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ـقـارنـة بـ بـعض أيـضـاً شـيئ مـن ا
رجال احلـكم العراقـي حتت االنتداب
البريـطاني ورجـال احلكم العـثماني
وفيه بدأ إبراهيم صالح شكر حملته
ضــد نــوري الــســعــيــد  وســيــاســته

والية لالنكليز. ا
ويــســتـكــمل الــكـاتـب بـحــوثه بــشـأن
الــقـمع الــعـثـمــاني بـالــفـصل الــثـالث
(حــــــتــــــروش) الــــــذي يـــــصـف فــــــيه
ـعـاناة من بـالـتفـصـيل جتـربـته في ا
قــرار الـنـفـي الـذي اتــخـذته ســلـطـات
جمـعيـة االحتاد والـترقي الـعثـمانـية
ضد عدد من العراقـي من مناهضي
احلـكم الـعـثـمـاني في الـعـراق وكـان
هو ضمن الـذين شملـهم هذا القرار 
ــنــفـ ــوصـل  ونـقـل ا ونــفي الى ا
بالقطار  ومن ثم على ظهور احلمير
ـدينة ـلكـها ( حـتروش) الى ا التي 

العراقية الشمالية.
ويعطي الباب الثاني من هذا الكتاب
 صــورة واضــحـــة الفــكــار ابــراهــيم
صـالح شـكر فـي مجـاالت الـصـحـافة

والسياسة واألدب .
ففي فـصل الـصحـافـة والصـحفـي 
يـعــرض الـكـاتـب أسـلـوبه فـي الـعـمل
الـصـحـفي  ومـعـانـاته من إضـطـهـاد
احلـكومـة له  ومـطـاردتهـا لـلـصحف
التي أصـدرها وعطـلتـها احلـكومات
ومحاوالت البعض لـلتأثير تعاقبـة ا
عـلى قـنـاعـاته الـسـياسـيـة  وأحالمه

وطموحاته في مجال الصحافة.
وفي الــفــصـل الـثــانـي لــهــذا الــبـاب
ـــقـــاالت الـــتي تـــتــحـــدث في نـــورد ا
السياسـة والسياس الـذي هيمنوا
عــلى احلــيــاة احلــكــومــيــة في فــتـرة
االنـتداب الـبـريـطاني الـتي اسـتـمرت
من عــام  1920حــــتى الـــعـــام 1932
ح إنضم العـراق الى عصبة اال

لـكن الـنـفـوذ والـهـيمـنـة الـبـريـطـانـية
ـعـاهـدة  1930الـتي إسـتــمـرا وفـقــا 
منحت بريطانـيا لنفسهـا فيها نفوذاً
ســيــاسـيــاً وعــسـكــريــاً واقـتــصــاديـاً

ونفطياً في العراق.
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ويـدافع الــكـاتب في هــذا الـفـصل عن
عـروبة الـعـراق واسـتـقالله وسـيادته
وثرواته الـطبيـعيـة بشـكل تسبب له
ــشــاكل جــمــة مع احلــكــومـة الــتي
تـسـارع عـادة الى تـعـطـيل صـحـيفـته
لـكي ال يـستـمـر في فـضح سـلبـيـاتـها
وخــضـوعــهــا لالرادة الـبــريــطـانــيـة
وأردت به الى الــسـجن  كــمـا حـصل
ـــشــهـــور في تـــاريخ لـه في مـــقــالـه ا
الـصــحـافـة الـعـراقــيـة( حـفـنـة تـراب)
الـــذي هــــاجـم فـــيـه وبــــعـــنـف وزيـــر
الــداخـلـيــة مـزاحـم الـبــاجه جي عـلى
جلوئه لـلقـمع واالضطـهاد والـشتائم
ضد احلـركـة الـوطنـيـة خالل اضراب
ـقـال هـزة عام   1931 وأحـدث ذلك ا

سياسية في حينه.
ويـــرسـم الـــكـــاتب في هـــذا الـــفـــصل
صــورة قــلــمــيــة لــكل من عــرفــهم من
رجال احلـكـومة والـقـادة والوطـنـي
والسياسي  ومـنهم نوري السعيد
وعـــلي جـــودت االيـــوبي  وجـــمـــيل
ـــدفـــعي وجـــعــــفـــر أبـــو الـــتـــمن  ا
والشـيخ اجملاهـد شعالن أبـو اجلون
من قــادة ثــورة الــعــشــريـن. ونــســنـد
مــقــاالت هــذا الــفــصل بــتــعــلــيــقـات
وشــروح لــكل من وردت أســمــاؤهم 
وجاءت في هوامش تكاد تكون بحثاً

آخر في تاريخ العراق .
والـفـصل األخـيـر من الـبـاب الثـاني 
يشبه الى حد ما الفصل الذي سبقه

نـــهض الــعـــراقــيـــون  في  االول من
تــــــــــشـــــــــــريـن االول عــــــــــام 2019 
لــيـسـتــعـيـدوا الــعـراق من خــاطـفـيه
واجتـهت أنــظـار الـعــالم الى شـبـاب
في عـمـر الـورود يـطـالـبـون بـالـوطن
رغمًا عن كل اجهزة القمع  وأدواتها
الصـريحـة واخملـتبـئة وراء سـتار لم
يـعـد يـسـتـر فـسـادهم واسـتـهـتـارهم
.وهكـذا  في أيـام هذه الـصفـحة من
صفحات العراق اجملـيدة  انتفاضة
تــشـــــــــــرين عــام   2019وخاللــهــا
ظهر  ( صفحات من تاريخ العراق )
 في كـتـاب يـتـحدث  عـن سيـرة رجل
من تاريخ العـراق وتراثه ورسائله 
كان في ايّام مضت رجالً مكافحاً من
اجــل اســــــــــتـــــــــــقـالل الـــــــــــعــــــــــراق
الــنـــاجـــز.أبـــراهـــيم صـــالـح شـــكــر
الــصـحــفي والــكـاتـب واألديب  كـان
في الــعـشــريـنــات والــثالثـيــنـات من
الــــقــــرن الــــعــــشــــرين مـأل أســــمـــاع
قاالت وخـطب ورسائل العـراقيـ 
يـدعو فـيـهـا الى ابـعـاد األجانب كل
األجــــــــــانـب عــن ادارة الــــــــــدولــــــــــة
الفـتية.وهـكذا جـاء كتاب ( صـفحات
من تـاريخ الــعـراق ) الـذي صـدر عن
دار الــبـــدايــة في عـــمــان  وكــان من
حتــقـــيق وشـــرح الـــدكـــتـــور مــلـــيح

ابراهيم صالح شكر.
}  }  }

بـــعــد وفـــاة ابي في  15أيــار 1944
بـقـلـيل  وقـبل ان تـتـعـرض مـكـتبـته
ــدفــعي  لـــلــنــهب  أرسـل جــمــيـل ا
رئـــيس الـــوزراء آنــذاك وكـــان أحــد
احلــاضــرين مــراسم الــتــشـيــيع إلى
مقـبـرة الغـزالي ببـغـداد  شيـكاً  مع
شــخص الى أخي الــكـبــيــر ريـاض 
ـكـتـبـة إبـراهـيم وقـال له أنـهـا ثــمن 
بلغ صالح شكر لكن رياضاً رفض ا
ثل هذا اسة   بالرغم من احلاجة ا
ـــبـــلـغ في تـــلك الـــظـــروف  وأبـــلغ ا

كتبة ستبقى له . الوسيط بأن ا
ن ــكـــتــبـــة  لم تـــبق له  وال  لـــكن ا
بــعـده بــعـد ان تــوفي هــو اآلخـر في
عـام  1946ودفن في لــبــنــان وكــنــا

بقية األبناء أطفاالً .
ومع تـــنــاثــر مــقـــاالت ابي  وتــعــدد
صداقاته  فـقد تـعرضت في جمـعها
منذ عام 1961وإعدادها وتـنسيـقها
ومراجعـتها بـشكل دقيق لـصعوبات
كـثـيـرة ومـا سـيـرد في هـذا الـكـتـاب
هو التوثـيق الصحيح حلـياة الوالد
ابــراهـيم صــالح  شـكــر الـصــحـفــيـة
واألدبـــيـــة والـــوظـــيـــفـــيـــة  وألبــرز
قاالت والرسـائل الشخـصية  التي ا
كتبهـا  لتعكس   أسـلوبه الصحفي
 وتــفــكــيــره   وبالغــته  وإجتــاهه
الـــســـيــاسي  وإعـــتـــزازه بــعـــروبــة

لـكـنه خـصص  لـلـحـديث
فـي مــــــــــســــــــــائـل االدب
واالدبـــــــاء الــــــذين كــــــان
إبراهيم صالح شكر على
عالقـة بــهم ويـرسـم هـنـا
أيـــضـــاً صـــوراً قـــلـــمـــيــة
شاهير األدباء  ومنهم 
جـمــيل صـدقـي الـزهـاوي
ومـــــعـــــروف الـــــرصـــــافي
واألب أنسـتـاس الكـرملي
 والـــشـــعـــراء والـــكـــتـــاب
واالدبـــاء من الـــعــراقـــيــ
والعرب الـذين  عاشوا في

. تلك السن
وجــمـــيع مــقـــاالته في هــذا
البـاب منـشورة في صـحفه
او صـحف أخــرى  ومـنــهـا
مــجــلــته ( الــنــاشــئــة) عــام
وبعدها جريدته (  1921
الـــنـــاشــئـــة اجلـــديــدة)  ثم
جــــريــــدته الــــســــيــــاســــيــــة
(الـــــــــزمـــــــــان) 1928-1927
ومـجالت وصـحف أصـدقائه
( الـــومــــيض) و( الـــتـــجـــدد)
و(الــــربـــيـع) و(االســـتــــقالل)

ستقبل)  وغيرها. و(ا
ويــأتـي الــبــاب الـــثــالث  في

ثـالثــة فـــصـــول أخــرى تـــوزعت عـــلى
ــراسالت الــتي جــرت بـ طــبــيــعــة ا
الـكـاتب وبـ اجلـهـات او األشـخاص

راسالت معهم. الذين تبادل ا
ــا إنـــقــطــعت به ســـبل الــعــيش عن و
طــريق الـــصـــحــافـــة  وبــتـــأثـــيــر من
أصدقاء متنـفذين ومعجبـ بكتاباته
 وفي مقـدمتـهم علي جـودت األيوبي
كان عليه أن يقبل اإللتـحاق بالوظيفة
احلكومـية ليـصبح مديـراً للتـحريرات
مرة  أو مـديراً لـناحيـة أو قائـممـقاماً

لقضاء مرات أخرى.
وكــــانـت مــــكــــاتــــبــــاته الــــرســــمــــيــــة
والشـخصـية بـديالً إستـخدمه الـكاتب
لــلــتــعــبــيــر عن آرائه بــعــد ان أصــبح

بعيداً عن النشر في الصحافة .
فــفي الــفــصل االول لــلــبــاب الـثــالث 
نـورد مراسالتـه الرسـمـيـة الـتي كانت
مراسالت صاخبة  ال يتورع فيها عن
إنــتـــقــاد رجـــال احلـــكــومـــة الــكـــبــار
وســــرعــــان مــــا يــــصــــفع  رؤوســــائه
بـاسـتـقــالـة مـدويـة لـيـعـود الى بـغـداد
مـــحـــاوالً إعـــادة أحـــدى صـــحـــفه إلى
احلــيـــاة. واســتـــقــالـــته من مـــديــريــة
حتـــريـــرات لـــواء بـــغـــداد هـي إحــدى
ــعـالم الــتي إتـسم بــهـا تــمـرده عـلى ا
احلـكــومـة  وبــقي دويـهـا يــتـردد بـ
احلــ واآلخـر لــســنـوات طــويــلـة في

تاريخ العراق.
ويـتـضــمن الـفـصل الــثـاني من الـبـاب
الــثــالث  مــراسالت إبــراهــيم صــالح
شـكر الـشـخـصيـة ومـنـهـا رسائل الى
إصـدقائـه  وإلى مـعارفـه من رؤوساء
الـــوزراء  والــوزراء ومـــنـــهم خـــلــيل
ـظفـر وأم وعبـد العـزيز ا ابراهـيم 
خـــــالص  وعـــــلي جـــــودت االيــــوبي
ـــدفــعي  ونــاجي شــوكت وجــمــيل ا
ويـاس الـهـاشـمي ونوري الـسـعـيد.
وهي عــمـومـاً رســائل يـعـبــر إبـراهـيم
فيها عن أحاسيسه الوطنية والعربية

واالنسانية .
ـــا ضـــاقت به ســــبل الـــصـــحـــافـــة و
أخــتـارالــكـاتـب الـهــجـرة الى األقــطـار
الـعــربـيــة األخـرى  فـكــتب من دمـشق
والـقاهـرة مـجـمـوعـة من الـرسائل الى
أصدقائه ببغداد يعرض فيها همومه
وعـــواطـــفه وأفـــكـــاره الـــســـيـــاســـيـــة

والـــصــحـــفــيـــة واألدبــيـــة. وكل هــذه
الـرسائل من خـارج الـعـراق ومـقاالته
ذات الصلـة جاءت في الفـصل الثالث

من الباب الثالث .
وفي كل فصل  وكل مـقـال  قمـنا من
نــاحـيــتـنـا بــجـهــد مـضن في الــبـحث
لتـفسيـر وتبـسيط أحـداث وأشخاص
تلك األيـام لقـار اليـوم  وفي أحيان
أخــرى نــقـارن بــ مــا قـالـه ومـارسه
االحـتالل الـبـريـطـاني في عـشـريـنـات
الـقرن الـعـشـرين مع مـا قـاله ومارسه
االحـتالل األمـريكـي للـعـراق مـنـذ عام
2003 . وسيكتشف القار الكر
الـشــبه الــصـارخ بــ ذلك واالحـتالل

وب هذا االحتالل .
وقــد حــافـــظت عــلى إيــراد نــصــوص
ـقـاالت والــرسـائل دون حتـريـر  إال ا
مـــا نــدر وكـــان الــوالـــد مــفـــرطــاً في
ـــزدوجــة)) اســـتـــخــدام ((األقـــواس ا
والفواصل والنقاط لكننا فضلنا ان
ـفردة) بدال من نسـتخـدم ( األقواس ا
تلك األقواس التي كـانت تمأل مقاالته

ورسائله وفقراته وسطورها.
وهــو أخــيــراً الــصــحــفي والــكــاتب 
الــذي إســتـخــدم الــصـحــافــة مـيــدانـاً
جلــهــاده  من اجل االســتــقـالل الــتـام
واحلـــريــة ومــنــاهــضـــة الــســيــاســة
تلك االستـعمـارية وكـان كاتـباً فـذاً 
بالغـــة مـــذهــلـــة وألـــفـــاظـــا بـــراقــة

وصراحة جريئة.
وســبق لي ان أصــدرت كــتــابـ قــبل
هذا الـكتاب  وهـما تـاريخ الصـحافة
ـــلـــكي الـــعـــراقـــيـــة في الـــعـــهـــدين ا
1932- 1967 بـيروت واجلمـهوري 
عام 2010 وكـتــاب دفـاتــر صـحــفـيـة
عـراقـيـة عن حـالـة الـصـحـــــــافـة بـعد

عام 1968 عمان عام 2018.
وأعـمـل حـالـيـاً عــلى إجنـاز كــتـابـيـ
يــــــتــــــحــــــدث االول عن جــــــديــــــديـن 
الـتـشـريـعـات الـصـحـفـيـة في الـعـراق
منـذ احلكم الـعثـــــــــــماني حـتى عام
 وفيه النصوص القانونية 2003
الـــتي لـم يــســـبق نـــشـــرهــا مـن قــبل
وكــذلك كـــتــاب يــتــحــدث عن اجملالت
الناجحة التي أصدرها العراق خارج
الـــعـــراق أو مـــولــهـــا  وفـــيه ايـــضــاً

تفاصيل صحفية لم تنشر من قبل.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 6528 Tuesday 10/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6528  الثالثاء 12 من ربيع الثاني  1441 هـ 10 من كانون االول  (ديسمر) 2019م

 UŽöD²Ý≈Ë V²5

‰uL)«Ë ”UFM « ¡«—Ë ÂUFD « s  …dO³   UOL  ÂUN² ≈
„—UÐ ÂUOK¹Ë ≠ ÊbM

ال يـــصــعب عـــليّ من اآلن تـــوقع مــا
الذي سأشـعر به بـعد تنـاولي وجبة
ـقبل; ـيالد ا الـعشـاء في يـوم عيـد ا
إذ ســيـســيـطــر عــليّ حـتــمـا شــعـور
بالنعاس واخلـمول وكذلك باالمتالء
نع من أنني والشبع. لكن ذلك لن 
سأشعـر غالـبا بحـلول موعـد الغداء
فـي الــيـــوم الـــتـــالي بـــاجلـــوع مــرة
أخرى وبقدرٍ يجـعل بوسعي التهام
ديك مـشـوي آخــر.قـد يـبـدو لـنـا هـذا
األمر غريبا لـلغاية عنـدما نفكر فيه
ـقـدورك بـعـد يـوم واحـد أن يـكـون 
من تنـاول وجبـة كبـيرة من الـطعام
اثلة مـنه. أفلم نتعلم التهام كمـية 
ـــــــــرة األولـى?إذا مــــــــا مـن دروس ا
السـبب وراء شـعورنـا بـاجلوع بـعد
ــشـاركــة في مـآدب طــعـام حــافـلـة ا
كـتلك الـتي تُـقـام في منـاسـبـات مثل
يـالد أو الشـكـر وغـيـرهـما? عـيـديْ ا
فهل يؤدي تناول الطعام بإفراط في
ـعـدة يـوم مـا إلى "تـوسـيع" حـجم ا
ـا نلـتـهمه مـا يفـسح مـسـاحة أكـبـر 
مـنه في الــيـوم الـتـالـي مـثال?دعـونـا
أوال نشـرح ما الـذي يـعنـيه الشـعور
باجلـوع من األصل. فالـتقـلص الذي
تشعر به في معـدتك ويدفعك لتناول

كانت جـيدة - عامال مُـسبِـباً للـشعور
ا بـالرغـبـة الشـديـدة في الـطعـام طـا
كان يتبعها باستمرار حصولك عليه.
وقـد تبـ مـرارا وتكـرارا أنـنا نـلـتهم
كميات أكبر من األطعمة حينما نكون
بــصــحــبـة أصــدقــاء حــتى وإن كــنـا
نحاول الـتحكم في مـقدار ما نـتناوله
منها أو في الـفترة التي جنـلس فيها
عـلـى طـاولـة الــطـعـام وغــيـر ذلك من
ـــا يــعـــود ذلك إلى أن الـــعــوامل.ور
الـبـهجـة الـتي يُـحـدثهـا وجـود رفـقة
جتعل من العـسير علـينا الـتركيز في
كــمـيـة مــا نـلــتـهـمه مـن طـعـام. بل إن
األمر يصل إلى حد أن وجود شخص
تــــتــــبــــادل مــــعه أطــــراف احلــــديث
ســيــجــعــلك تــأكل كــمــيــات أكـبــر من
ـكن ــطــاف  الــطــعــام.في نـهــايــة ا
الـقـول إن من شـأن فـهم طـبـيـعـة هذه
ـسـاعدة عـلى الـعالقـات الـشـرطـيـة ا
الـــتــخـــلص من الـــعــادات الــســـيــئــة
تـعلقـة بتـناول الطـعام. وتـقول فان ا
دين أكِــر: "عـنــدمـا نــحـاول مــسـاعـدة
الـنـاس عــلى الـتـهــام كـمـيـات أقل من
الطعام نُـعلّمهم أن تـناول شيء لذيذ
ــــرات ال يـــــعــــني أنه فـي مــــرة من ا
يـتــعـ عـلــيـهم تـكــرار هـذا األمـر في

األيام التالية أيضا". 
في ضـــوء ذلك مـــا من مــفـــاجــأة في
مــدى اجلــوع الــذي نــشــعــر به بــعــد
الـتهـامـنـا كمـيـات كـبيـرة من الـطـعام
بـصـحــبـة األهل واألصـدقـاء. إذ جنـد
أنفـسنـا جوعى في الـيوم الـتالي بل
ــــــا في وقـت الحق مـن الـــــيـــــوم ور
نــفــسه. وال يــعــود ذلك - كــمـا ســبق
ـعـدة مثال القـول - إلى تـمـدد حجم ا
ا ألننا اعتدنا على تناول الطعام وإ
ـنـاسـبـات .وهـكـذا فـإذا بـإفـراط في ا
اسـتشـعـر دماغك - فـي اليـوم الـتالي
أدبـة هائلـة كتـلك التي نـشارك فـيها
ـــؤشــرات عـــادة في األعـــيـــاد - كل ا
رتـبطـة بالـتهـام وجبـة ضخـمة; من ا
روائح ومـشـاهـد وأصـوات فـسـيـبدأ
في حتــضــيـرك عــلى الــفــور خلـوض
جـــولــة ثـــانــيـــة من تــنــــاول الــغــذاء

بإفراط.

الــطـــعـــام يـــنـــتج عن مـــجـــمــوعـــة من
الـتغـيـرات الـفسـيـولـوجيـة الـتي حتدث
داخل جــسـدك وال يــتــعـلـق ذلك إطالقـا
ـا قـد يـتـصـوره الـبـعض من أن حـجم
ـعـدة يـتـمدد أو يـنـكـمش تـبـعـا لـكون ا
ـعدة تنقبض رء جائعا أو شـبعانا.فا ا
خالل الـهـضم لـلـمـسـاعـدة عـلى حتـريك
الـطـعـام بــاجتـاه مـنـطـقـة األمـعـاء. كـمـا
تــصـدر أصــواتــا بـفــعل حــركـة الــهـواء
وقطع الطعام فيـها جراء حترك كميات
الـغـذاء إلى أسـفل. ويـشـكل ذلك ظـاهـرة
تُعـرف بـاسم القـرقـرة حتس بـحدوثـها
في مـعــدتك وتـسـمع لـهــا صـوتـا كـذلك
وتمـثل غالـبا أول مؤشـر يجـعلك تـشعر

ا تكون جوعانا.  بأنك ر
…bF*« œbLð

عدة بعد حدوث هـذه الظاهرة تـتمدد ا
مرة أخـرى اسـتعـدادا لتـنـاولك الطـعام
وهــو أمــر يــحــدث بــفــعل إفــراز بــعض
ـعـدة إذا الـهـرمـونــات.ال يـتـسع حـجم ا
بفعل الطعام الذي تستقبله فهي تتسم
رونة بالغة جتعلها تعود إلى سعتها
عـتـادة (التـي تتـراوح ما الـطبـيـعيـة وا
بــ لـتـر ولــتـرين) بــعـد تـنــاول الـغـذاء
مهـما كـانت كـميـته كبـيرة. وفي حـقيـقة
األمـر يــتـشـابه غــالـبـيـة الــبـشـر في مـا
يـتـعـلق بــسـعـة مـعـدة كل مـنـهم بـغض

النـظـر عن اختالفـهم في الـوزن أو طول
الـقامـة.ومـا يجـهـله الكـثـيرون مـنّـا على
األغـلب هـو الـهــرمـونـات الـتي يـفـرزهـا
اجلــسم عــنــد الــشــعــور بــاجلــوع. ومن
بيـنهـا "الـببـتيـد العـصبي  "Yو"ببـتيد
إيه جي آر بي" اللذان يُفرزان من منطقة
ــهـــاد فـي الــدمـــاغ ويُـــحـــدثــان حتـت ا
الشـعـور باجلـوع ويـتغـلب أثـرهمـا على
أثـر الـهـرمونـات األخـرى الـتي تـعـطـيـنا
اإلحساس بـالرضا واالكـتفاء. كـما تضم
الــقــائـمــة هــرمـون غــرلــ الـذي تــفـرزه
ـعــدة عـنـدمـا تـكــون خـاويـة ويـحـفـز ا
وجـوده إفــراز الـهـرمــونـ اآلخـرين من
ـخ.ورغم أنك قــــد تـــتــــوقع أن يــــكـــون ا
ـســؤول عن حتـفـيـز هـرمــون غـرلـ - ا
الشـعور بـاجلـوع - موجـودا بقـدر أوفر
لــدى من يــتـنــاولــون كــمـيــات أكــبـر من
الــطــعــام فــإن مــســتــويــاته تــمــيل إلى
االرتــفـاع لــدى األشـخــاص الـنــحـيــلـ

وإلى االنـخــفـاض عـنـد مـن يـعـانـون من
ـا يُظـهـر الـتنـاقض الـقائم الـبدانـة. ور
في هذا الـشأن مـدى تعـقيـد نظـام الغدد
الصماء لدى الـبشر.وبينـما ال يزيد عدد
الــهـــرمــونـــات الــتي تـــؤدي لــشـــعــورك
بـــاجلـــوع عـن ثالثـــة بـــوجه عـــام فـــإن
اإلحـســاس بـالـرضــا والـشـبع يــسـتـلـزم
إفراز اجلـسم عـشرة هـرمـونات أو نـحو
ذلك من بــيـنـهـا اثـنــان يـحـفـزان إنـتـاج
األنــسـولـ لـتــنـظـيم عــمـلـيـة الــتـمـثـيل
الــغــذائي لــلـــكــربــوهـــيــدرات بــجــانب
هـرمونـات عـديـدة أخرى يـؤدي إفـرازها
إلى اإلبــطــاء مـن حــركــة الــطــعــام عــبـر
نح اجلـسد فرصـة لهضمه.ومن عدة  ا
ـا يكـون ما أشـرنا إليه ـنظور ر هذا ا
من تـدني مـسـتـوى هـرمـون غـرلـ لـدى
من يـعانـون من الـسـمنـة نـاجـما عن أن
إفــراز هـــذا الــهـــرمـــون يُــكـــبح بـــفــعل
الـكـمـيات الـكـبـيـرة من األنـسـولـ التي
تـفـرزهـا أجـسـامـهم في الـعـادة إلحداث
ـا يتـناولونه عمـليـة التمـثيل الـغذائي 
ـــــــــواد مـن طــــــــــعــــــــــام غــــــــــنـي بــــــــــا
الـكـربوهـيـدراتـيـة.فـضال عن ذلك هـناك
هــرمـونــان يـلــعــبـان دورا رئــيـســيـا في
تقلـيل الشعـور باجلوع ويُـعرفان باسم
"سي كــيه كــيه" و"بـي واي واي" وهــمـا

يسـهمـان في إضعـاف الشـهيـة للـطعام.
ويــزيــد مــســتــوى ثــانــيــهــمــا لــدى من
عدة.ورغم أن خضعوا جلراحات ربط ا
خ في معـدة كل مـنّا مـنظـومة إلشـعار ا
بــخــوائــهــا عــبـر إفــرازهــا هــرمــونـات
بـعــيـنـهــا فـإن هـذا اإلحــسـاس بـخـواء
عـدة يتـعـزز كذلك من خالل الـعالقات ا
ـرء بـ الــشـرطــيـة الــتي تـنــشـأ لــدى ا
حلول أوقات مـعينة من الـيوم وشعوره
بـــاجلــوع. ويــزيـــد ذلك من احـــتــمــاالت
إحـــســـاسك بـــهـــذا الـــشـــعـــور في وقت
الــعــشــاء حــتى إذا كــنت قــد الــتـهــمت
كـمــيـات كـبــيـرة من الـطــعـام في وجـبـة
غـداء اليـوم نـفـسه.وتقـول كـارولـ فان
دين أكِر باحثة في أحد مراكز األبحاث
الهولنـدية: "إذا اعتدت تـناول قطعة من
الشوكـوالتة أو بعض رقـائق البطاطس
ــقــلــيــة خالل جــلـوسـك عـلـى أريـكــتك ا
شـاهدة الـتلـيفـزيون بـعد الـعشـاء فقد
يـبــدأ جـســدك في الـربط بــ اجلـلـوس
على األريـكة ومـشاهـدة التـليـفزيون من
جهة والتهام شيء لذيذ الطعم من جهة
أخـرى. نـتــيـجـة لـذلك ســتـشـعـر في كل
مرة تذهب فيـها لتضـطجع على األريكة
بـعـد الـعشـاء بـرغـبـة شـديـدة في تـناول
ــكن أن يــحـدث ذلـك حـتى الــطـعــام. و
وأنت متخم بالطعام".وبحسب فان دين
أكِر ال يشـكل اإلفراط في تنـاول الطعام

أمرا سيئا في حد ذاته
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. فـقـد يُـنـظـر إلـيه عـلى أنه مـجـرد عـادة
ـرء في اإلقالع عـنهـا. ويخـتلف يرغب ا
ذلك عن التـشـخيص الـطـبي لهـذا األمر
إذ يُـعـتـبـر بنـظـر األطـبـاء انـغـمـاسا في
الـتـهـام كـمــيـات كـبـيـرة من الـطـعـام في
وقت قـصيـر يـرتبط غـالـبا بـاإلحـساس
بـاالشمـئـزاز أو الـذنب أو اخلـزي.وعلى
أي حــال فـــعــنــدمــا تــربط بــ تــنــاول
أطعمة شهيـة - كتلك التي حتتوي على
نــسـبــة عـالــيـة مـن الـســكـريــات مـثال -
وأوقــــــات أو روائح أو مــــــنــــــاظــــــر أو
سلوكيـات بعينـها فستـبدأ في الشعور
برغـبة شـديدة في الـتهـام تلك األطـعمة
جرد حـلول ذاك الـوقت أو وجود تلك
ـنـظر أو ذلك الـرائحـة أو رؤيـتك لـهذا ا

السلوك. ومن شأن حدوث ذلك استثارة
ردود فــعل فــســيــولـــوجــيــة ال نــفــســيــة
فـــحــسب كــأن يـــســيل لــعـــابك في هــذه
ـثال.ويـجـرنا ذلك احلـاالت على سـبـيل ا
ـا تكـون مـألـوفة لـلحـديث عن جتـربـة ر
لـلـكـثـيـرين مـنّـا وهي تـلك الـتي أجـراها
الــعـالم الــروسي إيـفــان بـافــلـوف وكـان
يــقــرع فــيــهــا جــرســا في أوقــات تــقـد
الطعام ألحد الكالب. وأدى ذلك ألن يربط
الكـلب بـ سمـاع صـوت اجلرس وتـلقي
ـطــاف ألن يـسـيل الـغــذاء لـيـنــتـهي به ا
لعـابه لسـمـاع هذا الـصوت وحـده حتى
دون تلـقي الـطعـام نـفسه.الـفـكرة هـنا أن
الـبـشـر لــيـسـوا أكـثـر تـطـورا بـكـثـيـر من
الـــكالب في هـــذا الــشـــأن. فــفـي جتــربــة
أخـرى عُـرِض عـلى أفـراد الـعـيـنـة فـيـهـا
صور لدوائر ومربـعات كان يُمنح هؤالء
قــطــعــا من الــشــكــوالتـة حــيــنــمــا يـرون
ـربــعـات مـا جـعـلـهـم الحـقـا يـشـعـرون ا
بالـرغبـة الشـديدة في الـتهـام هذا الـنوع
من احللوى كلما رأوا صورا لهذا الشكل
ـكن أن تنـشأ الهـندسي. يـعني ذلك أنه 
لدى البشر عالقة شرطية ب توقع تلقي
الــطــعــام وظــهــور مــؤشــرات بــســيــطــة
بعينها مثلـهم مثل الكالب تماما.وتقول
فان دين أكِـر إن هذه الـعالقات الـشرطـية
ـــكن أن تـــنــشـــأ بــســـرعــة وحـــتى مع
استـخدام كمـيات مـحدودة من الـطعام ال
تزيد على غـرام فحسب من الـشكوالتة
مثال. وتـوضح بـالقـول: "من السـهل على
رء هـذه الرغـبات ما يـبدو أن يـكتـسب ا
لــكـن يــصـعـب عــلــيه الــتــخــلص مــنــهـا.
فجسدك يـتذكر - مثال - أنك أكـلت قطعة
شـــكـــوالتــة في وقـت مــعـــ من الـــيــوم.
ـكن أن تـتـحـول رغـبـتك الـشـديـدة في و
حدوث ذلك إلى عادة يـومية حتى إذا لم
يتكرر فعلك لـهذا األمر سوى ألربعة أيام
فــحـسـب".وفي بـعـض األحـيــان يــصـبح
وجود حالة مـزاجية ما سـببا في حدوث
هذه العالقـة الشرطـية. ولعـلنا نـذكر هنا
ما يقوله الناس عامة من أن قدرتهم على
التـحكم في أنـفسهـم تقل حيـنمـا يتـعكر
مــــزاجــــهـم أو يــــشــــعــــرون بــــاإلرهــــاق
ـكن أن ـبـدأ  والـتـعـب.لـكن من حـيـث ا
تــصـبح أي حــالـة مــزاجـيــة - حـتى وإن
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الـقشـطـيـني وعبـد الـكـر العالف 
وعـبـد القـادر إسـمـاعـيل الـبـسـتاني
ويوسف يـعقـوب مـسكـوني  وفائق
رفـائـيـل بـطي  والـشـاعــر الـلـبـنـاني
أمــ نــخــلــة ولــطــفي بــكـر صــدقي
وعبد الوهـاب األم  وخالد الدرّة
 وحارث طه الراوي  وأحـمد حامد
الــشـربــتي  وعـبــد الـقــادر الـبـراك 
وقــاسم اخلــطــاط الــذي أجـاب عــلى
رســائــلي من مــقــر عـمــله بــجــامــعـة
الدول العربية في القاهرة وألتقيته
عــدة مـرات فــيــمـا بــعـد بــالـقــاهـرة 
وكـــان هــو مـن دلــني  عـــلى عـــنــوان
الــكـاتب الـفــلـسـطــيـني مـحــمـد عـلي
الــطـاهــر الــذي كـان قــد غـادر مــصـر
لإلقـامـة في بـيـروت  وعدد آخـر من

السياسي واألدباء واألقارب .
ـــــرحـــــوم والبــــــد من أن اذكــــــر أن ا
اخلطـاط هو أيـضاً من رتب لي لـقاء
االسـتــاذ فـيـصـل حـسـون بــالـقـاهـرة
آنـذاك ولم تـنـقــطع عالقـتي به أطـال
الــله فـي عـمــره ويــقــيم حــالــيــاً في

والية كولورادو االمريكية.
وقـد راســلت  األدبـاء والــصـحــفـيـ
العـراقـي  والـعرب الـذين لم يـتسن
لي مقابلتهم  وفي مقدمتهم الشاعر
اللبناني أم نخلة  والذي حتدثت
مـعه فـيمـا بـعـد هـاتفـيـاً عـدة مرات
وأجـــاب مـــشـــكـــوراً عــلـى رســائـــلي
اخلـطيـة وأهـداني مفـكـرته الريـفـية
ا يـتذكره ـلوك  وزودني  وكتاب ا
أو يــحــتــفـظ به عن والــدي  وكــذلك
عبد اجلليل الراوي الذي كانت آخر
مـا كـتـبه الــوالـد في حـيـاته مـوجـهـاً
إلـيه وأقام بـعـد تـقاعـده في بـيروت
التي كان قنصل العراق العام فيها 
ومـحـمـد علـي الطـاهـر الـفـلـسـطـيني
ـصرية صاحب جريـدة (الشورى ) ا
الــــذي أجـــابـــنـي من بـــيــــروت عـــلى
رســــائـــلي لـه  مع قـــصــــاصـــات من
جـريـدته لـكل مـا نـشـره عن إبـراهـيم

صالح شكر  وغيرهم.
}  }  }

وهـــذا الــكـــتـــاب من ثالثـــة أبــواب 
مــــوزعـــة عــــلـى أســـاس طــــبــــيــــعـــة

ومضمون نصوص ما سيرد فيها.
الـبـاب األول   يـضم ثالثـة فـصول 
وكـل فـــصـل يــــتـــضــــمن واحــــدة من
ســــلـــســــلــــة مــــقــــاالت أو دراســـات
تـاريـخـيـة بـدأ إبـراهيـم صـالح شـكر
بــكـــتــابـــتــهـــا ونــشـــرهــا  لـــكــنه لم
يـسـتــكـمـلـهـا. ومـع ذلك فـهي تـعـطي
لــلـقـارىء فــكـرة مــفـصـلــة عن بـعض
أحـــداث الـــتـــاريـخ الـــعـــراقي الـــتي
أســنــدنــاهــا  من نــاحـيــتــنــا بــشـرح
وتـــــعــــريـف وتــــعـــــلـــــيق لـألحــــداث

واألشخاص .
فـــــفي الـــــفــــصـل االول  نــــورد نص
حـلقـات الـدراسة الـتـاريـخيـة لـواحد
من والة الـعــهـد الـعــثـمـاني  وهـو (
حـيـث يـشــرح الــكـاتب تــقي الــدين) 
حـيــاة هـذا الــوالي الــذي أصـبح من
ـشهورة  الشـخصيـات العـثمانـية ا
واشتهر بثقافته وعلمه وفي الوقت

جونه وإستهتاره. نفسه 
وفي ( قلم وزيـر) في الـفصل الـثاني
 يتـحدث الـكاتب بـإسهـاب عن فترة
أخرى من الـتـاريخ العـراقي  والتي
شـهـدت تـزايـد الـتـعـسف الـعـثـمـاني
ضد العـراقيـ والعرب الـذين كانوا
يـنادون بـإسـتـقالل البالد الـعـربـية 
والـــكــــفــــاح من اجل عــــروبــــة هـــذه
الـــبـــلـــدان والــتـي كــانـت تــســـمى (
ـقال الـقضـيـة الـعـربيـة) وفي هـذا ا
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الــعـراق  ويــشـرح فـيــهـا فــتـرات من
تاريخ العراق وحوادثه وأشخاصه.

}  }  }
ولـــدت فــكــرة هــذا الـــكــتــاب في عــام
حينما كنتُ أبحث عن فرصة 1961
عمل مسائية لـدى صديق للعائلة في
مـكتـبه الـصـغـير بـشـارع الـرشـيد في
بغـداد  وتعرفـت لديه علـى صديقه 
ـدير فـاضل عونـي الذي كـان آنـذاك ا
ــصــلــحــة نــقل الــركــاب  ثم الــعـــام 
ـــديــر الـــعــام أصــبح فـــيـــمــا بـــعــد ا
لـلــبـلـديـات وســبق له ان تـعـرف الى
ابـي خالل عــــمـــلـه الـــوظـــــــيــــفي في

شبابه.
—UŁ« lLł

سـألـني فـاضل عـوني عن مـصـيـر مـا
كتبه والـدي خالل السـن الطـويلة 
ـة عـلى وهـو الــذي أثـار لــدي الـعــز
جـــمع آثـــار إبـــراهـــيم صـــالح شـــكــر
األدبية  وشجعني كثيراً  ومنذ ذلك
احلـ وأنـا ابـحث وأجـمع مـا خـلـفه
الــوالـد  لــكــنـنـي مـنــذ ذلك الــعـام لم

ألتق بفاضل عوني مرة أخرى .
إلــتــقـيـت  وأنـا أجــمع آثــار الــوالـد
بـعـدد كـثـيـر من أصـدقائـه ومعـارفه 
فــإســتــجـــاب  بــعــضــهـم ألســئــلــتي
وصـــدني الـــبــعض اآلخـــر وأعــددت
قــائـــمــة بـــهم ضــمت  98 إســمــاً من
الـشــخـصـيـات الـســيـاسـيـة واألدبـيـة
والـــصـــحــــفـــيـــة واإلجـــتــــمـــاعـــيـــة 
وعـــنــاويــنـــهم في الــعـــراق ولــبــنــان
وسوريـا ومصر واالردن وبـريطـانيا
ونـــوع عالقــــتـــهم مع ووظــــائـــفـــهـم 
إبـــراهـــيم صـــالـح شـــكـــر وأســـمـــاء

ورثتهم .
عروفة كتبات العراقية ا وراجعت ا
ودونت جـمـيع مــقـاالته من الـصـحف
ة وبالرغم من كثرة إتصاالتي القد
 فقـد تردد الـبـعض في إطالعي على
مـا عــنـدهم  ورفض الــبـعض اآلخـر
وإدعى غيرهم أنه ال يتـذكر ما حصل
قــبل أربـعــ عـامــاً.. وهـكـذا وقــلـيل
مــنـهم صــدني بــخـشــونــة   ولـكن ال

أجد حاجة لذكر إسمه.
ــهـمــة آنـذاك  وحلــداثـتي فـي هـذه ا
فـقد حـاول الـبـعض إبتـزاز مـا عـندي
من رســــائل وصـــحـف ســـاعـــ الى
احلـصـول عـلـى مـا عـنـدي  رافـضـ
حصولي عـلى ما عنـدهم . لكن الذين
ــسـاعـدة الـطـيــبـة كـثـيـرون  أبـدوا ا
ومـنـهم :عـائـلـة أمـ خـالص وولـده
شــاكـر بــبـغــداد وعــبـد الــكـر جنل
خليل إبراهيم  وحصلت منهما على
أصول رسـائل الـوالد إلى والـديهـما
وكـــــذلـك عــــــلي جــــــودت األيــــــوبي 
وحس جميل  وإسماعيل الغا  
وعـــبـــد الــلـــطــيف حـــبــيـب  ونــاجي
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كـلـمـا وقـعـت نـظـراتي عـلى مـتـظـاهـر مـا زال في الـعـقـد الـثـاني من
عـمرهِ الفـتي وهو متـحمس يركـض بأعلى قـوة كامنـة في جسده أو
يـصـرخ وهو يـحـمل العـلم الـعراقي  –كأنه يـحـمل اقوى سالح في
تـاريخ الـبـشـريـة- كـلـمـا تـوقـفتُ انـظـر الى الـفـراغ الـكـبـير فـي هذا
الـزمن الـغـريب- زمن الـتـحـول نـحـو الـرذيـلـة بـدل الـفـضـيـلـة ونـحو
الـنـفـاق بــدل الـصـدق ونـزاهـة الـروح الــبـشـريـة الـتي فــضـلـهـا الـله
سبـحانه وتـعالى عـلى كافـة مخـلوقاته  –احدث روحي بـصمت كي
اليـسمع حـديثي مـخبـر ويجعـلني في قـائمـة الضـائعـ االبرياء في
ـاذا يـخـرج بـهـذا مـكــان اليـعـرفه اال الـله. مـاذا يـريـد هــذا اجلـيل? 
الـعنـفوان وهذه الـروح الثـائرة التـي التعرف ادنى حـركة لـلتردد او
الــتـراجـع ? يــهـتـف في اعــمــاق صـدري شـيء يـطــالـب هـذا الــزمن
ـتــحـمس اعــلى درجـات بـالــتـروي ودراسـة مــطـالــيب هـذا اجلــيل ا
الـتـحـمس في حـياةٍ لـم يجـد فـيـهـا اال الـبـؤس واحلـاجة لـكل شيء.
مهـما حتـدثنـا او كتـبنـا او رسمـنا او انـشدنـا فأنـنا النـعادل حلـظة
ـظاهرات صـراخ واحدة يطـلقـها فـتى في عمـر الزهور في سـاحة ا
سـتقـبل ليـرسم له حقا اضي وا يـناشـد فيهـا التـاريخ احلاضـر وا
مشـروعا يـتظاهـر من اجله او حـلم بسيط  –وان كان كبـيرا جدا-
في مفاهـيم الثـروات الكبرى  –ثمن حـرية التـعبيـر والعيش الـرغيد
ـرفهة . اعجبتـني فقرة من مقالة كما تعـيشها كل شعوب االرض ا
للـكاتب  –فاحت عـبـد السالم  –وهـو يقـول " االن هـذا اجلـيل وجد
نـفـسه أمـام شــعـارات مـزيـفـة وســيـاسـيـ فـاسـديـن وعـالم يـتـغـيـر
في ح اليزال هو يـبحث عن شربـة ماء نظيف ويتـطور حول بلـده 
" . هذه العبارة بنظري الشخصي هي كل ماكان يحلم به العراقي
 –شربة ماء نظيف  –لكنه لم يجدهـا فقد استحوذ عـليها الساسة
واطن زيفون الباحثون عن الـثراء الفاحش احلرام على حساب ا ا
. اجلـيل اجلديـد يـحفـر اآلن بأظـافره في صـخور سـك الـعـراقي ا
ـا سـيـقـلب تـاريخ الـعراق من قـاسـيـة لـيرسم لـلـعـراق مـسـتقـبال ر
اقـصــاه الى اقــصــاه. صــور نـشــاهــدهــا كل يــوم ال بل كل حلــظـة
جتعلنا نخجل من انفسنـا نحن كبار السن ألننا لم نستطع احداث
اي تـغـيـيـر في تـاريخ الـعـراق احلـديث وتـركـنـا هـؤالء الـصـغـار في
االعـمار  –الـكـبـار في مـفـهـوم الـتـحدي  –يـصـبـغـون تـربة االرض

الـطـيـبـة بـلـون احـمـر سـيظـل عـلى شـوارع الـعراق
مـــدويـــا مــــادامت هـــنــــاك حـــيـــاة عــــلى كـــوكب
االرض....حتـــيـــة لــكل مـن حــمـل عــلم الـــعــراق
وعـاش حلـظـات يـهـتف فـيـهـا لـلـعـراق هـنـاك في

ساحة التحرير.

مـايلـفت الـنظـر في شوارع بـغداد  وبـقيـة احملافـظات الـتي قررت
ـتخـلفـة الـتي يعـيشـهـا العـراق في الوقت عـالم ا التـظـاهر ضـد ا
احلاضر  ,هو كثرة ظهور االعالم العراقية في أغلب االماكن بدأ
ـدارس  من سـاحـات الـتـظـاهـر مـرورا بـأيـادي طالب وطـالـبـات ا
وصـوال الى سـيـارات ـتـوســطـة وحـتى االبــتـدائـيــة  االعــداديـة وا
الـنـقل الـعـام واخلـاص وكـذلك الـدراجـات  الـنـاريـة والـكـهـربـائـيـة
واحملال الـتجـاريـة والتي راحـت هي االخرى يـزيـنهـا أصـحابـها

بـاعالم العـراق بعـد ان كدنـا ننـسى لون عـلمـنا الـزاهي  حيث 
هـجـره تـقـريــبـا والسـبـاب عـديــدة . فـمـرحى لـكل يــد حـمـلت عـلم
هذا الكرنفال الزاهي العراق ولكل قلب وضع العلم في سويدائه
ؤثر  ,رافقه في الناحية الثانية ولالسف سطوع أعداد اجلميل ا
كــثــيـرة من الــشـهــداء من أبــنـاء هــذا الـوطن الــغـالي  ,من الـذين
ـسـيـلـة تـصـدت لـهم جـهـات حــاقـدة بـقـوة الـرصـاص والــقـنـابل ا
لـلــدمـوع وأسـقــطـتــهم ارضـا دمــاءاطـاهــرة تـغــسل أرض الـوطن

اجلريح .
ـرحـلـة عصـيـبـة في تـاريخه ـر الـعراق  شـهـدين  وبـ هذيـن ا
ـلمـوس ان وطنه عـاصر  ,الـشـعب يريـد وطن بـعد ان تـيقن وبـا ا
سُلب هو وخيراته وارادته وجغرافيته وبكل مايحمل من جبروت
وقوة وتاريخ مشرق وضاء  ,واحلكومة تريد أو باالصح اجلهات
تـنفذة في البـلد تريـد ان يظل العراق ضـعيفا مـتهرئا  ,راكدا , ا
دون حــراك اقـتــصــادي واجـتــمـاعي وعــلـمـي وذلك كـله سـاكــنـا 
إســتـجــابـة الرادة دول خــارجـيــة لــهـا مــصـلــحـة كــبــيـرة في ذلك

واهداف ومخططات تستهدف البلد بكل وجوده . 
ـرحـوم عبـد احملـسن السـعـدون رئيس وزراء الـعراق وكـمـا قال ا
عام  1929م بـعـد ان تراس اجملـلس  لـعدة  دورات حـ داهـمته
ارادة النـاس من جهة ورغـبتهم بـعراق قوي ومـستقل وب إرادة
االنـكلـيز الـتي كانت شـبيـهه الى  حد مـا بإرادة االمـريكان ودول
ـة واصـرار الطـبـقة اجلوار حـالـيا  ,لـكن الـفـارق كان بـقـوة وعز
رحـلة من كـانت طبـقة وطـنيـة ومـدركة ألهـميـة ا احلاكـمة سـابقـا 
جـهـة ولدور الـعـراق الـكـبـير الـذي البـد من االهـتـمـام به من جـهة
اخرى  ,لـذلك فـضل االنتـحـار ومغـادرة حيـاة الـذل على ان يـبيع
ـشـهـورة وهو يـكـتب رسـالـته البنه الـوطن لألجنـبي فـقـال قـولته ا
ا إرتكبته من جناية الني ليلة انتحاره قائال ( أعفُ عني ياولدي 
االمة سئـمت هـذه احلـياة الـتي لم أجـد فـيهـا لـذة وذوقا وشـرفـا 
االنكليز اليـوافقون) وهنا كان لـلمرحوم السعدون تنتظـر خدمة  
مـوقف ظل يــذكـره الـشـعب رغم مـرور تـســعـ عـامـا عـلـيه.ورغم
ـؤثـرة والـتي تـتـصـدر الـواجـهـة الـسـيـاسـية شـاهـد الـكـبـيـرة وا ا
واالجتماعـية في العراق حالـيا . يظل مشهـد الدم النازف بشكل
ـشاعر  ,ويدمع العيون  ,ويكتب في يومي يـؤلم القلـوب ويحزن ا
حوها الدهر ابدا .   فالشباب اليوم صفحة العراق  كلمات ال 
والشهداء مـنهم بوجه اخلصـوص  هم افضل منا  ,وأكثر وطنية
فـهم من ناحـية العـمر انـضج منا رغـم ان عمرنـا اكبر وشـجاعة 
فـهم مــنـهم  ,ومن نـاحــيــة فـهـم احلـيــاة ومــاتـتــطــلب من مــواقف 
اكـثـرفـهـمـا ووعـيا  ,ومن ناحـيـة حب  الـوطن فـهم اكـثـر حـبـا مـنا
لـلـوطن الـغـالي والـعـزيز  ,وشـهـاداتـهم رغم كـونـها أولـيـة وكـثـيرا
فهي افـضل واعمق واكـثر مـنهـم لم يتـجاوز االعـدادية بـتعـليـمه  
وثقافتـهم وكلماتهم التي يعلنون عنها دائما علمية من شهاداتنا 
من خالل أجـــهـــزة االعـالم هي أروع وأصـــدق من شـــهـــاداتـــنـــا
ومؤلـفاتـنا وبـحوثـنا الـتي لم تنـاغ الوطن كـما يـجب ولم تتـعاطف
ولم تقل كـلـمـة حق بوجه من أضـعـفه وقـلل من شانه مع مـحـنـته 
ونهب ثرواته واعاده سـنوات الى الوراء . حتية لـلشباب وجنات
الـله الواسـعـة لـلشـهـداء االبـرار فهم قـرة عـيـون العـراق ومـبارك

للعراق بهم فهم أكثر منا عراقية ووجودا وأهمية..
سـتـقـبل له ان شـاء الـله . بـوجودهم  مـبـارك للـعـراق بـابـنائـه وا
وشـجـاعـتهم واخـالصهم ووطـنـيـتـهم . أما لـلـمـتـصديـن للـمـشـهد

اقول ان شرف السياسي السياسي في العـراق 
وقــيـــمــته كــرجل تـــكــمن في مــدى حـــبه لــلــبــلــد
واعـتـزازه بـاسـتقـالله السـيـاسي واالقـتـصادي

وعظمة دوره وأهميته في احلياة .    

بغداد
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