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األزمنة الضائعة

(شعب يموت وجيش حيترض)

العقيد الركن احمد الزيدي
عدد الصفحات (.5 × 17 )06.
هـذا الكتـاب يتـضمن اختـصار حلـالة العـراق كله مـنذ عـام  1968أو قبلـه بعدة سـنوات.
لقد خاض اجليش العراقي حربـني طاحنتني األولى استمرت ثمان سنوات ،فقد فيها
العـراق مـا يقـرب من نـصف مليــون إنسـان .والثـانيـة كـانـت مهلكـة بكل املقـاييـس علـى
الرغم مـن أن خسائـرها الـبشريـة كانت أقل مـن األولى ..إال أن أكثـر ما يـدعو للـدهشة
أن ه ــاتني احل ــربني ق ــد ادعي أن لـهمــا اهــداف ـاً عـظـيم ــة ونبـيلــة ،دعــاوى وضعـت خلف
قضية حترير فلسطني..
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السليمانية

مدينــــــــة الســـــرو و القمم

احمد مهدي الصالح
رأيت مدن ًا وعبرت اريافاً ،ومتتعت مبواطن شتى رف عند بعضها القلب ،وتدورت
الدمعة من السحر والدهشة ملرأى االخرى .ولكني حني رأيت السليمانية جمعت حبات
مسبحة للتسبيح والصلوات واحدة هي من (طويلة) املتدثرة بالوفر والصنوبر الى
(دوكان) احملالة بالصمت عند ضفة البحيرة .فالسليمانية يف ريفها نبض قلبها
وحركتها واحدة من احلدود الى احلدود .اما املدينة فهي س ّر فتنة معصومة من
اخلوف بني يدي (ازمر) و (بيرة مكرون) ليس اول ابهتها الفاكهة وااللبان ومن السما
وال آخر دروسها احلاسوب والكمان ومقدرة التحضر .هي اناث فارعات من ضوء وماء
عنب .وهي فتية ميضون بإجتاه اجلامعة .اذن هي شيء قابل للتمثل واالستنتاج ما
بقيت احلياة وتوافد اآلدميون.
قـيل يف الـتــاريخ عـنهــا اخـبــار وقـيلـت فـيهــا
اساطير ،فعندمـا قامت االمارة البابانية يف
شمال العراق يف اواخر القرن احلادي عشر
الـهجـ ـ ـ ــري اتخ ـ ـ ــذت مــن قـلع ـ ـ ــة (ج ـ ـ ــوالن)
الـزاخرة بـاملساجـد واملدارس مـركز ًا لهـا .وملا
ك ـ ــانــت س ـن ـ ــة 1778م ق ـ ــد تـقل ـ ــد شـ ـ ــؤونه ـ ــا
(محمـود بـاشـا بـابــان) واراد تقـويـة مـركـزه
فـأنـشــأ قلعــة حصـينـة يف قـريـة (ملـكنـدي)
احدى احملالت املعروفة يف السليمانية سنة
 1781م فك ــانــت قلعـته اول عـم ــارة رسـمـي ــة
تـشيـد هنـاك .وملـا آلت االمـارة الـى ابـراهيم
بـاشا بابان بن احمد باشا بابان بعد عامني
طمح الـى تعـزيز شـؤون ملكه ألنـه عاش يف
بغــداد مــدة طــويلــة وت ــذوق جمــال امل ــدينــة
فــأنـشــأ ح ــول القلعــة املــذك ــورة سنــة 1780م
دور ًُا ع ــدي ــدة وح ــوانـيـت كـثـي ــرة وم ــسج ــد ًا
ج ــامعـ ـ ًا تق ــام فــيه صالة اجلـمع ــة ثــم نقل
الــيهـ ــا مـ ــركـ ــز احلـكـم مـن (قـلعـ ــة جـ ــوالن)
فـتح ــول معه االغـنـيــاء والـتج ــار والعلـمــاء

وكـتب الــى صــديقه (سلـيمــان بــاشــا) والي
بغــداد ي ــؤمئــذ ب ــذلك .وانـه سمــى امل ــدينــة
اجلديـدة (السلـيمانـية) تيـمن ًا بـإسمه على
روايـة دائرة املـعارف االسالميـة .ونسبـة الى
جـ ــده سلـيـمـ ــان بـ ــاشـ ــا علـ ــى روايـ ــة بعــض
امل ــؤرخني -هــذا مــا اورده م ــؤرخن ــا االستــاذ
عبـد الـرزاق احلـسـني -والـسلـيمــانيـة سلـة
غ ــذاء وفـي ــر وجلـب ــاله ــا م ـسـمـي ــات مع ــادن
اغـرت الغــزاة وفيهـا (سـرسيـر) ويقـال عنـد
الــبعــض (سـ ــرسـ ــر) م ـصــيف ال اجــمل مـن
هـدوئه وال احلى ،هـانئ ميتلك متـسع ًا من
جمـال القـرى عنـد رحلـة الـوديـان ومـوقعه
علـى الطـريق الـذاهب الـى اللـوز والـسمـاق
بـني (جوارتا) وجبل (سركـيو) واما (بنكرد)
فإنهـا تأخـذك بلطف الـى (ميركـة) موطن
الــورد والكــروم والــطيــور .امــا اذا ع ــدت من
لـيل (س ــرجـن ــار) فـم ــا اظــنك سـتع ــود قـبل
ال يف ال ـصـيـف .فهـ ــذا م ـ ــوقع
الـ ــواحـ ــدة لــي ً
يـضج بــالـنــاس ،قل بــألــوف الـنــاس .عـنــده

ينــابيع مـاء وصــاالت احتفـال وكـازينـوهـات
ويجيد التحدث بلغـة املرطبات وما من اهلل
علــى اآلدميـني من لـذيــذ الفــاكهــة .قل هـو
مــوقع من فـردوس .امــا عنـد الغـروب .مـاذا
اقـول لـك عن الغـروب يف امـسيـات الـصيف
وانـت ت ــراقـب امل ــديـن ــة وتـتـمـتع ب ـش ــوارعه ــا
املنيفة وخـاصة تلك التـي يسمونهـا حولية
ثم تصعد الـى غابات يفترش ارضها الناس
قــبل ان ت ــصل الـ ــى (كـ ــوردسـ ــات) امـ ــا هـ ــذه
الك ــوردس ــات فـ ــإنه ــا عـم ــارة تـنـم عــن فك ــر
هـنــدسـي بــارع مـثلـمــا فـيه نــوع مـن الـب ـشــر
يجيد احترام الضيف.
فعنـدمـا تصل الـى كـوردسـات وبعـد ان تعبـر
اســتعالم ــات وم ـسـتقـبلـني سـتج ــد نف ــسك
ضـ ـيـفـ ـ ـ ـ ـ ًُا عـ ـن ـ ـ ـ ــد رجـل بـه ــي ال ـ ـ ـ ــوجـه دائ ــم
االبتـســامــة جيــد الـثقــافــة اسـمه (اوات) و
(اوات) بلغة القـوم هي االمنيـات وهو مـدير
ادارتها.
ويف الــسلـيم ــانيــة وجــود مـبهــر تـعم ــر عنــد

رسامون من بالدي

رحيل الفنان حممـــــــــــد نويش

سعـــــــــدي الرحــــــــال
صنـاعة لـوحة مـن احلروف
عـ ـ ــادة مـ ـ ــا تـكـ ـ ــون ت ـ ـ ــوجه ـ ـ ـ ًا
جتريـدياً .فاحلـروف أشكال
مجـردة تنـتزع مـن جوهـرها
الــداللي يف فن اخلـط حني
تدخل فن اللوحة.
سع ــدي ال ــرح ــال (م ــوالـي ــد
 )1960هـ ـن ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـش ـكـل م ــن
احلـ ــروف اجملـ ــردة م ــشهـ ــد ًا
يقـ ـ ــربه مــن الـ ـط ـب ــيع ـ ــة ،اذ
تتــراءى داخل املــربع حـركـة
حيــوي ــة متـســارعــة بــاجتــاه
اليـســار لـتكــويـن شكـل قبــة
ومـ ـن ـ ـ ـ ــارة ج ـ ـ ـ ــامـع .وه ـ ـ ـ ــذه
اإلنـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــة تـكـ ـ ــاد مت ــيل
بـالـتكـويـن كله الــى اليـسـار،
ولـكي تتـوازن اللـوحــة حشـر
الفـن ــان ال ــى أعل ــى الـيـمـني
تكـوينـ ًا زخـرفيـ ًا يـشبه قـراب
خنجر.

اسـاس عمارة الـ (بابـان) يسكنه ويعمل فيه
قــادة هــذا االقلـيم وصـنع ــوا منـه اشيــاء يف
الـعم ــارة والنـظــام بعــد ان كــان ه ــذا املكــان
مق ـ ــر ًا جلـي ـ ــوش تع ـ ــاقـبـت عـب ـ ــر عـ ـش ـ ــرات
الـ ـسـنـني .وقــبل ان تــصل الـ ــى هـ ــذا املـكـ ــان
الذي يسمـونه اليوم (فالجواالن) ستحدق
مبـهور َا يف بواد تكتظ بخضـرة الشجر عند
قــريــة (تـكيــران) وعنــدمــا تعــود الــى مــركــز
ال عند مدخل
املديـنة حاول ان تتمشـى قلي ً
شـ ـ ــارع االط ـبـ ـ ــاء م ــن جهـ ـ ــة م ـب ـنـ ـ ــى وزارة
الـداخليـة ،متش هـناك وانـظر الـى اخللق.
جـم ــوع وزراف ــات يـت ــواف ــدون عل ــى ع ـش ــرات
الق ـيـ ـص ـ ــريـ ـ ــات .تلـك ال ـتــي ك ـت ـبـ ـ ــوا عل ـ ــى
واجهتهـا (بــازار) ويعنـون الـســوق .وعنـدمـا
ت ـسـتــيقــظ يف ال ـصـب ــاح اي ـضـ ـ ًا جت ــول مـن
امل ــوقـع ذاته ســتج ــد ال ــسلـيـم ــانـي ــة كـله ــا
مـسـتيـقظــة واذ ذاك ستـسـأل نفـسـك متـى
هذه املدينة تنام؟
ومع ذلـك لل ــسلـيـم ــانـي ــة مـتعـب ــات ومـنه ــا

قـصبـة بـائـسـة املعــالم ،حــارة مغبــرة صيفـاً،
بـ ــاردة مـ ــوحلـ ــة شـتـ ــاء اســمهـ ــا (عـ ــربـت) ال
عالقــة لهــا بـتلـك البـيئ ــة ال من ق ــريب وال
مــن بعـي ـ ــد فهــي مبجـمـلهـ ــا فـ ــوضـ ــى بـني
مــواصفــات القـريـة وقـدرة املــدينـة .ومـثلهـا
ركـن الى الـشمـال الغـربي من املـدينـة اسمه
(سرداوه) غبار وطني وما من برد اقسى من
بــردهــا .ك ــذلك زحـم ــة يف ريفهــا اجلـنــوبـي
ملع ـ ــامل ص ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـط ـ ــاب ـ ــوق ال ـ ـس ـم ـن ـتــي
(البلوك) واعني عند (كالر) القضاء الذي
بـدأ اآلن او بدأ تـو ًا بالعـمران والنهـوض.اما
مـســراتهــا فال عــد لهــا وال حـصــر ولــصبــاح
ال ـصــيف يف اس ـ ــواقهـ ــا لـ ــذة ال تـ ــذهـب عـن
البـال .بـرد نــاعم ولــذة قيـصـريــات وثقـافـة
مــدهشـة ومعـرفـة راقيـة بـالفنـون ومع ذلك
لهـا حـاجــة بجــامعـات تـتخـصـص بــالعلـوم
واخ ــرى ب ــالفـن ــون .مـثلـم ــا له ــا ان ت ــؤســس
متحف ًا يحمي تاريخها فهي متتلك تاريخ ًا
عظيم ًا احتضن اولى سالالت البشر.

بغداد  /مهند الليلي

رحـل عن عــاملنـا الـفنــان الكـبيـر والـرائـد
املــوسـيقـي امللـحن مـحمــد ن ــوشي ،الــذي
واف ــاه االجل اث ــر ن ــوب ــة قلـبـي ــة ال ـس ــاع ــة
الـرابعة فجـر يوم اجلمعـة املوافق 1. / 3
.0004 /
احتفـنا الـراحل بفـنونـه واحلانـه الرائـعة
التي قـدمهـا ألغلـب الفنـانني العــراقيني
امثال ملـيعة توفيق ووحيدة خليل وداخل
حـسـن وسعــدي احللـي وعفـيفـة اسـكنـدر

إن أجـمل م ــا يلفـت الـنـظــر
يف هـ ــذه اللـ ــوحـ ــة احلـ ــركـ ــة
احل ـيـ ـ ــويـ ـ ــة والـ ـصـ ـ ــاخ ـبـ ـ ــة
داخلهـا .انهـا أشبـه ما تـكون
بـأصـوات اآلالت املـوسـيقيـة
داخل االوركـ ـسـتـ ــرا حل ـظـ ــة
اخـ ـتـ ـب ـ ـ ـ ــار الـع ـ ـ ـ ــازف آللـ ـتـه
ودوزنـتهــا قـبل بــدء العــزف.
اص ـ ــوات ت ـ ــولـ ـ ــد ضجــيجـ ـ ـ ًا
ش ـ ــدي ـ ــد ال ـتـ ـ ــداخل ،ولـكــنه
شــديــد احلـيــويــة املـنع ـشــة،
واجلمال اآلسر.
الف ـنـ ـ ــان حـ ـ ــاول ان يـ ـ ــربـك
الـ ـتـ ـ ـ ـشـخـ ـي ـ ــص لـ ـ ـص ـ ـ ـ ــالـح
التجـريـد ،فـأمــال التكـوين،
وحشـر نصف القـوس،
وثلم بابل /علي املالكي
اسـتقــام ــة املنــارة ،ووضع يف
أعالهــا مــا يـشـبه الـصلـيب ،دعت جمعية حقـوق اإلنسان يف بابل إلى عقد
وقـد يطمع من ذلك مبـزيد مـؤمتــر يعنـى بـبحث دراســة ومنـاقـشـة حقـوق
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـتــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املثقف العـراقي عـبر مـناقـشة مـا أل ّم بـالثقـافة
والتـص ــورات من املـشــاهــد .العـراقيــة واملثقف العـراقي يف العهـود املـظلمـة

تعتذر املدى عن توزيع كتابها الشهري هذا اليوم
السباب فنية.وتعد قراءها الكرام بان تضع بني
ايديهم كتاب (مذكرات هدى شعراوي) خالل االيام
القليلة القادمة.

وحـضـيــري ابــز عــزيــز وحـمـيــد مـنـصــور
وري ـ ــاض اح ـم ـ ــد واخ ـ ــريــن ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة
لألحلـان الـتي قـدمهـا لـلفنــانني العـرب.
وكـانت اشهـر اغـانيه (هـذا احللـو كـاتـلني
يا عمـة) التي تغنـت بها الفنـانة العـربية
انغام ،ورددهـا الكثيـر من املطـربني.يـذكر
ان الفنـان محمـد نـوشي هـو من مـواليـد
عــام  ،1935منـطقــة الكــرادة داخل ،وقـدم
أكـثر مـن الفي حلن خالل مـسيـرته التي
امتدت خمسني عاماً..

مؤمتر حول حقوق املثقف العراقي
الـســابق ــة من (حـيف وقهــر وتغـييـب وتهـجيــر
وسـلب للحـريـات) ،ويــؤمل انعقـاد هـذا املـؤمتـر
صبـاح هــذا اليـوم علـى قـاعـة املـؤمتـرات الـذي
يــسع ــى مـنـظـم ــوه إل ــى اع ــادة حق ــوق املــثقف
العراقي عبر التداول بشأنها.

وقفة

Fakhri Karim

) للثقافة والنشر والفنون

امانة بغداد
جمال كرمي
حينمـا يأتـي الزائـرون من مختلف املـدن العراقـية،
او يـأتي القـادمـون من دول اخـرى سيجـدون مـا ان
تطـأ اقـدامـهم العــاصمـة بغـداد  ،كـأنهـا بال امـانـة.
اقـولها بـصراحـة وقوة الأمـانة لـبغداد! سـوى بعض
اخلـدمـات الـتي تقـدمهـا هنـا او هنـاك  ،فـالقمـامـة
اخــذت ت ـسـت ـشــري لـتـبـتلع ال ـســاحــات والـطــرقــات
العـ ــامـ ــة ،وم ـ ــا خفـي يف ازقـ ــة احلـ ــارات الـ ـسـكـنـيـ ــة
واسـ ــواقه ــا اع ـظـم! اذ تـت ـص ــاع ــد اعـم ــدة ال ــدخ ــان
الكثيفـة نتيجـة حرائق االزبـال بإعتبـارها الـوسيلة
االسـرع واالجنح والـتي يلجـأ اليهـا املـواطنـون .امـا
مــا حتت اجلـســور وخطـوط الـسيـر الـسـريعـة فقـد
اعشوشبت هياكل السيارات احملطمة بل حتولت يف
بعض االمـاكـن من العـاصمـة الـى مخـابـئ حملطـات
تـعبئـة الـرصيف! ورمبـا سـتتحـول الـى اسـواق تـبيع
فـيمــا وراء (سكــرابهــا) كل مــا ل ـذّ وطــاب واحتـظــر.
لقــد الـتقــطن ــا وكتـبنــا ورسـمنــا عـن اكثــر املـظــاهــر
احليـاتيـة سـلبيـة التـي تقع ضمـن مسـؤوليـة امـانـة
بغـداد  -حصـراً  -لكنهـا ،متادت يف الـتغاضـي وعدم
االكتـراث ملا يكـتب ،وكأنهـا تتضـامن عالنيـة وجهاراً
مع القــائـلني بــأن مــا يـكتـب وينـشــر يف الـصحــافــة
العراقية احلرّة اجلديدة هو (كالم جرايد) ال يقدم
وال يـؤخــر من شـيء .حتـى بـتنـا نـشعـر بــأن كل مـا
يكـتب عن هـذه الظـاهـرة او تلك ،امنـا يـضفي علـى
مقـ ــامه ــا مت ــاديـ ـاً واغـم ــاض ـ ـاً مق ـص ــوديـن يف اعـني
املديرين والعاملني معهم.
ان االم ـ ــان ـ ــة -مــثالً -اب ـت ـ ــدعــت فـك ـ ــرة احل ـ ــاوي ـ ــات
االسـمنـتيــة الثــابتـة ووزعـتهـا يف مـدن املـسحــوقني
واملع ـ ــدومــني ،يف حــني وف ـ ــرت ح ـ ــاوي ـ ــات ح ـ ــدي ـث ـ ــة
ومـتحــرك ــة ملنــاطق اخ ــرى ميـســورة احلــال ،وفـيمــا
يـحلـل ويعـتقـ ــد بعــض الـنـ ــاس ،ان فك ــرة احل ــاوي ــة
الثــابتـة جـاءت تلـبيـة لـصفقـة اربـاح كـبيـرة ابــرمت
بني مـسـؤولـني يف تلك االمـانــة ومقـاولـني رئيــسني
وثــانــويـني ودونهـم علــى حـســاب ت ــوفيــر اخلــدمــات
ألناس اكلتـهم املعاناة وهـم يتطلعون صـابرين ،الى
نافذة حياة افـضل .اما ترك السيارات احملترقة من
جـ ــراء الـتـفجـيـ ــر والـتـفخــيخ واي ـض ـ ـاً يف الـ ـشـ ــوارع
والسـاحـات وامـام محـال وابنيـة الضحـايـا االبـريـاء
مـن ابنــاء جلــدتنـا فــإنه امــر يجـعلنــا اكثـر تـسـاؤالً
ودهـشة ،وبخـاصة عـندمـا تتحـول الى مـتفرج يـرنو
الـى املتـضرريـن وهم يعيـدون البنـاء واالعمـار فيـما
حتــرق قلــوبهـم وقلــوبـنــا جـمـيع ـاً مـشــاهــد هـيــاكل
الـسيـارات احملتـرقة امـام ممتلكـاتهم ووسـط شوارع
رئيسة ومهمة يف العاصمة بغداد.
ولو تـكرم السيد امني بغـداد او كلّف احد املسؤولني
ممن يعملون يف امانتـه بزيارة حديقة االمة  -على
سـبــيل املـثـ ــال ال احل ـص ـ ــر  -ووقف عـنـ ــد جـ ــداريـ ــة
الفـن ــان ال ــراحل ف ــائق ح ـسـن لـي ــرى بـنفــسه كـيف
حتولت املـساحـة امام وخلف جـدارية احـتفت بأداء
جـمـيـل مبكــون ــات العــراق االجـتـمــاعـيــة وحت ــوالته
ب ــإجت ــاه ال ــسالم واحل ــريـ ــة والعـط ــاء ،ال ــى س ــوق و
(ك ـ ــراج) ل ـ ــوق ـ ــوف وغـ ــسل ال ـ ـس ـي ـ ــارات ،هل ن ـ ــدع ـ ــو
الـنحــاتـني والـت ــشكـيلـيـني ال ــى انقــاذ هــذا الـصــرح
الفـني الكبـير..؟ ام نـدعو مـنظمـات انسـانيـة تعـنى
بـاحلفاظ علـى موروثات الـشعوب الفنيـة من خارج
احلـ ـ ــدود؟ ال ل ـ ـشــيء اال ألن امـ ـ ــان ـ ـ ــة بغـ ـ ــداد  ،قـ ـ ــد
اصبحـت متفـرج ـاً من نـوع خــاص! ومن بــاب لفت
نظر بعض الـوزارات ومؤسساتهـا ،الى ضرورة قراءة
ومتابعة ما ينشر يف الصحف ،ال بإعتبارها سلطة،
كما توصف ،بل من كونها ،خطاباً مسؤوالً وملتزماً
يف قضـايا وشـؤون اجملتمع اقـول :نشـرت صحيفـتنا
يف عــددهــا الـصــادر يف  .000/ 10 / .0ك ــاريك ــاتيــراً
يـ ــرصـ ــد ظـ ــاهـ ــرة سلـبـيـ ــة متـ ــارسهـ ــا بعــض ادارات
امل ــدارس واس ــره ــا الــتعلـيـمـي ــة ،فـم ــا ك ــان مـن وزارة
التـربيـة ،متمـثلة مبـطالعـة السـيد الـوزير يف الـيوم
نفـسه ،اال أن يــوجه يف اليـوم التـالي ،امـراً بـتعمـيم
املـوضـوع الـى مـديـريــات التــربيــة يف العـراق كـافـة،
اضـافة الـى توجـيه الشـكر للـصحيفـة فيـما تـقدمه
مـن تع ــاون خل ــدم ــة ال ـص ــالـح الع ــام .ن ـسـ ــوق ذلك
مـتـمـنـني ان تهـتـم احلق ــائـب ال ــوزاري ــة االخ ــرى يف
احلكـومـة املــؤقتـة ،مبـا يحـصل يف املـشهـد العــراقي
املـعيـش .لكـننـا لـن ننـسـى ان نـؤكــد غيـاب االمـانـة
وضرورة حضورها!

