهل والفقر

قبرآن ووقبوف أقبرأوا فبي ال. الناس جميعباً ليكونبوا صبوتاً واحبداً ضبد هبذا الثالثبي المخيبف

األنبيبباء أمببام فراعنببة زمببانهم، تجببدوا أنفسببكم كببأنكم تشبباهدون جمبباهير تلببك القببرون كببأن 

كببان يستشببهد بآيببات مببن القببرآن . أصببواتها تهببز قصببور الفراعنببة وتنببذرها بببالموت المحببتم

 .الكريم

حبين انتهبى الحبديث . صاحبي الذي كان ال يجيد طبخ الرز، أخذ ينظبر إلبّي شبزراً 

األحاديث االعتيادية، أقتنص كلمة عابرة ليشير إلى أني أنا سبب ما تطرق وتحولنا إلى 

أببو حسبين أصببح بإمكانبه أن يبتعلم أشبياء : إليه أببو شبكر، وبلهجبة وكأنهبا بريئبة، قبال

 .كثيرة فقد تخلص من مفاهيمه السابقة

 ما هي مفاهيمي التي تشير إليها؟: قلت

ال بمصفاة، معنى هذا انك تبقى بحاجة مثال، بناء على إنك ال تحسن الطبخ إ: أجاب

 ً فمبثالً، . إلى أن تكلف أحد وربما ال يتاح لك هذا، ومثل هذا يصادفك فبي النضبال أيضبا

تمتنببع إذن أن تنتقببل إلببى بغببداد  -أي بببين الفالحببين-إذا كنببت مسببؤوالً فببي تنظببيم ريفببي 

 أليس كذلك؟! لتنظيم العمال

وأنبت مخطبئ إن . فاً أنه نعم كما تقولوأؤكد لك سل. هذا يجيبك عنه أبو شكر: قلت

إن علّي أن أكون عارفاً بمحيط بغداد، ومن جميبع مبا يهبم عبن . اعتقدت أن األمر سهل



 

 370 

ناسها وتقاليدهم، وعمالها ونوعياتهم، ببل حتبى درجبة التزامباتهم للقبيم والتقاليبد، ألبيس 

 الكثير منهم منحدرين من طبقة الفالحين؟

وأعلنهببا تهديببدات . ن يوقعنببا فببي النجببف بشببر ورطببةوبعببد أيببام كبباد هببذا الرفيببق أ

العمبل ببأجرة "لقد سيطر على كمية من كبراس . مدمرة، لو لم نتداركها بأعراض حكيم

كنت سبلمتها لبه ليوصبلها ". الشعب"ترجمة يحيى قاسم، صاحب جريدة " ورأس المال

ا ربحباً إلى صاحب مكتبة في النجف، يبيعها حسب أتفاق بيننا علبى أن يحسبم مبن ثمنهب

وأمتنع صاحب المكتبة، . أعتبره موجهاً ضده" أبو شكر"حين أنفعل من حديث فهد . له

ثببم . مببن تسببليمه ثمببن الكببراس، فهببدده أن يخبببر الشببرطة بحقيقببة الكتبباب ومببن زوده بببه

! أصبمت وإال جعلبت نهايتبك علبى يبد الشبرطة: أرسلت إليه طلب مواجهتبه، فبرد علبي

 !بجاهل مغرور، ودفعنا أثمان الكراس من جيوبنافآمنت عند هذا بأنه مندس وليس 

وقببل أن أركبب . ومرة دعيت إلى بغداد علبى عجبل، فخبرج معبي عضبو مبن المحليبة

وقبال، أعرضبها علبى  -وقبص علبيّ -إن صديقاً عرض علبّي مشبكلة صبادفته : السيارة قال

انبه أجببت صباحبي، أحبذر مثبل هبذا الصبديق، . لنر الموقبف الصبحيح لمثلهبا" فهد"الرفيق 

كانبت استشبارته عبن هبذا بصبريح القبول، إن ! ولن أعرض ولن أتفوه عبن هبذا أببداً . خطر

جاء إلى دار رفيق له، سبأل  -وقد اكتشفت أخيراً انه هو نفسه كما أعتقد فهد ذلك-أحد رفاقه 

وحين أستقر، جاءت إليه وراودته عبن نفسبه، وانبه . فأجابته تفضل انه موجود. زوجته عنه

طورة المحاولة وقبحها، ولكنها هددته إن لم يفعل فستتهمه عند زوجها إن هبو أخذ يقنعها بخ

فوعدها أنه سيسبتجيب مبدعياً انبه . وراحت تذكر له مبررات خيانتها له. أصر على امتناعه

وعقب إنبي ! وكان مجيء الزوج هو الُمخلّص. يراوغها بهذا وفي هذه األثناء طرقت الباب

 !ستنفذ ما قررت من تهمة ضدي أسأل، ما العمل؟ إن لم أعدْ،

ينبتفض، وبشبيء  "فهبد"وإذا ببالرفيق. ولست أدري، كيف تعرضُت ونقلبُت حديثبه

هببذا . أجبباب هببذا هببو بالببذات. هببو طلببب منببك هببذا؟ قلببت نعببم" فببالن"مببن الحببدة، قببال، 

وقبال، لبدى !. ال يصبح أن يسبمح لبه باتصباله مبع أيبة عائلبة. إنه خطبر. يستحق األبعاد

. أيهمببا يكببون ضببعيفاً يتغلببب اآلخببر. تمببام بببالقيم والِعببرض، والشببهوةاإلنسببان عقببل واه

فبطبيعة الحال إذا كان ال يقوى على كببح جمباح شبهوته ورغبتبه الجنسبية، فإنبه إنسبان 

أقل ما يكون صبالحاً لتحمبل رسبالة مقدسبة، أي فبرق أيهبا الرفيبق، ببين سبارقي أقبوات 

 .الشعوب وبين الذين يعتدون على أعراضهم

. لكن حادثاً آخر أيد وثببت إنهبا محاولبة مبن قبلبه، وإن لبم أعبرف مبن ذلبك الرفيبق

. كانببت أرملببة فقببد تببوفي زوجهببا منببذ عببام. الحببادث أن فتبباة اسببتأجرت غرفببة مببن بيتببه

أن جبباء البيببت حببين كانببت زوجتببه غائبببة عببن البيببت فحبباول " الشببريف"وأغتببنم هببذا 

ه بالصياح، وانتقلت بنفس اليوم من أجل فكادت محاولته أن تجن الفتاة، وهددت. األرملة

 !  لقد قصت الفتاة حكايتها على زوجتي. عرضها

كنبت ". القاعبدة"أحمبل رسبالة لنشبرها فبي جريبدة  -فهبد–وان أنس ال أنبس يبوم جئتبه 

ً " جمعيبة دينيبة"أفكر إني جئت بأمر ذي أهمية كبرى، إذ كانت حبول  . احتلبت مركبزاً هامبا
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بالتشنيع على الحركة التحررية بمجموعهبا، إنمبا حصبة الحبزب  ولكن رجالها اهتموا كثيراً 

" علبي"واألنكى من ذلك إنهم اعتبروا أبانا أحد أهدافهم ألنه أببو . الشيوعي تفوق كل حصة

فكروا ذات مرة فبي أمبر غايبة فبي الغراببة، فكبروا فبي إيجباد مدرسبة علبى ". حسين"وأبو 

ثببم  -الكليببة-واقيببع لطلببب تأسببيس تلببك غببرار كليببة الشببريعة، فحرضببوا جنببدهم أن يجمعببوا ت

أرسلوا أحد شياطينهم إلى والدنا، يطلب منه، أن يعلن أمر هذا الطلب، ويطالب الناس بضبم 

فمبا كبان منبه . كانبت صبيغة الحبديث بشبكل طبائفي صبريح، وقبذر. أصواتهم لتأييبد الطلبب

 .إال أن تطرق إلى الموضوع، لكن بشكل آخر" والدنا"

ولكبن ال علبى أن . ى منبره، أن هذا الطلب مشبروع، وممكبنمن عل" والدنا"أعلن 

وشبيعة ال يملكبون " كليبة الشبريعة"سنة يملكون كليبة أسبمها . يكون أساسه شيعة وسنة

ً . مثلها الواجب يقضي أن يُقضى عليه . فقد ذهب عهد النعرة الطائفية، وإن لم يقبر تماما

 ً هببا عببدد مببن شببباب الشببيعة، كليببة الشببريعة موجببودة منببذ أمببد، وقببد تخببرج من. تمامببا

والمعببروف إنهببا ليسببت حكببراً لطائفببة دون أخببرى، وعلببى الببذين يريببدون أن يعيببدوا 

وأشبار إلبى أن بعبض . الطائفية ويبعثوهبا أن يبدركوا أن بعثهبا ال ينفبع غيبر االسبتعمار

وجببه يلتقببون بببه مببع القائممقببام ومببدير شببركة . الببذين يببدعون ويطببالبون لهببم وجهببان

يحرضبون ببه العبوام علبى مثبل هبذا الطلبب، ال باعتبباره أداة خدمبة  الترامواي، وآخبر

 .وطنية وإسالمية، بل بدافع منافسة طائفية، ألنها مجال ظهور زعامة

لقببد هاجمببُت هببذه الجمعيببة بعنببف، وإن مسبباعيها لصببالح االسببتعمار، ومصببلحة 

ا لببه قببدمته. وإنهببا مثببار فببتن عواقبهببا وخيمببة ضببد العببراقيين وخاصببة الشببيعة. جيببوبهم

كانبت أمبارات اسبتغرابه ترتسبم . وراح ينظر فيها، وأنا أتبابع نظراتبه، ومالمبح وجهبه

وبعبد االنتهباء . تحت عينيه، تعبر عن استغرابه حركة حاجبيه، وتقلص تجاعيبد وجهبه

إسبمع قبادة هبذه الجمعيبة . مبا كنبت أتصبور أنبك سباذج إلبى هبذا الحبد: التفت إلي، وقال

. محترمبون فبي الوسبط النجفبي عامبة -على أية حال-ومؤسسوها من رجال دين، وهم 

ويستطيعون بكل إمكانية أن يستعينوا برجال الحكبم علبى إنبزال أيبة ضبربة بكبم، بينمبا 

فلمباذا تريبد إثارتهبا، الكبي تعلبن ذلبك؟ إن . اآلن لم يفعلوا غيبر وشوشبة مخنثبة ودعايبة

هبوا للمطالببة بتبوفير أن يقوموا بواجبهم وي -باعتبارهم رجال دين-كنت حكيماً فأدعهم 

مببا يجببب للنجببف مببن تببوفير الغببذاء والكسبباء، واإلصببالحات، وشببجب وجببود الجيببوش 

وذكببرهم إنهببم بمببا لهببم مببن وعببي دينببي وغيببرة . البريطانيببة فببي بالدنببا، إلببى أمثببال هببذا

فان استجابوا نكبن قبد . موروثة من قادة اإلسالم في وقفتهم وجهادهم في ثورة العشرين

وان رفضبوا وعارضبوا، اسبتطعنا عنبد ذلبك . ديداً له أهميته إلى جانبنااكتسبنا صوتاً ج

وفعببالً . قببم اآلن، وأكتببب هببذا. أن نفنببد اعتببذاراتهم، ونكشببف حقببائقهم، وبببنفس الهببدوء

 .إنها نظرة حكيم، وتوجيه مرشد. أبدلت كلمتي حسب إرشاده

ه، يدل على مدى صبره وشبجاعت .موقف من معذبيه وجالديه"زكي بسيم"وللشهيد

جرحوا أخمص قدميه بالمشرط، وكبسوا الجراح بمسحوق، . واندماجه في قضية حزبه

بهدف تعقيم الجراح، وزيادة األلم فهي تسبب حرقة شديدة وان كانت مؤقتة ورغبم هبذا 



 

 372 

تعجببب . كببان قويببا ومتماسببكا، وصبباح بوجببوه جالديببه أجلسببوا ألقببص علببيكم حكايببة

أن ضبربوه أكثبر مبن  فعلبوا هبذا ببه بعبد الجبالدون مبن هبذا الصبلب العنيبد، وكبانوا قبد

 ! أربعمائة عصا على أخمص قدميه

أمبر رئبيس شبرطته، أن يجمعبوا المصباحف مبن . وقص عليهم حكاية حاكم مستبد

وبعبد أن أتبم رئبيس شبرطته األمبر ! الجوامع والبيوت والمكتبات ليتخلص مبن اإلسبالم

أعمبى قبد جلبس علبى دكبة وجبد مسبتجدياً . خرج مبع رجالبه يتجبول فبي البلبد. كما أراد

ً ! جامع يقرأ القرآن وقبال لبرئيس شبرطته ألبم أقبل لبك، أتلبف جميبع . فثار الحاكم غضببا

فمببا هببذا؟ قببال رئببيس شببرطته يببا سببيدي، أنببا أتلفببت ! المصبباحف حتببى ال يبقببى إسببالم

المصاحف المخطوطة، ولكن ما فيها والشريعة اإلسبالمية قبد أسبتوعبها المسبلمون فبي 

 .لقرآن عن ظهر غيبصدورهم، وحفظوا ا

ليسبت الشبيوعية فبي : قال الشهيد زكي هذا ثم ألتفت إلبى نايبل عيسبى وجالوزتبه قبائال

فمبا . لقد دخلبت فبي أدمغبتهم. قدمي، لقد انتشرت بين كل العراقيين، من يحبها ومن يبغضها

 !هيهات أن تحولوا دون انتشارها فافعلوا ما تريدون. تنفعكم أن تدموا أقدامي، وظهري

لقبد أدهبش : قبال. علّي حكاية موقف الشهيد هذا ضابط من التحقيقات الجنائيةقص 

ً  -نايل عيسى- وراح . الذي كان يشرف على تعذيبه بنفسه، ويشبارك فبي التعبذيب أيضبا

 ً  .الجميع ينظرون ويستمعون له وهو يقص عليهم الحكاية كأن لم يكن قد لقي تعذيبا

ونشراتهم السرية التي  -السري-يمهم ولئن وقف فهد وحازم وقفاتهم من خالل تنظ

قبد حبدد موقفبه ورأيبه فبي " صبارم"فأن شقيقي حسين . توزع على المنتمين والمؤيدين

وفي الخطب التي ألقاها في شبتى " حزب التحرر الوطني"النشرات التي أصدرها باسم

ن المناسبات الوطنية التي قام بها حزبه، وفي كتبه المتعددة، خصوصاً خطاببه البذي كبا

فلبيس إذن . 09/02/0058يزمع إلقاءه في مكان أعد له فمنعته الشرطة وكان ذلبك فبي 

وقد أعلن ذلك بجرأة وشجاعة فائقة تحبدت كبل قبوانين . لدي ما هو أعمق مما أعلن هو

 . نوري السعيد التي رسمها له االستعمار

أن أعلبن ولقد شهدت موقفاً ال أكبتم القبارئ، إن الخبوف تملكنبي منبه، ولبم أجبرؤ علبى 

ففبي أعقباب حكومبة رشبيد عبالي، وعبودة . هذا الخوف إذ أن الظروف كانت حرجبة للغايبة

عبببد اإللببه ونببوري إلببى العببراق ثانيببة مببع هزيمببة رشببيد وفببرار قببادة الثببورة ضببدهم وضببد 

قببرر نببوري ورهطببه، إن علببى جميببع المببواطنين حببين يسببمعون السببالم الملكببي، . اإلنكليببز

الماشبي يقبف مسببالً يديبه، و الواقبف ال يتحبرك،  : ما يليعقوبات صارمة على من يخالف 

. دخلت أنا وأخي الشهيد وصديق مقهى البلدية، القريب من مقهبى الزهباوي! والجالس يقف

وقبف الجميبع، وتهيبأت والصبديق، ولكبن حسبين . وما أن جلسنا حتى عزف السالم الملكبي

انتهبى السبالم، عباد النباس . لكنه أصر. أمسك بأيدينا، توسلنا إليه همساً أن ال يوقعنا بورطة

لكن جندياً من فالحي العمارة أخبذ ينظبر إلينبا بعينبين تهبددان بانفجبار بركبان . إلى أحاديثهم

زميبل الجنبدي . أجاب ال عليك، أنا المسبؤول، والبزم الصبمت. همست بأذنه أترى؟. غضبه

أمببا صبباحبه !. نبباسال تكببن أخببي سبببباً فببي أذى ال: أخببذ يهدئببه، ويطلببب أن يببدع هببذا لغيببره
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 ! ويضع الحديد بأرجلنا" البصطال"الثائر، فيصر أن يكسر رؤوسنا بـ 

ولكببن حسببين باغتببه بتقببديم علبببة . طببال تهديببده، وصبباحبه يلببح ويرجببوه أن يهببدأ

أما هو فرفض، وأمبا صباحبه فتقببل، ورجبا منبه أن يأخبذ، ولعبل . السكاير له ولصاحبه

سبتغرابه .وزاد فبأولع لهمبا السبجاير وهبو يبتسبم .هكذا أقنعه، فأخبذ. لدى األخوان عذراً 

 :حركة حاجبيهح ثم توجه يسأل

 من أي بلد؟ وأي قبيلة؟ -

 .من العمارة: وأجاب بلهجته العمارية: مازال الجندي في حالة انفعال

 ال شك إنك فالح، وأبن فالح؟ -

 وإذا كنت فالح؟. نعم -

 ولكن األرض التي تفلحونها، ملك لكم؟. نتشرف -

-  ً  !لو كانت ملكاً لما صرت جنديا

أنا جئت هذه المقهى حين صار مروري . مشكلتي ومشكلتك. إذن المشكلة واحدة -

أمبا ! عليها بعد تعب أكثر من ثالث ساعات، كنبت أبحبث عبن حباجتين، الخببز والسبكر

السكر فلم أحصل على شيء منه مطلقاً، وأما الخبز، فعلى كل محالت البيع زحام كبير 

 نقل من محل إلى آخر، وما أبعد محل عن آخر؟وأنا أت

(. أراضبي دمحم عريببي: قبال الجنبدي)وأنت طبعاً أبوك فالح، أنبه فبالح فبي أرض 

ولكبن دمحم عريببي مالبك األرض هبو النائبب فبي . أعبرف، أعبرف: أكمل حسبين كالمبه

 ً ألببيس كببذلك؟ ومببن أجببل الحصببول علببى الخبببز والشبباي، أضببعت مببن . المجلببس أيضببا

ومببن أجببل أن تعببيش ويعببيش أبببوك، تمببوت مببن أجببل أن تبقببى . سبباعاتعمببري ثببالث 

؟ "ام البببروم"وسببأل حسببين الجنببدي، هببل سببمعت قصببة ! األرض ملكبباً لمحمببد عريبببي

فيهببا كببوخ لرجببل عجببوز يعببيش علببى بيببع المبباء فببي أببباريق، . إنهببا مقبببرة. أسببمع أذن

فقبد قببر وقبراءة في مدينة األمبوات، وت -جديد-ومشارب لزوار المقبرة ومن يأتي لدفن 

لكببن النبباس فوجئببوا ذات يببوم، بببذلك العجببوز يصببيح بببأعلى صببوته أمببام بنايببة . الفاتحببة

فيسببمع المتصببرف، ويسببمع مببدير الشببرطة، الشببتائم علببى المتصببرف، " المتصببرفية"

ويسببرع الشببرطة ويجببرون الرجببل العجببوز إليهمببا ! ومببدير الشببرطة، ووزيببر الببدفاع

 :صاح به مدير الشرطة. شموخ أمامهماوينتصب العجوز ب. بالركل والكفخات

 !.أنت مخبول، تشتم رجال الدولة بأعلى صوت -

 .أعطوني أبني: ردّ العجوز

 أبنك؟ أبنك عندي؟ أبنك منو؟ آنه منو؟ -

 !أبني أخذتوه جندي -
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 من أي وقت؟ -

 .من سنه -

 !وتطالب بيه قبل أكمال الخدمة، حقيقة أنت مخبول -

أبني لما أخبذتوا " ام البروم"أعيش من بيع الماء بمقبرة كنت . ال أبداً، لكن أسمع -

مات يدافع عن مكسببي اللبي أعبيش منبه، لكبن ام الببروم أنكرببْت : جندي إذا مات أقول

وراح تحولهه بلدية البصرة إلى كازينوات وحدائق، منين راح أعيش؟ وَعن من يموت 

الحكاية يا أخي أعتقد  أبني، عن قصوركم؟ وأبوه وأمه وأخواته يموتون جوع؟ هذه هي

وتبذكر إنبك تخبدم جنبدياً لتسباعد أبباك وأمبك ! لماذا، لم أقبف للسبالم الملكبي. إنك فهمت

حتى ماال يكفي لقماش يسبتر " أبوك"وبقية إخوانك، في أرض لم ينل منها من يزرعها 

 !أجسادكم

، أنببت ....أعببذرني، يببا أخببي أحنببه مببـ: نهببض الجنببدي، ومببد يببده يصببافحنا ويقببول

 ...علمني وآمر . أنت فتحت قلبي. ي، اعتبرني من هاليوم صديقكوعيتن

ولكنه علمنا معنى الشجاعة والثقة بالنفس والمنطبق . أدخلنا حسين في مأزق حرج

وأقسم إني لم أنسه أبداً، وما وضعت رأسي على وسادتي للنوم إال وتراءى لي . الرشيد

. عيني، وقد رثيته في سبع قصائد وجهه، منتصباً بقده وقامته الشامخة فيسيل الدمع من

لم أرثه بغير قصيدتين، ولبم أنبس أن أذكبره أيضباً، فقبد كبان " همام"وحين توفى ولدي 

ومبن غريببب الصبدف أن أبنبي تبوفي ولبه مبن العمبر اثنببان . يحبب أبنبي هبذا حبباً كبيبراً 

سبوف لبن أنسباهما حتبى أوسبد فبي ... أواه . وثالثون عاماً تماماً في عمر عمبه وشببابه

 !اللحود
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 الفصل الثالث

 
 

 


 بعد العاصفة اهلوجاء



   !  عذاب ولكنه هني

فخالل وزارته هذه عطل عدداً من الصحف، . على الحريات" السيد"وأشتد ضغط 

 ً حيبث كانبت تبرد . تجاوز المئتي صحيفة، ومنع دخول الصبحف العربيبة التقدميبة طبعبا

إلى العراق صحف مصبرية ولبنانيبة وفلسبطينية، أمثبال الفجبر الجديبد، النبداء الوفديبة، 

 .إتحاد الشعب السورية، وإتحاد الشعب الفلسطينية، وأم درمان

روج القطبار عبن السبكة، وما يدري أحد ربما كان سادته هم الذين دبروا قضبية خب

باعتبببارهم شببيوعيون  -قببرب المحاويببل-فببأتهم طببالب مدرسببة دار المعلمببين الريفيببة 

وكبأن الطلببة ال يبدركون أن البذي أعبدم قبادة الحبزب هبو . انتقموا إلعبدام قبادة الحبزب

وبعد التحقيق أصدر . لكن هكذا شاءت عقليته العفنة. نوري السعيد وليس ركاب القطار

قاً ضد األساتذة والمعلمين، إلى حبد الحرمبان مبن الحقبوق التقاعديبة، وعلبى قانوناً صفي

 .الرغم من أن لجنتي الشؤون الحقوقية قد رفضت مرسومه هذا، فإنه أستنفذ أغراضه

فبال غراببة إذن . بيتنا شعب عراقي، والشعب العراقي بأسره مبتلى بهبؤالء الحكبام

فقبد حكبم علبى أخبي دمحم علبي . إعبدام أخبيأن يستمر البالء أيضاً علّي وعلى أبي، بعبد 

إلى سجن نقرة السبلمان، وأُحلبت أنبا إلبى  26/5/0050بالسجن عشر سنين وأرسل في 

بنببباء علبببى تبببوقيفي فبببي  29/4/0050و  04/5المجلبببس العرفبببي األول مبببرتين فبببي 

 .في النجف خالل مدة فصلي من الوظيفة 0/0/0054

حيث أقام ليلة إعدامه في بيت رفاق مطالً شاهد أخي دمحم علي إعدام شقيقنا بعينيه، 

على ساحة باب المعظبم، وسبمعه وهبو يتقبدم بخطبى متزنبة نحبو المشبنقة، ينشبد مطلبع 

 :لجواهرياقصيدة أستاذه 

 أتنلذذذذذذذذذم أم أنذذذذذذذذذت ال تنلذذذذذذذذذم

 

 بذذذذذأن جذذذذذرا  ال ذذذذذحايا فذذذذذم 

 :ولما اعتلى المشنقة قال ما معناه 

ذات المكبان البذي كنبت أثيبر  من المناسبة الطيبة إن منصة اإلعدام نصبت لبي فبي

 !منه المظاهرات الوطنية
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القببض فبي دار مطبعبة  "دمحم علبي"وبعبد أكثبر قلبيالً مبن أسببوع، ألقبي علبى أخبي

هنباك، فأشبار إلبى " مالبك سبيف" حين أخذ إلى التحقيقات الجنائيبة، لقبي النبذل. الحزب

عي يقبف أمبام إن هبذا هبو أخبو حسبين، فبافعلوا ببه أعنبف العقباب، إن الشبيو: الجالدين

إن عنبده . عبذبوه لتنتزعبوا منبه مبا عنبده. الرشاش بكل جرأة، ولكنه ال يحتمل التعبذيب

روى أخي دمحم علبي حديثبه هبذا وحبين قبال عبن الشبيوعي قبال، !. بعض ما ليس عندي

علقبت، حقباً أثببت أنبه لبيس شبيوعياً قببل أن يخبون، ألنبه سبلم أمبره . هذه كلمته ببالنص

ربمبا كبان جاسوسباً منبذ كبان، ! ، كما أنه لم يبالق أي تعبذيببدون أن يقف أمام رشاش

كان أخي هبذا مصباباً بقرحبة المعبدة، وقبد انهبارت !.وآن أوان الكشف عن هويته بنفسه

يقببف مالببك فيوصببي الجالديببن بضببربه مببا . صببحته أكثببر، بعببد مشبباهدته إعببدام شببقيقه

جولته منذ أمبد وداس ال غرابة، لقد فقد ر. استطاعوا بقوة، وهو يشرف عليهم بال خجل

ضميره بنعله، من أجل أن يبقى حياً، يمأل كرشه كأي حيبوان ال يبدري إن المبوت حبتم 

 .وأن اللعنة عليه أبداً ما طرأ ذكر أسمه. البد منه وال فرار

سببافرت إلببى بغببداد، بعببد أن  04/5/0050حببين أُحلببُت للمجلببس العرفببي األول فببي 

يصبدر علبّي حكبم فبال أحبب أن أثقبل علبى  فقد كنبت أخشبى أن. أعدت أهلي إلى النجف

 .0056الطيبين الذين حملوا مسؤوليتهم تجاههم حين أخذت مخفوراً في بداية عام 

اقتصبببرت علبببى أخبببذ أسبببماء الحاضبببرين . فبببي الجلسبببة األولبببى لبببم تجبببر مرافعبببة

كان عددنا جميعاً ثالثين، منهم أربعة سجناء في نقرة السلمان، واثنبان كانبا . والمتهمين

عببد "في الجلسة الثانية بدأ الشرطي يدخل واحداً بعد آخر حسب طلب الحباكم . ينهارب

وهبو مبن أهبالي ..." جبودي "ناداني هذا الشبرطي النبيبل، أتبذكر أسبمه ". هللا النعساني

قبال أقتبرب وأسبتمع، فربمبا . قلبت نعبم. أنت علبي أخبو حسبين؟: الحلة، وقال لي بهدوء

وأسبتمر أنبا شبهدت الحكبم علبى شبقيقيك ! كذكرك أحبدهم لتعبرف كيبف تبدفع عبن نفسب

خلصبت مبن ! إذا نجوت من حكبم النعسباني أنبت سبعيد. حسين ودمحم علي، هللا يساعدكم

 ! عزرائيل

ولبم يوكبل محاميباً غيبر واحبد . في هذه الجلسة حضبر كبل المتهمبين عبدا الهباربين

وال أدري وآخر لبم يكبن فبي الواقبع مبن الشبيوعيين، . فقط، كان هو أيضاً من المحامين

آنه بيك ما كنبت : ، هكذا"صالح جبر"سر اتهامه، لكنه أخذ يكرر ذكر صاحب الفخامة 

! حاضر بالنجف من بلغتبوا المتهمبين، أصبال هبا المبدة كنبت فبي بيبت صباحب الفخامبة

كبان ضبمن المتهمبين ولبم يحضبر أصبالً، وأسبتثني أيضباً "  موسبى صببار"والمحامي 

ن يسببتعرض وجببوه المتهمببين، فيشببخص مببن الحبباكم أمببره أ! باسببم صبباحب الفخامببة

هو ليس من فئة سياسية، ولكنه يُسأل ليشخص الشيوعيين أو . أمر هذا غريب! يعرف؟

 .من يعرف من هؤالء الماثلين أمام المحكمة

جاء أسم موسى أوال كواحد مبن الغبائبين وبعبد هبذا لبم يُبذكر مطلقبا، والببد إن هبذا 

ة، ألنه دَفان أمواتهم، فيكبون أحبد أولئبك قبد بوجهاء الشطر" مهدي صبار"لعالقة عمه 

والمحامي موسبى فعبال كبان مبن حبزب . أيضا" صالح جبر"شفع عند صاحب الفخامة 
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 . عبد الفتاح إبراهيم، وهو فتى هادئ وحيادي رغم انتمائه المذكور

أجاب أعرف أنه نجفي، وأعرف والبده، ولكبن لبم أره منبذ سبنين وال !. عني: سأله

 ً كان هو " رزيج"ثم نودي على الشاهدين من شرطة الشعبة، أحدهما . أعرف عنه شيئا

أشتبه النعساني حين سأل عبن . موكالً إليهما أمر مراقبتي، أيام فصلي" هادي"وزميله 

بأن " رزيج"، وحين أستمع إلى شهادته لخصها "غزيل"ضن أنه " ارزيج"أسمه وقال 

كل يوم . المعلمين، وآنه أمشي وراهمهذا المتهم، كان يقصد الحديقة العامة مع عدد من 

 !قبل غروب الشمس

 سأله الحاكم بحدة شكانوا يتحدثون؟ والحديقة خاصة بالشيوعيين؟

 !أجاب سيدي، يسولفون ويضحكون

 ! بس -

 ...أي سيدي  -

 وأنت تمشي قريب منهم؟ -

 .بيني وبينهم خمس أمتار. ال سيدي -

ذنب اليخلي مثلك يمشي . مو ذنبك" غزيل"مو " أحميّر"تضجر الحاكم، ولك أنت 

 !.ويراقب ناس تعبانين على أنفسهم

 ً علبى إنبي !. قلت في نفسي أهذا هو النعسباني، هبذا لبيس بعزرائيبل، إنبه يببدو لبي طيببا

قال ما رأيت منه شبي . الشاهد الثاني، كان أحسن منه! كنت أسمع كثيراً بأنه مثل في القسوة

ومبببن زمبببان أدري بيبببه . درببببه ويجبببي بدرببببهمبببوزين، وال شبببفته أخبببتلط بأحبببد، يبببروح ب

وتقدم مفوض الجنسية والسبفر، كبان خفبر . بالناصرية، هو ما كان بالنجف أيام المظاهرات

يوم أوقفت، وأجاب إني ال أعلم عنه شيئاً، فقط كنت في خفر يوم جيء ببه، أنبا عبن شبؤون 

لبم يسببق لبه أن سبمع فقبد أدلبى بإفادتبه،  بأنبه " خضر"أما مأمور المركز ! الجنسية والسفر

باسمي أو رآني، ويوم أوقفته لقيني في الطريق وسألني ماذا تريدون مني؟ فسألته من أنبت؟ 

فلخبص إفادتبه أنبا رافقبت مظباهرات النجبف ...." قاسبم "بعده تقدم مفوض الشعبة الخاصة 

قبل إنبي أعرفبه جيبداً، كمبا أعبرف أنبه كبان قبد نُ . سبعة عشر يوماً، ولم أره بين المتظاهرين

 .من الناصرية إلى ناحية بني سعيد

هنببا حاولببت أن أخببرج كتبباب مديريببة معببارف الناصببرية، الببذي يتضببمن تببأريخ يببوم 

ثم تأريخ ورقم كتاب نقلبي إلبى مدرسبة  00/0/0056مراجعتي لها بعد إطالق سراحي في 

. تتهيأت بهذا بعد علمي بتواريخ أيام المظباهرا. رمة بني سعيدمأصيبح وإقامتي في ناحية 

أحد الحكام المدنيين تظاهر كأنبه يبريض يديبه وكتفيبه، فمبد نصبفه إلبى البوراء، وأشبار إلبّي 

ألتفبت أيضباً، " النعسباني"ولكبن الحباكم . -أن ال تخبرج مبا تريبد-برأسه إشارة فهمبت منهبا 

ولكنه قبال أنبا ال أعبرف، لمباذا حشبر إذا ال يوجبد ببين ! وقال لي الكل ما اتهموك فماذا تريد

سبيدي،  -:ن يتهمه؟ هنا نهض ممثل التحقيقات الجنائية عبد اللطيف الوتار وأجابالشهود م
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صببنف ضبببط فببي وكببر . مديريببة التحقيقببات الجنائيببة قسببمت المتهمببين إلببى ثببالث أصببناف

وصنف عرف أنه منظم إلى أحد األحبزاب العلنيبة المتهمبة . فثبت أنه من الشيوعيين. سري

وصنف ثالث لم يكن منتميباً إلبى حبزب  -مندس- باليسارية، فروقب حتى ضبط أنه شيوعي

 .وكان المشار إليه من هذا الصنف! ولكن يشاع أنه متهم باالنتماء

غريبب : النعساني أنفعل كثيراً، وراح يسخر من كيفيبة االتهبام، بصبوته الجهبوري

أمركم مديرية التحقيقات الجنائية في بغداد، توعز إلى شرطة النجف، تتهم شخصاً يقيم 

! احية بني سعيد في لواء الناصرية باشتراك في المظاهرات التي تمت فبي النجبففي ن

 كيف تم هذا، بالرادار؟ يعني هم هذي مادبرتوهه، مومهزله؟

أنا موقن بأن بين موظفي الدولة أمثال الحاكم الذي أشار برأسه كثير مبن ال يهبون 

المتهمين لم أتعلق بأحد وال  وأنا من بين. عليهم أن يقبلوا اتهام الناس بدون مبرر ودليل

أعرف أحد يمكن أن يهتم بأمري فالجميع يسيطر الخبوف علبيهم، فبال ينتصبرون ألحبد 

اللهم إال من كان بعيداً عن التهمة بجالء، كأن يكون من " نوري السعيد"تعاديه حكومة 

تهم تبم لبم أكبن أول مب. أتباع أحد األحزاب الوطنية األخرى، فهو يهتم تأديباً له وتحذيراً 

وصدر القرار، بعد جلسبة اسبتراحة، . استجوابه ومحاكمته، ولكن األكثرين كانوا بعدي

وال أنبس أن أذكبر إن الحباكم النعسباني قببل أن يسبتجوب ! لقد حكم علبى الهباربين فقبط

متألما لوالدنا الشبيخ كيبف لبم تنصبفوا هبذا الرجبل  -مؤنباً والئما-الشهود، خاطبني بألم 

ه الغصببة واآلالم مببن أجلكببم، واحببد يُعببدَم، والثبباني يُسببَجن، والثالببث العبباجز، فتسببببوا لبب

 انه على أية حال موقف نبيل، فأين ما قيل عنه؟ ! يحاكم، اتقوا ربكم وأنصفوه

 

    يف خدمة املستعمر والرأمسالية

لبي سبابق معرفبة، بمفبوض الشبعبة . كان حضوري إلى المجلبس العرفبي قببل يبوم

إحبدى المبرات . ذلبك أن سببق وتحبرى بيتنبا عبدة مبرات. يّ قاسم أو هو الذي تعرف عل

دمحم "بحجة وجود كتب لشقيقي الشهيد حسين والحقيقبة أنهبم كبانوا يبحثبون عبن شبقيقي 

ً " علي . وحين جاؤا للتحري، كان أخي مختفيباً فبي بيبت والبدي. الذي كان يعيش متخفيا

. ، والروايبة المصبريةوقادهم أبي إلبى سبرداب فيبه مجباميع مبن مجلبة الثقافبة، الرسبالة

فحجبنباه " ِحببْ "كبان فبي األصبل موضبع إنباء مباء . وكان مخببأ أخبي قريبباً مبنهم جبداً 

بجدار وفتحنا له فوهة مجاورة لدرجات السرداب والتي هي مبن داخبل البيبت، فالنبازل 

إلى السرداب البد لبه مبن وضبع أقدامبه علبى الفوهبة، غطاؤهبا كبان خشببياً نهيبل عليبه 

لكننببا لببم نببدخل الشببرطة . مببن نببوع أرضببية السببرداب المجبباور للفوهببة تراببباً كثيببراً 

" قاسبم"لبو لبم يبَر . والبد أن أخي قد لقي عناء من كتم أنفاسبه. المتحرين من هذه الجهة

أن هذه مجالت عربية معروفة وغادر المكان يسأل عن مكان أخي الخاص، فبرد عليبه 

 . 0059نا منذ كان عام انه ال يسكن في النجف أصالً، إنما هذه عند: أبي

في الفندق الذي أعتدت النزول فيه، وجدت قاسم مع بعض التجبار مبن النجبف مبن 

وقبد . وقررت أن أختصر به بضع دقبائق، وكبذلك فعلبت. صنف تجار أدوات السيارات
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قلت ال بد أنك متزوج ولك . وقبل أن يبادرني بكلمة. دهشت إذ وجدته في غاية االنفعال

عينيك، وتذكر إن لي زوجة وأطفبال، فبال تحبرمهم منبي وتحرمنبي  ضعهم أمام. أطفال

ردّ علّي أنبا آسبف إننبا نضبع فبي . منهم، وأنت ال تجد مبرراً أو مبرزاً جرمياً يدينني به

رقابنا قيود الذلة واالستعباد بمالحقتنبا األبريباء مبن النباس الفقبراء مبن أجبل أن يطمبأن 

اذ أعمل وأنا أعتقد أني أحبافظ علبى كيبان دولبة كنت يا أست. أرباب المال ويناموا بأمان

ثبق أنبي غبداً . ولم يكن في حسابي إنبي ككلبب يَشبلونه علبى مبن يعادونبه وحسبب. وأمة

لقبد أفقبت . سأقف إلى جانبك وجانب اآلخرين ممن لم أجبد مببرراً أو أي سببب ألدانبتهم

، حتى وال أبنائهم إن المسؤولين ال يتهمون األغنياء وأرباب المال بأية تهمة. من غفلتي

أنبا أسبتحق الترفيبع منبذ . ولكنهم يصدقون على أمثالكم كل مبا يشباع. في فترة المراهقة

واليببوم وبمناسبببة مجيببئ إلببى المجلببس العرفببي حببول . شببهرين، وعبثبباً طببال انتظبباري

إنببك تسببتحق الطببرد، بببل تكسببير : قضببيتكم، راجعببت مببديريتنا، فببإذا بالمببدير يهببددني

! بنبباء األشببراف ألنهببم أبنبباء أغنيبباء لكببي تسببتدر الرشببوة مببنهمإنببك تطببارد أ! جمجمتببك

فما بالك تطارد أبناءهم؟ إنك . األغنياء من فضل هللا عليهم أبعد من أن يكونوا شيوعيين

سبأعلمك ! أخرج سبأعيد إليبك عقلبك: ثم صرخ بوجهي. تحريت دورهم، فماذا وجدت؟

ب ببالترفيع، إنبك ال تسبتحق كيف يجب أن تفهم األمور، وأسلم علبى مبا بيبدك وال تطالب

ثببم أضباف قاسببم أتعبرف مببن يعنبي بهببذا؟ أنبه يعنببي حسبن عجينببة وعببد الوهبباب ! ذلبك

ولكنبه تبابع أنبا تحريبت داريهمبا . لزمبت الصبمت. الرفيعي وأبنيهما أنيس وعبد األميبر

وتبدََخل بعبض الوجهباء والمسبؤولين وحبالوا دون إلقباء . حقيقة، وعثبرت علبى منشبور

 !ولكن حسن هو الذي أتصل بالمدير وأدعى هذا الزور! القبض عليهما

وكانببا مببن أنشببط الطلبببة فببي الحركببة . الحببق أن أبنيهمببا كانببا مببن طببالب الثانويببة

وليسببا كأبويهمببا فببي كببل . كانببا مثبباالً للخلببق السببامي واألدب. الطالبيببة والعمببل الحزبببي

فطلبب " لسبعيدنبوري ا"وقد سافرا للدراسة خارج العراق، وتبعهما شبغب . تصرفاتهما

فببأعلن أحببد النببواب فببي . مببن حكومببة لنببدن أن تطردهمببا مببن الجامعببة ومببن بريطانيببا

إن من العبار أن تمتثبل حكومبة صباحب الجاللبة ألوامبر بغبداد بطبرد طبالبين : المجلس

 .ولم أعرف بعد أين وماذا انتهى أمرهما! يدرسان في جامعاتها

مع رجال اإلدارة والشرطة حسن عجينة كان كأي ذي مال، يؤسس عالقات وثيقة 

ويقببيم لهببم المببآدب الفخمببة، ويقببدم الهببدايا بالمناسبببات، وكببذلك عبببد الوهبباب الرفيعببي، 

وإضببافة إلببى هببذا أن محضببر . لتمشببية أعمببالهم" بهلببول"وأسببمه المشببهور بببين النبباس 

فمبا كبان متملقباً وال ذا تجبارة، " حسبن"هذا أهبون مبن " بهلول. "حسن دائما غير نزيه

وكانبت لبي معبه صبحبة، . وهو في الحقيقة بسيط ولذا أكتسب هذا االسبم. مال ولكنه ذو

لكني فوجئبت يومباً ببه يقبف أمبام حبانوتي يصبيح ببي بصبوت متبألم، لبيش علبي؟ ببيش 

إنبه . تطلبني؟ ليش سبب على أبني مطاردة الشعبة؟ هالواحد عندي، ليش تأذيني؟ بُهبتُ 

وقبببل أن أرد . اً، ولبم يتصبل ببي أببداً لسباذج حقباً فلبم تكبن لبي بابنبه صبلة مباشبرة مطلقب

 !عليه، ذهب يواصل سيره في الطريق
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إن الدولة بكل أجهزتها إنما هي الحارس للبرجوازية . هكذا إذن وعى الحقيقة قاسم

 .وسلطان رأس المال

 

   فرتة هدوء وليست فرتة أمان 

فبي  0042بقيبت حتبى عبام  0050بعد أن نجوت من أحكام المجلبس العرفبي عبام 

فوضبع . هدوء نسبي، أقول هدوء نسبي، ذلبك ألن فكبري مبوزع ببين مبا يمكبن أن يجبد

. ألن االسببتقرار يتببيح للنبباس أن يتفهمببوا حقببائق األمببور. حكامنببا ال يعببرف االسببتقرار

وبين ما يردني مبن . والوطنيون ال يكفون عن فضح األوضاع السياسية والنوايا المبيتة

عد حادث إعدام ابنبه أعلنهبا الوالبد حربباً شبعواء مبن فب. أخبار عن أبي وثورته المنبرية

 .على منبره على الحكم المتهرء فسانده النجفيون خصوصاً الكسبة والعمال

وأحباول أن أدرس أسبباب . أحياناً كنت أشبغل نفسبي فبي مالحظبة أوضباع أطفبالي

فقبد أكبرهم، وكان قد نال الحظ األوفبى مبن العنايبة بطفولتبه األولبى، . اختالف طباعهم

حين  0050كان كل شيء موفوراً، سواء من ناحية ثمنه أو من ناحية وجوده حتى عام 

بدأت أمورنا المعيشية تتأزم، كنت أهيئ له اللعب والملبس، وأعني ببه سباعات الراحبة 

أمبا اآلخبرون . في البيت، وأصحبه معي إلى النادي، أو سائر النزهبة التبي أتمكبن منهبا

 .ت، وسببت لبعضهم شيئاً من الحرمانفقد كانت الظروف قد اختلف

ورغم كل ما أبذله مبن . هذا الطفل األكبر يقسو على أخيه وأخته قسوة ال مبرر لها

توجيه ونصح وتحبذير، انبه ال يعبرف اللعبب وال الدعاببة، ويبولي الدراسبة والتحضبير 

لبريئبة، ، فأنه يمتباز ببالمرح، والدعاببة ا"همام"أما أخوه األصغر منه . االهتمام الالزم

وفيببه حنببو علببى اآلخببرين ملفببت للنظببر، فهببو ال يعطببى شببيئاً إال وطالببب بحصببٍة لغيببر 

فبإن دموعبه  -ولبو بلطبف-الحاضر منهم، إنما يدهشني في سرعة انقباضبه إن زجرتبه 

تنهمر بسرعة مذهلة، لماذا؟ كذلك هو يعتمد على ما يسمع من المعلم ومبا يؤديبه أمامبه 

فبي " دمحم"مدرسة إلى اللعب مع أخته وأخيه الصغير على السبورة، وينصرف خارج ال

 . لعبات يبتكرها ويندمج بها، يمثل بائعاً وهم المشترون، أو معلما وهم التالميذ

التببي جبباءت فببي تسلسببل الببوالدات بعببده، رقيقببة المشبباعر نحببوهم " أحببالم"أبنتببي 

 ً ى تببنهض بحاجببة إلببى المبباء حتبب -خببالل تنبباول الطعببام-ال تكبباد تحببس بأحببدهم . جميعببا

مسرعة لتقديمه، إنها عصبية، ومرد هذا إلى ما أصيبت ببه مبن عبارض مفباجئ كانبت 

نتيجتببه حببين كبببرت أن ظهببرت عنببدها فأفببأة، كانببت مببدعاة هببزل أخويهببا منهببا بدعابببة 

. وطالمببا أطلقببا عليهببا أسببماء مزريببة، أو غنببوا بأهببازيج مثيببرة لعصبببيتها. مزعجببة لهببا

ة سببنةً مببع عرضببها علببى طبيببب فزالببت الفأفببأة وبسبببب فأفأتهببا أخببرت دخولهببا المدرسبب

كانبت أمهبا تغلبق عليهبا بباب البيبت حبين . فأدخلتها المدرسة وواصلت دراسبتها بنجباح

وحدث أن أخذت دجاجبة بالقوقبأة " نوال"تخرج للسوق، وتترك عندها أختها الصغرى 

! مما أفزع الصغيرة فرمتها بسبكين كبيبرة كانبت قريببة منهبا فانكسبرت رجبل الدجاجبة

. فسارعت وضمدت الدجاجة بخرقة شدتها على الكسر بعد أن أدنت العظم إلى المفصل



 

 382 

كانت تستقبلني لتأخذ مالبسبي إلبى حيبث أعلقهبا، فأسبلمها لهبا لكنبي أحمبل عنهبا بشبكل 

 .تبدو أنها هي التي تحملها

ذو خيببال خصببب، يجبرنببي كثيببراً أن أصببغي إليببه وهببو يسببوق حكايببة " دمحم"ابنببي 

ومبرة حبدثني، أنبه رأى عمببه . مبر وعجائبب مبا رأى فيبه مبن حيوانباتصبعوده إلبى الق

وكبان سبريع ! في مقهى على النهر، وأن شرطياً كان يرقبه، فخفبت أن أناديبه" حسين"

وتميببز بصبببره فببي تحمببل مببزاحهم القاسببي . االنسببجام فببي اللعببب والمببزاح مببع أخوتببه

السبمراء حبين " نبوال"و. أحيانا، أو حتى تحمبل اعتبداءاتهم عليبه دون تبذمر أو شبكوى

ترعرعت كان نطقها جيبداً، كانبت مولعبة بتقليبد مبا تسبمع وتبرى، وتسبارع إلنجباز مبا 

ولكببنهم يضببحكون منهببا . يكلفهببا بببه اآلخببرون فترضببيهم بمرحهببا وتببتملقهم لتسببكتهم

بدت حين تمت أنوثتها أكثبر أدببا والتزامبا . لشدة سمرتها" السخلة"ويطلقون عليها أسم 

 : خدمة البيت مضافا إلى وظيفتها كمعلمة فنظمت فيها قصيدة مطلعهاوحبا لوالديها و

 نوا  يا سمراء يا  اليذة

 

 يا ب جة البيت بذال  انيذة 

 
التبي تصبدرها جمعيبة النهضبة فبي كبربالء، "...." وقد نشرت القصبيدة فبي مجلبة 

       .مسؤولها الشيخ عبد اللطيف الدارمي

*  *  *
الحر الذي يلجئ النجفيين إلى القيلولة في السبراديب ظهيرة يوم من أيام آب، حيث 

. العميقة، نسيته في لحظبة فبارقتني فيهبا الغفبوة التبي اعتبدتها بعبد الغبداء بفتبرة قصبيرة

غببادرت مكبباني وأهلببي جميعبباً مستسببلمون للراحببة المعتببادة تلببك، وتوجهببت إلببى وادي 

 :قولهو" وادي السالم"السالم، كنت كالشاعر علي الشرقي في قصيدته 

 طلبذذذذذت ابذذذذذن عبذذذذذاد فألفيذذذذذتا صخذذذذذترة  

 

 ويذذذذد ريشذذذذت هذذذذذا  ذذذذري  ابذذذذن عبذذذذاد 

 
أردت ذلبك . لم أُزْر قبر أخي يوم قصدت النجف على أثر سماعي خبر الحكم عليه

لسببت أعببرف لمبباذا؟ !فردتنببي رعببدة غريبببة هزتنببي هببزاً وتببراءت لببي مخبباوف كثيببرة

بعببض األبيببات دون أن هيببأت  22/4/0049م يببو.... فلزمببت نفسببي أن تهببدأ إلببى حببين

، وكأنبه ينباديني، يعباتبني، 02/6/0049م وقبد انبدفعت اليبو! أتمكن من مواصلة البنظم

ولكن كيف؟ أنا ال أعرف عن مكان القبر، سبوى إشبارة مبن ! ويؤنبني على ذاك الجفاء

أبني كفاح الطفل إذ ذاك، وقيل لي أنبه قبرب قببر الشبيخ ْبنَيَّبه، وهبي بنايبة واسبعة تعبود 

واتجهت نحبو . بني الم في لواء العمارة، سميت بأول دفين وأسمه تصغير بنتلزعماء 

 :فأجهشت بالبكاء منشدا. إني أمامه، وكأني أمامه هو. فأصبت. هذا

 وحقذك لذن أنسذاح لذن أعذترف الستلذتو 

 

 ولكنني شذتخ  صبذتور علذى البلذتو  

 أبتثذذذذذتك فتاسذذذذذتمنني أحاديذذذذذ  لذذذذذتوعتي 

 

 الشذذتكو ف ذذا أننذذي يذذد ج ذذت أستمنذذتك  
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 ألذذذذذذ  عذذذذذذتلي الذذذذذذتدهر حتذذذذذذى كأننذذذذذذتي

 

  ذذذتدوف لذذذه مذذذن بذذذين أوكذذذار  مذذذتأو  

 ويد كنت لي صذبرا ويذد كنذت لذي ِحجذى 

 

 فلم أختت  التدهيا ولذم أرهذت  الذلو  

 وفاريذذتتني يذذا  ذذتوء عينذذي ويذذا هذذتو    

 

 تنسذذذمه أنذذذتفي فتنشذذذتت كمذذذتا أهذذذو  

 إذا بذذذذي  ريذذذذ  فذذذذي الحيذذذذاة تذذذذتنوشني 

 

 تصذذذو  وال تذذذتقو  نالذذذت  كذذذم كانذذذت  

*** 



 ااخذذذذذذتي ومذذذذذذا أحلذذذذذذى أخذذذذذذـي  أيول ذذذذذذتا

 

 إذا َرَدَدتْذت ا الذنفس عذتادف ب ذا نشذذو  

 فقذذذتدناح فتقذذذتد النجذذذتم مذذذن ي تذذذدي بذذذه 

 

 

 ويذذتد بنذذد المسذذتر  ولذذم نبلذذغ الشذذتأوا 

 حذذذذرام عذذذذتلى يذذذذتلبي السلذذذذتو  كأننذذذذتي 

 

 أعذرف الصحذتواستكرف بأحزاني ولذم  

 ويذذذتد طذذذتويت مذذذن بنذذذد  فقذذذتدح فتذذذترة 

 

 ولذذم أتذذترح الذذتكر  لتنمذذتد وال سذذتلو  

 ختيذذذذتالك لذذذذم يتبذذذذتر  عيذذذذتوني كأننذذذذتي 

  

 أطذذتارحك ا شذذتواش وال ذذتـم والنجذذو  

 كذذذذذذذذتأنك تذذذذذذذذتلمحني كذذذذذذذذتأنك عاتذذذذذذذذ  

 

 كذذذذأني علذذذذى تقذذذذديم عذذذذذري ال أيذذذذو  

*** 



 أخذذذذذتـي جتفذذذذذتانا ا يتربذذذذذتون وعتافذذذذذتنا

 

 أخذذتال نا شذذذأن الذذذذي فذذذـر مذذذن عذذذدو  

 ويذذذذتد صذذذذا  الزمذذذذان بشذذذذتملنا. أاخذذذذتيـ  

  

 

 فأنذذتت هتنذذتا  ذذاو ويذذتا طتيتبذذته مثذذتو  

 تذذذذذت من جذذذذذتثمانا يفذذذذذي   ش تامذذذذذتة   

 

 على ر م ما يد ب  أعتدا  مذن دعذو  

 تكذذرر مذذن مسذذتتنبدي النذذتا   ذذتد مذذتن 

 

 إيذذتمانه الذذتبغي والطذذتغو يتكافذذت  فذذي  

*** 
 ف ذذذل تذذذتدري بطذذذه ومذذذا جذذذر  وطذذذها

 

 عتليه من ا رجذا  إذ لذتم يكذن رخذتوا 

 سذذذذذذجين بقذذذذذذتفر شذذذذذذ   عذذذذذذتنا مذذذذذذتزار  

  

 على أنه يذد أحسذن الصذبر فذي البلذو  

 يذذذذذذتجر بترجتلذذذذذذتيه التحتديذذذذذذتد كتأنذذذذذذته 

  

 

 

 ومذذذا عذذذرف اللت ذذذتواأداة بت ذذذتا يل ذذذتو  

ذذذذـد حتبذذذذتل حتياتذذذذته   ويتحذذذذتل  أن لذذذذتو ما

 

 وحتالفذذذذتنا نصذذذذر لنمحذذذذتوهمو مذذذذتحوا 

***  
 وأمذذذذذتا أنذذذذذتا فتالحتمذذذذذتد   فذذذذذي عتنذذذذذتا   

 

 ويد أبنَدْف دنيتاي عن عيشذَي الصذفوا 

 وزيذذذذذذتد بأعذذذذذذتبائي وأ ذذذذذذتقل كاهتلذذذذذذتي 

 

 يذذتذ  ولذذتن ياذذتلو ولكذذتن جذذتيدي لذذتن  

 



 

 384 

 أاخذذذذذتي تجذذذذذتو  الذذذذذذكرياف بخذذذذذتاطري

 

 وهذذا أنذذا ذا أستتنذذترد الذذتمر والحلذذوا 

 م ذذذذتت بنذذذذ  أيذذذذتام علينذذذذا وعيشنذذذذتا 

 

 رخذذذذـي ولذذذذذاف الحتيذذذذتاة كذذذذتما ن ذذذذو  

 تذذرف المنذذذى كالذذتطير فذذذوش  ر وستنذذذتا 

 

 فتت فتو القذتلوب الناب ذتاف ب ذا هفذتوا 

 وت ذذذذذذذتتز للنغذذذذذذذام تسمذذذذذذذتع لتحن ذذذذذذذتا 

 

 وتتطذذترب للطيذذتار إن أرسذذتلت شذذتدوا 

 حيذذذذذذ  تبتدلذذذذذذتت: ودارف بذذذذذذتنا ا يذذذذذذام 

 

 لنذذا فِذذتَكٌر يذذتد مجذذتت اللذذتن  واللت ذذتوا 

 أحذذذذذتبت متيذذذذذتادين الترجذذذذذتا  وأولنذذذذذت 

 

 بحذذ  النذذت ا  الحذذتر مذذذ صذذوته دـو  

 وعتفتنذذذذذذذتا لذذذذذذذذاذاف الذذذذذذذتحياة كأنمذذذذذذذتا 

 

 عشتقتنا الشتقتا حتى  تدونا به نشو  

 جذذتوَر التبذذتالمين وعستف ذذتمنتصذذتارع  

 

 صذذراعا ولذذم نركذذ   ذذترورا وال زهذذوا 

*** 
 ذذذذذتت  مكرمذذذذذتا  أاخذذذذذتي شذذذذذ يد الحذذذذذتق ما

 

 صحتائفك الغتراء في الذدهر ال تطذتو  

 علذذى  توئ ذذتا يمشذذي الشذذتباب منذذتافحا 

 

 و ذذذتايته تحتقيذذذتق  تايتذذذتك القصذذذتو  

 أاخذذذذذتي لذذذذذو أن الذذذذذتدمع يترجذذذذذتع ميتذذذذذا  

  

 

 بكذذتيت بكذذا الذذراجين مذذن رب ذذم عفذذتوا 

 وأذريذذذذتت دمذذذذتع الذذذذتنين أحمذذذذتر يانيذذذذا 

 

 ولتكذذذذذتنه واحسذذذذذترتا  بذذذذذتال جذذذذذتدو  

*** 



 بنفسذذذي مذذذن لذذذم ياغلذذذ  الدهذذذتَر صذذذبر 

 

 مت  ذذذتر  حتذذذى لذذذد  خصذذذتمه تذذذترو  

 يَْشذذذتكا يومذذذا عنذذذتاء  بنفسذذذي مذذذن لذذذتم 

 

 وحتذى  ذذتدا مذذن  تقذتل أعبذذتائه نت ذذتوا 

 بنفسذذذذذي مذذذذذن  ذذذذذتحى بكذذذذذل حيتاتذذذذذته 

 

 وخر صريع البغذي كالغصذن يذد ألذتو  

 بنفسذذذذذي صذذذذذترينا مذذذذذتا ألينذذذذذت ينذذذذذتاته 

 

 وحذذتاو  كاإلعصذذتار لذذم يذذأل  الرهذذوا 

 بنفسذذذي صذذذلي  التنذذذتود عتانذذذتق عذذذود  

 

 مذذتع الفجذذر وا نسذذتام داعذذتبنه نشذذو  

 تنتطذذذتر مذذذن اردانذذذه  التفجذذذتر بالنذذذتد  

 

 ويذزداد عذتطر الذتورد إن هذو يذد ألذو  

 سذذذيبقى مذذذد  ا جيذذذتا  ذكذذذراح مفخذذذترا   

 

 سذذتالم عذذتليه فذذي الحيذذاة وفذذي المثذذو  

كبان صببدى نحيببي وإنشببادي يبرتطم بجببدران القببور المكتظببة فبي مدينببة األمببوات  

تحبت وطبأة حبر السبموم فبي لست أدري كيف مرت الساعة ونصف، . فيعود رنينه إليّ 

 وكيف استطعت أن أواصل في ارتجال بقية القصيدة ولست أعهد فّي . صحراء النجف
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وحبين حلبت مصبيبتنا ببه، عبدت  0006لقد تركت نظم الشبعر منبذ عبام ! هذا االرتجال

 !أواه وألف آه يا ابن أمي. إليه كأني أجد فيه البلسم لجراحي

***

أيام، فعدت إلبى الناصبرية، أداري سبأمي فبي زيبارة وكأن شهري العطلة الصيفية 

وأرتاد النادي سويعات ". عبد الكريم األمين"المكتبة العامة أسمر مع أمينها األمين حقاً 

قليلة، فالناس في مختلف ميبولهم، ونفسبياتهم، ودرجبات وعبيهم وتجباربهم، منببع أنهبل 

مبن -حيانبا أحسبب بعبض النباس ولعلنبي أ. منه الثقة بالحياة، وأتعلبم منبه الشبيء الكثيبر

إنهم بحكم الفقر الذي  يعانونه، واالستغالل الذي يسبتلب كبرامتهم، ويبدوس  -مظاهرهم

وأمس رأيبت مبا أدهشبني، وعرفبت أن . إنسانيتهم، أحسبهم طيبين وهم يظهرون التودد

مببن الحكمببة أن ال يحسببن المببرء الظببن بأحببد بالسببهولة مببن حببديث ومجاملببة بببل وحتببى 

 .مساعدة

كبان لطيفباً فبي حديثبه بلهجتبه . ف فتى كان خادماً عند أحد جيراننا فبي النجبفأعر

ونخوتبه لمبن يطلبب مسباعدته، مهمبا كلفتبه  -الفارسبية-العربية المتعثرة بلغته األصبلية 

وبالصدفة وقف أمامي، وقد تغيرت لهجتبه كثيبراً . كان يحبنا ويحترمنا. من جهد وتعب

ً . وفاة مستخدمهكان قد ترك النجف بعد . عن ذي قبل لكبن مبا . ولم نعد نعرف عنه شبيئا

لقبد عرفنبي قببل أن أنتببه إليبه، وببادرني مباغتباً، بالقببل وإعبالن . الذي جاء به إلى هنبا

ً . الفرحة بهذا اللقاء فعجبت ! فأدهشني حديثه عن أخويَّ . وصحبته معي إلى البيت ضيفا

فيبه، ولزمبت الحبذر مبن  كيف تم له علم كثير بموضوعهما، وأستمر، فتغيبر كبل رأيبي

كشف لي عن نفسه، بدون لف ودوران، عرض علبّي أن يقبوم بخدمبة لنبا . فلتان اللسان

أكتببب عريضببة عببن لسببان والدتببه، إلببى سببفير ". دمحم علببي"فيمببا يخببص أخببي السببجين 

قببل فيهببا إنهببا حاميببة العدالببة معينببة الضببعفاء، دولببة الخيببر والببدين ! بريطانيببا العظمببى

 ! جلب الوالدة وأنا سأصحبها إلى صاحبيوأ..... واألخالق 

 ومن صاحبك يا عباس؟ -

مسببؤوليته مببن البصببرة إلببى ". بيببرون"صبباحبي مسببؤول انكليببزي كبيببر يببدعى -

 .وكل هذا لحفظ العراق من أعدائه. الديوانية، وتحت مسؤوليته عدد كبير من العراقيين

ولبن نلجبأ إلبى أحبد تركنبا األمبر إلبى هللا . هللا وأكببر مبن صباحبك. قلت، يبا عبباس

ً . غيره  ! لم أجد ضيرا من هذا الجواب مع عباس العجمي الذي أصبح مؤمناً بريطانيا

فكل نمبوذج لبه لطبف خباص . كان لقائي ببعض األصحاب أكثر من البعض اآلخر

عالقتي باألديب عباس مال علي وعبد الكريم األمين تختلف عن عالقتي بكثير مبن . به

شبهر " د الهوىگعـ"ذه األيام وبعد أن مّر على تبليط الشارع وفي ه. زمالئي المعلمين

.  أخذ الناس يتحدثون، كيف بدأ تبليطه يتفتت، حتى لكأنه من رماد وليس من قيبر. واحد

يقبول بعضبهم إن سببب هبذه التسبمية كثبرة . كان أسمه عند عامة النباس" د الهوىگعـ"

ويبزعم آخبرون إن هبذا بسببب . الهواء لسعته، فهبو أوسبع شبارع إذ ذاك فبي الناصبرية
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ومبا كبان ! وتبم التبلبيط علبى العبادة مقاولبة بالمناقصبة. وجود بيوت الدعارة فبي نهايتبه

عبببد الحلببيم "حتببى أن المتصببرف . ولكببن الرشببوة كانببت متفشببية. المبلببغ زهيببداً أبببداً 

قببد أسببتوفى حصببته قبببل الهيببأة الفنيببة مببن مهنببدس البلديببة وأعضبباء المجلببس " السببنوي

تحببدثنا كالنبباس عببن هببذا آسببفين للسببكوت والخنببوع الببذي يببالزم شببباب البلببد، و. البلببدي

وتناول الحديث جوانب متعددة من تالعب المسؤولين بمقدرات البلد وشؤون الناس في 

مختلف األمور ومن أهمها مديرية المعارف التبي تسبودها سياسبة التنبافس والتعصبب، 

ً -المديرية وفعالً بسبب هذه الروحية الكريهة قسمت وظائف   -بشبكل مقصبود وتبدريجيا

، وفبالن يمثبل خبط "الشطرة"، وفالن يمثل خط "سوق الشيوخ"فالن يمثل خط السوق 

، وكل واحد من هؤالء العمد له وكيل يتوسط أمور المتعلقين ويوصبلها إلبى "الرفاعي"

نبد وال تخلو الحال من اعتراف الوكيل والتعلق بالجميل للعمبدة البذي يلتزمهبا ع. العمدة

الضرورة وفي حاالت الخطر والمصادفات السيئة، مثل النقل إلى مكان غير مرغوب، 

أو رفض نقله إلى المكان الالئق، أو شموله فبي التعيبين فبي المبدارس المسبائية، أو فبي 

فمخصصات المسبائي، والتصبليح كالهمبا وارد ال . لجان التصحيح باالمتحانات العامة

 !ناسبةوللعمدة منهم هدايا م. بأس به

وتعرضببنا لبببعض أسبباليب مالكببي دور السببينما، فببي عرضببهم ألردأ األفببالم، مثببل 

وأمثالها مما يزيد التفسخ الخلقي، وأساليب اللصبوص، والعصبابات، " السيدة تعارض"

ذلببك ألن هببذه األفببالم رخيصببة الببثمن بينمببا هببي تجببذب وتسببتهوي الشببباب المببائعين، 

يمبون فبي دواويبنهم ذكبر الحسبين والرسبول، والمراهقين، بينما أصبحاب هبذه البدور يق

ويستضيفون رجال الدين الذين يطوفون شتى أرجاء الجنبوب يجببون مبن هبؤالء ومبن 

العشببائر، الزكبباة والنببذور، ولكببن ال يببدخل فببي حسببابهم، أنهببم بمببا يعرضببونه مببن تلببك 

لو قام  وأجمعنا نحن الثالثة،. األفالم ما يهدم األخالق، ويشيع التفسخ واالنحالل الخلقي

أحببدنا أو ثالثتنببا، بنقببد هببذه األوضبباع علببى صببفحات الجرائببد، ولببم نببنس أن المسببألة ال 

تخلو من خطر، لما نعرفه من تحالف بين أهم القوى، الشرطة واإلداريون، والمتنفذون 

وبباألخص أحبباب صباحب الفخامبة، والموظفبون الوسبطاء " الوجهباء"من رجال البلد 

 .في نفخ الجيوب

" تعببال معببي إلببى الناصببرية"سببارعت فكتبببت كلمببة بهببذا، عنوانهببا  وبببدون توقببف

وأرسلتها للنشر في جريدة العالم العربي لصاحبها نجم عبد هللا السبعدون، وهبو صبديق 

لي أيضاً، ورئيس التحرير فيها الصحفي المعروف لطفي بكبر صبدقي، ومبا أسبرع مبا 

 ً خرج كالعادة، لقد تأخرت ومن الصدف أن يوم نشرت لم أ. نشرت بتوقيع مستعار طبعا

وجبباء شبباب مببن . ألمببر يخببص صببحتي، ولزمببت مكبباني الخبباص فببي غرفببة االسببتقبال

أعرف فيه طموحاً لخدمة البلد، والنضال ضبد العمالبة واالسبتغالل والسياسبة . الجيران

فسبألته، فبراح . الحظت أنه يعاني من سوء أصابه. التي تساعد على التأخر واالنحطاط

وأن موجبة غضبب " تعبال معبي إلبى الناصبرية"كلمبة لبه، بعنبوان يقص علي نبأ نشبر 

 . هاجت بين وجهاء البلد
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مدير الشرطة أتصل بإدارة الجريدة، مبدعيا إنبه صباحب الكلمبة، وإن فيهبا أخطباء 

وآخرون يهبددون ويتوعبدون، لبو . كثيرة، يوهم اإلدارة ليتعرف على صاحبها الحقيقي

ومبدير المعبارف السبيد كباظم القزوينبي ! ذيةعرفنا من هو كسرنا عظام جمجمته باألح

كبان قبد تكبرم مبدير . أستدعى عبد الكريم األمين وعباس مال علي معتقداً إنها ألحبدهما

المعارف على األديب عباس مبال علبي فعينبه محاضبراً فبي دروس العربيبة فبي بعبض 

نسبخ  وأنبا آسبف أن فقبدت!. صفوف المتوسطة والثانوية، ولهذا أجاز لنفسه أن يحاسبه

وإنببي أخطببأت إذ . ثببم قببال الشبباب، أنببا صبباحب الكلمببة. الجريببدة التببي نشببرت الكلمتببين

! وهبددني ببالطرد. أفشيُت أمرها ألخي، وقد جاء أخي منفعالً وخائفباً مبن مغببة العاقببة

كان على الطاولبة التبي أجلبس خلفهبا ملبف كتبب عليبه عنبوان المقالبة وتبأريخ إرسبالها 

ورحببُت . فقلبببت الملببف حبباالً، كببيال يلتفببت إليببه. الثبباني للجريببدة، وجلببس هببو مببن جانبببه

 .أهدؤه وأحثه على كسب رضا أخيه ولو باإلنكار، وأنك قلت ذلك أدعاءً 

راحا يقسمان اليمبين ! والتقيت بصاحبّي، فبادرتهما بالتساؤل عمن كتب ذلك منهما

 ً دهما، قببال أحبب. متنصببلين، ويسببأالن منببي أن كنببت أنببا الكاتببب، فأقسببمت اليمببين أيضببا

المضحك في األمر إنا تعاهدنا على الكتمان، فمبن يجبرأ علبى التصبريح؟ وحضبر أحبد 

شياطين مديريبة المعبارف، وقبال متحمسباً، وهللا العظبيم لبو تأكبدت مبن معرفبة الكاتبب 

 .فقابلناه بالنكات والتعليق! لهشمت فكيه بحذائي هذا

لبي بتوقيبع صبخر تحمبل كلمبة أخبرى " الجبهة المتحبدة"بعد أسبوع جاءت جريدة 

ذكببرتهم بتقصببيرهم فببي خدمببة بلببدهم، مببع علمهببم بمببن " يببا شببباب الناصببرية"بعنببوان 

وقلت، إن كثيبراً مبن أولئبك المتالعببين ممبن هبم ليسبوا مبن بلبدكم، . يتالعب بمقدراتهم

وتعرفببون عببنهم كببل شببيء ولكببنكم لببيس فقببط تغمضببون عيببونكم عببنهم، إنمببا تزيببدون 

ً !. احترامكم لهم أن أجلبس  -وأنا مار في الطريق-أحد معارفي استدعاني  .فهاجوا أيضا

فبي رأيبي كاتبب هبذه المقالبة هبو نفسبه ... وقبال، خبذ أقبرأ . وقدم لي الجريدة. قليالً معه

ماذا تقول؟ سبلمني الجريبدة فرحبت أقبرأ، وهبو يمعبن النظبر فبي مبا ! الذي كتب األولى

اصبرية، أنتبببه إلبى انببه قلبت، الشببك أنبه لببيس مبن أهببالي الن. يببدو علببى أسبارير وجهببي

 !يخاطبهم ويعيبهم، ويحرضهم أن يتيقظوا

ومن غريب الصدف إن مدير المعارف . ولكني تبت إلى رشدي فعدلت عن الكتابة

لنا عليك . وحين حضرت قال، في النية إقامة حفل بمناسبة المولد النبوي. أرسل بطلبي

وقلبت، يبا سبيدي أنبا . رتلكنبي اعتبذرت وأصبر. أن تشارك بإلقاء كلمبة بهبذه المناسببة

لسبت مببن رجبال هببذه الحلببة أوالً، وثانيبباً أنببت تعبرف إنببي تحملبت المصببائب بببدون أن 

أضف إلى هذا لو إني أحسبن ذلبك لكتببت بببالغ األسبف عبن . أكتب فكيف بي لو كتبت؟

 !.مصير دين دمحم في هذا العصر على أيدي أبناء الدين

أسبتوطن الناصبرية، يتباجر ببيبع " رزةمب"محمود مبرزة مبن عائلبة نجفيبة بهبذا االسبم 

وكبأي نجفبي ينحبدر مبن أسبرة دينيبة تجبد عنبده هوايبة . العباءات الرجالية، صيفية وشبتائية

المطالعببة واإلطببالع والظهببور بمظهببر المطلببع، مضببافاً إلببى كببونهم يظهببرون اعتببدادا بالغبباً 
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حتبى فوجئبت  -معبارفبعد لقائي بمدير ال-وما عدت إلى البيت .بأنفسهم، كما أنهم ذوو لباقة

بعبد أن أسبتقر قبال، جئتبك مبن أجبل . بالصبديق محمبود مبرزة ألول مبرة يصبلني إلبى بيتبي

أبنبي شبباكر أمبره ُمدَرسبهُ أن يشبترك بإلقبباء . مطلبب أرجبو أن تجيبنبي إليببه، وال تعتبذر أببداً 

كلمة في االحتفال الذي سبتقيمه مديريبة المعبارف فبي قاعبة الثانويبة بمناسببة ذكبرى المولبد 

. قلببت، يببا سببيدي منببذ دقببائق جئببت مببن عنببد المببدير وقببد دعبباني لهببذا فاعتببذرت. لنبببويا

وأصارحك أني ال أستطيع أن أكتب بغير أسلوبي المعتاد، فكيبف أنبزل إلبى مسبتوى مبن لبم 

يعرف أن يكتب؟ وأزيدك علماً، إنبي لبن أعتببر أيبة كلمبة فبي هبذا الصبدد ذات أهميبة، ولبن 

ا أن نسببمع، أطفببأت نببار المجببوس، وانهببارت الكنببائس، تكببون خدمببة، إذا كانببت كمببا تعودنبب

إن كتبببت ! وسببمع دوي المالئكببة يسبببحون ويقدسببون ويببباركون البشببرية بببالمولود العظببيم

بببدأ اإلسببالم غريبببا -فسببأكتب عببن ديببن النبببي العظببيم كيببف أصبببح غريببباً، وقببد زوي عنببه 

 إال رسبول قبد خلبت مبن ومبا دمحم)وكأنبه يشبير إلبى اآليبة الكريمبة  -وسيعود غريباً كما كان

أجبل يبا أخبي، صبدع دمحم بدعوتبه وأنتصبر ...(. قبله الرسل أفأن مات انقلببتم علبى أعقبابكم 

أمبا اليبوم، فقبد سبادهم االسبتعمار، . فأندفع المسبلمون ينشبرون كلمبة التوحيبد ووحبدة الكلمبة

وببة ثبم مبن يحمينبي لبو أريبد عق... وفرق كلمتهم، وحرفهم عن الحق، وصدهم عن السببيل 

 أبنك بعد التحقيق واعترافه بالكاتب الحقيقي؟

قبال وشبدد فبي االلتمباس والطلبب، أعطيبك عهبداً انبه سبيلتزم أن شبددوا عليبه إنهببا 

وجباء دور . وحضرت االحتفبال" اإلسالم الغريب"ولبيت وكتبت له بعنوان ! بقلمي أنا

دير الشبرطة، بعد قليل من إلقائبه، أخبذ المتنفبذون المتصبرف، مب. الطالب شاكر محمود

مدير المعارف، يوشوش بعضهم مع بعض، يتساءلون بدهشة ونرفزة، من سبمح لهبذا؟ 

أخببروه، أن الشبرطة سبتقبض علبى هبذا الطالبب . دعوا أحد المسبؤولين مبن المدرسبين

أجاب المدرس، وأيده زميله وشريكه في المسؤولية واألشراف، إنبا ال . لتحديه ومروقه

حد على هذا الطالب مادمنا قد سمحنا له ورضينا بها فأن نسمح بهذا ونقول لكم الحق أل

 !كان والبد، فنحن الذين يجب أن نحاسب

فبي مسبافة أسبتطيع أن أفهبم شبيئاً . كنت في الصف الذي يليهم. وطال بينهم النقاش

حامبببد العبببزي ورشبببدي "وشبببدد المدرسبببان المشبببرفان والمسبببؤوالن أيضببباً . ممبببا دار

وبينبي وبينبه صبداقة تمبت بواسبطة . ثقفاً وأديباً وشاعراً كان حامد مدرساً م".  األشهب

عالقتي بأمين مكتبة الناصرية عبد الكبريم األمبين، ورشبدي األشبهب فلسبطيني، أديبب 

. وشاعر أيضاً، يحمل الحسرات من أجل موطنه فلسبطين، وهبو ظريبف غايبة الظبرف

رفع من شبأن وتدخل عنصر طيب فقال، أقترح عدم اتخاذ أي أجراء عقابي، إن هذا سي

الكلمة، ويجعل النباس يبحثبون عنهبا، وربمبا ببالغوا ببأكثر مبن حقيقتهبا عنهبا، بينمبا لبو 

انتهببى األمببر . تببركتم المسببألة تكببون المسببألة اعتياديببة، إنهببا كببالم يتالشببى فببي الفضبباء

 !.بسالم، ومع ذلك فقد أشير على الطالب أن يخفي نفسه يوماً واحداً 

ألبيس مؤسبفاً إن يجبد نفسبه المبواطن . ء الشبطرةوتجرأت فأقدمت على زيارة قضا

صببرت ضببيفاً علببى الصببديق األسببتاذ رسببول  !محرومبباً مببن التعببرف علببى مببدن بببالده
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رسببول الوسواسببي مببدرس  .وزرت الصببديق عبببد الحسببين جببواد الغالببب. الوسواسببي

تعرفت عليه عام فصلنا من الوظيفة باعتبارنا شيوعيين وقد مارس خالل فتبرة الفصبل 

وعبببد الحسببين الغالببب هببو مببن زمالئببي فببي الموقببف العببام .ي حببانوت بسببيطالعمببل فبب

تجولت في شوارع الشطرة على جانبي النهر، تمتعت هبذا . أيام وثبة كانون 0056عام

اليوم بقسط وافر من االنطبالق، وشبربت مباء دجلبة العبذب، ففراتنبا مبن السبماوة حتبى 

 !انه يمر على مملحة السماوة -لما يقا-القرنة لم يعد فراتاً، أنه ملح أجاج بسبب 

لكن جدرانه مطليبة ومشبوهة  -بالنسبة لمباني هذا القضاء-ولفت نظري، بيت فخم 

هو شيخ مشايخ عشيرة العببودة،  -يا بخت حجي خيون-بالحناء، وقد كتب على بعضها 

ت فهو الذي تعاون تعاوناً وثيقباً مبع اإلنكليبز لتثبيب. ولكنه الزعيم البارز في هذه الربوع

مئببات مببن -وقببد رصببدت لببه حكومببة االحببتالل مرتببباً شببهرياً . احببتاللهم وسببيطرتهم

عببدت مرتاحبباً وهنببأت نفسببي أن عببدت بسببالم، وبعببد أسبببوع علمببت أن . -الروبيببات

الشرطة استدعت مضيفي واستجوبته عبن عالقتبه ببي، وأسبباب مجيئبي، انتهبت أيضباً 

 ! بسالم

إن العبالم . أمبر ينتظرنبا فبي الغيبب ولكن صدري يجيش أحياناً بلهفة وحبرارة، أيّ 

يضببطرب، ذلببك ألن حلفبباء اإلتحبباد السببوفيتي ضببد النازيببة، بببدأُوا منببذ انتهببت الحببرب 

لضرب حصار علبى السبوفيت، علّهبم يعيبدون الشبعوب التبي أصببحت . يهيئون أنفسهم

وفعبالً قبد . بإعبادة الحصبان إلبى اإلسبطبل -كمبا يعببرون عبن هبذا-حكوماتها اشتراكية 

دام مسببلح بببين شببطري كوريببا وتببدخلت أمريكببا باسببم هيببأة األمببم المتحببدة، تفجببر صبب

وقبد نُصبح . ولبم تفلبح فبي دحبر الكبوريين الشبماليين. واشتركت معها األمم الموالية لها

ً ( 06)األمريكببان بعببدم تخطببي خببط العببرض  وهبباجموا . لكببنهم اعتبببروه خطبباً وهميببا

ل لحمايبة أنفسبهم، وبالتبالي أنتصبر الشماليين بوحشية وقسوة، مما دعا الصينيين للتبدخ

الشماليون، وكانت خسائر األمريكيين والكوريين الجنوبيين فادحة، وانسبحبوا بصبورة 

 .مخزية

وبعبد أن أكبد  -فبي الديوانيبة-وعلمت أن أخبي دمحم علبي يرقبد فبي مستشبفى العبزل 

لكبن  الطبيب أصابته بالتدرن الرئبوي، أرسبل إلبى بغبداد، ولبم يلبق غيبر األكبل والنبوم،

ومبن المؤكبد انبه سبيظل سبجيناً مهمبا كبان هبذا ! األهل صاروا يزودونه بالدواء البالزم

 !الداء، حتى ولو أدى إلى موته

وحين أشتد البالء من حكم الوكيل األعلى على الصحافة والفئات الوطنية، اسبتقال 

علبي جببودة األيبوبي، وضبمت وزارتببه عضبواً مببن  09/02/0050ليشبكل البوزارة فببي

الديمقراطي وزيراً للعدلية، وهو حسين جميل بصبفته الشخصبية ال الحزبيبة إذ  الوطني

األيوبي أيضاً حمامة سالم خصوصاً وانه قد فارق رئاسة البوزارة . كان الحزب مجمداً 

فألغيبت األحكبام . وهبذه هبي المبرة الثانيبة يتسبلم زمبام رئاسبة البوزارة. 0004منذ عام 

فطالبت بإعبادة . حرية لتعالج قضايا البالد المترديةالعرفية، وأتيح للصحافة شيء من ال

أن مجيئهبا ! ثبم لبم تبدم أكثبر مبن شبهرين واسبتقالت. النظر في أحكام المجالس العرفيبة
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ريثمببا  مؤقببت ومرسببوم للتهدئببة وإيهببام النبباس باألمببان، وفتببرة اسببتجمام للسببيد الوكيببل،

توفيببق السببويدي " 0"وجبباء دور حمامببة السببالم رقببم. يببزوده أسببياده بببالتخطيط الجديببد

يبأتي " 0"ولكبن الجميبع يعلمبون انبه رقبم  -بمبورفين-ليوطد األمور، ويحقن الظروف 

والسالم في عرف هؤالء، ليس مهدداً من قبل . بعد جودة واألول هو ذو اللحية المقدسة

 :االستعمار، إنه مهدد في مفهومهم كما قال شاعر العراق الكبير الجواهري

 في حين تسنون عاما  تأل  السبنا  يأكل اوخوفوها بدب  ستوف 

وعاد نوري السعيد بشقاء ماليبين العبراقيين بعبد توفيبق فبي أقبل مبن سببعة شبهور 

فتسببلم رئاسببة . ليمببارس سببلطانه فببي اضببطهاد الحريببات، ويمعببن فببي إرهبباب الشببعب

أي انببه بقببي مببا يقببارب ثببالث  0040وأسببتمر حتببى عببام  08/0/0049الببوزارة فببي 

 .سنوات

***

. اندمجت مدرستنا السيف االبتدائية طالبها ومعلموها بمدرسة الملبك فيصبل األول

. ال أدري لماذا أنا غير مرتاح لهذا االندماج، أنا في كثير من األحيان أعتمد على حسي

المعلمون كلهم يمثلون وحدة، ماضبون . لقد كنت في غاية االرتياح في المدرسة السابقة

ألن انسببجاما تامبباً بيببنهم وبببين مببدير المدرسببة مجيببد وحيببد بببواجبهم بكببل نشبباط، ذلببك 

المعلمبون . ال بأس، أنا أيضباً أعتمبد علبى سبلوكي الخباص، والمسبتقبل كشباف. شاهين

. هبببذه األيبببام مهتمبببون بإقامبببة حفبببالت تمثيبببل مسبببرحيات لكنهبببا فبببي الهبببزل والغبببرام

ً " سيد باقر"مديرنا المعلم . هوايتهم في المدرسة معلمون هذه. يرغب أن نقوم نحن أيضا

وطلبببوا منببي أن " قصببر الهببودج"عبببد الوهبباب البببدري يعتبببر نفسببه مخرجبباً فأختببار 

. إلبى مسبرحية وعلبى الببدري اإلخبراج" أبو القاسم الطنببوري"فحولت حكاية . أشارك

. بضبمنهم ولبدي كفباح مبن السبادس. واخترت لهم أنشط الطلببة مبن السبادس والخبامس

وابنبي همبام فبي الثانيبة " أبو القاسبم الطنببوري"دور ومثل " قصر الهودج"شارك في 

أيضاً، واكتسبت مسرحية الطنبوري أهمية، فكان اإلقبال لمشاهدتها رائعباً خبالل ثالثبة 

ويببدو إن اإلعجباب فيهبا كبان كبيبراً، إذ بلغبت مديريبة المعبارف المدرسبة برغببة . أيام

ً . المتصرف بمشاهدتها ر المعارف القزويني قدم كارت مدي. فواصلنا التمثيل يوماً رابعا

أعجابباً بقيامبه ( أهبدي حبذاءاً جديبداً ألببي القاسبم)كتبب فيبه -كفباح-إلى بطل المسرحية 

على أن المسرح كان نموذجاً . كان ريع الحفلة كبيراً جداً . خير قيام وأداء وتمثيل الدور

 ً ولقببد . لبببدريإذ لببم تكببن لببدينا مببادة غيببر جهببود المعلمببين، طبعبباً فببي الطليعببة ا. عاديببا

 .ضغطت على عواطفي بشدة حين صغت هذه التمثيليبة بعيبدة عبن السياسبة واالجتمباع

 !(.مكروهة وجابت بنت)خفت أن يقال عني المثل المشهور

 -0040-شبباط  24والناس في حديث واسع عبن كسبوف الشبمس البذي حبدث فبي 

لببم نعببد نببرى والدقيقببة الخامسببة والثالثببين مببن جهببة الجنببوب الغربببي،  00فببي السبباعة 

إن البعثة التبي : قالو. الشمس تماماً وًعّم الظالم ربما ألن هذا جاء مصحوباً بتلبد الغيوم
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ً " أور"اتخذت    .مكاناً لمراصدها لم تنجح في مهمتها تماما

وبعد أيام جاءت رسالة مبن . زوجتي في شهرها التاسع، فتضجرت أختها متشائمة

 !د هلل على سالمتهاأبي يشير، إنها ولدت أنثى ميتة، الحم

دهشت منه انه لم يببد أيبة مالحظبة علبى . القزويني أنتقل وحل محله حسين صياح

انبه قصبر مالحظتبه . تدريسي فروع العربية، القواعد، اإلنشاء، أسلوب تدريس القراءة

في رأيي أنبا لبيس المهبم العبدد، المهبم . الشعرية والنثرية" المحفوظات"على عدد قطع 

ار هادفبباً مببن الناحيببة التربويببة، وموافقببة القطعببة الشببعرية فيمببا يخببص أن يكببون االختيبب

 .بنائها في الوزن والقافية، ووضوح القصد فيها، لعقلية وسن الطلبة

حسببين صببياح مببن أهببالي الديوانيببة، قيببل انببه يعتبببر مببن ركببب المدرسببين الببذين 

سببيد كبباظم مببدير المعببارف . يتعبباطون نظببم الشببعر وقببد جبباء خلفبباً للقزوينببي الببذي نقببل

تعرفببت عليببه منببذ زمببن بعيببد بواسببطة عالقتببي بأسببتاذي جعفببر . القزوينببي مببن الحلببة

بعبببد زيبببارة  -وحببدي-زرتبببه " لبببواء الناصببرية"حبببين جبباء كمبببدير معببارف . الخليلببي

وتسباءل عبن سببب وجبودي فبي الناصبرية فأفهمتبه . رحب بي ترحيبباً كبيبراً . المعلمين

قد ترك ما بين يديه من أوراق، وحين علم أني كان . أني عينت بها بعد إعادتي للوظيفة

إنه إذن يستخف بمهنة المعلم، وأنبا أيضباً ! معلم ابتدائية، عاد إلى عمله مالزماً الصمت

 . أستخف بهذه المقاييس وأصحابها

ومبن المهبازل أن بعبض البذين كبانوا ينتقدونبه . نشط المعلمون إلقامة حفلة توديعيبة لبه

الذين القوا كلمات غاية في المبالغبة بتكريمبه والثنباء عليبه، مبنهم ويشتمونه كانوا في مقدمة 

وبالمناسبة هذا المفبتش فبي بدايبة مجيئبه، اخبتص ببي أثنباء . مفتش المعارف عيسى الساجر

وقببال، آنببي علمببت أنببك مببن آل الشبببيبي، وأن لألسببتاذ دمحم حسببين . زيارتببه مدرسببة السببيف

وفي جميلبه علبّي، ولكنبه بعبد هبذا غيبر رأيبه، فضل علّي أنا، وأنا مرتاح إذ وجدت قريبه أل

لمباذا؟ أكببر سببب ألنبي لسبت ممبن يقبيم دعبوات . وانقلبت اآلية إلى محاولة نقبيض األولبى

وسبببب آخببر لببه عالقببة باختصاصببي واختصاصببه، هببو معلببم . منضببدة الشببراب فببي النببادي

 ً  .رياضة ويبدو انه بعيد عن اللغة العربية تماما

(. لبم يكبن التلميبذ كسبوالً )علبى السببورة ليعبرب جملبة  -ابني همبام-أخرجت تلميذ 

على قاعدة إذا التقبى سباكنان أمبا أن نحبذف أو " يكن"بطبيعة التلفظ يكسر المتكلم نون 

ولكن حضرة المفتش، أخذ يلح على . نحرك، وحيث ال يمكن الحذف فقد حركنا بالكسر

لكبن المفبتش ! جيبب، السبكونالتلميذ، أنطق جيداً ودقق مبا عالمبة الجبزم هنبا؟ التلميبذ ي

ويحاول أن يقطع التلميذ الكلمبة، حرفباً حرفباً، ليلفبت نظبره إلبى انبه يكسبر النبون، . يلح

. ألنببي اعتقدتببه يغالطببه. نبهتببه، التلميببذ مصببيب فببي العالمببة! فهببي إذن عالمببة الجببزم

أدركبت . ولما نبهته للقاعدة لم يقتنع، وغبادر الصبف. فأجاب، إنها واضحة وهو ينطقها

 . نه اهتدى إلى الصواب وأقتنع ولكن أخذته العزة باإلثمإ

أثنببى علببى اآلخببرين ببباختالف وجيببز فببي . وحببين دعببا المعلمببين ليبببدي مالحظاتببه
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والتفت إلى المعلم علي عبد الطالب يحاسبه علبى عبدم اسبتعمال وسبائل . عبارات الثناء

مالئه، جبدران صبفه هذا المعلم من أنشط جميع ز. يا سبحان هللا! إيضاح للصف الرابع

مليئة بالوسائل، عالوة على هذا، انه المعلم الوحيد الذي يساعد فقبراء تالميبذ صبفه بمبا 

سبمني . فلبم أجبد ببداً مبن البدخول ببالرد. يحتاجون، فانيالت، جوارب،  أحذية للرياضبة

فقلت، هذا يعني أنك تنكر وجود منارة فبي الكفبل؟ فثبار، ورحبت ! متطفالً، قل ما شئت

 ... قم معنا جميعاً لننظر في الصف انه غير بعيد  أختصر،

إن : واصبل الحكايبة. وحكاية منارة الكفبل مضبرب للمثبل فبي نكبران الحبق الثاببت

المسبلمون يبدعون إن البنايبة لهبم فهبي . نزاعاً جدّ بين المسلمين واليهود أيام العثمبانيين

وكلمبا جباء . كفبل نببيهمجامع لوجود المنبارة واليهبود ينكبرون وجبود المنبارة وان ذو ال

 . موفد من األستانة لمعرفة الحقيقة رشاه اليهود فأيدهم وما تزال المنارة موجودة

" العليببين"مببدير المدرسببة يتضببايق مببن. ولكنببي أدركببت بعببد هببذا سببر هببذا التحامببل

هذا فهمته حين تمشى ذات يوم معي، وراح يقدم لبي ! معتقداً أنهما من دعاة االشتراكية

ك من مدينة اإلمام علي بطل اإلسالم وأسرتك أسرة علم ودين فلمباذا تتجبه النصائح، إن

سبيد "هذا االتجاه المنافي للدين واألخالق؟ االشبتراكية أو الشبيوعية؟ قلبت، يبا أببا منبذر

إن صببح هببذا فهببو ال يخببرج عببن كونببه اتجبباه فكببري فببي السياسببة واالجتمبباع " ببباقر

بناء الرسول أن تبذر راتببك علبى مائبدة ولكن قل لي، أيصح لك وأنت من أ. واالقتصاد

القمار، وهو رجس من عمل الشيطان؟ وبيتك ما فيه غير ُحُصر الخوص؟ أليس القمار 

 . وأنت تعرف عني أيضاً إني بعيد عن الكأس والقمار! محرم في الدين؟ أما العلم فال

كم أضحكني رده حين أجباب، سبأترك حينمبا أكمبل تجربتبي لغبرض تبأليف كتباب 

التبي ربطبت أسبداً قبد جباء مبع . انه مدهش أيضاً حين يتحدث عبن جدتبه"! قامرونالم"

ولكبن جبده أكبرم . فربطتبه تلبك الجبدة متوهمبة أنبه أحبد العجبول! أبقار جده عند المساء

صباح المعلمبون  -المعجبزة لنبا-حبين انتهبى مبن حكايتبه هبذه ! األسد بعجل وأطلقه معه

 ! بصوت واحد، اللهم صلي على دمحم

وقيادة التربية والتعلبيم مبا تبزال فبي أيبدي . نموذج واحد في التربية والتوجيه إنهما

 . أمثالهم من المدللين أو المأمونين على سياسة الدولة

" الجبهة الوطنية الموحبدة"وحين انتهى دوام المسائي ذات ليلة، بحثت عن كراس 

سبألت . فلبم أجبده لشقيقي الشهيد، الذي وضعته مع بقية ما لدي على منضدتي الخاصة،

سبألت الفبراش األسبود، وكبان شبيخاً . من بقي مبن المعلمبين، إن كبان قبد رآه فاعتبذروا

وقصبدته ! ثم توسبل، ال تقبل عنبي. مسناً وبليداً لكنه طيب للغاية، فأشار بيده إلى المدير

لم تكن لبدي نسبخة ! الوحيد" منذر"فشدد في عدم علمه مع اليمين وداعة ولدي . فسألته

الكراس وقد وجدتها عند صديق يببدو انبه يبغبي البتخلص منهبا خوفباً مبن البتهم  من هذا

الظاهر أنه يتجسس علبى المعلمبين . فأخذتها منه مساء ذاك اليوم، وكانت مغلفة بظرف

فأخببذها بعببد أن فببض الغببالف وعببرف موضببوعها خطببأ، فهببذا كمببا يعلببم الجميببع دعببوة 

راً، أي سببخيف هببذا الببذي تمتببد يببده فأعلنببت متببذم!. للجبهببة ولببيس إلببى فكببرة الشببيوعية
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. إنها نذالبة. إنها سرقة! لحاجة غيره دون علمه؟ أهي مداعبة؟ ليس الوقت وقت مداعبة

جباء . وفبي صبباح اليبوم التبالي، أنكشبف كبل شبيء. وكرر إنكاره باالعتذار مع اليمبين

السبيد كتبب ! أحد زمالئي يطلب أن أذهب معه وأعتذر، وأطلبب العفبو فالمسبألة خطبرة

 حببول موضببوع الكتبباب، يشببير فيببه" األمببن"كتاببباً رسببمياً وجهببه إلببى الشببعبة الخاصببة 

الكتاب، شيوعي وهو مبرز يؤكد أن المعلم علي الشبيبي يبدين بهبا وهبو زميبل المعلبم )

وكبان يقصبد ببالمعلم اآلخبر الزميبل علبي !( الشيوعي اآلخر في المدرسة، يرجى العلبم

 .صير في وسائل اإليضاحعبد الطالب الذي أتهمه المفتش بالتق

أنت وحيبد أبويبك .... وقلت وأنا في حالة انفعال، أسمع يا سيد . وذهبت مع الزميل

ثق إنبي لبو وجبدت قطعبة مبن ثيباب ! رحمهما هللا، ليس لك أخ لذلك ال تعرف معنى أخ

ً -أخي حين إعدامه لوضعتها على يميني وتقدمت إلى المشنقة   -إن حكبم علبّي بهبا أيضبا

ما أنبت وقبد أنكبرت علمبك أمبس ببالكراس مبع األيمبان فخبذ مبرآة أنظبر بهبا أ. مسروراً 

وجههك، وضع يدك على صدرك، سيكون وجههك أسود، وضميرك ميتاً بسبب فعلتبك 

وحبين عبدنا إلبى البيبت عنبد ! وغبادرت اإلدارة إلبى الصبف... هذه السوداء والمخزيبة 

نبي بجبهتبي وأعتبذر دق الجرس فخرجت أسبتطلع، كبان هبو نفسبه، جرنبي وقبل. الظهر

 ً لقبد أثبرت فيبه كلمتبي . اعتبذار وألبم. ما األمر؟ الكتباب! وسلمني كتاباً وغادرني مبهوتا

أنك من مدينبة جبدي، : تأثيراً، كانت سطوره في كتابه، كأنها دموع تنسكب، وأنّة تسمع

ولكني كنبت أهبدف إلبى ضبرورة ! وأنت سميه، محال أن تصل بي النذالة إلى هذا الحد

وفي الدوام الثاني بعد الظهبر، جباء إلبى الصبف وقبدم ! ثل هذا فهو خطر عليكتجنبك م

وطلببب أن أخفيببه، وبهببَت حببين مزقببت الظببرف وأخرجتببه . لببي الكببراس بظببرف جديببد

 .المسؤولية علّي وأنا راض، وشكراً : وَعقبتُ . أمامه


      جلنة تطهري

عبذاب نالقيبه أمطري كيف شئِت، مصير الجميع واحد، وبعبض ! ال بأس يا دنياي

فإنببه حببين نببودع هببذه الحيبباة وقبببل أن تختفببي . عببذب، إن لببم نشببعر سبباعته إال بببالمرارة

مالمح النظرات، تنبعث صور الماضي فتشير إلى أن العاقبة خيبر، وإن البذكر سبيعبق 

 .بعطر النزاهة، والوفاء لكل ما هو حق ومن أجل الوطن والناس

" السببتي"ف، الشببيبي ُحرفبت إلبى اللقبب محبر. جاءت برقية ولكبن العنبوان خطبأ

وأعيبببدت ". صببحة أمبببك فببي خطبببر"، القصبببد واضبببح 29/09/0042وكببان هبببذا فببي 

الفيضان خطير جبداً، ومنبذ أيبام شباركنا جميعباً مبع النباس فبي . للتصحيح ثم عادت إليّ 

أنبه الغضبب، . نحمل التراب ألحكام السد، ومبازال النهبران فبي طغيانهمبا. درء الخطر

 .أما األعلون فأنهم في حصن حصين. يُبتلى به إال األدنون ولكنه أيضاً ال

الشببرطي الحببارس علببى رأس . وعجلببت بالرحيببل، وكبباد يكببون الرحيببل األخيببر

: منعنبا أوال، وبعبد عشبرة دقبائق قبال" جسبر البرببوتي"الجسر الخاص بمرور القطبار 

ءه وقبل أن تصل السيارة منتصبف الجسبر الخباص الح القطبار يزمجبر وضبو. أعبروا
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فمبا ببين وصبولنا المنحبدر وببين مبرور . يعشي األبصار فكاد يهلكنبا لبوال همبة السبائق

وصبلت قببل منتصبف الليبل، وجبدتها مسبجاة وكبأن . القطار إال رمشة الجفن بال مبالغة

-أنا علي جئتك، بعد أن تعرضُت لموت قاس، أنا وأطفالي : قبلتها وقلت. أنفاسها تتعثر

كان هبذا نتيجبة غبباء الشبرطي، وكباد هبو اآلخبر يلقبي حتفبه . وأمهم -دمحم ورابعة وأمل

فقبد السبائق وعيبه . على يد السائق إذ عاد إليه بعد مرور القطار، وأنقذناه منه بعد عنباء

سبع نسمات يسبحقهم : وهو يجره ليرميه في النهر، مع خنق ولكمات قوية، وهو يصيح

 .ساهالقطار فال يترك لهم أثراً، دعوني ألقنه درساً ال ين

فقبد علمبت أن لجنبة شبكلت باسبم تطهيبر الجهباز . وحين عدنا وجدت تهديداً جديبداً 

ثم مبن هبم البذين يوكبل إلبيهم ! أبدأوا برأس السمكة أوالً : الحكومي، لو استطعُت أعلنتُ 

ولكن ماذا لو . أنا واثق أن بعضهم ال يهون عليه أن يسبب الحرمان ألحد أمر التطهير؟

فالن وفالن إلى كثير مبن أمثبالهم  إنهبم مشبهورون ببأن  -العادةكما هي -كانت المسألة 

ً ! وأمثاله -ِحسن وأصدقاء ِحسن-منهم  ال أتبذكر . واألكبابر ينصبون علبى أسبمائهم نصبا

تماما هل أن قرار تطهير الجهاز الحكومي شرع أثناء وزارة العمري أم فبي عهبد نبور 

بينمبا المعلبوم إن سبقوط  28/02/0042لكبن البذي وجدتبه فبي مبذكراتي . الدين محمود

 .بانتفاضة سيأتي الحديث عنها 20/00/0042وزارة العمري كان في 

شعار الذين اعتبادوا . واإلشاعات حدث عنها وال حرج. هذا األمر صار حديث الجميع

على الثرثرة دون أن يفكبروا بالمصبائب إذ تقبع علبى رؤوس مبن يلوكبون أسبماءهم ببالظن 

، إذ علمببت أن ثالثببة مببن أعضبباء اللجنببة كببانوا مببن أنبببل مببن وتنفسببت الصببعداء. واإلشبباعة

أحببدهم لطفبي علببي قائممقبام القضبباء، ومفببتش التربيبة عبببد الحميببد . تعرفبت علببيهم منبذ أمببد

فقبد . ولكبن نجباتي تأكبدت مبن هبذا السبيف البتبار. البكر، ومدير الثانوية حسين قاسم العزيز

. الصبدف أن كانبت ملفتبي ببين أيبديهممّر المتصرف عبد الكافي عارف على اللجنبة، ومبن 

. والح له أسبمي علبى الملفبة. جاء يوصيهم، هللا، هللا بالناس، ال تظلموا على الضنة والتهمة

 ماذا وجدتم بهذه الملفة الضخمة؟: فسأل

أمبا . فيها كثير من الشكر والتقدير من مفتشي التربية، وال توجد عقوببة: قال البكر

أنببي : وأيببده القائممقببام وزاد. مببا يدينببه أبببدا، قيببل، ويقببالمببا يخببص السياسببة فلببيس فيهببا 

أهو متزوج؟ أجابه أحدهم وله سبع : وسأل المتصرف. وأيدهما األخير. أعرفه شخصيا

وهكذا جاءني . فقال كفى، أنا أعتمد عليكم! من البنات والبنين، وخدمته ست عشرة سنة

ليرجمهبا : لبم يبنس أن يقبول لبه إنها من تدابير وزارة العمبري والشبعب. البشير بالنجاة

منكم من كان بال خطيئبة، وقبد أطباح بهبا الشبعب بانتفاضبته فحبل محلبه مبن هبو أدهبى 

 .  وأمر

بعض الذين ال يفهمون من الحياة إال أن يتنسموا هذا الهواء المسبمم لكبنهم تعبودوه كمبا 

عرفبوني الحمبد هللا آنبي ي)فكثيبر مبن ضبعفاء الشخصبية صبار يبردد . تعود شبارب األفيبون

أخببذ  -قبببل أكثببر مببن عببام-وأذكببر إن المتصببرف (. الجميببع مببن أصببحاب األزنيببف والكببأس

ليكبف عبن لعبب البورق باسبتمرار فبي ... يؤنب مدير الثانوية ألنه مثقف ومسؤول إعدادية 
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ردّ المببدير عليببه، أعتقببد أنببك أيضببا تعلببم أن المثقببف حصببل علببى ثقافتببه مببن الكتببب ! النببادي

فالكتباب يجلبب البتهم، بينمبا القمبار واللهبو همبا السببيل الوحيبد . تختلبفولكن  اليوم المسألة 

الذي تثبت للشعبة الخاصة سالمتي  مبن تلبك التهمبة الشبنيعة، إذ هبم يروننبي عصبرا ولبيال 

 .وبيتي في أمان من التحري -بارد-فرأسي . حتى الثانية عشرة حول طاولة الورق

    تشرين بعد كانون

، فقلنا إنه بركان عنيف لن يخمد حتى يطيح بالنظام الجبائر أجل جاء تشرين الثاني

إنببه أشببد عنفببا مببن كببانون الثبباني، ووثبتببه أعظببم، وانببدفاع الجمبباهير . ويببدمر االصببدام

فهببل ستمضببي حتببى ينهببار وكببر . والتحامهببا بقيببادة األحببزاب الوطنيببة أكثببر وأقببوى

 .االستعمار، وينزاح عن صدورنا هذا الكابوس الثقيل

ل الوكيل العام وحل محله مصطفى العمري لم يطرأ تغير فبي السياسبة، حين استقا

وقببد خلببف الوكيببل العببام خلفببه ركامبباً مببن المشبباكل، صببب كببل حقببده علببى الصببحافة 

الوطنية، وأهان زعماء األحزاب الوطنية في توقيف بعضبهم، والتعبدي علبى كبرامتهم 

ياده حتببى ضبباقت فببي الببتهجم علببيهم فببي صببحيفة حزبببه والصببحف المواليببة لببه وألسبب

هبذا الثعلبب . الصدور، واحتبست األنفباس وكبأن الهبواء قبد تسبمم، والشبمس لبم تشبرق

المبباكر، ال يسببتريح بمغببادرة كرسببي رئاسببة الببوزارة إال ليعببود، بببأكثر شراسببة، وأشببد 

وإن " عمبري"وقبد خلفبه هبذه المبرة . قسوة، ليتعب الشعب وقادته، فينفذ مطالب أسياده

-نوعبا مبا  فإنبه ال يختلبف عنبه، فبي إنبه أمبين علبى سياسبة " أرشد"أختلف عن قريبه 

خصوصا وإن كثيرا من . ريثما يستريح، ويدبر له األسياد تخطيطا جديدا -الوكيل العام

هبت لتحرير نفسها مبن ربقبة االسبتعمار فنجحبت بعضبها  -بعد إنهاء الحرب-الشعوب 

الشببمالية التببي  مصببر، والشببعب اإليرانببي، وكوريببا. ومضببى قببدما، وانتكسببت أخببرى

أدهشببت العببالم فببي إبببداعها الخطببط المذهلببة لمقاومببة العببدوان األمريكببي مببن خببالل 

االستحواذ على كوريا الجنوبية ودفعها لتطفئ جبذوة الثبورة فتضبمن أمريكبا مصبالحها 

أعلبن نببأ تنبازل  24/4/0042فبي . ومركزا استراتيجيا لتهديد جيرانها، فبباءت بالفشبل

أذيع عبن  08/6وفي . العرش وإنه غادر األراضي المصريةعن " فاروق"ملك مصر 

محاولببة انقببالب ضببد حكببم مصببدق وقبببض علببى المتببآمرين وفببر الشبباه وزوجببه إلببى 

وفبي . وأشيع عندنا إنه ربط نفسه بشباك الحسبين طالببا النصبر علبى خصبومه. العراق

حسبين "يبة انقالبا نجح فيه وقتل وزير الخارج -مرة ثانية-دبر فضل هللا زاهدي  00/6

وأنببا أراجببع وأتصببفح  05/00/0066اليببوم االثنببين )وقبببض علببى مصببدق " فبباطمي

. ألصلح خطأ أجده أو نقصان، أدركتني حسرة إذ عرفت إنا في خسران فيما قمنا وبذلنا

وكل وضع مازال كما هو أو أشبد لتغيبر أسبلوب المسبتعمر األمريكبي، فبوا أسبفاه علبى 

 (الجهود والتضحيات الضائعة

" العمريبة"دة األحزاب الوطنية وصحافتها بيقظة وحبذر وطبالبوا البوزارة وقف قا

االنتخابببات بببالطريق المباشببر، ضببمان الحريببات . بمطالببب الشببعب التببي ال غنببى عنهببا

. 0009لخوضها، إطالق الحريات، وإطالق سراح السجناء السياسيين، سقوط معاهبدة 
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رت منذ حدث االعتداء علبى طلببة أما الطالب والعمال والكسبة في المظاهرات التي ثا

ذلبك . كلية الصيدلة، فبعد أن كانت المظاهرة تأييد الطلبة، تحولت إلبى انتفاضبة عارمبة

ألن الطلبة كانوا عنبدما ألغبي التعبديل الظبالم أنهبوا إضبرابهم وعبادوا، ولكبن أمبر دُببر 

ها شاعر حيا. ضدهم بليل فثاروا من جديد، وهّب الشعب لمساندتهم، وليحقق كل أمانيه

ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه ما ينفجر عنه الغيظ المكببوت اليبوم : العراق وحذرها

. من التأريخ المبوحش المتبراكم، تبأريخ الحكبم البوطني المرتجبل بمبا أنفجبر عنبه أمبس

 !نعيدها ألف مرة ومرة! وخاطبها، كوني واعية

ب العمبال البدائم يبدعو األحزاب قدمت مذكرة، والصحافة تسبتنكر االعتبداء، ومكتب

حتى بلغت المظاهرات ذروتها، وحدثت مصبادمات . لإلضراب السياسي، فيلبي العمال

عمبببت المظبباهرات مبببدن القطبببر الكبيبببرة، البصبببرة، . مببع الشبببرطة، وكانبببت الضبببحايا

وذكبر القبادمون . الموصل، النجف، كبربالء، الناصبرية، الديوانيبة، الحلبة، والسبليمانية

اهرين في بغداد أحرقبوا مركبز االسبتعالمات األمريكبي، ورفعبوا من النجف، إن المتظ

وجبد العمبري . البد إن األمور قد تطورت تطورا مخيفا!(. سقوط النظام الملكي)شعار 

الشعب المتظباهر بعمالبه . فاستقال 20/00/0042إن ال مناص من أن يغادر مكانه في 

" الجبادرجي"ائتالفية برئاسة وطالبه وسائر فئاته يريد الحل الجذري، وتشكيل وزارة 

الواقع إن الحكم الملكبي مبازال قويبا . وإشراك الحزب الشيوعي، وسقوط النظام الملكي

غير إن الشبعب العراقبي بانتفاضبته كمبا صبوره . وإن لم تكن قوته كما يتصور بعضهم

 :لجواهرياالشاعر 

 هذذو الفذذذراف وكذذذم فذذي أمذذذتر  عجذذذ 

 

 فذذذذي حذذذذتالتيه وكذذذذم فذذذذي  يذذذذه عبذذذذر 

 هذذو البحذذر ال تسذذتطيع   ذذبتهبينذذا  
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 عذذذذود ويمننذذذذه فذذذذي سذذذذير  حجذذذذتر 

 
 

يبرى بعبض المبواطنين . وفعال كان هذا إذ سكنت فورته حالما أعلنت األحكبام العرفيبة

ي المسألة تطبرف الذين يقفون على األرصفة، ويخشون أن تمس نار الهياج أصابعهم، إن ف

وإن . في غير أوانه، أي أن يكتفي بمجبيء وزارة وطنيبة، وتحقيبق مطالبب الشبعب العاجلبة

الهتاف بسقوط النظام الملكي، خطبر علبى االنتفاضبة، بينمبا يبرى آخبرون، أن هبذا ترقيبع، 

. فقد جربنا كيف تبدور البدائرة مبن جديبد مبن وكبالء االسبتعمار ويطفئبون الجبذوة بالتبدريج

وحبين تفباقم الخطبر، اسبتعان . ن الشبعب حبين يثبور وحبين يخمبد إلبى االسبتكانةونعرف ع

فبأعلن . ثم عهد بالوزارة إلى نبوري البدين محمبود، رئبيس أركبان الجبيش. الوصي بالجيش

وجدّ حكم نور الدين ببالبطش وأمعبن باإلرهباب، . األحكام العرفية وأغلق األحزاب الوطنية

فهببل ضباعت الببدماء التبي سببالت، واألرواح . شبيءوانتهبى كببل . إعبداما وسبجنا وغرامببات

ولبن يبتم والقيبادات متعبددة . التي أزهقت؟ النجباح فبي الثبورة منبوط ومتوقبف بقيبادة واحبدة

في الوقت نفسه، ال ولن توجبد لحبد اآلن قيبادة يمكنهبا أن تجبذب . ومختلفة النيات واألهداف

ولكببن مببا الببذي . هببذا النظببامالبببد أن يطببيح . والببى جولببة ثالثببة. الشببعب وحببدها إلببى الهببدف
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أمببا االنتخابببات فقببد أخببذت طريقهببا لنتائجهببا . َسببيَجد؟ هببذا مبباال يسببتطيع أن يببتكهن بببه أحببد

 .المتوقعة بظل هذه الحكومة، وأحكامها العرفية
 

     عام جديد

أنا واحبد مبن هبذا الشبعب، البذي ينبتفض، . أجل عام جديد، وال آمل خيرا من جديد

البباب وسبمعت أصبواتا فرحبة، وجبدت ثلبة مبن المعلمبين، ببين  دُقبت. ثم ال يحقبق شبيئا

صافحوني، وجبوههم تتهلبل بالبشبر . ناصري، وشطري، ورفاعي، ومن سوق الشيوخ

كيف لم أحضر انتخاب الهيأة اإلداريبة لجمعيبة المعلمبين؟ . احتج أحدهم عليّ ! والحبور

فبزت أنبت، . ن نعتمد علبيهمانتخبناك، ثالثة أنتم من الخيرة الذي. قال الثاني لقد انتصرنا

وفاز باالنتخاب . 25/0/0040كان هذا في ! وعلي عبد الطالب، وحسين علي الراضي

أقوى شخصية في التعليم هو مالحظ الذاتية سبيد حسبن سبيد مهبدي ومعبه عببد الوهباب 

البدري، واثنان نسيت اسميهما وعلبى أيبة حبال هبم جميعبا ممبن يبرى أنبه ال يصبلح أن 

. لبيس فبي اإلمكبان أببدع ممبا كبان. شبهة فال نتخطى أية حدود مرسبومةنثير حولنا أية 

وعببال ! كيببف تببم هببذا؟ وأنببا لببم أرشببح نفسببي؟ قببال ثالببث، أنببه انتخبباب مباشببر يببا أخببي

إنه فوز ونصر، ولكنه نموذج مبن . ماذا أعلق أنا على رأيهم. إنهم مسرورون. الضحك

. المعارف، وثالثة آخرون فازوا أحد أقطاب! فوز الكتل التقدمية الوطنية في الوزارات

هبؤالء ال يؤمنبون ببان فبي  -ذاك الطاس وذاك الحمبام -معنى هذا يفسره المثل الشعبي 

اإلمكان تغيير المرسوم في لوح سياسبة التعلبيم، ألنهبا جبزء مبن السياسبة العامبة للحكبم 

 . 0042ألم نَر بأم أعيننا ماذا انتهت إليه انتفاضة تشرين . القائم

وكببان أن صببرت . انتخبباب واقتسببام المهببام والعضببوية إلدارة الجمعيببةوحضببرت 

. ومبع ذلبك الببد مبن العمبل، وفبي أول اجتمباع عرضبت مقترحباتي. مساعدا للسبكرتير

وتسباءلت لمباذا ال يهبتم المعلمبون . كانت مقترحاتي، إنّبا يجبب أن نمبدَّ الجمعيبة بالحيباة

أرى أن : حوا لبي أن أدلبي بمقترحباتيبها، وما سبب أن األكثرية لم ينتسبوا إليهبا؟ أسبم

علببيهم أن : أوال. نعمببم علببى المعلمببين بيانببا حببول مببا سببتنتهجه الهيببأة اإلداريببة الجديببدة

والبدفاع . السعي الجباد لحبل مشباكلهم: ثانيا. يقدموا مقترحاتهم لتدارسها وتقديم ما يالئم

إقامبة أسببوع : الثباث. عن المعلم بكل مستلزمات الدفاع ولو لزم األمر توكيل محبام عنبه

وإصبدار نشبرة لنشباطات الجمعيبة . ثقافي، لعرض مواهب المعلم ، علمية، أدبية وفنيبة

 .والمعلمين

هبذا الكبيبر أنبا أحتبرم سبلوكه، . الحظت أن الثالثة يتببادلون النظبرات مبع كبيبرهم

فهو ال يضمر كيدا ألحد، إن لم يحاول مساعدته، ولكنه إنسان  يهاب وبخوف شبديد أن 

ولك الساعة -أما الثالثة فهم كما يقول الشاعر . ض نفسه بما ال يرتضيه أولو األمريعر

 .والغريب إن ثالثنا هو اآلخر أبدى جبنا، أعلن عنه صمته -التي أنت فيها

والحبظ مبدرس . حفلبة" سبوق الشبيوخ"في األسبوع الثاني، حدث أن أقامت متوسبطة 

نع مبن ال يحمبل بطاقبة الحفلبة مبن البدخول، الرياضة أن الشرطة المكلفين بحراسة الباب لم
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درهمببا أو أكثببر ويسببمح لهببم بالببدخول، فأنبببه  -لحسبباب جيبببه-أن الشببرطي يسببتوفي مببنهم 

وتببم بينببه وبببين المببدرس  -الموجببود أيضببا-ورفببع الشببرطي األمببر إلببى المفببوض . المببدرس

المسبجلة وأوقبف المبدرس بالتهمبة الشبائعة، والماركبة . شجار انتهى إلى االشبتباك بمعركبة

وبناء على المقترحات السابقة، طلبت مبن الهيبأة اإلداريبة االجتمباع للنظبر فبي "! شيوعي"

" سبيد حسبن"وقبال الببدري قببل البرئيس . أمر المدرس البذي أوقبف، فسباد صبمت ووجبوم

أعتقد أن المسألة خارجة عن مسؤوليتنا فإن المدرس المشار إليه، أوقف بموجب برقيبة مبن 

وجهنبا وجوهنبا ! رئيس قال، اعملوا أنتم، أنا ال أشارك وإذا أحببتم أسبتقيلال! وزير الداخلية

نحو مدير المعارف عببد الوهباب الركبابي فأشبار بمبا أعرفبه عنبه مبن جببن  -أنا وزميالي-

خبل القضبية " الرببع"ثم يهمزني، أنت تهتم بهذا المدرس ألنه مبن . يغلفه بتأويالته المنطقية

بيت أخذ كثير من معارفي، وبعبض البذين أعبرف عبنهم أنهبم في طريقي إلى ال! للمسؤولين

ال تخلبي نفسبك ضبحية، ال أحبد يسبتحق، أنبت وحبدك : يحبونني، يلومبونني فلبم أسبمع غيبر

ولكبن ال ببأس، فلقبد أثببت للبذين وضبعوا ثقبتهم ببي إنبي . صدقوا والحبق! تتناولك سكاكينهم

اللجنبة التقليبديين فبي كبل  عند حسن ظنهم، والبد قد وصل إلى علمهم أنبباء موقبف أعضباء

 .دورة

بحبث األضبابير فبي لجبان تطهيبر -والركابي ال يفتأ يتابع دسه ضبدي، ففبي خبالل 

قببال لهببم، دققببوا جيببدا انببه عبباود . لببم يخجببل مببن حببث اللجنببة ضببدي -الجهبباز الحكببومي

 -المتصببرف-مببن حسببن الحببظ أن اللجنببة تعرفببه جيببدا، وان المسببؤول األعلببى . نشبباطه

والظاهر انه حين علم برأي اللجنة، فكر بطريق آخر، فقد لقينبي . بيالوقف مني موقفا ن

فببي الطريببق، فببراح يحببدثني، وكأنببه صببديق يُسببر إلببى صببديقه نبببأ يخشبباه، ويدلببه علببى 

أكتم ما أقوله لك، الشرطة أرسبلت إلينبا كتاببا سبريا بأنبك تتصبل : قال. طريق الخالص

ه شببقيق زميلببي المعلببم صببالح إنبب: قلببت! بمشبببوه يببدعى فاضببل سببيد مهببدي بببائع سببجاير

مهدي، وأنت تعرف ككثيرين غيري مبن المعلمبين ال نسبتغني عمبن يمكبن أن يسباعدنا 

وبعبد أيبام أطلعنبي مبدير المدرسبة ! بالقرض خالل الشهر، وأنت أعرف براتبب المعلبم

بضرورة مراقبتي وإعالمهبم بمبا يببدو منبي مبن )سيد باقر على كتاب المديرية السري 

وهذه ! أشد الناس نذالة من زكى نفسه على مذبح غيره: مدير المدرسةفقلت ل(. تصرف

 ".سوانح"عنوان كلمات كنت أنشرها باسم 

مجالسببه فببي هببذه الظببروف الحرجببة، زادت انببدفاع . وتصببل أخبببار الوالببد الشببيخ

مجلسه في الميدان الكبير يمتد إلبى : قال. حدثني بعض من زار النجف. جماهير النجف

وإن مكبرات الصوت اثنا عشر مكبرة، فإذا توجه إلى مجالسبه . مقاميةقرب مبنى القائم

فبببي الكوفبببة، أو المشبببخاب، تقبببدمت سبببيارته ثالثبببة دراجبببات بخاريبببة وخلفبببه اثنتبببان، 

وقببص علببّي بعضببا مبببن لذعاتببه وإشبباراته إلببى الساسبببة . للمحافظببة عليببه مببن الغبببدر

 .وسياستهم

بمناسبببة زيببارة الملببك  04/0/0040وأقامببت جمعيببة المعلمببين احتفبباال كبيببرا فببي 

فيصببل الثبباني وخالببه الوصببي علببى العببرش عبببد اإللببه، يصببحبهم وزيببر الداخليببة عبببد 
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إنمبا يريبد هللا ليبذهب عبنكم البرجس )الوهاب مرجان الذي أفتتح خطابه باآلية الكريمبة 

فقبد ذكبر فيمبا ذكبر " حسبين الصبياح"أمبا مبدير التربيبة (. أهل البيت ويطهركم تطهيرا

فوضببع ! ولكنببه أخطببأ فقببال العكببس( لببو لببم أكببن ملكببا لكنببت معلمببا)األول كلمببة فيصببل 

ودوى ضبحكهم أكثبر حبين رأوا عببد اإللبه نفسبه واببن . المحتفلون أكفهم على أفواههم 

أختبه قبد ضبحكوا كثيبرا وبصبوت عباٍل، حبين أخطبأ المعلبم عببد الوهباب الببدري وهببو 

راد، صبباحب السببمو أ"! اإللببه"األميببر علببى عببرش " اللمببو"يعببيش صبباحب : يهتببف

 . الوصي على عرش العراق

أن مبدير : قبالوا. ال أدري مبدى صبحتها. وللناس في عبد اإللبه أحاديبث وإدعباءات

الشرطة قد أستدعى بعض المغنين والراقصات لسهرة خاصة حضرها عبد اإلله، دون 

وإنه نزل إلبى مسبتواهم فبي مرحبه واستحسبانه، فكبان يماشبيهم بأصبابعه، ينقبر ! الملك

: وعقبوا. لى علبة السجاير وفقا للحن وهو جالس مثلهم على األرض ال على الكرسيع

 . أنه أمر بمنحهم مقدار من الدنانير، لكن مدير الشرطة طردهم

مببن إذاعببات " سببتالين"أعلببن نبببأ مببوت  -8/0/0040فببي -وفببي هببذا الشببهر نفسببه 

جيكوسببلوفاكية  أعلببن نبببأ وفبباة رئببيس جمهوريببة  -04/0فببي-وبعببد تسببعة أيببام . العببالم

 .على أثر التهاب الرئة أثناء تشييع جنازة ستالين" غوترولد"

ثم فاجأ الناس حر لم يسبق أن مبر علينبا مثلبه، واشبتدت وطبأت الرطوببة، وتسبمع 

لبكاء األطفال رنينا محزنا، وزاد الطين بلة، أن مشروع اإلسالة أصبيب بعطبب، وشبح 

يهربونبه إلبى سبوق الشبيوخ والسبويج،  الثلج وغال سعره، ألن أصحاب المعامل أخبذوا

 .والكويت، ولم يحرك المسؤولون ساكنا

حظبي أنبا أيضبا . ما هو الحظ، كيف يتعثر؟ الناس إذ يتحدثون يقولون حظي يتعثر

ومبا أزال ببنفس . قبل أن أفصل من الوظيفبة ببنفس العبام 0058لم اُرفع منذ عام . عاثر

ن عبببد الببرزاق محببي الببدين فببي بدايببة ففببي رسببالة إلببّي مبب. الراتببب خمسببة عشببر دينببارا

، وكببان طالبببا فببي كليببة دار العلببوم المصببرية، قببال عببن هببذا 0004تعيينببي معلمببا عببام 

 (. إنه كحلم األعزب ال يصبح منه إال على قذارة الثوب ونجاسة البدن)الراتب الهزيل 

ة إنبي أحملبه فبوق الطاقبة، إنبه ال يطيبق إيجبار البدار، والمباء والكهربباء، والمعيشبب

. اليومية، وما يحتاجه الصغار من كساء وغيره، وما تأتي به األيبام مبن مبرض طبارئ

البأس الميزانية تختل بعد عشبرة أيبام بتخطبيط . فألجأ كغيري إلى المعارف واألصدقاء

. عثبر عثبرة أربكبت ميزانيتبي شبر إربباك 00/5/0040لكن الحظ منبذ . مسؤولة البيت

إن : فقد اُبلغت من قبل محاسب المعبارف. قتصاديبحيث ال يستطيع تقويمها إي خبير ا

إعالمهم لي بانتهاء األقساط الواجب دفعها عن التوقيفات التقاعديبة، التبي سبحبتها عنبد 

إن هبذا حبدث سبهوا وهبو لبم . فصلي من الوظيفة، ثم لما عدت، طلببت إعادتهبا أقسباطا

 !.ينته

وأشبد ألمبا أن . أنبا غريب أمر هؤالء الموظفين، هبم يخطئبون وعاقببة الخطبأ علبيّ 



 

 400 

راتببي . وهبذا الحبرص علبى المعلبم. مرحى لهذا اللطف. يطلب دفع المتبقي مرة واحدة

وبتوسط مدير المعارف، تنازل حضبرته أن ! دينار والمطلوب دفعه عشرون دينار 04

كببان بإمكبباني أن أتوسببل بشببتى الوسببائل سببواء فببي نطبباق . دينببار 45249جعببل القسببط 

ولكنببي تببدرعت بالصبببر، فهببذا لببيس أول . العليببا والصببحافةالرسببميات، إلببى الجهببات 

محاسبببنا واحببد مببن مببوظفي الحكومببة التببي ال تقببيم وزنببا . مكببروه، ولببن يكببون األخيببر

للكرامة، وال تشعر بمعاناة الموظف الصبغير وبالخصبوص المعلبم البذي كباد أن يكبون 

 .  ولكن في شعر شوقي. رسوال
    

     أرشد مرة ثانية

االنتخاببببات سبببتجرى وإنهبببا تتسبببم ببببروح الحيببباد، ومعاملبببة الجميبببع  إنببه يعلبببن إن

أحبد . 0045حزيبران  0بالمساواة، وأعلنت وزارة الداخلية إن االنتخابات ستجري في 

أصببدقائي كلمببا وجببدني أحبباول اسببتكناه األخبببار مببن الجرائببد، يأخببذها مببن يببدي، وهببو 

بخيبر، أسبلم مبن الشبر  صم إذنيك، وأغمض عينيك، كلما يجبري ال يعبود عليبك: يدمدم

 . على األقل

نجفيا وفد إلى الناصرية، ربما جاء ليحتجب عن األنظار، فحكومبة أرشبد رغبم مبا 

قالت عن روح الحياد، فإن مطاردة المتهمين بالشيوعية، ليس مشموال بها، ولهبا أيضبا 

ي هبذا النجفب. أن تتهم اآلخرين بأنهم من هؤالء، ربما مع حسن الظن تستثني بغداد فقط

إن . حبدثني عبن أببي. قصدني وأنا منزٍو في مقهى حبيبب، فبي ركبن خبال مبن الجبالس

الجبهبة مؤلفبة . الجبهة الوطنية الموحدة، ألحت عليه أن يرشح نفسه في هذه االنتخابات

مبببن، البببديمقراطي البببوطني، حبببزب االسبببتقالل، الحبببزب الشبببيوعي، أنصبببار السبببالم، 

في التوقيع على ميثاق الجبهة ممثلو العمبال،  وقد مثل الشيوعيين. المستقلون التقدميون

كان كل مؤيد للشيخ يبأتي ببدفتر نفوسبه ليثببت لبه أن سبنه . الطالب والشباب والفالحين

. يبيح له المشاركة باالنتخاب ومعه ما يتمكن من تقديمه من نقبد لغبرض دفبع التأمينبات

لشبيخ دمحم الحسبين حين أمتنع الشيخ عبن ترشبيح نفسبه، رفعبت الجمباهير المسبألة إلبى ا

إنبك مسبؤول أن تلببي : وهنباك ألبح عليبه قبائال. كاشف الغطاء، فأرسل إليه يطلب لقباءه

طلب الجماهير في أمر يخص حياة المواطنين ومسبتقبل الجميبع، الشبرع يوجبب عليبك 

كانت التبرعات مع دفاتر النفوس تختلف، كل حسب مقدرته، بعضهم ! حمل المسؤولية

ألكثرون بين الرببع والبدينار والخمسبة والعشبرة، واألنبباء تصبل دفع خمسين دينار، وا

 .إلى علم المهيمنين في السلطة في الحال

حاول أحد المنافسين من أنصار الحكم أن يكدر جو االنتخابات ويفتح ثغبرة لالصبطدام 

فجباء يختبرق بسبيارته شبارع الثانويبة فبي وقبت يحتشبد فيبه النباس . قبيل اليوم المعين بأيبام

منبببر الشببيخ، وراح يضببغط علببى منبببه السببيارة باسببتمرار، والنبباس لببم يفسببحوا لببه تحببت 

كبان هبذا المنبافس ! أفسحوا له الطريق، معه حق، فالشارع للمبرور: فصاح الشيخ. الطريق

تخببرج مبن مدرسببة الصبناعة العراقيببة وأرسببل فبي بعثببة إلببى . هبو علببي دمحم رضبا الصببافي

وعبباد مشبببع بتلببك الببروح . اغيببة النازيببة هتلببروكانببت إذ ذاك تببرزح تحببت حكببم ط. ألمانيببة
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وفبي هبذه االنتخاببات رشبح بعبض . -ال أتذكر تأريخهبا-وعين وزيرا للمالية مرة . البغيضة

النجفيببين مببن مؤيببدي الباشببا أنفسببهم، ومببن جماعببة صببالح جبببر ولكببن لببم ينزلببوا إلببى هببذا 

لكنه أختبرق الشبارع . كان يجب على هذا المنافس أن يقدر موقف الشيخ فيما قال. المستوى

فمبا كبان مبن بعبض الجالسبين إال أن أجتذببه مبن سبيارته، وأخبذ . وهو يلعبن ويشبتم ليسبتفز

. لكبن الشبيخ أعلبن أنبه سينسبحب إن لبم يتركبوه وشبأنه. بتالبيبه، وهب اآلخبرون ليشباركوا

 !وأخلوا سبيله

فوجبببدت لزامبببا علبببّي أن ال أكتفبببي بالسبببماع، مبببن . بعبببد هبببذا ودعنبببي وانصبببرف

مبباذا فببي بغببداد؟ النبباس هنببا أيضببا كلهببم يتحببدثون عببن . ة أن أقببرأ الجرائببدالضببرور

خاصبة فبي -وهنبا أيضبا نفبس التبدخالت، ولكبن المتنافسبين كلهبم . االنتخابات في بغداد

القبببوى الوطنيبببة، قبببررت خبببوض . ليسبببو مبببن الفئبببات التقدميبببة -األقضبببية والنبببواحي

نجفبي تحبدث عبن بغبداد، ولكبن صباحبي ال. مبا أسباس هبذا االئبتالف. االنتخابات متآلفة

كبم . وتبذكرت أخبي! بإيجاز، أخذني العجب، أيتم تحالف، وتتألف جبهبة وطنيبة موحبدة

. أعتقد أن هذا دليبل كباف علبى صبحة رأيبك. حاولت هذا يا أخي، اليوم حدث ما تمنيت

لبم نكبن نثبق ببأن حبزب . وفي هبذا الوقبت حبدث أيضبا مبا لبم نكبن نتصبوره ممكنبا أببدا

يوافق اليوم أن يشبترك مبع الشبيوعيين بجبهبة  -ن نهجه معاداة الشيوعيةوم-االستقالل 

 .مادام هذا ممكنا فإنا إن لم ننجح اليوم، فإن لنا الغد ال محالة! موحدة

يعببارض الشببيوعية كببأي أرسببتقراطي " دمحم مهببدي كبببه"رئببيس حببزب االسببتقالل 

د قببرأت لببه فببي آخببر، وأركببان حزبببه أشببد منببه فببي هببذا، ولكنببه أكثببر دقببة فببي رأيببه، فقبب

وهبو يشبجب . مذكراته، إن الشيوعية نظرية يجب أن تقبارع بنظريبة، ونهبج اقتصبادي

ونحببن نعببرف إن حببزب . اسببتعمال القببوة ضببدها ويببرى أن القببوة تسبباعد علببى نشببرها

من جماعة نادي المثنى بأفكاره القومية، التي هبي فبي  -أصال-االستقالل منحدر بفكره 

 .واقعها تقليد للفكر الفاشي

الببدفاع عببن حريببة االنتخابببات، وإطببالق الحريببات )كانببت أهببداف الجبهببة الوطنيببة

حدثني بهبذا ...( الديمقراطية، ورفض المساعدات العسكرية األمريكية، وأهداف أخرى

هبذا !. شيوعي من سوق الشيوخ، ولم يكمل إذ الحظت زمبيال لبه قبد أشبار إليبه بحاجببه

سبآتيك بنشبرة : ولكنه حين ودعني قال. حق، ليس اإلفضاء بهذا في هذا الوقت بصحيح

 !الحزب

وقرأت في جريدة لواء االستقالل، ردا عنيفا على البذين عبابوا اشبتراكه فبي جبهبة مبع 

وقرأنببا أن اإلقطبباعي بالسببم الياسببين قببد أنببزل مببن أعوانببه مسببلحين ليمنعببوا . الشببيوعيين

الحكوميبة فبي الكبوت قبد جماهير مدينة الحي أن يوجهوا نداء للجبهة الوطنية، وأن السبلطة 

وفبي الحلبة هاجمبت مرشبح الجبهبة " المحامي توفيبق منيبر"طردت مرشح الجبهة الوطنية 

، واضبببطرت سبببلطة أرشبببد أخيبببرا أن تمبببارس التزويبببر "الشبببيخ عببببد الكبببريم الماشبببطة"

 !ومع كل هذا فقد فازت الجبهة بأحد عشر مقعدا. واإلرهاب

وصببدرت . اب العببرش فقببطولببم يجتمببع المجلببس غيببر مببرة واحببدة، لسببماع خطبب
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ثم حل المجلس، بعبد أن عباد الوكيبل العبام ليشبكل وزارتبه الثانيبة . بتعطيله إرادة ملكية

كببان نببوري السبعيد خببارج العببراق لتلقبي مخططببات أسببياده، وهبو بببدوره يتلقببى . عشبر

فقبد . وأقسبم أن ال يبدع هبذا المجلبس يتبنعم ببأي اجتمباع. المعلومات عن العراق آنا بآن

أمببا أرشببد فقببد أدى دوره كمببا هببو معلببوم عنببه، . 0/6/0045وزارتببه فببي  عبباد وشببكل

وللشعب أن ينتظر يوما في جولبة قادمبة بظبل . وغادر العراق ليستجم بمصيف يليق به

 هل سيتم هذا؟. جبهة أقوى

   الفخ الفاشل

تبرفض . كررت تقديم عريضة النقل عدة مرات في األعوام الثالثة من بدايبة الخمسبين

الحقنبي "الركبابي يتصبرف معبي طببق المثبل العبامي . المسؤولة تشبترط الببديل ألن الجهة

فبعببد أن حبباول دفببع لجنببة بحببث األضببابير ضببدي وببباءت محاولتببه بالفشببل بفضببل " بعربببه

إنسانية المتصرف عبد الكافي عارف حث رئيس البلدية كامل الحباج وادي أن يبلغنبي دون 

وكان هبذا علبى ! ع لدرء هذا الخطر عنيأن يذكر لي المصدر باني معرض للفصل فألسر

وألن كثيبرا مبن المعلمبين . أثر توقيع صدور قائمة ترفيع عدد من المعلمين، أنبا واحبد مبنهم

يعتقدون أن لي به صلة وتبادل احترام، فقد أعتمد علي بعضبهم أن ال أضبن بمراجعتبه عبن 

. ديقي القاضبيخصوصا وأني كتبت إليه بضعة أبيات بحّث مبن صب. ذلك بين آونة وأخرى

في نبادي المبوظفين كنبت أجبالس أنماطبا مختلفبة مبن النباس دون تعمبق فبي العالقبات درًءا 

لببدفع األقاويببل والظنببون ولكببن أكثببر مجالسببتي لصببديقي عبببد الكببريم األمببين أمببين المكتبببة 

العامببة، والقاضببي الشببيخ عمببار سميسببم، بعببد انتقببال أو تقاعببد القاضببي السببابق السببيد سببعيد 

 : أما األبيات التي رفعتها إلى الركابي. ن، والقائممقام ضياء شكارةكمال الدي

 إلذذذذى كفذذذذك اليمنذذذذى تركذذذذتت ملفتذذذذي

 

 فال تبذد في ذتا  يذر مذا يجلذ  اليسذترا 

 ولذذذذي يلذذذذتم عذذذذن كذذذذل يذذذذتو   لجمتذذذذه 

  

 

 وطلقذذذت مذذذن  ياتذذذه التنبذذذتم والنثذذذرا 

 ويلذذذذذذت  فكذذذذذذاري جمذذذذذذودا فونمذذذذذذتا 

 

فذذي النذذي  مذذن جمذذد  يصذذي  ال نذذا 

 الفكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

 

ولكنه فبي ! ثق إني ال أدخر وسعا في نصرتك: فاستحسنها وأخذها شاكرا، وعلق قائال

رئبيس البلديبة . هبذه آخبر أسباليبه إليقباعي فبي حفبرة أحابيلبه. الواقع تابع محاولة إضبراري

عالقتببه بالركببابي أنببه التقببى معببه فببي منفببى بسبببب أفكببارهم . رجببل وجيببه محتببرم" كامببل"

أنا واثق إنبه يريبد أن يورطبك : وعلق الرجل على ما كلف به -نأيام زما-ونضالهم القومي 

وأذكبره بصبراحة، " الشبيخ الشببيبي"لذا أرجح أن تسارع بمراجعبة . لتقع في الفخ من ذاتك

شيء غير مسبتغرب مبن الرجبل ! هكذا إذن. علّي أْن ال أنسب هذا إليه -الركابي–وإن شدد 

المعلمبون . انبه واهبم. ي النجف كنت أنبا قطبهباأبدا هذه سجيته، وانه يعتقد إن انتفاضة معلم

النجفيببون شببباب واعببون، وبهببم شببجاعة مببن أجببل قضبباياهم العادلببة، ومببن أجببل القضببية 

 .الوطنية

وأحببالني بعببد . وفعببال توجهببت شببطر بغببداد، واجهببت الشببيخ فببي دار مجلببس النببواب
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ولقيبت الرجبل  .اتصال تلفوني بالمدير العام في وزارة المعارف الدكتور أحمبد حقبي الحلبي

سأحاول أن أفهبم مبن القلبم السبري : فاضال كريما إذ أحسن استقبالي بلطف، وقال بصراحة

إن كبان أسبمك ضببمن قائمبة بعببدد يبراد فصببلهم، فبإن كببان موجبودا فببال مجبال عنببد هبذا لببي 

وإن لبم  -هؤالء يبراد فصبلهم-األمر منوط بالتحقيقات الجنائية، بكلمة مختصرة . بمساعدتك

. وبعد نصبف سباعة وصبله الجبواب. ر، فأعلم انه يضمر لك كيدا، وسأرد كيدهيوجد لك ذك

وأثرتها من هنباك عاصبفة، مبن المبدير العبام، ومبن األسبتاذ . ال يوجد أسمي في تلك القائمة

دمحم حسين الشبيبي والشيخ باقر الشبيبي الذي له علبى الركبابي فضبل االهتمبام ببه وإرسباله 

وعببدت فرحببا الكتشببافي حقيقتببه فببي . تشببا عامببا للغببة العربيببةأيببام كببان الشببيخ مف. إلببى لنببدن

ولكبن . وهكذا انتزعت حقبي فبي الترفيبع وصبدر أمبر ترفيعبي. إصراره إليقاع الضرر بي

ومببن المضببحك أن بببين . إذ كببان الببذين أنببا واحببد مببنهم قببد صببدرت قببائمتهم. بقائمببة منفببردة

وأسبتطاع أحبد ! بأربعبة أشبهرقد توفى قبل صبدور القائمبة " إسماعيل سهيل"األسماء معلم 

الموالين للشيخ الشببيبي أن يكتشبف أسبباب عبدم ترقيتبي يعبود إلبى تعليقبة لبوزير المعبارف 

 .شنشنة نعرفها من أخزم: فقال الشيخ!(. ال يرفع ألنه فصل بتهمة سياسية)هي" خليل كنه"

أنبا أجببت، يبا أسبتاذ ! أنبا أردت أن تتأكبد مبن خالصبك: حين التقيبت بالركبابي قبال لبي

إن الضببرر . أعلببم أن إيقبباع الضببرر لببيس أمببرا عسببيرا إذا تخلببى المببرء مببن نقبباء الضببمير

إنمبا العمبل الطيبب والنبافع هبو البذي . يصدر من أحقبر المخلوقبات وال يحتباج إلبى شبجاعة

 .يحتاج إلى شجاعة وإرادة حرة

م ال يفببوتني أن أذكببر بالمناسبببة أمببرا اكتشببفته، خببالل وجببودي فببي غرفببة المببدير العببا

كانببت هنبباك امببرأة ترتببدي معطفببا أسببود يغطببي كببل بببدنها، مببن لهجتهببا يبببدو أنهببا " الحلببي"

أمبا . وفهمبت مبن الحبديث انبه عبن معلمبة فبي مدرسبتها. كانت فبي حبديثها منفعلبة. مسيحية

المببدير فقببد كببان يببرد كببل مببا ادعتببه وبلهجببة تببنم عببن اسببتيعابه للببدوافع غيببر السببليمة مببن 

إنهببا مببديرة : خروجهببا غيببر مرتاحببة، قببص علببي الموضببوعبعببد . حضببرتها لتلببك المعلمببة

حفاظا عليها مبن . إنها مدرسة عربي -من الثانوية-مدرسة، وقد نقلنا إليها إحدى المدرسات 

ذلببك ألن زوجهببا األسببتاذ عبببد الببرحيم . أن يقببع عليهببا ضببرر مببن رشبباش أمببواج السياسببة

فقبد أقنعتهبا ببأن غرضبي . بقيت هي أم أطفبال ورببة بيبت. شريف السجين في نقرة السلمان

وبهبذا البدافع " فاضل الجمبالي"لكن حضرة المديرة صديقة زوجة . ألجل سالمتها ألطفالها

فقببد وقببف مببع هببذه المببديرة صببريحا . حقببا أن الرجببل طيببب وشببهم! تسببعى للخببالص منهببا

 .صدق من قال لو خليت قلبت. وأنبها وصد كل إدعاءاتها. بكشف محاولتها اللئيمة
 

    ومانهبني حانه 

غالبببا مببا كببانوا مببن . رجببال الببدين فببي هببذه األصببقاع كلهببم مسببتوردون مببن النجببف

وربما كان منبعهم األصلي من هذه العشائر، كآل أطبيمش مبثال، . مستوطني النجف القدماء

والشبببيبيون، وآل فيبباض، وآل الشببرقي، ولكببن فببي هببذه الحقبببة األخيببرة التببي أخببذت فيهببا 

عظببم أبنببائهم فببي المببدارس الحديثببة وتخرجببوا مببن كليببات السببلطة تضببعف، حيببث ألتحببق م

العراق ومن أوربا فعادوا يحملبون شبهادات عاليبة، كمبا حبدث ألشبهر أسبرتين دينيتبين فبي 
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 .النجف هما آل الشيخ راضي وآل كاشف الغطاء

اثنببان مببن أبنبباء هببذه  -كمببا ذكببرت-لقببد أحتببل فببي الناصببرية الصببدارة فببي هببذه الحقبببة 

أحببدهما كببان بمنتهببى الطيبببة . ى عشببيرة لببم يعببرف أن لهببا سببابق منهبباالربببوع ينتميببان إلبب

( رحم هللا امرًءا عرف حده فوقبف عنبده)والصالح، لقد طبق في سلوكه الحديث المعروف 

لم يتجاوز هذا السيد حدوده من معلوماته الشبرعية فبي الفقبه . هو السيد راضي السيد عثمان

صببالة والصببيام، ومسببائل الببزواج مببن عقببد واألصببول الشببرعية، فببي الحببالل والحببرام وال

وهببو يتلقببى . وطبالق، ومببا يلحقهمببا مببن حقبوق الرجببل والمببرأة فببي حالبة الببزواج والطببالق

أمبا الثباني . الحقوق الشرعية ممن يرجع إليه، مبن زكباة وخمبس وكفبارات، ومبا أشببه ذلبك

أنهمبا ، ومبع (4/5/0084تبوفى فبي )فهو الشيخ عباس الخويبراوي، من عشيرة آل خوبير 

تلقيا دراستهما على الشبيخين الشبهيرين فبي النجبف الشبيخ عببد الكبريم الجزائبري و الشبيخ 

عبد المحمد زايردهبام وسبارا علبى طريقهمبا فبي والئهبم للمرجبع الكبيبر السبيد اببو الحسبن 

الموسببوي، فإنهمببا عنببدما عببادا إلببى الناصببرية انفببرط عقببد صببداقتهما بعببد أن كانببا صببديقين 

وكان البادئ هو الخويبراوي فقد كبان دون السبيد راضبي فبي . الدراسة حميمين خالل سني

االستفادة واإلطالع، ولكنه كان عارفا بجذب المنبافقين والمهبرجين البذين يتبذرعون بالبدين 

لحلببب ضببروع المنببافع، ولهببم قببدرة علببى خببوض المعببارك فببي ميببادين مختلفببة، السياسببة 

 .يروالتجارة، ويجيدون التهريج والتطبيل والتزم

ثبم قبررت أن ال أعبود فهبذا ربمبا يسببب . لم أحاول أن أتصل غير مرة بالسبيد راضبي

وحدث ذات مرة أن التقيت بأحد المبوالين . لي حقد الخويبراوي وكالهما من معارف والدي

للخويبراوي وبعد أن تبادلنبا التحيبة، ال أدري كيبف عاتبتبه، علبى وضبعه أرببع أجهبزة مبن 

كمببا أن هببذا ويببدعى . جببامع، وكانببت أيببام شببهر رمضببانمكبببرات الصببوت علببى سببطح ال

هبو المسبؤول عبن الجببامع، وهبو البوزير المهبم للشبيخ الخبويبراوي فببي ..." الشبيخ عبودة "

بنايبة الجبامع ليسبت بالعاليبة، وهبو يتوسبط : قلبت للشبيخ عبودة. عالقته بالمجتمع الناصبري

غببروب، أمببا أن يبببدأ البيببوت، يكفببي مكبببرة صببوت واحببدة، وفببي وقتببين للصببالة الظهببر وال

. ترتيل القرآن واألدعية من الصباح حتى الظهر، ومن العصر حتبى الغبروب، ثبم السبحور

فأرجو معه أن تتذكروا أن في البيبوت المجباورة، ربمبا مرضبى، أو نفسباء، ومواليبد جبدد، 

 .هؤالء مضر بهم الصوت العالي والدوي المستمر

شفاء للمرضى، وهبل . دعية شفاء للناسفرد علّي وهو يتكلف وقار شيخه، القرآن واأل

كدت أقبول لبه . ليس هذا هو الرد، كن جادا وواقعيا: أحسن من ذكر هللا للمسلم؟ قلت يا شيخ

اكتفيببت بهببذا ولببم أدر أن هببذا الُمتََمببوِمن النجببار وتبباجر األخشبباب، قببد . هببذا جببواب ُمببدِلس

لق علبى مبن يسبلك فبي والمتمومن مصطلح عامي يط. فارقني ليشن علي حربا ال مبرر لها

والمبؤمن هنبا المقصبود  -المبؤمن-نهج حياته مشابها في حديثه واهتماماته ومظهبره سبلوك 

وهبذه الصبيغة إذ يطلقونهبا فإنمبا يريبدون " مبومن"به المعمم وهم يلفظون الكلمة بال همبزة 

وأغلب الظن أنبه نقبل إلبى أببن الشبيخ .  غمزه واتهامه بسلوك طريق هو ليس منه في شيء

: حبررا برقيبة فيهبا. ، فهبا ليثيرا ضدي الشبرطة والمعبارف معبا"حسن"وابن أخته " اقرب"
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أنقببذونا وأنقببذوا الببدين مببن علببي الشبببيبي وبطانتببه، الببذي يخطببب فببي السبباحات والميببادين 

 . يحرض ضد الدين والحكومة

فتصبدى . أخذ يجمع التواقيع على عريضبته باسبم الجمباهير. مرحى لرجل دين كذوب

مباذا يكبون جواببك لبو تبم تحقيبق مبن : وقبال لبه. ء البلد واختطف البرقية والعريضةأحد أبنا

الحكومة هنا، أين خطب ومتى؟ ومن الذين شباهدوه؟ وأنبت تعلبم أن الشبرطة أعلبم بهبذا إن 

أبلغني الصديق فقصدت كبيبرهم البذي علمهبم مبع صبديقّي عببد . كان قد صدر من أي أحد؟

إن علبي ابننبا ولكنبه : ورد هبو. عزي بعد أن مهدا للموضبوعالكريم األمين واألستاذ حامد ال

يبا شبيخ إن كنبتم أول معممبين مبن آل خبويبر فبأني معمبم واببن معممبين : قلبت. خرج علينبا

وإن أقمت جامعا للصالة واآلذان في مدينة فيهبا أكثبر مبن محبل . أولي علم وشهرة وزعامة

يببرة للمببراهقين، فببإني نشببأت فببي لبيببع الخمببور وعببدد مببن دور السببينما تعببرض األفببالم المث

النجف المألى بالجوامع والمنائر العالية تناطح السحاب، وهي كما تعلبم ال تجباور البيبوت، 

وانتقبادي لكبم أنكبم جعلبتم علبى بنايبة واطئبة أرببع . وما في المنارة إال مكبرة صوت واحبدة

سبباحات، معنبباه خطببب فببي الميببادين وال -عببودة-مكبببرات، فهببل كببان هببذا وهببو حببديث مببع 

 أتجيزون الكذب وقول الزور؟

فأرسبلت اسبتفتاء . وتغافبل عبن لبب اعتراضبي! أنت أسكت ونحبن نسبكت: كان جوابه

إلى العالمة الشيخ دمحم حسين كاشف الغطباء عبن رجبل يلجبأ إلبى الشبرطة يحرضبهم وإلبى 

. كانبت عبدة أسبئلة أجباب عليهبا الشبيخ متفضبال. الحكومة فيكذب ويلفق ليوقبع إنسبانا بتهمبة

قبررت أن أطبعهبا مبع األسبئلة . وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسبكم النبار: كان من إجاباته

يبا : فلما وصل إليهم الخبر، توسط بعض المحترمين األمر، بعد أن قال لبه أحبدهم. وأنشرها

-شيخ إنه أبن النجف ومبن عائلبة تعرفهبا أنبت، كبان األجبدر ببك أن تبرد اببن أختبك وأبنبك 

 . -باقر

يخ دمحم حسين كاشف الغطاء ال يعترف بفضل الشيخ الخويبراوي وسبق لبه أن كان الش

إن علبى إخواننبا فبي الناصبرية أن : صدمهما ألمر، وأرسل إلى أحد الوجهاء في الناصبرية

يطردوا الشيخين الخيببريين، نسببة إلبى خيببر  وسبكانها اليهبود البذين حباربهم النببي واقتلبع 

 .باب قلعتهم اإلمام علي

بحملبة علبى دور البغباء، صبحب معبه عبدد مبن " حسبن"ا بفتبرة قبام اببن أختبه بعد هبذ

: وقف من دورهن علبى مسبافة قليلبة، وصباح. الشياطين أغلبهم ممن يتردد على تلك الدور

كسببروا دواليبببهن،  -األبطببال-وفعببال هجببم أولئببك . أهجمببوا علببيهن، أرجمببوهن بالحجببارة

الشببيخ، وأطلببق سببراحه بعببد سبباعات  وعلمببت الشببرطة فأوقفببت. ونهبببوا الببذهب والثيبباب

 .لو لم يكن غبيا لوجد أسلوبا خيرا من هذا يرفع من مكانته ولكن هذا هو مستواه. وتحقيق

و " قبوق نظبر"وصادف أن أحبد البوزراء أثبار فبي بغبداد وجبود المكبان المعبروف بـب 

ة  ورحلبت الحكومبة المحليبة فبي الناصبري. فصدر أمبر وتقبرر غلبق هبذه األمكنبة" الكلجية"

غايبة . على أية حال إن غلقها لبيس حبال للمشبكلة". د الهوىگعـ"العواهر من محالتهن في 

ما في هذا الحل أن تتبوزع تلبك العبواهر فبي المبدن والمحبالت، وتجبر علبى البيبوت الببالء 
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العهببر والزنببا واللواطببة كلهببا مببن أنتبباج الببنظم التببي . ممببا يمكببن أن يصببيب بنبباتهم وأبنبباءهم

ويعباني فيهبا األلبوف الحرمبان، . لثراء ناعمين مرفهين وهم حفنبة معبدودةيعيش فيها ذوو ا

وبين أولئك وهؤالء  تتوالد الجرائم بأنواعها من سرقة، وسلب ونهب، ولواط وزنا وقمبار، 

 . وتنتشر األمراض وتتفسخ األخالق، وينعم الشيخ عباس وأمثاله باسم الدين



    إشراف املفتشني

مفتشبين، أصببح لبدي انطبباع إن مهمبة التفتبيش أنخفبض حسب تجربتي ومالحظتبي لل

-كان المفتشبون إلبى وقبت قريبب، أسبتطيع أن أحبدده . مستواها اليوم بالنسبة للوقت السابق

إلببى نهايببة األربعينببات، مسببتوى جيببد، ومببن نمببط عببرف عببنهم الجببد  -علببى وجببه التقريببب

بي، وجمال اآللوسي، ومحمبود والمثابرة واإلنتاج العلمي واألدبي، أمثال األستاذ رشيد السل

صبحيح أن . شكري اآللوسبي، ومبن شباهدتهم هنبا أمثبال عببد الحميبد البكبر وأحمبد الصبانع

نبوع . نوعان -كما جربت-بعض المفتشين في تلك الظروف، على أنهم خريجو كلية، فإنهم 

دم أعبرف واحبدا مبن هبذا البنمط، ال يقب. مع قدرة وإلمام يبدو سطحيا والواقع أنه لبيس كبذلك

وقبد تحبرش ببه معلبم صبديق لبه، . عن المعلمين تقريرا سيئا مهمبا كبان مسبتوى ذاك المعلبم

أنبت : أليس غبنا أن ال يوجد في تقاريرك عن المعلمين فرق بين معلبم وآخبر؟ أجباب: فسأله

وفي رأيي أن وجود المعلم فبي الصبف وحبده ال يخلبو ! إنما لم أتهم بعضهم بالتقصير. واهم

وأهبم . جهة ومن جهة أخرى فأنا لم أغفبل عبن المسبيء إسباءة مفضبوحة من فائدة، هذا من

سبببب يببدعوني لهببذا ، هببو أنببي أنببا مببن زمببرة المعلمببين، بغببض النظببر عببن كببون شببهادتي 

ووضع المعلم دعا أكثر الخريجين يحاولون التعيين ! جامعية، أرى المعلم موظفا لم يُنصف

لبم  -وهبم كثبر-رات األخبرى ممبن كثير من موظفي البوزا. في وظائف في وزارات أخرى

يحمل أية شهادة فقد تدرج في الوظبائف، إلبى درجبة مبدير مبال، ومبا شباكل، وتببدل مرتببه 

ولبو دققبت فبي حالبه . ومع ذلبك وهبذا مبا يؤسبف لبه، فبإن أكثبر هبؤالء غيبر نبزيهين. أيضا

ن لبه وقارنت بين حاله بعد عشبر سبنين أو أكثبر قلبيال، تجبده قبد ملبك دارا أو أكثبر، فمبن أيب

هذا؟ وأعرف أن بعض المعلمين قد فروا من التعليم حبين سبنحت لهبم الفرصبة، وبمسباعدة 

ومببا هببي إال مببدة  -التمببوين أو الكمببارك-مببن ذوي الوجاهببة أو المركببز الهببام، إلببى وظببائف 

بعد هذا أقل لك، لبيس مبن المبروءة أن أزيبد فبي . غير طويلة حتى أصبحوا ميسوري الحال

 !شقائه، والنصح يكفي

بينما هنباك آخبرون اختباروا التفتبيش هرببا مبن وظيفبة مبدرس لضبعف فبي شخصبيته 

فهبو ال يعبرف غيبر نببش . ومعلوماته أيضا، وكأن وظيفة التفتيش لديه سوط يهدد به المعلبم

وفبيهم مبن ال يسبتحي أن يكبون بمسبتوى موظبف . فيخلق من البقبة جمبال. الهفوات البسيطة

أذكببر مببن هببذا الببنمط أحببد . علمببي القببرىخاصببة مببع بعببض م -االسببتهالك-صببغير فببي 

جمعتنببي بببه دورة صببيفية أجبببر المعلمببين علببى . المفتشببين، فببي البدايببة كببان معلببم ابتدائيببة

وتمببت بينببي وبينببه صببداقة حتببى دعبباني إلببى داره فببي الحلببة، وأكمببل . دخولهببا، وأنببا مببنهم

فصبار مفتشبا فبي  دراسته فصار مدرسا، ثم مديرا لدار المعلمين الريفية في الحلة فلبم يبنجح

 .المدارس االبتدائية
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أنا ال أتهمبه . ويهمني جدا أن أذكر واحدا من هؤالء. حقا لقد أسهبت في هذا الموضوع

فببي خلقببه فهببو لببيس مببن المقببامرين، وال الكببأس، ولكببن يبببدو لببي انببه يسببتر ضببعفه وفببراغ 

أمببا . مبباولببذا سأختصببر الحببديث عنه" البكببر والصببانع"جبباء بعببد انتقببال المفتشببين . وطابببه

البكري فقد كان مثال رائعا فبي سبلوكه، خفبة طببع وظبرف وأدب، أحببه الجميبع واحترمبه، 

وزارنبي . بالنسبة لي لم يدخل إلّي اكتفى بمعرفته بي، فهو ذو بصيرة نافذة، ومقاييسبه جيبدة

الصانع في صفي الخامس والسادس، قبل أن يبدخل الصبف طلبب أن أكلبف التالميبذ بجلبب 

لمبباذا يكتبب التالميببذ فبي سببطر . فاستفسبر منبي. إلنشبباء، فأحضبرها الطلبببةدفتبر اإلمبالء وا

ولماذا التأريخ متباعد بين يوم كتابته، ويبوم تصبحيحه؟ فأوضبحت . ويهملون ما بعده فارغا

هناك يا أستاذ شيء آخر، هو أني أبدأ بالموضبوع أوال حبديثا، ثبم كتابتبه بالتعباون بينبي : له

إذا خبان التوفيبق -كبون دوري فبي هبذا الحبال تهبذيب التعبيبر ي. وبينهم جميعا على السبورة

بببدفتر  -فقببط-وبعببد أن يصبببح تامببا، أسببمح لهببم بتأملببه وقراءتببه، ورسببم العنببوان  -الجميببع

أكتببب العنببوان علببى السبببورة، وارسببم الكلمببات . وفببي األسبببوع التببالي. اإلنشبباء، فأمسببحه

لكبي . لب الكتاببة ببين سبطر وتبرك آخبرواط. الهامة والجديدة التي ربما لم تثبت في أذهانهم

أجري التصحيح في الفراغ تحبت الخطبأ وتالحظبون أن هبذه الصبفحة التبي يببدأون الكتاببة 

ينقلبون الموضبوع حسبب التصبحيح  -وفبي درس بعبده-وبعبد التصبحيح . عليها هبي اليمنبى

هببذا ألنببي أعتقببد أن هببذا األسببلوب يسبباعد الطالببب أن يعتمببد علببى . علببى الصببفحة اليسببرى

ثبم أنبي أعتمبد . وإعادة كتابته تثبت الموضوع عنده. ذاكرته ويضطره للتصرف في التعبير

على القصص القصيرة جدا ليحصل الطالب على ثروة كبيرة قدر اإلمكان من لغته العربيبة 

والحببظ أيضببا إن المواضببيع . وفببي الوقببت نفسببه هببي ذات مغببزى تهببذيبي وموجببه. الغنيببة

أوال ألن األسبببئلة . شبببؤون الطالبببب وذويبببه فبببي بيتبببه األولبببى هبببي أسبببئلة وأجوببببة، تخبببص

واألجوبببة  هببي جمببل قصببيرة، وثانيببا لكثرتهببا يببتعلم ألفاظببا باللغببة الفصببحى، بببنفس الوقببت 

ينفعنبي فببي . يكبون لببي بمثاببة ضببوء كاشبف لوضببع الطالبب النفسببي والمبادي واالجتمبباعي

 .معالجته وتوجيهه

ولقبكم؟ هل هو متعلم أم هو أمبي؟ هبل  ما اسمك واسم أبيك وما مهنته: من هذه األسئلة

بيتكم ملك أم هو إيجار؟ هبل لوالبدك زوجبة واحبدة أو أكثبر وهبل أمبك علبى قيبد الحيباة؟ مبا 

عدد إخوانك وأخواتك؟ ما موقف والدك إذا حصل شجار بين أفراد العائلة؟ هل يتغيبب عبن 

ل يتفقبد اهتمبامكم البيت كثيرا؟ ولماذا؟ هل يقضي بعض الوقت معكم ليال ويتحدث إليكم؟ هب

كبم هبو، وكيبف  -نقد-أو عدمه بمراجعة الدروس وتحضير الواجب؟ هل لك منه مخصص 

تتصرف فيه أو تدخر منه؟ هل يساعدك ويشجعك على شراء كتباب مناسبب؟ مثبل قصبص 

هل يسافر بكبم فبي العطبل للتبرويح عبن البنفس واإلطبالع؟ هبل وجدتبه يفبرق فبي . األطفال

فببي الشبارع؟ أو فببي : ولمبباذا؟ كيبف تقضببي سباعات الفبراغ. كمالعنايبة ببين واحببد وآخبر مبن

ولببم يببدخل فببي . البيببت؟أو بمسبباعدة أبيببك فببي عملببه؟ واكتفببى الرجببل بهببذا وودعنببي شبباكرا

. هبذه الطريقبة اسبتفدت منهبا كثيبرا. كان رجال متزنا هادئا محترمبا. فروع العربي األخرى

االمتحبان فبي اإلجاببة علبى األسبئلة وتمكن تالميذي أن يبرزوا في اإلنشاء، وبه يقوى عنبد 

 . في سائر الدروس، إن كان قد أستوعبها
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كما إن أحبد الطبالب أجباب بصبراحة عبن أسبباب رسبوبه فبي الصبفوف األوليبة، ولبم 

يتوقع النجاح في بكالوريا السادس، فقد كانت الدرجة الوحيدة التبي حصبل عليهبا فبي جميبع 

والسبببب أنببه كببان يجيببد األلعبباب . فاشببلوآخببر أحسببن منببه ولكنببه أيضببا  -واحببد-الببدروس 

فكبان معلبم الرياضبة يتوسبط أمبرهم . الرياضية، وبه يكسبب معلمبو الرياضبة كبأس السبباق

. مبع اخبتالف أسبم األب" دينبار"ومبن الصبدف أن أسبم كليهمبا . عند معلمبي بقيبة البدروس

مبن شباهدت فبي عربسبتان قطعبة نقديبة . فكنت أقبول لهبم أسبمك دينبار ولكبن دينبار إيرانبي

وانتهى أمر الطالبين أن احبدهما . دينار 49نحاس بحجم الفلس العراقي كتب عليها ما معناه 

 .أنضم إلى فريق الجيش بكرة القدم، أما الثاني فصار من شرطة الشعبة الخاصة

المعروف أنبه خبريج " دمحم علي هادي"كان الثالث هو . أعود إلى حديثي عن المفتشين

: قبال أحبدهم. فبقبي معلمبا. د درس فيهبا وهبو معلبم ببذات الوقبتولكنبه كبان قب. كلية الحقوق

. لماذا إذن درس علما تجنبه عمليا؟ الذي ال أنكره أن الرجل لبيس مبن أهبل الكبأس والميسبر

في بداية مجيئه إلى الناصرية مفتشبا، زار مدرسبتي، وعلبى . لكنه جامد، وخال من المرونة

دارة المدرسببة، ويطلببع علببى جببدول الببدروس، أي أن عليببه أن يببدخل إ. غيببر العببادة المتبعببة

كنببت فببي الصببف . ودفتببر التحضببير الخبباص بببالمعلم المقصببود، قبببل أن يتوجببه إلببى صببفه

وحببين توجببه . بعببدي -الفلببق-كببان التالميببذ، يببرددون آيببات مببن سببورة  -ديببن-درس . الثبباني

ون بعبدي أعرف، درسي هنا دين، إنهم يبردد: قلت! أنا المفتش: قال. مباشرة، وقفت ممانعا

زرنببي فببي الصببف الخببامس والسببادس، هببذا الببدرس زارنببي فيببه اثنببان مببن " الفلببق"سببورة 

 !المفتشين، أال يكفي؟ وانكفأ بسرعة إلى غرفة المدير شاكيا

لطلببة المبدارس االبتدائيبة،  -معبارض فنيبة-وبعد امتحان نصف السنة أقيم على العادة 

هبذه صبوْر، خطتهبا أنامبَل : ببدأها بقولبه. فتتباحوتقبدم إللقباء كلمبة اال. فأنيط به أمر افتتاحها

وأقشعر بدني من الخطأ الفاضبح مبن خطيبب مسبؤول فبي اإلشبراف والتوجيبه !. أطفال  لكم

الحبظ أحببد . وقبد أخطبأ فبي جملبة واحبدة ثالثبة أخطباء. لجميبع المعلمبين وفبي كبل البدروس

. مببونتهببامس المعل. المعلمببين أنببي غشببيت عينببي وصببرت أضببرب بكفببي جبهتببي متقببززا

! إنه سكن الخبر، ونصب الفاعل، وضم المضاف إليبه: فأتصل بي من بجنبي، أوضحت له

أجاببه أحبدهم موضبحا، وكبان (. شعنده هذا النجفبي؟)وارتبك الرجل، وحين انتهى أستفسر 

ولببم أكببن أعتقببد أنببه سببيحقد علببّي، وانتقببل إلببى كببربالء . ذكيببا فببي اقتنبباص مثلببه بمثببل هببذه

 .فاسترحت
 

   الناصريةآخر عام يف 

مهما يكن فإني مرتاح في هذه المدرسة، ومنسجم مع سائر المعلمين، حتبى مبع المبدير 

، ....وأخبوه صبديقي خضبير ...." عببد الجببار "وبينهم واحد، هو المعلبم . في أكثر األحيان

عالقتي به من عالقتي بأخيه الذي تعرف علّي منذ كنت في جمعية الرابطة األدبية، إذ كبان 

وقبد زار الجمعيبة وأخبذ للهيبأة اإلداريبة صبورة، وكنبت إذ ذاك مبدير . لألدب واألدباءمياال 

معلمببا  -منببذ اسبتوطنت الناصببرية-فصبرت . اإلدارة، ولقبد نسببيته لكنبه عرفنببي حالمبا رآنببي

 .فيها أقضي بعض الوقت من أيام الجمع في متجره
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وتألمبت للخببر  .، إذ طبرق علبّي البباب، كبان كئيببا للغايبة20/0/0044ودهشت اليبوم 

الذي أخذ يلح علي بموجبه أن أذهب معه إلبى بيبت أخيبه عببد الجببار، قبال أنبه ُجبّن بعبد أن 

قضى ليلة كاملة يكرع كؤوس الخمرة بإفراط، ثم هاج كبالثور يريبد االعتبداء علبى زوجبه، 

 لبم أجبد حبال. ثم هاجم بيتهم واسبتقر فيبه مهبددا متوعبدا. متهما إياها بالخيانة مع أبن جارهم

وتببم هببذا وأخببذ بببالقوة إلببى المستشببفى ثببم إلببى بغببداد . غيببر أن يلجببأ إلببى الشببرطة والصببحة

وحببين انتقلببت إلببى كببربالء وافبباني خبببره، إذ عبباوده جنونببه، فببأغلق الغرفببة عليببه، . للعببالج

أحترق والتهمت النار جميبع مبا فبي الغرفبة، ولبم . وغمر نفسه ومالبسه بالنفط وأشعل النار

. لقبد كبان مبدمنا إلبى حبد اإلفبراط. محبدثي تبأوه أو صبراخ، وانتهبت حياتبهيبدُ منه كما قبال 

 !وكثيرا ما يجمع صحبه في بيته للشرب والبوكر، وتحضر زوجه معهم كأنها واحد منهم

كمببا صببممت أن أجببدّ . واجهببت السببيد المتصببرف بعببد أن قببدمت عريضببة طلببب النقببل

. لذين أدركتهمبا الشبيخوخة المضبنيةلتحقيق ذلك مهما كلف األمر، ألكون قريبا من والدّي ا

وقبد وعبد . وقد وجدت فيه أكثر مما أسمع من لطبف وطيببة. كانت مواجهتي له تبعث األمل

. البذي كبان انعدامبه يفشبل تحقيبق مطلببي -الببديل-أن يحقق لي ذلك ببدون الشبرط البغبيض 

نتخبب مبع عبدد م" نقبرة السبلمان"أن اُرسل إلبى  -المتصرف–سبق له . وطال مكوثي عنده

" دمحم علببي"كببان أخببي . مببن السببجناء وليببتم إطببالق سببراحهم -البببراءة-لغببرض استحصببال 

أيبام الدولبة -لبن أكبون ذالبك المعيبدي : سجينا هناك أيضبا، حبين عبرض عليبه األمبر أجباب

فقد خير إن لم يدفع في واحبدة مبن . حين عجز عن دفع الضرائب المتراكمة عليه -العثمانية

أقبام فبي ! ، أو مئة جلدة، أو يلبتقم ملعقبة مبن البنجس، يتناولهبا أمبامهمالسجن لمدة عام. ثالثة

، ويقببال إن العثمببانيين كببانوا "تخببت كالوسببي"السببجن لفتببرة فتهببرأ جلببده مببن عضببة حشببرة 

ينشرون هذه الحشرة في السجون كتعذيب للسجناء، وإن هبذا سبيمنع اآلخبرين مبن ارتكباب 

ريبة، بعبد أن ذاق مبرارة عضبة الحشبرة، فاستغاث وصاح أدفبع الضب. ما يسبب لهم السجن

وظببل أخببي حيببث هببو، . فكببادت أحشبباؤه تخببرج مببع القببي! وعشببر جلببدات، وذاق الببنجس

 .وأصيب بالسل والربو

***

فبي الطريبق لقينبي . حل العيد، وخرجت من بيتي لزيبارة بعبض الوجبوه لمعايبدتهم

-أبنبك الصبغير دمحم سبقط مبن  -متأسبفا-رجل من الكسبة، هنأني بالعيد السعيد، ثبم قبال 

وتمزق لحم صدره، والحمد هللا على سالمته، فقد كاد . فكسر منه العضد -ديالب الهوى

 ! إنه وهللا عيد سعيد! نقهأن يدخل في ع -عارضة المقعد-مسمار 

بعبد ثالثبة أيبام تسببب لبه . نقلته إلى المستشفى، واجري الالزم، ورقد في غرفة خاصة

. ورم شديد في الكف نتيجبة الطبوق الحديبدي البذي وضبع ليبتم التقباء طرفبي العظبم الكسبير

كتبب لبي أن أقبيم ألشبهد غرائبب . ولبم يشبترك فبي االمتحانبات. وطال مكثي في المستشبفى

الطبيب المقيم الشاب كمال البصري أصيب منذ أيبام دراسبته بلوثبة . فوضى في المستشفىال

يشكو الصبداع الحباد فأنامبه علبى  -ليال-جاءه مريض ! في عقله حين أقبل على تشريح جثة

هببذا عببالج ! وخرقببة مبللببة وضببعها علببى جبهتببه لكيهببا -المكببوي-منضببدة الفحببص وأحمببى 
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ب خلفببه، وكانببت تمثيليببة تسببلى بهببا المرضببى، بينمببا فببّر المببريض والطبيبب. الصببداع عنببده

والمسكين متيم واله بحب الممرضبة سبوزان، ويشبتد هيامبه وهبي ! الطبيب يرى األمر َجداً 

وعنبد تقبديم ". قبقابها"على كاشي الممر، فيتضجر المرضى من صوت " قبقابها"تخطر بـ 

وتقضببي ! ز وحببدهالعشبباء، يرسببل حصببته مببن لحببم ودجبباج لهببا تأكلببه ضبباحكة، ولببه األر

إنبه ال يكبف ينقبد . معباون شبرطة" رفعبت أحمبد"ساعات من الليبل بثرثبرة مبريض يبدعى 

كيببف  -متفبباخرا-ولكنببه قببص لنببا . الحكومببة يسببميها بالفوضببى والتعسببف، والنهببب والسببلب

 .مرحى للنزاهة! أوقف يهوديا، ليتمكن من ابنة أخته ليقضي منها وطرا

حبين مبّر . اب ذراعه، ونقبل إلبى غرفبة العمليباتوبعد عشرين يوما شفي أبني من الته

أكثر من ساعة، اقتحمت الغرفة فإذا بالطبيب مصطفى محمود ومساعده عبد الحميبد السبالم 

فاعتبذرا أن مبن . كبدت أصبيح بهمبا صبيحة فاقبد! -جبر الحببل-يعالجان عضده على قاعبدة 

كبل شبيء فبي  مصبطفى محمبود هبو. الخير أن تتوجه به إلى بغداد، نبزودك بكتباب رسبمي

الجراحة والكسور، التدرن وأمراض القلبب إلبى . واختصاصاته بال حدود. صحة الناصرية

. وكبان كبل ذلبك يمبارس ببال حسباب فبي العهبد الملكبي. آخر ما في الطب من اختصاصات

ويمتبباز محمببود هببذا بالعالقببات الواسببعة مببع ذوي . فاألخصببائيون حقيقببة ال يبرحببون بغببداد

ولببه حظببوة أيضببا لببدى المديريببة العامببة ووزارة . اء واألقضببيةالوجاهببة فببي مركببز اللببو

الصحة، لذا كان باستطاعته أن يتخلص من أي طبيب مخلص في مهنته وواجببه إذا اشبتهر 

شبباكر "ويتحببدث النبباس فببي قضببية مناجزتببه للطبيببب الببدكتور . وجببذب عامببة النبباس لببه

ذين يوالبون مصببطفى إن بعبض المضبمدين البب. وقبد حببدثني مبن شبهد المنبباجزة". االسبكافي

رغبم رفبض المبريض حسبب -وقد أرغم أحد مرضى الدكتور . بحكم كونه مدير المستشفى

لكن المضمد الخفر اجببره أيضبا وسبمم جراحبه فأشبتد االلتهباب  -توصية الدكتور االسكافي

واتسبعت المسبألة، وهبب أنصبار . فاهتم االسكافي طالبا التحقيبق مبع المضبمد. بعد سويعات

ونقببل االسببكافي فهببب عامببة النبباس يطببالبون ببقائببه . ن التأييببد والشببكر لببهمحمببود، يبرقببو

 . مشيدين بإخالصه

. واالسكافي عرف عنبه االهتمبام الشبديد بمرضباه فبي المستشبفى كمبا هبم خارجهبا

ولبم تكبن إذ ذاك . وقد سعى أيضا فجلب صيدليا من بغداد لييسر البدواء ببالثمن الحقيقبي

لي مسببيحي، أثببرى ثببراء عاليببا، إذ هببو بببأمن مببن صبباحبها صببيد. غيببر صببيدلية واحببدة

وهو الصديق األول للبدكتور مصبطفى ووجبه ببارز أيضبا ! فرض األسعار المناسبة له

وربمبا . لدى وجوه البلبد والحكبام، حباتمي اليبد مبع رجبال الحكبم هنبا، وشبيوخ العشبائر

 يقصده قاصد ضعيف الجيب في مهمة يطلب وساطته النجازها، فيبدي العبون بصبورة

فالفلسبفة . هذا غريب، ربما هبو كبذلك. تجعلك تؤمن أنه مثل أعلى في إنسانيته وأخالقه

لبه أن يفبرض . إن اإلنسبان حبر فبي تصبرفه بمالبه، أحتكبر أو تفضبل: السائدة مبا تبزال

ومببا دام هللا هببو مقسببم ! األجببور كمببا يشبباء، ولببك الخيببار أن تقبببل، أو تلقببم فبباك بحجببر

أن يتحمبل كبل حرمبان، بالحمبد والشبكر والقناعبة كنبز ال األرزاق، فما على الفقيبر إال 

 فما ذنب مصطفى محمود ويوسف الصيدلي؟. هللا قسم لك هذا. يفنى
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جس موضبع . إلى المجبر األهلي شيخ دمحم 04/8/0044وتوجهت إلى كربالء في 

لقبد أدهشبني هبذا المجببر، إذ أخبذ يبدلك موضبع الكسبر . الكسر، العظم ناتئ إلى األعلى

وجباء . أخضر اللون وفبي أقبل مبن عشبر دقبائق أنبسبط العظبم والتقبى بموضبعهبدهان 

ببيض أضاف إليه مسحوقا رمادي اللون ومزجهما، بسط المزيج على قماش الضمادة، 

كبان هبذا المجببر . وعلق ساعد الطفل بعنقه، وما هو إال أسبوع حتى عاد العضد سبليما

وهببو ال يفببرض . الشببفاء العاجببليقصببد مببن سببائر أنحبباء العببراق، فيجببد الكسببير عنببده 

 .وقد خسرته المدينة حيث وافاه أجله المحتوم. األجر، ويتقبل ما يقدم له شاكرا

وعلببم الصببديق عبببد الكببريم األمببين وهببو إذ ذاك تلميببذ فببي كليببة اآلداب مببع بقائببه فببي 

أنبت )جباء فيهبا  00/4/0044بأني سأنتقل، فأرسل إلّي رسالة فبي " أمين مكتبة"الوظيفة كـ

وال أدري . أعرفبَت أنبي أتغبزل ببك. حديثك العذب الشائق أمبامي فبي كبل لحظبات حيباتيو

ومبالي . رعبى هللا هبذا الصبديق!(. عالم هذا الغزل؟ وما موقفبك منبه أنبت النجفبي األصبيل

عليه ِمنّة سوى أنه يجبدني أبادلبه البرأي عبن طموحاتبه وطمبوح أمثالبه مبن الموهبوبين فبال 

وحين أجبتبه لبم . ض، مع ما لديهم من موهبة فذة، وإطالع كبيريلقون إال الحرمان واإلعرا

إني أتوقع منك ما حصبل معبي مبن أخبالء أحببوني كمبا أحبببتهم، : يفتني أن أشير بصراحة

أفدتهم بأمر هام في حيباتهم ومسبتقبلهم، فعبادوا وكبأنهم  -وهذا ما لم يحصل مني لك-وربما 

ح أحبدهم دكتبوراه فبي الفيزيباء  بفضبل وجدوا من النقص أن يبقبوا صبالتهم ببي، وقبد أصبب

مسببباعدتي لبببه، فمبببا رد علبببى رسبببالة منبببي أهنئبببه علبببى العبببودة والفبببوز بالشبببهادة العلميبببة 

 ". الدكتوراه"

عببين فببي . أذكببر مببن هببؤالء معلمببا اسببمه محمببود مصببطفى كنونببه مببن أهببالي بعقوبببة

زيبارة النجبف كنبت أدعبوه ل. فتم بيني وبينبه انسبجام وتبآلف. مدرسة الفيصلية في المشخاب

وأبدى رغبته بأن يود إكمال دراسته ولكنبه يعبوزه المسباعد بتوسبط أمبره فبي . في بيت أبي

إذا كانت درجتبه : فتعهدت له وقدمته للشيخ الشبيبي الذي قال بدوره. وزارة المعارف للبعثة

وهكبذا رشبح وسبافر إلبى . من اإلعدادية تسمح يكن في غنى عن الواسطة فليقدم ويراجعني

كبان يراسبلني . وحين قطعنا عالقتنا معها عاد فأرسل إلى زيبوريخ إلكمبال دراسبته. نيةألما

بشوق وشكر ولما تخرج وعين في دار المعلمين العالية وعلمت ذلك مبن مقبال علمبي نشبر 

 .وأنا واثق من وصول رسالتي إليه! في مجلة المعلم الجديد راسلته مهنئا فلم يرد الجواب

ين مجلة األديب البيروتيبة، أشبار بخبط تحبت حبديث عبن وأرسل إلي الصديق األم

القصبص فبي "رسالة الماجستير لألديب العراقي عببد القبادر حسبن األمبين وقبد سبماها 

أنببا . وجبباء أسببمي بترتيببب ظهببور القصببة فببي الطببور الثبباني" األدب العراقببي الحببديث

إن  أعتببرف إنببي امببرؤ ال يببوالي نشبباطه فببي صببالته مببع المعببارف واإلخببوان، مثلمببا

مشبباكلي الجمببة والمنغصببة وضببعف المببورد يحببوالن دون مببا يلببزم مببن يريببد التقببدم 

التببي عالجتهببا منببذ عرفببت هببذا الفببن، " القصببة"والتطببور فببي مجبباالت األدب وخاصببة 

ثم عدلت عنهبا إلبى القصبة الواقعيبة، متبنقال مبن أسباليب . بدأتها على نمط كتابة جبران

ولكن بتوان وفترات أركن فيهبا إلبى . السوفيت أدباء مصر ولبنان إلى أدباء الغرب وثم
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   .الوجوم ومصارعة المشاكل، فيما لقيت وألقى

وعنبد فحصبه . حين تم تجبير عضد ولدي، طلب المجبر أن أعود إليبه بعبد أسببوع

لبذا عزمبت . والتأكد من الشفاء بحل الجبيرة، أرشبدنا إلبى مبا يجبب التزامبه ألمبد معبين

داد لتببرويح الطفببل وأخيببه الكبيببر كفبباح فببي بعببض علببى قضبباء هببذا األسبببوع فببي بغبب

ورأيببت مببن المناسببب أن أزور صببديقا، هببو . متنزهببات بغببداد، بمقببدار مببا نقببدر عليببه

المرحوم عبد الرسول نجم، والده كان وكيل إخراج كمرك  من أهالي البصرة ظهر لي 

إلى منصب في هذه الزيارة، أنه قد تبدل في وده وإخائه، ال عجب، هو اآلخر قد ارتقى 

. لم يخطر ببالي أبدا أن يقابلني بوجه عابس، وخلق جاف. مرموق في وزارة المعارف

لكنبه . زرته ألستعين به على أمبر النقبل، فمسبألة النقبل آنئبذ كانبت تبتم بموافقبة البوزارة

وقببف بببال أيببة مجاملببة رافضببا التببدخل، وبعبببارة مببوجزة كأسببلوب أي برجببوازي أو 

إنهبا عالقبة األب بباألب والعبائلتين أيضببا، . تبي بببه فرديبةمبا كانبت عالق. متبرجبز آخبر

وجلببب عائلتببه فاشببتدت . وحببين عببين مببديرا لثانويببة النجببف احتضببناه كأنببه واحببد منببا

. يوم ولدَت يا عبد الرسول، كنت عندكم فبي البصبرة: وتندّر معه أبي مرة فقال. العالقة

". سببروالي"فقببدمت  كانببت والدتببك مفاجئببة، فلببم يجببدوا مببا يلفببون بببه جسببدك الطببري،

ال تبتئس، لقد كان جديدا ولم ألبسبه غيبر مبرة قببل أن يبر الغسبل : وضحك أبي ويستمر

 .ألول مرة

وقببد نشببر اإلنكليببز فببي  0050كانببت تلببك األيببام التببي عاشببها فببي النجببف بعببد عببام 

ومكاتب اإلرشاد، وكالهما ألغراض التجسبس، أكثبر " أخوان الحرية"العراق جمعية  

وكبببان المسبببؤولون يحثببون رؤسببباء البببدوائر، بضبببمنهم مبببدراء . رمببن أي غبببرض آخببب

وصباحبنا أحبرز الثقبة فصبار عضبوا " إخوان الحريبة"الثانويات لالنتساب إلى جمعية 

بارزا في الجمعية، خصوصا وهو يجيد االنكليزية، فهو خبريج الجامعبة األمريكيبة فبي 

زواجه، وختم رسبالته أخي حسين أستغرب من هذا التهافت، فكتب إليه يهنؤه ب. بيروت

 !ال أخوان الحرية" أبناء للحرية"أرجو أن يكون لك منها : بقوله

هذه النماذج من األصدقاء ال أجد أسفا عليها أبدا، وأنبا واثبق إنهبا سبترتطم ببالواقع 

 ...ذات يوم، إن كتب لها طول البقاء في الحياة 
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نصري بدن، صبيح داب  ، صاحل مهدي  خلفه : الواقفون من اليمني 1/1/2111األول مدرسة فيصل / الناصرية 

صبيح احلران خلفه جبار صبيح، علي الشبييب، مدير املعارف  رمحن رضا، جواد حسني  خلفه نعيم عبد الكريم صياغ،

مدير  الرزاق، حسني الصياح، جليل السنيد، عبد الرمحن خلفه  ازي عبد احلي وعيد وحيد وخلفه سعدي عبد

. أمحد املغربي خلفه ثامر سعدون املدرسة السيد باقر حممد، علي عبد الطال  خلفه أمحد عبد اجلبار جندي،

 كريم خضري، عامر طا ي البطي، عباس حسني عبد السالم أموري، مهدي حطاب،: اجللوس

 

 

 

 

 

 










    يف الوسط . قدمتها مدرسة فيصل األول" فتح األندل  بقيادة طارق إبن زياد"مسرحية  1/2/2112الناصرية 

ومن التالميذ املمثلني الروائي عبد . املربي علي الشبييب وعلى يساره عبد الوهاب البدري وخلفهم صاحل مهدي

كامل العضاض وسهيل علوانموسى األزرقي، واالستاذ  الرمحن عيد الربيعي، والدكتور حممد
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عبد الطيف هاشم السعدي،   حممود صاحل السعيد،: الواقفون من اليمني. 21/1/2111املوقف العام يف / بغداد

 هاشم الواسطي، فيصل مهدي: اجلالسون من اليمني .موري  شاؤول، املربي الراحل علي الشبييب















 الكريم األمني، عبد الزهرة ناصر،  علي الشبييب، أمني املكتبة العامة عبد: من اليسار 11/1/2111الناصرية يف 

  ال  شكر الشيخلي، جهاد ضمد، سيد كريم محيد املفضل مدير املعارف عبد الوهاب الركابي،
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 الفصل الرابع






 إىل كربالء



    !أينما تول وجهك سبقتك مسعتك إليه

، وراجعبببت مديريبببة 26/0/0044النقبببل إلبببى كبببربالء فبببي وأخيبببرا تسبببلمت أمبببر 

وصادف أن هذا . المدينة التي أستشهد فيها اإلمام الحسين بن علي. 0/09المعارف في 

وهبو يبوم زيبارة يحضبره األلبوف مبن . الشهر تحل فيه ذكرى يوم األربعين الستشهاده

البزوار بالشبوارع  فينتشبر. وتضبيق المدينبة ببالزوار. شيعة اإلمام علبي وأبنائبه الببررة

وتشبغل . والصحن الحسبيني والعباسبي، والحسبينيات والفنبادق، وحتبى الحبدائق العامبة

. أرصفة الشوارع من قبل مواكب العزاء، التي تعددت فبي كبل بلبد وتجباوزت المعقبول

فلكببل صببنف مببن الكسبببة موكبببه، ولكببل فئببة أيضببا، ممببا ال مجببال لتعببداده، وتشببخيص 

ا تنعدم النظافة بالمرة، فأينما تسير، وأينما تتجه، تجد المياه وفي هذا الوقت أيض. هويته

القذرة والفضالت ومختلف األزبال واألوساخ، تضايق المارة، أما الضبجيج والعجبيج، 

بحيث ال تجد استقرارا وال راحبة، وال يمكبن أن تسبمع وتسبتفيد، كبل . فال يدرك وصفه

أكثر من سبتة  -الفرع-لشارع موكب له عدة مكبرات صوت مطلة على الشارع، وفي ا

بحيبث ال يمكبن أن تفهبم مبا يبذاع مبن تلبك المكببرات، إال دويبا . بيوت يقيم فيها مواكبب

الكسبة على اختالف أصنافهم مبن باعبة المبواد المعيشبية . يصم اآلذان ويسبب الصداع

اليومية، إلى أصحاب الفنبادق يرفعبون األسبعار، ببرغم أن المواكبب تببذل البزاد بشبكل 

 .شمده

أنا أحمل رجال الدين ورجال المنابر الحسينية تبعة هذه الفوضى، والتي هبي أبعبد 

كمبا أنهبا . ما تكون عن إفادة شبيعة الحسبين، وتفهمهبم القضبية التبي أستشبهد مبن أجلهبا

تقعد بالشيعة أن يكون لهم صوت هام في مسبألة التوجبه البديني والسياسبي فبي العصبر 

لقافلة، ويجعل جماهيرهم ينعقون مع كبل نباعق حتبى الحديث، مما يجعلهم في مؤخرة ا

وفببي النهايببة البببد مببن يببوم يتوجببه لهببذه األسبباليب وهببذه . لببو كببان يقصببد إهانببة مببذهبهم

ولو أن اليد التي تقضي . الفوضى من يقضي عليها، ال لحساب خدمة المذهب بل لمحقه

نبا إنهبا فبي صبالح عليه ليست من صنف البرجوازية العالمية المرتبطة باالسبتعمار، لقل

لقببد حاولببت حكومببة ياسببين الهاشببمي فببي . ولكببن المحتمببل عكببس هببذا. مجمببوع الشببعب

الثالثينات الحد من هبذه األسباليب التبي شبعر االسبتعمار االنكليبزي بإمكانيبة اسبتغاللها 
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ثبم نهبض العبالم المخلبص النزيبه السبيد محسبن . فباءت محاولبة ياسبين بالفشبل. لحسابه

صالح فقاومته الغوغاء ومن وجد فيها ما يستدر به ضروع المنفعبة األمين، ونادى باإل

المادية، وساعدهم عدد كبير من المعممين بل ومن بعض زعماء الدين من المجتهدين، 

وناقضوا السيد األمين فيما أصدروا من فتاوى، وكراريس تندد به وبرأيه اإلصبالحي، 

 .رة النبوية وأصول الشرع اإلسالميدون أن تسندهم أدلة كأدلته التي أستمدها من السي

فنزلت في فنبدق باسبم فنبدق الجبواد ومبا تبوارد . صادف مجيئي قبل مجيء الزوار

وفوجئبت بصباحب الفنبدق وهبو . حتبى قفبزت األسبعار -البحرانيون-الزوار خصوصا 

الغرفبة الواحبدة ال تبؤجر : من خدم الروضة الحسينية يقبول لمبدير مكتبب الفنبدق اسبمع

وجبرت بينبي وبينبه مناقشبة ! عر عشرة دنانير يوميا، من ال يوافبق فليخبرجألفراد، الس

عبن هبذا االسبتغالل البذي يتنبافى "( يزيبد قاتبل الحسبين"ذكرت هذا بمجمبوعتي )حادة 

وقدسية هذه الزيارة، وهذه الذكرى، التي تجسد نتائج الظلم واالسبتعباد فبي موقبف أببي 

ورجبح (. الذليل وال أقر إقبرار العبيبد هيهات ال أعطي بيدي إعطاء)الضيم الذي صاح 

لبي مبدير الفنببدق أن أبيبت فببي سبطح الفنببدق وتعهبد أن يببوفر لبي الغطبباء، فببرد تشببرين 

تفضبل األديبب مظهبر اطبيمش . وقبلت ريثما أتدبر إيجاد مقر آخبر. األول ال يطاق ليال

اطبيمش  ومظهر! وأمتأل بيته بالزوار من أهالي الشطرة. أن ينقلني إلى داره وبضيافته

والفنان الموهبوب فبي فبن الرسبم، وآل اطبيمش " مظهر عبد النبي اطيمش"هو األديب 

 .يعتبرون أخواال لجدنا الشيخ جواد الشبيبي فجده ألمه هو الشيخ صادق اطيمش

حببين زرت بغببداد نهايببة العطلببة، وبعببد تأكببدي مببن موافقببة الببوزارة علببى نقلببي، 

قة شخصية إلبى متصبرف اللبواء حسبين بطا" دمحم رضا الشبيبي"استحصلت من الشيخ 

ولمبا عرفبت أن . السعد توصبية منبه بمسباعدتي بتعيينبي فبي مدينبة كبربالء ال خارجهبا

رشاد شمسه مدير المعارف فيها، فقبد عبدت عبن مواجهبة المتصبرف لتقبديم التوصبية، 

فلبسباطة الرجبل . ولكن حسابي هذا كان مغلوطا. ذلك أن بيني وبين المدير معرفة تامة

. اع بعضهم  أن يحشو رأسه بالمخاوف من وجودي في أي مدرسة داخبل المدينبةأستط

فببأعلن أن ال وجببود لشبباغر هنببا، فبباختر واحببدة مببن ثببالث، الكوفببة، عببين التمببر، قريببة 

أن لي عائلبة وعبدد مبن األوالد والبنبات فبي المبدارس : وعبثا حاولت إقناعه! الحسينية

وانتهبت . تدبير أمرهم وعيشهم وإيجار المسبكنالثانوية واالبتدائية، ومرتبي ال يحتمل ل

فقبد رفضبت ذلبك الخيبار وبشبدة، وقلبت يمكبنكم . مدة االلتحاق ولبم يصبدر أمبر تعيينبي

وعلمبت بعببد أمبد مبن اسببتقراري فبي مدرسبة الفيصببلية ! رفبض أمبر نقلبي مببن األسباس

االبتدائيببة أن الببذي حشببى رأس مببدير المعببارف وأخافببه مببن مغبببة األمببر هببو دمحم علببي 

. وهو هنا بوظيفة مفتش أيضبا". إشراف المفتشين"ادي، وقد مّر ذكره في موضوعة ه

وسبانده . وتهمة الشيوعية هي البعبع الذي كبان أهبم مبا يخيبف ويحبذره رؤسباء البدوائر

كمبا يقبول المثبل  -والحمبى تبأتي مبن البرجلين-اثنان من ذاتيبة المعبارف وهمبا نجفيبان 

 .الشعبي

وهبذا كبان مبن أببرز مبا يتسبم ببه . بحث عن واسطة وشفيععند هذا لم أجد من بد من ال
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ففببي أمورنببا الدينيببة ! ولمبباذا ال -خفّببت موازينببه-فمببن ال شببفيع لببه  -الشببفاعة-الحكببم عنببدنا 

المئبات مبن العوائبل فبي المراقبد المقدسبة، . ركنا هاما فبي حياتنبا -الشفاعة-والمذهب تعتبر 

شفاعة األئمة واألولياء بعبد أن ينبالوا المبراد،  تعيش على النذور والهدايا التي يقدمها طالبوا

وقببد كثببرت القبببور التببي يعتبباش بفضببلها البطببالون ممببن ينتسببب إلببى الرسببول فببي القببرى 

تدفن أشهر واحد منهبا وتشبيع لبه كرامبات ويصببح  -أسرة علوية-واألرياف، ففي كل قرية 

مبانيهم، أو خالصبهم مبن قبره بعد هذا مزارا، ويرى بسطاؤهم انه الملجأ والشبفيع لتحقيبق أ

المضببحك فببي األمببر أن كرامببة سببمعتها تتببردد فببي قرانببا القريبببة مثلمببا . مشبباكل أمببورهم

سمعتها في قرى الجنوب هي أن من جملة كراماته أن يبتلي من ال يفبي بالنبذر أو يهبزأ ببه، 

 !يسلح من بطنه قارا

ال باعتباره من بني أسبد البذين ينتسبب " عبد الحسين كمونه"وقصدت وجيه آل كمونه 

وأفهمته إنبي . إليهم آل الشبيبي، وإنما ألنه عرف باألريحية، وكرم النفس، واستجابة النخوة

أحمببل بطاقببة شخصببية مببن الشببيخ الشبببيبي إلببى المتصببرف، وسبببب عببدولي عببن تقببديمها، 

وأسبرع . ير المعبارف وعالقتبي ببه، فعبدولي تكريمبا لبهاعتقادي أن هذا يمبس شخصبية مبد

الرجببل وأنببا بصببحبته، واجببه أوال المببدير، فوجببده مببا زال متعنتببا، فأفهمببه حكايببة البطاقببة 

الشخصية، ووجد الكموني العذر فقصد بي المتصرف، وشرح له كل ما أحاط مسبألتي مبن 

متوخيبا حبل . ولة في المبدارسفي اليوم الثاني قام المتصرف بج. وقدم له البطاقة. مالبسات

أزمة مالك المعلمات في المدارس، وخاصة مدرسبة خديجبة، واقتبرح توزيبع صبفوفها مبن 

الثالببث وحتببى السببادس علببى المببدارس القريبببة، وتعببين معلمببين بببدل معلمببات لهببا للصببفين 

حين أبدى المدير اقتناعه بالحل، قال المتصبرف، أصببح . األول والثاني حسب كفاية شعبها

بُهبت . في إحبدى المدرسبتين الحسبين أو الفيصبلية" علي"كنا إذن أن تُصدر كتاب تعيين مم

، وسبببارعت 02/09/0044وأصبببدر أمبببر تعيينبببي إلبببى المدرسبببة الفيصبببلية فبببي . المبببدير

هنباك فهمبت َمبن . واستأجرت دارا، واستحصلت إجازة للسفر وجلب العائلة مبن الناصبرية

وأكد لي بعض المعلمبين . لذي أحدثه جناب المفتشكان مصدر العراقيل، والهمس المفتعل ا

أن زمببرة مببن اثنببين مببن مببوظفي ذاتيببة مديريببة المعلمببين، وبعببض مببن آزرهببم مببن مببدراء 

ولكبن المعبروف عبنهم . المدارس الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من مناضلي الحركة القوميبة

بيببرا للحيلولببة دون كمببا أبببدى المفببتش دمحم علببي اهتمامببا ك. مببن ذيببول رجببال العهببد الملكببي

جنباب -وبقيت فترة طويلة إذا ذكرت هذا المفبتش أسبند ذكبره بـب. تعييني في مدارس كربالء

إنهبا اسبم لقصبة مبن  -:فأجبتبه. وألبح" جناب"سألني أحد زمالئي، لم تذكره بكلمة . -المفتش

 ". دمحم علي هادي"قصص غوغول، ساخرة تفضح أمثال صاحبي المفتش 

***

وسببرد " راجببي الهببداوي"أمببام المحكمببة والحبباكم " دمحم"غيري حببين حضببرت وصبب

 -المبتهم-التبي أسبتخدمها " ديبالب الهبوى"المحامي حقيقة القضية وظروفها من كون اآللبة 

وإنها خشب واه محطم، كثبرة مسباميره الكبيبرة، بسببب محاولبة ترميمهبا، وكأنبه ال يعبرف 

اة األطفال وفي هذه األيبام المباركبة إنها بهذا الشكل غير صالحة، وقد تسبب خطرا على حي
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وفعبال أمبامكم تقريبر الصبحة البوافي بمبا حصبل . التي يجد فيها الصغار المجال التام للفبرح

ألبن مبوكلي ومبا كلفبه مبن خسبائر ماديبة، وضبياع الوقبت وخسبارته المشباركة باالمتحبان 

مبن -ة لمبا جباء فيبه جاء قرار المحكمة جافيا، وذلك أيضا جباء متبأثر بشبفاع. الخ...النهائي 

أغتببنم هببذه األيببام فرصببة لعيشببه، وهببو طبعببا يجهببل كيببف " الجبباني"أي  -أنببه فقيببر وبببائس

لذا أعلنت تنازلي عن قبول هبذا التعبويض . وكانت غرامة عشرين دينار. حصل لما حصل

وال غرابة فأنا أعرف أوضاعنا الخاصة، هبي نتباج الوضبع العبام للحكبم . بسبب هذا التحيز

فللشفاعة عنده مكانة إن كانت من ذي مقام أو قرببى، وبباألخص إن كبان الخصبم . المتهرئ

 .من أمثالي أمام مثل ذاك الحكم

مهما كان تأثيرها على المجتمع أفرادا أو . كل األمور تمر وتجري على غير هدى

وعلبى صباحبها  -ـبوگاللبـ-فمثال، شرطة المرور تهمبل صباحب سبيارة أببو . وجماعات

ركبنبا فيهبا ال نعلبم عنهبا شبيئا، وكبدنا نالقبي المبوت فجبأة، وتحبت . فبةاثنتا عشرة مخال

أببو "قلبت لبـِ  !الظالم، وارتفعبت فبي الهبواء واسبتقرت ببال عجبالت علبى وجبه األرض

وبعبين واحبدة ويبد واحبدة، فكيبف حصبلت  -يعنبي ببائع كببد-أنت بائع معبالگ  "ـوگاللـ

 !عليمن تعيش الشرطة: على إجازة سوق؟أجاب

كثيبر مبن الكبربالئيين ال ينسبجم معهبم . إن لم أحاول النقل إلى النجبف أسفت كثيرا

الغريبببب وال يتعببباونون معبببه إال إذا كبببان فبببي وظيفبببة ينتفعبببون بواسبببطته فيمبببا يخبببص 

ربما يعزو بعضهم إنها طباع تغلببت علبى العبرب مبنهم . مصالحهم، أو يخشون سلطته

هم أهببم المصببالح مببن تجاريببة وهببم أكثريببة بالنسبببة للمدينببة، وبأيببدي -اإليببرانيين-مببن 

السبببب فببي هببذه الصببفة هببو أن طبقببة التجببار أكثببرهم إيرانيببو األصببل، وهببذه . وغيرهببا

وقببد وجببدت أن الكببربالئيين العببرب أيضببا . الصببفة فببيهم لتبقببى سببيطرتهم علببى الوضببع

يستعملون اللغة الفارسية، بينما أعرف أنا الفرس القاطنين فبي النجبف يسبتعملون اللغبة 

فهبل اإليرانيبون . وهكذا ال يمنع التاجر النجفي من تمكنه أيضبا للغبة الفارسبيةالعربية، 

في إيران ليسوا بذوي نخوة، ويعادون الغريبب؟ هبذا مبا ال أعبرف عنبه، ولكبن ببالطبع 

أغلب اإليرانيين هم من النوع . ليس كذلك، وإنما يحصل هنا فألنه من نوع تنازع البقاء

إلبى البلبد فقبراء، وبمهبارة وجبد تمكنبوا مبن رفبع  المسيطر علبى المكاسبب هنبا، وردوا

. وخاصببة الببذين كببانوا يجيببدون أعمبباال صببناعية النبباس بحاجببة إليهببا. مسببتواهم ماليببا

" خيبباط الفرفببوري"و " رقبباع األحذيببة"فمصببلحو المكببائن علببى اخببتالف أنواعهببا إلببى 

القدم، هبي وفي العرب صفة وراثية منذ . للمالبس والسجاد" الريافة"ولكل ما يهم مثل 

ممبا يبروى أن إعرابيبا تخاصبم مبع . ترفعهم عن مزاولة الكثير من المهبن عبدا التجبارة

فقال له المبولى ال أكثبر فينبا أمثالبك،  -صاحب العراق-أحد الموالي بين يدي ابن عامر 

نعبم ، يكسبحون : فأجابه بل كثبر هللا أمثالبك فينبا، فقيبل لبه يبدعو عليبك وتبدعو لبه؟ قبال

 !ثيابنا ويخرزون نعالناطرقنا ويحوكون 

مخطبئ مبن يعتببر هبذا عيببا وأنبه . في كربالء وجدت العربي يجيد اللغبة الفارسبية

ونحن نعرف أن الغربيين يتعلمون ويجيدون كثير من اللغبات . يتنافى والشعور القومي
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وقبد اسبتفاد األسبتاذ . فدرسبوا تبأريخ الشبرق وألفبوا فيبه" المستشرقين"الشرقية وسموا 

الصراف فتعلم اللغة الفارسية مبن مربيتبه الفارسبية منبذ كبان صبغيرا حيبث  أحمد حامد

والفئة األرستقراطية من العرب يتبادلون . أقام والده هناك، فترجم رباعيات الخيام نثرا

أمببا فببي النجببف فببالفرس يتكلمببون . المصبباهرة، ومربببو أبنببائهم وخببدمهم فببرس أيضببا

وال تجببد االنببدماج بببين . فيهببا بالعربيببة العربيببة، وانصببهرت كثيببر مببن األسببر الفارسببية

تأمل إني حين نزلت في كربالء، وكان كل متاعنا في شاحنة قطار . القوميتين إال نادرا

حاولنبا أن نعتمبد علبى جارنبا فاعتبذروا حتبى مبن تزويبدنا . لم يصل بعد مبن الناصبرية

، ومباء -بييضبهاهو الذي يطلي القدور النحاسية لت-" المبيض"قالوا قدورنا عند ! بالماء

 !الحنفيات منقطع

وأرسبلت إلبى المبدير . ومرضت، فالزمت الفراش، فلم يزرنبي زمالئبي المعلمبون

الفراش الشيخ . أن يدبر لي الدواء بوصفة أرسلتها إليه فأعتذر، وطالبني بوجوب الدوام

دمحم المسلماني، كان معلم صبيان وحين كثرت المدارس الحديثة تحول إلى فراش فيها، 

كبان أكثبر أريحيبة، راجبع أحبد المبرابين . ن إنسانا جيدا له شخصية جذاببة ومحترمبةكا

هذا المرابي على رأسه عمامة خضبراء، " مصوغاتنا الذهبية"من أجل أن يرهن عنده 

فعالوة علبى مبا يحمبل !. وفي جبهته ثفنة تبدو كدملة من أثر السجود، ولكنه شّر مرابي

لموعد وإن تأخر ثالث سباعات يصببح البرهن القرض من أرباح حسب المدة، يفرض ا

ويبوم اسبتلمت . وأخيبرا جباء الفبراش بثمانيبة دنبانير". بيبع الشبرط"ملكا له على قاعدة 

أخبرنببي الفبراش ال تفكببر ببدفع المبلببغ، إنبه هديببة مبن بعببض " مصببرف الرهبون"سبلفة 

إلببى  عاتبتبه ألنبه لبم يبذكر هبذا فببي حينبه، وتوجهبت إلبى اإلدارة ألسبلم المبلبغ. زمالئبك

الشبيبي أسبتلم سبلفة : يخاطب المدير..." عبد المجيد "عند الباب سمعت زميلي . المدير

أرجبو أن : ودخلت فقدمت المبلغ وقلت وأنا أنظبر ذاك الزميبل...! رجع إلنه المبلغ منه 

 !تعيد إلى كل زميل حقه وأعتذر عن عدم ردها في حينه ألني لم أكن أعلم

معبباون المببدير، اخترتببه، وعببن طريقببه . لحببذروآخببر مببا حببدث علمنببي أن ألببزم ا

وحببدثت مظبباهرة . تعرفببت علببى آخببرين صببرت ألتقببي بهببم معهببم فببي مقهببى محترمببة

. طالبية، كانبت بعيبدة عبن طريقنبا، لكنبه أخبذ يحثنبي أن نسبارع إلبى بيتنبا دفعبا للشببهة

وعدت مسرعا إلى . امتثلت ضاحكا، ولكن بنية التأكد من أن ولدّي في البيت أو خارجه

قلببت أخاطببب . فوجببدت صبباحبي وقببد انكمببش خجببال حببين سببلمت علببيهم. نفببس المقهببى

أسبألوا الزميبل، مبن موقفبه  -ضبغثا علبى إبالبة-جئت ألعلمكبم إنبي لبن أكبون : الجماعة

أن اتهمتني الشبرطة، وكنبت أثنباء التظباهرة فبي بيتبي،  -فرضا-أترون لو حصل . مني

أليس كبذلك؟ . لصرتم الشاهد األمينوبالطبع لو كنت بينكم . كيف أثبت لهم صحة ذلك؟

إنه صديق لهم قبل أن أتعرف بهبم، فطيببوا ! فصاحبي إذن كان من يدفعني حيث التهمة

ومبع هبذا فقبد كنبت أعبوده أكثبر مبن أي واحبد مبنهم أثنباء مبرض لبم . خاطري باعتذار

 .  ..ال بأس هذا قدري، وهو سمة طيبة لمن يحترم نفسه وثقافته . يُشف منه إال في أوربا

فة، مبن عهبد الحكبم العثمباني واالحبتالل  وتتحمل كربالء تركة سبيئة، وغيبر مشبِرّ
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فقد تنافس زعمباء األسبر الكربالئيبة القديمبة فيمبا بيبنهم علبى امبتالك زمبام . البريطاني

بعض أولئك الزعماء أعتمد على الطبقة الفقيرة، فأحاط نفسه بعدد . األمور تنافسا كبيرا

كبانوا يؤدببون منافسبيه، بالتعبديات وإشباعة الفوضبى فبي البلبد كبير منهم، وبكل جبرأة 

وأغلبببهم كببانوا مببن  -جنببوده هببؤالء-وهببو الكفيببل بسببالمة . إلحببراج موقببف اآلخببرين

في عهد الحكم الوطني ظل كثير من أولئك  -نوعا ما-ولما انهارت سلطتهم . اإليرانيين

ليبه مبن مزاولبة التعبدي، يعانون الحرمان، بنفس الوقبت هبم علبى مبا كبانوا ع -الجنود-

والنهب، والتفسخ الخلقبي، حتبى وهبو يمبارس مهنبة وعمبال، فإنبه تمويبه وإيهبام، بينمبا 

يستطيع بهذا اكتشاف أثمبن غبزوة، هبذا فبي مواسبم الزيبارات الهامبة، زيبارة األربعبين 

 . -وزيارة النصف شعبان

اط الجبم رجل عرف عنه النش" جواد أحمد"في هذا الوقت كان مدير شرطة اللواء 

فببي تعقببب أمثببال هببؤالء، وهببم بببدورهم يخشببونه، فهببو يقسببو علببى مببن يضبببطه متلبسببا 

بجريمة، واشتهر بالتنكر لمالحقتهم، وله جبوالت ليليبة متنكبرا، يراقبب الحبراس البذين 

وكببم سببرني لببو أن جميببع مسببؤولي األمببن . هببم طالمببا شبباركوا اللصببوص فيمببا يغنمببون

مثبل نقباء ضبميره وسبريرته الطيببة، وإن شبئت  مثله، في النشاط لخدمبة المجتمبع، مبع

سّمه سياسيا مثال، إال إنه يسير وفق األصول القانونية، وفن المتابعة، بعيبدا عمبا أعتباد 

سواء ضد اللصوص والسفلة أو . عليه األكثرون في معالجة القضايا المنوط إليه أمرها

 .ما يخص المتهمين

فبي  -0/2/0044إلبى  29/0مبن -حين عدت من بغداد بعد أن قضيت نصف شهر 

مهبدي "عباد مبدير المدرسبة . مستشفى صحة الطالب، وباشرت بعد أسببوع فبي البدوام

ذات يوم، وقص علّي ما لو كان على يد غير هذا المدير، لكنبت فبي مشبكلة وأي " علي

كنبببت أعلببم عنببك وعبببن اسببتدعاني مبببدير الشببرطة، واستفسببر منببي إن : قببال. مشببكلة

حميببد "إنببه جديببد علببى هببذه المدرسببة، ومببالزم لزميلببه المعلببم : أجبتببه. تحركاتببك شببيئا

وهو لحد اآلن ال صلة له بأحد . بعد دوام بعد الظهر، ويعودان سوية إلى البيت" شريف

كما أنه عاد منذ أيام قليلة من مستشفى صحة الطالب، الذي أرسل إليه بكتاب . غير هذا

. فأخبرتببه. وأستفسببر عببن تببأريخ ذهابببك وعودتببك. صببحة كببربالء للعببالجرسببمي مببن 

أن فببالن وفببالن إلببى عببدد آخببر : بتوقيببع مببواطن مخلببص، مفادهببا -إخباريببة-فببأخرج 

اجتمعبوا فبي أحببد بسباتين كبربالء، كخليببة شبيوعية يبديرها شببخص ورد كبربالء حببديثاً 

مطلقبا ولبم يبتخط حبدود  فطمأنته أؤكد لك إلى أنه ال صبلة لبه بأحبد"!. أبو كفاح"يدعى 

وأرانبي تبأريخ اإلخباريبة . ألنبي ال أعرفبه طلبتبك: فأجاب الرجبل. كربالء لغير النجف

علبى أي حبال ال تخلبو األرض مبن الطيببين، مثلمبا . فكان خالل وجودك في المستشفى

 . أن المرء معرض للشر بأكثر من الخير

د مبدة ومعبه قريبب وحدث أن ولدي همبام خبرج بعبد الغبروب لحاجبة لنبا، فعباد بعب

. كان قد تعرض له اثنان من السفلة لو لم ينطلبق هارببا إليبه لحصبل لبه شبر مبنهم. ألمه

وأخذه هذا إلى مقهى أصحاب الطيور فشخصبه لبه ولبيس معبه اآلخبر، وعبرف أسبمه، 
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دمحم "وظلت الشرطة تبحث عنه حتى عثرت عليه، كان يدعى . فسارعنا لتقديم الشكوى

 ".بّرام

يتولى التحقيق مع السفلة مبن مرتكببي المخالفبات " جواد أحمد"طة كان مدير الشر

إدريبس "وقد حاول أبو هذا السافل إطالق سراحه بكفالة، لكبن الحباكم . والجرائم بنفسه

فهبو يتبرك أمبر . لم يوافق إذ هو يساند المدير في وجوب التشدد ضد هبؤالء" أبو طبيخ

وفوجئنببا بببدخول امببرأة فارسببية . التصببرف فيمببا يقتببرح عببنهم إذ هببو عببارف بهببم تمامببا

مسنة، جاءت تتوسل بنا كي نوافق علبى إطبالق سبراحه، انبه المعيبل الوحيبد لنبا وأببوه 

إن دمبوع والدتبه العجبوز : ويوم المرافعة أعلن أبني أمام الحاكم التنبازل بقولبه. العاجز

الولبد  اسبتجابة لطلبب هبذا: فأنب الحباكم المجبرم، وقبال...!. دعتني أن أستجيب لطلبها 

  .فتعلم أن من البر بالوالدين أن تكون حميد السيرة ال سافال. الكريم نطلق سراحك

***

أمببا . كبباف لصببفوفها السببتة بشببعبها" الفيصببلية"عببدد المعلمببين فببي هببذه المدرسببة 

بأسباليب -ورغبم انبه يطلبع تمامبا علبى كبل أوضباعهم . مديرها فملق أمر المعلمبين لهبم

بعضهم تمكن من مادة درسه، ولكنه علبى أي حبال ال . أيا منهمفأنه ال يحاسب  -خاصة

 -كمببا يقببول المثببل-يسببير إال علببى الببنهج المطلببوب، أي أنببه يببدرس سببواد علببى بيبباض 

وبعضبهم أخبتص بالصبف األول والثباني تخلصبا، . تجنبا للتهم السائدة في عصرنا هبذا

طا الخطوة األولى نحو فهو محسوب على االتجاه الديني، أو ألنه قد تجاوز الكهولة وخ

آخببرون يعتقببدون أن كببل مببا فببي الحيبباة مهزلببة، فهببو ال يهببتم بشببيء قببدر . الشببيخوخة

ولكببن الجميببع منسببجم مببع اإلدارة ظبباهرا . اهتمامببه بالضببحك، ومعبباقرة الكببأس لببيال

هبذا " موسى توفيق"أشركني المدير في المراقبة مع المعلم . والتعليق بالنكتة ال بأس به

لياخبذ أمبي يصبير -نبه مبن أكببر المعلمبين سبنا، فإنبه يبدين بالمثبل الشبعبي المعلم على أ

مرة أحد المعلمين حرض أبنبه الصبغير مصبطفى أن يبردد أمبام أبيبه أهزوجبة .  -عمي

شعبية محرفة عن أغنية تنسب للمغنية سليمة مبراد صبديقة الباشبا حيبث كانبت األغنيبة 

السبعيد شبدة ورد صبالح جببر نبوري )تشير إلبى عالقبة ببين نبوري باشبا وصبالح جببر 

كببرر الطفببل ( نببوري السببعيد القنببدرة وصببالح جبببر قيطانببه)فكببان التحريببف ( ريحانببه

األغنية محرفة ثالث مرات، ويسكته األب بعشرة فلوس وينصحه، أبني نبوري السبعيد 

 . ابن هللا دير بالك صير حباب

" عبادل جيباد"وذات يوم أخرج المعلم موسى على العادة أثنباء االصبطفاف تلميبذا 

بالنسببببة لبببي كانبببت حصبببتي تنظبببيم . ليلقبببي قطعبببة شبببعرية مبببن محفوظاتبببه المدرسبببية

االصطفاف، واإليعاز بالتوجه إلى الصفوف، بعد انتهاء الفترة المحددة للنشيد وإلقاء ما 

مبن " عبادل جيباد"كبان الطالبب. يحفظ من كلمات وقطع شبعرية مبن مختلبف الصبفوف

، فمبا أن ألقبى (زراعبة كبربالء... ي وموظف فبيهو اليوم شاعر شعب)الصف السادس 

أرجبع كلبب : الطالب بيتين حتى سمعت المعلم يولول ولولبة مبن أصبيب برجبة عصببية

وأسبرع إلبى مبدير المدرسبة يصبرخ ! ابن الكلب، ألعبن أببوك ال ببو العلمبك هبا الحجبي
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 !طع خبزتي يطي التالميذ شعر سياسيگيريد يـ -يقصدني–فالن 

وأحيببل الطالببب للتحقيببق، فأفبباد إنهببا مببن . ر أحمببد شببوقيالقصببيدة كانببت مببن شببع

فوافبق أكثبر المعلمبين عبدا . اختياره الخاص من إحدى المجالت، وارتأى المدير فصبله

". دمحم علبي هبادي"فعبارض المفبتش . ووافبق مبدير المعبارف. أربعة مبنهم وأنبا أحبدهم

ا كبان دفباع وربمب. طبرد التلميبذ خمسبة عشبر يومبا" حسبين السبعد"واقترح المتصرف 

المفتش عنه بتأثير أخيه شاكر هادي الموظف في بلدية كربالء ووالد هذا التلميبذ أيضبا 

-ربما أيضا كانت زيارته لي ذات عالقة بما بدا من المعلم موسى توفيق . من موظفيها

بينمبا . كما إني لم أعط الطلبة من شبعر شبوقي.  بأني الذي أعطاه القصيدة للحفظ -خطأ

لشبباعر العببراق دمحم " نببامي جيبباع الشببعب نببامي"أهببم مببن هببذه قصببيدة أعطيببت الصببف 

مهدي الجواهري، لنغمها الموسيقي في وزنهبا حفظهبا حتبى طبالب الصبف الثباني مبن 

 .ترديد من قرأها من طالب السادس

بالنسبببة لببي، وقببف بببباب الصببف . وبعببد هببذا مباشببرة قببام المفببتش بزيببارة المدرسببة

تفضبل : درس التمييز، دعوته للدخول، فرفض وقالالسادس وكان الدرس حل تمارين 

فيمبا يخبص مثقبال البذهب  أنبه يسباوي " قصببة"ما المقصود بـ -جادا-فسألته . استمروا

: في نفسي قلت. وزارني في الصف الثاني!. كذا قصبة وبعض قصبة؟ أعتذر وودعني

لتفسبير آيبات لقبد ببدا هنبا نشبطا فبي توجيبه األسبئلة للطلببة . إنه دائما يهبتم بهبذا الصبف

فكانت الحال مضحكة من األجوبة ومن إيضاحات المفبتش لتبسبيط " سورة اإلخالص"

. أنا معلم، أكو مثلي معلمين؟ أجباب بعضبهم: ؟ قال أسمعوا"كفوا أحد"ما معنى : سؤاله

كان حضرته يريد أن يفهمهم أن له شبيه وكفبؤ  ولكبن هللا . ال سيدي أنت كبير المعلمين

وعبثببا حاولببت أن أفهمببه أن هببذه السببور للحفببظ فقببط، وإن هببذه   -...لببم يكببن لببه كفببوا -

 .السورة بالذات، في الكتاب المقرر للدروس الدينية في الصف السادس

فبي الصبف السبادس : فيما يخصني كتبب -جناب المفتش-وبعد مدة وصلتنا تقارير 

يهتم بتفسير في درس الدين ال . في التدريس يطوي الدرس طيا. ال يهتم بالواجب البيتي

كبان . ولم يشير إلى الصف الذي خصه بالمالحظة األخيبرة. اآليات الخاصة بالوحدانية

الرد عليه واجبا للدفاع عن كرامتي وحقيقتي في العمل التعليمي الذي اخترته في وقبت 

كان لدي ممكنا ولبوج بباب أرحبب وأوقبع فبي نفبوس النباس، لكنبي آثرتبه حببا بالتربيبة 

،  0005ت من الشيخ الشبيبي مساعدتي في أمر تعييني معلمبا عبام حين طلب. والتوجيه

لكنبي آثبرت " قاضبي شبرع"رفض ورجح لي التريث لمدة عينهبا، فبأعين فبي منصبب 

كبذب محبض  -جنباب المفبتش-إن مبا سبجله . التعليم، لمزالق أخشباها فبي تلبك الوظيفبة

ة ما جاء فبي التقريبر وعنونت ردي إلى مديرية التفتيش العامة، في مناقش. وافتراء لئيم

كان لدي عادة، إنبي ألبزم التالميبذ بتخصبيص دفتبر للواجببات . -جناب المفتش-عني بـ 

وبعبد إجبراء التصبحيح . البيتية، وأشبترط وضبع تبأريخ اليبوم للتمبارين المطلبوب حلهبا

دفتبر آخبر لحبل التمبارين الصبفية، ودفتبر ثالبث لالمتحانبات . أضع التأريخ مبع التوقيبع

وعنببد حلببول . ذا أحببتفظ بببه عنببدي، بعببد أن يطلببع التالميببذ علببى الصببوابالشببهرية، وهبب
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امتحان آخر الصق على صفحات الدفتر لالمتحان السابق شريطا، كيال يحاول الطالبب 

كان ردي مسهبا أوضحت فيه كل . أن يشغل نفسه باالستفادة من أسئلة االمتحان السابق

نبت البدفاتر موجبودة لبدى التالميبذ، الجوانب التي تعرض لها تقريره عني، وببالطبع كا

وتبدخالت مبن البذين -وكانبت منباجزة . مضافا إلبى هبذا هبم أيضبا وثبائق تفشبل إدعباءه

بعد تدخل . لصالت لهم بي، وقد اطلعوا على وثائقي، فالموه، ثم انتصرت عليه -دفعهم

لبي الحبق أن ! مدير المعارف وإعدام تقريره من الملفبة الخاصبة ببي لكبي أسبحب ردي

إن في نفسه حقدا علي يوم أشرت للخطأ في خطابه الذي اتسم بالفصاحة والعمق : لأقو

إشبببراف "فبببي المعلومبببات باللغبببة العربيبببة، وقبببد تطرقبببت إلبببى هبببذا فبببي موضبببوعتي 

الظروف طبعبا إلبى جانببه، مادمبت . ولست أعلم ماذا يبيت لي في المستقبل". المفتشين

 .أحمل عالمة خاصة كما يتوهمون

 

  واملطامحاآلمال 

الشعوب العربية كلهبا ترتبوي مبن منهبل مصبر الثقبافي والسياسبي، منبذ ببرز فيهبا 

شخصيات عظيمة، مصطفى كامل، وسعد زغلول، ودمحم عبده، ومنبذ اتخبذ منهبا جمبال 

فتوقبدت فبي نفبوس كثيبرين مبن . الدين األفغاني فترة من حياته، مسكنا ومنطلقا لجهباده

لكن قبضة االسبتعمار البريطباني ظلبت تضبغط عليهبا . علمائها وأدبائها الروح الوطنية

 .وأيضا كنا نعلم أن تحت الرماد وميض نار. بقوة

بإقصباء فباروق عبن العبرش، وأخبذ الزمبام ضبباط  24/4/0042فوجئ العبالم فبي

أحرار على رأسهم جمال عبد الناصر، وكأن رعدة سرت في أوصال العراقيين، فهبوا 

ولكبن  -وكيبل االسبتعمار األوحبد-ن سياط نوري السعيد يحيون الثورة المباركة، متحدي

 0042و 0056ذكببرت نببوري بانتفاضببتنا فببي . الشببباب انببتفض بمظبباهرات صبباخبة

والصحف الوطنية والتقدميبة لبم تحجبم عبن إعبالن استبشبارها، ومسباندتها، وتحبذيرها 

يبدي  لكنهم الحظوا  أيضا أن قائد الثورة كان. أيضا خشية أن تحبطها تدخالت ووعود

في تصبريحاته مبا يبنم عبن غبزل مبع أمريكبة ليضبمن مسباندتها فبي مشباريعه الوطنيبة 

كقولبه . وعنوان هذا الغزل كان آراؤه في الشيوعية عبدو االسبتعمار األول. االقتصادية

هو بحاجبة ! إن أي اعتداء موجه إلى الشرق األوسط سيكون مصدره الجانب الشيوعي

ال أيهببا . فتوجببه إليهببا مغببازال" شببروع السببد العبباليم"إلببى السببالح ومببا هببو أهببم  أيضببا 

إنهبا " ولسبن"وال أيضبا أمريكبة " أبراهبام لنلكبون"القائد، أمريكة اليبوم ليسبت أمريكبة 

فبراح يلمبح لهبا، إنبه لبيس ! أمريكة رأس المال وملوك الصناعات من اليهود الصبهاينة

وإن اإلسراع في . -سويسبعد مشكلة قناة ال-ثمة ما يقف في عالقاتنا الطيبة مع الغرب 

عقد المحالفات قد يؤدي إلى نتائج غيبر حسبنة خصوصبا مبن جانبب الشبيوعيين، البذين 

ثببم يرسببل رسببوله وزيببر . يعلمببون جيببدا كيفيببة اسببتغالل شببكوك العببرب اتجبباه الغببرب

وتحببيط تلببك " الوكيببل األوحببد نببوري السببعيد"اإلرشبباد فببي لقبباءات تمببت بينببه وبببين 

وتروي وكاالت األنباء قوال لقائد الثورة، في أن . ة والغموضاالجتماعات السرية التام

مصر والعبراق عزمتبا علبى تعبويض ميثباق البدفاع كحلبف دفباعي يكبون أوسبع نطاقبا 
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 !.عندما تنظم إليه تركيا والباكستان فيما بعد

عببن مهاجمببة المسبباعدات " القائببد"وتوقفببت إذاعببة صببوت العببرب بعببد زيببارة رسببول 

ال ندري، ربما في سبره غيبر مبا . العراقية التي قبلت تلك المساعداتاألمريكية، والحكومة 

ولكنببا نعلببم أن أيببة ثببورة فببي هببذا الزمببان إن لببم تكببن . يشببير إليببه هببذا الببذي سببمعناه وقرأنبباه

فإن االستعمار ال يفسح لهبا المجبال إن لبم تنضبِو  -البرجوازية-جذرية، وبعيدة عن مصالح 

وكببان مبا كبان مبن أمبر فشبل الغبزل ورفببض . لبوالءتحبت جناحيبه، وتوقبع صبك التبعيبة وا

فولى وجهه شبطر االتحباد السبوفيتي . أمريكة لمدّه بالمساعدة في السالح وإقامة السد العالي

وجبباء رد االسببتعمار علببى تببأميم القنبباة سببريعا . 28/4/0048بعببد أن أعلببن تببأميم القنبباة فببي 

ى الشبعب المصبري ببالء وأبلب. 20/09/0048أيضا فشن على مصبر عدوانبه الثالثبي فبي 

فباق التصبور، ولببم ترتبد قبوى الشببر ولبم تعببأ ببيببان مجلبس األمبن وهيببأة األمبم، والشببروط 

األربعة رفضها جمال، واشتدت المعارك في بور سعيد، بينما أنذرت إذاعة الشبرق األدنبى 

وأنبذرت . المصريين باالبتعاد عن محطتي مصر واإلسكندرية لقصبفها 09/09/0048في 

حكومتي بريطانيا وفرنسا بالتدخل والتطوع في صبفوف الجبيش  8/00/0048ي موسكو ف

أي موقببف نبيببل هببذا؟ فببي وقببت كانببت تسببمع مببن قائببد الثببورة . فببأوقف القتببال. المصببري

 .المصرية آراءه في الشيوعية ودولة الشيوعية

لتطويبق . وسرعان ما وزع االستعمار األدوار علبى وكالئبه مبن حكبام البدول العربيبة

تشبيع أمريكبة أن سبورية أصببحت . لكي ال تسبري العبدوى إلبى بقيبة البلبدان العربيبةمصر 

وملبك األردن يبذيع مبن . مبعث ذعر لجيرانها، وتحشبد تركيبا جيوشبها علبى حبدود سبورية

ويشير إلبى أن ! إنهما يختلفان في االتجاه" النابلسي"راديو بغداد رسالة إلى رئيس الوزراء 

ذلبك ألن األردن برئاسبة ! ي العرببي والشبيوعي الصبهيونيالشيوعية تسباوي ببين الشبيوع

برغبببة األردن فببي إيجبباد  00/00/0048النابلسببي فبباتح الصببين واالتحبباد السببوفيتي فببي 

وصارت الوزارة كرة يرميها صباحب الجاللبة . ثم أقال النابلسي. عالقات دبلوماسية معهما

يدا من هو المفضبل عنبده لهبا على رجال رفضوها ألنهم في واقع األمر يعرفون ج" القزم"

، ولمباذا؟ وهبم يعلمبون أيضبا أن تلبك األحبداث كانبت مبؤامرة -المفتبي، الخالبدي والحيبالي-

 !. القصر

صحافة العراق الوطنية، وقفبت تسباند مصبر، وتحبذر عببد الناصبر مبن االنبزالق فبي 

دن والشببباب يواصببل التظبباهرات الصبباخبة العارمببة فببي مبب. مهبباوي االسببتعمار االنتقاميببة

العراق، ويتلقى رصباص شبرطة نبوري السبعيد، البذي يعلبن بغبباء محبذرا البلبدان العربيبة 

مقاصبد خطبرة  -موسبكو-أن ال تنخدع بما تظهره موسكو من عطف على قضيتها فإن لها )

هؤالء العمالء يفقدون صوابهم حين يهبب الشبعب فينسبون مباذا !(. على سيادتها واستقاللها

إن موسبكو تقبف موقبف المهبرج : قالت إذاعبة بغبداد. ان الثالثيقالوا أمس حين حدث العدو

العببدوان "أمببا وقببد أصببدرت موسببكو إنببذارها إلببى حكومببات . فلببم تتجبباوز نصببرتها األقببوال

إن إنبذار السبوفيت تعكيبر لصبفو السبالم ، ببدال )فقد علقت إذاعة بغبداد هبذه المبرة " الثالثي

ربما هي تفهم السلم بمنطبق (. جع الحربمن أن تشجع موسكو التعاون والحلول السلمية تش
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 .الهجوم الثالثي الحتالل مصر

. ثم صفى نبوري الصبحافة الوطنيبة، وحكبم علبى بعبض قبادة األحبزاب بعبد مبا أغلقهبا

وراحببت شببرطته تحصببد الشببباب، وتببزج الكثيببر مببنهم فببي المعببتقالت والسببجون، وأغلقببت 

وشببمر عببن سبباعديه . اتالكليببات، وعطلببت المببدارس فببي كببل مدينببة شبببت فيهببا المظبباهر

فأصببح الحلبف يحمبل  0009لتحويل الحلف التركي الباكستاني بعد أن حقق ببديال لمعاهبدة 

وخببال الميببدان مببن الصببحافة الوطنيببة . اسببم ميثبباق أو حلببف بغببداد وانضببمت إليببه بريطانيببا

فشببدد الحببزب الشببيوعي مببن فضببح أالعيببب االسببتعمار التببي ينفببذها العميببل األول، . العلنيبة

مببن يطببالع كتبباب السببفير . -السببرية أيضببا-منظمببة حببزب البعببث العربببي االشببتراكي  وكببذا

يعرف أن نوري عميل متفان فبي " عراق نوري السعيد"بعنوان  -ولد مارغلمن-األمريكي 

أي أنببه شببهد نهايببة  0046-0045وقببد عبباش هببذا السببفير بببين األعببوام . خدمببة االسببتعمار

 !صب فيه العراقيون له تمثاال وسط العاصمة بغدادسيأتي يوم ين: ولكنه قال. نوري السعيد

وفي كربالء اعتقل عدد من الشباب بتهمة اشتراكهم في المظاهرات، وأغلقت إعداديبة 

ثم ابتكر أسلوب جديد عندما أوفد مدير معارف أربيل عبد الوهاب الركبابي ليشبغل . كربالء

ي أمبر طالبب أن يبأتي مهام مدير معبارف كبربالء ببدال مبن رشباد شمسبه، إن علبى كبل ولب

بابنه فيتعهد حسن سلوكه لغرض تسجيله، ويعتبر تسجيل الطالب وقبوله اعتببارا مبن كفالبة 

ومعببه الطلبببة " السبلومي".... قبببل عببودة الطلببة بهببذا األسببلوب مبّر معبباون الشببرطة . والبده

 .التهبامهم إيباه بالتجسبس" دمحم حسبين حلمبي"المعتقلون، هاج الطلببة وتعرضبوا لمدرسبهم 

أنه ممبن ال يؤيبد إجبراءات الحكبم، وقبد : وقيل. وكان معاون الشرطة قد مّر بالطلبة ليثيرهم

ودمحم حسين حلمي من أصل إيرانبي، أقباموا . -سكرين-علمنا إن الطلبة أرسلوا إلى معسكر 

فببي كببربالء واتخببذوها سببكنا لهببم وتحولببوا إلببى الجنسببية العراقيببة، ولهببم مصبباهرات مببع 

 .نجفيين أيضاكربالئيين عرب ومع 

 . أما في النجف فترد األنباء أن الوضع مقلق للغاية

األحببزاب السببرية ال تكببف حملتهببا ضببد حكببم نببوري، وتعلببن رفببض الشببعب العراقببي 

ويقببول . لمشببروع أيزنهبباور، وميثبباق بغببداد، وتطالببب بتشببكيل وزارة مببن جميببع األحببزاب

العببارفون ببببواطن األمببور أنببه قببد توصببلت األحببزاب الوطنيببة إلببى تشببكيل جبهببة االتحبباد 

الممكبن أن يبتم هبذا ويتحقبق حكبم وطنبي ولكبن أمبن . هذا أمنية كل وطني مخلص. الوطني

وبببدون أن تنهببار . خببالص بعببد القضبباء علببى النظببام الملكببي صببنيعة االسببتعمار البريطبباني

الجبهببة مببن جديببد، فقببد علمنببا أن بعببض أركببان الجبهببة مببن كببان يببرفض ببباألمس أن يكببون 

ق ثببم وهببذا فببي رأيببي أهببم، هببل تببم تببأليف الجبهببة وفبب. الحببزب الشببيوعي ركنببا مببن أركانهببا

مخطط وبرنامج يتم تطبيقه  قبل اإلطاحة بالعهد الملكي وبعده إلبى أمبد طويبل أم اكتفبى فبي 

وقبد رفبض رئبيس الحبزب . لقد دعا حزب التحبرر البوطني لعقبد الجبهبة. المسألة باإلطاحة

مبن " 4"أما حزب االستقالل فكانبت المبادة . الوطني الديمقراطي باعتباره حزبا غير مجاز

. هببذا سببيخلق مشبباكل كبيببرة للحركببة الوطنيببة. ة بمقاومببة الشببيوعيةميثاقببه تببنص بصببراح

والشعب الذي ضحى كثيرا، وسبيجد االسبتعمار منفبذا جديبدا للعبودة حتبى ولبو ببقباء الحكبم 
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إن تهببدمت وحببدة الشببعب، وأكلببت األحببزاب الوطنيببة . فلببيس العبببرة باألسببماء. جمهوريببا

 .ا يقولونبعضها، عند هذا ستكون حريات الشعب في خبر كان كم

 

     وفاضل اجلمالي

فشبغل وظيفبة مبدير عبام . الرجل من القدامى الذين حصلوا علبى شبهادة البدكتوراه

واشببتهر بعدئببذ انببه حببريص كببل الحببرص أن ال يكببون لببه ثببان فببي مثببل هببذه . المعببارف

بحجبة . فهو يُسهل أمر طالب البعثة فبي أي تخصبص آخبر عبدا فلسبفة التربيبة! الشهادة

" عبد المجيد الحكباك"وتقدم شاب يدعى ! ريج أعداد في مجاالت علميةاالهتمام في تخ

فقبرر أن . كان الشاب ذا قوة جسدية، ومتهورا نوعبا مبا. بطلب، فلم يحصل على نتيجة

وهناك، بعد أن أغلق الباب من الداخل أنبتقم . يواجهه ويستفسر منه عن أسباب حرمانه

والحكباك هبو . فلم يستطع أحد إنقباذه. دةمنه شر انتقام بالضرب المبرح واللكمات الشدي

البدكتور "وحين ألف األستاذ ذو النون أيوب قصة . الذي قص علّي حكايته مع الجمالي

الرابطبة "وانضبم الجمبالي إلبى جمعيبة . شاع أمرها أن المقصود بها الجمبالي" إبراهيم

شببيعي أو  والطائفيببة إذ يعتنقهببا. فببي النجببف ، طبعببا مببن ببباب إسببنادها كشببيعي" األدبيببة

هبم أقبرب  -فبي رأيبي-سني، إنما هي رمز الرجعية المقيتة، ومعتنقبو األفكبار الطائفيبة 

 .من يكون إلى جانب االستعمار

" الشببيخ دمحم رضبا الشبببيبي"وكبان تعرفبي عليببه بحكبم تبرددي علببى عميبد األسبرة 

وحببين تقببدمت إلببى لجنببة المقابلببة لتعيينببي معلمببا . فأجببده بعببض األحيببان فببي مجلسببه

. وربما ساعدني في طلب النقل من بلد إلى آخر. كان هو أحد أعضاء اللجنة 0005عام

. زار الجمعيببة األدبيببة مببرة هببو والببدكتور متببي عقببراوي بصببحبة الشببيخ ببباقر الشبببيبي

البذي عببارض قصببة لببي " عببد الوهبباب الصببافي"وكنبت فببي جببدل مبع رئببيس الجمعيببة 

فببانتهزت . حجببة أنهببا فببوق القيببودب. فببرفض أن تُلقببى أو تنشببر" وادي األحببالم"بعنببوان 

ردا -فعلبق الجمبالي بعبد اإلطبالع عليهبا . فرصة وجبودهم وطرحبت الموضبوع علبيهم

من أراد أن يقود المحيط إلبى األمبام عليبه أن يتقبدم صبفوفه ال أن  -على رئيس الجمعية

حتببى إذا . واعتبرتببه رجببل تجديببد، ربمببا سببيقود الشببباب يومببا مببا. فأكبرتببه. يسببير خلفببه

الشباب في نضالهم من أجل قضية الشعب والحكام الموالين للمستعمر، وجدته  شاركت

وكما أشار العالمة الشبيبي في كلمبة " نوري السعيد"قد انضم إلى صف ممثل اإلنكليز 

أن كثيببر مببن هببؤالء إذا نجحببوا )لببه عببن اسببتيزار الشببباب فببي جلسببة لمجلببس النببواب 

، واسبتوزر مبن الشبباب ومنبذ أول وصباية فقد تم هذا فعبال(. موظفين فقد فشلوا وزراء

 .وزارة 24وزيرا جديدا في  40عبد اإلله حين تولى الملك فيصل الثاني 

. هبو كبونهم شببابا ومبوظفين. رأي الشيخ يببدو أنبه أخبذ جانببا مبن الموضبوع فقبط

فالشبباب يمكبن أن يكونبوا أكفباء للمنصبب البوزاري . ولكن المسألة في الواقع غير هبذا

من بعض النماذج الذين شغلوا مناصب وزارية، وهم ليسوا أكثر من شيوخ أكثر بكثير 

والشببباب البببواعي البببذي تثقبببف ثقافبببة عاليبببة فبببي مجببباالت السياسبببة، واألفكبببار . قبائبببل
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االجتماعية العلميبة الحديثبة، ثبم مارسبها عمليبا فبي انتمائبه إلبى حبزب سياسبي وطنبي، 

لقبد . ك أنبه خيبر مبن هبؤالء الشبيوخوساهم في الدفاع عن المسألة الوطنية بقلمبه، ال شب

وربمبا يقصبد بهبا الجمبالي، خصوصبا . أبدى الشيخ رأيه هذا في جلسة لمجلبس النبواب

ونحن نتذكر نقدا له في مباحثبات للجمبالي مبع وزيبر حبزب العمبال البريطباني المسبتر 

. 0045وقد رأس الجمالي الوزارة ألول مرة عبام . -! إنما هو بيفن يفاوض بيفن-بيفن 

أشغل منصب وزير خارجية في آخر وزارة لنوري السعيد، فكان أهم ما يشغل باله،  ثم

ال يهمببه االسببتعمار، فهببو قببديم وفببي طريقببه للببزوال، وال الصببهيونية ألنهببا . الشببيوعية

ومببن آرائببه ! الفصببل األخيببر مببن كتبباب االسببتعمار القببديم، إنببه يخشببى الشببيوعية فقببط

إنهبم أهبل ديبن ونحبن أهبل ) رب االسبتعماريةالمضحكة في مسألة التحالف مع دول الغ

وإنه لهذا يحسب كل متبذمر إنمبا أصبابته الشبيوعية، (. أما الدول الشيوعية فملحدة. دين

وفبي أوج معركبة . حقبا لقبد أصبيب بالهسبتيريا! واعتبر مبن يبدافع عبن السبالم شبيوعيا

األمبم الثورة المصرية مع االستعمار، غض الجمالي النظبر عبن رفبع صبوته فبي هيبأة 

(. أعمبال العنبف فبي هنغاريبا)عن العدوان الثالثي، وإنما رفع صوته محتجا عمبا سبماه

معلبم "مّر ذكر هذه الحكاية في القسبم األول )وان أنس ال أنَس موقفا له مع والده الشيخ 
 . (المحقق"/ االنتقال من المشخاب إلى الكوفة"في موضوعة " في القرية

 

   ياة يف كربالءاملعلمون والطلبة وصور من احل

مدير المدرسة له سلوك خباص، مبا فيبه علبى . مازلت معلما في المدرسة الفيصلية

غيبر أن بعضبهم . ولهذا هم ماضون في واجبهم على الخطة المرسومة. المعلمين ضير

حبدثني عنبه أحبد المعلمبين، . قليل االهتمام بسبب سنه وإدمانه على الخمرة وهو أعزب

بذره على موائد الشرب والميسر، فقد كان يهبوى صبحبة . كثيراإنه ورث من أبيه ملكا 

وقبد عقبد هنبا صبداقة . الموظفين ذوي الرتب، حتى أفلس ولم يبق إال اليسر، اليسر جدا

. وثيقة مع المدير، فالمدير يتمتع بمائدته أيضبا رغبم أنبه ميسبور الحبال أكثبر منبه حاليبا

مبع هببذا لبم يسببلم مبن تحرشببات معلبم آخببر كبيبر السببن أيضبا أخببتص بالصبف الثبباني، و

مبا يبدريني، لعلهبم يوزعبون . ، اللعنبة علبيهم"محقبان"التالميذ الكبار، وقد منحوه لقبب 

فبي بدايبة مباشببرتي فبي هبذه المدرسبة شخصبت عبددا مببن . األلقباب علبى كبل المعلمبين

كانوا يجلسون في الكراسي األخيرة، طبعا ألنهم أطول أجساما . طالب الصف السادس

إنما هم مجيبدون فبي لعبب . أكبر أعمارا، ولكنهم أقصر باعا في تفهم الدروسمثلما هم 

وحسب العادة المتبعة عند معلمي الرياضة، معلمهم هنا يداريهم فبي الحصبول " الكرة"

. وقد اشتركوا قبل مجيئي إلى مدرستهم في االمتحان العام فرسببوا. على درجات نجاح

حمبباده "معلببم الرياضببة . لسببباقات الرياضببيةمعلمهببم فببرح بهببذه النتيجببة، فهببم ركببائز ل

من أهالي الديوانية، وكان مفبوض شبرطة سبابقا، وببنفس الوقبت يحمبل شبهادة " ختالن

. لببذا اسببتطاع أن يحصببل علببى تعيببين فببي هببذه المدرسببة. تخببرج مببن مدرسببة الصببناعة

والحظبت أن أولئبك الطلببة . الطلبة كلهم يحبونه، فهو ظريف جدا، مثلما هو مدمن جدا

ال يهوون المعلم الجبدي، فيُحبدثون حركبات مضبحكة ليصبرفوا اآلخبرين  -لرياضيينا-
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حاولببت كسببهم بالنصبح واسببتعدادي لمسباعدتهم إن هبم بببذلوا جهبدا فببي . عبن االسبتفادة

ومببن جببانبي أنببا علببى أتببم اسببتعداد . اإلصببغاء ومحاولببة االسببتعانة بدراسببة خارجيببة

ا، إلنبذار المبدير بلبزوم نقلهبم إلبى وأخيبرا وجبدتني مضبطر. لمساعدتهم فيما يحتباجون

وتكبرر . مدرسة مسائية أو أية مدرسة يختارونها، أو أرفع األمر إلى مديريبة المعبارف

وتأدب اثنان . الطلب بسبب تعهد المدير لتحسين سلوكهم ثم انتهى األمر أن نقل بعضهم

هبا منزلبة عنبد فقبد تكفلتبه أمبه، وهبي امبرأة ل"..." أمبا الثباني "..." احدهما أببن زميلنبا 

وسببارت الدراسببة بخيببر، والببذين تببم نقلهببم هجببروا الدراسببة ....!. شخصببيات مببن البلببد 

مطلقا، فدخل بعضهم في سلك الجيش وآخرون توجهوا للعمل الحر، ومن الغريب أنهم 

واسبتطاع االثنبان أن يجتبازا االمتحبان العبام، ويبدخل اببن . بعد هذا وثقبوا عالقبتهم ببي

تمر، أمببا ابببن السببيدة فبعببد أن باشببر عامببا واحببدا فقببط فببي األول زميلنببا المتوسببطة ويسبب

 ...! متوسط، حصل على وظيفة ال بأس بها

***

حين اضطربت األمبور واألحبوال السياسبية فبي العبراق علبى أثبر أحبداث الشبقيقة 

أشبركوا إسبرائيل . وما كابدته من محن في عبدوان بريطانيبا وفرنسبا وإسبرائيل. مصر

. ليثبتوا وجودها في ارض مصر، فيعزز بهذا احتاللها لفلسطين فيستولي عليهبا جميعبا

قفبت الكليبات فبي بغبداد وتبراوح أمرهبا وتو. وعمت المظاهرات معظم المبدن العراقيبة

بين غلق وفتح مرات عديدة، مدارس كربالء اإلعدادية واالبتدائيات أيضا شباركت فبي 

ولمببا لببم يسببتطع مببدير المعببارف السببابق علببى كبببح جمبباح . إعببالن االحتجبباج والتمببرد

ألشببغال المديريببة مؤقتببا السببيد عبببد الوهبباب الركببابي  28/0/0044الطلبببة، انتببدب فببي 

وبعببد أن دبببر أمببر عببودة طلبببة اإلعداديببة للدراسببة، قببام بزيببارة . ير معببارف أربيببلمببد

رحببت ببه ورددت مبن . وزار الصف الذي كنت فيه ساعة زيارتبه. المدارس االبتدائية

سبل مبدير : فتبسم وقال. -...!معاك معاك دوما وراك وراك دوما-أغنية فريد األطرش 

عن أوالدي، فحدثته أن الكبيبر قببل فبي كليبة  واستفسر مني. المدرسة ماذا قلت له عنك

ولم يقبل بالقسم البداخلي بسببب ضبعف معبدل  -ابن معلم-دار المعلمين العالية باعتباره 

فأبببدى اسببتعداده لمواجهببة . الببدرجات التببي حصببل عليهببا فببي االمتحببان العببام لإلعداديببة

إنبه أثنبى : رحبين ودعنباه، قبال المبدي. المسؤولين عن هبذا وعسبى أن يبنجح فبي مسبعاه

فبي كبربالء العالقبات ببين . هبذا كبالم!. عليك كثيرا وقال، معلم جيد احتفظ ببه وسباعده

كأن تكون موظفبا فبي . الكثيرين من أبناء البلد والغريب ال تتم إال على أساس المصلحة

الواقبع أن النباس فبي كبل أنحباء العبالم . وظيفة ذات مساس ببأمورهم التجاريبة وغيرهبا

والنجبف . ويتباهون بأمجادهبا وأمجباد رجالهبا -حيث ولدوا ونشأوا-هم يعتزون بمواطن

ولكبن الحساسبية إنمبا تنشبأ . وكربالء كلتاهما مبن المبدن المقدسبة عنبد العبالم اإلسبالمي

وعلبى أن كبربالء لبم تعبدم مبن هبذين . حين تتفوق بلد على آخر في مجال العلم واألدب

غبار الفتبرة المظلمبة فببرز فيهبا أدبباء  فإن النجف  تبزها ألنها سبقت كربالء في نفض

عظام لهبم وزنهبم فبي ميبدان األدب والعلبم والسياسبة، مضبافا إلبى مبا يتمتعبون ببه مبن 
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وبعبض شبعراء . ودرجة الكبربالئيين فبي هبذا ال تضبارع النجفيبين مطلقبا. جرأة وإقدام

 : كربالء وخز النجف ربما من باب المداعبة كما في األبيات التالية للحاج بدكت

 تجذذذذذذاوز الحذذذذذذد فذذذذذذي  وايتذذذذذذه

 

 كأنذذذذذذذه بنذذذذذذذ  سذذذذذذذاكني النجذذذذذذذ  

 :وللسيد عبد الوهاب آل الوهاب 

 أر  محنة المصطفى والوصذي

 

 بنذذذذذذد الممذذذذذذاف حكذذذذذذت مذذذذذذا سذذذذذذل  

 ف ذذذذذذذذذا يجذذذذذذذذتاور  صذذذذذذذذاحبا  

  

 وهذذذذذذذتذا يجذذذذذذذتاور أهذذذذذذذتل النجذذذذذذذ  

العتبات المقدسة وارداتها المالية تفوق ما يرد إلبى الروضبة الحيدريبة، وبباألخص  

وعند هذا تلجأ المحاكم لتهديبد . فالعامة وباألخص القرويين يخشون بأسه. العباسمرقد 

المتهم بإحالته إلبى مرقبد العبباس ألداء اليمبين فيعتبرف تجنببا لمبا يمكبن أن يصبيبه مبن 

وقد يقبدم علبى هبذا، فيصبيبه فعبال شبيء مبن هبذا، ومبع هبذا فيجبد  -مثال-بالء بالجنون 

 !ات مجاال هاما للنشل من جيوب زوار العباسكثير من اللصوص في أيام الزيار

أن يصبحبها " دمحم"طلبت من ابني الصغير . أمي كف بصرها على أثر إعدام أخي

وعندما عادت تفقبدت فبي الطريبق . لزيارة العباس فتتشفع به عند هللا ليرد إليها بصرها

يبا : داعباالصبغير ردّ عليهبا مب. جيب ثوبها فوجدت أن جميع ما لديها من نقود قد سبرق

لقد أخذ . لم يفتح عينيك وإنما سلط عليك من ينهب نقودك. جدتي عجيب أمر طبيبك هذا

 األجور ولم يعالجك؟

وممبا يبؤنبني عليبه . ولكبن مكتبتبي فقيبرة -المطالعبة-إن سلواي الوحيدة في البيبت 

. أهلي أني أحب أيضا أن أشجع من أتعرف عليه على المطالعبة فبأعيره بعبض مبا لبدي

وتعرفبت علبى شباب موظبف فبي دار العجبزة . وأحيانا أخسر ما أعيره، إذ يعتبذر بفقبده

وانتقببل مببن كببربالء إلببى المدرسببة اإلصببالحية فببي " لجببواهريا "فاسببتعار منببي ديببوان 

ضمنتها كل ما استطاع . فكتبت إليه رسالة عتب. سجن بغداد، دون أن يعيد إلّي الديوان

في أمبوري وحببي للكتبب وحرمباني منهبا، وال قلمي تحبيره من عتب، ومن نكد حظي 

أدري كيف تطرقت أيضا فقارنت بحظ أبينا آدم إذ خرج من الجنة بسببب تفاحبة، وببين 

وانتظبرت ! حظي إذ خسرت أي ظل حتى البسيط وكبأني وريبث الوالبد الطريبد الوحيبد

نهبا المبدهش المضبحك، إ. واستلم بعد فترة غير قليلة رسالة جوابية. الجواب مع الكتاب

". الصببالحية"ال بغببداد مببن معلببم فببي مدرسببة فببي قريببة  -لببواء الديوانيببة-مببن قريببة فببي 

كلبه مفقبود " اإلصبالح"ال غراببة " اإلصالحية"الصالحية أنست إدارة بريدنا المحترم 

عاصبمة الرشبيد، ومبن " بغبداد"وحبل محبل " الديوانيبة"ولكبن كيبف تغلبب أسبم . عندنا

هو أيضبا اسبم البذي اسبتعار " عبد الجبار عبد الكريم"الغريب أن يكون أسم هذا المعلم 

واسبتلمت منبه رسبالة إعجباب ويعتببر "األصبفر"يختلفان فقط باللقب فهذا ليس . الكتاب

إذ دلني على إنسان كنت أسمع ببه وأود التعبرف )إن هذا الخطأ من بريد كربالء رحمة 

وبك وحسببن دعابتببك عليببه، أنببا أعتببذر إليببك مببن قراءتببي للرسببالة التببي ملكنببي فيهببا أسببل



 

 430 

وأرجبو أن تتقبلنبي صبديقا، واسبمح لبي أن أزورك فبي األيبام . األدبية ووفبرة إطالعبك

وزارنببي فعببال، ولمببا تبببدل الوضببع السياسببي بعببد عبببد الكببريم قاسببم قبباطعني (. القابلببة

 .مقاطعة نهائية، جزاه هللا خيرا

الراتببب،  إنببي أشببعر باإلرهبباق،  وال يجببديني أن أتببذمر، حاجببة العيببال فببوق طاقببة

واالسبتدانة ليسبت بالنسبببة لبي أمبرا سببهال، خصوصبا وإن ابنبي يعببيش فبي الكليبة علببى 

واآلخببرون الببذين هببم مسببتمرون فببي الدراسببة االبتدائيببة والثانويببة، هببم أيضببا . حسببابي

ولكن علمتهم الصبر مثلي، وقد وصلت أموري إلبى حبد لبم نبتمكن علبى . يكلفونني حقا

قالت إحدى الصبغيرات مازحبة وهبي تمضبغ . خبز ال غيرأكثر من تقديم الشاي اداما لل

الدجاج المشبوي لذيبذ يبا باببا، سبآكل منبه اليبوم أكثبر مبن كبل : )الخبز مع جرعة الشاي

ومبع كبل هبذا لبم . شكرت ربي أن يكون أطفبالي مسبتشبرين إلبى هبذا الحبد!(. لون آخر

التعبرف علبى األمباكن األثريبة و. أتردد عن مشاركة المدرسة في سفرة إلبى األخيضبر

إحدى هواياتي، ولكن ما باليد حيلة، إني أحرم نفسبي مبن " العراق"كل بلد من موطني 

وإني أحس . كثير من هواياتها وملذاتها من أجل تيسير العيش والدراسة ألبنائي وبناتي

معامبل، جسبور، مبدارس البخ : بلوعة إذ أسمع أحد برامج اإلذاعة، مذيع الببرامج يبردد

ال ببأس لكبل شبيء نهايبة . مواقبف، سبجون، غبالء: اضة حمبادة خبتالنفيعلق معلم الري

 .وحدود

 

   حصن االخيضر

وصلنا عين التمر قببل . الساعة الثامنة صباحا تحركت بنا السيارة 0/5/0044في 

. ذات العيبون والينبابيع، ومنهبا تسبقى بسباتين النخيبل وشبجر الرمبان والزيتبون. الظهر

أما العيون والينابيع غير معتنى بها مبن . وفيها مباني قديمة يطلقون عليها اسم القصور

. واألطفال يسبحون فيها كثيرا. السكراب يستقر في قاعهااألهالي، ففيها أقذار، وبعض 

إنه بناء ضخم، وربما كبان قلعبة . فتوجهنا إلى األخيضر. ولم نتجول فيها لضيق الوقت

، ربمبا كانبت عباسبية، أو هبي مبن -وهذا مبذكور أيضبا فبي كتاببات المتبأخرين-حربية 

هببة البنايببة وفببي وقببد الحظببت فببي واج. بعضببهم يقببول إنهببا مسببيحية. العصببر الجبباهلي

أكثر جهاتبه ذات . والمعروف أن هذا شعار فرسان الروم" غصن زيتون"أعالها رسم 

جدارين سميكين فيها ُكوى يحتمل أن تكون للرماة حين تدعو الحاجة للدفاع عن القلعبة 

وهو اآلن طابق واحد، بينما تدل بقايا جدران قائمة قد تهدمت أن هناك . ضد المهاجمين

أول قاعة عن يمين الداخل، واسعة فيها دكبات . قاعاته كثيرة. ؤون هامةكانت ُحجر لش

مسببتديرة كثيببرة مببن جانبيهببا مببن الببباب حتببى نهايتهببا، أشبببه مببا تكببون لوقببوف مصببلين 

هذا مبا . ولعل المسيحيين أيضا يستعملون محاريب. مسيحيين، بينما فيها محراب أيضا

أكثبر . نبت نقوشبا، وسبرقت حجارتهباوجوه الجبدران قبد تعبرت، ربمبا كا. ال علم لي به

الطبابوق فيهبا قليبل، السبور . حجارتها من الصخر الذي يكثر في التالل المنتشرة هنباك

المحبيط بببعض المسبالك توجبد فيبه أقبيبة ضبيقة ال يزيبد ارتفاعهبا علبى أكثبر مبن ثلثببي 

تبرددت فبي النبزول . وتوجد في بعض جهاتها سراديب عميقة. المتر، لكنها تمتد طويال
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قال أحد البدو والذين وجبدتهم هنباك عبن األقبيبة، إنبه كبان يبزج فيهبا . إليها ألنها ظلماء

من أين للبدو هذا التعليل؟ كما وجبدت . من يحكم عليهم ليموتوا فيها، فهي سجن للموت

في قاعة كأنها إصطبل وفيها معالف وفي أسبفل جبدار كبل معلبف مبربط إال أنهبا عاليبة 

وهنبا وجبدت عمبال ! لبعير أن ينبال منهبا شبيئا فببم يفسبر هبذاجدا، علو ال يتمكن حتى ا

يبدو أن المؤرخين وعلماء اآلثار لم يتوصلوا . على أي حال. شركت االسمنت العراقية

أهو جاهلي أم إسالمي، أمبوي . لحد اآلن عن عهد وتأريخ هذا البناء فاختلفوا في الرأي

" اخيضبر"محرفة عبن " اكيدر" أو عباسي؟ ثم أهو األخيضر أم األكيدر؟ وربما كانت

وإنبه أميبر مببن " يباقوت الحمببوي"مسبندا رأيبه هببذا عبن " شبكري األلوسببي"كمبا يقبول 

وما دام المختصون لم يأتوا برأي قاطع فما يحق لي أن أنحاز لرأي ولست . أمراء كنده

 .بالخبير

وهبو الفبارس البذي عبرف " الحبر الريباحي"وبعد أيام من العودة قمت بزيارة قبر 

إن ابن زياد أمره أن يستقبل ركب الحسين، فيرغمه على أن يتوجه به إليه، وفعبال  عنه

ضايق الحسين الذي اضطر أن ينزل في أرض كربالء الذي استشهد فيهبا هبو وأخوتبه 

. ثبم انحباز الحبر إلبى جانبب الحسبين بعبد طلبب العفبو والغفبران. وأبناء عمبه وأنصباره

عنببد عبودتي طبقببت األفببق غيمببة . ضبباوضبريحه محتببرم يببزار، وسببور صبحنه كبيببر أي

اقتلعت الزوبعة . سوداء، ثم هبت زوبعة عظيمة، وأعقبتها أمطار غزيرة، بنفس الوقت

وفي الطريق اقتلعت الزوبعة شبجرة كبالبتوس كبيبرة، فتقطعبت أسبالك . أشجارا ونخال

الكهرباء، أثناء مرور رجل عجوز فوق حمار، فمسته الكهربباء، مبات الحمبار بصبعقة 

حببدثت أيضببا، بببروق  -20/5/0044-وبعببد أحببد عشببر يومببا . وفببر الرجببل بسببالم منهببا

 .ورعود وأمطار غزيرة، وتقطعت أسالك الكهرباء

وحين أنهى ابني كفاح السنة األولى نجبح بتفبوق إلبى الصبف الثباني وكبان النباجح 

حببين ظهببرت نتببائج امتحببان البكالوريببا فببي المببدارس اإلعداديببة، كببان جميببع . األول

. ولكن النتيجة ظهرت عكس ذلك. أنه سيكون األول -بل قطعوا بهذا-يتوقعون مدرسيه 

كنت أتابع أجوبتبه أثنباء المراقببة إضبافة إلبى مبا : فاستغرب أساتذته ذلك، وبعضهم قال

أما هبو فقبد انتاببه حبزن عظبيم، واعتببر المسبألة نتيجبة ! أعلمه عنه خالل سنة الدراسة

أعرف أنه قبد حبدث مثبل هبذا، مبن أجبل نجباح  دافعت ضد رأيه هذا، غير إني. تالعب

شاب، تعرفت عليه في الناصرية وكان شابا شهما للغاية، فاشل في الدراسبة لكنبه بطبل 

وكببان أن انتخببب للببدخول فببي كليببة الملببك فيصببل ألنببه النبباجح . فببي األلعبباب الرياضببية

، فبوجم ال يحيبر واستقبله عميد الكلية االنكليزي استقباال حارا باالنكليزية طبعا!. األول

وتلطببف بعببض . وصببارح العميببد بحكايتببه، وانتهببى األمببر أن عبباد بخفببي حنببين. جوابببا

فهو يقف فبي طريبق القرويبات . وجهاء بلده وتوسط في أمر تعيينه في وظيفة استهالك

الهبببش -والقببرويين الستحصببال رسببم االسببتهالك علببى مببا يببأتون بببه للبيببع أو لغببرض 

العشرية واالعتيادية كبان يسبقطها ويعفبيهم، بينمبا هبو ولجهله حتى بالكسور  -والطحن

وحببين جبباء مببدققوا . يثبببت فببي الوصببل مببثال أن المرسببم كببان كيلببو وربببع وأمثببال هببذا

إن المبببالغ زادت علببى األلببف، . الماليببة، اتهمببوه بعببد التببدقيق انببه مخببتلس وأي مخببتلس
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جهبباء وذوي وأوقببف المسببكين ضببحية معلمببي الرياضببة، ولببم يببنج إال بعببد تببدخالت الو

ال يستغرب القارئ هذا فإن الوجاهة في ظل الحكبم السبائد ! الحظوة عند المراتب العليا

لببيس إذن مببن الغريببب تكببون حكايببة أبنببي فببي محلهببا . عنببدنا تسببتطيع أكثببر مببن هببذا

كيفمبا يكبن مبن أمبر، فقبد ! خصوصا وإن النباجح الثباني كبان لبيس ممبن يرجبى نجاحبه

 . لقسم الداخلي أخيرابرهن اآلن أنه ظلم، وقبل في ا

 

 مدرسة احلسني 

هبذه أول مدرسبة أسسبت . نقلت إلبى مدرسبة الحسبين 0/09/0044بداية السنة في 

حين نقلت إلى كربالء كان مديرها السيد هاشم الخطيب، تاله مهبدي هاشبم . في كربالء

ا وكبان شبابا طموحبا وشباعر. ثم أنتقل من وظيفة التعليم إلى اإلدارة المحليبة. الشماسي

ولبه قصبص . أو أديبا له إلمام باللغة الفارسية، وإطالع على شعر أكثبر شبعراء الفبرس

" مبع الشبعب اإليرانبي"وكبراس صبغير " العمة لؤلؤة"منشورة، وقصة مطبوعة باسم 

كما ترجم بعض رباعيات . هو نتاج تجواله في مدن إيران الشهيرة وبين آثارها القديمة

 -بعببد مراجعتهببا تعشببق رباعيببة منهببا . ب منببهسببفير إيببران بطلبب" حسببين قببدس نخعببي"

أترجمها من أجل سواد عيبون : وقال لصاحبها. -نسيت أية رباعية هي حين قرأها عليّ 

وقببد سبببق لقببدس نخعببي أن طلببب ترجمببة رباعياتببه مببن قبببل !. الرباعيببة وبببدون مقابببل

ولبي بالشباعر الشماسبي . الدكتور مصبطفى جبواد واألسبتاذ المرحبوم صبالح الجعفبري

" حسبن الشماسبي"ة أسبق من مجيئي إلى كربالء، تعود إلى عالقتنبا بقريببه الحباج صل

 .-بصريين-والذي أعلم أنهم من أصل بحراني ثم " األهواز"المقيم في ناصرية 

خبريج . وهو إيرانبي األصبل" دمحم حسين األديب"مدير المدرسة حاليا شاب يدعى 

فروع الدراسبة، مضبافا إليبه دراسبته  ذكي جم النشاط، جيد في كل. دورة بعد اإلعدادية

واسع الصالت خصوصا مع أكابر موظفي الدولة في مركز اللواء، ومبع كثيبر . الفقهية

مبببن رجاالتهبببا فبببي بغبببداد والمبببدن األخبببرى، ومبببع بيبببوت وجهببباء كبببربالء وتجارهبببا، 

هببة البدين "وله بصفة خاصة صلة وثيقبة برجبل البدين الشبهير. وباألخص رجال الدين

مببدرس الرياضببيات الببذي أنصببرف " أحمببد أمببين"واألسببتاذ " دمحم علببي الشهرسببتاني

كما له صلة هامة بأحبد رجبال الهنبد، وقبد سبافر . لدراسة الفقه وأصوله والفلسفة الدينية

كمبا أنبه يجيبد اللغبة " الراجبا"إلى الهند، وفي بيته مكتبة عظيمة قيل أنها تعود إلى هبذا 

وهبو لكبل هبذا معتبد بشخصبيته أيمبا . مبن الكرديبة االنكليزية والفارسية والهندية وقليال

ومع هذا فهو يعتمد على المجاملة، يحاكي بها أسباليب رجبال البدين، بينمبا يقلبد . اعتداد

فبال يبدخل عليبه مبن  -الغالب-االرستقراطيين في أسلوب سيرته في اإلدارة، في توحده 

د التحية، وتقديم ما أعتاد وحين يدخل بعض اآلخرين فإنه بع. المعلمين إال المقربين إليه

تقديمببه مببن الشببكليت وشبباي الزعفببران والسببجاير، ينصببرف إلببى عملببه المدرسببي، أو 

-أو  -حلبق اللحيبة-أو  -كيبف تصبلي اليوميبة-التأليف الذي هو غالبا في األمور الدينية 

حاولبت التعبرف عليبه قببل أن أنتقبل إلبى هبذه المدرسبة، حيبث . إلى أمثال هبذه -الصوم

 . لكن لم أتفهمه جيدا إال حين باشرت التدريس فيها. مرات زرته عدة



 

 433 

المدرسببة تضببم أغلببب أبنبباء وجهبباء المدينببة، خصوصببا الببذين هببم فببي موقببع محلببة 

وأبنبباء المببوظفين، بينمببا الغالبيببة أيضببا هببم أبنبباء الطبقببة الفقيببرة الببذين هببم " العباسببية"

صببفي الخببامس  عهببد إلببّي درس العربببي فببي. بطبيعببة الحببال أكثريببة فببي كببل مكببان

ويببدو أنبه لببروز شخصبيته يختبار المعلمبين، إال مبن ينقبل إليهبا برغببة مبع . والسادس

وتضبم المدرسبة نخببة . شفاعة محترم، أي أنه يختار وال يعبارض، تأدببا منبه ومجاملبة

صادق العاني في اإلنكليزية، باقر القباني . من المعلمين المتميزين باختصاصات معينة

كذلك . ية، جليل السهروردي في الرياضيات، رفيق اطيمش في الرسمفي العلوم الطبيع

الحظت انه ال يعير اهتماما لو أن المعلم عاقب تلميذا من الطبقة . معلمون لصف األول

انبه !. ولكنه يبدي اهتماما أكثر مما يلزم لبو أن العقوببة وقعبت علبى اببن وجيبه! الفقيرة

وقد يكتفي بحجبزه جالسبا عنبد . إجراء مناسب يؤثر أن يرسل المعلم الطالب إليه التخاذ

وفبي المعلمبين مبن ال يكتبرث برغبتبه فبي . باب اإلدارة، وينتهي األمر بحلول الفرصبة

 .  رعاية أولئك، فهم ينظرون إلى طلبتهم بمنظار واحد

صادف أن ندبت احد التالميذ في الصبف السبادس لحبل جملبة علبى السببورة، كبان 

وبببدل أن يسببتجيب، نهببض يمثببل مشببية . س فمهمببل للغايببةأمببا فببي الببدرو. مببدلال حركببا

تفضببل خببوش : الثمببل، نبهتببه إلببى مببا أريببد، فمببد يببده إلببّي بشببكوالته مببن النببوع الراقببي

صبحت ببه أن يجيبب علبى المطلبوب، . أخذتها منه ، فاخذ يتمايبل كأنبه يتسباقط! شكليته

دير، وسبلمه هبذه خبذ هبذا الطالبب إلبى المب: ناديبت الفبراش، وقلبت! آنه دااااايخ: فأجاب

أنه ابن مدير منطقبة تجنيبد كبربالء ! أما المدير فأجلسه في اإلدارة ال خارجها. الشكليته

مدير منطقة تجنيد كربالء . اكتفيت بهذا. ولم أحاول تعقيب أمره". عبد الحميد سوادي"

كببان أخببوه كبباظم سببوادي معبباون شببرطة لألمببور والمبببادئ . هببو مببن لببواء العمببارة

مبّر )مبر ذكبره فبي حبديثي أيبام الناصبرية وإرسبالي مخفبورا إلبى بغبداد المحرمة، وقبد 

وصادفني صديق في (. المحقق"/ الويل"في موضوعة " الدرب الطويل"ذكره في قسم 

وقبص علبي أن . الطريق ليال فراح يعاتبني، كيف يصدر مني ما لبم يعهبده فبي سبلوكي

والغضبب يغلبب عليبه، فهبو  والد التلميذ، جلس إليه وإلى المفبتش حسبين قاسبم العزيبز،

وأنا ال يمنعني أن أرميه بطلقة مسبدس، وأدوس .... هذا المعلم الشيوعي )يهدد ويتوعد 

تبأملوا سبخفه أنبه معلبم ... انه يهبين ابنبي يسبميه ببزر شبكليت نبايلون .... عليه بحذائي 

!(. ليثلقد قص على التالميذ حكاية البعير المدلل، وأفهمهم أنها طبقا لوضع ابني . تمام

: قلبت. أفهمت صاحبي الحقيقة. وعبثا حاولوا تهدئته، والدفاع عني باني لست كما يظن

 !ليتفضل حضرة السيد فيفعل ما يشاء

وجبدت . فدخلت اإلدارة ألقضبي الوقبت مبع المبدير. في اليوم التالي كان لدي فراغ

معلبم البذي هبذا هبو ال: ولكبن المبدير بعبد أن حيباني، قبال. الرجل عنده، ولم أكن أعرفبه

المدير لخص له الحكاية وقدم له الشكليته التي استلمتها من ابنبه وأرسبلتها . تحدثت عنه

المعلبم يسبميني . هذه الشكليته الحلبوة تحولبت أو حولهبا الطالبب إلبى شبتيمة. إلى المدير

(. مصطلح عامي يقصد به أنه ابن مترفين، ولبم أقبل هبذا أصبال" )شكليت نايلون"بزر 

أعتبرف أنبي تهبورت كثيبرا، شبتمتك، هبددت : قبال. يعتبذر عمبا ببدا منبه والتفت الرجل
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واشكر مبدير المدرسبة البذي أوضبح لبي . باالنتقام، إني أشكر األخوة الذين دافعوا عنك

كببذلك والدتببه وهببي معلمببة فببي مدرسببة ابتدائيببة فيهببا بناتببك، لقببد انحببازت إلببى . الحقيقببة

كون كما يبدعي ولبدنا ونصبدقه، إن أبننبا أن بناته مؤدبات فال يعقل أن ي: وقالت. جانبك

 .ونادى على ابنه، أمره أن ينحني فيقبل قدمي. مدلل حقا ومهمل

ال يبا سبيد أنبا ال أرببي تالميبذي علبى العبوديبة، إنبي أرببي : أمسكت بالتلميذ وقلبت

أرشده كيف يجب أن يسبتفيد ويبتعلم ويخبط . قلت وال هذا أيضا. قبل يده: صاح. للحرية

يريد ينتقم من أبني ألن أخي معاون شعبة شرطة : أما أنا فلست كما قلت. مستقبل حياته

بببالعكس أخببوك جبباملني كثيببرا، وتببوقيفي كببان بببأمر حبباكم ! الناصببرية أوقفببه كشببيوعي

بعد هذا الحادث صار الرجل ممن يطلب ودي، وقبد يفباجئني بوقبوف . تحقيق الرصافة

النبيلة فقد كتبت إلّي مع إحبدى أما زوجته . سيارته يعرض علي أن يوصلني حيث أريد

وتكبرر . بناتي تطلب مني أن أجلسه إلى جانبب ولبدي دمحم وأن ال أعفيبه مبن أي واجبب

أنا فخور أني أفعل ما يتالءم وفهمي لقواعد التربية، وما تمليه علبي ثقبافتي . شكرها لي

 .وأخالقي

ن اهتماماتنبا ذات واهتم كما يهتم ذوو العلم والسياسة بما يجد في العالم، وإن لم تكب

. جدوى، ولكن أليس ما يجد من خير وشبر بنبا أو ينبال مجتمعنبا منبه مبا ينبال اآلخبرين

. حدثت في العالم ضجة، حيث أطلق السوفيت القمر الصبناعي األول5/09/0044ففي 

. والتقطبت إشبارات وصبلت منبه. دقيقبة مبرة 04قالوا عنه، إنه يدور حول األرض كل 

إنبه سبباق حقبا . يكيون إنهم سيطلقون كبوكبهم فبي الربيبع القبادموعلى األثر أعلن األمر

ليس من أجل خدمة البشرية، إنما من أجل أن يصون كبل مبنهم حكمبه القبائم أو سبلطته 

. أطلبببق السبببوفيت كبببوكبهم الثببباني 0/00/0044وبعبببد فتبببرة وجيبببزة فبببي . علببى العبببالم

شمسي، واألشبعة غيبر ويحتوي على أجهزة علمية لاللتقاط واإلرسال وتحليل الطيف ال

. البنفسجية، ويحمل كلبا مدربا معه طعام يكفيه مدة معينة، وجبرس ينبئبه بموعبد األكبل

أمبببا الصببباروخ البببذي أطلبببق فبببي . ويرتفبببع هبببذا القمبببر عبببن األرض مسبببافة كبيبببرة

ويحمبل القمبر الصبناعي األمريكبي فقبد أذيبع عنبه أنبه تفجبر فبي الفضباء  8/02/0044

 .وسقط القمر في البحر

فقبد تجمبع عبدد كبيبر . س في بالدي يهتمون بكل ما يسمعون، هاما أو غير هامالنا

قبالوا إنبه مبع مبومس، أمبا " إبراهيم"من الناس أمام عيادة طبيب مصري جراح يدعى 

الذين يقترفون اآلثام هبذه . ثم تأكدت صحة التهمة. هو فأغلق باب العيادة وأطفأ األنوار

ن أيضا، من عاديي الناس مثلما أيضبا مبن ذوي ثقافبة األيام ليسوا بالقلة وال هم يتسترو

والطبيبب يجبب . فلماذا إذن رأوه أمرا عجبا، أألنه مصري؟ أعتقد ألنه طبيب. ووجاهة

وأطبباء عراقيبون أيضبا يفعلبون هبذا، . هذا صحيح. أن يكون أمينا على أعراض الناس

يجببري فببي حببدثني صببديق أن مببا . ومسببتقبل األيببام سببيكون هببذا أمببر غيببر ذي أهميببة

فاألطببباء حتببى الجببراحين مببنهم، هببؤالء كنببت أعتقببد أنهببم . المستشببفيات أشببد وأعجببب

لكونهم يشبرحون جسبد اإلنسبان سبوف تضبعف فبيهم شبهوة الجبنس بمبا يطلعبون عليبه 
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وقببد . وبتكببرار، ولكنببي شبباهدت بعينببي أن كثيببرا مببنهم يالحببق الممرضببات، كحيوانببات

نبادي بحريبة المبرأة، ولكبن حريبة المبرأة فبنحن ن. يعرض نفسه إلهانة، ولكن هذا نبادر

إنها هي التي تجعل تلك الحريبة " رأس المال"مثل حرية الرجال تحت سلطة حكومات 

 !إن الشيوعية، إذا حلت تفشت اإلباحية: ثم يهرج كتابهم وفالسفتهم" إباحية"

إيليببا أبببي "لنبببأ وفبباة الشبباعر المهجببري الكبيببر  25/00/0044ولقببد حزنببت اليببوم 

أيمكن أن يبقبى امبرؤ مخلبد فبي الحيباة : وقف أمامي زميل من المعلمين وقال". ماضي

إلى األبد؟ فحول أحد الزمالء الموضوع إلبى مجبال آخبر، كبان هبازال، ولكبن اآلخبرين 

الخضببر مببا زال حيببا، وآخببرون يقببال لهببم . قببال هببذا ولمبباذا ال. أخببذوه إلببى مجببال الجببد

. لم أشارك في هذا الحبديث"! المهدي المنتظر"و " عيسى بن مريم"و " رجال الغيب"

المتدينون من المعلمين هنا كثيرون، في طليعتهم مدير المدرسة، ولديهم دليل فبوق كبل 

. ابلبهبعضبهم يقذفبه فبي وجبه مبن يجبادل حبين ال يجبد مبا يبرد مق. هو دليبل واحبد. دليل

أتؤمن بوجبود هللا وإنبه علبى كبل شبيء قبدير؟ هبذه الحيباة )وبعضهم يجبهك مباشرة به 

بل . طبعا ال يعرض أحد نفسه للمناقشة في وسط ال يكتفي بالجدل(. المديدة من قدرة هللا

ال يقصبببد مبببن الجبببدل الوصبببول إلبببى حقيقبببة مبببا يجبببادل عنبببه، ببببل للتشبببهير، واإليقببباع 

. وحكاية أهل الكهبف. خلص للعقيدة على حساب خصمهبالمخالف، والظهور مظهر الم

 . واحدة مما يتخذوه اآلخرون حجة دامغة

حسبب، كبل شبعره أوتبار " طالسبمه"لبيس فبي . أبو ماضي سيبقى حيبا وإلبى األببد

ترن على مسامع مبن يتعبرف أسبلوب أببي ماضبي الرائبع فبي قصبائده التبي جسبد فيهبا 

" الشبباعر والسببلطان الجببائر"و" الطببين"مشبباعره الوطنيببة والقوميببة واإلنسببانية، فببي 

والتاريخ ال يخلد الطيبين حسبب، إنبه يخلبد حتبى أعبداء اإلنسبانية ". الدمعة الخرساء"و

فالعراقيون ال ينسون صالح جبر بطل معاهدة بورتسموث المقببورة، وال نبوري . أيضا

اصة فبي السعيد مثال، إنما سيبقى ذكرهم لعنة على الشفاه كلما ذكر شهيد أستشهد برص

ومهمبا كبان لألحبداث . مظاهرة احتجاج، أو حكم عليبه ببالموت شبنقا ببأمر عبات ظلبوم

الخاصببة بببي مببن آثببار تقببض مضببجعي، وتحببز فببي نفسببي، فببإني أتصبببر متأسببيا بببذوي 

نببوري "الجهبباد والتضببحية مببن أجببل عقيببدة، أو غضبببة ضببد جببزاري شببعوبهم أمثببال 

 ".السعيد

ت فبي مبوقي عينبّي، حبين تسبلمت تبذكرة لم أقو اليوم على كبح جماح دمعة تلجلجب

من أبي الشيخ، يطلب فيها أن أبعث إليهم اُم بيتي، لتقوم بخدمته وخدمة أمنا التي فقبدت 

لببدي سببتة مببن األبنبباء والبنببات فببي المببدارس ". حسببين"بصببرها بحببادث إعببدام أخببي 

يَّ ولبي دوامبي أيضبا فمبن سبيدبر أمبر هبؤالء؟ ولكنبي آثبرت أببو. االبتدائية واإلعدادية

ورحت أشرك بني جميعا، كالً على قدر ما يستطيع إلنجاز ما نحتباج مبن . علينا جميعا

أببي احتباج المسباعد فأسبعفته، بعبد . ولكن أمرا آخر، جعل حزني مضاعفا. أمر الطعام

الببذي تقببرر إرسبباله إلببى بببدرة فقببد أنهببى " دمحم علببي"أن سببافرت أختببي السببتقبال أخببي 

فبي نفبس الشبهر البذي  0050لسجن عشبر سبنوات عبام كان قد حكم عليه با. محكوميته
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والببد أن . 04/02/0044وبعد أن أنهاها أرسل إلى بدرة فبي " حسين"اعدم فيه شقيقنا 

يرسل إليها ليكمل الحكم الصادر عليه مع السبجن عشبر سبنوات وخمبس سبنوات إقامبة 

لقبي مبن  وإنبه جبراء مبا. لبم يعبد لبي شبقيق غيبره. كبم أنبا مشبتاق إليبه. جبرية في ببدرة

أنبا بحاجبة إلبى مبا يمكننبي مبن السبفر . تعذيب وظروف سبيئة أصبيب بالتبدرن الرئبوي

! وكم فكرت، من الذي أمد له يدي؟ إنها محنتبي، مباء الوجبه غبال. بضعة دنانير. للقائه

! وكببأني فببي عببالم بعيببد مببا فيببه إنسببان قببط. وغبببت عببن وجببودي فببي الصببف السببادس

 أستاذ؟ : نحوي، ويضع يده على يديأحسست بطالب ينهض من كرسيه ويتوجه 

 لماذا تترك مكانك؟ . نعم -

العفو أستاذ أشوفك محزون أنا بخبدمتك إذا كنبت محتباج؟ مباشبرة صبارحته بمبا  -

وخببرج مسببرعا مببن . لقببد شببعرت إنببه ذكببي وطيببب وإال كيببف أدرك مببا أعبباني. أعبباني

 ! المدرسة وعاد بعد قليل يحمل أكثر مما توقعت

السنة الدراسية، تكون المدارس االبتدائيبة قبد تهيبأت وأعبدت كل عام بعد منتصف 

المعبارض الفنيبة مبن أشبغال يدويبة، ورسبم، واسبتعراض عبام لأللعباب . نفسها ألمرين

وبكتاب من المديرية يعبين معلبم العربيبة . ومباراة بين المدارس في الخطابة. الرياضية

يدرببه علبى اإللقباء بمبا  ثبم. واحدا من طالب الصبف السبادس ويؤلبف لبه كلمبة مناسببة

وباعتباري معلما للغبة العربيبة، فقبد هيبأت كلمبة بهبذا العنبوان . يناسب موضوع الكلمة

كبان تلميبذا "..." ودربت إللقائها أحد طلبة الصبف السبادس" بيتنا والشارع والمدرسة"

كنببت أهببدف فببي هببذه الكلمببة، إلببى أن هببذه الثالثببة، هببي التببي تصببوغ . مهببذباً ومجتهببداً 

خصوصبا إذا كبان ذووه فقبراء، مبن ناحيبة البدخل، . ، وتتعامل مع تكوينه النفسيالطفل

فغالببا مبا تجبد عوائلنبا بعيبدة كبل البعبد عبن توجيبه الطفبل . وفهم الواجب لتربية أبنبائهم

هم يقذفون به إلى الشارع ليتخلصوا من عبثه . التوجيه الذي يكون أساسا طيبا لمستقبله

ة مغلوطبة مبن جدتبه العجبوز أو جبده أو حتبى والبده، فبي وهو قد يتلقى كبل فكبر. ولعبه

حشببر الخرافببات، والمخيببف مببن األسبباطير مببن قصببص وحكايببات الجببن والسببعالي، 

ثم يتناوله الشارع وأقرانه الذين تختلف حياة بيوتهم، بين اببن تباجر . والغول و الطنطل

إلببى  وحببين يببؤتى بببه. متمببول، وآخببر فقببره مببدقع، وثالببث مغببرق بالسببفالة والضببعة

أية عجينبة؟ إنبه عجينبة ملوثبة، مزيجبة بشبتى ! إنه عجينة بيد المعلم: المدرسة، يقولون

المواد القذرة، وقد أخلّت بالبراءة التي يوصف بها الطفل الذي يحرص ذووه المدركون 

وال ننس أن المعلم نفسه، قد نشأ أيضبا . أن يظل متمتعا بها، لتجده المدرسة صفحة نقيه

كانبت الكلمبة وافيبة . نال من العجائز والشيوخ السذج والشبارع نصبيبهبهذا المجتمع، و

في استعراض حياة الطفل ببين هبذه الثالثبة، ومبدى وتنبوع تأثيرهبا فبي نفسبه، صبعوبة 

ال أحد ينكر ما ألثر الفبوارق الطبقيبة، . وإمكانية تهذيبها مما علق بها من شوائب وعقد

مو لهبذا السببب أو ذاك فبي نفوسبهم مبن ومستوى العيش، على نفسيات األطفال، وما ين

وكببان للتلميببذ أثببره فببي حسببن اإللقبباء، وتجسببيد القصببد، فنببال .  حقببد أو حسببد لببزمالئهم

وتأفف نفر من معلمبي العربيبة فبي المبدارس . ونالت المدرسة الدرجة األولى والجائزة
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نببة لقببد اتهمبوا اللجنبة ببالتحيز، ولببيس ببين أعضباء اللج. المشباركة، ودار لغبط مضبحك

فأي تحيبز هبذا؟ . ثم أن المدرسة كربالئية، والطالب كربالئي! غير مدرس نجفي واحد

ً . ولم ينل المعلم شيئا، كل شيء للمدرسة والطالب وقبد . أما أنا فلم أحضبر الحفبل مطلقبا

لكن الغريبب البذي مبا ! زميله على رحلة واحدة" دمحم"اخترت هذا الطالب، مع أن أبني 

ذا التلميذ منذ انتهبى مبن االبتدائيبة حتبى تخبرج مهندسبا، حتبى أزال أالحظه هو جفوة ه

 !كأني أسأت إليه

وجدت أطفاال متعالين كآبائهم علبى . نماذج متنوعة مرت علّي في حياتي التعليمية

زمالئهم يحلو لهم أن يضبطهدوهم، أو يماشبوهم ليضبحكوهم، أو لتنفيبذ شبرورهم ضبد 

وبعضبهم ال يتحبرج عبن . ن مأكبل أو لعببإخوانهم، وهم يغرونهم بما يشركونهم فيه م

أن يستميله بل يوقعبه فبي مزالبق التفسبخ، خصوصبا مبن تالميبذ سبنهم أكثبر مبن أربعبة 

عشر عاما، وفي بداية تأسيس المدارس ما كبانوا يعببأون وال يهمهبم سبن التلميبذ سبواء 

وجدت مثبل هبذا . في بداية دخوله، أو خالل سني الدراسة بسبب ما يحصل من رسوب

ذلك . ونادرا جدا في مدارس األرياف. مستويات األطفال العائلية المختلفة في المدنفي 

بحكم أن التالميذ ينحدرون من الطبقة ألفالحيه، وأبناء الشيوخ أقلية فبي المدرسبة، هبذا 

وتقاليبد حكبم . من جهة، ومن جهة ثانية فالغالب أن الفريقين ينتمون إلى عشبيرة واحبدة

والملفبت للنظبر إنهبم أكثبر احترامبا للمعلبم، وأكثبر . بنباء كاآلبباءالعشيرة سبارية فبي األ

أما آباؤهم فغالبا ما ينسجمون مبع المعلمبين . إقباال على الدرس، واشد صبرا على الفقر

 . يحترمونهم ويكرمونهم، وفي كل فئة من الناس شاذون، وهذا ليس باألمر الغريب

أخببذ مببدير المدرسببة -0044/0046-وبمناسبببة قببرب االمتحببان النهببائي لهببذا العببام

يستدعي المعلمين لغرض النظر في درجات طلبة الصف السادس، وتسجيلها، ومن ثبم 

عادتي دائما أن أبذل الجهد في بداية . إرسال أسمائهم مع معدالتهم النهائية إلى المديرية

وعنبد وضبع البدرجات الشبهرية ال أضبع الدرجبة . السنة الدراسية مع الطالب الضعفاء

درجبة  "فقبط"إني أضع لبه فبي البدفتر الخباص. قيقية التي استحقها الطالب الضعيفالح

نجاح حتى إذا اقترب امتحان نصف السنة، دون أن يبدو منه تحسبن ملحبوظ، عنبد هبذا 

هبذا األسبلوب ألتزمتبه بعبد تجرببة، وكانبت حصبيلته أن . ال اثبت غيبر الدرجبة الحقيقبة

حيث كان الضعف مالزما له . إال القليل منهم كثير من الضعفاء يتمكن اللحاق بزمالئه،

توقبف، . ببدأت أملبي عليبه حسبب التسلسبل. جباء دوري فاسبتدعاني المبدير. منذ البدايبة

لبو سباعدته؟أبوه  :قبال.وبلهجة التماس مؤدب عند درجات طالب أببوه مبن وجهباء البلبد

ت فبوق هذا صحيح، ولكن الدرجبة المثبتبة كانب:قلت.رجل محترم، وهو كما أعلم مؤدب

الحببظ جيببدا أن درجاتببه الشببهرية قبببل امتحببان نصببف السببنة، وهبباك دفتببر . مببا يسببتحق

االمتحانات الشهرية وانظر إلى درجته الحقيقيبة، إنبي أبقيهبا فبي دفتبره كمبا هبي، بينمبا 

فلما أستمر على ضبعفه، صبرت . أضع له درجة نجاح، حتى إذا استقام زدت المساعدة

كبان يجبب عليبك أن تنبهنبي منبذ بدايبة السبنة كبيال : تفقلب. كبرر الطلبب. أثبتها كما هي

دعبه  -:أجباب! أتعب نفسي باالمتحانات الشهرية، واضع درجبات نجباح ببدون امتحبان

وبعد نقل درجات عدد من الطلبة جاء أسم طالب أخوه زميل لنا في . اآلن وتابع ما بعده
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أخبو زميلنبا، ومبن  إنبه: توقبف أيضبا، وقبال. كان أشد ضعفا من أمثاله. المدرسة نفسها

 !حقه علينا أن نساعده

يا أخي لست بقاال فأزيد الكيل، كما أفكر بمصلحة الطالبب أفكبر أيضبا بسبمعتي،  -

 .لقد ساعدت إلى حد، ولن أساوي بين الكسول والمجتهد أبدا

صار مجمبوع الراسببين البذين لبن يشبتركوا فبي االمتحبان العبام خمسبة، ولبم ينقبل 

لكنبي امتنعبت علبيهم . ول إقناعي بواسطة زمالئبي اآلخبرينعرفت إنه سيحا. درجاتهم

لكبنهم . خصوصا إن ثالثة منهم كبانوا قبد عاهبدوني إننبا لبن نبدفع مبن ال يسبتحق. أيضا

أتصبل بمبدير المعبارف وأعلمبه ببأن مجلبس المعلمبين وافبق . تنازلوا لرجائه وتوسالته

لمعبارف أجاببه إذا مبدير ا. فبرفض" علبي الشببيبي"على رفع درجة بعض التالميذ أمبا 

وأغمَي على الرجل، واسبتدعي ! كان هو صاحب الدرس فال حق لهم قبل أن يوافق هو

لماذا؟ ألنه تورط بأخذ تواقيعهم، ورفع درجات من . الطبيب له فمنحه إجازة لثالثة أيام

فماذا يفعل؟ إنه علبى جديتبه فبي كبل . رفضت تعديلها لهم في السجل الخاص بالدرجات

وزها أحيانا من أجل وجيه يعرفه، أو يتصبرف أحيانبا تصبرفات لبو كانبت أعماله، يتجا

 . على حسابه لهان أمرها ولكنها على حساب اآلخرين

بعببد أيببام جبباء لببي معبباون المدرسببة طالبببا أن أوقببع علببى خالصببة حسبباب الببوارد 

وقببد علمببت أنببه يقتطببع مببن . والصببادر لحببانوت المدرسببة، الببذي هببو أسببهم مببن الطلبببة

يا لما يصرفه فبي اإلدارة، مبن شباي زعفبران وسبجاير أجنبيبة، وشبكوالته األرباح يوم

إنببي ال علببم لببي مطلقببا ال : معتببذرا. رفضببت ولببم أوقببع. ممتببازة لببزواره فببي اإلدارة

هببذا يجببب أن يكببون . بالمشببتريات وال بالمبيعببات، فببال علببم لببي إذن بببالوارد والصببادر

بباءت كبل محاوالتبه إلقنباعي  .مقتصرا على لجنة إدارة الحبانوت، مبن معلمبين وطلببة

اللهبم إنبا ال نعلبم عنبه )فكتبت تعليقة  -ما ندمت عليه فيما بعد-بل جازفت وهذا . بالفشل

فاسببتدعي الطبيببب . وكانببت النتيجببة أن انهببار وأصببابه إعيبباء!(. إال خيببرا وأنببت بببه منببا

سبمي ولم أعلم كيف انتهبى أمبر السبجل الر. وعولج، وأجيز لالستراحة ثالثة أيام أيضا

 . المعرض للتدقيق

لقبد . فقبد أشبرك فيبه المعلمبين، واسبتجابوا حيباءً . وكان قد ابتكر عمبال ال مببرر لبه

ألببف كراسببا عببن تببأريخ المدرسببة والمعلمببين االول الببذين عينببوا فيهببا، والطلبببة الببذين 

وطبعا لم يبدرج . نجحوا في حياتهم، فكان منهم المحامي والطبيب والمهندس واإلداري

كما ثبت أسبماء البذين زاروا المدرسبة، ومبا كتببوا فبي سبجل الزيبارات، . لينعدد الفاش

وشفعها بصورهم، وصبور المعلمبين، . من متصرفين، ومدراء معارف، ورجال تربية

وزيببر "ووزع منهببا هببدايا إلببى الببذوات . ولببم تفتببه صببور الطلبببة وهببم يببؤدون الصببالة

ورة الملبك، وخالبه عببد وزيبن مقبدمتها بصب". المعارف، مبدير المعبارف، والمتصبرف

وطبببع الكببراس بمطببابع النجببف، والببزم التالميببذ . اإللببه والمتصببرف ومببدير المعببارف

فكبان بعبض أوليباء الطلببة يتوسبلون ببه . جميعا بشراء نسبخها، حتبى الصبفوف األولبى

جباءت عجبوز . إلعفائهم، لكنبه يصبر مبع شبرح مبا يعبود علبى الطالبب مبن فائبدة منهبا
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وكنببت واقفببا قريبببا مببن ببباب -ألول والثبباني، كلمتنببي يصببحبها طفببالن مببن الصببف ا

بلهجة الحزين إن والد الطفلين متوفى وهي المعيل الوحيد لهما، وإنها فقيرة،  -المدرسة

 يمه أنت المدير؟: وقالت بلهجة حزينة

 ال يا خالة ماذا تريدين؟ -

لهبم، هذولبه يتامبه وأنبا المعيلبه الوحيبدة : قالت وأشارت إلى طفلين صغيرين معها

منين أجيب لكل واحد قيمة كتباب، مبدير المدرسبة يبعهبا . آنه عاجزه، زين أدبر عيشهم

وشرحت مبا أوضبحت . فقُدتُها إليه! عليهم بمية فلس، ميتين فلس أشتري بيهه إلهم خبز

غببدا يكبببر ابنببك وهببو محببتفظ بنسببخته التببي تضببم : فشببدد وأخببذ يشببرح لهببا القصببد. لببي

ثبق : ردت العجبوز.....! الذي رسمته هذه المدرسبة  صورته فيفخر بماضيه، ومستقبله

وتدخلت في األمر وصرفت العجوز دون أن تدفع البثمن، ....! إني عاجزة عن إعالتهم 

 .وال أنا أيضا

تمببوز، فسببارع  05فببي خببالل أيببام إنجبباز الكببراس وتوزيببع بعضببه، حببدثت ثببورة 

ووضببع صببور ! واقتلببع منببه صببورة الملببك وخالببه ومتصببرف اللببواء ومببدير المعببارف

عبببد "وفببي مقدمببة الكببراس " فببؤاد عببارف"رجببال الثببورة، ومتصببرف كببربالء الجديببد 

 ". الكريم قاسم

ببل نشبر علبى . هو لبم يكتبف ببإلزام التالميبذ بالصبالة عصبرا ببين الدرسبين األخيبرين

أمببا الطلبببة فكببان معظمهببم يُِعببد . أعمببدة المدرسببة لوحببات تتضببمن آيببات مببن القببرآن الكببريم

بعضهم يشتري سكريات يتناولها أثناء السجود، وبعضبهم يغنبي . الصالة عدتهللعبث خالل 

أغاني يختلقها هازال بصالته، ولم تخل من فحش وشتائم، وبعضهم يؤذي من أمامه فيخبزه 

أمبا اآليبات ! ويتناهى بعضهم بالعبث فيمد أصابعه بين فخذي من أمامبه. بدبوس أو يقرصه

فكثيبرا مبا ينالهبا رشباش المباء . التالميبذ عبن غيبر عمبدواألحاديث النبوية، فتهبان مبن قببل 

كبل هبذا كنبت . الذي يتبادلونه بلعبهم، أو ضربات من نعالهم حين يرمي بعضهم بعضبا بهبا

اطلعت عليه قاصدا، فقصبة الصبالة، كنبت أعبرف موقبف الصبغار منهبا حبين كنبت طفبال، 

ففاتحتبهُ، إن أمبر تعويبد . ماووجدت تالميذ اليوم كغيرهم باألمس تما. وكانت إذ ذاك إلزامية

األطفبال علبى الصبالة، يجبب أن يكبون مببن قببل اآلبباء، وبطبيعبة الحبال إن الطفبل الببذي ال 

ثم هم هنا يؤدون صبالة الظهبر والعصبر فقبط، فمبا . يشاهد ذويه يقيمون الصالة ال يتعودها

آليبات والحبظ أن ا. هي أهمية أن أهمل الباقي؟ وثبم أمبر آخبر، هبذه مدرسبة وليسبت جامعبا

وال تببنس يببا . واألحاديببث الشببريفة علببى الجببدران مهانببة مببن لعببب الطلبببة وذرق الطيببور

ثبم أن المبدارس ! صاحبي إن المسألة تربية وقناعة، أما اإلجبار فال يولد إال التمرد والنفبور

 .-فتح  –إذا تعودها واحد من كل عشرين : لكنه أجاب. األخرى لم تفعل مثل هذا

مالبه هبذه، فإنبه رجبل جبدي ونشبط، ومطبالع، مهمبا يكبن مبن على الرغم من بعض أع

ولكنببي أيضببا واثببق أنببه .  أمببر فإنببه أهببل لببإلدارة، لببو أنببه أخلببص النيببة وابتعببد عببن النعببرة

يتحصن بتدينه، فهو ليس من بيت معدود، صحيح إن أغلب مدراء مدارس كبربالء هبم مبن 

-وما تزال صبالتهم ببذويهم  .عوائل فارسية األصل إال أنهم عوائل ذات كيان ومركز وقدم
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وهنا لهم صبالت قويبة مبع رجبال الحكبم، وبعضبهم فبي وظبائف . اإليرانيين قائمة -األصل

مببببن العوائببببل ذات المركببببز االجتمبببباعي فببببي كببببربالء، آل الشهرسببببتاني، آل . محترمببببة

ويمكببن التمييببز بببين العوائببل العربيببة والفارسببية األصببل عببن . االسببتربادي، والطباطبببائي

قاب، فالعوائل الفارسية تسمي باسم البلد اإليراني الذي وفبدت منبه، بينمبا العبرب طريق األل

وبعبض العبرب غلببت علبيهم عبادة الفبرس فنحبا نحبوهم . يسمون بالعشيرة أو الجبد األعلبى

 .أو غيرها" حداد"أو " خطيب"فاتخذ لقبه من المهنة 

م يدينون به حتبى الدين غير غريب على الناس، هم يقدسونه ويحترمونه ويفخرون أنه

ولكني أستطيع أن أقول، إن أهم جبانبين مبن البدين، النباس . مع إهمالهم مثال للصالة اليومية

البدين أدب وخلبق ومعاملبة، أهبم مبن جانبب . بعيدون عنها كل البعبد، األخبالق والمعبامالت

نبك وإ)هناك حكايبة مشبهورة عبن النببي، وان آيبة . العبادة ليست إال ترويض للنفس. العبادة

تلك هي حكاية بدوي جاهل، لحق النبي وهو يمشبي مبع . نزلت بمناسبتها( لعلى خلق عظيم

لكنبه هبش . ثم جذبه مبن عباءتبه بحيبث أثبرت فبي رقبتبه! يا دمحم: بعض جماعته، أخذ يناديه

وهبو البذي ! للبدوي وابتسم مرحبا، حين أعلن الببدوي مطالببا بمبا عبوده عليبه مبن مسباعدة

البدين : ما الدين يا أببا الحسبن؟ أجباب. وسئل اإلمام علي. ارم األخالقبعثت ألتمم مك: يقول

والقببرآن يزخببر باآليببات التببي تنببدد بمببن يسببئ التعامببل بعيببدا عببن الخلببق أو سببوء . معاملببة

ولببئن تظبباهر بعضببهم بمظهببر التببدين وأهمببل . التعامببل، فببي الغببش واالسببتغالل واالحتكببار

وأي معلبم كبرس . وتدليسبه علبى اآلخبرين الجوانب المهمبة األخبرى، فإنبه لبن يخفبى غشبه

جهوده للمادة العلمية التي عهدت إليه، دون أن يعني بالجانب الخلقي فإنما هبو آلبة أو جاهبل 

أنفبخ فبيهم مبن . إن أحب شيء إلى نفسبي أن أجعبل مبن طلبتبي أصبدقاء. لمهمته وشخصيته

مواضبيع كتباب  وسبيلتي إلبى ذلبك مبا أختباره مبن. روحي واهتماماتي بشتى جوانبب الحيباة

المخصببص لهببم، ومببا أضببفي عليببه عنببد الشببرح مببن استشببهادات مببن الحكايببات " القببراءة"

وحتبى الكسبالى والمنحبرفين . ونماذج من حياة الرجال األفذاذ والعلماء والنوابغ. والقصص

. في سبلوكهم، مطعمبا كبل ذلبك بالنكتبة المضبحكة ذات المغبزى وليضبحكوا بمبلء أفبواههم

ولن أكترث لما تقتضيه التعليمات التبي " القراءة"اضيع معينة من درس وكما إني أختار مو

بموجبها ندرج جميع مواضيع القراءة فبي الخطبة، وببذا يكبون الوقبت كافيبا جبدا السبتيعاب 

مادة الموضوع مع ما أضفيه إليها مما ذكرت، ومضافا إلى هذا معاني الكلمبات ومرادفاتهبا 

طلبتببي، إلببى ثببالث فئببات، المتفببوقين النببابهين، علببى إنببي لببم أنببس أن أصببنف . وأضببدادها

فابببذل الجهببد فببي بدايببة السببنة مببع الفئتببين الثانيببة والثالثببة، وخاللهببا . والوسببط، والقاصببرين

 .أكتشف من يجدي جهدي معه، ومن هو كحجر ثقيل

المخصص إذ ذاك للسادس مواضبيع كنبت أعتبرهبا رائعبة وهامبة " القراءة"في كتاب 

و " بلببل"ومنهبا " بذلبة العاهبل الجديبدة"مطولبة أيضبا، منهبا بعنبوان فيما تهدف إليبه وهبي 

وطالبببت بكتبباب رسببمي حببذف . وأخببرى ال أتببذكرها" علببي بببن أبببي طالببب"و " الحريببة"

لمبا رأيبت فيبه مبن سبخرية التالميببذ " الحبالق الثرثببار"موضبوع مبن قبراءة الصبف الراببع 

أهمية الحالق لنا جميعبا، وأفهمبتهم  وتحدثت إليهم كثيرا عن. بزمالئهم الذين آباؤهم حالقين

ودرس . سبببب كثبببرة كالمببه بأنبببه إلهببباء للزبببون عبببن الضبببجر خببالل االنتظبببار والحالقبببة
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واعتمادي على حكايات قصيرة مبن كليلبة ودمنبة والحكايبات . هو وسيلتي الثانية" اإلنشاء"

هبذا قبد ومنهباجي . الشعبية ذات المغزى العميق، عن مختلف جوانب حياتنبا حتبى السياسبية

يتوسببع، وقببد يقصببر تبعببا لظروفببي أنببا فببي المدرسببة، أو المحببيط، أو التقلبببات السياسببية 

وقد لمست ثمبر نهجبي هبذا، حبين التقيبت بعبد حقببة مبن البزمن وعبن طريبق . واالجتماعية

الصدفة ببعض طلبتي، وقبد أصببحوا مبن حملبة شبهادة البدكتوراه، أو مبن األدبباء الببارزين 

أحببدهم التقببى بببي فببي اتحبباد األدببباء وقببدمني متباهيببا لنخبببة مببن  .فببي فببن القصببة والروايببة

لببم تقببدم لنببا مببن لببم نعببرف أو نجهببل، إنببه : فببرد عليببه أحببدهم. األدببباء، تحلقببوا حببول طاولببة

ولكنبه راح يسبرد لهبم حكايبة تبأثيري فيبه، ويبذكر ....! صديقنا وزميلنا وعضو في اإلتحاد 

أذكبر . هي التي دلتني على الطريق الالحبب إني ما أزال أعتبر إن بعض حكاياته: بإعجاب

منهم الدكتور صالح مشفق، واعتقد أنه ليس من أهبالي الناصبرية ولكبن أخباه موظفبا فيهبا، 

كان أبوه شرطيا وكان يهبتم بابنبه اهتمبام " عبد الرحمن مجيد الربيعي"ومنهم القاص النابه 

كن للقارئ الكريم اإلطبالع يم. )عارف، ويتفقد سلوكه في المدرسة، وكان هو مؤدبا ومجدا

على شهادة بعض تالمذة الوالد وبعض من التقوا به، والتي ثبّتها مجتمعبة فبي بدايبة الكتباب 

 (.المحقق" / شهادات "بعنوان 

وحتبى . وإني لفخور بهبم وبباعتزاز. أمثال هذا كثيرون، لست بحاجة إلى ذكر أسمائهم

اسة، وبعضهم اعتدى علّي، التقيبت بهبم بعض الذين كانوا مستهترين وفشلوا أخيرا في الدر

.  وكفروا عن تقصيرهم فانخرطوا في صفوف العمبال المناضبلين. رجاال قد أدركوا خطأهم

ولسببت آسببفا  أبببدا إنببا نحببن . فليببت لببي حببوال وقببوة ألواصببل رسببالتي فببي أداء خدمببة بلببدي

إن بعضبهم . انالمعلمين كالجسر يعبر عليه األلوف ثم تبلى أخشابه، فال تعود تذكر على لس

هبذا لطبف مبن صباحب الكلمبة، ولعلبه . إنهم شبموع تحتبرق لتنيبر الطريبق لآلخبرين: يقول

  .معلم أيضا

أنا ممبن يحمبل العصبا معبه . وأخيرا وليس آخرا، وقد طال حديثي عن مدرسة الحسين

. ذلك نادر منبي. ولكن صدق إني لن أعاقب بها كثيرا. وقل أن ال تراها معي. إلى الصفوف

عاقبببت فببإني أضببرب كببف التلميببذ مببن الببباطن بحببذر، وبدرجببة تختلببف مببن واحببد إلببى وإذا 

وال تسببتقر العصبا بيببدي، ففبي فتببرة وأخببرى يبأتي طالببب مبن صببف آخبر بببأمر معلببم . آخبر

ودخبل ذات مبرة المفبتش دمحم علبي ! يريبد العصبا وهَسبه يرجعهبه"...." استاذ المعلم : صفه

بعبد أن . السباحة أثنباء الفرصبة، والعصبا بيبدي كنت أتجول بين الطلببة فبي. هادي المدرسة

ولكبن حبين يأتيبك . ؟ أجل!وتحمل العصا جهرا: أستقر في اإلدارة طلبني، وسأل باستغراب

. أنا يا أستاذ ال أماري، كغيري ممن يسبتعملها ويقسبو. من يشكو مني، أتخذ أي إجراء تشاء

وكلنبا . العصبا والنعبال أيضباثم لم العجب؟ آباؤهم يضربونهم بالعصا، ويضربون أمهاتهم ب

يعلم أن الشبرطة تهبين مبن يوقبف وتضبرب الموقبوف، خصوصبا إذا كبان مغضبوب عليبه 

وفي التاريخ إذا كان المغضوب عليه، منافسا لذوي السلطان، أو محتجبا علبى ببذخ ! سياسيا

فيشببنق مببن يببد ورجببل، أو تسببمل عينبباه، ويببدس لببه فببي " خلفبباء"الملببوك، أو ممببن يسببمون 

لبذا . وهي أساليب لبم تبرد فبي الشبريعة اإلسبالمية، وال أي ديبن آخبر. م، أو يحرقالنهاية س

البببد مببن العصببا فهببي الرمببز المهبباب، وأتببذكر أن المربببي الوحيببد، الببذي نشببر رأيببه حببول 
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العصبا مذلبة ومهينبة، " العبودة إلبى العصبا"العصا بجرأة، هو األستاذ رشبيد سبلبي بعنبوان 

وقفبت ذات مبرة أمبام . ال يمكبن ضببط الصببية العبابثين -وقد وضحنا األمثال-ولكن بدونها 

يقبرأ إعالنبا عبن عقوببة طالبب بحسبم ثبالث " معلبم الرياضبة"لوحبة اإلعبالن، وقبد سببقني 

. وهبز معلبم الرياضبة يبده هازئبا بهبذا اإلجبراء! درجات من سلوكه، مع طبرده يومبا واحبدا

 !نوأسوي نصفي"..." أضع أصبعي في : وما العمل إذن؟ أجاب: قلت

بعض األسبماء لبم -وأثناء مروري إلى صف يخصني، وجدت معلم الصف الرابع 

، وهو يقف قريبا من الباب من الداخل -أسجلها مع إني أتذكرها، إذ بعضهم تافه وخامل

وكببان قببد تجبباوز األربعببين وصببديقا ! لكببن بالشببتائم الكريهببة والفحببش. وكأنببه يحاضببر

أمالكا واسعة وأمبوال طائلبة، ببددها علبى ودودا لمدير المدرسة، والمعروف أنه ورث 

ومبازال كبذلك يعبيش أعبزب فبي بيبت مسبتأجر ويببدو كشبيخ بلبغ مبن . الخمر والميسبر

بعببد هببذا أليسببت العصببا أزكببى وسببائل . الكبببر عتيببا، لكنببه ال يتببردد فببي كالمببه البببذيء

 .التأديب، شرط أن يكون بنية طاهرة

  



 

 443 













املتصرف حسني السعد، مفتش املعارف حممد علي هادي، مدير : من اليسار. 11/1/2117كربالء 

، مدير املدرسة الفيصلية مهدي علي خلفه ...عبد الرزاق عبد الغفور، مدير التحريات    الشرطة 

 واملربي الراحل علي الشبييب األول ميني الناظر  كاظم جلوخان 

 

 
 

 

 















 (صارم)الراحل حممد علي الشيخ حممد الشبييب شقيق الشهيد/ 2111أيار بدرة 

 خالل إقامته اجلربية بعد إنهائه عشرة سنوات يف سجون احلكم امللكي   

 

 



 

 444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 445 

 القسم الرابع
212111






















 الشبييباملربي الراحل علي حممد 

 القلعة اجلديدة/سجن احللة 2111عام 



 



 

 446 

دائما من اليمني  .مدير مدرسة احلسني الراحل حممد حسني األدي  يتوسط اجلالسني 1/1/2111

حممد علي هادي ، األدي ، عمران  ، عدنان أنور، املفتش ، علي الشبييب جليل السهروردي: اجلالسون

. البصري، حممد جواد احلكيم ، حممد علي عبود الشاطيمحزة، رمحن نايف اجلبوري، جواد كاظم 

حممد صاحل عبد احلسني، سعد الدين خليل فريد، كاظم علي كرباسي، باقر القباني، : الواقفون

 عبد الغين حممدحسن، حسن احلفار، رفيق اطيمش

 

 

 

 

 

 

 

 

 همدير مدرسة احلسني املربي الراحل علي الشبييب جالسا يتوسط زمالئ/  2110

 املعلمني بكل بساطة وتواضع عرف عنه

 

 



 

 447 

 الفصل األول






 نفذ الصرب فهبت فزعا


    تفاءلوا باخلري جتدوه

وتوجهببت إلببى النجببف حيببث . انتهببت االمتحانببات العامببة، قبببل أن ينتهببي حزيببران

إنبه منبذ أن أجبرى عمليبة فبي مستشبفى الفبرات . علمت أن الوالد الشيخ مبالزم للفبراش

وكانبت هبذه الحبال طبقبا . لم ينهض مبن وعكبة، حتبى تداهمبه وعكبةبالكوفة حتى اآلن 

لقببد علببل إقدامببه . 0044لمالمتبي لببه حببين علمببت بببإجراء العمليببة تلبك فببي صببيف عببام 

هذا صحيح، ولكبن العمليبة : فقلت. عليها، إن الطبيب فحصه فوجد أن قلبه يتمتع بعافية

تطيَع قلببك اسبتعادة مبا يفقبده فأنت في سن الثمبانين ولبن يسب. ستسبب انهيار تلك العافية

 .وها هو ذا يعجز عن الجلوس بدون مساعدة. بسبب العملية

. يحتمببي أهلهببا منببه بالسببراديب. النجببف كمببا هببو معببروف صببيفها الفببح سببموم

. برد ماء سرداب السن رائع ولذيذ والرقي المبرد فيه أكثر لبذة. السراديب تنسيهم لضاه

حين يقترب الصيف أنا أتعطبش إليهبا، إنهبا . ئيةنحن فيه في غنى عن المروحة الكهربا

. ولكني اآلن أعاني تعبا وإرهاقا(. يسوه جبل لبنان سرداب أهلنه)كما قال أحد الظرفاء 

فيما تقتضيه حال أبي المرضبية، أنزلبه إلبى السبرداب قببل الظهبر، وأخرجبه منبه قبيبل 

أسبقيه المباء بعبد أن . أسهر ليال إلى جانبه، كلما أحتاج إلّي طبول الليبل. غروب الشمس

أجلسه على هيئة تمكنه من شربه براحتبه، أو للتببول، إلبى كثيبر مبا تقتضبيه حبال شبيخ 

. واألطباء الطيبون الذين لم ينسوه يومبا. ثم استقبال زائريه ليطمئنوا على راحته. عليل

شكره على هديته، " راديو"أحد محبيه من أصحاب المحالت التجارية، أهدى له جهاز 

. أن يعيدها إليك بعبد وفباتي" علي"إن على . ردف شرط أن تكون هذه الهدية مؤقتهثم أ

وأنببت عليببك أن ال تسببمح ألحببد مببن أبنائببك حببين أنببام أن يسببتغلوا : والتفببت إلببّي وقببال

وهكذا كان كل شبيء ". صوت العرب"وال تحوله عن محطة . الفرصة لسماع األغاني

عن العبراق تحبت كبابوس " صوت العرب"إنه يستمع ويعلق عما تذيعه . حسب ما أمر

وإنبك . يبا رب أنبت أعلبم بالصبالح: ثبم يرفبع بصبره إلبى السبماء". نوري السبعيد"حكم 

قباتلي لبم يكبن حتبى اآلن فبي -إن نبوري يبا رب يتببجح ويقبول  -تمهل وال تهمل-أيضا 

وتنحدر مبن ! أنت يا رب أحكم الحاكمين. -دار السيد مامونه-ويردد الهوسة  -رحم أمه

 . نيه دمعتانعي
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ويزهو بالعائلة السبعيدة . كان بيته بين بيوت المحلة قد عرف بالرفاه وترف العيش

التي تطرب لرنين أحاديث السمر والضحك والطرف من صحابه رجال العلم واألدب، 

لقبد أنحلبت . وعبدد أمثبالهم" الشيخ عبد المحمبد"و" عبد الكريم الجزائري"أمثال الشيخ 

نت أعهدها أشد متانة وأقوى من األيام، لمباذا؟ ألن البرجوازيبة عرى تلك الصداقة، وك

فتحبول عنبه . البوطني" حسبين"في بلدي، شنت حربها عليه بسببب نضبال ابنبه الشبهيد 

إن رجبال البدين )وصبدقت مقولبة . كثير من صحبه من ذوي المكانة في الساحة الدينيبة

ن دخبولهم إنمبا تتواصبل أل(. في الغالب هم أيضا يسبيرون األمبور لصبالح البرجوازيبة

ومبن الطبيعبي أيضبا أن . من مكاسب وخزائن رجبال المبال مبن تجبار، وشبيوخ إقطباع

ترتبط برجوازيتنا باالمبريالية العالمية، معتمدة على نظام الحكم الملكبي، وأركانبه مبن 

 .إقطاع ورجال مال وأعمال

بع عشبر مبن وحين انتهت إذاعة صوت العرب من نشرة األخبار األخيرة ليلة الرا

تموز، والتعليق على األوضاع السياسية العالمية، وكفباح الشبعوب، وبباألخص البلبدان 

العربية، وتزاحم االستعماريين فيها، أمر الشيخ بغلق الراديو، أغلق أبني وهو يتأوه مع 

كانبت . وعنبد الصبباح فتحبت الراديبو. ـبةگيا ربي وال نصبح ونسمع بالثورة عالـ: قوله

 أتسمعون؟: متعجبا" كفاح"قال ابني . حماسية أناشيد ثورية

إذاعببة صببوت العببرب تسببخر مببن حكببام بغببداد، فببي برامجهببا تصببور لهببم . أجببل -

 .وفرحة الشعب يوم تدق أجراس الثورة. النهاية

 .هل أنت حولت المؤشر إليها. إنها إذاعة بغداد، ال صوت العرب. أبي أسمع -

قلت لك البد أنهم يسبخرون مبن . الراديو فقطفتحت . هي كما تركتها ليال. قلت كال

لكن ابني أصر أن ما يسبمعه هبو ثبورة وإنهبا إذاعبة بغبداد وليسبت صبوت ! حكام بغداد

وفببي هببذه . وتوجببه إلببى جببده ليبشببره بببالثورة. العببرب، والبببد أن احببدهم حببول المؤشببر

عيمهبا األسبرة المعروفبة وز" أبو كلل"األثناء دخلت امرأة، هي أم مهدي من فقراء آل 

صباحت شبقيقتي . وقد لفت ذيل عباءتهبا علبى يبدها وهبي تهبزج" حاج عطية"المجاهد 

وتكبرر . ماذا حدث يا أم مهدي؟ لكن أم مهدي مستمرة بالهوسة وتجول في ساحة البدار

السببؤال، والعجببب قببد أدهببش الجميببع، مببن حمبباس أم مهببدي يرافقهببا صببوت المببذياع، 

أببو علبي هبذا يومبك، : وتوجهت نحو أبي وتوجهت تصرخ بنا، معقول انتم ما تدرون؟

. فبر" نبوري"لكبن الثعلبب . الملبك وأهلبه كلهبم انتهبوا. اخذ ثارك منهم، عبد اإلله يفداك

وقطبع الراديبو حبديثها، وهبو يعلبن مكافبأة لمبن يبدل علبى مخببأ !. أبو علي ثورة، ثبورة

 .نوري السعيد أو يأتي به حيا أو ميتا

ه، وهو شاخص ببصره إلى السبماء، ورافبع ولمحت دموع الشيخ تنحدر على لحيت

الحمببد هللا قبببل أن أمببوت أشببهد نهببايتهم، شببكراً لببك يببا رب فقببد اسببتجبت : كفيببه يببردد

وطلب منا أن نساعده على الجلوس، وكأن المرض واآلالم التي أنهكبت قبواه !. لدعائي

ألسابيع لم تكن، وجلس يراقب الجميع ووجهه يشبع بشبرا ودمبوع الفبرح ترطبب خديبه 

وتختفببي بببين ثنايببا لحيتببه، وقببد غببص البيببت بببالجموع ونسببى الشببيخ مرضببه ووصببايا 
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كبانوا يجولبون ويهزجبون . وأقبلت جموع الشباب، وغصبت بهبم سباحة البدار! األطباء

لكبنهم مسبتمرون . أببي يصبيح ببي قبل لهبم يكفبوا ويقصبوا علينبا مباذا حبدث. بالهوسات

. إنها بنت الجبهة الوطنيبة. ورة خيرةدنا أحدهم وأنفاسه تتالحق إنها ال شك ث. وبحماس

كل أمرها وميقاتها سبر ببين األحبزاب الوطنيبة وضبباط . أنا أعلم عنها شيئا وجيزا فقط

وطلببت مبن أببي أن يسبمح لبي ببالخروج . واآلن سينكشف كلبي شبيء. الجيش األحرار

 سلكت طريق السور المجاور للوادي. علي أستجلي أنباء جديدة عن الواردين من بغداد

كببي أصببل بأسببرع مببا يمكببن، حيببث تتجمببع عناصببر المناضببلين مببن الشببباب فببي مقهببى 

و " حاج عبد ننبه"ويعرف بين أهالي النجف بـ " الحاج عبد"الميدان، وباألخص مقهى 

والبذي أعرفبه أن أمبه الفارسبية ". أمي"كلمة فارسية يخاطب الصبي بها أمه أي " ننه"

فلمبا مبات الوجيبه . ها وكان منه لهبا هبذاتعيش خادمة في بيت وجيه من النجف، فتزوج

ولم تستطع األم إثبات ما ادعت، ولم تجدها شهادة بعض . أنكره أخوته من أبيه فطردوه

ولكبن الرجبل بكدحبه ونشباطه بنبى كيانبه وأصببح ذا . من ادعى العلم بصحة مبا أدعبت

 حبين وصبلت إلبى المقهبى الحبت لبي ُعمبة بيضباء. وكان وقورا ومحترما. رفاه ونعمة

وسببط جمببوع الجمبباهير التببي غصببت بهببا سبباحة المقهببى، فبباحتلوا جببزء مببن الميببدان 

أنه أببي، أببي طبريح الفبراش مبن التهباب المبرارة، كيبف . أخذتني الدهشة. المتصل بها

الجمباهير حولبه يعلنبون تهبانيهم . غادر الفراش، وهو ال يجلس من فراشه إال بمسباعدة

اقتربببت منببه . ا أزيببح مببن علببى صببدرهلببه، ويتنفسببون الصببعداء كمببن يحببس أن كابوسبب

ولبك، : رد علبّي ووجهبه يطفبح بالبشبر والبهجبة. كيبف ومبن سبمح لبك بهبذا؟: وصحت

إنهبا لبشبرى عظيمبة، أشبهدها . ثبم لبيكن مبا يكبن. الثورة منحتني كامل الصحة والعافية

وعبدنا إلبى البيبت بعبد سباعات، دون أن نسبمع جديبدا عبن الثبورة ! قبل الرحلة األخيرة

لدي ببالخير، وتحقبق مبا تمنباه، وعسبى أن يبتم اوكيف، وماذا؟ لقد تفاءل و. هاوعناصر

 !كل شيء كما يرام

وانطرحت في القيلولة علبى فراشبي فبي السبرداب، وقبد أطبقبت غيبوم السبأم علبى 

رجاء والدي قد تحقق، ولكن مبا يبدريني، ربمبا كبان التببدل إلبى . نفسي، هذه حال الدنيا

جائع، كان يرتقبب حمامبة علبى بباب العبش مبؤمال صبيدها ربما صرنا كذلك ال! األسوأ

ليسد بلحمها جوعه، أعرض عنها لحظة، لم يجدها فظن أنها دخلت العش، فتسلق إليه، 

أجل هذه حال الدنيا ومنذ الخليقة، تضبيق ارض ! ومد يده فيه فاستقبلته أفعى فيه بعّضة

المبرهقين صبائح يقبودهم بساكنيها من جور األقوياء والمستغلين ثم يصبيح بالضبعفاء و

ثبم تبدور البدائرة مبن جديبد، مظلومبون . إلى حريتهم، إلى خالصهم من الذل والعبوديبة

موسبى . باألمس حلوا محل ظالميهم، وداسوا مبادئ ثورتهم وكأن لم يكن شيئا مبذكورا

الكلبيم كيببف انتهببى أمبره مببع قومببه؟ لقببد خبرج مببن أجلهببم علبى فرعببون الببذي أحتضببنه 

 .أذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون: قالوا له ونشأه، لكن قومه

هو اآلخر لقي حتفبه، جبزاء سبعيه لخبالص المستضبعفين، بوشباية مبن " عيسى"و

قبله ليدل كالب القيصبرية عليبه، فكانبت قبلبة " يهوذا االسخريوطي"أقرب تالميذه إليه 

. ارة وحمباة الوثنيبةإذ تقهقر أمامه جبيش الجاهليبة، بقيبادة أربباب التجب" دمحم"و . الموت
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يوجبه الجيبوش، ولقبد فكبر هبذا وقبدّر، فقتبل كيبف قبدَر، " أبو سبفيان"وصاحب العقاب 

مبن دخبل دار أببي سبفيان فهبو -وطلب أن يسبلم، فقببل إسبالمه، ونبال أكثبر مبن القببول 

من يدري ماذا دار في صدر أبي سفيان، أغنى وأثرى رجل في قريش، صباحب . -آمن

مببن عشببرة بأيببديهم الحببل والعقببد فببي أمببور التجببارة، وحمايببة  ، واحببد"العقبباب"الرايببة 

األصنام، لعله بذكائه أدرك السبيل السترداد المجد والمكانة عن طريق االستسبالم ببدل 

ربمبا . الحرب، وقد أثبتت األيام إن كل القوى التي دفعت لمجابهة الدعوة بباءت بالفشبل

إلببى عثمببان، غمببر هببذا  -خليفببة عمببربعببد مقتببل ال -فيببوم انتهببى أمببر الخالفببة . كببان هببذا

ولكبن البصبيرة . كان حينئذ شيخا كبيرا قد فقبد البصبر. فرح عظيم" أبو سفيان"الداهية 

حمبزة !. فقال لصببي يقبوده، خبذني إلبى قببر حمبزة. في أمور الشر ما تزال حية ونافذة

 وقبد الكبت هنبد زوجبة أببي. عم النبي األكثر غيرة عليبه مبن أعمامبه، وأنقبم ناصبر لبه

ركبل . سفيان هذا كبده لتطفئ غليلهبا مبن حمبزة مناصبر دمحم والمتفباني فبي البدفاع عنبه

إنهبا كلمبة ذات معنبى ! قم أببا عمبارة، لقبد آلبت إلبى أيبدي صببياننا: القبر برجله صائحا

عميق، يرمز إلى يوم تحول من محاربة دمحم متظاهرا إذ ذاك أنه يعتبز بمبا منحبه النببي 

من يجرأ حينذاك أن يقبول لنبيبه إن هبذا (. بي سفيان فهو آمنمن دخل دار أ)من امتياز 

وبشبيرا بعبودة حمباة ! االمتياز الذي منحه ألبي سبفيان كبان سياسبة ذات مفعبول مؤقبت

الوثنية، تحت شعار اإليمان باهلل الواحد، ليحموا الوثن األعلى البذي هبو أقبدس مبن كبل 

يان هو الوحيد الذي حلم بهذا، وآمن أبو سف. إنه رأس المال التجاري. ما في الحياة عنده

 .من أجله

أكثر دهاء منه، وال يشك بعض الذين درسوا حياة معاوية وحذقه، " معاوية"وأبنه 

ومقتلببه، كانببت فببي الواقببع مببن دهبباء " عثمببان"إن العاصببفة التببي انتهببت بانتهبباء خالفببة 

السفينة إليبه ولقد اطمأن، وكبر األمل في صدره، في أنه أصبح قادرا على جر . معاوية

 :ولقد قال أحد الشعراء. وسيكون ربانها

ـــاوية  ــر ه م  معـــــــ ــوم ســـــــ  القـــــــ

  

 

 وقمـــيث عثمـــان هلـــم علـــن    

عثمان الجسر الذي عبر معاوية عليه إلى أغلى أمانيه، تقاعس عن نصرته، ثم لما  

هكبذا انتهبت األمبور بعبد . وكل ما مر ودار كان من تبدبيره. قتل طالب بالثأر من قاتليه

حيبث ببرزت المبباهج الدنيويبة، . بدءا من خلفاء بني أمية، إلى خالفة بنبي العبباس دمحم،

إلى جوار الدين، فكانت القصور المنيفة جبوار الجوامبع، وكبان النباي والعبود، والغنباء 

والشببراب، فببي جانببب، واآلذان والصببالة فببي جانببب، والخليفببة يمتلببك مئببات الجببواري 

 .ن، ويلهو بين الصيد والسماع والشرابوالقيان، والعبيد، والقصور والجنائ

اتسببعت رقعببة اإلسببالم بببالفتوح المتعببددة، فببامتألت الخببزائن بالمببال، مببن الخببراج 

وللشبعراء دورهبم . والزكاة، والصدقات، وما يستباح من أمبوال ببالد الكفبرة المغبزوين

ندلسبي وال عجب أن يقول الشاعر دمحم بن هبانيء األ! لتمجيد الخليفة المنصور بإذن هللا

 :-مادحا الخليفة المعز لدين هللا الفاطمي–
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 مذذذذذا شذذذذذ ت ال مذذذذذا شذذذذذاءف ا يذذذذذدار

 

 فذذذذذذذاحكم فأنذذذذذذذت الذذذذذذذتواحد الق ذذذذذذذار 

أو يقتبل . وللذين يبأمرون ببالمعروف وينهبون عبن المنكبر، حجبر تلقبم ببه أفبواههم 

فيمثل بجثته، أو يصلب على شجرة، أو تقطع أيبديهم وأرجلهبم بعبد أن يبدفن نصبفه فبي 

وانتهى أمر آخر خليفبة علبى أيبدي المغبول والتتبر الغبزاة البذين . تسمل عيناه حفرة، أو

البذين حبال لهبم . ثم انتهى األمر إلى أيدي سالطين آل عثمبان. دمروا األخضر واليابس

ويلقبوا أنفسهم بالخالفة، ذلك كان سمة لم تعد صبالحة . أن يلبسوا العمائم على طريقتهم

وقبد أصببح العصبر لآللبة التبي أخبذت تتطبور . البدهورألحد، فقد أبالها مر العصبور و

يومببا بعببد آخببر، وتنوعببت وتعببددت، فببي الغببرب ولببدت، ومببن الغببرب جبباءت البببالوى  

 .الجديدة

إالهباً مبن " الصبنم"عصبر اآللبة جعبل . ليس الصنم الحديث كصنم الجاهلية القبديم

، اسبتغلت إنبه يترببع بضبخامته علبى كواهبل العمبال. أعظم اآللهبة فبي العصبر الحبديث

تلك السواعد التي تبدير . سواعدهم إلدارتها، والتي لوال تلك السواعد ما تم للسدنة كيان

اآللة، جعلبت الرأسبمال ذا وجهبين غيبر أوجبه الحيباة فبي كبل أرجباء البدنيا، الصبناعة، 

ولبو أنصبفنا . أما نحن فلم نحسن غير التغني بأمجاد األجبداد، والشبعر والغنباء. التجارة

الحاكمين من األجداد أساؤوا لذوي الفكر من علماء وفالسفة، بينما أضاءت  لتذكرنا أن

. أنوارهم عقول الغرب، فتفتحت عقول عن إبداعات شبتى فبي العلبوم والعمليبة الفكريبة

. ولكن هذه حال الدنيا، فقد سيطر أرباب المال على كل ما توصلت إليه عقبول العبباقرة

واد الخام، يوسعون بها مبتدعاتهم، وهكذا حبدث فبحثوا عن أسواق لما ابتدعوا، وعن م

سببباق وتنببافس مببن أجببل أن يسببتعبدوا الشببعوب ويسببلبوا مببا فببي أراضببيها مببن ثببروات 

رأسبببمالهم ولبببد شبببر مولبببود، لبببه رؤوس وأيبببد، وأرجبببل وأفبببواه وكبببان أسبببمه . وكنبببوز

 .االستعمار

 يبا وهللا". بيضبة اإلسبالم"غزانا فهب رجبال البدين يستنهضبون الهمبم للبدفاع عبن 

. سادة إن حكامنا على مر العصبور، قبد مسبخوا البدين، ولبو أطبل دمحم لبدهش ممبا يبرى

وفي الحديث الذي يروى على ألسن الرواة، . فقد أشار في الكتاب إلى ذلك. ولكن ال، ال

باَت أَْو )وبطون الكتب  ُسبُل أَفَبإِن مَّ د  إِالَّ َرُسول  قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلبِه الر  قُتِبَل انقَلَْببتُْم َوَما ُمَحمَّ

وبدء اإلسالم غريبا وسبيعود غريببا كمبا . 055من سورة عمران آية ...( َعلَى أَْعقَابُِكْم 

جابهناهم، ولكن أين السيوف من المدفع، والفرس من الطائرة، وطلقة الرصباص ! كان

 !(. ـواريگالطوب أحسن لو مـ)وإن كنا ما نزال ننشد بفخر . البدائية

 ! ي بوصل، قبل أن ينقطع النفس، فال ينفع الوصلجود. يا دنيانا

ظلما وعدوانا؟ وهبو " الوطني"هل يمكن أن تحل ساعة الخالص من حكم نعت بـ 

. ربما فهذي حبال البدنيا. كما يعبرون" جون بول"حكم يختفي بين حنايا ضلوع ممثليه 

 :أبو العالء المعري يقول. وهل نتعظ ويكفينا ما مر يا دنيا

 عبذذذون منذذذاكذذذم وعذذذ  الوا

  

 

 

 وطذذذذذاف فذذذذذي ا رد أنبيذذذذذاء 
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 وارتحلذذذذذوا والبذذذذذتالء بذذذذذاش

  

 ولذذذذذذذذم يذذذذذذذذزا  دا ح النيذذذذذذذذاء 

وسينقذنا مبن شبروره؟ وهبل " نوري السعيد"أصحيح إنه قد ولد قاتل الوكيل العام  

تعلببم قببادة الحركببة الوطنيببة أن يتحببدوا مببن أجببل أن يخلقببوا مجتمعببا أفضببل وسببيدا؟ وال 

ذاك الطباس -فيقبال عنبا . بباألمر بعبد القضباء علبى الخصبميضمر كل مبنهم، أن ينفبرد 

 .-وذاك الحمام

 

   مجعية املعلمني

لقببد قررنببا أن نتببولى أمببر تنحيببة الهيببأة . ودعيببت مببن قبببل المعلمببين فببي كببربالء

لتتولى إدارتهبا نخببة مبن . المهيمنة على جمعية المعلمين، وتجري االنتخابات من جديد

وكبان األمبر . صلحة المعلم، وصيانة حقوقبه وكرامتبهالمعلمين الذين يحرصون على م

فببي البدايببة، لببم يتجبباوز غيببر لقبباءات، ومشبباورات، مببع وجببوه مببن المعلمببين معروفببة 

وقبد رحببت . االنتماء إلى اتجاهات وطنية، الشيوعيون، الديمقراطي الوطني، البعثيون

كبن الشبائعة عنبي بي هذه الوجوه في اللقاءات األولى، باعتباري معلما غير متحيبز، ول

كانت إني في ركب الشيوعيين، لذا تغير اتجاه الفئتين، وبرز الخبالف، بأسبلوب انتهبى 

الواقع إني لم أكن قط متحيبزا فبي نظرتبي إلبى كيفيبة . إلى انشقاق وحدة الهيئة التعليمية

أنا أكبره التمييبز ببين المعلمبين . خدمة المعلم عن طريق الجمعية أو النقابة في المستقبل

ن ناحيبة انتمبائهم، كمبا إنبي كنبت أرى أن هبؤالء الثالثبة، كبانوا يعملبون متحبدين فبي م

 وهي جبهة سياسية، فما المانع أن نعمل في جبهة مهنية؟" جبهة االتحاد الوطني"

فببي البببدء اجتمعببت مببع ممثلببين للببوطني الببديمقراطي، والبعثيببين والقببوميين الببذين 

. نهم أن تكون له نصبف عبدد أعضباء الهيبأةكانوا كمنظمة واحدة، فكان شرط كل فئة م

الثالثبة لكبل مبنهم ممثبل . كيف تتم القسمة، وبدأت الخالفات تكبر دائرتها وتتسبع. حسنا

حاولببت أن ! يشببير، أو يقتببرح بلهجببة فببرض الببرأي، طبعببا يببتهم مببن وراء الكببواليس

أنسحب، ولكن وجدت أن األكثرية تثق بي، وتضبع فبّي اآلمبال، فخجلبت مبن نفسبي أن 

وفاتحببت . ولبم نصبل إلبى وفباق. أخيبرا انسبحب ممثبل البوطني البديمقراطي. أفعبل ذلبك

زميال، كبان هبذا الزميبل بعثيبا، وأخبوه األكببر مبن أوائبل السبابقين لالنتمباء إلبى حبزب 

حيث آمن بالفكرة عن طريق سعدون حمادي الذي جلبها حينما كبان . البعث في كربالء

وشكل خليبة مبن بعبض شبباب كبربالء، دون . يدرس في الجامعة األمريكية في بيروت

كبان هبذا الزميبل يتجباوب معبي وال يبرى مببررا . أن يعلموا إن مثلها قد شكل في بغداد

للتناحر من أجل ذلك ويرى أن المعلمين يستطيعون أن يسبحبوا ثقبتهم مبن أيبة جماعبة، 

يبة هبو تشغل الجمعية إذا لم تكن بمستوى المسبؤولية، مضبافا إلبى هبذا، إن تشبكيل جمع

 .أمر مؤقت، ألن األهم أن يشرع تأسيس النقابات

وقبال لبي وهبو ! وجاءني ذلك الزميل وعلى وجهه ترتسم عالمة األسبف والدهشبة

قد هدداني ببالطرد مبن البيبت إن أنبا تعاونبت ... إن أخوّي األكبر واآلخر . يتحرق أسفا

لكنبي ! عنبد رأيبيوأنا اآلن معك فقل لبي رأيبك وأنبا مسبتعد لتحمبل كبل التبعبات ! معكم
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هذا أمر لبيس مبن األهميبة بحيبث يضبحي المبرء . ال تفرط في عالقتك مع أخوتك: قلت

إنبا ال نفبرق ببين معلبم وآخبر  -إن فزنبا-نحن كلنا أخوان، وسترى . فيه بصالته بأخوته

 !في نطاق النظام ومصلحة الجميع

ولكببن الغريببب فببي األمببر إنهببم تعبباونوا مببع الببذين كببانوا ببباألمس مسببيطرين علببى 

أولئك كبانوا نقمبة علبى المعلمبين، . كما جرى التعبير -وفي خدمة العهد المباد-الجمعية 

كببانوا قببد احتكببروا . مببا كببانوا حجببر عثببرة حسببب، إنمببا كببانوا أشبببه بالشببرطة ضببدهم

. صرفون بها تصرف المالك فبي أمالكهبمالجمعية لهم ولمن ينضوي تحت رايتهم، ويت

وحتى التدريس في المسائي هو عندهم . السلفة ال تمنح إال لمن هو من ركبهم وزمرتهم

والسبلف بالنسببة . بمثابة هبه، ال يستحقها أي معلم خارج عن صف الحكبم القبائم آنبذاك

كمبا  -يةشرع-لهم أنفسهم، ال تجري وفق تحديدات نظام الجمعية، فهناك أساليب وحيل 

. يسمونها، حسبب أهميبة المسبتلف ومكانتبه فبي مؤسسبة التربيبة أو درجبة والئبه للحكبم

وهناك التصرفات الغريبة والمدهشة أيضا فيمبا تقتضبيه أمبور الجمعيبة مبن صبرف أو 

أي عمل لمصلحتها، إيجار المكبان، مبا يصبرف مبن أجبل حفلبة أو اشبتراك فبي جمعيبة 

واضيع القادمة وبعبد الحبديث عبن اسبتالمنا ألمبر هذا سأوضحه في الم. لمنفعة الجمعية

 . الجمعية وما قدمته لجان التدقيق في أمورها وخاصة وجوه الصرف المخالفة لقانونها

آزرهم مبدير المعبارف ومبدير الشبرطة، . هؤالء شدوا الحيازم للعمل ضدنا بنشاط

وقبد ". السيد محسن الحكبيم"وجروا إلى مساعدتهم شخصية رجل دين كانت له زعامة 

إن . أنفرد بالزعامة الدينية بعد وفباة أسبتاذه ميبرزا حسبين النبائيني، والسبيد أببو الحسبن

تمبوز كببان غريبببا، ولقبد شببهدنا زعمبباء  05ضببد ثببورة " السببيد محسببن الحكبيم"حمباس 

عشببائر مببن الفببرات كببانوا يببأتون لزيارتببه، طبعببا ال نببدري مببا يببدور بيببنهم، لكببن األمببر 

ن حتببى إذا وصببلوا مقببر أحببدى نقابببات العمببال هتفببوا مفهببوم إذ يخرجببون كمتظبباهري

قبد تهيبأ " السيد"وكان . بسقوطها ورموها بالحجارة، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى االشتباك

فكانت النتيجة أن بلغنا بتأجيل االنتخابات إلى أجبل غيبر . لمعارضة الحكم الجديد أيضا

مام كل تآمر وحلبف مهمبا فشمرنا عن سواعدنا حينئذ بكل جد ونشاط أن نثبت أ. مسمى

 .وهكذا سافرنا إلى بغداد. كان

أتصببلنا برجببال مببن الثببورة، وشخصببيات مببن جبهببة االتحبباد الببوطني، وعلمنببا أن 

متهمبا إيانبا إنبا " نجيبب الربيعبي"الشخصية الدينية قد اتصبلت ببرئيس مجلبس الرئاسبة 

! أمر عجيب هذا! شيوعيون، وأنهم إن وصلوا إلى مبتغاهم، فستصل الدماء إلى الركب

وعلببى أي منطببق أسببتخلص هببذه النتيجببة؟ وابلببغ . علببى أي أسبباس، أبببدى مخاوفببه هببذه

ومنبه " العببدي"رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم باألمر، فاستنكر من الحاكم العسكري 

فببأمر بتأجيببل . علببم أن الشخصببية الدينيببة طلبببت مببن رئببيس مجلببس الرئاسببة التببدخل

إذ تأكبدنا ببأن رئبيس البوزراء . وقد اجتزنا هذه العقبة عدنا. على أي حال... االنتخابات

 .قد أمر المتصرف أن تأخذ االنتخابات مجراها

هذه المرة قالوا دفعا لما يمكن أن يقبع، أن تشبكل لجنبة .فسلكوا مرة أخرى لعرقلتها
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بينمبا . مرضية من كل األطراف، ويصوت كل معلم بورقبة يضبعها فبي ظبرف مختبوم

لوثوقنا بالفوز وافقنا، رغم إنا كنا نستطيع أن نرفض . ال الطرفينتكون اللجنة ممثلة لك

خببالل هببذا سببلكوا سبببال . هببذا األسببلوب الغريببب، ونفشببله كمببا أفشببلنا محبباولتهم األولببى

أن يسبلك السببل المنافيبة لكرامبة  -حقيقبي-يجبل المعلبم العبارف بأهميتبه كمعلبم . أخرى

وهو رجل طيبب، وإن " م القزوينيكاظ"فقد حرضوا مدير المعارف . زمالئه وكرامته

فحاول أن يثنيني عن حمبل الرايبة، . لم أتحرج أن أقول أنه يحمل مفاهيم االرستقراطية

ثبم اسبتعان . أو إشراك أولئك الذين كانوا نقمبة علبى رؤوس المعلمبين أيبام الحكبم البائبد

نبا ولك". موسى إبراهيم الكرباسبي"بالشرطة فأوقفوا بعض المرشحين، أوقف المدرس 

وكنبت قبد " المهنيبة الموحبدة"وهكبذا فبازت القائمبة . اجتزنا تلك العراقيبل أيضبا بنجباح

تبم هبذا فبي الشبهر العاشبر مبن . -صبوتا 444-حصلت على أكبر نسببة مبن األصبوات 

 .0046عام

. وحضرنا المؤتمر، وقد تقرر أن تتحبول الجمعيبة إلبى نقاببة، وتجبري االنتخاببات

نتخبباب الهيببأة اإلداريببة مببن مجمببوع األعضبباء الفببائزين حببين عببدنا أجرينببا فيمببا بيننببا ا

قبل أن نبدأ بالترشبيح، دعباني أحبد األعضباء ببانفراد، وأسبر . والذين حضروا المؤتمر

دهشت بقدر ما أنا . حقا لقد أدهشني. إلّي أمرا، كان باسم الفئة السياسية التي ينتمي إليها

فببي القبرى التببي -اتي مبديرا فبي الحقيقببة أزهبد بببأي منصبب، فقببد عينبت مببرتين فبي حيبب

هذا . ولكني أرفض األمر بنفس الوقت الذي أتسلم به كتاب التعيين الرسمي -عينت فيها

فأنبا وإن لبم أكبن عضبوا فبي حزببه أو األحبزاب األخبرى، . الرأي مبن زميلبي أدهشبني

ولبي مبن السبمعة الطيببة مبا يجعلنبي مرضبيا عنبد . فإني أعتبر نفسي معلما غير متحيز

ولكنبي أرفبض مبن أجبل كرامتبي ومبن . ذي نقل رغبته هذا الزميل كما يدعيالحزب ال

أجل الذين رشحوني لترؤس القائمة، وتبأبى كرامتبي أن يكبون هبذا االختيبار مبن وراء 

أنفعبل " عبد هللا الخطيبب"وحين أعلمت بقية أعضاء المؤتمر باني أتنازل لـ . الكواليس

ال بل تطور األمر إلى جبدل ". شيوعيالحزب ال"أكثرهم ورفضوا الزميل المرشح من 

وما كان بين مجموع األعضاء من ينتسبب إلبى الحبزب الشبيوعي غيبر . وسباب واتهام

واسببتطعت أن أهببدئ مببن فببورتهم، واخفببف مببن . اثنببين كالهمببا مدرسببان فببي الثانويببة

ونحبن مقبلبون علبى . غلوائهم، بإني في الواقع ال أقوى على العمل من الناحية الصبحية

المهبم أن " الجمعيبة"تركة ثقيلة، تركها لنا العهد المقبور، وليس المهم الفبوز ببـ تصفية 

نجاهد من أجل مكاسب هامة تقتضيها حياة المعلم، لكي نبدل اتجاه المعلم مبن السبلبيات 

إلى االيجابيات، من الخوف والهرب من العمل إلى الثببات والنشباط فبي كبل المجباالت 

ور فترة لم تتجاوز أكثر مبن شبهر، اكتشبف البذين وضبعوا وبعد مر. المهنية والسياسية

ثقتهم فيه ألنه مناضل معدود، إنه كان يتهبرب مبن منظمتبه الحزبيبة ومبن المهنيبة، فقبد 

وإني . تكرر اعتذاره عن الحضور في االجتماع األسبوعي، بحجة أن لديه اجتماعا أهم

ماعنبا ضبروري ومهبم، إذ كبان عبذره لبدى جماعتبه إن اجت. كنائب له أترأس االجتماع

إلنجبباز األعمببال المسببتعجلة، لعرضببها فببي المسببتقبل القريببب، لببدى الجهببة العليببا فببي 

الجمعية، لماذا كان يعتذر وأين يذهب؟ بل لماذا رشبح نفسبه؟ ثبم لبم يعتببر نفسبه حزبيبا 
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ملتزما؟ أهو يحسب االلتزام مجرد كلمبة مؤلفبة مبن أحبرف؟ يسبتطيع أن يشبطبها متبى 

 .ابتها مرة ثانية حين يشاءشاء، أو يعيد كت

ولكنببك أنببت الببذي ...! مازلببت أذكببر كلمتببك عنببه إنببه " أحمببد"اواه يببا صببديقي يببا 

عببد "وصاحبنا . فكثيرا ما رافق الذكاء غرور. أألنه ذكي ونشط؟ هذا ال يكفي. رشحته

كببان ذكيببا حقببا وقببد دخببل فببي الحببزب منببذ كببان فببي المتوسببطة وقببد طببورد وأوذي " هللا

فبببن الرسبببم والعبببزف علبببى الكمبببان وهبببو يحسبببن اإلنكليزيبببة، و. وفصبببل مبببن الوظيفبببة

 . ومتخصص بالتأريخ

وال يفببوتني أن أذكببر مببا وجدتببه لجنببة تببدقيق الحسببابات مببن تجبباوزات فببي الببوارد 

أما السبلف فإنهبا محبدودة ال فبرق . والصادر والقروض والسلف والمساعدات للمعلمين

اء ببين معلبم وآخبر، بدرجبة مبدير مدرسبة أو أكببر منبه، لكنبا وجبدنا بذمبة بعبض أعضب

الهيأة اإلداريبة، وبعبض مبوظفي المديريبة سبلفا تجباوزت السبتين دينبار، وسبلفة لمبدير 

ولكببن مببا أدهشببنا أكثببر هببو إنببا وجببدنا أن الهيببأة قببد نحببرت خببروفين . المعببارف أيضببا

بمناسبة انتقال الجمعية إلى البناية الجديدة التبي قبد شبيدت ملكبا للجمعيبة، وإن ثمبن كبل 

البذي نعبرف وكنبا متأكبدين أن ثمبن الخبروف فبي أسبوء دينارا، في الوقت  09خروف 

 .األحوال في هذا الظرف ال يتجاوز العشرة دنانير

ورئيس الجمعية دمحم علي هادي وهبو فبي األصبل معلبم ابتدائيبة، وقبد حصبل علبى 

شهادة تخرج من كليبة الحقبوق، ولهبذا رفبع إلبى مبالك التعلبيم الثبانوي وإشبغال وظيفبة 

ككثيببر مببن أمثالببه مببن مببوظفي العهببد المببباد أن تجبباوز  ومببع ذلببك كببان يببرى" مفببتش"

ولكن هبل فبي عبرف أحبد أولئبك أن يكبون . حسنا، هذا شائع! القوانين مباح للمسؤولين

غبيببا حببين يبيببع أو يشببتري ملكببا للجمعيببة أو لهببا أن يعطببي الوصببل أو الصببك باسببمه 

يبأة اإلداريبة الخالص ال بصفته رئيسبا أو مسبؤوال، وببدون اتخباذ أي قبرار مبن قببل اله

 !بشأن المشترى، أو المباع

إنبي رئبيس جمعيبة )دخل التباجر السبيد عبباس البداماد وسبلمني وريقبة عاديبة تفيبد 

المعلمين دمحم علي هادي قد بعت أرباح اشتراك جمعيتنا في جمعية بنباء المسباكن، وإذا 

فقلببت  (.لببم تببدفع لببه الجمعيببة المببذكورة ذلببك فببي الوقببت المعببين فأنببا أعيببد لببه المبلببغ

أمهلني حتى أراجع سجالت الحسابات والقبرارات المتخبذة عبن بيبع األرض : لصاحبها

وحين راجعتها لم أجد ما يشير إلى بيع األربباح مطلقبا، كمبا لبم أجبد . وأرباح االشتراك

" الوريقبة"فرفضت أن أدفع واعبدت . لها في سجل وارد الجمعية، مع ثمن بيع األرض

فاتصببل بببي ". دمحم علببي هببادي"طالبببة الببرئيس السببابق لصبباحبها الببذي سببارع بببدوره لم

باعتباري رئيس الجمعية بعت حسب الصورة المدونبة فبي الوصبل وهبذا : تلفونيا يقول

هبذا صبحيح، لبو أن البيبع : قلبت. وباعتبارك الرئيس الجديبد عليبك أن تبدفع. عادي جدا

ب المببادة والقبببض واالقببباض قببد تببم بقببرار مببن اجتمبباع أعضبباء الهيببأة اإلداريببة حسبب

وأشرت إليها، ومشار في الوريقة إلبى القبرار وتبأريخ اتخباذه، ولكبن لبم أجبد لمثبل هبذا 

 !أثرا
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لقبد انفعبل حضببرته انفعباال شبديدا، وخبباطبني بمبا ال يناسبب مكانتببه لحقبوقي أو رئببيس 

إنا اتخذناه في غير موعبد االجتمباع : قال. ثم أرسل لي في اليوم الثاني صورة قرار. جمعية

حسن، ولكبن كانبت الورقبة التبي تضبمنت القبرار، جديبدة جبدا مبع أن !. معنا سجل وما كان

البيببع قببد مضببى عليببه أكثببر مببن عشببرة شببهور، كمببا أن التواقيببع كانببت خليطببا مببن أعضبباء 

دورتين، أي أن منها تواقيع أعضاء كبانوا مبن دورة أسببق، ولبم يكونبوا مبن أعضباء الهيبأة 

ا تواقيع بعض من هم أعضاء فبي الهيبأة التبي تبم البيبع التي تم البيع في عهدها ولم توجد فيه

ولكنبه وجبد أن العشبرة دنبانير التبي يطالبب بهبا السبيد المشبار إليبه، وكأنهبا مئبة . في عهدها

وحبين علبم بالمخالفبات التبي سبجلتها لجنبة . فطلب من الحاكم تقسيطها لثالثبة شبهور. دينار

راجيبا مبن مبدير المعبارف . تقالبه إليهباالتدقيق فقبد عجبل بالسبفر إلبى بغبداد، وعمبل علبى ان

والواقببع أن مببوظفي الدولببة إذ ذاك وفببي بدايببة العهببد . توسببط األمببر أن نكببف عببن مالحقتببه

 .وهكذا سلم من الحساب. الجديد مازالوا كاألمس يخفون البعير إذا كان الشفيع ذو مكانة

والقبوائم  وحين شبرع قبانون تأسبيس النقاببات واالتحبادات، تأهببت القائمبة المهنيبة

ولبم . وكبان الفبوز أيضبا للقائمبة المهنيبة الموحبدة. األخرى لممارسبة الحملبة االنتخابيبة

والجببدير بالببذكر أن بعببض الجهلببة مببن مؤيببدي الجبهببة التعليميببة المتحببدة . أرشببح نفسببي

حاولوا التحرش بأحد المعلمين، وإثارة اضطرابات خالل عملية االنتخباب، لكنبا عملنبا 

وعسى أن ال يتأزم  .وظهرت النتائج بفوز المهنية أيضا. جة وعنفعلى إبعاده دون ض

فما في التفبرق كلبه إال  .الصفاء، ويعمل الجميع على وحدة المعلمين ووحدة الشعب كله

 .تموز 05ما يسبب الضعف وفشل األماني المعقودة على ثورة 
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لبى أي امبرئ وقبد علبت وجهبي كآببة، لبم تخبَف ع. ذات يوم كنت في عسبر شبديد 

لببيس مبعببث كببآبتي إنببي ال أجببد مببا يعيننببي علببى المعيشببة اليوميببة، إذ الحببرب . يرانببي

الكونية الثانيبة قبد سبببت ألكثبر النباس عسبرا وإرهاقبا، عبدا التجبار المسبتغلين، وفئبات 

معينة من الموظفين الرتباطهم بالتجار، فهم وسطاء لهم في أمور التسبابق علبى حيبازة 

ثم تالعب موظفي دائرة النفوس . تخصصها وزارة التموين وغيرهاأهم الحاجات التي 

في بيع دفاتر نفبوس لمبن يبدفع السبعر المناسبب فبي دفتبر نفبوس يسبتوفي ببه المشبتري 

حيببث يبيعونهببا بعببد انتهبباء مببدة التوزيببع وخلببو . حصصببا مببن السببكر والشبباي والقمبباش

 .المحالت من تلك المواد بأسعار مضاعفة

حملت من الدين مبا أعجبز عبن تسبديده، بينمبا تكباليف حياتنبا إن مبعث كآبتي إني ت

تزيد يوما بعد يوم، واالستدانة ذلة، ونفسي ترفض هذه الذلبة وتأباهبا، ببنفس الوقبت أنبا 

وكثيرا ما يصادف أن أدفع ما ببذمتي . حريص على التسديد في الوقت الذي أحدده لذلك

لبيبت خبالي الوفباض وصبغاري فال يبقى لدي شيء، فأجبد حرجبا كبيبرا أن أعبود إلبى ا

 .بانتظاري ألقدم لهم بعض ما يسرهم

. أي هم يجثم على كاهلك، ال تكن هكبذا يبا ابنبي. فقال ما لك. لمح أبي ذلك على وجهي
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وراح يقص علي كيف أبباد الطباعون والديبه وجميبع إخوانبه وأخواتبه، وقبد سبقطت إحبدى 

ولكنهبا . ة، التبي نزلبت بغالبيبة النباسأخواته أثناء ما كانت تحمله وهي تبكي من تلك المأسبا

لم تبِق من أهلها غيرها، وغير أخت كانت مريضة قبل الطاعون، وغيري أنا وكنبت طفبال 

وكفلنبي أحبد . وأخذني الجيبران مبن ببين يبدي أختبي وقبد ماتبت. في الشهر الرابع من العمر

ي بظبل وانتعشبت المريضبة، ونجبت مبن الطباعون، فتعهبدتن. رجال الدين من معبارف أببي

وقبد . ولما عاد أعمامي مبن بغبداد بعبد انتهباء الطباعون سبلمني ألحبدهم. ذلك الرجل الكريم

رأيببت يببا بنببي بنفسببك كيببف إنببي عشببت مرفهببا بجهببودي وبفضببل المنبببر الحسببيني، دون 

ولم يكن بين أفراد أسبرتنا مبن سبلك هبذا المسبلك قبلبي، وقبد امتلكبت بيتبا، . مساعدة من أحد

ولبم أقصبر فبي حبق عمبي البذي . اء، وعشبت ميسبور الحبال مرفهباوتزوجت ثالثا من النس

. ثم تردت أموري كما تعلم، والسبب هبو أنبتم، ولكنبي راض عبنكم. تعهدني، وبقية أعمامي

مبببا دام مبببوقفكم هبببو الجهببباد مبببن أجبببل المحبببرومين، وضبببد الطبقبببات المسبببتغلة والعميلبببة 

 . واالستعمار، اتكل على هللا فهو أرحم الراحمين

جال السلطة في العهد الملكي الحبرب علبى والبدنا، واسبتعانوا بكثيبر مبن لقد شن ر

المعممين بينهم رجال كان يثق بهم ولكنهم كانوا أشد مبن غيبرهم ببل أن لبعضبهم صبلة 

مصاهرة ورحم، والسبب غير خفي فهم كأنباس يعيشبون علبى الحقبوق الشبرعية وهبي 

أن يكونببوا ضببدهم ويرفضببوا  ال يمكببنهم والحببال هببذه. مببن جيببوب األثريبباء ال الفقببراء

أن : كان يوصبي" فهد"لم نكتم أمر التحاقنا بالحزب، ذلك ألن معلمنا ! تحريضهم ضده

يكون الرفيق حريصبا علبى سبمعة الحبزب، فكرمبوا آبباءكم، والتزمبوا السبلوك الحسبن 

وانبذر -ويستشبهد باآليبة الكريمبة . ليثقوا بكم، فتجدوا بهم الظهير الشفوق المناصر لكبم

وفعال دعا النبي الكريم أعمامه وذوي قرابته لوليمة أولمها لهم،  -....ك األقربينعشيرت

 .-قولوا ال إله إال هللا دمحم رسول هللا تفلحوا-ثم أعلن دعوته بجرأة المؤمن الصادق 

كل ذي عقيدة ومبدأ من أجل خالص البشرية مبن مسبتغليها ومسبتعبديها، عليبه أن 

ء إلى معتقداتهم ومسها بسوء، فهو عدو عقيدته علم هذا ومن أسا. يسند ظهره باألقربين

األنبياء كلهم، أنبياء السماء وأنبياء األرض، جاهدوا من أجل خالص البشرية . أو جهل

 .من الجبابرة والفراعنة والطغاة

 انتم تعترفون باهلل والشرائع، ألستم كما يقال عنكم ملحدين؟: قال

اس حديث النشأة؟ ألم تكن األمبم التبي ظهبر فيهبا تعتقد أنت أن اإللحاد بين الن: قلت

لبيس هبو اإللبه البذي يعرفبه أتبباع موسبى وعيسبى -أنبياء باسم هللا أو باسم آلهبة، أو البه

- ودمحم

 .حقا إن اإللحاد كان موجودا إلى جانب الدعوة إلى هللا الواحد األحد: أجاب

ة ونضال ضد االسبتغالل إنه دعو. الواقع إن مسلكنا ال عالقة له بالدين مطلقا: قلت

وفبي نفبس الوقبت نحبن نعلبم إن . واالستعباد، وليس من مهامنا صلى المرء أو لم يصل

مسبألة ببين اإلنسبان وقناعاتبه، وقبدمها قبدم ( وجبود هللا والبدعوة لبه)مسألة الجدل حول 
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. أيضا يرفضبون اسبتعباد اإلنسبان واسبتغالله ألخيبه اإلنسبان" األنبياء"ثم هم . اإلنسان

. يا سيدي أكثر إحاطة مني بالقرآن ودعوتبه ضبد البذين يكنبزون البذهب والفضبة وأنت

ألسببت مببن روى لببي، أن إبلببيس حببين ظهببر النقببد والعملببة قبلهببا ووضببعها علببى جبهتببه 

 !"أنال بغيتي من ابن آدم -الدرهم والدينار-اآلن القي كل حبائلي، فبكما : "وقال

ات الجنائيبة، أن أحبد كببار هبذه ومن المضحك والمخجل من أساليب رجال التحقيق

ومعه اثنان آخران وهو جالد مرعب، يعرفه كل مبتهم ببـ " نايل عيسى"الدائرة المدعو 

بعبد . كما يعبرون، قصد النجف خصيصا للتحقيق مع الشيخ في بيته" المبادئ الهدامة"

االستراحة اعتذروا عن أنفسبهم ببأنهم إنمبا يبؤدون أمبورا مبن اختصاصبهم أوكبل إلبيهم 

إنهبا واجبباتهم مبن الدولبة وليسبت مبن ذات . مرها، دون أن يكون لهم غرض شخصيأ

 .طابع عدواني إنما هي لمصلحة حماية المجموع

 . هاتوا ما عندكم: قال والدي

لدينا استفساران نرجبو أن توضبحهما لنبا دون : ملخصا" نايل عيسى"قال كبيرهم 

أوال، وردتنا نسخة من بيان موقع من سماحتكم، فيه تعبزي العبراقيين والعبالم . انزعاج

 ! وناواله صورة للبيان المزعوم" ستالين"أجمع بوفاة الزعيم السوفيتي 

لمبون إن بيننبا وببين بلبد هبذا أنبتم والنباس أجمبع تع: وقبال. فضحك ضحكة ساخرة

ولهذا الزعيم دولته العظمى ووطنه الكبير وشعبه الذي يقبال أنبه . الزعيم حواجز كثيرة

يتجاوز مئتي مليون، فما هي العالقة التي تربطني به، والصبلة بيننبا وبيبنهم مقطوعبة، 

ي ليس وأنا وإن كنت أناقش بعض أمور السياسة  فمن جانب ما يشير إليه ديننا اإلسالم

حريتهبا التبي ثبتبت . االحتكار، تقصير من يلي أمور األمة في عيشها ومهام حياتها. إال

في تشريعات الدولة أيضا، ولكن في البورق فقبط، وهبذا البذي أطلعتمبوني عليبه لبم أره 

 .ولم أسمع به إال منكم

ثانيا، عرضوا عليه صورة، قالوا إن الذين هم إلى جانبك وحولك، هبم شبيوعيون، 

 .هم، وأين ومتى تم اجتماعكم بهم ولماذا؟ وناوله الصورة فمن

فأنببا فبي حيبباتي لبم آخببذ تصبويرا غيببر أن . أمبر مضببحك حقبا: وأجبباب. تأملهبا جبدا

بمالببس البيبت  -بكبامرة بيبده-أخذني إلى المصور، ومرة أخرى أخذ لبي " علي"ولدي 

ه الصببورة، فقببد دققببت فببي هببذ. وبببالرغم مببن أنببي لسببت خبيببرا. وأنببا أعمببل القهببوة لببي

ببدليل إن صبورتي ! فوجدت أن الصبورة ضبمت إليهبا وليسبت مبن جملتهبا فبي األصبل

ويبدو أيضا  إن صورتي قد غطت من . واضحة جدا وبقية الصور ليست كذلك لكثرتها

. جاورها، ولو أنهبا مبن ضبمنها لكانبت ببنفس حجبم البباقين القبريبين مبن صبورتي أوالً 

بي وآخرون يغطون جهة مني ألنبي أرى العبدد واني البد أن أغطي بعض الذين هم جن

ضببحكوا . وأخيببرا أنببا اعلببم أنكببم ممارسببون أشببداء ال تفببوتكم معرفببة هببؤالء. متزاحمببا

 !هذا حصل لي كثيرا من صغاركم: فعلق. واعتذروا، إنهم سببوا له إزعاجا

زبانيبة "وتسبمينا . أنت تذكرنا علبى المنببر كثيبرا. اسمح لي بكلمة عتاب: قال نايل
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 .ما ذنبنا ونحن موظفين نعمل وفق قوانين وأوامر الدولة" مجهن

ألستم سبب إعبدام . ولو تمكنت النتقمت منكم. أنا أعترف إني اشتمكم كثيرا: أجاب

وحكم أصغر أبنائي بالسبجن عشبر سبنين فبي نقبرة السبلمان وحرمبت مبن " فلذة كبدي"

فصبله مبن وظيفتبه دون  رؤيته لغاية اليوم، وأحلتم أكبرهم إلى المحاكم عدة مبرات، ثبم

 أتنكرون هذا؟. ثبوت تهمة أو دليل ضده، ونقل إلى مكان بعيد وأنا بحاجة إليه

الواقببع إنببي أنببا وأخببي الشببهيد، قببد عملنببا علببى تصببحيح مفبباهيم أبينببا فببي القضببايا 

وال هبو -وناقشبناه . االجتماعية واالقتصادية دون أن يكون ذلك مناقضبا ألصبول البدين

إن أحاديبث كثيبرة نسببت إلبى النببي واألئمبة، كانبت دسبا مبن أعبداء  -وال أحد ينكر هذا

الببدين، أو المتملقببين للحكببام، ليبببرروا تسببلطهم علببى النبباس، وينزهببوهم مببن العسببف 

كان أبي يعلن رأيه في المرابين الذين تجلببوا بلباس التقوى، إذ يقيمبون ذكبرى . والظلم

كرجبال -ة، ويجالسون بعض المعبدودين الحسين واألئمة، والوالئم في المناسبات الديني

ويمببدونهم بمببا لببديهم مببن حقببوق شببرعية وهببؤالء يعلمببون كببل العلببم عببنهم أنهببم  -الببدين

كان ال يكف عن فضح أولئك، وسبالكي دروب الرذيلبة، والالهبين عبن سبلوك . مرابون

الطريببق القببويم لمصببلحتهم ومصببلحة اآلخببرين، والمقببامرين، ومببن هببم علببى سببنة قببوم 

مجالسه ال يتسع لها بيت فهي مكتظة بالقاصدين لها، وما يعقد في الميبادين  كانت! لوط

 .في بداية المدينة يزّود بما يزيد على عشر مكبرات صوت

أمبا هبو يبوم انتهبت . لقد انتهبى عهبد الملكيبة، ورجبال الحكبم فيبه، مشبيعا باللعنبات

. بحسبرة وأسبى، فقبد شبيعه األلبوف، ورثباه الشبعراء واألدبباء -4/0/0046-حياته فبي 

وأسجل مالحظتي إلى الفئبة الواعيبة التبي تبنبت شبؤون الفبواتح واسبتلمت مبا القبي مبن 

لقببد طببالبتهم أن . شببعر وكلمببات األدببباء والشببعراء فببي أول فاتحببة حتببى يببوم األربعببين

لكبن أحبدهم . تعباد لهبم إن قبرروا طبعهبا" األربعبون"يتركوها عنبدي إلبى حبين ينتهبي 

رفض رأيي، ورفضه ذاك مبني علبى اعتببار أن كبل مبا تبم " دمحم حسن مبارك"واسمه 

وأنا أفهم سر األمر إن أساس هذا . ال بأس هذا أيضا ال ينافي رأيي! هم الذين سعوا إليه

فقد ضباعت . الرأي هو إني لست عضوا وربما كان تصرفه ذاك شخصي بحت وأنانية

 ".مبارك"ذكرى غالية بسبب 

زم مجالس العزاء في الشهور التي تعتبر مواسبم لم يكن منذ ارتقى المنبر، ممن يلت

لمجالس العزاء، في النجف أو في المدن القريبة منها، إذ له هواة في البصبرة والعمبارة 

. وفي المناسبات يرقى في مجالس النجف في مناسبات ذكبرى وفيبات األئمبة. والسماوة

مبببا أدركتبببه فل. ببببدعوى مبببن زمالئبببه القبببراء، أو صببباحب المجلبببس لعالقبببة ود بينهمبببا

الشيخوخة عجز عن األسفار، وعرف النجفيون مقامه فاقبلوا عليه، خصوصا أصحاب 

 .سواق السيارات ومعامل إصالحها، وأضرابهم، وأتقياء بيوتات النجف -المهن-

وحين أخذ حكام العهد الملكي يطاردون أبناءه، أو يوقفبونهم تبارة ويسبوقونهم إلبى 

األمببر إلببى تحببري بيتببه  -بببدون مبببرر قببانوني- المحبباكم ويحكمببونهم بالسببجن، تعببدوا

وهبذه التجباوزات دعتبه أن يفضبح أسباليبهم، وادعباءاتهم، مبن . بادعاءات ال أساس لهبا
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وحين تأزمت أمور المعيشبة، أخبذت الجمباهير تقبدم لبه شبكواهم مبن سبوء . على منبره

لحكبم فكان يعلنها على المستمعين وهبم ألبوف، ورجبال ا. أوضاعهم ليكون لسان حالهم

ويشفع العبرائض بتعليقبات، وحكايبات ". القائممقام، ومعاون الشرطة"المحلي حضور 

حكايبة موظبف فبي العهبد "كبان أقسباها . شعبية، تثير الضحك والحمباس واللعنبات معبا

فلبم يجبد مبن يوصبله إليبه، . فصل وأفلس، وقصد الباب العبالي فبي اسبتانبول "العثماني

وكان أن وصل إليه باحترام، وألغى أمر فصله، . ةفتوسط أمره توتنجي عند رقاع أحذي

ثبم كبان العجبب، حبين أصبر علبى . وتسلم رواتبه، ومخصصات إقامته منذ ستة شبهور

مبرض "فأعلمباه إن . وسيطه مستفسرا عن أساس مكانتهمبا  مبن البباب العبالي ورجالبه

حكايبة هبذه ال. أي مبن مؤيبدي الحباكمين! كونوا من عنبدهم: وعلق" األبنه يجمع بينهما

وأنبا البذي كنبت أقبص علبى أببي . من أساطير العراقيين ضد حكام وسبلطان العثمبانيين

. أمثالها والخص له أيضا ما تنشره الجرائد واإلذاعات من أنباء عراقيبة وعالميبة هامبة

 .0080في جريدة البالد عام " المؤذن"وقد نشرت هذه الحكاية بصورة مهذبة بعنوان 

ية طبعا، لكنها تعببر عبن مبدى اسبتياء النباس إذ ذاك مبن حكبم لم تكن هذه الحكاية حقيق

عبام -وتطور األمر فشملت مالحقات الشيخ، حبين رشبح نفسبه للمجلبس النيبابي . العثمانيين

. ، بإلحاح الجماهير ودَْفع المرجع الديني الجريء الشبيخ دمحم حسبين كاشبف الغطباء-0045

القانون له الحق أن ينتخبب ويتببرع بمقبدار  كان كل فرد يتقدم إليه بهويته ليثبت أنه بموجب

! من المال ليقدم الشيخ التأمينات، فكان مبا قبدموه يزيبد علبى ثالثبة أضبعاف مبلبغ التأمينبات

ومببا أن أدرك أولببو األمببر حمبباس العمببال وكثيببر مببن النبباس للتصببويت لببه حتببى اعتقلببوه 

ناديق االنتخاببات وأرسلوه إلى موقف شرطة كربالء حتى بعد االنتخابات وعمبدوا إلبى صب

وبعد فترة وبعبد إطبالق سبراحه أحبالوه إلبى محاكمبة فبي الرمبادي ولبيس فبي . فتالعبوا بها

بعببد "األنببار"حببين قبدم إلبى المحكمببة فبي لبواء الرمببادي. النجبف خوفبا مببن هيباج الجمباهير

إطببالق سببراحه، وجببه إليببه الحبباكم تهمببة الطعببن فببي صببالحيات وحقببوق صبباحب الجاللببة 

أرجبو مبن المحكمبة أن تبذكر  -:ردّ علبى الحباكم !منبره وعلى رواد منبرهمن على "الملك"

 .لي، نص العبارة المنسوبة، على حد قولكم

انتقدت القانون حين جعل حق المبواطن البذي يشبارك فبي انتخاببات : أجاب الحاكم

مجلببس النببواب أن يكببون عمببره إحببدى وعشببرين عامببا، بينمببا صبباحب الجاللببة أعتلببى 

 !سن الثامنة عشرة العرش عند بلوغه

ألببيس األمببر كببذلك؟ إن حببق المببواطن فببي االنتخبباب يسببتعمله كببل أربببع : أجبباب الشببيخ

أمبا صبالحية صباحب الجاللبة حبين يرتقبي . سنوات، ولبيس أكثبر مبن تسبمية مبن يثبق بهبم

العرش في سبن الثامنبة عشبرة، أن يعلبن الحبرب، أو يصبدر إرادة ملكيبة فبي تصبديق حكبم 

االنتخباب ال يحتباج مبن . هدة يرفضها الشعب كمعاهدة بورتسبموثاإلعدام، أو تصديق معا

. العقل ألمر يمر كل أربع سبنوات، وبلبوغ سبن الرشبد حبدده الشبرع هبو فبي الثامنبة عشبرة

 !فكيف ترى انه يحتاج لعقل أكبر، وما ذكرنا لصاحب الجاللة يكفيه سن ثماني عشرة فقط

 .عنه وأطلق سراحهوبعد هذه المرافعة، أصدر الحاكم حكمه باإلفراج 
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وتوسع األمر مجاريا توسبع الحكبم الجبائر، فبي إجراءاتبه وسبن القبوانين الجبائرة ضبد 

الشبببعب، لكبببم األفبببواه، وزج الشبببباب فبببي المعبببتقالت والسبببجون، ورمبببي المتظببباهرين 

 . بالرصاص

ثم دعي لحركة أنصار السالم، فكان من أكبر أنصارها نشاطا، حين يقبوم الشبباب 

فيتحبدث . ماهير، كبانوا يقصبدون مجالسبه المكتظبة ببألوف المسبتمعينبجمع تواقيع الج

سكان هيروشيما " القنبلة الذرية"عن الحرب وويالتها ويتعرض ألمريكة التي أفنت بـ 

وناكازاكي، ويذكر الناس إن أدوات الحرب القابلة ستكون أشد وأقوى، ثم يدعو حاملي 

أدعبوا . المبدمرة، والبدعوة للحبرب العرائض، إجمعوا تواقيبع السبتنكار أدوات الحبرب

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ )للسلم  ْلِم َكافَّةً َواَل تَت  (.يَاأَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

فبرد علبيهم، ! إنهم يقولون بالسبلم، هبو اإلسبالم. راح خصومه، يتهمونه بالتحريف

ه ال يرضى مبن النباس أن يتكبالبوا ويثيبروا فاهلل ورسول. واإلسالم اشتق من هذه الكلمة

ببْلِم فَبباْجنَْح لََهببا)ويلفببت نظببرهم إلببى اآليببة الكريمببة . الحببروب المببدمرة (. َوإِْن َجنَُحببوا ِللسَّ

وبببالطبع كانببت هببذه اآليببة موجهببة للرسببول الكببريم، إن هللا يببأمره بببذلك حببين يطلببب 

 .لمسلمينالخصوم ذلك، وهؤالء يطلبه إال حين رجحت كفة المحاربين ا

فلجببأوا إلببى الببذين يختارونببه لمجببالس . عجببز رجببال الحكببم عببن أن يببردوه، أو يخيفببوه

واستطاعوا التبأثير علبيهم حتبى لبم يببق غيبر اثنبين أو . التعزية في رمضان ومحرم وصفر

أخبذوا " منببره" إضافة إلى حرمانه من مبورد رزقبه مبن. ثالثة، تشدد أصحابها في التزامه

وكبانوا يخبافون هيباج النجبف، فبإذا أرادوا ذلبك . ويوقفونه للتحقيق معهيفتعلون االتهامات، 

كببان شببوكة فببي حلببوقهم، وكببانوا يدهشببون مببن اهتمببام . قصببدوه قبيببل الفجببر أو بعببد العشبباء

كانوا مصرين على حمايته، حين يتوجه إلى مجلس فبي  فهؤالء. الناس، والشباب خاصة به

ة ثالثببة مببن الشببباب المسببلحين بالمسدسببات تتقببدم الحمايبب" المشببخاب"الكوفببة، أو ناحيببة 

وإذا مبا وصبل إلبى مجلسبه . يمتطون الدراجات البخارية أمام السيارة التي تقله واثنان خلفبه

   .كانوا العين اليقظة في حراسة المجلس

. تلك الحمالت وذلبك اإلرهباب هبدّ قبواه، وتوالبت األمبراض عليبه، فبالزم الفبراش

فكانوا يفدون إليبه . الوطني واإلنساني والوعي الثوريوجاء دور األطباء ذوو الشعور 

. ويطلبون منه أن يكون قريببا مبنهم فبي المستشبفى. يتفقدونه ويجرون الفحوص الطبية

ال أريد إتعابكم، إن يبومي قريبب، ولكنبي أدعبو مبن هللا أن يرينبي يبوم : فيرفض ويقول

 .وتحققت دعواه وشهد نهاية الحكم الملكي. نهاية الظالمين

. بعد مرور عشبرة أيبام مبن عمبر الثبورة، دعباه محببوه إلبى مجالسبهم فبي محبرمو

وحبين ارتقبى المنببر . وأقبلت الجماهير عليه متزاحمة يضيق بها أوسع ميبادين النجبف

أيها الناس الطيبون، أيتها الجماهير كما وعبدتكم، لبن أفبارقكم حتبى أقبع : افتتح المجلس

ودام يصبعد المنببر . وها قبد عبدت إلبيكم. لومينصريعا جوار المنبر، أنا معكم مع المظ

في عدة مجالس، يقيمها الناس في محرم وصفر، يستعرض أيام الحكم الغاشم ونهايتبه، 

ثم يوجه الكالم لرجل الثورة ورفاقه، أن يتذكروا لمباذا أببادوا ذلبك الحكبم البذي أطلقبت 
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م وتسبلط طبقبة معينبة أن يتجنببوا أسبلوبه فبي الحكب". العهبد المبباد"الجماهير عليه اسبم 

وأذنابهببا علببى هببذا الشببعب، الببذي قببدم الضببحايا مببن أبنائببه منببذ العهببد العثمبباني، وعهببد 

" الببوطني"االحببتالل البريطبباني، وأخيببرا العهببد الببذي سببمي ظلمببا وعببدوانا وادعبباء 

وهم في الواقع وكبالء، غبالوا " المحسوبين عليه أبناء"وتجاذب الحكم عليه من الخونة 

 .اخلصوا في الحفاظ على مصالح المستعمرفي الخدمة، و

أكثر من شهر مّر على الثورة، وكثير من الموظفين ذوو المسؤولية الكبيبرة البذين 

نحبن نعبرف أنهبم كبانوا . كانوا مخلصين للعهد المباد، في مراكزهم لم ينظر في أمبرهم

يقفبون  -وقد بقوا بمراكبزهم-أتراهم . ينفذون كل أمر للحكم، مهما كان فيه عسف وظلم

ولََمَح الشبيخ وهبو علبى المنببر . هذا غير محتمل أبداً . موقف المناسب من الحكم الجديد

القائممقام، ومعاون الشرطة، حماة العهبد المبباد بباألمس، وأصبدقاء رجعيبي البلبد، ولبم 

 ً فصباح، ليسبمع قائبد الثبورة، إنبا نقولهبا لبه صبريحةً، كبيال ! يحرك الحكم الجديبد سباكنا

إلى نفس المآسي، إن على الذي يريبد أن ينشبئ حيباة جديبدة، أن يبنبي البنباء تعود الدنيا 

حذار أن يستعمل مهندس الثورة الحجبارة القبذرة فبي البنباء . كما تقتضيه الحياة الجديدة

وحببين . أبعببدوا األقببذار، لتثمببر جهببودكم خيببراً ورفاهبباً، وتزهببر شببجرة الحريببة. الجديببد

أيهبا العبم الجليبل : وقبال. قدم القائممقام وسلم عليبهانتهى من مجلسه، ونزل من المنبر ت

. أنا أحترمك، وأعتقد أنكم تعلمبون أنبي موظبف، بقبائي وانتقبالي منبوط بالجهبات العليبا

 .وليس كل موظف في العهد المباد حجارة قذرة

 !وبعد فترة قصيرة نقل، ولكن، ليكون محافظاً للعاصمة في عهد ثورة تموز

حان وقت ارتقائه منبر أحد مجالسه، وما أن نهض، حتبى صباح وفي الثالث من أيلول 

وجلس فارتبك القريبون، وحباول أن يبنهض ثانيبة، فحبال األلبم البذي سبيطر عليبه، . متأوها

وافباني النبداء أن . واقبل األطباء الطيبون، فلم يمكنهم إيقباف آالمبه. فحمل بسيارة إلى البيت

وفبي اليبوم السبادس مبن أيلبول، وردت مخبابرة  أتوجه إليه، فأسرعت، اخدمه لبيال ونهبارا،

خصصبنا للشبيخ غرفبة خاصبة ببأمر البزعيم فبي : )السيد وزير الصبحة إلبى صبحة النجبف

دعوني ، سينفذ هللا أمره، أنا أعبرف هبذا ومتأكبد، فبال : لكنه رفض قائال(. المستشفى الكبير

والشباعر دمحم  -اأنب-وتوجهبت . لكن األطبباء أصبروا علبى نقلبه إلبى بغبداد. تزعجوني رجاء

وكنبا أمبام بباب المستشبفى السباعة الرابعبة . صالح بحر العلوم والشهيد الدكتور خليل جميل

 .من ذلك اليوم، مشى برجليه متكئا علّي إلى الغرفة المخصصة

وسرعان ما أقببل عبدد مبن وجبوه العهبد الجديبد، األسبتاذ عزيبز شبريف المسبؤول 

وضاق سطح الخزانة بما جلببوه . أحمد الجلبياألعلى لحركة أنصار السالم، والدكتور 

فقببال الببدكتور الجلبببي، ال تعطببه مببن هببذه الفواكببه مببا يسبببب لببه . مببن فواكببه وهببدايا

 .-يفرح القط بعمى أهله-أي علي : فرد هو بنكتة يخاطبني. وحددها". غازات"

عببد الحميبد العميبدي "فزاره من غرفة مجاورة، رجل دين علوي هبو . وجن الليل

وراحا يتجاذبان مختلف أطراف األحاديث، عن النقمة التي حلت بالعهد الغاشبم  "الحلي

ورجاله، عن بطبش هللا بالجببابرة البذين ينسبون أن هللا وحبده هبو الجببار البذي ال يظلبم 
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علبي أنبت يبا ابنبي لبم تهنبأ بالراحبة ثالثبة : والتفت إلّي وقبال. عباده وينتقم ممن يظلمهم

وأكبد الرجببل اسببتعداده، . معببي، لببيكن سبميري هببذه الليلببة أيبام، خببذ راحتببك، السبيد اآلن

بعد عشبر دقبائق مبن غفبوتي، أحسسبت بصبوت رجبل يصبيح ببي ! وسرعان ما غفوت

اختلبف وعبي الوالبد فجبأة، ال تجبزع، لعبل هبذا طبارئ : قلت، ماذا حدث؟ أجباب. بفزع

وعي قال وكأنه يخاطبني ب. ورحت أراقب حاله، لقد غاب عن وعيه، لكنه يتكلم. يزول

ألديكم نفط؟ ِلَم شح البنفط؟ ألبيس المفبروض أن يتبوفر أكثبر؟ وبسبعر أقبل بالنسببة : "تام

لم تركبت نومتبك، أنبت : "وفتح عينيه، وقال بادراك تام". للمواطنين؟ إذن ماذا حصل؟

: وأدركتبه إغمباءة ثانيبة، وهبو يتسباءل!" بحاجة للنوم، ألم أقبل لبك، وجبود السبيد كباف

الحباكم كبان رجبال . ال. ال! فبي الرمبادي؟ كانبت محاكمبة فاشبلة لماذا جعلوا المحاكمبة"

وعبباوده ". طيبببا، لمحببت أسببارير وجهببه وجدتببه غيببر مرتبباح، وأصببدر قببراره ببراءتببي

الوعي لكنه فتح عينيه بوجهي كمن يحاول يشبعها بنظر وداع، وأغمضهما ووضع يده 

ه ال يقببوى علببى اليسببرى علببى صببدره، ورفببع اليمنببى واخببذ يشببير بسبببابته إلببى فمببه، إنبب

أسبرعت وناديبت . هبي سبالم البوداع األخيبر. ووضع اليد اليمنى علبى اليسبرى! الكالم

مستخدمي المستشفى، فحولوا سريره بحيث يكون متجها إلى القبلبة، وطلببت مبن السبيد 

أصببول الببدين . أن يقببرأ علببى سببمعه مببا اعتبباد النبباس أن يلقنببوه لمببن أدركتببه السبباعة

ومبا أن انتهبى . تقليبد ضبروريا لمبن يعبرف ذلبك ومبن يجهبل كبان هبذا. المعروفة لبدينا

السيد من ذلك حتى أسبل يديه، وأغلق فمه، ثم مال رأسه جانبا بسرعة، مع أنة قصبيرة 

 .ونهض السيد معزيا بكلمة طيبة، الموت حق هو نهاية كل حي. وانتهى كل شيء. جدا

بببئ ابببن عمببه قبيببل طلببوع الشببمس غببادرت المستشببفى إلببى الكببرادة الشببرقية، ألن

العالمة الجليل الشيخ دمحم رضا الشببيبي، وقبد جباء معبي إلبى المستشبفى بعبد أن أتصبل 

. وفبي الطريبق سبمعت اإلذاعبة، تعلبن النببأ. تلفونيا ببقية أخوته، وببالنجف ببآل المظفبر

فقد ابلغ بالنبأ لعارفي فضله وللنقاببات، . فتقاطر عدد من المحبين وطلبوا أن نؤخر نقله

وبعببد الغسببل توافببد النجفيببون وأهببالي . يخ، ارتأينببا التوجببه بببه إلببى كببربالءلكنببي والشبب

الهنديببة، ووجببوه الحلببة، فببي مقببدمتهم العالمببة الشببيخ عبببد الكببريم الماشببطة، ولببم نصببل 

 .وتم الدفن بعد الثانية ليال. النجف إال في الساعة الثانية عشرة ليال

واستمرت المآتم إلبى األربعبين
(0)

مبن القصبائد والكلمبات التبي أبانبت ، القبي فيهبا كثيبر 

وكان مأتم . وفصلت مواقفه رغم ما لقي من عسف واضطهاد وحرمان، وهو ثابت كالطود

األربعين كتابا ضخما وقف فيه خيرة السياسيين ورجال الفكر يعيدون على األذهبان صبور 

 البطولببة مببن مناضببلي العببراق شببيوخا وشبببابا غيببر هيببابين وال وجلببين مرخصببين األرواح

. والببدماء، مببن أجببل كرامببة الببوطن وكيانببه، حتببى أطبباحوا برمببوز االسببتعمار مببن عليببائهم

وحيث خابت آمال المستعمرين بعبودة وكبيلهم األول واألكببر، البذي هبرب ببزي امبرأة فلبم 

 .ينج من أيدي المواطنين، فمزقوه وسحلوا أشالءه في الشوارع

بقى الفئبات متالحمبة أم هبل سبت. ترى ما سبوف يكبون طريقنبا الجديبد فبي المسبيرة

يدب بينهم سوس الفرقة، واختالف اآلراء والتنافس على الزمام؟ هذا كله موقوف على 
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" جبهبة االتحباد البوطني"خصوصبا رجبال . ورجال السياسة في األحبزاب. قادة الثورة

ما يجب من اليبوم  -مجمعين-ولئن فرطوا باالتحاد، واختلفت بهم السبل قبل أن يضعوا 

ويضعوا للشعب حق المشاركة في منظماته الحزبيبة والنقابيبة بكبل حريبة، ال  إلى الغد،

كما عهدنا العهد المقبور، بالمهاترات والطعون، والعبودة إلبى تجباوز األصبول، وحبب 

 !وإن غدا لناظره قريب. االنفراد

 

 












 الشيخ حممد الشبييب خطي  املنرب احلسيين التنويري. 2111آب / النجف

 يف مبنى بلدية النجف" عبد السالم عارف"يستقبل رسول الثورة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا موقـــع    -(2) ــوار املتمـــدن"نشـــر األســـتاذ ذيـــاب مهـــدي حمســـن مقـــال يف بعـــض املواقـــع االلكرتونيـــة ومنهـ ــأريخ " احلـ بتـ

يتناول فيه دور الشيخ ( الشيخ الراحل حممد الشبييب.....ة السنني النجفية من ذاكر)مقالة بعنوان  11/20/1001

الـذي اسـتمر    -الشـيخ حممـد الشـبييب   –للشـيخ   أعـود : )....اجلليل يف خطابه احلسيين التنويري، أقتـب  مـا يلـي   

تدهور إىل حني الصحوة رجعت حالة الشيخ بال بعد هذه(. ع)علسه يعقد يوميا إىل انتهاء أربعينية اإلمام احلسني 

وأهل النجف يطلقون  -احملقق/ 2111أيلول  7وفاة الشيخ كانت يوم –ربيع األول  2111فارق احلياة يف شهر آب 

العراق لتشييعه بكل زهو وكان تشييعا مهيبا مـن   حيث توافد الناس من كل.....بفرحة الزهرة.... على هذه األيام 

يومـا ويف أربعينيـة الشــيخ    10 يف وقتـه واسـتمر علــ  فاحتتـه    مثـيال  قبـل الشـع  واحلـزب الشـيوعي مل يشــهد لـه     

 شارك فيه أطياف الشع  وممثل عن عل  قيادة الثورة التموزية وأدباء وخطباء وشعراء الشبييب كان حفل كبري

ركوا ومن العلماء الكبار الذين شا.....خبادم احلسني ....ومثقفون وأهل النجف الذين حيبون الشيخ وكانوا يلقبونه 

 جثمانه آية اهلل الشيخ العالمة القاييين وكذلك آية اهلل العظمى السيد حسني احلمامي يف تشييعه والصالة على

التأبيين ألقى الرفيق الشهيد  وآية اهلل الشيخ موسى دعيبل والشيخ الفرطوسي وعلى الشرقي وآخرين ويف هذا احلفل

سل عود . سل عنه ميدان الكفاح العارما. أبو املستبسلني وشبله ذاه : حسن عوينه قصيدة رائعة وهذه بعض من أبياتها

احليـاة إىل األمـام    ركـ  . يشـدو بقولـه البليـغ باطبـا    . كيـف ارتقـى بـاملوت يسـخر بامسـا     . وحبلها مشنقة الطغاة

 (ظاملا فلنا اخللود ولن نبقي. يا موك  التاريخ للنصر أندفع. تزامحا
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 وعضو حركة السلم اجملاهد الشيخ حممد الشبييبخطي  املنرب احلسيين التنويري 

(2177-2111)* 












 2111عام                 1/7/2111الشيخ يف ديوانه بتأريخ           

 











 

 

 حممداملربي الراحل علي الشبييب يلقي كلمة يف حفل تأبني االربعني لوالده الشيخ 

 10/20/2111الشبييب الذي أقامته حركة أنصار السالم يف الناصرية بتأريخ 
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 2111لألستاذ أمحد حممود الصفار يف أيلول " الفتوة"مقتطف من مقالة نشرتها جريدة 

 بعد وفاة الشيخ اجلليل، تناول فيها حياة ونضال ومواقف الشيخ الشجاعة







 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماضي النجـف  "ولكن كتاب . مل أجد بني بطوطات والدي التأريخ الدقيق مليالد جدي الشيخ حممد -*

. م2110هـ وهذا  يقابل تقريبا 2111تأليف جعفر الشيخ باقر آل حمبوبة يذكر أن والدته سنة " وحاضرها

ــ  2170وجدت يف جواز سفر جدي أن والدته عام بينما   .سـنوات عمـا ذكـره آل حمبوبـه     20م وهذا خيتلف ب

وكنت قد مسعت من والدي ان جـدي تـوفى    . 2177حصلت أخريا على جنسية الشيخ وفيها تأريخ ميالده 

./  دياألقــرب ملــا ذكــره والــعلــى التــأريخ املثبــت باجلنســية ألنــه لــذلك اعتمــدت . عامــا 11عــن عمــر نــاهز 

 .احملقق
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 الفصل الثاني 







 عبد الكريم قاسم



   من هو؟

مّر أكثر من يومين ونحن في النجف ال نعرف من هو قائد الثورة، وكيبف حبدثت، 

. وصادف حدوثها أيبام محبرم. كل فرحهم كان انبثاق الثورة. لكن الناس في فرح غامر

محبرم وصبفر، وال يجبرأ  في المدن الشيعية يعلن الناس الحبزن والحبداد خبالل شبهري

لببذا أقببول، كببم هببو عظببيم فببرح . مببنهم أحببد أن يخببرق تلببك االلتزامببات بفببرح مهمببا كببان

تمبببوز، ونحبببن نبببرى النببباس، يهزجبببون ويغنبببون ويرقصبببون فبببي  05الشبببعب بثبببورة 

كبان أصبحاب المحبالت فبي الشبارع القريبب أو . هم في كل يوم فبي تظباهرة. الشوارع

ي وصببحني الحسببين والعببباس ال يجببرأون علببى مببن الصببحن الحيببدر  المقهببى القريببب

وكأن محرم لم يحن بعد، أو أن ثورة . استعمال الراديو، لكن هذا االلتزام تجاوزه الناس

 .تموز هي المطلب الكبير والثأر للحسين وآل البيت

لم أسمع ولن أقرأ في جريدةٍ صوتا لجبهة االتحاد الوطني، يبدو أن عقدها قد انحل 

ومبا . لم نكن نعرف وبتأكد مبن قائبد الثبورة. فلنقرأ على الثورة الفاتحة إذا كان. وانفرط

مببدى تالحببم رجالهببا العسببكريين، ومببا مكانببة األحببزاب الوطنيببة فيهببا، بعببد أن صببفي 

 .الحساب مع العهد الملكي

كنبا نسبمع مبن بعضبهم، أن نبوري بعبد بحببث األمبر مبع السبفير األمريكبي عبن قضببية 

واسبتغل القبادة فبي . الجيش أو ألويبة معينبة للسبفر إلبى األردن انتفاضة الشعب اللبناني وجه

الجبيش الببذين هببم علببى رأس تلببك األلويببة فتوجهببوا بببدال مببن تنفيببذ أمببر نببوري، إلببى معاقببل 

لببو كببان لرجببال األحببزاب أي فطنببة وبعببد نظببر النتبهببوا إلببى وجببوب . الحكببم فببدكوها دكببا

حكيمبا، لكبان السبابق إلبى طلبب هبذا مبن  ولو إن قائد الثورة كبان. التالحم بعد تحقيق الثورة

إن رجببال جبهببة . وقرأنببا بعببد سببنين طويلببة وعهببود أخببرى بعببد تمببوز)األحببزاب الوطنيببة

االتحاد الوطني قد نص ميثاقهم إن فترة مجلس قيبادة الثبورة يجبب أن تكبون انتقاليبة لتشبكل 

ضبحا بعبد أيبام لم أكذب ولبم أتببجح إن قلبت، أن رأيبي هبذا قبد الح وا(. بعدها حكومة مدنية

وأتضبح لبي أكثبر وضبوحا، حبين نحبى قائبد الثبورة زميلبه . من معرفة رجال الحكم الجديبد

وعرفنبا فيمبا . في دك معاقل الحكم بشكل يتنافى تمامبا ومقامبه" عبد السالم عارف"ورفيقه 

بعد التزام عبد الكريم قاسم بصاحبه عبد السبالم، وفبي الضبباط األحبرار مبن هبو أكثبر منبه 

وبعد مدة طويلة أي بعد هالك عبد الكريم قاسم علمنبا أن صباحبه لبم يكبن فبي . ثقافةكفاءة و
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وإذا صبح هبذا . األصل داخل تنظيم حركة الضباط األحرار إنما فرضه عببد الكبريم فرضبا

هبو يعلبم أن صباحبه كثيبر السبقطات التبي . فال غرابة في وقوع الخالف بينه وبين صباحبه

ر للنكات، ينسجون منها ثم ينسبونها له بأنه قالها في إحبدى تجعل منه مثال في نسج الجماهي

واسبتغلت بعبض الفئبات مبا حبدث للرجبل . إنه يستغلها اليوم يريد أن يبعده، وقد فعل! خطبه

المنبببوذ، فاتخببذت ممببا حببدث ذريعببة للتهببريج ضببد الببزعيم، ورفعببت أسببمه عاليببا، واتخذتببه 

. اهيبة والصبراعات السياسبية المبدمرةرمزا لنضالها من أجل توجيه الثورة في طريبق الكر

. بعض األحزاب انسحبت من تأييد الثورة، وهي بيد عبد الكبريم البذي لبم يفصبح عبن نهجبه

الحبزب البوطني . حبزب البعبث أبتعبد. واتضح انه يدير لعبتبه يحطبم بهبا األحبزاب التقدميبة

وتبعبه عبدد الديمقراطي انسحب دون أن يحاول التنبيه للخطر، وانشق عنه أقوى أعضبائه، 

كبير من األعضاء حين ألف حزبا جديدا، وصار رئيسه العضد األقوى لرئيس الدولبة، فبي 

بعضهم ألنبه يمثبل فئبة . وبدأ أيضا يعزل بعض الوزراء. سن القوانين للمشاريع االقتصادية

 .   ظلت تعمل في السر، وبعضهم ألنه شخصية جيدة جدا

ياسببيدي الحركببات السياسببية، حتببى لببو كانببت مببن وسببط عسببكري يجببب أن يكببون 

. نهجها سياسيا ال عالقة له بالرتبة أو الوظيفة، ألن الحركة يجب أن تكون للشبعب كلبه

بببأن . الشببيوعيون كببان رفبباقهم الببذين نسببمع أحبباديثهم، وطبعببا هببي مسببتقاة عببن كبببارهم

صبديق عببد الكبريم قاسبم هبو مبن " رشيد مطلق"الحزب علم بالثورة، وان لهم صديق 

فحين . ولكن هذا الزعيم تغاضى عن الحزب وكأنه لم يكن. يوصل رأيه برجال الحركة

قدم الحزب طلب اإلجازة، حيكت دونه عراقيل كثيرة باسم القائد طبعا ليس هذا حسب، 

إنما اغتيبل بعبض رفباق الحبزب، سبقط واحبد قتبيال فبي الشبارع، وآخبر وجبد قتبيال فبي 

 . وضاعت الدماء الكثيرة هدرا فراشه،

أنا أعتقد إن مقياس الديمقراطية الحقيقي هو إباحة الرأي والمعتقد ضبمن الدسبتور 

المؤقت والدائم فيما بعد وداخل أحزاب لها قوانينها وأنظمتها وتعتمد الديمقراطيبة فعبال 

 فببي وسببطها، وإن الحكببم يجببب أن يكببون بيببد الحببزب الببذي يببتم لببه الفببوز بأغلبيببة فببي

 .وإن لم يتم هذا فإن انهيار الثورة محقق.  االنتخابات الحرة بدون تدخل السلطة المؤقته

اغتيبال بعبض رفباق -وأكثر من هذا إن صحيفة الحزب حين نبددت بالفعبل اإلجرامبي 

فأن المجلس العرفي العسبكري الثباني أصبدر قبرارا بمنبع الصبحيفة مبن  -الحزب الشيوعي

فمبنح األجبازة لشبيوعي . ه يتعمد التنكيل بشخصية الحبزبوكأن! الصدور لمدة تسعة شهور

فقبد قببض عليبه إذ ذاك قببل أن . هو داود الصائغ، لم يعتببر العهبد المقببور شخصبيته بشبيء

وحين وصل ببه إلبى الشبرطة  للتحقيقبات الجنائيبة، " فهد"يهتدى إلى قائد الحزب الشيوعي 

ذن لماذا ظل الشيوعيون يؤيبدون الحكبم ولنتساءل إ". فهد"هذا نعرفه نريد : قال لهم كبيرهم

حيباة البزعيم مكسبب "إلى آخر لحظة، حتى أن مقاال لهبم نشبر فبي جريبدة الطريبق بعنبوان 

تهويشبا ال ترتكبز علبى قاعبدة سياسبية وأساسبية، وخطببه  -البزعيم-كانت سياسبته ". وطني

فعبل فمرة هو يعارض مقترحات األحزاب، ويشتم بعضها بإشارات غامضة، كمبا . رعونة

أيبن . أن تتحبد وتسباعده" العلنيبة والسبرية"وتارة يبدعو األحبزاب " مار يوسف"في كنيسة 
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عينببي كببريم لألمببام، "مواقفببه وخطبببه األولببى، التببي بعثببت قببرائح الجمبباهير فراحببت تغنببي 

لقبد . كانت مختلف األغاني تبتكر ساعة التجمع والتظاهر رائعة مبهجة". ديمقراطية وسالم

وقبد تشببث ...". كلكبم وراء البزعيم "روره، وهو يهذر بإحبدى خطببه دحرتها عنجهيته وغ

كمبا " زفبت"الزعامة إذا لبم يؤيبدها الشبعب . ألنها تعبر عن الزعامات أيضا" زعيم"برتبة 

ولكبن اسبتبداده . صحيح إنه بعيد عن الترف ولم يلوث يده بنهب وال نعبيم. يعبر المصريون

 .سيفسح المجال لمن ال يرحم إذا ولي

ل أيام الفواتح التي أقيمت في وفاة والبدي، جباءني جنبدي شبيوعي، سبألته عبن خال

إنبه : قلت وما تعني هذه الكلمة؟ أجباب"! أبو َحمره"عبد الكريم، فراح يهزأ به ويسميه 

أنبا اَُسبِخف مبن ال يريبد : قلت أيرضى الحزب أن تقول عنه هبذا؟ أجباب. أحمق، أرعن

 !. وال يصح أن نرخي له الزمامأن يعرف أن الرجل ليس بسياسي مطلقا 

الطبيببب . وزرت صببديقا فببي إحببدى الببدوائر الحكوميببة، هنبباك وجببدت حببس أفضببل

كان يقص علبى صباحبي مبا . الذي صار عضو في المجلس النيابي األخير للعهد المباد

كنبت عنبد البوزير ضبياء : قبال. وكبان هبو إذ ذاك فبي لنبدن. عرفه عن قائد ثورة تمبوز

المقربين جدا إلبى نبوري السبعيد، فسبألته هبل تعبرف العسبكري  جعفر، وضياء هذا من

هذا كان من أعز . أنا مندهش ومستغرب األمر كل االستغراب: الذي قاد الثورة؟ أجاب

كنت عنده ذات يوم ، فجاءه أحد رجاله، وقال، سيدي الضابط عبد ! الضباط عند نوري

والتفبت إلبّي . دخلبه حباالفطار نبوري فرحبا، ونهبض وهبو يبردد أ. الكريم يريد الدخول

. وقببال، هببذا مببن أعببز الضببباط عنببدي، إنببه ذكببي ومخلببص، أرسببلته إلببى لنببدن للتببداوي

ودخل عبد الكريم قاسم، وضع حاجات كان يحملها على الطاولة، وعانق نبوري عنباق 

لببم أسببمح لنفسببي أن . اآلن توجهببت مببن المطببار إلببيكم مباشببرة: وقببال. مخلببص مشببتاق

كبان نبوري متجهبا إليبه بكليتبه وبكبل اهتمبام يسبتمع إليبه . رتكمأذهب إلى بيتي قببل زيبا

وعباد نبوري يحبدثني عبن إعجاببه ببه . ثبم ودعبه وانصبرف. ويستفسر منه عن صبحته

ثببم عقببب ضببياء جعفببر، إال تببرى معببي كببم هببو . وبمببدى وعيببه بمسببؤولياته، وتعلقببه بببه

 غريب أن يقوم هذا الضابط بالذات بالثورة وضد نوري؟

إن تصبدت لتبأريخ الثبورة . يام كل سر خطيبر فبي يبوم مبن األيبامأقول ستكشف األ

 !ورجالها يد أمينة

 

   العواصف

الظاهر أن قاسم كان مقصده أخذ مسألة الثورة على عاتقه، وبآرائه التي هي بعيدة 

وكمببا يبببدو أنببه يعمببل علببى الببتخلص مببن جميببع القببوى . فهببي ارتجاليببة. عببن الصببواب

األحزاب بدأ يطاردهبا، ويعتقبل بعبض أعضبائها، ويغلبق فبعد عام من إجازة . السياسية

صحفها ألنها تنتقده، ولم يعد حزب سياسي يمارس نشاطه كما يجب وبمقتضى الحرية 

فحركبة الشبواف فبي الموصبل، وإثبارة تبعيبة . وبدت في األفق حركات التمرد. الالزمة

هببا رعونتببه الكويببت، والتببي هببي فببي حقيقتهببا دسيسببة بريطانيببة أضبباعتها عببن إدراكببه ل

وهوسه، إذ لم تقبل هذا منه جميع األحزاب حتى التي تعمل من أجل الوحدة العربية، إذ 
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وقبد سبمعت مبن بعبض . -هكبذا ببررت موقفهبا-هي ال تؤمن ببالقوة سببيال إلبى تحقيقهبا 

رجال التأريخ والسياسة تعليقا ظريفا حين سأله أحد جالسبه، عبن حقيقبة تبعيبة الكويبت 

ولكن ماذا تجني الكويت إن هي التحقبت بنبا غيبر . نعم هي عراقية: أجاب. في تأريخها

 !أن تصبح مثلنا تعاني اإلفالس بظل هؤالء الحكام

وإثارة األكراد، بإغالق حزبهم وصحيفته، جعلهم يعتصمون في منطقتهم تأهبا لما 

وفعال قبد حشبد علبيهم حشبودا عسبكرية، ولبم تبرض األحبزاب . يحدث من قاسم ضدهم

أصببدر الشببيوعيون، . ، فأصببدرت جميببع األحببزاب آراءهببا بهببذا الصببددبسياسببته هببذه

في جرائدهم ونشراتهم شجبهم لإلجبراءات العسبكرية  -موقفه كان نفاقا–وحزب البعث 

والقاسية ضد الشعب الكبردي، وأشباروا أن االسبتعمار وعمبالؤه مبن أقطباعي األكبراد 

تمبوز، ويبدمرها بالنتيجبة  05ارتاحوا لهذه الحملة فهي خير ما يعين على إفشبال ثبورة 

خصوصا وإن محكمة الشعب من جهة تحاكم المتآمرين، ومحكمة شمس الدين عببد هللا 

واسبتغل إقطباعيو األكبراد . يُساق لها العشرات من الديمقراطيين فيحباكمون ويحكمبون

. بأنبه عميبل أمريكبي" المبال مصبطفى"هذا، مما أستغله هو أيضا باتهام زعيم األكبراد 

عدم معرفته بالحقائق بعث . الف، وساء ظن الشعب به وبكل الفئات السياسيةتوسع الخ

 .تموز 05وأدار ظهره متذمرا، بعد الفرحة العظمى في . به اليأس

وفبي  4/09/0040حبدث هبذا فبي . وتصدى له حزب البعث بضربة لم تقض عليه

. مقدمببة المتطببوعين الغتيالببه عبببد الوهبباب الغريببري، وقببد قتببل برصاصببة مببن قاسببم

وظبل ! وأصيب قاسم وصار كلما شكى له أحد اعتداءاً أبرز يده وأنا أيضا أعتدي علبيّ 

هم عببن بعببض المكتسبببات فقببد غببض النبباس عيببون. سببادرا فببي هببواه، وأفكبباره الحمقببى

قانون اإلصالح الزراعي، انسحاب العراق من المنطقة . الرائعة التي تمت بثورة تموز

اإلسترلينية، إنشاء اإلدارة الوطنية لمصلحة مصافي النفط، االنسحاب من حلف بغبداد، 

هببذه كلهببا لببم يعببد الشببعب يعيرهببا . قببانون األحببوال الشخصببية وغيرهببا مببن المنجببزات

و يرى حرياتبه تهبدر يومبا بعبد آخبر، ويبرى األفبق تغطيبه سبحابة داكنبه ال اهتمامه وه

ويرى الضراوة التي تبديها بعض األحبزاب ضبد فئبة كانبت بباألمس . يدرى ما وراءها

 . ترتبط معها بجبهة االتحاد الوطني

كل ما حدث مسؤول عنه أمام الشعب رجال جبهة االتحاد الوطني، ألنهم لم يثبتبوا 

باط األحببرار خطببة وافيببة تضببمن العمببل الجبهببوي مببن أجببل الثببورة أمببام حركببة الضبب

بببين آونببة وأخببرى يحببدث . كببل شببيء مضببطرب، الجببو مشببحون بالمخبباوف. ونهجهببا

. اغتيال، فتوجه فئة حزبية إلى فئة حزبية أخرى االتهبام بأنهبا مصبدر القلبق واالغتيبال

أنبا البذي ال صبلة لبي  .انتخابات النقابات فقدت كل التزام، وكأنها استعداد لحرب غشوم

باألحزاب، وعلى أني لم أرشح نفسي لنقابة المعلمين في دورتها ال األولبى وال الثانيبة، 

وهبم ليسبو مببن -لقيبت اإلهانبة والتهديبد العلنبي مببن نفبر يسباند المنافسبين فببي االنتخباب 

 . حين دخلت ألصوت وحين خرجت، هددوني بقبضات أيديهم -الموظفين أصال
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   اء املسؤولكيد اآلفك وغب

حين انتهت مؤامرة الشواف والتي حملبت الشبعب خسبائر فبي األرواح واألمبوال، 

في الموصل من سباكنيها ومبن البذين قصبدوها مبن أجبل مهرجبان حركبة السبالم البذي 

إن الشواف إنسان طيب، ولكنه تسرع، وقام : يقول الكثيرون. تقرر إقامته في الموصل

 -قاسم-األكثر كان مدفوعا بالسخط والغضب على  بحركته قبل الوقت المناسب، وعلى

وال شببك عسببكري معببدود ومعببروف ببطولتببه، وقدمببه فببي الحركببة " الشببواف"فهببو 

والغضبب ريبح تهبب فتطفبئ -لكبن الغضبب دفعبه إلبى العجلبة . الوطنية بين العسكريين

وقببد وجببد رجعيببو الموصببل والموتببورون والحاقببدون مببن مببوالي العهببد  -سببراج العقببل

لفرصة مواتية فكانت نتيجة تصرفاته سيئة وضاعت الحقيقة، فكل فئة صبارت الملكي ا

 .تتهم الفئة األخرى مسندة إليهم ما حدث وما هو إشاعة من صنع الخيال

وجه لي صديق دعوة أن أشارك في هذا المهرجان باعتبباري مبن أنصبار السبالم، 

الملكبي، وأن  فانا أعرف أن في الموصل بعض أقطاب من رجبال العهبد. لكني رفضت

بعض الذين يؤيبدون تمبوز وانهيبار العهبد الملكبي، ولكبنهم يبغضبون عببد الكبريم قاسبم 

لم يفكروا أن انغماس الرجعيين المبذكورين فبي صبفوفهم ألنهبم ضبد . واستبداده بالحكم

أجل إن انغماس أولئك يسبب كارثة ألن أولئك يهدفون إلى إفشال . والشيوعيين" قاسم"

 .نت أخشى سوء العاقبةلذا ك. ثورة تموز

وهللا آنبه . اهنيك: وفي أعقابها ذات ليلة صادفني أحد معارفي، وقال لي وهو يبتسم

قلبت متسبائال لبم أفهبم مبا ! أشوف هذا حق، وأنت أكبر منه، أنت تسبتحق أكثبر مبن هبذا

 !صدر كتاب تعيينك مديرا لمدرسة الحسين: تعني؟ أجاب 

 .، ولو كنت أعلم لرفضتيا صاحبي هذا أمر لم أسبق بعلم عنه -

ودخلت علبى مبدير . مرتاحين -مدرسة الحسين-ولقد وجدت أكثر معلمي المدرسة 

أني لم يسببق لبي علبم بهبذا أببدا، ومسبتعد : ، واعتذرت له"دمحم حسين األديب"المدرسة 

هبذا مصبداق : قلبت. األمر يخبص مبدير المعبارف ال أنبا وال أنبت: أجاب. لرفض األمر

علبى أيبة حبال إنبي أؤكبد (. لو دامت لغيرك ما وصبلت إليبك)ا خلفك الحكمة التي علقته

لك يا صاحبي إني أعتقد إن المكان بالمكين، وإنبي أيضبا أعتقبد إنبي أنبا البذي يمكبن أن 

وجبرى البدور . أجعل الكرسي والمنضدة كبيرين، وليسا هما الذين يجعبالن منبي كبيبرا

هميبة لهبا وتكلبف مباالً لبو صبرف يتصرف تصبرفات ال أ" األديب"كان . والتسليم بيننا

بينما كانت منزلته التي أحتلها ليست من نبوع . في وجوه أنفع من هذه لجاء بالثناء عليه

فمببثال عمببل وبببدون رأي . -التالميببذ-خدمببة وظيفتببه، وإنمببا خدمببة النبباس فببي أبنببائهم 

لد ذكر الوا" )مدرسة الحسين"المعلمين، فقام بطبع كراس عن تأريخ فتح هذه المدرسة 

ولمببا صببرت (. المحقببق"/ مدرسببة الحسببين"تفاصببيل ذلببك فببي القسببم الثالببث موضببوعة 

مببن أيببن : قلببت. دينببار 24بببديال عنببه، عببرض علببّي أمببر تسببديد مببا بقببي عليببه للمطبعببة 

وكيف؟ ليس لبدينا غيبر الحبانوت، ورأسبماله مبن الطلببة، وأرباحبه نهايبة السبنة تبوزع 

قيمة السبهم مئبة فلبس، فكيبف إذن . من أسهم بنسبة معينة للمدرسة والتالميذ حسبما دفع
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والثانيبة  -المبدير-أتصرف؟ وأمر آخر، إنبه عمبل لوحبة عنبوان دائبرة، إحبداها لغرفتبه 

قلبت ألبم تببع مبن ! وعملت بالزنكوغراف في إيران، كلفتا ثمانيبة عشبر دينبار. للمعاون

رحته أنبي صبا. دينار ويمكنبك أن تبيبع وتسبدد 09أجاب إن الطبع كلفني . الكراس شيئا

وربمببا اضببطررت لبيعهببا بببالوزن علببى البقببالين أو . أكببره أن أجبببر الطلبببة علببى هببذا

 ً  ، وشهادة المعلمين، دببرت مبا"دمحم السماوي"وبتوسط مدير المعارف . توزيعها مجانا

. على النقص الذي وجدته في القرطاسية التي تزود بها المدرسبة التالميبذ  بذمته عالوة

والتف المعلمون حبولي، حتبى أن . اه معاونا إلدارة مدرسة العباسانتهى التسليم وودعن

أكثرهم هجر الغرفة الخاصة بهم إال عندما ينشغل بالتحضير ولتصليح وظائف التالميذ 

وقام المعلمون يساندوني، وألنبي ال أحبب التحيبز، كتببت كلمبة انطبوت . أو االمتحانات

مين، وتوجههم لبذر الجهبود فبي رفبع على اقتراح أراه ذا أهمية في ترصين وحدة المعل

كبان أهبم مبا فيهبا منبع التحبدث والنقباش فبي أمبور السياسبة، وسبيرة . مستوى المدرسبة

وعببرض اآلراء فببي تلببك االتجاهببات داخببل المدرسببة، وأنببتم أحببرار حينمببا . األحببزاب

 . وأخذت تواقيعهم جميعا على هذا. تخرجون من المدرسة

ين الببذين يوالببون الشببيوعيين ثببائرا غاضبببا، ومببا مببرت أيببام حتببى جبباء أحببد المعلمبب

لثلبة مبن  -وهو إيراني األصل-..." جواد "وطلب مني أن أسارع ألستمع حديث المعلم 

. المعلمين هم في الواقع ال ينتمون إلى فئة سياسية ولكنهم ال يميلبون مطلقبا إلبى اليسبار

قلبت ! اليسباروسارعت، فوجدته يتحدث بحماس، ناقبدا شباتما وطاعنبا ببأخالق مؤيبدي 

ألم توقع على ما عرضته عليكم من وجوب تجنب الخوض : ولم يكن قد أحس إني خلفه

هذا المعلم نفسه ارتكبب حماقبة ! بمثل هذا؟ وال أخفي إني همزته بكلمة عن أيام طفولته

لقد كاد بعبض الطلببة أن يسبببوا لبه شبرا . أخرى، وكنت مجازاً ألمر يخصني في بغداد

ففي الوقت الذي كان عبد الكريم قاسم مبا يبزال يتمتبع بشبعبية . مامستطيرا، وبالء عظي

 -ديمقراطية وسالم وعيني كريم لألمام-و  -يا حبيب الماليين-واسعة، والناس يرددون 

أصبغر أبنباء السبيد كباظم النقيبب -يعثر هذا المعلم أثناء ما كبان فبي الصبف علبى تلميبذ 

أنعبل أببوك ال )وبصق عليهبا وشبتمه  يحمل بيده صورة قاسم فأخذها منه -ويدعى علي

ورماها في سلة المهمالت، ثبم انهبال علبى ثالثبة طبالب، كبانوا شبركاء فبي ( أبو الزنيم

 ...حمل الصورة واللهو بها،  ضربا ولكما وسيال من الشتائم 

حببين انتهببى الببدرس، عمببد هببؤالء التالميببذ الصببغار إلببى جمببع الصببور الممزقببة 

محفزين بقيبة طبالب المدرسبة بأخبذ الثبأر وانتصبارا  وخرجوا يهتفون بأصوات عالية،

! ـبطمگإنهم يصيحون أحضروا حبال لنسحل هذا العجمي المـ". الزعيم"لكرامة صورة 

حين حضبرت، اسبتدعيت التالميبذ السبتجوابهم، . ولم يهدئهم المعلمون إال بشق األنفس

أمبا . لمعلبمواقسبم بأقبدس مقبدس عنبدي إنبي حرفبت إفباداتهم لصبالح ا. نجحت مع أثنين

فأصبر إنبه هبو البذي يكتبب الجبواب، . الثالث وكان أبن شخصية من شخصيات كربالء

. على إي حال، دبرت األمر لصالح هذا المعلبم، واسبتدعيته أيضبا. وما علّي إال السؤال

أنا ال أرضى أن تكون ضحية لمثل ما حدث، مبا الصبورة؟ : أنبته على موقفه، وقلت له

سقط علبى األرض، فبال يلتفبت إليهبا الكثيبرون، فكيبف نضبحي إن ورقة من القرآن قد ت
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. بك من أجل صورة إنسان؟ ولكبن عتببي عليبك أن تثيبر سبخط هبؤالء الصبغار الجهلبة

يا أخي آني أتخبل يوم بالسنة، شمدريني تجبي المناسببة ويَّ هبا : أجاب بالحرف الواحد

 !الكلب أبن الكلب

ومبا أكثبر عبديمي الذمبة، أن . ا مسبؤولهأنا قمت بالتحقيق حماية لنفسي وللمعلم فأنب

وجبباء دور التربيببة التببي أرسببلت المفتشببين . يشببيعوا الحببادث ويضببيفوا إليببه مببن تلفببيقهم

األول معببروف بالحيبباد واالنعزاليببة، والثبباني ". كبباظم الزعيببري"و " حسببين الببداقوق"

وال وأكبدت علبيهم أن ال يأخبذوا ببأق. محمول على القوميين ولكنه رجل متزن ومسبتقيم

وانتهبى األمبر بتوجيبه التربيبة إلبى هبذا . الصغار، فأكدوا لي إنهبم مرتباحون لتحقيقباتي

 -حسببب إدعببائهم-المعلببم تنبيهببا لضببربه أولئببك التالميببذ ضببربا مبرحببا، وركببال بقدميببه 

 .وشهادة بعض زمالئهم

وأدرك ذلبك منبه، صبار بعبض األفبراد ممبن يُحسبن " قاسبم"حين أتضبح انحبراف 

يع، ال يتحرجون من التحرش بمن هم محسوبون على هذه الفئة أو دروب التحول السر

واشتد التخبط، ودار بعض المعلمين ممن كان يساندني وجهبه عنبي، . تلك، وال راٍد لهم

أيضا ألنه كان يطمح أن يكون هو المدير، مع العلم رجحت " حمزة عمران"والمعاون 

ي عصبببرا وبأشبببراف لمبببدير المعبببارف أن نشبببطر المدرسبببة شبببطرين صبببباحي والثبببان

أكد لي بأن هذا رأيه، وإن بناية توشبك علبى " دمحم السماوي"مدير التربية . المعاون هذا

لكنهم بدون رادع من ضمير، قباموا بعمبل إجرامبي، وبواسبطة . االنتهاء ستخصص له

وقببل تلبك " فبؤاد عبارف"متصبرف اللبواء بعبد انتقبال " عببود الشبوك"من يبؤثر علبى 

وهو بدوره طالب أن توعز الجهات المختصة إلى . ر معقولة تماماالنميمة رغم إنها غي

وجرى هذا وأنا على رسلي، لم يصلني أي تلميح . مدققي المالية ورفعهم التقرير الالزم

 .ال من مدير المعارف الذي كان يثق بي وال من أحد آخر

جبباءني إلبببى البيببت إثببر عبببودتي مببن مديريبببة " دمحم المسبببلماني"فببراش المدرسببة 

حتببى تبببدأ . المعببارف، والمدرسببة كانببت قببد انتهببت كببل أعمالهببا، لكنببا ملتزمببون بالببدوام

أخبرني الفراش عن وصول أثنين من المبدققين . العطلة الصيفية بدايتها المقررة رسميا

تدرجوا مبن إلقباء نظبرة علبى . صحبة محاسب المديرية، لم يصرحوا بالغرض مباشرة

ثبم ! إلى تبرميم، ثبم مبا لبم يعبد غيبر أخشباب محطمبة ملفة األثاث ثم األثاث الذي يحتاج

كببان اثنبان منهبا جديبدة، أمبا حنفياتهبا فغيببر . توجهبوا إلبى ِحبباب المباء. وهنبا المضبحك

 .استجوبوا الفراش الذي جلبها من بغداد. موجودة

 لماذا من بغداد؟ -

 .ألنه ال يوجد مثلها هنا -

 من أعطاك الثمن وأجور السفر وكم كان ذلك؟ -

فلبس ومعبي وصبل كتببه المبدير وتبرك فراغبا  699دير المدرسة، وثمن الواحدم -

 .ألسم البائع والثمن
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. وكان هذا البائع قد وقع بحبر يختلف عن حبر قلمي، أما الخط فواضبح االخبتالف

 06إن فيبه حنفيبات قببل : سألوا عن الحنفيات، فجلب لهبم كبيبر الفراشبين، زنببيال، قبال

إنهبا حنفيبات الِحبباب الجديبدة، إن الطلببة : ثنتبين منهبا، قبالفضبحكوا ثبم سبلمهم ا. عاما

بحكببم عبببثهم يضببعون أرجلهببم ليسببتخرجوا المبباء مببن داخببل الحببب فببتحطم موضببعها 

 .وسقطت

وعبباد المببدققان والمحاسببب إلببى المديريببة يسببخرون بامتعبباض، كيببف يُسببتدعون 

" السبماوي دمحم"وعلبق السبيد المبدير . ألمور تافهة ومجيئهم طبعا يقتضبي مخصصبات

أضف إلى هذا، إن في هذه المدرسبة طابعتبان عرببي وإنكليبزي وثالثبة رونيبو : ساخرا

وراديببو، وطباخببات كببولمن وقببدور وأوانببي، ولببم يسببرق مببن هببذه ويسببرق حنفيببة مبباء 

 .إنها عثرة المخبرين ألنهم مبطلون: أجاب أحدهم! حباب

 -يعنيني-أن فالن  عبود الشوك أتصل قبل مجيء المدققين، بمدير المعارف يخبره

مازلببت علببى : رد المببدير! وسأكسببر ظهببره -حرامببي-الببذي ألتزمتببه، سببأثبت لببك إنببه 

وقصدت مدير المعارف بطلب إعفائي من ! وثوقي واستغرب إنك تصدق المخبر اآلفك

فهدأني مستغربا، ألم يكن خصومك ذاقوا مرارة فشلهم . اإلدارة، وكان هذا للمرة الثانية

: قبال. أوثر أن أعيش مع زمالئي علبى المحببة واالحتبرام المتببادلإني : قلت! المزري

 . وجاء دور آَخر. فوافقت. إذن أرجئ هذا لبداية السنة الدراسية القادمة

لبي . مدير المعارف دمحم السبماوي نقبل، وعباد إلبى المديريبة السبيد كباظم القزوينبي

أسببتاذي جعفببر معببه صببلة قديمببة، قبببل أن أكببون معلمببا، بواسببطة الصببحفي المعببروف 

وزرتبه ". الهباتف"ثبم " الراعي"الخليلي، إذ تعارفت وإياه بالتزامي الكثير في صحيفة 

، وفبي المناسببات التبي احتجبت "الناصبرية"وحدي حين عين مبديرا لمعبارف المنتفبك 

فيهببا مناصببرته قببدمت لببه بضببعة أبيببات شببعر لمحببت إلببى عالقتببه بببآل الشبببيبي بأجببداده 

 :بيت األخير منهاالقزوينيين، وخاطبته بال

 مذذذذذذا  ذذذذذذتاع حذذذذذذق خلفذذذذذذه طذذذذذذتال 

 

 فاطلبذذذذذه لذذذذذي يذذذذذا حسذذذذذن السذذذذذيرة 

ومسباعدتك  -!شببيبي، شبيعي وشبيوعي-يا علي، أنت مبتلى بثالث شينات : وعلق 

وقبل تموز كانت عالقتي به وثيقة، حتى إذا تقدمت . لهذا صعبة ومع ذلك سأبذل جهدي

وحين عباد ثانيبة بعبد السبماوي، قصبد . على رأس القائمة المهنية، قلب لي ظهر المجن

في نادي النقابة سأل عنبي مباشبرة، . معقلينالنقابة يحوطه ثلة من الرجعيين مكشدين و

وقصبدته فبي اليبوم ! يببدو أنبه علبم بمقبدمي فبولى األدببار: أجباب. فقيل له ال يأتي دائما

وقبد . أنا أكره االعتداء، والضغينة والغيببة. إني دائما أعتز بنفسي يا أستاذ: قلت. التالي

أزهد من يكون بمنصب إدارة نقل لي ما تجل عنه ومع مثلي، وعالقتي القديمة بك وأنا 

وألبرهن لك على هذا راجع ملفتي ستجد قدمت . أو نقابة، إني أفضل عليها ود زمالئي

األولى خالل عطلة نصف السنة، والثانية بعبد ". السماوي"استقالتين، أيام وجود سلفك 

انتهبباء السببنة، وكببان تعيينببي لببإلدارة بعببد حركببة الشببواف مفاجئببا، وقببد صببادفت عطلببة 

". العبزة"إلبى مدرسبتي السبابقة  -5/09/0089-ونقلت في السنة الجديدة . السنةنصف 
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وأرَسببل إلببى إدارة المدرسببة بِعَببدَم تكليفببي بتببدريس اللغببة العربيببة، ألن المببومى إليببه ال 

كيببف أتنكببر لعروبتببي وقببوميتي وأنببا : ضببحكت سبباخرا! يببوالي الفكببر القببومي العربببي

م مببن أجببل الحريببة واالسببتقالل وجهببادهم ومببن ال يعببرف آل الشبببيبي وجهببوده. عربببي

وعهبد المبدير إلبّي بتبدريس . المدون والمشهود لهم فبي تبأريخ العبراق وثبورة العشبرين

 .في صفي الخامس والسادس" المدنية"الصف الثالث ودرس 

في هذه الكراريس الجديدة، كل ما يكرهه الرجعيون والمعادون . شكرا وألف شكر

حقبا إن . قوق الطبقة العاملة، الحريات في كافبة المجباالتعن الدستور، عن ح. للتجديد

الحاقدين جهلة، يعميهم جهلهم، وطبعهم اللئبيم ال يبدركون الحقبائق، وال دروب الخيبر، 

هبم ال يفهمبون أن المجبال . وكثيرا ما يخطئبون فبي نصبب الشبراك، فقبد أعمباهم الحقبد

! تباب القواعبد والقبراءةولبيس فبي ك" المدنيبة"للحديث والتوجيبه السياسبي فبي تبدريس 

 !والغريب إن مدير المعارف ساندهم على هذا

 

  هذا االهتمام بالفوز، ومكسب املعلمني زيادة احلصص

لقد أنظم للجبهة التعليمية بعض الذين كانوا ذيوال لرجال العهد الملكي أمثال حسين 

ارسي الخزرجي، صالح المانع، صاحب الوكيل، وبعض المعلمين الذين هم من أصل ف

أمبا المبدرس فاضبل زينبي فقبد كبان . مثل جواد باقر، مهدي باقر أببو غبراش، وأمثبالهم

حسبين . نبيال وأشبه مبا يكبون ببين أعضباء وممثلبي تلبك الجبهبة بزهبرة لكنهبا منكمشبة

أعطببى التوبببة . الخزرجببي موظببف فببي ذاتيببة المعببارف، حببين كببان طالبببا كببان شببيوعيا

وهو أحد األقطاب الذين استغلوا جمعية . لك العهدكان ذكيا فخدم بقلمه ذ. بواسطة والده

وخالل خوضهم االنتخابات كان يتجول فبي مبدارس البنبات، يهبدد المعلمبات . المعلمين

ومسبؤول القبوميين العبرب يقبول بزهبو . ويأخذ تواقيعهن على البوالء للجبهبة التعليميبة

فاوضبات كانبت ولكبن الم(. المعلمون ورق كبارتون، وسبنفوز حتمبا ألن السبلطة معنبا)

ال أمبان " قاسبم"مستمرة بين الجهات المتنافسة لتوحيد العمل فبي قائمبة مهنيبة، فسبلطة 

البببوزير منبببع الدعايبببة، ولكبببن الجبهبببة التعليميبببة مسبببتمرة . وهبببم يعلمبببون ذلبببك. لهبببا

الياخبذ -رجل بسيط شعاره البذي يعظنبي ببه " مهدي علي"مدير مدرستي . باجتماعاتها

. ببدي لبي النصبح، حبذار مبن ترشبيح نفسبك لهبذه االنتخابباتأخذ ي. -!أمنه يصير عمنه

 !أرادوا هذا مني واستجيب دفعا للضرر: ولماذا ترشح نفسك وأنت تلعنهم؟ قال: قلت

، إلببى حببد التعببدي بالضببرب، -09/2/0080-واشببتدت االسببتفزازات يببوم االنتخابببات 

ذكببر "..." )رأيببت ِعببراك . ورمببي الرصبباص بببالهواء، وجببر أحببد مؤيببدينا علببى األرض

وهي عائلة نجفية مرموقة ومحترمة فضلت عبدم ذكرهبا . والدي أسم عائلته ولم يذكر اسمه

متقلبدا وشباحا، ( المحقبق./ حتى ال يساء قصد الوالد بسبب سلوك أخالقي  شباذ ألحبد أبنائهبا

ودافعا صدره، فاشمأزت نفسي، إذ تذكرت أسباب فصله من التعليم حبين وشبى الفبراش ببه 

مدرسة وابن رئيس القريبة، ولمبا رأى مبدير المعبارف الحبال بعينبه أصبدر فصبله وبمدير ال

القضبايا . لكنبه أعيبد بعبد عبام(. المحقبق"/ وما نصيبي أنا"ذكر الحادث في الدرب الطويل )

 .الخلقية ال تهتم بها دوائر العهد المباد، إذا كانت من فرد ينتمي للطبقة الموالية
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والبعبث ". عببد األميبر الوكيبل"ميون العرب، مثلهم وبعد تآلف أربع فئات فاز القو

أعضبباء النقابببة فببي ". فاضببل زينببي"، والعربببي االشببتراكي مببثلهم "شبباكر أمببين"مثلببه 

ت منهم واحد وعشرون ألف وتغيب عشرة آالف، فنسبة  القطر واحد وثالثون ألف صوَّ

 %. 4بينما هم في انتخابات العام الماضي % 00الغائبين 

مكتسبببب عاجبببل بفضبببل األعضببباء الجبببدد، فقبببد بُلغبببت المبببدارس اليبببوم وببببدا لنبببا 

حصة للمدرس  25حصة لمعلمي االبتدائية، و 02عن حصص الدروس  02/0/0080

بعبد أن . في المتوسطة واإلعدادية، فكانت فاتحبة عهبد الجبهبة ومبن مكتسببات جهودهبا

ببة صبارت بجهبود النقا. 25أو  20كنا نتمتع بحصص مريحة فقد تكبون حصبة الواحبد 

. ، وألقى الزعيم كلمته00/2/0080وحضرنا المؤتمر في . استراحتنا ساعتين أسبوعيا

وبببدت حركببة التفاتببات ( ربمببا يببود الببذين كفببروا لببو كببانوا مسببلمين)بببدأ كلمتببه باآليببة 

تبرى مبن هبم البذين كفبروا يبا حضبرة البزعيم؟ تباله وزيبر . وابتسامات من المبؤتمرين

وقد أستعرض ما لقبي المعلمبون مبن أجبل التنظبيم النقبابي، . المعارف ثم النقيب السابق

وضحكنا من الزعيم حين مد يده إلى كأس الماء، وسبأل المبؤتمرين، . وما حققته النقابة

وحضبر مسباء وألقبى . لم يشبرب لكنبه ببّل فمبه. من منكم صائم؟ فرفع األكثرون أيديهم

المببؤتمرين نقبباش، كلمببة اسببتمرت أكثببر مببن سبباعة، وطببال مكوثببه، وجببرى بينببه وبببين 

وحين ألقى السكرتير السابق تقريبره، كانبت وجبوه ". الوحدة العربية"طالب بعضهم بـ 

وعنبدما أعتبرض أحبدهم عببر عبن الهيبأة السبابقة ببـ . بعض المؤتمرين تضبحك هازئبة

 .إنه تعبير غير مهذب" المندثرة"
 

    إىل دياىل

شببرطة األمببن  حضببر إلببى ببباب داري ثلببة مببن 04/8/0080صببباح يببوم الخمببيس 

هنباك وجبدت البزميلين جليبل السبهروردي وعلبي . وبسيارة مسلحة أخذت إلى الموقبف

عبد الحسين عجام، ونحن الثالثة لم تكن لنا أبدا عضوية أو انتماء للحزب الشيوعي أو 

 -نحبن الثالثبة-وقد اعتقل قبل أيام المدرس عبد هللا الخطيب، وبعد يبومين علمنبا . غيره

 ! ناانه أُمر بأبعاد

وجبه إلينبا كاتبب  -بغبداد–يوم السببت البذي وصبلنا ببه إلبى مركبز شبرطة السبراي 

مببن الجبهببة : تملمببل ضبباحكا وقببال. أنببتم مببن أي فئببة؟ أجبنببا معلمببين: الشببرطة سببؤال

خلببص يعنببي شببيوعيين، قولوهببا مببن أول، : فصبباح. التعليميبة، أو المهنيببة؟ قلنببا المهنيببة

 .حتى نعرف ويامن نخليكم

عببدد كبيببر مببن الموقبببوفين، بعضببهم ألنببه شبببيوعي،  عصر، استقبلناومكثنا حتى ال

حدثني عما لقي وكشف لي ما لقي من عذاب حتبى إنهبم كبانوا يشبدون آلتبه بخبيط قبوي 

كخبيط "...." أكثر من ساعتين، فإذا أصابه حصر البول زادت آالمه، وبالنتيجبة صبار 

ين فبإنهم مببن المحسببوبين أمببا أكثبر الموقببوف! وأصببيب بااللتهباب المجبباري البوليبة. ببال

 .على القائمة المهنية
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قببل أن تتحبرك ". صالح أحمد السبامرائي"صحبنا شرطي واحد ومعاون الشرطة 

وحبين تجباوزت . فأجبناه، مشفوعة بنكبات. أحب أن أتعرف على أسمائكم: السيارة قال

على أمر الشرطي الذي كان قد ركب معنا وقابضا . السيارة حدود بغداد، أوقف السيارة

أنببتم : قببال. بندقيتببه بيببده أن يتحببول إلببى مكببان بصببدر السببيارة، وتحببول هببو إلببى جانبنببا

فالتقاليببد السببائدة تحاربهببا، . يببا أخببوان الشببيوعية ال يمكببن أن تنمببو فببي بالدنببا. ظرفبباء

 . واالستعمار أيضا، ومفاهيمها عسيرة على مجتمعنا

-فئات المناوئة للشبيوعية ولكن الغريب أنكم تعتبرون كل من ال ينضم إلى ال: قلت

. نحبن الثالثبة اآلن حبين نقبول لبك لسبنا شبيوعيين، فإننبا ال نقولهبا خوفبا، أببداً  -شيوعي

بدال من اسبتنكارك -وعليك أن تستغرب . ونحن نقولها بصراحة إننا نؤمن بحرية الفكر

كيف تكونت جبهة االتحباد البوطني مبن أحبزاب ال تبؤمن بالشبيوعية  -لوجود شيوعيين

وإن انفبراط عقبد الجبهبة أفسبح المجبال أكثبر ". الحبزب الشبيوعي"ه الجبهبة مبع في هبذ

 .الستبداد عبد الكريم قاسم

وهبو يضبحك مبن مجريبات " لجبواهريادمحم مهبدي "وتطرق إلبى توقيبف الشباعر 

 :األمور، إن توقيفه ألنه قال عنه الرجل في قصيدته يوم تصدوا له

 لذذذذك الحيذذذذاة رفاهذذذذتا أي ذذذذتا الرجذذذذتل

 

 استسذذذا ت لحمذذذك الشذذذلل وللكذذذ  

قال الشاعر هذه يوم تصدى نفر من األحزاب القومية، في مقبدمتهم حبزب البعبث،  

وفبّر " عببد الوهباب الغريبري"فأصيب بيده، بينما قتل أحبد المتبآمرين " قاسم"الغتيال 

انكى من التوقيف أن يبأمر : وعقب. 4/09/0040وقد حدثت هذه المحاولة في . الباقون

 .وتنشر هذا الجرائد تنكيال وهزًءا بالشاعر. بكفالة قدرها خمسون فلسا بإطالق سراحه

طلببب المعبباون أن . وصببلنا مركببز شببرطة بعقوبببة غروبببا، لببم نجببد غيببر شببرطيين

قبل كل شيء ناد لي شرطيا : حين حضر قال صاحبنا. يبلغوا المعاون الخفر والمفوض

وطلب . على حسابي أنا كال: فأصر المفوض. على حسابي" كباب ولبن"يجلب العشاء 

أنبا . إنهبم أدبباء فضبالء: وهبو يثنبي علينبا! أن يهيأ لنا فراش النوم، وفي سباحة المركبز

مطمئن إلى حد لو قلنا لهبم كبل يبذهب إلبى البلبد البذي تقبرر أن يقضبي فيبه مبدة اإلبعباد 

 !لذهب بدون صحبة شرطي

مبن هبواة . بصبراحة، أنبا لبم أصبادف فبي حيباتي مثلبك فبي سبلك الشبرطة: قلت له

متابعتك لألوضاع السياسية، ورأيبك : قلت. أنا كذلك: قال. الشعر وحفاظه، وربما تنظم

إنها شرط . حرية الفكر ال يصح ألي إنسان أن يستنكرها: ولكني أقول. فيها رائع أيضا

وفبي الصبباح افترقنبا كبل إلبى . إنساني في تطور األمة والوصبول إلبى الحيباة األفضبل

. بينما عاد هو إلى بغداد في نفس الليلبة. مدة التي ال نعلم ما مداهاحيث سيقيم ويقضي ال

 !وكم تمنيت أن ألتقي به ثانية
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    البلد الطيب

في الخالص، بعد اإلجراءات الخاصة بالشرطة، توجبه ببي شبرطي ببأمر المعباون 

، وأختبار لبي "حسبن الحبداد"يبديره رجبل حبداد أيضبا يبدعى " جبواد الحبداد"إلى فندق 

بمبرور " صباحب"يدعى هذا الشرطي . غرفة، وأبدل شراشف الفراش والمخدةالرجل 

األيام تأكدت من تصبرفاته معبي، وتنبيهبي إلبى أراذل مبن نباس البلبد، إنبه طيبب للغايبة 

فلس، سبقفها مبن الخشبب وحصبر  899أجرة الغرفة زهيدة جدا إنها لم تزد على . معي

السطح، نزل الغبار النباعم علبى كلما قفز قط من الشرفة إلى أرض ". بواري"القصب 

 .وجهي منها، فغلفت السقف على حسابي بالورق

وعنببد الغببداء كلفببت بببن حسببن الحببداد . اليببوم األول قضببيت النهببار كلببه فببي الغرفببة

بعبد الغبروب نزلبت إلبى المقهبى، . أن يجلب لي تكة وطماطبة مشبوية مبع الخببز" دمحم"

لمت علبى جبالس المقهبى، ردّوا تحت الفندق مبن جانبب الشبارع العبام، حبين دخلبت سب

مسباكم هللا -وبدأوا على العبادة الجاريبة عنبد أمثبالهم . علّي التحية بوجوه متهللة باسمين

في اليوم الثاني طرق علّي البباب مبأمور البريبد، وقبد أعتبدت أن أتركهبا شببه . -بالخير

حباج " كان ظريفا لطيفا، قدم لبي نفسبه. دخل وصافحني وكأنه مسبوق بمعرفتي. مغلقة

ثم دعاني . ومنذ عينت أنا هنا"حاج بريد"من األعظمية، أدعى هنا " عبد الرحمن مجيد

 . إلى الغداء عنده لليوم التالي

يدعي بعض أهل الخالص من الشباب إنه جاسوس، لذا هم يبتعدون عن أي حديث 

تأكدت من عدم صحة هذه التهمبة، . ويبالغ بعضهم أنه جاسوس لالنكليز. سياسي أمامه

ولكنه بسببها مرهوب الجانب ومحترم، وقد وجدته سمحا كريما ال يتأخر عبن مسباعدة 

أنا ال أتخبوف مبن النباس مهمبا كانبت سبمتهم، وقبد جرببت نفسبي . من يرجوه المساعدة

بعبد الغبداء . إني أستطيع أن أببدل مبا فبي أذهبان بعضبهم عنبي، وأكسبب محببتهم. كثيرا

مامبا كمببا فهمبتهم مببن أحباديثهم ومظبباهرهم، حبدثني الرجبل كثيببرا عبن البلببد وسبكانه، ت

صحيح أنه ال يوجد بلد يخلو من خبثاء . وتحياتهم لي، ونظراتهم التي كانت بريئة تماما

وبمقبدار مبا أهلهبا بسبطاء وطيببون، فبأن البلبدة وهبي قضباء، . وأنذال يفوقون العقبارب

، خاصببة مببا وفيهببا ذوو ثببروة أيضببا، إال أنهببا عمومببا عاديببة فببي المببباني، وقببذرة جببدا

. ونبهني الحباج بريبد إلبى بعبض العقبارب، ببل هبم أفباعي". الدرابين"نصطلح عليه بـ 

بجانببه علبَوجي آخبر، لكنبه . العلَوجي األعور مقابل الفندق، كان ينظبر إلبي بعبين حاقبد

طيب للغاية، فلقد عرض علي الجلوس في علوته حين سلمت عليه وأجبته، ولم يتحرج 

وعلببل السبببب، أن لببه ولببدا برتبببة ضببابط مببن . لمالحظببةأن يبببدي عببن جبباره نفببس ا

فأوضبحت لهبذا الرجبل، إن أشبد . العسكريين، وابنه الذي يسباعده شبديد العبداء ألمثالبك

وال . أنا يا حباج مبالي أيبة عالقبة بمبا يظنبون ببي. الناس غباء، من يعادي من ال يعرف

حبق والباطبل كمبا يقبول ينبغي للمسلم أن يبني أفكاره عن اآلخرين دون إطالع، فبين ال

اإلمام علي أربع أصابع، أي أن عليه يرى ويسمع ويفهم ما سمع ثبم يحكبم مبا ال ينبافي 

 .الواقع الذي سمعه أو رآه
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من منتسببي الحبزب البوطني  "إبراهيم"وعن يسار الصاعد إلى الفندق بزاز يدعى

فسي إليه، لكنبي لم تمل ن. استقبلني هاشا باشا، وطلب أن أجلس قليال عنده. الديمقراطي

جاملته، لم أرتح له، ألنه حياني شافعا تحيته بنكتة تبنم عبن ذوق الغلمباني، كمبا سبماني 

 .ذلك منه جهل وسوء ذوق" النجفي"

بعد أيام دنا مني كثير من الشباب، هم طيبون لم يكشفوا عن أنفسهم، وكان حديثهم 

حببدهم مببن شبباب يببدعى وحببذرني أ. عببن العلببم والتعلببيم، ومببا يعانيببه المعلببم مببن متاعببب

يقصبد جبار -سل عنه أببا شباكر : وعلق آخر وقال. كان ينظر إلّي شزرا" عدنان عناد"

 ! كان هذا السافل إذا لقيني وحدي يسمعني كلمات نابية ويتوعدني! -باب الفندق

وعلمبت مبن حديثبه إنبه أيضبا مبن الحبزب . واقترب ذات يبوم منبي معلبم فبي سبني

طيببا، وقبد عبرض علبّي أن يسباعدني، فيأخبذ مالبسبي  كان رجال. الوطني الديمقراطي

وجاء إلى الفندق فعذلته، وفي اليوم الثاني استدعاه الحاكم علي . التي هي بحاجة للغسل

حتى ! هذا المتولي شديد الحنق ضد كل من يقال عنه انه سياسي وليس بقومي. المتولي

لعظيم ومبتهم بالشبيوعية، أو أنه جيء إليه بمعلم لمحاسبته من أهل المدينة، يدعى عبد ا

أنه حقيقة كذلك، وال غرابة فإن انكشاف ميول كثير من الشباب أسبابه انخداعهم بثورة 

تموز، التي أخذ زمامها عبد الكريم قاسم لينتقم من ذوي األفكار الديمقراطية والتقدمية، 

 .بزعامته الزائفة

اقترببت منبه وجدتبه مرة الح لي شيء أسود معلق على واجهة مطعم كبباب، ولمبا 

وقببد غطبباه جببيش  -مصببطلح شببعبي، أي الكبببد والببرئتين والقلببب مببن الببذبائح-معببالك 

تألمت كثيرا ألنبي كنبت أعبيش علبى الكبباب والتكبة، العتقبادي أن . عرمرم من الذباب

وحين رجعت أدراجي لحظت أن أحد ". االمراق"هؤالء ال يحسنون الطبخات األخرى 

. ا، يركض خلف بقرة قبد خطفبت مبن سبلته رغيبف خببزباعة الخبز من صبيان وصباي

وإثناء ركضه خلف البقرة، نهش حمار من رغيف آخر لقمبة، إذ زببره زميبل لصباحب 

كثير من األبقار والحمير تجوب الشوارع واألسواق، أما الكالب فحدث وال . تلك السلة

 .حرج

 

   فهم مضحك

كنت في األيبام األولبى إلقبامتي أحصبل علبى وجببات الغبذاء بواسبطة صباحب الفنبدق 

والبذباب، وباعبة الخببز، " المعبالق"وحين رأيت . كان إنسانا بسيطا وطيبا". حسن الحداد"

أضربت عن شراء أي شيء من تلبك المطباعم، وأبرقبت إلبى أبنبي أن يجلبب أوانبي الطببخ 

مببن بيتهببا -زات، واشببتريت منهببا بعببض األرغفببة وقصببدت إحببدى الخبببا. وعببدتها بأسببمائها

ومنذ ذلبك الحبين صبرت أهيبئ . ، وعشت خالل يومين على الخبز والجبن والشاي-مباشرة

في اليوم الثاني استدعاني صبديقي الحباج بريبد، هنباك قبص علبّي، . طعامي في أحسن حال

المقصبود فبي أن أمن بعقوبة أتصل بشرطة الخالص، طالبا التحقيق معي، ومعرفبة المعنبى 

 -مبأمور البريبد-ولما كانت دائرة البريد علبى علبم ". راديوك الترانزيستور وترمسك"كلمة 
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الواقببع إن تعبيببري كببان . وشببرطة الخببالص معببا، فقببد ردهببم صبباحبي بسببخريته المعروفببة

كبان يجبب أن أكتبب الراديبو . مغلوطا، وان لم يستعِص هذا الغلط، على أي إنسان يدقق فيبه

أذهان األمن حفظهم هللا ألمبن الشبعب، َحِسببتها شبفرة خطبرة، وربمبا تبأهبوا الصغير، لكن 

 . فسلمت والحمد هللا. إلنزال الضربة القاضية بي

فكنت أكثر من إرسال العرائض مباشرة، . لم أترك قضية إبعادي مستسلما لألهواء

أوجبب  ال بصيغة االسترحام، ببل بالتسباؤل عمبا. وبواسطة البريد المسجل، إلى الزعيم

هذا اإلجراء تارة، وبالتلميح إلى أنه شغب من جهة دأبها النفاق والشقاق، وابتكار التهم 

لمن يعرف حقيقة أصحابها، وليعيدونا تحت رحمبة الرجعيبة التبي أطاحبت ثبورة تمبوز 

 .وأكاتب كبير أسرتنا العالمة الجليل الشيخ دمحم رضا الشبيبي عن هذا أيضا. بكيانها

، فيشببكر "أنببا"فكببر أن يبببرز، علببى حسبباب هببذا المبعببد  مفببوض الشببرطة أيضببا

اسبتدعاني، وبلهجبة فجبة حبذرني أن ال أمشبي مبع أحبد، . المسؤولون له يقظته وحزمبه

 أين تريد في خروجك إلى نهاية البلد؟ : وسألني بغضب! وأن أخرج منفردا

حقببا، كنببت أتببنفس الصببعداء، واشببعر بالراحببة مببن كببابوس الغربببة، حيببث الفضبباء 

ع مببن جهببة الغببرب، ومنظببر الشببمس وهببي تغيببب وتختفببي وراء األفببق، ويرتسببم الواسبب

شعاعها األصفر الرائع على النخيل واألشجار، في جهة الشرق، ولكبن متوحبدا منفبردا 

وأهل البلد على طيبتهم التي تتجلى لي فبي ابتسباماتهم حبين أمبر علبيهم ُمسبلما أو حبين 

ولكنهم يرحببون ببي حبين أدنبو مبنهم يتجنبون الحديث معي . أشتري من بعضهم حاجة

 .لشراء حاجة

 .أعتقد أن هذا من حقي وغير محرم عليّ : قلت

 !إن لم تكف أتخذ إجراء بحقك، إجراءاً صارما: أجاب

المعلبم شبر، لبو أن هللا يخلصبنا مبن المعلبم، نخلبص مبن كبل : فصباح! جبرب: قلت

 وهل وصلت إلى هذه الوظيفة عن غير طريق المعلم؟ : قلت! شر

كببان المعبباون . ين التقيببت بالمعبباون، شببكوت إليببه سببوء معاملببة ذلببك المفببوضوحبب

موظفا مدركا لمسبؤوليته، وقبد أعفباني مبن التوقيبع اليبومي ثبالث " حسين علي العمر"

وكنبت تعرفبت عليبه خبالل وقبت أقضبيه فبي مخبزن بيبع، . مرات، واكتفى بمرة واحبدة

اعبة حركبة أنصبار السبالم، من جم" دمحم غني"بواسطة حاج بريد، وعلمت أن صاحبه 

 .وقد صارحني، إنه مسبوق بمعرفتي حين كان يحضر بعض االجتماعات
 

   وانتهت اإلقامة اجلربية

أتصل بي أهلي تلفونيا وأنبأوني بأن الجهات المسؤولة أنهت اإلقامة الجبرية عنبك 

فتوجهبت بعبد إعبالم معباون . وعن زميليبك، ولكبن مبع نقلكبم إلبى مديريبة تربيبة ديبالى

فأشبار علبّي معباون الشبرطة، لبو . شرطة القضاء إلى بعقوبة لمواجهبة مبدير المعبارف

، بحجببة وجببوب االستفسببار عببن سببيرتك حبباول المتصببرف عرقلببة إصببدار أمببر تعيينببك
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 .خالل مدة اإلقامة، قل له أستفسر من شرطة القضاء، وأنا عند هذا أزكيك

حينما دخلت على مدير المعارف قابلني الرجل بكل طيبة، ثبم أتصبل بالمتصبرف، 

أنا أختار : فقلت. أنه حتم عليَّ أن ال أصدر كتاب تعيينكم دون أخذ رأيه: بعد أن أعلمني

جبرت المكالمبة . وأرفض سواها حتى لو توقف تعييني. ة االبتدائية في الخالصالمدرس

إنببه اختببار : قببال المببدير! إنفيببه إلببى جلببوالء: فسببمعته يقببول. وأنببا واقببف قببرب التلفببون

 .إذن أرسله إليّ : فأجاب. الخالص وأنا أشهد أنه رجل مهذب، وأتعهد حسن سلوكه

فهبو . ي الشطرة ولبي ببه معرفبة تامبةمن أهال" حميد الحصونة"هذا المتصرف يدعى 

ممببن يراجببع بببأموره آل الشبببيبي شببأن الكثيببرين مببن وجهبباء تلببك الجهببات للببروابط الدينيببة 

دخلبت عليبه سبلمت فبرد . والمذهبية ولتبني الشيخ الشبيبي أمورهم لبدى المراجبع الحكوميبة

. عنببده وعبباود الحببديث مببع زائببرين. علببي السببالم، وصبببحني بببالخير وأشببار إلببّي بببالجلوس

وفجبأة قطبع حديثبه، . اثنان منهما كانبا علبى أعتباب الشبيخوخة، وشبابان يببدو أنهمبا ابناهمبا

! من قبال لبك أجلبس؟ وانهبال علبي بالسبب والشبتم، والبتهم. قم: وصاح. وتوجه إلّي بغضب

إنبه مسبتمر . وقفت قبرب البباب، وقبررت أن ال أغبض النظبر، وأن أرده مهمبا كلبف األمبر

أسبمعني أوال وأفعبل بعبد هبذا : قلت. أكسر رأسك. وعي، أنا رأيت ملفتكشي. بسبابه واتهامه

سبيادة المتصبرف، اسبمح لبه : قبال أحبد البرجلين. لكنه مسبتمر بصبياحه، وشبتائمه. ما شئت

 .يتكلم، وأسمع منه أوال

وحتبى لبو تكلبم اإلنسبان وادعبى فبي وقبت . الملفة ليست دليال أبدا: حين سكت قلت

أني نشأت أنبا : ألم تعلن أيام تموز األولى في الديوانية. فوظرف معين، فليس ذلك بكا

ألم تقل أثناء كلمة ألقيتها على تظباهرة شبيوعيين !. وفهد على رحلة واحدة في المدرسة

أنببا مببؤمن إنببك لسببت !". حتببى قببدور بيتنببا شببيوعية"فببي الديوانيببة لتأييببد ثببورة تمببوز 

فعببال ألي حببزب سياسببي شببيوعيا، رغببم مببا صببرحت بببه، وأنببا أيضببا لببيس لببي انتسبباب 

 . سري أو علني

هببذه الكلمببات فبباه بهببا فعببالً عنببد مهرجببان أنصببار السببالم وسببمعتها بببأذني إذ كنببت 

وتناقببل فببي الديوانيببة هببذه الكلمببات  . حاضببرا فببي المهرجببان، وألقببى هببو كلمببة مببوجزة

كمبا نقبل . الناس الذين احتكوا به أيام شغل منصب آمر الفرقة األولبى فبي أوائبل الثبورة

ربمبا كبان . عن بعضهم إنه كان يتحبدث عبن فهبد كثيبرا باعتبباره مبن أهبالي الناصبرية

واستحسبن ! يعتقد إن الشيوعيين سيحتلون المكان األول في مناصب ومؤسسات الدولبة

وجدتبه يضبحك . وغبادرت غرفتبه عائبدا إلبى المبدير. وتبدخال لتهدئتبه. الرجالن كلمتي

ضبيته خوش : قال للمدير. وكان هو. ونورن جرس التلف. كلهم مثله" عسكري"وعلق 

 !حكى لي كل شيء: أجاب المدير! ضبة

أما زميلنا عبد هللا مهدي الخطيب المدرس الذي كان قد أبعد قبلنبا فقبد بُبّت برفعهبا عنبه 

أمبا نحبن . هبو مبدرس أمبر نقلبه يعبود إلبى البوزارة. بعد أمد قصبير، وأعيبد إلبى حيبث كبان

للواء، معنى هذا أن ذوي النيات الحسنة فبي المديريبة، ببل فامرنا يعود إلى مديرية معارف ا

فبنحن . نفسه أيضا يرفض إعادتنا إلى حيث كنا لنعبيش مبع أهالينبا" كاظم القزويني"المدير 
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 . ما يخشاه على سلطانه وحاشيته

وبعد طول انتظار، ومراجعات تسلمت كتاب شرطة بعقوبة بموجب كتباب الحباكم 

بقببي أن تصببدر مديريببة المعببارف، إذ كببان أمرهببا . لجبريببةالعسببكري، بإنهبباء اإلقامببة ا

كمببا  05/0/0080وصببدر أمببر تعيينببي بتبباريخ . موقوفبا علببى صببدور الكتبباب المببذكور

واعتقببد أن األمببر متفببق عليببه مببن . اختببرت فببي مدرسببة الفتببوة االبتدائيببة فببي الخببالص

 .هاألعلى، ألن زميلي صدر أمر تعينهم كل حيث كانت إقامته دون أن يواجها

فالكليببة العسببكرية اليببوم . وال غرابببة فببي منطببق هببذا العسببكري، ال ألنببه عسببكري

قطعبت شبأوا بعيبدا، وخريجوهبا متفتحببو الذهنيبة، السياسبة والقضبية القوميبة والوطنيببة 

خصوصببا بعببد حركبببة نيسببان، والهفببوات الشببعبية بعببدها، فبببي . تلقببى اهتمامببا كبيببرا

والببذي . ة كببانون، وانتفاضببة تشببرينانتفاضببات الفالحببين، وانتفاضببة الشببعب فببي وثببب

أعرفبه مبذ كنببت فبي الناصببرية، فبي لقبباءاتي فبي بعببض دواويبن وجهائهببا، وفبي مكتببب 

، فقد علمت من أحاديث الكثيرين من الشبباب حبين يطبرأ ذكبره، "غالب فليح"المحامي 

بأنبه دخببل . يبوم رشبح نفسبه للنيابببة، وكبان حينبذاك مببدير منطقبة تجنيبد لببواء الناصبرية

ثبم إنبي . العسكرية أيبام كانبت تقببل أبنباء العشبائر مبن الصبف السبادس االبتبدائيالكلية 

أعببرف أن إبعادنببا تببم بسببعيه هببو، يببوم صببار أيببام ثببورة تمببوز آمببر للفرقببة األولببى فببي 

كان عدد من الحاقدين من كربالء يستقبلونه حين يبأتي، ويحيطبون ببه وكأنبه . الديوانية

نبا، أنبا وزمالئبي، بكبل نقيصبة وكبل باطبل وكبل وقبد مبألوا سبمعه باتهام. مفجر الثورة

فقد . كل منطقه يدل على سطحية تفكيره. شغب، وصار عند حسن تقديرهم فنفذ رغبتهم

وفي المدرسة الثانوية، قال لمديرها متبجحبا، . زار الخالص، يتفقد دوائرها ومؤسساتها

فبرد ! هأي مدرس من ذوله أدبسز، قل لي باسبمه حتبى أكسبر رأسب -:وهو شاب محترم

 ! العفو ال يوجد بين المدرسين غير الشباب النير المثقف المحترم: المدير

ويشاع أن أسباب نقله من آمرية الفرقبة األولبى إلبى متصبرف فبي لبواء ديبالى، إن 

عهببد إليبه بتنفيببذ قراراتبه، بعببد إعالنبه عببن تبعيبة الكويببت للعبراق، ممببا أحببدث " قاسبم"

. وعدم موافقبة األحبزاب الوطنيبة عبن هبذا أيضبا .ضجة في األوساط العربية والعالمية

أشبيع أن قاسبم عهبد إليبه غبزو الكويبت . وقد أبدت كل األحزاب رأيهبا فبي هبذه المسبألة

. أستطاع أن يفشي السر إلبى حكبام الكويبت" الحصونة"وإن . بمفاجأة حدد هو موعدها

مببا أشببيع  لببيس كببل مببا يشبباع ثابتببا وصببحيحا، ولكببن هببذا! وإنببه لقببي المكافببأة المناسبببة

 .وينفي بعضهم اإلشاعة، أنه لو كانت حقيقة ألنزل به قاسم شر عقوبة. بالمناسبة


 العودة 

كيفمببا يكببن مببن أمببر، وكيفمببا كببان أثببر اإلبعبباد الظببالم، وكيفمببا يكببن هببذا كلببه سببببا 

أجبل . لحرماني من عائلتي وأطفالي، وحرمانهم من الراعي الوحيد، والموجه األفضبل

أمبام . كيفما يكن كل هذا فإني أجد للصبر حالوة ال مرارة، وللصمود أمام المحبن فخبرا

نا من أجل شروقه علينا ما سبب لنا األمراض وحتى حكم ارتقبناه بفارغ الصبر، وتحمل
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 .الجوع، وكل لون من ألوان الحرمان واألذى

قبل إنهباء إقبامتي تعبرف علبي فتبى يبدعى هباتف دمحم علبي الحمبال، قبدم لبي نفسبه 

. وقبد رفعبت عنبه اإلقامبة الجبريبة". الخالصبي"مبعبد سياسبي ألنبي مبن جماعبة : وقال

ما يلزم لمعيشته عبالوة علبى مخصصبات الدولبة، إنهبا والخالصي لم ينسه، فقد وفر له 

وقص علي بال حرج ما كبان يقبوم ببه . مثلما خصص لي تماما، ربع دينار لليوم الواحد

. منبو غيبر الشبيوعيين: وهبو لببق-وضد مبن؟ أجباب  -:قلت! من اعتداء حسب األوامر

مبن هل ترى اآلن أنك قمت بعمبل مشبرف؟ ولبو أنبك عشبت بكسبب قوتبك . حسنا: قلت

ألبيس خيبرا مبن تحمبل وزر التعبدي واالعتبداء، . كما هو أسمك -حتى بالحمالة-تكسب 

هببذا صببحيح مببا عرفتببه إال عنببدما صببرت مبعببدا، وسببمعت  -:أجبباب. علببى أي مببواطن

 .أحاديث الناس

الشيخ مهبدي رجبل ديبن معبروف، شبارك فبي . والشيخ الخالصي ابن الشيخ مهدي

أمبا . لبى إيبران وعباد وفبي لسبانه لكنبة أعجميبةونفي أو هرب إ. الجهاد بثورة العشرين

هذا في وقت نحن  -مسألة الشهادة في اآلذان-أبنه هذا فمتهم بخدمة االستعمار ولذا أثار 

وهذه الشهادة ليست في الواقبع مبن جملبة اآلذان فبي األصبل . بأمس الحاجة إلى اإلتحاد

والمسبتعمر بحاجبة . الصفأما إثارتها في مثل هذا الوقت ال تؤدي إال إلى تفتيت وحدة 

 .إلى هذا التفتيت

في مراجعاتي لمديرية معبارف ديبالى كنبت أسبتعين بمبدير ذاتيبة التعلبيم االبتبدائي 

إن محاسب التعليم الثانوي سيد عباس يرغب بالتعرف عليبك فهبل  -:قال. ناجي شوكت

: توافببق، أن أبلغببه بوجببودك اآلن؟ حببين حضببر، وتببم التعببارف، جببابهني بسببؤال فببج

حيح أنببك ملحببد، وتتحببدث دائمببا بهببذا وبببدون وازع؟ إن أحببد الكببربالئيين، وأسببمه أصبب)

المقبال (. حسين فهمي الخزرجي  نشبر فبي جريبدة الحريبة وباسبمه الصبريح هبذا عنبك

كببان عببن مببدير المعببارف السببابق دمحم السببماوي وهببو لببيس مقبباال واحببدا وإنمببا سلسببلة 

كبان فبي ثانويبة النجبف . تهبازيوحسين الخزرجي، شباب ذكبي مطبالع لكنبه ان. مقاالت

فأخبذه  -كما أدعى هو أمام منظمه-وعلم أبوه بأمره " التحرر"طالبا وملتحق بمنظمات 

وبدأه " نحن والشيوعية"وأصبح بعد هذا معاديا فألف كتابه . بيده إلى الشرطة واستتابه

 (.ْصَحاُب اْليَـِمينِ َوأَْصَحاُب اْليَـِميِن َما أَ )من سورة الواقعة  24مستشهدا باآلية الكريمة 

وأنبت طبعببا لبم تعببرف . حبدث العاقببل بمبا ال يليبق فببإن صبدق قبل ال عقببل لبه: قلبت

مع إنبي قبد نشبرت سلسبلة مواضبيع فبي بعبض . اسمي قبل أن تقرأ مقال الخزرجي هذا

ومببن يقببرأ ألجببل . معنببى هببذا أن جاذبيببة معينببة تببربط بينببك وبببين الخزرجببي. الجرائببد

في المتابعة، عليه أن يقرأ عن كل اتجاه، ويتعبرف علبى كبل الحقيقة يجب أن ال يقصر 

هذا مبا أفهمبه أنبا، مثلمبا أفهبم أن مبن يبدعو لإللحباد أنبه مشبعوذ يريبد أن يصبرف . فكر

أذهان الناس عبن الببالء الكبيبر، االسبتعمار وأذناببه البذين صباروا يتبامى، ولكبنهم كمبا 

 .تهويش وهذه التهميبدو غير يائسين فهم يعملون بجد ونشاط وبمثل هذا ال

وبعد أن باشرت واسبتوفيت رواتببي، أخبذت إجبازة لمبدة ثالثبة أيبام، توجهبت فيهبا 
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ال ببأس هبذا . إلى أهلي في كربالء، ألسدد الديون التي تراكمت علّي خالل مبدة اإلبعباد

مببن بركببات الجمهوريببة التببي انتظرناهببا بفببارغ الصبببر، والزفببرات والببدموع وسببيول 

 .انتفاضاتهم ضد العهد الملكي الدماء من الشباب في

إلنجاز بعض األمبور التبي يجبب أن أسبارع فبي  -في كربالء-أثناء ما كنت أمشي 

إن مفبوض األمبن : قاال. في هذه األثناء تبعني شرطيان. إنجازها قبل أن تنتهي إجازتي

لكني أصررت على متابعة إنجاز مهماتي، كان آخرها فك رهينة . ثابت أمر بإحضارك

هبل لبديك كتباب بإنهباء : قبال ثاببت. حبين وصبلت دائبرة األمبن. ف الرهبونلدى مصبر

ال ولكنبي باشبرت فبي مدرسبة الخبالص بنباء علبى كتباب وجبه : قلبت. اإلقامة الجبريبة؟

لكنبي فبي هبذه الحبال ملبزم بتوقيفبك، إلبى : أجباب. إليها يشير إلى إنهاء اإلقامة الجبرية

 !حين وصول إعالم بإنهاء اإلقامة

أنببت نبباقم إن عببدت إلببى حريتبي؟ كيببف تفكببر إنببي أجتبباز ذلببك الطريببق لمبباذا : قلبت

ولكي تتأكد أتصل تلفونيا بالجهة المعنية، . وأنت تعرف جيدا إن عيون أمثالك ترصدني

 .ولكنه لم يقتنع إال بعد تدخل أحد المعاونين. إني مستعد لدفع أجور المكالمة

الواحبد منبا عليبه أن يكبون  فكبأن. لسبت أدري أيبة أمبة كبأمتي ال يعنيهبا االسبتقرار

حجبرا صببلدا، ال تهمبه ماجريببات حياتبه، وال لعببب الحكبام بمقدراتببه، فللحباكم وحببده أن 

. وعلينبا أن نكبون أراجبوزا، يحركنبا فنبرقص ونغنبي! يخطط ويطبق ما شاء له الخيال

وتتعببدد . فهببو المنقببذ، وابببن الشببعب البببار. ونعببدد لببه األسببماء. ونسبببح بحمببده وأفضبباله

 !واأللقاب حتى تتجاوز عدد أسماء هللا الحسنى األسماء

حتى إذا قضبى عليبه غبروره وغفلتبه، وحبل محلبه آخبر، انحبدر وهبو ال يعلبم إلبى 

. وشياطين األمة الذين رقصوا له هم أنفسهم الذين رقصوا للسابقين منهم. نفس المنحدر

أن يضع  هي. والدقلة مصطلح عامي" الدقلة"يعبر بعض الظرفاء عن هذا األسلوب بـ 

وضرب مبثال ألسبتاذ . المرء رأسه على األرض ويقلب نفسه من وضع إلى وضع آخر

انحببدر مببن الوسببط الروحبباني إلببى الطببراز الحببديث بعببد أن تخببرج مببن كليببات مصببر 

فتحول من نصير للملكية، وكبم تبباهى فبألقى . وحصل على شهادة الدكتوراه في اآلداب

لببى العببرش، وإذا بببه اشببتراكيا متحمسببا وقببد قصببيدة بمناسبببة مببيالد الملببك أو تنصببيبه ع

ال باس فقد سبق أن انضم . أنضم في تموز إلى أحد األحزاب مبدعة االشتراكية العربية

أنببا لببم "! دقلببة"ال عجببب إن المسببألة . إلببى حببزب اشببتراكي ومببوال للملببك بببنفس الوقببت

نفسبي أن تجنببت كبل السببل والمببادئ السياسبية، ورضبيت ل" الدقلبة"أعتنق هذا المببدأ 

أكتفي باالنفرادية، حتى يأذن هللا لهذا الشعب أن ال يعطبي قيباده إال لمبن يبؤمن ببه وإنبه 

 !صاحب الحق ويكون األمر شورى وليس زعامة

باشرت في المدرسة وكانت حصتي دروس العربية فبي صبفي السبادس والخبامس 

، وفبي األمثبال إنهبا لغبة اآلبباء واألجبداد. ولست بمدعي إن قلت أحبب العربيبة. والثاني

لغبة أمتبي لغبة أمبة العبرب، علبى مبر العصبور . -الينكر أصله نغبل-الشعبية مثال يقول 

إنهبا وفبي هبذا العصبر . والدهور لم تقو عاديات الزمن أن تضبعفها، أو تبدهور مكانتهبا
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وما تزال آدابهبا وعلومهبا وتاريخهبا مبنهال ينهبل منبه . تبدو بين لغات أمم العالم شامخة

فسبادتهم . األدب والمعرفبة، مبع مبا أصباب أبناءهبا مبن تشبتت وفرقبة وردةأهل العلبم و

أي والحبق إنهبا مظلمبة، ولشبدة ظالمهبا، صبار الفبارق " الفترة المظلمة"فترة عرفت بـ

ومبا كبان سببب كبل هبذا، إال لتنبافس . بيننا وبين األجبداد، كالبعبد ببين األرض والسبماء

، وتعبددت دولهبا، شبتت شبمل أبنائهبا فانهبارت وحبدتها. رجال منها على ناصبية الحكبم

بينما انتبهت أمم الغرب، إلى ما لدى أمتنا من كنوز المعرفة، فملكبت . النزاع والخصام

ولكن طبقاتها العليا . ناصية العلم، وطورت كل ذلك، فأصبحت وبيدها مفاتيح كل شيء

يبق السبالم غزتنا ال كما غزوناهم، غزوناهم فنشرنا العلم في أوساطهم، وأعلنا لهم طر

فقد حقن دمه وعرضه وماله، وحقبه فبي الحيباة كحبق . ومن قال ال إله إال هللا)باإلسالم 

ال فضببل لعربببي علببى أعجمببي وال )و( النبباس سواسببية كأسببنان المشببط)و( اآلخببرين

 (.إن أكرمكم عند هللا أتقاكم)و( ألبيض على اسود إال بالتقوى

واهتمببامهم بإطمبباعهم وشببهواتهم، وكانببت آلببتهم إلببى التسببلط علينببا، ظلببم حكامنببا، 

هبم . فكانت لهم التيجان، ولألجنبي سياسة األمور يسبنها ويشبرعها، وحكامنبا المنفبذون

يستغلون كنوز أراضينا وخيراتها، ولحكامنا منها ما يمكنهم من فرض سلطانهم علينبا، 

أشبعلوا فإذا ما استيقظت بقعة، ونبهت اآلخرين إلى سر البالء والمحنبة، أثباروا الفبتن و

نيرانهببا بببين أبنائهببا، فتببودي تلببك الفببتن بببأرواح المئببات بببل األلببوف مببن أجببل أن تبقببى 

فمتبى يبا تبرى تشبرق األرض، بنورهبا، وتعبم أرجاءنبا . التيجان والعروش المعارة لهم

إنه ليوم آٍت ال محالة، فالمستعمرون لم يستعمرونا . شمس الحرية، وتنهار دول العمالء

المببال علببى رقباب األغلبيببة مببن شبعوبهم، وقببد أدرك المسببتَغَلون إال حبين تسببلط أربباب 

حقيقة ومصدر الببالء، والشبعوب إن أدركبت الطريبق الالحبب إلبى الفبردوس المفقبود، 

وثببارت، يغببدُ األسببياد عندئببذ جرذانببا يغوصببون فببي الوحببل وفببي جحببور األرض، فببال 

 .اره قريبوإن غدا لناظ. البشرية كلها تنتظر يوما البد آت. يجدون النجاة
 

 هذا العام

أحببداث علببى بسبباطتها، بلبلببت . أحببوالي فببي مهبباب ريبباح -0082-أنببا فببي هببذا العببام 

فبي الوقبت البذي أنبا جديبد عهبد، بسببب مبا خلفبه . أفكاري، ألنها تتطلب مني جهودا أو ماالً 

كحلم األعزب ال يصببح )اإلبعاد، واإلقامة بعيدا عن أهلي، وراتبي كما يقول بعض األدباء 

 !(.ه إال على قذارة الثوب ونجاسة البدنمن

ممببا أسببتوجب أن أزوره ألسببتطلع ! فقببد أوقببف ولببدي دمحم بتهمببة حيببازة منشببور سببري

استوضبحت منبه مبا إذا . بدا لي منهكا، على وجهه صفرة شديدة وآثار كدمات. حقيقة األمر

رطي إن الشبب: فأصببر. وجادلتببه أريببد أن يعتببرف بببالواقع! لقببي مببن شببرطة األمببن مداعبببة

. قد قبض علي بباب البريد، وقد جئبت ألرمبي رسبالة إليبك" ناصر األسود"السري المدعو 

وأثناء تفتيشي عثروا على نداء يطالبب رئبيس الجمهوريبة بوقبف الحبرب ضبد األكبراد مبع 

وقد أدعيت أني عثبرت علبى البيبان فبي الطريبق، . بيان للحزب الشيوعي في طيات منديلي

أما عبن النبداء فأكبدت أنبي أؤمبن بالحبل السبلمي وأكبره . اظ بهودفعني حب اإلطالع لالحتف
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وبعد عرضبي . ثم أخذني هو وزميله بالدفع والضرب. الحروب ألنها تجلب البالء للشعوب

الذي أهانني، وسب وشتم أهلي كلهم بأقبذر الشبتائم، ثبم أمبر " دمحم جواد"على معاون األمن 

اعتبداء وضبرب لليلتبين : فأجباب. عبك الضبربسألته عما إذا كبانوا قبد اسبتعملوا م. بتوقيفي

متتاليتين، وتهديد ال أخالقي يتناسب مع أخالقهم المنحطبة، وكنبت حينهبا معبزوال عبن بقيبة 

 ! الزمالء

وكنت قد كلمبت الشبيخ الشببيبي فأرسبل إلبى شبمس . وأحيل إلى المجلس العرفي الثاني

خدعه أحد وهو ال يعلبم معنبى مبا بأن هذا طفل، ربما : الدين عبد هللا الحاكم في هذا المجلس

إلببى المجلببس العرفببي 28/4/0082وحضببرت يببوم السبببت. فوعببده أنببه سيسببامحه. كلببف بببه

وتراجعت عبن البباب ألقضبي حاجبة، لبم يسبتغرق وقتهبا أكثبر مبن . الثاني ونودي على دمحم

إنه حكم بالسبجن سبتة شبهور يقضبيها فبي سبجن : وأخبرني دقيقتين، خرج دمحم مع شرطي،

 . الكوت

وهنباك مجلبس آخبر برئاسبة . شمس الدين هذا مجلسه خاص ضد المتهمبين بالشبيوعية

 -إن صبح-طبعا هبذا مبن عبقريبة البزعيم وهبو ذو هبدف . لمحاكمة المتآمرين"  المهداوي"

ووجبدوا أن هبذا العهبد . ليشدد في الحزازات والعداء بين أبنباء الشبعب البذين رحببوا بتمبوز

لكبن الصبراع فبي هبذا العهبد البذي هللنبا لبه وكبرنبا . نيبةيبشر بالحرية بظل المنظمات الوط

تغير، واعتقدنا إن ما اندثر لن يعود واألغرب من كل هبذا إن الفئبات السياسبية التبي تنتظبر  

منها أن تقود الجماهير إلى أوضح السبل لتحقيبق وحبدتها فبي نظبام امبن ورفباه، كانبت تلبك 

 .ل بمسلك إثارة الحزازاتالفئات تثير النعرات، وتدفع الغوغاء في التوغ

قصدت ذات يوم الشهيد ماجد دمحم أمين ألكلفه في أمبر ولبدي دمحم، ولبم أكبن أعبرف أن 

فبي هبذه . شمس الدين عبد هللا ليس كحباكم فقبط وإنمبا هبو ذو انتمباء يعتببر ماجبد نقيضبا لبه

 إن سبيادة: فأجباب بانفعبال. فحكى لبه ماجبد عمبا جئبت مبن أجلبه" المهداوي"األثناء حضر 

الببزعيم تعمببد وجببود محكمتببين عسببكريتين، فيحببال مببن هببو محسببوب علببى الشببيوعيين إلببى 

هللا يعلبم مباذا سبنجني مبن . شمس الدين عبد هللا، ومن هو على الفئة األخرى إلى المهبداوي

 .هذه السياسة؟ الرجل قال هذا وزفر بعدها زفرة حادة

ة علبى الوقبت للبدوام ومبا وأعود إلى مدرستي، وبال تبجح إني مثابر وملتزم بالمحافظب

أنبا ال أكبابر وال أدعبي إن قلبت، إنبي أعشبق مهنتبي، وطالببي يحببونني وأنبا الغريبب . يلزم

وذكبر لبي انبه . حتى أن أحد طلبتي، حدثني بأسف عن حقبد أبيبه وأخيبه علبيّ . الجديد عليهم

ع، إنهم يخيفونه، ويحذرونبه أن ينزلبق وينجبر وينخبد. يحدثهم عني فيزجرونه زجرا شديدا

مبدير المدرسبة رجبل يريبد أن ال يبتهم بأنبه متسباهل وغيبر ! فهذا المعلم عدو للدين والوطن

طبعا مأتى خوفه هذا ليس من أولبي األمبر مباشبرة، وإنمبا خوفبه مبن المسبيطرين فبي . واع

بينمبا فباتهم إن . هذا القضاء البائس بالدعاية وبث التهم واإلشاعات ضد كبل مبن ال يشبايعهم

سي أن يعمل من أجبل الجميبع، وأن ال يعتمبد علبى سبمعه وحبده، ببل وأن ال أهم هدف للسيا

 .يتلقى من الذيول، وما أشد فقر تلك الذيول في المفاهيم الوطنية والسياسية القويمة

هذا يسبمعني كلمبات نابيبة، ويعبدني . حدثني بعضهم عن ماضيه" عدنان عناد"الشاب 
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إن كان حقبا ُجنِّبد " قادته ومنظميه"مجال لقلت لـِ  وأنا لو تهيأ لي. بيوم يريني فيه ما أستحقه

ليكون عضوا نافعا، أجل لقلبت لهبم لبيكن همكبم قببل كبل شبيء أن يبتعلم كيبف يبتخلص مبن 

جهلببه، وهببذبوا أخالقببه ليكببون عضببوا نافعببا ومببدركا، ال أن يكببون ال يعببرف غيببر أن يهببدد 

 .بالتدمير والهالك

ية ال يقيم في الخالص، فهبو بغبدادي مبن من األعظم" خليل الدباغ"أحد زمالئي يدعى 

أحيانبا يخببر . -قبل األخيبر-األعظمية، لذا هو يكثر من التغيب، وترك المدرسة بعد الدرس 

المبدير ويطلببب أن يسببمح لببه بمغبادرة المدرسببة وليعفيببه مببن الدرسبين األخيببرين فببإذا أمتنببع 

َمن أكتشف مخالفة منبي لكن هذا المدير حاسبني ذات يوم بلهجة ! المدير، خرج بدون علمه

تلك هي إني بعد تعبب البدرس، اسبترحت علبى كرسبي ألشبرف علبى حركبات . ذات أهمية

ال ببأس أنبا . الطلبة أثنباء الفرصبة، وباعتبباري مراقببا علبّي أن أتجبول بيبنهم ال أن أسبتريح

واثق أن الرجل طيب لكنه جببان وهبو يعبرف جيبدا مبا وراء الكبواليس، والفئبة التبي ينتمبي 

 !ذاك المعلم الذي لم يحاسبه على تغيبه ومغادرته المدرسة مع وجود دروس بعهدته  إليها

ولقد أصابني ذات صباح حمى شديدة مع صبداع ألبيم، فكلفبت مبن يوصبل إلبى اإلدارة 

كلهبم يعتقبدون أن الجبو يبزداد اكفهبرارا . عني ما أنا فيه، فلم أجد مبنهم جميعبا لفتبة تعباطف

. الذي ال يفكر بغيبر التشبدد علبى مسبك الزمبام، انبه واهبم بسبب سوء تصرف ربان السفينة

انبه : فعلقت أنا هامسا بأذن صديق إلى جبانبي"! القطار يسير" حين صرخ في أحدى خطبه

خرف يتغافل إن القطار قد ينقلب فجأة  وفي المستقبل القريب علبى السبائق والركباب، لبيس 

 !المهم أنه يسير ولكن كيف وبأي اتجاه

أود اليببوم أن أكببون ضببيفك عنببد  -:د انتهبباء الببدوام، قببال لببي المعلببم خليببلوذات يبوم عنبب

كنببت دائمببا أحضببر االدام عصببرا فأتعشببى منببه مببع الخبببز، . أجبتببه لهببذا مببع الشببكر. الغببداء

وكبان مبا لبدي يكفبي . وابقي منه لغداء اليوم الثباني، وحبين أعبود مبن المدرسبة أطببخ البرز

هنا وتتخلص من متاعب البرواح والمجبيء مبن بغبداد لماذا ال تقيم : سألته. لضيافة صاحبي

ثبم . إني جديد عهد بالزواج ، وزوجتي معلمة ترفض االنتقال إلى هبذا البلبد: أجاب. إلى هنا

أعتقبد أنبك : بربك، هل هذا القضاء بلد صالح للسبكن؟ قلبت علبى الفبور وببدون حبرج: علق

ؤازرين والمنتمببين ليطببالبوا تعلبم جيببدا أن واجبببك كسياسببي قببومي، أن تقبيم هنببا وتحمببل المبب

الجهات المختصة باإلجراءات الالزمبة مبن عمرانيبة وصبحية، واقتصبادية لهبذا البلبد البذي 

أجباب مسبتغربا، ومبن أيبن أدركبت إنبي حزببي، . يكثر فيه مؤيدو الحبزب البذي تنتمبي إليبه

 وأي حزب هذا الذي تعنيه؟

، وبعبض زمالئبي قلت يبا عزيبزي، ثبق أنبي غيبر منبتٍم ألي حبزب، فبي حبين وجبدتك

المعلمين يعتقدون وبإصرار إني شخصية ذات كيان في حزب يساري، مع العلم إنبي أحتبك 

بهم جيدا، وإنهم يتجنبون الجلوس معي في المقهى، حتبى البذي يحبنبي مبنهم، والبذين أشبير 

 .إليهم أيضا ال يبغضونني

 وهل تعرفني تماما؟: قال
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أحباديثي، واسبتغرابك إنبي أعطيبت أبياتبا  أبدا، إنما نظراتك إلّي وتعليقك على بعبض -

إنبي ال أعتبز بقبومي  -وهبذا جهبل-وكأنبك متأكبد . من الشعر في تمجيد العبرب والفخبر بهبم

وعروبتي العتبارك إني أنتمي إلى فئة سياسية تدين بوحدة البشرية، وتدعو إلى عدم تسبلط 

أو . ي حبزبعضبوا فب -كمبا تجزمبون-هذا يا صديقي لبيس معنباه إنبي . بعضها على بعض

يَبا أَي َهبا النَّباُس إِنَّبا َخلَْقنَباُكْم ِمبْن ذََكبٍر َوأُنثَبى : " ليس القرآن وهبو رسبالة النببي العرببي يقبول

ِ أَتْقَاُكْم   ..." َوَجعَْلنَاُكْم شُعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ

، منببذ اعببدم ابببن خببالتي لببم نعببد "وسبيلة"كيببف حببال شببقيقتك : ابتسبم صبباحبي وفاجببأني

البذي أعبدم مبع أخيبك " حبازم"قبال أن زكبي دمحم بسبيم . قلت وتعرف أختي، وكيف؟! نراها

 .حسين هو ابن خالتي وقد كنت أجدها أحيانا في بيت خالتي

 ولكنك لم تجدني؟ -

 .أجل ولم أسمع من شقيقتك عنك -

: يث الخوض بهبذا الحبديث بقبوليوختمت حد. تناولنا الغداء ونحن مستمرون بالحديث

ثق إني أكره الحقد، وأحب مهنتي واخلص لها ال على أنبي أديبن بمعتقبد سياسبي، ببل لحببي 

ألمتي وشعبي ولنفسي أيضا، ولست أنكر لو وجبدت سبلوك األحبزاب الوطنيبة خالصبا مبن 

ولكبنهم . التحديات على أساس المبالغة في معاداة األفكار األخرى، لما امتنعبت مبن االنتمباء

ينشغلون عن حرب االستعمار وأفكاره وعمالئه في الداخل إلى محارببة إخبوانهم ومتهمبين 

وفببي هببذا مببا فيببه مببن فائببدة لصببالح . حببزبهم خببارج علببى الببوطن ويرمونببه بشببتى الببتهم

أنببا أرى أن علببى األحببزاب الوطنيببة بمختلببف مناهجهببا يجببب أن تهببدف حاليببا ! االسببتعمار

وإرغامبه علبى األخبذ ببرأي  -عبد الكريم-أن تحاول تقويم  وضمن جبهة وطنية بكل جهدها

الجبهة وسن الدستور الدائم، وتطبيقه تطبيقا صارما مبن أجبل أن يصببح العبراق يبدا واحبدة 

وإن لببم ينصببع فالعمببل . ضببد االسببتعمار، ومحاوالتببه اآلثمببة ضببد تقببدم الشببعوب واسببتقاللها

 .نصرفبعد تناول الشاي ودعني وا. إلسقاطه بعمل موحد ضده

معلم آخر في المدرسة هذه، عهد إليه تدريس العربي في الصف الراببع، كبان ذا هنبدام 

أنيق وهو في ريعان الشباب، أبوه مالك صغير، عمبه الحباج دمحم لبه وكالبة أحذيبة باتبا، إنبه 

من جماعة فاضل الجمالي وسبق أن أنتخب عضوا فبي مجلبس النبواب، وكانبت نيابتبه هبذه 

 . ان هذا الشاب أيضا ينظرني بعين حانق بال سبب سابقك. األولى واألخيرة

جبباء المفببتش األسببتاذ صببالح السببامرائي فوجببدني فببي الصببف  04/09/0080فببي 

وصالح السامرائي كان مديرا لمديرية تربية بابل، ُحّول إلبى مفبتش، طبعبا تبعبا . الثاني

أخذ يالحبظ،  -قراءة-كان الدرس . لصهره الدكتور فيصل السامر لتحول ميل قاسم عنه

إني أكتب كلمات ذات حبروف كبيبرة مثبل فبردوس، وسلسببيل، وديمقراطيبة فبي أعلبى 

. أرسم خطا عموديا على السبورة، وارسم حروف إحدى هذه الكلمات منفبردة. السبورة

طبعا غرضي من هذا أن يتصرف . وأطلب من التالميذ تأليف كلمات من هذه الحروف

أعجب المفتش بهذا ألن هذا يحفز . اسأله عن معناهاالطالب ويعمل فكره ليؤلف كلمة و
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 .الطلبة على استعمال تفكيرهم وبهذا أيضا يتعرفون على معاني كلمات عربية جديدة

فوجد إني استمع منهم قطعبة شبعر ألديبب . ثم مّر على الصف السادس بدرس آخر

 :فأعجب بها، ومنها هذه األبيات" سائل التأريخ"تقي الدين، بعنوان 

 ل التذذذذذأري  عامذذذذذا  ذذذذذم عامذذذذذتاسذذذذذائ

 

 أي يذذذذذذوم خفذذذذذذر النذذذذذذرب الذمامذذذذذذتا 

 المذذذذذذذذذروءاف هذذذذذذذذذد  أعمتال ذذذذذذذذذتم 

  

 والوفذذذا الذذذدين الذذذذي فذذذي م تسذذذامي 

 عبذذذذذذدوا ا صنذذذذذذتام لكذذذذذذن عبذذذذذذتدوا 

 

 يبل ذذذذذا النذذذذذرد فصذذذذذانو  كرامذذذذذتا 

 أنذذذذا لذذذذو كنذذذذت إمذذذذرَء القذذذذيس ب ذذذذم 

  

 

  جذذذذذذدف القذذذذذذو  فذذذذذذي م والكالمذذذذذذتا 

 ويفذذذذذذذتا نبذذذذذذذك حبيبذذذذذذذا لذذذذذذذم أيذذذذذذذل 

 

 يفذذذذذذا نبذذذذذذك إتحذذذذذذتادا ووئامذذذذذذابذذذذذذل  

سبأل . حين انتهى من زيارة الصبفوف جمعنبا إلببداء مالحظاتبه. ولم يدخل إلى الصف 

المعلبم علبي الشببيبي عمبره خمسبون : قبال المفبتش .عاما24أجاب. أحد المعلمين عن عمره

لذلك أرجو منك وأنت زميله أن تالحظ أناقته وتنظيم هندامبه مبن الربباط إلبى السبترة . عاما

السبورت، بينما وهذا يسوءني أن أنبهك إلبى أكتباف سبترتك ووسبخها وإلبى رباطبك الببالي 

 .     جدا

باعتببارك عرببي، أال يجبدر : معلبم الصبف الراببع وقبال" صباح محمبود"ثم توجه إلى

بك أن تنتخب قصيدة قصيرة عن العرب كالتي سمعتها من طالب الصف السبادس باختيبار 

ومنبذ ذاك أخبذ يكثبر مبن الهمبز واللمبز ليسبمعني، . وبدا على المعلم انفعال. معلمهم الشبيبي

ال الواقبع إنبي . فهبو مبن أقبارب الشبيوعي فيصبل السبامر. وأشار عن المفتش بأنبه شبيوعي

. علببم لببي إن كببان الببدكتور شببيوعيا أم ال، وقببد ذكرتهببا علببى اعتبببارات تسببمية القببوميين لببه

" نحبن العبرب"وبادرت في اليبوم الثباني فأعطيتبه بويتبات ألببي فبراس الحمبداني عنونتهبا 

 . أخذها مع شكر خافت. هذه األبيات تناسب طلبة الصف الرابع: وقلت

فبدنا منبي راجيبا أن أجلبب لبه عطبر . ة جمعبةبعد أيبام كنبت أنبوي زيبارة أهلبي فبي ليلب

وفعبال . يناسب مولودا جديدا سيرزق ببه، وان عاداتنبا أن نطيبب بعطبر، ألرازقبي أو العنببر

وجاء في اليوم الثاني يبلغني شكر زوجتبه وهبي تببالغ . جلبت له ذلك ورفضت أن آخذ ثمنه

 .لقد أصبح صديقا وأحبني كثيرا. بنوعية العطر

بواسبطة سبكرتيره  -قاسبم-عبد الحميد كاظم، أن أكتبب عريضبة إلبى وألح علي المعلم 

وقد كتبتها رغم إني لم أثبق أببدا انبه سبينجز المرجبو فبي .  جاسم العزاوي شقيق عبد الحميد

بعبد أيبام أخبرنبي عببد . تلك العريضة خصوصا إنبي لبم اسبتعمل أسبلوب أو لهجبة اسبتجداء

 !نه أحسن إذ ربما نقله إلى أبعدلو بقي في مكا: الحميد أن أخاه السكرتير قال

 

     الغرفة 

ألني أعرف تتابعني عيون الشرطة الخاصبة، فأنبا أحبدد تحركباتي كبيال أسببب لنفسبي 

، يريببدون هببل نالهببا مطببر "الغرفببة جمشببت"وأسببمع أهببل القضبباء يتسبباءلون . بعببض األذى
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إذا قصبدتم  -:فقلبت لببعض مبن أعبرف. غزير بحيث أصبح باإلمكان نثر بذور الحنطة فيها

وإذا روتهبا السبيول زارهبا الببط الوحشبي . إنها واسعة جبدا. الغرفة فانا معكم أريد أن أراها

. سكان الخبالص مبن هبواة الصبيد، يقتنبون الكبالب الخاصبة والصبقور. فقصدها الصيادون

 .وأحيانا يأتون بصقورهم إلى المقهى متباهين بها، أو لغرض بيعها

الذي حبدثت قرببه معركبة اإلمبام علبي " النهروان" هناك مررت على النهر المعروف

لبم أفهبم معناهبا " عليببات"وهناك في الخبالص محلبة تبدعى . مع الخوارج وانتهت بفرارهم

إن أصل الكلمة علبي ببات، أي إن اإلمبام أيبام معركتبه مبع الخبوارج : وحين استفهمت قالوا

-فمبثال هبم يقسبمون . صبةالقرويون يحرفون كثير من األسبماء علبى لهجبتهم الخا. بات هنا

واستفسببرت مببن الببدكتور . وهببو قبببر يزورونببه ويقببدمون لببه النببذور -سببيد تركببان كوحبـب

انه تتري واله التتار الذين احتلوا العراق هذه المنطقة وكبان عبادال : مصطفى جواد، فأجاب

. وهذا االسم مشبهور عنبد القبرويين. فحرفوها إلى تركان" طورخان"وطيبا فأحبوه واسمه 

قبالوا انبه قصبر المعتصبم العباسبي . ت الغرفة قاحلة ما فيها إال بناء قديم قريبب مبن البلبدكان

 .كما أن عبد اإلله كان يأتي هنا في بعض المواسم لصيد ابن آوى. كمصطاف

أما أنا فقد أبصرت ربوة عالية، وكومبة تبراب " الخباز"تفرق صحبي يجمعون عشب 

وسبألت عبن هبذا فقيبل هبو قببر ببدوي . لها خشخشة عليها سعفة يابسة يداعبها الريح فاسمع

وأعطبباني صببحبي شببيئا مببن عشببب ". تببل السببويس"مببات فببدفنوه ومضببوا واسببم المكببان 

ولمبببا ". السبببانغ"الخببباز، فطبختببه كمببا نطبببخ نحببن النجفيببين االدام المعببروف بالسبببزي 

ن ببين لبذة أطعمتهم منه أعجبوا به، وقالوا من حسن الحظ أن لم نطعمك من طبختنا له فشبتا

 .هذا ومطبوخنا، وعلمتهم كيف يفعلون

وقبد انسبحبت القائمبة . تبدي النقابة بمختلف فئاتها المتنافسبة فبي أمبر الدعايبة لخوضبها

واألسببباب واضببحة، أمببا المهنيببة الموحببدة فببان لببم تنسببحب مببن اآلن فسببوف . الجمهوريببة

ببودي أن . االنتخاببات ولقد توجهنا إلى أهالينا على أمل أن نعبود يبوم تجبري. تنسحب حتما

ال أشارك، فما معنى هبذا التشبريع، إذا كانبت إحبدى القبوائم، جبادة، وبكبل إصبرار علبى أن 

" جليبل السبهروردي"اتفقبت وزميلبي المعلبم . تسيطر بالقوة، ومن لم يرضخ سيتلقى جزاءه

بعبد وصبولي بغبداد، توجهبت إلبى موقبف . أن نتوجه سوية، لكني لم أجده في الوقت المحدد

حين قاربت السيارة المفبرق ويسبمى القباطون ألتفبت . سيارات ألتوجه إلى قضاء الخالصال

يا جماعبة إذا سبألوكم، ويبن تريبدون قولبوا للخبالص تبره الحديبده : السائق إلى الركاب وقال

وشبباهدت . ومببا أن اقتربنببا تمامببا حتببى الحببت الهببراوات الغليظببة مشببرعة كالرمبباح! حببارة

د لبم نتببين مبن أمبره، غيبر أن عصبيا وهبراوات ترتفبع وتهبوى جماعة قد انهالوا على واحب

إنهبا لديمقراطيبة قوميبة عربيبة، تجسبد . مرحبى، مرحبى. عليه، وآخرين يحاولون تخليصبه

أن يفسببح . ولكببن هببذا مببا يريببده قاسببم! معنببى الحريببة، والكرامببة المصببونة لمعلمببي الناشببئة

مبة التبي تعتمبد هبذا السبلوك ستصبافي المجال لمثل هذا السلوك، معتقدا أن البذين تنتمبي القائ

أو أنببه يبغببي مببن وراء هببذا أن يكشببف الفئببات الوطنيببة بمببا يلطببخ سببمعتها بمببا يشببين . معببه

بتخليه عن حفبظ األمبن، خصوصبا أمبن أهبم فئبة . ولكن ال، إنها ستكشف موقفه هو. فيدينها
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 .اها الصيادوكانت كالنعامة إذ تخبئ رأسها في الرمال كيال ير -خاطئة-التزمت مناصرته 

هناك في الخالص، المني بعض المعلمين على مجيئبي، واعتبذرت إنبي لبم أصبدق 

أبدا إن فئة مهمتها إعداد الناشئة على المحبة والوحبدة، تمبارس هبذا اللبون مبن التحبدي 

قبيل الساعة الثانية عشبر، جباء أحبد زمالئبي مبن معلمبي . الذي ال يليق إال بالمتوحشين

كلفببه أن يحببذرني مببن " صبباحب"وصببية مببن الشببرطي مدرسببتي، وهمببس فببي أذنببي 

المحباربين -الوصول إلى بعقوبة فإن ابن العلَوجي األعور قبد حضبر خصيصبا ليرشبد 

لكن رسوال آخر ! على شخصك، وقد أقسموا أنهم سيمزقوك بالمدى والخناجر -األشداء

أن يتم بدماء  أْن قاطعنا االنتخاب الذي يراد له: جاء من قبل رأس القائمة المهنية، يعلن

إذن ماذا عليه ستكون انتخابات المجلس النيابي؟ قلت وداعا يبا . تجري، وأرواح تزهق

 ! تموز، ليتك ال جئت وال عرفناك

 دعذذذذوف علذذذذى عمذذذذرو فلمذذذذا فقدتذذذذه

 

 بليذذذذت بذذذذأيوام بكيذذذذت علذذذذى عمذذذذرو 

وبعببد السبباعة الثانيببة والنصببف عببدت إلببى كببربالء والتقيببت بالسببهروردي، الببذي  

لو لم يقفل أببواب السبيارة عليبه، لكبنهم . كان قاب قوسين أو أدنى من الموتحدثني انه 

أشبعوه من وراء الزجاجة بالبصاق والشبتائم، وان وجهبا مبن وجبوههم الببارزة تطبوع 

بدفع المهاجمين، وأخذ هوية السهروردي وزميل آخر معه، ليكونا صبوتين " مشكورا"

 .اج حيث عادا بسالممن أصوات معلمي مدرستهما، ورافقهم إلى الكر
 

 عبود الشوك 

. عبود الشبوك هبذا كبان معاونبا أو نائببا أيبام كبان فبؤاد عبارف متصبرفا للبواء كبربالء

وقبد مبّر . عرفنا فيه السذاجة والبسباطة، وكبان بعبض االنتهبازيين قبد اسبتفادوا مبن سبذاجته

حبين ، حيث حاول أن يوقع بي من ضبرر (كيد اآلفك وغباء المسؤول)ذكره في موضوعة 

كنببت إذا . حببين نقببل فببؤاد عببارف حببل محلببه عبببود الشببوك. كنببت مببديرا لمدرسببة الحسببين

حضرت مبع بعبض زمالئبي أنصبار السبالم فبي كبربالء، يبنهض مبن مقعبده مهلبال مرحببا 

باسمي، وكأني أنبا األول ببين الشخصبيات المحترمبة البذين أنبا واحبد مبنهم، أحبدهم محسبن 

م في كربالء وهو محام معروف  من بيت وعائلبة النقيب، المسؤول األول عن حركة السال

عريقة ، ولكن حضرة المتصبرف لبم يرحبب إال باسبمي، لسبت أدري، ربمبا كبان يعتبرنبي 

 .األول في هذه الحركة، وربما هو نفاق خالص

وهللا وهللا، لو لبم تكبن أم عصبام : قال. بدأ حديثه مرة بما ال عالقة له في زيارتنا له

وعبن نفسبه، ! في مقدمة أعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة امرأة محافظة لجعلتها

لوال أني مؤمن باهلل، النتميت إلى الحزب الشيوعي، وجعلت قببولي يبأتي مباشبرة : قال

أبا عصام : فأجابه مسؤول حركة السالم. كدنا نضحك من هذا الهراء الفج! من موسكو

 ما معنى حديثكم هذا؟نحن نمثل حركة السالم وألمور تخصها جئنا لزيارتكم ف

امرأتببه !  عجبببت كثيببرا مببن منطقببه هببذا، وكببأن مسببألة المنظمببات تحببت سببلطته

هببذا عجببب آخببر، فمببا كانببت المعلمببات فببي كببربالء إال محجبببات، ومعظمهببن ! محجبببة
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وصببحيح إن هببذه المنظمببة هببي مببن . انتمببين إلببى رابطببة الببدفاع عببن حقببوق المببرأة

لشيوعي، لكن هبذا ال يعنبي أن كبل رابطيبة المنظمات التي عمل على تأسيسها الحزب ا

هذا غباء أم سذاجة أم هو الخبث ! ثم ما معنى أن انتماءه يأتي من موسكو! هي شيوعية

وحبين . فبي الخبالص 0082/ 0/0بعينه؟ لقد نقبل إلبى لبواء ديبالى، وزار مدرسبتي فبي 

 .رآني هش وبش وحياني، وعلى فمه ابتسامة ماكرة
 

 إحتاد األدباء

قبدمت طلبب انتمباء إلتحباد األدبباء، وحيبث انبه ال يقببل إال مبن كبان أديببا وان كنت قد 

وقبدمت مجموعبة . عليه أن يقدم شيئا من إنتاجه المنشبور ، أو الجريبدة التبي نشبرت إنتاجبه

البالد، الثبورة العربيبة، صبوت األحبرار، البرأي -نشرت في جرائد شتى من جرائد العراق 

بالرغم من أن لي إنتاجا -ذا اإلنتاج ليس هو باكورة إنتاجي كل ه -تموز، الحوزة 05العام، 

، لقد سبق أن زاولت الكتابة والنشبر فبي بدايبة الثالثينبات، فبي -ليس بالقليل لكني قليل النشر

المصبرية الشبعرية، وفبي " ابولبو"لحليم دموس، ومجلبة " األقالم"ومجلة " العرفان"مجلة 

 ".الطريق"وجريدة " االعتدال" ومجلة"الهاتف"جرائد عراقية، في جريدة 

" حبق وباطبل"و" أمبس واليبوم: "كانت مجموعتي التي قدمتها تحتوي العناوين التاليبة

" تجفيببببف البحيببببرة"و " دور األذنبببباب فببببي المببببؤامرات"و " المببببؤذن"و " صببببولون"و

ثم كررت الزيارة والتقيت باألدبباء الشبباب، الشباعر ". الليل والظالم"و" عصافير النبقة"و

ان الجبببوري، والشبباعر دمحم الريفببي، والشبباعر عبببد السببتار الببدليمي وقببد أهببدى لببي سببلم

وشببباركت فبببي االنتخببباب البببذي جبببرى فبببي . الشببباعران الجببببوري والبببدليمي ديوانيهمبببا

وقبد خسبرت المجموعبة التبي . وكنت قد أصببحت عضبوا وتسبلمت الهويبة 22/00/0082

. طلبببت مببن االتحبباد أن يطبعهببا لببيحيببث إنببي . قببدمتها إلتحبباد األدببباء وقبلببت علببى أساسببها

وتمت الموافقة، شرط أن أكون أنا أو اهيبئ مبن يقبوم مقبامي للنظبر فبي الخطبأ عنبد كبل مبا 

وضباعت هبذه المجموعبة بسببب المصبير البذي . واعتذرت إني مرتبط بالدوام. ينجز طبعه

 . 0080شباط  6انتهى إليه أمر اتحاد األدباء في 

فقببد احتفظببت بنسببخة لمببا نشببر فببي عهببد تمببوز . لببم أكببن مهمببال فيمببا يخببص إنتبباجي

" ليبالي"وبمناسبة عطلة نصف السبنة الدراسبية أودعبت بعبض حاجباتي منهبا كبراس باسبم 

أودعتهبا عنبد . كان قصبة عبن حيباة أخبي الشبهيد حسبين" تلميذ في العاصمة"وكراس باسم 

أيبام كنبت شاب مساح من أهل الكوفة، هو الذي سبقني للتعرف علّي، إذ كبان مبن تالميبذي 

المسباح هبذا ادعبى  أن . 0050حتى عام  0006معلما في مدرسة الكوفة االبتدائية من عام 

ولبم يتيسبر لبي حتبى اآلن . المجموعتين قد أودعها عند ابن عمه ليوصلها إلّي فأضاعها هذا

 .مراجعة المكتبات الستنساخها من تلك الجرائد

   بسم اهلل الرمحن الرحيم

انببه لببم يبببدأ أي : ال تشببتبه بهببذا العنببوان، وال تتسببرع فتقببول. معفببوا يببا قببارئي الكببري

" الجبن"موضوع بالبسملة، فما معنى أن يبدأها هنا؟ جداتنا يا سيدي القبديمات، كبن يسبمين 
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بهببذا، فببيقلن إذا افتقببدن شببيئا أو وجببدن عبثببا بحاجببة لهببن، قابببل أجببه بسببم الببرحمن الببرحيم، 

لعب بغراضي، ويباهو األسبئله يقبول مبو آنبه،  أخذهه وطار، أو تعالوا وشوفوا شصاير من

أمببا الجببن الببذي .  أشببتهى يلعببب بببيهن -بسببحرلا نمحرلا هللايم-اسببتغفر هللا يببا ربببي، الزم 

واألمريكببي بوجببه خبباص، هببذا المرابببي الكبيببر، الببذي " االسببتعمار"أقصببده أنببا هنببا فانببه 

يبة بزعامبة هتلبر لغبزو وقفن ضبد مسباعي المان" اللواتي"أستطاع باشتراكه مع دول أوربا 

البذي كباد يؤكبد أن المانيبة هبي األمبة الوحيبدة التبي " نيتشبه"العالم كلبه، فهبو وريبث فلسبفة 

مببع ذلببك أصبباب معظببم سببكانها . وعليهببا وحببدها أن تسببود العببالم. تحمبل الببدم النقببي األزرق

ولعلبه يقصبد الفقبراء فبال " العمبال"خلط من دماء غيبر نقيبة، فيجبب، حجبز هبؤالء خاصبة 

 -نقيبات البدم-ق لهم أن ينسلوا، أنقياء الدم خاصة الفالسفة هم الذين يحق لهم الزواج مبن يح

أال مبن يخلبص بريطانيبا مبن : مدعيبة الديمقراطيبة فيقبول" بريطانيا"وكان يكره . واالنسال

 .الديمقراطية، ويا من يخلص الديمقراطية من بريطانيا

أن روسببيا هببي وحببش أوربببا : لببهلكببن تلميببذه هتلببر لببم يببر رأيببه فببي روسببيا، مثببل قو

وحببين فجببر هتلببر الحببرب العالميببة ". أي ألمانيببا وروسببيا"الضبباري فلببو اتفقتببا سببادتا العببالم 

فانبه حسبب الحسباب لهبا . الثانية، وضع نصب عينيه روسيا، وقد هاجم بولونيبا ليعببر إليهبا

. الببد مبن ذلبكأن روسيا لقمة عسبيرة االببتالع، لكبن : فقال" كفاحي"سلفا في كتابه الشهير 

-وغببزوه لروسببيا حطمببه ألن روسببيا أصبببحت . ألن العبببور إلببى الشببرق يببتم عببن طريقهببا

وانتهبى هتلبر إلبى مصبير ال يحسبد . وليس روسبيا القيصبرية -االتحاد السوفيتي االشتراكي

وحببين جباءت أختبه تتعهببد " المارسبتان"عليبه، مثلمبا انتهبى فيلسببوفه نيتشبه، إذ جبن وأوِدع 

لقببد كنببت أؤيببد حجببز : ، لتخرجببه مببن المارسببتان إلببى بيتهببا رفببض قببائالمداراتببه وتمريضببه

 ". هكذا تكلم زرادشت"التي ضمنها كتاب " القوة"وفقا لنظريته !. المجانين والضعاف

ويكبره كلمبة الرحمبة، إنهبا مبن إببداع الضبعاف . إنهبا رمبز الضبعف. كان يكره المبرأة

ء ليظهببروا بمظهببر المحسببن وهببم أيضببا والحقيقببة إنهببا مببن بببدع األغنيببا. أيضببا، أي الفقببراء

األغنيباء وكالئبي والفقبراء عيبالي، وأببر )مبتدعو الحديث والمنسبوب إلبى الرسبول الكبريم 

بينما ذم القرآن الكريم الذين يكنبزون البذهب والفضبة، والبذي جمبع (. الوكالء أبرهم بعيالي

 .ماال وعدده، إلى كثير من هذه المعاني في كثير من هذه السور

ليست هي أمريكبة أبراهبام لنكبولن وال أمريكبة ولسبن إنهبا أمريكبا  0000كة عام أمري

فشباركت ودخلبت الحبرب، لتخلبيص العبالم مبن أطمباع  -بريطانيبا-التي هبي تحبت سبلطان 

وانتهبت الحبرب، . وساعدت كل الدول بالمال والسبالح لتسبتمر هبذه البدول بالمقاومبة. هتلر

 .بعد خسارة المانيا وانتصار الحلفاء

كانببت أمريكببة وحلفاؤهببا فببي بدايببة غببزو هتلببر لبببالد السببوفيت ال يفكببرون بمسبباعدة 

االتحبباد السببوفيتي، كببانوا ينتظببرون أن يقضببي هتلببر عليببه وطبعببا سببتنهكه الحببرب عندئببذ 

مواطنو االتحاد السوفيتي أدهشوا العالم فبي مقباومتهم، ممبا أضبطر الحلفباء . يجهزون عليه

وفي اجتماع طهران أصبر سبتالين علبى فبتح الجبهبة الثانيبة، . أن يقتربوا ويمدوه بالمساعدة

وزحفبت " بباولس"وتم ذلك وقضت معارك ستالينغراد على جيوش هتلر، واستسبلم قائبدها 
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جيببوش االتحبباد السببوفيتي وعبببرت نهببر االودر واحتلببت بببرلين، وقببد كتببب علببى واجهببات 

كببرى، بريطانيبا، فرنسبا وانتهت الحرب وكل من البدول ال. -من موسكو إلى برلين-دباباته 

فقدتا أكثر مستعمراتها، وهن يرزحن تحت ثقل ديون أمريكة عليهما، أصببحت أورببة كلهبا 

مدينببة ألمريكببة، ال تقببدر أيببة واحببدة مببنهن علببى معارضببتها، وتحولببت دول صببغيرة مببن 

أن يحتبل هبو " شبيطان االنبس"وفكر . من أحباب أمريكة -العربي خاصة-الغرب والشرق 

كيبف؟ وببأي أسبلوب؟ وقبد نشبرت . رات بريطانيبا وفرنسبا وايطاليبا وغيرهباويرث مستعم

عن نظرة أمريكة وخطتهبا وبرامجهبا لوضبع : مقاال بقلم أحد كتاب الغرب" المختار"مجلة 

 "بريطانيا، فرنسا، ايطاليا"اليد على كل ما فقدته الدول الكبرى 

مقاومببة السببرية وجببدت أن الحببزب الشببيوعي الفرنسببي الببذي قببام بجهببد عظببيم فببي ال

وتنظيمهببا داخببل فرنسببا المحتلببة مببن قبببل جيببوش النازيببة، قببد حصببل علببى شببعبية واسببعة 

حيث سبلم حكبام فرنسبا الكببار بباريس لقمبة سبائغة . وسمعة طيبة بين صفوف شعبه والعالم

للجيوش النازية، بحجة واهية، هي حماية جمالهبا وآثارهبا، فلبو قباوم جبيش فرنسبا لهبدمتها 

ولمببا قببرر مببؤتمر طهببران فببتح الجبهببة الثانيببة حسببب ". الفببال"ذا ارتببأى هكبب. جيببوش هتلببر

أن يقبوم هبو بفبتح " ديغبول"إصرار ستالين، أوكل األمر إلى العسكري الفرنسي المعروف 

الجبهة الثانية، وتم االتصال أيضا بين قادة المقاومة السبرية بقيبادة الشبيوعيين وديغبول مبن 

وفبي ايطاليبا . يوش النازية علبى االتحباد السبوفيتيخارج فرنسا، وهذا مما خفف ضغط الج

عمببال ميالنببو هببم الببذين القببوا القبببض علببى موسببليني، وهبببوا الكتسبباح الجيببوش النازيببة 

وكانت خطة أمريكبة إذن العمبل علبى إضبعاف مكانبة الحبزب الشبيوعي الفرنسبي . المحتلة

لثانيببة أضببعاف حركببة النقطببة ا. بمسبباعدة حكببام فرنسببا البرجببوازيين والرأسببمالية الفرنسببية

كببل هببذا سببهل يسببير، مادامببت الطبقببة الرأسببمالية والبرجوازيببة مببا . الشببيوعيين االيطبباليين

 . تزال حية في هذه األقطار

إيببران جببار االتحبباد ". إيببران"بقببي أمببر ثالببث، اعتبرتببه أمريكببة صببمام األمببان هببو 

أن هتلببر سيقضببي  كببانوا يعتقببدون. السببوفيتي الببذي كببان خطببرا يهببدد كببل الببدول الرأسببمالية

إنببه جببار إيببران فلببو زحفببت . عليببه، لكببن االتحبباد السببوفيتي أنتصببر وأصبببح عمالقببا مخيفببا

االشتراكية منه إلى إيران ولديها حبزب شبيوعي، ولبديها األكبراد، البذين يسبعون للحصبول 

على تأسيس وإقامة دولة، وإيران جار العراق البذي شبعبه يببغض االسبتعمار، وأيبة حركبة 

ر فيببه تسببري نارهببا إلببى كببل البلببدان العربيببة، ببباألخص سببورية ولبنببان الببذي تببنجح للتحببر

طبعبا بعبد أن فبرض عليهبا التخلبي عبن سبورية -ركزت فيه فرنسا الحكبم الطبائفي فجعلبت 

رئاسببة الجمهوريببة للمسببيحيين المببارونيين، ورئاسببة الببوزراء للمسببلمين السببنة،  -ولبنببان

هبذا التقسبيم ضبمان لمبوت فكبرة وحبدة البوطن إن . ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة

 . العربي الموحد

وتعاقببب الرؤسبباء األمريكيببون مببن روزفلببت إلببى أيزنهبباور ثببم ترومببان وجونسببون 

،  وفيهم من كان أكثر حماسا وحرصا على صداقة واحتضان إسرائيل، في قلبب ...وكندي 

إلبى جمهبوري، وتأسسبت وحدثت في البالد العربية تببدالت مبن حكبم ملكبي . البالد العربية

فمبا هبو المحصبل؟ المثبل العبامي الشبعبي . فبي المغبرب العرببي" مستقلة"حكومات عربية 
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 .-ذاك الطاس وذاك الحمام-يقول 

وراحببت األحببزاب داخببل الببوطن العربببي، ال شبباغل لهببا إال أن تتنببافس فيمببا بينهببا، 

هبذا فيمبا قامبت ببه  وأشدها من التزم أفكارا هي نازية في حقيقتها وظاهرهبا قبومي، أتضبح

ليتهم جميعا يصبيرون يبدا واحبدة ولبو . عند استالمها الحكم من سفك دماء، وتعذيب وحشي

وإعبببادة أشبببقائهم " إسبببرائيل"مؤقتبببا، أي إلبببى حبببين تمكبببنهم إجماعبببا علبببى طبببرد اللقيطبببة 

إن حكامنبا العببرب ال يكترثبون بهيببأة األمبم ومجلببس األمبن، لقببد . الفلسبطينيين إلبى مببوطنهم

عنها ظهبورهم وتوجهبوا إلبى أمريكبة، ولبو إنهبم قاطعوهبا النتصبروا، ولبو أجمعبوا أداروا 

لعببة -هيبأة األمبم صبارت ..... ولكبن . على الوحدة في الرأي والعمل ضد إسبرائيل لنجحبوا

. فيتبو: ومجلبس األمبن كلمبا ضبويق أهبم أعضبائه، أمريكبة، بريطانيبا، فرنسبا صباح -األمم

 ".فيتو"شعوب من الـ ويا بؤس ال" فيتو"ويل لواضع الـ 
 


    !حمكمتان

وكببان عببدد الحاضببرين قلببيال .  حضببرت اجتماعببا لحركببة السببالم فببي مقرهببا الخبباص

رئببيس محكمببة " فاضببل عببباس المهببداوي"أحببد الخطببباء كببان . بالنسبببة الجتماعببات سبببقت

لم أكبن أعبرف الرجبل وال سبمعت عنبه قببل ثبورة تمبوز، ولبم ألتبق ببه أيبام وِسبني . الشعب

سبمعته وهبو يبدير محاكمبة رجبال العهبد الملكبي فكبان أحيانبا يخبرج . إال مرتين فقطالثورة 

". عببد الكبريم"عن االعتدال وبلهجة وتعابير ال تتناسب مبع وزنبه خصوصبا حبين يطبري 

والثاني قبد تغيبر تمامبا فبي نظرتبه إلبى عببد الكبريم قاسبم  -مصادفة-ولكني في لقائي األول 

فِلماجبد معرفبة ببي تعبود ". ماجد دمحم أمبين"ول كنت قاصدا في لقائي األ! وسياسته الهوجاء

إلى أعوام الثالثين، حين كان طالبا في ثانوية النجف، عبن طريبق أخبي حسبين، البذي كلفبه 

وهبو مبن أصبدقائنا وتعبود عالقتبه بنبا عبن " عببد الرسبول نجبم"بذلك مبدير ثانويبة النجبف 

البصببرة فببي موسببمي عاشببوراء  طريببق أبينببا الببذي تربطببه بوالببده صببداقة لتببردد أبببي علببى

وكان ماجد حين التقيت ببه فبي محكمبة الشبعب، ألبتمس منبه أن يتوسبط أمبر ولبدي . وصفر

كبان يحببك كثيبرا، عرفبت هبذا حبين : تحدث لي بذكرياته في تعرفه على أخي، وقال" دمحم"

اليوم جاء من مقبر وظيفتبه وأنبا " علي"أخي  -:تركنا مستعجال على خالف عادته، واعتذر

وفي اليوم الثاني أخذ يحدثنا عن أحاديثك ونكاتك، ثم قبال انبك . تاق إليه، لو تعلم كم أحبهمش

 .أنت الذي عنى بتوجيهه

. وجاء المهداوي، كان يبدو عليبه الضبجر والسبأم بسببب مبؤامرة الشبرطة التبي فشبلت

 فأجبباب المهببداوي، مببن المؤكببد إنهببا. وسببأله ماجببد عمببا قببرره الببزعيم عببن إحالببة المتببآمرين

ستحال إلى محكمة شمس الدين عبد هللا، لتجنبب صبدور حكبم علبى القبائمين نهائيبا أو علبى 

 .صغارهم بأحكام خفيفة

 !قلت هكذا

محكمتان، واحدة ضد أعداء تموز حسب سياسة الزعيم الحاضرة والثانيبة . نعم هكذا -

ثبم تبأوه آهبة عميقبة وقبال . -القبوميين-ضد من يحسب على الشيوعيين أو مجبرد بعبده عبن 
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 .أشوف النهاية كارثة عظمى النحراف سياسته الخرقاء، وسنكون أول من يحترق بنارها

كلمته، فقد ندد في خطابه هذا بعببارة صبريحة فبي البذم أما في هذا االجتماع حين ألقى 

إن الببذي ينحببرف عببن طريببق مصببلحة الشببعب، يفقببد كببل المقبباييس  -:قببال. والنقببد المببر

 . وساد الحاضرين وجوم. الصحيحة ولن يعود قادرا حتى على الكالم المتزن

كومبا بعضهم كان مح. فلقد أصدر عفوا عن الذين اعتدوا على حياته. لقد صدق الرجل

وإخبببراج الموقبببوفين % 49عامبببا، ثبببم مبببراحم بنسببببة  04باإلعبببدام فخفبببف األحكبببام إلبببى 

وبمناسبة عيد رأس السنة أطلق سراح الجنود االنكليز البذين  -0/02/0082في -والمبعدين 

إن اإلنكليبز واألمبريكيين أرسبلوا : وخطب متبجحبا فقبال. قبض عليهم بين الكويت والعراق

وعقببب ، إن . تين حببول انقطبباع المفاوضببات مببع شببركة الببنفطإلببى حكومببة الثببورة مببذكر

وتبال هبذا . لكنه ندد بمن يصدرون نشبرات سبرية. التهديدات ال ترعبنا ألننا لن نقف لوحدنا

واغتببنم ! أن نببادى األحببزاب السببرية والعلنيببة لمسبباندة الحكومببة، وان تتصببافى فيمببا بينهببا

مبة جمبال عببد الناصبر وتبم بينبه فرصة االنقالب في سبورية ضبد اإلتحباد مبع مصبر بزعا

وبببين الببرئيس السببوري الجديببد اجتمبباع، قيببل أنببه شبببه محاولببة لالتحبباد واشببترط أن يكببون 

يبا . صبدر البيبان المشبترك 08/0/0082الدخول فيه اختياريا وللبدول المتحبررة فقبط وفبي 

قببادة العببرب ويببا زعماءهببا، ليسببت المشببكلة اختيبباري أو غيببر اختيبباري، ومتحببرر وغيببر 

المشكلة عنبدنا إن البذين يتزعمبون انقالببا أو ثبورة ال يطلقبون الحريبات لألحبزاب . حررمت

التقدميبة وال للصببحافة، ويغضببون النظببر عببن سبن دسببتور دائببم، ويشببغلون أنفسببهم بإزاحببة 

الشخصيات الذين يخشون منافستهم، بل حتى الذين هبم شباركوهم فبي االنقبالب أو الثبورة، 

مبا . وان كان السبب، إنهم عرفوهم عن طريق التنظيم الحزببيوحتى الذين يؤيدون أولئك، 

ففبي إيبران . أحوجنا إلى االسبتقرار السياسبي ببدال مبن هبذا التخببط، والعبالم كلبه فبي غليبان

 .مظاهرات بقيادة الجبهة الوطنية، ورئيس الوزراء علي أميني يهدد بسجن أعضائها

 0ي البذي دار حبول األرض عن نجاح الطيار األمريكي الكبون 29/09/82وأعلن في 

وقببد تحببدث حببال نزولببه أن الكبسببولة حببارة جببدا تكبباد . دقيقببة 49سبباعات و  5مببرات فببي

نببأ موافقبة مجلبس البوزراء  22/2/82وكبذا أعلبن فبي. وهنأه الطياران السبوفيتيان! تحترق

مرحبى لهبذا . الفرنسي على االتفاق الجزائبري بشبأن وقبف إطبالق النبار، وتقريبر المصبير

وحببدث اصببطدام بببين قببوات الهنببد . ر للجزائببر التببي حققببت التحببرر بمليببون شببهيداالنتصببا

وصبرح البرئيس الهنبدي انبه . وتقهقر الصبينيون أول األمبر. والقوات الصينية على الحدود

بينما هب العالم االستعماري يشجع الهند واستغلت أمريكة هذه األزمبة فطوقبت . لن يتراجع

إن قببدمت حاملببة معببدات، ولكببن االتحبباد السببوفيتي ردّ وحببذرت أيببة ببباخرة .كوبببا بأسببطولها

. ولكن مشكلة الصين ما تبزال. وهذا ما يدعو النفراج األزمة وفعال انفرجت. اإلنذار بإنذار

أعلبن االتحباد السبوفيتي أنبه أجببل تفكيبك قاعبدة الصبواريخ فبي كوببا إلببى 2/00/0082وفبي

 . روأعلن كاسترو أنه سيقيم مناورات عسكرية في البح. شهر

كبان مجلسبه . مبن القباهرة، قصبدت زيارتبه" دمحم رضبا الشببيبي"بمناسبة عودة شيخنا 

وألول مبرة رأيبت صبالح بحبر العلبوم . منهم أهل علم ومنهم سياسبيون. مكتظا  بأناس شتى
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وصبفها بأنهبا أعمبال . كان يتحدث عن إيران والحركبة الوطنيبة. الكربالئي النائب السعيدي

رجببل مببن سببكان كببربالء وهببو مببن نفببس عائلببة بحببر العلببوم فببي هببذا ال. صبببيان مسببتهترين

وهبم فبي األصبل مبن سبكان إيبران، وعلويبون وببالرغم مبن أن العلبويين يعتببرون . النجف

وعلبى البرغم مبن إنهبم . عرباً إال أن إقامتهم هناك واندماجهم بالفرس طبعهم بطباع الفبرس

البذي عبرف  -السبيد مهبدي-ببر يقيمون في النجف منذ تزعم الشبيعة فبي العبراق جبدهم األك

. ، مبا يبزال بعببض رجبال هبذه األسبرة فببي ألسبنتهم لكنبة أعجميببة-بحبر العلببوم–بهبذا االسبم 

أيبام العهبد الملكبي، والسبيد هاشبم  -عينبا–الحظت هذا فبي لسبان السبيد دمحم علبي البذي كبان 

اضبياً ويعجبني منهم السيد صادق الذي عين ق. أما طراز حياتهم ففارسي بحت. وأبيه جعفر

أما صاحبنا صالح بحر العلوم الشاعر الذي كان بداية أمره من الروحانيين فبي . في العمارة

وقضى ردحاً من البزمن مبن  -تأفند-بزته ودراسته، فقد ثار عليها ودرس إلى المتوسطة ثم 

ذوي الطرب والهوى ثم أتجه سياسياً، لكنه يجبن في كثير من المواقف، ويتجبرأ فبي بعبض 

كان بعض الحاضرين يستوضح مبن الشبيخ عبن حقيقبة األوضباع فبي . جماهيريةالهزات ال

مصببر، ومببدى تجبباوب الشببعب مببع الحكببم القببائم اليببوم؟ أعتببذر الشببيخ بأنببه كببان فببي دوامببة 

وان . أن الببذين اسببتفادوا مببن ثببورة مصببر، هببم الفالحببون: ولكنببه لخببص جوابببه. المببؤتمر

 . الوضع حقيقة لم يتبدل في كثير من مظاهره

معمببل تعليببب كببربالء ومعمببل األحذيببة فببي الكوفببة،  08/4/0082ر قاسببم فببي وزا

 . وبهذه المناسبة اعتقلت السلطات األمنية بعض الشباب التقدمي. دون أن يدخل البلد
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 الفصل الثالث






 2111شباط  1انقالب 



 احلرس القومي

نحبن الثالثبة البذين -حين بدأت عطلة نصف السنة بعد رفع اإلقامة الجبريبة، عبدنا 

العطلببة ليسببت مببدة كافيببة نرتببوي بهببا مببن . إلببى عوائلنببا وبيوتنببا فببي كببربالء -تببم نقلهببم

شباط التقيت  4يوم الخميس . معاشرة أبنائنا وأهلينا، ونقضي أهم ما تحتاج عوائلنا إليه

بزميلي جليل السهروردي واتفقنا على موعد للعودة سوية إلى مقري وظيفتنا بعد ظهر 

إنبه . طلبة بيننباولبدي همبام هبو اآلخبر قضبى أيبام الع. الجمعة، إنها آخر يوم من العطلة

يبوم الخمبيس ببدا . يقيم فبي بغبداد معلمبا مسبائيا، وطالببا جامعيبا أيضبا فبي كليبة التربيبة

وتسباءلنا، عمبا إذا كبان يشبعر . ظهبر ذلبك واضبحا للجميبع. مكتئبا أشد ما تكبون الكآببة

ال أعبرف سبر سبأمي، إنبه مفباجئ، وكمبن يتوقبع حبدثا : أجباب. بألم، أو مكدرا وحاجبة

ال غرابة إن رببان السبفينة ! تعصف به والبد من سفري اليوم إلى بغداد مخيفا أو محنةً 

أما قبادة األحبزاب الوطنيبة، . بل السذج األغبياء. يلعب لعبة األطفال. مازال معتد برأيه

ونهجهم ال يبأتي . هم أيضا يلعبون لعبة خطف اللحاف، كل يريد األمر له، باسم الشعب

 .إال بدمار الشعب، وتشتيت وحدته

باح الجمعة الثامن مبن شبباط، حزمبت أمتعتبي، وانتظبرت أن تنتهبي ابنتبي مبن ص

صبباحت واحبدة مببن أغلقببه؟ . سبكن فجببأة. كببان الراديبو يصببدح باألغبباني. كبي قمصبباني

! المكبوي بيبدي مبازال متقبدا: ردت عليهبا! يجبوز إن الكهربباء تعطبل: أجابت األخرى

وهبي ! قاسم، وان الثبورة انتصبرت وفوجئنا بالمذيع يعلن نبأ اإلطاحة بحكم عبد الكريم

 .تتعقب أنصار قاسم

وأنا ماذا أفعل؟ كبان . وعجت كربالء بالمظاهرات، شيوعية وأخرى بعثية وقومية

أهلي قد هيأوا ما أريد من أجل السفر، ولكن اآلن ما الذي أفعل؟ وأرسلت ابني دمحم إلبى 

ولبم يعبد إال بعبد . الليستوضبح عمبا إذا كانبت حركبة السبيارات قبد توقفبت أم  -الكراج-

فترة تجاوزت الساعة يعلن عن تفصبيالت ال نعلبم عبن مبدى صبحتها، وممبن اسبتقاها؟ 

 !لكنه علم أن السفر ممنوع

المبارة . ووقفت على عتبة باب الدار أسائل من يمر، علهم من أهل العلم عما حدث

ردنبي حين أسبائل أمثالبه، ي. كلهم يمشون مشية المرتبك بعضهم يضحك ساخرا ساخطا
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اصعد إلبى . وأسمع دوي الهتافات من بعيد، وال أفهم شيئا! بهز يده ورأسه وضحكة ألم

سبألته مبا . مبّر احبد المحسبوبين علبى صبف الشبيوعيين. سطح الدار، وأعود إلى البباب

أجاب ال يهمبك، الصبراع دائبر فبي وزارة البدفاع، وسبتبدو عبن قريبب النتيجبة .  الخبر

 . الحاسمة

كل شيء بانتصار القوى المتحالفبة البعبث العرببي االشبتراكي، وبعد الظهر انتهى 

لم يدر في خلدي أي احتمال . والقوميون العرب تساندهم كل القوى الرجعية والمشبوهة

لكن الجو أكفهر، وسباد النباس وجبوم، . بان إجراءات صارمة سيتخذها ألو األمر الجدد

هببد الملكببي حببدثت انقالبببات وعلببى الوجببوه المنكمشببة تسبباؤل، مبباذا يببا عصببام؟ فببي الع

فيسببقط حكببم ويتربببع علببى كراسببي الحكببم حكببام جببدد، غالبببا مببا يكونببون ممببن . كثيببرة

مارسوا الحكم، لكن من يؤيدهم ال يصاب بسوء، الجبدد يهمهبم البرؤوس ال األتبباع وال 

 . تموز، سمينا العهد الملكي ورجاله بالعهد المباد 05وحين تفجرت ثورة . األذناب

صببباح ! مببن الحكببام االشببتراكيين؟ هببل سببيحترق األخضببر باليببابس فمبباذا سببنرى

تحمببل بعببض . شببباط قبيببل دوام الببدوائر، سببيارات الشببرطة تجببوب الشببوارع 0السبببت 

 .وُطرقت الباب، إنهم من شرطة األمن. رجال شرطة األمن

 !ناِد دمحم -

 ولماذا؟ -

 !إنه شيوعي -

إذن لبيس المقصبود عببد الكبريم ! ديفي ذمة هللا يا ول. أيقظته من النوم، وذهبوا به

ومبادام . مبازال فبي الصبف الخبامس اإلعبدادي. وعال نحيبب أمبه وأخواتبه. قاسم وحده

والثوار اليوم . األمر أن الفئات السياسية سلكت نهجا جديدا، فماذا سنرى في قابل األيام

وحقبوق  هم قادة الذين خاضبوا انتخاببات نقاببة المعلمبين بأسبلوب يتنبافى والديمقراطيبة

 ً بل يتنافى مع مصلحة األمة العربية  إذ هبي بحاجبة إلبى التجمبع والتكتبل، . اإلنسان معا

هذه القوى كلها . من أجل صد العدوان االمبريالي وإسرائيل التي استولت على فلسطين

لماذا ال تتوحد من أجل الهدف الذي تنادي به كل القوى السياسية في كل البالد العربية، 

 -السبالم-إذا اُحتِكر العمل السياسي لبرأي واحبد وفئبة واحبدة، فقبل علبى . اقومنها العر

 !السالم

كمببا كببان علببّي االلتحبباق . كنببا فببي قلببق شببديد علببى مصببير ولببدي همببام فببي بغببداد

معبي خالبة األوالد لتبحبث عبن . ودعبت أهلبي وغبادرت المنبزل. بوظيفتي في الخالص

تحسبس قلببه كبان نابعبا مبن وعيبه، وقبد انقباض ابني همبام إذن و. ولدي همام في بغداد

. عند أول نقطة سيطرة اُوقفت السيارة، يستفسر من ركابها لََم يسبافر وإلبى أيبن؟!. وقع

هببات هويتبك، عنببدما أجبتبه معلببم فبي قضبباء . معباون الشببرطة صباحب علببوان، سبألني

أجبددها : هويبة جديبدة مبن مسبؤولي الحكبم الجديبد؟ قلبت: حين أبرزتهبا، قبال. الخالص

وقبل أن أركب السبيارة نباداني ثانيبة، ! ن أصل، ألم أقل إني معلم في قضاء الخالصحي
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إن األخ الحبرس القبومي : عبدت أجباب. تعبال! بلهجة عكس األولى، تعال، أنبت المعلبم

بعبد فتبرة أكثبر مبن . أمر أن أسلمك إلى الشبرطة( الحرس القومي مليشيات االنقالبيين)

وهو معلبم عبين هبذا العبام، " مهدي الغانم"ي هو شهر علمت أن اسم هذا الحرس القوم

 .أخوه األكبر يختلف عنه

إن تصبرفات الشبرطة مضبحكة، تبدل علبى عقليبة . وحضرت سيارة لهذا الغبرض

الشرطي الذي جاء بسيارة ليستلمني، أخذ طريقا عجيبا، وكأنبه . فجة، وحقد ال مبرر له

 -األخبوين-ذي وجبدني بنظبارة فبدال من سبلوك الطريبق الب. قام بعرٍض اُمر أن يقوم به

. الشرطي صاحب علوان والمعلم مهبدي الغبانم، إنبه قبام بجولبة، دار فيهبا عبدة شبوارع

ثم شارع باب قبلة الحسين، ومنه إلى شبارع " أبو الفهد"من شارع العباس، إلى شارع 

الذي يوصبل إلبى حبي الحسبين، ومبن حبي الحسبين إلبى شبارع المستشبفى، وإلبى بنايبة 

بينما كان شارع العباس يؤدي مباشرة إلى بناية المحافظة ومركز ! لشرطةالمحافظة وا

ربمبا كبان القصبد مبن هبذا الترهيبب ال . الشرطة، وال داعي لهذه البدورة االستعراضبية

يبدو أن هذا الشرطي السائق قد سبمع مبن قبراء المنبابر الحسبينية، إن جنبود بنبي ! أكثر

معبه فبي شبوارع الكوفبة، وشبوارع الشبام  أمية قد طافوا بعوائل الحسبين ومبن أستشبهد

. ال ببأس. أيضا بعد وصولهم إليها، يشهرون بهم كسبايا، خبارجين علبى حكبم السبلطان

. فوقفبوا باكتئباب وهبزوا رؤوسبهم أسبفا. لقد شاهدني بعبض البذين أعبرفهم ويعرفبونني

. كان الموقف قد ضاق بمبن فيبه، بينمبا تبدفع الشبرطة بالمزيبد. وزجني بموقف السراي

إذا لببم يقصببد إيببذاء الموقببوفين ال يسببع أكثببر مببن  -لببو أنصببف المسببؤولون-إن الموقببف 

 . عشرة

عببدد المعتقلببين . جببن الليببل، وتقببدم بعببض الموقببوفين ليضببعوا حببال لمسببألة النببوم

ينام عشرة عشبرين دقيقبة فقبط ممبن أدركهبم : ، فما هو الحل؟ قال واحد منا009تجاوز

حسببنا وإذا وجببد بعضببهم نفسببه : وتسبباءل آخببر. عاألحسببن ببباالقترا: رد اآلخببر. النعبباس

صباح أحبد المحتبرمين، ال . غير محتاج للنوم في هذه اللحظة، ماذا يفعل؟ وأشبتد اللغبط

الموقف هذا لم يسبعكم إيقاظبا كيبف يسبعكم نيامباً؟ . قرعة وال هم يحزنون مع هذا العدد

    !   أفضل الحلول، من أدركه النعاس يدبر أمره، وعلى هللا التكالن

جاء يشتري حاجات الغذاء، فأشار عببد هللا . وبعد يوم من اعتقالنا  اُخذ ولدي كفاح

ال بببأس . أسببد إلببى األمببن فاقتنصببوه بمالبببس الراحببة، وزاد النببواح مببن األم واألخببوات

وعببد ... ولكبن األمهبات؟ األمهبات قلبوبهن رقيقبة. هكذا يقال! المصيبة إذا عمت هانت

ود إلى البيت الذي أسكنه، والشائع عند جميع سكان الحبارة إنبه هللا أسد بقال، حانوته يع

فببال غرابببة فهببو فارسببي قبببل المهمببة ليتقببي شببر الشببرطة علببى أمثالببه مببن . وكيببل أمببن

 . ومع ذلك فالمستقبل يجد فيه جزاء نذالته. األجانب

في ظهيرة اليوم الثالث أو الرابع من اعتقالنا، فوجئنا بشرطي وواحبد مبن الحبرس 

ي يضربون باب الزنزانة الحديدي بأيديهم وكأنهم ينبهون نيامبا غطبوا فبي سبباٍت القوم

: يصبرخان بصبوت عبالٍ  -شبرطي وحبرس قبومي-همبا . عميق، وساد صمت وسبكون
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حببباول بعضبببهم ! احزمبببوا حاجببباتكم، سبببترحلون إلبببى مدينبببة أخبببرى. انتبهبببوا جميعبببا

 . االستفسار، لكنهما ذهبا بعد هذا التبليغ الموجز

وفين من الشباب لم يبدُ عليهم اكتراث، أو تذمر من وضعنا البذي نحبن بعض الموق

كببانوا ال يكفببون عببن الهببزل والدعابببة، وإرسببال النكببات كببأنهم فببي عيببد، أو علببى . فيببه

وهب الجميع يجمعون حاجياتهم، وحدث ضجيج، وجدل، بسببب جمبع الفبراش . مسرح

لوهم ال يعلمون عنهم شيئا، بعض البسطاء كانوا منذ حلوا تعروهم كآبة، أه. والحاجات

ونهبض المبدرس موسبى الكرباسبي . هم غرباء، وهم هنبا بحكبم الوظيفبة وفقبراء أيضبا

أخي رجاًء أمهلوني أبحث عن حبذائي، أم أخبرج حافيبا؟ ورد : يخاطب الحرس القومي

هذه هي إذن أخالقهم وهذا هو وفاء ! نعم أخرج حافيا: عليه الحرسي وكان أحد تالمذته

وقلببدوا المببدرس . وأخببذ الهببازلون بالتعليقببات. ضببج الجميببع بالضببحك! سببتاذهالتلميببذ أل

وفبي الخبارج وصبل خببر . بندائه، وحرفوا وبدلوا ما شاء لهم أسبلوبهم بالنكتبة والهبزل

ترحيلنا لعوائلنا المتجمعة خارج مركز الشرطة والتي جاءت وهي تحمبل طعبام الغبداء 

قابلبت عوائلنبا قبرار الترحيبل . بارناوما نحتاجه من مواد أخرى ضرورية ولتقصي أخ

وأمببام . وتعببالى صببراخ األطفببال مببن األبنبباء واألشببقاء. باالسببتنكار والغضببب الشببديد

 !غضب العوائل تراجع الحرس القومي عن قرار الترحيل، لتهدئة العوائل

وعندما جن الليل مبع تكباثر أعبدادنا فبي الموقبف واشبتداد أزمبة النبوم والجميبع قبد 

فوجئنبا بعبد منتصبف . س والتعب بسبب االزدحام وعدم القبدرة علبى النبومأدركهم النعا

وابلغنا الحرسي والشبرطي . الليل مجددا بضرب هيستيري على باب الزنزانة الحديدية

ونهض الجميع وبعضهم أنهكه النعاس وأتعبه الضيق ! بالتهيؤ وجمع حاجياتنا للترحيل

الكل يبحث عن حاجياته، ويتسباءل . بسبب ما يعانيه من مشاكل صحية كالربو وغيرها

هكببذا جمببع الموقوفببون . هببل جميعنببا سببنرحل أم بعضببنا فقببط، ومببن هببم المرحلببون؟

ومر أكثر من سباعة، جباء حرسبي . ووقف كل منهم إال العاجزين والمرضى. حاجاتهم

طببال ! وشببرطي، عببادوا أيضببا يضببربون ببباب الزنزانببة الحديببدي، اسببتعدوا وسببنعود

وقف ألحرسبي . وحانت اللحظة الحاسمة. ن بانتظار، وفي انزعاجاالنتظار، والموقوفو

وأخذ ينادي بأسماء، لم يتجاوز العدد خمسة عشر موقوفا، كان منهم إبنباَي كفباح ودمحم، 

فتحبت بباب الزنزانبة ورحنبا نبودعهم بلهفبة واكتئباب، ال . وال نعلم إلى أين سيتم نقلهم؟

ونبام ! الء الحبرس يعاملوننبا وكأننبا قتلبةنحن ال نعلبم مبا تخببئ األقبدار، إن هبؤ. غرابة

وعنببد . إنهببا مأسبباة الشببعب العراقببي ومحنببة العوائببل. بعببض وسببهر آخببرون يتحرقببون

الصباح جيئ بفوج من المعتقلين عددهم أربعون، بين معلم ومدرس مبن النجبف وغيبر 

اإلنسبان يمتباز عبن الحيبوان ! النجف، أربعبون حلبوا مكبان خمسبة عشبر، يبا لإلنسبانية

ولكننببا هنببا نببزدري بببذوي الفكببر، أو أن الحكببام يريببدون أن نقلببد أفكببارهم، هببي . بفكببر

 ! وحدها الصائبة
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 دور املتهم الربيء 

أُعيبد اليبوم، قبالوا أنبه . كان قد دعي قبل يومين للتحقيبق...". رزاق "طالب يدعى 

لبم . كان يبدو حزينا، كاسف الوجبه. من طالب دار المعلمين وانه مسؤول تنظيم الطلبة

حباول . يكلم أحبد ولبم يبرد علبى أحبد، أهبوى علبى فراشبه متهالكبا، ومنكببا علبى وجهبه

ً . لكنه أشار إلى ظهره. جبلم ي. بعضهم أن يفهم شيئا من أمره . إنه قد جلد جلبدا وحشبيا

ثبم جباء المنبادي، دعبا بأسبماء . فاجري له من قبل بعض الموقوفين تبدليك بمبادة مهدئبة

وتظاهر بالتهالك كبيال يسبتجوب . هو إذن من أباح بأسمائهم. عدد من الطلبة الموقوفين

                            .                                           من اآلخرين

فببي . نقلببت مببع عببدد مببن الموقببوفين إلببى بنايببة المكتبببة العامببة 00لببيال فببي السبباعة 

جاسبم أببو "الغرفة التي دفعت إليهبا وجبدت ثالثبة موقبوفين، أحبدهم أعبرف انبه يبدعى 

الثبباني عرفنبي بنفسببه إنبه مببدرس وزميببل ألبنبي كفبباح، الثالبث مصببلح دراجببات " البثلج

الببذين يدرسببون علببم الببنفس . المببدرس مخببتص بعلببم الببنفس. لبايسببكلجييببدعى غببازي ا

كببان يببدخن كثيببرا، ويغطببي وجهببه ببطانيببة وينفببث . ربمببا حتببى فالسببفتهم كببذلك. قلقببون

أنبا . أنا مالي عالقة بأحد، مباذا سيسبألوني: ويسائلني بقلق. الدخان فيختنق ويظل يسعل

ئبي، ابنبك كفباح صبديقي، صبداقة ال أعرف أحبدا إال المدرسبين زمال. لم أشترك بتنظيم

 .فقط

وقد نودي وعاد مبتسبما، وهمبس . البايسكلجي غير مكترث، يبدو أنه مطمئن ألمر

. أبو الثلج نبودي، ومبرت سباعة عبادوا ببه.لي بالخيالة فارس، بشرني بالخير: في إذني

. وطبرح علبى فراشبه. كانت بجامته حمراء من جانب ظهره، إحدى قدميه سحبها سحبا

نسبيت عببد : كلم بجرأة، معاتباً مسؤول الحرس القومي عببد الواحبد شبمس البدينكان يت

قاسبم لبم يعبذبنا وقمبت . الواحد أيام عشنا سوية أنا وأنت يوم كنا موقوفين في عهد قاسم

المهم إن كلينبا . هذا ليس مهما. أنا ابن كربالء وأنت من العمارة. لك بخدمات ومساعدة

عبببد ! تم عظببم الحببوض منببي، ورسببغ يببدي اليسببرىكسببر. يحمببل أفكببارا فكيببف اُعببذب

أفكبباركم وببباء، ونحببن ال نمسببك بسببوء لببو انببك كشببفت لنببا تنظببيم : الواحببد يببرد عليببه

عبببد الواحببد شببمس الببدين كببان مسببؤول منظمببة حببزب البعببث ومسببؤول ! الشببيوعيين

 . الحرس القومي في كربالء

ك الكهربباء جباء محيبي يحمبل بيبده سبوطا مظفبورا مبن أسبال. بعد أيام جاء دوري

كان يمشي خلفي ويلبوح بالسبوط فبوق رأسبي، فيئبز . البالستك أحد طرفيه عقدة كالكرة

كببان فيهببا . ورمبباه إلببى غرفببة. اتجببه باتجبباه مرمببى السببوط: وقببال. السببوط وكأنببه يببدوي

حضبر ! عرفبت إذن أيبن أجلبس. طاولة خلفها ثالث كراسبي ومبن جانبب كرسبي واحبد

عاوي، ومدير المعبارف جعفبر السبوداني، والمعلبم أعضاء اللجنة هم كل من حميد القر

كاظم الفرطوسي، وشاب من العمال يدعى محيي من أهالي المحمودية وأصببح رئبيس 

. جعفر السوداني، مبدرس عينبه اإلنقالبيبون مبديرا لتربيبة كبربالء. إتحاد عمال كربالء

و وقبال بعبض صبحبه أنبه هب. وكاظم الفرطوسي معلم ولقي منه بعضبهم قسبوة وحشبية
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حيبث تبوفي بعبد أن عبذب أشبد العبذاب، " عببد اإللبه الرمباحي"الذي أنهى حياة الشباب 

ويقول بعض الحرس القومي أنه رمي فبي . وأخذ ميتا إلى النجف وال يعلم أحد أين دفن

ومحيببي عامببل مببن أهببالي المحموديببة أصبببح رئببيس . اآلبببار القديمببة فببي طريببق الكوفببة

ال، : قلبت. ُخبْذ وأجبب علبى األسبئلة تحريريبا -:صاح ببي العامبل. إلتحاد عمال كربالء

جاوب عن عالقتك  -0: قال العامل. وافقوا. إنما إسألوا أوال فإن رضيتم بجوابي، أدونه

ومباذا  -0مدى عالقة الحزب بالنقاببة باعتببارك رئيسبا للنقاببة؟  -2بالحزب الشيوعي؟ 

 تعرف عن أنصار السالم؟

ف ومن الكوفة ومن كربالء، وأنا معلم فبي يا سادة لديكم موقوفون من النج: أجبت

، فببإذا أعتببرف واحببد مببن هببذه المببدن ببباني عضببو فببي الحببزب 0044كببربالء منببذ عببام 

عن النقابة، أنا انتخببت أيبام جمعيبة المعلمبين، وتنازلبت عبن ! الشيوعي، نفذوا ما شئتم

أرشببح ولببم . الرئاسببة للمببدرس عبببد هللا الخطيببب، وألغيببت الجمعيببة وتألفببت نقابببة بببدلها

وإذا كبان جبائزا أن ينتمبي . نفسي، لذا ال أعرف عبن صبلة الحبزب بالجمعيبة أو النقاببة

البعثي مثل صالح الرشدي والقومي مثل عبد اإلله النصراوي، والسيد يحيبى نصبر هللا 

والدكتور هادي الطويبل مبن الحبزب البوطني البديمقراطي لحركبة أنصبار السبالم، فمبا 

لببذي ال أنتسبب أليبة فئبة سياسببية إنمبا هبي عالقبة شخصببية المبانع أن أؤيبد الحركبة أنبا ا

 .صرف ومع كثير ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة

. ذاك زمن كنَت أنت ما تزال طفال دون المدرسة: قلتُ . وسابقا؟: الفرطوسي عقب

ردّ علبّي، ومبا السببب؟ أجببُت، الجبواب هبذه الحبال التبي ! وقد انسحبت من تلقاء نفسبي

الغربيون حتى الدول االستعمارية فيها مختلف األحزاب بما . ا العدد العديدفيها اآلن هذ

 . قال القرعاوي، أنا أعرف انك لست منظما إلى حزب! -الشيوعي-فيها 

استوى المدرس جالسا وأخذ يستوضح . وعدت إلى مكاني دون أن يستكتبوني شيئا

وجيء ! شيت معهموسألوك ولم يضربوك؟ آنه ما عندي شيء، صحيح م. عن تحقيقهم

فتى مبن العمبال . بموقوفين من الذين سبق وأودعوهم في سجن الحلة وبدأوا استجوابهم

للمسلخ -أمر أن يبقى واقفا ليأخذوه . يدعى جواد شخاطة كان ظهره مدمي من الضرب

وعببادوا . ونببودي علببى آخببر يببدعى نعمببة شببدهان كببان ذا وجببه صببارم مببتجهم!. -ثانيببة

. وأعيد وقد انهارت قواه فما يستطيع وقوفبا. ر عليه الضربفاخذوا جواد شخاطة، تكر

شبكتب؟ مبا أدري : الفرطوسي يحقبق معبه لكنبه يبئن ويقبول. يبدو أنه رضخ لالعتراف

 . وبعد تهديد أخذ يكتب! رد عليه، أعيدك حتى تعرف شتكتب! شكتب؟ خل أستريح

قبببال حبببين اجلبببس، . يسبببنده اثنبببان مبببنهم. وفبببي هبببذه األثنببباء جبببيء بنعمبببة شبببدهان

قبال الفرطوسبي، . الفرطوسي، ها نعمة؟ عندك استعداد تكتب؟ لكبن نعمبة لبم يبرد عليبه

إني أعرف إن حزبك يعتمبد عليبك، ولشخصبيتك تبأثير قبوي، بحيبث لبو حصبل خبراب 

نعمبة ال ...! بين عامل وزوجته وتوسع تكون أنت الوحيد  اللبي يقبدر علبى مصبالحتهم 

وعبادوا بعبد نصبف سباعة . خبذ مبن جديبدبعبد فتبرة ا. يجيب، ويصدر عنبه أنبين خافبت

وعند . قلت ربما مات الفتى! مرت ثالثة أيام لم تبد منه حركة. غطوه. يحملونه ببطانية
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ـببعد نعمببة هببذا مكببل وقببت يرسببل أهلببه إليببه الطعببام فيوضببع جنبببه ويقببول مببن قدمببه، أ

بعبد  .إن جاؤا بالغداء أخذوا الفطور كما هو وأعادوه إلى من يجلب له الطعام!. طعامك

 ثالثة أيام وهو مسجى ال تبد منه حركة وال توجع، أخذوه، أين ذهبوا به، ال أعلم؟ 

وأخيبرا . الذين أجري معهم التحقيق، فرض علبيهم أن ال يخرجبوا مبن هبذه الغرفبة

هنباك وجبدت مبا اقشبعر لبه . خرجت إلى المرافق، لعلي أجد سبيال لالستحمام. سمح لنا

مبازال ببدون . سبجى وحولبه وتحتبه الميباه القبذرةوجدت نعمة شدهان مبازال م. جسدي

". مكتبة عامبة"وأعادوني إلى الغرفة العامة التي كانت للكتب أيام كانت البناية . حراك

وجيء بفتى فالح، يسنده اثنان من الحبرس القبومي، البدماء جافبة علبى رأسبه وظهبره، 

ته محبذرا أن خلفهم الحرس القومي عبد األمير منغص، البذي يرفبع صبو. الوجه أصفر

الفتبى المعبذب أشبار أن يريبد التببول، فبنهض أحبد الموقبوفين ! يدنو منه أحد لمسباعدته

وجاء منغص مسرعا بصق بوجه من ساعده، ثم ركبض إلبى المعبذب ركلبه . لمساعدته

الفالح الفتى يدعى كاظم ناصر، عرفته بعد أمبد فبي . عدة ركالت بقدمه مع شتائم قذرة

. ا معلومات غير عادية مؤدب شهم ذكي، وتصرفه معقول، شاب جيد جدا ذ0086عام 

وبعد أمد انتقم لنفسه منه شاب في إحدى . أما عبد األمير منغص فخالي الوطاب، أرعن

 .ساحات كربالء فأدمى فمه وهو يستغيث، وتداركه شرطي المرور وأنقذه منه بالتوسل

، حركهبا وال حين كنت بغرفبة التحقيبق ذات يبوم كبان مبنغص هبذا ينظبف البندقيبة

وليغطبّي . كنبت أراقببه وكبدت أكبون الضبحية. يعلم أن فيها رصباص، فانطلقبت واحبدة

 .لكن آخر أنبه!. خطأه صاح، طاحت بشيوعي جلب، خلي يولي، ذبوا بالشارع

بعد أيام من االنقالب الدموي، سيطرت منظمة حزب البعبث علبى المكتببة العامبة، 

وقبد . ق والتعبذيب وتحولبت إلبى مسبلخ بشبريلتحولها مبن دار للعلبم إلبى مركبز للتحقيب

اصف فيها حال دار العلبم " قولي ألمك"كتبت في المكتبة عدة أبيات من الشعر بعنوان 

، التي أصبحت مسلخاً بشريا في ظل حكبم خلبيط مبن بعثيبين وقبوميين "المكتبة العامة"

م أعثبر لألسبف لب. تمبوز 05يسندهم معنويا بعبض المراجبع الدينيبة الحاقبدة علبى ثبورة 

ويظهبر أن ! لألسف أن والدي لم يسجل سوى بيتين مبن القصبيدة. )على القصيدة كاملة

لم تحتفظ بالقصيدة خوفا من حمبالت التفتبيش لألجهبزة األمنيبة، أو  -وهي أمية-الوالدة 

ولكني مازلت أتذكر بعض األبيات فهي تصف بدقة همجية الحرس القومي . أنها فقدتها

أنشببر األبيببات التببي مببا أزال " قببولي ألمببك"لقصببيدة بعنببوان وا. مببن بعثيببين وقببوميين

 (. المحقق/ أتذكرها

 يتولذذذذذذذتي  مذذذذذذذتك أنذذذذذذذتني

 

 أي ذذذي الليذذذالي فذذذي  عذذذتذاب 

 ويحذذذوطني حذذذتر   ذذذال  

 

 فذذذذذذذذي بنتاديت ذذذذذذذذتم حذذذذذذذذراب 

 وإذا سذذذذجا الليذذذذتل الثقيذذذذتل 

 

 كأنذذذذذذذذذه يذذذذذذذذذذوم الحسذذذذذذذذذذتاب 

 هذذوف النصذذي علذذى جلذذود 

 

 ا بريذذذذذذذذاء مذذذذذذذذن الشذذذذذذذذتباب 
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 وينذذذذذذذذذذذذبونفينذذذذذذذذذذذتلقون 

  

 

 مجرديذذذذذذذذتن مذذذذذذذذن الثيذذذذذذذذتاب 

 . . . . 

 أسذذذذذفا  لذذذذذتدار النلذذذذذم بنذذذذذد

 

 النذذذذذذذذذتلم تغذذذذذذذذذدو للنذذذذذذذذذذاب 

  رفات ذذا تحذذوي السالسذذذل 

  

 

 ال الذذذذذذذذذذذذتمطالع والكتذذذذذذذذذذذذذاب 

 والسذذوط يذذد خلذذ  اليذذراع 

  

 وعذذذذذتنه فذذذذذي الذذذذذتتنبير نذذذذذاب 

 . . . . 

 نيذذذذرون عذذذذاد بذذذذك الزمذذذذان

  

 لكذذذذذي تشذذذذذيع بنذذذذذتا الخذذذذذراب 

 والحذذذذق أكبذذذذذر أن يذذذذذتدا  

 

 وأن يتمذذذذذذذذذذذتر  بالتذذذذذذذذذذذتراب 

 
 !  بني الشرطة واحلرس القومي

-أليس التحقيق مع . -في مركز الشرطة–بعد يومين أعادوني إلى زنزانة الشرطة 

وبعد أيام استدعيت من قبل المفوض لطيبف الجببوري، أنبا . في األصل لهم -المجرمين

لم يفاتحنبا هبذا المفبوض . رعاويگوالمعلم يوسف أبو طحين والمضمد صالح جاسم الـ

ة المدعو هادي كان بيده سوط من أسالك جاءنا شرطي الشعب. بغير كلمة لحظة سأعود

كلبب حرامبي : بدأ بالمعلم يوسف أببو طحبين، ثبم صبالح جاسبم وهبو يصبرخ. الكهرباء

مبددت ألدفبع . يببدو انبه يستحسبن صبلعتي، فأدماهبا. واستدار نحوي!. تأكل حق األيتام

شبرطي . الضرب المؤلم، فانخلعت الساعة بضربة، أمبا أصبابعي فاكتسببت لونبا أزرق

مبن المؤكبد ... فكبف . بس، أخجبل شبلك علبيهم: أنفعل من قسوة زميله، فصاح به كاتب

 . أن لطيف الجبوري هو الذي أوعز إليه بهذا

فبي األعيباد : أجباب" تأكل حق األيتبام"سألت صالح جاسم، ما معنى اتهامك بقوله 

مراتب هذا الشرطي من . يوزع المستشفى ثيابا على أبناء الفقراء في حالة ختان أبنائهم

 !فقلت له أن هذه لمن يختن فقط وبأمر مدير الصحة. األمن أراد ثالثة ثياب ألبنائه

أعلنبت اإلضبراب عبن الجلبوس والنبوم، وهبو . عدنا وعادت حالنا في المكان المزدحم

الحبق معهبم، إذ انعبدمت الراحبة، . الشباب مبازالوا علبى لهبوهم. في الواقع تحصيل حاصل

ونقلبت إلبى . وهم ومزاحهم يؤدي أحيانا إلى شجار غير مناسببولكن له. وينتظرهم العذاب

بعبد ليلبة واحبدة اسبتدعينا فبي . غرفة النظبارة، وهبي ال تتسبع ألكثبر مبن عشبرة متبزاحمين

المكتببات العامبة والمالعبب الرياضبية فبي معظبم مبدن )ليال إلى المكتبة العامبة  02الساعة 

فاشببي إلببى مقببر للحببرس القببومي ومركببزا العببراق تببم تحويلهببا مببن اليببوم األول لالنقببالب ال

 (.المحقق/ للتحقيق والتعذيب 

علويببة لهببا ولببد، . فببي اليببوم األول، وصببلتنا أصببوات أمهببات تجمعببن بببباب المكتبببة

وقفت بالباب تشبتمهم ببال . فجاءت فاقدة الرشد. وصل إلى علمها أنه أخذ إلى المستشفى
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ألة انتهببت بعببودة ابنهببا مببن ولكببن المسبب. وعببي عمببا يمكببن أن يتخببذوا معهببا مببن إجببراء

أنبي . وخطر لي أن أستعين بسائق سيارتهم، عله يدبر لي أمر الحمبام. مراجعة الطبيب

هكبذا . قببل الفجبر كبن مسبتعد. قال ال تبح بهذا ألحد. ووعدني خيرا. أشعر بشدة الوسخ

أحبد أركبان مببدعي حفلبة مبيالد  -في الحمام-ونظر إلّي . تم كل شيء ومعي كفاح ودمحم

: قلبت ألبنبي. مام التي ابتدعت أيام تموز لمقاومتها مبن عمبدها السبيد محسبن الحكبيماإل

. قلببت هببذا المعمببم سببيقوم بعمببل ضببدي أنتظببر. قببال مبباذا حصببل. سببتأتيني بلببوى جديببدة

. هذا المعمم، له مكتبة لبيع الكتب ومن حاشبية السبيد محسبن الحكبيم. وحكيت له السبب

لمباذا لبم يقدمبه فبي بدايبة . د أن رآنبي فبي الحمبامأحتفظ بمقبال كتبتبه وقدمبه للحبرس بعب

فلمبا رآنبي . مجيئهم؟ أعتقد أنه أعتقد أيضا إنهم سبيقتلونني فبال حاجبة أن يشبارك ببدمي

وبالمناسبة حين عاد حزب البعث إلى الحكبم . ونظر إلي نظرة حقد، أرسل إليهم مقالتي

 . ؟فهل أتعظ السيد. اعتقلوا هذا المعمم مع آخر منبري 0086عام 

وما مرت أيبام حتبى جباء . لماذا؟ ال أدري. بعد يومين أعادوني إلى مركز الشرطة

قبادوني إلبى غرفبة . وفبي السباعة الثامنبة لبيال. وأعبادوني إلبى المكتببة. حرسي يطلبني

ومعباون الشبعبة، وعسبكري ومفبوض " أمبين كمونبه"وجدت فيها حاكم التحقيق السبيد 

 .شرطة، والفرطوسي

وصببل إلببى مسببؤولي الحببرس عببدد مببن جريببدة : ذا السببؤالوجببه الحبباكم إلببّي هبب

األذنباب : )فمبن تعنبي؟ قلبت" األذناب في المبؤامرات"الحضارة لك فيها مقال، بعنوان 

قببدم لببي المقببال، مكتوبببا (. ولكنببي نشببرت أكثببر مببن مقببال، إن أمكببن أطلببع عليببه! طبعببا

منبه فقبط َمّسبَك قبال، يعنينبا . سألني هل تعتبرف أنبه لبك؟ قلبت نعبم. بقرطاس ال بجريدة

قلبت، إن ...(. المزيفين من القوميين والبعثيبين )وتعريضك بالبعثيين والقوميين إذ قلت 

يا سيدي حرف جبٍر يفيبد التبعبيض  -ِمنْ -إن . حضرتك فقيه، وال بد انك درست العربية

ولو قلبت . معنى هذا إني لم آكله كله، أكلت بعضه -أكلت من الخبز-فإذا قلت . والتجزأة

المزيفين -هذا يطابق تماما قولي . معنى هذا إني شربت بعضه أيضا -ت من الماءشرب-

وهببؤالء موجببودون فببي كببل . فقببط -المببزيفين-أي إنببي أقصببد  -مببن القببوميين والبعثيببين

 . حزب وكل فئة

وأعجب الفرطوسي أن يسأل عن أمر تم قبل دخوله المدرسبة، فطلبب مبن المحقبق 

كم عدد أعضاء الحزب الشيوعي فبي النجبف أيبام كبان َمْن و)أن يوجه إلّي هذا السؤال 

البببعض تجنببب . 0054إنببي انسببحبت مببن الحببزب عببام : قلببت(.  المببتهم مسببؤوال فيهببا؟

ثم وجهبت . العمل في الحزب والتحق بحزب األمة االشتراكي، الذي يرأسه صالح جبر

لمبريض أو أنا اعرف وانتم تعرفون إن التوبة شبرعا ال تقببل مبن ا: أنا هذا السؤال قلت

لذا أستغرب اإللحاح علّي أنبا ! إنما تقبل ممن هو في تمام العقل والصحة. ساعة الموت

قببدم لهببم  -ويعرفببه الفرطوسببي-بينمببا أحببد الشببيوعيين . الببذي تجنبببت كببل عمببل سياسببي

لقببد خببان المشبباركين لببه الببذين . تقريببرا مفصببال عببن خببط المثقفببين الببذي هببو بمسببؤليته

إنبه مسبتعد للخيانبة كلمبا . مثبل هبذا غيبر مبؤتمن. المتهيقودهم وضحى بهم من أجبل سب
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وأنا الذي ال صلة لي بأي حزب وتحتجز حريتي ! أستدعى ظرف من أجل أن يبقى هو

ردّ الحبباكم، ! وتحببرم منببي عببائلتي وفببي بيتببي اآلن اثنببا عشببر نسببمة بببين امببرأة وطفببل

 .قريبا سيطلق سراحك. اطمئن

 ! قلوب حترتق بصمت

األمهبات واآلبباء خلبف السبياج . مبن الزنزانبة لقضباء الحاجبةذات يوم وقد خرجنا 

يسبألونهم عبن . بعض اآلباء أيضا يمتعون أنظبارهم برؤيبة فلبذات أكببادهم. في الشارع

إنهببا أم، . أسببمع صببوتا شببجيا، وكلمببات تعبببر عببن أسببًى عميببق. حببالهم ومببا يحتبباجون

وشماال مع لحن  كان رأسها يميل يمينا. صوتها الهادئ يصل سمعي كلحن كمان حزين

هللا مبا أقسبى . ذلك الصوت وحده كبان يحبز فبي قلببي. ُشِغلُت عن كل ما حولي. كلماتها

 !اإلنسان مع أخيه اإلنسان

بعضبهم يلبزم السبكون دائمبا، . حين عدنا إلبى الزنزانبة، عباد الشبباب إلبى شبؤونهم

أنببا، مببا يببزال . آخببرون يتحببدثون، بعضببهم يحببب الهببزل والضببحك، آخببرون يطببالعون

كبان خلفبي . لكن بعد هذا بقليل بكيت شعراً . كدت أبكي. وت تلك األم يرن في رأسيص

قبالوا عنبه إنبه " همبام"اثنان من فرس كربالء، قال أحدها لرفيقه، أتذكر الشاب األشقر 

أدرت . ومعناها أسكت هذا أبوه!" َحرْف نََزْن، إْن بُبُاشْ "أجابه صاحبه بالفارسية ! قتل

وثبارت . ا يملبك أببوه لنفسبه أمبرا، وال أنتمبا، مصبيرنا بيبد القبدروجهي إليهما، وقلت م

 : أشجاني، فناديت اليراع، ليحول دموعي شعرا، فكتبت

 بُـنَـيَّ

 بانذذذذي لقذذذذد أمسذذذذتى فذذذذِادي مقسمذذذذتا

    

 

 فنندكمذذتو شذذطر وعنذذدي هنذذا شذذطرا  

 وفذذي كذذل شذذطر يتو ذذتل الذذداء إنمذذا 

 

 يصارع هذا الداء في محنتذي الصذبرا  

 كذ   يذا ويذك وارتذدع: لذدهريأيتو   

 

 وحسذذذبك إنذذذي لذذذيس يثنينذذذي الذذذذعرا  

 ويذذذذتكفيك إنذذذذتا يذذذذد تشذذذذتت شتمتلنذذذذتا 

  

 وان دجتانذذذتا  ذذذاب عذذذن افقذذذه بذذذتدرا  

 وال تتنتبذذذذذتر منذذذذذا أنتينذذذذذتا وادمنذذذذذتا   

  

 

 واْن نذذذذتزلْت فتالحذذذذتر أدمنذذذذه جمذذذذرا  

 بنذذذذي تذذذذتحمل مذذذذا تذذذذتالييه بتاستمذذذذتا   

 

 

 

 حذذذذرُّ فذذذذتأنت فتذذذذى فيمذذذذتا تتوار ذذذذتته  

 ودعنذذي بتأشذذتوايي أذوب وحسذذترتي 

 

 تزيذذتد و يذذذكي ا مذذن اللذذتوعة الفكذذرا  

  17/01/2111معتقل مركز شرطة كربالء            

وحين خرجنا عصرا إلى المرافق، أدخلت الورقة التي كتبت األبيات فيهبا بحاشبية 

واألخبوات، يقفبن خلبف فهن أيضا كبقية األمهبات . ورميتها إلى أمه وأخواته -المنشفة-

ُكّن يعرفن مني وسائل إيصال مبا أنظبم . السياج، بنظراتهن يطمئن نفوسهن على حياتنا

 !كما يعرفن كيف يحتفظن به. في مثل هذا المكان
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إن صدورهم تغلي حقبدا . لو قبضوا عليه لن يرحموه أبدا. وهمام، إن شبحه ال يفارقني

تعلمبون عنبه إنبه طالبب كليبة فبي بغبداد، فمبا يبدريني وأجيب أنتم . سألوني عنه كثيراً . ضده

قبال لبي أحبدهم، أنبت نعبرف أن ال صبلة لبك بأيبة حركبة عمليبا، لكنبك تميبل . ماذا حدث لبه

معرفتبي بهبم كبزمالء فبي التعلبيم وآخبرين كبانوا مبن . قلت، بصفة شخصية مع أفراد. إليهم

وأنبا كمبا حبدثتكم أنبي . رىولم تتعد إلى أمور أخ. صلتي؟ األصح أن يقال صلتهم. تالميذي

هبل لبي أن : ثبم قلبت. وال غراببة. كنت  في فترة من حياتي مناضال سياسيا وشبيوعيا أيضبا

أجباب . أسألك، كم هو سنك اآلن؟ أجاب، وما معنى هذا؟ قلت، أجبني وسأذكر لبك الغبرض

حسبببما سببجلته عببن نفسببي ببباني انسببحبت مببن الحببزب عببام : أجبتببه. اثنببان وعشببرون عامببا

وبغببض النظببر عببن -ويؤسببفني إنكببم . أن سببنك يببوم انسببحبت سبببع سببنين أو أقببل أي 0054

. توجهون التهم بمقتضى السماع، وهذا أسلوب يخالف أصبول العمبل السياسبي -موقفكم هذا

بعبد . لكن واحبدا نهبره، وأمبره أن يغبادر مكانبه. استشاط غضباً فوجه لي كلمات شتائم نابية

كالمه، لماذا تركت حزبكم، كما تبدعي؟ قلبت، إنبي أومبن وافتتح ! يوم عاد إلّي ليكمل نقاشه

إن الخدمة للوطن عن طريق العمل السياسي يجب أن ال تحتكر، ويجب أن تمثبل األحبزاب 

وللجمباهير الحبق األكببر، . مختلف الطبقات، وتتعامل فيما بينهبا بباحترام لتكسبب الجمباهير

بعببض األحببزاب الوطنيببة  ألن. بببان تختببار حسببب فهمهببا لمنبباهج وسياسببة تلببك األحببزاب

أضبرب لبك مبثال، إن الحبزب . المتحررة، تضع برامجها لصالح الطبقة المتنفذة فبي قيادتهبا

المؤلفة قيادته من تجار وأبناء تجار ال يمكن أبدا أن يبدافع عبن العمبال أو الطبقبة المتوسبطة 

. بحقوقهباحتى وان تعرض لذكرهم في منهاجه كفئة لها الحق بان تدافع عن نفسها وتطالب 

وينكبر ويقبول آنبه . يحاضبر براسبي. وصاح ببي، كبافي عباد. سئم صاحبي من حديثي هذا 

وعبدت أفكبر . الحديث مع مثله خطـأ، ولزمت الصمت. حقا لقد أخطأت الحديث! مو حزبي

وا . عبادت خالتبه بعبد أن يئسبت مبن االهتبداء إليبه: قالبت. جاءت أمه سألتها عنه". همام"بـ 

ي ثم كمن همس أحد بإذنيه، قلت لنفسي، إنه سالم بال شك، فلبو كبانوا قبد أسفي عليك يا حبيب

 .وسكن قلبي واطمأن. قبضوا عليه لوصل الخبر إلى كل منظماتهم هنا

فهنا عبدد قليبل مبن الموقبوفين . وجودنا في بناية المكتبة كيفما يكن مريح بعض الراحة

طبقبة البرجوازيبة، ولهبم فضبل بعضبهم لذويبه مكانبة فهبم مبن ال. جيئ بهم من أجل التحقيق

على آباء بعض قادة الحرس القومي، إذ هم من طلبة العلبوم الدينيبة، البذين شبجعهم العالمبة 

الشيخ دمحم حسين كاشف الغطاء، أن يقطنوا كربالء، وأنا أعرف كثيبرا مبنهم منبذ كبانوا فبي 

دن الجنبوب أو فمدينة النجف ال يمكبن أن يبزاحم فيهبا أبنباء النجبف القبادمون مبن مب. النجف

وان يكن ما يزال في النجف منهم من استطاع أن يثبت في العلبم . الفرس، وفعال تقبلوا رأيه

والدراسة، وعلى األكثر، هبؤالء مبن هبم ليسبوا مبن الفقبراء المهباجرين مبن العمبارة، لبذلك 

كبان النجفيبون يحتقبرون أهبالي الناصبرية وسبوق . حلوا في النجف واحتلوا مكانبة مرموقبة

وأنببا أعببرف كثيببر . ، الواحببد شببروكي أي شببرقي-شببروكية-وخ والعمببارة، ويسببمونهم الشببي

 .منهم منذ كانوا في النجف

المرموقبة لبم  -وخاصة العلويبة-أعود فأقول، إن بعض أفراد من األسر الكربالئية 

أنببا متأكببد مببن ذلببك . وكببان التحقيببق معهببم مببن قبببل الحببرس لصببالحهم. يمسسببهم سببوء
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إن ما نسمع كل يوم ليالً مبن تعبذيب لببعض البذين يحقبق معهبم  يبدو. والمستقبل كشاف

همسبت ببإذن صبديق . صار أمرا اعتيادياً، وصبرت أنبام الليبل دون أن أشبعر بمبا يقلبق

أجباب، ال إنهبم يكمبون األفبواه . عويبل المعبذبين -علبى العبادة-بجانبي، أنت هبل تسبمع 

 ! المعذب كالما أو صياحابأكمام تشد من الفم إلى اإلذنين حتى الخلف، فال يستطع 
  

   !وجاء الفرج

-جاءت برقية : يقول. ولدي دمحم يوقظني. أسلمت نفسي لنوم عميق، وشعرت بهزة

. بببإطالق سببراحنا ، شببملت عببددا كبيببرا، نحببن مببنهم، وبكفالببة عاديببة -6/8/0080فببي 

 قلببت. وسببرعان مببا امببتألت الغرفببة بآببباء الموقببوفين المشببمولين جبباؤا ليوقعببوا الكفالببة

انه أعتذر بأنه ال يقدر : وقال. ، وعاد ابني مكسوفا"..."لولدي اذهب إلى بيت الصديق 

هنبا وفبي مكبان آخبر يتحبدث .... )الحبق معبه ! أن يخرج في مثل هذه الساعة من الليبل

ويذكر أسبمه، لكننبي فضبلت " الصديق"المربي الراحل بتفاصيل أكثر عن عالقته بهذا 

ال بأس هذه قسمتنا، . الكبيرة تعج بآباء وأخوان الموقوفينالغرفة (. المحقق/ عدم ذكره 

شبنو؟ مبا شبملكم إطبالق : والتفت إلبّي والبد أحبد المعتقلبين، وسبألني. كما تقول األمهات

تعبال يبا ... ونبادى آخبر يعرفبه . فهبم الرجبل مبا أعنبي...! شملنا ولكبن : قلت. السراح؟

واخذ يطيب خاطري، ال . كفالة أبنيحاج محسن أنت أكفل األستاذ، وأنا أكفل ولديه مع 

: ثبم عقبب، تعنبي جناببك مبا أرسبلت خببر ألحبد؟ أجباب ابنبي. تأسف، في الناس أطياب

. لكنبه اعتبذر بحجبة انبه ال يخبرج فبي مثبل هبذه السباعة"...." خرجت وبلغبت صبديقنا 

 :وأنشدت البيت المشهور وال أعرف قائله!  أسف الرجل

 جذذذذذذذز  و النوائذذذذذذذ  كذذذذذذذل خيذذذذذذذتر  

  

 

 رفنذذذذذذي النذذذذذذدو مذذذذذذن الصذذذذذذتديقتن 

وبارحنبا دار العلبم التبي صبارت . صحيح أن الرجل ليس لي بصديق ولكنه ليس بعبدو ِِ 

الشوارع تعج بالنباس، أوليباء الموقبوفين . سجنا يعذب فيه المثقفون والمناضلون والكادحون

الشاي عانقونا وقبلونا، . جاؤا يستقبلونهم. وجارهم وأصدقاؤهم واألقارب، هجروا مراقدهم

والحببديث ذو . وعدتببه تضببيء، وصببوت الضبباحكين فرحببا واستبشببارا يببرن ويمببأل الفضبباء

شجون، ما نزال عطاشى إلى وجوه األحبة والجيران يتوافدون وأقداح الشاي تدور علبيهم، 

والشوكوالته والحلوى توزع، والنكات تثير السامعين فتتمباوج . والوجوه ضاحكة مستبشرة

وبعد مباذا؟ مباذا تحمبل األيبام القابلبة، كيبف . ة من ضحك متواصلأكتاف السمار بهزة رتيب

عفبوا، مبا . مباذا تخببئ لبي األيبام. سنعيش؟ أال يكفي ما جرى يا دنيانا ولبن أقبول يبا حكامنبا

 :شأن األيام؟ جبران يقول

بذروا  الخير في النا  مصنتوع إذا جا

 

 والشر في النا  موجذودا وان يبذروا 

 :وفوزي المعلوف يقول 

 دعذذذذذتو  اإلنسذذذذذان مذذذذذن انسذذذذذه مذذذذذا

 

 لكذذذذن دعذذذذو  اإلنسذذذذان مذذذذن نسذذذذيانه 

 



 

 511 

 نسذذذي الخيذذذر  ذذذم أو ذذذل فذذذي الشذذذرِ 

 

 فذذذذذذدا  ال ذذذذذذمير فذذذذذذي عصيذذذذذذتانه 

 :الشاعر أبو تمام قال 

 ال تنسذذذذذذذين تلذذذذذذذك الن ذذذذذذذود فونمذذذذذذذا

 

ذذذذذذذذميت إنسذذذذذذذذانا  نذذذذذذذذك ناسذذذذذذذذي   سا

 
انفض المهنؤن، وانطرحت على الفراش، وأسلمت نفسي إلى نوم يختلف عبن نبوم 

نمتببه علبى فُببرش اآلالم والزفببرات، ال أظبن شببيئا مبن هببذا سببنتمتع ببه ونحببن بببين كثيبر 

حتى لو تبدل هؤالء بآخرين، فال غرابة أيضبا . فمن يقول انتهى؟ أبدا. األهل واألحباب

 (.كلما دخلت أمة لعنت أختها)أن تأتي بشٍر أعم وأشد 

 

 الريح ما تزال ضدي 

لكنه . وشيخنا الشبيبي لم يعتذر. لوظيفةحاولت وأنا مخطئ أن أطالب بالعودة إلى ا

فَبك -مسبحوب يبد، ثبم  -على تعبير قبوانين الوظبائف-لم ينجز خطوة واحدة، ألفََك يدي 

بقناعبة البدائرة، أو  -سبحب اليبد-ومسحوب اليد يبقى خارج الوظيفبة حتبى يلغبى - اليد

! ببراءتبه -أي محكمبة يحبال أمبره لهبا-بعد إحالته إلى لجنبة انضبباط أو حكبم المحكمبة 

. شبباط 6وسافرت إلى بغداد لتعزية الشيخ بوفاة أخيه جعفر الذي توفي صبيحة انقالب 

ولم أحرك ساكنا عن قضيتي تاركا إياها إلبى أولبي األمبر رغبم إنبي جلببت مبن بعقوببة 

ومببن مديريببة التعلببيم رقببم كتابهببا إلببى االسببتخبارات العسببكرية واألمببن العامببة ولجنببة 

البدائرة المسبؤولة العليبا طبعبا فبي شبغل عبن قضبية . القبوميالتحقيق فبي مقبر الحبرس 

كما أن راديو بغبداد أعلبن بيبان المجلبس البوطني . فاألكراد أعلنوا تمردهم ثانية. أمثالي

وتأخر فك يدي، وعبدم . -0080تموز  0-عن القضاء على مؤامرة شيوعية فجر اليوم 

ِلبَم . مبة، وطبعبا عرفيبةأي تصريح بتطميني من قببل شبيخنا يبدل إنبي سبأحال إلبى محك

التشدد ضدي، والتحقيق لم يثبت ما يدينني؟ حمداً هلل، ربما يروننبي ذا شبأن فبي مسبائل 

الموت هو الحبد . آه ما أجل أن يكون اإلنسان ذا عقيدة يخلص لها حتى الموت! النضال

ولكبن . الفاصل بين الصبادق والمبدعي، البذي يعلبن التوببة حبين يلبوح لبه حببل المشبنقة

إن ذا العقيدة، من يبدافع عبن عقيدتبه، ويشبجب . ال الذي ينكر ما أسند له، وشاجبا أيضا

. جمال الدين األفغاني، ودمحم عببده كانبا صبريحين فبي مواقفهمبا. التخريب واالعتداءات

وأشبار -يبا صبفية أنبا قبررت أن أضبع هبذه : وسعد زغلول عرف عنه انه قبال لزوجتبه

 !.بت، وأنا إلى جانبك أضع هذه على هذهفأجا!. على هذه وبسط كفه -على عنقه

فقد طلقبت السبير علبى طريبق . ولكن لماذا أكذب على نفسي، فأعترف بما لم أقم به قط

لقببد تنحيببت دون تببأثير مببن أحببد، وال تحببت يببد . جبنببا كببان ذلببك منببي، أم ألمببر آخببر. الكفبباح

ذاك هبو  وقد مرت سنون طويلبة علبى ذلبك، بحيبث لبو أن طفبال ولبدَ يبوم. مسؤول في حكم

أهبم مبا يشبجيني !(. الحظبت برجلهبا وال خبذت سبيد علبي)ولكني والمثل نسبائي . اليوم أب

ويبعدني عن االنتماء للتنظيمات والحركات السياسية هو أنها تقرب المتملقين ويرفعون من 
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كما أنبي وجبدت التنباحر بينهبا حبادا فبي الوقبت البذي يتحبتم عليهبا أن تتوحبد، لعمبل . شأنهم

جبباح الهببدف الببذي تسببعى إليببه، ال أن تفببرط فببي تحالفهببا حالمببا تحقببق خطببوة وتخطببيط إلن

 .تموز 05واحدة، كالذي حدث حين تحققت ثورة 

ويشبيع . االستعمار الحديث أهم سالح لديه اليبوم هبو أن يوقبع ببين الفئبات الوطنيبة

وفبي البلبدان . عن كل واحدة إشاعة، فتصدقه وتطيح بها وتنكبل بأعضبائها ومؤازريهبا

أسمالية االستعمارية، أحزاب شتى، عمالية، ومحافظين وكثيبر مبن تلبك المسبميات، الر

مثالً، فرنسا، بريطانية، أمريكة وإيطالية، فيها أحزاب شيوعية . ومنها أحزاب شيوعية

 ! وهي أكثر عداء للشيوعية من أي بلد مثل بلداننا

ثال شائعا، إنه إننا كنا ونحن في المدارس طلبة، وبعد أن صرنا معلمين، نضرب م

ذلبك الرجبل البذي أمبر أوالده وهبو علبى فبراش . حكمة من ِحَكم األجبداد مبا تبزال حيبه

المببرض، أن يببأتي كببل واحببد مببنهم بعصببا، ضببم مجموعببة العصببي إلببى بعضببها فكانببت 

فلمبا لبم يتمكنبوا أعطبى كبل . حزمة، وطلب من كل مبنهم أن يجبرب كسبر تلبك الحزمبة

وقبال هكبذا يحطمكبم عبدوكم إن وجبدكم . يع من ذلبكفتمكن الجم. واحد أن يكسر واحدةً 

حتببى متببى سببنظل مطمعببا، نخشببى . متفببرقين، ولببن يببنجح مسببعاه إن صببرتم يببداً واحببدةً 

مباذا لبو قاطعنباه . بينمبا نببدي البطبوالت فيمبا بيننبا -اللقيطة إسرائيل-الغرب الذي ثبت 

ألن البببدول  لكننببا أيضببا نخشبباها. ونتوجببه إلببى الببدول التببي نبببذت النظببام الرأسببمالي

شاعر من شعرائنا أشار . االستعمارية صورتها لنا بأبشع الصور، واتهمتها بأبشع التهم

 :إلى هذا بقوله

 وختـوفوهذذذذذتا بذذذذذداب  سذذذذذوف يأكل ذذذذذتا

 

 في حذين تسذنون عامذا تذأل  السذبنا 

أي ورببببي لقبببد خّوفونبببا وصبببدقناهم، وكبببذبنا مبببن تعمبببق منبببا ببببالعلوم االجتماعيبببة  

فببي حببين يببدَّرس الغببرب االسببتعماري كتببب مبباركس فببي . منببهواالقتصببادية وخوفونببا 

 ....اللعنة على الجبناء ويا ويلهم . جامعاته

 يذذذا دهذذذر لذذذو  ذذذاعفت فذذذي شذذذقوتي

 

 والذذذذذذذتداء لذذذذذذذو حملتنذذذذذذذي أع ذذذذذذذله  

. شقُي وال أعلم هبل لليبل شبقائي آِخبر، ومتبى؟ أي جبرح أداوي، وأيَّ ألبٍم أحتمبل. أجل  

! فيه أنا وأخواه، وقبع اآلن بأيبد كبان بينبه وبينهبا حسباب الذي َسِلَم مما وقعت" همام"ولدي 

صديقي القديم عبد الرزاق محي الدين، الذي أصبح دكتوراً فبي ! وأكبر الظن إني أنا السبب

األدب العربي، وكان أستاذي أيبام العمامبة، ولبم أكبن تلميبذه حسبب ببل كنبت صبديقه األشبد 

وهبو صبديقي " السبيد علبي شببر"ئه حثنبي أحبد أصبدقا! التصاقا به من كل صبديق وقريبب

دع : قبال. فقبد أصببح شخصبية ببارزة. أيضاً أن أذهب إليه معه نزوره ونطرح األمبر عليبه

 -هبواه-فأنبت تعلبم اتجباه . المسألة على عاتقي، أنا أشرح الموضوع أما أنت فبالزم الصبمت

ت هنباك سبمع. المعاكس لهواك، فالرجباء أن تضبغط علبى أعصبابك، وجامبل قبدر اإلمكبان

نمطبباً مببن األفكببار والمفبباهيم، مببا أدهشببني لغرابتهببا  -!بعببد العتبباب التببوبيخي-مببن أحاديثببه 

أأسمع السباعة ! وبعدها عن ثقافته وما تعلمته منه من فكر يهدف إلى أسمى درجات التحرر
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يتحببدث عببن االتحبباد السببوفيتي، بببأن " العصببفورة، وأحببالم اليقظببة، وَربببة الببدَل"صبباحب 

وعن الجبوع المنتشبر هنباك، والجهبل ! الشارع، بال حياٍء منه كعيب مواطنيه يتغوطون في

وقال، أمر طبيعبي هبذا لبدى  -كيال أرده-سبقني صاحبي ! المعدان عندنا أثقف منهم. الفظيع

أخيبرا فاتحنباه بمبا . ذي الجهل الفظيع، والجائع أمثالهم، أن يتغوط كأي حيبوان وهبو يمشبي

وبببادر ! رف أن ابنببك يسببتحق، وأنببت المسببؤولهببز رأسببه وقببال، أنببا أعبب. جئنببا مببن أجلببه

ورده، هبذا مبا ال يصبح طرحبه، جئنبا لتتوسبط .  -ألمسبك لسباني-صاحبي بعد غمبزة عبين 

تراجببع وقببال، انتظببروا فبببين الساسببة اآلن . أمببره، وحتببى الكليببة يجببب أن ال يحببرم منهببا

وغادرنبا . عنبد ذاك يبتم إنقباذه مؤكبداً  -البرئيس-خالف، وقد تنكشف دنياهم عن حل لصالح 

 .يبدو أنه كان على علم بالخالف بين الرئيس عبد السالم وحزب البعث. بيته شاكرين

لكبن . -نصبف راتببي-توجهت ثانية إلبى بغبداد قاصبدا بعقوببة السبتالم  09/4وفي 

وتوجهت . أنا والد، وهو فلذة كبدي. ال غرابة! صوتا يصيح بأذني، أن إذهب إلى ولدك

جئبت فبي الوقبت . جباء وعلبى وجهبه مسبحة أسبى، وببادرني إلى بيته، وقبل أن أستقر،

! إنهبم ينتظروننبي، لقبد جباؤا مفاجبأة إلبى المدرسبة وطبالبوا المبدير بانزعباج. المناسبب

أنت تتستر عليه، أما تعرف من هو؟ كنا نبحث عنبه، وال . أحضره حاالً، وبلهجة تهديد

ثبم !. صبية محترمبة كبيبرةلبوال أن يبلغنبا عنبه شخ. نعلم أن إنسانا محترما مثلبك يحميبه

 عقب ولدي، من هي الشخصية، أال يمكن أن يكون هو صاحبك؟

أبلغبت الشبيخ . وشبمرت عبن سباعدي للعمبل. كانت هذه المفاجئة صدمة عنيفبة لبي

... فوعدني خيراً، وحفبزت همبة مبدير مدرسبته، والعبون مبن هللا ". دمحم رضا الشبيبي"

البرزاق محبي البدين فضبل كبيبر فهبو البذي للشيخ دمحم رضا الشبيبي على الدكتور عببد 

ولمبا . ولكنبه سياسبيا انحباز إلبى صبالح جببر بأمبل أن يصببح وزيبراً . دبر له أمر البعثة

وأنا أعرف لو بقي شاعرا لكفاه . جاء حزب البعث دنا من عبد السالم ليحقق أمنيته تلك

يه فبي المعتقبل حاولت الوصول إل. ذلك الشهرة التي يبغيها، لكنه طمس قابليته الشعرية

ومبن كبربالء َزّودت خالتبه . وفي اليبوم التبالي زرتبه بواسبطة مبدير المدرسبة. فطردت

وزرته بعبد أسببوع ( إن مع العسر يسرا)وضمنت كلمتي آية . بتذكرة أحثه على الصبر

هببذا بسبببب : فهمببس فببي أذنببي. فلمحببت علببى عنقببه لونببا أزرق. ثانيببة مببع المببدير أيضببا

لقبد لقيبت . منتها فيها لتهبدئتي اعتبروهبا تهديبداً منبك ووعيبداً تذكرتك، إن اآلية التي ض

وحضر شاب جميل منهم، يتمايبل . الويل، وذا أثر الحبل في عنقي مع الضرب الموجع

لببوال أنببك فببي سببن شببيخوخة : بغطرسببة وقببد فببتح أزرار قميصببه، والتفببت إلببّي يقببول

أعتببر هبذا الحرسبي ( اإن مبع العسبر يسبر)ماذا تقصد باآلية ! ألعطيتك درساً لن تنساه

مبع أن القصبد . مع أنه طالب في كلية التربية أنبي أقصبد بهبذه اآليبة ببأن الحكبم سبينهار

الحقيقي واضح فاستشهادي يعني انه اآلن في عسر وقد يبدل هللا حاله إلبى يسبر فيفبرج 

يببا ... وقبببل أن أكمببل كالمببي، صبباح بببي إخببرس ... قلببت، علببى مهلببك يببا ولببدي . عنببه

هنبا تكلبم مبدير المدرسبة، وهبو مبن ! خونبة. شرف مبن أن أكبون ابنباً لمثلبكأنا أ! ولدي

ال تببنَس يببا توفيببق أن عميببدهم الشببيخ الشبببيبي، . أصببدقائهم وصببهر لرجببل ديببن مببؤازر

طيلبة العهبد الملكبي عبرف . وأخوته من رجال ثورة العشرين، ووزير معبارف العبراق
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ة، فببال يصببح أن نتنكببر لهببذا فببي خدماتببه فببي هببذه الببوزارة وتوسببيع مؤسسبباتها التعليميبب

 !البيت

ومّر شهر ونحبن فبي ألبم وحبزن ممبض، وتردنبا برقيبة منبه فبي الثباني مبن أيلبول 

وعببدت إلببى رئببيس الجامعببة لييسببر لببي أمببر عودتببه إلببى . ، يببا فرحتببي(أطلببق سببراحي)

 ! الجامعة، رغم ما ضننا آنفا وما بدا منه من إعراض وعدم اهتمام، إنها الحاجة

دعيت إلى دائرة األمن، المفبوض الشبرس ... كانت تنتظر عودتي  ولكن مآسي أخرى

عبد الجبار السيد علي، أنذرني بإسقاط كفالتي التي تمبت مبن قببل الحبرس القبومي، وعقبب 

راحت وّي الحرس القومي، اعمل كفالة غيرها جديبدة، كفيلبك الزم منتسبب لغرفبة : متباهيا

هذا المفوض ككثير من أمثاله فبي العهبد ! قيفالتجارة، وصدقها بالمحكمة، وإال أنيمك بالتو

الملكي، كان ال يتحرج من شتمي وبعد أن تقاعبد صبار يسبلم علبي ويجباملني بالسبؤال عبن 

 ! صحتي

مبن السبفر  -األمبن-مالك البيت هو اآلخبر جباء يطالبب باإليجبار فبي وقبت منعنبي 

وبقيبة أخواتهبا وابنتي قبلت في دار المعلمبات بحاجبة لتزويبدها . الستالم نصف الراتب

أمهبن باعبت خمارهبا . ال مفر من بيع بعبض مبا لبدينا. أنا ال أملك فلسا واحدا. بما يلزم 

نصيب العائلبة مبن هبذه كلهبا رببع دينبار . وابني البكر منحنا سبعة دنانير. وخاتما ذهبيا

أدفعبوا : والباقي لمالك البيت الذي وقف يصبيح بمبلء فمبه. ألكلٍة من خبز وجبن وشاي

: لم أجبه بأكثر من! بيتكم السجن. ذا الشهر وفرغوا البيت، تريدون تعصون بيأجور ه

ابنبه كبان شبيوعيا ! سل أبنك عنا، فنجاته من الويل الذي ذقناه كان بفضل شرف نفوسنا

وهذا شرف ومنّة لو كان هذا الرجل . ومسؤول ابني األكبر فلم يذكره عند التحقيق معه

 .يعلم حقيقة ابنه

التاجر الذي كفلني، أستغل طلبب األمبن هبذا فاعتبذر انبه . ن الكفالةأعود للحديث ع

منذ ثالثة أيام : قصدته، وعلى بعد أمتار صاح"..." الصديق . ال يستطيع أن يظل كفيال

جبباءك : وقفببت عنببد حببد هببذه المسببافة، وقلببت. أنببا مشببتاق لصببديق أسببمه علببي الشبببيبي

ي مهببددون بببالتوقيف إن لببم نجببدد الصببديق ولكببن ألمببر، فهببل تنقببذه بكفالتببك؟ أنببا وأبنببا

وكبأن قدميبه قبد ثبتبا إلبى األرض بمسبامير، وكبأن فمبه قبد الجبم . وجم صاحبي! الكفالة

أمبر غريبب، : نهض الدكتور جليل أبو الحب وكان جالساً معبه وبانزعباج صباح. بلجام

ومسباعدة الغريبب أمبر . اشتقت إليه، وال تضبحي إلنقباذه بكفالبة؟ يببدو أنبه غريبب حقبا

لببيس فببي أرض هللا بلببد ال تحتببوي ...! فى مببع كببرم الببنفس، يبببدو هكببذا، وغببادرتهم يتنببا

وقبد دفعبه . اتصلت تلفونيبا ببرئيس غرفبة تجبارة كبربالء السبيد هاشبم نصبر هللا. طيبين

آل نصبر هللا . وتبم بواسبطته عمبل الكفالبة لنبا نحبن الثالثبة. عجل توجه إلبيّ : نبله، فقال

والليالي . م من عرف بالشهيد الثاني هو نصر هللاعلويون، نسبهم معروف ومن أجداده

 .من الزمان حبالى والليالي يلدن كل عجيب
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 الفصل الرابع






 2111تشرين الثاني  21انقالب 



    ...حلٌم، وواقع وحدث 

ال أستطيع أن أتشدق برأي من عندي حسبما ومع هذا . معي ولي سابق مع األحالم

بعضبها لبيس لبي علبم عنبه بسبابقة، أو . صادفت من رؤى تحققت، وبأسرع ما أتصبور

أّي خاطرة، من توجس محذور، ولكن الحلم وكبان . في نفسي حول من كان حلمي عنه

وبعضها كان صريحا في داللتبه، وهبو يشبير إلبى . رمزياً استطعت حله، وعراني كدر

 .ولكن كيف جاء ما يشير إليه كما يهوى المتمنون. نيه ويعانيه غيريما نعا

بعبد أن أمرنبي بإحضبار قرطباس -، أببي يملبي علبّي 02/00/0080في الحلم ليلبة 

أشببهد أن ال إلببه إال هللا، وان دمحما رسببول هللا، وانببي احببتكم إلببى هللا مببن  -:قببال. -وقلببم

صبباحا . يمها بريبديا إلبى الحكومبةثم يطلب مني تقد. فهو الحكم الحق" نوري"حكومة 

. حببين خرجببت التقيببت برجببل مببن األخيببار، كببان يحبنببي، وسبببق أن سبباعدني بقببرض

أسببم والببدك . قببال الرجببل وهببو عببامي. صببرت أقببص عليببه الحلببم، وهببو يصببغي بانتببباه

وهو اسم النبي كما انه واعظ جليل، وهو اآلن بجوار ربه الكريم، فظهبوره "دمحم"الشيخ

 !.-سيتحقق-عني أن حلمك لك في الحلم، ي

. سكنت أصوات الراديو فجأة، ثم دوى صوت المذيع -كربالء-اقتربنا من صيدلية 

بعبد هبذا أذيبع إن الحكومبة تمكنبت ! يمنع التجبوال ألشبعار آخبر! بيان الحاكم العسكري

لم نفهبم . وإفشال ما كانوا يخططون له، وإلقاء القبض على قادتهم. من سحق المتآمرين

-أنبه وحبي . انبه لبيس حلمبا: ا شيئاً، إلى من يشير؟ صباحبي أسبتعجل وعلبقمن كل هذ

 .-رحمك هللا شيخ دمحم

منها حل تشكيالت الحبرس القبومي، . أذيعت جملة بيانات 06/00بعد ستة أيام في 

وعلبى األثبر . ووجوب تسليم أسلحتهم للجيش أو الشرطة. مع توجيه كثير من التهم لهم

حباول كثيبر مبن الحبرس المقاومبة واالمتنباع عبن . ءسمعنا دوي الرصباص فبي كبربال

إن مبن يبؤوي : وكبذا أعلبن. وصدر أمر منع التجول فبي عمبوم العبراق. تسليم أسلحتهم

وعباد . وأغلقت المطبارات والحبدود، وأوقبف القطبار. حرسا ومن يخفي سالحا، يعاقب

صببفقوا لنبببأ  النبباس هببم النبباس الببذين عرفنبباهم، صببفقوا لهببذا  النبببأ، وأعلنببوا الفببرح كمببا

وتظبباهروا اليببوم، كمببا تظبباهروا ببباألمس وتسببابقوا فببي إرسببال  0080شببباط  6انقببالب

. البرقيات فأذيعت متتالية تأييدا للسلطة الجديدة، ورجل الحكم الجديد عبد السالم عارف
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واألسباب الحقيقية هو أن شعبنا لم يُعَود علبى الحريبة عبن طريبق . كل هذا غير عجيب

انوا يرهبون كل حكم وحاكم فهم يتملقونه تستراً على حالهم ومن أجبل الديمقراطية، وك

ً . سالمتهم  .يعني أنهم علموه بتنافسهم هذا  أن يكون منافقا

يهتفببون فببي شببوارع  -هببؤالء الببذين قلبببت لهببم ظهببر المجببن-عبببد السببالم، باسببمك 

وك لقبد خنبت اإلخباء، وتنكبرت للبذين ولّب!(. باسبمك يبا سبجين نحقبق الوحبدة)العاصمة 

قيادهم وأولوك اهتمامهم ولكنك ضربت ألغازا وأحاجي تشير إلى حقيقبة نوايباك، بينمبا 

ولقبد مبنح نفسبه !(. طاسه ابسبط طاسبه والبحبر ركاسبه)الناس اعتبروها توافه من تافه 

 !وقال الناس، إن كل ذلك تم بجهود حردان التكريتي. صالحيات واسعة لمدة عام

بينمبا . ثم أصدرت بيانا حددت موقفها! ت الصمتوالجدير بالذكر إن القاهرة الزم

وأصدر الحباكم العسبكري بيانبا يمنبع تبدخل المبواطنين بالبحبث ! أعلنت دمشق سخطها

ولكبن مباذا عبن . 00/00ثم رفبع منبع التجبول فبي ! عن المشبوهين من الحرس القومي

 أمثالي وعني؟

نعنبي مبن السبفر أول الخير نالني من الحكم الجديبد، هبو أن معباون أمبن كبربالء م

إلى بعقوبة ألتسلم نصف الراتب، وحين أرسبلت ابنبي نياببة عنبي انزلبه شبرطي األمبن  

مببن السببيارة وسببلمه إلببى مفببوض األمببن عبببد الجبببار السببيد علببي هببذا الببذي قببدمني إلببى 

سيدي، إذا سقطت حجارة في بيت قول : المعاون، وهو يمسك يدي بقبضته بقوة ويلهث

يوعيين قبول فبي بيبت هبذا، إذا طلعبت مظباهرة قبول ِمبْن هبذا، ِمْن هبذا، إذا اجتمعبوا شب

 !ذوله كعبة الشيوعية، كل الشيوعيين أعترفوا إال هذا

غبيباً إلبى  -كما يبدو لي-هذا المعاون عليه سكينة وبين حاجبيه أثر السجود، ولكنه 

فلببم أجببد بببداً مببن محاولببة مواجهببة . فهببدد وشببدد إن أنببا حاولببت السببفر. أبعببد الحببدود

انبسط الرجل، وأنا أقص عليبه . حسن حاج وادي واستطعت ذلك -المحافظ-تصرف الم

إن عائلتي اآلن تتألف من سبع بنات وولد، وأنا وأمهم، فأن أصر . حكايتي التي ختمتها

أحجرونبا فبي موقبف : المعاون ال مانع لدي أن أتوجه بتظاهرة، أحمل الفتة، أكتب فيها

قببال ! متم تمنعببون عنببا أن يببأتي أبونببا بمببورده الوحيببدالشببرطة أو أبنببوا علينببا بنيانببا مبباد

المؤسبف إن كبل : وتبأوه وقبال. الرجل غداً في مثل هبذا الوقبت أعطيبك نتيجبة، سبأكلمه

عهد نجد فيه السلطة تعتمد على هؤالء، وهبؤالء صبار بيبدهم القبدح والتنزيبه، كبل فئبة 

ن والمواقببف، تنتصببر تببنعم علببيهم، فيزيببدون تنكببيال بالخصببوم، حتببى يمببألوا السببجو

ويشغلوا الحاكم، ويزيدوا العوائل تعاسة، واألطفال يتما، وذلة، وهبم فبي مبأمن فبي كبل 

ً ! العهود  .وحسن حاج وادي من أهالي الديوانية وكان شابا وقوراً متبسطا

-لكبن المعباون . وجئت ثانية بناء على ما أبلغني به مدير التحرير عبن المتصبرف

مبع جعفبر السبوداني بتهمبة مسباعدته للمبتهم ألحرسبي  كان مشبغوال ببالتحقيق -كما قيل

وفبي هبذه األثنباء أنبزل مبن سبيارة الشبرطة حسبين الصبافي . الهارب كاظم الفرطوسي

الذي كان متصرفا في لواء الديوانية، دخل يقوده مفوض شرطة، كان ذليال وقد سبيطر 

م انببه حسببين الصببافي كببان متصببرفا فببي لببواء الديوانيببة، ويببروي بعضببه. الرعببب عليببه
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يشرف بنفسه على التعذيب والتحقيق وهو ابن أخ الشباعر أحمبد الصبافي النجفبي البذي 

 . عاش في لبنان ومات نتيجة رصاصة طائشة من اشتباكات بين اللبنانيين

: يأكببل برتقبباال، فرمببى الصببافي بالقشببور وشببتمه" هببادي الكعبببي"كببان الشببرطي 

كببان  -قببومي الميببول–كعبببي وهببادي ال! شببكول البببين، أنببت قِحببف، أنببت مببال متصببرف

شببرطيا بوظيفببة كاتببب، أوقببف أيببام كببان جببابر حسببن الحببداد متصببرفا بببدعوى محاولببة 

 .يبدو انه كان أثناءها كاتب طابعة في المدرسة. اعتداء فحش على طالب في الثانوية

وكم كان فرحي كبيراً حين قرأت تصريحاً لوزير الداخلية، والحاكم العسكري، إن 

لكني فوجئت بتبليبغ . حهم بكفالة أوقفت التعقيبات القانونية بحقهم تلقائياالذين أطلق سرا

 !من المجلس العرفي العسكري األول، بموعد المحاكمة



  !بني أمسي القريب ويومي

زرت بعض المتهمين الذين أحيلبوا قبلبي إلبى المجلبس العرفبي األول بعبد عبودتهم 

أحببببدهم محاميبببباً، أمببببا اآلخببببر اثنببببان مببببنهم خريجببببو كليببببة القببببانون، يشببببتغل  .بيببببوم

ً  فببي السببالم تببرأس حركببة أنصببار..." محسببن"األول.فموظببف . كببربالء وكببان شببيوعيا

ً ..."أحمببد"والثبباني مسببؤول فببي منظمببة الشبببيبة الديمقراطيببة أمببا  .وكببان شببيوعيا أيضببا

 . الثالث فابن لثري يداوم في كلية القانون، وله متجر

 و بين بين؟ايه، حدثوني كيف لقيتم الجو حار، أم ه -

فببآمن الثببري علببى "!. الجلجلوتيببة"تريببد الخالصببة، قرينببه دعبباء : أجبباب أحببدهم

تعبير عامي من ناحية اللفظ ال أصبل لهبا، ويقصبدون بهبذا أن " الجلجلوتية"و!.الجواب

المخاطبببب تجببباوب ولكبببن بلهجببببة مغريبببة وجذاببببة حتببببى وان دلّبببت علبببى الضببببعف 

دخلببت حركببة السببالم، فلمببا  -:كمببةمسببؤول حركببة السببالم قببال فببي المح. واالسببتعطاف

 !عرفت إنها وجه من وجوه الحزب الشيوعي، تخليت عنها

يقول بعض الفقهاء يجوز الكذب لمن وليه كافر ظالم من أجل نجاتبه وسبالمته، إن 

وكان ممكنا للسيد المحترم الذي استنكر من السيد عزيبز شبريف ! كان في ذلك خالصه

حركبة السبالم فبي كبربالء كبان شبيوعيا لكبنهم حين ظهر انبه يجهبل إن صباحبنا ممثبل 

إن الحركة لم تكن مجال عمل شيوعي، : اسندوا إليه حركة السالم، ومن الحق أن يقول

. إنها مجال نشاط من اجل السالم، ويعتبر الشيوعيون تزعم رفيقهم لها مفخبرة ودعايبة

. ال هو من يمثلهموان لم يكن لي علم قبل نقده لألستاذ عزيز شريف في اعتقاده أني أنا 

أقول كان ممكنا أن يدعي انه نصير سبلم حسبب وال داعبي للكبذب وهبو لبم يتخبل عنهبا 

 . ولكن المسألة هنا تختلف. شباط  6أبدا إال بعد انقالب 

فالطبيبب مبن الحبزب البوطني . حدث ذات مرة خالف ببين قبادة حركبة السبالم هنبا

! عيين هبم المسبيطرون عليهباعضبو الحركبة يبتهم الشبيو" هادي الطويبل"الديمقراطي 

ممبا أضبطر المسبؤول عبن الحركبة األسبتاذ عزيبز شبريف وزميبل لببه . واشبتد الخبالف



 

 519 

األستاذ  مظهر العزاوي الحضبور ودعبوة عبدد محبدد هبم كبل مبن الطبيبب والمسبؤول 

وأنا ومحام من جماعة دمحم حديبد، وتباجر ..." محسن "الكربالئي عن الحركة المحامي 

وفتح الحديث األستاذ . دبي والسياسي هو السيد حسن عبد األميرمعروف في الوسط األ

تخللببه جببدل واتهامببات، فبببنهض األسببتاذ شببريف، وأشببار إلببّي وإلبببى . عزيببز شببريف

أنت طبعبا تمثبل : بعد أن انتحى بنا ناحية، قال موجها كالمه إليّ ..." محسن "المسؤول 

مثل نفسي، وهبو يعبرف مبن ال سيدي أنا أ: الشيوعيين، والمحامي يمثل المحامين؟ قلت

 . يمثل

إن حركبة السبالم ال : وبعد أن تم بحث الخبالف، قبال األسبتاذ عزيبز، أمبام الجميبع

ال تعتمببد علببى نظببام داخلببي، وال . تمثببل حزبببا معينببا، وهببي ليسببت حزبببا، إنهببا حركببة

منهاج، ومبن حبق كبل مبواطن يبدرك خطبر الحبرب واألسبلحة النوويبة فبي الفنباء التبام 

من حق كل مواطن حتى اإلقطاعي، والببدوي، أن يسباهم . النتماء للحركةللبشرية في ا

 .باالستنكار واالحتجاج ضد تطور السالح النووي

 -:مسبؤول الحركبة..." محسبن "حين ودعناهم وعدنا، فبي الطريبق قبال المحبامي 

؟ أعباد كلمبة األسبتاذ !أمثبل المحبامين -...محسبن –أبا كفاح أنت تمثبل الشبيوعيين وأنبا 

مرحا لك اليوم يا أخي في اإلجابة عن التهمبة، . بنبرة امتعاض ومزيجة بسخرية عزيز

المثببل فببي األصببل مببن أمثببال العامببة، ويببراد بببه إنهببم كببانوا . أنببا األقببرع الوحيببد بيببنكم

لقبد شبهد جميبع صبحبي مبن . يسخرون من األقرع فيتهمونه بكل مبا يفعلبون ليضبحكوا

حببين طلبب مببن المؤيبدين عمببل . أكثبرهم مؤيبدي حركبة السببالم، بباني أكثببر نشباطا مببن

خصصها المجلس األعلى لحركة السبالم،  -مدالية-اقتراع من أجل منح أنشط المؤيدين 

وحين حضرنا اجتماعا دعينبا إليبه ! وقد حزت أكثر األصوات، وتكرر االقتراع مرتين

، وزميبببل آخبببر ..."محسببن "فببي مقبببر الحركببة الخببباص، أسببّر إلبببّي مسببؤول الحركبببة 

وبعبد جبدل معبه، ! رفبض الممثبل األعلبى األسبتاذ عزيبز شبريف منحهبا لبي مستغربين

أليس هذا ! إن زمالءه شيوعيو النجف يقولون انه أعطى براءة: ردهم بعذر ال صحة له

مضحكاً ويتنافى مع ما أشار إليه يوم التحكيم؟ أليست هذه ازدواجية في الموقف؟ حيث 

فعبل ألن األسبتاذ عزيبز شبريف ال يعبرف قلت أمثل نفسي، بينما المسؤول الكربالئي أن

لكنه فبي المحكمبة تنصبل واتهبم الحركبة بأنهبا وجبه مبن . أن المسؤول شيوعي ويمثلهم

ومسؤول حركة السالم في كربالء السيد محسن النقيب، هو الذي جبادل ! وجوه الحزب

مناقضببا  -عزيببز-وهنببا كببان رده . األسببتاذ عزيببز شببريف ببباني الببذي يسببتحق الميداليببة

إن حركة السالم ال يهمها من المنتمي إليها أن يكبون مبن أي حبزب ألنهبا ليسبت : هلقول

 !حزبية

هنبباك التقيببت . توجهببت إلببى بغببداد 29/90/0085وفببي . ابلغنببا بموعببد المحاكمببة

واقتبرح الببعض . بالمتهمين اآلخرين الذين أعرفهم من معلمين وبعض الكسبة كجيران

ثببالث فتيببات "عرفنبا إنهببا تعببرض فلمبا باسببم  أن نقضبي فتببرة مببن الليلبة فببي دار سببينما

ردّ علبّي ! ، حين عارضت ساخراً أهي سلوى أن أشهد فلما عن مستهترات"مستهترات
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قلببت فببي نفسببي، . آخببر، يوغسببالفيا بلببد اشببتراكي ال تعببرض أفالمببا سببيئة كمببا تتصببور

. كبان اإلقببال عظيمبا والزحبام شبديداً، وببدأ العبرض. وحبان الوقبت فبذهبنا. صدق وهللا

 .فشغلت عن كل أمر عدا الشاشة وما تمثل عليها

فتيببات نعببم ومسببتهترات، وبسبببب الخببراب الببذي حببّل بببالبالد، واشببتداد المجاعببة، 

واألنصبببار يقببباومون فبببي الغاببببات، حيبببث . بسببببب احبببتالل النبببازيين الغبببزاة الببببالد

وهبذا -لكبنهن . أولئك الفتيات كّن يهبن أنفسهن للغزاة من أجل لقمة العيش. يترصدونهم

حبين مبّر جبيش غباز علبى الغاببة، سبارعن . رفضن أن يهملن أمر البوطن -أمر غريب

كانبت . قبل وصولهم إلى تنبيه األنصار، فتبأهبوا وأببادوا وشبتتوا شبمل العبدو بكمبائنهم

سهرة رائعة، حين انتهت كان حديثنا عن حب الوطن والذين ال يهمهم غيبر أن يعيشبوا 

أن يمبوت علبى " خالد ببن الوليبد"وما سرَّ . ومنام وكأن الخلود شراب وطعام، وضحك

وعلي بن أببي طالبب، يبدعو بعبد كبل فريضبة ". ال نامت أعين الجبناء"فراشه، فصاح 

حيث خاض " من هذه ويشير إلى هامته؟ -ويشير إلى لحيته-متى يخضب أشقاها هذه "

 .غمرات الحروب

. العسبكري األولتوجهنا نحبو المجلبس العرفبي  -20/90/0085-في صباح اليوم 

يتسباءلون، أيبن المحبامي؟ لقبد وكلبه . يتلفبت المتهمبون يمينبا ويسبارا. ننتظر حكم القدر

وانبه  -بعد إلحاح من أحد الذين قرأوا الجلجلوتية-أنا وأبناي منهم . عدد ال بأس به منهم

اقنببع المحبببامي أن يسبببتوفي عنبببي وعبببن ابنببيَّ خمسبببين دينبببارا مقدمبببة، وخمسبببين بعبببد 

إنهبا اعتبراف . أي الببراءة -الجلجلوتيبة-ن الشبرط أن ال يحرجنبا بطلبب الخالص، وكبا

والح المحببامي . ضببمني بالتهمببة، وفاقببد الشببيء ال يعطيببه، كمببا أنهببا إذالل إلنسببانيتنا

. لم أكن قد رأيتبه قببل هبذا، الوكالبة تمبت بواسبطة زميبل لبه، هبو محبام أيضبا. المحترم

ى أتفبباق مببع رئببيس المحكمببة لينتفببع يعتقببد أن المحببامي علبب -بعضببهم-وكببان المتهمببون 

كيبف ! فنجاحه أكيد، وعلينا أن نحترس من الزلة، وخيانبة التعبيبر وزلبة اللسبان! وينفع

 !يزل لسان البريء؟ ال أدري

مرتببديا الببروب األسببود، وألقببى بهببدوء كلمببة " راسببم بابببان"وخببرج إلينببا المحببامي 

وكلمببة بسببيطة تتطلبهببا  إخببوان، أرجببوكم كونببوا لبقببين، راوغببوا، وهببادنوا،: مختصببرة

الببراءة مبن -يقصبد بالكلمبة ! المحكمة منكم ستبقى في جو المحكمبة ال أكثبر، وتتالشبى

ودنبا منبا معباون شبرطة، . لكنه عاد إلى المجلبس. وتناوشته األلسن. -الحزب الشيوعي

ً . كان كهال، على شعر رأسه نثر أبيض انتبو مبن : ودنا مني يسبألني. حسبته رجال كيسا

 .أجبت نعمكربالء؟ 

مبن يبره يحسبب أن . يبا للعبار! تعرفون حميد أسود، ذقتوا ايبره؟ ويشبير بذراعبه -

ولسبت أدري وأنبا لبم يسببق لبي أن سبمعت بهبذا االسبم . مظهره يجسبد الطيببة والببراءة

...  أنببت شببايفه؟ فقببد حضببرته رزانتببه وانهببال علينببا سببباً وإهانببة : فقلببت لببه. الببذي ذكببره

عبن حميبد أسبود، وكبانوا قبد غرقبوا بالضبحك مبن المعباون سألت زمالئي الكبربالئيين 

 .سافل من قوم لوط وقد هلك: وبذاءته بشكل جنوني، قالوا
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هنببا لببون آخببر مببن ... ثببم جبباء دور المنببادي، ليببدخل القاعببة كببل مببن ينببادى باسببمه 

لطيبف -لطيف العلمجي أي . كان يقرأ األسماء محرفة تحريفا مهينا ومضحكا. المهازل

، علبي -حسبين شببع-، حسبين شبنع أي -عالء الهاشمي-عالء الخشمي اي ، -المعملجي

ال بأس ليكن أي شيء، هذا هو . ولم يسلم اسم من التحريف -علي الشبيبي-الشبنتي أي 

 :جبران خليل جبران يقول. أيضا -العدالة-قدرنا، ليس نحن فقط، بل 

 به العدل في األرض يبكي الجن لو سمعوا

 ظرواويسـتضحك األموات لو ن

فهبل يتبذكر أن لنبا أطفباال وأمهبات وزوجبات؟ وهبل ! نحن في ذمة الضبمير الحبي

. يتصور في الخيال أن يؤول أمره يوما إلى مثل موقفنا هبذا؟كان رئبيس المجلبس غائببا

عبن يسباره هيبأة ".هاشبم السبامرائي"تصدر المجلس نائببه ". نافع بطة"قالوا انه يدعى 

كبان . ، وألقبى كلمبة عبن المتهمبين"صبفاء"العبام قببالهم وقبف نائبب المبدعي . المحكمة

 .عددنا خمسين متهما، واحدة منهم امرأة

. وأشار بالوقوف. وحين خرجنا استقبلنا رجل أمن. إلى هنا أجلت المرافعة إلى غد

وتوجهبت بنبا . وأشبار إليهبا. كل مبن اذكبر اسبمه عليبه أن يركبب فبي تلبك السبيارة: قال

وجدناه يعج بالشباب وعدداً من الشبيوخ بحيبث لبم يعبد وقد . السيارة إلى موقف السراي

وقضبينا النهبار نسبمع مبن كبل مبن . هكذا صرنا ضيوفهم، فوسعوا لنبا. يتسع لمجموعنا

، وهذا شلت يده، وهذا أعجبب، أيبَرهُ صبار "الـتي بي"هذا أصيب بـ... يدنو منا حكايته 

فمتى يأتي صباح . وهلم جرا! خيطاً بالياً، فالتعذيب أكثر ما لقيه هو دون سائر أعضائه

 .الغد لتقرير المصير؟ وان غدا لناظره قريب

 

    !احلاكم والعدل

النوببة للشبهود مبن . نحن صبفوف منتظمبة، ببنفس القاعبة، قفبص االتهبام لبم يسبعنا

بذمتك . في شارع العباس، وجادلته" راضي الياسري"كنت التقيت بالشرطي . الشرطة

؟ فحول وجهه إلى حرم العباس، وصلب علبى صبدره أنت شاهدتني أنا مع المتظاهرين

: لكنببه قببال فببي المحكمببة! هببذه كتببافي للعببباس إن كببان لبي عليببك شببهادة: بذراعيبه وقببال

 .والواقع إني لم أشاهد أية مظاهرة ولم أخرج من البيت!. شاهدته واقفا على الرصيف

ء ِلنَفقببأ عيببون أعببدا)خطببب فببي المظبباهرة وقببال : قببال" عببباس"الشببرطي اآلخببر

ولبك كنبت ... ولبك أببو شبيبه خبره بشبيبتك -:الحاكم هاشم السبامرائي يعلبق(. الشيوعية

ولبك آنبي إجباني اسبمك لفلسبطين عبام ! ترغم التالميذ الصغار تريد تعلمهبم الماركسبية

ابتلبى  -يأخبذ مبن الحبافي نعبل-الشرطي األول عرف لدى كل األوساط بأنبه ...! 0056

 -:المحكمبة العرفيبة، بعبد أن وجبه كالمبه للحباكم بمرض السكر بعد شهر من إفادته في

بعبد عودتبه " عبباس"والثباني ! سيدي أنا أعيش من الدولة وأريد احلبل خبزتبي بإفبادتي

ربمببا كببان سبببب مببا أصبباب األول تأنيببب . صببدمته عربيببة النجاسببة فمببات فببي الحببال
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 .الضمير ألنه أقسم وأفاد إفادة كاذبة

أنا أعرفه ومتأكد أيضا انبه عضبو فبي الحبزب المتهم المعلم نعمة أمين األطرقجي 

ببل انبه . الوطني الديمقراطي، وال عالقة لبه قبط مبن قريبب أو بعيبد ببالحزب الشبيوعي

ادعببى . أرسببل حزبببه المحببامي عبببد هللا عببباس للببدفاع عنببه. ضببد األفكببار الشببيوعية

رد . الشببرطي عببباس انببه جبباء مببع المتظبباهرين ليهبباجم سببراي الشببرطة وهببو شببيوعي

صبباح الحبباكم . سببيدي الحبباكم أنببا مببن مؤيببدي الحببزب الببوطني الببديمقراطي: المببتهم

سبببيدي صبببحيح هبببو منتمبببي للبببوطني . وعقبببب الشبببرطي! بعبببد أنجسبببين: السبببامرائي

وحمبل المحبامي !. الديمقراطي، اال الشيوعيين هّمه دفعبو حتبى يصبير جاسبوس علبيهم

كم من أجبل كرامبة ملفته وخرج مقاطعا المجلس، دون أن يفوه بكلمة احتجاج على الحا

 !حزبه، أو دفاعا عمن أوكله الحزب للدفاع عنه

كانببت . بببدون أيببة مناقشببة، إنمببا مجببرد سببباب وشببتائم. ثببم أصببدر الحبباكم األحكببام

. حصبتي السبجن سبنتين، ابنبي دمحم خمبس سبنوات، وكفباح سبتة أشبهر مبع وقبف التنفيببذ

ف الجببوري، انبه وأطلق سراح عدد في مقدمتهم المرأة التي اتهمت مفوض األمن لطيب

كان يطالبني أن يأخذ مني البيض مجانا، ويوم المظباهرات كنبت حيبث أجلبس كبل يبوم 

ومببن المضببحك أن أخببوين اثنببين، . فببي السببوق، لببم تصببل المظبباهرة حيببث أبيببع البببيض

انه يمكنكم استدعاء )شباط في مدينة أخرى كما أفاد وأعلن  6األصغر كان يوم انقالب 

شباط بسبب  6-4طحة ليدلي بشهادته، فقد بُت في مقهاه ليلة صاحب مقهى في مدينة الب

ً -أجبباب الحبباكم (. عطببب فببي السببيارة حببين خرجببت مببن الناصببرية خببّلِ أبطحببك : -نصببا

ألن ! بينمببا أعفببي أخببوه الببذي كببان فببي كببربالء وشببارك بالمظبباهرة! وروح أنببت أثبببت

 الشبببرطي عبببباس نزهبببه، وَضبببمَن لبببه وصبببول الخضبببرة والفاكهبببة فهبببو كاتبببب خبببان

 . المخضرات

البذي لبم يحضبر " راسبم باببان"خرجنا نجر األقدام، والشتائم تنهال على المحامي 

فهرب وتبعه بعض أولياء المحكومين ليستعيدوا الخمسين ديناراً . جلسة المحاكمة نهائيا

. إال أنبببا فلبببيس لبببي مبببن يطالببببه. التببي أسبببتلمها مبببن المحكبببومين البببذين أوكلبببوه بشببرط

أنا ال أستغرب أسبلوب المحبامي راسبم . ناها إلى سجن الحلةوحضرت السيارات، فركب

بابان في مثل هذه األيام وكثير ممبن تخرجبوا مبن كليبة القبانون هبم مثلبه أمبا أن تخبرج 

أن . بالقببدرة كمببا تعبببر العجببائز، أو هببو مببن نمببط اللصببوص وإال كيببف يتركنببا ويهببرب

أمببا أنببا فلببيس لببي مببن  معظببم أوليبباء الببذين حكمببوا اسببترجعوا مببا أخببذه المحببامي مببنهم،

 . يطالبه
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 الفصل اخلامس






  ... قلت والسجن كريٌه

 ربي السجُن أحبُّ



   !الوزيرية

السائق والشرطي الذي رافقنبا إلبى سبجن . كالمشرطالبرد شديد، والريح حادة تمر 

الحلة، طبعا ال يحسان بهذا البرد فهما تحميهما وتصبد البريح عنهمبا زجاجبة البباب فبي 

صببدر السببيارة وجانبيهببا، وكانببت تسببير بأقصببى سببرعة، بينمببا نحببن نجلببس فببي القسببم 

 ...الخلفي من السيارة وهو مكشوف للريح من ثالثة جوانب 

تبب دائبرة السبجن أسبماءنا تقبدمنا شبرطي ورافقبه عبدد مبنهم، إلبى بعد أن سجل كا

مساحتها صغيرة، تشبه النعش، تماما تبدأ بعرض ال يتجاوز المتبرين . -الوزيرية-قلعة 

فيها أربع غرف صغيرة، ال تكفبي إلنسبان واحبد بفراشبه . حتى تنتهي تدريجيا إلى متر

علبى  أن يتمبدد براحبة، أو أن يتقلبب عند النوم ال يتمكن الواحد. ومعداته، وزعنا عليها

 .جنبيه عند الضرورة

اسبتيقظنا ذات يبوم . وتشرف عليها مداخن المطببخ -المرافق-في هذه تمر مجاري 

والمالبس المغسولة . صباحا، فوجدنا أن المجاري قد فاضت، والساحة امتألت باألقذار

ا مبا تنباثر فوقهبا مبن قد أسقطتها الريح علبى األرض المغمبورة باألقبذار، ومضبافا إليهب

ويتعبذر علينبا . فصار سجننا مضاعفا، إذ لبم يعبد بإمكاننبا إال أن نظبل ببالغرف. السخام

أما المالبس، فلم نعد نفكر باستعمالها فقد طبعتها األقذار بصبغة ال مثيبل . حتى اإلفطار

 .لها

والمكببان الضببيق محببك للنفسببيات القلقببة والفهببم العببادي، ومببن عبباش بدعببٍة ورفبباه 

هنبا تعباوده ذكريبات الملبذات والنعبيم البذي كبان . جرفه َشرك االتهام إلى هبذا المكبانو

بينما تجد الذين حسبوا للنضال حسابه، قد تسبلحوا بالصببر، ووطبدوا . يعيشه فيما سلف

 .العزم، على لقاء األقدار، وتقبل المصير بأي لونٍ 

حتها وغرفهببا ، واسببعة بسببا"القلعببة الوسببطى"بعببد شببهر نقلنببا إلببى قلعببة أخببرى 

ولعل أشد ما يرهق السجين أن يكبون فبي سبجنه . ومرافقها، ولكنها سجن على أية حال

مرغمببا أن يببرى مببن ال يحببب أن يسببمع منببه، أو مببا يقببوم بببه مببن غببث وإزعبباج بشببقاق 
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وشغب، إن دل على شيء فإنمبا يبدل علبى هبوج الصببيان، وطبباع المسبتهترين، البذين 

الخمرة، تنكشبف فيهبا حقيقبة شباربها، إن كبان ذا فالسبجن كب. يكمن النبدم فبي صبدورهم

شعور مرهف، فينساب من قريحته كل مبا يلبذ للسبمع، ويطيبب الخباطر، ويبروح علبى 

الببنفس مببن همومهببا ويسببتخف بكببل ذي نظببرة سببطحية، ال يفهببم مببن الحيبباة إال اللهببو 

ومببا أكثببر الببذين انكشببفت حقببائق طببباعهم، وتبببدلت حتببى سببحنات . والمببرح والغببرور

فهم في حركة دائبة دون أي هدف غير تأجيج الفتن، والضبحك مبن زمالئهبم . موجوهه

وكان من مطامحهم الرخيصة أن يعتدوا على بعضبهم مبن أجبل مكبان سببقه . في الحال

فلم يمتنع أن يجادل بل أن يعتدي بوحشية لم نعرفها فيه من قبل، وللنميمة . إليهم غيرهم

يتستر فال يكشف ما لديه من متاع خشبية  كان بعضهم! والشغب عنده مهارة ال توصف

بل وصل األمر في بعضهم أن يعلبن انبه ال يمكبن أن يؤيبد مبن . أن يراه من ال زاد لديه

وتباهى أن لديه مئة وخمسون بيضة، وما لدى البقيبة كلهبم . أراد أن تكون حياتنا شركة

 !ثلث ما عنده

د شببقيق المببالزم هببو أزهببر أحمبب)كببان المسببؤول عببن سببكان القلعببة الوسببطى، فتببى 

الشهيد صالح أحمد الذي أستشهد في الصحراء بين سجن نقرة السلمان والسبماوة أثنباء 

من الموصبل، نشبط ، يببدي اهتمامبا كثيبرا، لكنبه لبم يجبد ( المحقق/ هروبه من السجن 

حين انتقلنبا مبن القلعبة . يبدو لي انه من عشاق المظاهر والزعامة. تجاوبا من اآلخرين

لقلعة الجديدة، انتظمت أمورنا انتظاما رائعا، بعد أن أجمعوا على اختيار الوسطى إلى ا

مبن أهبالي " عبد الحميبد سبعود"مسؤول يتمتع بثقافة عالية، وشخصية محترمة، يدعى 

بمساعيه ووعيه ، تم لمصبلحة السبجناء فبتح حبانوت . بعقوبة، وكان نقيبا للمعلمين فيها

-ة، صبابون، ليفبة حمبام، والخبرز المعبروف فيه ما يحتباج السبجين إليبه، أدوات حالقب

للحياكببة التببي شبباع أمرهببا بببين السببجناء، وبلغببوا فيهببا مبلغببا هامببا مببن اإلتقببان  -بببالنمنم

ومارس كل ذي مهنة مهنته، هذا سمكري يحول . وطور مقهى بيع الشاي. وروعة الفن

يباط، صفائح البدهن الفارغبة إلبى صبناديق يسبتعملها السبجناء لحفبظ حاجباتهم، وهبذا خ

فهو يخيط القمصان وثياب الراحة والبيجامات، وهذا يكوي الثياب . جهز بماكنة خياطة

وفبرض تقسبيم األربباح . وآخر يصلح الراديبو، ونظبم مكبان خباص لعبدد مبن الحالقبين

التي تحققت، نصفها للقائم بالعمبل والنصبف اآلخبر لمصبلحة السبجناء بالدرجبة األولبى 

ينسببوا عوائببل هببؤالء أيضبباً، قببدر اإلمكببان،  خصببص لهببم يوميببات، ولببم. المعببوزين

وباألخص بعض الذين هم مفخرة بثقافتهم، وتأريخ حياتهم، وحسن سلوكهم في مواقفهم 

القلعببة -وتببم تنظببيم عيببادات األطببباء، فببي إحببدى غببرف السببجن . النضببالية المشببرفة

لكببل اثنببين مببن األطببباء نوبببة فببي يببوم مببن األسبببوع، ويببوم واحببد للطبيببب  -الجديببدة

 . إلختصاصي، بإحالة من الطبيب اليوميا

كذلك لم يعتمد على قاعدة النظافة من قبل إدارة السجن، حيث يسبتخدمون السبجين 

فوضع مسؤول السجناء السياسبيين جبدوال خاصبا، كبل يبوم يقبوم . العادي لهذا الغرض

عببدد معببين مببن ردهببة معينببة لتنظيببف السبباحة، بالمبباء ومببواد التعقببيم، وحببرق براميببل 

الت واألوسبباخ، ولكببل ردهتببين أو ثببالث يببوم لغسببلها وتنظيفهببا وعببرض فرشببهم الفضبب
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 .وأغطيتهم للشمس

بسبب رداءة ما يقدم لنا من طعام، فباتح قبادة السبجناء البدائرة واتفقبوا مبع المقباول 

مثل اللحبم، والخضبرة وأمثالهبا، إال بعبد فحصبها مبن قببل  بأنهم ال يستوفون أية حاجة،

ويعطبى المقباول فبرق أثمبان الحاجبات إذا كلفتبه أكثبر ممبا تبم بينبه . أطبائنا وتم لنا ذلك

. ومرتببه مسبتمر مبن البدائرة وهللا أعلبم . ولم يعبد للطبباخ المبأجور مكبان. وبين الدائرة

وتببم تعيببين عببدد مببن السببجناء للعمببل فببي المطبببخ واألشببراف عليببه، وكببذلك فببي أفببران 

ن مببا يجببيء بببه إليببه ذووه أيببام بعببد هببذا تقببرر أن ال يحببتفظ السببجي. -الخبببز–الصببمون 

إنمبا عليبه أن يسبلمه للجنبة مسبؤولة خاصبة بيبوم . المواجهة من فاكهبة ومأكبل مطببوخ

فببرض هببذا ألن بببين . المواجهببة، وتكببون المائببدة موحببدة ليببوم أو يببومين حسببب كميتهببا

السجناء من ال يستطيع أهلبه زيارتبه لبعبدهم أو لفقبره، تسبتثنى مبن هبذه القاعبدة األكلبة 

 .درة، فال يشملها التأميم وتعطى لصاحبهاالنا

وهو عببارة عبن غرفبة فيهبا عبدة . ودبر أمر الحمام، الذي كان يومين في األسبوع

فقام المهندسون السجناء، ووضعوا خارطة تصميم . حنفيات، وال ساتر بين واحد وآخر

ة وخصص مبلغ من دخل المنشآت السجنية الخاصة لشراء كمي. لحمام فيه عدة قمارات

ويبدأ االستحمام . من النفط الالزمة نظيف إليها الكمية المخصصة من قبل إدارة السجن

صباحا من الساعة الثامنة صباحا حتبى الثامنبة لبيال بإشبراف اثنبين مناوببة مبع آخبرين 

أليام األسبوع، يبدأ بالردهات واحدة بعد األخرى، بحيث تشمل الجميع مع تحديد المبدة 

 .لرقيب الخاصلكل داخل، يضبط ذلك ا

ولكنهم أيضا . ثم دبر أمر شراء تلفزيون، ونَعَم السجناء بمتع السهرات والموسيقى

فكيف يتم هذا؟ التلفزيبون سبمحت ببه اإلدارة . كل منهم يحتاج إلى راديو. لم يكتفوا بهذا

أمببا الراديببو، فهببو جببواب يأتيببك بكببل محطببات إذاعببات . فهببو محصببور بمحطببة الدولببة

. ة السجن وتحفظات الدولة، ومديرية السجون تمنع دخوله إلى السجنولكن إدار. العالم

وإذا مببا قببررت إدارة السببجن واألمببن . ولكببن السببجناء تمكنببوا مببن إدخببال أعببداد كبيببرة

إذ أن لرجال الشرطة . تفتيش السجن والسجناء، اختفت أجهزة الراديو، مع دقة التفتيش

ناء إلببى السبباحة ويبقببون هببم ومسببؤولي السببجن مببن اإلدارة واألمببن يخرجببون السببج

 .ولكنهم لم يعثروا على شيء. للتفتيش

وقد أولى المسؤول ومسباعدوه األهميبة البالغبة لتأسبيس مكتببة وتزويبدها بالكتبب، 

ولبه أن يسبتعير الكتباب لمبدة ال . وللسجين أن يرتادهبا فبي الوقبت المخصبص للمطالعبة

مسببة فلببوس، وقببد نظمببت تتجبباوز ثالثببة أيببام، وإذا مببا تجبباوزت يببدفع عببن كببل يببوم خ

 . االستعارة من خالل التسجيل في دفتر خاص بالمكتبة

يشبرف علبى . كما نظم وقت خباص باأللعباب الرياضبية المختلفبة حسبب الهوايبات

وتم إعداد مسرحيات، وتمثيلها من قبل هواة التمثيل، يشرف . ذلك السجناء الرياضيون

سبم ألشببلي سبجين عسبكري وهبو قا... عليها مخرجون أمثال قاسم الشببلي، وسبركيس 

أمبا كبوركيس فبال أعبرف تمامبا اسبمه الكامبل، فقبد . ابن أخ الممثل األقبدم حقبي الشببلي
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وخبتم حياتبه السبجنية بعبد هبذا ببالبراءة، حبين . أبدع بدوره في مسرحية قنديل ديبوجين

 !هددته زوجته بالطالق الذي أقر شرعيته وحقها فيه القس

لدراسة اللغات المختلفة، االنكليزيبة، والفرنسبية،  دورات مكافحة األمية، ودورات

وحفبالت . ومحاضرات في األدب والتأريخ واالجتماع واالقتصاد. والكردية والفارسية

. وقد حضر بعبض هبذه الحفبالت بعبض المسبؤولين. للشعراء، الشعر الفصيح والشعبي

، بعضها -ةلوحات رسم رائع-خصوصا المعارض . فأعجبوا بهذه المهارات والقابليات

بعضببها عنببون بيببوم المواجهببة، وأخببرى السببجناء نيببام، أو . بالريشببة وبعضببها بببالنمنم

هببم صببنعوا صببناديق خاصببة للتبريببد، . يسببتقون المبباء المبببرد، طبعببا بتببدبير مسببؤوليهم

ومببن . بواسببطة قوالببب الببثلج علببى أنابيببب فببي داخلهببا مببن نببوع خبباص وتنظببيم خبباص

وقببد حبباول أحببد . والطيببار السببيد نببوري صببالح الفنببانين الفنببان البصببري هببادي الصببكر

 .المسؤولين شراء أحدى اللوحات فرفض صاحبها فهي ذكرى سجنه



 مآسي ومشاكل

السجن محك، كالخمرة، تكشف حقيقة شاربها، إن كان غليظ الطبع، خالي الوطاب 

وال . من أدب أو علم، أو إذا كان ذا نفسية معقدة أو مشاكل ال يعبرف عبن أسببابها شبيئا

واالتهامات والمحاكم العرفية دفعبت بأنباس ال يعرفبون مبن . يدرك للتخلص منها سبيال

هم من الجمباهير التبي تنشبد االسبتقرار فترحبب بالجديبد علبه يحقبق لهبا . السياسة حرفا

وهو على استعداد أن ينبذ مبا . ومنهم ال يهمه أمر سوى أن ينعق مع كل ناعق. األماني

جديداً، وبنفس الضراوة يبنقض علبى مبن تملقهبم بباألمس  كان يتظاهر به، ليلبس لبوسا

 .هؤالء فعال لم ينلهم شر. بل حتى أن يتحول جالداً 

يببدو لبك كأنبه يحمبل . نبوع مبن الجنبون. النماذج األخرى أصيب بعضهم ببالجنون

وفيهم من ال يعرف غيبر أن يأكبل كثيبراً وينبام . الحكمة برأسه، وينثرها دررا من كالم

شبرس يشبتمك بعبد لحظبة وكبان . ال يستيقظ منه حتى بالهز والدفع العنيبفكثيراً، نوما 

وآخر دأبه خلق الفتن والوشايات، حتى إذا وصلت المسبألة إلبى حبد . يبدي لك االحترام

 !العراك، وقف كمحترم حكيم، وبمنطق سليم ليصلح ما أفسد، ويبني ما خرب

ر مبن رجبال الجبيش وذي أخوه األكب. كان مدرساً، من عائلة شهيرة. وهنا عبقري

زاره يوما وطالبه أن يعطي الببراءة فتبرك أخباه وعباد دون جبواب وبوجبه . رتبة عالية

أشهد أنه مدهش فبي علمبه الجبم، وأدببه الغزيبر، وإطالعبه . صارم، هو من آل الشاوي

لكنه قد يشطح ويتفلسف بما يحسببه الجهبالء كفبراً، وخروجبا . الواسع، ومنطقه الجذاب

فتثبور العجاجبة مبن حولبه حتبى تطبيح بصببره فيهبرب كطفبل تائبه عباله . عن المألوف

 .خوف شديد

جنبا !. كانا مثاال للهبدوء وطيبب السبلوك، لكنهمبا ُجنبا -كالهما كانا مدرسين-اثنان 

وكأن إعادتهما عالج لالنهيار  -انهيار عصبي-حقيقة، أرسال إلى بغداد، وأعيدا بتقرير 

... عصر تدلل فيبه الكبالب والقطبط، واإلنسبان نحن في . ليس هذا بمستغرب. العصبي
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 !إلى االنهيار العصبي والسجون والموت

كان يحمل همومي، ويدبر مبا . فوجئنا بترحيل خمسة عشر سجيناً، منهم ولدي دمحم

وأنببا وهببو تأتينببا أمببه وقببد حّملتهببا ثقببل عائلببٍة مببن سبببع بنببات كلهببن مببازلن فببي . أحتبباج

فلحد اآلن لم تنته مسبألة اسبتحقاقي لراتبب . أنفسهنكلهن مع أمهن آثرننا على . مدارس

ابنبي . االبن األكبر غادر القطر إلبى الحجباز، ولبم يعلمبوا عنبه لحبد اآلن خببراً . التقاعد

همام في بغداد يخشى الوصول إلى أمه وأخواته، فيقع في فخ المولعين بالكيد والصبيد، 

ا أمبه وأخواتبه، يعشبن علبى الخبببز بينمب. انبه اآلن مهبتم ببأمر التقاعبد. واإلفبك واالنتقبام

الخالي، وال آدام سوى باقة فجل، من يصدق هذا؟ وأنا لم اعرض نفسي لطلب مسباعدة 

 .وال مسؤول يعتقد فّي، إال بأني من ذوي اليسر والرفاه

ولدي دمحم وال عجبب فيبه، حبين خبرتبه فوجدتبه علبى صبغر سبنه مبن أهبل الصببر 

وقبعبت فبي . الذين استشهدوا علبى مبذبح الحريبة والجلد، والتأسي بالكرام من الراحلين

والصبر زادي، والموت . زاويتي، لم أفكر إال بان لكل دور وطور في هذه الحياة نهاية

 :حتم في رقاب العباد، كما قال زيد بن علي بن الحسين

 يذذذذتد كذذذذان فذذذذي المذذذذوف لذذذذه راحذذذذتةٌ 

 

 

 والمذذذذوف حذذذذتم فذذذذي ريذذذذاب النبذذذذاد 

عن تشكيل لجنة من كببار الحكبام والقضبائيين  -0085-تموز  4ولقد أذيع ليال في  

. إلعادة النظر في قضبايا المحكبومين السياسبيين، وتخفيبف أحكبامهم أو أطبالق سبراهم

وتوجببه إلببيهم . تمببوز وصببلت إلينببا لجنببة قضببائية، صببارت تسببتدعي السببجناء 20وفببي 

ك؟ هبل أنبت مسبتعد لتقبديم الببراءة؟ هبذا كم عبدد أفبراد عائلتبك؟ مبن يعبيلهم بعبد: أسئلة

لسبت أعلبم إن بقبي لبي أهبل أم : عسكري سجين من الشمال، أجاب عبن السبؤال الثباني

 أم ماذا؟ : أجاب كبير اللجنة...! 

سل األرعبن صباحب الصبورة التبي علبى رأسبك، سبل القناببل التبي تهطبل علبى  -

 ! تحت األنقاض، بفعل القصفسكان الشمال بأمره، فما يدريني، هل هم أحياء أم دفنوا 

وعجبل العسبكري . تنبه العسكري والتفت إلبى صبورة عببد السبالم عبارف المعلقبة

 .اآلمر بصرفه دون أن يستكملوا استجوابه

طاهر يحيى يبدو لي . لقد استقال طاهر يحيى، وشكلت وزارة أكثرها من المستقيلة

فزيبون مبع بعبض شبيوخ فقبد عبرض علبى شاشبة التل. أنه خاٍل من كل مبا يؤهلبه للحكبم

أحنبه كرمنباكم وأطينباكم، مبو لمبا ترجعبون تسبوون جقلبم : وسبمعناه يخباطبهم. األكراد

 : واذكر للشيخ العقوبي قوله! بقلم

 ويذذذالوا سذذذيحيى النذذذد  فينذذذا بطذذذاهر

 

 فقلذذذت ل ذذذم مذذذا فذذذي الذذذوزارة طذذذاهر 

ومبباذا سببيفعلون عببن البببراءة؟ . وعببين صبببحي عبببد الحميببد للداخليببة، ورشببيد مصببلح 

(.  أنها تعتذر عن نشبرها فبي الوقبت الحاضبر)الجرائد تعرضت لها وقيل أن الجرائد تجيب 

" فيصببل الببدليمي"نشببرت جريبدة الثببورة العربيببة رداً قصبيراً علببى شبباب أسبمه  26/6ففبي 
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وكببذا لببم نجببد هببذا فببي . ر البببراءات فببي جريببدتناال مجببال لنشبب)يسببأل عببن نشببر البببراءات 

نببودي علببى بعببض السببجناء الببذين  20/00/0085وفببي (. الجرائببد العربيببة خببارج العببراق

وسمح مدير السبجن بإرسبال أسبمائهم إلبى وزارة . انتهت محكومياتهم، وقد طولبوا بالبراءة

 . ألخذ رأي الجهات العليا -براءة-الداخلية بدون أخذ 

وصل سجناء حكمبوا هبذه األيبام مبن قببل المجلبس العرفبي، وقبد طولببوا  20/00وفي 

ً  ،بالبراءة وفي جريدة العبرب ! من أعطاها حكم خمس سنين ومن رفض حكم عشرين عاما

نشبببر اعتبببزال اللبببواء أحمبببد حسبببن البكبببر للسياسبببة بخطبببه  02/0/0085فبببي  080العبببدد 

د حسببن البكببر، لقببد اعتزلببت أنببي أحمبب)بببالزنكوغراف إلببى الببرأي العببام العربببي، جبباء فيهببا 

أمبا المقدمبة التبي قبدمتها الجريبدة فهبي ( السياسة، رغبة مني ألنصرف إلى أموري العائليبة

يؤسفنا حقاً أن يعتزل السيد أحمبد حسبن البكبر السياسبة ويطلقهبا نهائيباً، بعبد تجرببة قاسبية )

احيبة الثانيبة ويسرنا من الن. مريرة ولم يمض على دخوله المعترك السياسي غير أمد قصير

والعبرب مبن جانبهبا ! أن يكون هذا االعتزال صبادرا عبن رغبتبه الذاتيبة، وبمحبض إرادتبه

إنهببا وهللا بببراءة (. تتمنببى للسببيد اللببواء البكببر السببعادة والراحببة فببي حياتببه الجديببدة إنشبباء هللا

محترمببة تناسببب مقامببه، فببالحزب الببذي يرأسببه البكببر هببو الببذي جاهببد أيببام قاسببم مببن أجببل 

 .س عبد السالمالرئي

وبالمناسبة أن مسؤول السجناء حميد سعود، حصلت لبه مفاجبأة، فأثنباء مبا كبان يطبالع 

وخرج إلى صحن القلعة، وقبرع الجبرس بشبدة، جمبد . إحدى الجرائد العراقية، قرأ ما أثاره

الذين هم في الساحة، وخرج الجميع مدهوشين من جميع الردهات، ليستطلعوا جلية األمبر، 

وخاطبنببا بصببوته الرائببع . ى دكببة ردهببة المستوصببف وقببد بببدا عليببه االنفعببالوانتصببب علبب

نشببر فيهببا -أيهببا األخببوان فببي هببذه الجريببدة، ال أدري إن كنببتم أطلعببتم عليهببا أو ال . النبببرات

وبرهباني لبديكم . والغريب أنها موقعبة باسبمي الكامبل، وأنبا ببريء مبن هبذه الببراءة -براءة

كم استنكاري لها بالبرقيبات التاليبة التبي سبأبرقها بواسبطة أني أقرأ علي. على صحة ما أقول

مدير السجن إلى كل من وزارة الداخلية، مبدير السبجون العامبة، الجريبدة التبي نشبرت فيهبا 

 . البراءة، وفيها أيضا أعلنت استنكاري وشجبي ألسلوب البراءات

السببجون فببي اليببوم الثباني صببدر أمببر مببن . وصبفق جمهببور السببجناء تحيببة لبه وإكبببارا

العامة، تسبفيره إلبى سبجن نقبرة السبلمان، بينمبا نشبرت الجريبدة نفسبها إن صباحب الببراءة 

أي -إنبه لموقببف شبجاع أن يقببف اإلنسببان ! التبي نشببرت أمبس جنببدي مبتهم وخببارج السببجن

واتهامه بأي عمل ال يختلبف أببداً عبن أي عمبل آخبر يتنبافى مبع . مدافعا عن كرامته -إنسان

 . رالوطنية وخيانة الضمي

وقرأنا في الصبحف انبه قبد أعفبي كبل مبن البدكتور إببراهيم كببه والعسبكري أحمبد دمحم 

البدكتور كببه غنبي عبن التعريبف وقبد نشبر . يحيى من بقية محكوميتهما بمرسوم جمهوري

. قصة محاكمته في كراس، وأسباب حكمه ألنبه أسبتوزر أيبام تمبوز عهبد عببد الكبريم قاسبم

 . زيراً للتربية والتعليم أيام تموز األولىكذلك أحمد دمحم يحيى، قد عين و

وهببت مظباهرات قصبدت سبفارتي . وحدث انقبالب ضبد الثبورة اليمانيبة، ولكنبه فشبل
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ثم جرد الرئيس السابق إببراهيم عببود مبن صبالحياته، . أمريكة وبريطانية واحرقوا علميها

اث عالميبة أحبد. وأيبد الحكبم الجديبد بإضبراب الشبعب كلبه! ومن رئاسة جمهورية السبودان

فالشببعوب الواعيببة ورجالهببا األيقبباظ ال يثنببون عببن أي عمببل يوطببد . هامببة حببدثت هببذا العببام

ونُحببّي خروشببوف وحببل محلببه . أركانهببا، ويببدفع عنهببا كيببد الببدول االسببتعمارية الرأسببمالية

 .ربما كان هذا ألثر موقفه في تأزم حصل في كوبا. بريجنيف
 

     !السفلة والتكفري

بينمببا بيببنهم سببجناء عبباديون، . سببطى يقببيم فيهببا الببذين قببدموا البببراءاتسببكان القلعببة الو

وحبدث أن شبب تهباتر ببين أثنبين عبادي وسياسبي ". سياسيين"وبالطبع يطلق عليهم جميعا 

عنببدما يخببرج لقضبباء  -صببغير السببن، ومببن أهببالي الديوانيببة-عببدة مببرات بسبببب موقببوف 

لكبن  -الكوكبا-سياسبيين، بقنباني وببين ال -السبفلة-الحاجة فجبرى تصبادم عنيبف ببين هبؤالء 

أنتبو الزم )وكبانوا يهتفبون أمامبه ! قرر نقل الموقوف ال المعتبدين -معاون السجن-المأمور 

وكببان نتيجببة التصببادم أكثببر مببن ثالثببة جرحببى بجببروح بليغببة وسبببعة !( للرمببادي وبعقوبببة

 وحضر ممثل الشرطة وحاكم تحقيق ومسؤول من الجيش مع مدير السبجن. بجروح طفيفة

 . وأجري التحقيق

عدد من السجناء العاديين أيضا، بينهم سبافل يبدعى  -المعمل-وفي سجن صغير يدعى 

رياض شير علي، أعرف أنه ُجن في طفولته، ومراهقته، بحيث جّر على والده وهبو رجبل 

طيب متاعب وآالم، حين وجدت الشرطة لبه مالببس علبى أحبد جسبور بغبداد، وكتبب علبى 

وأبلبغ والبده فضبل هبو وبعبض أهلبه فبي مركبب . -!نبه ينتحبر غرقباأ-ورقة بخطه وتوقيعه 

بعبد اليبأس أقباموا الفاتحبة، فبي . مائي يتابعون مجرى دجلة علهم يعثرون على جثتبه طافيبة

كبم كانبت خسبارتك علبى الفاتحبة؟ هبذا جبزاء امتناعبك )اليوم الثالث منها فاجأ أبباه ضباحكاً 

اسم تقدم مع من قدم من طلبة العلوم الدينيبة وفي أيام حكم ق!(. عن طلبي منك عشرين دينار

للدخول إلى الدورة التبي فتحبت لهبم ليعينبوا بعبدها معلمبين للغبة العربيبة والبدين، وبموجبب 

أعبرف أن . لكبنهم واجهبوا البزعيم األهبوج فبألغى االمتحبان. امتحان يؤهلهم لدخول البدورة

ء عدد لبم يعبرف فبي حياتبه غيبر بين هؤال. األغلبية حفاة من أية معلومات في اللغة العربية

وعدد قليل منهم أشهد بحق إنهبم أكفباء . الفجور والخمور والقمار، وبينهم فقراء بالمعلومات

في بداية الدوام فبي هبذه البدورة راجعنبي اثنبان أعبرفهم جيبداً، . لتدريس إعدادية في العربية

م أن أحببد ونقببل لببي أحببده. يطلبببان مسبباعدتي بالتوسببط لببدى مببن أعببرف مببن المدرسببين

عنتبرة هبو :  المدرسين اختبرنا بأسئلة في األدب العربي وفيها عبن عنتبرة العبسبي، فأجبتبه

وفبي نهايبة البدورة . شاليتي بن شاليتي، وعاشبت الديمقراطيبة وعباش البزعيم عببد الكبريم

والحقيقبة انبه يتمتبع . وببين هبذا المجمبوع قببل ريباض! عينوا جميعبا بعبد توسبلهم ببزعيمهم

ي، ولسبب ما نقل مبن كبربالء إلبى كركبوك، وهنباك اقتبرف جريمبة لبواط مبع بذكاء شيطان

كاد أببوه وبعبض األكبراد أن يقتلبوه . أحد تالميذه، وقبض عليه في غرفته بالفندق مع الطفل

لوال أن تحول الشرطة بينهم وبين محاولتهم، حتى انه حوكم ببلدة أخرى خشية أن يغتبالوه، 

 .وحكمته المحكمة بخمس سنين
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! ، أن هؤالء شبيوعيون كفبرة تجبب إببادتهم"المعمل"السافل حرض بعض سجناء  هذا

. وعدم موافقة إدارة السجن بتكلبيفكم بأيبة خدمبة فبي قلعبة سبجنهم، أنبتم مسبلمون وهبم كفبرة

إدارة السببجن ال تكلببف إال الببذين عوقبببوا بالسببجن لجببرائم، ثببم هببم ال يقومببون بنقببل مببا فببي 

ثببم . لسياسببيون هببم ينظفببون علببى طببريقتهم الخاصببةالبراميببل مببن فضببالت طعببام وزبببل وا

حرضهم أن يسرقوا معلبات وضعناها فبي رف عبال مجباور للمعمبل، والحباجز شبباك مبن 

أخبرنبا مببدير السبجن فثبببت ببالتحري صببحة الخببر حيببث . فببامتثلوا واقتسبموها بيببنهم. حديبد

وا جميعبباً وبعببد التحقيببق اعترفبب. عثببروا علببى العلببب بعببد فراغهببا مرميببة مببن شببباك سببجنهم

" مرزه شبير علبي"بعد الضرب المبرح الموجع على المسلم رياض . بالمحرض  والموافق

كببان أسببمه فببي األصببل مببرزه شببير علببي، ثببم أبدلببه ببـب . تببم نقلببه وأعوانببه إلببى سببجون بعيببدة

وهم من أصل هندي والهنود كاإليرانيين واألفغبان يضبعون . رياض شير، وشير تعني أسد

علبى أيبة حبال إنهبم أسبرة طيببة معروفبة فبي  -شير علي أي أسبد علبي-ألقابا من هذا النوع 

 .النجف إال هذا المجنون


 عام جديد  

أطببل علببّي وعلببى ابنببي دمحم وهببو يقبببع فببي سببجن نقببرة السببلمان . 0084هببو ذا عببام 

أمبا هبو فقبد خسبر مبن عمبره ". الجديبدة"المشؤومة، وأنا فبي سبجن الحلبة، بالقلعبة المسبماة 

ن يقضبيها فبي سبجنه، إذا لبم يمبنن عليبه رببه فينقبذه ليعبود إلبى البدرس الدراسي خمس سبني

 .والتحصيل

فبإني أنبا نفسبي ببريء حقباً، وال  -إن كنبت ال أعلبم عبن صبحة االتهبام ألبنبي-وأما أنبا 

عالقة لي مطلقاً بأية منظمة سياسية، وأنا أكرر، أن تنصلي لم يكبن ببدافع الجببن والخبوف، 

ية الوطنيببة ، وضببد االسببتعمار واالسببتغالل، إن لببم يكببن لببه فالنضببال مببن أجببل القضبب. أبببداً 

أمثببالي فمببن يكببن إذن؟ وقببد ذكببرت مببراراً أسببباب تجنبببي ومشبباركتي أبنبباء وطنببي فببي 

االنخراط في أية منظمة أختارها للمفاهيم التبي أسبتوعبها، وانكمشبت عبن نفسبي بعيبدا عبن 

ة التبي أصبر الحكبام أنبي ولذا أشجب هذه التهمب. كل ممارسة ألي نهج سياسي وفي أي خط

 .واحد من رجالها أو المنتمين إليها، ال خوفاً، إنما ألنه إدعاء باطل

أن رئيس الجمهورية أمر الحاكم العسكري ببإطالق سبراح : وفي مطلع هذا العام أذيع 

كانبت السبلطات فبي كبل العهبود، تحتجبز )جميع من أنهوا محكوميباتهم ببدون قيبد أو شبرط 

وميته وألشعار غيبر محبدد، وتجباوزت فتبرة الحجبز للببعض أضبعاف أحيانا من ينهي محك

 095بببدأت معاملببة إطببالق سببراح  00/90/0084وضببحى اليببوم (. المحقببق/ مببدة الحكببم 

. سجناء من القلعة الجديدة، منهم من كان قد أعطى الببراءة، واألكثبرون مبن رفبض الببراءة

ل األمبن مبن بغبداد يحملبون وبعد يومين جاء بعبض رجبا. سجينا 262ومن القلعة الوسطى 

مطبوعبة، ونبودي بأسبماء عبدد مبن السبجناء فتقبدم لهبم بعبض ورفبض  -ببراءة-استمارات 

. وكرر رجال األمن عرضهم فلم يتقدم إال عدد قليل كان قد قدم البراءة من قببل هبذا. األكثر

سبجينا قبد خفضبت أحكبامهم وأطلبق سبراحهم مبن النقبرة، وكبان مبن  000وأعلن أيضا أن 

إلببى اتحبباد األدببباء فببي  00/90/0084وكنببا قببد أبرقنببا بتببأريخ . م عبببد الحميببد سببعودضببمنه
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 : المؤتمر الذي أعلن عن انعقاده هذه البرقية

 ! بغداد-مؤمتر إحتاد األدباء العرب احملرتمني
وبعد فأن شرف الكلمبة ومجبد الحبرف يضبعانكم أمبام مسبؤولياتكم الفكريبة، . تحية

أنبتم . رية لألدباء العراقيين زمالئكم في حمل رسالة القلمفارفعوا أصواتكم من أجل الح

شببباط  6ولقببد زج بنببا فببي السببجون أبببان انقببالب . تببدركون أن األدب والحريببة صببنوان

فنأمببل أن ال . وبعبد ردة تشببرين وإثببر محاكمبات صببورية، قامببت بهبا المجببالس العرفيببة

أطبالق سبراحنا لتتباح لنبا  تألوا جهداً في أداء واجبكم تجاه األدب، وان تعملوا مبن أجبل

 .فرصة العمل من أجل أن نعود إلى رحاب الفكر، لنسهم في خدمة شعبنا وشكراً 

 عن سجن احللة املركزي

 علي الشبييب، هاشم الطعان، عبد اجلبار األعظمي

 :إىل مؤمتر نقابة املعلمني 1/1/2111وأبرقنا برقية أخرى يف 

 لنقابة املعلمنياملؤمتر اخلام   -قاعة اخللد –بغداد 

عضببوا سببجينا  -42-نحببن أعضبباء النقابببة مببن مدرسببين ومعلمببين والبببالغ عببددنا 

نحيببي المببؤتمر ونطببالبكم بتنفيببذ واجببباتكم النقابيببة . سياسببياً فببي سببجن الحلببة المركببزي

تجاهنببا للتوسببط لببدى الجهببات المسببؤولة، وتبنببي قضببيتنا والعمببل إلطببالق سببراحنا، 

 .مع شعبنا في بناء االشتراكية، وتحقيق الوحدة العربية وإعادتنا إلى مدارسنا لنساهم

 عن سجن احللة املركزي

 .اعتذر لفقداني أمساء املوقعني، وكنت أحدهم

فاقببدو الحريببة مببن السببجناء، مختلفببون فببي مببدى تحملهببم حرمببانهم مببن حببريتهم، ومببن 

 -الببراءة- لذا انكسرت نفسيات بعضهم، فأدوا المطلبوب الكريبه. العيش مع عوائلهم وذويهم

الذي يتنافى مع كرامة المواطن، وأكثر فهو أيضا عار وسبة في تبأريخ أي حكبم يطالبب ببه 

 .المواطن السياسي

إذ أصبيب . وأصبنا بالفجيعة إلصابة أثنين من زمالئنا السجناء، وهم مبن أسبرة التعلبيم

د أصبيب عببد الصبم 04/2، وبعبده فبي 00/2الشاب هادي الدباغ باضطراب عقلي بتأريخ 

وأحيلوا بعد مقابالت متعددة مع مدير السبجن إلبى بغبداد، فأعيبدوا بتقريبر مضبحك، . العاني

 ! " انهيار عصبي"خالصته 

بينما يشغل آخرون أنفسهم بترهات إن دلت فإنما تدل على الخطل، وانعدام التفكير 

قد أعطبى الببراءة وآخبر مبن " شيوعي"جدل بين شاب . في حيّز اإلنسانية، ومطامحها

تأثر المتبرئ، وتطبور األمبر، انحباز . الفاطمي شتم وطعن الشيوعية! الحزب الفاطمي

هبذا الثالبث يعبد نفسبه . للفاطمي اثنان كربالئيان متبرءان وثالث غير متبرئ ناصبرهما

 6شيوعياً وأنا أعرف انه ال يناصر الشيوعية إال ألن له أخاً عسكرياً، أعدم في انقالب 

 .شباط، قيل أنه شيوعي
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الواقع إن المسألة ليسبت . أزمات السياسة بين العربية المتحدة وألمانية الغربية اشتدتو

 ً . إن تببآمر واسببع تتزعمببه أمريكببة ضببد البببالد العربيببة جمعبباء. ألمانيببة وال إسببرائيلية أيضببا

والرجعيببة فببي البببالد العربيببة سببندها، وضببرب . وألمانيببة الغربيببة أداتهببا وإسببرائيل قاعببدتها

وعبرف عبن . سببيلها فبي تصبدع البداخل ليسبهل تسبديد ضبربة مبن الخبارج القوى الوطنيبة

االستعمار أنه شجع ضرب الشيوعيين وعن هذا الطريق بضرب كبل وطنبي ال يمشبي فبي 

 .ركب االستعمار

يبدو أن وزيبر الداخليبة رجبل . األنباء تشير إلى بشائر إطالق سراح السجناء متواصلة

انببه الوحيببد الببذي لببم يببر أخببذ البببراءة صببفة طيبببة  وعليببه أن نتببذكر. لببه شخصببيته المتميببزة

الحكام كغيرهم مبن النباس يبأتون ويبذهبون، ولكبن أغلببهم ال يهمبه أن يكبون حبديثاً . للحكام

 20/90/0084فقد أصدر وزير الداخليبة صببحي عببد الحميبد بيانباً فبي . -لمن روى-حسنا 

ة فصبلهم أو لبم تنتبه، المببادرة أن على كافة المعلمين والمعلمبات البذين انتهبت مبد: أعلن فيه

وذلبك . إلى تقديم طلباتهم إلى مديريات التربية فبي األلويبة فبوراً بشبأن إعبادتهم إلبى الخدمبة

لإلسراع في النظر في أمر إعادتهم للوظيفبة فبي ضبوء الخطبة التبي وضبحتها البوزارة فبي 

رسببوم وأذيببع م. -200عببن جريببدة الثببورة العربيببة - 09/0/0084منشببورها الصببادر فببي 

جمهببوري بببإطالق سببراح بعببض السببجناء، وتخفببيض محكوميببة بعببض، عببددهم خمسببون 

 ً  . لكن المضحك أن عدد من أطلق سراحه من النابذين لم يزد على أكثر من ستة. سجينا

وحين زارنا األهل كانوا يحملون إلّي رسالة من الدكتور مصبطفى جبواد، جوابباً علبى 

ولست أعرف كيبف عبرف عنبوان بيتبي، ولمباذا  .استفسارات مني، ضمنها أجوبة مشكوراً 

المبذكور فبي  -نشبيد اإلنشباد-أرسلها إلبى بيتبي؟ وهبو يعتبذر عبن معنبى كلمبات وردت فبي 

انه ال يفسرها إال المختصون بالتفاسير اإلسرائيلية، وعن : فيقول. التوراة عن النبي سليمان

القببواميس  -ُعفببر األبائببل-الكلمببات كانببت مثببل . بيتببين مببن الشببعر اعتببذر بعببدم العلببم عنهمببا

اللغويببة التببي بببين أيببدينا، العُفببر الغببزالن أو األيائببل ذات اللببون المشببابه لرمببال الصببحراء، 

لقد ذكرت بضع كلمات من نشيد اإلنشاد فاعتبذر . والعفراء الشقراء شقرة تشبه شقرة الرمل

 : وعن األبيات الشعرية منها هذا البيت. كما ذكرت

 يبلـذذذه فكنذذذت كمذذذن خذذذاف النذذذد  أن

 

 فنذذاذ لذذد  الميذذزاب والقطذذر بذذالبحر 

 .ال أتذكر قائله، ولكن هذا المعنى جاء في شعر كثير لشعراء كثيبرين :فكان جوابه 

 . (المحقق/ البيت السحق بن إبراهيم الموصلي)

كلمبة بعنبوان  4علبى صبفحة  05/4ونشرت جريدة الثورة في عددها الصادر الجمعبة 

إنهبا شبتيمة قبذرة، ال تليبق أن ( وليمة شهية بأطباق قبذرة)منها هذه العبارة " أدباء السجون"

كتابببه أدببباء السببجون، ضببم . أمببا المؤلببف فهببو عبببد العزيببز الحلفببي. تصببدر عببن ناقببد أديببب

أنه ينفع كفهرسبت ألسبماء أولئبك الشبعراء، . ، باختصار شديدتراجم عدد من أدباء السجون

هبو مجهبول علبى أيبة حبال ال يسبتحق تلبك الشبتيمة، كمبا لبم يكبن . والكتب التي ذكروا فيهبا

المؤلبف أم المترجمبون؟ إذ جباء فبي ! واضحا من يقصد ومباذا يعنبي، شبهية، بأطبباق قبذرة

والكتباب ( لي الشبيبي في العصر الحبديثبدأ بطرفة بن العبد، وانتهى بـ ع)هذه الكلمة قوله 
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 . البأس، الكاتب والناقد، لكل منهما شكرنا نحن القراء. في جزئين

طالعبت عبن حيباة عمبر الخيبام، الشباعر . خير ما استفدته في حياتي السجنية المطالعبة

الفارسببي الشببهير برباعياتببه، مؤلفببه الكاتببب األمريكببي هارولببد الم، وترجمببة دمحم توفيببق 

الخيبام كأمثالبه مبن العبباقرة، يقبدمون إلبى البشبرية مبا ينيبر حيباتهم أو يرفبه عبن . مصطفى

نفوسبهم، ويبدلهم علببى الطريبق الالحبب فيجببزون المبر واآلالم، إنهبم يزرعببون الخيبر، فببال 

فيمجببدون، . فبإذا مببا غبادروا هببذه الحيباة أسببتغل إنتباجهم، وعبقببريتهم! يحصبدون إال الشببقاء

فوه مبن أثبر، وسبيلة يسبتدر تجبار الحيباة ضبروع المنبافع والجباه، ويفاخر بهم، ويُتخذ ما خل

وبببنفس الوقببت، يُرهببق عببباقرة زمببانهم، الببذين يواصببلون المسببيرة فببي الكشببف بواسببطة مببا 

 . يبدعون، كلَّ غامض ليمهدوا السبيل لكل من هو بحاجة إلى من يهديه

سبئمت منهبا أول . للكاتب الفرنسي الكبير، فيكتور هيجبو -عمال البحر-وطالعت قصة 

يعجبنبي مبن . األمر، حتى إذا وصلت منتصف الكتاب لم أسبتطيع تركهبا سباعة لالسبتراحة

هبببذا الكاتبببب دقبببة تصبببويره لألمكنبببة التاريخيبببة، واألحبببداث، لكنبببه مولبببع كعبببادة أمثالبببه 

الكالسيكيين، بتصوير أحداث مذهلة إلى حد المبالغة، والمحرجات التي ال يجبد منهبا المبرء 

ولكنببه يثبببت تحببدي بطببل قصببته للقببدر . بمعجببزة، ثببم ينهببي حيبباة بطلببه بكارثببةمخرجبباً إال 

 .ويصور كفاح اإلنسانية العنيف من أجل الحياة

ونحبوا . اُعلن من اإلذاعات أن انقالبا حبدث فبي الجزائبر، قباده بومبدين و بوتفليقبه

وسببحبت . واعترفببت بالحكومببة الجديببدة أمريكببة وفرنسببا. بببن بلببه الببذي ينتظببر مصببيره

يطانيا اعترافها، وسارعت الصين واندنوسيا بباالعتراف، ألن ببن بلبه كبان يريبد أن بر

 . يحضر المؤتمر األسيوي في االتحاد السوفيتي خالفا لرغبتها



 البشرى 

والسبجن حببس . من أدنى حيوان إلبى أرقباه. ليس أغلى عند كل مخلوق من حريته

للحريببات، ودٍك للببنفس البشببرية، ال يقاومببه إال مببن أوتببي خطبباً وإيمانببا بعدالببة وشببرف 

نضاله، واستناد عقله، فهبو يبدرك أن المبوت نهايبة كبل حبي، فليمبت إذن ميتبة شبريفة، 

 : شاعرنا المتنبي يقول. ميتة الشجاع الشهم

 وإذا لذذذذذذم يكذذذذذذن مذذذذذذن المذذذذذذوف بذذذذذذدٌ 

 

 فمذذذذذذذن النذذذذذذذار أن تكذذذذذذذون جبانذذذذذذذا 

 : ويقول 

 فحذذذ  الجبذذذتان الذذذنفس أورد  البقذذذتا

  

 

 وحذذ  الشذذجاع الذذنفس أورد  الحربذذا 

 
 ويختلذذذذ  الفنذذذذالن والذذذذذن  واحذذذذد

 

 إلذذى أن ياذذر  إحسذذان هذذذا لذذذا ذبنذذا 

  

مراسبيم  20/4/0084في  094لقد نشرت جريدة الثورة في عددها . وتالحقت البشائر
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وكبان مبن ببين مبن أعفبي عمبا تبقبى لبه مبن مبدة . جمهورية، بتخفيض أحكام وإلغباء أحكبام

أي أنبي قضبيت مبدة محكبوميتي، توقيفبا وسبجنا ومبا شبملني . سجنه، أسمي واسم ولدي دمحم

ولكن ولدي دمحم ناله خير كثير، إذ رببح ثبالث !. فقط يوما 02من هذه المكرمة السخية غير 

وجبباء مببن الناصببرية شبباب جالبببا معببه صببور المراسببيم إلببى مركببز مديريببة شببرطة .  سببنين

كبانوا يبدخلون كبل . وسفرنا إلى بغداد، إلى األمن العامبة. الحلة، من أجل أخيه المشمول بها

خببذوا يستوضببحون عببن التهمببة فقببد أ. واحببد منببا لوحببده ألخببذ صببحيفة أعمالنببا وكأننببا جببدد

اثنان كانا قد أعطيبا ببراءة، فطالبهمبا بإعطباء الببراءة مجبددا، فامتنعبا لهبذا . المسندة لكل منا

 . السبب، لم التكرار؟ فكان نصيبهما الضرب، وتوقيفهما

انتظرت في الفندق ثالثة أيبام علبى أمبل وصبول دمحم ببال جبدوى، وتوجهبت إلبى أهلبي 

. إنهبا فرحبة ناقصبة، إن لبم أعبد إلبى وظيفتبي. لكنهبا صبماء بكمباء .كانت لهم فرحة. عندها

فلقد لقي أهلي الشقاء وأصيبوا بأمراض، خصوصا أمهم التي تحملت أعباءهم، كانت تبوفر 

مببا تسببتلزمه الدراسببة وكببل بنبباتي طالبببات، بينمببا لببم تببنس أن لهببا فببي السببجن زوج وأبببن، 

للبحبث عبن عمبل فبي السبعودية فبي وبادرت في رهبن مصبوغاتها لتبدبير سبفر ابنبي كفباح 

 .الوقت الذي تخلت عنه زوجه

ما معنى هذا؟ واجهت المتصبرف ! وبعد أيام، جاء البشير أن دمحم وصل في سيارة أمن

هببذا طبيعببي فهببو صببهر بهجببت . سببلطان أمببين فلببم يجببدني نفعبباً، رغببم مببا بيننببا مببن معرفببة

طان أمبين كرماشبة نجفبي سبل! العطية، وعلى تلك المصاهرة تحول مبن الجبيش إلبى األمبن

سبلطان إلبى . أختار كبل طريقبه. زميل شقيقي حسين في الدراسة الثانوية. من محلة العمارة

. الكلية العسكرية واالسكافي إلى الطبب وهبديب إلبى الحقبوق، وكانبت أيضبا مطمبح حسبين

وتدور الدنيا وبسبب الطريق البذي سبلكها حسبين، وإذا بسبلطان أحبد أركبان بهجبت العطيبة 

 .حكم حسين باإلعدامويُ 

وزرت الشبيخ الشببيبي، . من أجله سافرت إلى بغداد. أني حريص على حياة ولدي

من جهتنا لم نأمر : فاتصل بـمحمد الحديثي، وهذا اتصل بمدير األمن العام، الذي أجاب

 ! بتعطيله، فلينتظر أبوه، ثم ليقدم لنا عريضة عن ذلك

. مادامت مع أمثالنا وإن لم تكن قانونيةطبعاً هم ال يعارضون إجراءات موظفيهم، 

كببان . واجهبت مبدير أمبن كببربالء، بواسبطة مبدير منطقبة تجنيببد كبربالء صبفاء القيسبي

مفوض األمن لطيف الجبوري يحاول إرغامه على تقديم البراءة، وأخيرا بعد إضبراب 

 .ولدي عن الطعام أطلق سراحه نقي الضمير
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 قسم القلعة  احللة ومجيعها يفصور من حياة السجناء يف سجن 

 اجلديدة أو ما يدعى بالسجن اجلديد

 










 خالل محلة تنظيف القاعات يتوزع السجناء يف الساحة ليتعرضوا . 10/22/2111

 املربي الراحل علي الشبييب يطالع على يساره. ألشعة الشم  مع أفرشتهم

 .إمساعيل عرب، وعلى ميينه عبد اخلالق ومحزة عبود 

 

 












 املربي الراحل يتوسط 1/1/2111        املربي الراحل علي          1/1/2111  

 ابنتيه أحالم ونوال خالل إحدى الزيارات          -احملقق–الشبييب مع ابنه حممد    
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 يغسل املالب  -احملقق–وسط القلعة اجلديدة حممد  1/1/2111

 

 

 












  .املربي الراحل مع عموعة من السجناء النجفيني 21/21/2111سجن احللة املركزي 

 الرتك، علي الشبييب،حممد الشيخ علي اجلواهري، حامت أسد : من ميني الناظر

  .طال  فخر الدين الدالل، صاح  عزيز محوزي، داود سلمان 

  ين حسن شبع وكامل عبد اهلل شريواني: اجلالسون
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 الفصل السادس

 

 

 

 


 ! الرعاة والرعية



     بعد؟ماذا 

قدمت عريضة رد اعتبار إلبى المبدعي العبام لغبرض الخطبوة الثانيبة، تقبديم طلبب 

فالببذين أطلببق سببراحهم معببي، بعببد تخفببيض المحكوميببة، أعيببدوا . إعببادتي إلببى الوظيفببة

هبم يتحبدثون عبن المتصبرف . بسهولة بعد ثالثة أيام من مغادرتهم السبجن إلبى أهباليهم

أشبهد أن ال البه )فأعلنوهبا ! أن يثبتبوا إنهبم مسبلمون جابر حسن الحداد بأنه اكتفى منهم

وقببد سبببق وان اعترفببوا أمببام الحببرس القببومي بانتمببائهم للحببزب الشببيوعي، ...( إال هللا 

فكيف يجب أن يكون أمري أمام أي مسؤول؟ وأنا ليس لي أي انتماء، ولم يعترف علّي 

 .أحد

ا بهبم ينبشبون حكايبة ُحكمبي وإذ. أحالني المدعي العام بكتاب إلى التحريبات الفنيبة

ولبم يبدرجوا المقصبودة ببرد  0002عبام  020بغرامة قدرها نصف دينبار وفبق المبادة 

. وتكببررت مراجعبباتي إلببى النجببف دون جببدوى. 0085االعتبببار، أي محكببوميتي عببام 

وتلطببف حبباكم النجببف، بببأن المحكوميببة المشببار إليهببا انتهببى أمببدها بمببرور التحديببد 

إن )يفيببد   5/90/0084بتببأريخ  0020/84ت بالكتبباب المببرقم بعببد ذلببك زود. القببانوني

مرسبوم مبن  04/05/6جمعيبات و  50و  002علي الشبيبي قد حكبم عليبه وفبق المبادة 

ولما كانت هذه العقوبة ال تستلزم حرمانه من الحقوق المدنية التي كبان يتمتبع . ب.ع.ق

ذا يرجببى تزويببده بعببدم لبب. بهببا قبببل الحكببم عليببه، ألنهببا مببن الجببنح الغيببر مخلببة بالشببرف

 (المحكومية إن لم تكن عليه محكومية أخرى

يببدو . وقدمت إلى مديرية تربية ديالى، وأخرى إلى مديرية اإلدارة المحليبة العامبة

 -نهايبة العطلبة الشبتوية- 0088فبي شبباط . أني سأكون وسبط ريباح عاصبفة مبن جديبد

، وأخببوه دمحم الطالببب فببي اقتحمببت الشببرطة الشببقة التببي يقببيم فيهببا ولببدي همببام المببدرس

لم يجدوا غيبر كتبب . فالذا بالفرار، رغم عدم وجود أي مبرر يدينهم. الثانوية الجعفرية

وجبباءت الصببدمة االنكببأ وفبباة عميببد األسببرة الشببيخ دمحم رضببا الشبببيبي يببوم . المدرسببة

حاولبت الجهبات الرسبمية . بعد عارض لم يمهله يبوم عباد مبن حبج العمبرة 28/00/84

بينمبا الحقيقبة ! تشييعه فأعلنوا قبل التشييع، انه تم تشيعه إلبى مثبواه األخيبرتجاهل أمر 

وأقيمببت لببه الفببواتح فببي بغببداد والكاظميببة والنجببف . انببه لببم يببدفن إال فببي اليببوم الثبباني
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ومما يجدر له إني الحظت عدم اهتمام الجهات الدينية في كبربالء وتجارهبا، . وكربالء

 .يد الفرس، كذلك التجارة، وعلى العكس كانت النجففالزعامة الدينية هنا زمامها ب

 -أم بدريببة-وهرعببت أم بيتببي علببى عببادة النسبباء األميببات إلببى عجببوز تعببرف بببـ 

إن من تقصدين فِهم الغيب عنه، شبه سجين : قالت. وتدعي الكشف للمجهول والمستقبل

أربعببة لكنببه سببيعود إلببى حياتببه الطبيعيببة بعببد مضببي أربعببة أيببام أو أربعببة أسببابيع أو 

فقد أبلغنبي . وجاءت ثالثة األثافي. إذ ذاك تحدث كارثة لشخصية عراقية كبيرة!. شهور

 . شرطي األمن ناصر األسود أن مأمور المركز لطيف الجبوري يطلب حضوري

لدي إحصاءات ألسماء جميلة هبي علبى العكبس مبن حقيقبة المسبمى، أسبرة تسبمى 

وهبم " الحلبو"وآخرون . جمال وصباحةبينما هم أهل . الصخل، لقب منحه إياهم الناس

فببي هببذه المقابلببة، قببال لببي . هببذا" لطيببف"فمبباذا أقببول عببن . ذو أنببوف أعاذنببا هللا منهببا

! ال دليل أضمن لك على نزاهتك من االتهام غير البراءة من الحزب الشيوعي: مباشرة

وراح هبذا يشببد علببّي بببأن البذي أعتببرف عليببك يؤكببد، ". هبباتف"وسبلمني إلببى المعبباون 

هكببذا -ابببن اللطيببف عببن عالقتببي  -اللطيببف-ولببف ودار ! شخصببك فببي صببورتك لببديناو

لو . متى التقيته؟ وهل استدعيته برسالة بريدية، أم يدوية؟" ساجد حمادة"بالمتهم  -يرى

أحقا يقدم رجل ال اعرفه ولبم يسببق أن سبمعت ! كان لهذا اللطيف دين، الستحلفته بدينه

 باسمه قبل هذا أن يتهمني؟ 

. إلى أين؟ لست أدري. يوم من أيام أيار، استدعيت، فإذا بهم قد تهيأوا للسفروذات 

ركبب المعباون هباتف بصبدر السبيارة . كان الجو عاصفا، قد غطى وجه الشمس غباره

وهو ضاّل ابن ُضالل، " هادي"مع مفوض، وتركوني للعاصفة بصحبة شرطي يدعى 

رحمبة السبماء الغاضببة والبريح وقد حمى عينه بنظارة ولف وجهه بكوفية، وأنبا تحبت 

 .الجبارة

وفبي زاويبة مبن غرفبة ! من يصدق إننا وصلنا مركبز لبواء الديوانيبة خبالل سباعة

أُمرت أن أستقر بها، وكأني مخلوق غريب، ففي كل لحظبة يمبر  -منام شرطة-صغيرة 

أنبت مبن ... ؟ هبا...سببق لبي رأيتبك مبرة، أيبن، أيبن)بي شبرطي، يوجبه إلبّي استفسبارا 

يا رب هل يسبأل هبؤالء أنفسبهم وهبم (. أنا رأيتك ال أتذكر أين؟)اآلخر (. تمام كربالء،

 يتساءلون، بباطل، إنهم يؤمنون حقا بأن هللا يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور؟

وأخيرا بعد انتهاء البدوام، اسبتدعيت ألقبف مبع أكثبر مبن عشبرين شخصباً بهيئبات 

وال أنسبى إنبي . س شبارع، إلبى أمثبالهممختلفة، من ابسط مظهر ومظهر محترم، وكنبا

وسمعت المعاون هاتف فبي غرفبة مجباورة . أيضا خلعت سترتي، وأخذت بينهم مكاني

، 09سبنة أو  26فيجيببه ذاك  -الحقيقبي-ومغلقة، يكلم شخصاً، يسبأله عبن عمبر المبتهم 

أنبا . شبكراً لبك يبا رب! اسود شعر الرأس كث، عيناه سوداوان كبيرتان، مبورد الخبدين

 !من عمري مجعد الوجه، أما عيناي فتغطيهما نظارة 46يب في الـ أش

. وفبي كبل مبرة تببدل وقفتنبا ومكبان كبل منبا. ثبالث مبرات" ساجد"وخرج المدعو 
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، إنها مسبرحية فشبلت أجهبزة أمبن (غير موجود)والشاب يقول بعد أن يتصفح وجوهنا 

ً )صاح المعاون وهو يصافحني . كربالء في حبكها براءة الذئب من  اآلن أصبحت بريئا

الذئاب البشرية . حقاً لقد كان ذاك الذئب بريئاً من دم يوسف بن يعقوب(. دم ابن يعقوب

ومببا تببزال تبدعي وتببدعي تبعببا لمرضباة الضببواري األكبببر منهببا . هبي التببي أدعببت ذلبك

 ً الذئب يفترس لنفسه النعباج الضبعيفة، لكبن البذئاب البشبرية، تفتبك بخيبرة . منزلة وبأسا

وعبدت، فهبل سبأكون . ضاء الضواري األكثر وحشية من كل وحوش الغبابالناس إلر

 آمناً مطمئناً؟

كببان الببرئيس عبببد السببالم قببد قببام قبببل  05/95/0088الخمببيس ! الكاهنببة صببدقت

يبا أهبل : مّر بالحلة والشبوملي، فكانبت لبه كلمبة علبى رؤوس المسبتقبلين. يومين بجولة

يببا أهببل : ثببم زار البصببرة فخطببب. يالشببوملي الشببوملي، نببارك وال جنببة هلبب! الشببوملي

فبباني أقببول فببيكم  إنكببم أنببتم ! البصببرة إذا قببال فببيكم أحببد يببا أشببباه الرجببال وال رجببال

هذا من كلمة خاطب بها اإلمام علي أهل البصرة بعدما انتصر على أصحاب !. الرجال

ي وفب. وليس أهل البصرة اليوم، فأغلبية أهل البصرة اليوم موالون لإلمبام علبي. الجمل

وقد غدا البرئيس فيهبا كتلبة . العودة من البصرة، احترقت الطائرة وسقطت إلى األرض

حتببى يببوم  05/0مببذ قالبت بنبوءتهببا فبي   -أم بدريببة-نعبم صببدقت الكاهنبة ! فحبم سببوداء

والتحقيببق مببع  -األمببن العامببة-وبمواجهببة للمراجببع المعنيببة . فإنهببا أربعببة أسببابيع 05/5

 .لق سراحه بدون شروط، وعاد إلى حياته الطبيعيةأط -بعد وساطة-الذي سلم إليها 

وشبكل . وانتخب عبد الرحمن عارف رئيسباً، بإجمباع البوزراء والمجلبس البوطني

وعقد مؤتمراً عن سياسبته للصبحفيين، . الوزارة عبد الرحمن البزاز رئيسا ومعه رفاقه

ف الكبيبرة ونشرت جريبدة المنبار بباألحر. واحتفظ بوزارة الداخلية إضافة إلى الرئاسة

ال تصدق . حنانيك أيها الشعب الصابر. عن عفو سياسي عام يصدر بمرسوم جمهوري

أنك تستفيد من أي اجراء سياسي، إذ لبم يكبن أسباس حياتبك هبو حقبك فبي الحريبة وفبي 

أنت أيها الشبعب وحبدك . ويقضي على االستغالل. اختيار الطريق الذي ينهي االستبداد

 فمتى يكون هذا؟ .الذي له الحق أن ينصب ويعزل

 

 ضباب وغيوم  

ً -سماء بالدي  محجوببة بغيبوم سبوداء شبديدة الدكنبة، وضبباب  -اجتماعيبا وسياسبيا

. كثيف ال يكاد من يمشي يهتدي في سبيله، فكثير من وضع الدولة ال يدري أحد بحقيقته

 إن)نافيببا بيانبباً للسببفارة العراقيببة بلنببدن فحببواه  20/5/0084ألبببزاز رئيسببها، يببذيع فببي 

(. حكومببة البببزاز تنببوي مببنح األكببراد الحكببم الببذاتي وبعببض الحقببوق القوميببة األخببرى

فأوضح بيان البزاز أن ال صحة لهذا  وان الحكومة لن تفرط بشببر مبن أرض البوطن، 

. وتأيد بعد هذا صحة ما أذيع عبن السبفارة فبي لنبدن! وان هؤالء ليسو بأكثر من عصاة

ليال تكذيبا لإلشاعات القائلة بتعديل  -08/8/0084-وأكثر من هذا فقد أذاع البزاز أمس 

وكبان يببدو عليبه االنفعبال . وزاري، وعن الضرائب والغرض منها، ثم قضبية الشبمال

ووعد أن يعلن عن قريب أنباء سارة حبول ! وهو يقول، كفانا دموعا  كفانا قنابل وموتا
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قتصببادي، وإخببالء األمببن واالسببتقرار فببي الشببمال، والحيبباة الديمقراطيببة، والوضببع اال

أذاع  20/8وفي التاسبعة مسباء ! السجون وحفظ كرامة المواطن ومن أجل حرية الفكر

مببادة عببن القضببية  02كببان البيببان مؤلفبباً مببن . بيانببا قببدم لببه مقدمببة إليضبباح االلتباسببات

 .الكردية والسالم

. ولكنا قد تعودنا نسمع تصريحات قد يتحقق بعضبها فقبط. هذا ما يتمناه كل عراقي

عقب البيان توقع الكثيرون محاولبة انقبالب ممبن ! نحن ال يمكن أن تتحقق جميع آمالناف

ً . ال يروق لهم حل القضية الكردية ال يروق لهبم أن يسبود امبن وسبالم : وأنا أعلق أيضا

عصببراً توقفببت اإلذاعببة   -09/8-وفببي السبباعة الخامسببة . فببي كببل األنحبباء مببن ربوعنببا

أحببدهما مببع مقدمببة عببن . بيانببات 0وت الالسببلكي فجببأة، ثببم أخببذت تببذيع بمببا يشبببه صبب

، والثباني !-استجابة لمطالب الشعب من جور حكامه-الحركات وبجمل تعودنا سماعها 

أن يلجببأ إلببى بيتببه، )والثالببث نببداء إلببى رئببيس الجمهوريببة . عببن غلببق الحببدود والمطببار

كانبت (. ماءويصدر أمرا إلى الحرس الجمهوري بتسليم أنفسهم، وإلقاء السالح حقنا للد

تساندهم قطعات صغيرة من أبي غريب، وقبيبل " عارف عبد الرزاق"الحركة بزعامة 

وكانببت إذاعببة صببوت العببرب المصببرية، قببد دافعببت عببن ! المسبباء تببم القضبباء علببيهم

وتحبدث النبباس أن هبؤالء الحببركيين، قباموا بحركبة علببى مخفبر اليرمببوك، . المتمبردين

 .وضربوا بالسالح حتى باب دار الرئيس

أشببيع إن مجلببس الببوزراء قببد أقببر مشببروع فببرض أجببور يببدفعها طلبببة  4/4وفببي 

الكليات عند قبولهم، وان لهذا مبرراً هو أن يدفعهم لرفع مستواهم ألن اآلباء سيراقبون 

هبذه ! أبناءهم ويحثبونهم، كمبا أن المبواطنين سيسباهمون بهبذا بمسباعدة ميزانيبة الدولبة

هو أن سبعر رغيبف  00/4ن أمراً آخر تحقق في لك. حكمة وفلسفة عميقة، لكنها إشاعة

. عامباً أو أقبل 04دينبار لمبن هبو فبي سبن  24وجبواز السبفر . الخبز قد زيد فلساً واحداً 

 .طبعاً هذا يهم من يهوى التجوال في أوربا وله إمكانات مادية

، "علببي بابببا"نبببأ إقالببة البببزاز، وتعيببين اللببواء نبباجي طالببب ومعببه  8/6وأذيببع فببي 

وتحدث احد . وقد ضمني مجلس لشخصية سياسية بارزة. لجوهر  والجواريومحمود ا

عبد الزهرة "قال البزاز متفاخراً أن الشيعة يسمونني  -:فقال. الشخصيات البارزة أيضا

الشيعة سموا من هبو مبنهم عببد البرزاق األعظمبي وذكبر أن ..... فأجابه أحدهم" البزاز

زاز أثنبباء حكمببه قببد ابتكببر اسببماً جديببداً وكببان الببب. المقصببود عبببد الببرزاق محببي الببدين

ورحبم هللا البدكتور جبورج حنبا فقبد ذكبر فبي كتاببه . -!االشتراكية الرشيدة-لالشتراكية 

ولببم يخطببر علبى بالببه مببا . الحارثيبات أسببماء كثيببرة ابتبدعت لتغطببي اشببتراكية مباركس

 . ابتدعه البزاز

يل مبا أذيبع، انبه ببدل. وفي هبذه الظبروف حبدث فبي سبوريا انقبالب، قيبل انبه بعثبي

إن  08/5/0084وأذاعبت دمشبق فبي . سيقدم رجبال الحكبم السبابق إلبى محكمبة حزبيبة

وفدا برئاسة يوسبف زعبين رئبيس البوزراء مبع وزيبر خارجيتبه، وبعبض كببار رجبال 

(. القوم سرهم معاوية وقميص عثمبان لهبم علبن)الدولة، سيتوجه إلى االتحاد السوفيتي 
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ا مبوطن االشبتراكية، فكبن واثقبا بمبا أشبار إليبه كتباب الغرب االستعماري اسبق منبك يب

 (.كلما دخلت أمة لعنت أختها" )دمحم"

لو كنت أملك قليال من المال يساعدني علبى . ومسيرتي بين الضباب وتحت الغيوم

عمل مكسب لتدبير أمر العيش لعائلتي ولي، لضربت صفحا عن مراجعبة هبذه البدوائر 

إن ال حكبم دائبم، وال . ويفيقبوا ولبو لحظبات معبدودة والمتحكمين بأمورنا دون أن يعبوا

. إني دائب المراجعبة لهبذه البدوائر المنحوسبة. سلطة باقية إلى األبد، كل شيء في تبدل

لبم انبس أول مراجعبة، كنبا ". هاشبم سبليمان"فاصطدم بعنجهيبة مبدير أمبن لبواء ديبالى 

رون بببين كببردي أنببا العربببي الوحيببد بيببنهم، واآلخبب. خمسببة وعشببرين معلمببا مفصببوالً 

أمبا ! وافق على إعادتهم بما لم يتجاوز دقائق، لم تتعد أكثر من عشبر دقبائق. وتركماني

سليم "أعضاء اللجنة معه، معاون المتصرف ! أنا، فأعصابه تثور بمجرد رؤيتي أمامه

ولكببن مببدير األمببن وحببده الببذي ". جاسببم عبببد الحسببين"، ومببدير المعببارف "االطرقجببي

كل مناقشاته عندي هينة، لو ملبك ! -فهد-ويتصورني  -نايل عيسى-يناقشني ليبدو وهو 

 50و 002فبموجب القانون العراقي المبادة! وقار ووزن المسؤول الذي يحترم القوانين

ب تعتبر من الجنح غير المخلة بالشرف فال تستلزم .ع.مرسوم ق 04/05/6جمعيات و

ة المفصبولين ال يصبح منبه حرماني من الحقوق المدنية، وبموافقبة الحكومبة علبى إعباد

 .هذا التعنت ضدي خاصة

مبباكو مببؤامرة تصببير وعببين )مببرة وهببو يسببتجوبني، قطببع اسببتجوابه وراح يببردد 

قلبت علبى . رددهبا بحمباس مبحلقبا عينيبه ببوجهي، وكأنبه يتهمنبي بهبا( الشعب مفتوحة

ولتببق عبين الشبعب مفتوحبة، هبذا خيبر . أمر حسبن المبؤامرة لبيس فبي صبالحك. الفور

 :فهاج وماج وأرعد وأزبد، وبانفعال جنوني، أخذ يصيح ببي. رادع للمتآمرينوأحسن 

 !خطوة إلى الوراء، شوفو الصق نفسه بالمنضدة

أنببت اسببمك شببنو، ودمحم علببي  -:فقببال. وتببنفس الصببعداء، وكمببن تعببب مببن صببراع

ً : وحسبين؟ قلبت:ثبم سبأل. منو؟قلت اسمي علبي وأببي دمحم، ودمحم علبي أخبي . أخبي أيضبا

ً فهبز كفببه  علببي، دمحم علببي، عبببد علببي، حسببين، دمحم حسببين، عبببد الحسببين، مبباكو . هازئببا

سبمونا . وأنبا وغيبري كبذلك. مبا بيبدك وأببوك هبو البذي سبماك: قلبت أسماء بس هبذي؟

 !ونحن أطفال رضع فما لنا خيار

في ملفتك صورة حكم عليك بالسجن عشر سنوات قضيتها فبي نقبرة السبلمان : قال

 ! برد اعتبار عن هذه المحكوميةإذهب وآت . 0050منذ عام 

ملفتبي ببين يبديكم تشبهد أنبي كنبت فبي الوظيفبة فبي لبواء الناصبرية منبذ عبام : قلت

، وكأي موظف أحصل على ترفيعباتي بموجبب 0044وانتقلت إلى كربالء عام  0054

هنباك مثبل انكليبزي يقبول، ال . القوانين، أي أنني لم أكن سجيناً في الفتبرة التبي ذكرتهبا

 !ركوب على حصانين في وقت واحديمكن ال

اطلبع منبا، امبش، يريبدني أرجعبه، : فعاودته ثورة أعصابه من جديد وراح يصبيح
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إذا كانت خبزتي تأتي عن طريق إذاللي فأنا  -:قلت، قبل أن أخرج! يتكلم بمثل انكليزي

 .ال أريدها

. رقبةخبذ و: فقبال. يبدو أنهبم هبدأوه. األعضاء اآلخرون، لم يشاركوه بهذا التهريج

أنبا لسبت شبيوعياً، وال يصبح : قلبت. أكتب جملة أشتم فيها الشيوعية واالتحاد السوفيتي

أن أشببتم االتحبباد السببوفيتي فببي وقببت، جمببال عبببد الناصببر يقببول صببديقنا، والجزائببر 

 ً فاشبتم االتحباد السبوفيتي، لبن يفعبل هبذا  -والحال هذه-فمن أنا ! وسورية والعراق أيضا

 .وخرجت واألمر هلل فطردني...! إال المجنون 
 

  حتى متى وإىل متى

 لذذذذذو كذذذذذان سذذذذذ ما واحذذذذذدا  التقيتذذذذذه)

 

 (ولكنذذذذذذذه سذذذذذذذ م و ذذذذذذذتان  و الذذذذذذذ  

أجببل وهللا، بالنسبببة لببي، هببي أكثببر مببن ثببالث، إنهببا سببهام متواصببلة، حيبباتي غيببر  

إن الصببر طيبب، تحقيبق المطالبب : إنبي أحبهبا، فأخاطبهبا. مريحة، ولكني أوبخ نفسبي

 . الحياتية بالسعي مع الصبر مفخرة، ويجعل الحياة لذيذة

كبن لبم هذا الصباح كثيف الضبباب، ول. إلى بعقوبة 4/2/0084توجهت في صباح 

وكبأن لبه . يكن أشد كثافة من الضباب الذي أثاره ويثيره مدير أمن ديالى هاشبم سبليمان

 ً كنبت . فبي طريقبي إلبى بغبداد كبان إلبى جبانبي رجبل شبيخ مكشبد. علّي ترةً وثأراً قديما

لكببن الشببيخ كببان يثرثببر بقصببة جميلببة، أعجبتنببي، ورغببم هببذا بقيببت . مالزمببا الصببمت

جببه األرقببش والجسببد الضببخم، والبطببين كببان يسببوق السببائق ذو الو. مالزمببا الصببمت

. لبم ينبهبه أحبد، إلبى أن فبي هبذا خطبر. السيارة بسرعة، وكأن عينيه تخترقان الضباب

وافقببت علببى صببدمة عنيفببة، وقببد تطبباير زجبباج السببيارة األمببامي، فببأدمى جببباه بعببض 

مازلبت فبي دوامبة أفكباري، وحسبابي مبع . وسكنت السيارة على سبكة القطبار. الركاب

حببرك لببيش َطفيببت، : أخببذ الركبباب كلهببم يصببيحون. نفسببي عمببا ينتظرنببي مببن متاعببب

كببم كببان أمببري . جبباء القطببار يهببدر. وانتبهببت إلببى الخطببر العظببيم...! ملعببون الوالببدين

يببا نبباس تببردون صببدمة ثانيببة، انتظببروا العامببل ليرفببع : مضببحكاً حببين رددت علببيهم

.. انتبهبت للخطبر ! ر مبا بقبه شبيأنت متشوف بيننا وبين القطبا: فقال أحدهم. العارضة

 .وعبر السائق بالسيارة ومّر القطار يهدر

ورحبت . لو أنه صدمنا السترحت من كل هبذه المتاعبب. صرت أضحك من نفسي

 ً مبن المؤكبد انبه سيعصبرنا عصبراً ببين . أتصور، ماذا سيبقى من أجساد الركاب جميعا

بعد أن مبّر القطبار، ... فقط  حديد السيارة وعجالته، فال يبقى غير عظام مهشمة ودماء

عبرت السكة بقيبة السبيارات، وسبائقنا كبان منشبغالً بجمبع كسبر الزجباج التبي تنباثرت 

كيبف تمشبي بتلبك . نزل جماعة مبن سبيارة خاصبة، وانهبالوا عليبه لومبا وتقريعبا. عليه

. وهنأونبا بالسبالمة، وركببوا سبياراتهم. السرعة، مع صعوبة الرؤية من كثافة الضباب

حركت سيارتنا وقطعت مسبافة  وجيبزة وجبدنا سبيارة أولئبك الطيببين أنفسبهم قبد حين ت

. ارتطمت بسيارة كبيرة، وقد تهدلت رؤوس بعضهم كبأموات والبدماء تغطبي وجبوههم
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ولم يمهلنا سبائقنا البليبد لنتعبرف هبل هبم . سارعنا إلى الشرطة. الكل يبدو كأنهم أموات

 ! على قيد الحياة

وراجعببت مجلببس . وأنجببزت شببهادة عببدم المحكوميببةلقببد أجريببت كببل الفحببوص، 

وراجعبت اإلدارة المحليبة بالكتباب ( ينتظر الرد النهائي من دائرتبه)وقد اُجبت . الخدمة

، وقصببدت ديببالى بعببد أن زودت بببرقم وتببأريخ 4/2/0084فببي  0498المببرقم عنببدهم 

ن محافظ كان معاو. مدير أمن كربالء كان شهما ومتفهما لمسؤوليته. كتاب أمن كربالء

وكبان . ديالى السيد سليم اطرقجي قد أرسل إلّي مع أحد معارفي أن أراجع أمن كبربالء

وعلمبت أنبه يحمبل شبهادة حقبوق قبانون . كبان وقبوراً " عبد الرضا عوض"مدير أمنها 

. مضببافا إلببى شببهادة كليببة الشببرطة، شخصببية وقببورة، يصببغي ويسببتوعب ثببم ينبباقش

هو أيضا علق ولماذا . 08/2/84في  044بهاوأوصى أن أزود بجواب مدريته برقم كتا

حبببه : يسببميكم الوالببد بأسببماء متشببابهة، هببو دمحم، وأنببت علببي، أخببوك دمحم علببي؟ قلببت

وعلببي دعبباه إلببى هببذا، فمببا ذنبنببا نحن؟لببم يبببق لهاشببم سببليمان عببذر بعببد، ( ص)لمحمببد

وانتهى الشهر دون جدوى، لكنه أخيرا وافق  020زودت بكتاب رقم  24/2/0084ففي

جنة ودفع القرار إلى المتصبرف منيبر فهمبي الجبراح، فكبان الجبراح أشبد معبارٍض، الل

 !أنتم تعرفون من هم آل الشبيبي؟ هؤالء كلهم معارضة: يقول لهم

 :كتبت بيت الشعر التالي. هنا قمت بحركة ومناورة

 وَعْدَف ووعذد الحذر ديذٌن علذى الفتذى

 

 فذذذذأنجز رعذذذذتاح و خيذذذذرا  وأنصذذذذ ِ  

 
كتبتبه فبي وريقبة مبن كبراس . أقسم باهلل لو قاله فّي أحد العتببرت نفسبي أضبحوكة

. دعاية للساعاتي ناجي أبو رقيبة، وعلى صفحة منبه صبورة لنبوع مبن السباعات عنبده

أمبا مبدير . كبان الفبراش كلمبا رآنبي يببدي أسبفه. قدمته للفراش ورجوته أن يوصله إليه

فقد ناصرني في هذه المرة أمبام مبدير األمبن،  -والحق يقال-التربية جاسم عبد الحسين 

. ثم مع المتصرف منير الجراح، حين أصبر األخيبر علبى دراسبة الملبف للمبرة الرابعبة

سبببمعتم بحبببادث السبببيارة وصببباحبها معلبببم، والكارثبببة المؤلمبببة : قبببال المبببدير يخاطببببه

في والمخجلة؟ هذا المعلم يستأجره بعضهم في سبفرات لنزهبة لُبهبا الفجبور، وهبو يسبتو

في عودتهم من الحبانية اصطدمت السيارة وهبم . منهم أجرة ويشاركهم العهر والفسوق

في حال سكر شديد، فماتت العاهرة وابنتها الصغيرة وكانت ممرضة، وجميع اآلخرين 

وقبد استعرضبنا ملفتبه ورقبة  -يعنينبي-ومن المؤسف أن نعرقل أمر هذا المعلبم . إال هو

أما أمثال أولئك الذين ماتوا تلبك الميتبة القبيحبة . مفتشينورقة فلم نجد غير الشكر من ال

 ! فال يهمنا أن يعيشوا كموظفين مع ما هم عليه من تبذل وفجور

 : استدعاني، قال. حين قرأ ما كتبت له. أعود إلى موقف المتصرف

 (.ُشعُر)أنت تعرف تنظم  -

 نعم -
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 طيب منين جبت هذا الكارت؟ -

 مني أنا -

يرى أنها ورقة عادية، وأسمي في ذيل ما كتببت، وملفتبي كانبت يسألني هكذا وهو 

! ثالثببة أيببام وتعببال: وتفضببل فأجبباب. موضببوعة أمامببه وعليهببا أسببمي بببالخط العببريض

ال تنسببوا إنببي مفصببول ال أملببك دخببال، مببا أبذلببه وبذلتببه للمراجعببات والتنقببل بببين : قلببت

يخرج وبلهجبة ابتهباج  وإذا بالفراش. وخرجت! كربالء وبعقوبة تحتاجه عائلتي للعيش

ً . يا رب! عمي وقع، ألحگ: وفرح، قال . كشفت الضباب، رحماك أكشبف الغيبوم أيضبا

! تعبال، لقبد وقَّبع. فقبالوا. وجدت مدير التربية ومعاون المتصرف قد ابتهجوا مبن أجلبي

ما يدرينا لعبل يومبا يأتينبا : حكيُت قصة بيت الشعر، فزاد ضحكهم، وعلق مدير التربية

وأرسل كاتب الطابعة إلى بغداد، ! مفوض شرطة متصرفا للواء ورئيسا مسؤوالفَيُعَين 

وحبين ذهببت أنبا إلبى اإلدارة المحليبة فبي وزارة الداخليبة . ومعه الموافقة علبى عبودتي

بمببدير اإلدارة المحليببة سببلطان أمببين رحببب بببي لكنببه أبببدى  -مببن ببباب الصببدف-التقيببت 

أمبر الميزانيبة العامبة للدولبة، وسبوف يصبدر إن التعيينات أوقفت إلى حين إنهاء : أسفه

وعبدت أدراجبي أجبر ذيبل ! أمر تعيينك في بداية السبنة الدراسبية للعبام الدراسبي القبادم

 الخيبة جّر متعب مثقل بأنواع الهموم، فماذا ينتظرني بعد كل هذا؟

الشبببعان مببا يببدري -كببل مببا مببر فببي مراجعبباتي غيببر غريببب فالمثببل الشببعبي يقببول 

ألنهبم فبي شبغل مبن أمبرهم، . هم أكثر اآلخبرين ال يبدرون -طبعا-لمسؤولون ، ا-بالجوعان

شبغلهم الشباغل أن . ليس من أجل سد الجوع، هم والحمد هلل بتمام الشبع، بل إلى حبد التخمبة

ال تفلبت السبلطة مببن أيبديهم أوال وأخيببرا، أن يطمبئن كبل واحببد مبنهم ومببن األقبربين إلببيهم، 

لأليبام والشبهور واألعبوام، ببل هبم يطمحبون إلبى الخلبود، ال . ومن كالبهم، وكالب كالبهم

شباعاً وغير ظماء، وقد ضمنوا الثراء الحالل الذي ترعاه مصبارف لنبدن، خشبية أن تهبب 

عاصببفة رعنبباء، فينسببف حكمهببم آخببر، ربمببا  يحببدث هببذا، وعنببد ذاك يكببون أشببد نهمبباً مببن 

ال متعقبل بمبن أنبدثر عهبده، سابقه، ولن يكتفي بمصادرة أمالك السابق، فيبدأ غير مبتعظ، و

ومرد كل هذا، هو شعبنا البواعي والشبجاع أحيانباً والبذي ينبام . وضاع جهده، ليجمع ويكنز

تماماً كحكامنا، وقد وصف حالنا هذه شاعران مبن . أحيانا نوماً عميقاً، ويجبن جبناً ال حد له

 :شعرائنا أصدق وصف، فقال الشاعر علي الشرقي

 عاداتذذذذذذذههذذذذذذذذا الفذذذذذذذتراف وهذذذذذذذذ  

  

 

 متفلذذذذذذذت مذذذذذذذن ع ذذذذذذذد حمذذذذذذذتورابي 

 
 يذذذد يسذذذتحيل علذذذى الحديذذذد عبذذذور 

 

ذذذذذراب   جسذذذذذرا ويذذذذذد يكفيذذذذذه نفذذذذذ ا جا

 
 :ما هو أبدع لجواهرياوقال الشاعر الكبير 

 هذذذو الفذذذراف وكذذذم فذذذي أمذذذر  عجذذذ ٌ 

 

 فذذذي حذذذتالتيه وكذذذتم فذذذي  يذذذته ِعذذذتبَرا  

 
 بينذذذا هذذذو البحذذذر ال تسذذذطاع   ذذذبته

  

 

 يذذذذتذرا إذا استشذذذذتاط فذذذذال يبقذذذذي وال  
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 إذا بذذذذه واهذذذذتن المجذذذذر  ينار ذذذذه

  

 عذذذذوٌد ويمننذذذذه عذذذذن سذذذذيرِ  حجذذذذرا  

 
حكامنا من شعبنا فطباعهم كطباعنا، ولذا تراهم يستحثونا للهياج ضد الظبالم حتبى 

فببإذا سببلموا مببن المببوت وفببروا إلببى لنببدن هنبباك . إذا أطبباحوا بببه قلبببوا لنببا ظهببر المجببن

هم ليسو عليا بن أببي طالبب، وال . عجيبة فحالي إذن معهم غير. تظاهروا ثانية بالنُسك

 .عمر بن الخطاب

ما أن عدت من بغداد بعد مالقاة مدير اإلدارة المحلية ووعده، . وأعود إلى حكايتي

. حتى استقبلتني دواهي جديدة وباليا كلفتنبي متاعبب ولهفبة كبادت أنفاسبي تختنبق منهبا

وقببف فببي مركببز شببرطة أبببي ابنببي دمحم، مخبببر مجهببول أتصببل بببي تلفونيبباً ينبئنببي أنببه أ

عرفت السبر، كنبت قبد نهيتبه وحذرتبه . ، وتم فصله من الجامعة5/5/0084غريب في 

أن ال يشترك في انتخابات اتحباد الطلببة، فقبد خسبر مبن سبنوات دراسبته الكثيبر بسببب 

سارعت وكفلته . صارحته أن هذه محاولة الكتشاف القوى المعارضة اليسارية. السجن

ً . لهبعد أيام من اعتقا . وقص علبي معباون الشبرطة الحكايبة وسبرها، وكبان رجبال طيببا

جبباء بببه عميببد الكليببة بنفسببه متهمببا إيبباه بأنببه كببان يحمببل رشاشببة قبباوم بهببا الطلبببة : قببال

المتنافسين، ولكنني استغربت انه هو المضروب على عظم ساقه تحبت الركببة بعصبي 

يبف سبلموا مبن رصاصبه كمبا غليظة فهي متورمة، بينما لم نجبد لديبه سبالحاً فعجبنبا ك

تصبدّوا لبي واعتبدوا علبّي أكثبر مبن . زعموا؟ وكيبف اسبتطاعوا ضبربه؟ أمبا هبو فأفباد

وبعبد االنتخاببات . مرة، وشكوتهم للعميد بمذكرتين، ولم يفعل شيئا، كان متواطئا معهبم

وحضببر بعببض . وفببوزي اسببتمروا باالعتببداء علببّي، حتببى اضببطررت أن أتببرك الكليببة

ي اليوم الثاني، وأيضا لم أسلم من محاولبة االعتبداء لبوال معبارفي، المعارف لحمايتي ف

وقد طلبوا مني أن اتركهم وابتعد، وأثناء ابتعادي عنهم مسكني حرس الكليبة وأخبذوني 

ومع كفالتي ذهبت مع الشرطة ليطلقوا سراحه من . للعمادة وسلمني العميد إلى الشرطة

بببث عنببدهم فتببرة ثببم أرسببلوه إلببى معتقببل وعبثبباً انتظببرت فقببد ل. مديريببة األمببن العامببة

 . 22/8/0084ولم يطلق سراحه إال في . الفضيلية

حسين العاني رسالة شرحت له فيها ظروفي، وموقفبه . وأرسلت إلى عميد الكلية د

ومبا حبدث . من دمحم  وهو مرب كبير يجب عليه أن يجعل نظرتبه واحبدة لجميبع الطلببة

مرتاحاً لرسالتي، وأعلمني أنه سيبذل جهدا من وأجابني الرجل ... منهم غير مستغرب 

 .أجل إعادته للجامعة

وأعلن في بغداد عن تشكيل وزارة جديدة برئاسبة طباهر يحيبى، وببدء بالعمبل مبن 

بعد تشكيل الوزارة شاع في األوساط أن ضرائب جديدة شبرعت، . اجل وحدة عسكرية

لمستشفى أن يبدفع طبابع فلسا، وعلى مراجع ا 089إلى  009مثل زيادة سعر النفط من 

ضببريبة قببانون الببدفاع الببوطني . 24فلسببا إلببى  29فلسببا، وسببعر الكوكببا مببن  24ثمنببه 

 .بالنسبة للراتب لمدة عام

أن البرئيس اجتمبع بمجلبس البوزراء وبحبث معهبم األمبور التبي  29/4 أذيبع اليبوم

 وقبرر مجلبس البوزراء تبأليف لجنبة لدراسبة .تمت في اجتماعات الرؤسباء فبي القباهرة
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وذكبرت الصبحافة موافقبة الحكومبة علبى عبودة  .أمر إطالق سراح السجناء والمعتقلين

وسببببق أن وافقبببت علبببى عبببودة . البببدكتور فيصبببل السبببامر والبببدكتورة نزيهبببة البببدليمي

 !الجواهري، جزى هللا طاهرا خيراً، إن تم هذا

أهمهبا . صدرت الجرائد تحمل مقررات المؤتمر الذي انعقد في السبودان 2/0وفي 

خ النفط، وتقديم العون ومساعدة مالية من ثالث دول هي السبعودية وليبيبا والكويبت ض

مبن اجبل مبن : وتساءلت. وصدرت الجرائد بحملة على هذه المقررات. لألردن ومصر

اعببدم بعببض فببي !. اعببدم المضببربون تنفيببذا لقببرار الببدول المشبباركة بحببرب فلسببطين

 . رفضوا شحن بواخر األعداءالسعودية، وسجن آخرون بليبيا والكويت، ألنهم 

عبباودت مراجعببة سببلطان أمببين كرماشببة مببدير اإلدارة  -أيلببول-فببي الشببهر التاسببع 

كان الجواب سخرية بالحكم ال بّي أنا، وان يكن أيضاً يدل علبى عبدم االهتمبام . المحلية

: قبال. بي من ناحيته، وكأن قضيتي ال تدخل ضمن شؤون الحاكمين كواحد من الرعيبة

 د اآلن لم تدبر أمر تعيين خريجي دار المعلمين والمعاهد، فكيف بالمفصولين؟الدولة لح

الحكبام حبين يتسبلطون . أكرر قولي إننا شعبا وحكومات لم تتبدل أساليبنا لحد اآلن

لبيس . ال يفكرون، أو أن أهم ما يشبغل ببالهم، كيبف سبيملكون الزمبام ويحققبون مبآربهم

فببي كببل مببواطنهم، جمعيببات وأحببزاب  رأيببي هببذا عببن عراقببي، وإنمببا العببرب كلهببم

 . وحكومات

وقبد . الشقيري رئيس منظمة التحريبر الفلسبطينية عبزل وحبل محلبه يحيبى حمبودة

سبق للشقيري، أن طعن الملك حسين، ثبم ذهبب إليبه وصبالحه بمناسببة االشبتباك البذي 

 وسببق للشبقيري أن ألقبى ببغبداد عنبدنا بمناسببة ليلبة القبدر،. -الميمون-حدث بحزيران 

 .فكان يشبه واعظا دينيا ال زعيما سياسيا

فقد . نحن نهتم كيف نختلف ونبرز خالفاتنا، حتى فيما ال يستوجب الشدة والحماس

أصدر قاضي بغداد أن غداً يعتبر اليوم األول من شوال فهو عيد، لكن النجف وتوابعها 

ناريبة تنببه أن  أما كربالء فقد سبمعنا أطالقبات. لم تلتزم، فرجال الشرع عندهم لم يثبت

ألببيس غريبببا أن ال يجببد المسببؤولون المسببلمون . غببدا عيببد، لكببن األكثريببة تبعببوا النجببف

طريقة لتوحيد الرأي في إثبات ظهور الهالل؟ لجنة موحدة مثال، مبن قببل رجبال البدين 

هبذا خبالف فبي ابسبط أمورنبا، كيبف يمكبن إذن . لليومين المحتمل فيهما ظهبور الهبالل

 ر؟فيما هو معقد وعسي



  يف مهب الريح  

وحببديث عببن النبببي ( النبباس علببى ديببن ملببوكهم)لببدينا مببن أمثببال العببرب قببولهم 

ال أريبد أن أنباقش المثبل والحبديث ففبي رأيبي (. كيفما تكونوا يوَل عليكم( )ص)العربي

نحببن العببرب بببدًءا مببن ساسببتنا، ننبباقض مببا تسببتوجبه مصببلحتنا . أنهمببا غيببر متناقضببين

ً الحقيقية، في مجالي اإلصالح االجتماعي في ال مبا . داخل وفي المجال السياسبي عمومبا
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من قائد من قادتنا، إال وتجده بعد أن يحوز حماس الجماهير فيما يعلنه بخطببه الرنانبة، 

التببي يحمببل بهببا علببى االسببتعمار ومببن سبباعده مببن الحكببام السببابقين، ملوكببا ورؤسبباء 

رض هو يعتقد إن تصفيق الجماهير وهتافاتهم وحبدها كافيبة، فبي حبين يعب. جمهوريات

 .عن الساسة اآلخرين في أحزابهم الخاصة أو التابعين له في حزبه

الحكومات السبابقة كانبت ال تسبمح للعسبكريين االنخبراط فبي األحبزاب السياسبية، 

وتأويببل ذلببك فببي حسببابها وتعليلهببا إن دخببول الجببيش فببي . ألن معظمهببا كانببت ملكيببة

إن كثيبر مبن حكوماتنبا  ونسبوا. السياسة، يفتت القبوة ويضبعفها، فبالجيش سبياج البوطن

ولكن الجيوش في البلدان العربية، لم تعبدم . معروفة بوالئها للدول االستعمارية الكبرى

مببن الشببعور الببوطني فقببد بببرزت انتفاضببات مببن الجيببوش بقيببادة أفببراد منهببا عرفببوا 

كمبا يقبول -فهذا أنبدر مبن الكبريبت األحمبر  -ال الشعبية-بوطنيتهم، أو أفكارهم القومية 

الجيش في الغالب يميل للفكر القومي، ألن هذه النعرة ال تقاومها الحكومات، بل  -المثل

إذ أن بعبض الرجبال فبي كبل الحكومبات العربيبة ينبادي بهبذا، ولكنبه ال . وال االستعمار

فالرئيس المهيمن، خصوصاً إذا كان من نوع نبوري . يتظاهر بأنه يستند إلى عسكريين

عمل ضد حكمه في الجيش، ولبن ننسبى أحبداث عبام السعيد ال يتغاضى عن وجود من ي

0050. 

مصر بزعامة جمال عبد . هذه المقدمة الطويلة سقتها بمناسبة اجتماع القادة العرب

ثببم سببرعان مببا انتهببى إليببه أمببر الببدفاع المشببترك، الببذي . الناصببر، وسببورية، واألردن

أمريكة  -تعمار فأهم دول االس. ولم تخف أسباب هذه النكسة" نكسة حزيران"عرفت بـ 

والحببر تكفيببه . متمسببكة بالتزامهببا إلسببرائيل، وقببد سبباندنها فعببالً  -وبريطانيببة وفرنسببا

اإلشارة، إذا قلنا أن كل واحد منا يعلم، كيف يعبرض فبي كبل قضباياهم عبن هيبأة األمبم 

ذلك ألنهم لبو توجهبوا إلبى األمبم . ومجلس األمن، ويتجهون إلى تلك بصفتها الشخصية

ولكببنهم . وجببدوا مببن يسبباندهم مببن رجببال الشببعوب المتحببررة الشببرقيةالمتحببدة بصببدق ل

 :يحذرون ذلك، كما عبر شاعرنا الجواهري

 وختـوفوهذذذذذتا بذذذذذداب  سذذذذذوف يأكل ذذذذذتا

 

 في حذين تسذنون عامذا تذأل  السذبنا 

حين حدثت نكسة حزيران، ضاق صدري وخرجت للتمشي  صباحا، وجدت البلبد  

لية  إال من أفراد قالئل يمشون وكأنهم ينتظرون وكأن ظالماً هندسا يلفها، فالشوارع خا

 ً . لقينبي معمبم يبدعى الشبيخ عببد علبي السباعدي يعرفنبي ولبم اعبرف اسبمه. حدثاً مخيفا

لكني أعرف عنه تبع الحزب الشيوعي فترة مبن حياتبه ثبم انظبم إلبى حبزب قبومي أيبام 

م لمببن أرأيببت موقببف جماعتببك؟ وخيببانته: بببادرني بلهجببة جافببة بقولببه. تمببوز 05ثببورة 

 من تعني جماعتك؟ : بدهشة، قلت. اعتمد عليهم؟

 ! الحمر -

. ؟!فكيبف عبن اآلخبرين. أنبا مبالي فبي سياسبة بلبدي رأي. أمرك عجيب يبا أخبي -

وبضجر أفلت لساني فذكرت له حكاية شابين عرفا بالفجاجبة، أو مبا يعببر عنهبا العامبة 
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لبم يبتمكن . مبن العبريساحدهم تزوج بمساعدة الثاني وهبو يببدو أنضبج . -فطر-بقولهم 

البذي . العريس من الزوجة، إنها ترفض، كلما دنبا منهبا ركلتبه برجلهبا، اسبتغاث بأخيبه

فلببم يجببد بببداً مببن إخراجببه وتقببدم هببو إليهببا، . كببان ينتظببره بضببجر علببى ببباب غرفتببه

وبعنجهية لفها لفاً، ولما انتهى كل شيء، هتبف زوجهبا مبن خبارج البباب، عببالج آنبي؟ 

وأنهيببت كلمتببي، يببا أخببي إذا لببم تكونببوا ذوي قببدرة فببال تنتظببروا  ؟!هببذا أخببوَي حسببن

 .ذلك خزي وعار" حسن"

ومع ذلك فقد ببادر االتحباد السبوفيتي وبعبض البدول االشبتراكية وبواسبطة مجلبس 

. األمن، فوجه إنذارا للدول التي شاركت إسرائيل بوقف القتال والعودة إلبى خبط الهدنبة

 سرائيل؟وقطع االتحاد السوفيتي عالقته بإ

. وخرجببت مصببر كلهببا متظبباهرة، رافضببة اسببتقالته. واسببتقال جمببال عبببد الناصببر

الحببق إن جمببال مببع كونببه قضببى فتببرة حكمببه بالتجببارب فببي تسببمية واتجبباه مسببيرته 

وكانبت . السياسية، فانه بين حكام وزعماء العرب خيرهم، وان هو أيضا احتكبر الحكبم

زعماء الحكومبات العربيبة المتحبررة، إذا فهو وزن متفوق على بقية . النكسة له صدمة

فمببع العالقببة بالببدول االسببتعمارية العمالقببة وفببي مقببدمتها أمريكببة، ال . صببح إنهببا كببذلك

من تبوخى التحبرر التبام، فليبعبد . يمكن أن يتمكن أي زعيم على تحرير بالده كما يجب

 .هؤالء حتى لو أضطر شعبه أن يعيش عيش الزاهدين


     رجال أحببتهم

ذ لبببي أن ال أنسبببى وأنبببا أدون ذكريببباتي هبببذه أن أسبببجل شبببذرات عمبببن الفبببتهم ويلبب

 . والفوني

هاشم الطعان المثقف، المطبالع البدؤوب،  -هنا-هذا زميلي وصديقي  هاشم الطنان

والشاعر المبدع، ذو المعشر الرائع، آية في ذكائبه، وهبو راويبة شبعر حاضبر البديهبة، 

فبال يعبود لممازحتبه، . ألي زميبل لزلبة خفيفبة لوال حدة في مزاجه، بحيث يلتزم الجفباء

أذكر أنه قد أعد قصيدة بمناسبة ليلقيها باحتفبال أقمنباه لكنبه فاجأنبا بعدولبه . بل مجالسته

عببن ذلببك، ألن المسببؤول عببن إدارة الحفببل، وهببو فنببان كببردي، عصبببي المببزاج وفيببه 

مثيلية كردية شوفينية حتى أنه أحتج ذات مرة، كيف خصص لتمثيلية عربية يومان، ولت

؟ وعبثا حاولوا إقناعه، بأن السجناء العرب هنا أكثر عدداً، مضافاً إلبيهم مبن !يوم واحد

 . حضر من رؤساء الدوائر ومديرية السجن وشرطتهم

حقاً انه ال يخاف، وانه ليقول بجبرأةٍ وشبجاعة، !( يقول الكلمة وميخاف. )يحيى ش

. اً لمدرسبة الغبري األهليبة فبي النجبفأعرفبه منبذ كبان مبدير. بلهجة كأنهبا جمبار متقبدة

ً . إذ ذاك تلميذا في هذه المدرسة -حسين-وكان أخي  لكني كنت . لم التق به إذ ذاك مطلقا

وكانببت هببذه المدرسببة أصببالً نبتببة . اسببمع مببن يتحببدث عببن سببيرته واهتماماتببه الوطنيببة

سببيد طيبببةً، سببعى لتأسيسببها نخبببة مببن الببذين عرفببوا بببوطنيتهم، أمثببال سببعد جريببو، وال

كبببانوا ينتخببببون لهبببا معلمبببين . حسبببين كمبببال البببدين، وآخبببرين ال تحضبببرني أسبببماؤهم
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مع إنبي عرفبت كثبرين . مخلصين ووطنيين وان لم يكونوا من أعلى درجة في المعرفة

أحيانبا يجلببون . منهم، كانوا غير قاصرين في المبادة العلميبة التبي يُسبند إلبيهم تدريسبها

أتذكر منهم أن أحد مدرائها، حين باشبرت أنبا فبي . أساتذة مصريين إلدارتها والتدريس

 .القسم الليلي تلميذا، يدعى دمحم علي ناصر ويدرس االنكليزية

التقببى بببه الصببديق  0080كببان احببد المحجببوزين فببي سببجن الحلببة عببام  يحيذذى ش

فهبش الرجبل . عرفه بنفسه. دنا منه متهيباً، وكأنه يدنو من قديس. األستاذ هاشم الطعان

إننا نأسف يا ولدي إننا لم نحقبق لكبم : رة وألم، وهو يمسك بيد هاشم، وقالوبش، وبحس

كل ما طمحنا إليه من استقالل وحرية في هذا الوطن، ولكنا مع األسف تركنا لكم وطناً 

 ً  ؟!متعبا

غيره لم يستح أن يقول كلمات التببجح، فيبدعي مبا . كلمة رائعة، وصراحة شجاعة

لكنبه يعبزو الفشبل إلبى نباس هبذا  -وهبو مجاهبد-اده بعضهم يبذكر متاعببه وجهب. لم يكن

كل فشل  الوطن فقط وكأنه يجهل إن سماسرة االستعمار الذين امسكوا بالزمام هم وراء

 .لخدمات المخلصين

معاون شرطة موصلي كان يأتي . 2أحب أن أسجل موقفاً له في سجن الحلة ردهة 

؟ لكنبه ال !اضبراً وسبأعودكل موصلي منكم فليقبف ويكبون ح: إلى هذه الردهة ويصيح

تكبررت لعببة . يعود ويبقى الموصليون واقفين إال يحيبى، فانبه يسبتمر يلعبب الشبطرنج

تعبال منعبول الوالبدين، مبا تريبد : فنهض يحيى وصاح بصوت عبالٍ . هذا المعاون أياما

؟ وجمبد المعباون بمكانبه !من الموصليين، العن أببوك ال أببو البذي أرسبلك، كلبب حقيبر

 .أتى بصمت ولم يعد مرة أخرى وذهب من حيث

وحبين أجلبس إليبه، أو أجبده . رجل أحببتبه وكنبت أحترمبه هبة الدين الش رستاني

دعباه أببي . في ديوان أتردد عليبه، البزم الصبمت متوجهبا لسبماع حديثبه بكبل جبوارحي

هل لما قيل أن السيد جمبال البدين األفغباني أقبام فبي : وسألته. مرة إلى بيته بعد أن زاره

مببدة للدراسببة، عنببد احببد العلمبباء الببذين عببرف عببنهم، إنهببم متخصصببون بعلببم  النجببف

 ؟-واجب الوجود-أي عن الحقيقة المطلقة، أو " العرفاني"المصطلح عنه 

ومبا رأيبك فيبه؟ : قلبت. هذا سمعناه بعد أن اشتهر اسم األفغاني ال في حينه: فأجاب

 .-أشار إلى راحة يدهو–على هذه  -وأشار إلى عنقه-أوالء نفر وضعوا هذه : أجاب

والتحقبت ببدورة للدراسبة حيبث ُعهبد  0004ثم لما انخرطت في سبلك التعلبيم عبام 

نخبببة مببن  -خببريجين وغيببر خببريجين-تببدريس منهبباج خبباص لعببدد كبيببر مببن المعلمببين 

عببيّن هبببة الببدين أيضببا لتببدريس . األسبباتذة المشببهورين أمثببال الببدكتور فريببد زيببن الببدين

اإلسالمي، وقد استشهد في بعبض محاضبراته بقصبيدة لبه وإلقاء محاضرات عن الدين 

ذكبرت هبذا )عن واجب الوجود، ورصد جائزة لمن يحفظها عن ظهر غيب، وحفظتها 

 "(.الدرس األول"تحت موضوعة " معلم في القرية"في 

لن أتحدث عنه أكثر فالرجل أكبر من أن أكون أنا المتحدث عنه، وهبو مبن عبرف 



 

 552 

 .والصحافة، وفضله مشهود لهبجهاده من ناحية التأليف، 

إنا من محبيبه والمعجببين ببه، رغبم إنبي لبم أتتلمبذ عليبه،   الشاعر صال  الجنفري

لن أنسبى . ولكني أحد أفراد الشلة التي لم ينفصل أعضاؤها بعضهم عن بعض إال نادراً 

وكأنّبا لبم . تلك المجالس التي كانت تضمنا واالجتماعات الخاصة في بيتنا أو بيت أحدنا

-صبببالح الجعفبببري شببباعر . كبببن نبببدري إذ ذاك إنبببا نمهبببد الطريبببق لألجيبببال الجديبببدةن

 ":العصفورة"والقصائد الغرر ومن أبيات  -العصفورة

 عصذذذذذفورتي ال تنجبذذذذذي واحتسذذذذذذي

  

 مذذذذذذذذن خمذذذذذذذذرة الالم ص باءهذذذذذذذذتا 

 
ِرمذذذذذذت الذذذذذذدنيا علذذذذذذى كذذذذذذل مذذذذذذن  حا

 

 لذذذذذذذم يحتمذذذذذذذل بالصذذذذذذذبر ارزاءهذذذذذذذا 

 
حببببوب "انبببه يهيبببئ كراسببباً باسبببم  حبببين أعلبببن المرحبببوم األسبببتاذ جعفبببر الخليلبببي

أرسببل إليببه الجعفببري هببذين . ويببدعو األدببباء للمسبباهمة" روس"للببدكتور " االسببتقالل

 :البيتين

 أكذذذذذذذذذذذذا يقذذذذذذذذذذذتا  وربمذذذذذذذذذذذا

 

 كذذذذذذذذذذذان الثقذذذذذذذذذذذذاة مخبذذذذذذذذذذذذترينا 

 
 شذذذذذذذذذذذذذذذذذلت يتمينذذذذذذذذذذذذذذذذذتك إن

  

 

 رفنذذذذت علذذذذى المناهذذذذدة اليمينذذذذا 

 
 الملبك فيصبل عباموكان حينذاك يتوقع العراقيون تصبديق المعاهبدة التبي جباء بهبا 

 :ومنها هذه األبيات" تحية لغاندي"ومن شعره الوطني . 0009

 يذذذذذذ  فذذذذذذي منذذذذذذى واهتذذذذذذت 

 

 بمجتمذذذذذذذذع القبائذذذذذذذذل والوفذذذذذذذذود 

 
 حجذذذذذذذذذوا فلسذذذذذذذذذتم بذذذذذذذذذالغين

 

 بحجكذذذذذذذذذذم شذذذذذذذذذذرف ال نذذذذذذذذذذود 

 
 حجذذذذذذذوا إلذذذذذذذى استتقذذذذذذذتالل م

 

 وحججتمذذذذذذذوا خذذذذذذذوف الوعيذذذذذذذد 

 
 وإطاعذذذذذذذذذذذذذذذذة ا حذذذذذذذذذذذذذذذذترار

 

 أف ذذذذذذل مذذذذذذن إطاعذذذذذذاف النبيذذذذذذد 

 
وببدا لبي وكبأني فبي . على وشبك غفبوة والسباعة ميعباد نبوم واغرب خاطرة، كنت

 :وفعال نظمت هذه األبيات -الجعفري-حفل تأبين أستاذي العزيز 

 رزئذذذذذذتا بذذذذذذه وكذذذذذذم أتذذذذذذت الليذذذذذذالي

 

 بذذذذذذذذذذرزء  ال يقذذذذذذذذذذتاوم بالن ذذذذذذذذذذتا  

 
 -جنفذذذذذري  -بذذذذذي الذذذذترأي المثقذذذذ  

 

 َعذذذذذذذال فأنذذذذذذذار يمذذذذذذذة كذذذذذذذل عذذذذذذذتا  

 
 لذذذذذذه النبذذذذذذتر البنيذذذذذذد بكذذذذذذل أمذذذذذذر  

 

 فيمنحذذذذذذذذذذذك الل ذذذذذذذذذذذالييامحصذذذذذذذذذذذه  

 
 مجتالسذذذذذذذذذذته ريذذذذذذذذذذاد مولقذذذذذذذذذذاف

 

 أزاهترهذذذذذذذذذتا أحذذذذذذذذذتادي   ذذذذذذذذذوالي 

 
 أبذذذا النطذذذق الفصذذذي  عذذذراح صذذذمت

 

 وال عجذذذذذذذ  فذذذذذذذذا شذذذذذذذأن الليذذذذذذذالي 
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 فقذذذذد  نذذذذى الذليذذذذتل بصذذذذتوف ناكذذذذر  

 

 يمجذذذذذذتد فذذذذذذي  نذذذذذذا  أبذذذذذذا ر ذذذذذذتا ِ  

 
كان يرفض األباطيل التي ساند بعضها رجال دين لهم شبهرة، . الحديث عنه يطول

وقببد أفتببى أبببرز شخصببيات آل كاشببف  -التطبيببر والسالسببل-موقفببه مببن مواكببب منهببا 

فتقدم الجعفري، وبكل جرأة ترجم فتبوى لقريببه . الغطاء الشيخ دمحم حسين فتواه بحليتها

فتبوى سببقت هبذه بسبنين مطبوعبة باللغبة الفارسبية ونشبرها فبي كبراٍس ألحبد  -الُحجة-

كبذلك حبين ". التنزيبه"دمحم كنجبي باسبم  المعارضين لتلك البدع، الكراس أصدره الشيخ

عمد الجعفري لترجمة كتباب لهبذا المرجبع . بحليتها" النائي"أفتى المرجع المعروف بـ 

وكبان هبذا . كان يدعو فيه للتحرر الفكري وضد الحاكم الدكتاتوري" هداية األمم"باسم 

بح مرجعبا المرجع قد حرص أن ال يعلم أحد بهذا المؤلبف، فقبد غيبر رأيبه، بعبد أن أصب

طالبب النبائي الشبيخ دمحم حسبين كاشبف . ولما نشبر قسبم منبه فبي مجلبة العرفبان. شهيراً 

. مع هدية نقدية ال بأس بها... الغطاء أن يتوسط األمر لدى الجعفري فال يستمر بالنشر 

أمببا الجعفببري فقببد أخببذ الهديببة، ونشببر قسببماً آخببر، اعتببذر عببن هببذا حببين وصببل عببدد 

 .ى المجلة مع القسم الذي نشر قبل ذلكالعرفان، إن هذا كان لد



   األرجوحة

يقبوم الحكبم فيهبا علبى  -أمريكبة، بريطانيبا، فرنسبا-الدول االستعمارية ذات الشأن 

نقببول ديمقراطيببة هنببا، ونقصببد الديمقراطيببة المحببددة عنببدهم بحببدود . أسببس ديمقراطيببة

نببافس الحببر فببي بينمببا تسببمح بالت -الرأسببمالية-معينببة مببن أجببل مصببالح الطبقببة العليببا 

 .االنتخابات البرلمانية، وحرية النقد

 -نوري السبعيد-كان الزمام بيد وكيل االستعمار األوحد  -في العهد الملكي-وعندنا 

فتسبقط أو -وقد رتب األمور فيما يخص تأليف الوزارات، أو انتخاببات مجلبس النبواب 

ألمبر لكفباءة فبي البرئيس واسبند إليهبا ا. وزارة وتتألف وزارة، وكأنها فعال تألفت -تحل

وهو بدوره يختار زمبالء لبه، عبرف إنهبم مبن ركببه  -الملك-الذي يختاره المقام العالي 

ً -الخبباص، أو أن وزارتببه  حياديببة، مببع إن النبباس يعلمببون  -كمببا يصببطلح إذ ذاك أيضببا

. انبه مبن ركبب السبعيد -فبالن، أو فبالن-ويشيرون في كثير من األحيبان إلبى شخصبية 

ت لها وزنها مثل المدفعي و صالح جبر فإنهم في الحقيقة يعلمون أن ورغم أن شخصيا

العببراقيين يعلمببون جيببداً، إنهببم غيببر بعيببدين، عببن السلسببلة التببي تببربطهم جميعبباً باتجبباه 

صالح جبر كان من أعضاء حزب الدستور البذي يرأسبه نبوري . واحد، ومفاهيم واحدة

والرجل ربمبا قصبد اشبتراكية " كيحزب األمة االشترا"السعيد، ثم استقل بحزب سماه 

إقطباع فمعظببم أعضببائه مببن هبذه الطبقببة وقببد ورطببه نبوري بمعاهببدة بورتسببموث التببي 

 .أفشلها الشعب

بحيببث . ومهمببا يكببن مببن أمببر فببان كببل ذلببك مرتببب ومعلببوم لببدى الخبباص والعببام

أمببا العميببد األكبببر . يسببتطيع كثيببر مببن النبباس إذا ُحلببت وزارة أن يببتكهن بمببن سببيخلفها

فهو يتخلى عن الحكم في ظرف معين حين تكون الحاجة ماسة لطبخة مشروع  نوري،
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مببن يعهببد إليببه تببأليف الببوزارة  -هببو ال غيببره-والنبباس يعلمببون كيببف يختببار . وإعببداده

فربما أختار طموحا للبروز والمنافسة الشخصية، ال ألنه كفوء، بل ليوقعه في . الجديدة

 .رتسموث، وكان ما كان من أمرهمأزق، كما حدث لصالح جبر لعقد معاهدة بو

تمبوز عبام  05وحسب شعبنا إن أمرنا نحن العراقيين، قبد تببدل بعبد إشبراقة ثبورة 

لكببن انفببراط عقببد جبهببة االتحبباد .وان التبببدل سيسببتمر مببن الحسببن إلببى األحسببن. 0046

الوطني، وطموحات بعض الفئات، برغبة االستئثار أو تكون لها حصة األسد، وانعبدام 

الديمقراطية، وعدم إفساح المجال لتأليف األحزاب التي شاركت بجبهة االتحباد األسس 

الوطني، وغرام قاسم بالحكم ومن أجل الحكبم فقبط، بحيبث أصببح شبغله الشباغل كيبف 

يضرب فئة بفئة، وكيف يَُصِعد انفعاالت بعضها ضد بعض، غافالً إن اللهب البذي يببدأ 

 6وهبذا مبا حصبل فبي النهايبة فبي ردة . بعود ثقباب قبد يبؤدي إلبى حريبق هائبل ومبدمر

 .الدموية 0080شباط 

إن عشاق الحكم بدًءا من عبد السالم إلبى كبل اآلخبرين، ممبن تسبلم كرسبي رئاسبة 

الوزارة، وهم معدودون، طاهر يحيى، عبد الرزاق عارف، الببزاز، نباجي طالبب، وال 

-يسبين األخبوين ننسى أن طاهر يحيى والبزاز هما أكثر اآلخبرين فبي إحبراز ثقبة الرئ

بينما يبدو وهذا مؤكد، إن عارف عبد الرزاق، كان طموحباً  -عبد السالم وعبد الرحمن

 .لرئاسة الجمهورية، وفعال قام بحركة فاشلة

كانببت الببوزارات أرجوحببة، يمتطيهببا بعضببهم،  -بنببي عببارف-خببالل جمهببوريتي 

! ألخر، بإشبارة خفيفبةولكنها تهتز بهم اتوماتيكياً هزة عنيفة، فيأخذه دوار وينزل عنها 

ولكنه كما بدا رجل لم يفكر بثورة أو العصيان، . طاهر يحيى لم تخف فجاجته على أحد

 .فبدا مخلصا للبيت العارفي، وهو الذي أخمد حركة عبد الرزاق عارف، أو نبه إليها

-أمببا األسببتاذ الحقببوقي والقببانوني الكبيببر عبببد الببرحمن البببزاز صبباحب ومبببدع 

فببرغم انببه اسبتوزر مببرتين فانببه لببم يوفبق لشببرح اشببتراكيته تلببك،  -دةاالشبتراكية الرشببي

واسمها واحد من أسماء كثيرة لالشتراكية ابتدعت لتنافس اشتراكية االتحباد السبوفيتي، 

كبذلك لبم يبدر أحبد عبن فلسبفته  -القوميبة العربيبة-رغم انه ولع بترديبد الكلمبة الموضبة 

نوش إن الرئيس األمريكي أيزنهاور قال في كراس بقلم الدكتور مكرم سعيد ح)القومية 

: قولبه 00/6/0046في مشروعه الذي تقدم ببه إلبى الجمعيبة العامبة لألمبم المتحبدة فبي 

ومجلببة نيوستيتسببمان فببي ! إننببا نؤيببد القوميببة العربيببة بشببرط أن تكببون أهببدافها عربيببة

وعية إال أن قيام الرئيس جمبال باتخباذ مقاومبة الشبي: علقت 0/0/0040عددها الصادر 

شعارا له قد أعاده إلى ما كان يتمتع به مبن عطبف أمريكبة وتأييبدها وعباد إلبى الوضبع 

ونحبن نعبرف وهبذا (. قببل تبأميم قنباة السبويس 0048الذي سار عليه حتى شهر تمبوز 

إن هببذه الببدعوة بببالرغم مببن )أيضببا مببا كتبببه الببدكتور مكببرم سببعيد حنببوش فببي كراسببه 

ي صبالح الشبعوب العربيبة وإنمبا تمثبل مصبالح اإلطار الخالب الذي تتستر به ليسبت فب

طبقببة واحببدة هببي طبقببة البرجوازيببة الكبيببرة، التببي وان كانببت تتعببارض مصببالحها مببع 

كمببا هبو شببأنها فببي جميببع -االسبتعمار فببي مرحلببة معينبة، غيببر أنهببا تنسبباق فبي النهايببة 
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األخيبرة وقد أثبتت الحوادث !. إلى التعاون ضد المصالح الحقيقية للشعب -أقطار العالم

فبببي الجمهوريبببة العربيبببة المتحبببدة حتميبببة هبببذا االنسبببياق والتالقبببي ببببين البرجوازيبببة 

واالسببتعمار العببالمي، والسبببب فببي ذلببك هببو أن المصببالح االقتصببادية والسياسببية لهببذه 

 ( الطبقة تزداد تباينا بمرور الزمن عن مصالح الطبقات الشعبية

بعبد أن ارتمبى آخبر مبن امتطاهبا، مهما يكن من أمر إن األرجوحة تقطعت حبالها 

ولم ينج غير الرئيس عارف إذ اكتفي بخروجه إلى لندن أيضاً، بينما صودرت أمبوالهم 

 .0086تموز  04المنقولة وغير المنقولة، حين حدث انقالب 

ال غرابة إن أرجوحة السياسة أشد وأصعب من ركوب الحصان الجموح للذين مبا 

ليس من الحق أن ال اختم الحبديث عبن الحكبم العبارفي ولكن أ. كانوا حقيقة من الفرسان

حتبى  86ففبي الفتبرة البوجيزة مبن منتصبف كبانون الثباني لعبام . وهو في أواخبر أيامبه

من حزيران لهذا العام، حدثت أمور قد يحسب البعض إنها اعتيادية، لكنها  00اليوم الـ 

طببئ إن قلببت، عببدم وال أخ. تببدل علببى التببدهور وضببياع المسببؤولية، أو عببدم االكتببراث

فقببد كببان طببالب الكليببات مضببربين عببن الدراسببة، ونقببل أن . القببدرة علببى مسببك الزمببام

لبذا اسبتقال . كانوا جرحبى 29اعتداء حصل على كلية التربية، فقتل ثالثة من الطلبة، و

. وساندت بقية الكليات كلية التربية في إضبرابها. ستة وزراء، ولم يذكر سبب استقالتهم

س الببوزراء بيانببا أعلببن اسببتياءه مببن االعتببداء، علببى حرمببة الجامعببة، وقببد أصببدر رئببي

 !والتحقيق جار

أن وزارة التربيبة سبتغلق دور المعلمبين والمعاهبد،  00/8وأعلن راديبو بغبداد فبي 

وستعين خريجي الكليات في المدارس االبتدائية عند اللزوم، هذا طبعا أيضا مبن أشبياء 

 (.أرقع من هون وينفتق من هون)يهودي رئيس الوزراء، وهو طبقا لمقولة ال

 00/0/0086فبي . وحدثت موجة ببرد شبديدة، زاد معهبا طبعبا ببرود مبزاج الحكبم

فأعلن راديو بغداد نداء إلى موظفي ومسبتخدمي أمانبة العاصبمة . هطلت أمطار غزيرة

بالحضببور إلببى مقببر مديريببة اإلطفبباء بسبببب غببزارة األمطببار التببي عطلببت الطببرق، 

 .ت الهاتفية والكهرباءوأوقفت االتصاال

 -ثببورة-عببن قيببام " بيببان"وانحلببت العقببدة وجبباء الفببرج للحكببم العببارفي حببين أذيببع 

وصدر عن مجلس قيادة الثورة انتخباب احمبد حسبن البكبر . وطرد عبد الرحمن عارف

 (.وان غدا لناظره قريب)ولننتظر الغد .... رئيساً للجمهورية 
 

 

 ؟ !ثورة

 اخذذرأنذذا فذذي الحيذذاة كموجذذة فذذي ز)

 

 (أنذذذا فيذذذه إْن يذذذتزبد وإن لذذذم يتزبذذذتد 

 
أو يمكبن فبي ! ، َمبن رجالهبا؟ ليتعرفبوا علبى هويتهبا"الثورة"الناس يتساءلون عن 

زماننا هذا الذي كثرت فيه الثورات واالنقالبات، أن يستطيع احبد ويعبرف هويتهبا مبن 

 . رجالها؟ اعتقد إن هذا ممكن، ولكن ليس في بالدنا
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األمالك المنقولبة وغيبر المنقولبة، لعبدة أشبخاص، مبنهم فبؤاد وأذيع قرار مصادرة 

أليس هذا الركابي من أوائل مؤسسي حزب البعث في العراق، وصار وزيبرا . الركابي

؟ !عبن حبزب البعبث العرببي االشبتراكي 0046تموز عبام  05في أول وزارة في ثورة

مببات عبببد وهببو أيضببا واضببع خطببة اغتيببال عبببد الكببريم قاسببم، فأصببيب قاسببم بيببده، و

 !الوهاب الغريري؟ إنها مسألة تدعو لالستغراب

أذيببع تشببكيل الببوزارة مببن عبببد  00/4/0086وفببي وقببت متببأخر مببن ليلببة الجمعببة 

ودهش الناس لنبأ أذيع . أذيع قرار إلغاء سجن نقرة السلمان 20/4وفي . الرزاق النايف

اق النبايف، ، إن رئيس الجمهورية أعلن إقصباء رئبيس البوزراء عببد البرز09/4مساء 

ووزيبببر البببدفاع إببببراهيم عببببد البببرحمن البببداود، وفصبببلهما مبببن مجلبببس قيبببادة الثبببورة، 

؟ قبال احبد المسبتمعين !وإحالتهما على التقاعبد، ووصبفهما بالمرتشبين وطبالب وجاهبة

ليس بين تعيينهما وبين إقصائهما  -عرس الجليلو-هذوله صح ينطبق عليهم المثل : للنبأ

تبرى أكانبا منهبومين إلبى حبد أن يسبارعا خبالل هبذه الفتبرة  أكثر من اثني عشبر يومباً،

 الوجيزة إلى الرشوة؟ 

. وجاءت اإلنباء تشير إلى أن الدبابات تحبرس مبنبى اإلذاعبة والقصبر الجمهبوري

تباله . وأصدرت الحكومة بيانا عن إطالق سراح المحتجزين السياسبيين، والمحتجبزات

حزيبران كأسباس لحبل  -20-تلتزم ببيان مشيرا إلى أن الحكومة س -04-بيان آخر رقم 

بيببان بتأسببيس . وتسببتمر اإلذاعببة فببي إذاعببة بيانببات متقاربببة بالتببأريخ. مشببكلة األكببراد

وألغيت ضريبة مراجعة . جامعة السليمانية، وإرسال عدد مناسب إلى البعثات والكليات

-اح من ليلة البارحة صدر بيبان ببإطالق سبر -02-وقبيل الساعة . المؤسسات الصحية

بيببان آخببر بببالعفو العببام عببن الموقببوفين  -4/6-وصببباح اليببوم . سياسببيا موقوفببا -099

 .والمبعدين، وسجناء قضايا الشمال، وإعادتهما إلى وظائفهم

علبى : نشبرت جريبدة الجمهوريبة، نبداء مبن نقاببة المعلمبين المركزيبة -4/6-وفي 

ة لتوحيبدها وانجباز أمبر جميع المعلمين المفصولين مراجعتها إلمالء االستمارة الخاص

أخببار "أمبا أنبا ومبن نشبرت نشبرة النقاببة . 0/0وأكدت اإلذاعة هذا أيضا في . إعادتهم

. فبأمر مبتبوت فيبه 0086مبارس  0أسماءهم في عبددها الثباني الصبادر فبي " المعلمين

وأشار إلى وجود لجنبة . وفي نشرة األخبار ليال، أذيع بيان عن إعادة جميع المفصولين

. مقرهببا اإلدارة المحليببة فببي الكببرخ وعلببى المفصببولين تقببديم طلببباتهم -زاراتالببو-مببن 

مفصول كما  -0999-حضر إلى القصر الجمهوري ما يقرب من  02/0ويوم الخميس 

وفي  0/09إنهم سيلتحقون بوظائفهم في : وخطب فيهم الرئيس البكر، وقال. قال المذيع

أشبار إلبى هبذه الفرصبة لبن تتكبرر الختام حذر الذين يكبدرون صبفو العمبل البوطني؟ و

 .ثانية إذا أسيئ استغاللها

كما إن هناك . إن كثيرا ممن سجنوا أو فصلوا تركوا العمل الحزبي: وأود أن أقول

ينعقون مع كبل -بعضهم من يصدق عليه المثل . الكثير ممن لم يكن أصال من الحزبيين

فمبن هبم البذين يمكبن أن . سيوبعضهم له تأييد للفكر التقدمي ويحب العمل السيا -ناعق
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 ؟!ينعتوا بتكدير صفو العمل الوطني

تشببرين  06أذيعبت أيضبا الئحبة قبانون اسبترداد حقبوق المحكبومين بسببب حبوادث

تحسب المدة  -إذا أعيد إلى الوظيفة-التي تنص إن للموقوف المسحوب اليد 0080الثاني

الوظيفة بعد اإلفبراج عنبه،  التي تأخر فيها ترفيعه من مدة سحب يده، بينما إذا أعيد إلى

-لست افهبم مبا تهبدف إليبه . أو براءته وغلق قضيته، تحتسب لغرض الترفيع والعالوة

هذه؟فانا لم تجد قضيتي أي حبٍل، وكبأن أي مبادة قانونيبة كانبت سبابقا أو اسبتحدثتها  -أو

حكومببة الثببورة الجديببدة ال تنطبببق علببى قضببيتي مطلقبباً؟إذ لببم تحتسببب لببي مببدة الفصببل 

ً  خدمة،  .؟!ولم ينظر في أمر ترفيعي أيضا

تجببري )سببفينة حيبباتي وقضببية عببودتي أخببذت تتحببرك لكببن طبقببا للمثببل المشببهور 

فقبد تسبلمت مبن وزارة الداخليبة أمبر إعبادتي للوظيفبة فبي ( الرياح بما ال تشتهي السفن

؟ وسببلمته إلببى متصببرفية الرمببادي، كببذلك وعببد مببدير الشببرطة عبببد الرضببا !الرمببادي

أمبر التعيبين مبن  00/0وتسبلمت فبي . بان ال أكون بعيدا عن المركز عوض بالمساعدة

وكان مدير الشرطة عند وعده، فقد لقيني المرشبح . مديرية التربية، إلى مدرسة الورار

 -عبببد الببرزاق جبيببر-لمعاونيببة مببدير التربيببة وعضببو الهيببأة اإلداريببة لنقابببة المعلمببين 

وفبي . شيد االبتدائية داخل مركز اللواءانه سيصدر أمر نقلي إلى مدرسة الر: واخبرني

 .تم هذا فعال 08/09

فقبد . العالم المتقدم ماض في مسيرته العلمية، وفبي سبباق لغبزو الفضباء الخبارجي

هي أول سبفينة تبدور حبول القمبر ثبم تعباد . عادت سفينة الفضاء السوفيتية إلى األرض

وجباءت . قبل األمبريكيينإن السوفيت سيصلون إلى القمر : الناس يعلقون. إلى األرض

األخبار، إن المركبة الفضائية األمريكية، بعد أن دارت حول القمر عبادت إلبى الفضباء 

! وقيل انه يخشى علبى مالحيهبا مبن تمبزق طبلبة اإلذن. الخارجي متوجهة إلى األرض

 لماذا؟

إن : النباس يتحبدثون. أعود إلى ما يدور على األفواه والجرائد حول شؤون البوطن

. 26/0ة يقودها عارف عبد الرزاق وان مقاومة حصبلت مبن بعبض أعوانبه فبي مؤامر

فقبد اغتيبل البدكتور عببد البرزاق مطلبق، . وحصلت أحداث بعضها غريب في حصبوله

إن جرس البيت رن، فهب ليرى من الطبارق، : وقالوا وهللا اعلم. أستاذ جامعة الموصل

ثبم . امبات علبى السبن النباسوتعبددت األقاويبل واالته. فأصيب بطلبق نباري فبي جبهتبه

اغتيل الدكتور ناصر الحاني وقد أذيع النبأ مساء الساعة السادسة بأنبه وجبد ملقبى علبى 

وهببو محسببوب علببى  00/09الببدكتور المطلببق اغتيببل فببي . ضببفة القنبباة، قريبببا مببن بيتببه

ويقبال إن خالفبا . وهبو بعثبي لبه مكانبة 02/00والدكتور الحباني فبي . مالك الشيوعيين

وقبد كلبف احبد أعضباء الحبزب مبن . ه وبين رجال الحزب في اآلونة األخيبرةحدث بين

بابل باالتصال به واصطحابه إلى الجهة الحزبية العليا للتفاهم وقام هذا بعبد تعهبد أخبذه 

وفببي الصببحف هببذا التعليببق . كببان هببذا قبيببل الحببادث جببدا. أن ال يحصببل لببه أي مكببروه

 قببل عشبرين عامبا بظبروف غامضبة، إن أباه وكان شرطي خيبال وجبد قتبيال)الغريب 
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. وتهبامس الكثيبرون فبي روايبات متعبددة متنوعبة لهبا مسباس بالسياسبة(. ؟!كذلك أخوه

واغتيل معلم في بغداد، هو اخو داود الجنابي العسكري وهو من مؤيدي قاسم في ثبورة 

 . 0046تموز  05

وعلببى األثببر خرجببت . إن إسببرائيل اشببتبكت مببع قواتنببا :وأذيعببت أنببباء شببتى منهببا

وأذيع استجواب جواسيس، اسم احدهم جعفر صادق الحباوي مبن البصبرة، . مظاهرات

وعبد الهادي البيجاري محامي ونائب من جماعة نوري السعيد، وصاحب جريبدة النببأ 

 . البصرية، والبزاز، والعقيلي

إن الخيبر فبي عبدم : إلبى رأي مؤلفهباأذيعت على شكل تمثيلية تشير . ونوتة جديدة

؟ ترى على أي أساس تعرض هذه التمثيلية بإذاعة !توظيف المرأة، خاصة المتزوجات

الدولة؟ لماذا لم تنشر كبرأي فبي الصبحافة؟ فالصبحافة لبآلراء، أمبا اإلذاعبة فإنهبا تمثبل 

 ! الدولة وتشريعاتها

ا التببي اسببتجدت فببي بحببر حياتنبب -الموجببة-وفببي ختببام هببذا الفصببل، أعببود ألصببور 

، فلقد باشبرت فبي مدرسبة الرشبيد االبتدائيبة، مبديرها 0086تموز  04اعتبارا من يوم 

فبي هبذه المدرسبة . رشيد خلف رجل محترم ومحنك، يكره القالقل يمجها ويهرب منهبا

ولكببن إشبباعة . وعهببد إلببي بتببدريس العربيببة فببي الصببفين الخببامس والسببادس. شبعبة 02

تقالته مبن اإلدارة إذا فبرض عليبه معلبم يبدعى مهبدي علبي ترددت، إن المدير سيقدم اس

حماد ليكون المعاون األهم له، بينما هو يمج هبذا المعلبم، ببل انبه يبرفض أن يكبون هبذا 

ولكببن مببدير المدرسببة . وقببد حببدثني بعببض المعلمببين عببن األسببباب. معلمببا فببي مدرسببته

ختببار االسببتقالة مببن رشببيد خلببف ذا سياسببة هادئببة، ال هببو العنيببف وال هببو الخببانع، لببذا ا

وأصر وألح أن تقبل استقالته ونقله أيضا من المدرسة أو أن يحال على . إدارة المدرسة

كان شخصية محترمة، أحببته، ومبال . وتم نقله موظفا في مديرية التربية ذاتها. التقاعد

 !إلّي والحظت أن بعض زمالئنا ممن كان يثني عليه، قد غمزه بعد أن انتقل عنا

بلغببت مببن قبببل مديريببة التربيببة بكتبباب مديريببة أمببن كببربالء فببي  09/00/86فببي 

للحضور أمام محكمة أمن الدولة األولبى، عبن قضبية المبتهم سباجد حمبادة  29/09/86

حبين علبم (. المحقبق"/ مباذا بعبد"بداية التحقيق عبن هبذه التهمبة مبرت فبي موضبوعة )

اسبمح لبي أببا كفباح : قبالالمعلمون فغر بعضهم أفواههم، وتأوه أحدهم واسمه طاهر، و

أن أقول ولو انك مثل أبوي، وأنت الزم تنصحنه، أقول عيب وميناسب مثلك أن يحمبل 

اسمح لي أنت أيضا أوال أن أقول، إن المثقف البذي ال يحمبل : مثل هذه األفكار؟ قلت له

 ً ثبم أقبول لبك، وال يبدفعني ! فكرة ليس إنسانا، وأنا لن أرضى لنفسبي أن ال اكونبا إنسبانا

فمبا حيلتبي . هذا خبوف أو حيباء، أقبول ال انتمباء لبي إلبى أي حبزب أو منظمبة سياسبيةل

 وشرطتنا في كربالء ال تريد أن تعترف إنها تعرف من هو المتهم الحقيقي؟

. هذا المعلم طاهر يكثر علي طرح أسئلة كثيبرة، عبن الفبوارق ببين السبنة والشبيعة

ومن سكناهم . ة من سكان العراقيصوغها بصيغة نقد وكأنه غريب ال يعرف أن الشيع

أحيانا يعبر عنا بقوله أهالي الجنوب، وقد . أهم مدينة تجاور لواء الرمادي، هي كربالء
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إذا طبال )هل صحيح إن أهل الجنبوب يقولبون : قال. وجه إلّي مرة أسخف وأقبح سؤال

أن  قلت، أني استنكر أن يكون مثلك وأنت تربي جيال(. عليك السفر جاز لك نكح الذكر

وأسبئلة !. تتقبل مثل هذا عن أناس يشباركونك كمسبلم فبي أن دمحم نببيهم والقبرآن كتبابهم

وعببن المببآتم . التببي يسببجد عليهببا الشببيعة عنببد السببجود فببي الصببالة -التربببة-كثيببرة عببن 

ً -الحسينية ومبا يقبوم ببه الشبيعة  أيبام شبهر محبرم، مبن كبدم الصبدور،  -الجمباهير طبعبا

-تماما، ولكنبي شبهدت مبا يشببه هبذا هنبا ممبا يسبمى قلت . وضرب الرؤوس بالسيوف

وتجولهم في الشوارع بما يشبه رقص المجبانين، والُمبدى فبي أسبفل بطبونهم  -الدرابشه

من جهة أعلى الفخذين؟ يا أخي أن العوام الجهبال يعملبون كثيبراً ممبا يتنبافى مبع البدين 

هذه الببدع انتقلبت و. الحنيف، ومرد هذا إن رجال الدين يغضون الطرف عن هذه البدع

وطورهببا رواد المنبببافع والمطبببامح  -النقشببببندية-إلببيهم مبببن تركيببا عبببن الفئبببة المسببماة 

رسببالة . وأسببتطيع أن أقببدم لببك رسببائل لبببعض علمبباء الشببيعة وشببجبهم لهببا. والمظبباهر

التنزيه للسيد محسن األمين العاملي، والسيد مهدي البصري، وفتاوى من العلماء أولهم 

 .ولكن فاعليها ال يخشون إال القوة. الموسوي السيد أبو الحسن

ليس هذا الطاهر وحده يفتح معي مثل هذه األحاديث الخرقاء، وعن بعض المفاهيم 

إن الشببيعة : مببثالً . فببي قضببية الصببالة والوضببوء وإلببى مفبباهيم مغلوطببة ال أسبباس لهببا

لكبم  نسباؤكم حبرث)العتبار وتوجيه مضمون اآليبة  -الدبر-يجيزون إتيان الزوجة من 

كنت أرد هذه االتهامات والمفاهيم المغلوطة، مع إنبا نعبيش فبي ( فأتوا حرثكم أنّى شئتم

يببا أخببوان أمببري بيببنكم : وانفعلببت مبرة، فقلببت. عصبر الببذرة، وسببفن الفضبباء الخببارجي

فانا مفصول من الوظيفة بتهمة شيوعي، وحين أعبادوني إلبى الوظيفبة أصبروا . غريب

بينمبا انبتم اعتبرتمبوني، . البلبد البذي ولبدت ونشبأت فيبهعلى تعييني هنا كأبعاد لي عبن 

؟ أليس من اكبر العيوب !وكأني مرسل إليكم من لدن الزعيم الديني السيد محسن الحكيم

ال يفهببم بعضببهم بعضبباً وفببي هببذا العصببر بالببذات،  -هببو العببراق-أن أبنبباء وطببن واحببد 

ة في الدين اإلسالمي، كثير من األمور األساسي -الشباب-والذي تحدى أبناؤه خصوصاً 

؟ أنبا يبا صباحبي !وقد حرمها وبالغ في أمر استنكارها، الخمر، القمار، مطباردة النسباء

لست متبديناً مبن ناحيبة التعببديات، ولكنبي أشبجب مبا شبجبه البدين، واسبتنكر الفحشباء، 

والشحناء باسم الخالفات المذهبية، التي اعتبرها سببا هاماً في تأخر المسلمين والعبرب 

 . اصةخ

يحتببل "إسببماعيل الشببيخ سببعيد القيسببي"واألغببرب مببن صبباحبي طبباهر فتببى يببدعى

أمبا أببوه فرجبل ديبن وإمبام . مركزاً حزبياً مرموقاً، وبوظيفة رئيس مالحظي المحافظة

والببد انبه شبهد . بين مجتمبع شبيعي -مع والده في الحلة-ورغم انه عاش كما قال. جامع

قد ناقشني عن مجبيء الحسبين إلبى العبراق مبع ف. ما يقيمون من مآتم أيام محرم وصفر

عدد يسير من أصحابه وأخوته وأبنائه، متحديا سلطان خليفة المسلمين في زمانبه يزيبد 

واسبتمر، انبه لجهبل ! -بهتبة-؟ أصبابتني !زعططبة -أال ترى ذلك-بن معاوية، ثم عقب 

 أن يقاوم الجيوش الضخمة بمؤيديه المعدودين؟ 
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أنبت فعبال مناضبل تحبت . تصبغي إلبّي وببدون انزعباج أرجو أن: قلت، وأنا منفعل

أرجو أن تتصور جديا انك في عهبد عببد الكبريم . راية حزب البعث العربي االشتراكي

رجببباء أغمبببض عينيبببك وتصبببور نفسبببك ببببين يبببدي جالديبببه، وبأيبببديهم عصبببي . قاسبببم

الخيزران، ووسائل التعذيب متنوعة، وخيروك بين البراءة من حزبك، وكشف هويتبك 

ات من تعمبل معهبم، أو يجلبدونك جلبداً، رجباًء تصبور هبذا بجديبة وأنبت مغمبض وهوي

ضببحكت ضببحكة طويلببة، . ال، ال: بعببد دقيقتببين، قببال. فعببل هببذا. العينببين، ثببم قببل رأيببك

إذا كنت تبدعي هبذه الصبالبة وهبذا . ومع ذلك أقول لك. وهللا ما تصورت الواقع: وقلت

ذي وعبى أيبام جبده وقبد قباوم قريشبباً الصبمود، فمبا بالبك ال تتصبور موقبف الحسبين، البب

وسائر العرب وفي مقبدمتهم أببو سبفيان و أببو جهبل وقبد حباولوا أن يغبروه بالمبال فمبا 

ثبم . قدروا وحاربوه بشتى األساليب، وبكل قسوة فما هادن ومبا الن، وال خبامره خبوف

أدرك أباه علي بن أببي طالبب علبى رأس المسبلمين وهبم عبدد محبدود يرمبي نفسبه فبي 

الببك مببن اجببل دعببوة ابببن عمببه النبببي دمحم بينمببا يقببف أبببو سببفيان فببي مقدمببة زعمبباء المه

الجاهلية على رأس عدد تجمع من عدة قبائل ليقتلوه فبي فراشبه لكبنهم وجبدوا عليباً، قبد 

علي علبى مثبل هبذه التضبحية وهبو . نام بفراشه لينجو هو مهاجراً مع صاحبه أبي بكر

. يصبل المدينبة يواصبل البدعوة لكبل العبربيخرج بكل شجاعة لبم يخبتش كبل أولئبك، ف

أضف إلى هذا الذي وعى الحسين كثيراً منبه، أن الحسبين نشبأ كبأي عرببي، علبى مثبل 

عربية أصيلة وإسالمية تلقاها مبن جبده وأبيبه، كيبف تكبون أنبت إذن أكثبر صبالبة منبه 

اً، واثبت منه على العقيدة؟ إن المثل الذي ضربه الحسبين بثباتبه وتضبحيته مبازال خالبد

كبم ( هيهات ال أعطي بيدي إعطاء الذليل وال أقر إقبرار العبيبد)وصيحته بجيوش يزيد 

ومات يزيبد وانبدثر، وظبل . هي عظيمة هذه الكلمة، إنها مثل رائع في الثبات والصمود

 . الحسين حياً، وسيبقى حيا مدى التأريخ

موكب عزاء -صمت صاحبي، ثم عرض علي انه يود أن يأتي إلى كربالء ليشاهد 

. إن هذا الموكب تجمع شبابي، سياسبي أكثبر منبه دينبي. فهمت ما يهدف إليه. -العباسية

فجباؤا بعبد يبوم ليلبة العاشبر . وأبديت ترحيبا به وبمن سيصحبه، وتوجهت إلى كبربالء

قبال احبد . من الرمادي يقبيم فبي كبربالءمن محرم، قمت بضيافتهم وجاء معهم موظف 

. قالها بجد. رجاء ال تناديني أبا سفيان، فيقتلني الكربالئيون: جماعته ويدعى أبو سفيان

مبن اسبمه عثمبان وعمبر ومبروان وفبي غيبر  -الشبيعة-سأريك أن فبي كبربالء : فأجبته

 كربالء، الناصرية، البصرة وسوق الشيوخ مثل هذا أيضاً 

. المدرسبة طيببون متعباونون تعباطف اغلببهم معبي، وسباعدونيالمعلمون في هذه 

أتذكر منهم نعمبان ثاببت وشبهامته، ووسبمي وأريحيتبه، وحسبين علبي المطلبق، وعطبا 

أما المدير الجديبد مهبدي حمباد وقبد جباملني أول األمبر . هللا، شباب كلهم مرح وأريحية

. نبه يعتقبد إنّبا أعباجمفهمبت منبه ا. مجاملة تشف عن حقيقته، حدثني حبديثاً ال أسباس لبه

سبق أن تبادل المعلمون . فأفهمته الصواب بهدوء كما تحدث بهدوء ليفهمني انه مترسل

ثبم صببار يتشببدد . شببهر بهبا فعوقببب -غالميبة-شبرح حياتببه ومبا وصببموه ببه مببن سببمعة 

ويوم حال المطبر المبدرار، فصبار الشبارع الموصبل . ضدي إن رمت مراجعة الطبيب
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يزخببر بالمبباء فتببأخرت سبباعة، وسببارع يكتببب عببن تببأخري، إلببى المدرسببة كأنببه نهببر 

دعاني سبلوكه هبذا أن ال اتبرك مناسببة تمبر، صبالة الظهبر مبثال إذ . فناصرني الزمالء

 -مبداعبا-ينصرف الجميع للصالة حتى حين الدرس، فيكون إماماً لهم، فبأعلق تعليقبات 

؟ ويشارك البزمالء لو أممتم وراء وسمي لوجدتم متعة بقده األهيف، وعجيزته المكورة

 !بالشرح والتفصيل بالنكتة

لقيببت مببنهم احترامببا وانسببجاما . أهببالي الرمببادي علببى العمببوم طيبببون مببع الغريببب

إنهبم يجهلبون الشبيعة جهبال . شيء واحد وجدت فيهم. ومساعدة حتى من غير المعلمين

فقال . ونهافظيعاً، ويعتقدون أن خدم العتبات المقدسة إيرانيون للعمائم الخضر التي يلبس

أليسبوا : وما قطبرهم؟ أجباب: قلت. لي واحد من المعلمين لماذا ال تعيدونهم إلى قطرهم

إنهم عرب وحكيت لبه عبن نسببهم وان اللبون األخضبر عبرف منبذ أيبام : قلت. إيرانيين

أما سلوكهم وتقاليدهم ومثلهم فهي اقرب إلى البداوة والعشائرية، حتى البذين . العباسيين

. فحين اشتد فيضان الفرات مهددا مركز المحافظة بالغرق بالفيضان. ةفي وظائف عالي

هدد احد أعضاء اللجنبة وانسبحب  -كسرة-وقررت لجنة التخاذ إجراء إلنقاذها هو فتح 

كان هذا عسكريا، وفعال كان رجال عشيرته . وحرض عشيرته أن تقف شاهرة السالح

احبد -ن تصبيب مبدير الشبرطة وأطلقبوا الرصباص فكبادت واحبدة أ. قد تأهبوا بسالحهم

إن الغالبيببة فقببراء . مببع العلببم إن الحكومببة ستعوضببهم عببن تلببف الحاصببل -األعضبباء

واعتمادهم في الغذاء على البقول، وسعر اللحم عندهم مثلما هو فبي سبائر العبراق لكبن 

أمببا النظافببة فببي الشببوارع واألسببواق  القصبباب يببرفض أن يبيببع اقببل مببن نصببف كيلببو؟

 .فمعدومة

لببى عببدد كثيببر مببن شبببابهم، ومببن مببوظفي الببدوائر، لكنببي لببم أجببرأ علببى تعرفببت ع

زيارة المدن، وأنا أهبوى التجبوال والتعبرف علبى مبدن ببالدي، ولكبن مبن يثببت حسبن 

؟ علبى أن مبن كسببت ودهبم !نيتي لدى شرطة األمن، وأنا في قاموسها مبن المشببوهين

دايبة األمبر أقمبت فبي في ب. -شطري-مدير شرطة اآلليات، ومفوض األمن عبد الجليل 

. فندق، وتعرفت علبى شبابين، اسبم احبدهما نباهض السبامرائي، والثباني مبن األعظميبة

وحبين انببتقال إلبى شببقة مبن ممتلكببات اإلدارة المحليبة دعببوني لإلقامبة معهببم، طبعبا هببذا 

انسببجمنا فتببرة مببن الببزمن متعبباونين فببي كببل . يخفببف مببن بببدل إيجارهببا علببيهم وعلببيّ 

وقببد ارتبباحوا كثيببرا حببين تببذوقوا أنببواع االدام علببى . م والنظافببةالشببؤون، إعببداد الطعببا

، وكبانوا ال يحسبنون -المسبمى–الطريقة النجفية، وتعددها كالسبزي والقيمة و المسبمن 

وهو مسيحي من البصرة  -ولتر-غير تشريب على دجاج، أو الرز مطبقاً؟ لكن زميلهم 

الحقني، أدركبه جببن، فبراح وموظف حسابات في مصلحة نقل الركاب وللسمعة التي ت

ذلبك ألن عقبد اإليجبار   يحرضهم على ضرورة مصارحتي بعدم رغبته بإقبامتي معهبم

لكني حين علمت سارعت باستيجار شبقة مسبتقلة، وسبرعان . وقد رفضوا رأيه! باسمه

. ما شاركني فيها طبيب بيطري مسيحي، وموظبف فبي قلبم الشبرطة، وموظبف صبحي

بر أمر الغذاء والنظافبة بتعباون خبال مبن الجببن واألنانيبة، وانتظمنا في حياة ناعمة، ند

 .والتفاهة
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بسببب مبن عجرفبة ولبؤم مبديرها مهبدي . وأخيرا سئمُت مدرسبة الرشبيد االبتدائيبة

معلبم مبن أهبالي الرمبادي يبدعى عببد المجيبد . حماد، وحصلت صدفة لم تكن علبى ببال

كانبت . وغبادرت الرمبادي. حميد مكي فبي مدرسبة المحقبق فبي الحلبة، وتبم بيننبا تببادل

 .كانوا مثالً رائعا في رقة عواطفهم، وطيبتهم. عالقتي مع بعض المعلمين طيبة للغاية

حين راجعت مديرية تربية بابل، اصطدمت بعجرفة مبدير التربيبة جبابر البدوري، 

ً ! الذي هيأ تعييني في قرية، قبل وصولي حبين واجهتبه، ببان العبادة . كان جافاً متعجرفبا

أن يحبل كببل واحبد محببل  -بجببايش-تببادل اثنببان بمبا اصببطلح عليبه المعلمبون جبرت إذا 

أنا أعين مثلك في : صاح ذات مرة بوجهي. ولقد باشرت مضطرا إزاء عجرفته. األخر

لببم أجببد الوقببت مناسبببا . ؟!المدينببة واتببرك فببي القريببة مببن سبباند الثببورة مجازفببا بحياتببه

سبتة وعشبرين عامباً، وخبدمت فبي القبرى إني معلم خدم التعلبيم : لكنني نبهته. لمناقشته

هكذا ذهبت أقاسي أمر المباشرة في مدرسبة قرويبة ببين كبربالء والهنديبة، ! أربع سنين

إن حبل موسبم المطبر، : وقيبل لبي. في مسافة ليسبت هينبة ببين النخيبل -الدجينية-تدعى 

جبذوع  -الصرائف-كانت صفوف الدراسة، واإلدارة من . تعذر وصول السيارات إليها

وأبنباء القريبة هبم دائمبا أكثبر أدببا . كان معلموها شببابا طيببين للغايبة. لنخيل والبواريا

حببين . وطاعببة وإقببباال علببى التعلببيم، غيببر أن المعتقببدات الباطلببة تعشببعش فببي رؤوسببهم

حاولت التعرف على أسمائهم، وسألت أحدهم عبن اسبمه واسبم أبيبه، تنبافس عبدد مبنهم 

جببده حببين عبباش ابببن آوى فببي مزرعببة الخضببار هببو ابببن السببيد واوي : ليوضببحوا لببي

فعلقت وأنا أضحكك فليتباجر السبيد ببيبع الجيبر، . -!يْخَره جير-العائدة له صار الواوي 

ومهمبا يكبن مبن أمبر فبان الدراسبة بشبكل عبام ليسبت ! وتشتريه الدولة لتبليط الشبوارع

عببرض علببى مببا يببرام، خصوصبباً فببي موسببم المطببر الببذي يعبباني فيببه المعلببم الويببل، ويت

 .وغير ذلك -روماتزم، نزالت صدرية-لألمراض 

هبذا ! التبي يملؤهبا الفبراش مبن النهبر -الِحبباب-كان المعلمون يشبربون المباء مبن 

النهر ينقطع عنه الماء عادة أسبوعا، أسبوع يأتي الماء للنهر وأسببوع ينقطبع ويسبمون 

نشارك أو تشباركنا فيكون ملء الِحباب من حفر في النهر، أي إننا . -رشن–هذه الحالة 

علببى األصببح األبقببار، والكببالب، مضببافاً إلببى أن القرويببات أيضبباً يغسببلن بتلببك الحفببر 

فرفضت حتبى شبرب الشباي البذي اعتباد إعبداده . المالبس بما فيها من أقذار صغارهن

الفراش للمعلمين، واتفقنا أخيراً أن يجلب المعلمون الذين هبم مبن سبكان قضباء الهنديبة 

 .نقي للشرب ترمساً فيه ماء

دخل الصف الذي أنبا فيبه، وطلبب أن . زار الطبيب عبد المطلب الهاشمي المدرسة

وان النسباء . الفت نظر الطلبة لمحاضرة صحية يلقيها علبيهم، كانبت فيمبا يخبص المباء

هبذا : قلبت. عارضبت الطبيبب، وشبرحت لبه مباذا يجبب. يغسلن فيه المالببس بقبذارتهن

هناك أصحاب الجاموس، والجاموس بمبا . اضي كربالءالنهر ينتهي قريباً من حدود أر

إشببارتكم أنكببم . عليببه مببن جببراثيم يسبببح فببي هببذا النهببر، الكببالب أيضبباً تشببرب وتتبببول

ترمون مادة لقتل الجراثيم غير مجدية، إذا علمتم ما ذكبر، مضبافاً إلبى أن النهبر يمتلبئ  
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ائبر هبي الصبحة، والحبل الصبحيح يبا سبيدي أن يبتم تعباون مبن عبدة دو. ويجف مناوبةً 

والري، والزراعة، والجمعيات الفالحية، إلرشاد الفالحين عن الصحة العامة ووجوب 

ربط الكالب نهاراً، ومنع الحيوانات من النهر، وتأسبيس خبزان مباء كبيبر يتوسبط عبدة 

أما مبا ترمونبه مبن معقمبات وسبموم ضبد ... قرى متقاربة ومدها بأنابيب الماء للشرب 

هببذا عببين : عببدل الطبيببب مببن محاضببرته، وأجبباب. بببال جببدوىالجببراثيم فهببو عمببل 

 !وخرج شاكراً . الصواب

 ً وهبم . في المدرسبة فتيبات مبع الطبالب، هبن أكثبر مبن إخبوانهن اجتهباداً، والتزامبا

بيبنهم سبذج . بالنسبة ألبناء المدن أكثر التزاماً باألدب والطاعة، واشد اهتماماً بالواجبب

يصدق أحداً، أنبي سبألت فتبى يببدو عليبه السبكون  من أغرب ما رأيت في حياتي، قد ال

نقلت جوابه ..! سمكة : ما معنى الرحمن؟ أجاب على الفور: واإلصغاء في درس الدين

هذا وأنا اضحك، أيمكن أن يكون من في مثل سبنه وهبو فبي الصبف الخبامس وال يفهبم 

يسبألون  ولك لبيش قتلبت الحسبين؟ والشبرطة أالن: هذا؟ استدعاه أحد زمالئي، وقال له

! ال وهللا استاد موش آني، ثم فّر هارباً من المدرسبة: أخذ المسكين يبكي ويتوسل! عنك

فصار يرتعبد ويبكبي ويتوسبل ببالمعلم أن . وجاؤا به، فوضع احد المعلمين بجيبه ديناراً 

ال اعتقبد أن  -هللا، وعلبي، والسبيد-ومعظم التالميذ إذا اقسم، فقسمه بـ ! يسحبه من جيبه

وربمبا تجبد قبرى متجباورة فيهبا . أي نسبة إلى اإلمام علي وأبنائه -سيد-و من قرية تخل

أبنباء ألب علبوي توزعبوا علبى تلبك القبرى فهبم يقسبمون بحياتبه وجبده، ويعبيش بيبنهم 

 ً  .مكرما

والمرأة هنا؟ في الثالثينات عشت معلماً في قرى كثيرة، منها ما أقمت فيها سنتين، 

ولم يفتني أن أالحبظ وضبع المبرأة . مع الكثيرين منهم وأنا اندمج. ومنها شهور معدودة

الريفية، ومكانتها في مجتمعهبا، فنسباء رئبيس القريبة وأسبرتهم مكرمبة، لكبن الفالحبين 

فمكانتهببا تختلببف ببباختالف مكانببة رجالهببا . -تكببرم-والفقببراء يقولببون عببنهن حببين تببذكر 

الء أيضا تختلف مكبانتهم والطبقة التي ينتمون إليها، الشيوخ، السراكيل، الفالحين وهؤ

إن كانوا فالحين لهم أرضهم باعتبارهم من نفس العشيرة التي يساكنوها، أمبا إذا كبانوا 

 .ممن يتنقل مؤجرا قواه، فهو مسحوق مستغل ُمهان أحيانا

 05هنا ال ادري إذا كانت المرأة كاألمس ترزح تحبت قيبود ظالمبة، أم أن ثبورة  تمبوز

لى إنها منذ القدم غير ملتزمة بحجباب الوجبه، ذلبك ألنهبا قد حطمت بعض قيودها؟ ع 04و 

عضد الرجل في كل األعمال في البيبت واألرض وسبائر أمبور الفالحبة، وكثيبرا مبا تقصبد 

أسواق المدينة لبيع بعض المنتجات وشراء ما يلبزم للعائلبة، وبعبد أن وصبلت وسبائل النقبل 

عنببدما ال توجببد فببي القريببة غيببر بببدلت كثيببرا مببن أخببالق القرويببات، و -السببيارة-الحديثببة 

وقبد وجبدتهن . مدرسة للذكور فان بعض القرويين ادخل ابنته فيها جنباً إلى جنب مع الطلبة

 .الطالب احرص على الدرس والتحصيل من زميلهن

واعتلى المنبر شيخ فكان . وزار المعلمون السيد بمناسبة إقامة مجلس مأتم الحسين

منها إن احد القرويين، نذر ابنة له منذ . التي ظهرت لهحديثه كله عن السيد والكرامات 
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فلم ير أبوها بدا . فابتليت البنت بالخرس والجنون. الطفولة فلما شبت أنكر ذلك ورفضه

ويحرص هبؤالء أن يبدفن فبي ! فقدم عذره وتزوجها ابنه الواوي. من االعتراف بخطأه

ذا االلتببزام األحفبباد ، فيقصببده ويتببوارث هبب -قبببة-فيبنببي أوالده . القريببة التببي يعببيش فيهببا

ويقدمون الشموع، ويطلون القبر بالحنباء، ويشبيعون  -المراد-القرويون، ويطلبون منه 

-ومبن أيمبانهم التبي نسبمعها . عنه كرامات ومعاجز أكثر مما كان يشاع عنه وهو حي

ويتهيبون حين ينشب بينهم خبالف ونبزاع علبى حبق أن يقصبد القببر،  -....وحك السيد 

ً فيؤد  . ي اليمين كاذبا

واألجدر بها أن . هذه الوثنية ستنقرض، وان غضت الجهات المسؤولة النظر عنها

 .تمنع على األقل تشييد القباب على قبور من يموت منهم في أيامنا هذه



 أصداء من أعماق الزمن

 !هي ذكريات، والذكريات صدى السنين الحاكي

صببور أصببدقاء أحببببتهم ضببمت . ببباألمس كنببت أطببالع وأتصببفح إضببمامة صببور

بعضبهم فبارق الحيباة، وآخبرون انقطعبت صبالتهم ببي . وأحبوني، وللظروف أحكامهبا

وبعببد أن كببان . آخببرون كببان السبببب كببونهم مببن فئببة التجببار. دون أن اعببرف السبببب

، ....تصريف أمور التجارة بيد الولي تحولبت إلبيهم، وإذا رأوا تجبارة أو لهبوا انفضبوا 

 .بل هم يكنون لي حباً وتقديراً . يعادوالكنهم لم يتنكروا ولم 

. كنت استعرض الصور، فاستعادت ذكرياتي حياتي مبع بعضبهم، فاعتبادني حنبين

كيبف مبّر البزمن ودار؟ أيبن تلبك الوجبوه؟ كبأني . فقبذف صبدري زفبرات حبادة وعنيفبة

اسمع رنين ضحكهم، واراهبم فبي حبالي هبزل وجبد، ومبرح وانقبباض، تبعبا للظبروف 

ونترسبل فبي سبلوكنا ومسبيرتنا صبابرين . علينا في كثيبر مبن األحيبانالتي كانت تقسو 

ومبا كنبا نملبك شبيئا، إال أن نبرزق مبن . نببدو وكأننبا فبي حبال يسبر ورفباه. غير مبالين

 !اآلباء، عفوا وبال طلب

وهذا مصطلح عند الناس، مع أن للصداقة معنى . كان لي محبون، اسميهم أصدقاء

من عشت معه بحكم الجوار،  -وهذا ما لم أتعاَل عليه-منهم . أعمق ولها صفات وحدود

بعضبببهم عامببل فببي معمبببل آجببص، وآخببر يتببباجر . والطفولببة، ثببم اختلفبببت بنببا السبببل

 !بالصوف، وآخر بالسالح، أو بالتهريب

وكبانوا . ثم انتهت عالقاتنا، بين حلول اجل بعضهم، وببين مبن انتقبل وراء الكسبب

جمعنبي . آخبر تنوعبت مكاسببهم واتجاهباتهم صبنف. حتى النهاية إخوان صفاء والتبزام

فبنحن كنبا نحيبي الليبالي فبي سبراديب النجبف العميقبة، مبن بيبوت . وإياهم حب الطبرب

ولكبن مبن يجبرأ منبا علبى . البذي كبان شبائعا -الحباكي-بعضنا، أيام لم نكن نعرف غير 

ع احبد، فإذا أمكن ذلك هبطنا إلى السرداب كيال يسم! اقتنائه، أو حتى استعارته من أحد

 !أو ينم بنا واشي، وهللا خير الساترين
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-أحيانبا نجمبع مببن كبل واحبد قببدر إمكانبه لنشبتري السببكر والشباي والفحبم، واجببر 

التي تتألف من ضاربي الطبلة وعازف الناي والراقص اببن غزالبة، ونقضبيها  -الجوقة

 !بمرح الشباب واألغاني حتى مطلع الفجر. سهرة

كانببت تجمعنببا . العمببائم، ونحببن دون سببن الشبببابصببديقان مببن سببني وقببد اُلبسببا 

فبي . الدراسة في جامع الهندي، الذي يجتمبع فيبه مختلبف صبنوف الدارسبين ودرجباتهم

ألفية بن مالك و مغني اللبيب البن هشام والمختصر فبي البالغبة، والحاشبية والشمسبية 

. حتبى اليبوم هذا الجبامع مبا يبزال قائمبا. في المنطق، واللمعة في أصول الفقه، وغيرها

ويروى انه أعلن انه ال يضبع حجبر األسباس فيبه إال مبن لبم . وسمي حسب جنسية بانيه

أنا تعبودت : فقال! ولم يأِت أحد. يصِل صالة الصبح قضاًء ومنذ صلى مبكرا في حياته

أداء الصالة منذ بلغت السادسة مبن سبني ولبم أتبأخر عبن صبالة الصببح فبي وقتهبا أببداً 

الدارسببين إذ ذاك كببانوا يحضببرون هببذا الجببامع، بينمببا للعلمبباء  إن معظببم. طيلببة حيبباتي

. المجتهببدين جوامببع أخببرى يحاضببرون فيهببا علببى طالبهببم الببذين بلغببوا مرحلببة متقدمببة

تخبرج منهبا فقهباء، كبان لهبم شبأن فبي  .جامع الهندي أعظم مدرسة شبهدتها فبي حيباتي

أدبباء عظبام، بحكبم  وببرز مبنهم .حياة النجف وتاريخها العلمي واالجتماعي والسياسبي

واعتماد هذين العلمين على االستشبهادات بالشبعر  -النحو والبالغة-قبل الفقه . دراستهم

فتمببت عنببدهم الملكببة، وقببد نهلببوا مببن دواويببن الماضببين حتببى ارتببووا . والنثببر األدبببي

 .وفاضت القرائح

. كببان أديبببا وشبباعراً . وتعرفببت علببى الصببديق مرتضببى بببن الشببيخ طبباهر فببرج هللا

وشبدني إليبه حبب الشبعر . وكانت عالقتي به وثيقة منذ كنا معممين حتى صرنا معلمين

ذلك الن والدي كبان يحفزنبي . وكنت قد حفظت الكثير حفظا مترسال. وطموحي لنظمه

، ويمنحنبي -لجمعبة، يبس، البرحمنعبم، ا-ويشجعني على حفظ سور من القرآن الكريم 

ولكنبي أصببت بنكببة بسببب ضبعف موقبف هبذا الصبديق أمبام التحقيقبات . مكافأة نقديبة

وانقطعبت صبلتي ببه منبذ . ، بينما أنا حاولت أن أبرأه وأببرر موقفبه0056الجنائية عام 

 . ذاك الحين

، عببدا البدايببة، الحببروف-وال أنسببى أن اذكببر، إنببي تمكنببت مببن قببراءة القببرآن كلببه 

، إذ يمنحنبي عبن كبل سبورة قطعبة والبدي بتشبجيع مبن -والسور القصيرة من جزء عبم

وقبد غادرناهبا عنبد االحبتالل، حيبث  -النجبف-كان هذا أثناء عودتنا إلبى مبدينتنا . نقدية

شقيق أمبي، أببوه الشبيخ عببود شبقيق )أقمنا في قرية يقطنها عم والدي وابن عمه خالي 

ثبم تحولنبا إلبى سبوق "( جواد"للشيخ الشبيبي الكبير الشيخ عبد الرضا وكالهما إخوان 

غادرنا سبوق الشبيوخ قبيبل ثبورة العشبرين، بعبد . الشيوخ، وهو محتل من قبل االنكليز

ذكبر ". )دكسبن"اصطدام والدي بأحد زعماء السبوق بتحبريض مبن الحباكم االنكليبزي 

 (المحقق"/ أحالم اليقظة مع ذكريات عن بلدي"هذا في موضوعة 

وال خالص لي مبن أببي وتشبجيعه . سفينة شراعية، تحمل العائلة واألثاثعدنا في 

فانبا اقبرأ عليبه وهبو يرشبدني إلبى الصببواب إذا  -عببم-لبي علبى قبراءة  السبور مبن جبز 
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لبم أفبق منهبا إال  -حمى-أخطأت، وما وصلنا مدينة السماوة حتى توقفت عن هذا بسبب 

صببول، فأفقببت وكببأني بتمببام حببين وصببلنا الكوفببة، وسببمعت ضببجيج العائلببة فرحببا بالو

 .الصحة

نبدر أن يفترقبا احبدهما عبن األخبر، إال . كان ألبي صديق، هو الشبيخ عببد المحمبد

ويجبري تدريسبه لطلبتبه فبي بيتبه وكبان . كان الرجل مبن الفقهباء. عند سفر أبي المعتاد

كبان يختبار لبي أبياتبا شبعرية، كبل . احد معتمدي المرجع البديني أببو الحسبن الموسبوي

اإلمبام -أغلبهبا عبن آل البيبت خصوصبا . ة ال تتجباوز الثالثبة أبيبات أو الخمسبةمقطوع

بينمببا هببو يلفببت نظببري بشببدة، والملتفببت نحببوه دهشببا، حببين اسببمعه ينشببد أبياتببا  -علببي

 :بنغم خاص وترديد شجي. ينشدها وهو منطرح. للشريف الرضي أو لغيره

 هذذذذذل ناشذذذذذٌد لذذذذذي بنقيذذذذذق الحمذذذذذى

 

ذذذذذذذذذَزيال  مذذذذذذذذذـر علذذذذذذذذذى الركذذذذذذذذذ ِ     ا

 
 أفلذذذذذذذذذت مذذذذذذذذذن يتانصذذذذذذذذذته  ذذذذذذذذذرة  

 

 وعذذذذذذذذاد بالقلذذذذذذذذ  إلذذذذذذذذى السذذذذذذذذربِ  

 
 يا  بية البذاِن ترعذى فذي خمائلذهِ  :أو

 

 ِليَ نذذذذذِك اليذذذذذوم أَن القلذذذذذَ  مرعذذذذذاحِ  

 
إلى أمثال هذا من شعر الحبوبي، والرضي ما يلفت نظري، انه كبان بعبد أن ينهبي 

. فأعيبدها عليبهحفظبت منهبا شبيئاً؟ : وإذا انتهى سبألني. عدة أبيات، يرسل زفرات حادة

ومبا أزال حتبى وقتبي هبذا إذا تذكرتبه، كبأني . إن كان يبنظم الشبعر، فنفبى ذلبك: وسألته

أسمع ترديده وزفراته، بينما كان يمليه علبّي ألحفظبه، فبي مبدح األئمبة وخاصبة اإلمبام 

 .علي، والزهد والتنسك، من شعر أبو العتاهية وأبي نؤاس

ه، الشببيخ عبببد الكببريم الجزائببري، كببان أبببي يصببحبني إلببى مجببالس وأنديببة أصببحاب

وحدث أن صحبته إلى حفل بمناسبة زواج وُكلبف هبو أن . والسيد علي العالق وأمثالهم

. -أو أكثر قلبيالً -يقرأ قصيدة للشاعر علي الشرقي بهذه المناسبة، كانت تبلغ سبعين بيتاً 

م، والببد إبببراهي-وهببذا الحفببل أقامببه إبببراهيم والببد العببريس ابببن الشببيخ علببي الكرباسببي 

 :، ومطلع القصيدة-المدرس موسى الكرباسي

 يذذذذذالوا الربيذذذذذع فقلذذذذذت رو   ذذذذذاني

 

 هبطذذذذذت فجذذذذذددف الشذذذذذباب الفذذذذذاني 

 
 خيذذذذذذر الذذذذذذربينين الشذذذذذذتباب فليتذذذذذذه

 

 كذذذذذذالورد يرجنذذذذذذه الربيذذذذذذع الثذذذذذذاني 

 
يصبيح . المستمعون األدباء في هذه الحالة إذا استحسنوا بيتاً أو مقطعباً، يسبتعيدونه

والمنشبد يلقبي . وقد يتوالى هذا الطلب مرات قد تبلغ العشبرة -أعدأحسنت، -المستحسن 

حببين . القصببيدة بترديببد ونغببم خبباص لكببن ال ممببا هببو يماشببي أغبباني الطببرب المعروفببة

وطبار أببي فرحباً ! أنبي حفظتهبا، كلهبا: انتهى أبي ونزل عن المنبر، قلت بمبرح وزهبو

نبي حفبظ القصبيدة كلهبا مد حسن، علي ابـعمي أبو مح: فخاطب الشيخ جواد الجواهري

وهببو يببردد . وأخببذُت اُسببمعه! تعببال ولببك أمتحنببك: فصبباح الشببيخ جببواد! عببن المنبببر

وبصبوت عبال  -روبيتين -وعند االنتهاء منحني ! بإعجاب، عال، عال، عفيه، أحسنت
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أشببتِر كاغببد ومبباي ذهببب اكتببب القصببيدة تخليببداً لهببذه : ليسببمع الشبباعر الشببرقي، قببال

 !ألجل قابليتك هذه الموهبة مو ألجل القصيدة

وحين اُلبست العمامة، صرت بعد أن أكمبل مبا يجبب علبي مبن خدمبة أببي، كتقبديم 

الشاي وتهيئة القهوة، إعداد المصابيح النفطية، أخرج ألقضي شطراً مبن وقبت العصبر 

مبع رفبباقي فبي الببدرس فبي الصببحن العلبوي، حيببث ينتشبر المعممببون الصبغار والكبببار 

هناك نتداول طرح األسئلة في . مصلين خلف أئمة الجماعةحلقات على الفرش المعدة لل

فبإذا حبان األذان تهيأنبا . إعراب جمل فيها أوجه متعددة أو قبد تكبون مبن نبوع األحجيبة

وإذا ما كان لنبا علبم بمجلبس تعزيبة بعبد هبذا . للصالة ثم زيارة الحرم الشريف والدعاء

أمبا إذا سبافر فبي . ت للعبودةبالنسببة لبي هبذا معلبق بمبا يحبدده لبي أببي مبن وقب. قصدناه

 !منتصف شعبان، فال يعود إلينا إال في شهر ربيع األول، فهنا تبدأ حريتي المطلقة

نحن الثالثة . تعرفت إلى صديقه إبراهيم الوائلي. وعن عالقاتي بالصديق مرتضى

لبذا لبم نجبد ألحاسيسبنا والتعبيبر عنهبا إال ! جمعنا اإلفالس وحب األدب والشعر خاصة

واليبوم أصببحت تلبك الباديبة . وي إلى هذه البادية في العصر األخير من كل يومحين نأ

بنيبت فيهبا قصبور ودور وامتبدت حتبى لتكباد أن تتصبل ببابي . أوسع من مدينبة النجبف

صببخير وأول محلببة عرفببت فيهببا محلببة األميببر غببازي، ومدرسببة ابتدائيببة باسببم غببازي 

فببي الباديببة تنطلببق .  لكمبباركونببادي المببوظفين وا -النضببال-أيضببا، سببميت بعببد هببذا 

هنبا فبي هبذه . مرتضى يجيد المقام، وأنا لالبوذية واألغنية العمارية. حناجرنا باألغاني

البادية التي تمتد بين النجف وقضاء أبي صخير، وتشرف علبى بحبر النجبف والنخيبل، 

 حيث ال يتعرف عليه. يأتي أعداد من الشباب، منهم من ال غرض له إال االنطالق الحر

ومنهم للشبرب الحبرام متسبترا بالليبل إال نبور القمبر  -وكل حزب بما لديه فرحون-أحد 

 .البهي

وطلقببت جببامع الهنببدي بحكببم انتقببالي فببي دراسببتي إلببى شببيوخ يلتقببون بطلبببتهم فببي 

فقد درست على الشيخ دمحم طاهر الشيخ راضي، والشيخ حميبد الشبيخ راضبي، . بيوتهم

صبهر المرجبع البديني أببو الحسبن، والشبيخ محسبن والسيد أمين الصافي، والسبيد ميبر 

وانتمببى للحببزب الببوطني . شببرارة، والشببيخ دمحم شببراره وهببو أيضببا دخببل سببلك التعلببيم

الديمقراطي ثم أتهم بأنه انتمى للحزب الشيوعي العراقي وال اجزم بصحة هذا، إذ كنت 

 .قد ابتعدت عن كل حزب

وفبي بدايبة الثالثينبات أول شببوبي حضبرت فببي بيبت الشبيخ عببد المبنعم الكبباظمي 

والكاظمي من أتباع الشيخ احمبد كاشبف الغطباء . بمناسبة زواجه، كأي واحد من الناس

وقبالوا إن ذلبك جبرى . ومندفعا بحماس ضد أبو الحسن وحدث أن قام بعمل مهين ضده

الحسبن عبن صبالة الجماعبة وعبن  بعلم من مرجعبه، وبسببب تلبك اإلهانبة اضبرب اببو

وعند هذا جباء . ولم يمهله الموت فمات. وتأتي أن يمرض كاشف الغطاء. زيارة الحرم

ثبم تبرك النجبف وقطبن . الكاظمي معتذرا يعلن التوبة ويطلب الصفح وتحول إلى جانبه

في جامع إحدى المحالت إماما له، ثم دخل سلك التعليم وانتقل إلى الزراعة ثم عاد إلبى 
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-وقُبرأْت فبي بيبت الشبيخ . -...من كنت مبواله -العمامة بعد التقاعد وألف كتاباً بعنوان 

أحببالم "قصببيدة كانببت للشببيخ عبببد الببرزاق محببي الببدين، كانببت بعنببوان  -علببى العببادة

الشعراء التقليديون ما كانوا يضعون لقصبائدهم عنباوين، كانبت تقبرأ القصبيدة ". اليقظة

واغلبها غزل، تشبيب، وحسب ! لفالن: جيب المنشدلمن؟ وي: فيصيح بعض الحاضرين

هببذه القصببيدة أيقظببت انتببباهي علببى غيببر سببابق معرفببة . المناسبببة، مببديح، تهنئببة، رثبباء

إنهبا . عنوانهبا والمقطبع األول ملفتبان لألسبماع. بالشاعر، بل لبم اسبمع باسبمه قببل هبذا

فبي المقطبع . راتأعيبد هبذا المقطبع مب. في محافل النجف الشعرية. طراز لم اسمع مثله

ثم سرى . الثاني الح على وجوه البعض ما ينم أن الوتر مثير، وان المتهامسين خصوم

كبانوا فبي -تهامس، حتى إذا ما وصل المنشبد المقطبع الراببع، صبرخ بعبض المعممبين 

! وطبارت أحذيبة وعمبائم. وسرعان ما تطور األمبر إلبى صبدام. محتجين -سن الشاعر

 .ادر المجلس من ال يهمه األمر، فهو مهنئ أو لقضاء الوقتواختلط الحابل بالنابل وغ

وعيت وحفظت كل ما القي منها، ولكني لم أفكر بَم وكيف سينتهي األمر، ولمباذا؟ 

وتطبور . لبيس هبذا، فقبد روتبه األلسبن روايبات مختلفبة. غدا الموضبوع حبديث األلسبن

دمحم حسين كاشبف  وقصد خصوم الشاعر المتحمسون أوال المرجع الديني الشيخ. األمر

على إخواننا المؤمنين أن يتجنبوا مجالسة الشاعر حتى يعبود . فاستجاب وكتب. الغطاء

: أما أبو الحسن وهو أشبهر منبه ومرجبع للغالبيبة، فقبد أجباب. إلى نهج الحق والصواب

إذن مباذا نقبول عبن . إني ال دراية لي بالشبعر والشبعراء، ولبيس مبا قبال الشباعر عقيبدة

لرضي وخمريات الحبوبي؟ ولكني أؤلف لجنة من أدباء وفقهاء يدققون غزل الشريف ا

فأصببدر حكمببي . ويحققببون مببع الشبباعر، ويرفعببون إلببّي مببا يتوصببلون إليببه مببن رأي

 . بموجبه

مؤلفة من شيوخ عرفوا وبرزوا منهم فقهباء وأدبباء . وعقدت اللجنة في بيت والدي

 ً . لببذين أثبباروا الزبعببة مزقوهبباوطولببب بالقصببيدة، فاعتببذر إن ا -المببتهم-وحضببر . حقببا

 ً إني حفظبت المقباطع التبي ألقيبت، وقبد شبهدت المعركبة وكيبف تلقفبت : فأعلنت متبجحا

ورحبت ألقبي مبا سبمعت مقطعباً . فأكبد أببي إنبي لهبذه القابليبة. القصيدة األيدي الغاضببة

، هذا فأصُر، كال لم أنسَ . قف، نسيت بيتاً، تذكر جيداً : مقطعاً، فكانوا يقاطعونني بقولهم

ً . ما سمعت  :فيسمعوني بيتا

 يقولذذذذذذذذذذون إن و يبنثنذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذدا  

 

 !وذاح لنمذذذذذذذر و كفذذذذذذذر وب تذذذذذذذان 

 
كانببت األبيببات التببي لببم تتجبباوز الثالثببة أو . فببأنفي، وأنببا صببادق لببم أسببمع هببذا أبببداً 

وقبد . لم اعد أتذكر غير هذا البيت، ونصف بيت آخر نسيت الشطر األول منبه. األربعة

 (أديبن بمبا قبد دان شببلي وجببران)ت أن ما نسب إليه ملفق، فهذا الشبطركان كافياً إلثبا

والجمع بين شبلي الرجل العالم الصريح بإلحاده كيف يدين به مبن يبدين أيضباً بجببران 

وفبي السبنوات المتبأخرة قبرأت كتبباب ! وهبو يبدين بباهلل ولبيس بملحبد مثبل شبببلي شبميل

نببوقش المببتهم .  يببدل علببى إلحببادهفلببم أجببد فيمببا قرأتببه مببا " هكببذا عرفببت"لشبببلي شببميل

وأعلبن أببو الحسبن . وانتهى التحقيق ببراءته. فنقدها وكشف الخطأ الفاضح فيها. حولها
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 .دعوتهم إلى مائدة  عنده تنزيهاً للشاعر وتكريماً له وللجنة

وطلبت مبن أببي أن يكلمبه عبن رغبتبي بالدراسبة . ومن هنا بدأت عالقتي بالشاعر

فلبم تجبده إال عنبدنا أو تجبدني عنبده . الصلة بيننا وكأننا أخوانوهكذا تم وتعمقت . عنده

أشبار علبّي أن . وببدأ يبوجهني. في شارع السبالم -الخليلي-في غرفته الخاصة بمدرسة 

أبدأ بكتاب كليلة ودمنة وتأريخ األدب ألحمد حسبن الزيبات، وكتبب طبه حسبين، وكتبب 

، حسبين شببر، إببراهيم الشبيخ صبالح الجعفبري-وصبرت واحبداً مبن أصبدقائه . جبران

وكنا كأتباع البن عمته الشيخ قاسم محي البدين . وآخرون كانوا على الهامش -الكاظمي

 .الرجل الظريف، واألديب أيضاً، والسليم الطوية مع كرم النفس

كان أهم مجلس يجمعنبا جميعباً، وكأنبه لنبا بعمومياتبه، وخصوصبياته، هبو مجلبس 

يحضبره . مجلسبه صبباح الجمعبة. والشبهم الكبريمالرجبل الوقبور . الشيخ حبيب العادلي

من رجال الفقه واألدب عدد، وهؤالء طبعاً ال يتابعون الحضور كبل أسببوع، فلهبم كمبا 

 .أما العصاري فهي لنا وألمثالنا ولجواره المخلصين. يبدو برامج

لقد أطلت، والذكريات التي ما تزال في ذهني، والليالي الزاهرة بتلك الوجوه، يرن 

وال أكتم أمبري إنبي كثيبرا . ا في نفسي، وإذا ما زرت النجف عّج فؤادي بالحنينصداه

ما أتعمد المرور على تلبك البيبوت وأمبر عجبالً، فلبن تعبد مسباكنهم، ولكنبي أحبس أنبي 

 .وان رقد بعضها في الرموس. أسمع الصدى، وارى الوجوه الحبيبة

ادلي وأخوه جليبل، السبيد ونزهاتنا أحيانا مع شيوخنا، الشيخ جواد الجزائري، والع

ميببر، ونحببن الشببباب، وقببد حملنببا معنببا القببدور والببباقالء الخضببراء، واللحببم الطببازج 

واللبن، وقمنا بالطبخ والنكات تنطلق من األفواه كالسلسبيل، والشبيوخ لبيس لهبم شباغل 

 .بينما نحن نغالي بالمرح مع بعضنا إلى حد األذى واإلزعاج. غير النكتة والتعليق

فبنحن . -اشبتراكية-تفبي بهبذا، لبدينا سبفرات ونبزه مقتصبرة علينبا، بطريقبة ولن نك

يترأس األمر، صاحبنا الماهر في تدبير كبل شبيء ولبو عبن . دائما ال نملك شروى نفير

وكل يجلب من أهله ما يمكن من رز، ماش، سمن، بصل، حمص أمبا  -مؤامرة- طريق

الحمبام، إن أحبد الهنبود جباء بعبدد وممبا يرويبه النباس أن وجبود هبذا . اللحم فهو الحمام

فلمببا . منهببا وسببلمها لخببدم ضببريح اإلمببام علببي وان يسببتفيدوا عنببدما تتكبباثر مببن لحمهببا

أصبببحت النجببف مدينببة كبيببرة وتطببور بنبباء الضببريح والصببحن العلببوي وكثببر سبباكنو 

 !.النجف، تغيرت نظرتهم وصاروا يحترمون هذا الحمام

واغلبنبا . اءاتنا لهبا وقتهبا المعبين المعتبادلق. رفيقاي مرتضى وإبراهيم لم اهجرهما

كبببان عببببد البببرزاق أحبببد أعضببباء الهيئبببة . انببتظم عضبببوا فبببي جمعيبببة الرابطبببة األدبيبببة

وفي إحدى الدورات االنتخابيبة . المؤسسة، وعبد الوهاب الصافي رئيس الهيأة اإلدارية

ي وكانت لي مالحظات حول بعبض المبواد فبي نظامهبا األساسب. صرت مديرا إلدارتها

والبداخلي، ومعببي عببدد مبن األعضبباء يشبباركونني البرأي، فقببدمت المالحظببات وأيببدني 

حاولوا إقناعي بالعدول عنها فأصررت وفُصل بعض من أيد، استغل ضعفه . اآلخرون
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 !لكونه في الواقع خال الوطاب

وصادف أن دعيبت فبي الكوفبة مبن قببل صبديق هبو المرحبوم الشبيخ علبي الببازي 

. دعبا الشبيخ أحمبد عبارف البزين، ومعبه اثنبان مبن أدبباء بيبروت كان قبد. األديب الفكه

إنببا ال نوافببق لسبببب واحببد، هببو إن : وطببرح أمببر إصببراري، وقببد أخببذوا يبرهنببون لببي

الجمعية نتيجة لتصلب  أعضباء الهيبأة مبن جانبب وإصبرارك مبن جانبب فتببدي وزارة 

والواقبع إن . سبتقالةاقتنعبت ولكبن قبدمت ا! الداخلية حالً وسطاً فتغلقها، ألمر في نفسبها

الجمعية لم تتقدم فهبي ليسبت أكثبر مبن أسبم، والببارزون مبن أعضبائها اسبتغلوا كيبانهم 

األدبي فيها، فحصبل عببد البرزاق علبى عضبوية البعثبة، ورئيسبها عبين قاضبياً، وآخبر 

 .أيضا كذلك

كانت رسائل عبد الرزاق من مصر تردنبي، يصبف فيهبا أسباتذتها ومكانتبه لبديهم، 

كان مما يببدو مبن بعبض تعبيبره، ال يعتببر العقباد وطبه حسبين مبن . ألدباءوصالونات ا

وحببين أنهببى السببنة األولببى وعبباد ناجحبباً، كرمتببه بحفببل دعببوت إليببه نخبببة . وزن واحببد

 ً وألقيت كلمات وقصائد من أصدقائه وطلبته بعدهم جميعاً كلمتي، . األدباء كهوال وشبابا

فقبد . دعا الجامدين أن يثوروا أثناء إلقائي وقد أدخلت، وكان هذا بتحريضه لي، فيها ما

وصبفت نفسبي . تعرضت لنمط الدراسة والنهج الذي لم يتبدل بمرور الحقب والعصبور

طالباً ضجر من كتب ال تردد وال تعرف غير دم الحيض واالستحاضبة  ممبا ال يتصبل 

وصبفت العجبيج والضبجيج فبي جبامع ! بالنفس وال يقع علبى البروح وال ينمبي العاطفبة

الهندي، من عشرات السنين، وأجيال تعاقبت، وهم حتى اليوم كما كان الذين من قبلهم، 

ويتخببرج المسببتفيد ال ! ومببن بببين شببباب بببزي الكهببول، وكهببول بببزي العجببزة الغببابرين

لينهض بإصالح وتجديد، بل ليجبي الزكاة، وسائر الحقوق الشبرعية مبورداً حبالالً لبه، 

فثببار بعببض الكهبول ممببن كببان يببدو كشببيخ جبباوز  .أو يسبتمر يعبباني الجببوع والحرمبان

 ً وسبارع شبيخ، . السبعين، وغادر الحفل آخرون، بينما صبفق الشبباب تأييبدا واستحسبانا

محسببوب فببي عببداد األدببباء، أيضببا إلببى العالمببة كاشببف الغطبباء ليحصببل منببه علببى فتيببا 

 . تجريم بحقي

أن ال يتعجبل : ولكن رسبوال مبن الشبيخ هبادي  كاشبف الغطباء سبارع إلبى العالمبة

والشيخ هادي هو والد الشيخ دمحم رضبا وجبد الشبيخ علبي، وكبان مبن المجتهبدين ! الفتيا

ولكنه زهد فلم يرشبح نفسبه لزعامبة ولكنبه كبان إمبام جماعبة، فهبو فقيبه وأديبب أيضبا، 

. ومن اخص آل كاشف الغطاء بجدنا الشيخ جواد الشبيبي، ومن نمطه في النكتة األدبية

أمببا أسببتاذي . د أن اطلببع عليهببا سببارع فنبببه الشببيخ دمحم حسببين عنهبباوبمناسبببة كلمتببي بعبب

 !محي الدين فقد توسع  فيما أشرت إليه ليثير حولي ضجة يرفع بها اسمي

 

     املوظف براتبه وحلم األعزب

عينببت معلمببا فببي المببدارس االبتدائيببة القرويببة، وفببي إحببدى قببرى  0005فببي عببام 

عبببد " كتبببت إلببى أسببتاذي. مجبباور للمدرسببةكنببت أقببيم فببي كببوخ . قضبباء أبببي صببخير
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فأجباب يهنئنبي ويوصبي أن أقتصبد ألدببر . بمبا تبم لبي مبن تعيبين" الرزاق محبي البدين

انه راتب الموظبف كحلبم األعبزب، ال )ووصف راتب الموظف . األمر لمستقبل أفضل

ثم وصف لبي حفبالً سباهراً ألم كلثبوم !( يصبح منه إال على قذارة الثوب ونجاسة البدن

كمان سامي الشوا وعود دمحم القصبجي، وتأوهات الشباب والشيوخ وعجيجهم، طربباً و

 ً  .وحنينا

مبا كنبت تسبمع . هبذا نعبيم مبا كنبت تحلبم ببه. فتمتع وارتبح. قرأت رسالتك: وأجبته

وترى شيئا مثل هذا، حتى في أعماق سراديب السن، ومع ذلبك فقبد كانبت الُسبن السبوء 

ما أصف أنا لك؟ إذا جن الليل وآويت إلى مخدعي، غنبت ولكن "!. الهرير"تَُشهر بليلة 

! الضببفادع، وعزفببت موسببيقى البببق، ورقببص البرغببوث متخببذا مببن جسببدي مسببرحاً لببه

مببن لياليببه مببع فئببة مببن المعممببين، ومببن بيببوت رفيعببة جببرت فيهببا مببن " الهريببر"وليلببة 

ح فهباجوا هيباج الثيبران الوحشبية، وشباع وضبعها، ولمبب...... بعضبهم حركبات طائشبة 

فنشبر كلمبة فبي جريبدة . إليها األستاذ صالح الجعفري وكان ال ينزل إلبى هبذا المسبتوى

تفقبأ ببه عينبي كبل معمبم يشبرب )منهبا هبذه العببارة " مسبواك امبي" بعنبوان" الراعي"

 (.الخمر في ليلة جمعة في آخر ليلة من شعبان

ل مع عبد الرزاق رشح للدراسة في مصر بباقر الحببوبي، وحسبن الجبواهري، فشب

. أما الجواهري فقد ادخل في مصح بلبنان بدل البعثة، وطال فيه مكوثبه. الحبوبي وعاد

 .ثم عاد إلى النجف وعين إلدارة المكتبة العامة

وشبمر اثنبان مببن أصبدقائنا الشبباب الروحبباني عبن سبواعدهم، وقصببدا مصبر إلببى 

ونبال . الخاصبة ولكبن علبى نفقتهمبا. السيد دمحم الهاشمي، وعببد الكبريم البدجيلي. كلياتها

 .الهاشمي أيضا شهادة الدكتوراه في التأريخ اإلسالمي

المحسببوبية -كنببت أتحببرق، ومبباذا أصببنع؟ إن عميببدنا يعببارض كببيال يببتهم بعمببل لببـ 

إن هذا مغاالة منه، وإعراض عبن مسباعدة أرحامبه، مثلمبا إن هبذا حبق، ! -والمنسوبية

ء مبن هبذا، ألنبه متبزوج ولبه مرتضبى فبرج هللا لبم يسبع إلبى شبي. فمائدة الدولة للجميع

البد انه كان  -ال يملك سواها-جازف فباع دار له  -الوائلي-لكن صاحبنا . طفل أو اثنان

ودهشبت حبين علمبت أن فتبى مبن أسبرة . واثقا من نفسه، وتوجه نحو مصر، وتم قبوله

-علمية دينية قد سبقني إلبى عميبدنا ونجحبت محاولتبه، إذا كبان يحمبل إليبه رسبالة مبن 

 . من رجالهم -دمجته

وعببد الكبريم البدجيلي . وعين االستاذ الشيخ صالح الجعفري مدرساً في ثانويبة النجبف

كبان مبن شبباب المنببر الحسبيني لكنبه لبيس عاديباً فهبو . صلتي ببه قليلبة، إال مجاملبة مؤدببة

أولبى رسبائله كانبت وكأنهبا كتباب مختصبر عبن كبل .هو أيضاً كان يراسلني. أديب وشاعر

ة المصببرية، بببدا ملمبباً بببذلك، جوهببا، مناخهببا، طببراز مببدينتها، آثارهببا، رجببال نببواحي الحيببا

 .األدب والعلم فيها

. لبم يتببدل فبي عواطفبه وحنينبه إلبيّ  -وهبو طالبب-واستمر عبد الرزاق في عالقته بي 
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حتبى إذا . أقدمنا كالنا على الزواج، وفبي أسببوع واحبد، ودعوتبه ودعباني 0006وفي عام 

، لنيببل شببهادة الماجسببتير انخفضببت درجببة الببود والصببداقة، وبببان ذلببك خطبا الخطببوة الثانيببة

ونشبرت . ولم استغرب ولم ابحث عن السببب. حتى في نبرات صوته، عند التحية في اللقاء

وأشبرت  -أصبدقاء-، كلمبة بعنبوان 0006سبنة  0صبفحة  096العبدد  -الهباتف-في جريبدة 

فاعتبذر  -الهباتف–أرسبلها إلبى " الصبداقة"فكتبب هبو كلمبة بعنبوان  -ع-إلى اسبمه بحبرف 

رفبض الخليلبي نشبرها إذ لبم يعجببه أن . -الحضبارة-الخليلي عن نشرها، فنُِشرت في مجلة 

تشبه الصداقة بالطعام والشراب، وبأن المرء قد يمل إلبى هبذا اللبون مبن الطعبام والشبراب، 

التبي  -شبهادةال-كال يا أستاذي، السبب هو التعبالي بسببب ! ويميل في يوم آخر إلى لون آخر

 .ونال شهادة الدكتوراه فابتعد أكثر. وما أنا بآسف. نلتها

كان يعتقد انه يفهم االشتراكية، منذ كبان . كانت الحرب العالمية الثانية قد قلبت موازينه

فبي -ولكنبه . وليكون رجل دين، يحمل الرسبالة كمبا حملهبا أببوه وأجبداده. طالب علوم دينية

وال غيرنا ممبن لبم  -أنا تلميذه-وال . شتراكية شيئا على اإلطالقالحقيقة لم يفهم من وعن اال

ومببع هببذا فقببد تعببرض متباهيبباً لمفهببوم االشببتراكية فببي . يعببرف غيببر النجببف، وكتببب الفقببه

أعلبن منشبد القصبائد التبي قبدمها " جواد قسام"ففي حفل زواج الشاب ". ربة الدل"قصيدته 

ودلبه علبى المجلببس ولبم يببذكر  -معمببم-ه زمبالء الشباب، أن قصببيدة جباء بهبا طفببل سبلمها لب

 :جاء فيها! عليها اسمه

 ادخلذذذذي الحقذذذذل إن ن  ذذذذت صذذذذباحا

 

 واسذذذتمني الطيذذذتر كيذذذ  ينبذذذد ربذذذه 

 
 ال صذذذذالة سذذذذو  الغنذذذذاء وال صذذذذتوم

  

 

 سذذذذذذذو  أن يط ذذذذذذذتر النبذذذذذذذد يلبذذذذذذذه 

 
 وحيذذذذذذذذتاة لذذذذذذذذو ت تذذذذذذذذدين إلتي ذذذذذذذذتا

 

 لتذذذذذتركِت القصذذذذذتر الجميذذذذذل وربـذذذذذه 

 
 لخصت ذذذذذتا النقذذذذذو  للذذذذذرو  دينذذذذذا  

  

 

 فذذذذذذذدعوها بالمذذذذذذذذه  االشذذذذذذذتراكي 

 
، واالشتراكية كما فهمنا مذهب -روسيا-هنا تورية تشير إلى العقل وإلى  -الروس-

كببان قببد جبباء بببه علمبباء اقتصبباديون كثببر لكببن أهببم مبببدع لببه علببى أسببس . فببي االقتصبباد

اجتماعية واقتصادية هو كبارل مباركس وصباحبه انجلبز ثبم لينبين البذي قبام بثبورة فبي 

وهبو نظبام اقتصبادي ال عالقبة لببه . حطبم القيصبرية وأشباد النظبام االشببتراكيروسبيا و

غير أن االسبتعمار مبن أجبل أن يقباوم النظبام الجديبد وهبو يسبتهدف االسبتعمار . بالدين

أنهببا ضببد الببدين وضببد األخببالق : واالسببتغالل، شببوه حقيقببة االشببتراكية بمببا أشبباع عنهببا

شبتراكية يعتمبدون فقبط علبى المصبادر مبن وهكذا معظبم البذين عبادوا اال. وإنها إباحية

 .الغرب االستعماري الرأسمالي

كان الحلفاء وهم يرقبون سير الحرب في ميادين القتبال، قبد أدركبوا خطبأ حسبابهم 

 -روزفلبت وتشرشبل-التقبى زعيمبا بريطانيبا وأمريكبة  -طهبران-وفبي مبؤتمر . السابق

. اريس لجيببوش هتلببر فاحتلهبباوكببان الفرنسببيون قببد فتحببوا ببب. بسببتالين قائببد االشببتراكية

فباقترح ! من اجل أن ال يخربوا مجبد الفبن الفرنسبي وجمبال بباريس -الفاك-وصافحهم 
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 ! ستالين فتح الجبهة الثانية، وعين مكان المنطلق

المقاومبة الشبعبية -وفي داخل فرنسا شكل الشبيوعيون ومبن تببعهم مبن الفرنسبيين 

بفتح الجبهة، هو من  -ديغول-القائد الفرنسي وقام . وقد أيد الحلفاء رأي ستالين -السرية

الخارج والمقاومة من الداخل، وهكبذا تحبررت فرنسبا وببدأت جيبوش هتلبر تنبدحر فبي 

 .كل مكان

إن ! كببان أسببتاذي ممببن يشببايع ويببراهن علببى انتصببار النازيببة، وانببدحار السببوفيت

خلقببت شببعبا االشببتراكية العلميببة التببي نشببرها لينببين، وثبببت نظامهببا فببي روسببيا كلهببا، 

كل هذا لم يبدل من فكر أسبتاذي، فقبال . جديداً، يختلف كل االختالف عن أيام القياصرة

ثبم أصببح مبن أنصبار ومؤيبدي صبالح !. إن السوفيت ينطحون صخرة: وهو يحاورني

جبببر، وهللا يعلببم لببو تبببدل الحكببم فببي العببراق وانهببزم صببالح وشببركاؤه فببي أي صببف 

 .سيكون

 -كما يببدو-هياج  الشعب العراقي، إلى مصر هناك تم  فيوم انهزم صالح جبر أمام

وحببين . ونشببرت لهمبا صبورة فببي صبحافة مصبر. لقباء بينبه وببين األسببتاذ محبي البدين

قلببت كببال يببا !(. أنببا يببا علببي دائمببا مببع المهببزوم)فأجبباب . التقيببت بببه، تعرضببت لببذكرها

هزيمببة سببيدي، صببحيح إن الشببعب هزمببه وحطببم المعاهببدة التببي حققهببا أسببياده، لكنهببا 

يا أستاذي، نحبن المهزومبون، مبادام لالنكليبز . مؤقته، ولو ظفر به الشعب ألنهى حياته

. والمستعمر أعوان من أبناء شعبنا نفسه، مادام فينا نوري السعيد وصالح جبر وغيرهم

. الواقببع إنهببا مفتعلببة ووفببق مخطببط. وإن تظبباهرت بببرأي مسببتقل عنببه ومعارضببته لببه

 !وعبس األستاذ بوجهي

وكنبت أثنباء الحبرب وبعبدها، قبد . فقبد عباد وبنجباح -البوائلي-لذكر صاحبي أعود 

هذا تعبير شعبي يقوله الفرد عندما يبتلي بتهم تسبب له متاعب ال . ركبت ديالب الهوى

فأوقفت . تقاس بالنسبة لنشاطه وفعاليته، ثم تتالحق بحيث ال يجد فرصة للراحة والتأمل

 . قبيل انتفاضة الشعب ضد معاهدة بورتسموثعدة مرات، كان أشد واهم توقيف لي 

هذا العام فقط صادفته في شارع الرشبيد، وقبد ببدا علبى وجهبه انبه غبادر الكهولبة، 

وفارقته أحمل نسخة من صورة له ضممتها إلى جانب صور . وقفنا قليالً، وتحدثنا قليالً 

. ر هذه الدنياأصدقائي الكثيرين، من استمر منهم بالصداقة ومن تعالى وتنكر، ومن غاد

 .ولكن ممن اذكره بخير وهو كذلك


      شرق وغرب

الواليببات المتحببدة بعببد أن عينببت واختببارت أسببماء الببرواد الببذين سيصببعدون إلببى 

وطافبت فبوق الجبزء المسبمى بحبر الهبدوء فقبد  -ابولو-حلقت مركبتهم الفضائية . القمر

طق أول إنسان علبى ون. 0080/ 20/4هبط ارمسترونك والدِرن على سطح القمر يوم 

أمببا السببوفيت فحببين حلقببت ! هببذا هببو القمببر هبطنببا هنببا: سببطح القمببر يخاطببب األرض

 . مركبة  لحقت بها أخرى لتلتحم بها ويتبادل روادها المركبتين
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كبل فئبة تنشبق علبى نفسبها فتصببح كبتال متعبددة . ونحن ماذا؟ نحبن نبدير انقالببات

التنافس العلني له أصول محترمة . ليس شيمتنا هذا. تتنافس فيما بينها، تنافساً ليس علنيا

عند جميع من يفهم السياسة فهماً صحيحاً، فهو كغيره له الحق أن يعمل، على الوصول 

أمبا . إلى كراسي الحكم ليحقق برامجه ويثبت لشعبه انه كفؤ لخدمتبه عبن طريبق الحكبم

تعمل القسبوة الذين يأتون عبن طريبق تبدبير مبؤامرة سبرية، تتفجبر كبركبان ثبائر، وتسب

لترهب الخصوم والشعب، فتقدم وتسجن اآلالف، يَمدُها دائما أعداد مبن الغوغباء البذين 

ال يجذبهم إال الجشع وحب البطش، وهكذا تفشل الحركات التي تأتي عن هبذا الطريبق، 

. وقد يظل هؤالء مدة تطول كدهر، لكنها تنهبار أخيبراً . بعد أن يدير الناس لها ظهورهم

أحداً من الناس ال يدرك أن هذا األسلوب األهوج نبابع مبن مصبدر يبوحى  وال اعتقد إن

أما الذين يهدفون إلبى خيبر البوطن واألمبة، فهبم البذين . به، هذا المصدر هو االستعمار

يدعون إلى عمل موحد مادامت هناك بيبنهم أهبداف مشبتركة، ومادامبت فبي اتجاهباتهم 

 .فعل هذا، فإنما هو دجالوأيهم لم ي. السياسية، ومفاهيمهم االقتصادية

أنا اُشبه العاملين لخدمة شعوبهم بنيبة خالصبة، كبرواد لهبم هبدف يبغبون الوصبول 

عند هذا اتفقوا أن يتجه كل حزب . إليه، ولكنهم ال يعلمون بالضبط أي السبل تؤدي إليه

مهم إلى جهة، حتى إذا أصاب واحد واهتدى إلى الهبدف، دعبا اآلخبرين ومبا علبيهم إال 

وهذا طبعا ال يتم إال بين الفئبات التبي تتبنبى فلسبفة واحبدة  ولخدمبة طبقبة . يستجيبواأن 

إن الفئبات التبي تبرفض . واحدة هي أساس الخدمة واإلنتاج وهي اليبد العاملبة والمنتجبة

التعاون حتى مع الفئة التبي تبدعو  وتتبنبى نفبس األهبداف فإنهبا فبي الواقبع تكشبف عبن 

فيهببا يسببتمد العببون مببن أيببدي اسببتعماريين ومببا ادعبباؤه إال نفسببها بببأن القائببد والمتنفببذ 

 .من الجاهلين والمغفلين -وهذا احتمال ضعيف-تضليل، وإما أن يكون 

نحببن مببن العهببد الملكببي عرفنببا شخصببيات شبباركت فببي الحكببم إذ ذاك، وبعببد ثببورة 

ضد تموز بعدما ببدا عببد الكبريم مسبتبدا ال يبرد أن  -تحت الستار-تموز بعضها شارك 

ير إال برأيه وحده، وأضاع الوقت على نفسه، فيما شغف به من دفع الكتبل السياسبية يس

حتى إذا جاءته يد فراسة وفم لم يسلم الذين ادّعوا إنهم يؤيدون الفئة . بعضها ضد بعض

التي نباوأت عببد الكبريم، وهللا يعلبم، ِلبَم قضبي علبيهم ببالموت والبتهم الشبنيعة، وبعبض 

 .حقيربالتشهير، فانزوى كأجرب 

هناك من كان علما  ومثل فئة تقدمية في وزارة التعلبيم، ثبم نببذ النبواة واغتالتبه يبد 

وال يعلم احد كيف تخلصت تلبك اليبد ومبن هبي وأيبن ولبت؟ ذلبك مبا حبدث لفبؤاد . قذرة

والذي ينسب لنفسه فيه انه المخطط ألغتال قاسم  -الحل األوحد-الركابي صاحب كتاب 

 04، وبعد انقبالب 0080شباط  6على قاسم نهائيا صبيحة  وفشل االغتيال وتم القضاء

 .قتله مجرم كان سجينا معه بنفس الزنزانة وال نعلم ما تم بشأن ذلك القاتل 0086تموز 

فأمريكبة مهتمبة . الغرب والشرق المتحرر في تنافس في المخترعات والمكتشبفات

الشرق -يح المنافس الهام باألقمار الصناعية والبد أنها ستكتشف ما هو أهم، لتدمر وتز

وشببعوب . اعنببي السببوفيت ومببن يببدور فببي فلكببه مببن شببعوب أوربببا الشببرقية -المتحببرر
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أوربا وشبعوب أمريكبة واعيبة، وفيهبا أحبزاب ثوريبة، سبتقتفي طريبق النضبال كشبعب 

وان جاءنبا خيبر فبي  وأنا واثق إنا نحبن شبعوب آسبيا لبن نفعبل خيبرا مثبل أولئبك . كوبا

الرجبل -بعيد جداً، وكما انهارت اإلمبراطورية العثمانيبة، وسبميت المستقبل فإنه بعيد و

انهارت أيضا بريطانيبا، التبي قيبل عنهبا، إنهبا صباحبة المسبتعمرات التبي ال  -المريض

-وكانت أمريكة قبل الحرب العالمية الثانيبة ال يظهبر أن فبي فمهبا . تغيب عنها الشمس

نقطبة  05ولن ثبم ولسبن صباحب البـ هكبذا الظبن بهبا ألنهبا ببالد أبراهبام لنكب -سن طمبع

لكن أمريكة قد دخلت الحرب العالميبة الثانيبة لبتخلص العبالم مبن شبر . لتحرير الشعوب

وفببي النهايببة ظهببر إنهببا المرابببي الكبيببر، الببذي سببيطر علببى جميببع ممتلكببات . النازيببة

ر فبإذا بكثيب. ومستعمرات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا، بلون جديد مبن االسبتعمار

ظباهرهم تسببيح هلل . من رجال الشرق في آسيا وأفريقيا يَصلون إلى الحكم، بقدرة قبادر

والشبببعب وشبببتم للظلبببم واالسبببتعمار، وبببباطنهم عمبببل مبببنظم وتخطبببيط مبببنظم، لصبببالح 

 .االستعمار، وبحجة وسط بين معسكرين كبيرين فهم من أهل الحياد

دجبال  يريبد أن يغطبي علبى . وهللا إن من يدعي الحياد ال يكون إال واحد من أثنبين

الحيباد االيجبابي، وعبدم  -تيتبو-وحين أبتكر المرحبوم . حقيقته أو غبي يغرق في الغباء

االنحيبباز، قببال بعببض السياسببيين، الحيبباد االيجببابي إن أمكببن فهببو ابتعبباد عببن محاربببة 

وإال فهو درب لالنشقاقات طمعاً في شهرة خاصة ومستقلة عن . االستعمار واالستغالل

لمبببدع لهببذه الفكببرة، بعببد أن كببان واحببداً مهمبباً مببن ركببب االشببتراكية مببع لينببين ركببب ا

 .وستالين

وتببم انقببالب فببي سببوريا علببى يببد صببالح جديببد، وقببالوا إن حببافظ أسببد واالتاسببي فببي 

وان أهداف االنقالب التقارب مع البالد العربيبة وبباألخص العبراق ووحبدة حبزب . بيوتهما

واعترفببت سببوريا بألمانيببا . فببي السببودان 24/4/0080كببذلك حببدث انقببالب يببوم . البعببث

ال غرابببة، . أمببا رومانيببا فقببد رفعببت تمثيلهببا مببع إسببرائيل إلببى درجببة سببفارة. الديمقراطيببة

وهبذا ! فرئيسها وهو شيوعي خفف من تماسكه مع السوفيت، ولكنه لم يعلن الحياد االيجابي

شببهري شببباط وآذار عببام  وخببالل. الترفيببع قببد يكببون نابعببا مببن حنينببه إلببى أصببله اليهببودي

هلك رئيس حكومة إسرائيل، حيث هدمت داره بصباروخ مبن الفبدائيين وهلبك ليفبي  0080

 .لكن هذا ال يحل مشكلة أبداً . اشكول بضربة من الفدائيين

ونحببن فببي الوقببت الببذي نعلببن اهتمامنببا بقضببية . إسببرائيل يببدافع عنهببا الغببرب كلببه

ريكببا وبريطانيببا ونطلببب مسبباعدتهم لحببل فلسببطين، فإننببا بببذات الوقببت نهببتم بزعمبباء أم

القضية، وندير ظهورنا عن هيأة األمم ومجلس األمبن، وننبافق فبي عالقاتنبا مبع البدول 

االشتراكية، ونوثق عالقاتنا مع كل الدول الرأسبمالية واالسبتعمارية، وكأننبا لبم نعبرف 

  !من ركزَّ إسرائيل ومن منحها القوة ومن يساندها في مواقفها

وعلى أثر إعدامهم أعلنبت . ؟!الحبيب تم إعدام خونة جواسيس مخربين في عراقنا

وقبالوا انبه قتبل علبى يبد صببي لبه ببه . سوريا تأثرها لمقتبل العقيبد عببد الكبريم نصبرت

في عراقنا في هذا العصر ال يستطيع احد أن يصل إلى سبر وحقيقبة ! عالقة غير بريئة
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تل الحكم من هو أقوى مبنهم، تظهبر ولكن حين يفشلون أو يح. الذين يصلون إلى الحكم

انشببقاق فببي صببفوف  24/0ثببم حببدث فببي ! حكايببات ال يسببتطيع احببد أن يجببزم بصببحتها

 . إعدام وجبة أخرى من الجواسيس عندنا، أكثرهم مسلمين 29/2وفي . الفدائيين

وعرض الشخصية الالمعة عزيز الحاج في تأريخ نضال شيوعيي العبراق والبذي 

ظهر وكأنه في . ات األخيرة، وسمى منظمته القيادة المركزيةانشق عن حزبه في السنو

ندوة، ولكنها عبارة عن اعتراف بسوء تصرفه في قيادته، وأدانها بشكل مهين، وطعبن 

 . األحزاب الشيوعية وحركة البرزاني

وأذيببع بيببان الهيببأة القوميببة احتجاجبباً علببى مببا أذاعببه الملببك حسببين مببن موافقببة علببى 

ع مببن الحبل السببلمي لمشبكلة الشببرق األوسبط، وإسببرائيل إنهبا أيضببا مقترحبات الببدول األربب

نحن نعرف رأي حزب البعث حول تلبك المقترحبات، والتبي يرفضبها أيضباً . تبدي الرفض

، سبببق لببه أن ذكببر حسببين بمببا يجعببل -فببؤاد الركببابي–وأحببد أركببان الحببزب .. الفلسببطينيون

د جباء فبي الكبراس المعبروف بـب وق. العراق وحزب البعث بالذات ال يؤيد حسين بل ويتهمه

تتالت المعلومات تؤكد لنا إن هناك فئة مرتبطة بالملك حسين، وتمبول مبن " )الحل األوحد"

تمببوز،  05هببذه العمليببة مببن شببأنها أن تطفببئ ثببورة . قبلبه قببد بببدأت تعببد لعمليببة اغتيببال قاسببم

أيضبا قولبه وجباء ( وتعيد العبراق بشبكل أكيبد إلبى القبضبة االسبتعمارية الرجعيبة مبن جديبد

سيما وأننا علمنا بان الملك حسين كان في ذلبك الوقبت  ينشبط نشباطا محمومبا فبي العبراق )

ولببم تكببن (. 42وص 84الحببل األوحببد لفببؤاد الركببابي ص( )ألحببداث تغييببر فيببه لصببالحه

 ! إال باسم ابن زين -حسين-اإلذاعة إذ ذاك حين تذكره 

ممثلبي الوفبود يعبرف أن مبا ومؤتمر األدباء هبل جباء بجديبد؟ مبن يسبتمع لكلمبات 

ومبن . قالوه عن مشاكل البالد العربية، إنمبا هبو ترديبد لمبا قيبل فبي المبؤتمرات السبابقة

نتمنبى للمبؤتمرين أن يعملبوا بنصبائح : الطريف ما سمعته من المعلق في الراديو بقولبه

 !السيد رئيس الجمهورية

قبرار مبن رئبيس  يبدو في أفق السياسبة الداخليبة مبا يهبدد امبن البوطن حيبث صبدر

، احتجاجبا 25/5فبي  5من قانون السبالمة الوطنيبة رقبم  29الجمهورية بموجب المادة 

 .على تحرشات إيران

وفي الوقت الذي يفكر فيه الناس عما يتمخض عنه العالم من مواقف لصالح السبلم 

أو تهديد له، يقوم في كربالء مجموعبة مبن المحسبوبين علبى البدين بفبتح جبامع السبنة، 

وصبلوا فيبه وكبان أببرز هبؤالء المتحمسبين الشبيخ  -جامع السجاد-قوا عليه عنوان وعل

ولكن وزارة األوقاف . عبد الزهرة الكعبي وسعيد زيني، وآخرون يدعون حفاظ القرآن

الحمبد ! ردتهم عن فعلتهم فغادروا الجامع بالسيارة المسلحة، ثم عين للجامع إمام مالئبم

ولكنبا ال نتنبافس علبى . هبي كثيبرة وكثيبر منهبا ببال إمبامهلل إننا نتنافس علبى الجوامبع و

 . التوحد والوئام

دُعّي الشيخ عبد الزهرة الكعبي مرة لالنضمام إلى حركة السالم، فرفض البدعوة، 
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انه يعتبرها حركة شيوعية، وهو يعرف في الحقيقة معنى السالم وانه من أجبل الجميبع 

ولمبباذا ال تكببون . إثببارة حركببة طائفيببة لكنببه أجبباز لنفسببه. كمببا انببه لببيس حركببة سياسببية

الجوامع للمصلين من أية طائفة؟ وكيف تتم وحبدة أنباس يتفرقبون حتبى فبي أداء عببادة 

وقبد اعتقبل ! ربهم  الذين يعترف به الجميع انه رب الجميبع، ونببيهم أيضبا نببي الجميبع

يتبجحبان بطال هذا العمل وأخذا إلى بغداد، وحين عبادا بعبد أيبام كانبا  28/2/0080في 

 ولكن ما االتهام الذي صداه؟. بأنهما كانا بطلين وقد دافعا عن أنفسهما بشجاعة

 4/4/80وبسبببب موقببف إيببران مببن قضببية شببط العببرب فقببد اتخببذت الحكومببة فببي 

كان في كبربالء، . فانتصر لهم السيد محسن الحكيم -اإليرانيين-العراقية إجراء ترحيل 

الترحيببل، وزاره نائببب رئببيس الببوزراء حببردان فغادرهببا إلببى النجببف حببين علببم ببببدء 

( أوقفنا الترحيبل ريثمبا يصبل اببن الشباه للتوسبط فبي المسبألة)التكريتي فصدرت برقية 

يحباول الحكبيم أن . بينما اخذ معظم اإليرانيين يبيعبون أثباثهم وبيبوتهم ويتهيبأون للسبفر

باعبه لزيارتبه وتحمبس بعبض أت. يثيرها شعواء بتنقله ببين الكاظميبة وكبربالء والنجبف

تراشبقوا مبع الشبرطة، فهبب سبواق السبيارات فبي  -غيبر عبرب-كما إن آخرين .كوفود

ثم أصدرت الحكومة إشعار بعدم ترحيل اإليبرانيين، وتجديبد . النجف وطاردوهم بالقوة

 .وهللا اعلبم مباذا فبي األفبق مسبتقبالً . إقامة من انتهت إقامته، وقبول عبودة مبن سبافروا

فببه يببوم لعلببع الرصبباص فببي الصببحن العلببوي أيببام نببوري السببعيد وليتببذكر الحكببيم موق

 !وصمته

تعديل قبانون  -0: منها. فقد سنت تشريعات جديدة. الحكومة القائمة في نشاط دائب

-سبن قبانون جديبد باسبم  -2. اإلصالح الزراعي، خاصة ما يخص الناصرية والعمارة

فوجئنا بارتفباع أسبعار الشباي ولكن لماذا . قانون الخدمة العسكرية -0. -قانون الواجب

 والسكر واختفيا من الوجود؟

عقد مبؤتمر اتحباد الجمعيبات الفالحيبة ببغبداد، وحضبر المبؤتمر وفبود  29/4وفي 

وحبين خطبب البرئيس أشبار إلبى حجبز أمبوال . من جميبع األقطبار والبدول االشبتراكية

بعبض الكبببار مثبل، مببدحت الحباج سببري، رشبيد مصببلح، حسبن ثببامر، صبديق شنشببل، 

فمبا . هؤالء نعرف عنهم أنهم من السياسيين الذين حاربوا قاسم مبن أجبل الفكبر القبومي

على شاشة التلفزيون،  -مدحت-العميد المتقاعد  4/4/80حدا مما بدا؟ حتى عرض يوم 

. -مهدي الحكيم-، وذكر أمثاله  0089فأفاد عن اتصاله بالمخابرات األمريكية منذ عام 

وذُكببر أن البببزاز . وا عببدة جلسببات لتنظببيم حببركتهموانببه يببرأس جماعببة وأنهببم حضببر

سيعرض عن قريب، كرد على خبر نشرته جريدة الرأي العام الكويتيبة، بأنبه مبات فبي 

 .أحد سجون بغداد بشكل غامض

. ومن الصدف النادرة عنبدي أن أقبوم بجولبة، وحبب التجبول عنبدي مبن أحبب األمبور

ن ببالده، ومبا فيهبا مبن آثبار األجبداد، فالمرء في رأيي يجب أن يكون على علم بسائر شبؤو

ولكنببي ُمعببرض . ومببا ضببمت مببن روائببع، ومببا يجببب أن يعببرف سبباكنوها عببن تببأريخ البلببد

فراتببي . للبالء من جهة ومبن جهبة أخبرى إنبي احبرص أن أوفبي العائلبة مبا يلبزم لهبا علبيّ 
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المحدود، والديون تراكمت علّي بسبب مبا تعرضبت لبه مبن مواقبف وسبجون، سببب تبأخر 

يعبي، بببل حرمباني، حتببى أن بعبض المعلمببين ممبن درسببته فبي االبتدائيببة قبد بلببغ مرتبببه ترف

 .التقاعدي ضعف راتبي أو يزيد

زرت الحببي، وزرت فيببه قبببر . جببولتي هببذه حببين سببافرت إلببى محافظببة الكببوت

وقبد قتلبه الحجباج . الصحابي سعيد بن جبير وقد سعى لتشييد قبره السيد محسبن الحكبيم

. د عببرف بالشببدة والفتبك بببالعلويين مببن أهبل البيببت ومببن واالهببمببن يوسببف الثقفببي، وقب

كادت الدموع تنهمر من عيني، فانبا أمبام مرقبد مضبطهد وقيبل استشبهد بسببب معتقبده، 

 .وقد ترك الحجاج سمعة عن بطشه ضرب بها المثل

أو حاجة ثمينبة خبارج البيبت،  -مال-وعن العامة عندنا في النجف حين يضيع لهم 

يا سامعين الصبوت، أولكبم دمحم وثبانيكم علبي : ن ويسائل السامعين بقولهيخرج مناٍد يعل

وقببرأت ذات مببرة تحقيقبباً ألحببد أدببباء ....! يسببلمها إلببى ... علببى الشبباف وسببمع أو لقببي 

-يقولبون يبا سبامعين : فكبان يصبحح هبذا اإلعبالن بقولبه. النجف في األمثبال والعبادات

ألن األسبلوب فبي اإلعبالن عبرف  ذلبك -السبوط-وهو في األصل يا سبامعين  -الصوت

أيام الحجاج الذي كما عرف بقسبوته ضبد مبن ال يبوالي بنبي أميبة عبرف أيضباً ببالحكم 

فكببان النبباس إذا فقببدوا حاجببة يعلببن عنهببا معلببن . الصببارم تجبباه اللصببوص والمجببرمين

لكببن النبباس المتببأخرين بببدلوا جهببال مببنهم السببوط بالصببوت ! يببذكرهم بسببوط الحجبباج

مع ذلك فالتأريخ يذكرنا أيضباً انبه كبان يقبدر الَظبرف . فيعيد الحاجة ينبهون من وجدها

 .واألدب والشجاعة في الرأي

رغبم علمهبم . لقى القبض علبى ثالثبة مبن الشبباب اومما يروى أن الحرس الليلي  

 ولما سألهم الحرس من أنتم؟ . أن الحجاج قد منع الخروج ليال في وقت متأخر

 : أجاب األول
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 مذذذذذذا بذذذذذذين مخزوم ذذذذذذا وهاشذذذذذذم ا 

 
 تذذذذذذذأتي إليذذذذذذذه الريذذذذذذذاب صذذذذذذذا رة

 

 يأخذذذذذذ مذذذذذن مال ذذذذذتا ومذذذذذن دم ذذذذذتا 

 :وأجابالثانَ 
 أنذذا ابذذن الذذذي ال تنذذز  الدهذذتر يذذدر 

 

 وان نزلذذذذذت يومذذذذذا فسذذذذذوف تنذذذذذود 

 
 تذذر  النذذا  أفواجذذا إلذذى  ذذوء نذذار 

 

 فمذذذذذذذن م ييذذذذذذذام حذذذذذذذتول ا وينذذذذذذذود 

 
 :وأجاب الثالث

 خاد الصذفوف بنزمذهأنا ابن الذي 

 

 ويـوم ذذذا بالسذذذي  حتذذذى اسذذذتتقامت 

 
 ركابذذذذذا  ال تنفذذذذذك رجذذذذذتال  عن مذذذذذا

 

 إذا الخيذذذل فذذذي يذذذوم الكري ذذذة ولذذذت 
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وقد أمسك الحارس عبن قبتلهم ضبناً منبه، أن األول اببن كبيبر ذي سبلطة، والثباني اببن 

وتبرك أمبرهم إلبى الصبباح ليسبلمهم ! كريم مبن أجبواد العبرب، والثالبث اببن فبارس شبجاع

وحببين مثلببوا أمببام الحجبباج صببباحا، سببألهم مببن أنببتم؟ ولمببا اسببتمع . للحجبباج ليبببت بببأمرهم

فعفبى . ، والثاني ابن صاحب مطعم والثالث ابن حائبكإلجاباتهم، عرف أن األول ابن حجام

علمببوا أوالدكببم األدب ، فلببوال : عببنهم لظببرفهم وحسببن أدبهببم وفصبباحتهم، وقببال لجلسببائه

 ثم أطلقهم وانشد . فصاحتهم لضربت أعناقهم 

 كذذذن ابذذذن مذذذن شذذذ ت واكتسذذذ  أدبذذذا

 

 يغنيذذذذذذذك محمذذذذذذذود  عذذذذذذذن النسذذذذذذذ  

 
 إن الفتذذذذذى مذذذذذن يقذذذذذتو  هذذذذذا أنذذذذذا ذا

 

 مذذذن يقذذذو  كذذذان أبذذذيلذذذيس الفتذذذى  

 
وكذا يذكر أن شابا أو قارب سن الشباب دخل مجلسه ولم يسلم، وقبف كأنبه جباء ليهبزأ 

وجبرى بينبه . وحوله وجهاء البلبد. من سلطة غاشمة، ويسخر من جبار وهو في مقر حكمه

مباذا تبرون : ولمبا سبأل الحجباج جالسبه. وبين الحجاج حوار كان في غاية الجرأة والتحدي

جلسبباء أخيببك خيببر مببن : فببردّ الشبباب بجببرأة، وقببال !مببن أمببره؟ حرضببوه علببى البببطش بببه

علبى الفاسبق : تعنبي أخبي دمحم ببن يوسبف؟ قبال الشباب: قبال الحجباج!" جلسائك، يبا حجباج

الفاجر لعنة هللا، إنما أعني فرعون مصر، حبين قبال لجلسبائه، مبا تبرون أن أفعبل بموسبى؟ 

الحبوار ببين . سبالموخبرج الشباب ب. أما جلساؤك فحرضوك علبى قتلبي. أرجه وأخاه: قالوا

 . للسيد حيدر الحلي -العقد المفصل-الشاب والحجاج طويل مروي في كتاب 

يببدون ذوي مبروءة مبع . في كل العصور واألزمان يحتل رجال كالحجباج ُسبدة الحكبم

 ً وأولئبك الحكبام سبواءاً كبانوا . من يتملقهم ويخشاهم، ويصيب بوالئه وخدمته عيشباً ورفاهبا

يكبون كريمبا ومثبال السبماحة، ولكبن . باسم خليفة أو ملبك أو رئبيس والة بدرجة الحجاج أو

أما من له في أمره رأي يستمده مبن دينبه أو مبن عهبد قطعبه ذلبك  .مع من يواليه ويذود عنه

الوالي أو الخليفة أو الملك، لكنه بعد ما ثبت أقدامه، وكّون حاشيته، ورجباال اشبترى ذممهبم 

عمل إال الشدة، والعنبف، فبال يبرى ذو البدين، وذو الشبعور فانه ال يعود يست. بالمال والعطاء

بالكرامة، والعارفون بأصول الحكم، والذائدون عن مصلحة الرعية، وما لإلنسانية  هبؤالء 

نصيبهم الموت أو السجون، أو أن ينكمشوا علبى أنفسبهم متمسبكين ببرأي الحبق، ولكبن مبع 

وسبيبقى كبذلك  .ج للحباكم والمحكبوموالتأريخ مليء بمختلبف األمثبال ونمباذ. السر والخوف

ولكبن . مستغَل ومستِغل، وكادح متعب ومالك في النعبيم، سبيد وعببد. مادام المجتمع طبقات

سيرة البشرية، وتبدل أساليب المعيشة، والبنظم، مبن أيبام البرق ثبم إلبى النهضبة الصبناعية، 

لحديببد، ومنبباجم كببل هببذه التبببدالت علمتنببا، أن حكببم الرأسببمال، وملببوك الكببرم والبتببرول وا

الفحم، وحماتهم الذين يحتلون مراكز الحكم بتأييدهم ويسيطرون علبى الشبعوب فبي الشبرق 

-والغرب، بتسلط المغرمين بالحكم عن طريق عشاق الحكم والزعامة، فيسندهم المسبتعمر 

 !ثورة من أجل الشعب -حسب قواعد االستعمار الحديث

لفرنسية قضت على اإلقطاع، والثبورة الثورة ا. نحن نعرف إن للثورة معنى واحداً 

وفبي الشبعوب . البلشفية قضت على القيصرية والرأسمالية في بالد البروس ومبا يتبعهبا

. األوربية التي مبا تبزال، تحكمهبا حكومبات رجعيبة، حكمهبا لصبالح الطبقبة الرأسبمالية
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حكما  -تشيلي-نسمع عن نضال الطبقة العاملة فيها ووثباتها، وحققت الطبقة العاملة في 

ديمقراطيببا وجبهببة وطنيببة، وبمسبباندة االسببتعمار العببالمي برئاسببة أمريكببة حببدث فيهببا 

انقالب رجعي، وقاومت الطبقة العاملة مقاومة صارمة شجاعة، لكنها لم تنجح إذ كانت 

وأخببذت الطبقببة العاملببة والشببعب . فببي بدايببة أمرهببا وُسببفكت دمبباء، وأزهقببت أرواح

هي التي تهدف إلى التحول من : الثورة إذن. ن ينتصرالتشيلي يتحرك من جديد والبد أ

حكم األقلية المسبتِغلة إلبى الفئبة المسبتغَلة بقيبادة البروليتاريبا، وبنبور الفكبر االشبتراكي 

وهببذه القيببادة ال تنببافي أبببداً والمصببلحة القوميببة، شببرط أن ال تكببون مبنيببة علببى . حسببب

 .التعصب البرجوازي

ادعته من تقدمية ومبن اجبل الطبقبة العاملبة، وضبد  لقد جربت كثير من الحكومات وما

لكنها تشتري الذمم لتأييدها، فمن ال يبرقص تأييبدا . إلى كثير من هذه االدعاءات. االستغالل

وال حاجبة أن اضبرب المثبل بمبا . وثقة، وان لم يكن يعلن عداًء يصبح هدفاً للبتهم والشبكوك

ما يؤسفني ، ألني لم أعبد أثبق ببالكثير  لقيت، وأنا ابعد من يكون عن ساحات النضال، وهذا

 . وقد وجدت األكثرين يقفزون من فئة إلى فئة.... الكثير 

. بُلغت بواسطة تربية الحلة بلزوم الحضور إلبى محكمبة أمبن الدولبة 0/5/0080أمس 

فهبال سبمعت بهبذا . مع أن قرار مجلس قيادة الثبورة قبد أعلبن غلبق كافبة البدعاوى السياسبية

اُغلقببت، وتنفسببت : أجببابوا. بابببل؟ ومببع هببذا فقببد راجعببت المحكمببة العسببكريةمديريببة تربيببة 

الحكومة الحالية ما تزال تشرع قوانين وتصدر قرارات، تبشر بخير، وعسبى أن . الصعداء

 .تستمر، فالبلد الطيب يخرج نباته وما خبث ال يخرج إال نكداً 

ن عامباً ومبدة سبنّي ضمن من بلغ من العمر سبتي 0040ويبدو إني قد أدرج اسمي عام 

والصبواب  0096الوظيفة ثالثين عاماً، ذلك بسببب خطبأ فبي سبن مبيالدي، سبجل مبيالدي 

ذلك ألني إنما عدت إلى الوظيفة ألستوفي حقي الذي ضباع ببين فصبلي وحرمباني . 0000

ولكن بعض ذوي المحضر الطيب، طلب تأجيلي فانا لم أسبتوف . منه حتى وأنا في الوظيفة

مببن الببدرجات التببي فبباتتني، إذ فصببلت فببي العهببد الملكببي، وحببين عببدت حقببي فببي الخدمببة 

 0085ومبن ثبم فصبلت عبام  0080ثم سحبت يبدي بعبد انقبالب شبباط . حرمت من الترقية

وطالببت باعتببار مبدة الفصبل . 0086/0080ولم اعد كسواي إال فبي بدايبة العبام الدراسبي 

ينمبا أعيبد البذين حكمبوا معبي وأدينبوا ب! خدمة ألغراض التقاعد والترقية والعالوة فلم اُجبْ 

وقبدمت كثيبر مبن العبرائض فلبم البق اسبتجابة . باعترافهم، واعتبرت لهم مدة الفصل خدمبة

وال يحزننبي األمبر لبو أن لالتهبام . وال رداً وكأن الجهات المعنية متأكدة مبن صبحة االتهبام

 . صحة

ا وتهيبأ لعمبل مبا يلبزم أنا فرح أيضا بمناسبة حصول ولدي دمحم على زمالبة إلبى بولونيب

الكبيببر تخببرج مببن كليببة . اثنببان مببن إخوتببه وصببال إلببى مبتغاهمببا. مببن جببواز سببفر وغيببره

األول علبى جهبودي ومتباعبي، أمبا . التربية، وتخرج األخر منها أيضاً، ولكن شبتان بينهمبا

ا معلمب-الثاني فبنشاطه وهمته ومساندتي له للنجاح بمراجعة الدائرة الخاصة ألمور التعيبين 

أخببوهم هببذا األصببغر، صببار عببامال فببي معمببل . ليكببون فببي النهببار طالبببا جامعيببا -مسببائيا
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سباعة فبي اليبوم مبن أجبل أن يجمبع مبا يمكنبه للسبفر  08التعليب، وعمل بسكينة وصببر لـب 

 .الذي كان ينتظره بعد عدة محاوالت فاشلة

. أنظبر: القلت مالبك؟ قب. كاتب الطابعة يضحك. أنا في هذه الساعة كنت في المستشفى

ً  049تأملببت علببى الطابعببة أمببر إداري مفبباده إن المسببتخدم يضبباف إلببى راتبببه  وأثنبباء . فلسببا

قلببت . الطبببع أوعببز إلببي اآلن مفاجببأة انببه عببين بوظيفببة براتببب قببدره مئببة وخمسببين دينببارا

بينما لو جبرد راتببي مبن الزوائبد واإلضبافات . -دينار-احذف فلسا واكتب بدال منها . البأس

عبن . لما كان أكثر من سبعة وثالثبين دينبارا -حسب نسب معينة-ت بها الحكومة التي تفضل

 !حكمتك يا رب. خدمة قدرها ثالثون عاما إال أربعة شهور
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  (2)تقديم من احملقق
بببين مخطوطببات الوالببد طيببب هللا ثببراه وجببدت كلمببة كتبهببا بمناسبببة إحببدى المببباراة 

(. ُمدَِرستي وكتابي ودمبوعي)بعنوان  -0088عام –الخطابية بين مدارس محافظة كربالء 

وقد وجدت ضرورة نشرها اآلن، بعبد أن . كتبها استجابة لطلب مديرة إعدادية البنات حينها

سببتويات الطلبببة وربمببا فببي مسببتويات األسبباتذة مببن كببال الحظببت التببردي والتببدهور فببي م

الجنسببين، وحتببى فببي طبيعببة العالقببة بببين الطالببب وأسببتاذه، بسبببب الظببروف الصببعبة التببي 

عاشها شعبنا من حروب عبثية لم نجن منها سوى الدمار والخراب في البنى التحتية وحتبى 

هبذه الحبروب العبثيبة الغيبر خراب العقول ودمار نفسيات الناس بسبب المآسي التي تركتها 

إضافة إلى الحصار االقتصادي كعقاب لنظام دكتاتوري مستهتر بمصالح الشبعب . مسؤولة

وأصبببح حصبباراً علببى هببذا الشببعب . وقببد جبباء هببذا الحصببار ليزيببد الطببين بلببة. والببوطن

 . الصبورالمكافح ال حصاراً على نظام دكتاتوري متسلط على رقاب الشعب

ضريبة إضافية زادت مبن تخلفبه عبن ركبب الشبعوب وأعبادت ومن جديد دفع الشعب 

ثم جاءت أمريكبا بعنجهيتهبا المشببعة ببروح الكباوبوي . شعبنا إلى الخلف قرون من التخلف

معالجة المشاكل، وفضلت شن الحرب إلسقاط نظام صبدام وتخلبت عبن كبل الحلبول  بحجة

ض القببوى السياسبببية ولألسببف وجببدت أمريكبببا تشببجيعاً مببن بعببب. العقالنيببة لتغييببر النظبببام

هبببذه –المعارضبببة القصبببيرة النظبببر لتنفيبببذ مخططهبببا فبببي إسبببقاط النظبببام، دون أن تعبببرف 

وقببد (. النظببام الببديمقراطي البببديل)تفاصببيل المخطببط األمريكببي فببي تأسببيس  -المعارضببة

حذرت قوى ذات تأريخ نضالي عريق في الحركة الوطنية وذات تجربة غنيبة مبن مسباوئ 

اه نحببن المغتربببون فببي بلببدان االغتببراب وتظاهرنببا ضببد هببذا كمببا عارضببن. هببذا المخطببط

وقبد سبخر الببعض مبن ضبعيفي النظبر ( ال للدكتاتوريبة ال للحبرب)المخطط رافعين شبعار 

وعديمي الثقة بقدرات الشعوب وبإمكانياتها، وأستسبهلوا إسبقاط النظبام عبن طريبق الحبرب 

لهبم وأطمباعهم لتبذوق الكعكبة، وقد تناسوا، بسبب الغشاوة علبى أعيبنهم وجه. وبأيدي الغير

إن إسقاط النظام بحرب جديبدة سيضباعف المآسبي ويخلبق مشباكل جديبدة وأعبباء ال تطباق 

واآلن شعبنا يحصبد هبذه النتبائج بسببب غبرور وجهبل وطمبع . وليس من السهولة معالجتها

وهبم اآلن ينهلبون مبن . ونفاذ صببر بعبض القيبادات السياسبية و الطبارئين علبى المعارضبة

 .ت المخابرات األمريكية رواتباً ومعونات شهرية وسنويةبركا

من المشاكل التي ورثها شبعبنا بسببب الحماقبات واألخطباء التبي ذكرتهبا، مبن حبروب 

عبثية، وحصبار اقتصبادي، وحبرب إلسبقاط النظبام الصبدامي ومبا رافقبه مبن تبدمير للبنبى 

المبببدارس . خلفبببةالتحتيبببة لمؤسسبببات الدولبببة، ورث شبببعبنا مؤسسبببات تربويبببة متهرئبببة ومت
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مببدمرة، الكهرببباء ال يفببي بالحاجببة الضببرورية، المببباء الصببحي غيببر متببوفر فببي معظبببم 

 المسبؤولينالمدارس، التلفونات غير متوفرة، الكتب ومناهجها تتغير حسبب تغيبر وأمزجبة 

. وال تتوفر في الوقت المناسب، األساتذة يحتارون في إيجاد المكبان المناسبب لطببع أسبئلتهم

سبببرقة األسبببئلة الوزاريبببة وتوزيبببع اإلجاببببات علبببى أنصبببار األحبببزاب الدينيبببة اإلشببباعات ب

ً كبل هبذه ...  المتنفذة، تحطم معنويات الطلبة كبل هبذه . تسبيء لسبمعة التعلبيم عربيباً وعالميبا

المشبباكل إضببافة للمشبباكل االجتماعيببة واالقتصببادية التببي تببؤثر علببى الجميببع سببلبياً وتتببرك 

ض نفسية وضغوط تدمر أعصاب الطالب والمدرس واألهبل آثارها الجانبية من كآبة وأمرا

 .على السواء وتؤثر سلبياً على قدرات الطالب االستيعابية وقدرات المدرس التدريسية

وال ننسى كثرة العطل بالمناسبات والشعائر الدينية والتي تؤثر تأثيراً كبيبراً علبى قبدرة 

األسبباتذة ممببن عاشببوا النظببام  األسببتاذ الجبباد فببي انجبباز برنامجببه الدراسببي فكيببف لبببعض

الصببدامي وقببد شببجعهم علببى الرشببى وجبايببة المببال مببن طلبببتهم بببدون رحمببة، وزرع فببي 

وفببي ظببل هببذه األوضبباع السببيئة والتببي يببدفع . نفوسببهم الببروح الطفيليببة وخيانببة الضببمير

ضبريبتها الطالبب واألسببتاذ وعوائلهمبا، ببرزت علببى السباحة التربويبة مشبباكل جديبة يجببب 

ها لمعالجتها معالجة تربوية وعلمية يتصدى لها أناس عرفوا بالنزاهبة والخببرة التوقف عند

 !. التربوية وعلماء اجتماع ونفسانيين

لقببد وجببدت فببي كلمببة الوالببد هببذه التببي كتبهببا قبببل نصببف قببرن تقريببباً ضببرورة إلعببادة 

 مببع العلببم أنببه خببص. نشببرها عببّل يسببتفاد منهببا األسببتاذ والطالببب والمسببؤولين عببن التربيببة

وخاطب فيها الُمدَِرسة والطالبة ولكنبي أرى أنهبا تخبص الجميبع ذكبوراً وإناثبا وهبي تحكبي 

معاناة الطالبب فبي وقبت لبم تكبن فيبه مشبكلة بالكتبب واللبوازم والمبدارس ومسبتلزماتها وال 

إنهببا نصببيحة مربببي شببهدت لببه السبباحة . الببخ.... بالكهرببباء والمبباء واألمببن والطائفيببة وووو

ببالمواقف النزيهبة والشبجاعة، وبسببب تلبك المواقبف عبانى مبن الحيبف  التربوية والوطنيبة

وسوء المعاملة وتعرض للفصل والتعذيب والسجون، ولكن كلماته ونصبائحه سبتبقى خالبدة 

ففي كلمتبه هبذه توجيهبات حريصبة ومجرببة تعبالج العالقبة . تضيء الدرب لألجيال القادمة

الموضببوعة ضببمن خطببط علميببة تربويببة، بببين الطالببب وأسببتاذه، ودور المنبباهج التعليميببة 

ودور البيئة العائلية والمجتمع على الطالب وأستاذه، لذلك وجدت ضبرورة نشبرها فبي هبذه 

 .الظروف التعيسة التي تمر بها عملية التعليم في العراق

أهدي هذه المقدمة المتواضعة لروح والدي الذي فارق الحياة وهو في حسبرة لحرمانبه 

لحظة وفاته ومواراته الثرى أو حضبور  بجانبه لعقود أو أن أحضر وحرماني من أن أكون

 ؟!فاتحته، هكذا شاء الفاشيون

 حممد علي الشبييب: احملقق

 العباسية الشرقية/السويد

 1001-20-11 
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        (1)ُمـدَِّرَسيت وكتابي ودموعي

 .وأدعو لكّن بالخير والرفاه والموفقية. اُحييكن! مدرساتي الكريمات

أدري وأنا أقف أمامكن، ألتحدث قلبيالً، حبديث الشبجيرة لغارسبها، والزهبرة  لست

لسبببت أدري أأفبببي الحبببديث حقبببه، أم يقصبببر البيبببان؟ أيجبببري حبببديثي علبببى . لمتعهبببدها

 مسامعكن مجرى النهير العذب في الساقية؟ أم يتعثر فيتعكر؟

وربمبا  (ُمدَِّرَستي، وكتبابي، ودمبوعي)جعلت عنوان كلمتي ! مستمعاتي الكريمات

 وما شأن الدموع في الموضوع؟: فتقلنّ . تساءلتنَّ عن ثالثة األثافي، في كلمتي

وأن كنبت أعتقبد أن الحبديث عبن . سوف لن أبدأ الحديث عن هذا، فقد جعلتبه آخبره

 .الدموع محبب وشيق، وليس بغريب على األسماع

ي ُمدِرسبةً فأنبا ال أعنب( ُمدَِّرسبتي)وإذا بدأت الحبديث عبن أول كلمبة مقدسبة عنبدي 

فكل مدرسة تضمها جدران المدرسة، عندي لها نفبس الحبق، وعلبّي لهبا واجبب . بعينها

بعيدةً عن كل نوع آخر مبن . انه احترام الطالبة لُمدَرستها، وحب البنت ألمها. االحترام

الُمدَِرَسببةُ أم ، بببل هببي أحنببى مببن األم، ألن األم كثيببراً مببا تتغلببب عنببدها عاطفببة ! الحببب

ويسبتلزم . لى واجب التربية، الذي يعتمد على العلم والعقل، وأصبول التربيبةاألمومة ع

 في بعض األحيان القسوة واإلرغام؟

وأعتقد أن حبالوة ذكبرى التلمبذة مبا تبزال تتبردد لبديكّن فبي . باألمس كنتن طالبات

وحببين تعببرض عثببرة طالببة، أو متاعببب ومشبباكل فببي . نكباٍت وُطببَرف، وشببوق فببي لبذة

وتكببدس مببواد العلببوم، أنهببا وال شببك تعيببد أيضبباً لكببن ذكريببات أيببام صببفوف الدراسببة، 

 . التلمذة

بعضبها يزخبر . ولذا ليس من المسبتغرب أببداً أن تبرين نمباذج شبتى مبن النفسبيات

بالعقببد، وبعضببها منبسببط يزهببو كالريبباض، أو وجوهبباً بعضببها مقطببب كالليببل البهببيم، 

عبي مبا تتلقبى، فيشبيع فبي نفبس وآذان تتلقبف مبا تسبمع، وت. وبعضها كنور القمر البهبي

 .الُمدَرسِة البهجة والسرور، والتفاؤل بجنًى طيب وثمر يانع

انبه مبا يبزال ينبوء تحبت عببئ التقاليبد عبن أجبدادنا ! والبيت؟ آٍه من البيت العراقبي

إن التقاليبد االجتماعيبة ال يقبوى . وجداتنا، رغم تبدخل العلبم الحبديث، والتربيبة الحديثبة

العلم الحديث وال التربية الحديثة انهبا حتبى اآلن أقبوى منبه، وأشبد  على الوقوف أمامها

صرامة، بحيث يندحر أمامها كل ما تعلمنا من قواعد لتنظيم الحياة، وكل ما فهمناه مبن 

 .حق للفرد في الحرية واالستقالل، ولصالح المجتمع واإلنسانية

درسبي والتعليمبي واجبب والمرأة؟ ُمدَرسةً كانت أو طالبة، يضاف إلى عبئ واجبها الم

وإذا ! فويل المتزوجة من حماتها إذا كانت تسباكنها، وويبل الطالببة مبن أمهبا. البيت وخدمته

ما تزاحم عبئ البيت على الُمدَرسة أو الطالبة مع مبا تتطلببه الَمدْرسبةُ مبن تحضبير وتهيبؤ، 
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 ً لُمدَرسبِة، عند هذا ويبل الطالببة مبن ا. وضغط على األعصاب، وسبب لها توتراً واضطرابا

. وويل المدَرسة من الطالبة، وقد وقفت كشبح خبال مبن الحيباة، سباكن ال عبن أدب واحتبرام

 !أو ثائرة بدافع االستهتار

لتبحبث عبن العلبة . نظراتها تعببر، انهبا تطالبب الُمدَِرسبة كبأم روحيبة، وطبيببة نفسبانية

أمبا إذا . ، والبنفس المتألمبةبتتبع األسباب، وتلمس لها الدواء، تسكبه بلسماً في القلب المكلبوم

لببم تعببالج إال بالتنكيببل، واألزمببة النفسببية إال بمببا يزيببدها تعقببداً، فعنببد ذاك نقببول للفببالح فببي 

أنك أكثر حكمة وأوسع صبراً، فبي مبداراة النبتبة وتعهبدها، فبي حبين ال تملبك غيبر : أرضه

 .تجربة ورثتها عن أبيك وأسالفك

مببا أجلكببن وأعظمكببن، وأنببتن تنهضببن . مبباتُمدَّرسبباتي الفاضببالت، ومربيبباتي الكري

أنهببا مسببؤولية خلببق مجتمببع أفضببل، بتكببوين األم . بمسببؤولية هببي أعظببم مببن كببل مسببؤولية

 !الفضلى

إنمببا هببو . جهببادكنَّ هببو الجهبباد الحببق، وميببدانكن هببو لببيس الكتبباب ومببادة الببدرس

قديمبة مجتمعنا الذي يعبج بالمتناقضبات، وتتصبارع فيبه مختلبف االتجاهبات، فالتقاليبد ال

والتربيبة الحديثبة التبي . والتبي تبزدري ببالمرأة ومقامهبا. التي ما تزال مهيمنة مسيطرة

 !نصائح في األقوال والخطب -فقط–نقرؤها بين دفّات الكتب، ونسمعها 

وبين تيار المدنية الذي لفنبا ببهرجتبه وزخارفبه، فأعشبى أبصبارنا، وخلبب ألبابنبا، 

ل، وقبل أن يؤتى الزرع اُكلَه، حبا سليماً مبن اآلفبات ذلك ألنه سبق إلينا قبل العلم والعم

 ً  .والجراثيم؟ ومن قبل أن نتهيأ له روحاً وعقالً ويداً عاملة، واقتصادا منظما

غببداً إذا أنهينببا دراسببتنا، وانخرطنببا فببي سببلك الخدمببة االجتماعيببة، معلمببات، أو 

ة عذبببة لقيناهببا مدرسببات، محاميببات أو طبيبببات، أو مهندسببات، فلببن ننسببى أبببداً ابتسببام

بصبوت يبنم عبن حنبو وإشبفاق، تخبرج . منكن، ساعة هفوة، وتلقينا عنها نصيحة غالية

 .عن قلب كريم، إلى عقل بسيط، ورأس صغير

تكون لمستقبل حياتنا مثالً ونبراساً نستضيء ببه فبي . فاالستقامة في أقوالكن وأعمالكن

ا نقتدي بالطيبات، تنطببع فينبا أيضباً ولكنا كم. طريق الحياة الجديدة، وقدوة حسنة نتحلى بها

أضدادها، فلن ننسى أيضباً عبوسباً فبي وجبوه بعبض، وابتسبامات توجبه ألخريبات، وإقبباال 

على بعض وأعراضاً عن اُخريات، اهتماما بهذه، وإهماال لتلك، وكلنا نبات يجب أن يسبقى 

 !من ماء واحد

لببذي كببان يقببال عنببه هببذا ا! وحببديث الكتبباب يببا سببيداتي المدرسببات، حببديث ذو شببجون

نراه نحن الطالبات، جليس محنٍة، وقرين أذًى، فبإذا دفعنباه ( وخير جليس في الزمان كتاب)

سبتذلل لنبا صبعابه، وتوطبد  -الُمدَِرسبة–بعد معاناة له في الليل، نعلل النفس، أن أُّمنا الرؤوم 

واشبهد . ونمقتبهلنا أكنافه، وتوضح غوامضه، وتعيد لنا الثقبة ببه وتحبببه، فبال نعبود نكرهبه 

 .اننا مع كتبنا هذه لفي محنٍة ما بعدها محنة: هللا ورسوله

فبنحن فبي محنبة قاسبية مبن كثبرة البدروس، . ولعل حيرتكن بها تشببه نوعبا مبا حيرتنبا
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( أي)والمببواد، بببين العربيببة وقواعببدها، ووجببوه معبباني كلماتهببا وأوجببه أعرابهببا، وعببذاب 

أمبوت وفبي نفسبي شبيء مبن : ال عنها أحبد النحباةتلك التي ق. وأطوارها( حتى)وتلونها، و 

( ص)و( س)ولو كان رحمبه هللا فبي أيامنبا هبذه لمبات جزعباً فبي ريعبان شببابه ببين ! حتى

ومختلببف . وببين مطالعبة الكتباب وحبل التمبارين( جتبا)و( جبا)الجببر والمثلثبات ومعبادالت 

 . العلوم والفعاليات

إلبى األببد بعبد أن أنشبد ذات يبوم أن تلميبذاً تبرك المدرسبة : سمعت حكاية من أخبي

 : هذا البيت وهو من نظمه وتلحينه -الجبر–أمام مدرس 

 بربذذذذذك يذذذذذا كتذذذذذاب الجبذذذذذر يذذذذذل لذذذذذي

 

 !أال تسذذذذتطيع سذذذذكني فذذذذي القبذذذذورا 

 
فمتبى يبتمكن . والشكوى لم تكن فبي الحقيقبة مبن علبم الجببر، إنمبا هبي مبن الكتباب

ومتبى تشبفع . وجعلهبا سبهلة ميسبرةالمختصون والمتمكنون من التبأليف بتبسبيط المبادة 

فال خير في علم تُحشى به األدمغة نظريات جافبة، . بعض الدروس العلمية بالمختبرات

 .تتبخر بأسرع وقت، فال يربح منها الطالب سوى الضنى والمتاعب

 .سيداتي املدرسات، مستمعاتي الكرميات
أبببدأ  -الُمدَِّرسببة والكتبباب-أثنببينلقببد أطلببت علببيكن، وهنببا بعببد أن أنهيببت الحببديث عببن 

ومبن أيببة عبين يبا تُبرى؟ العيببون . متبى تكببون البدموع مبؤثرة ونافعبة! الحبديث عبن البدموع

أم !". يبا نباس عيبون البزرك عيبون حسباد: "الزرق؟ هذه تهجوها أحبدى مطرببات اإلذاعبة

 :الخضر التي قال عنها نزار القباني

 ال تذذذذذذذذِمن ا عذذذذذذذذين إن سذذذذذذذذالمت

 

 خ ذذذذذذر أمطذذذذذذارا صذذذذذذحوا النيذذذذذذون ال 

 
 : وأبو الطيب المتنبي يقول

 ومذذا كنذذت ممذذن يذذدخل النشذذق يلبذذه

  

 !ولكذذذـن مذذذن يبصذذذر عيونذذذك ينشذذذق 

 
فالشبعراء . ما أردت التحدث عن العيون، إال أن العالقة بينها وبين الدموع أساسبية

الببذين وصببفوا الببدموع وانخببذلوا أمببام قطراتهببا، مببا كببان انخببذالهم إال مببن العيببون التببي 

 .هذا السالح الذي يجمع بين قوة الفتك، ومنتهى الرقةجردت 

 !اني عبد عينيك فال تنبئي الليل بهذا الخبر: نزار قباني يقول

فأنه يرى أن للدموع لغتهبا الخاصبة وتأثيرهبا المسبتقل . أما الشاعر إليا أبو ماضي

 : فيقول. من أية عين كانت

 اَدمذذذذذذذوعي خذذذذذذذٌل ودمنذذذذذذذك شذذذذذذذ دٌ 

  

 

 !سذذذذذذذذذِددوبكذذذذذذذذذائي ذٌ  ونوحذذذذذذذذذك  

 
مهما يكن من أمر، فان الدموع عند الناس والشعراء أجمعين لغة الشعور الطباغي 

 .سواًء في الفرح أو األحزان، في حالي الضعف أو القوة
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 دخذذذذتل السذذذذترور علذذذذـي حتذذذذى أنذذذذه

  

 مذذذذن عبذذذذم مذذذذا يذذذذد سذذذذرني أبكذذذذاني 

 
 يذذذذاعين يذذذذد صذذذذار البكذذذذا لذذذذك عذذذذادة

 

 تبكذذذذذين فذذذذذي فذذذذذر  وفذذذذذي أحذذذذذتزان 

 
 : أحدهم يقول. أو تعبير عن الندم وطلب الغفران

 أتتنذذذذذذذذذذذذذي تذذذذذذذذذذذذذِنبني بالبذذذذذذذذذذذذذتكاء

  

 فذذذذذذذذذذذذذأهال  ب ذذذذذذذذذذذذذتا و بتأنيب ذذذذذذذذذذذذذتا 

 
 تقذذذذذذتو ، و فذذذذذذي يول ذذذذذذا حشذذذذذذتمةٌ 

 

 !أتبكذذذذذذذي بنيذذذذذذذتن ترانذذذذذذذي ب ذذذذذذذتاا 

 
 إذا اسذذذذذذذذذتنذبت  يذذذذذذذذذركم: فقلذذذذذذذذذت

 

 أمذذذذذذذذذذذرف الذذذذذذذذذذذدموع بتتأنيب ذذذذذذذذذذذتا 

 
 :األندلسية قديماأو سالحاً ترد به العوادي، كما تقول زينب الشاعرة 

 ولمذذذذذا أبذذذذذى الذذذذذتواشون إال يتتالنذذذذذتا

  

 ولذذيس ل ذذتم عنذذدي وعنذذدح مذذن  ذذار 

 
 وشذذذذذنوا علذذذذذى  ذاننذذذذذا كذذذذذل  ذذذذذارة

 

مذذذاتي عنذذذد ذاح وأنصذذذاري   ويلـذذذْت حا

 
 رميذذذذذذت م مذذذذذذن مقلتيذذذذذذك و أدمنذذذذذذي

  

 

 ومن نَفَسذي بالسذي  والسذيل والنذار 

 
سبباخنةً، تببدك فضاضببةَ الببدمع عنببوان الرقببة، هببو الشببعور يسببيل قطببراٍت دريببةً 

 .المسبب، فتحيل صالبته إلى هباء، وجبروته إلى انهيار

 :لم يجد أحد الشعراء تشبيها لرقة حبيبته غير قوله

 اَرش  مذذذذذذذذذذذذن دمنذذذذذذذذذذذذة شذذذذذذذذذذذذتينية  

 

 تبكذذذذذذي علذذذذذذي بذذذذذذن أبذذذذذذي طالذذذذذذ  

 
 :فيقول -بدوي الجبل–أما الشاعر 

 أنذذذذذا لذذذذذم أدري ييمذذذذذة الذذذذذت

 

 هذذذذذذذو كنذذذذذذذز عرفذذذذذذذت مذذذذذذذا

  

 فيذذذذذذذذذذذذذه لمذذذذذذذذذذذذذتا أ ذذذذذذذذذذذذذنته 

  

 دمذذذذذذذذذذذذع حتذذذذذذذذذذذذى فقدتذذذذذذذذذذذذه 

 
 هذذذذذذذو كنذذذذذذذز عرفذذذذذذذت مذذذذذذذا

  

 فيذذذذذذذذذذذذذه لمذذذذذذذذذذذذذتا أ ذذذذذذذذذذذذذنته 

 
 واِلذذذذذذذذذذذذهٌ مذذذذذذذذذذذذن بنذذذذذذذذذذذذتد

 

 كفذذذذذذذتري بذذذذذذذه يذذذذذذذد عبدتذذذذذذذه 

 

 من أي من تلك يا ترى؟! وادمعي أنا، أنا التلميذة 

. وعنبد درس أسبمع وأرى. كبل سباعٍة أمبام مدِرسبةٍ . اني أقضي النهار في حركة دائببة

أمببي بمسبباعدتها ومعاونتهببا، غسببل فببإذا انتهببى وقببت الببدرس، وعببدت إلببى البيببت، طببالبتني 

! الثيباب أو األوانببي، أو أعببداد غرفببة االسببتقبال، أو كببي المالبببس، أو أشببياء مببن هببذا القبيببل

 .هاجمت، تربية المدارس، وترفع البنات على بيوتهن وأهليهن. وإذا ما رفضت واعتذرت

عشبر و" رتببة"وأروح أعتذر، بعشرين صفحة من التأريخ والجغرافيبة تطلبهبا السبت 

مبع اسبتظهار أبيبات "...." تمارين من موضوع في كتاب النحو حسب أمر مدرسة العربي 

االقتصبباد –وانتظبارا لصبداع عنيببف بسببب . مبن النصبوص، وموضببوعاً مطبوالً مبن النقببد

. ، وزوغببان العيببون بببين أرقببام الرياضببيات، وصببفحات درس العلببوم واألحيبباء-السياسببي
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ً ولكن كل هذه األعذار لم تجدني نفع  !ا

واألمهات قلبوبهن )عند هذا ألجأ إلى دموعي، ألصد أمي عن تحاملها وأوقفها عند حد 

قبراءة –اكبد عينبي فبي هبذا . أقبلت على كتببي. وإذا سجى الليل، وبعد تناول العشاء(. رقيقة

ً )أعبالج هبذا . وفي آخر بصوت عبالٍ  -صامتة وربمبا وجبدت نفسبي . وآخبر اسبتيعابا( درخبا

تلببك الجهببود التببي بببذلتها فببي الليببل، قببد فشببلت، فببأتعرض لتببوبيخ عنببد الصببباح، بعببد كببل 

وربما تلقيت في االمتحان درجبة قريببة مبن النجباح، فهنبا أسبكب . ُمدَِرستي وتأنيبها ولومها

وإذا كانببت دمببوعي قببد ردت أمببي عببن تأنيبهببا، فأنهببا لببم . الببدموع غببزارا، وأرسببلها مببدرارا

صبمت مطببق مبن زميالتبي، أنبه التعبيبر الحبزين  وال أرى غير. تجدني نفعاً أمام ُمدَِرستي

 .عن عواطفهن

ُمدِرستي العزيبزة، ثبالث درجبات أو : لو ترجمُت دموعي التي أغرقت أجفاني، لكانت

ست تضاف إلى ما أستحق ترفعني إلبى النجباح، وتبوفر علبّي وعلبى أسبرتي عامباً يقتضبي 

 .خرىخسارة جديدة في المالبس واللوازم المدرسية، والمتطلبات األ

أذن الرتفعببت درجتببي مببن ! وأقسببم لببو أن دمببوعي تلببك أسببكبها أمببام أسببتاذ جببامعي؟

األربعين إلى السبعين
(0)

وأنبا واثقبة أنهبا . أما ُمدَِرستي فلم تجد دموعي إلى عواطفها سبيال! 

الحبق أن األمبر كمبا . تحمل بين حنايا ضلوعها قلب األم الرؤوم، وعاطفبة األنثبى الحساسبة

ومببا دامببت دمببوعي لببم تُجببِد شببيئا فببالَُوّلِ وجهببي نحببو  -المتشببابهان يتنببافرانالقطبببان –قيببل 

 .كتابي وطاعة ُمدَِرستي، واسلم عليكم

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف املواقع االلكرتونية ( مدرسيت وكتابي ودموعي)كتبو هذا التقديم عندما قررت نشر كلمة والدي  -(2) 

بعد سن اطلعو على التدهور املزري الذي سصهاب العمليهة التعليميهة والرتبويهة يف العهراق منهذ النظهام الصهدامي         

وجدت إضافتها ضرورة فهي توضهك  وبالرغم سن والدي مل يضم هذه الكلمة إىل ذكريات  فاني . ولغاية اليوم

 . احملقق/ كما وضعو العنوان الذي لط  الوالد بقلم . جبالء مفاهيم الوالد الرتبوية
وقد كلفو مديرة إعدادية البنات من . تقيم مدارس احملافظة سيام الربيع مباراة يف اخلطابة ونشاطات سلر -(1)

فكتبههو هههذه الكلمههة يف . بههاراة بههني الطالبههاتسن سكتههب كلمههة تلقههى يف املدرسههة لههالل م -نههوال–ابههنيت 

سلقاها سحد ( بيتنا والشارع واملدرسة)سنا كتبو ما يشب  هذا بعنوان  -احلسني–ويف مدرسيت . 21/1/2111

فنالهو مدرسهيت   . ههو اليهوم املهنهدس غهت كهاظم الطيهار       -17/11العهام الدراسهي   –تالمذتي يف السادس 

 .اجلائزة األوىل
طلبو سحدى زميالتي يف الكلية سن سسعفها باإلجابهة  : قال ه  عبد الكريم األمنيه األستاذ  قّص علي صديقي  (1)

وحني وزع علينا األستاذ نتائج . وقدمو مبا ارجتو. عن بعض األسئلة، وسوضحو لي ما استعصى عليها استيعاب 

 !نكتة كانو درجتها سعلى من درجيت، مما اضطرني سن سصارح األستاذ عن ذلك بشكل: االمتحان
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 املربي الراحل علي الشبييب. 2/22/2170مدرسة أبو سفن االبتدائية يف / الصف اخلام 

 وعلى يساره أحد زمالئه املعلمني









 "ابو سفن"املربي الراحل علي الشبييب يف طريق عودته إىل عائلته من مدرسة  2/22/2170








 ه يف جلسة لتناول الشاي عصراتالراحل يتوسط ابنته نوال وزوجاملربي . 2177خريف 
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 للذكرى أهداها  1/21/2111يوم اجلمعة " حياتنا"آخر صورة للوالد الراحل يف استديو 

 .مع األبيات املدونة لعائلته وهي حتمل معاني سامية كانت تتميز بها أخالقه كأب ومربي

 

 !للذكـرى

 تذذذذذذذذذذذذكروا كذذذذذذذذذذذأنني بتيذذذذذذذذذذذتنكم

  

  ذذذذذدا  إذا أصذذذذذبحت فذذذذذي رمسذذذذذي 

 نحذذذذذن كنبذذذذذت ا رد الباذذذذذـد مذذذذذن 

 

 حصذذذذذتاد  إن صذذذذذتار فذذذذذي  يذذذذذبِس  

  ذذذذم أ فذذذذتروا لذذذذي إن  تذذذذذكرتموا 

  

 

 إِسذذذذذذذتاءة  منذذذذذذذـي لذذذذذذذذي  حذذذذذذذتِس  

 فذذذذذذذذتلستا إاـل والذذذذذذذذدا   مشتفذذذذذذذذتقا   

 

 أخشذذذذى علذذذذيكم وخذذذذتزةَ ال مذذذذِس  
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