
مـشـاركـة احلــزب الـشـيـوعي بـاحلـكم
شعاراً عائماً وغيـر مقترن بأية خطة
عملية وهـو ليس تعبيـراً حقيقياً عن
رغــبـــة الــشـــارع وإلّــا كـــيف نــفـــسّــر
هتافات الـشرطة التي كـانت تالحقنا
لـوقت قريـب فإذا بـهـا تـهتـف في تلك
سـيـرة :  إسأل الـشـرطة مـاذا تـريد ا

وطن حر وشعب سعيد ? 
وكان الـسفيـر الصـيني في بـغداد قد
ـــان (سـالم عـــادل) في ســــأل أبـــو إ
حــفل الــســفــارة الــبــولــنــديـة : كــيف
ســيــكــون الــوضع بــعــد تــظــاهــرة 1
أيـار/مـايـو فـكـان جـوابه: احلـملـة لم
تــبـدأ بــعــد وهـذه مــجــرد مـقــدمـات .
واعــتـرفـت نـزيــهــة في وقت الحق أن
نــوري وحــده كــان عــلى صــواب في
حـ كـان هـنــاك من يـريـد أن يـنـسب

وقف له.  ا
{ وعن تـداعيـات قـيام
" إســـــرائـــــيل" في 15
أيار (مايو) 1948 ما

الذي حصل?
قــــال نـــوري بــــعـــد
إعـالن قـــــــــــيـــــــــــام
"إســـرائــيل" وفـــقــاً
لـــــــــــقـــــــــــرار األ
تحدة 181 لعام ا
1947 انـــــــقـــــــسم
الــــــــشــــــــارع وظلّ
موقـفـنا مـشـوشاً
وانــــــــتـــــــــهــــــــزت
الــــــســــــلــــــطـــــات
احلــــاكــــمــــة ذلك
فـأجـهـزت عـلـيـنـا
بحـملـة اعتـقاالت
واســعـــة فــضالً
عـن اســـــتــــــغالل
قضية فلسط 
ويضيف نوري: في صيف العام

1948(في شــهــر آب /أغــســطس) 
إعــدام عـدس وكــانت احلــرب ذريــعـة
لـشن حـمـلة ضـد الـشـيـوعـيـ والتي
أدّت إلى إعـدام فـهد ورفـاقه  في -13

14 شـبــاط (فـبــرايـر) 1949  وقـد 
اعـــتــقـــال نــحــو 160 شــيـــوعــيــاً أو
محسوب على الـشيوعية ثم جاءت
ضربة مالك سـيف الذي سلّم كادرات
احلـزب وقــيـادته وأجــهـزة الـطــبـاعـة
والـــبــــيــــوت احلــــزبــــيـــة إلـى دائـــرة
التحقيقات اجلنائية وعمل في جهاز
مـكافـحـة الـشيـوعـيـة الذي ظلّ قـائـماً
حتت مسمّيات مختلفة وتابع جلهاز
اخملـابرات (كـانت صـفـته الوظـيـفـية
خــبـيــر في الـتــربـيــة بـاعــتـبــاره كـان
مــعــلــمــاً) وبــدأ مــسـلــسـل الـتــراجع
والتـياسـر في آن السيّـما بـعد إعدام
فــهــد ولـم تــســتــقم أوضــاع احلــزب
ويـتـخــلّص من االنـشـقــاقـات في تـلك
الـفتـرة إلّـا في ظل قـيـادة سالم عادل
ـرنة في آن وبـخاصة في احلازمة وا
تـوحـيـد احلـركـة الـشـيـوعـيـة وتـقد
تـنازالت مـتـبادلـة وتـسويـة الـقضـايا
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{ وعن عـالقـته بـ عــلي صـالح الــسـعـدي
سألته كيف تعرّفت عليه?

- فـقـال عـنــدمـا عـدتُ إلى بـغـداد في
العام 1969 وبدأت أحترك في إطار
الـعالقـات الـوطـنـيـة وكـتـبت مـقـاالت
في الــثـقــافــة اجلـديــدة ظـهــر اسـمي
مـجــدداً في بـغــداد وفي أحـد األيـام
نـزل ففتـحت الباب وإذا رنّ جرس ا
بشخـص متوسط الـقامـة أمامي قال
لي أنــا عــلي صــالح الــســعــدي فـهل
تستـقبلـني? فرحّبت به  وبـعد فترة
دعانـا جالل الـطالـبـاني وخالل تلك

اجلــلــســة حــاول
عـــــــــلي صـــــــــالح
الــــــســــــعـــــدي أن
يـــــــــــشـــــــــــرح لـي
االنــقـــســام داخل
حـزب الـبـعث بـ
ـــــ ويـــــســــار
وهــــــــنــــــــا عــــــــلّق
الطـالـباني: يـعني
(الـيـمـ يـقـتل من
1 إلى   (10أمـــــــا
(الـيـسـار فـمن  10
إلى 100)  فانـفعل
الـــســـعـــدي فـــقــال:
شوف يـا جالل  لو
جـاء الــشـيــوعـيـون
وعــــــلّــــــقــــــونـي في
ســـاحــة الــتـــحــريــر
ســـأكــون ســـعـــيــداً
(وهـــو مــــا نـــشـــرته
نـقالً عن نـوري عـبد
الـــرزاق في كـــتـــابي

عن سالم عادل)
ويـقـول نــوري إن الـلـقـاءات تـكـرّرت
وكان عثمـان  سعدي سفـير اجلزائر
فـي بـــغــــداد قـــد دعــــانــــا في إحـــدى
ــــــازحــــــاً كــــــيف ــــــرّات وقــــــال  ا
تــتـــعــايــشــون مع هــؤالء ? وهــو مــا
كــانت تــعــلّق عــلـيـه هـنــاء الــعــمـري

ازحة أيضاً. زوجة السعدي 
ويتذكـر نوري عبـد الرزاق ما حصل
من احتكاك مع عـلي صالح السعدي
فـي بـــــراغ في احلـــــفل الـــــذي أقـــــيم
ـــنــاســبـــة بــيــان 11 آذار/مــارس
بدعـوة من الـسفـيـر العـراقي حـينـها
مـــحـــسـن دزئي وهـــو مـــا ســـبق أن
رويته بالتـفصيل وكـيف حاول عبد
الــســتـار الــدوري تــلــطــيف األجـواء
فـدعـا في الــيـوم الـثـاني اجلـواهـري
ومــــهـــــدي احلــــافظ ومــــوسى أســــد
الـكـر وآرا خـاجـادور ونـوري عـبـد
الرزاق حس وعلي صالح السعدي
وكـاتب الــسـطـور الـذي كــان رئـيـسـاً
جلــمـعـيــة الـطـلـبــة الـعـراقــيـ لـكن
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1959 يقول نوري عبد الرزاق 
إن عزيز الشـيخ  كان منظـمنا ونحن
في "جلنة اختصـاص"  ضمت نزيهة
الـــدلــيـــمي وســافـــرة جــمـــيل حــافظ
ومــهــدي عـبــد الــكـر ونــوري عــبـد
الــــرزاق وفي االجـــتــــمـــاع درســـنـــا
ــوقف بـعــد تـظــاهـرة أيــار (مـايـو) ا
1959 وكــان رأي اجلــمــيع بــأنــهـا "
دّ الثوري حدث عظيم" وهي تتوّج ا
وتُـظــهـر قـوة احلـزب وتـغــلـغـله بـ
اجلـمــاهـيـر وكــان رأيي عـكس ذلك
فـقــد اعـتـبـرتـهـا "بــدايـة االنـتـكـاسـة"
وحــاولت أن  أشــرح رأيي بــأن هــذا
ســيـســتـفـز الــقـوى الــداخـلــيـة الـتي
ســـتــــتـــجــــمّع لالنــــقـــضــــاض عـــلى
الـشــيـوعـيــ كـمـا أنــهـا في الـوقت
نـفـسه سـتـسـتـفـز الـقـوى اإلقـلـيـمـيـة

(إيــران وتـركــيــا  نــاهـيك عـن حـلف
ـا بــغـداد ودول اجلــوار الــعــربي) 
فــيـهــا إثـارة حــفـيــظـة اجلــمـهــوريـة
ـتـحــدة وعـبـد الــنـاصـر الــعـربـيــة ا
خصوصاً اإلعالن بأن العراق سيقع
في قــبــضــة االحتـاد الــســوفــيــيـتي
وهذا يعني تـغيير مـعادالت التوازن
ــنـطـقــة السـيّـمــا في مـوضـوع في ا
ـــــواقع الـــــنـــــفـط و"إســـــرائـــــيـل" وا

االستراتيجية.
ويـقـول نـوري حيـنـهـا انـفـعل عـزيز
الــشـــيخ واعـــتـــبـــرهــا حـــســـاســـيــة
بـرجــوازيـة صـغـيــرة مـنّي  وتـهـويل
وإثــارة شــكـــوك ومــا إلى غــيــر ذلك
ووجه الـشيـخ سؤاالً إلـى نوري "من
أثقف من احلزب الشيوعي وكوادره
وقــواعـــده في اجملــتــمـع الــعــراقي"?
وأجــــابه نــــوري: الــــشــــيــــوعــــيـــون
الـعـراقـيـون مـثـقـفـون  بل هم أثـقف
اجلــمـــيع ولــكن مـن أثــقف نــحن أم
احلـزب الشـيـوعي الـفـرنـسي ?  فهل
يـطــالب الـشـيــوعـيـون الـفــرنـسـيـون
بــالــسـلــطــة? واعـتــبــر نـوري شــعـار

إيجابيـة حقيـقية كانت طـفولة الـكثيـرين وكنت أنا منـهم  وصاحبـتنا حتى
دخـلـنـا في هـذه احلـيــاة  ذكـريـاتي مـثل غـيـري أيــضـا فـلم نـكن من جـيل
الطفـرة التـكنـولوجـية وعـصر السـرعة احلـالي  وقد تـكون لـذة احلياة في
حيـنهـا لتـميـزها بـالبـساطـة في أدق تفـاصيـلهـا ومشـاركة اآلخـرين فيـها .
الطـاقـة الـسـلبـيـة بـاتت حتيـط بنـا هـذه حـقيـقـة يـخبـرنـا بـهـا علـمـاء الـنفس
واالجتمـاع معـا  واألسباب مـعروفـة ومكـررة بسبب االنـعزال االجـتماعي
والـظـروف احملــيـطـة بــنـا من إقـتــصـاديـة وســيـاسـيـة  لــكن أين من يـزرع
اإليـجـابيـة في طـريـق االخريـن ..?? مدارسـنـا وجـامـعـاتـنـا مـكـتـظـة لـدرجة
االنفـجار  وأسـتـاذتنـا األفاضـل كان الـله في عونـهم فـعلى عـاتـقهم مـهام
ليـست بـالـهيـنـة  فـحـتى النـشـاطـات التي تـريح األعـصـاب وتفـيـد اجلـسد
ـطـالــعـة والـرحالت بـاتت قـلـيـلــة جـدا وال تـلـبي طـمـوحـهم . كـالـريـاضـة وا
وسائل اإلعالم كثيرا منهـا صدقا ال يجب أن يطلق عـليها وسائل إعالمية
وجـزء أخـر عـبــارة عن أسـلـحـة فـتـاكـة  فـهي عـبـارة عن لـغــو ال قـيـمـة له 
تسـتـخـدم أسالـيب مـاكـرة "لـغايـة في نـفس يـعـقوب "  واالبـتـعـاد عن هذه
الوسـائل اإلعالميـة راحة لـلعـقل وحـفاظـا على الـوقت وغلـقا لـباب الـفتـنة.
ولـشـهـر رمضـان حتـديـدا لذة احلق يقـال أن لـدور الـعـبادة دوراً مـتـمـيزاً 
كبل به الكثـيرين بهذا الشهر ولهذا بتنا نسمع وقد كسر طوق السلبية ا
الكـثـيرون يـقـولون ويـرددون أمنـيـة وهي " يا لـيت كل شـهـورنا رمـضان "

ألن اجلميع يصبحون كخلية نحل واحدة . 
الطاقـة السـلبـية حتتـاج منـا لوقـفة فهـي مرض نفـسي وإجتـماعي خـطير 
ولـيـست ظـاهرة عـابـرة كـمـا يـتـوقع الـبـعض  وعـلى اخلـصـوص عـنـد فـئة
ـستـقـبل  فـكيف الشـبـاب فـهـؤالء هم بنـاة اجملـتـمع وعـليـهم االتـكـال في ا
سك زمام األمور وهو يكـاد ينفجر في وجوهنـا من كثرة السلبية سوف 

التي حتيط به ?
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واصــطــنـاعـي الـتي تــصــنع مــحـلــيــا امـا
الطبـيعيـة فمنـها موجـود في قعر الـبحار
مثل وبـعـضهـا مـوجـود في عـمق اجلـبـال
ة مثل الـكهرب اس وهنـاك احجار كـر ا
االسود والكـهرب االبيض وهي كـأصناف
ـصـري ومــنـهـا مــنـهـا الــروسي ومـنـهــا ا
الـبـولوني والـتـركي ولـكن اجـود الـكـهرب
والـشائع في الـوطن الـعـربي هو الـكـهرب
ويـسمـونه احلـجـري ويـكـون منه ـاني اال

(فص احملــــــبس)

او مـا يــزين احلـلي الـذهــبـيـة الـنــسـائـيـة
والـكهرب كالـقالئد والتـراجي او االساور
ــا لـــيس ولــيــد يــعــد حـــجــرا نــادرا قـــد
لكه اال من وكان حـجر الكـهرب ال  اليوم
كـــان شــــخـــصــــيـــة بــــارزة في اجملــــتـــمع
فـتــجـد مـسـبـحـة من كـالــشـيـوخ واالكـابـر
حــجـــر الــكــهـــرب لــديــهـم يــتــداولـــونــهــا
وال ويسـتعمـلونهـا ويتـاجرون بهـا ايضا
اعتـقـد بان لـها قـوى روحـانيـة كمـا يدعي
ولـكنـهـا تعـتـبر من الـكـنوز بـعض النـاس
كـونـهـا حتـفة ولـهـا قـيمـة مـاديـة مـعـتبـرة
ـتـاز حـجـر الـكــهـرب عن بـقـيـة و وزيـنــة

مــواطن : الــنــسـاء يــعــتـقــدن بــروحـانــيـة
احلجر اكثر من الرجال

احجارا يتوسـط الطريق فـارشاً بـضاعته¨
وحـــصى وبــقـــايــا حـــيــوانــات¨حتت حــر
الــشــمس الالهــبــة في تـــــــ مــوز ســألــته
من اين انت ..? مسـتغربـا من معـروضاته

فقال من مصر. 
فــقــلت مـاذا تــعــمل قــال اعـمـل في اجملـال

الروحاني والعالجات ..
يـوجـد في شـوارع الـعــاصـمـة بـغــــــ  داد

بـاعــة جـوالــون يـفــتـرشــــــــون
يــبـــيــعــون اخلــوا االرصـــفــة
ــة والــسـبح واالحــجــار الـكــر
وهـذه الـــــــــــــظـاهـرة وجـدتـها
مـــــنـــــتـــــشـــــرة فـي االنـــــتـــــرنت
ووســـــــــــــــــائـل الــــــــتـــــــــواصل
وكــانت لي االجــتـمــاعي ايــضـا 
وقــفـــة مع بــعـض الــنــاس ألخــذ

آرائهم عن هذه الظاهرة .
W1d  —U−Š«

(بـشــيـر زنــكـنه - مــوظف) اجـاب
ــواطـــنــ عـن اهــتـــمــام بـــعض ا
ــة ـــانــهم بـــاألحــجــار الـــكــر وا
واخلـرز ومـا شاكـل ذلك وبـعضـهم
يــحـمــلـونــهـا فــقـال : (بــسـبب قــلـة
ــــان بـــعض الـــنــــاس ووعـــيـــهم ا
الـديـني والـثـقـافي ادى العـتـقـادهم
بان احلجر وسيلة ترضي رغباتهم
وتـؤدي الى مـتـطلـبـاتـهم احلـيـاتـية
ظـنـا من عـنــد انـفـسـهم بـان احلـجـر
سيـجـلب لبـعـضهـم الرزق او احملـبة

او طـرد الـعـ وكـلـهـا خـرافـات لـيس لـها
ــشـون فــهـم  صــحــة عــلى ارض الــواقع
عـلى جـهل ولـألسف هـنـاك بـعض الـنـاس
من حــمـلـة الــشـهـادات يــلـجـؤون الى الى
ا بسبب تأثير توارثـة ر هذه الظاهرة ا
احملـــيط بــهـم والــتي بـــدأت تــنــتـــشــر في
اجملــتــمع لـكـن من لـديه وعـي يـتــجــنـبــهـا
ويـعـتـقـد بــان الـله سـبـحـانه وتـعـالى هـو

دبر الرزاق. الواحد ا
WM¹“Ë WH% w¼Ë “uMJ « s  W1dJ « —U−Šô«
ـــواطـن مـــحـــمـــد الـــعــزاوي (ان يـــقــول ا
ــة عـلى نـوعــ طـبـيـعي االحـجــار الـكـر
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األخـــيــر لم يـــحــضــر لـــعــدم وصــول
الدعوة إليه.

{ وعن روايـة آرا بخـصـوص إطالق علي
صـالح الـســعـدي رصـاصـة الـرحـمـة عـلى

سالم عادل?
- أجــــاب نـــوري أنـه لم يـــســــمع مـــا
يـشـيـر إلـيـهـا عـلى الـرغم من عالقـته
الـوطــيـدة مع الـسـعــدي  وكـان عـبـد
الــســتـار الــدوري قــد اتــصل بــكـاتب
الـــســــطـــور نـــافــــيـــاً تـــلـك الـــروايـــة
ومفـرداتهـا جمـلة وتـفصـيالً وهو ما

دونــته في

كـــــتــــابـي عن سـالم عـــــادل خـــــدمــــة
للحقيقة دون تبرئة أحد.

وعن ثــورة 14 تـــمــوز وأخــطـــائــهــا
وأخطاء اليـسار واحلركة الـشيوعية
حـاولت ســؤاله هل هــنـاك من حـاول

نقد تلك التوجهات في حينها? 
قال: تعرف إن وصفي طاهر أقاربي
دّ الثوري وفي العام  1959وخالل ا
فـاجـأني بـقولـه: "ال ترتـكـبـوا حـمـاقة
بـــعـــمل مـــؤامـــرة" وحـــذّرني وكـــذلك
رشيد مطلك صديق عبدالكر قاسم
والوسيط مع احلركة الوطنية وقاال
لي كـل عـــــلى انـــــفـــــراد أن هـــــنـــــاك
مــجــامــيــعــاً وكــتالً حــول الــزعــيم ال
تضمر الـود لكم واخمللصـون قليلون
ــــعــــروف هـم : وصــــفـي طــــاهــــر وا
ـــهــداوي ومــاجــد مـــحــمــد أمــ وا
وهــنـــاك تــأثـــيــرات كـــبـــيــرة عـــلــيه
واستـعـراضاتـكم تضـرّ بـكم وتخـيفه
منـكم. ويـقول نـوري عبـد الرزاق إنه
ـــعـــلـــومـــات أبـــلغ احلـــزب بــــهـــذه ا

اخلطيرة.
ــلـيـونـيـة) سـنـة { وحـول تـظـاهـرة أيـار (ا
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ا انـعكس على مجمل عمل العالقة 

احلزب في الداخل واخلارج.
وعن العالقة بالبعثي سألته

وكـان جـوابه : حــضـرنـا إلى بـيـروت
فـي اجـــتـــمــاع عـــربـي : أنـــا وعـــامــر
عبـدالله وكـان من حزب الـبعث مـنذر
عــر وعــبــد اخلــالق الــســامــرائي 
وكانت الـعالقة طـيبـة وح عـودتنا
ســألـني عــامـر عــبـدالــله: أال تـرى من
ــنــاسب ردّ الــزيــارة بــعــد أن كــانــا ا
زارانــا في بـيــروت إلى حــيث نــقـيم?
ـوافـقــة واتّـصـلــنـا بـهم فــأجـبـته بــا
وأرسـلــوا سـيــارة لـلـذهــاب إلى مـقـر

اجمللس الوطني.
وهـنــاك تـعــرّفـنـا إلى صــدام حـسـ

ولم نـــكن نـــعــرفـه وقــال لـــنـــا عـــبــد
اخلالق سـيحـضر مـعنـا "الرفـيق أبو
عدي" وح جاء اختار كرسياً جنب
الــبـاب ولم يــتـكـلّـم ألكـثـر مـن سـاعـة
وكــان عـامــر  عــبـدالــله قــد قـال إنــنـا
مسـتـعدون لـلـتحـالف والـتعـاون وما
كن أن نـضعه خـلفـنا حصل بـينـنـا 
ونحـدّد برنـامجـاً وطنـياً في إطـار ما
هــــو مـــطــــروح من شــــعـــارات حـــول
اجلـــبــهــة الــوطـــنــيــة وكــان احلــزب
حـينـهـا قد أصـدر مـثل تـلك الوثـيـقة
وذكــر عــامــر ألم يــتــحـالـف تـشــرشل

? وستال
وهنا تدخّل صدام حس فقال ليس
بينـنا تشـرشل وليس بيـننا سـتال

نــحن ال نـريــد حتـالــفـاً تـكــتـيــكـيـاً أو
مؤقتـاً أو ظرفياً لـينفكّ بـعد ذلك كما
حصل حـ انـدلعـت احلرب الـباردة
بل نريده حتالفاً استراتيجياً ونريد
مـنـكـم تـقـيـيم الـنــظـام: هل هـو نـظـام
فـــاشي أم بـــرجـــوازي أم بـــرجــوازي
صـغــيـر? أم حـكم وطــني تـقـدمي? وال
نــقــبل أنــكم تــقـفــون مــعــنــا في هـذه
اخلطوة وتؤيدونـها وتعارضون تلك
وتـــخــالــفــون تــوجـــهــنــا  وال نــقــبل
بــااللـتــفـاف مـن وراء ظـهــرنـا وهــنـا
تـدخل عـبـدالـله الـسـلّـوم الـسـامـرائي
الـــذي كــان حـــاضـــراً فــقـــال : أقــسم
بـشـرفي إن الــشـيـوعـيـ مـخـلـصـون
وهم دعـاة حتـالف حـقـيـقـيـ فـنـظـر
إلـــيه صــدام حـــســ وهــنـــا عــرفــنــا
ســــطــــوته فـــــبــــادر عــــبــــد اخلــــالق
الـسامـرائي وقـال لـعـبدالـله الـسـلوم:
لقـد اقتـرب موعـدك أبا يـعرب وعـليك
الـــذهــاب والحــقـــاً  تــنــحـــيــته من

مواقعه والتنكيل به.
يقول نوري:

نقلنا هذا احلوار إلى قيادة احلزب 
وجــاءني بــعــدهــا عــزيــز مــحـمــد في
الـيوم الـثـاني وطلـب تقـيـيمي لـلـقاء
وعلى نـحـو مبـاشر فـقـلت له: الكالم
مـعـسـول ويـدعـو لـلـتـفاؤل والـوضع
يـعتـمد عـلـينـا  فـهل لديـنـا استـعداد
لــلـــمــضي مــعــهـم أم ال? وهل لــديــنــا
خطـاب مـختـلف عـما هـو قائم ? وهل
ســنـضع الــكـرة في مــلـعـبــهم و"نـحن
مـكـانك سـر"  أم إنه عـلـيـنـا أن نـلـعب

ان لألحـجـار تأثـيـرا عـلى االنـسـان واذكر
ان الـكـاتب مـحسن عـقـيل نـشـر كـتـابا عن
هـــذا الــعــلم يـــتــحــدث فـــيه عن االحــجــار
وان لـكل حـجـر طـقـوسـاً مـعـيـنة ـة الـكـر
فليس حمل احلجر يأتي عفويا بل حلمله
هنـاك بعض الـطقـوس مثل وضع احلـجر
في ماء الورد ودعاء خـاص يتحول باسم
فيكـون مفعول احلجـر خاصا لهذا حامله

الشخص حصرا).
÷«dſ« œbFð

ـواطن صبـيح الالمي مؤيدا ذلك ويقول ا
:( يــوجــد انـــواع مــتــعــددة االغــراض من
ـة واخلـرز فمـنـها لـغرض االحجـار الـكر
احملــبــة ومــنـهــا لــتــسـهــيل االمــور فــهـذه
االحجـار حتمل (جان) ونـحن متـوارثوها
ة من من السومري و احلـضارات القد
فـهـنـاك (عـرج السـواحل) اجـداد اجـدادنـا

ويوجد (الهبهاب) .
ويـوجـد حـجــر الـيـمـاني االحـمـر
اخلاص بالـنزف يـستخـدم لقطع
الدماء سـواء للمـرأة التي تنزف
او لـلرجل اجلـريح فـيـقـطع الدم
وانـا رأيت ذلك بـنـفسي عـنهـمـا
ـعـارك اصيب رجل في احدى ا
ولم يـنـزف بـسـبب حـمـله لـهـذا
وهـنـاك خـرز اخـر ضد احلـجر
الـرصــاص وهــو عـلى نــوعـ
الــبــارد وهــو الــذي ال يــشــعـر
حــامـله  بــتــأثـيــر الـرصــاصـة
وجـود فيـها بسـبب اخلـادم ا
واحلـــار هـــو الـــذي يـــشـــعـــر
حامله بـلسـعة فقط دون اذى

كذلك.
{ ما الـفـرق ب احلـجر الـكر

واخلرزة ?

ة وفيها - ال يوجد فرق كلها احـجار كر
شـر وفـيـهـا خـيـر وهـنـاك احـجـار خـاصـة
بـــالـــشـــر مـــثل الـــهـــبـــهــاب شـــر مـــطـــلق
والـسويـحـلي (عرج الـسـواحل) يسـتـخدم
يـسـتـــــــــــخدم لـلـخـيـر ويـستـخـدم لـلـشـر
خـيـره للـجـذب وشــــــــــره لـلـفـساد الن به
ملوكا من اجلن فـهو يحمل قـوة روحانية
وجن خــادم ويــسـتــخـدم حــسب الــغـرض

حلامله.
‰– tK « dOGÐ ÊUF²Ý« s

ــقــام  الــعـراقـي عـلي ونــخــتم مع فــنـان ا
ة رزوقي حـيث قـال : ان (االحجـار الـكـر
متعددة الـوظائف منهـا لطرد الع ودفع
احلسـد والـنفس ومـنـها يـستـخـدم كزيـنة
وهـذه الظـاهرة منـتشرة في اخلوا فقط
هـذا الـيـوم من بـاب حب الـزيـنـة كـما وان
اغلب الدول التـي فيها جـبال او صحارى
او سواحل بحار تأتي منها هذه االحجار
وانا ال اعتقـد بان لألحجار تأثير ة الكر
دفـع الـــرصــاص او وقـف الـــدم واعـــتـــقــد
احلــجـر بــانــهــا مــبــالــغــة ال صــحــة لــهــا
ــا عن طـرد يــسـتــــــــــــــخـدم كــزيــنـة ور
الــعـ وعـن ايـقــاف الـــــــــــــقــال والــقـيل
ـكن امـا ان لهـا تـأثـيـرا كإيـقـاف الـنزف
ــا كــان هــنــاك حــاجــة الى ومــا الى ذلـك 
االطـبـاء. كـمــا وان الـقـرآن الـكـر بـآيـاته
نطـلب ما نشـاء من الله سـبحـانه وبآياته
فـأهــلـنـا نــطـرد كل شـر بــإذن الـله تــعـالى
واجـدادنا كـانـوا يحـفـظون انـفـــــــــــسهم
بــآي الـــــــــــذكــر احلــكــيم واألدعــيـــــــــــة
أثورة عن نـبيـنا محـمد صلى الـله عليه ا
ومن اسـتـــــــــعـان بغـير واله وســـــــــــلم

الله ذل.

بغداد

عبد احلس شعبان مع نوري عبد الرزاق وفيصل فكري وأحمد احلبوبي

ــرة االولى الـتـي اسـتــمع فـيــهــا لـلــسـيــد وزيـر في احلــقـيــقـة كــانت هي ا
الكهرباء لؤي اخلطيب.

ـشاهـدة بعض مـا ينـشر في وسـائل التـواصل االجتـماعي انني اكـتفي 
واد االخـباريـة احتـجاجا عـلى ما يـقال ويـكرر طوال من لقاءات وبـعض ا
الـوقت في اكـثـر الـبـرامج احلــواريـة.وال اظن ان انـسـانـا يـريـد ان يـعـيش
ـتـابعـة مـقـدمة بـرامج تـعتـقـد انـها سـيـمون دي بوعي نـظـيف يـقتل وقـته 
تحديـثن الذين ال يعرفون ان مـا يقولونه هو بوفوار وهي تضيف بـعض ا

كالم يقال في مقهى. 
لكن الحتدث عن ذلك الـفيـديو القـصيـر من لقاء قـناة احلـرة بالسـيد وزير
الكـهـرباء الـذي جـعلـني اسـتـغرب ان يـفـكر الـبـعض بهـذا االسـلوب لـبـناء
ارسـون دورهم الرقابي البلـد.صرح الوزيـر عالنيـة ان بعض النـواب ال 
ـوافـقـة عـلى تـعـيـيـنـات يـقـدمـونـها بل هم يـطـالـبـون هـذا الوزيـر او ذاك بـا

له,وإذا رفض فانه سيقدم لالستجواب.
واشـار الوزيـر الى هـذا االمـر بـكل صـراحـة. يـبـدو ان الـنـائب يـعـتـقد انه
ملـزم امام من انـتـخبه بـان يسـعى لـلحـصول عـلى فـرصة لـلتـعـي ولـتكن

وزارة الكهرباء في رأس القائمة.
ـان من قبل الـنائـبة واظن ان من تابع اسـتجـواب خالـد العـبـيدي في الـبر
عالية نصيف سيتـذكر ان خالد العبيدي كشـف ان النائبة استجوبته النه
رفض طلـبات لـتـعيـينـات عـرضتـها عـلـيه.وبصـوت قوي اجـابت الـنائـبة ان

ناخبيها لهم حق عليها. 
ـلك مؤهالته الـعـلمـية اظن ان الوزيـر سـيكـون سيـفـا حاد اذا كـان حقـاً 

نصب مجرد وظيفة يؤديها. واالخالقية,واذا كان ا
ثـقف الـتـكـنوقـراط اذ سـيـكون هـذا الـوزير من هنـا تـاتي اهـمـية الـوزيـر ا

شخصا واضحا في سره وعالنيته.
وال يـخـشى ان يـعــلن ان نـائـبـا او نـائــبـ يـطـمـحـون
ن لــلـحــصــول عــلى حــصــة من وظــائف الــوزارة 

يشاؤون. 
يـاله من مــقـطع فــيـديــو مـحـزن..انـه مـقـطـع يـشـبه
مـجـلس عـزاء..انه بـاخــتـصـار عالمـة عـلى خـراب

سروق. يسنده مال النفط ا

بغداد
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ا اسميه ( إعالم الهبة)  رحلة أنهـا صارت ماهرة  من مفارقات هذه ا
فما هوهذا اإلعالم? وماهي مالمحه?

ومـا الـذي يــروم تـسـويــقه عـنـدمــا يـهب مــرة بـريح قـويــة  وأخـرى بـريح
مـتــوسـطــة  واخـرى بــأعـصــار قـوي كــإعـصــار ( سـانــدي) او إعـصـار
(مـالـكـوت) او إعـصـار( تـايـفـون مـانـغـهـوت) ? احلـقـيـقـة إن هـذا اإلعالم
خطابي طـار  أكثر مـنه موضوعـي ثابت  فهـو يصلح لـلحالـة اجلوية 
تلك أكثر من صالحه لظواهر وأحداث الـواقع والتاريخ ; ألنه مزاجي ال
ـواصـلـة االضـاءة بل هـو يـقـوم عـلى مـنـطـقـيـة تـفـاوت قـوة نـفـسـا طـويال 
ــواقف  ـــؤثــرة .. حــصـــلت لــديــنـــا كــثــيـــر من ا األصــوات واألحــداث ا
ــتـلـك من قـدرات هــذا اإلعالم (اجملــنـون)  واألحـداث دلــلت عــلى أنــنـا 
ـتلكه غـيرنـا  فتـرانا عـند اجلـنازة الطمـ  وحول الـقبـر محـلق  ماال
وت لنا أ بـاك  وعند النـعي مكبرين بـصوت (بالل)  وبالقرب من ا

أو ..الخ  كاتب  أو شاعر أو فنان 
فترى أن الـدنيـا تقـوم وال تقـعد  ويـتحول –هذا الـفقيـد فجـأة- الى مارد
إبداعي النظير له في الـكون   يستحق ان تـبكي السماء لـرحيله  وتندك
األرض لفـقدانه  وتـزول اجلـبال لـزوال اثره.. بـينـمـا هو وقـبل موته بـيوم
الاحد حتى يسـلم عليه  او يحـدق بوجهه  او يتـرجم حرفا من حروفه 
أو يقـلب سـلـعـته  لـعل فـيهـا كـنـزا إنـها  –والله  –من مفـارقـات عـجـبـنا
اليـوم!.. يـعـيـشـون معـنـا  فال نـراهم رؤيـة احلـقـيقـة  ويـرحـلـون عـنا فال
ننصفهم إنصاف احلقيقة  انها عـاطفة مريضة مهتزة  كعاطفة األم من
ـهـلـكـة  وتـظن أنـهـا حتسن شـدة ولعـهـا بـإبـنـهـا تـشـجعـه على ارتـكـاب ا
صنـعـا!.. عـاطـفـة حتـركنـا مـرة إلى أقـصى الـيـمـ  وأخرى الـى أقصى
رء عـزيز في حـياته  الشـمال  وقـلما تـتوقـف بنا فـي حد اإلنصـاف .. ا
اته  وهو يـستحق من آله أحسن عبـارات الذكر والتتويج  وكر بعد 
لكن ليس بطريقة مهووسـة  جتعلنا نغالط احلقـائق الكونية  علينا  –اذا
احتفينا بفقيدنا- أن النشتمه حيا ونترحم عليه ميتا  فهو اليستفيد من
هذه  وال ينتفع من تـلك .. إعالم الهبة يركض في الـعدو ليوم  أو يوم

 او ثالثة  ثم يتـوقف فجأة  ويـنفصل  عن امه احلـقيقـة كأنهـا ماربته 
ـكـنك ان جتـمع من أثـريـاته (كـتـاب مـحـاسن ولم يـعـرفـهـا سـابـقـا  فال 

احلقيقة).. وليس كل إعالمنا .. 
هارة  واجلدارة  والتعقل  والتفكر إعالم هبة  فلدينا من (إعالميي) ا
والـتـوقـد  مـايـجـعـلك تـشـعـر ان احلـقـيـقة مـازالت  والـتـريث  والـتنـدي 
فارسة  وان اجلـريدة مـازالت آنسة تـصدر من مـؤسسة ( دار الـقلوب)
هو نـفسه إعالم الـصيـحة  فـإذا سمع للـنشـر والتـوزيع! .. إعالم الهـبـة 
صيـحـة من هنـا هب نـحوهـا  وإذا سمـع صيـحة مـن هنـاك  وجدته أول

من نصب السردق وعزى  دون ان يتـــأكد من صحة
خبـر وفـاة الـفـقـيـد وهكـذا هـو يـجــــــري  سـريـعا
على الصـيحات  دون ان يـحقق إشـباع احلقـيقة
 فــتـــتــســـــــاقـط من جـــــــيـــبه كــثـــيــر من خــردة
األخــبـار  واحلــقــائق وإنــهــا لــهــبـة لــو تــعــلــمـون

جسيمة..
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بيروت

ـــاديـــة االحـــجــــار بـــنــــدرته وقـــيــــمـــتـه ا
ــاني والســيـــمــا الــكـــهــرب اال الــعــالـــيــة
هـنـاك اعـتـقــادات لـبـعض الـنـاس الـقــد
وتــقـالــيـد لـيـس لـهــا صـحـة فـي الـوجـود
ألنـــهــا لــيــسـت مــذكــورة في كـــتــاب الــله
فـان وجــدت فـإنـهــا تـدخل ضـمن الـعــزيـز
مجال السحر والـسحرة وليس في مجال
كـون الـسـاحر يـتـعامل ة االحـجار الـكـر
في كل شيء يـتعـامل بـعـظام احلـيـوانات
وهـذه كلـهـا اعتـقادات والـطيـور وغـيرهـا
والنساء اكثر من باطلة وليس لها صحة
الـرجـال اعـتــقـادا بـروحـانـيـة احلـجـر الن
عقلـيتها ضـعيفـة وتؤمن بسـرعة باألمور

الغيبية).
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ويقول اخلطاط سعدي احلمداني مخالفا

مـــــا ســــــبق
(ان لألحجـار تأثـيرا
فـــي عـــــــــــــــــــــــــــــــالـــم
وان بعض الطـبـيـعـة
االحــــــــجـــــــــار كــــــــان
يـسـتـعــمـلـهـا الـنـسـاء
حيث كخرزة احلليب 
ــرأة تــســـتــخــدمــهــا ا
ــرضع بـــعــد الــوالدة ا
والـتي يـكـون حـلـيـبـها
قـــلـــيال فـــتـــحــمـل هــذه
اخلــــــرزة فـــــيــــــكــــــثـــــر
وبعض االحـجار لبـنهـا
للـحفـظ وبعـضهـا االخر
وانا اعتقد لقطع النزف 
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ة وخرز احجار كر

احجار ثمينة

في مــلــعب واحــد ونــأخــذ ونــعــطي?
عارضة فـعلينا أن نبني فإذا أردنا ا
استـراتـيجـيتـنا وفـقـاً لذلك ثم نـحدّد
األسلوب األنسب: معـارضة سلمية 
عنفية انسحاب كامل للعمل السري
 أمــــا إذا قــــررنــــا دخــــول جتــــربــــة
التحالف فـعلينـا أن نضع خطة لذلك

واختيار ما هو مناسب. 
ويتذكّـر نوري عـبد الرزاق  رأي زكي
خيري الـذي قال:" لو تـطلع روحهم "
ـنحـهم صـفـة وطـنـي أو سـوف ال 
أن نـظـامـهم وطـنـيـاً لـكـنه بـطـريقـته
مـلحة يـضيف: لـكن األمور تـغيّرت ا
وأخذ الـبعض يـتـسابق عـلى إصدار
التـقيـيمـات  فأصـبح النـظام وطـنياً
و17 تـمـوز (يـوليـو) تـغـيـيـراً ثـورياً
وثورة 30-17 تـمـوز (يـولـيـو) فـيـما
بعد تلك التي كنـا نحتفل بها ضمن
ما سـمّي بـ أعـياد تـموز بل وأخـذنا
ــؤتـــمـــر الــقـــطــري نـــدرس وثـــائق ا
الــــثـــــامن (1974) وكـــــانت هـــــنــــاك
مـبــالـغــات ضـارة وانـتــقـاالت حـادة
فـمن أعــظم ثـورة في الـعــالم الـثـالث
ؤتمر وتقييمات إيجابية عالية في ا
الـــثـــالث لـــلـــحـــزب 1976 لـــنـــطـــلق
شـــعــارات الـــفــاشـــيــة وغــيـــرهــا من
الشـعـارات التي لم تـكن مـناسـبة في
فـتـرة احلـرب الـعـراقـيـة - اإليـرانـية
ويــضــيـف إذا كــانت الــدكــتــاتــوريــة
والــفــرديــة قــد أصــبــحــتــا صــفــتــ
واضــحــتــ والســيّـمــا بــعــد الــعـام
1979 فـإن رفع الشـعـارات واخـتـيار
وسـائل الـنـضـال يـحـتـاج إلى تـقـدير
ــــوازين الـــقـــوى ولـــيس لـــرغـــبـــات
إرادويـــة . لــقــد بـــدأ الــتـــراجع مــنــذ
ضــرب احلــركــة الــكــرديــة وتــعـطــيل
ــنــظــمــات اجلـمــاهــيــريــة وحتـر ا
الــعــمل خـارج مــنــظـمــاتــهم لــكـنــنـا
مضـينـا في تمـجيـد عالقة الـتحالف
وهكـذا كـنّا نـخسـر مـواقعـنا الـواحد
تـــــلـــــو اآلخــــــر ولم نـــــضـع خـــــطـــــة

لالنسحاب.
وســــــــألـت نـــــــــوري أين نـــــــــحـن من

الشيوعية?
فـضحـكـنا ورددنـا مـعاً قـوالً لـلشـاعر
ــاني غــوتـــــهه الــذي كــان يـردده اال
: "وتـــبــقى شـــجــرة احلـــيــاة لــيـــنــ
خــضــراء يـاصــديــقي امــا الـنــظــريـة

فرمادية"

نوري عبد الرزاق


