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ضيف مـركز أوج الـثقافي الـباحث بـالتاريخ والـتراث عـادل العرداوي في مـحاضـرة بعنـوان كرخ بـغداد تاريـخيـا وتراثيـا واجتـماعيـا"  سلط فـيها الـضوء عـلى حملات من تاريخ
ـة وصوال إلى الـفتح بـغداد وجـانب الـكرخ مـنـها  حتـديداً الـذي يـعود الى اوقـات وازمـان سحـيقـة تـمتـد الى فجـر احلـضارات الـبـابلـية واالكـديـة وغيـرها من احلـضـارات القـد
ـنصور اخلـليـفة العـباسي الـثاني في عام 145 هـجرية  لـتصبح عـاصمة لـلدولة دورة في كرخ بـغداد من قـبل ابو جعـفر ا ـدينـة ا االسالمـي . وقال العـرداوي انه   تشـييد ا
راحل زمنية من حيث السعة والعمران والعنفوان  او من حيث االنحطاط والتخلف جراء الظروف والنكبات التي مرت عليها لكنها لم تستطع زوالها العربية االسالمـية  ومرت الكرخ 
ة واهم احلوادث التي شهدتها والتقلبات السياسية واالجـتماعية واالقتصادية التي مرت بها واثرت عليها سلبا وايجابا . وحدد مواقع  واشار الى ابرز محالت الكـرخ ومناطقها القد
تلك احملالت واسباب تسـميتها باسمائها احلالية  التي من بينها محالت ومناطق الشواكة وخضر الـياس والفحامة والعطيفية ومدينة احلرية والدولعي والطوبجي واسكان غربي بغداد
نـصورية واالرضروملي عالف والعـامرية والشـرطة والدورة والدوري والـشيخ معروف وا ـامون واليرموك  والـغزالية والـشعلة وابو دشـير وام ا نصور وا وعلي الصالح والـوشاش وا
والـصاحليـة والسيديـة  وحي االثوري وحي الـعدل وحي اجلامـعة وحي اخلضراء والـست نفيـسة والست زبيـدة واحلارثيـة وكرادة مر وام العـظام والشـاجلية واجلعـيفر والـشيخ علي وسوق
ات وبـاب السيـف وعالوي احللة ومـحلـة الذهب والسـوامرة والـتكـارته والشيخ بـشار وجـامع عطـا والشيخ صـندل وحي االطـعمـة وحي العامل وحي حمـادة وسوق اجلـديد  والـفالحات والكـر

ناطق االخرى .  هدية واحياء الشهداء  وحي السالم الطوبجي وحي اخلورنق وحي اسيا وغيرها من احملالت وا الرسالة وحي الرئاسة وحي اجلهاد وا
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في تلكَ الـنّاحـيةِ الصـغيـرةِ الغـافيةِ
عـــلى ضــفـــافِ نـــهــرِ دجـــلـــةَ عــشْتُ

طفولتي وجزء من مراهقتي.
فـي فــــصلِ الــــرّبـــــيعِ كــــانَ والــــدي
يـأخــذُنـا بـجــوالتٍ شـبه يــومـيّـةٍ في
زارعِ القريـبةِ لنمضي ِ وا البسـات
يــومًـــا هـــادئًــا جـــمـــيال في بـــقـــعــةٍ
خــضـــراءَ يـــعــطّـــرُهــا شـــذى الــوردِ

. والقدّاحِ
الـــيــومُ وفي كل مـــرةٍ أشــعـــرُ بــهــا
خـيّلتي بـاإلحباطِ والـتّوتّـرِ أعودُ 
لــتــلك الــفــتــرةِ فــأســمعُ ضــحــكـاتِ
ـــشــوقِ أخــوتـي وحـــديثَ والـــدي ا

وأشمُّ رائحةَ أكلِ أمّي الشَّهي.
(رحــاب) شـابًّــا وسـيــمًـا أشــقـرَ كــانَ
الـشّــعـرِ يــسـكنُ نــاحـيــتَـنــا. هـو من
عائلـةٍ متوسّطـةِ يدرسُ في اجلامعةِ
وعلى أبـوابِ الـتخـرّجِ. كـلّمـا مرَّ من
أمـامي هـو وصــديـقُه كــنْتُ أشـعـرُ
بـنـســمـةِ هـواءٍ مــنـعـشــةٍ تـهبُّ عـلى

. وجنتي فتشعرُني بالسّعادةِ

كــانَ صــديـقُه(مــحــمــد) شـابًّــا قــويًّـا
المحِ كـانَتْ نـظراتُه ضخـمًـا حـادَّ ا

ترعبُني.
ـدرسـةِ: هـمـسَـتْ لي صـديـقـتي في ا
رحــابُ يـعـشقُ صـفـيّـةَ صـارَتْ لـديَّ
رغبة مـلحة لـرؤيةِ صـفية تـلك ربّما
ألرى مدى جمالِها وروعتِها ليحبَّها

رحاب.
حصلَ ذلك وأنـا أمرُّ من أمامِ دارِها
رأيـتُـها واقـفـةً مع صـديقـتِـهـا كانَتْ
فـتـاةً نــحـيـلـةً سـمـراءَ بـشـعـرٍ أسـودٍ
طـويلٍ في تـلك الـلّـحـظـةِ مـرَّ رحابُ
وصــديــقهُ فـلــمــعَتْ عــيــنــاهـا وهي

تنظرُ نحوهما.
لم أفهمْ سببَ حبهِ لها فهو يستحقُّ

. األجملَ
كانَتْ صديـقتي (لـيلى) فتـاةً جمـيلةً
بـضـفـائـرٍ ذهـبـيةٍ وعـيـنـيْن زرقـاوين
. أجــملُ مــافــيــهــا وبــشــرةٍ بــيــضــاءَ
هـدوءها وحيـاءُها تـسكنُ مع أمرأةٍ
عـجـوزٍ وأبنـتِـهـا الـعـانسِ فـي مـنزلٍ

كبـيـرٍ جـمـيلٍ أمـامَ منـزلـنِـا. أمـضيْتُ
ســـنـــواتٍ مع لـــيـــلى وأنـــا ال أعــرفُ
بـأنَّهـا أختُ رحابٍ فهـي لمْ تذكرْ لي

ذلك وكونُها التسكنُ مع أهلِها.
رأةُ الكـبيرةُ هي قالَتْ لي والـدتي: ا
تُـهـا أخـذَتْـهـا جـدُّتـهـا واألخــرى عـمـَّ
اجلـدَّةُ لـتـعــلـقَـهـا بـهــا ولـيـكـونَ لـهـا
نــصــيب من الــعـيـشِ الـرَّغــيــدِ فــقـدْ
كـانّتْ اجلـدَّةُ غنـيّـة وتـمـتـلكُ الـكـثـيرَ

.ِ من العقاراتِ والبسات
تـــقــــرَّبْتُ أكـــثــــرَ وأكـــثـــرَ مـن لـــيـــلى
وحـاولْتُ االســتـفــسـارِ عن أخــوتِـهـا

. وأخواتِها وصوال ألخبارِ رحابِ
كانَ يـعشقُ صـفـيّةَ حـدَّ اجلنـونِ وقدْ
وعــدَهُ والــدهُ بــخـــطــبــتِــهــا له بــعــدَ

. تخرّجِهِ
ـراهقِ الــصّـغـيـرِ في قـرارةِ قـلــبي ا
يْتُ أنْ التـتـمُّ اخلطـبـةُ ويـحـصلُ تـمـنـَّ

مايفرقُهما.
توسّطةِ أمضيْتُ مع ليـلى سنواتِ ا
َ انـتــقــلْـنــا لــلــثّـانــويّــةِ بـدأَتْ وحــ
بـــالـــتّــــغـــيبِ وعـــدمِ االنــــتـــظـــامِ في

احلضورِ للمدرسةِ.
فـي مـــنـــتــــصفِ الــــسّـــنـــة ِأخــــتـــفَتْ
َ سألْتُ وانـقطـعَتْ عن الـدّراسةِ حـ
جـدَّتَها عـنها ذاتَ ظـهيرةٍ أخـبرتْني

بأنَّ والدَها جاءَ وأخذَها.
بـــعــد عـــدّةِ أشـــهــرٍ تُـــوفّـــيَتِ اجلــدَّةُ
ــةُ الــدّارَ وانـــتـــقـــلَتِ وبــاعَـتِ الـــعـــمـَّ

. للمدينةِ
َ سمـعْتُ بـأنَّ لـيـلى قـد تزوَّجَتْ حـ
صُـــدِمْتُ وأســـرْعُـت بـــزيــارتِـــهـــا مع
صـديقـتي استـقبـلتْـنا بـوجهٍ سعـيدٍ

مــرَّ يــومــانِ وبـــدأْنــا بــســمــاعِ خــبــرِ
اختـفاءِ رحـابٍ فقـدْ خرجَ تـلك اللّـيلةِ

. ولمْ يعدْ
في الـبدايـةِ كانَ أهلُه يـعتـقدونَ بأنَّهُ
في بـيتِ صـديـقِهِ حـيـثُ كـانَ مـتـعودًا
على قـضاءِ بضعَ ليـالٍ معه كلَّ شهرٍ
َ جـاءَ الـصّديقُ يـسـألُ عنْهُ ولكنْ حـ

بدأَ الرُّعبِ.
اسـتنـفرَ رجالُ الـشّرطـةِ جهودَهم في
الـبـحثِ عـنْهُ وبــعـدَ اسـبـوع ٍوجـدوا
ـهـرِ ـتَهُ مــلــقــاة ًعـلـى ضـفــافِ الــنـَّ جـثـَّ

برصاصةٍ في القلبِ.
مزّقَ بـكاءُ أمّهِ وأهلهِ هدوءَ نـاحيتنِا
فُـــجـــعَتِ الـــفـــتـــيــاتُ تـــخـــبـــطْنَ في

التكهّناتِ بعدَها بدأَ التحقيِق.
في تـلك الـفـترة انـتـقـلـنـا لـلعـيش في
الـعـاصـمـة لـدخـولي اجلـامـعـة ولكن

أخبار ناحيتي لم تنقطع عني.
لــقــدْ كــانَ قــاتلُ رحــابٍ هــو صــديــقُه
مــحــمــد قــالَ بـــأنَّ الّــســببَ مــشــادة

كالميّة أثارَتْ غضبَه.
ـشـادَّةَ كانَتْ وعـرفْـنـا بـعـدَ ذلك بـأنَّ ا
َ أخـبـرَ رحـاب بـســببِ صـفـيّـةِ فــحـ
صـــديــقَه بــحـــبهِ لــصــفـــيَّــةِ ورغــبــتِه
بـالـزّواجِ منْـهـا جُنَّ جـنونُه فـقـدْ كانَ

هو اآلخرُ يعشقُها.
أودعَ محمد السّجنَ لسنواتٍ بعدَها
أُطـــلِـقَ ســــراحُهُ بــــوســــاطــــةِ رجـــالٍ
مـتنفّـذينَ في احلكـومةِ تزوّجَ صـفيّةَ

وغادرَ النّاحيةَ.
لـــيـــومي هــــذا الزالَ هـــذا الـــسّـــؤالُ
يحيّرُني: هلْ عشقَتْ صفيّةُ رحابَ أم

محمدَ?

مشرقٍ وكأنَّها ازدادَتْ جماال.
أخـبـرتْـنـا بـأنَّـهـا سـعـيـدة مع زوجِـهـا

. فهو إنسان طيّب بكل معنى الكلمةِ
َ دخـلَ زوجُـهــا لــيــســلمَ عــلــيــنـا حــ
انتبهْتُ بأنَّه شاب نحيل أسمر ضيقُ

ِ ومجعَّدُ الشّعرِ وأنفهُ كبير. العين
ال أعــرفُ لم َحــكــمْتُ عــلى صــديــقـتي
بأنَّها البدَّ أن ْتكونَ غيرَ سعيدةٍ ربّما
مقـاييسُ السّـعادةِ في عمـرِنا كانَ هو

الزّواجُ بشخصٍ كاملٍ جميلٍ.
بــقــيْتُ لــفــتــرةٍ طــويــلــةٍ وأنــا أفــتــقـدُ
صديقـتي وأشعرُ بأنَّـها البدَّ ان تكون

تعيسة.
ـــســــاءِ الـــصّـــيـــفي احلـــار في ذلك ا
جــمــعَــتْــنــا والــدتي بــعــدَ مــشــاهـدةِ
(حتتَ مـــوسِ احلـــلّــاقِ) تــمـــثـــيـــلــيّـــةٍ
وشـبِـعْـنـا ضـحـكًـا وصـخـبًـا صـعِـدْنا
للـنّومِ على الـسَّطحِ كعادةِ الـعراقيّ

. في تلك احلقبةِ
كانَتِ السّماءُ صافيةً والنّجومُ تتألألُ
ــمـــاءَ كـــنْـتُ أتـــذكَّــرُ وأنـــا أرقبُ الـــسـَّ
أحداثَ الـتـمـثـيلـيّـةِ وأكـتمُ ضـحـكاتي

كيْ ال أوقظ ُاجلميعَ.
ومِ شقَّ هـدوءُ َ اسـتــسـلـمْتُ لــلـنـَّ حـ
الــلّــيلِ صــوتَ رصــاصــةٍ أيــقــظَتْ كلَّ

اجليرانِ.
قــالَ أبي: التـخـافـوا البـدَّ أنَّ الـشـرطـةَ

تطاردُ لصًّا.
كـانَتْ أخـبــارُ الـرَّصــاصـِة هي حـديثُ
ـــدرســـةِ فـي الـــيـــومِ الــــتّـــالي بـــدأَ ا
اجلـــمــيـعُ بــالـــتـــكـــهّـــنــاتِ واخـــتالقِ
الـــقــصصِ ولـــكــنّي لم ْأصـــدَّقْ غــيــرَ

تبريرِ والدي للحادثةِ.

œd‡‡ð W UF « WO UI¦ « ÊËRA « —«œ
ـؤلف ـديــر الـعــام  ا قـابل الــسـيــد ا
وقــــــدم أعـــــــتــــــراضـه عــــــلـى قــــــرار
اخلبير(االول) ووجه بـاحالة الكتاب
الـى خبيـر (ثان ٍ) و احـالة الـكتاب
ــعــتــمـدين الى احــد خــبـراء الــدار ا
وجـاء تـقـريــره بـاالعـتـذار ايـضـاً عن
نــشـر الـكــتـاب (مـرفـق) وأهم مـاجـاء

بتقرير اخلبير الثاني ..
الـدمج الـواضح في تـمـهـيـد الـكـتاب
(قـراءة ســريــعــة في تــاريخ الــعـراق
السياسي منذ عهد ادم وحتى نهاية
حــكم الــلــواء عــبــد الــكــر قــاسم )
حـيث يـتــعـذر عـلى اي بـاحث مـهـمـا
كــانـت مــلــكــته الــتـــألــيــفــيــة أن يــلم

بالعنوان أعاله.

أنطالقاً من مبدأ حق الرد... 
يـقدم قسم الـعالقات واإلعالم/ دار
الـشـؤون الثـقـافـية الـعـامة/ وزارة

الثقافة والسياحة واالثار.
نـشور ـقـال ا الرد الـرسـمي على ا
في جريدة الزمان- العدد (-5958
 (5959في /11-10شــبـاط/2018
الـصفـحة 3 أخـبار وتـقارير" حتت
عـنـوان (عـبد الـكـر قـاسم.. يـعدم
) بقـلم السيـد على الـعكيدي مـرت
نــود أن نـــوضح لــلــقــار الــكــر

مايلي: 
أعـتذرت جلـنة الـنشـر في الدار في
اجــتـمـاعـهـا االول بـتـاريــــــــــــــــخ
6/7/2017 عن نــــشــــر الــــكــــتــــاب

ـــــوســـــوم (زمن عـــــبــــد الـــــكــــر ا
قــاســـــــم لـــهــفــة مــشـــتــاق لــبــنــاء
الـعــراق/ د. عـلي الــعـكــيـدي) بــعـد
ه من قـبل احـد خـبـراء الـدار تــقـو
ـعـتـمـديـن وبـعـد مـنـاقـشـة تـقـريـر ا
اخلـبـير مـناقـشة مـسـتفـيضـة ولعل
ابــرز مــا جــاء في تــقـريــر اخلــبــيـر

(مرفق) ...
احتوى الكتاب على تمهيد بعنوان
(قـراءة ســريـعـة في تــاريخ الـعـراق
الــســيــاسي مــنــذ عــهـد ادم وحــتى
نهاية حكم اللواء عبد الكر قاسم
ـعـلـومـات التي 1ــ 62 اسـهب في ا
تــفــتـــقــر لــلــدقـــة في تــســلـــســلــهــا
التـاريخي والتـداخل ماب تواريخ

ة واحلديثة. مختلفة ب القد
احـــتـــوى الـــكـــتـــاب عــلـى مـــقــاالت
مـنشـورة في الصـحف شكـلت ثلثي
الـــكــــتـــاب من ص 62 ــ 147الــــتي
ــعــلــومـات شــابــهــا الــتــكــرار في ا
ؤلف في مقاله ((وليس وكما ذكر ا
( أعاله (احتوى الكتاب على مقال

قاالت)). اضافة الى بعض ا
ـنـهج الـعـلـمي عن الـكـتـاب غـيـاب ا
فمـ الكـتاب عـبارة عن اقـتبـاسات
مـتكـررة فضالً عن افـتقـار الدقة في
االقـتـبــاسـات من حــيث (الـهـوامش
واالقـــــواس ) وكــــثـــــرة االخـــــطــــاء
االمالئـيــة الـتي  تـأشــيـرهـا عـلى

صفحات الكتاب. 

أحـــتـــوى الـــكـــتـــاب عـــلـى مـــقــاالت
مــنـشــورة في الــصــحف بــعــنـاوين
ضمون (عاطفي) واحد مختلفـة و
ـــنــشــور في ــقــال ا ــكن عـــد ا وال
الــصــحف دلــيالً عــلى رصـانــته في
ضـــــوء حـــــاجـــــة الـــــصـــــحـف مـلء
صفـحات مـزامنة لـلذكـرى السـنوية
لـــتــــلك االحـــدات فــــغـــيــــاب وحـــدة
ـوضوع هي الـسـمة الـغـالبـة على ا

الكتاب.
يتـعـذر عـلى دار الـشـؤون الثـقـافـية
الــــتي نــــشــــرت كـــتــــاب (الــــذاكـــرة
التـاريـخيـة لـثورة 14تـموز (1958
ســـنــة 1988الـــذي يـــعــد مـــرجـــعــاً
مـوضوعـياً مهـماً في تـاريخ العراق

ـعــاصـر لـتـعــود بـنـشـر احلـديث وا
ـطـلـوب بـعد ـسـتوى ا كـتـاب دون ا
ـقــارنــة في ــا يــؤدي ا 30 ســنــة 

اصداراتها.
افـتـقـار الـكـتـاب الى االعـتـمـاد عـلى

مصادر علمية رصينة.
ـــــؤلف اعـــــتـــــراضـــــاً وبـ 3 قـــــدم ا
صفـحـات على قـرار اخلبـير الـثاني
(مـرفق) ولـيس وكمـا جاء في مـقاله
أن كــتــابه لـم يــعــرض عـلـى خــبــيـر
(ثــــانٍ) وذكـــــر في الـــــفــــقــــرة 7 من
أعـتـراضه (أن مـفـاصـل مخـطـوطـته
تــــعـــد مــــكــــامن ضــــعف) طــــالــــبـــاً
بـتـشـخيـصـهـا لـغرض نـشـرالـكـتاب
قدمة ونؤكد هنـا (أن اخملطوطات ا

لـلنـشـر في الـدار لـيس رسائل او
اطاريح جامعية تخضع للتعديل
ــــا تـــخــــضــــع الــــرئـــيــــسي وا
لـلـتـقــو في الـعـنـوان او بـعض
فـــقــرات صـــفـــحـــاتـــهـــا لـــغــرض

نشرها).
 تـــلــتـــزم الـــدار بــقـــرارات جلــان
عتمدين ضمن النشروخبـرائها ا
ضـوابط عــمل رصـيـنــة فـيــتـعـذر
عـــلى الـــدار نــشـــر كــتـــبــهــا دون
مـصادقـة الـلجـان فـقرار االعـتذار
عـن نـشـر الـكـتـاب جـاء عـلى وفق

هذه الضوابط.           
دار الشؤون الثقافية العامة/ قسم
العالقات واالعالم 
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سأفرغني منك
من بقاياك

من انفاسا اصطحبتك
من طيف ابى إال ان تكون فيه
ساءات التي تذكرني بك اذبح ا

احتسي ترياق غيابك 
وأجبر ذاكرتي على القيء 

رة العصمة  بيدي ستكون هذه ا
سأرسم روحي على غيمة شارة

وأوصيها أن تمطر بعيد
عـلى ارض ال طـقوس فـيـها لـلـحزن وال

مواويل الم

سأهجر الطرقات 
واهجر خطواتي اجملنونة إليك

سأجنو منك
وأقيم عليك صالة اجلنازة
واتلو عليك تراتيل الوداع

سأبكيك كثيرا
وسـيقـاوم جسـدي تـعبـا استـبد به مـنذ

ان التقيتك
سأعود لذاتي

أر ما  تهدم منه
وأصـــــلح روحـي الــــتـي اجــــتـــــاحــــهــــا

الطــوفان

 ÔgDŽ wL  w Ë

اءِ وَكَتبْتَ نَزْفَ ا
ـدينةِ في زمن الـتصـحّرِ والـتمـاعاتِ ا

بالطَلَاءْ
ورَ ..  ماكان برقاً  قد 

 لــعــلّــهـا سُــحـب تــولّتْ نــحــو خــابــيـةِ
اخلواءْ    

لـيــحلَّ جــوع شَـاحِب وطـالسمُ الـبــلـدِ
الغني

وَدُوْنَ أغْطيةِ الشتاءْ
فالريحُ تَحْملني الى حَتْفٍ

ألرقَد في ثـقوبٍ ربّـما أبـقتْ لنـا بعضَ
العزاءْ   

لي من صحاراك العقيمةِ ألفُ جَدْبٍ 
نيعِ عن النماءْ حالَ كالسد ا

مطراتِ احلزنُ مُرْساةُ الدموعِ ا
وفي فمي عطش توعّدَ بالفناءْ

 وَغَدا بنا األفقُ الكئيبُ
 يلمّ أضغانَ الهزائمِ 

من حطامِ األشقياء
من كان يدري? 

ربّما .. نذر لصاحبِ نزعةٍ
ألقْتْ بهِ حدّ اجلفاءْ

دجّجِ قبورِ بالرفضِ ا من وجهِك ا
في اعتناقِ األدعياءْ

ياليتَ صوتي قد تخطّى البوحَ 
كي يـــغــدو ضــجـــيــجـــاً في مـــتــاهــاتِ

اخلفاءْ
 يابوحيَ اجملتر هلْ يأتي .. ?
ا يسلو على ذكر السماءْ
 دعْ قِسمةً ضِيزى إذنْ

ـقـاطعُ فـي اجـتراراتِ ـغـايـرةُ ا  تـلكَ ا
القَضاءْ

مابيننا إلّا  ارتداداتُ القَنَادلِ
منذُ صحوٍ .. قد جتلّى  كالضياءْ

قد ال اكونُ الوعْدَ ..
ـهمٍ عــلى هَــزْمِ الــوسـاسِ لــكــنّي  كــمُــتـَّ

بالدعاءْ  وبخافقٍ ..
 هَزّتْ بجِذعٍ للنخيلِ 

 بغير كفَّيك ارْتَوتْ يا للنِداءْ
.. سألعنُ األقداحَ  مهما أزَحْتَ

إنْ طُرِقتْ بهتكٍ وانتشاءْ
لن أسْتبيحَ العقلَ .. في احلاناتِ إثْم

قد تَخَطّى كلَّ أغراضِ الهجاءْ
هل غادرَ العصفورُ رأساً ? 
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يزدري األصالبَ في عُقْمِ النساءْ
إنْ جـــاءَ ..  يَــــسْـــعـى في اجـــتــــيـــازاتِ

ةِ مرّاتِ القد ا
ب شَجْبٍ وانطِواءْ


