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مــحــال هـارودز أو في أوكــســفـورد
ســتـــريت. كــان فــيه 40 مــحالً وكل
دكــان هـو وكـيل لـشــركـة أجـنـبـيـة .
ت وجـــــاءت االشـــــتـــــراكـــــيـــــة وأ
ـــؤســـســـات ومـــات  االســـتـــيــراد ا
وحتـــولت الـى خــراب. والـــقــرارات
االشتراكية كان زعـيمها خير الدين
حــسـيب. الشك في أن نــيـته طــيـبـة
وإنه كــان يــنـــوي  نــقل الــتــجــربــة
االقـتــصـاديـة الـنـاصـريـة من مـصـر
الى العراق ألنه كان وحدوياً ويرى
ان الــقــرارات االشــتــراكــيــة جتــعل
الـعراق  مـؤهالً ألي عمـلـية انـدماج

او وحدة مع مصر.
لقد رأيت نظيـرًا لشارع الرشيد في
شـنـغـهـاي بـالـصـ بـنـاه االنـكـلـيـز
وقــد قــرر مــاو تـسـي تـونـغ حتـويل
مــحـاله الـى مـنــازل لـلـفــقـراء . وكل
مـحل تسـكن فـيه عائـلـة وكل سبـعة
دكــــاكــــ لـــهـم حـــمــــام وتــــوالـــيت
يـخـرجـون في الـلـيل هم واطـفـالـهم
الى الـتــوالـيت لــقـضــاء حـاجــتـهم.
ذهــبت الى شــنــغـهــاي في الـشــتـاء
وكـانـت تـكــســوهـا الــثــلــوج. كـانت
مــعــانــاة حــقــيــقــيــة وال اعــرف هل
عــادت شــنـغــهــاي بـعــد ان حتـولت

الص الى الرأسمالية?.
شــارع الــرشـــيــد كــان عـالمــة عــلى
تـطــور بـغـداد واذا اغـتـيل اغـتـيـلت
بـغداد والى اآلن يـحـاولون اغـتـيال
ال عــبـود اسـمـه . مـثــلــمـا يــقــول ا
ــعـدان اسم الــكــرخي(يــصـيــر في ا
ـرزة عــيـشـة وعــمـر ? ويـصــيـر ... ا
قـلي) فـاالسمـاء تـتـصـارع . وشارع
الــرشــيـــد لم يــعــدمه الـــشــيــعــة بل
هـــــــــدمــــــــتـه الــــــــقــــــــرارات
االشتـراكيـة التي  اصـدرها
خـيـر الـدين حـسـيب . وجـاء
من بـــعـــدهـــمـــا اجلـــمـــاعــة
فــقــضــوا عــلى مــا

تبقى فيه. 
ولــــألســــف لـــم
تــــــــؤسـس في
بـــــــــــغــــــــــداد
جـــمــــعــــيـــة
حلــــمــــايـــة
شـــــــــــــارع
الرشيد .

جـــمــعــيـــة إحــيــاء بـــغــداد. شــارع
ــركــزي الــرشـــيــد هـــو الــعــصـب ا
لـــــبـــــغــــداد ويـــــســـــاعـــــده شــــارع
ـسـتـنـصـريـة . كل شـارع له لـونه ا
ونــكـهـتـه . شـارع  الـكــفـاح شـارع
اجلـــــمــــهـــــوريــــة االربـع شــــوارع
بالـيرمـوك. كان شـارع اجلمـهورية
ــلــكــة عـــالــيــة ويــوم هــو شـــارع ا
افـتــتـاحـه ذهـبــنـا لــرؤيـة الــوقـائع
وكــذلك فــعــلــنــا يــوم افــتـتـح عــبـد
ـعـلق في الـسـالم عـارف اجلـســر ا
/14 تموز/1964 الذي وضع
اساسه عبد الـكر قاسم في شهر

اذار/ 1961.
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صــدام حــســـ لم يــقـــصــر  بــنى
بــغـداد  بــنى كـثــيـرا . واجلــمـاعـة
اآلن يــــهـــــدمــــون وال يـــــعــــجــــزون
ومازالت بغداد عصـية عصية  كم
هـدمـوا وكم اساءوا ومـا زالت هي
هي  وهـــذه طـــبـــيـــعـــة االصـــيل .
االصيل اليـسـقط من اول طعـنة او
صــــدمــــة فـــلــــديه جــــهــــاز يـــواجه

الصدمات. 
الــطـارىء هــو الـذي يــسـقط. واآلن
اجلــمـــاعــة اذا ســـمــعـــوا اصــوات
ضـــرب (تـــنــكـــات) انـــهـــزمــوا  ألن
ليـست لـهم عالقـة ببـغداد. واراهن
انـهم سـيـنـهزمـون اذا طـرقـنـا على
(التنكات). ولو جئنا بعشرة كالب
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كـلمـا ابـتعـدت سفـيـنة األيـام  وأوشكت
أن تـغـيب في األفـق  سـحـبـنــاهـا إلـيـنـا
بـحبـال الذكـريات  يـدفعـنا لذلـك وفاؤنا
لـلــبـحـر ولـلــبـحـارة ولــلـربـان . كـان ذلك
يـومـاً من أيـام عام 1979 وكـنت يـومـئذ
في العشرينات من عمري  أكتب الشعر
 بيد أني لم أكن قد نشرت سوى القليل
مـنه  لـذلك لم يـكن إسمـي قد عُـرف بـعد
في الـــــوسط الـــــثــــقـــــافي . وألنـي كــــكل
احلـمــائم في بـدايـة ارتــيـادهـا لــلـسـمـاء
ـكن أحـلـم بـالــوصــول إلى أقــصى مــا 
لـلــحـمـائـم الـوصـول إلــيه  وال بـأس أن
ــا حــرج  مــا دمت لم أحــدّد هــدفي دو
أسـرّ به أحداً من رواد الـفـضاء فـيسـخر

مني ومن أحالمي . 
لقـد كـنت أحلم أن أصل إلى الـقمـر الذي
غلبني في الوصول إليه األمريكي ( نيل
أرمــــســــتــــرونك ) بــــعـــشــــر ســــنـــوات .
والـوصول إلى الـقمـر بـالنـسبـة حلمـامة
هي في أول عهدهـا بالطيـران كان يعني
ـســتـحـيل بـعـيـنـه  أمـا بـالـنـسـبـة هـو ا
لـشاعـر في أول الطـريق كـان يعـني طبع
مــجـــمــوعـــته الــشـــعــريـــة األولى  وفي
مـؤسسة الـنشـر التـابعة لـوزارة الثـقافة
واإلعالم حـصراً فـهي الـوحـيدة اخملـولة
نح إجـازات ارتياد الـفضاء الـثقافي .
لذلك حـزمت حـقائـبي  ومألت مزادتي 
ثمّ خـفـقتُ بـجنـاحيّ بـعـد أن استـطـلعت
األفـق  وصـمـمت عـلـى خـوض مـغـامـرة

الطيران .
موظفة جميلة

هـكـذا ذهـبت بـأنـضج قـصـائدي إلى دار
الـرشـيد لـلنـشر الـتـابعـة لوزارة الـثقـافة
واإلعالم  وهي الــــدار األم البــــنــــتــــهــــا
احلالية دار الـشؤون الثقـافية  وسلمت
مجمـوعتي البكـر التي أسميـتها ( خلف
ـوظــفـة اجلـمـيـلـة  ذنـاب الـبـرق ) إلى ا
ورجعت إلى البيت ألوم نـفسي وأبكّتها
عـــلى قــــســـاوة قـــلـــبي  وعــــلى أبـــوّتي
الــنــاقـصــة الـتـي اسـتــأمـنـت عـلى فِــلـذة
كـبـدي الــغـربـاء . وبـعـد انــتـظـار لم يـدم
طـويالً تــسـلــمت من دار الــنـشــر رسـالـة
تــتـــضــمن رأي خـــبــيـــرهــا الـــســرّي في
اجملــمــوعـة . وبــالــرغم من أنـي نـفــضت
الـرسالـة مـراتٍ  وقلّـبتـهـا ظهـراً لوجه 
وفـرّطـت حـروفـهــا وكـلـمــاتـهـا كــحـبـوب
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وربطنا بها (تنكات) واطلقناها في
بــغـداد النـهـزم نــصـفـهم ألن ال احـد
لــديه عالقــة بـهـا. انــا مـســتـعـد  ان
افـعل ذلك اذا سـاعدنـي احد. اوقف
عــشــرة كالب اربــطــهــا بـ(تــنــكـات)
فــارغـة واطـلــقـهـا . والــله لن يـبـقى
احـد مـنــهم صـامـدا. الـكل يـهـرب ..
يــتــركــون كـل شيء ويــهــربــون ألن
فــلـــوســـهم اودعـــوهـــا في اخلــارج
ببنوك في عواصم العالم. حتى في
لــبـنـان لم يــعـودوا يـودعــونـهـا. بل
بـاتوا يـضـعـونهـا في امـاكن اخرى
دبي مثالً. كـلـهم عمـلوا في وزارات
وعرفوا كيف تـخبّأ االموال لكن اذا
اراد الــله وجـاءت حـكـومــة وطـنـيـة
فـــإن عـــلــــيـــهـــا اوال غـــلق احلـــدود
طارات وتكـبسهم مثـلما حصل وا
في  14تـــــمـــــوز واحـــــدا واحـــــدا
وحتاكمهم مـحاكمة اقتـصادية غير
ســيـاسـيـة. فـفـي الـسـيـاسـة ال جتـد

احدًا منهم نزيهًا (خوش آدمي). 
محاكـمة اقتصـادية يحـاصرون بها
كـمـا قـال اجلـواهـري (فال أحـد ...).
كـان يـحـلم ان يـحـاصـر اهل احلـكم
وإن شــاء الــله سـتــتـحــقق نــبـوءته
بـــعــــد ان حــــوصـــر الــــســـابــــقـــون
ـســتـقـبل. ان وســيـحـاصــرون في ا
ذلك سـيحـصل في الـقـريب الـعاجل
وقـــــــبل ان امــــــوت لــــــكـي أحــــــظى

برؤيتهم هكذا.
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تـــتــبـــخـــتــر فـي اثــواب الـــزفـــاف عــلى
صفـحاتهـا  وعلى صـفحات أهم مـجلة
أدبـــيـــة عـــربـــيـــة وهي مـــجـــلـــة اآلداب
الـلـبـنـانـيــة الـتي كـان يـرأسـهـا الـراحل
الـكـبـيـر الـدكـتـور سـهـيل أدريس رحـمة
الـــله عـــلـــيه . ومـــا زلت حـــتى  الـــيــوم
أحـتـفظ بـاعـتــزاز بـرسـالـة الـدكـتـور آل
ياس التي كانت الطوفَ الذي أنقذني
ـــاً إلى من الـــغــــرق  وأوصـــلـــنـي ســـا

اليابسة .
ال بدّ لي أن اذكر بـأني فيمـا بعد صرت
أتــفـهم دواعي تــصـرف هــذا الـنـمط من
اخلـبـراء  فـطــبـيـعـة الـبـنـيـة الـثـقـافـيـة
الـرســمـيــة جملـتــمع يــرزح حتت ضـغط
سـلطـة سـياسـية ذات هـيكـليـة تعـاقبـية
صــارمــة  تــدعــمــهــا تــركــات اجملـتــمع
ـــوذجه اإلقـــطـــاعـي ومــا األبـــوي في 
جنمت عنه من اساليب تربوية تقليدية
ـطــلــقـة لألخ تــرسخ مــبــدأ الـســلــطــة ا
الـــكــبـــيـــر . كلّ ذلك ســـاهم في تـــدعــيم
ــمــارســات اإلسـتــعالئــيــة  وإشــاعـة ا
ثقـــــافـة الـتـعـلـيم بـالـعـصـا  ومنـــــــح
احلق لـلــجـيل الـســابق بـاسـتــخـدامـهـا
إلجبـار اجلـيل الالحق على اإلقـرار بأن

الدجاجة هي فيل .
ـــريــــرة األولى مع األخ أن جتـــربــــتي ا
الكبير الشــــــــبح  والتي عاناها قبلي
 ومعي الكثيرون  بل هي ما زالـــــــت
بدع  تطـبع العالقة مـا ب أجيـال ا
عـلـمـتـني أن الـتـعـلـيم بـالـعصـا هـو من
أسوأ األساليب التـربوية  اما التفاعل
بودّ وتواضــــــــع فهو األسلوب األرقى
الــذي ال يـــجــيــد الــتــعــامل مــعه ســوى
قـرنـائه في الــرُقيّ أمـثــــــــــال الـدكـتـور
مـحـمــد حـســـ آل يــاسـ الـذي جنح
فـي إداء دوره مــــــــــربــــيـــــاً  ولــــــــــكنّ
اسـتـــــــــجــارتي بــنـزاهــته أجــبـرته أن
يـــــــــؤدي دور احملـامي  وقـد انـعـكس
أثـــر نــــبـــلـه ونـــزاهــــته عـــلـى أدائه في

الدورين . 

- أن يكون شاعراً قديراً ومعروفاً
ولكـن الصـفتـ في ذلك الزمن لم تـكون
لتـجتـمعـا معـاً في شخص واحد إال إذا
ي هـو شـاعـر كــان الـشـاعـر في األكــاد
تقليديّ ينظر إلى قصيدة التفعيلة على
أنـها عـمل تخـريبي ضـدّ التـراث مدفوع
بــقــوى شــبـابــيــة مـدســوســة لإلطــاحـة
ـقدسة . وألني شاعر بسلطـة الشيوخ ا
ـرفـوضـة هي تـفـعـيـلـة  ومجـمـوعـتي ا
مجـمـوعـة تـفـعـيـلـة  وإن اإلحـتـكام إلى
ــا يُــعـقــيــد األمـر  مـحــام تــقــلـيــدي ر
ويـؤدي إلى تــشــديـد احلــكم الــسـابق 
لـذلك عـدّلت في صـيـغة الـصـفـة الثـانـية
ــرجتى إضــافـة إلى لـيــكــون احملـامي ا
مـقـدرته وسـعـة انـتشـاره شـاعـراً يـتسم
بــاالعـتـدال  ولم يُـعـرف عـنه الـتـعـصب
اإلبــداعي  وال الــزمّت  الــثــقــافي . ولم
يـــصـــعب عـــليّ من الـــوهـــلــة األولى أن
أكتشف ان الشخص الـذي تنطبق عليه
تـلـكـما  الـصـفـتـان هـو الـدكـتـور مـحـمد

حس آل ياس .
عبء عالقة

لــكـني وجــدت نـفــسي مــوثـقــاً بـقــيـدين
يــحـــوالن دون تــوجـــهي لـــلــدكـــتــور آل
يــاسـ أولـهـمـا أنـي لم أكن قـد تـعـرفت
بعد به واليه   ولم أكن قد التقيت به 
وثـانــيـهــــــــمـا هــو بـأيـة جــراءة أحـمّل
رجالً لم يـسـبق لي الـتـعـرف به عـبـئاً ال

عالقة له به . 
ومـع ذلك جتـــاســـرت عــلـى الـــقــيـــدين 
وقصـدت الرجل إلى مقـر عمله في كـلية
عظم  وانـتظرته حتى اآلداب بالبـاب ا
أكـــمل مــــحـــاضـــرته وجــــاء إلى قـــاعـــة
األســاتـذة الــتي كــنت أنـتــظــره فـيــهـا .
ــودّة عـــرّفـــته بــنـــفـــسي  فــرحّـب بي 
يـتـمـازج فـيـهـا اإلتـزان بـالـتـواضع  ثمّ
جـلس إلى مـنـضـدته  وجـلـست قـبـالته

أشكو إليه قرار اخلبير . 
سودة برفق وكأنه تناول مني الـرجل ا
يـتنـاول رضيـعاً في قِـماط  وراح يـقلب
أوراقها بـ يديه  فيتـوقف عند بعض
الـقــصــائـد  ثمّ يــواصل الــتـقــلـيب  ثمّ
يـعـود إلى مالحـظـات اخلـبـيـر  فـيـمعن
الـــنـــظـــر بـــهـــا  ثمّ يــــصـــغي إليّ بـــكلّ
جـوارحـه وكـأنّ قـضـيـتي هي قـضـيـته 

وشكاتي هي شكاته . 
وبعد أن أكـملت شرب استـكان الشاي 
طـــلب مــني أن أبـــقي اجملــمـــوعــة لــديه
لـيـقــرأهـا بـرويّـة  ويـخــلص مـنـهـا إلى
رأي  وأن أعـــــود إلــــيه فـي األســــبــــوع
ـقـبل لـيبـلـغني بـرأيه بـعـد أن حدد لي ا
ـواعـيد ـنـاســــــبـ  الـيـوم والـساعـة ا

محاضراته .
ــوعـد احملـدد وجـدت عــنـدمـا زرته في ا
عــلـى مــنــضـدتـه مــســودة مـجــمــوعــتي
الـشـعريـة وفـوقـها احـد قـواميس الـلـغة
العربـية  وب صـفحات القـاموس ثمة

ورقـة  إســتـلّـهـا من بـ األوراق  فـإذا
بهـا رسالـة تتـضمن رأيه في مـالحظات

اخلبير . 
نـظرت إلى الـرسالـة  فشـعرتُ بـاخلجل
من اجلــهـد الــذي ســبـبــته لــلـرجل فــقـد
تناول بالـتمحيص رأي اخلبـير فناقشه
ونقـضه  وخلص إلى الـقول : ( أني لم
ـفـردات أيّ خـطـأ لـغـويّ  أو أجـد فـي ا
ـا هي ألـفــاظ عـربـيـة غـيـر لــغـويّ  وإ
فـصـيـحـة صـمـيـمـة مـسـتـقـاة من الـلـغـة
الـثـرّة الـغـنـيّـة  وقـد اسـتـعـملـتـهـا أنتَ
استـعماالً سلـيماً ال يـبعدهـا عن داللتها

التي وضعت لها أصالً ) . 
ولم يتوقف عند حدود هذا النقض  بل
تـــــعـــــداه إلـى رأيـه في اجملـــــمـــــوعـــــة 
وبــشـاعــريـة صــاحـبــهـا فــكـتب يــقـول :
(قــرأت مـجــمـوعــتك الـشــعـريــة - خـلف
ذنـاب الـبــرق - فـوجـدتك فـيــهـا شـاعـراً
ــتـلـك أدواته الـفــنــيـة امــتالك الــقـادر
احلــــاذق  وقـــد وقـــفت فـي قـــصـــائـــدك
الرائـعة على موهـبة حقـيقيـة أرجو لها
من كلّ قـلـبي ان تـأخذ حـقـهـا الطـبـيعي
مـن االهــــتــــمـــام واإلعــــجــــاب الــــلــــذين
ـــطــمـــئن إلى تـــســتـــحــقـــهــمـــا  وأني 
مسـتقبلك كـلّ اإلطمئنـان ) أما بالـنسبة
لــلـــقــصـــيــدة الـــتي أخــذت اجملـــمــوعــة
بجـريرتـها فـقد كتب الـدكتـور آل ياس
يـقـول : ( ... والـقصـيـدة بـشـكل عام من
الـقـصـائـد الـتـي فـرضت عـليّ اإلعـجـاب

بها  ومن ثمّ اإلعجاب بك )
كـــانت فــرحـــتي بــهـــذا الــرأي غــامــرة 
ولـفـرط فـرحـتي أردت أن أغـادر الـغـرفـة
من الـنـافــذة  لـكـني خــشـيتُ أن يُـسيء
بي الـرجل الظـنون فـيـتراجع عن رأيه .
لقد أعادت لي رسالة الدكتور آل ياس
ألـثـقـة بــقـدراتي  وشـجــعـتـني عـلى أن
أواصـل اإلبــحـــار  فــأرســـلت قــصـــائــد
رفوضة إلى أغلب الصحف اجملموعة ا
واجملالت الـعـراقـيـة  وكم كـنـت مـزهواً
ــرفـــوضــة وأنــا اشـــاهـــد قــصـــائـــدي ا

محمد حس آل ياس

وفـي زمن صــــدام حـــــســــ اثــــيــــر
ـوضـوع في االجـتمـاعـات وكـثـيرًا ا
ــــاذا شــــارع مــــا  الــــتــــســــاؤل : 
الرشيد مهـمل? لكنه لم يصدر قرارًا
بــحــمــلــة وطــنــيــة حلــمــايــة شــارع
الرشيد  او اعادة بنائه. كان صدام
 اليـحب شارع الـرشـيد والـسبب ان
كل زعيم يــــريـد أن تتحـول الذاكرة
له . شـارع الــرشـيــد ذاكـرة مــلـكــيـة
وصــدام  اليــريـده. انه يــريــد ذاكـرة
خاصـة به ولذلك اجنـز شارع حـيفا
كــــمــــا اجنــــز تـــــأســــيس جــــســــور
ومشاريع كثـيرة  ألنه لم يول شارع
ـا كـنت الــرشـيـد اهـمـيـة . أنـا  لـطـا
احتــدث الــيه عـن الـشــارع لــكــنه لم
يـصغ إليّ. وجـاء الـشـيـعـة  وهـالهم
ـا اســمـوه (مـرزة قـولي) االسم ور

وحولوه الى شارع (مرزة قولي). 
اخلطة هي ان يصـبح سوق مريدي
 مــثل شــارع الـــرشــيــد لــكن االرادة
احلاكمة حـولت شارع  الرشيد الى
ســوق مــريـدي ســوق هــرج سـوق
الفـوضى  سوق الـعيب في بـغداد.
ـشكـلـة  اليوجـد وعي بـغدادي وال ا
يوجد وعي جمـاعي في بغداد. هذه
كلها يريد لـها وجود شرائح واعية
 طالب كـلــيـة الـهـنـدسـة والـطب او
كليات احلـقوق واآلداب. اجلامعات
تخرج كل سنة مئات الطالب لكن ال
احــد يــنـتــبه الى ضــرورة تــأسـيس

الرمـان بـحثـاً عن اسم اخلبـير  إال أني
لم أفلح  وبقي األسم مـجهوالً لي حتى
الـسـاعــة . وعـلى الــعـمــوم لم يـكن اسم
ـهم بــقـدر مـا كـان رأيه  اخلـبـيــر هـو ا
واألهم من رأيه كـانت ذريـعـته لـتـسويغ
ذلك الـرأي . لـقـد رفض اخلـبـيـر الـشـبح
اجملمـوعـة بـكامـلـهـا بـذريعـة اسـتـخدام
مــفــردات لــغــويـــة بــائــدة اســتــخــدامــاً
مــــغـــلــــوطـــاً في واحــــدة من قــــصـــائـــد
ن العـجب أن ترفض اجملمـوعـة  وأنه 
مـجــمـوعـة بـكـامـلـهــا بـجـريـرة قـصـيـدة

واحدة منها فقط .
من الطـبيـعي أني بعد كل تـلكم الـسن
مــا زلت أحسّ  وحــتى  الـيــوم  وبـعـد
أن أصــدرت ثـمــاني مـجــامــيع شـعــريـة
نــشــرت خـمـس مـنــهــا في الــدار ذاتــهـا
الـتي رفــضت مــجـــــــــمـوعــتي األولى 
أقــول مـــا زلت حلــد الــيـــوم أحسّ بــألم
ثـلومة الـتـــــــي ذُبح بها الــــــسـكينـة ا

جهدي اإلبداعي األول .
ــا يــزيـــد في ألم الـــذبح أنّ الــذابح  و
مـجرّد شـبح  بال إسم  وال هـوية  وال

عنوان .
ال اعــرفه  وال أسـتـطــيع الـوصـول إلـيه
ألسـتزيـد من تفـاصـيل قنـاعته اجملـتزأة
ـــبــــتـــورة  أو ألردّ فـي مـــحـــكــــمـــته وا
اجلــائــرة عن مــا نــسـب إليّ من الــتــهم
بـأدلة وشـهـود من مَظـان الـتراث . وفي
تلك اللحظات احلرجة قررت أن أواصل
حيـاتي كبـريء  وأن ال تخـدعني الـتهم
الـبــاطــلــة الــتي نــســبــهـا لـي الـقــاضي
الــشـبح فــأصـدّق أني مــذنب  أو مـتـهم

في كفاءتي اإلبداعية . 
ـــواصـــلـــة مـــقـــرونــاً ولـــكن قـــراري بـــا
بقناعتي في براءتي ينبغي أال يُلهياني
عن البحث عن محام نزيه وضليع يشدّ
مـن أزري ويُـدافـع عن قــضـيــتي  حــتى
وإن كــانت مـرافـعــته لن تـصل إلى آذان
اخلــــبـــيـــر الــــشـــبح وال إلى الــــهـــيـــئـــة
القضـائية التي يـنتسب إليـها ويتخّفي
وراء جـدرانـهـا الـسـمـيـكـة . وحددت مع
نـفـسي صـفتـ لـلـمحـامي الـنـزيه الذي

ينبغي لي اللجوء إليه  وهما :
 - أن تــكــون مـعــرفـته بــالــلـغــة مـعــرفـة
ـية رصينـة ال يرقى إليـها الشك  أكاد

وال يختلف عليها اثنان

بغداد
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فـكر والكـاتب الكبـير حسن خصّ ا
الـعـلوي (الـزمـان) بـرسالـة صـوتـية
ابدى فـيـها اسـتيـاءه لإلهمـال الذي
يـعـانـيه شـارع الـرشـيـد بـرغم كـونه
ـركزي لـلـعاصـمة بـغداد الـعصب ا
مؤكدا احلاجة الى تأسيس جمعية
إلحـــيـــاء بـــغــداد وحـــمـــايـــة شــارع
الرشـيـد  مشـيرا الى ان احلـكام لم
ـثل يــحــبـوا شــارع الـرشــيــد ألنه 
ذاكــرة مـلــكـيــة  ومن بـيــنـهم صـدام
حس الذي بنى شـارع حيفا ليحل
مـحـله مـلـقـيــا بـالـلـوم عـلى الـقـوى
احلــاكـمــة في الـوقت الــراهن جـراء
ـــعـــلم ـــتـــرديـــة لـــهـــذا ا احلـــالـــة ا
احلـضـاري لـكـونـهـا حـولـته الى مـا

يشبه سوق مريدي.
وفي مــا يــأتي نص الــرســالــة كــمـا
وردت عــلى لـســان الـعــلـوي: شـارع
ركزي لبغداد الرشيد هو العصب ا
وهو كـأي شـارع مهم في الـعواصم

.. الــشــانـزلــيـزيـه في بـاريس
وبــقــيــة الــشـوارع

هـي شــــرايــــ
تصـب في هذا
الـقـلب .وألنـنـا
من اهل بـغداد
وألنـــنـي كـــنت
مرافقًا خلالتي
إذا زارت

ستنصر وإلى كل محل فيه شارع ا
. كـان شــارع يــســوّق مـســتــلــزمـات
اجلمال ومالبس النساء. تعلمت ان
البس الــنـسـائـيـة اشــتـري افـضل ا
ألن خــالــتي  بـرجــوازيــة فـهي ابــنـة
شــيخ لــكــنــهــا ارشق وألــيق إمـرأة.
نعـود من جـولتـنا في الـسوق واهل
بغداد يقصدون هذا الشارع وكبرت
البس الـرجالـية وأنا أجـهل شراء ا
البس تــقــريــبــا بــيــنــمــا اشــتــري ا
الـــنــســائــيــة بـــســهــولــة . وعــدنــان
احلـمــداني يــرحـمه الــله غــالـبــا مـا
يوصـيني عـند الـسفـر ان اجلب الى
سناء- زوجته ) –نفنوف) أو بدلة .
ـالبس كـــــان اليــــــجــــــيــــــد شـــــراء ا

النسائية. 
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ـــهم جـــرت الـــتـــحـــوالت وصــارت ا
االشـتراكـيـة  وعنـدمـا اندلـعت ثورة
14 تموز لم يخسر شارع الرشيد

ــئـــة من حـــجــمه. اكـــثــر من 15 بـــا
حــسـو اخــوان ذهب وجــمـيل
شــمــعــون هــاجــمـنــاه في
اول تظـاهرة خرجت
صبـيـحة 14 تـموز
 1958وكان

يـــقـــودهـــا هـــادي
الـــعــــلـــوي وانـــا
شــاركـت فــيــهــا.
وألهـــمــيــة هــذا
احملل التـجاري
كـــان الـــعـــراقي
الــــــذي يــــــذهب
الـى لـــــــــنــــــــدن
اليرى شيئا
غـــريـــبـــا
فــــــــــي
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ليس وحدنـا في ألعـراق من يجب أن نـعيد تـرتيب مـفاهيم حـياتـنا ألوطـنية
والفـكريـة من جديـدبل االمـة العـربيـة كلـها يـجب أن تـعيـد مفـاهيم حـياتـها
الوطنية وألفكرية من جديد .. فنـحن في مفاهيم ألدول أالستعماريه عبارة
عن أجـنــاس بـشــريـة تــعـيـش عـلى بــحـار من كــنـوز أالرض .. أالانــنـا في
نظرهم ال نستـحق أحلياة ... وهذه الكـنوز يجب أن يستـولوا عليهـا ليبنوا
ادية وألثقـافية والتـهم أحلربية على حـساب دمائنا ويطوروا حضاراتـهم أ
وأرواحنا ... فـان لم يسـتطـيعـوا قتـلنا وأحـتاللنـا بشـكل مبـاشر .. زرعوا
فـيـنا ألـفـ ألـطـائـفـيـة وألـديـنـيـة وألعـرقـيـة .. لـيـقـتل بـعـضـنـا بـعضـاً .. ثم
ستعـمر لينقذنا من أنـفسنا من أخوتنا نتضرع ألى ألله أن يسلط عـلينا أ
في ألوطن وألـدين والـتاريخ وألـلـغة ... أي شـعـوب نحن  ? مـا اغـبانـا وما
أغـبى عـقـولـنــا ? مـئـات أالالف تـنـصت الى عـمــامـة دين مـزيف تُـرسخ في
اليـ مـنـا تسـتـمع وتـسيـر كـأخلـرفان عقـولـنـا أجلهـل وأخلرافـات ال بل أ
اليـ من أالمـية .. ـا يـقول صـاحب ألـعـمـامـة .. ? وماذا بـعـد ? أ طائـعـة 
اليـ من ألعـاطـلـ عن ألـعـمل .. وفـساد مـالي وأخالقـي بال حدود .. وأ
وخدمات صحـية وبيئـية وتعلـيمية مـعدومة .. ومئـات أالالف من أخلريج
عالة عـلى اهلـيهم وأوطـانهم .. فـكيف نسـتحق ألـعيش بـكرامـة وعز ونحن
ـدمـر ... ? مـرحـبـا بـألـذل ... ومـرحـبا نـقبـل ألعـيـش وسط هـذا أجملهـول أ
بكـرامـة منـتـهكـة .. ومرحـبـا بحـقـوق أنسـان مـستـبـاحة .. ومـرحـباً بـعيش
مريـر .. ومرحبـا ... ومرحـبا بـببـببب .... مـادمنـا نائـم بـسبـات عظيم ..
سكارى ولسنا بـسكارى .. ساهرون مـحدقة عيونـنا على أالفالم أالباحية
ألتي مزقت شبابنا .. وجعلت ملذاتهم وشهواتهم هي قبلتهم وأهدافهم ..

بغداد
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ما زلت استقبل العشرات  من رسائل التهنئة من تالمذتي االعزاء  منهم
من أصـبـحـوا  اسـاتـذة زمالء  ومـنـهم عـلى مـقـاعـد الـدراسـة مـجـتـهـدون

وإجالء  .
ــعـلم / كـان لــزامـا عـلي ان اســتـحـضــر صـورة وروح وقـامـة وفي عـيـد ا
سـعودي االبتدائية استاذي اجلليل / معـلم اللغة العـربية  في مدرسة  ا
(اجلعيفر الرحمانيـة) .. انه االستاذ موحان .../ ما أهيبه  وما أروعه ..
ان دخل علينا  فنحن له  آذان صاغية  وان خـرج ننتظره حلصة ثانيةً ..
/ انه وببسـاطة صانع حب الـلغة ومـجتهـدها   شارحـها ومبسـطها  في
كل عـروضهـا وفـلـسـفتـهـا / جـعل مـني نبـيـهـا صـاغيـا  مـتـوقـد الذهن ال
شاردا  محـبا للـقراءة واعيـا   منفـذا لواجبـاتي البيـتية  طـائعا ولَم أكن

يوما متذمرا .
في  نـهـايـة الـسـنـة السـادسـة  هـيـأ مـعـلـمـنـا الـكـبـيـر مـوحـان  احـتـفـالـية
االمتحـان  وكانت فوق الـطاولة هـديتـان  كتاب وقـلم باندان اي قـلم حبر
وكان نصـيبي مـنهـا كتـاب دار الهالل ( جبـران خلـيل جبـران )  ... كتاب
حـول مجـرى حـيـاتي   وجـعـلـني قـارئـا نـهمـا  وكـاتـبـا عـاشـقـا .. مازلت
محـتـفـظـا به  رافـقـني الى بـاريس وعـمان / هـو كـتـاب واحـد  لـكـنه كان

ـئـات من كـتب االجداد سبـبـا لـيضـيف الي ا
... فـي الــــــــلــــــــغـــــــــة  و اآلداب  واالعالم 

والسياسة  والفلسفة  واالقتصاد .
انه جـــبــران خـــلــيل جـــبــران .. نـــبي الـــلــغــة
الـسـلــسـة  الـســاحـرة .. تـعــلـمت مــنه جـزالـة
اجلملـة األدبية  تـوهجـها وإحسـاسها .. في
ـتكسـرة) و (دمعة وابـتسامة ) .. (األجنحة ا
كان زميلي التـلميذ الثانـي قد حاز  هدية قلم
حبر جذاب  وكنت حيـنها اطمح بالقلم  دون
الـكـتـاب  غـيـر اني اكــتـشـفت  فـيـمـا بـعـد ان

ـعـنى  وبـالـعقـول واألفـكـار  .. وكـان علي ان الكـتـاب يـطـيل تاريـخه في ا
اقـرأ مـئـة كـتـاب وكـتــاب  كي أهـتـدي فـيـمـا بـعــد الى جتـربـة الـكـتـابـة في

الصحافة واالسفار .
عنى )  .. (ان  االنسان يشعر  بنـفسه  غريبا جدا في عـالم  يفتقر الى ا
هكذا هو  معنى وجودنا  في فلسفة سارتر / و الذي يلتقي مع طروحات
الفالسفة الذين سبقـوه من العقالني  ديكـارت  وسبينوزا .. واحملدث
ـعــنى نـبـصـره شـامـخـا   في نص  كـانت  و هـيـغل  ومـاركس ../  وا

ادبي و علمي جميل .. وله طعم الوجود ...& 
قدادي دمتم  / د كاظم ا

{ مالحظة/ الصورة اعاله لي وانا تلميذ في متوسطة العطيفية..
هندس جاري واخي ناهض عبد الوهاب. رحوم ا التقطها لي ا

اسطنبول

-1-
عصـاباتُ الـنهب والـسـلب التي تـستـرت بأغـطـيةٍ عـديدة  وحـملت عـناوين
ا تمثّل شتى  ..وأنهكت العراق والـعراقي  ال تمثّل الـعراق وأهله  وا
أصحـابـهـا الذيـن استـهـو األمـوال  وجعـلـوهـا كعـبـتـهم التي يـتـوجـهون

اليها دون كلل أو ملل ..
-2-

وانـهم ال يـستـطـيـعـون أن يـحـجـبـوا الـوجه الـعـراقي الـناصـع عن االنـظار
وُتظـهِرُ احلـوادث والـتجـارب هـنا وهـناك عـمقَ األصـالة الـعـراقيـة  وحجمَ

روءات التي يحملها الطيبون والطيبات من أبناء دجلة والفرات. النبل وا
التـي تـبرز فـي مـختـلف ونـحن نـحـرص عـلى تـدوين بـعض تـلك الـلـقـطـات 
ا انطوت عليه من ناسبات  حرصاً منّا على إلفات االنظار  الساحات وا

عناصر الرفعة السمو االنساني ...
-4-

انيا مع اهلها  قرأتُ قصة الفتاة العراقية (ليلى) والتي تعيش اآلن في أ
انيا  –وسررتُ كثيراً حينما رأيتُ انها الذين تركوا العراق وجلأوا الى ا

تركت الوطن ولكنها لم تترك مكارم صفاتِه واألصيل من أخالقياتِه ...
ـا يعادل آالف لقد عـثرت (لـيلى) عـلى مجـوهرات ثمـينـة  قُدّرتْ قـيمتُـها 
ــعـلــوم انّ احلـليّ واجملــوهـرات الـثــمـيــنـة هي من أحبّ الـدوالرات  ومن ا
قتـنيات لـلمرأة عـموما ولـلفتيـات خصوصـا فماذا صـنعت (ليـلى) بتلك ا

اجملوهرات ?
انها بحثْت عن صاحِبَتِها 

وتبـيّن انّـهـا امـرأة في السـبـعـ من عـمرهـا فـأعـادت اليـهـا مـا فـقدته من
رأة مبهورةً بهذه الفتاة العراقية األصيلة . ا جعل ا مجوهراتها 

ناسـبة الى (ليلى) كافـأة ا رأة الى تـقد ا وكما هي العـادة  سارعت ا
في مـنـحى واضح الـداللــة عـلى الـشـكـر والـتـقــديـر ولـكنّ (لـيـلى) رفـضت

كافأة ... رفضاً تاماً ان تقبل بتلك ا
وهنا تكمن الرفعة والشموخ 

وأخيراً :
فان هناك من احملسنّات البـديعية ما يسمى (بـاجلناس) وهو االتيان بلفظ

تكلم رونقا على كالمه ... واحد  له أكثر من معنى  وبذلك يضفي ا
عروف بذلك : -  ثال ا وا

طرقتُ الباب حتى كلَّ مَتْنِي 
ّا كَلَّ مَتْنِي كلّمَتْنِي  و

عاصر : وعلى ( ليلى ) ينطق قول الشاعر ا
سالم على ربّةِ احلُسْن (لَيْلى )

صباحاً وظهراً وعصراً وليال 
ا صنعته تواصل   وهي تستحق هذا السالم ا

مِنْ فعلٍ نابضٍ بكل ما يوجب الثناء والتقدير . 
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بغداد

s∫ صورة من شارع الرشيد ايام الزمن اجلميل “

نيل أرمسترونك

حسن العلوي


