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قراءة في كتاب اإلمام احلسني البغدادي 

VŠU  wKŽ

الرميثة

ــــســـلّح عــــلى مـــصـــر الــــثالثي ا
مخالف للشريعة

اإلسالمية ".
 ويـــــــــــتــــــــــوقـف
شــــــعــــــبــــــان في
الـقـسم اخلـامس
مـن الــــــكـــــــتــــــاب
والــــــــذي حــــــــمل
عـــنـــوان  حتـــر
الــشـيــوعـيــة عـنـد
الــــفـــتـــاوى الـــتي
صــــــــــــــــــــدرت مـن
مـــــــراجـع الـــــــدين
الــشــيـعـي الـكــبـار
مــــــثل الــــــســــــيـــــد
مـــحــسـن احلــكـــيم
والــذي كـــان يـــعــد
زعـــيم الـــشــيـــعــة 
وعـــــبـــــد الـــــكـــــر
اجلـــــــــــــزائـــــــــــــري
ومــــــــــرتــــــــــضـى آل
يـاسـ في الـنجف
األشـــرف لـــتـــحــر
الــشــيــوعــيــة ســنــة
1960. إضـــافــة الى
ــــاثــــلـــة فــــتــــاوى 
أصــــدرهــــا رجــــاالت
الــدين الــســنــة مــثل
جنم الــدين الــواعظ
ومفتي بغداد الشيخ

قــاسم الــقــيــسي. تــلـك الــفــتـاوى
الــــتي أثــــارت احـــتــــكـــاكــــات في
الــــشــــارع وتـــقــــاطــــعــــات حـــادة
وأحداثـا صاخـبة بـسبب تـغلغل
الـــــشــــيـــــوعــــيـــــ في األوســــاط
الـشـعبـيـة بل إن أسمـاء عـشرات
الــشـــيــوعــيــ كــانــوا من االســر
الـديـنـيـة الـكـبـيرة مـن آل احلكـيم
واخلـرسان والـرفيـعي والصرّاف
وشعبـان. وحتدث شـعبـان أيضاً
عن الـــفـــتــــوى كـــيف اســـتُـــغـــلت
إلصدار بيان  13وإعدام عشرات
الـضبـاط الـشيـوعـي مـثل حسن
ســـريـع عــام   1963والـــذي قـــال

قبيل إعدامه:
السجن لي مرتبة 
والقيدُ لي خلخال
شنقة يا فهد وا
أرجوحه األبطال

ــنـــتـــمــ الى ـــئــات مـن ا وزج ا
احلزب الشيوعي في السجون.
ويــــذكـــر شــــعـــبــــان إن الـــســــيـــد
احلسـني الـبغـدادي رفض بعـناد
وإصـرار إصـدار فـتـوى لـتـحـر
الـشـيـوعـيـة عازبـا  ذلك الى " أن
هـذه الفـتاوى سـيكـون ضحـيتـها
األولى واألخيرة شيعة العراق "
خـاصـة بعـد مـا شـاهـد بـأم عـينه
كــيف اســتُــغِــلَتْ فــتــوى الــســيــد

احلكيم عام 1963. 
ورغم ذلك كـــان قـــد أصـــدر  رأيــاً
حـول الـشيـوعـيـة عام  1964قيل
عــنــهـــا إنــهــا صــدرت كـــحــيــطــة
وحتــذيــر مع ضــرورة الــتـفــريق
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ركـز الـعام بـالـتعـاون مع جـمعـيـة الفـنـان أقامت نـقـابة الـفـنانـ الـعراقـيـ / ا
لصق الـسياسي الـذي اقيم على التشـكيلـي العـراقي فـرع البصـرة معـرض ا
قاعـة الفنـان محـمد مـهر الـدين في مقـر جمـعيـة الفـنان الـتشـكيـليـ العـراقي
فرع البـصرة مـساء يوم االحـد في اخلامس والـعشـرين من ايلول  ,حيث افتتح
عرض نقيب الفـنان العراقـي  الدكتور جبـار جودي بحضور اعـضاء الهيئة ا
ـشـاركة مـن الفـنـان االدارية لـنـقـابة الـفـنـان وجـمـعـية الـتـشـكيـلـيـ والنـخب ا
يزا واساتذة من جـامعـة البصـرة ومعاهـد الفـنون اجلمـيلـة .  وكان احلضـور 
وتـفـاعـال مـلـحــوظـا بـ الــقـضـيــة الـبــصـريـة ومــا  عـرضه من اعــمـال حتـاكي
ـشاركـ الذين بلـغ عددهم تسـعون فـنانا الضمـير االنـساني من قـبل الفنـان ا
غـترب  ,وتزامن شـاركة لـلفـنانـ ا من احملافـظات الـعراقـية كـافة فـضال عن ا
ـي للـسالم إليـصـال رسـالـة التـظـاهـر الـسـلمي الى ـعـرض مع الـيـوم الـعا هذا ا
شـروعة لـلشـعب البـصري . السـياسي الـذي يتـوارى عن االنظـار من احلقـوق ا
شـاركـة فإنـهـا معـبـرة عن الوجـع البـصري وعنـد اسـتطالعـنـا لالعمـال الـفنـيـة ا
دينة تتالشى بسبب العطش وااللم الذي يعاني منه البصريون وهم يشـاهدون ا
علن في اسناد اهل البصرة شاركة حتمل ب طـياتها خطابهـا ا وكل االعمال ا
ـشـروعة . وعن ذلك حـدثـنا نـقـيب الفـنـان الـدكـتور جـبار للـمـطالـبـة بحـقـوقهم ا

جودي قائال : 
ديـنة الـبصـرة وما يدور ركـز العـام اردنا ان نـقدم شـيئـا  نحن كـنقـابة فـنانـ ا
فيها من حراك واحتجاجات ومطالب ,فإننا خير من يعبر عن ذلك بشكل مباشر
من خالل البوستـر السيـاسي ألنه يكون على تـماس مع نبض الـشارع اليومي .
عرض في قلب الـبصرة وبالـتعاون مع جمعـية التشـكيلي قررنا ان يكون هـذا ا
ـانـا مـنـا بأن لـلـفـنـون وقـفـة كـبـيـرة مع كل الـقـضـايـا الـوطـنـيـة الـتي تـقـوم بـها ا
ـديــنـة الـبـصـرة  ,ومـا ان دعـونـا لـهـذا ـطـالب الــشـرعـيـة  الـشـعـوب ونــحن مع ا
ـعــرض اســتــجــاب له اكــثـر من (  90 ) تـســعـ فــنـانــا عــراقـيــا من الـداخل ا
واخلارج وآلت النـقابة عـلى نفـسها ان تـطبع هذه االعـمال بـشكل موحـد وجميل
عوزة وهي محافظة اخلير والعطاء عرض في مدينة البصـرة ا وانيق وأن يقام ا
دينة ان نقف هكذا وقفة فنية نتظاهر  ,وهذا جزء يسير جدا من الوفاء لهذه ا
بـطريـقـة حـضـارية وبـحـراك فـني ألنـنـا مـؤمنـون بـأن الـفـنون لـديـهـا تـأثـير واسع
عـرض من البـصـرة الى بغـداد وعلى ومؤثـر في اجملـتمع  ,وسوف يـنتـقل هـذا ا
االرجح في مجلس الـنواب الـعراقي ومن ثم سـينتـقل ألكثـر من محافـظة عـراقية

وصوال الى اقليم كردستان . 
وحدثنا الفنان فاضل وتوت ام سر النقابة قائال : 

تبـلورت الـفكـرة باالسـاس بعـد التـظـاهرات في مـدينـة البـصرة فـأردنا ان نـسهم
سـاندة بشـكل فـعال  ,حيث حـدث ان هـناك فـنـان قـدموا مـلـصقـات سـياسـيـة 
التـظاهـر السـلمي فـي البـصرة لـذلك ارتأيـنا إقـامة مـعـرض للـملـصق السـياسي
حيث وصـلتـنا مـشـاركات بـحدود مـئة وعـشرين مـشـاركة اخـترنـا منـها االعـمال
التي فيها الدقة العالية واجلانب التقني اللذان يظهران العمل بشكله االفضل . 
اضي عـرضا بـهذا عـرض مهم جـدا الننـا لم نشـاهد مـنذ سـبعـينـات القـرن ا وا
ـعرض بـشـكل سريع وإقـامـته كانت سـتـوى للـبوسـتـر السـيـاسي .  اعداد ا ا
بـشـكل اسـرع وذلك من خالل اعـداد جلـنــة تـتـكـون من الـدكـتـور عـاصم فـرمـان
ركـزي الدكـتور جواد والفـنان فـاضل وتوت امـ سر الـنقـابة وعـضو اجملـلس ا
الزيدي . وهناك جـهد استثنائي قـام به الدكتور عاصـم فرمان كان له دور فعال
في جـمع االعـمـال وحتـويـلـهـا الى عـمل الـكـتـروني  ,وكـذلك الـشـكـر كل الـشـكر

عرض .  للدكتور أكرم جرجيس الذي قدم جهودا كبيرة في هذا ا
وحدثنا نقيب الفنان في البصرة فتحي شداد قائال : 

تمت إقامـة معـرض البوسـتر السـياسي تـضامنـا مع التظـاهرات الـسلمـية ونحن
عرض صـرخة كبـيرة بوجه الـظلم الذي ـتلكـات الشعب  ,وا ضد االساءة الى 
ـعرض يخـيم عـلى مـدينـة الـبصـرة من انـعـدام اخلدمـات وسـلب احلـقوق وهـذا ا
ـسـانـدة الـشـعب . وكـافـة الـنـشـاطـات الـفــنـيـة هي تـعـبـيـر عن صـرخــة الـفـنـان 
وسيكون هناك ورشة كبيرة في نقابة الفنان في البصرة للرسم احلر وللغرض
ذاته واتمنى ان يـكون الـفنانـون يدا واحـدة إليصال الـصوت احلـقيقي لـلمـجتمع
سرحي لـتسـجيل حـراك ثقافي ـوسيـقي وا وان يتكـاتف الفـنان الـتشكـيلي مع ا
واسع الــنــطـاق يــحــمل روح احملــبــة واإلخــاء . والــفـنــان اقــوى واشــجع من كل

سميات .  ا
فيما حدثنا الفنان حسن فالح عضو الهيئة االدارية جلمعية الفنان التشكيلي

العراقي فرع البصرة قائال : 
ان ما يـحدث في مـدينـتنـا العـزيزة يـعتـصر الـقلب ويـشكل نـسيـجا مـشتـركا من
جـراح الدولـة وألـم احلـياة  ,ونـحن نـتصـدى لـلـجـانب الـثـقـافي  الـتـنـسـيق ب
ـعـرض لـعـله يحـرك الـضـمـير االنـسـاني ويـعـيد النـقـابـة واجلـمعـيـة إلقـامـة هذا ا
ؤسـسـات الثـقـافيـة تسـيـر في اجواء مديـنتـنـا الى سابـق عهـدها  ,وال شك ان ا
ـعرض في جمـعية رحبة وتـفاهم وطني مـشترك ولـذلك  التـنسيق القـامة هذا ا

الفنان التشكيلي فرع البصرة .
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البصرة

ـدير العـام للدار عـلي عويد اطـلقت دار ثـقافة االطـفال مكـتبـة الطفل اجلـوالة تزامـنا مع بـدء العام الـدراسي اجلديد  ? 2019– 2018وقال ا
زمار) وسلـسلة مكـتبة الـطفل). وب  (أن الدار سـعت الى اعتماد هـذه الفكرة والول ـكتبة تـضم اعداداً من مجلـتي (مجلـتي وا العبادي (ان ا
ا حتـتويه من مـوضوعات ثـقافـية وتربـوية متـنوعـة وسينـاريوهات مـرة من اجل تمكـ االطفـال من احلصول عـلى مطـبوعاتـها على نـحو ايـسر 
طالعة  عروف على مـستوى العراق والعـالم العربي ولتزرع في داخلـهم حب القراءة وا وقصص وحكـايا شيقة معـززة برسومات كبار الـرسام ا
ضار الصحية لالجهزة االلكترونية عرفي وتعـرفهم بإرثه احلضاري وموروثهم الشعبي فضال عن فائدتها في إبـعادهم عن ا وتغذي عقولهم بالزاد ا
ـناطـق احليـويـة االخرى والـتـجمـعات ـوالت واالسـواق التـجـارية وا ـكتـبـة ستـواصل تـرحـالهـا ب مـواقع ا وتـشجـيـعهم عـلى الـقراءة). واضـاف (ان ا

تنبي كما ستقوم  بتسويق مطبوعات الدار الى كافة الوزارات تباعاً ).  الثقافية وشارع ا
ـكتـبـة الى إيـصال مـطـبوعـاتـهـا الثـقـافيـة الى كل بـقـعة في بـغـداد كمـرحـلـة اوليـة في الـوقت الـذي تخـطط فـيه كـذلك إليصـالـها الى وتهـدف الـدار عـبر هـذه ا
 ÍuÝu*« ‰UC½                                                                                                                                .محافظـات العراق كافة
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بــ الـــشــيــوعـــيــ الــقـــيــاديــ

ــؤمــنــ بــاإلحلــاد وبــ بــاقي ا
الــقـواعــد الـبــسـيـطــة. وفي أطـار
ــــراجـع في الــــنــــجف فــــتــــاوى ا
االشـرف فــقـد كــتب شـعــبـان عن
فـتـوى الـسيـد عـلي الـسـيـسـتاني
التي أطـلقـها بعـد احتالل داعش
لــلـــمــوصـل ســنــة   2014والــتي
سـميت بـفتـوى اجلهـاد الكـفائي
في الـقــسم الـســابع واألخـيـر من
الـكـتـاب والـذي كـان بـعـنـوان عن
فــــــكـــــرة اجلـــــهــــــاد والـــــذي ضم
صـــفــــحــــات حتـــدثـت عن فـــرض
اجلهاد ودور احلـسني البغدادي
في تبـني فكرة " اجلـهاد الدفاعي
" في كــــتــــاب أطـــلـق عـــلــــيه أسم
وجــوب الــنـهــضــة  والـذي أدرج
شــعـبــان بــعــضــا من صــفــحــاته
كــمـلـحق في كـتــابه الـذي خـتـمه
بـبـعض الـصـور لـلـمـرجع الـسـيد

احلسني البغدادي.
ي ـــــفـــــكـــــر واألكـــــاد  حــــاول ا
ـــوســــوعي الـــدكــــتـــور عــــبـــد وا
احلـس شـعبان تـقد فصل من
فـصول تـاريخ احلـركة الـيسـارية
في الـعـراق احلــديث نـقالً ونـقـداً
وحتــلــيالً والــذي أجــاد فــيه في
كتابه الـقيّم الذي أوصي بقراءته
قـــراءة مـــتـــأنــــيـــة ألنه ضم بـــ
ـعـلـومـات صـفـحـاته كـثـيـرا من ا
ــؤلف بـاألسـمـاء والــتي وثّـقـهـا ا

والسن واألماكن.
{ مـاجــسـتــيــر من جـامــعــة الالعـنف
وحقوق االنـسان في العـالم العربي -

بيروت.

جانب من معرض البصرة تستغيث

شَـــهِـــدَ الــعـــراق بــعـــد تـــأســيس
الــدولـــة الــعـــراقــيـــة عــام 1921
وانــتـــخـــاب األمــيـــر فــيـــصل بن
احلــســ مـــلــكــاً في شــهــر آب/
أغسطس من العام نفسه حراكاً
سـيـاسيـاً وثـقـافـياً وديـنـيـاً فتح
أمــام الـعــراقــيــ آفـاقــاً جــديـدة
وواســعـــة بـــعــد الـــعـــزلـــة الــتي
عــاشــهــا أبــان ســيــطــرة الــدولـة
الـعـثـمـانـيـة عـلى الـعـراق لـفـتـرة
اسـتـمـرت أكـثـر من ثالثـة قـرون.
وألهمـية تلك احلقبـة التاريخية
ومــــــا رافــــــقــــــهـــــــا من أحــــــداث
وصراعـات استندت عـلى تعاليم
الــدين ومـــفــســريـه تــارة وعــلى
األيديولـوجيات الـسياسـية تارة
أخـــرى وعــلـى تــقـــاطع فـــتــاوى
رجــــال الـــــدين وأفـــــكــــار رجــــال
الــسـيــاســة تـارة ثــالــثــة والـتي
يـنبغي لألجـيال أن تطلّع عـليها.
فــقــد قــدّم الـــعــديــد من الــكــتّــاب
مـؤلفـات حتدثت عن تلك الـفترة.
ومَـن أفـضـل من مــؤلف قــدم لــنـا
وضـوع كشاهدٍ عـلى العصر - ا
بــعــد أن رأى تـــلك األحــداث بــأم
عيـنيه وخـاض غمـار صراعـاتها
 –بكتاب عنوانه اإلمام احلسني
الـــــبـــــغـــــدادي مــــــقـــــاربـــــات في
ســسـيــولـوجـيــا الـدّين والــتّـديّن
الـتـاريخ والـسـيـاسـة   لـلـدكـتـور
عــبــد احلــســ شــعــبــان والـذي
صـدر عن دار إحيـاء تراث اإلمام
الــبـغـدادي في الـنـجف االشـرف.
ويـــتـــألف الــكـــتـــاب من مــقـــدمــة
وسـبــعــة أقـســام وخـاتــمــة عـلى
مـدى مـائـتـ وسـبـعـ صـفـحة
تــلــتــهـــا مــقــتــطــفــات من كــتــاب
وجـــــوب الـــــنــــهـــــضــــة  لـإلمــــام
احلــسـني الــبـغــدادي وتـرجــمـة
اسـتـلـها الـنـاشر من كـراس نُـشر
في  لـبنـان حليـاة مـؤلف الكـتاب
ه في بيروت آذار ناسبة تكر
/ مــــارس 2017.  ويُـــــفـــــهم من
مــقــدمــة الــكــتــاب الــتي شُــبــهت
ؤلف كإهداء بالتمهـيد وقدمها ا
الى طبيب من عائلة آل شعبان
أهـتمـا بـصـحـة السـيـد احلـسني
ـؤلف يـدعو الى الـبـغـدادي أن ا
مــطـــالــعـــة الــتـــاريخ من زوايــاه

اخملــــتـــلــــفـــة ومــــا تــــخـــلــــله من
إرهــاصـات وتــنـاحــرات وثـورات
من خالل الـنــقـد والـنـقـد الـذاتي
الســتـــخالص الــعــبــر والــدروس
اذج وأفكار جديدة والستنتاج 
أكـثـر مالءمـة وإنـسـانـيـة " إذا ما
توخيا حتقيق السالم اجملتمعي
واالعـــتــراف بـــاآلخـــر وحـــقه في
الـتــعــبـيــر .. بـدالً مـن اسـتــخـدام
الــعــنـف واإلرهــاب الســتــئــصـال
اآلخـــر اخملـــتـــلف " كـــمـــا يـــقــول
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 ومن هــــنـــا  –قــــراءة الـــتــــاريخ
الـعـراقي من خالل الـنـقد والـنـقد
ــؤلف عــبـر الــذاتي  –يــنــطـلـق ا
صــفـحــات كــتـابه لــيــعـيــد قـراءة
األمــور الـتـاريـخــيـة الـتي حـدثت
في خـمـسـينـات الـقـرن الـعـشرين
ومــــــــا تالهــــــــا من أحــــــــداث في
ســتــيـنــات وســبــعـيــنــات الــقـرن
الـــعــــشـــرين بــــأســـلـــوب ســـردي
تــــتــــخـــــلــــلـه بــــعـض األســــمــــاء
والــــشـــواهــــد الـــتـي ســـجــــلـــهـــا
الـتاريـخ كفـتوى الـسـيد مـحسن
ه الشيوعية سنة احلكيم بتحر
 1960وفـتـوى اجلـهـاد الـكـفـائي
لـلـسـيـد عـلي الـسـيـسـتانـي سـنة
2014. فــــفـي الــــقـــــسم األول من
الــــكـــتــــاب تـــكــــلّم شـــعــــبـــان عن
االخــتـالف بــ الــديـن والــتــديّن
وعـالقــة كل مــنـــهــمــا مـع الــعــقل
الــبــشــري يــقــول شــعــبـان: " أن
الــدّين هــو مـجــمـوعــة من الــقـيم
ــعــتــقــدات والــطــقــوس الــتي وا
ـقـدس حتـدد عالقـة االنـسـان بـا
ســواء كــانـت إلــهــيـــة مــنــزّلــة أم
اكتسبت قدسية رمزية عليا " في
حـ " إن الـتــديّن هـو مـجـمـوعـة
ــارســات وشــعــائــر لــتــطـبــيق
ؤمنون تعـاليم الدين يقوم بـها ا
ـؤمــنـ النــدغـامــهـا في وغــيــر ا
العادات والـتقالـيد االجتـماعية "
ص  35. وعـلـيه جنــد أن الـبـشـر
يــفـــكــرون بــالــديـن والــتــدين كالً
حسب تفكـيره وفهمه وكل منهم
يــعــتــقــد أن طـريــقـه هـو األمــثل.
ولـــــهـــــذا يـالحظ شـــــعـــــبـــــان أن
احلـركــات الـسـيـاسـيــة الـقـومـيـة

والــيــســاريــة في مــجــتــمــعــاتــنـا
الـعـربــيـة واإلسالمـيـة فـشـلت في
الــتـولــيف بـ األفــكـار الـقــومـيـة
ـاركـسـيــة من جـهـة واإلسالم وا
من جــهـــة أخــرى لــعــدة أســبــاب
ــوقف من مــنـهــا مــا يــتــعــلق بــا
حـــريـــة الــتـــعــبـــيــر والـــضــمـــيــر
واجملـمـوعات الـثـقافـيـة.  واعتـقد
شــعــبــان أيـــضــاً أن أيــة حــركــة
ــكــنـهــا الــنــجـاح ســيــاسـيــة ال 
وحتــقـيق أهـدافـهـا إذا وقـفت من
الـديـن مـوقــفـاً ســلـبــيـاً وهــو مـا
تـكـلم عـنه شــعـبـان بـإسـهـاب في
ـاركسـية والدين  و مـوضوعي  ا
لـيس شـيـوعـيـاً من يـعـادي الدين
من الـــقـــسم الـــثـــالث لـــلـــكـــتــاب
مصـرحـاً فـيه دون خوف " إن من
يــعــادي الــدين لــيس شــيــوعــيـاً
ولـيس ماركـسياً ولـيس ثورياً ".
إن اخـتــيـار شــعـبـان لـ  آيــة الـله
الـــســـيــد احلـــســـني الـــبـــغــدادي
كــنــقـــطــة انــطالق لـــلــحــديث عن
مرحـلـة من تاريخ الـعراق امـتزج
فـيهـا الـدين بـالـسيـاسـة فـسُيس
رجـــــال الــــدين وتــــقــــرب رجــــال
الـــســـيــاســـة من عـــلــمـــاء الــدين
لـصـالبـة مــوقـفـه وشـجــاعـة رأيه
ووضــوحه في الــتـــعــبــيــر كــمــا
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حـيث يعـد السـيد الـبغـدادي احد
رجـــــال الـــــدين الـــــذين أعـــــطــــوا
الــســيـــاســة حــيـــزاً واســعــا  في
مـــنــــاظـــراتـــهم عـــلـى الـــرغم من
االنـــفـــصـــال بـــ حــقـــلي الـــدين
والسيـاسة. فمـواقفه الراديـكالية
وجــذّريـــته الـــســـيــاســـيـــة كــانت
متواصلـة ومتصاعدة خصوصاً
صيرية التي تهمّ إزاء القضايا ا
األمت العربية واإلسالمية. مثل
ـشـروطـة ضد وقـوفه مع حـركـة ا
ــوقف ــســتــبـدة وتــنــديــده بــا ا
ـلــكي بـشـأن الــرسـمي لــلـنـظــام ا
العـدوان الـثالثي عـلى مصـر عام
 1956والـذي قال عـنه في بـرقـية
 –ذكــرهـا شـعـبــان في الـكـتـاب –
وجـــهـــهـــا الـــســـيـــد الـــبـــغـــدادي
لـلــحـكـومـة الــعـراقـيـة آنـذاك " إن
ــتـفــرج جتـاه الــعـدوان ـوقف ا ا
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صــــــــــــــــــــدر فــي
الـــــعـــــاصـــــمـــــة
األردنـيـة عـمـان
عن دار دجــــــلـــــة
نـــــــــــــاشــــــــــــرون
ومـوزعـون كـتاب
(حــــــــــيـث كـــــــــان

احلضـور.. شـعـر السـتـيـنات في
ــؤلــفه الــنــاقــد األدبي الــعــراق) 
والــتـــشــكــيـــلي حــمـــدي مــخــلف
ــؤلف جتــارب احلــديـــثي.درس ا
أربـعـة من شعـراء ذلك اجليل هم
حــسب الــشـيخ جــعــفـر وحــمــيـد
سـعــيـد وســامي مـهــدي وفـاضل

الــعــزاوي مــعــلالً في فــصل من
ــاذا الــكــتـــاب ســبق الـــدراســة 
اخــتـــار هــؤالء األربــعـــة من بــ
جيلهم الغاص بالشعراء والذي
أطلق عـليه الشاعـر سامي مهدي
ــــوجــــة الـــــصــــاخــــبــــة) اسـم (ا
والــــشــــاعــــر فــــاضل الــــعــــزاوي
ـوجــة احلـيــة).يـعــد احلـديـثي (ا
جيل الـستـينـات مصـدر قلق لكل
األجــيــال الالحــقــة كــون شــعـراء
األجــيـــال الالحــقـــة لم يـــكــونــوا
بسـعة ثـقافـة اجليل الـسابق ولم
يــعـيـشــوا األوضـاع الـســيـاسـيـة
واالقـتصاديـة واالجتمـاعية التي
كـانت في الـعـقــد الـسـتـيـني ومـا
قبـله بقـلـيل.وبعـد أن يـستـعرض
بــــعض اصــــدارات ذلـك اجلــــيل
يــقـــول: "أصــبح الـــســتــيـــنــيــون

حيث كان احلضور
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يــتــصــدرون احلــركـة الــشــعــريـة
الـعــراقـيـة وبــثـوا فـيـهــا حـيـويـة
كـانت قـد فـارقتـهـا مـنـذ سـنوات
وأدخلوا فـيها مـفهومـات جديدة
وتــقـالـيــد جـديـدة وأســسـوا لـهـا
عالقات جديدة وهذا على الرغم
ـا واجهوه من مـقاومة وصلت
في كثير من األحيان حدّ التأليب
ـضـايـقـة واإليــقـاع نـاهـيك عـن ا
والـسخـرية والـتشـنيع" مـتطـرقا
إلى جــمــاعـــة كــركــوك والــبــيــان

الشعري.
ويعد هذا الكتاب مصدراً ال غنى
عـنـه لـلــبـاحــثـ عـن شـعــر جـيل
الـستيـنات إلحاطـته بشعراء ذلك
اجلــــيل وظـــروفـــهـم ونـــتـــاجـــهم
ـــيــزات اجلــيل وتــأثــيــره في و

حركة الشعر العراقي. غالف اجملموعة الشعرية
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