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تـابع شيـئا من الـتجربـة.. جتربـة الكـتابة حتمل رسـائلي الى جمـهورنـا ا
ـواجهـة.. مواجهـة القـبح والبـاطل بحـثا عن اجلـمال واحلق. وشيـئا من ا
ولهـذا بعت سـيارتي وطـبعت كـتابي (عـزيز عـلي.. اللـحن السـاخر) الذي
سـارح.. واالستهـانة بـالغنـاء وحتويله ـونولوج مـن االداء على ا ارتقى با
زري.. حلن بـسيط وكلمات سـاذجة وهناك صنف اقرب الى هذا النوع ا
هرج مـثل محـمود شكـوكو رحـمه الله. عزيـز علي اسـتحدث الـغناء الى ا
ونولوج. حلن جديد وكلمات جميلة وايقاع وصوت. السياسي وارتقى با
كان غناؤه تـربويا. يـغني عن الوطن وطـوره في الوطن العـربي. اقول اننا
وسـيـقي. والـغنـاء اصـلح نفـوسـنا هـذبـها من ـصـلح ا ايضـا ابـناء ذاك ا
ــقـام الــعـراقي في قــلـبه احلـرمــان والـوجع والــسـجع في صــوت قـار ا
الباكي وصوته الوجـعان وفي حبه الذي يـدمع الع فيـبكينا. مـحمد عبد
الـوهــاب اذ غـنى عن الــشـرق وعن اجلــنـدول وقــصـائـد خــالـدة لــشـعـراء
وسيقى والشعر معا خالدين حيث كان مربيا ينشئ اجياال على تذوق ا
ووسيلـته الى ذلك صوته الـعجـيب وكذلك ام كلـثوم مع احـمد رامي الذي
زار الـعراق وكـان مع عـبـد الـكـر الـعالف اعـظم من كـتب االغـنـيـة فـيـما
اذا تنكروا له? حتى كان محمد القباجني مؤسـسة غنائية قائمـة بذاتها. 
في الدين كان مـتلـزما فـبنى جامـعا ودفن في اجلـامع اي انه كان مـؤمنا
بالـله وغنى قـصائـد الشـعر الـشـعبي الـعريق وحـرمت اجيـال من صوته.
ـقـام ذروة االحـساس الـشـعبي بـالـسـجع وااللم والـظلم. كـان غـناء كان ا
اجـتـمـاعـيــا ان لم اقل سـيـاسـيــا. لم يـكن مـعـانــاة شـخص عـاشق ونـحن
اذا لم نـحتفل به? كم سنة مرت على وفاته? نتحمل اوجاعه وآهاته. ابدا 
وعلى ميالده? اين التلفزيون العراقي الذي يسيطر عليه اميون وحاقدون
ـوســيـقى وغـربــاء الى جـانـب اخـرين ال صــوت لـهـم وهم اهل عـلـم في ا
ومؤرخو غناء. انتم اخـذ البنوك واجليوب فـاتركوا لنا االوجاع واالالم
واقع االدارية والـتربية وعـبثتم بها حتى االالم تنازعونـنا عليـها? اخذ ا
واخـذ التـعـلـيم الـعـالي ودمـرتمـوه فـاتـركـوا لـنـا حصـتـنـا. يـنـبغـي على
ـناسبـة ويكرر رئي ان يـختـلس اللحـظة وا كـتوب وا سمـوع وا االعالم ا
? هل ـستوى زهـور حس اسماء عـظيمـة في تاريخـنا. هل ظـهر صوت 
عرف الغناء الريفي اميراً له كحضيري ابو عزيز? الذي زارني ابان كنت
اعمل فـي االعالم وكتـبت عن قـانـون تـقاعـد الـشـرطـة. هم حمـاة الـقـانون
وليس لهم قـانون. وعنـدما صدر الـقانون جـاء لي وبيده ورقـة يطلب فـيها
لك مصروفـا العالة عائلته. كان ابو عزيز اعظم شموله بالقانون النه ال 
من غـنى الـغـنــاء الـريـفي. وقـال لي عــنـدمـا سـجل اغـنــيـة (عـمي يـا بـيـاع
الــورد) عـام  1936في لــنــدن ســألـه اخملــرج الــبــريــطـــاني عن مــعــاني
الكلمات فتـرجمت له (ان الله يحاسب من يـدوس على وردة) فقال: هكذا
حتتـرمون الـورود? وأهـكذا تـوضع الورورد في ابـواب الـبيـوت?) ولم يكن
يـعـلم هــذا اخملـرج الـبـريـطــاني ان كـثـيــرا من االطـفـال الـعــراقـيـ كـانـوا
يتغوطون عند باب الدار اخلارجي فرفعت اسم العراق عندما ذكر ان
العراقي يضعون الـورود عند االبواب ويحرمون ان تدوس االقدام وردة
سـقـطت من احـد حـامــلـيـهـا. هـذا الـرجل يـجـب ان يـحـتـفل به الى جـانب
القـباجني. لـكن كـيف يحـرم هـؤالء الغـناء? وعـنـدما يـظهـر الفـنـان العـظيم
يقولون انه يـقوم بعمل حـرام فيمـا هو اعظم االصوات في تـاريخ الغناء.
وهـنـاك تلـمـيـذ غـيـر مـبـاشـر لـداخل حـسن انه حـسـ نـعمـة. صـوته في
ثـل طفـرة غـنائـيـة مع ستـة مـغنـ كـبار او صـاروا كـبارا. السـبـعيـنـات 
وسيقى اتذكر ان فريد االطـرش اسهم في تهذيب خـشونتي وعقـيدتي. ا
ـة. واغـنـيـة الربـيع بـرغم روعـتـهـا فان ام تهـذب والسـيـمـا االغـاني القـد
كلـثوم سـخرت مـنـها النه شـامي واضطـهـد في مصـر النه شامي. فـريد
االطرش اسمعه خارج الغنـاء ستراه شخصية كـبيرة. اسمعوا عن دعمه
لالصدقـاء الـذين اعـالهم بـعـد ان  ضربـهم الـعـوز. اطالب بـتـكر مـغـن
ـقـام العـراقي وعـلى رأسهم الـقـباجني وتـلـميـذه ناظم اسسـوا وطوروا ا
ـقـام الى غـنــاء اخـر تـتـجـاوب مــعه مـشـاعـر بالد الـغـزالي الـذي حــول ا
ـقــام مـحـصـورا في بـغـداد ومـنـاطق مـنـهـا. الـشـام ومـصـر بـيـنـمـا كـان ا
ا قام الـعراقي سـني ال يعرفه الـشيـعة. ر ودعوني اتكـلم بلـغة اخـرى ا
ـقـام سـني النه حتـول من ـقـام لـكن ا مـؤخـرا بـعض الـشـيـعـة بـدأ يـقـرأ ا
ناطق. اما ـوصل وبقيـة ا التصوف ومـكانه حول االضـرحة الديـنية في ا
نطقة الشيعية فال يوجد مقام عراقي واخشى ان يكون هو السبب في ا
ـقام في هـذه االيام الـتي يـهيـمن فـيهـا الـشيـعة في عزلـة ا
على مـقالـيد االمـور. وسـواء اكان الـقرار شـيعـيا او
سنـيـا فـهـو ضـد القـرار الـوطـني والـتـراث الـوطني.
ــذاهب. وكـان والـتــراث ال يــتـمــهــذب والـفن فــوق ا

ذاهب.   القباجني وعزيز علي فوق ا

تعة كان مكانك خاليا لكن شيئا من انفاسك كان امس في جلسة حب 
كـان حتـما كـان ولو كـنت مـعي بحـضورك االخـضر كـان ا معي يـعطـر ا
سـيفـيض عـطـرا.  الـواقع اني تـعـودت عـلـيك وعـلى غـيـابـاتك عن حلـظات
انتـعـاشي  لـكن عـزائي ان كل االمـكـنـة هي تـضـاريس و بـسـات ورد و
مزارع وحقـول قمح و مـرابع سبق ان مـنحـناها اسـمهـا اذ مررنـا بها او
اقمنـا فيها او مـنحنـاها نكـهة مواعـيدنا الـغرامية  وعـزائي ايضا ان كل
االزمنة هي حلظات سرقناها من دفاتر روت تعاقب االيام لنجعلها قرع
اجراس تـعلن صـلـوات احلب وتراتـيل الشـوق و تـصنع من بـيدر االنـغام

ا من السالم و اخلير وعبادة اجلمال .            واالحلان عا
ـغـني عـرف الـسـر فـغـنى حـزنـا وشـجـنـا امس كـان مـكـانك خـالـيـا لـكن ا
ـائدة وكـان يتـنهـد الن ثمة ـشتـعلـة على ا واشتـياقا ونـظر الى شـموعي ا
ـطـر طيـبـا في انتـظـار سيـدة الـضوء واالنـاقة مكـانـا يكـاد يـقطـر ندى و 

والطلة اخلاطفة للبصر  . 
وسـيقية و كان مكـانك خاليا وكـان العازفـون يخطـأون في قراءة النـوتة ا
في اداء اجلملة الـلحنيـة الن ثمة مـلهمة لـلشعر والـلحن قررت ان ال تاتي
طعم وان يكون حضورهـا اعتباريا و افـتراضيا دون ان تـعلم ان نبض ا
و طقسه و انواؤه تتيه اذ انت تـأجل مواعيد االنـضمام الى حلقة احلب
يـمـون . الواقع ـقـدمك ا في مكـان يـتهـيـأ كل لـيلـة بـحلـة جـديدة انـتـظارا 
اننـي تعـودت عـلـيك فـانت مـثل القـصـيـدة تـاتـ دون موعـد ومـثل الـلـوحة
تـنزلـ كـمـا الـوحي عـلى خـيـال الـفـنـان دون اذن مـسـبق ومـثل الـلحن ال
ـنتـظرين بـاليـاس وفقـدان االمل  . نعم تـعودت ياتي اال حـ يشـعر كل ا
ان تقتـليـني عطشـا قبل ان تـمنـحيني قـبلـة ندية وان جتـففي نـزيف القلب
قبل ان تسكبي شيئا من رحيـقك على شراييني و ان جتمعي كل ضباب
الـدنـيـا امـام عـينـي قـبل ان تـشـعـلي شـمـعة الـلـقـاء في اخـر الـنـفق. لـذلك
سـمـيـتك في احـدى قـصـائـدي الـفـصل اخلـامس لـلـسـنـة والـبـحر الـثـامن
ـكـتـنز عـانـي وا ـعـجم الـلـغـوي الـغـزيـر االلـفـاظ وا والـقـارة الـسـادسـة وا
ـرادفـات و تـعــابـيـر وتـعـريــفـات احلب والـشـعــر واالغـاني . تـعـودت ان
تغيـب لـكنك كل مرة تـتركـ في ثيابـي رشة عطـر و بقـية احمـر شفاه و
حـبــات كـحل تــفـضــحـني بــ الـنــاس و تـؤكــد انك حـاضــرة وان غـبت .
تعودت ان يسالـني الناس عنك فابـحث في االمكنة حولي الراك وردة في
ـقهى او رسالـة واتساب طعم او ا مزهريـة و شمعـة مشتـعلة في زاويـة ا
على موبـايلي او عالمـة قلب حمـراء مرسلـة عبـر الفايـبر او اعتـذارا غاية
في االناقة عن احلـضور والدعـوة لي بان يسـتمر حـبنا رغم كل االسالك
الشائـكة و الطـرق الوعـرة . لذلك لم اشعـر يومـا انني وحيـد و ان مكانك
أل االمـكـنة ضـوءا وانت بـعـيدة و خالي الـوفـاض فـعال وحـقا فـوجـودك 
أل الفضـاء عبقـا وانت مختـفية و يـشيع بهـجة ال حدود لـها اذ يتـخيلك
اجلمـيع وانـا مـنهـم بثـوبك االحـمـر القـاني .رب امـراة حتـضر عـلى هـيـئة
ذكرى منعشة و قصيـدة غزل و لوحة و رواية وقصة و جـملة موسيقية و
مثال شـعبـيا يـسيل عـلى االلسـنة ومـضربـا للـمثل و اسـما شـهيـرا يطـلقه
النـاس عـلى موالـيـدهم تيـمـنا بـهـا ووجهـا هـو والقـمـر صنـوان و هـو لكل
طـــرقــــات و مـــدن احلب عــــنـــوان . هل عــــرفت االن يـــا
ـكـان كـله مـعـشـبـا وانك الـزمـان كـله حـبـيـبـتي انك ا
مزدهـرا و مـشـرقـا فـانت بـيـاض الـصـبـاح وشمس
ـسـاء وانـت في الـنـهــايـة نـصـفي الـظـهـيــرة و الق ا

االخر الذي بدونه تستحيل احلياة  .

{ حقل الـعمـر (سوريا) (أ ف ب) -
ـئـات لـيل االثـنـ الـثالثـاء من فـر ا
الكيلومترات األخيرة حتت سيطرة
تـنـظيـم الدولـة االسالمـيـة في شرق
سوريا حيث تواصل قوات سوريا
ـوقـراطـيـة بـدعم من الـتـحالف الـد
ـرحـلـة الـدولي بـقــيـادة أمـيـركــيـة ا
األخـــيــرة من هـــجــومــهـــا الــهــادف

النهاء "اخلالفة".
وتــــــــخـــــــوض قــــــــوات ســـــــوريـــــــا
ـوقراطيـة منذ أيـلول/سبـتمبر الد
عمـلـيـة عـسـكريـة ضـد الـتـنـظيم في
ريف ديـر الـزور الـشـرقي. وتـمـكـنت
من طـرده من كل الـقـرى والـبـلـدات
ولـم يـعـد مـوجـوداً سـوى في بـقـعـة
صــــغــــيــــرة ال تــــتــــجــــاوز أربــــعـــة
كيـلومتـرات مربـعة تمـتد من أجزاء
من بـــلــــدة الـــبـــاغــــوز وصـــوالً إلى

احلدود العراقية.
ركـز االعالمي لـقوات وأفـاد مديـر ا
ـوقــراطـيـة مــصـطـفى سـوريــا الـد
بـالي لوكـالـة فرانس بـرس الـثالثاء
عن خـروج نـحو  600 شخص من
الباغوز بعد منتصف الليل مشيراً
الى "اشتباكات عنيفة مستمرة" في

نطقة. ا
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ويـــخـــضع اخلـــارجـــون مـن نـــقــاط
سيـطـرة الـتـنـظـيم في مـنـطـقـة فرز
مـخـصــصـة لـهم لـعـمــلـيـة تـفـتـيش
وتدقـيق أولي في هويـاتهم من قبل
ـوقراطية قبل أن قوات سوريا الد
ـــشــتــبه بــانــتـــمــائــهم الى تــنــقل ا
التـنظـيم إلى مراكـز حتقـيق خاصة
ـدنــيـ وعـائـالت الـتـنــظـيم الى وا

مخيمات في شمال شرق البالد.
رصد السوري حلقوق وقال مدير ا
االنسـان رامي عبـد الرحـمن لـوكالة
فـرانس برس إن غـالبـية اخلـارج
هم من الـنـسـاء واألطـفـال األجانب
من جــنــســـيــات روســيـــة وتــركــيــة
وفرنسية وشيشانية وبينهم كذلك
 28مقاتال من التـنظيم في عدادهم

سبعة أجانب  توقيفهم.
وأعــــــــلــــــــنـت قــــــــوات ســــــــوريــــــــا
ــوقــراطــيـة حتــالـف فـصــائل الــد
كـرديــة وعـربـيــة تـدعـمـه واشـنـطن
الـسبت بـدء هجـومهـا األخيـر لطرد
مــئـات اجلـهـاديــ احملـاصـرين في
بــقـعـة صـغـيـرة في ريف ديـر الـزور
الـشـرقـي بـعـد توقـف اسـتـمـر أكـثر
مـن أسـبــوع لــلــســمـاح لــلــمــدنــيـ
بــاخلـــروج. تــواصل هـــذه الــقــوات

ــرصـد الـقـتــال لـلـضـغط بـحـسب ا
على التنظيم من أجل "االستسالم"
لـكـنـهـا تتـقـدم بـبطء نتـيـجـة عوائق
عـدة كـاأللـغـام والـقـنـاصـة واألنـفاق
الـتي حفـرها اجلـهـاديون. ويـضاف
إلـى ذلك وجـــود أســـرى من قـــوات
ـوقراطية لـدى التنظيم سوريا الد
ــتـحـدث بـاسم ــتـطـرف.وأوضح ا ا
الـتــحــالف الــكـولــونــيل شـون راين
لـفـرانس بـرس الـثالثـاء أن "الـتـقدم
بـطيء ومـنهـجي مع حتـصن الـعدو
بـشــكل كـامـل واسـتـمــرار مـقــاتـلي
التـنظيم في شن هـجمات مـعاكسة"
مــــــوضـــــحــــــاً فـي الـــــوقـت ذاته أن
التحالف يسـتمر في "ضرب أهداف

." للتنظيم كلما كان ذلك متاحاً
ويـدعم الـتـحالف الـدولي بـالـغارات
ـــدفــعـي تــقـــدم قــوات والـــقـــصف ا
ــيـداني ــوقـراطــيـة ا سـوريــا الـد
الـتي قـال إنــهـا تـمــكـنت من "حتـرر
ـئة من األراضي نـحو  99,5 في ا

اخلاضعة لسطرة" التنظيم.
وقتل  16 مدنـياً عـلى األقل اإلثن

بـيـنـهم سـبـعـة أطـفـال جـراء غارات
لـلـتـحـالـف استـهـدفـت أطـراف بـلدة

رصد. الباغوز بحسب ا
ودفـعت العـملـيات الـعسـكريـة أكثر
من  37 ألف شــخص الى اخلـروج
من آخـر مـنـاطق سـيـطـرة الـتـنـظيم
مـنـذ مطـلع كـانـون األول/ديسـمـبر
غالبيتهم نساء وأطفال من عائالت
اجلــهـاديـ وبـيـنـهم نـحـو 3400
مـشـتـبه بـانـتمـائـهم الـى الـتنـظـيم

رصد. و توقيفهم وفق ا
وشاهـد فريق فرانس بـرس اإلثن
عناصـر من قوات التـحالف الدولي
يـــحــيـــطـــون بــأكـــثــر من  20رجالً
يجلسون أرضاً ويُـشتبه بانتمائهم

للتنظيم.
وقالت سيـدتان فرنسـيتان لفرانس
ـهـربـ ـال  بـرس إنـهـمـا دفــعـتـا ا
ـنـطـقة لـقـاء تـأمـ خـروجـهن من ا

تبقية حتت سيطرة التنظيم. ا
وأوضــــحت إحــــداهن وعــــرّفت عن
نــفـسـهـا بـاسم كـريـسـتـال وهي في
الـعـشـرينـات مـن الـعـمر مـن مـديـنة

بــوردو الـفــرنـســيــة "ال يـزال هــنـاك
العديد من الفـرنسي والعديد من
ــهـــاجــرين وآخـــرون يــحــاولــون ا
اخلــروج لـكـن الـتــنــظــيم ال يــسـمح

بذلك".
وأضافت وهي حتمل طفـليها (سنة
وثالث سنوات) "يسـمحون جلميع
الـعـراقــيـ والـســوريـ بـاخلـروج

ولكن يعرقلون خروجنا".
وقـراطية وتقـدر قوات سـوريا الـد
وجـود أكـثـر من  600 من مـقـاتـلي
ــنـطـقــة احملـاصـرة الـتــنـظـيم في ا
وفق بــــالـي الـــذي رجـح أال يــــكـــون
زعـيم الـتـنـظـيم أبـو بـكـر الـبـغدادي
مـوجـوداً فـيهـا. ومـنـذ بدء الـهـجوم
في الـعـاشــر من أيـلـول/ســبـتـمـبـر
رصـد مـقتل  670 من قوات وثّق ا
ـقراطـية مـقابل 1298 سوريـا الد
تطـرف. كما تـسببت من التـنظيـم ا
ـــقــتل 417 ـــعــارك والـــقـــصف  ا

مدنياً بينهم  151طفالً.
ومني التنظـيم الذي أعلن في العام
 2014 إقامـة ما أسـماهـا "اخلالفة

الــتـحـالف الــدولي في واشـنـطن إنّ
"اجلـنود األمـيركـيّـ وشركـاءنا في
الــــــتـــــحــــــالف وقــــــوّات ســــــوريـــــا
وقـراطيّـة حـرّروا على األرجح الـد
نـاطق الـتي يُسـيـطر عـليـها كـامل ا
تنظيم الدولـة اإلسالمية في سوريا

والعراق".
وفـاجأ تـرامب في  19كـانون األول
ـقاتل األكراد حلفاءه الـغربي وا
بــإعالنه قــراره سـحـب كـافــة قـواته
من ســـوريــا والـــتي يــقـــدر عــددهــا

بنحو ألفي جندي.
وخالل ســنـوات الــنــزاع الــسـوري
قاتلـون األكراد شريكاً فعاالً شكل ا
. إال لـواشنـطن في قـتـال اجلهـادي
أن إعالن تــــرامب قــــراره بــــســـحب

قواته كان له وقع الصدمة عليهم.
وأبـــدى األكــراد خـــشــيـــتــهم من أن
يــسـمح الــقــرار األمـيــركي لــتـركــيـا
بتنفيذ تهـديداتها بشن هجوم على
مـواقع ســيـطــرتـهـم حـيث تــخـشى
أنـقـرة من أن يـقـيـمـوا حـكـمـاً ذاتـياً

قرب حدودها.
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االسالمـيـة" عـلى مسـاحـات واسـعة
سـيـطر عـليـهـا في سـوريا والـعراق
سـاحـة بـريطـانـيا اجملـاور تـقـدر 
بــخــســائــر مــيــدانــيــة كـبــرى خالل
الــعـامـ األخــيـرين. وبـات وجـوده
حـــالـــيـــاً يــقـــتـــصـــر عــلـى مــنـــاطق

صحراوية حدودية ب البلدين.
ورغم هــــذه اخلـــــســــائــــر ال يــــزال
الــتـنــظـيم قــادراً عـلـى الـتــحـرك من
خـالل شن هـــجــــمـــات مــــضـــادة أو
حتــريك "خاليــا نــائــمــة" تــابـعــة له
ـقـاتلـ على دنـي وا تـستـهـدف ا

حد سواء.
ـعـارك يـبـقى أمـام وبـعـد انـتـهـاء ا
ـــوقـــراطـــيــة قـــوات ســـوريـــا الـــد
وحــــلـــفــــائــــهــــا وفق رايـن "اجـــراء
عــمـلــيـات تــطـهـيــر" بـعــدمـا "تــعـمّـد
التنـظيم ترك عـبوات مفخـخة خلفه

دني األبرياء". لقتل ا
وتــوقع الـرئــيس األمـيــركي دونـالـد
ـنـاطق تـرامب االثـنــ اسـتـعــادة ا
التي ال تزال حتت سيـطرة التنظيم
ـتـطرف خالل أسـبـوع. وقـال أمام ا
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زايدة تعلن شركة مصـافي اجلنوب (شركة عامة) عن اجراء ا
الـعــلـنـيــة االولى في مـقــر الـشـركــة في تـمـام الــسـاعـة (٩) من
ـصـادف ٢٠١٩/٣/١٢ لـبـيع سـكـراب صـبـاح يـوم (الـثالثـاء) ا
ــقـدرة بـ (١٠٩) طـن. فـعــلى (خــزانـ وريــكــتــرات عــدد ٤) وا
ـزايـدة الـعـلـنـيـة احلـضـور بـالـزمـان الـراغـبـ بـاالشــتـراك بـا
ـكـان احملـددين مـسـتـصـحـبـ مـعـهم الـتـأمـيـنـات الـبـالـغـة وا
(١٫٧٥٠٫٠٠٠) دينار فـقط (ملـيون وسـبعمـائة وخـمسون الف
زايـدة جلب نسـخة مصورة من شـترك با دينار فـقط) وعلى ا
ـدنية او الـبطـاقة الوطـنية مـع بطاقـة السكن هويـة االحوال ا
مع بــراءة ذمـة صـادرة من الــهـيـئـة الــعـامـة لـلــضـرائب ضـمن
زايـدة اجور نـشر منـطقـة سكـنه. ويـتحـمل من ترسـوا علـيه ا
ـواد خالل (١٥) يوما من تاريخ االعالن والـداللية وان ترفع ا
ـزايـد غرامـة قـدرها االحالـة الـقطـعـية وبـخالف ذلك يـتـحمل ا

(٢٥٫٠٠٠) دينار عن كل يوم تأخير.
مالحـظة: اذا صـادف يـوم الـغـلق عـطـلة رسـمـيـة يـكـون مـوعد

الغلق اليوم التالي.
مع التقدير..
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