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ـدينـة اجلـميـلـة التي تـتزين بـعـدة ألقـاب فتـعـرف أحيـانا" بـ (أم وصل ا ا
) ألعتدال الطـقس فيها في فـصلي الربيع واخلـريف  و أحيانا" الربيعـ
تسـمى بـ (احلـدبـاء) ألحـتـداب دجلـة لـدى مـروره بـها أو ألحـتـداب مـنارة

جامع  النوري العريق .
ـا تمـتلكهُ من مـيزات جـعلتـها مـحط اهتـمام الكـثير ـتجددة  ديـنة ا هذه ا
سـتـوى احملـلي والـدولي فـمـنهـم الطـامع ومـنـهم الـطـامح  وبـيـنهم علـى ا
الفـاسد أو من يـريد الـتمـدد والتـموضع   وبـعيـداً عن التـفصـيل فأن  -
ـعاصر وصل-  قد تـعرضت الى نـكبـات كبيـرة في تاريـخها الـقد وا ا
لـكن اسـوأهـا  (نـكبـة الـعـبـارة الـنـهـريـة)  الـتي راح ضـحـيـتـهـا نـحو 180
شخصاً بـ شهيد ومـفقود  وبالـتأكيد اصـابع االتهام وجهت الى رأس
لـقـاة على سـؤولـيـة ا احلكـومـة احمللـيـة (احملـافظ) الذي لم يـكن بـحـجم ا
ـسؤولية الن عاتقه ولم يتـصرف كرجل دولة  وال اريـد ان احملهُ كامل ا
احملـافـظـة عـبـارة عن مـقـاطـعـات فـيـهـا اجـزاء التـخـضع لـسـلـطـة احملـافظ
بكي وبالتالي الـرجل اليستطـيع البوح بكل الـكالم خوفاً على حـياته  وا
ضحك ان الكل سـعى لنصب مجـالس العزاء  والكل يجـتمع في الليل ا
ليـبحث عن بـديل  بل واألكـثريـة تعـتقـد نفـسـها انـها مـبعـوثة األله ألنـقاذ
نحهُ  لـغــــــيرهم لذا وصل من الدمـار وقد منـحـــهُم  الله مـا لم  اهل ا
كـتــــــب الـله ألحـدهم ان لم يُـنـــــــصب  وزيـراً فـمـحـافـظـاً وذلك اضـعف

ان !!!  اإل
ـــفـــتـــرض فـي جـــلـــســـة مــــــجـــلس الـــنــــــــواب لـــيــــــــــــوم االحـــد من ا
ــــــــصـادف 2019/3/24 ان تـم أقــالــة مـحــافـظ نـــــــــيـنــوى (نـوفل ا
العاگـوب ) على خلـفية فـاجعة غـرق العبـارة النهـرية  واتمـنى ان اليكون
خلفهُ (عاگول ) وهو نبات بـري ميزته انه مؤذي من جميع اجلوانب حيث
يـحتـوي عـلى رؤوس مـدبـبـة تؤذي كـل من يقـتـرب مـنـهـا  فبـعـد الـتـجـربة
ـوصل وبــعـد اجلـهـد الـكـبـيـر الـذي بُـذل من اجل ـأسـاويـة ألهـلـنـا في ا ا
ـفـقودين تــــــــضـررين من عـوائل الـشهـداء وا احقـاق احلق وانـصـاف ا
كان البد من البحث عن رجل شجاع يتــــــــحلى بالصبر والروية  قادر
عـلى اعـادة الــتــــــــوازن في احملــافـظـة والــســــــيـطـرة الــتـدريـجــيـة عـلى
ــحـــبــة واحـــتــرام اهل مــفـــاصــلـــهــا  واألهـم من كل ذلك  أن يـــحــظـى 
ن ـتـمـــــــــيزين  ـوصل مـدينـة ولـودة بـالرجـال ا نــــــيـنـوى  فـمديـنـة ا
سؤولية في يفوقون حتى ما نكتب من اوصـاف نعتقدها منـاسبة لرجل ا

وقتنا احلاضر .
والسـؤال احملير ; لـم تنـدمل اجلراح ولم تـسكن عـبرات الـثكالـى واأليتام
شبوهـة والتي تبحث عن حلد االن فلمـاذا بدأت االجتمـاعات واللقـاءات ا
مـنصـب وجاه واتـفـاقـات ال تـرتـقي وال تـأبه حلـجم الـكـارثـة التـي اطاحت
نصب باحملافظ الـعاگوب وادمت قـلوب كل الـعراقيـ  من اليشعـر ان ا
نصب ومن اليعـلم ان طالب الوالية تكليف ولـيس تشريفـاً فال يستـحق ا
ـنكوبة تبحث عن فارس دينة ا ال يولى اليفقه في ادارة احلكم شيـئاً  فا
نبـيل ينـكر ذاته (ويـؤثرون عـلى أنـفسـهم ولو كـان بهم خـصاصـة) صدق
الـله الــعـظــيم .. بل و يـحــمل أسـمـى صـور مــكـارم األخالق وأشــرفـهـا 
ال دينة الصمـود والتحدي  ال أن يأتي من أجل ا ويضع حياته قُربانـاً 
وصل وال يحتاج السلطـة واليفكر باجلاه بل جُلّ مـايفكر به كرامة اهل ا
وعزتهم وأمنـهم واستقرارهـم وابعادهم عن دائرة الـصراعات السـياسية
والعـمل عـلى اعـادة الـهـيـبة لـلـمـوصل بـعـدما انـكـسـرت عـلى يـد االرهاب

والفساد .
وصل احلدباء .. اليوم يـومكم يامدينة العلم والتأريخ  حتية ألهلي في ا

واقف الـصعبة  اليوم يومـكم يا حمـاة الدار ورجال ا
لقـد جاء دوركم لـتخـتـاروا من بيـنكم رجالً حتـبونهُ
ويـحـبــكم لـيـديـر مـصالـح مـحـافظـتـكـم بعـيـداً عن
تـأمرين والطامـح الطـامع بالـسلطة .. تآمر ا
اعيدوا مجدكم وتاريخكم واحسنوا أختياركم. 

والله ولي التوفيق  
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عـلى شارع النهر الـرئيس وسط مدينة
ــنـاسـبـة تــأسـيس االحتـاد الــشـطـرة 
الــهـاشــمي بـ الــعـراق واالردن حـيث
عـبـر الـشطـري عن اسـتـيائه لـكـون هذا
ــتـظـاهـرين  قـد ـتـواجـد مع ا الــرجل ا
رقـص فرحـا وابتـهاجـا  دون وعي منه
أو فـــهم لــتـــبــعـــات هــذا احلـــدث عــلى
مــسـتـقـبل الـعــراق والـعـراقـيـ ولـذلك

وتــعـبــيـرا عن اســتـيــائه وعـلـى الـفـور
الـــــقى الـــــقـــــصــــيـــــدة ارجتـــــاال أمــــام
ـكــان مـخــاطـبـا احلــاضـرين في هــذا ا
فـــيـــهـــا هـــذا الـــشـــخص ذو الـــبـــشــرة

السمراء وكان مطلعها  ..
نعم ترقص يا أسود ..
 حلكــم ظـــالم أردد ..
نعم ترقص جذالنا ..

وصوت الظلم قد عربد ..
نعم ترقص للسجن ..
 كبيرا ضم قطب ..

وت .. أجادا رقصة ا
على أشالء شعب .. الخ  القصيدة

وبــعــد االنـــتــهــاء مــنــهــا مــبــاشــرة 
اقــتـيـاده الى الـسـجن مــكـبال بـالـقـيـود
ورغـم ذلك لم يـتـوقف عـطـائه االبـداعي
واالنــســاني حــيث  كــتـب الــكـثــيــر من
ـواضيع الـتي كان ـخلف ا الـقصـائد 
يـغــلب عـلى مـعـظـمـهـا احلس الـوطـني
والـــســـيـــاسي  وكـــانت من قـــصـــائــده
االرجتــالـيـة االخــرى الـتي قـالــهـا أمـام
كان احـدى الطالبات التي جاءت الى ا
الـذي كان يـعمل فـيه  كمـصور شـمسي
أمــام مــبــنى وزارة الــدفــاع فـي بــغـداد
لـتسـأله ان كان هو نـفس الشـاعر الذي
ذكـره استـاذها في مـحاضـرته ووصفه
ــغـبــون فـأجــابـهـا ــبـدع ا بــالـشــاعـر ا
بـقصيدة بـعنوان نعم أنـا الشاعر  هذا

جزء منها ..
نـعم أنـا يـاحـلـوة الـضـفـيـرة .. نـعم أنا

الشاعر ياصغيرة
ــعـــدم غــيـــر اني .. أمـــتــلك نـــعم أنـــا ا

اخلزائن الكبيرة
مـوهبتي قناعتي .. ضميري أسمى من

كاسب احلقيرة ا
اني أعـيش الـعـمـر لـلـقـوافي .. أكـتـبـها

بأدمعي الغزيرة
أبـثها شكواي دون خوفي .. أحكي لها

قناعتي الكثيرة
أمـيـنـة تـنـقل مـابـنـفـسـي .. وفـيـة نـقـية

السريرة
سـميرتي في وحـشة الليـالي .. رفيقتي

ريرة ..      في عيشتي ا
 وبــعـض من قــصــائــده غــنــاهــا كــبــار
ـطـربـة ـطـربــ ومـنـهم ا الــفـنـانـ وا
مـائــدة نـزهت الـتي غـنت قـصـيـدة هـذا
ــطــرب الــدكــتـور أنــا الــوطن وكــذلـك ا
فــاضل عــواد غــنـى قــصــيــدة رمــضـان
ـطـربـة أنـوار عـبد الـعـطـاء كـمـا غـنت ا
طـربة الـوهـاب قصـيدة الـعاشـقة أمـا ا
ســتـاهـاكــوبـيــان فـقـد غــنت لـلــشـطـري
ــسـاء كـمــا غـنى له قــصـيــدة نـذر في ا
ـطـرب مـهـنـد مـحـسن قـصـيـدة بـغداد ا
وقـــصـــيـــدة األرض أرضي وقـــصـــيــدة
ـطرب فـديـتـكم أبـطـالـنا الـتي حلـنـهـا ا
مـهــنـد مـحـسن كـمـا حلن وغـنى احـدى
ــصــري ــلــحن الـــعــربي ا قــصـــائــده ا
ــــعــــروف صالح الــــشـــرنــــوبي واهم ا
مـــاكـــتــبـه الــشـــاعـــر الـــشــطـــري خالل
مـسـيـرته االبـداعـيـة مـوشـحـا بـعـنـوان
وشح (أجـفـوة أم دالل) وألهمـية هـذا ا
من بـــ جـــمــيع الـــقــصـــائــد وجـــمــال
قام صـورته الشـعريـة تبـنى تلـحيـنه 

قصيدة  عد ياحبيبي
قصيدة  صدي عني
قصيدة محنة شاعر
قصيدة األرض كروية

قصيدة العميل وجه حزيران
قصيدة طريق الكفاح
قصيدة نعم أنا الشاعر

قصيدة تموز مطرقة الغضب
قصيدة اعدم بربك يازعيم
قصيدة أنا الذي أذنب
قصيد نكبة الشطرة

اضــافــة الى الــعــشـرات من الــقــصــائـد
والـكتابات الـتي نحمل سلـطات النظام
الـسـابق مـسـؤولـية سـرقـتـهـا واتالفـها
سـيما وانها نتـاج شعري وثقافي ثم
وجـهد لـسنـوات طويـلة وثق لـكثـير من
األحــداث الــســيـاســيــة واالجــتـمــاعــيـة
واالنــسـانـيـة لـذلك بــذلت جـهـدا كـبـيـرا
جلـمع مـاتـبقى من قـصـائـد مدونـة هـنا
أو هناك أو مايحتفظ به بعض األحياء
من الـشـعـراء الـذين عاصـروا الـشـطري
آنـــذاك وهـــو اصـــرار عـــلى مـــواصـــلــة
الـــبـــحـث عن كل مــــاكـــتـــبه والـــدي من
قـصائد وجمعها والـعمل على طباعتها
ولـتــكـون ارثـا شـعـريـا يـخـلـد ابـداعـات
ــكن االحـتـفــاظ بـهـذا الــشـطـري كــمـا 
ــكــتــبـــات الــتي تــهــتم ــطـــبــوع في ا ا
بـالـشـعـر واالبداع كـوثـيـقـة وداللـة على
امـكـانات الـعراقـي الـثـقافـية واالدبـية
وقـــدرتــهـم عــلـى الــعـــطــاء فـي أصــعب
ـغـنـاة الــظـروف واضـافـة لــلـقـصـائــد ا
فـهنالك قصائد أخـرى أصبحت أناشيد
ـقـاتلـ الـعراقـيـ بكل وطـنـية حتث ا
صـــنــوفــهـم  عــلى الـــصــبــر والـــثــبــات
وحتـقيق النصر في معاركهم البطولية

ضد االرهاب .
{ مــاذا قـيل بـحـق الـراحل خـالــد الـشـطـري

كشاعر وانسان   ?   
- لـقد ترك الشـاعر الشطـري أثرا كبيرا
بـ أقـرانه من الـشعـراء والـسيـاسـي
ــثــقـفــ والـصــحــفـيــ واالعالمـ وا
والــعــامـلــ في االذاعــة والــتـلــفــزيـون
وعـاش قريـبا منـهم في فتـرات مختـلفة
من حــيـاته كــمـا جــمـعـتــهم مـنــاسـبـات
أدبـية وثقافية وفنية ومهرجانات شعر
اقــيـمـت في بـغــداد بـدايــة الـســتـيــنـات
ــعــروفـ حــضــرهــا كـبــار الــشــعـراء ا
ومـنـهم الـشاعـر الـكبـيـر الراحل مـحـمد
مـهدي اجلواهري والشاعـر الكبير عبد
الـرزاق عبد الـواحد والشاعـر مصطفى
جـمال الدين والـشاعر محـمد حس آل
ـيـعـة عبـاس عـمارة يـاسن  والـشـاعرة 
والـشاعر عـريان السـيد خلف والـشاعر
كـــر الـــعـــمــاري ولـــتـــمـــيــزه مـن بــ
الـــشــعــراء فـــقــد حتــدثت عـــنه وســائل
الــصــحـــافــة واالعالم اخملــتــلــفــة الــتي
حتــــدثت عـن مـــســــيــــرته االبــــداعــــيـــة
والـــنــضـــالــيــة بـــشــكل واسـع وبــشــأن
الـشطـري قال اجلـواهري ( أتـطلع اليك
يــــاشــــطــــري مــــبــــدعـــا ومـن خالئــــفي
ــنـتـظـرين ) وجـاء ا
بـــــــــحـق الــــــــــراحل
الــشـطــري هـو قـول
الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــد
حـــســ آل يـــاســ
عــــــنـــــدمــــــا وصـــــفه
ــظــلـوم بــالــشــاعـر ا
نــقـديــا وقـرائــيـا ولم
يــعط حــقه حـتى اآلن
دراســــــة وكــــــشــــــفـــــا
ووقــوفــا عـلـى ابـداعه
اجلــــــمـــــــيل الــــــعــــــال
وأضـاف آل ياس لقد
عــــــرفت الــــــشـــــطـــــري
مــشـاركـا مــؤثـرا فـاعال
مــنـشـدا قـصـائـده الـتي
كــانت لــلـوطـن  كـاشــفـا
ـــعــانـــاة شــعـــبه وكــان
يـــشــعـــرنــا دائــمـــا بــأنه
مـهـمـوم بـوطـنه وشـعـبه
يـعـيش لهـمـا وبهـمـا نذر
شـعـره وحـيـاته لـهمـا قـصـائـده تـفصح
عن شــاعــر مـتــمـكن قــادر عـلى االقــنـاع
وقـــادرعـــلى الـــتـــعـــبــيـــر عـن جتــربـــته
ـتنعة االنـفعالـية بلـغة سهـلة ولكـنها 
يـفهمه اجلـميع ولكـن أحدا اليستـطيعه
فـي اخــتــيــاراته لاللـــفــاظ والــتــراكــيب
واجلــــمـل واألوزان الــــشــــعــــريــــة أمــــا
الـشاعرعريان السيد خلف فقد أختصر
الــكالم قــائال ان خــالــد الــشــطــري ولـد
شـاعـرا كـمـا حتـدث عـنه الـفـنـان سامي
قـفطان الذي كان أحد اصدقاء الشطري
بقوله انه صوت وبصمة أثبتت نفسها
عتـرك الثقـافي اخلطر بـشجاعة ولم بـا
يـتـملـكه اخلوف يـوما  أبـدا وكنـا نلـجأ
الـيه عـنـدمـا تـضـيق نـفـوسـنـا ونـقـترب
مـنه عنـدما نشـعر بـالكآبـة ولم أشاهده
يــومـا غـاضـبـا أو مـنــفـعال كـمـا وصـفه
ـوسـيـقـار الـعـربي فـاروق الـشـرنوبي ا
بـأنه من أبـرز الـشعـراء الـعرب .. وبـعد
ــلــيــئــة رحــلــة طـــويــلــة مع األحــداث ا
ــتــاعب وألجـل احلـفــاظ عــلى االرث بــا
الــثـقــافي واالبــداعي لـوالــدي الـشــاعـر
خـالـد الـشـطري حتـركت ومـنـذ سـنوات
سـبقت أحـداث التغـييـر في العراق الى
جـمع مـاسـلم وبقي من قـصـائد الـشـعر
الــتي دونــهــا الـشــطــري والـســعي الى
الـــبـــحث عـن بــعـض تـــلك الـــقـــصـــائــد
ـفـقـودة في ظـروف مـخـتـلـفـة والـعـمل ا
طـبوع تخلـيدا لذكراه عـلى اصدارها 
وتـوثيـقا لـلفتـرة الصـعبـة التي عـاشها

آنذاك .  

ــــوســــيـــقــــار الــــراحل روحي الـالمي ا
اخلـــمــاش ولـــيــكـــون من غـــنــاء فـــرقــة
االنـشـاد العـراقيـة وهو ثـان موشح في
وشح األول تـاريخ األدب العربي بعد ا
ـنسوب للشاعر العباسي عبد الله بن ا
ـتــوفي سـنـة 295 هـ  والـذي ــعـتــز ا ا
كــان بـــعــنــوان أيــهــا الــســاقي وان مــا
ـوشح لم مــاقـدمـه الـشــطـري في هــذا ا
يـــقـــدمه شـــاعـــر أخــر مـن بــعـــده وذلك
لـصعوبة نـظم مثل تلك القصـائد سيما
في عـصرنا احلديث وجديـر بالذكر فقد
كـتب قصـيدة مـهمة عـندمـا كان مـعتقال
فـي سجن الكـوت كانت بـعنوان األرض
لـلـفالح والـتي كتـبـهـا عن ثورة عـشـائر
آل ازيـرج فـي لـواء الـعـمـارة عام 1953
كــمــا كــتب مــرثـيــة بــحق ولــده الــطـفل
الــفـقــيـد عــلي كــانت بـعــنـوان عــذابـات
الـقـلب اجلريح تـناول فـيـها ألم الـفراق
ـا ذكر من الـقصـائد والـلـوعة واضـافة 
ـغنـاة فقد كـتب الشـطري مايـزيد على ا
قـــصــــيـــدة ومـــنـــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 200
احلـمـاسـيـة والـسـياسـيـة والـوجـدانـية
والـعاطفيـة وكذلك الغنـائية حيـنها قرر
ـفـكـر والـكـاتب والـدي وبــاالتـفـاق مع ا
ـغــيب عـزيــز الـســيـد جـاسم الــكـبــيـر ا
لــغــرض كــتــابــة وطــبــاعــة اجملــمــوعــة
الـشعرية كاملـة على أن تتضمن دراسة
نـقـديـة حتـلـيـلـيـة بـقـلم الـفـقـيـد الـسـيـد
جـاسم الذي رحـل مغيـبا وضـاعت معه
كل الـقـصـائـد الـتي دونـهـا والـدي عـلى
الــورق ولم نـعـرف مـصـيـرهـا حلـد اآلن
ــــكـن أن نــــذكــــر عــــنــــاويـن بــــعض و
الــقــصــائــد الــتي كــانت تــوثـق وتـؤرخ
ألحـداث جـرت في الـسـاحة الـسـيـاسـية
واالنـسـانـيـة واالجتـمـاعـيـة في الـعراق
آنــذاك ومـــنــهــا قــصــيــدة بــحق االمــام
احلــسـ ع أهــدافـهـا كــانت سـيــاسـيـة
نافـق واخلونة الذين مـخاطبا فـيها ا
ــــال بــــاعـــــوا ضــــمــــائــــرهم مـن أجل ا

والسلطة مطلعها ..
حـيـوا احلسـ عـدو كل منـافق .... باع

الضمير بزرقة الدينار
ـولـد الـنـبوي كـمـا كـتب فـي مـنـاسـبـة ا

الشريف قصيدة كان مطلعها
حــاشـــاك أن تــرضى وانت مــحــمــد ....

شعب يصاد وواحد يتصيد
بـعـدهـا أصـبـحت أبيـات تـلك الـقـصـائد
الـوجـدانـية وغـيـرهـا شـعارات يـرفـعـها
ـنـاسـبات الـنـاس بالفـتـات كـبيـرة في ا
الـديـنـيـة والـوطـنيـة ويـتـنـاقـلـهـا اهالي
مـديـنة الـشطـرة حتى وصـلت الى بقـية
مـدن مـحافـظـة النـاصـرية األخـرى التي
كـانت مـعـقال لـلـوطـنـيـ والـشـيـوعـي

ومن قصائده األخرى
قصيدة محنة شاعر ومطلعها

أوقد الهم ب جنبيه نارا ..
 ح أرخى الدجى عليه ستارا
أطبق الصمت حوله فتوارى ..
 ب أحجار غرفة منهارة

كسج قضت عليه بسجن
أبدي محاكم  جبارة

قــصــيــدة األرض لــلــفالح ومــنــهـا تــلك
األبيات 

األرض أرضي والتراب ترابي
فعالم تسلب من يدي أتعابي

 أحيا كما حتيا الضفادع باحثا
في الط عن دود وعن أعشاب
السنبل الريان يشرب من دمي
ص من روحي ومن أعصابي و

ــرثــيـــات قــصـــيــدة بـــحق ولــده ومـن ا
الفقيد علي

وهـي بعنـوان (عذابـات القـلب اجلريح)
.. هذا جزء منها

قلبي يئن وتكتوي أحشائي
بشواظ نارك يامحط رجائي

آه بـني أتـا في صمت الـقـبور مـبعـثر
األشالء

وأنا أعيش مع الضياء مكابرا
وأكون معدودا من األحياء

ياويح نفسي ياحبيب مشاعري
ياكوكبي في الليلة الظلماء
ياكل شيء في الوجود أحبه
 وفقدته في حلظة سوداء

وهذه مقطع من قصيدة ( أنا سج )
شلول ليل ليلي أرق ونهاري ا

أمـا الـبـعـوض فـانه وشم عـلـى جـسدي
العليل

وهــنــالك الــعــديـد من الــقــصــائــد الـتي
جــاءت بـعـنـاوين ومـواضــيع مـخـتـلـفـة

منها

ــديـــنــة الــســـومــريــة الـــشــطــرة تـــلك ا
الـتأريـخية اجلـنوبيـة التـابعة حملـافظة
ذي قــار الـتي مــازالت حتــتـفظ بــارثـهـا
االنـــســـانـي واحلـــضـــاري والـــثـــقـــافي
ــتـمـثل بــاألدب واالبـداع في الــكـتـابـة ا
ـوسـيقـية والـشـعر والـغـناء والـفـنون ا
ـسرحـيـة وبـالرغم من والـتـشـكيـلـيـة وا
االهــمـال احلـكــومي الـذي تـعــانـيه تـلك
ــديـنـة  وكـمـا هي بــقـيـة مـدن الـعـراق ا
األخــرى احملـرومـة من أبــسط احلـقـوق
ومــقـــومــات الــعــيش الــكــر اال انــهــا
ثـقف أجنـبت كبـاراألدباء والـكتـاب وا

والــــفـــنـــانــــ والـــشـــعـــراء
ــبــدعـ الــذين أصـبــحـوا ا
ـــعــــظم رمــــوزا واســــاســــا 
الـــنـــتــــاجـــات الـــثـــقـــافـــيـــة
الــرصـيـنـة الـتي ظـهـرت في
الـعراق على مـدى السنوات
ـاضية وكان أحد الـطويلة ا
هــذه الــرمــوز هــو الــشــاعـر
الــــعـــراقـي الـــراحل خــــالـــد
الــشـطـري الـذي كــان قـريـبـا
الـى قــلـوب أبــنــاء مــديــنــته
الــتي أحــبــته واحـتــضــنـته
كـــانــســـان نـــقي الــســـريــرة
عـــصــامـي صــبـــور شــجــاع
غــــيـــور اليــــتــــردد عن قـــول
احلـق مهـمـا كـانت الـنـتـائج
وقــد تـرك بـصـمـة انـسـانـيـة
وابـداعـية مـؤثرة مـيزته عن

بـقـيـة شـعـراء زمـنه ولـتـسـلـيـط الـضوء
ـــزيـــد مـن جـــوانب مــــســـيـــرته عــــلى ا
االنسانية والنــــضالية واالبداعية كان
ـغــتـرب لـ (الــزمـان) حــوارا مع جنــله ا
ولــيـد الـشـطـري الــذي حتـدث لـنـا عـبـر
الـهـاتف قـائال : مرحـبـا بكم واسـمـحوا
لي بــالـتـعـبـيـر عن الـتـقـديـر واالمـتـنـان
لـصحـيفـتكم الـعزيـزة األنيـقة وادارتـها
عروفة والتي تميزت هنية الوطنية ا ا
ــؤســســات مـن بــ الــعــشـــرات من ا
الــصـحـفـيــة الـعـامــلـة في الـعـراق
والـــوطن الــعـــربي واهــتــمـــامــهــا
ـــبــدعــ في الـالفت بــاجنــازات ا
اجملــاالت االنـســانـيــة والـثــقـافــيـة
واالدبــيــة والـتــأريــخـيــة  وتــكـر
الـعـدد الـكـبـيـر مـنـهم سـواء كـانـوا
خـارج الـوطن أو فـي الداخـل وهذا
ـتابـع للـصحـيفة مـا جعـلنا من ا
ـعــجـبـ بـهـا مــنـذ سـنـوات ومن ا
وبـكفـائتهـا ومصـداقيتـها وجـرأتها
وحـيـاديـتـهـا ومـواكـبـتـها لـالحداث

نطقة والعالم  .. اجلارية في ا
{ حــدثــنــا عن الــشــاعــر الــراحـل خــالـد

الشطري  ?
- ولــد الــشــاعــر الــعــراقي الــوطــني
خـالـد عـبـد الـله الـشـطـري في قـضاء
الـشـطرة الـتـابع حملافـظـة النـاصـرية
جـنـوبـي الـعـراق عام 1932 وكـنـيـته
جـاءت من اسم مـدينـته التي عـشقـها
ـرحــلـتـ وتــلـقى تـعــلـيــمه فـيـهــا بـا
ـتـوسـطة الـدراسـيـتـ االبـتدائـيـة وا
لـــكن لم تـــســـنح له الـــفـــرصــة الكـــمــال
الـدراسـة بسـبب األوضـاع االقتـصـادية
والـــظــروف الـــســيـــاســـيــة الـــصــعـــبــة
ـضطربـة التي كان يعـيشهـا الشطري ا
آنـذاك وقـد أجـاد في مـهـنـة  الـتـصـويـر
الـتي كـانت له مـصـدرا للـرزق والـعيش
ـــكـــونـــة من 9 أفـــراد لـه ولــعـــائـــلـــته ا
واعـتمد في حيـاته الثقافـية على نفسه
ستمرة لكثير من تابعة ا طالعة وا بـا
الــكــتب األدبــيــة وكــتب قــواعــد الــلــغـة
والـنحو والـصرف ما أكسـبه ذلك ثقافة
أدبـية واسـعـة كمـا منـحته تـلك الكـفاءة
فـرصـة لـلعـمل في االذاعـة والـتلـفـزيون
ـدة عـشـر في بـغـداد كـمـشـرف لـغـوي و
ســنــوات كــمـا عــمل مــحــررا في احـدى
اجملالت الــثـقــافـيـة بــعـد أن اســتـقـر به
ـطاف في العاصمة بغداد وان ثقافته ا
الـذاتية جعلته شاعرا ارجتاليا متمكنا
مـن أدواته االبــداعـــيــة ومـــتــمـــيــزا في
كـتابته لنـصوص الشعر اخملـتلفة وهو
في بـــدايــة عــمــر الــشــبــاب  وقــد عــمل
الـشطري في مجال التـصوير الشمسي
في الــشـطـرة وحــتى بـعـد انــتـقـاله الى
بـغـداد عـام  1958مـجـبـرا بـعـد تـعرض
شــقــيــقـي عــلي رحــمه الــله الى حــادث
حــريق تــوجب فــيـه الـنــقل الـى  احـدى
مـستشفـيات بغداد لتـلقي العالج هناك
ا أجـبـر ذلك عائـلتـنا ولـفـترة طـويلـة 

عـلى ترك الـشطـرة والرحـيل الى بغداد
لـغـرض الـسـكن ولـنـكـون قـريـبـ عـلى
ـسـتــشـفى الـتي يـرقـد فـيـهـا شـقـيـقي ا
الـــراحـل عـــلي ومـــتـــابــــعـــته عن قـــرب
وكـذلك احلـصـول علـى عمل أو وظـيـفة
لـتـأمـ العـيش لـلـعـائلـة الـتي حتـملت
وزر مــــــواقف والــــــدي الـــــوطــــــنـــــيـــــة
واالنـــســـانـــيـــة في نـــصـــرة الـــفـــقـــراء
ـظلوم وانـتقاده للـجور الذي يقع وا
عـلى العراقي سـيما الطبـقة الفالحية
ــسـحـوقـة الــتي حتـمـلت الــكـثـيـر من ا
الــظــلم بـســبب االقــطــاع الـذي يــسـرق

اتـعابهم حتـت أنظار الـسلطـة احلاكمة
مـع عــدم وجـــود قـــوانــ تـــنـــصـــفــهم
وتــضــمن حــقــوقـهم ونــحن كــعـــــائــلـة
عــشـنـا اخلـوف والـقــلق لـســــــــــنـوات
عــديـدة بــسـبـب خـطــورة وقـســـــــــاوة
تـعامل الـسلـطة مع والـدي وتقـيــــــــيد
حـريـته فـي ذلك الـوقت ومـا نـتج عـنـها
من مـعـاناة نـعيش مـرارتـها حـتى هذه

الساعة .

{ كــــيف تـــصف لــــنـــا حـــيــــاة  الـــشـــطـــري
النضالية ?

- لــقــد عــاش الــشــاعــر الــراحل خــالــد
الـشطري انـسانا مـناضال متـمردا على
الـســلـطـة الـتي كـانت تـخـاف قـصـائـده
احلــمـاســيـة واحملــرضـة عــلى ضـرورة
الـتـصدي لـلـفـاسدين والـظـا عـنـدما
كــــان يـــلـــقــــيـــهــــا في الــــتـــجــــمـــعـــات
ـنـاســبـات الـوطـنـيـة ــهـرجـانـات وا وا
واالحـتـفـاالت اجلـمـاهـيـريـة الـتي تـقام
فـي مــــديــــنــــة الــــشــــطــــرة آنــــذاك وان
مـاتـضـمـنـته تـلك الـقـصـائـد من انـتـقاد
ورفض لـــنــهج الــســلـــطــة الــســيــاسي
جـعلت النـاس تكتـبها وتـدونها وتـعيد
قـــراءتــهـــا وتــتـــداولــهـــا في الــبـــيــوت
ـــقــاهي واجملـــالس االجـــتــمـــاعــيـــة وا
واالمـاكـن الـعـامـة  وأخـذت بـاالنـتـشـار
ســـريــعــا بــ الـــنــاس كــونـــهــا تــمس
قــضـايـاهم االنــسـانـيــة واالجـتـمــاعـيـة
ــعــروفـ في وأصــبح الــشــطـري من ا
دافع عن مـدينـته ذلك الرجـل الثائـر وا
حـقـوق الـنـاس مـجـسـدا ذلك بـقـصـائـد
اعـتـبرتـهـا السـلـطة خـطـرا علـيـها وفي
بـدايـة السـبعـينـات وضـعته الـسلـطات
األمــــنــــيــــة حتـت انــــظــــارهــــا وبـــدأت
ـتابعته ومضايقته ثم استدعائه الى
ـرات الـدوائــر األمـنـيـة في الـنـاصـريـة 
عـــديـــدة والــتـــحــقـــيق مـــعه بـــطــرق ال
انــــــســـــانــــــيـــــة
واســتــمــر عــلى
هــــــــذا احلــــــــال
سـنـوات طـويـلة
ومـــا ان يــخــرج
من معتقل حتى
يـسـاق الـى آخر
والـبـدايـة كـانت
فــي ســــــــــــــــجـن
الـــــشــــطـــــرة ثم
ســـــجن نـــــقــــرة
الـسـلـمـان الـذي
ــدة مـــكث فـــيه 
عــامـ عــاشـهـا
هــنـاك بــظـروف
انـسانية قاسية
جـــدا يــصــحــبه
عــــــــــــــــــــــدد مــن
الــشــخــصــيــات
الــــــوطـــــنــــــيـــــة
والــــثــــقــــافــــيـــة
والـــســيـــاســيــة
الـــعـــراقـــيــة من
ضمنهم الشاعر
الــكـبــيـر مــظـفـر
الـــنــواب الــذين
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كــانـوا يــنـتــمـون وهــو مـعــهم لـلــحـزب
الـشيـوعي العـراقي والتـهمـة احلاضرة
دائـما هي االنتماء لهذا احلزب مع تهم
كن أن تلفـقها الدوائـر األمنية أخـرى 
الـقمـعية لـلمـحتـجزين والسـجنـاء وفقا
ـا تـراه يـصب في مصـلـحـة السـلـطات
احلـاكــمـة وبـعـد اطالق سـراحه بـفـتـرة
قــصـيــرة  الـقـاء الــقـبض عــلـيه  مـرة

أخـرى بتـهمـة التـحريض عـلى السـلطة
لـيتم بعد ذلك ترحيله الى سجن الكوت
ـا أثر الـذي احتـجز فـيه عدة  أشـهر  
ذلك على طبيعة حياته وصحته وحياة
عـائلـتنا الـتي أصبـحت مهددة بـاخلطر
وتـعـيش هـواجس اخلـوف والرعب من
احـتـمـال اخـتـفـاء والـدي الـراحل خـالـد
الــشـطـري فـي أي حلـظـة  وبــعـد سـجن
الـــكـــوت  تـــرحـــيـــله الى ســـجن
ــركــزي وبــعــد ذلك وفي بــغـــداد ا
مــنـتــصف عـام 1992  تــرحـيـله
الـى سـجـن مــديــريـة األمـن الــعـام
بــتــهــمــة الــتــهــجم عــلى الــنــظـام
ــدة 3 الـــســابق و احـــتــجــازه 
أشـهـر وبعـدهـا  اطالق سراحه
وهــو عــلــيل ويــعــاني مـن مـرض
جـسدي شـديد لم تتـضح أسبابه
ــهـله مـع فـقــدانه لـلــذاكـرة ولم 
رض سوى أيام معدودات هـذا ا
وبــعــد ذلك عــلــمــنــا ان سـســبب
مــفــارقـته احلــيــاة كـان اغــتــيـاال
سـيـاسـيـا  تـتـحـمل مـسـؤولـيـته
ســـلــــطـــات الـــدوائـــر األمـــنـــيـــة
الــقـمـعـيـة الــتي عـمـلت في زمن
حــكم الـنـظـام الـبــعـثي الـسـابق
وقـد فـارق والـدي احلـيـاة وهـو
يـحـلم باحلـرية احلـقيـقيـة التي
نـاضل من أجـلـها هـو والـكثـير
ـضــحـ حـتى مـن الـثـائــرين ا
كــانـت حــيــاتــهم ثـــمــنــا لــنــيل

احلـــقـــوق الــتـي أقــرتـــهــا
االنــســانــيــة ومـقــابل ذلك
فــقــد ظــلــمــتـه احلــكــومـة
الـسـابـقـة وهـو عـلـى قـيد
احلـيـاة كمـا يـظلم الـيوم
بــــــعــــــد رحــــــيـــــلـه اذ لم
يــــحـــتـــسب ســــجـــيـــنـــا
ســيـــاســيــا بــالــرغم من
الـفتـرات اخملتلـفة التي
ضـــاعت من عـــمــره في
ــعـتـقالت والـسـجـون ا
الـتي كـان مـنـهـا سجن
نــقـرة الـســلـمـان الـذي
أمـضى فيه فـترة تزيد
على 24 شـهرا حينها
كــان أصــغــر ســجــ
ســـــيـــــاسي مـن بــــ
الـنـزالء في الـسلـمان
حـــــتى كـــــانت آخــــر
مـــــــحـــــــطـــــــة لـه في
الـــعــذاب هي ســجن
مــديــريــة األمن الــعـام

في بـغـداد وهنـا ومن خالل صحـيفـتكم
الــــغـــراء أوجه عــــتـــبي الــــشـــديـــد الى
ـعـنـيـ وعـلى رأسـهم الـسـيـد رئـيس ا
هـدي الذي لم يكن الـوزراء عادل عـبد ا
وفـيـا معه وهـو يعـرف الشـطري بـشكل
خـاص وتربطه معه عالقة أخوية طيبة
ويـعـرف كل ظـروف حـياتـه الشـخـصـية
عـني في كـما هـو عتبـي على جمـيع ا
دوائـر الثقافة والـفنون فهي األخرى لم
تـذكــره ولـو في مـنـاسـبـة فـنـيـة واحـدة
ا ا اسـتذكـارا  لـيس طـمعـا بشـيء وا
قـدمه من ابـداع خدمـة للـعراق وقـضايا
شـعبه اجلريح وقد رحل الشطري وهو
يـحـمل هـمـوم الوطن والـنـاس في قـلبه
ومـشاعره حتى آخـر حلظة في حياته .
{ مـــاهي أهم قـــصــائــد الـــشــعــر والـــنــتــاج

الثقافي للشطري ?
- لـــقــد عـــرف الــشــطـــري بــأنـه شــاعــر
االرجتـال مـنـذ بـدايـة شـبـابه وكـأن الله
وهـبة التي ظهرت لديه قـد الهمه تلك ا
في قصائد كثير وهو في عمر مبكر من
ا أثـار اعـجاب احملـيـط به حـيـاته  
ـختلف طبقاتـهم وشرائحهم  سيما و
ـثــقـفــ مـاأثــار ذلك نـقــمـة  األدبــاء وا
الـسلطـة احلاكمـة عليه بـعد أن  أقلـقها
ــواقف فـي قــصــائــده الـــتي تــتــبـــنى ا
ـفـاهـيم الـتوعـويـة الـوطـنيـة ومـنـها وا
احـدى القـصائد االرجتـاليـة التي كانت
بـعـنـوان ( نـعم تـرقص يـاأسـود ) حيث
وصـلت الى أكـثر مـن خمـس بـيـتا من
الـشعر دون التحضير لها  بعد أن لفت
ــــوجـــــودين في نــــظـــــره رقص أحــــد ا
تـظاهرة  للناس نظمتها السلطة آنذاك
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خالد الشطري

الشطري يلقي قصيدة

عريان السيد خلفمحمد حس آل ياسن 

الشطري مع اجلواهري

الشطري في احملكمة

كانت أول مقابلة متلفزة لي على الفضائية السورية قبل عقد ونصف من
الـزمن - تـلك الـقـنـاة الـتي  – ولـكي ال نـنـسى-  عـبـرت كـمـا عـبـر شـعب
سوريا وقيادتها دوما على رفض االحتالل االمريكي للعراق ومفرزاته –
تي حـديـثة واألسـحاقي  فـقلت ال يـجوز لـنا ان وكانت الـلقـاء حول جـر
ــة الــكــبــرى نــركــز عــلى جــرائم االحـــتالل ألن ذلك ســيــنــســيــنــا اجلــر
ـة اكله لـدجاجـة حيث (االحتالل) فـنحن كـمن يحـاسب الثـعلب عـلى جر
ان الثعلب سيدافع عن نفسه قائال انه ليس نباتيا وبالتالي فأن دوره في
اخلليقة هـو اكل الدجاج  واالحتالل وجد كي يـسرق  ولكي يسرق  ال
ـسروق ويفرقـهم  وعندما يتفـرقون سيحسون بد له ان يفرق ويجهل ا
بنـعـمـة وحدتـهم فـيـعـودوا اليـهـا نـادم .. اال ان مـفـرزات االحـتالل هذه
رة ارادت ان تسـتمـر بالـسرقـة فاسـتمـرت على خطـى االحتالل  وكان ا
يوم االمس هـو بـداية الـغـرق لكل الـعـراق  ودام العـدوان حتـى استـكمل
الطوفان وغـرق العراق في 9/4 والفسـاد الذي اغرق الـعبـارة هو احملتل
احلقـيـقي للـعـراق ومنـظـومته اقـوى من مـنظـومـة الدولـة أهي مـصادفـة يا
وصل في اليوم نفسه الذي دجلة اخلير أن تبتلع األبرياء من اهـلنا في ا

بدأ فيه ابتالع العراق من لدن الغزاة ?? 
ـفـسـدين وتـبـتـلع ضـحـاياهم ـتـشـددين وا ام هي مـصـادفة أن ال تـبـتـلع ا
تشددين في حـادثة قاعدة االبرياء ?? فقـد سبق لك ان ابتلـعت ضحايـا ا
(الصقر التميمي) ابن بـغداد  الذي اسقط طائرة الغـازي القتيل سبايكر
?? لو كنت لم تبـلعهم لتـمكنت وزارة الدفاع ان تـعرف على االقل من جاء
اذا لـم يـتم تـسـليـحـهم ـاذا جـاءوا ? و بـهم الى قـاعـدة الـبـطل زهـيـر ?? و

وتدريبهم ?? وهل هم طالب ام جنود ?? 
ابتـلعـتهم وضـاع اجلاني واجملـني علـيه كمـا حصل عـندمـا ابتـلعت اهـلنا
في الكاظمية  وضاعت األدلة كلها في خضم تعازي السياسي االفذاذ
اتعلم يا دجلة اخلـالد يا من التقـيت بالفرات في قرنة اخلـير لتؤكد وحدة
العراق وأهله الى االبد لتصنعوا شط (العرب) الذي منحنا نصفه لرضا

بهلوي كي يكف اذاه عنا واليوم جناهد لنحتفظ بالربع ?? 
الـدين الـسـيـاسي يـا دجـلـة اخلـالـد هـو أم الـطـائـفـيـة  والطـائـفـيـة هي أم
التشدد  واألثنان هما امـهات للفساد الذي اكلـنا واكل ضحايا العبارة
 ومولودهم االكبر هـو الفساد الـذي صار منظومـة قوية من كتل واحزاب
وجيوش وحـشود جرارة تـمثل الدولـة العمـيقة يا دجـلة اخليـر ألم ينصح
دن كـمـبدأ عـام ولـد قبل ان ابنك حـمـورابي بأن تـكـون اجليـوش خـارج ا
تـلك الـعـبـارة مـدعوم او تولـد االحـزاب الـديـنـية .. فـلـمـاذا يـقـال ان من 

شريك ل (جماعات مسلحة) ??
 اليس لـديك شرطـة مـحلـية ?? مـاذا يفـعل اجلـند واحلـشد داخل احـيائك

السكنية ?? كي يدعموا جاللة صاحب العبارة ?? 
ألم يكـونوا مـوجـودين في حزيـران يـوم استـباحـك عشـرات من الدواعش

?? الم يكن هناك خمس وخمسون الفا منهم ??
 وأبقوك حتت نـير داعش سـن ليـصلـوا اليك لتـحريـرك  وال يزال اهلك
ـحاربة وصل  وصل متـهمون وكـأن الدستـور قال (( يلـتزم اهل ا في ا
ـحـاربة االرهـاب بـجمـيع اشـكاله)) االرهاب)) ولم يـقل (( تـلتـزم الـدولة 
وهم ذراع الـدولـة في مـحـاربـته يـا دجـلـة اخلـيـر ضـحـايـاك كـلـهم هم من
ضحـايا الـطائـفيـة والفـساد والـترهل والـفشل وبـالـــــتـالي هــــم ضحـايا
النظام  وهـناك قاتل لكل شـهيد فســـــوف لن ادعــــوا من الله ان يرحم
الضحــــايا وأتمنى عليه سبحـــــــانه ان يلهمكم الصـــــبر والســــــلوان
وصل ان يـصـــــلـوا الليل بل اتمـنى علـيه ان يلـهم كل قضـاة ومحـامي ا
بالـنـهار لـكــــــــشف القـتـلة واجملـرمـ (دهاقـنــــــــة الفـسـاد) وأشــــــدد
هنـا عـلى دعوة نـقــــــيـبـنا ضـيـاء السـعدي لـلـمـــــــحـامـ ان يكـــــــونوا

اهال لـلـضــــــــحـايـا ويـعـون هـول اجلـرم ويـكـــــــون
ـوصل ذلك هـديــة مــنـهم لــلـضــحـايــا . وألهــالي ا
انــصح بــأن تــعــاضــدوا االحــتــجـاج الــســلــمي
ألهـلــكم في الـبــصـرة وغــيـرهــا لـتــضـيـقــوا عـلى

الفساد وتخنقوه الى األبد .
ولكم في القصاص حياة يا اولى االلباب


