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مـــــــواويل عــــــراقــيــــــة يف اســرتالــيــــــا
بيرث /املدى

يف الــوقت الـذي كـان الـرصــاص يئـز يف
سمـاء النجف ويخـدش قبتهـا الذهـبية
بجـراح تـرعف بـاألسـى ..كــانت العـوائل
العــراقيـة يف مــدينــة بيــرث االستــراليـة
ق ــد ت ــواف ــدت عل ــى جـمعـي ــة الـص ــداق ــة
العــراقيــة االستــراليــة وهي تـنثــر دمعـاً
سـخي ـاً علــى وجــوه املــارة ..حب ـاً وشغف ـاً
ولهفـة للبالد التي يتـصاعد مـن سرتها
دخان القـنابل ..أكـثر العـوائل العراقـية
الـتـي حـض ــرت ب ــاك ــورة فع ــالـي ــات ه ــذه
اجلـ ـ ـمــع ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ـ ــت أن جت ـ ــيء
(بـ ــالـكلــيجـ ــة) العـ ــراقـيـ ــة لـيـ ـسـت ــطعـم
مـذاقهـا السـومـري أهـالي مـدينـة بيـرث
من االستـراليني .وكـانت الـقاعـة تقـطر
بالشجن العراقي على طوال ساعتني..
ب ـ ـ ـ ــدءاَ م ــن ع ـ ـ ـ ــريـف احلـفـل املـغ ــت ـ ـ ـ ــرب
الـعراقي خليـل باوي الذي كـان يتحدث

منشورات دار (

ال ــواضـح يف نف ــوس احل ــاض ــريـن حـني
قـالت األولـى :أمس بكـيت ملشهـد طفلة
حتــمل مـتـ ــاعه ــا ه ــربـ ـاً مــن القـنـ ــابل..
بـينمـا قـالت األخـرى :متـى أرى الـسالم
يـحل علــى هــذا الـبلــد العــظيـم وأكحل
عـيني مبـرأى آثار بـابل؟ يف حني هـيمن
الهـدوء احملفـوف بـاحلـزن علـى القـاعـة
حني قرأ الشاعـر العراقي حسن النواب
قـصـيــدة قـصـيــرة عـن ال ــوجع العــراقـي
هنـاك ..كـان من خاللهـا الـدمع يـضيء
بعـي ــون احل ــاض ــريـن ،وق ــرأ الــش ــاع ــران
محـ ـسـن الـ ــزركـ ــانـي وأكـ ــرم الـ ــدلـيـمـي
قصـائد مقفـاة الهبت حـماس القـاعة..
ومع صـوت األورغ الـذي أبــدعت أصـابع
الفــن ـ ــان ع ـ ــادل احل ـ ـس ـنــي وه ـ ــو ي ـ ــودع
احلـ ــاضـ ــريـن بــنغـمـ ــات (فـ ــوك الـنـخل
فـوك )..انـتهت أولـى فعــاليـات جـمعيـة
الصداقة العراقيـة االسترالية والقلوب
تهفو بالقلق صوب البالد.

) للثقافة والنشر والفنون

اجلواهري
دراسة ووثائق

تأليف محمد حسني األعرجي
عدد الصفحات 512
قسم املؤلف هذا الكتاب إلى قسمني كما يستدل من عنوانه:
دراسـة وثـائق ..مـسـتفيــداً من قـراءة الـصحف الـتي أصـدرهـا اجلـواهــري يف حيـاته ،لـيلتـقط
منـها بـذور قصـائده ..وقـدر له احلظ  -كمـا يقـول  -أن يتعـرف علـى اجلواهـري وأن يكـون من
أصفيائه ،ومالزمي مجلسه فسجل شهادته يف هذا الكتاب.

بال رتوش

كعب حذاء ملكة
مجال الكون

Fakhri Karim

بـلغ ـ ــة إنــكلــي ـ ــزي ـ ــة طلــيق ـ ــة ..وتف ـ ــاعل
املشـاعر واألحـاسيس مـع صوت الفـنان
حـسني املضـري الذي تـدفقت حـنجرته
بجــداول مـن األنني والــشجـن الف ــراتي
املغـم ــس بـ ــاحلـ ــزن الــبهـي وهـ ــو يـ ــؤدي
األغاني واملـواويل العراقـية النـابعة من
شج ــرة الـط ــرب الـبغ ــدادي واجلـن ــوبـي
األصـيل ..والــذي كــان العـنـصــر املــؤثــر
إلق ــام ــة هـ ــذه الفع ــالـي ــة ومـن حــس ــابه
اخلـاص ..وازدادت نكهـة احلفلـة حنـانـاً
حني ارتقـى خشبة املسـرح الفنان غازي
الكناني وقد اشـتعل رأسه بالشيب توقاً
لـرؤيـة العـراق ..وحتـدث بكلمـات قليلـة
كانت تقطر جـمراً من شفتيه عن ولعه
وحنينه وقلقه على ما يحدث بالبالد..
كما كان لـكملة رئيسة املنظمة ()card
الــسيــدة جــودث ولــسن وطــراوة حــديث
ال ـسـي ــدة ك ــوتـيــس عـن مـنـظـم ــة case
للـ ــدفـ ــاع عــن حق ـ ــوق الالجـئـني األثـ ــر

جلنـة وطـنيــة ملكــافحـة
االرهــــــــــــــــــــــــــــــاب
ـ

سـي ـ ــدنـي ،اسـت ـ ــرالـي ـ ــا
)(CNN
حتــول عــرض لألزيــاء
إلـى كابوس لدى ملكة
جمــال الكـون الـشـابـة
االسـتــرالـيــة (جـنـيفــر
هـاوكنس) الـتي فقدت
تـن ــورتهــا رغـم ـاً عـنهــا،
ف ـ ــوق امل ـن ــص ـ ــة وأم ـ ــام
مئات احلاضرين.
وم ـس ــاء اخلـمـيــس يف
سـ ــي ـ ـ ـ ـ ــدنـ ــي ،وج ـ ـ ـ ـ ــدت
ه ـ ـ ــاوكــنـ ـ ــس نفـ ـ ــسه ـ ـ ــا
م ـض ـط ــرة إل ــى امل ـشـي
بضع خطـوات بتبـانها
ال ـ ــداخلــي (الق ـصـيـ ــر
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً) ذي الــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
الـب ـ ــرتقـ ــالــي ،بعـ ــد أن
تعـث ــرت مم ــا أدى إل ــى
التصـاق كعب حـذائها
بفسـتانهـا الذي كـانت
تعرضه.
ول ـ ــم ي ــك ـ ــن ه ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
منـاص من أن يـنقطع
الـ ــن ـ ـ ـصـف ال ـ ـ ـ ـسـفـلـ ــي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــزن سـ ـبـعـ ـ ـ ــة
كيلـوغـرامـات ممـا أدى
إل ــى انك ـشــاف الـتـبــان
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخــلـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اجلميع.
ونـ ـس ـبــت اس ـ ــوش ـيــت ـ ــد
ب ـ ـ ــرس (لـه ـ ـ ــاوكــن ـ ــس)
ق ـ ـ ــوله ـ ـ ــا (لقـ ـ ــد ك ـنــت
أمت ـش ــى علــى املـنـصــة
عندمـا متزق الفستان
ولألسف إنـني لـم أكن
أرتــدي تـبــان ـاً أجـمل).

اعــــــــــــــــــــــــــــــــالن
ـ
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قائمة أسامء الفائزين:
إبراهيم احمد محمد
ابراهيم محمد فخري
إحسان فاحت كرمي
أحمد حميد عبد
أحمد عبدالسالم محمد
أحمد محمد أحمد
آدم عمر شهاب
آراز رمضان اسد
آراس محمد عبداهلل
آرام علي عمر
آرام مجيد قادر
آرى ابراهيم كرمي

آرى عمر على
آريان عزيز احمد
أسكندر قادر محمد
إمام عمر كرمي
آماجن رشيد جبار
أنس محمد محمود
أنور ابرهيم يونس
أنيسة محمد طاهر
بَختيار رحمان كرمي
بَرهَم أكرم عبدالكرمي
بريار باقي محمد
بكر عباس امني
بكر عمر عارف
حتسني عبداهلل صديق
تَمَن أحمد رمضان
جمال مجيد عبداهلل
جوان أنور رسول

جُوفيال علي رزوقي
حاجى أحمد محمد
حازم صالح جاسم
حمدية رحيم كرمي
خَسرَو باقى عمر
خضر عبدالكرمي محمد
خيري حسني سليمان
دَشتي حسني عزيز
ديدار أحمد رحيم
ذاكر محمد علي عبداهلل
رجب داوود محمد
رياض جميل حسن
رياض حمزة ذنون
ريبوار أحمد حَمَأمني
ريبوار رشيد حَويز
زريان عمر محمد
زريان يونس صابر

ساالر حسن محمود
ساالر حسني حمه
سامان سامي محمد سعيد
سَركو على مصطفى
سِروَه عبداجمليد أحمد
سعداه محمد خورشيد
سعدية عزيز صالح
سالم عبداهلل احمد
سمير مصطفي عزالدين
سيف وليد جرجيس
سَيوان علي أحمد
شَداد لطيف محمد
شعالن مأمون غامن
شكور نوري جبار
شلير سَردات رمزى
شوانَ عزيز قادر
شوكت صالح خضر

صباح حسن عايد
صالح سالم محمود
طالب كرمي كامل
عادل اسماعيل أحمد
عادل اسماعيل أحمد
عاصي علي أحمد
عبداجلبار صالح حامد
عبداخلالق توفيق مولود
عبدالقادر احمد محمد
عثمان عبدالرحمن عثمان
عزيز يوسف شمعون
عمر حسن على
عمر حسني عمر
عهد عاصم علي
فؤاد زيدان البياتي
فراس أحمد ويسي
فراس محمود يوسف

فراس ياسني محمد
فرحان عواد أحمد
فَرمان سعيد بكر
قدرية حسن علي
كارزان أحمد حَمَكول
كامَران أحمد أمني
كرمي قحطان ذنون
كرمي مولود رسول
كوثر حسن قادر
كويستان علي احمد
لؤي عبدالرحيم داود
لؤي عبداملالك خليل
ليث محمد سعيد
محسن عزالدين عثمان
محمد حسني محمد
محمد صالح امني
محمد صالح فخوري

محمد طاهر ياسني
محمد عبداهلل حسن
محمد قادر سعيد
محمد هاشم فرحان
محمد يونس عبدالعزيز
مــديــريــة مــركــز ال ـسـيـطــرة
الشمالي
مطني حواس كنعان
مهند حسن سماوي
ناظم غامن سعيد
ناظم قورباني علي
نبيل محمد أحمد
جناة رشيد جوهر
جناة فاضل محمد
جنم محمد فرج
نزار حمة رحيم مرزة
نشوان عدنان أحمد

نشوان عدنان أحمد
نشوان نايف هلوش
نعمان عدنان خليل
نهلة رؤوف شكر
نورى فيصل عبداهلل
نيان أحمد على
نيشتِمان حسن حسني
هاشم عاصي سعيد
هزار يوسف علي
هشام عبدالهادي عبد
هوكر انور جبار
هيرش ابراهيم محمد
هيمن ناصح كاكه ره ش
هيوا جبار محمود
وزارة الـبلــديــات واالشغــال/
مديرية بلدية املوصل

سعود الناصري
قلـت لصــاحبي :مـا اجلـديـد الـذي وعـدتنـا
به يف اللقاء السابق؟
ق ـ ــال (الغـ ــريـب) :لـي ــس جـ ــدي ـ ــدا مبعـنـ ــى
الـكلـم ــة ،امن ــا ه ــو مبـث ــاب ــة دع ــوة لــتفعـيل
الـشــارع ..لـتحــريـضـه وجعلـه اداة رئيــسيــة
ملكافحة االرهاب والتخريب.
قلت :ما الذي تقصده؟
ـق ـ ـ ــال :ان ت ـ ـضـع االحـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـجـ ـمـع ـ ـ ــات
والـشخـصيـات الـوطـنيـة بـرنـامجـا عــريضـا
لفعـاليـات ونشـاطـات مـشتـركـة علـى نطـاق
البالد كلهـا ،تشـمل تظـاهـرات واجتمـاعـات
جم ــاهيــريــة ونــدوات ولقــاءات مــوسعــة يف
واالري ـ ـ ـ ــاف وامل ــنـ ـ ـ ـ ــاطـق واالح ــي ـ ـ ـ ــاء
ـ
امل ـ ـ ـ ــدن
ـ
واجلـامعـات ومقـار املنـظمــات االجتمـاعيـة
وامله ـن ـي ـ ــة..الـخ عل ـ ــى ان تـكـ ـ ــرس مخ ـتـلف
وس ـ ـ ـ ــائـل االعـالم وبـخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة االذاعـ ـ ـ ـ ــات
ـ
والـتلفــزي ــون كل طــاق ــاتهــا لـتغـطـيــة هــذه
الفعــاليــات ،كمــا يتــرتب علـى الـصحف ان
تك ــرس م ـس ــاح ــات واسع ــة مــن صفح ــاته ــا
لـنشـرهـا واثـرائهـا ،وال تغـيب عن بـالي اداة
فعالة يف هذا امليدان.
قلت :ما هي؟
قــال :امللـصقــات اجلــداريــة الـتي يـنبـغي ان
متـأل الـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــوارع واالزقـ ـ ـ ـ ــة ،امل ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــات
واملـنـتـ ــديـ ــات وحـت ـ ــى واجهـ ــات احل ـ ــافالت
العمومية.
قـلت :ولـكن ذلـك يتـطلـب تنـظـيمــا دقـيقــا
وموارد مادية.
قـ ــال :هـ ــذا صحــيح ..فـ ــالـتـن ـظـيـم يـتـ ــرك
لالحزاب والقوى السياسية ،واملوارد املالية
للدولة.
قلت :وما اقتراحك بهذا الشأن؟
قــال :تــشكـيل هـيئــة خــاصــة ،ولتـكن بــأسم
(اللجـنة الـوطنـية العلـيا ملـكافحـة االرهاب
والتخــريب) تـضم ممـثلي كـل تلك القـوى
والـ ــشخ ـصـيـ ــات ،اضـ ــافـ ــة الـ ــى ممــثل عـن
احلكـومـة للـتنـسـيق معهـا .علـى ان تـشـرك
اللـجنــة يف فعــاليــاتهـا جـمهـرة غـفيــرة من
ال ـسـيــاسـيـني واالكــادميـيـني ورجــال الـفكــر
واالج ـت ـمـ ـ ــاع وعل ـم ـ ــاء الــنفـ ــس والقـ ـض ـ ــاة
واحملـ ـ ــامــني وامل ـثـقفــني ورجـ ـ ــال االع ـمـ ـ ــال
واملشاريع واملهندسني...الخ
قلــت :اظ ـنــك تقـ ـصـ ـ ــد مم ــثل ــي كل ف ـئـ ـ ــات
اجملتمع؟
قال :بـالضـبط ،فلكـل واحد مـن هؤالء دور
هـام يف تعـريـة االرهـابيني واخملـربني وشـرح
الـتأثـيرات واالنعـكاسـات اخلطـيرة القـاتلة
الـتـي تـ ـسـبــبهـ ــا جـ ــرائــمهــم علـ ــى خ ـطــط
ـش ـ ـ ــاريع اعـ ـ ــادة االع ـمـ ـ ــار وال ـت ـن ـم ـيـ ـ ــة
وم ـ ـ ـ
واخلـســائــر الهــائلــة التـي تتـكبــدهــا الـبالد
جـ ــراءهـ ــا بـ ـشـ ــريـ ــا ومـ ــاديـ ــا واقـت ـصـ ــاديـ ــا
واجـتـم ــاعـي ــا ونف ـسـي ــا وثق ــافـي ــا ح ــاض ــرا
ومستقبال.
قل ــت :اال تع ــتق ـ ــد ان هـ ـ ــذه امله ـ ــام ك ـب ـي ـ ــرة
احلجــم بحـيـث يــتعـ ــذر تــنفـيـ ــذه ـ ــا دفعـ ــة
واحدة.
قـال :قـد يبـدو ذلك للـوهلـة االولـى ،لكنهـا
قابـلة للـتنفيـذ .واملهم الـشروع يف اخلـطوة
االولى دون تأخير.
قلت :وما ضمان النجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح؟
قـال :تغليب مصلحـة الوطن علـى املصالح
احل ــزبـي ــة ال ـضــيق ــة ،ورفــض اي مح ــاول ــة
للـهيـمنــة ،فـفي هــذا بــالــذات مـصلحــة كل
االطــراف املـبحــرة يف سفـيـنــة واحــدة ،ومــا
علـيهــا اال ايـصــالهــا الــى شــاطــىء االمــان
واالستقرار.
قلـت :واال؟ النــدم بعــد ان تغــرق يف عــرض
البحر ..وتغرق معها كل االحالم اجلميلة.

