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ونكابر
ما اوسخنا

ال استثني احدا).
واخلـامسـة:عشق لـلعـراق ونفي

منه
ألنه دخل في لـم يـتــزوج مــظـفــر
عالقــة حـب مع وطــنـه تــطــورت
ــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــى حــــ
يحصل في عشق.وسـيكولوجـيا
حالة العشق ان يتوحّد العاشق
ــــــعــــــشــــــوق في شــــــخص بـــــا
واحد..فـعـزف مظـفـر عن الزواج
كـي اليـــــــــــــــشـــــــــــــــغـــــــــــــــلـه عـن
حــبــيــبــتـه..الــوطن..وظل وفــيــا
ـعـشـوقـته الـعـراق الـتي أظـنته
وقــــــــسـت عــــــــلــــــــيـه غــــــــربــــــــة
ومنافي..وكانت هذه القسوة قد
اســـتـــفـــزت مــــوهـــبـــته فـــصـــار
يــنــاجــيــهــا عن بــعــد بــاشــعــار

تتوهج نارا من قلب ملتهب..
(االم انا وطن في العزلة ?

ياغرباء الناس
أغصّ ألن الدمع يجرح اجفاني
...حــــــــتى الـــــــطـــــــيـــــــر لـــــــهـــــــا

أوطان..وتعود اليها
وأنـا ما زلت اطـير..فـهذا الوطن

متد ا
من البحر الى البحر

ســـجـــون مـــتالصـــقـــة..ســـجــان
سك سجان)

وكـمــا يــعــتـبــر من يــتـخــلى عن
حبـيبته جـبنا وعارا..فـأن مظفر
كـان يــكـابـر عـلى قـسـاوة ووجع
وفـجع وخـذالنـات(عـمـر وتـعـدى
..ال يـــفـالن  لم يـــعـــد الـــثـالثـــ
يذكـرني مـنذ اخـتلـفنـا احد غـير
الـطـريـق) ويـتـبـاهى بـاالخالص
حلـبـيـبــته الـعـراق والـتـضـحـيـة
لتخليـصه من مغتصب وطغاة

. وفاسق
ÆÆ«dOš«

الـذي زاملته كـان بلنـد احليدري
يـوم كــنـا نـعـمل مــعـا في مـجـلـة
قـد كتب رسـالة الى آفـاق عربـية

مظفر قال له فيها: 
يـا مـظـفـر  لم اكن أعـلم يـوما أن

حظي قد تعثّر
ضاع عمري في سجالت ودفتر
( ياحمـد والريل فارغ..والكصب
بـردان حـيل..ومـستـحي اهـوايه

تأخر)
علمي لم يبق احمر

كــــــــــــــان حــــــــــــــلـــــــــــــــمـي وسـط
تـــراب..وقـــنـــاعــاتـي خــيـــاال في

سراب
 كـان للـوهم يـغـني من جـديد..ال

وطن حر وال شعب سعيد)
ظفر نقول : و

يــا مـظــفـر..أصــحـيح ان شــعـبـا
صـار من  احـزاب تـدعي اجنـبك

األسالم..يقهر
ولــــــــنـــــــــا جــــــــيش يـــــــــتــــــــامى
سـرقوا خـبـزهـا الـيومي وارامل
وبنى منها معمم ألبيه ضريحا
كـــان قـــد افـــتـى ابـــوه..قـــتل من
نادى..(وطن حر وشعب سعيد)
أو تعـلم يامـظفـر..أن شعـبا كان
من عـــهــد جـــلــجـــامش يــوصف

بالعنيد
صـــار من تــغـــريــدة (زعــطــوط )
بالسياسة يهتف بالقداسة

ويـبــوس تـرابــا قـد مـشـى يـومـا
عليه..وان كان جناسه

كل هذا يامظفر قد حصل
ومـا كـنـت تـمـنـيـنـا بـيـوم يـفـطـر
الناس به: كيمر عماره وعسل
افـطــر شـعــبك يـامــظـفــر..خـبـزة

نخاله وبصل!.

{ الـقي الـبـحث  في مــلـتـقى مـظـفـر
الـنــواب  الـذي أقــامه مـركــز كالويـز

في السليمانية

ومــــــحــــــمــــــد حــــــســــــ أبــــــو
مـــــســــؤول مـــــكــــتب الـــــعــــيس
الـــفالحـــ بــاحلـــزب شـــيــعي
"كــــظـــــــمـــاوي " من عـــائـــــــلـــة

أسياد.
وكــــثــــيـــــر من كــــوادر احلــــزب
وقــيــاداته احملـــلــيــة هم ابــنــاء
ن فيهم (أنا!)الذي رجال دين
كـنت ابـن عـائــلـة ديــنــيـة تــقـيم
مجالس عزاء حـسينية وصرت
شــــيــــوعــــيــــا ومــــســــؤول خط
الــفالحـــ في الــشـــطــرة..لــكن
احلـالــة عـنــد مــظـفــر لـهــا فـعل
ـــتـــلك مـــوهـــبــة أخــر..كـــونه 

الشعر.
الــــــــثـــــــــالــــــــثـــــــــة: بـــــــــ حب

احلياة..واالعدام
لـــــــدى مـــــــظــــــــفـــــــر تـــــــعــــــــلّق
بــاحلـيــاة..وخـبــرجتـاربــهـا في
من الـــكــثـــيــر مـن مــدن الـــعــالم
بـــيــروت ودمـــشق الـى بــاريس
وأثيـنا..وأخـريـات له فيـها  في

احلب حكايات. 
وخبـر ايضا حـالة احلرمان من
احلــــــــــــيـــــــــــــاة بــــــــــــأبــــــــــــشـع
..وكان ـرتـ و الـطـرق..االعـدام
بـل كــنـــا والــوطن مـــحــظـــوظــا
مــــحـــظــــوظـــ بـه ان جنـــا في

األولى بتـدخل اهله واقاربه 
فـــيـــهــا تـــخـــفــيـف األعــدام الى
وجنــــا في ــــؤبـــــد الــــســـــجن ا
الـثـانــيـة بـتــدخل شـخـصي من
عـلـي صــالح الــسـعــدي الطالق

ســــراحه ح اعتقل ثانية.
ومـظفـر اكتـشف مـبّكـرا (مـعنى
ـفـهوم احلـيـاة) الـذي يـعـني بـا
الــنـفــسي قــدرة الـفــرد عـلى ان
يـــكـــتــشـف وبـــشــكـل مـــســؤول
تـاصلة في ـعاني احليـاتية ا ا
ســــلـــــوكه ومــــواقـــــفه ودرجــــة
دافــــعـــــيــــته نـــــحــــو احلــــيــــاة
واسـتـيــعـابه الــواضح لـغـرض
احلـيـاة واحسـاسه بان احلـياة
ووجـد في سعيه ألن ذات هدف
ــتـعـة يــكـون حلــيـاته مــعـنى..ا

حـتى في شـدة قـسـاوتـهـا عـلـيه
ألنه اراد ان يــــكــــون لــــوجـــوده
مــــــعــــــنى فـي عــــــالم خــــــال من
ـعنى..وكـان لهذه الـتنـاقضات ا
احلــادة بــ الـتــعـلـق بـاحلــيـاة
ـعـنى وزنـزانـة األعــدام وبـ ا

والالمعنى من احلياة..
ان جـري تـوظـيــفـهـا الشـعـوريـا
في ابداعه الـشـعـري..لـيس فقط
ــضـمــون بل وفي انــتــقـاء في ا
مـــــفـــــردات غـــــيـــــر مـــــألـــــوفـــــة
مــثـل:(نــهـــنـــهـــني الـــــســعف –
لــوثــني عــسل الــلــيل  –نــطــنط
ـا يـأتي احلـزن الـعــصـفـور- ر

شّط..)
الرابـعـة: ثقـافة اجلـمـال وثقـافة

القبح
مـــظـــفـــر الــــنـــواب..جـــمـــيل من
الـداخل كـمـعـزوفه لـبـتـهـوفن او
رقـصـة عـلى بـحـيـرة الـبـجع..او
دبــــــــكـــــــة يــــــــذوب فـــــــيــــــــهـــــــا
الــوجع..بــالـهــجع.يـحب األرض
والـــــنــــــاس واألنــــــثـى وزهـــــرة

ويهوى زوايا العيون.. اللوز
(من تشـتريـني بـقلـيل من زوايا
عـــيــنـــيـــهــا..تـــعــرف تـــنـــويــني

وشدّاتي وضمي وجموعي).
ويذوب في اجلمـال..يعزف على
اوتار قلبه فينشد شعرا مدوزنا
عــلى ايـقـاع الــريل حـامال حـمـد

حلبيبة تناديه:
روحي وال تكَلها: شبيج

اي وانت ا
مــكَــطـوعــة مــثل خــيـط الـســمج

روحي
حالوة لــــيل مــــحــــروكَــــة حـــرك

روحي
حمـريـة كَصب مـهـزومة بـالفـالة

ولك روحي
وعتبها هواي...

ال مرّيت...النشديت...ال حنيت
وكَالولي عليك هواي

وعــودان الــعــمـــر كــلــهن كَــضن
ويّاك

يا ثلج الي ما وجيت

تعال بحلم...,أحسبـها إلك جيّه
واكَولن جيت

يـــــــلـي شـــــــوفــــــــتـك شـــــــبّـــــــاج
لــلــقــاسم...ودخــول الــســنــة من

الكَاك
يــا فـيّ الــنــبع واطـــعم...عــطش

صبّير وال فركاك
يلـرهمـيت...يـا مفـتاح فـضة وال

رهم غيرك عليّ مفتاح.
واكَـــلـك: لـــيش وازيـت الـــعـــمـــر

يفالن
يفالن العمر...يشكَر ولك يفالن

وال طارش جذب ودّيت
وال مـــرّة شـــلت عـــيـــنك تـــعــرف

البيت
وكَـالـولـي عـلـيك هـواي...ورحت

ابراي وجيت ابراي
حسبالي سنة وسنت وتالثة
واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـــــك ذاك

البكَلبي...واضوكَك ماي
حسبـالي اشوفك ابن اوادم...يا
شكَلك...موش اشوفك هاي

ــــــــــــالـــــــــــــولـي عــــــــــــلــــــــــــيـك وكَ
هواي...كَالولي...

كَالولي...
كَالولي.

ـقـابل لهـذا اجلـمال في الضـد ا
الــروحي..كــانت هــنـالك ثــقــافـة
الـقبح في واقع الـعرب ونـفوس
احلـكّام فـهجى الـقبح بـداخلهم
بأقـبح مـفردات الـبـذاءة..من (يا

اوالد القحبة ) الى:
(االن اعريكم

قتلتم فرحي...
يـــاجـــيـــفـــا..يـــا نــتـــانـــات : اين

دياناتكم? اين عقائدكم?
 يابـهـائم? ان البـهـائم ما نـهبت

بعضها...
اعترف االن امام الصحراء
بأني مبتذل وبذيء وحزين
تكم ياشرفاء مهزوم كهز

وياحكاما مهزوم
وياجمهورا مهزوما

مـا اوسـخـنـا..مـا اوسـخـنـا.. مـا
اوسخنا
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القـصص األنسـانيـة في هذا الـعالم مـنذ بـدء اخللـيقـة حتى هـذه اللـحظـة قصص
ا تـثيـر تلك وحكـايات كـثيـرة ال تُـعد والتُـحصى . فـي كل حكـاية عـبـرة ودرس ر
ن حتدث أمامه أو يطـلع عليها عن طريق اللـحظات أشجان أو شجـون البعض 
الـصـدفـة. تـظل تـلك الــصـور أو احلـكـايـات عـالـقـة في ذهـن الـبـعض حـتى نـهـايـة
احلياة العامة أو اخلاصة. من تلك احلكايات التي شاهدتها بالصدفة حكاية تلك
الـطـفلـة الـتي حـاولتْ أن تصـافح أمـيـر من أمراء أحـدى الـدول العـربـيـة لكـنـها لم
سـتـقبـلـ ومدّت ضـنـية لـلـوصـول الى صف ا تـفـلح على الـرغم من مـحـاولتـهـا ا
يدهـا لكن شيخ أو أمير تلك الـدولة لم ينتبه لهـا ومضى في طريقهِ دون أن تلمس
يدهـا الصغـيرة الرائـعة يد ذلك األمـير. احلكـاية هنا  –الـتي هزت كيـاني وجعلت
الدمـوع احلارة تنـساب من عيـنيَّ كصنـبور ماء مـكسور يـجري بأستـمرار- ليس
كسورة القلب. من يريد ان يعرف حكايـة االمير مطلقا لكنها حكاية تـلك الطفلة ا
حكايـة تلك الـطفلـة يكتب فـي اليوتـيوب عبـارة (الشيـخ محمـد بن زايد يزور طـفلة
ـنزلـها ويـقـبل يدهـا النه لم يتـمكن من مـصـافحـتهـا أثنـاء استـقبـال ولي العـهد)
أسـاوي الـذي مرت به تـلك الـزهرة اجلـمـيلـة. شـاهدت الـفلم ـنظـر ا وسـيـشاهـد ا
ـرات لكنني في كل مـرة أشاهدهُ تتفـجر عينـاي بالدموع ليس القصـير عشرات ا
لشيء اال ألنـها كـانت قد ركـضت بشـجاعـة من الصف الـذي كانت تـقف فيه الى
الصف اآلخـر كي تكـون في صف األميـر الذي كـان يُسَـلّم على األطـفال. حاولتْ
أن تـدخل تـاريخ العالقـات الـدوليـة عن طريق حلـظـة خاطـفة تـسجـلـها الـكامـيرات
نتـشرة في كل مكان لكنها في اللحظـة التي مدت يدها لتلمس يد األمير سحب ا
ـدودة في الـفـضـاء بـخـذالن وشـعـور يـده دون أن يـنـتـبه لـهـا وبـذلك ظـلّت يـدهـا 
ة الى األبد وغابت تلك اللحظة التاريخـية مع فشلها الطفولي وستظل تلك بالهـز
ـا تنسل حلظة الـلحظة  –حلـظة الفشل  –تطـارها مادامت على قـيد احلياة...ور
الفـشل تلك الى عقلها الالواعي وبذلك جتعلها حتقد على دولتها واميرها الغافل
ـا تـتـحـول الى كـاتـبـة يـومـا مـا وتـكـتب عـشـرات احلـكـايـات عن الى االبـد ..او ر
ا تتحـول الى مخلوق بشري خذالن النـفس البشرية في حـقبة زمنية معـينة أو ر
قت كل تـاريخ العالقات األنسانية مهـما كانت انواعها. الغريب في أألمر - وال
أعــرف كـيف حـدث هــذا- في يـيـوم آخــر سـارع االمـيــر الى مـنـزلــهـا لـيـلــتقِ بـهـا
ويصافـحها بـطريقـة جتعلـها تدخل الـتاريخ الى االبد ويـكتب عنـها كتـاب كثيرون
ــســتــوى وتــنــشــر صــورهـــا وســائل الحــصــر لـــهــا من وســائل االعـالم. عــلى ا
الـشـخـصي سـأصـارح الـتـاريخ في هـذه الـلـحـظـة وسـأكـون صـادق الـكـلمـة بـكل
ماتـعنيـة هذه الـعبارة من مـعنى. مـررتُ بأحـداث خالل فترة اخلـمسن او الـست
من عمـري تقـشعـر لـها األبـدان بَيْـدَ أنني لـم اذرف دمعـة واحدة ولـكن هنـا بذرتُ
دموعـاً سخية لصـورة طفلة ال أعرف أين تـعيش وال أعرف اسمهـا لكنني شعرت
انـني امـام حـدث انـسـاني تـقـشـعـر له االبـدان.مـات والـدي وامي وشـقـيـقـي واعز
اصـدقــائي لـكــنـنـي لم اذرف دمـعــة واحـدة لــيس ألنـنـي ال أحـبــهم ولـكن ألن ذلك
احلـدث مـكـتـوب من قـبل اخلـالق اجلـبـار وال اعـتـراض عـلى ارادته. سـتـبـقى تـلك

الصـورة عـالقـة في ذاكرتي مـادام هـناك نـفس يـرتفع ويـهبط في
صدري. 

مــسـاكــ اطـفــال الـعــراق في كل زاويـة مـن زوايـا هـذا
مزق بالفساد والـتناحرات اخملتلفة...ال أحد من البـلد ا
حـكـومـاتـنـا يـنظـر الى الـطـفل الـعـراقي بـجـديـة وال أحد
يـسـلم عـلـيـهم وال أحـد يـبـني لـهم مـدارس عـمالقـة عـلى
الــرغـم من كــمــيــة الــدوالرات الــتـي تــتــفــجــر من الــنــفط

....مساك اطفال العراق حقا.

-1-
سمّاة بحكومة (تصريف االعمال) صالحياتها في ستقيلة ا جتاوزت احلكومة ا
الفـترة االخيرة ومارست العديد من التعيـينات في مواقع ومناصب على مستوى

عال من األهميّة دون ان تملك احلق في ذلك ..!!
ـتـراكـمـة مـن جتـاوزاتـهـا احلدود وهي بـذلك تـضـيف رقـمـا جـديـداً الى االرقـام ا

رسومة لها . ا
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ومــســألــة جتــاوز الــصـالحــيــة في الــتــعــيــ تــهــون ازاء مــا تــشــهــده ســاحــات
االحـتـجـاجات الـشـعـبـيـة من دمـاء زكـيـة تُراق واصـابـات وإعـاقـات واخـتـطـافات

ومالحقات .....
لقد سمعتُ أحد الشباب الكربالئي يستغيث قائال :

هذا هو الطف الثاني في اشارة الى حرق خيام احملتج السلمي في كربالء .
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ــقـايـيس انّ االحــتـجـاج الــسـلـمـي مـغـطىً دســتـوريـا وهــو عـمل مــشـروع بـكل ا
ستـقيلة القانـونية واحلضـارية والسيـاسية واالجتـماعية ولم تـستطع احلكـومة ا
أنْ توقف نـزيف الدم الذي شكّل ظـاهرة مرعبة لـلغاية ح –لالسف الـشديد  –
ـعاقـ قرابة (30000) صـاب وا بـلغ عدد الـشـهداء قـرابة (600) وبـلغ عدد ا

وهذه االرقام قد ال تبلغها حروب تستعر ب الدول ...
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ـسؤول ولقـد تـنـاهى الى مسـامـعـنا أنَّ هـنـاك حوالي (20) دعـوى أقـيمت عـلى ا
التـنفـيذي االول حـتى االن في بغـداد وحدهـا وال شك أنَّ الدعـاوى لن تقـف عند

هذا احلدّ ..!!
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ان قطـرة دم واحدة أثمن من كل الكراسي التي لهث وراءها الالهثون وال يجوز
سؤول عـلى حساب النـاهض الـتشريـني الذين –على االطالق – ان نحـابي ا
آثـروا مــصـالح الــوطن وواصـلــوا احـتــجـاجــاتـهم من أجـل خالصِهِ من الــفـسـاد

فسدين . وا
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سرح السياسي يعني اسدال ستقيلة عن ا وواهم من يرى انّ غياب احلكومة ا
ارسات دموية الن من السـتار على كل ما اجتـرحته من 
اولويـات احلكـومة اجلـديدة تـقد الـقتـلة والـقنـاص الى
احملــاكم والــكــشـف الــدقــيق عـن كل تــلك الـــتــفــاصــيل

ستورة . وعندها ستظهر الكثير من احلقائق ا
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ـسـتـقـيـلــة سـوءً ان يـقـتـرن ذكـرهـا ويـكـفي احلـكــومـة ا
بــالــدمــاء واالشـالء واجلــراح واالخــتــطــاف وكل مــا ال

يرضاه احلق واالنصاف .

ي متـجاوزا حـدود الص وآسـيا لـيضرب في بعـد أن حتول كـورونا إلى وباء عـا
دن اإليطـاليـة إلى مدن أشـباح  وبعـد ما جـرى من إصابات قلب أوربـا ويحـول ا
ـصـابـ فـيهـا مـا يـصل إلى األلف فـإن منع في كـوريـا اجلـنوبـيـة الـتي بـلغ عدد ا
ـة كـبـرى وهو أمـر يـشـرحه الـبعض إلى احلـقـائق عن الـشـعب العـراقي يـعـد جر
ـكن من خاللـها ضـعف اإلمـكـانات الـطـبـية وعـدم تـوفـر الـعالجات الالزمـة الـتي 
ـرض ومـنـعه من اإلنـتـشـار فـأن ذلك مـبـرر غـيـر كـاف ويـجب إطالع وقف تـمـدد ا
زيد ـؤسسـات مع ظهـور ا الشـعب على احلـقيقـة وترسـيخ التـعاون بـ مخـتلف ا
تـعلـقة بـوافـدين من دول جوار أو بـسبب سـفر من حاالت اإلصـابة سـواء كـانت ا

رض .  واطن العراقي إلى أماكن وجود ا ا
وكـانت الـسـلـطـات الـعـراقـيـة قـررت تـمـديـد حـضر دخـول الـوافـدين إلـى الـعراق 
و?تـأجـيل مـا تـبـقى من إمـتـحـانـات نـصف الـسـنـة في مـحـافـظة واسـط  وتـعطـيل
ـدة عشـرة أيـام في الـنـجف  ومـنع الـسـفر إلى ـدارس واجلـامـعـات  الـدوام في ا
قدسـة  وتقليـل السفر دينـة ا ومن النـجف إال للضـرورة  ومنع التـجمعـات في ا

مكن  أو في حاالت خاصة . ب احملافظات قدر ا
ؤتـمـرات والـتـجمـعـات غـيـر الـضروريـة  مـنع الـسـفـر من وإلى إيران عـدم عـقـد ا
والـصـ  ومنع الـوفـود من الدولـتـ باإلضـافـة إلى تـايلـنـد  وكوريـا اجلـنوبـية 

وإيطاليا  وسنغافورة . 
الـتـدابيـر الـصـحـيـة أمر المـنـاص مـنه وهـو ضـرورة قـصوى حتـتم عـلى الـقـائـم
بـاالمـر الــقـيــام بـهـا عــلى أحـسن وجه ألن ذلـك سـلـوك مــسـؤول وعـمــلي وهـو من
واجـبـات الدولـة وأساس عالقـتـها بـالشـعب لـتثـبت إنـها بـالفـعل قـادرة على تـقد

اخلدمات الصحية جلميع مواطنيها .
إخفـاء احلـقائـق عن الشـعب بـشـان كورونـا غـير مـقـبول
ألن الـتـوعــيـة ضـروريـة وحـتـمـيـة و البـد من شـراكـة مع
وسـائل اإلعالم اخملــتـلـفــة الـتي تـقع عــلـيـهـا مــسـؤولـيـة
القـيام بواجـبها و البد من عـدم التقـليل من اخملاطر وال
وضـوعيـة خاصة هم احلـديث  حتى تـهويـلهـا بل من ا

مع إحتمالية الزيادة في عدد اإلصابات بالوباء . 

œ«d  d UŁ

بغداد

ضد االحـتالل البريطـاني للهند
فـــانه  نــفـــيــهــا الـى الــعــراق
وعادت ومـعها بـحسب رغـبتهـا
ثــروات كـبـيــرة من اجملـوهـرات
والــذهب والــتــحف.وحــصل ان
تــــــعـــــــرض والـــــــده الـــــــثــــــري
االرســـتــــقـــراطي الـى خـــســـارة
مالية كبيرة افقدته ليس ثروته
فقط بل سلـبت منه حتى قصره
االنــيـق الــذي كــانت تــقــام فــيه
نـــــدوات ثــــقــــافــــيــــة وفــــنــــيــــة
واحـتــفـاالت ديــنـيــة..وهـذا هـو
الـــتــضـــاد احلـــاد الـــذي عــاشه
مظـفـر يوم كـان طالـبـا في كلـية
اآلداب بـجـامعـة بـغداد..من ابن
ارســتــقــراطي الى فــقــر مــوجع
..من حـــالــة عـــز الى الــشـــعــور
بــالــذل..وكــان هــذا اول تــضــاد
بـ حياتـ متنـاقضتـ بحدّة
ـــبــكـــرة في اثــار مـــوهـــــبـــته ا

الشعر. 
الـثـانـيـة:ابن عـائـلـة ديـنـيـة الى

شيوعي
تنتـمي عـائلة مـظفـر الى ساللة
موسى بن جعفـر الكاظم..عائلة
ديــنــيــة قــائـــدة مــشــرفــة عــلى
عـاشـت عــصـرا عـائـالت اخــرى
زاهـيــا مـفـعـمــا بـاجملـد والـعـزة
ولــهـــا اعــتـــبــارهــا والـــكــرامـــة
االجـــتـــمــاعـي بــ جـــمـــاهـــيــر
الــشــيـعــة حتــديــدا..حتـول الى
الـضـد األديــولـوجي بـانــتـمـائه
لـلحـزب الشيـوعي..وغيـر مسار
حـيـاته من ان يـصبح رجل دين
الى مـنــاضل ســيـاسي.ومع انه
ليس شرطا ان يـكون الشيوعي
لـكن الـفــكـر الــشـيـوعي مــلـحــدا
يــتــبــنى األحلــاد فـيــمــا الــفــكـر

الديني يكّفّر من يكون ملحدا.
وهــذه ظـــاهــرة ـــنـــاســبـــة وبــا
أن الكثير من تستحق الـدراسة
قــادة الــشـــيــوعــيــ هم أبــنــاء
رجــال دين!. فــحــســ مــحــمــد
ركزية الشبيبي عضو اللجنة ا
لـلحـزب الذي أعـدم مع فهـد عام
والـده رجل 949 جنـفي شـيـعي
دين " معزّي". وسكرتير احلزب
الـــشــيــوعـي الــعــراقـي حــســ
أحــــمـــد الـــرضـي " سالم عـــادل
الذي مـات حتت التـعذيب عام "
والـده "سيد " 63 جنفي شـيعي
ورجـل تـــــقي.وعــــــامـــــر عـــــبـــــد
ـكـتب الــسـيـاسي عـضــو ا الـله
ســـنّي أبـــوه مـــؤذن لــــلـــحـــزب
ديـنة عنه. لـلصالة في جـامع 
ووالـــد عـــزيـــز شــــريف وعـــبـــد
الــرحــيـم شــريف خــطـــيــبــا في
اجلـــــامـع نــــــفـــــسـه.وجــــــمـــــال
كـــردي من عـــائـــلـــة احلــــيـــدري

عائلة أسياد. احليدري
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ــظــفــر بــدءا تــعــود عالقــتي 
الـنـواب الـى سـتـيـنــيـات الـقـرن
ـاضي يــوم (اسـتــضــفـته) في ا
ركـزي قادما من سـجن بغـداد ا
(نــقــرة الــســلــمــان) وشــاركــني
فراشـي في مخـزن بطول (3 في
4 امــــتـــار) كــــان يـــضم مــــكـــرم
قـدم عـبـد الـنبي الـطـالـبانـي وا
ــظــلـيــ ومــديـر قــائـد قــوات ا
اخلـــــــــــطـــــــــــوط اجلـــــــــــويــــــــــة
الــعـــراقـــيـــة..وأنـــا الــذي كـــنت
أصغـرهم بـكـثـيـر..وكـنّـا نـسـهر
ويــغــني ويــعــزف عــلى الــعــود
بــلــسـانه!..لــدرجــة أن الــعـريف
(ابـو سـكـيـنه ) حـارس الـسـجن
كــان يــأتي ويـشــاركـنــا الـغــنـاء
بـطور داخل حـسن..وكـانت تلك
من اجــمل لــيــالـي الــعــمـر..وان

كانت في أقسى سجن!.
أحــبــبت مــظـفــر في مــراهــقـتي
وكـنـت اكـتب مـقــاطع من اجـمل
أشعـاره في الغزل  بـقصاصات
ورق وابـــــــــــعـث بــــــــــهــــــــــا الـى
(حبيبتي)..التي بعثت لي يوما
بــقــصـاصــة ورق  فـيــهـا ســطـر
واحـــد:(حـــبـــيـــبي قـــاسـم..هــذا
ــــظـــــفــــر الـــــشــــعـــــر مــــو ألـك..
النـواب!)..فقـلت:يا آلهي..وصل
مظفر حتى الى بنات الشطرة!.
وحـــــ ذهــــــبت الى دمــــشق
عـام 2008  في مــؤتـمـر لــلـطب
النـفـسي رجـوت طالـبـتي هديل
ظفر كامل ان تؤمن لي اللقاء 
ـسعـى من الـصديق  فـحـصل 
كـــوكب حـــمــزة والـــتــقـــيــته في
مـقـهـى (هـافـانــا)..وكـان حـوارا
فيه اعترفات جميلة..في احلب.
ومن حـــبي لـه..اســمـــيت ابـــني
(مــظـــفــر) الــذي صـــار دكــتــورا
ويعمل حاليا في قناة الشرقية.
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ال يـكون االنسـان شاعرا مـبدعا
اال اذا عـــانى حــــالـــة تـــنـــاقض
الـــضــــد وضــــده الــــنــــوعي في
داخـــله..تـــلك هـي نـــظـــريـــتـــنــا
الــــــــســـــــيـــــــكــــــــولـــــــوجـــــــيـــــــة
ــــــوذجــــــهـــــا اخلــــــاصــــــة..وا
الــــتـــطــــبــــيــــقي هــــو مــــظــــفـــر
الــنـــواب..نـــوجــز دالالتـــهــا في

خمسة:
األولى: ثراء وعز..فقر وذل

هـــــاجــــــرت الــــــعــــــائـــــلــــــة الى
ولـسـمــعـتـهــا الـعـلــمـيـة الــهـنــد
والـشرفية فـي انتسابـها لألمام
مـوسى بن جـعـفـر الـذي اغـتـيل
بــــــــــــالــــــــــــسـم زمـن هــــــــــــارون
الــرشــيــد..اصــبـــحــوا حــكــامــا
كشـمـير ـقاطـعـات في بنـجـاب 
فـي الـهـنـد.وألن الـعـائـلـة وقـفت
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يشـرفني اصالـة عن نفسي ونـيابتةً
ـركـز عن اعـضـاء الـهــيـئـة االداريـة 
كالويز الـثقـافي ومؤسـسة جـاودير
ان آرحـب بـــــكـم اجـــــمل تــــــرحـــــيب
وجهة ونشكركم لتلـبيتكم الدعوة ا
ـــلــــتـــقى الــــيـــكـم حلـــضـــور هــــذا ا

وحتملكم عناء السفر.
اعزائي احلضور..

ـلتقى من اهـمية تـأتي اهميـة هذا ا
النواب نفسه.

كشـاعر سياسي ثـوري عاش حياته
مــشــرداً بـ الــدول لــيــكــون ســنـداً
وعوناً للفقـراء ولرفعة كلمة احلرية
ـــقــراطـــيـــة لــكـل الــشـــعــوب والــد
ــــظــــلــــومـــة مـن قــــبل االنــــظــــمـــة ا

ة. الدكتاتورية الظا
ـلـتقى لن اطـيل عـلـيـكم فـبـرنـامج ا
ب يـديكم وننـتظر جمـيل عباراتكم
لـتقى. وبوح اقالمـكم لـتثـري هـذا ا
متمنيـاً لكم طيب االقامة ارحب بكم
مــرة اخــرى.. حــلــلـتـم اهالً ونــزلـتم
ســهالً في الــسـلــيــمـانــيــة عـاصــمـة

الثقافة مدينة االدب واجلمال.
. شكراً

{ نص الكلـمة التي ألـقتـها مديـرة مركز
كالويز
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