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مظاهر الديمقراطية يف الدولة
العثمانية بعد اعالن املشروطية
د .صــــادق كـــوثــر
لم تكن فكرة تشكيل مجلس النواب او ما يسمى بمجلس مبعوثان

زمان فتحه وان تطيل زمان اجتماعه او تقصره.

وليدة افكار االنقالبيين الذين قاموا بانقالب عسكري في  10تموز

المادة ( )45ان احتفال االفتتاح يكون بحضرة الذات الشاهانية

عام  ،1908وانما كانت فكرة قديمة قام ارساء قواعدها مدحت

بنفسها او بواسطة الصدر االعظم بحضور الوزراء واعضاء

باشا الذي كان مؤمنا بان الالمركزية في الحكم هو السبيل الوحيد

المجلسين ويتلى خطاب سلطاني مظهرا حالة السلطنة الداخلية

لإلصالح والتقليل من ضغوطات التشكيالت السرية التي تشكلت

والصالت الخارجية في السنة الماضية ويظهر االمور التي يتحكم

خارج البالد والتي نادت باإلصالحات وبناء دولة عصرية على غرار

بموافقة تقريرها في السنة القابلة.

الدول االوروبية ،عند توليه منصب الصدارة في عهد السلطان

المادة ( )46يحلف جميع اعضاء مجلس االمة باالمانة للحضرة

عبدالحميد الثاني الذي رضخ الى ضغوط رئيس حكومته ولم يكن

الشاهانية والوطن

والمحافظة على النظامات االساسية والقيام

راغبا في تشكيله خشية من هيمنة االقليات الدينية على قراراته وال

بالواجبات المسلمة اليه ومقاومة كل ماهو ضد ضد واجباته ويجري

سيما اليهود الذين كانوا يسعون الى تقليل سلطة الخليفة الرافض

القسم عند انتخاب عضو جديد عند فتح المجلس بحضور الصدر

الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،وتم تشكيل البرلمان

االعظم وبعد فتحه بحضور الرئيسين المجلسين الذين هم منه.

العثماني بعد انتخابات اجريت عام  1877م وأسفرت عن تمثيل

المادة ( :)47ان اعضاء مجلس االمة احرار في ابراز ارائهم

المسلمين في مجلس المبعوثان بـ 71مقعدًا ،والمسيحيين بـ44

وافكارهم وال يمكن ان يربطوا باوامر او وعود وال ان يميلوا

النصف ،وكافة المذاكرات تتقرر باألكثرية المطلقة من األعضاء

ثم في هيئة األعيان تكون دستوراً للعمل إذا تعلقت اإلرادة السنية

مقعدًا ،و 4مقاعد لليهود ،ولم يدم هذا المجلس طويال وقد صدرت

بتهديدات ،وال يمكن ان تقام عليهم الدعوى بسبب ارائهم او افكارهم

الموجودين ،خال تلك الخصوصات التي يشترط تقريرها بأكثرية

االرادة السنية باغالق المجلس بعد ( )11شهرا من تشكيله ،واستمر

المبرزة في اثناء مفاوضات المجلس ما لم يخالفوا قوانين المجلس

الثلثين .ويعتبر رأي الرئيس رأيين عند تساوي اآلراء.

بإجراء أحكامها والئحة القانون المردودة من إحدى الهيئتين رداً
قطعيا ً ال يتكرر وضعها في موقع المذاكرة في المدة االجتماعية بتلك

تعطيله ثالثون عاما ،ثم اعيد تشكيله بعد انقالب  10تموز ،1908

الداخلية ولدى المخالفة يجري عليهم نص القانون.

المادة ( :)52إذا قدم أحد إلى إحدى هيئتي المجلس العمومي عرض

السنة.

الذي يعد حدثا كبيرا في تاريخ الدولة العثمانية ،ومنطلقا نحو الحرية

المادة ( :)48إذا اتهم أحد أعضاء المجلس العمومي بالخيانة،

حال في دعوى متعلقة بشخصه ،وتبين أنه لم يراجع في ذلك مأموري

والديمقراطية ،ونهاية الستبداد الباب العالي وتفرد السلطان في

أو بالتصدي إللغاء القانون األساسي أو نقضه أو في إحدى تهم

الدولة العائدة لهم تلك الدعوى ،أو لم يراجع المرجع التابع له أولئك

المادة ( :)55ال يعتبر أحد القوانين مقبوالً ما لم تقرأ الئحته بنداً
فبنداً في هيئة المبعوثان ثم في هيئة األعيان .ويعطى على كل بند

حكم البالد ،وبناء مؤسسات تشريعية المتمثلة بمجلسي االعيان

االرتكاب ،وتقرر اتهامه بثلثي األكثرية المطلقة من هيئة األعضاء

المأمورين ،فعرض حاله يرد.

الذي ضم شخصيات لها باع كبير في المجاالت السياسية والعسكرية

الموجودين في الدائرة المنسوب إليها ،أو حكم عليه بجزاء موجب
لحبسه أو نفيه قانونياً ،تسقط عنه صفة العضوية .أما محاكمة هذه

المادة ( :)53التكليف بتنظيم قانون مجدد ،أو بتعديل أحد القوانين

على حدته رأي ،ويقر عليه القرار بأكثرية اآلراء ،ثم يقر القرار بعد
ذلك على مجموع هيئتها تكراراً باألكثرية.

الموجودة ،منوط بهيئة وكالء الدولة .ويحق لهيئة األعيان وهيئة

المادة ( :)56على الهيئتين أن ال تقبال أحداً يأتي إليهما باألصالة عن

الواليات التابعة للدولة العثمانية ،حسب الكثافة السكنية وحدد اعمال

األفعال ومجازاتها فتجريها المحكمة المنوط بها ذلك.

المبعوثان أن تستدعيا بتنظيم قانون ألجل المواد الموجودة في دائرة

نفسها أو بالوكالة عن جماعة ألجل إفادة مادة من المواد ،وال تسمعا

وصالحيات هذين المجلسين القانون االساس في مواده:

المادة ( :)49لكل فرد من أعضاء المجلس العمومي أن يعطي رأيه

المادة ( )42ان مجلس االمة ؤلف من مجلسين وهما مجلس االعيان

بالذات أو ال يعطيه في رد تلك المادة الواقع عليها التذاكر أو في

وظائفهم المعينة ،أو بتعديل أحد القوانين الموجودة ،وحينئذ يستأذن
عنها أوالً من الحضرة السلطانية بواسطة مقام الصدارة ،ومتى

إفادته ،إذا لم يكن من الوكالء أو من موكليهم أو من نفس أعضاء
الهيئتين أو من أحد المأمورين المدعو رسما ً بالحضور إليهما.

ومجلس المبعوثين.

قبولها.

تعلقت اإلرادة السنية يحال إلى شورى الدولة تنظيم لوائحها على

المادة ( :)57مذاكرات الهيئتين تكون باللغة التركية واللوائح

المادة ( )43يجتمع المجلسان في اول تشرين الثاني(نوفمبر) من

المادة ( :)50ال يمكن ألحد أن يكون عضواً في الهيئتين معا ً في

مقتضى اإليضاحات والتفصيالت التي تعطى من الدوائر المتعلق بها

المقتضى إجراء المذاكرة عليها تطبع صورها وتتوزع على األعضاء

كل سنة وبفتح بارادة سنية ويقفل في اول اذار (مارس) بادارة سنية

وقت واحد.

ذلك.

قبل يوم المذاكرة.

ايضا.

المادة ( :)51ال يبادر للمذاكرة في كلتا هيئتي المجلس العمومي،
ما لم تكن األعضاء المرتبة في كل منهما زائدة واحداً بالعدد عن

المادة ( :)54لوائح القوانين التي تنتظم بالمذاكرة في شورى

المادة ( :)58اآلراء التي تعطيها الهيئتان تكون بتعيين األسماء،

الدولة ،بعد أن يجرى عليها التدقيق والقبول في هيئة المبعوثان

أو بإشارات مخصوصة ،أو بالرأي الخفي .أما إجراء أصول الرأي

واالقتصادية والثقافية ،ومجلس المبعوثان ضم نوابا من جميع

المادة ( )44يجوز للحضرة السلطانية عندما تمس الحاجة ان تعجل
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الخفي فيتوقف إعطاء قراره على أكثرية آراء األعضاء الموجودين.

مجلس االعيان يعلم عليها وترسل الى الصدر االعظم ،ومجلس

المادة ( :)59إنّ انضباط داخلية كل هيئة على حدتها محصور

االعيان يفحص العرضحاالت التي تقدم اليه ويرسل الى الصدر

برئيسها.

االعظم ما يظهر له ان يستحق االرسال ويجعله مرافقا بمالحظاته.

وحدد القانون االساس صفات ومؤهالت اعضاء مجلس االعيان

وضم المجلس ( )50عضوا وهم ،الصدر االسبق :سعيد باشا.

الذي يمثل اعلى سلطة في البالد بان يكونوا من ذوي االختصاص

المشير :غازي احمد مختار باشا .الصدر االسبق :محمد فريد باشا.

في االمور السياسية واالقتصادية والعسكرية وان يكونوا من الذين

الصدر السابق :حسين حلمي باشا .الصدر االسبق والسفير في

تولوا مناصب مرموقة في الدولة وأدوا خاللها خدمة ممتازة في

لندن :محمد توفيق باشا .شيخ االسالم السابق :صاحب منال بك.

مواده التالية:

وزير الحربية االسبق المشير :عمر رشدي باشا .الداماد :فريد باشا.

المادة ( )60ان الحضرة الشاهانية تعين رئيس مجلس االعيان

المشير :فواد باشا .رئيس شورى الدولة االسبق :حسن فهمي باشا.

واعضاءه.

رئيس شورى الدولة األسبق :ذهني باشا .رئيس شورى الدولة

المادة ( )61ال يمكن ان يصير االنسان من مجلس االعيان ما لم يكن

األسبق :توفيق باشا .رئيس شورى الدولة السابق :رائف باشا.

قد فعل ما يجعله اهال لالركان العام او ان يكون قد خدم الدولة خدمة

ناظر الداخلية االسبق :رشيد عاكف باشا .الشريف :ناصر بك .رئيس

ممتازة ،وان ال يكون عمره اقل من اربعين سنة.

العلماء :رضا افندي .ناظر الحربية االسبق الفريق االول :رضا باشا.

المادة ( )62تكون مدة عضوية االعيان حياتهم بطولها ،ويجوز ان

ناظر البحرية السابق الفريق :عارف حكمت باشا .قائد طاشلجة

توجه رتبة االعيان الى ذوات منتخبين بعد ان يكونوا تقلدوا منصب

السابق الفريق األول سليمان باشا .ناظر التجارة والنافعة السابق:

لوزارة او الوالية او المشيرية او قضاء عسكر او سفارة مطلقة او

غابريال نورادونيكان افندي .ناظر الغابات والمعادن والزراعة:

سفارة او بطريركية او قائمقامية باش (رياسة الحاخامية) او رياسة

ماورو قورداتو افندي .الشريف :عبدالرحمن افندي .ناظر المعارف

الفريق برا او بحرا وبالعموم الى االشخاص الحاصلين على الصفات

االسبق :اكرم بك رجائي زاده .ناظر الخزينة السابق :نوري بك.

ألالزمة وأعضاء مجلس االعيان الذين يتقلدون بطلبهم منصبا اخرا

والي ايدين االسبق :غائب بك .سفير طهران السابق :عبدالخالق

يخسرون منصب االعيان.

نصوحي بك .والي ايدين االسبق :فائق بك .عضو شورى الدولة

المادة ( )63ان معاش كل من اعضاء مجلس االعيان عشرة االف

السابق :ماوروني بك .رئيس محكمة التجارة االول السابق :حليم بك.

غرش في الشهر ،فاالعيان الذين يقبضون من الخزينة معاشا او

رئيس الهيئة الفنية للغابات السابق :ارام افندي .الوجيه :ارستاركي

معينا اخر ال يقبضون اال ما يجعل معاشهم عشرة االف غرش شهريا

افندي .ناظر البحرية االسبق :رضا باشا .االمير عبدالقادر الجزائري

اذا كان ذلك المعين اقل من المبلغ المذكور ،واذا كان قدره اكثر ال

زاده الفريق :محي الدين باشا .الفريق المتقاعد :شوكت باشا .عضو

ينقص.

شورى الدولة السابق :بخور افندي .عضو شورى الدولة السابق:

المادة ( )64ان مجلس االعيان يفحص مشروعات النظامات

يوركياديس افندي .مفتش عدلية سيالنيك االسبق :غالب بك .ناظر

والقوانين والمصاريف والمداخيل التي يرسلها اليه مجلس

االوقاف السابق :خليل حمدي حمادة باشا .ناظر الحربية السابق آمر

المبعوثين ،فاذا وجد في الفحص شيئا يضاد حقوق الذات السلطانية

اللواء :صالح باشا .ناظر الضبطية االسبق آمر اللواء فاروق سامي

والحرية او النظامات االساسية او صيانة امالك السلطنة او امنية

باشا .من علماء مناستر :اسماعيل حقي افندي .من علماء مناستر:

الداخلية او صوالح الدفاع عن الوطن او العادة الجيدة يرفض ذلك

موسى كاظم افندي .المصري :محمد علي فاضل باشا .شيخ عبيد هللا

قطيعا بقرار يرده مع مالحظاته ،فالمشروعات القانونية التي يقررها

زاده :سيد عبدالقادر افندي .البلغاري :اوقستي افندي .من وجهاء
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اوالح :يساريا افندي .من وجهاء الصرب :تمقو بويوويج افندي.

لتعلقهم بخدمة اجنبية.

وتولى الصدر االعظم االسبق (سعيد باشا) رئاسة المجلس وهو من

 -3الذين ال يعرفون اللغة التركية.

مواليد ارضروم  1838م ،عرف بموالته للسلطان عبدالحميد الثاني

 -4الذين لم يبلغوا الثالثين عاما

ومستشار له تولى مناصب عددة في الدولة العثمانية منها وزير

 -5المتعلقون بخدمة انسان مخصوص.

الخزينة الخاصة ،وزير الداخلية ،وزير العدالة ،ثم الصدارة العظمى

 -6المفلس الذي لم يتخلص من حالة العسر.

( )8مرة حتى وفاته عام .1914

 -7الذين يقل اعتبارهم عند الناس لسوء تصرفاتهم.

اما مجلس المبعوثين فقد تم اقراره في  23يوليو عام 1908

 -8الذين حرموا الحقوق الشرعية العظيمة ما زال الحكم الصادر

فاجريت انتخابات في جميع اصقاع البالد النتخاب نائبا من كل ()50

ضدهم نافذا ولم يبطل.

الف نسمة وحسب مواد القانون االساس التالية:

 -9الذين ال يتمتعون بالحقوق االهلية.

المادة ( )65قد تعين عدد النواب باقامة نائب واحد عن خمسين الف

 -10الذين يزعمون بأنهم ليسوا من الرعية العثمانية وبعد مضي

نفس من الذكور من الرعايا العثمانيين.

السنين االربع االولى يصير من شروط االنتخاب لمجلس المبعوثين

المادة ( )66يتم االنتخاب سرا وكيفية االنتخاب ستقرر في نظام

ان يقرأ النائب باللغة التركية ويكتب بها قدر االمكان.

مخصوص.

المادة ( )69ان انتخابات النواب العمومية تجري كل اربع سنين،

المادة ( )67ال يمكن الجمع بين النيابة ومنصب اخر عمومي اال اذا

ومدة مأمورية النائب تكون اربع سنين فقط اال انه يمكن تجديد

كان منصب وزارة وكل مأمور اخر عمومي اذا وقع عليه االنتخاب

انتخابه.

يكون في خيار من جهة قبوله ورفضه اال انه اذا قبله عليه ان

المادة ( )70ان االنتخابات العمومية تبدأ قبل اول تشرين الثاني

يستعفى من مأموريته.

(نوفمبر) باربعة اشهر ويلتئم المجلس في اول شهر المذكور

المادة ( )68ال ينتخب لمجلس المبعوثين

المادة ( )71كل عضو في مجلس النواب ينوب عن عموم العثمانيين

 -1الذين ليسوا من الرعاية العثمانيين.

ال عن الدائرة التي انتخبته فقط.

 -2الذين بموجب نظام خصوصي جار انفاذه يعفون من الضرائب

المادة ( )72من الواجب على المنتخبين ان ينتخبوا النواب من
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افندي ،قاروليدي افندي ،استبان اسبارطة ليان افندي ،سنجق ايدين:

المدينة المنورة :سيد عبدالقادر هاشمي افندي ،سنجق الجدة :قاسم

عبيدهللا افندي ،اسماعيل صدقي افندي ،سنجق دكزلي :احمد محب

زينل افندي.

افندي ،غني بك ،سنجق مغنيسا :شكيب بك ،سعيد بك ،الهامي بك،

والية حلب

حيدر بك ،سنجق منتشا :حمزة بك ،خليل بك.

مركز الوالية :نافع باشا ،مسعود افندي ،علي حناني بك ،بها افندي،

والية بتليس

ارتين افندي ،سنجق اورفه :صفوت افندي ،محمود نديم افندي،

مركز الوالية :عارف افندي ،سنجق سعرد :عبدالرزاق افندي،

حسن افندي ،سنجق مرعش :حسن افندي ،محمد شكري افندي.

سنجق كنج :محمد امين افندي ،سنجق موش :الياس افندي ،كاغام

والية خداوندكار

افندي.

مركز الوالية :طاهر بك ،صبري بك ،عمر فوزي بك ،احمد افندي،

والية البصرة

سنجق ارطغرل :محمد صادق بك ،محمد صدقي بك ،سنجق قره

مركز الوالية :احمد باشا ،طالب بك ،سنجق منتفك :رأفت بك ،خضر بك.

حصار :رضا باشا ،كامل افندي ،سالم افندي ،سنجق كوتاهيه :جمال

والية بغداد

بك ،عبدهللا عزمي افندي ،حسن افندي ،فريك بك.

مركز الوالية :اسماعيل حقي بك ،علي افندي ،ساسون افندي،

والية ديار بكر

سنجق الديوانية :شوكت باشا ،سيد مصطفى افندي ،سنجق كربالء:

مركز الوالية :فيضي افندي ،سنجق ارغني معدني :ابراهيم افندي،

المادة ( )73عند فض المجلس بإرادة سنية يجب ان تبتدئ االنتخابات

افتتح المجلس بحضور السلطان عبدالحميد الثاني في  17كانون

عبدالمهدي افندي.

سنجق سيوره ك :نورالدين بك ،سنجق ماردين :سعيد بك.

بوقت مناسب حتى يتمكن المجلس المذكور من االجتماع ثانية بعد

االول عام  1908وضم السادة،

والية بيروت

والية سوريا

( )6اشهر من فضه في االكثر.

من والية ادرنة:

مركز الوالية :رضا صلح افندي ،سليمان البستاني افندي ،سنجق

مركز الوالية :شفيق بك ،رشدي بك ،محمد عجالني افندي،

المادة ( )74ويقام باالنتخابات للتعويض حسب النظام اذا مات

مركز الوالية :طلعت بك ،فائق بك ،رضا توفيق بك ،سنجق تكفور

طرابلس الشام :فواد خلوصي بك ،سنجق مكا :اسعد شقير افندي،

عبدالرحمن بك ،سنجق حما :خالد افندي ،عبدالحميد افندي ،سنجق

العضو او حرم حقوقه الشرعية او النظامية او غاب مدة طويلة او

داغي :بوياجيان اغوب افندي ،عادل بك ،سنجق دده اغاج :سليمان

سنجق الالذقية :امين ارسالن بك ،سنجق نابلس :احمد خماس افندي.

حوران :سعدالدين افندي ،سنجق كرك :توفيق افندي.

خسر الصفات التي تؤهله الن يكون نائبا بسبب صدور حكم عليه او

بك ،سنجق قرق كليسا :امراه افندي ،مصطفى عارف بك ،سنجق

والية جزائر بحر سفيد

والية سيالنيك

قبول وظيفة وذلك في برهة يبقى العضو المبعوث قادرا على ان يقوم

كوملجنة :اسماعيل بك ،محمد عارف بك ،فهمي افندي ،سنجق

مركز الوالية :نئودورة قسطنطيدي افندي ،ميخاال كاجلبيدي افندي،

مركز الوالية :محمد جاويد بك ،رحمي بك ،ارتاس افندي ،مانوئيل

بواجباته وال ينبغي ان يؤخر ذلك الى ما بعد اجتماع تابع.

كليبولي :استفان نارلي افندي.

ميخائيل قاندي افندي ،بنابوط بوستاني افندي ،ميخائيل سالط افندي.

قره صو افندي ،ديمتري والحوف افندي ،يوركي هوشوس افندي،

المادة ( )75وال تستمر مدة المبعوث المنتخب ليقوم مقام مبعوث

والية ارضروم

والية الحجاز

سنجق درامه :اكاه بك ،رضا بك ،سنجق سيروز :مدحت بك ،ناشد

اخر اال الى اجراء االنتخابات العمومية.

مركز الوالية :سيف هللا افندي ،شوكت افندي ،ضيا افندي ،وارتاكس

المادة ( )76وتدفع الخزينة لكل مبعوث ( )20الف غرش عن كل

افندي ،يصديرمه جيان قره كين افندي ،سنجق ارزنجان :عثمان

مدة اجتماعية (في السنة) ومصاريف الذهاب واالياب ويعين ذلك

فوزي افندي ،سنجق بايزيد :سليمان سودي افندي.

بموجب القانون الذي تتعين به مصاريف الطرق للمأمورين ويكون

والية استانبول

مؤسسا على معدل خمسة االف غرش للشهر.

احمد رضا بك ،رفعت باشا ،مصطفى عاصم افندي ،احمد نسيمي،

المادة ( )77ان رئيس المبعوثين و نائبه تنتخبهما الحضرة الشاهانية

حسين جاهد بك ،حالجيان افندي ،كرقور زهراب افندي ،البر فراجي

من بين ( )9اشخاص يعينهم مجلس المبعوثين باكثرية االراء ويكون

افندي ،قوزميدي افندي ،قسطنطنيدى افندي.

منهم ( )3للرياسة ( )3لنيابة الرياسة االولى و( )3للثانية ويعينون

والية اشقودره

بإرادة سنية.

مركز الوالية :رضا بك ،مرتضى افندي ،سنجق دراج :اسعد باشا.

المادة ( )78ان اجتماعات مجلس المبعوثين مفتوحة على انه يجوز

والية اطنة

له ان يحول نفسه الى عمدة سرية اذا طلب الوزراء ذلك او الرئيس

مركز الوالية :علي منيف افندي ،سنجق ايج ايل :محمود بيرام

او ( )15عضوا وان يقرر ذلك سرا.

افندي ،جبل بركت :محمد رشيد افندي ،سنجق قوزان :بوياجيان

المادة ( )79وال يمكن القاء القبض على احد المبعوثين في اثناء

هامبار رسوم افندي ،سنجق مرسين :عارف حكمت بك.

الجمعية ،وال ان تقام دعوى عليه ما لم يرتكب ذنبا عظيما وذلك

والية انقرة

بقرار اكثرية المجلس التي تفوض اقامة الدعوى عليه.

مركز الوالية :حاجي مصطفى افندي ،ماهر سعيد بك ،قاسم نوري

المادة ( )80ان مجلس المبعوثين يتفاوض بالمشروعات النظامية

بك ،طلعت بك ،سنجق جوروم :منير بك ،علي عثمان افندي ،سنجق

والقانونية التي تقدم اليه ويقرر االمور المتعلقة بالمالية وغيرها او

قير شهرى :محمود ماهر افندي ،علي رضا افندي ،سنجق قيصري:

يرفضها وكذلك المتعلقة بالنظامات االساسية ويبحث بالتفصيل عن

حاجي قاسم افندي ،عمر افندي ،يوزغاد :خيرهللا افندي ،اديب بك.

المصاريف العمومية ويعين المبالغ مع الوزراء ،ويعين معهم ايضا

والية ايدين

االموال التي تقابل المصروف مع مبالغها وكيفية توزيعها وجمعها.

مركز الوالية :سعيد افندي ،سيد بك ،اريستيدي بك ،نسيم ماسلياخ

سكان الوالية التي هم منها.
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الرسالة التي ابكت العالم قرنا كامال

بك ،خرستو دالجف افندي ،ديمتري دينغاس افندي,,
والية سيواس
مركز الوالية :عمر شوقي بك ،شكري افندي ،داغاوريان نظرت
افندي ،مصطفى افندي ،حسني بك ،سنجق اماسية :اسماعيل حقي
بك ،جودي افندي ،عارف فاضل افندي ،سنجق طوقات :اسماعيل
باشا ،مصطفى صبري افندي ،حاجي مصطفى افندي ،سنجق قره
حصار شرقي :مصطفى افندي ،عمر فيضي افندي.
والية طرابلس الغرب
مركز الوالية :صادق بك ،محمود ناجي بك ،فرهاد افندي ،سنجق
جبل غربي ،سليمان الباروني افندي ،سنجق قزان :جامي افندي،
سنجق خمس :مصطفى افندي.
والية طربزون
مركز الوالية :محمد امين افندي ،علي تقي افندي ،عثمان افندي،
عزت افندي ،محمود مظهر بك ،عماد الدين افندي ،مطيوفوقيدس
افندي ،سنجق جانيك :نائل بك ،محمد علي بك ،سليمان نجمي بك،
احمد حمدي بك ،سنجق كموشخانه :ابراهيم لطفي بك ،سنجق
الزستان :احمد بك ،ابراهيم فريد بك.
والية قسطموني
مركز الوالية :نجيب دراغة بك ،سعيد افندي ،تئودورياولوف افندي،
علكساندر ياولويج افندي ،سنجق ايبك :بدري بك ،احمد حمدي
افندي ،حافظ ابراهيم افندي ،علي حيدر بك ،سنجق برزرين :شريف
افندي ،يحيى بك ،سنجق برستنه :فواد باشا ،حسن بك ،شعبان
باشا ،صاوا افندي ،سنجق سنيجه :حسن محي الدين افندي ،سنجق
طاشليجه :علي وصفي بك.
والية قونيا
مركز الوالية :سالم افندي ،محمد امين افندي ،زين العابدين افندي،
محمد وهبي افندي ،مصطفى افندي ،سنجق اسبارطة :اشرف
افندي ،سليمان سامي افندي ،سنجق بوردور تكه :حمدي افندي،
ابو الضيا توفيق بك ،سنجق نيكده خيري بك ،محي الدين افندي،
يورغاكي افندي.
والية المعمورة العزيز

درسم لطفي فكري بك ،سنجق مالطية :احمد افندي ،محمد توفيق افندي.
والية مناستر
مركز الوالية :محمد واصف افندي ،طرايان نالي افندي ،بناكي
ديمتروويج افندي ،سنجق ايلبصان :حاجي علب افندي ،سنجق
دبره :بصري بك ،سرقيجة :بوشو افندي ،حاريش وانواقة افندي،
سنجق كوريجه :شاهين تقي بك ،فليب ميشة افندي.
والية الموصل
مركز الوالية :داود يوسفاني افندي ،محمد علي فاضل افندي،
سنجق السيلمانية :حاجي سعيد افندي ،سنجق كركوك :حاجي علي
بك ،صالح باشا.
والية وان
مركز الوالية :توفيق افندي ،باباسيان واحان افندي ،سنجق حكاري:
سيد طه افندي.
والية يانية
مركز الوالية :قسطنطين صورال افندي ،ديمتراكي كينغو افندي،
سنجق اركري :مفيد بك ،مامو يولو افندي ،سنجق برات :اسماعيل
كمال بك ،عزيز باشا ،سنجق بروزه :حمدي بك.
والية اليمن
مركز الوالية :سيد علي افندي ،محمد مقحفي افندي ،سيد احمد
يحيى افندي ،حسين بن علي افندي ،محمود نديم افندي ،سنجق
حديدة :علي سويد افندي ،زهدي افندي ،هادي رزق افندي ،سنجق
العسير :شيخ احمد افندي ،علي بن حسن افندي.
ومن السناجق المستقلة :سنجق ازميد :مفيد بك ،حافظ رشدي بك،
اناستاش افندي ،سنجق بنغازي :عمر منصور باشا ،يوسف شتوان
بك .سنجق بولي :حبيب بك ،شرف بك ،عبدالوهاب افندي ،مصطفى
زكي بك ،سنجق بيغا :عارف عصمت بك ،جتالجة :ديمتري ظفير
وبولوس افندي ،سنجق زور :خضر لطفي افندي ،سنجق القدس:
حافظ السعيد بك ،روحي الخالدي بك ،سعيد الحسني بك ،سنجق قره
سي :ابراهيم وصفي افندي ،عبدالعزيز مجدي افندي ،علي غالب
افندي ،محرم حسبي افندي ،قسطنطين صاووبلوس افندي.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين.
أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ،إلى مفيض الروح والحياة ،وإلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات،
وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة .بعد تقديم احترامي أعرض أني تلقيت كتابكم المؤرخ في  22مايس من السنة الحالية ،وحمدت
المولى وشكرته أنكم بصحة وسالمة دائمتين.
سيدي  :إنني بتوفيق هللا تعالى مداوم على قراءة األوراد الشاذلية ليال ونهارا ،وأعرض أنني مازلت محتاجا لدعواتكم ا لقلبية بصورة دائمة.
بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة اآلتية كأمانة في ذمة التاريخ:
إنني لم أتخل عن الخالفة اإلسالمية لسبب ما ،سوى أنني _ بسبب المضايقة من رؤساء جمعية االتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم
_ اضطررت وأجبرت على ترك الخالفة .إن هؤالء االتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في األرض
المقدسة (فلسطين) ،ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف ،وأخي ًرا وعدوا بتقديم  150مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية
ذهبا ،فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا ،وأجبتهم بهذا الجواب القطعي اآلتي( :إنكم لو دفعتم ملء األرض ذهبا – فضال عن 150
مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهبًا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي ،لقد خدمت الملة اإلسالمية و المحمدية ما يزيد عن ثالثين سنة
فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السالطين والخلفاء العثمانيين ،لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا) .وبعد جوابي القطعي
اتفقوا على خلعي ،وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى (سالونيك) فقبلت بهذا التكليف األخير .هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ
الدولة العثمانية والعالم اإلسالمي بهذا العار األبدي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في األراضي المقدسة فلسطين… وقد كان بعد
ذلك ما كان ،ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على هللا المتعال ،وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام ،وبه أختم رسالتي هذه .ألثم
يديكم المباركتين ،وأرجو واسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي بسالمي على جميع اإلخوان واألصدقاء.
يا أستاذي المعظم لقد أطلت عليكم التحية ،ولكن دفعني لهذه اإلطالة أن نحيط سماحتكم علما ،ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
في  22أيلول 1329
خادم المسلمين
عبد الحميد بن عبد المجيد
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من تاريخ الصحافة العراقية

مجلة خردلة العلوم

لروح االداب الصحيحة واآلراء السديدة وفضال عن ذلك ان في عين العلم
الحديث اليوم والمدنية الحاضرة جميع البشر اخوة وعليه فان شاء هللا ان
كلمة (كافر) وما شابهها ال يكون لها نصيب في مجلتنا بعد اليوم سواء في
حق اهل العلم والفضائل اولئك الذين اخرجوا العالم من دياجير الظلمة ،او
في حق سائر الناس الذين ليسوا من ذوي التبرير والحجى وعسى ان يروق
ذلك في اعين جرائدنا المحلية وتقتفي اثرنا الن في ذلك لها الرضى من هللا
والمدح من الناس.
لقد اعتاد اغلب الصحافيين ان يقدموا نسخا من مجالتهم وجرائدهم الى بعض

مجلة علمية ادبية صحية تاريخية تبحث في المسائل العلمية والتاريخية بكمال

سراة القوم ووجوه االمة تباعا فيقبلونها منهم حياء ويعدون من ثم مشتركين

الحرية لمنشئها رزوق عيسى سنتها عشرة أشهر وقيمة االشتراك فيها عن سنة

وال تسأل عن تأفف بعضهم وكرههم لذلك الفعل يكاد ان يسمى اجباريا حتى

في بغداد مجيدي وفي الخارج مجيدي وربع كما جاء في غالف ألمجلة صدر

ان بعض اولئك لقلة رغبتهم بالمجلة او الجريدة يماطلون صاحبها في دفع

عددها االول في تشرين الثاني سنة 1910م .الموافق  27شوال سنة 1328هـ،

بدل االشتراك عند اوانه مع انه زهيد جدا بالنسبة للمصاريف الباهظة التي

بـ( )32صفحة بقياس 20سم ×  14سم.

يدفعونها عن طيبة خاطر ورضى تام للمالهي والمالعب فيكرر الصحافي

تضمن كلمة افتتاحية تحت عنوان (بدء المشروع) جاء فيها:

المسكين الطلب ولكن ليس من مجيب فيضطر اذ ذاك ان ينشئ مقاالت ضافية

(نحمدك اللهم يا من جعلت العلوم مفتاح الحكم ومصباح الظلم وسيرتها اسطع

الذيل واسعة االردان في حثهم وإنخائهم على دفع ذلك المبلغ الجزئي الذي ال

من نار على علم ،ام بعد فلما كانت خدمة العلوم واآلداب والمعارف من اجل

تسوى المطالبة به فنحن فرارا من ان يقبلها احد بهذه الصورة المخلة بشرف

المطالب واسناها وأنفس الرغائب وأسماها حدثني نفسي على انشاء مجلة

الصحافة ومجد القلم االصيل ارتأينا اوال على ان ال نرسل المجلة ألحد لئال

عربية علمية ابتدائية مع قصر باعي لكي تكون سراجا منيرا يهتدي بها العوام،
وقائدا مرشدا لتنوير األذهان وانا عالم حق العلم ان في امامي عقبات كثر،

الدكتور
صباح عبداهلل كركوكلي

يصيبنا ما اصاب اغلب رصفائنا الكرام من االزدراء والمماطلة والتسويف
ولكن خوفا من ان نرشق بسهام المالمة والقذف والتعنيف كما هو دأب بعض

وورائي من الصعوبات ال يشعر بها إال من انخرط في هذا السلك الشريف وقدم

الناس في كل مشروع فانهم يقفون بالمرصاد فاذا زل احد او اخطأ سهوا

على هذا العمل الشاق ولكني قد استسهلت تلك الصعوبات والمشقات عما ينجم من وراء ذلك من بث العلوم والمعارف وتقدم البالد ادبيا وماديا الن

او عمل ما ال يرضيهم انتقدوا عمله واخذوا يصيحون عليه بالويل والثبور

السواد االعظم واعني به العراق لم يفقه حتى االن معنى للعلم واألدب ،ولم ينتبه لحالته التي يرثى لها ويبكي على ما وصلت اليه من التقهقر واالنحطاط

ويلوكونه بآلسنتهم ،فعزمنا اخيرا على ان نرسل العدد االول من المجلة الى بعض محبي المطالعة ومريدي تقدم العلوم واآلداب والمعارف بكل معنى

دما ،وهذا ما جعلني انهض من سباتي العميق وانا ما عليه من قصر الباع وأشمر عن ساعد الجد غير جاهل ما عندي من سقط المتاع الى انشاء

الكلمة لكي يطالعوا على مبدئها ومسلكها فاذا راق في اعينهم ورأوه يوافق ذوقهم ومشربهم ابقوه عندهم وأرسلوا لنا بدل االشتراك واال فليرجعوه

مجلة تلتقح بموادها اولى االلباب والذكاء الفطري من اهل البالد.

من حيث اتى ونحن لهم من الشاكرين).

وقد دعونا مجلتنا هذه بالعلوم وان شئت فقل بخردلة العلوم اوال تيمنا وثانيا هو ان نحذو حذو رجالها النحارير ونقتفي اثرهم في تعزيز العلم ونشره،

ومقاال اخرا بعنوان (الجرائد في بغداد) الذي يختلف اختالفا كليا عن جميع المقاالت التي نشرت في الصحف والمجالت عن الحرية الفكرية بعد االنقالب

وان لم نكن منهم بشيء ألنه ال يوجد بونا شاسعا وبعدا سحيقا بين هذا العاجز وأولئك الفطاحل حتى ان القلم والقرطاس يهتفان بأعلى صوتيهما على

العثماني الذي اطلق العنان لفرسان الكلمة ان يكتبوا في مجاالت ادبية وعلمية شتى وبروز عشرات الصحف في والية بغداد والواليات العراقية

رؤوس المال قائلين:

األخرى ،والتي اعتبرت هذه الحرية ظاهرة لفقدان قيم الصحافة والتي تستحق ان تدرس وتبحث فيها بتمعن ،ومنها من اعتبرتها فوضى تحتاج الى

فدع عنك الكتابة لست منها

ولو سودت وجهك بالمداد

الردع ،منها ما اشارت الى سذاجة موضوعات بعض الصحف وقذف اصحابها بالكلمات والعبارات النابية ،او الى كثرة االخطاء المطبعية فيها ،ولم

ان اسم المجلة االن كما هو ظاهر للعيان اكبر من جسمها ولكن بعونه تعالى سنواصل الليل بالنهار ونحسنها من وقت الى آخر على قدر طاقتنا ونجعلها

يتوانى احدى هذه الصحف بتسمية الصحف االخرى بالجعاالت.

كمجالت العلم الكبيرة وان لم نكن من ذويها كما صرحنا بذلك.

غير ان مجلة خردلة العلوم باركت هذه الخطوة الصحيحة والسليمة واعتبرتها خروجا من عهد االستبداد وتكميم االفواه وعهدا جديدا للحرية وجاء في

وقد جعلنا قيمة االشتراك عن سنة في بغداد عشرين قرشا وفي الخارج خمسة وعشرين قرشا واننا ننصح شبان الوطن العزيز ان يهدوا لمجلتنا هذه

المقال (من ورد بغداد هذه االيام وراى ان فيها وحدها ما ينيف على خمس عشرة جريدة ،ثم قابل بين حالها اليوم وما كانت عليه قبل اعالن الدستور

قيمة االشتراك لكي يمكنها ان تقدم لهم عوضها اجزاء سنتها حتى بهذه الواسطة تقدر ان تخدمهم وترفع شأنهم في االمور االدبية والعلمية معا ولنا

حين لم يكن فيها اال جريدة واحدة وهي جريدة الزوراء الرسمية ،ظهر له الفرق العظيم ألول وهلة بين الدورين وعلم ان سوق االدب قد راج االن

االمل الوطيد ان ادباءنا على اختالف درجاتهم وتفاوت مقامهم ال يبخلون على مجلة علم بهذا الثمن الزهيد واننا نشكرهم سلفا.

بعض الرواج في مدينة العلم والعلماء بعد كسادة الطويل والعريض ،الن كثيرا من القراء قد اقبلوا واي اقبال على المطالعة واقتباس الفوائد من خالل

ونرجو ايضا من علمائنا النحارير ان يشدوا ازرنا في مشروعنا هذا ويأخذوا بيدنا لكي نوسع نطاقه ونؤمل بانهم ال يضنون علينا بنات افكارهم ونفثات

سطور الجرائد وال تسأل عن المنفعة الناجمة من ذلك فبال شك ستؤول الى ترقية ونجاح فائق).

اقالمهم السيالة تلك التي الشك ستأول لترقية ابناء الوطن ماديا ومعنويا).

ويرى الكاتب بان ال فائدة من حمل صور العيوب على االكتاف ونثرها على األكمام والتكالب الشرس على ذكرها وتجسيدها وتضخيمها أحيانا الن

اراد صاحب المجلة ان يتحاشى االسلوب المتبع في توزيع المجلة وهو ارسال نسخ منها الى اشخاص معينين ان قبلوها يعدون مشتركين في المجلة،

الحديث عن العيوب تكريس إلحساس بالعجز عن اإلصالح وان على الجميع العمل بكل اخالص وتفان وممارسة دوره بفاعلية منتجة قدر اإلمكان

ورأى ان هذه العملية ما هي اال طريقة رخيصة إلرغامهم على االشتراك حتى لو كانوا غير راغبين في أالشتراك ولكنه التجأ الى هذا االسلوب مرغما

وعدم التحزب لفئة معينة وترجيح مصالحها على حساب مصالح فئة أخرى وان مجلته ستعمل على لم شمل العراقيين متعددة االعراق وتنشر مبادئ

لكونه اسلوبا متبعا من قبل كل الصحف والمجالت ،وان ال يغرد خارج السرب ليكون خارجا عن ألمألوف كما ان المجلة ال تعمل على شاكلة زميالتها

االخوة والتعاون والسالم ويقول:

بتكفير ذوي االفكار واآلراء الخاصة التي يتنافى مع افكار وأراء العوام ايمانا منها بحرية الرأي ،يقول صاحب المجلة في عرض خطة المجلة:

(ان الباعث إلصدار هذه المجلة الى عالم المطبوعات هو لبث روح االلفة واالتحاد بين جميع العناصر على اختالف الملل والنحل في القطر العراقي

(اننا نرى بعض الجرائد والمجالت تتحامل على اولئك الذين ال يتعممون بعمائم اصحابها وتشن الغارة على الذين ال يتزيون بأزيائهم وتطعن في

خصوصا ،بيد اننا ال ننكر ما لجرائد المحلية السيارة والمجالت من اليد البيضاء والهمة الشماء في تهذيب االخالق وإلقاء النصح واإلرشادات بين

مبادئهم ظلما وعدوانا وأفكا وافتراء مع انهم لم يقترفوا ولم يسيئوا في حقها ،ونحن فرارا من ان نحذو حذوهم ونعمل على شاكلتهم عاهدنا هللا والبشر

الجميع والدأب عن صالح االمة وخيرها وسعادتها وهذا ظاهر للعيان ال يحتاج الى اقامة دليل او برهان الن روح االخوة والمحبة تندفق من سطورها

معا على ان ال نتحامل على احد سواء كان وثنيا ام ماديا ام ال ادريا ام الهيا حتى ،وال ننعت احدهم بكافر وزنديق ومنافق وما ضاهاها الن ذلك مناف

وعدم التحزب لفريق دون سواه ال تميز بين كبير وصغير ،وغني وفقير ،وأمير وحقير ،فهذه الخطة التي خطها لنفسها لجديرة بان يفتخر بها ويقدرها
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حق قدرها كل من له من االنسانية ذرة ومن الحمية الوطنية قطرة).

خير صحتنا ونعمل ما يحسنها ويقويها على ممر االوقات واخص الوسائل وأسهل الطرق في حفظ الجسد صحيحا من باليا االفات واألمراض الوبيلة

الصحافة امضى سالح الذي يمكن استخدامه لخدمة القضية التي يؤمن بها صاحبها شريطة ان يحرص على اتيان الفعل المفيد ،ان كثرة القول ليست

هو ان نعتني كما يجب في الطعام والشراب واللباس والنظافة والرياضة والراحة الكافية واستنشاق الهواء النقي والتعرض للضياء ،والنفور عمل

هامة بمقدار اهمية نوع ما يقال ووضوحه وانبعاثه من الواقع ورفده لتيار الحياة بما يستدعي من صدق ومسؤولية ،وبذلك تكون صحيفته قادرة

يخل باآلداب واللياقة).

على اداء مهمتها كما ينبغي ،ويقول الكاتب:

اعتمدت المجلة في محضر حديثها عن (فوائد صحية) لبعض المواد الطبيعة والألعشاب التي يمكن استخدامها كدواء في تخفيف االالم وعالج بعض

(وال احد في وسعه ان ينكر ما للجرائد والمجالت في عصرنا هذا عصر النور والمدنية من السلطة القوية على اذهان العامة اذا كانت لهجتها صادقة

االمراض على الطب الشعبي الذي كان هو السائد في الممالك العثمانية بسبب تخلف الدولة العثمانية في مجال الطب الحديث عن الدول االوروبية التي

وهي مترفعة عن االغراض والدنايا فاذا نشرت مثال احدى تلك الصحف خبرا عاديا تلقته العوام بكل ارتياح كأنه شيء منزل ال ريب فيه).

قطعت اشواطا مباركة في هذا المجال ،وقلة المستشفيات واألطباء ولم يكن في بغداد سوى مستشفى واحد يدار من قبل موظف صحي ،وهذه المواد

وألجل التأكيد على صحة مزاعمه يستشهد بقول جرجي زيدان في الصحافة والصحفيين فيقول:

واألعشاب واستخداماتها التي ذكرتها المجلة هي:

(وإثباتا لقولنا نقتطف بعض ما فاه به جرجي افندي الكاتب االجتماعي الشهير في الصحف والصحفيين ،ما االم في البيت تربي اوالدها ،وال المعلم

(كيس من الرمل الحار يخفف وجع االعصاب ويريح المبتلى به)( ،ان ماء البورق الدافئ يزيل قشرة الرأس)( ،اذا اكل الملح مع البندق يعين على

في المدرسة يثقف تالمذته ،وال الخطيب على المنبر يخلب الباب سامعيه ،وال الممثل في المسرح يتالعب باذهان الحضور بأكثر تأثيرا في سيرة

الهضم)( ،اذا اخذ قدح من شراب الليمون السخن الصرف وقت النوم فانه يقطع النزلة)( ،قليل من ماء الصودا يخفف وجع الرأس الذي منشأه سوء

المجتمع االنساني من الصحافي في صحيفته ،وال الجمعيات العلمية توسع مدارك أعضائها ،وال النوادي االدبية ترفع مبادئ جلسائها ،وال معاشرة

الهضم)( ،ان قدحا من الماء الحار اذا شربت قبل الطعام يريح االنسان من الغثيان وسوء الهضم)( ،ان المحموم يهدأ ويرتاح اذا مسح جلده مرارا

الجنسين تكسب المرء لطفا وظرفا وأدبا ورقة ،وال الحب العذري يهذب النفس ويدمث الفكر وينزه العواطف ويبعث االدب بأعظم مرقي ألخالق االمة

عديدة باسفنجة مبلولة بماء الصودا)( ،اذا عرق المسلول في الليل فعلى الممرض توقيف ذلك بواسطة مسح الجسد باسفنجة مبللة بماء الملح في

من الصحف الصادقة ،وال االب الرؤوف يدرا عن بنيه الشر ويمهد لهم سبل المستقبل وال الكاهن الصالح يرشد رعيته الى التقى والخير بأشد نفعا

كل ليلة الى ان يزول الرشح تماما)( ،على المغمى عليه يجب ان يلقى على ظهره ثم ان ترخى ثيابه ويترك وحده)( ،ان غرف النوم المعرضة للهواء

للجمهور من الصحافي المستقيم ،وال الطبيعة بجميل مناظرها وأريج ازهارها بانزه لفكر المتعلم واسر لخاطر المتهذب من الصحف بجميل مواضيعها

والنور تمنع كثيرا من االمراض كوجع الرأس وانحطاط القوى وغيرها)( ،اذا كانت االقدام تعرق كثيرا فعالجها هو ان تنقع الجوارب في محلول البورق

وتفنن اساليبها وسالمة تعابيرها ،الطبيعة تهب الصحة والجمال ينقي هوائها وعذوبة مائها وهذه تهب العلم واألدب بثمرات مباحثها وصائب إرادتها

الى ان تشرب جيدا ثم ان تيبس وتلبس وقد قيل ان ذلك مما يقطع رشح القدمين)( ،الفالع اي مرض افواه االطفال عالجه ان تمزج درهما من البودق

وال الشمس في الفضاء تنير الكون وتبث الحرارة في االرض وتبعث جمال الروض والغدير ما فعل من الصحف في الهيئة تنير العقل وتبث الهمة في

مع اربعة دراهم من العسل وتلطخ به فم المصاب).

النفس وتبعث الحزم والعزم واالقدام).

كما تضمن العدد في باب حفظ الصحة وتدابير المنزلية مقاال عن بعض السيل والوسائل التي تفيد ربات المنازل تحت عنوان (فوائد بيتيه لربات

اما (باب تراجم رجال العلم والسياسة) فقد اريد له ان يكون بمثابة سجل يحفظ سير وتراجم للمشاهير في السياسة والعلماء كما جاء في ديباجة المقال

المنزل) جاء فيه:

(لقد فتحنا هذا الباب لندرج فيه سير المشاهير الن في قراءة تراجمهم ما يبعث القارئ على ان يقتدي بهم ،ان فضل االنسان ال يموت معه وسيرته

(الحليب اذا عتق يفسد ويحمض وال يعود صالحا لألكل)( ،ان المكواة اذا صدئت فلتفرك بالشمع والشحم)( ،من اراد ان يزيل رائحة البصل الكريهة

تبقى خالدة الى االبد ،إن الناس يموتون ولكن الحق الذي علموا به والخير الذي عملوه ال يموتان معهم ،عليكم يا رجال العلم والسياسة ان تقولوا

ويجعلها لذيذة المأكل فعليه اوال ان يغليها بالحليب وثم يقليها)( ،ان فنجانا من القهوة ذات المادة الكثيرة يزيل رائحة البصل من الفم)( ،ان الملفوف

الحق وتجاهروا به ولو تزلزلت االرض وخسفت تحت بطون اقدامكم ورعدت السموات وهبطت فوق رؤوسكم بمن عليها من جراء ذلك ،ان السيف

(اللهانة) المسلوق يحلو كثيرا اذا بدل مائه في اثناء السلق)( ،ان اللحم الصلب يصبح رخصا وطريا اذا وضع في ماء الخل بضع دقائق)( ،ان ماء

قادر ان يفصل النفس من الجسد ولكن ليس في وسعه ان يجعل االنسان يعتقد ما كان ينكره وان ينكر ما كان يعتقده).

الخردل ينظف االيادي وينقيها جيدا اذا كانت قد مست المواد ذات رائحة العطرة)( ،ان الشاي البارد اذا وضع منه في دن الخل فانه يحمضه ويجعل

وقد تضمن هذا الباب مقاال بعنوان (السلسلة الذهبية في حياة مدحت باشا الحقيقة) بقلم رزوق عيسى تناول فيه اعمال ومنجزات الوالي مدحت باشا

له رونقا ولذة ورائحة).

عندما كان واليا على بغداد للفترة () جاء فيه:

وفي (باب االخبار والشذرات العلمية) عددا من االخبار العلمية منها (حياة االنسان في خمسين عام) عن احصائية احد الفرنسيين وفيها يلخص

(اما بعد فان العالم العثماني اليوم على اختالف الطبقات والدرجات وتباين المذاهب والمعتقدات مديون لذلك الحر المقدام والشهم الضرغام مدحت باشا

التفاصيل الحياتية لإلنسان ،وكيف يقضي سنين عمره ،وما يستهلكه من الغذاء والشراب فيقول (ان االنسان اذا عاش خمسين سنة يكون قد صرف

محي رمام الدستور ومعزز اركانه وناشر لواء بنوده التي تخفق االن عزا وجبروتا في اطراف المعمورة ،ولواله المسى اليوم كالدابر فانه رحمه هللا

منها في النوم  6000يوما ،وفي الشغل  6500وفي المشي  800وفي التنزه  400وفي االكل  1500وفي المرض  500ويكون قد اكل من الخبز

لما رأى ايدي الخونة المفسدين قد صالت وتطاولت على قطف تلك الزهرة المعطرة اقطار البالد باريج رائحتها الذكية ابرقت في عينيه شرارة الغيرة

 17000ليبرة ومن اللحم  16000ومن الخضراوات والبيض والسمك  4600ويكون قد شرب من السوائل اي الماء والشاي والقهوة والبيرا

والمروءة واستشاط تحمسا من اعمالهم الخرقاء تلك التي تضاد نفسه االبية على خط مستقيم النه كان حيا في ضميره حيا في اعماله حيا في مشروع

والشراب الخ  70000غالونا اي  56000ليبرة)

يحيي معالم الحضارة والمدنية .)......

و(الحصان) وخصاله في االكل فيقول (الحصان يقدر ان يعيش على الماء وحده  25يوما وعلى الطعام وحده  5ايام واذا انقطع عنه كليهما فيعيش

وفي (باب حفظ الصحة وتدبير المنزل) ذكر صحاب المجلة االسباب الموجبة لولوجه الى عالم الصحة ونشره مقاالت وإرشادات صحية دون غيره

 17يوما فقط).

من اصحاب الصحف والمجالت ويعزي سبب ذلك بقوله (قد فتحنا هذا الباب لكي ندرج فيه كل ما يهم العائلة معرفته من امور الصحة ونظام المنزل

وعن (تجدد النخاع) فيسميه خطا بالدماغ فيقول (قال احد علماء االنسجة من االلمان يوجد في المجموع النخاعي ثالثمائة مليون من الثقوب ،وكل

وغيره مما يعود بالنفع الجزيل عليها ويلزم بناء البيت قبل اثاثه فالبيت هو الصحة واألثاث هو العقل والعافية تاج على رؤوس االصحاء ال يراه اال

واحد منها هو الدماغ صغير جدا وعضو بذاته منفرد عن غيره ،وقد قدر ان هذه التجاويف والثقوب يموت منها في اليوم خمسة ماليين ويتجدد بدلها

المرضى ،العقل الصحيح في جسم الصحيح ،الوسخ موت والنظافة حياة).

قدر المقدار المتالشي فيكون االنسان في كل ستين يوما حاصال على دماغ جديد وهو ال يشعر بهذا التجدد العجيب).

ان الموضوع الذي نشرته المجلة في هذا الباب بعنوان (صحة الجسد) لم يكن غريبا حتى على مستوى القارئ فقد ذكر فيه بعضا من اعضاء جسم

وعن النمو السكاني يقول في خبر بعنوان (العالم في ربع قرن)( :يتضاعف عدد البشر في كل ربع قرن ،فلو فرضنا ان الناس ال تموت بل يبقى جميعها

االنسان من دون ان يشير الى وظائفها واكتفى بالقول انها تعمل وفق نظام خاص.

حية في مدة اقل من مئة جيل تضيق بهم المسكونة على رحبها ويصبحون تريليونات عديدة ،يعجز االنسان عن عدها مهما فسح في اجله).

(ان جسد االنسان اشبه بالة (ماكنة) مركبة بأكثر دقة ونظام من الساعة التي يحملها االنسان واشد عقدة وأكثر غرابة من االالت البخارية العظيمة

وفي باب (شذرات علمية) قائمة بأسماء االشجار والنباتات وموطنها ومواقع ظهورها على البسيطة وهي:

تلك التي تقتضي حوائجه ومهماته ،وأدوات الجسد هي االعضاء اعني بها القلب والمعدة والرئة والشرايين والعضالت واألعصاب والعروق الدقيقة

التفاح اوروبا ،كرفس شمال اوروبا ،كستنا ايطاليا ،ترنج بالد اليونان ،خيار الهند الشرقية ،رشاد مصر ،الفجل الحريف جنوب اوروبا ،الفوة الشرق،

والجلد وغيرها فكل واحدة من هذه لها وظيفة خاصة بها تجريها ضمن دائرة محدودة ال تقدر ان تتعداها ،فعندما تكون جميع االعضاء في نظام وترتيب

شجرة التوت العجم ،القراص اوروبا ،الهرطمان شمال افريقيا ،البصل مصر ،البقدونس سردينيا ،الدراقن العجم ،الكمثرى اوروبا ،شجرة الصنوبر

تام فالجسد يكون صحيحا والعكس بالعكس).

امريكا ،الخشخاش الشرق ،الطاطا امريكا).

ولم تكن التوصيات حول حفظ االبدان من السقم في نهاية المقال غريبة ايضا ،وهي معلومات عامة يعرفها القاصي والداني كالنظافة ،والهواء النقي،

واحصائية بعدد الكالب لكل الف نسمة في بعض الممالك ،في بريطانيا  1128000اي بمعدل  38لكل الف نسمة ،وفي ايرلندا  36800اي بمعدل

وبعبارة اخرى ان المقال يصلح ان يكون موضوع انشاء لطلبة الدراسة األبتدائية ،وهذا يدل على جهل كاتبه في االمور الصحية والذي اراد عبثا

 ،73وفي فرنسا  2764000اي بمعدل  ،75وفي المانيا  1432000اي بمعدل  31لكل الف نسمة).

اضافة صفة صحية للمجلة ،والوفاء بما جاء في غالفها بانها مجلة ادبية وعلمية وصحية.

وقائمة بمعدل ضربات القلب االنسان في كل دقيقة والتي ال تخلو من الخطأ فيقول:

(ان الصحة ضرورية ليس لراحة ونشاط الجسد فقط بل لهدوء ورزانة العقل أيضا وعليه فمن اهم االمور هو ان نبذل ما في وسعنا لكي نحافظ على

عدد ضربات القلب للطفل عند الوالدة ( ،)140 -130وفي الشهر االول ( ،)120وفي السنة االولى (  ،)108 -120وفي السنة الثانية (-108
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 ،)90وفي السنة الثالثة ( ،)80 -90وفي السنة السابعة ( ،)85وعند سن البلوغ ( ،)80 -85وعند سن الشباب ( ،)70 -75وعند الشيخوخة

وطأة المرض حتى قطع الرجاء من شفائها فلما رأى ابراهيم ذلك دعى االطباء من وطنيين وأجانب الجل المشاورة ووعدهم ان يعطيهم نصف امواله

(.)60 -65

اذا استطاعوا ان يجدوا لدائها دواء وبعد الفحص المدقق والوقوف التام على علتها قر رأيهم ان ال عالج لمرضها وقال ذلك لها ولقرينها شفاها ،فلما

تميزت هذه المجلة عن زميالتها بنشرها لرواية في صفحاتها االخيرة تحت (باب الروايات) ففي هذا العدد نشرت المجلة رواية بعنوان (فتاة بغداد)

رأى ابراهيم ان حيل االطباء لم تنجع معها سلم اموره الى هللا تعالى ،ففي ذلك النهار دعته زوجته وأوصته لكي يعتني بالطفلة المنكودة الطالع ويلقنها

لرزوق ادناه نص الرواية:

منذ نعومة اظفارها االداب الدينية واألخالق الحسنة ويزرع بذار التقوى والصالح في تربة قليها السليم ويجعله كجنة عدن في النقاوة والطهارة وان

(كان في مدينة بغداد رجل اسمه ابراهيم عريق في الحسب والنسب ،وكان ساكنا في قصر على جانب الرصافة ،وكان ذلك القصر واسع االرجاء

يقلع االشواك الخبيثة التي تنمو حول سياجه ،فأجابها باإليجاب ووعدها بانه يفعل اكثر مما طلبت وابتغت ثم قالت له لقد علمت بانك تحبني النك لم

امامه المروج الخضراء حيث خفيف االشجار وخرير االنهر وتغريد االطيار تطرب الناظر وتسر الخاطر ولكن هذه المناظر االنيقة لم تكن اال لتزيده

تكسر وصيتي بل قبلت ما اوصيتك به فاآلن اموت قريرة العين مطمئنة القلب.

كربة وتنغص عيشه ،النه كان قد طعن في السن وشعر بقرب االجل ولم يكن له خليفة ،فأحب ان يموت مطمئن القلب بوجود من يحيي اسمه من بعده

وفي اليوم الثاني عندما علمت ان منيتها قد قربت لتترك هذا العالم الفاني استدعت الطفلة وقبلتها وركعت على سريرها وصلت من اجلها قائلة يا الهي

ويقوم بسياسة امالكه الواسعة وثروته الطائلة.

لقد قضت ارادتك االزلية ان افارق هذه الدنيا وابنتي صغيرة جدا ولم تسمح لي بان اتمتع برؤيتها عندما تترعرع لكي القي عليها االرشادات والنصائح

فبقى مدة من الزمن وهو على ذلك الحال مضطرب البال قلق الخاطر ال يهنئ له عيش ،وكان له زوجة اسمها اديبة فكانت تلك المسكينة عندما يقع

التقوية حتى تشب على الفضيلة وتشيب عليها ولكن اسألك اللهم ان تمنح والدها العمر الطويل لكي يمكنه عوضي ان يدربها في سبيل خوف اسمك وال

نظرها عليه تراه كئيبا حزينا متشرد االفكار تجلس الى جانبه وتأخذ بتخفيف احزانه وإشجانه بعذوبة كالمها التي كانت تنزل على فؤاده المتصدع

يكون للشر والفساد نصيب فيها ،وعزه برحمتك لكي يستطيع ان يتحمل لوعة الفراق واطلب من جودك ان تجمعني وإياه وطفلتنا هذه في دار البقاء

كمرهم شاف وكانت ايضا تسرد على سمعه اخبارا شتى سارة تحمله على االعتقاد برحمة هللا الواسعة ،والنه كان يحبها محبة االلهة كان يتظاهر

حيث ال بكاء وال حزن وال مرض وحيث يد الموت ال تقوى على تبديد شملنا فاسمعني واستحبني لمجد اسمك القدوس.

كمن سرى عنه.

ثم التفتت الى الطفلة وقبلتها ثانية والدموع تهطل من عينها وقالت لها استودعك يا عزيزتي ومهجة قلبي بيد العناية االلهية لكي تراقبك من المهد الى

وفي ذات يوم بينما هو جالس في حديقته الغناء مر به طبيب نطاسي فرأى عالمات الحزن والكابة بادية على محياه فبعد التحية سأله قائال :ما لي

اللحد ثم تلجلج لسانها وثقل ولم تعد قادرة على الكالم فجاء ابراهيم وأسندها بصدره فلما رأى صفرة الموت علت وجنتها وعيناها الجميلتان غارت

اراك ايها الشيخ مصفر اللون هزيل الجسم خائر القوى قلق الباب مضطرب االفكار وعهدي بك من االغنياء العظماء الكبار الذين ال ينقصهم شيء

من حجاجهما وفقدتا بهائهما وضعها على سريرها لكي تستريح فنامت وبعد بضع ثوان فتحت عينيها السوداويين فنظرت ابراهيم واقف عند رأسها

من امور هذه الدنيا.

فمدت ذراعيها وقبلته ثم رفعت يديها الى السماء قائلة لتكن مشيتك يا هلل فانا اخضع لقضائك احفظ زوجي وابنتي الطفلة ثم ضمت ذراعيها وبعد ذلك

ابراهيم – لقد نطقت بالصواب ايها الطبيب الحاذق الن هللا قد خصني بقسم كبير من حطام الدنيا ولم ولم ينقصني منها بشيء سوى من يقوم بعدي

ببضع ثوان لفظت روحها وهكذا ذهبت شهيدة الحبل والوالدة.

ويخلد اسمي بنسله وبنيه بذريته ،وبما اني شيخ كما تراني االن وقد كادت شمس حياتي تغيب فمن جراء ذلك اذوب حزنا وغما.

وال تسال عن حزن ابراهيم وبكائه المر وانتحابه عند موت زوجته فلعن تلك الساعة االي قابله بها الطبيب وكان يفضل ان يبقى بدون نسل من ان

الطبيب – ولماذا ال تذهب الى احد االطباء الماهرين وتعرض عليه داءك هذا لعله يجد له الدواء.

يفقد تلك الزوجة الفاضلة ولكن ماذا ينفع الندم بعد ما زلت القدم وكان كلما يتذكر ما كانت عليه من الصفات الجليلة والمزايا الشريفة يزداد بالنحيب

ابراهيم – اسمح لي يا حضرة الطبيب ان اقول ان دائي عضال وليس يوجد له دواء البتة وبعبارة اخرى هل يوجد يا ترى دواء للعقر والعقم؟.

والعويل والنوح فجميع من حضر اخذ يقاسمه احزانه ويشاطر كآبته حتى ان الجماد شاركه مصابه والدار شاطره في رد صدى اشجانه.

الطبيب – ال تيأس من رحمة هللا وال تقنط من جوده بل اصغ لما اقول.

فلما انتشر منعاها اال وتقاطر االهل واألصحاب وشقوا الجيوب وقرعوا الصدور على تلك البلية الدهماء والنازلة الشعواء والداهية الدهياء فاحتشدت

ابراهيم – كلي آذان صاغية لكل كلمة تخرج من فمك.

الجموع عقب ذلك في دار ابراهيم لنقل الجثة فلما اتموا كل ما يلزم حملوا النعش المزين بالورود والرياحين الى المقبرة وكانت الطرق غاصة بالناس

الطبيب – قدر درست الطب في االصقاع االوروبية على احسن اساتذتها ولي مهارة تفوق التصور بهذا الفن فإذا اردت ان تحصل على ولد فتعال بكرة

وشرفات البيوت والشبابيك واألبواب مفتوحة لترى ذلك الموكب المحزن المشيع من الجمهور فوقف ذلك الحشد في ساحة المقبرة العظمى ثم سار الى

انت وزوجتك الى محل الطبابة وسترى صدق مقالي.

من هناك الى المحل المعد لدفنها ورأى ان الرمس حاضر فوارى تلك الجنة الهامدة في التراب على رجاء قيامة االجساد واخذ الناس يستمطرون وابل

ابراهيم – اذ صدق فالك وصحت نبوتك فأغمرك بالعطايا النفيسة ولن انسى فضلك وأفضالك ما حييت.

الرحمة على روحها الطيبة العنصر ويطلبون من هللا ان يلهم قرينها الصبر والعزاء لكي يمكنه ان يتحمل ذلك المصاب االليم وهكذا ارفض الجمهور

الطبيب – ليس ذلك مرادي بل جل قصدي هو ان افرج عنك كربتك تلك التي اضرت ضرا بليغا بصحتك وبعقلك وال اريد منك سوى اجرتي العادية.

ورجع كل منهم الى بيته يحدث ما سمع عن مزايا تلك الفاضلة ومناقبها االثيلة وأفعالها الصالحة المجيدة تلك التي بال شك ستكون لها خير وزاد

ابراهيم – هذا مما يدل على حسن طويتك وإخالصك واني اشكرك سلفا ثم ودعه الطبيب ومضى الى سبيله.

لآلخرة وقصوا كيف ابنها بعض الكتبة وبينوا افضالها وفضائلها وما كانت عليه من دماثة االخالق ولين العريكة ورقة قلبها وشفقتها على المساكين

فاستحوذ على ابراهيم القلق والنصب طول ذلك النهار واخذ يفكر في قول الطبيب تارة بصدق ما حدثه به ويعلل نفسه باآلمال ويبني القصور والعاللي

والفقراء واآلخذ بساعد المظلومين وكيف بكتها االغنياء والفقراء.

وطورا يكذب ما سمعه منه ويهدم ما بناه ويحسب ذلك اضغاث احالم فلما ضاق ذرعا ولم يتمالك عن ان يضبط نفسه فاتح امرأته بذلك الفكر الذي

فعاد ابراهيم الى البيت حزين القلب مكسور الخاطر منحي الظهر والدموع تتساقط على خديه وهو ال يعي على شيء من شدة الغم والكدر فكان الناس

كان يجول في خاطره وقص عليها ما وقع له مع الطبيب وما دار بينهما من الحديث فسرت غاية السرور وحمدت هللا على ذلك اذي لم تكن تتوقع ان

يعزوه ويسلوه بحوادث وأقوال تشفي صدأ القلب ولكن لم تكن تلك تغني عنه فتيال النه كان قد فقد اكبر مسل وأعظم معز واعز رفيق على وجه هذه

تحصل عليه ولم تكن تحلم به أيضا وطلبت منه تعالى ان يكمل تلك المنية بأسرع وقت.

األرض وكان فقط يردد هذين البيتين:

فلما وافى الليل هجمت عليهما الهواجس والتخيالت فبقينا طول تلك الليلة يتجاذبان اطراف الحديث ولم تكتحل عيناهما بالنوم فلما الح الفجر نهضا

ضاق السبيل على الباكي الحزين فال

عاد الحبيب وال قلب المحب سال

وذهبا توا الى بيت الطبيب وهناك رأياه جالسا على كرسي وأمامه مائدة فوقها كتاب كبير الحجم يقلب صفحاته ،وعندما رآهما ترحب بهما وأجلسهما

يهيج للحــزن فــي احشائــه لهـــب

وكلـما رام اخمــــادا لـه اشتعـلى

الى جانبه وما زال ينثر على مسمعهما االقوال الحاملة على االطمئنان والتصديق بان سيولد لهما بعون تعالى الذي ال يعسر عليه شيء ويسرد عليهما

كل الجراحات يشفيها الدواء سوى

جـرح الفؤاد فال يشفى وكـم قتال
×××

القصص والنوادر المضحكة ثم امر الخادم ان يهيئ الترويقة ففعل كما امره سيده وبعد ان اكلوا قام وادخلهما الى غرفة خاصة ،وبعد الفحص والتنقيب
عرف علتهما وأعطاهما دواء للشرب ،ولكن قبل ان يذهبا اخذ الطبيب بيد ابراهيم وانفرد به وقال له ان زوجتك ستحمل وتلد ولكن يوجد خطر على

نفذ القضاء من اوج ذك المنبر

فاصبر على بلواك اوال تصبر

حياتها في حبلها الن اليافها التناسلية قد تصلبت لكبر سنها ،فتظاهر ابراهيم من شدة فرحه كأنه لم يسمع انذار الطبيب وتنبيهه على مسألة تتعلق

ولقد اتى ما لست تملك بعــده

غيـر البكـاء ولوعـة المتحسر

عليها حياة مالكة فؤاده ،ثم اخذ زوجته ورجع مسرعا الى بيته حامدا هللا على هذه النعمة السنية والعطية المجانية.

وصدر عددها الثاني في كانون االول  1910اضيفت الى غالفه عبارة (كن للحق عبدا فعبد الحق حر) ،وتضمن كلمة شكر من المجلة الى أحدى

ولم يمض شهر على ذلك اال زوجته حامل فدعى الطبيب وأسداه بعطايا سنية تليق بشأنه واولم الوالئم ودعى االهل واألصحاب وفرح معهم فرحا يكل

الصحف من دون ان تسميتها والتي قامت بتقريظ المجلة بمناسبة صدورها ونعتقد انها جريدة صدى بابل التي نشرت تقريظا في عددها ( )66الصادر

عن وصفه اللسان ووزع ريع ماله على الفقراء والمساكين في ذلك اليوم ،ولم تكد تنتهي التسعة اشهر اال ورزقه المولى بابنة آية في الحمال الن

في  6تشرين الثاني  1910الموافق  4ذي القعدة  1328جاء فيه:

الطبيعة لم تبخل عليها بشيء من محاسنها فأعطتها من الوردة حمرتها ومن المهاة مقلتها ومن البان قوامه فدعاها والداها المحبة وأيقنا انها ستكون

(مجلة خردلة العلم هي حبة خردل من العلم زرعها الخولي االديب في روضة علوم العراق ،فنتمنى لها النماء فتصير اكبر بقلة بين بقالت المجالت

فريدة عصرها ووحيدة زمانها لما رأياه على وجهها من امارات النجابة والعفة والطهارة فلنترك الطفلة تنمو في القامة والجمال ونرجع الى والدتها.

العلمية االدبية يقتطف نت مواضيع علومها وفنونها ابناء االدب ثمارا تفيح نشرا وتطيب ذوقا وتلذ طعما لجانيها ممن يعرف للعلوم قدرا ولآلداب

ان تلك الوالدة المسكينة كانت قد تألمت عند الوالدة من جرى تطلب الياف الرحم كما اشار بذلك الطبيب في حينه ،وبعد ذلك ببضع اسابيع اشتدت عليها

منزلة.
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هي مجلة علمية ادبية صحية شهرية لناسج بردها ومديرها المعلم رزوق عيسى في بغداد فنحض القوم االدباء على االقبال على مطالعتها لما حوته

في عنق المارق) الى المجلة ،وقصيدة التهنئة المهداة الى المجلة من ابو الوفاء (ع) فهمي افندي جاء فيها:
تنفس صبــــح العــــلم مسـكا مختــما

فاصبح مـن رياه ذا الكـون مفعـما

يا تائها بفدافــد مـــــــن جهله

واالرض قد ضاقت عليه بذرعها

والح على وجـــه (العـــراق) بنـــوره

فضاء بـه مــن بعـد ما كـان مظلما

ورمـاه دور المستبد بكربـــــــه

دهمــــــاء اذ ال يستطيع لدفعـها

واصلح بين الناس مــا كــــان فاســـدا

وانطلق مـن قد كـان مـن قبل ابكما

اقبل فان العـــــدل انشر صفحه

فاقرأ بها تلـق الرشـاد بطبعــها

وســـود وجـــــه المستبدين جمـــــــة ونـــور حكـــما طالـــما كــان اقتاما

يهديك رونق فكر من له ارخت

وتقيك خـردلة العلـوم بفرعـها).

واطلـق بعـد السجن للناس صحفـــهم

وفكك قيـــد الــذل عنهم وافصــــما

كما تضمن العدد مقاال مطوال عن (حرب القرم) وتأثيرها على الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ،وفي باب تراجم رجال العلم السياسة ،مقاال بعنوان

وراق لعمــــر الحــق للناس وردهــم

فاصبح عذبا بعـــد ما كـان علقــما

(مقدمة المؤلف) وهو مقدمة لكتاب علي حيدر مدحت نجل الوالي والصدر االعظم عن محاكمة والده نشرتها جريدة التايمس ،وفي باب حفظ الصحة

و(خردلــة) في روضة العــــلم اينعت

كماال ومنها الغرس قد طاب مذ نما

وتدبير المنزل مقاال بعنوان (مالحظات دقيقة في الكوليرا) كتبه احد اطباء بغداد بسبب تفشي هذا المرض في بغداد والذي كان يعد من االمراض الفتاكة

سقاها ابن (عيسى) من مناهل فهمه

كأن قـد سقاها مـن نداء ابـن مريما

من المباحث الجليلة التي ال يستغنى عن فوائدها كل لبيب اديب وقد قرضها اوسطه عبد الرحمن البناء بقوله:

انذاك ،وكانوا يسمونه بالهواء االصفر.

بروحي منها نفحة العـــلم مـا ســـرت بـروح بليــد العلــــم اال تعلـــــــــما

يقول صاحب المقال ( ان الهواء االصفر هو علة وبائية ومرض وافد اما من جهة منشئه وكيفية انتشاره فمعرفتنا غير كاملة به ،بيد اننا بواسطة

اذا ما نظرت الطبع في طرس صحفها تخيلت ان االفــق يزهـــو منجـــــما

فحص المجهر واختباراتنا التي نجريها حول فراش المصاب نقدر ان نقرر بعض حقائق راهنة يمكننا بواسطتها ان نبعد عن بيوتنا ذلك الداء الوبيل).

والفاظ ابكــــــــــــــار اذا ما قـــرأتها

تصــورت درا في السطــور منظــما

وعن اسباب المرض يقول( :االسباب التي تعين على انتشار المرض المكروه هي وجود االوساخ وانحالل المواد الحيوانية والنباتية كالقشور والعظام

وحــــرز معــان مـــن ضمير كأنــــه بآيات انـجيــل المسيــــح تطلســـما

المتصاعد منها الفساد ،والروائح الكريهة في االزقة والطرقات التي بجوارها مساكن الناس وعليه فمن اهم االمور في كذا وقت هو حفظ البيوت داخلها

وتصوير افكـــــار يلــوح لناظــــــــر كــأن ثنـــايا شــاذن قــد تبســـــــما

وخارجها نظيفا من االوساخ والزبل بحيث تكون في غاية النظافة.

وتأسيس عـــلم حكمته يــد النــــهى

بتميـز انفـاس الحجى قــد تقومــــا

انه المر اشهر من ان يذكر ان الذباب هي ايضا من الوسائط المعينة على انتقال المرض وانتشاره بين طبقات الناس الن الذباب كما ال يخفى تنقل

وعنها لسـان الحـال الزالــت منشـدا

تنفس صبح العـــلم مســكا مختـما

السم الى الطعام بعد وقوفها على غائط مصاب بالكوليرا ثم تطير وتقف على طعام وماء آخر وآخر الى ما ال نهاية له فاذا على كل من يريد ان ال يذهب

وفي باب الشذرات العلمية( :استعمال المظلة الشمسية)( ،عمر سمك الكراكي)( ،فوائد الكتب)( ،مكاتب العالم)( ،اكبر كتاب في العالم).

فريسة للهواء االصفر ان يتحذر طاقة جهده من اال يشرب اال الماء المغلي بعد تبريده والطعام المطبوخ ،والحكمة في ذلك ان ميكروب الكوليرا كسائر

وفي ختام المجلة كما في عددها االول باب الروايات وفيه رواية (االوهام) بقلم يوسف رزق هللا غنيمة جاء فيها:

الميكروبات فالحرارة الزائدة تهلكه).

(مالت الشمس نحو المغيب واستترت وراء حجاب االفق الصفيق ،وخيمت جيوش الظالم وذرت النجوم والكواكب منتشرة في جو الزوراء الرائق،

ثم يتحدث عن الوقاية من المرض والحمية المطلوبة لالشخاص السليمة عند انتشار المرض فيقول:

ومن هناك بين تلك اشجار النخل الباسقة التي تناطح كبد السماء باغصانها الجميلة كأنها ملكات وربات عز وجالل قد تعالت على رفيقاتها ظهر البدر

(اننا ال نظن يوجد خطر في اكل الفاكهة ذات الغالف السميك والقشر الكثيف كالرمان والبرتقال ونحوهما ولكن مع كله فالحكيم من ابتعد عن اكل

المنير واخذ يتصاعد قليال فقليال حتى بلغ علوا ساميا فتمتعت بمشاهدته االبصار وارسل اشعته الذهبية على نهر دجلة فانعكست االنوار وامتد جسر

الفواكه جميعا في زمن انتشار الهيضة وال ياكل منها غير المطبوخة ،ان البطيخ كثيرا اما يسبب هياج االمعاء وعليه فيلزم ان ال يؤكل ابدا غير ان

المع خيالي من ذهب فوق مياهه العذبة كأنه يريد ان يجمع بين الكرخ والرصافة وما عتم ان هب النسيم الرقيق فتهللت االرواح وانتعشت وابتهجت

الرقي اذا اكل باعتدال فهو ال يضر).

الخواطر وهشت واطلق ارباب الحاسيات البديعة ومعشر الشعراء عنان البصر ليسرح ويمرح في ذلك المشهد النضر.

وعن الوسائل واالجراءات التي يجب ان يتخذها االشخاص الذين يقومون في خدمة المريض وتمريضه يقول:

كانت الطبيعة قد غشت االرض ببساط زمردي وكللتها بتيجان بيضاء تقوم في وسطها خيام ضربت للموسرين والمتمولين يقضون تحتها فصل

(واجب على الذين يخدمون المريض المصاب بالكوليرا ويالزمونه ان يهتموا بامر النظافة غاية االهتمام ،فبراز وقياء المصابين يلزم ان يخلط بالكلس

الخريف الستنشاق الهواء النقي بعيدين عن ضجة االشغال وقالقل االتعاب وترويح النفس من عناء السنة كلها فمن رؤية هذه الخيام تنتقل االفكار

(النورة) او الكاربوليك ويطمرا في مكان عميق في االرض بعيد عن دور الناس واثياب واالغطية ونحوها الملوثة باوساخ المريض يجب ان تحرق

سريعا الى عيشة االباء االولين الذين كانوا ينتقلون بها قبل طور البناء بالصخر والحجارة والتوصل الى تشييد المعالم والقصور الشامخة ،واذا رمقنا

او تغلى).

بأعيننا النهر يخيل لنا معرض ألحسن الوقائع التاريخية االجتماعية تمر القفف والزوارق مشحونة بالمتنزهين وقد جمعت كل منها ادوات الطرب

ثم يدعو الى اخبار الجهات الصحية عند حدوث المرض وعدم كتمانه لكي تتمكن االجهزة الصحية والحكومية اتخاذ االجراءات الالزمة للحيلولة دون

الشرقية الحسنة االيقاع تراها ماخرة عباب المياه ذهابا وإيابا نازلة النهر بالمجاديف وساعدته مسحوبة بالحبال كما كان االمر عند البابليين قبل

انتشار المرض.

ثالثين قرنا ،وبين الذين يمرون ترى العالم الشرقي القديم البسا عراقيته وعقاله ومتبعا عوائده القديمة والعالم الشرقي الحديث النشأة بتقليده العوائد

(اذا اصيب انسان بمرض واشتبه في امره هل هو كوليرا ام غيرها ،فعلى االهل واالصحاب ان ال يكتموا ذلك على الناس بل يسرعوا الى استدعاء

ومباراته االزياء الجديدة والنزالء بأخالقهم وأطوارهم وأزيائهم.

اطباء ماهرين يتوقف الجزم في ذلك والتحقيق على آرائهم ولكن على مالزمي المصاب ان يدفئوا يديه ورجليه بحرام (بالنكيت) ويفركوها الى ان

هذا الوسط الذي كان يحيط بالشاب اميل وهو في مقتبل العمر وشرخ الشباب سليل اسرة عرفت منذ عهد عهيد بدماثة اخالقها واشتهرت بفضلها

يصل الطبيب وحينئذ يجرى االمور الالزمة غير ان كثيرا من الناس لجهلهم او لخوفهم على المبتلى ال يدعون احدا يشعر الى ان يكون قد فات الزمان

وثروتها الواسعة ،وكان جميل الصورة رشيق القد انجل العينين متقد الفكرة ثاقب العقل حسن الشمائل لطيف المعشر وبالجملة قد اجتمعت فيه

ولم يعد مجيء الطبيب يفيد شيئا ما حيث يكون المكروب قد اخذ منه كل مأخذ وتركه على شافة القبر).

المحاسن الطبيعية والفضائل االدبية وقد انهى دروسه هذه السنة في مدرسته الوطنية واخذ الشهادة عن دروسه ونال صاحبنا قصب السبق على

ويرى الكاتب ان الوقاية من هذا المرض ليست من مسؤولية المريض وعائلته وانما هي مسؤولية الحكومة والناس ايضا فيقول:

جميع اقرانه فتعلقت به اطيب آمال اساتذته وافراد آله الكرام.

(على اهل البلد اذا ارادوا ان يحاربوا الكوليرا قبل كل شيء ان يقيموا محجرا صحيا (كورنتينا) النه من االهمية بمكان وال احد يقدر ان يستغنى عنه

عند وقوفه في ذلك المعرض الطبيعي الذي مر بنا وصفه شرع يتأمل في محاسنه التي يرقص لها طائر الخاطر طربا ويهتز لها القلب جذال وما عتم

في كذا وقت فانه يمكن مخالطة الناس الذين قد اتوا من اماكن قد اصيبت بالهيضة فبهذه الواسطة يمنع انتشار المرض من بين السكان ثم بعد ذلك يجب

ان نقلته االفكار بسرعة تحاكي وميض البرق وحولته عن هذا المسرح فاخذ يعمل الفكرة في مستقبله وبنى له في ساحة مخيلته قصورا شامخة

ان يواجهوا انظارهم نحو داخل المدينة ويشددوا االوامر في ابعاد االقذار والتحفظ التام على ماء النهر والعين والبئر لئال يقع فيه شيء من االوساخ

واطوادا باذخة فقال في نفسه:

التي تكون السبب في فساد مائه وتولد الجراثيم المتنوعة فيه ،فطالما االهالي ال تفتكر بهذه االمور وغيرها ال تقل عنها اهمية وال تحلها محل االعتبار

(اني شاب حسن الحبر والسبر قد تيسرت لي اسباب السعادة وأحاطت به احاطة السور بالمعصم ،وتذللت امامي جياد المصاعب وقابلتني الدهر بثغره

والعمل فبغداد ال سمح هللا ستكون عرضة لظهور الكوليرا فيها وغيرها من االمراض الوبيلة التي تدك اركان الصحة وتذهب الحياة والعكس بالعكس).

الباسم فالمستقبل هو لي وطوع بناني ،ولقد يأخذني العجب والدهشة من بعض زعانف الرجال كيف ينسجون النحس الى الزمان فيبيتون العوبة بيد

وفي باب المراسلة والمناظرة :رسالة من يوسف رزق هللا الى المجلة يعلن فيها اشتراكه فيها ومشاركته براوية تقع في ( )16صفحة التي قد عدلها

التقادير جامدين ال يبدون حراكا تحت سماء الصدفة اما انا فأريد ان ابين لهم عمليا ما في افكارهم من االوهام الفارغة وأبدد من جو مخيلتهم سحائب

للنشر في المجالت السورية ولكنه عدل عن قراره فارتئ نشرها في مجلة خردلة العلوم.

التصورات الفرية فاجعل نصاب اعمالي رحلة اقضيها في اربعة اقطار المسكونة اتفقد ما فيها من المناظر الحسنة الهندسة وكلما اتصل اليه االنسان

وفي باب التقريظ واالنتقاد :ورود رسالة العالمة الشيخ محمد سعيد افندي النقشبندي المدرس االول في حضرة االمام االعظم بعنوان (السيف البارق

من الترقي بقوة فكرته وسمو مداركه ،وازور المدن العظيمة في مراكز العلوم وحواضر التجارة فيتسع نطاق معلوماتي وأعاشر ائمة االقوام وأصاحب
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العمدة من الرجال الذين عقدت عليهم المصالح العامة ،وأكثر من التردد الى المنتديات العلمية حيث تراعي حرمة الدين واآلداب وال الو جهدا في
احراز الفضائل االدبية وأتقن فن الموسيقى والرقص اللذين هما من نتائج الحسن والجمال واولع بالتصنيف والتأليف فاكتب المؤلفات التي يستقي من

(( محاكمات صحفية ))

توسيع دائرة اشغال والدي التجارية وافتح محال خاصة بي فتنجح مشروعاتي وأنال القدح المعلى وابتني لنفسي بيوتا زاهية وجنائن عامرة وأسس

محاكمة ابراهيم صالح شكر

مناهلها الصافية رجال القوم ويرتشف من زالل مائها جماعة العلماء ،ثم اطوي ادراج سفري الى الوطن العزيز وأشمر عن ساعد الجد واالجتهاد في
المدارس ودور االيتام واألبنية الخيرية من مستشفيات وغيرها فتذهب شهرتي شرقا وغربا واحصل على مناي ورغائب قلبي).
فبينما كان شابنا يملخ في هذه الهواجس طرق مسامعه صوت يناديه فكان لديه بمثابة مهماز ايقظته من غفلته الطويلة فجمع حواسه وأعار لبه
ليستقصي الخبر فإذا بإحدى العائالت الراجعة من تنزهها تحييه فبادرها بالجواب ورغب اليها كل الرغبة ان تزوره قياما بآداب المعاشرة البغدادية
فلبت دعواه اخيرا وكان بصحبة تلك االسرة ابنة آية في الجمال والذكاء قد تخرجت في احسن المدارس وتلقت تربية حسنة ساعدتها على ترقية
افكارها وتقوية مزية االنتقاد المختصة بالجنس اللطيف فهذه المزية كانت قد بلغت اوج سموها وقمة كمالها وذروة عظمتها في تلك الفتاة اللبيبة.
ولما مرت به بزورقها لمحت على محيا الشباب ما ينبئ انه غارق في لجج التصورات وادى بها االمر الى ذلك من قياسات عديدة بنتها على مناسبات
االحوال والظروف ومركز الشاب وعرفت نوعا ما موضوع فكره ،فكتمت االمر في صدرها وشرعت تترقب الفرصة الالئقة لتبدي رأيها وتظهر ما
تكنه جعبتها من االفكار الصائبة واآلراء الثاقبة بهذا الشأن فدار محور الكالم وحام طائر الحديث وان الحديث ذو شجون واستقر على امر المستقبل
فأخذت االنسة البحث وبدأت بكالم عذب لطيف اللهجة فقالت:
طالما اطلقت العنان لجواد فكري ليقف على كنه حقيقة هذا الموضوع وقرأت المؤلفات الكثيرة التي تشفي غليل الصدور والتي خطها ايدي رجال افنوا
العمر في سبيل التحقيق والتدقيق فأسفرت مطالعاتي على ما يلي:
ان المستقبل لغة زمان يعقب الحاضر وقد تطلق هذه اللفظة على صروف الدهر وتقلباته الحسنة والسيئة التي ستحدث في المستقبل أترى عجبا ماذا
سيكون المستقبل سعيد فيبت تحت موطئ اقدامنا زهورا نظرة يحي شذاها من فارقته الحياة او تعيسا فينصب لنا شراكا في طريقنا فال تتملص من
واحد حتى تسقط بشر منه فتلك االمور يجهلها العرب والعجم كونها مستترة وراء ستر صفيق ال تخرقه نبال العيون وسقيا لمن يقدر على اماطة القناع
عن محياه فان ذلك من المستحيالت الممتنعات ،وسحقا لمن ركن الى مواعيده او نظر اليه بمرآة الحاضر والغائب فان هذه المشابهة قلما تكون كاملة
االطراف مستوفية الشروط واقل منه تصدق وان المستقبل قد اغوى صناديد الرجال واستنزل كبار القواد ،فانهم باتوا يتنعمون على فراش الدالل
فأصبحوا يتقلبون على حضيض المهانة واإلذالل).
هذه المجلة التي كانت تطبع في مطبعة اآلداب لم يصدر منها سوى عددان بسبب عدم رواجها وقلة قرائها ،وأعلن صاحبها احتجابها في اعتذار نشره
في نهاية العدد الثاني من المجلة جاء فيه:
(تعتذر فتاة بغداد من قرائها الكرام النها على وشيك االحتجاب عنهم مؤقتا وستجلس على منصتها غادة حسناء ال تقل عنها طالوة ولذة وفكاهة
لناسج بردها وموشي طرزها حضرة االديب الفاضل يوسف افندي رزق هللا غنيمة الكاتب االجتماعي المجيد وستقضي الفتاة ايام احتجابها في الدرس
والمطالعة واجتناء الفوائد من رياض المدارس العالية وتعود متسربلة بثوب العلم واألدب).

أَقام مزاحم أَمين الباجه جي دعوى على اِبراهيم صالح شكر ,مدير صحيفة األماني القومية بسبب نشره مقاالً في عددها األَول الصادر بتاريخ
 30تشرين الثاني  , 1931حمل عنوان (حفنة تراب على مرقد الباجة جي مزاحم األَمين) التي شن فيها حملة على األَخير عن تصرفاته
عندما كان يشغل منصبا رسميا ,مما أدى الى قيام الباجه جي بإقامة دعوى جزائية على المدير المسؤول للصحيفة ,وأخذت الصحف في ذلك
الوقت تهتم لتلك القضية وتنشر كل ما يتعلق بها ،فنشرت صحيفة األخبار موعد النظر في تلك القضية  ,ونشرت كذلك اسماء ستة وعشرين
محاميا ً تبرعوا للدفاع عن الجريدة ومسؤولها .

وهذا يدحض ما كتب عن اغالقها بان (بعد ان ظهر من المجلة جزءان وكان الجزء الثالث قيد الطبع ،اوقفت حكومة ذلك العهد نشرها ألن صاحبها

عقدت المحكمة جلستها االولى برئاسة شهاب الدين الكيالني ،وأكتظت قاعة المحكمة بالمستمعين من المحامين ورجال الصحافة ووجوه
البلد ،األَمر الذي دفع وكيل المدعي العام وممثل الشرطة الى مطالبة المحكمة اِجراء المرافعة بصورة سرية كون موكلهم من الشخصيات

العثمانية ،وحاكموه بانه احد االفراد الذين يحاولون اثارة الرأي العراقي العام ضد السلطة التركية وقد دافع عن نفسه دفاعا صادقا وأورد البراهين

المهمة في البلد ,وقد أعترض علي محمود على اقامة الدعوى بصورة سرية معلالً ذلك بأن القانون ال يفرق بين الوزير وغيره ،وإنّ الناس
سوية امام القانون ،إال أَن الحاكم رفض اعتراض المحامي وقرر اجراء المرافعة بصورة سرية ،خشية على األَمن والصالح العام ،حسب

كتب مقالة في صدرها بعنوان «نهضة البالد العربية ومطالبتها باالمركزية» فقامت قيامة االتحاديين من ترك وعرب واتهموه بالمروق من الجامعة
واألدلة على خالف ما اشيع عنه ،ومن قوله :ان فكرة االستقالل الداخلي لألقطار العربية نشأت اوال في االستانة وقال بها البرنس صباح الدين ابن
شقيقه السلطان عبد الحميد الثاني ،وقد برئت ساحته من التهمة التي نسبت اليه وهي التآمر على سالمة الدولة وتفكيك عرى اتحادها).
()1

رزوق عيسى

(1940 -1881م)

تسويغ الحاكم.
لم تصدر المحكمة قرارها في جلستها األَولى  ,إذ أَجل النظر في القضية مرات عدة حتى صدر قرار المحكمة في  15تشرين الثاني 1931
القاضي بالحكم على ابراهيم صالح شكر بالحبس لمدة سنة واحدة ،وعلى عبد الرزاق شبيب بالحبس لمد سته أَشهر وقد ترك ذلك الحكم أثراً

والثانوية في المدرسة االنكليزية وتخرج فيها عام  ،1900وعين كاتبا في احدى الشركات في البصرة ولم يستمر عمله هناك كثيرا ،عاد الى بغداد

بليغا ً في نفوس المحامين مما أدى بوكالء المتهمين أن يَرفعوا طلبا ً إلى محكمة االستئناف طالبين نقض الحكم ،وتحديد العقوبة  ,وذلك دفع
وكالء الدفاع الى صياغة الئحة استئنافية تضمنت عدة اعتراضات منها اعتراضهم على قيام المحكمة اجراء الدعوى بصورة سرية ،وذلك
ينافي المادة (  )72من القانون األساسي العراقي التي صرحت باجراء جميع المحاكمات بصورة علنية ،اال إذا وجد سببا ً يدعو إلى المحاكمة

بغداد من قبل االنكليز عام  .1917وعين مترجما ومعاونا للحاكم السياسي البريطاني ،ثم عاد الى سلك التعليم مرة ثانية وعمل معلما في مدارس عدة

السرية ودافعت الالئحة االستئنافية عن موكليها في التهمه الموجهة اليهم،
وقَد نَجح وكالء الدفاع في مسعاهم ذلك ،إذ صدر يوم  29تشرين الثاني  1931قرار المحكمة الكبرى بالحكم الذي أصدرته محكمة جزاء

ولد رزوق عيسى زكريا في بغداد عام 1881م من عائلة نزحت من الموصل وسكنت بغداد ،اكمل دراسته االبتدائية في مدرسة االتفاق الشرقي،
وعين معلما في المدرسة االنكليزية للفترة ( ،)1914 -1911وبعد اغلقت المدرسة ابوابها ،عمل معلما في مدرستي السريان والكلدان حتى احتالل
منها مدرسة القديس يوسف ،االليانس ،االتحاد ،السريانية ،كلية بغداد.
اصدر مجلة خردلة العلوم عام  ،1910ومجلة المؤرخ عام  ،1932وله مؤلفات عديدة المطبوعة منها:
مختصر جغرافية العراق.
مرشد الطالب الى قواعد لغة االعراب.

بغداد ،وهو تخفيض العقوبة التي ُح ِك َم بها إبراهيم صالح شكر من سنة واحدة إلى أربعة اشهر ،والمدة التي حكم بها عبد الرزاق شبيب من
ستة اشهر الى شهرين.
ولم يكتف وكالء الدفاع بذلك الحكم فرفعوا الئحة تمييزية الى محكمة التمييز وقد نشرت الصحف تلك الالئحة ,التي نظرت فيها محكمة التمييز
في أكثر من جلسة وفي  19كانون االول  1931أصدرت محكمة التمييز قرارها بنقض حكم محكمة الجزاء ومحكمة االستئناف وتقرر إنقاص
الحكم على ابراهيم صالح شكر الى شهرين وإنقاص حكم عبد الرزاق شبيب الى شهر واحد.
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فضولي ..شاعر الشرق الكبير
محمد طاهر الصفار
وسط حديقة صغيرة ,وعلى مسافة بضعة أمتار من باب قبلة اإلمام

كتب فضولي الشعر باللغات العربية والفارسية والتركية ,وكانت أبرز

ضولي الملقب بـ
الحسين (عليه السالم) ,يرقد شاعر الشرق الكبير ف ّ

المواضيع التي تع ّرض لها فضولي في دواوينه هي مقارعة الظلم

(البغدادي) الذي يعدّه العراق نابغته األوحد في القرن العاشر الهجري,

والظالمين والوقوف إلى جانب المستضعفين ,كما احتوى شعره على

وتعدّه آذربيجان شاعرها األول ,وتك ّرمه وتعتز به أفغانستان وإيران

مواضيع صوفية وفلسفية وفكرية واجتماعية ودينية فكان (نسيجا ً

والهند وتركيا ويجله تركمان العراق.

وحده في الكالم العربي والتركي والفارسي) كما يقول عنه الصادقي

فاألتراك يلقبونه (برئيس الشعراء) ,و(أستاذ الكل) ,و(رائد األدب

وهو من معاصريه ,وقال عنه المستشرق اإلنكليزي هاملتون

التركي) ,وأطلق عليه األديب التركي الكبير عبد الحق صامد ألقاب

جب( :إن فضولي البغدادي لم يجد إلهامه في صفحة من صفحات

(الشاعر األعظم) ,و(شيخ الشعراء) ,و(أعظم شعراء المشرق),

ديوان شاعر فارسي وال تركي ،وإنما وجده في قلبه ،وقد اهتدى

ويحرص أدباء آذربيجان السوفيتية على زيارة قبره في كربالء

بنور عبقريته في تلك الطريق التي شقها لنفسه ،ولم يسر فيها

عندما يحلون في ربوع العراق ,وممن زاره الشاعر الكبير رسول

قبله وال بعده أحد )..وقد اقتبس كثيرون من شعر فضولي وكتبت

رضا الذي كان يعدّه شاعر اآلذرية األكبر وقد أقامت له آذربيجان

عنه كثير من االطروحات والدراسات الطوال وعقدت له الفصول

أكثر من نصب في ساحات باكو .كما أقامت له عام ( )1958مهرجانا ً

وأقيمت له االحتفاالت ,يقول عنه معاصره الشاعر عهدي البغدادي

كبيراً احتفا ًء به قال فيه الدكتور حسين علي محفوظ (األستاذ في كلية

(موالنا فضولي كامل بكمال المعرفة ,فاضل بفنون الفضائل ,ال ن ّد

اآلداب جامعة بغداد) والذي حضر المهرجان إن فضولي( :عنوان

له في بالغته في اللغات الثالث .قادر على صنوف الشعر ,ماهر في

النثر التركستاني) ,و(نابغة العراق في القرن العاشر الهجري) ,كما
أقيم في بغداد عام ( )1994مهرجان عالمي له لمرور ( )500سنة
على وفاته.
إنه الشاعر الكربالئي شاعر العراق والمشرق محمد بن سليمان
الملقب بـ (فضولي البغدادي) (1480ــ1555م) ,والذي ولد في
كربالء ومات ودفن فيها .أما سبب تلقيبه بـ (البغدادي) ,فقيل إنه
سكن بغداد لفترة وعاد إلى كربالء وقيل إن اآلذرييين أطلقوا عليه
هذا اللقب ,ونسبوا أصل فضولي لهم وقالوا :إن أسرته هاجرت إلى
العراق ــ قبل والدته ــ وسكنت في بغداد .فأطلقوا عليه هذا اللقب.
كما إن القول بأن والدته في الحلة وإن أباه كان قاضيا ً يتعارض مع
سيرته وحياته فقد ولد بائسا ً فقيراً ,ويبقى القول بأن والدته في
كربالء هو الراجح ,ويؤكد ذلك ما جاء في مقدمة ديوانه (مطلع
االعتقاد) المطبوع في باكو من قبل أكاديمية العلوم في آذربيجان
ما نصه( :ولد محمد بن سليمان فضولي في مدينة كربالء في عام
 1498ميالدي).
كما يؤيد هذا القول الشيخ محمد حرز الدين في ترجمته ويحدد تاريخ
والدته فيقول( :وتاريخ والدته كما وقفنا عليه إنه ولد في العشرة
األخيرة من القرن التاسع عشر للهجرة النبوية حدود سنة ()894
ويؤثر عنه إنه أقام ببغداد مدة ثم في كربالء ـ الحائر الحسيني ـ حتى
آخر لحظة من عمره) .
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العروض.)..
فضولي في ضمائر الشعراء والكتاب
(فضولي وآثاره)( ,فضولي البغدادي)( ,أمير الشعر التركي القديم)
عناوين لثالثة كتب بثالث لغات مختلفة كتبت عن فضولي وهي:
بالتركية لألديب التركي األستاذ (عبد القادر قره خان) واآلذرية
لألديب اآلذري حميد أراسلي عضو شرف المجمع العلمي العراقي,
والعربية للدكتور حسين مجيب المصري ,كما كتب عنه الباحث
التركي (محمد فؤاد كوبرلو) كتابا ً حمل عنوان (فضولي حياتي
وأثري)
لفضولي ( )12كتابا ً باللغة التركية و( )6بالفارسية و( )2بالعربية
خص منها ديوانا ً بعنوان (حديقة السعداء)
ما بين شعر ونثر وقد
ّ
لواقعة كربالء ورثاء اإلمام الحسين (عليه السالم).
اعتزل فضولي في أواخر حياته واعتكف للعبادة في ضريح اإلمام
الحسين (عليه السالم) وكان يضيئ القناديل في المرقد الشريف
مبتعداً عن مالذ الدنيا ومتاعبها ،وكان يدعو إلى إنصاف المظلومين،
ضل االعتزال والزهد والتبتّل والعبادة وتكريس نفسه لها واالبتعاد
وف ّ
عن الدنيا ومغرياتها ,فكانت كربالء هي أفضل المدن في نظره وكان
يسميها (إكسير المالك) حتى أدركه األجل بوباء الطاعون ودفن في
كربالء في المشهد الحسيني الشريف تجاه باب القبلة.
شاعر كربالء والشرق
حق للعراق أن يفخر بفضولي أكثر من غيره من البلدان ،ألنه في
أرضه ولد ودفن ,وفي ربوعه كان مهاد صباه ,وفي أجوائه تفتحت
وشب على عاداته وتقاليده وأجوائه,
تراتيل شعره األولى ,ونما
ّ

المعري الذي يقول:

وكان لكربالء ــ مسقط رأس الشاعر ــ خصوصية عنده ال تدانيها

ُم ّل المقــــــــــا ُم فك ْم أعاش ُر أُ ّمةً
أُمراؤها
ظلموا الرعيةَ واستجازوا كيدَها

وعلم الكالم ،وتف ّرد في الشعر فعدّه معاصروه بحق (عبقري زمانه)

أُجراؤها

و(وحيد دهره).

فكان يرى مثل ما يراه المعري من أن الرعية ــ الفقراء ــ هم األساس

ورغم أنه كتب الشعر باللغات العربية والفارسية والتركية إال أنه تأثر

في المجتمع ,فهم الذين تنبت الخيرات من أيديهم وهم الذين يزرعون

بالشعر العربي كل التأثر فكتب بالعربية مثل أي شاعر عربي متم ّكن

ويكدحون فلماذا يظلمهم ذوو السلطان؟ ولماذا يمعن الظالمون في

في فنه ,وقد تجلى التأثير العربي كذلك في مؤلفاته التي كتبها باللغات

ابتزاز الفقراء؟ مع أن هؤالء الفقراء هم الذين صنعوا هذه الخيرات

األخرى ،كما تع ّمق في األدب الفارسي وانتهج نهج شعرائه الكبار
فكان ثمار هذا التأثر والتعمق هو ديوانه الذي يع ّد من روائع األدب

؟ فآثر فضولي االنتصار لهؤالء الفقراء مع إنه كان يستطيع لو
أراد ان يكون من أكبر شعراء البالط العثماني أو الصفوي لكنه كان

على االطالق لما تضمنه من غرر الحكم ودرر القول على طريقة

يخاطبهم بقوله:

المعري والمتنبي وسعدي وحافظ وجالل الدين الرومي فتداولت

ال تض ْع ــ أيها الحاك ُم الظالم..

أية مدينة فنهل منها األحكام الشرعية والتعاليم الدينية وسرعان ما
نبغ في اآلداب وبخاصة في الشعر ,فألف في فنون القول والرسائل

األيدي دواوينه وحذا الشعراء حذوه وروى المتأدبون قصائده.

منشا َرك على نخل ِة الزارع !

الفلسفة الشعرية

لتصن َع منها عرشا ً لك..

كان أبرز المواضيع التي تع ّرض لها فضولي في ديوانه هو مقارعة

فقد تع ّهدها من أجلك.

***

صــالحها
أمرتْ بغي ِر
ِ

***

وعدوا مصالحها وهم

الظلم والظالمين والوقوف إلى جانب المستضعفين ,اذ ّ
سخر كثيراً

وينظر فضولي إلى عروش السالطين التي بُنيت على أكتاف الفقراء

من شعره لنصرة المضطهدين وتأثر في ذلك كثيراً بأبي العالء

ستُلِب من عيونِهم فيقول:
نظرة مريبة ،ألن بريقَها ا ْ
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ما تعمل أيّها السلطان..؟
ش سيتحطّ ُم كالسفينة
بعر ٍ

ويقول عنه األديب التركماني فاروق فائق كوبرلو (إن شاعرية

متالئمة مع قابلية فطرية واستجابة لسليقتي وتارة أخرى نضدت

ت جزافا ً ولم تكن محض مصادفات أو جاءت
فضولي البغدادي لم تأ ِ

الآلليء في سلك اللغة الفارسية وقطفت من أغصان شجرتها ثمار

في ذل َك الطوفان

وتمخضت عن ال شيء ،وإنما هي شاعرية شحذتها معارف شتى

القلب).

عيون الفقراء
يتفج ُر من
الذي
ّ
ِ

وعلوم مختلفة اغترفها الشاعر من روافد عديدة ولغات كثيرة

فهو يعترف بفضل العربية عليه ألنه تعلم علم المنطق والطب

ّ
المعذب:
ويتوعّد السالطين بالويل والثبور إذا ابتزوا ما َل الفقي ِر

وفلسفات ذابت روحه بين تالفيفها حتى غدا يسرج المصابيح في

والتنجيم والرياضيات والعلوم اإلنسانية األخرى ودرس التيارات

هو يؤدي إلي َك الضريبة..

محاريب أئمته ،مما أضفى شيئا ً من األلغاز في بعض شعره حتى

الدينية والفلسفية اإلسالمية والشرقية واليونانية وتعرف علوم

فعلى من الضريبة ؟

تركت بال تفسير كطلسم ملغز على غرار شعراء التص ّوف وإن
اختلفت النظرات لدى مريدي بعض الخواص).

وآداب أساطين العلم واألدب الفرس واألوزبك والهند والترك عن
طريقها اللغة العربية.

التي تبت ّز ثمره !!!

ويقول عنه األديب عبد العزيز سمين البياتي( :إن فضولي ـ في

ورغم أن التاريخ لم يذكر لنا كيف عاش إالّ أننا نستشفّ من شعره

كان فضولي ينظر إلى الظالم نظرته إلى المجرم حتى وإن كان أميرا:

نظرنا ـ مصلح اجتماعي ،إذا عرفنا المصلح بأنه ذلك الفرد المنور

إنه كان يعاني من ظلم السالطين للشعب ،وكان يدعو إلى إنصاف

ال تظننّ األمي َر سخيا ً

الذي يدرس أوضاع مجتمعه المنحرفة ويسعى لتقويمها بالوسائل

المظلومين ،وذلك ما دعاه إلى االعتزال عن الناس والتفرغ للعبادة

وال تحسبنَّ عطاياهُ مرسومةً لالعيان

التي يمتلكها كل دارس ألثار فضولي وخاصة شعره  ....إن فضولي

في مرقد اإلمام الحسين يضيء المصابيح فيه ويتأمل السمو الذي

إن إحسانَ المضط ِّر ال يُسمى كرما ً

لم يؤلف كتابا ً مستقالً في اإلصالح االجتماعي إال انه بث أرائه بين

يالزم المكان ويستذكر حوادث كربالء وقد افتتح ديوانه الفارسي

هو مجرم ،وأعيانه جباة....

ثنايا شعره كلما وجد لذلك سانحة من الفرصة فجاءت أبياته في هذا

(حديقة السعداء) بذكر كربالء وهو يناجي اإلمام الحسين (عليه

عاش فضولي كل حياته كارها ً للظلم والظالمين حتى إنه يكره أن

الباب متميزة بأسلوب واضح محكم السبك).

السالم):

يظل َم ابنه فكأنه يقول:
فليختر ابني الطريق الذي يريد لحياته ،وليعتمد على نفسه قبل كل

ويقول عنه الدكتور حسين علي محفوظ( :إن فضولي شاعر عراقي

سالما ً يا ساكنا ً في قص ِر اله ِّم في كربالء

عبقري عظيم انتهت إليه إمارة الشعر ورياسة الكالم).

سالما ً أيّها ال ُمبتلى في صحرا ِء كربالء

شاعر الفقراء

سالما ً يا صابراً لك ِّل مصيبة

كان فضولي أبياً ,ال يدين لظالم ,شامخ الروح ,ال يعرف الذل ,وقد آثر
والشجرة  :أنا

سالما ً يا قتيالً
والظلم والجفاء
بطعن الغد ِر
ِ
ِ

الزهد والعكوف على العبادة بعيداً عن المغريات الدنيوية ,وهو يفخر

والبستان  :الزمان

ت القلوب
ت مع آها ِ
سالما ً يا قتي َل العبرا ِ

بأن يكون لسان الفقراء وشاعرهم ,وال يفتأ يندد بظلم السالطين

زمانكم) ,وقد اعتمد فضولي هذا القول لقيمته وأهميته في حقل

هذا االستنتاج الفلسفي ــ التربوي ــ البليغ الذي كان بعض معطيات
اللوحة ــ القصيدة ــ التي رسمها بجمالية باهرة متدفّقة بالحيوية

سالما ً يا مغرما ً بهوا ِء وما ِء كربالء

وبذخهم وإسرافهم ومجونهم على حساب الشعب يقول في كتابه

بستان الهموم
سالما ً أيّتها الوردة التي لم تفتح بعد في
ِ

لولده:

تتفق تماما ً مع معطيات السيكولوجيا والتربية الحديثة في التربية

(أنيس القلب) :

ضيق كربالء
ت في
يا قتي َل الحسرا ِ
ِ

العالم المظلم
مشيتُ في هذا
ِ
فمررتُ ببستان

المستقلة وتحمل المسؤولية والممارسة ــ سبيالً للمعرفة ــ وهي

(الشخص الذي اعتاد على تناول اللحوم المحمرة والمشويات في كل

كما احتوى ديوانه على قصائد في مدح النبي (صلى هللا عليه

وجبة ويتخم مائدته العامرة باألطايب ينهب أموال الشعب كيف يحنو

وآله) وأهل البيت (عليهم السالم) وله قصيدة طويلة في مدح أمير

غاية النمو وازدهار الشخصية ونضوجها وتقديم العطاء الخصب

شرير النفس مثله على نفوس مزقتها الهموم ؟ وكيف يتألم على

عجائب ال تُحصى
فيها
ُ

وتأديتها دورها في المجتمع الحي المتطور.

االرواح المعذبة ؟ بم يفيدك العرش الذي يعوم ويذهب فوق المياه

ثم يقدم فضولي خالصة تجربته ورؤاه في الحياة فيقول:

المؤمنين (عليه السالم) يقول منها:
ولـي وص ٌّي كـــــــــــــــام ٌل متكفّ ٌل ***

المتقطرة والمترشحة من أهداب الفقراء).

صرفتُ نق َد عمري

ع
ـتور ُ
ُم ِّ

وقد خلف كثيراً من الشعر والمؤلفات فإضافة إلى (أنيس القلب) وهو

أجل رعايتِك
من ِ
واآلن تكا ُد تبل ُغ السما َء طوالً....

بالفارسية ,فله و(حديقة السعداء) بالتركية وهو في رثاء الحسين

الدين جوداً وطــــــــــاعةً
أقا َم بنا َء
ِ
وهــو يرك ُع

ووصف ألحداث يوم الطف ,و(ديوان فضولي) بالعربية والتركية

ف ُعش وحدَك يا بني ..
فإن َ
فرخ البازي ،إذا استطا َع الصيد

والفارسية ,و(شكايت نامة) بالتركية ,و(ليلى ومجنون) بالتركية,

مسيـح
ولي هللاِ وصفا ً وصـــــــــورةً *** ولكنَّ في المعنى
ٌ
عل ٌّي ُّ
ويوش ُع

و(مطلع االعتقاد في علم الكالم) وغيرها من المؤلفات.

خي ٌر له أن يطير

طراوةُ
الشرح من ما ِء سيفِ ِه *** هو األص ُل منه األوليا ُء
غصن
ِ
ِ

على أن أشهر آثاره هو ديوانه بالعربية الذي يع ّد قمة من قمم الشعر

تف َّرعوا

الحكم والقول لما امتاز به من رهافة
العربي حيث أودع فيه روائع ِ

توفي فضولي بالطاعون ودفن حسب وصيته في باب اإلمام الحسين

إذا كنتَ أنتَ اآلفة

شيء ،ألن االعتماد على النفس هو سبيل التربية القويمة ،فهو
يرفض في الوقت نفسه فرض العادات والتقاليد التي تعلّمها على
ابنه مقتديا ً بالمقولة التربوية ــ األخالقية لإلمام علي (عليه السالم)
لزمان غير
التي تقول( :ال تعلّموا أوالدكم كما ُعلّمتم ،فإنهم ُخلقوا
ٍ
نصائح
التربية والمعارف االجتماعية والنفسية والفلسفية فقدمه
َ

ع كبير
زار ٌ
طويل جداً
زمان
يتع ّهد من ُذ
ٍ
ٍ
شجرة
ت األغصانَ واألوراق
سعى كثيراً حتى أخرج ِ
ث ّم طل َع الثمر
وما زا َل يؤتى غذاؤه ويظ ّل على الشجرة
ينضج
ما دا َم فجا ً لم
ْ
فإذا أين َع ...فال ب َّد أن يفترقا

ق ال ُعش ..
ويفار َ

***

تق ٌّي نق ٌّي زاهــــــــــــــ ٌد
فأعطى فقيراً خاتما ً

هذه بعض الدروس المهمة التي ألقاها فضولي في شعره فاقتبسها

الحس ورقة األلفاظ وكرم االخالق ونبل المشاعر ،رغم أنه عاش

(عليه السالم) ولكنه ترك إضافة إلى شعره الخالد من يخلفه ويجدد

وبعد أن يقدّم فضولي هذه المعطيات الفكرية الجمالية الفنية

الدارسون ,يقول عنه الصادقي وهو أحد معاصريه من الشعراء:

في زمن يطغى عليه الجور والظلم ,يقول عن اللغات التي كتب بها:

ذكراه وهو ابنه (فضلي البغدادي) الذي كان من أبرز شعراء العراق

والفلسفية فإنه يستخلص الدرس الذي أراده من رسم هذه اللوحة

(إنه نسيج وحده في الكالم العربي والتركي والفارسي) ,ويقول عنه

(تارة قرضت الشعر بالعربية ،وقد نالت قصائدي اهتمام بلغاء العرب

في القرن العاشر الهجري ،وكان يقول الشعر بثالث لغات ــ كأبيه ــ

الرائعة بإتقان وأمدها بكل مقومات الحياة والخصوبة فيقول:

أمين أحمد المؤرخ الهندي( :إنه فاق لدّاته بالفضل وسبق أقرانه في

أنعم النظ َر في الحقيقة
ِ
الفاكهة  :أنت

قصب السبق
الفهم والذكاء وهو في قرض الشعر باللسانين عل ٌم حاز
َ

وكان يسيراً عل َّي ألن لغة البحث العلمي كانت عندي العربية ،وتارة
قرضت الشعر بالتركية وقد امتعت ظرفاء الترك ببدائع الشعر التركي

وتجاوز الحد).

ولم أكابد ضنكا ً في ذلك ألن أشعاري التي نظمتها بالتركية كانت

فتُقطف الثمرة
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الراحلوان ..
ال يبرحون مواقعهم في ضمائرنا.
الموت حالة طبيعية ونهاية كل الكائنات الحية على وجه البسيطة،

الذي ال يرى ،وفيه هذا النظام الحكيم والدقة الرائعة ،هو الذي يظهر

وكل حي مهما طالت سالمته فانه على الة الحدباء محمول،

بشكل حياة نامية للسنبل وللنبات الباسق المثمر .وهذا يعني ان موت
البذرة هو مبدأ حياة النبات الجديدة ،أزهاراً وأثماراً ..بل هو بمثابة

واستقرارها في عالم البرزخ ،ويراه سعيد النورسي نعمة تفوق نعمة

عين حياته الجديدة ،فهذا الموت اذن مخلوق منتظم كالحياة).

الحياة( .فلو تصورت ان اجدادك مع ما هم عليه من احوال مؤلمة
قابعون امامك حاليا ً مع والديك اللذين بلغا ارذل العمر ،لفهمت مدى

ان مدة بقاء االنسان في الحياة ال يحددها المكان (اينما كنتم يدرككم
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) ،وال يحددها صحة االنسان وعدمه

كون الحياة نقمة ،والموت نعمة .بل يمكن ادراك مدى الرحمة في
الموت ومدى الصعوبة في ادامة الحياة ايضا ً بالتأمل

(فكم من صحيح مات من غير علة ،وكم من عليل عاش حينا من
الدهر) ،وانما لكل اجل كتب َّ
(للاُ َخلَقَ ُك ْم ثُ َّم يَتَ َوفَّا ُك ْم

والموت ليس نهاية االنسان ،وانما هو خروج الروح من االجساد

في تلك الحشرات الجميلة العاشقة لالزاهير
اللطيفة ،عند اشتداد وطأة البرد القارس
في الشتاء عليها).

َو ِمن ُكم َّمن يُ َر ُّد إِلَ ٰى أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي َل يَ ْعلَ َم بَ ْع َد
ش ْيئًا إِنَّ َّ
للاَ َعلِي ٌم قَ ِدي ٌر).
ِع ْل ٍم َ
كما ان عمر االنسان ال يقاس بالسنين

ويرى ايضا (ان الموت في حقيقته

التي يقضيها وهو يمشي ويتنفس بين

تسريح وانهاء لوظيفة الحياة الدنيا،

االحياء ،كثر اولئك الذين يمشون

وهو تبديل مكان وتحويل وجود،

ويتنفسون بين االحياء وهم ميتون،

وهو دعوة الى الحياة الباقية الخالدة

وقلة اولئك الذين ال يمشون ويتنفسون

ومقدمة لها؛ اذ كما ان مجئ الحياة

بين االحياء وهم احياء في القلوب

الى الدنيا هو بخلق وبتقدير إلهي ،كذلك
ذهابها من الدنيا هو ايضا ً بخلق وتقدير

والضمائر لما قدموا من خدمات جليلة

وحكمة وتدبيرإلهي؛ ألن موت ابسط
األحياء ــ وهو النبات ــ يُظهر لنا نظاما ً دقيقا ً

لصالح االنسان واإلنسانية وتركوا
بصمات واضحة يخلدوهم وهم اموات.

وابداعا ً للخلق ما هو اعظم من الحياة نفسها

ففضولي البغدادي الذي فارقنا جسدا

وانظم منها ،فموت األثمار والبذور والحبوب
الذي يبدو ظاهراً تفسخا ً وتحلالً هو في

منذ عدة قرون اال انه ال يزال حديث

الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعالت
كيمياوية متسلسلة في غاية
االنتظام ،وامتزاج لمقادير
العناصر في غاية الدقة
وتركيب

والميزان،
وتش ّكل

للذرات

بعضها

ببعض

في غاية الحكمة
والبصيرة ،بحيث
ان هذا الموت
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مجالسنا ومصدر اختالفنا

في تاريخ ومحل والته ،وروحه حاضرة تطوف من حولنا وكلماته

عقله عن فكرة مضيئة ،ونظر الى ايامه المبثوثة امامه كغربان مدت

الزالت محفوظة في ذاكرتنا ،وكذلك مئات العلماء واالدباء الذين

اجنحتها وتالحق نعيقها فاغتنم وصهره األلم ،والتفت حيال العمر

ارتضوا الخلود من خالل كشوفهم العلمية واألدبية وكتبهم

حول عنقه كأفاعي الغابات ،واخذ صدره يخفق تحت عبء الثقل الذي

ومصنفاتهم التي هي مصادرة نجنح اليها في بحوثنا وكتاباتنا وقد

حط فوقه وهو يلفظ تساؤالته كأنفاس من يعيش آخر لحظات عمره.

صدق رسولنا االكرم (صلعم) حين قال( :اذا مات ابن آدم انقطع عمله

كان حسن كوثر يطمح ان تنفرج تلك السحابة التي انعقدت امام

إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له).

عينيه وهو على مشارف البلوغ ،حين اراد ان يكون شيئا في الوجود

ان حسن كوثر الذي عرفناه شاعرا وكاتبا ،وإنسانا متواضعا وخادما

بعد ان سدت امامه السبل ،ولم ينفرج ثغر الزمان على امل ،وال رحب

لشعبه ووطنه ،كان على شاطئ االنتظار يرقب انبالج فجر العالقات

الناس بمد يد العون اليه ،ال القريب منهم وال الغريب ،اما فاعل الخير

االجتماعية السليمة ،التي تحمل بين طياتها قيمة للقيم ،وتقديسا

فكان على زمنه اندر من ان يرقى الى تصور وجوده انسان.

للحب والصفاء وطهر التعامل ،يرقب ظهور المجتمع الجديد بأطره

كان حسن كوثر تهزه من االعماق جذور شجرة الحب التي غرستها

وغناه ورفاهيته بانتفاء االستغالل والتهميش ،ولكنه لم يرى اال

االيام في اعماق قلبه ،لكنه عبثا ترقب ثمارها واستمطر نقاءها ورجا

ظواهر ينبذها الخلق القويم والعقل السليم ،رأى الشياطين تميل الى

ان يستظل بفيئها ،ولم يجد لمرتسمات البراءة والنقاء والطهر الذي

الزهد والنسك عندما تعجز وتشيخ ،والطيبين يجرون صلبانهم على

زودته بها مثل عليا وتعاليم اجتماعية رفيعة لم يجد لها اثرا ملحوظا

جبال المعاناة بانتظار االنصاف في يوم من ايام الدنيا.

في االرض وبين االحياء.

ولكن بعضهم غير صف الدنيا ليبدو مضحكا مثيرا للعجب اكثر من

ان هيئة تحرير مجلة االخاء التي تحملت اعباء هذه المجلة ارتأت

اإلعجاب ويتابع آخرون سيرهم رابطين حبال آمالهم باإلنصاف

تخصيص ملف خاص عن الشاعر والكاتب الراحل حسن كوثر في

في اآلخرة الى قوة العدل التي ال بد ان تحكم هذا العالم ،ويذخرون

هذا العدد ،وسيعقبه ملفات اخرى عن الراحلين من ادباء وشعراء

الذخائر الى يوم ينصب الميزان ،ويبعث الناس من االجداث ،وترى

في االعداد القادمة ،وفاء لهم وإحياء لذكراهم وعرفانا لما قدموا

االحياء من حملة صلبان المعاناة اولئك يحملون صرر الصبر والعمل

من خدمات في سبيل اغناء الثقافة التركمانية  ...ومن هللا التوفيق.

الطيب ليلقوها في كفة الميزان فتثقل موازينهم.
كان حسن كوثر يطوف من هدأة نفس الى أخرى حامال ثقل عمره
في ليل طويل ،ورفع رأسه في لحظة وضوح انفرجت خاللها سماء
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فلسفة حسن كوثر...
وآراءه في صناعة األدب
الدكتور اورخان بوز قورت
ال بد للكلمة ان تحمل قضية ،وتنتمي الى ارض ومشكلة وشعب،
وتصب في تيار الحياة فتغنيه وتجمله ،واال تكون لغوا ال خير فيه وال
فائدة ،والكلمة سالح يضاهي االسلحة القتالية التقليدية لو استخدم
استخداما مثاليا وبصورة ذكية في رد الخصومة وردع األعداء ،كما
قال الشاعر ابن سناء الملك :
ولــي قَلَــ ٌم في أَ ْن ُملــــي إِن ه َْز ْزتُه
فـــما ضـــ َّرني أَالَّ أَهُـــــــ َّز ال ُمهنَّدا
اذا صال فوق ال ِّ
صرير ِه
س وق ُع َ
ط ْر ِ
صـــدَى
صلِي َل
المشـــرفي لَـــهُ َ
فإِنَّ َ
ِّ
س وهْو داو ُد ساجداً
ُ
ومحراب ِط ْر ٍ
س ِد ْرعا ً ُمس َّرداً
الط ْر َ
وإِن شا َء َحا َك ِ
وال يمكن أن تكون الكلمة فاعلة ،ذات بعد وتأثير عميقين في الناس
اال اذا نبعت من الواقع وتزودت بالصدق والموضعية ،وحملت مهمة
المواجهة بوعي ،من خالل التصاق بالمشكلة العامة التصاق المسئول
عنها الملتزم بها ،التصاق الشريك في حمل العبء.
وعندما يرتضي صانع الكالم لنفسه دور المتنقل على اراجيح اللفظ
دون أن يشغله في ذلك كله هم ما ،وحين ال يوظف قوله لخدمة هدف
ما ،يبقى له ثقل الفراشة ودورها المتواضع ،وال يعود عليه ترجحه
بين االلفاظ اال بالعزلة عن الحياة والناس ،والبقاء في دوامة الكلمات
وأالعيبها ،وال تفضي الى نتيجة ترضي صاحب طموح وقضية.
وحسن كوثر من الذين ادركوا بان صاحب الكالم يمكن ان يصبح
عبئا على نفسه وعلى الحياة واآلخرين اذا لم يكن مدركا للهدف الذي
يتعامل من اجله مع الكلمات ،والغاية التي يكتب من أجلها وعليه يجب
ان يكون عارفا بأساليب التواصل مع الناس ومستلزمات التوصيل
اليهم وغزو مشاعرهم والدخول بمنطق مقبول الى عمق قناعاتهم بما
يريد ان يؤكده او يدعو اليه .فيقول:
القرآن الكريم بالرغم من كونه كلمات ولكن كان له تأثير الصاعقة
وألسنة نار على رؤوس فطاحل البالغة والبيان انذاك وجاء في اقوال
الرسول العظيم صلى هللا عليه وآله وسلم (ان من البيان لسحرا).
والذي عرف عن ادب الكلمة المكتوبة بانها رد فعل لفعل موضوعي او
ذاتي تحاول فيه الكلمة ان تخلق عبر تكويناتها االبداعية حالة موازية
للفعل إما لمجاراته او تجاوزه وهذا ما يتطلب من الكلمة ان تختزن
في داخلها شحنة وقوة للهيمنة على الفعل المولد لها واذا كان هذا هو
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شأن الكلمة واإلبداع في كثير من االحيان فان شأنها في صراعنا مع
االنظمة الدكتاتورية واإلرهاب قد طرحت حالة جديدة ربما تكون غير
موجودة من قبل.
لقد لعبت الكلمة دورين متوازيين يقوي بعضهما البعض اآلخر.
فهي اضافة لكونها رد فعل استوعب حالة البطولة والدفاع عن
الحرية والديمقراطية والتاريخ والحضارة .فانها في ذات الوقت فعالً
كبيراً وقويا ً مسانداً لفعل االنتصار الذي حققه الشعب العراقي على
الطواغيت ،فكانت الكلمات رصاصات وأسلحة تتقدم مع الجماهير
العراقية عبر االجواء الملتهبة باتجاه معاقل الشر والرذيلة كاشفة
عن جوهر الفئات السياسية التي نزلت الساحة وفاضحة لنوايا النظام
السابق وجرائمه مضيئة لالنسان العراقي في زمن النهوض السبل
الموصلة الى حالة االنتصار والتألق كما هي الحالة اآلن في معظم دول
المنطقة في الشرق االوسط.
فكان االعالم بحق جيش كامل ومتكامل ،جيش الكلمة المقاتلة
والشعر والقصة والمسرحية والمقالة واألناشيد وكل القنوات االبداعية
واالعالمية االخرى المقاتلة ...ولعل المتابع يستطيع ان يتعرف بسهولة
على الفعل البطولي الذي يستطيع المعلم واالديب ان يلعبا االن سواء
بسواء من خالل تنوير الطريق امام النشء وضمان المستقبل المشرق
لألجيال القادمة.
ان من يعجز عن تقويم االعوجاج وتصحيح االنحراف بالسيف
والبندقية قد تحققه الكلمة النارية التي تصدر مباشرة من القلب
وتنساب دون واسطة الى القلب وما سجلته الكلمة الصادقة والمبدعة
في كل زمان ومكان وما حققته من ك ٍّم هائل عجز تاريخ السيف والقوة
كله ان يأتي بربع ذلك الكم وهذا وحده يعطي للمتابع فكرة عن مدى
المنجز المتحقق من قبل الشعب العراقي الذي ظل يناضل في سبيل
حرية الكلمة وفي مقدمتهم الشعب التركماني وقدم خالل المسيرة
الجهادية نحو الذرى انهاراً من الدماء الزكية ولكن الكلمة التي ظلت
ملتصقة بلسانه لم تفقد بريقها.
في الوقت الذي يسير التركماني نحو اآلمال واألحالم التي طالما
راودته في سالف االيام ويقطع الشارع الساخن والمليء بالمفاجآت
الغير السارة من سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وحتى تفخيخ دار
رمزه ،في ذات الوقت يقود فيه انغام الكلمة لكي تكون رديفا ً لبندقيته
مسجالً من خاللها تاريخا ً حافالً بالبطوالت والحاالت االنسانية الرائعة

التي يمجد فيها القراء في وقت الحق عمق النظر ومفاتيح لحاالت
اوسع مازالت تنبض بحرارتها الكلمات التي خطها االدباء والمعلمون
الذين قاتلوا بالكلمة المبدعة .وأدب االوائل في النهاية هو ايضا ً شاهد
لوقائع قتال الكلمة من اجل فتح افاق ابداعية جديدة في االدب والفن).
ليس عامل العمر معيارا لإلبداع فكم من شباب صعدوا ناصية الشعر
وارتقوا الى اعلى سلم االبداع وظلت اسماءهم تزين صفحات التاريخ
ومنهم الشاعر الفرنسي آرثر رامبو الذي فارق الحياة ولم يكمل
السابعة والثالثين من العمر ،بينما لم يحالف الحظ لكهول قضوا حياتهم
يكتبون الشعر من دون ان يرتقوا السلم األول ،كما ان الكم معيارا
ايضا ،من شعراء كتبوا قصيدة واحدة سلمتهم صكوك الخلود وسجلهم
التاريخ االدبي في سجل الخالدين اهلتهم ومنهم توبة بن الحمير،
ومالك بن الريب ،وسحيم عبد بني الحسحاس ،وابن زريق البغدادي،
وال َم ًّ
نخل اليشكري ،ودوقلة بن العبد المنبجي وغيرهم.
ان الشاعر التركماني عادة يبدأ مسيرته الشعرية بنظم الخوريات
والرباعيات ثم قصائد غزلية وسياسية على وزن الهجا التركية بينما
كان االقدمون يكتبونها على وزن العروض ،وعندما يتقدم به ينصرف
كليا الى كتابة القصائد الدينية والرثاء وقصائد تفوح منها رائحة اليأس
والتوجع واآلهات ،وهذا إن دل على شي فإنما يدل على العواطف
واالنفعاالت الكامنة في داخله يعبر عنها بكلمات او عبارات وصور
شعرية ،وهذه المعادلة تنطبق ايضا على الذين يكتبون شعر النثر او
ما يسمى بالشعر الحر.
اذن فان عامل الزمن يتناسب طريا مع االغراض الشعرية وليس
الشعر نفسه ،وبذلك يكون النتيجة استحالة تصنيف الشعر حسب الفئة
العمرية وهذا ما يؤكده حسن كوثر ويقول
(ال ادري لِ َم يصر بعضهم على أن هناك ادبا ً للشباب او هناك ادباء
شباباً؟! ان هذا االصرار ال شك انه سيقودنا بشكل منطقي الى ان يكون
هناك ادب للشيوخ ايضاً ،وسيقودنا حتما الى ان يكون هناك ادب رجل
وادب امرأة .وعلى قدر معلوماتي المتواضعة الذي اعرفه ان االدب
كفن موهبة يمتلكها بعض الناس دون االخرين وباعتقادي ان الشباب
لو اعرضوا عن هذه النغمة وانظموا الى مسيرة االدب بال دفتر نفوس
يلوحون به بين الحين والحين لكان انفع لهم النهم سيقعون تحت طائلة
اتهام قد يقتلع الكثير منهم من تلك االوصاف الفضفاضة التي يطلقها
بعضهم على بعضهم االخر دون حساب.
فأدب الشباب هو ادب المحاوالت وبعد هذا ايروق للشباب ان يسمى
ادبهم بأدب المحاوالت.
ثم ان هذا الشباب الذي يتفجر بالزهو والكبرياء هل حدثته نفسه بان
يتلمذ للتراث ليبني تحت قدميه قاعدة صلدة يتحصن بها من العاديات...
ال اكتحكم اني رأيت وقرأت الدباء لو هبت عليهم ريح الصبا القتلعتهم
من مواقعهم فكيف بريح صرصر عاتية؟!
اقول هذا وبعضهم راح اكثر مما يستطيع فأخذ ينظر النظريات ويق ّع ُد
القواعد حتى لتخاله فضولي او هجري او فائض ...هذا وحليب
الرضاعة في عالم الشعر واالدب مازالت اثاره على شدقيه.
مسألة بديعة ان يلج االدباء ابواب النقد النهم اصحاب الخلق والنهم
المبدعون والنهم العارفون بادق التفاصيل ...ولكن ...متى يكون ذلك؟
ومتى يحق للشاعر او القاص ان يتحدث في امور كهذه؟ باعتقادي ان

من كان عوده غضا ً ستسحقه دوامة النقد وقد ال تعينه ساقاه على ان
يتفادى السقوط مبعثراً في ازقة النقد.
ال يشترط في الناقد ان يكون خالقا ً وال مبدعا ً للشعر او القصة وتلك
مسألة متفق عليها ...اما الشعراء والقصاصون وكتاب المقاالت فهم
مطالبون بان يبلغوا في االبداع مرتبة يستحقون فيها ان يدعوا شعراء
او قصاصين او كتاب النثر ووقتذاك يكونون قادرين على اتقاء السقوط.
اما الذين مازالت اقدامهم ترتعش في عالم الشعر والقصة وكتابة
المقاالت فهم مطالبون قبل غيرهم بالتريث والسكوت على التوغل في
عالم النقد وتقييم االدباء وإال فقد يقعون ...وقد يصابون بشلل االطفال).
المرأة ال تختلف عن الرجل من ناحية التكوينية والفسلجية وال في
قواها العقلية وانفعاالتها العاطفية ،والتاريخ لم يحفل بالشعراء
الرجال دون النساء ،فالخنساء كانت تجلس في مجالس قومها وتنشد
اشعارها وتعبر عن عواطفها بحرية تامة حتى في القضايا التي
تستوجب الكتمان ،فقد اظهرت رفضها لخطوبة دريد بن الصمة في
قصيدة سمعها القاضي والداني ،وعلمت بها كل القبائل العربية.وحفلت
سجالت التاريخ باسماء شاعرات اللواتي برزن في العصر الجاهلي
(مهد العادية ،عفيرة بنت عباد ،ليلى بنت أكيز ،جليلة بنت مرة ،أمامة
بنت كليب ،هند بنت النعمان ،صفية بنت ثعلبة الشيبانية ،صفية بنت
خالد الباهلية ،جحيفة الضبابية ،أم خالد البميرية ،عشرقة المحاربية،
أم جميل بنت حرب ،هند بنت عتبة ،قتيلة أخت النضر ،أم الضحاك
المحاربية ،جنوب أخت عمرو ذي الكلب النهدي ،الفارعة بنت شداد،
سارة اليمنية.
ولم تكن النساء بغائبات بين الرجال في عصر صدر االسالم ،الذي
تخلف فيه الشعر بصورة ملحوظة بسبب التربية الحديثة ،والداعية
الى نفذ العصبية القبيلة والتفاخر بالحسب والنسب ،واعتبار التقوى
معيار للتفاضل بين الناس ،والى االبتعاد عن الطعن والقذف والهجاء
(ليس المؤمن بطعان وال لعان وال فاحش وال بذي) والرثاء لكون
الموت سنة الهية ومصير كل حي مهما طالت سالمته وانه انتقال
من حياة الفانية الى حياة ابدية وبذلك فقد اغراضه االساسية وهي
(المدح والهجاء والرثاء) قبل ان يعود مرة اخرى الى عهده السابق
في العصور االموية والعباسية والعصور المتعاقبة لهما وكانت المراة
حضورها في ساحات القتال والمشاركة مع الرجل في نشر الدعوة
االسالمية ،وكانت لهن البالغة في الكالم يعجز عنها الرجال ومنها
خطبة زينب بنت على (عليها وعلى ابيها السالم) تخاطب فيها اهل
الكوفة بعد استشهاد اخيها الحسين عليه السالم:
(يا أهل الكوفة ،يا أهل الختل والغدر ،أتبكون ؟ فال رقأت الدمعة ،وال
هدأت الرنة ،إنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً،
تتّخذون أيمانكم دخالً بينكم ،أال وهل فيكم إال الصلف النطف ؟ والصدر
الشنف ؟ وملق اإلماء ؟ وغمز األعداء ؟ أو كمرعى على دمنة ؟ أو
كفضة على ملحودة ؟ أال ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط هللا عليكم
وفي العذاب أنتم خالدون.أتبكون ؟ وتنتحبون ؟ إي وهللا ،فابكوا كثيراً
واضحكوا قليالً .فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ،ولن ترحضوها بغسل
بعدها أبداً .وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النب ّوة ؟ ومعدن الرسالة،
حجتكم،
وسيّد شباب أهل الجنّة ،ومالذ خيرتكم ،ومفزع نازلتكم ،ومنار ّ
ومدرة سنّتكم ؟؟ أال ساء ما تزرون ،وبعداً لكم وسحقاً ،فلقد خاب

27

السعي ،وتبت األيدي ،وخسرت الصفقة ،وبؤتم بغضب
من هللا ،وضربت عليكم الذلّة والمسكنةَ .ويلكم يا أهل
ي
ي كب ٍد لرسول هللا فَ َريتُم ؟! وأ ّ
الكوفة ! أتدرون أ ّ
ي حرم ٍة له هتكتم ؟! لقد
ي دم له سفكتم ؟! وأ ّ
كريم ٍة له أبرزتم ؟! وأ ّ
كطالع األرض
صلعاء عَنقاء َ
جئتم بها َ
سوداء فَقماءَ ،خرقاء شَوهاءِ ،
وملء السماء .أفعجبتم أن مطرت السماء دماً ،ولعذاب اآلخرة أخزى،
صرون .فال يَستَخفّنكم ال ُم َهل ،فإنّه ال يَحفِزُه البِدار ،وال
وأنتم ال تُن َ
يَخافُ فَوتَ الثار ،وإنّ ربّكم لبالمرصاد).
وفي العهد االموية برزت شاعرات كثيرات منهن (ليلى بنت سعد
العامرية ،ميسون بنت بحدل ،حميدة بنت نعمان بن بشير ،ليلى
األخيلية ،الدهناء بنت مسحل ،ابنة الحباب ،أم الورد العجالنية ،أميمة
الدمينية).
وفي العهد العباسي (الحجناء بنت نصيب ،رابعة العدوية ،ليلى بنت
طريف ،علية بنت المهدي ،لبانة بنت علي بن المهدي ،عنان ،آسية
البغدادية ،زهراء الكالبية ،عائشة بنت المعتصم ،شارية ،فضل
الشاعرة ،الزباء بنت عمير بن المورق ،جمل ،أم جعفر بنت علي،
عريب المأمونية ،ثواب بنت عبد هللا الحنظلية ،سلمى بنت القراطيسي،
صفية البغدادية ،تقية بنت غيث بن علي األرمنازية ،شمسة الموسلية).
وفي االندلس (حفصة بنت حمدون ،عائشة بنت أحمد القرطبية،
مريم بنت أبي يعقوب،أم الكرم المعتصم بن صمادح ،أم العالء بنت
يوسف ،خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافري ،قسمونة بنت إسماعيل،
الغسانية البجانية ،والدة بنت المستكفي ،اعتماد الرميكية ،مهجة بنت
التيابي القرطبية ،نزهون الغرناطية ،أمة العزيز ،بثينة بنت المعتمد
بن عباد ،هند ،أم الهناء بنت عبد الحق بن عطية ،حفصة بنت الحاج
الركونية ،الشلبية ،عائشة الإلسكندرانية ،حمدة بنت زياد ،أم السعد
بنت عصام الحميري)
فتصنيف شعر النساء بعيدا عن شعر الرجال تحت عنوان (الشعر
النسوي) ما هو اال انعكسا من االنعكاسات المجتمع الفحولي ،وتغليب
دور الرجال وتقليص لدور النساء في المجتمع ومكانتها وامكانياتها،
وهذا التصنيف حتى لو جاء من باب التبجيل فانه يدل على تخطيها
للمعوقات التي تعترض سبيلها للبلوغ الى مرتبة الرجال.
اما لحسن كوثر فله نظرة مختلقة فانه يرى بان المرأة هي مصدر
الهام الشعراء ،ويرها لغزا ال يفك غموضها اال العالم باسرارها ،وبحرا
متالطمة االمواج ليغوص في اعماقها اال من يتقن فن السباحة واال فقد
غرق ،ويستشهد بقصص ووقائع تاريخية ليبرهان ما ذهب اليه ،من
دون االشارة الى االدب النسوي ويبدو لي انه يرى بان الشعر وحدة
واحدة ال يمكن تجزئته الى ادب نسوي وادب رجولي كما يرى بان ليس
هنالك ادبا للشباب فيقول:
يقال ان آدم ابو البشر هو اول من قال الشعر ،قال في مصرع احد
ابنائه على يد أخيه...
( تغيرت البالد ومن عليها فوجه االرض مغبر قبيح) ...
لقد خلق هللا آدم ( عليه السالم ) لكي يطمئن البشر الى ال عبثية
العالم ولكي يطمئن البشر الى شيء يستكنون اليه ...ولكي ال يظلوا
مؤرقين ...كيف بدأ الخلق وكيف بدأت الحياة وكيف وجد العالم ...؟!
هذه االسئلة مازالت اجاباتها ناقصة...
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لقد أغوت حواء آدم فأخرجه هللا من الجنة ،بعد ان كاد له الشيطان...
االنسان ال يود ان يظل معلقا ً في فراغ ...لكنه يحب ان يحتمي بسقف
البيت ...ان يحتمي رجل بأمرأة ...ان يحتمي شخص بشخص...
ان يحتمي رجل بامرأة بمعنى ان يقدم له الحب ،هذا النوع من
االحتماء وليس االحتماء بمعناه الدفاعي البطولي...
واعتقد ان الشعر كان وسيلة آدم الغواء حواء...
ودعنا نسلم ان اجمل االشياء على هذا الكوكب هي المرأة ،المرأة
بصفتها زوجة وحبيبة وعاشقة وأنيسة ،اما بصفتها ام فذاك شيء ال
مثيل له ،كل هذه االشياء تستطيع ان تجمعها بما يسمى بالمرأة ...هذا
الكائن الغريب غير المفهوم الخرافي المدهش !! هذا الفرح المختلس..
كيف يمكن ان نتقبل العالم بدون إمرأة ؟!
الجحيم الجحيم بعينه ..هذه المخلوقة التي تنز بالشعر ..ما ان
يصادق رجل امرأة حتى تثير في نفسه الكوامن والدوافع ...دوافع
الرغبة تلك الدوافع كلها استفزازية للشعر.
ما ان يحب رجل امرأة ويعشقها ويتغزل بها فانه يكون قد دخل عالم
الشعر ولكن كل حسب مستواه الثقافي واالجتماعي.
الشعر نوع من الجنون واذا لم تكن في لحظات الكتابة الشعرية
تقترب كثيراً من هذا الجنون وهذه الرؤية التي تنعدم فيها الفروقات
بين االشياء ،بين االسود واألبيض واألحمر واألصفر ...هذه اللحظة...
لحظة الال تحديد هي لحظة الشعر ...ان تكون موجوداً وال موجوداً،
ان تكون حيا ً وال حي ،ان تشعر وال تشعر ...لحظة صافية اقرب الى
الوجد الصوفي ،اقرب الى السمو والكشف منها الى الوعي الن الوعي
سيدخل في العالم القبح ايضا ً ! اما لحظة الكشف التي هي لحظة الشعر،
فهي اقرب كثيراً الى لحظة الجنون منها الى لحظة الوعي ...الوعي
محاولة للتفسير ومحاولة للتبرير ومحاولة لالحتكاك واالصطدام
واالستفزاز واالختالق ،اما الشعر ،فهو لحظة السالم الدائمة.
وباعتقادي لوال المرأة لكان االنسان وحشا ً !! فالشعر لغة عذبة
لمغازلة المرأة وتثقيلة في مقارعة االضداد ومنازلة االنداد...
المرأة هي التي تستطيع ان تستنزف االنسان ،وتستنزف هذه الطاقة
الهائلة ،هذا الوحش االدمي المسمى بالرجل وتستطيع أن تروضه كما
يروض العب السيرك االسد !! واذا كانت المرأة غير موجودة حتما ان
العالم سيكون تافها ً ال طعم فيه ،المرأة اعطت لهذا العالم جماله اعطته
النظام والحب..
وحين اكتشفها الرجل استطاع ان يعيد حساباته وان ينظر بشكل
اكثر حضارة وأكثر جماالً لألشياء .هذا الرجل عليه ان يضع زهرة في
هذا المكان من اجل امرأة ستأتي بعد قليل وعليه ان يعدل من وضع
هذا المكتب وهذا الكتاب ،وعليه ان يلبس هذه البدلة ويخلع تلك..
كل هذا من اجل امرأة التي من اجلها يعيد االنسان تشكيل نفسه ،اما
اذا كان االنسان خاليا ً من امرأة او من اهتمام امرأة به ،انه سيكون
كدمية متحركة ! المرأة وسيلة الكتشاف الشعر ،وليس الشعر وسيلة
الكتشاف المرأة فحينما يكتشف االنسان المرأة فهو يكتشف الشعر...
الشعر الحقيقي حينما يكتشف االنسان المرأة فانه يبدأ الطريق الى
الشعر وان لم يكتشفها سيضل الطريق الى الشعر حتى وان كان يتمتع
بأعظم عبقرية..
الشاعر يستطيع ان يُك ّون من اللغة ما يعبر عن اللحظة الهاربة

والتي ال يمكن القبض عليها او باقتناصها فهو يعبر عن لحظة الفرح
والحزن الحقيقيين بلغة حقيقية ،وال يعجز عن الوصول الى هذه الحالة.
واللغة مملوءة بالعباقرة من الشعراء على مر العصور ،والمفاضلة
بين الشعراء الحقيقيين مقبولة ساقطة بل نستطيع ان نقول :
احسن بيت في الفرح للشاعر الفالني وأحسن بيت في الغزل
للشاعر الفالني وأحسنه في المفاخرة او الرثاء او الحزن لفالن.
ولو تأملنا في شعر الصوفيين او المتصوفة نرى جازمين ان هؤالء
الناس هم الذين كتبوا الشعر الشعر ..النهم استطاعوا ان يعبروا تعبيراً
حقيقيا ً عن االنسان او بمعنى ان هذا الصوفي الذي يقول :
نديمي غير منسوب الى شيء من الحيف
سقاني مثلما يشرب كفعل الضيف بالضيف
فلما دارت الكأس أتى بالنطع والسيف
كذا من يشرب الراح من التنين في الصيف
هذا هو الحالج ...حينما تجد هذا الشاعر يمتلك هذه اللغة بالقطع هو
ايضا ً لم يستطيع ان يعبر عن كلما يريد ان يقوله.
وقوله :
انا من اهوى ومن أهوى أنا
نحن روحان حللنا بدنا
فإذا ابصرتني ابصرته
واذا ابصرته أبصرتنا
او كما يقول جميل بثينة:
خليل ّي فيما عشتما هل رأيتما
قتيالً بكى من حب قاتله قبلي
ويرى حسن كوثر بان الكتابة يجب ان تقوم على ارض الواقع ،فهناك
كتب تكتب للتضليل ،وقد طبعت كتب كثيرة وروج لها في انحاء
مختلف في العالم ،وكتب كتب للتظاهر باتقان فن القولـ او رغبة في
الظهور والتظاهر بالمعرفة ،وهناك كتب تكتب لتدخل سوق الصيارفة
وتؤدي الى حصول على المال ،وهناك كتب تكتب إللحاق االذى او
التخويف من طول اللسان وبالتالي تنبه الى ضرورة مراعاة صاحبها
ماديا ومعنويا او الى الناحيتين ،فالكتب التي تحمل قضايا وتنتمي الى
الصدق واالنسانية والخير والبناء ليست موجودة  ..ال  ..انها قائمة
في ارض الواقع تحاول ان تنهض بصرحها عاليا وأن تكون المدية
والمعول وأن ترفع لواءها خفاقا ليثرى في بحر الرايات المزيفة.
ولكن ما يدعو الى ذلك القول هو أن سوق الكالم تعج بالبضاعة
الرديئة وال تسطع فيها الجواهر الثمينة اال نادرا ،والخشية في ذلك
على الناشئة الذين لم تتوصل خبراتهم وآفاق اطالعهم الى تمحيص
القول وتناول الجيد من الكتب والرفيع من الكلمات المكتوبة ،إن هؤالء
سيخضعون الى عمليات تضليل او تهجين تجعل منهم قراء على حافة
فساد الذوق من جهة وعلى مشارف فساد التكوين من جهة اخرى،
الن ملكاتهم ستفتح وتنضج على ما يصيبها من لقاح منثور في سوق
الكالم ،والناشئ ال يقوى على عمليات الفرز ليميز بين الغث والسمين
فبذهب ضحية ما هو مبثوث بين يديه من فن القول ،فيقول:
(البعض يؤلف الكتاب بحكم العادة او المهنة  ...او الرغبة في الشهرة

واالضواء  ,فيقوم بتجميع المصادر وربطها دون ابداع فيغدو الكتاب
رقما ً يضاف الى عبارة (صدر للمؤلف) او اصدر (فالن) ال يترك أثراً
وال يفتح افقا ً وال يعمق وعيا ً ومثلها آالف من الكتب التي تزين رفوف
المكتبات باغلفتها البراقة  ...ومصيرها االهمال والنسيان.
والبعض يؤلف الكتاب بطلب من اآلخرين وعلى وفق رغباتهم اما
لتبرير ظلم ما او تزوير حقيقة معينة او تضليل أمة وشعب وهنا يرتكب
المؤلف جناية تالحقه بعد مماته ويظل الكتاب بابا للعنة على طول
الدهر وقد يؤلف الكتاب طلبا ً للجاه او للحصول على شهادة جامعية او
نيل وجاهة دنيوية وهو في تلك المبررات يفتقد الى نكهة االبداع وسر
المعرفة وامام كل هذه الدوافع تبرز القيمة النبيلة في تأليف الكتاب
عندما تصبح قضية (تأليف الكتاب) قضية حياة او موت للمؤلف.
عندما يكون المؤلف معلما ً المة بأسرها هاجسه االوحد هو تبصيرها
بواقعها وكشف الزيف في تاريخها ووضع مفاتيح الوعي والمعرفة
بيد الناس لتكون مؤهلة الدارة معركتها ضد االعداء – اعداء الحياة –
من المحتلين واالرهابيين ,وفي هذه الحالة يصبح الكتاب نوراً يحرق
الظلمات ويمزقها ويؤسس برنامج عمل الحياة المشرقة .
وقد اليتاح لهؤالء المؤلفين المبدعين ان يروا كتبهم في حياتهم
المليئة بالكفاح وال مراجعة النصوص والوثائق او التردد على دور
النشروالطباعة لعقد الصفقات وجني االرباح  ...وعند ذلك تقوم األمة
بدورها في نشر هذا الفكر بعد رحيل هؤالء المبدعين كأمانة في عنق
االجيال القادمة وهكذا تصبح هذه النوعية من (الكتب) هي الوحيدة
التي تتألق في ذاكرة الناس وتسكن روح الشعوب وتلهمها القدرة
على مواجهة الصعاب  ...وتكون الكتابة في هذه الحالة هي تعبير عن
ضمير أمة ومفصحة عن آمالها المشروعة بعيداً عن مجاالت التجريب
او التالعب في االلفاظ او المزايدة في االساليب .
وتتجاوز هذه الكتب في قيمتها زمنها وتاريخها الى المستقبل ...
وإمامنا (نهج البالغة) لسيد البلغاء امير المؤمنين االمام علي عليه
السالم وهو دستور للحياة المعاصرة وهناك ( ديوان لغات الترك )
لكشغرلي محمود وهناك ديوان (فضولي) وهناك ,وهناك آالف من
النفائس والمخطوطات التي تزخر بها المكتبات التي نقابلها بالجمود
واالهمال ويعكف الغربيون في جامعاتهم على تفكيكها واستخراج
ما بها من كنوز معرفية وإشراقات فلسفية وتوظيفها في انجازاتهم
الحضارية .
هكذا نرى ان هناك كتبا ً ومؤلفين حفرت اسماؤهم في ذاكرة الزمن
ويذكرهم الناس بكل اجالل وإكبار وتلك الكتب تعد ثروة علمية وادبية
تتوارثها االجيال كأي كنز من الكنوز .
وهناك كتب تلد ميتة وال تستحق ان يتعب االنسان عينه في قراءتها و
التفكير في محتواها وانها مجرد فقاعات ال تغني وال تسمن من جوع,
اعاذنا هللا منها ومن مؤلفيها وهو السميع العليم).
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الحب  ...والخيانة  ..وغدر االخوة
((يف قصائد حسن كوثر))
الدكتور صبحي شيخ حسن
االنسان كغيره من الكائنات الحية ال تخلو من انفعاالت والغرائز
والتي هي نتيجة طبيعية للتفاعالت الكيماوية التي تحدث في اعضاء
وخاليا الجسم ،وتكون الهورمونات واإلنزيمات عامال مساعدا فيها
والتي نسميها السلوك وهو في نظر فوريد هو نتيجة لصراع داخلي،
بين دوافع الالوعي ،والرغبات والحاجات ،تختلف باختالف األوقات.
وتختلف من شخص آلخر ،بحكم مقدار الطاقة التي يمتلكها الفرد،
مع مقدار ثابت نسبيا من الطاقة المتاحة في وقت ما .والهدف من
أي سلوك هو الرضى (التخفيف من التوتر أو تحرير طاقة أو المتعة
بحد ذاتها) .والتعبير عن هذه الدوافع سيؤدي إلى صراع مع متطلبات
المجتمع ،وبالتالي للحصول على االرتياح الذي يقدمه التعبير عن تلك
الدوافع البد من البحث عن طرق أخرى للتعبير عنها.
والحب من الغرائز االساسية يولد عند االنسان بالفطرة ،تتجسد في
الفترة االولى في انجاذب الطفل الى امه لتامين قوته وارتماء الى
حضنه الدافئ ثم يغادرها راغبا لينجذب الى الجنس االخر في فترة
المراهقة ويرى في هذا االنجذاب اسباب السعادة ،وهو كذلك اذا احسن
الوسائل والمستلزمات والذي نسميه الحب او العالقة الجنسية والتي
تعد من العالقات االنسانية الناجحة.
على الرغم من تفاوت وقعه على االنسان ،فانه ال يقدر على الحياة
بدون حب ،رغم انه من اسباب االنانية والغيرة المفرطة ،كما تتفاوت
نظرة االنسان اليه كل حسب تجربته الشخصية ،فيرى سي .إس .لويس
«ال يوجد استثمار آمن في الحب .أن تحب يعني أن تكون ضعيفًا.
جرب أن تحب أي شيء وسيضعف قلبك وربما ينكسر .إذا كنت تريد
أن تحافظ عليه دون ألم فعليك أن تحتفظ به لنفسك .ضع عليه غالفًا
أنيقًا واربطه بحذر والصق فوقه بعض الزينة .ضعه في خزانة نعشك
وأنانيتك .داخل النعش حيث األمان والظلمة وانعدام الحركة وحيث
ال وجود للهواء ،سيتغير قلبك هناك ولن ينكسر :سيصبح غير قابل
للكسر ،ال يمكن اختراقه وال إعادته لطبيعته .لقد حصلت على بديل
لمأساة الحب أو على بديل الحتمال مأساة الحب ،إليك اللعنة األبدية،
خذها .هيا إلى المكان الوحيد خارج الجنة الذي تستطيع أن تكون فيه
آمنا من كل أخطار الحب وانكساراته ،هيا إلى الجحيم».
ويرى ليموني سنكيت أن «الحب بإمكانه أن يغير الشخص بذات
الطريقة التي بإمكان األم أن تغير بها طفلها ،وغالبًا بكمية هائلة
من الفوضى ،ويرى دوستويفيسكي الحب قوة جامحة .عندما نحاول
السيطرة عليها تدمرنا .عندما نحاول حبسها ،تستعبدنا .وعندما نحاول
فهمها ،تتركنا خلفها نشعر بالحيرة والضياع» ويرى جيمس بالدوين
أن «الحب ال يبدأ وال ينتهي بالطريقة التي نظنها .الحب معركة .الحب
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حرب .الحب نضوج».
ويرى لوي دو برنير «الحب جنون مؤقت ،يثور كالبركان ثم يخمد.
وعندما يخمد عليك أن تتخذ قرا ًرا وأن تعرف ما إذا كانت جذوره قد
اتحدت ببعضها وأصبح من المستحيل اقتالعها ،أم أنها مازالت ضعيفة.
ألن الحب هو الجذور .الحب ليس انخطاف أألنفاس ليس اإلثارة ليس
إصدار الوعود والمواثيق األبدية ،ليس الرغبة في القبض على كل
دقيقة وثانية في اليوم ،ليس االستلقاء ً
ليل وتخيل محبوبك وهو يقبل
ً
خجل .أنا أخبرك بالحقيقة .هذا كله
كل جزء من جسدك .ال ،ال تحمر
يجعلك فقط واق ًعا في الحب ،وهذا ما يستطيع أنه يفعله أي مغفل آخر.
لكن الحب في ذاته هو ما يبقى بعد اختفاء شعور الوقوع في الحب،
وهذا فن ومصادفة ال تقدر بثمن في نفس الوقت».
اما الحب في نظر حسن كوثر فهو (لسعات النار المخرقة غير انها
لطيفة رغم االمها ،وهو رعشة القلب ودقاته ،والخمر الذي يسكره
ويفقد صوابه فيقول في قصيدته (يا حبيبتي):
يا حبيبتي ...
لو ناديتك
فهو محض هراء
فهل غبت عني
ولو طرفة عين ؟!
حتى اناديك
فانت مالح وجودي
وفي ضيافة نبضي
من الشريان الى الوريد
ورعشة في كل دورة
انت سكري وصحوي
وقطعا ال تنكرين احتراقي
فانت  ...النار
التي بوركت من حولها
من طهرك
تسيل جداول النشوة
يا اشهى انثى.
الخيانة وجدت منذ ان وجد اإلنسان ،فهي من العادات الرزيلة تدعو الى
الفرقة وخيبة االمل ،وانعدام الثقة فيلخص حسن كوثر خيانة االصدقاء
له وهي اكثر وقعا وإيالما من غدر عدو متربص من خالل المقولة
المشهور (حتى انت يا بروتس) المستمدة من قصة مفادها (يُقال أن
يوليوس قيصر القائد الروماني العظيم الذي جلب النصر والفتوحات

لروما قتل في أخر حياته غد ًرا بالرغم من كل إنجازاته لشعبه وبلده،
لكن الطمع والجشع ،وحب السلطة والثروة فتكوا بقلوب بعض القادة
المقربين منه ،وقادوهم الغتياله بخطة شيطانية ،وحتى ال يتهم واحدًا
منهم بقتله أُتفق كليهما على أن لكل واحد من قاتليه طعنة يطعنها له
فيتفرق دمه بينهم .
وكان أخر من طعنه منهم واحدًا من أحب أصدقائه إليه وأقربهم ،وهو
بروتوس ابن ماركوس جونيوس وكان يلقب ببروتس العظيم ،وكان
هو الشخص األقرب إلى قلب يوليوس قيصر حتى قيل أنه كان يعامله
كابنه لكثرة ما أغدق عليه ،ومنحه من األوسمة والمناصب .وقد كان
قيصر نفسه يعتقد بأن بروتس ابنه ألنه في الفترة التي ولد فيها كان
قيصر على عالقة بسرفيليا أمه ،ولعل هذا األمر الذي جعل بروتس
يوافق على االشتراك في تلك المؤامرة ألن قيصر أفسد سمعة أمه ،وقل
في نظر روما ،وفي لحظة القتل حينما نظر يوليوس قيصر في عيني
صديقه الذي كان يحبه وهو يقول  :حتى أنت يا بروتس ؟ فأجابه :إني
أحبك لكني أحب روما أكثر ،فما كان من القائد العظيم إال أن قال  :إذا
فليمت قيصر ،فيقول:
في ليل شتاء دامس
حين غارت نجومه
واحتلك ظالمه
فامتشقت قلبي
واتخذت منه جمال
وانا المذبوح وقتئذ
بسكين المخاوف
ال يستكين المخاوف
فجأة رن في سمعي انين
فعدوت مسرعا
وانا انزف الدمع والحنين
يا الهي انه جرو صغير
انه يتوسل
انه يلعق رجلي ويأمل
خذني لعبة
خذني جعبة
فحملته وال ادري
انني احمل رجس الوثن
ظل يعتاش وجودي
انسة  ..عنوانه  ..الباب
حتى صار له مخلب وشبه ناب
يوما كنت مارا وانا غافل
عن كل شيطان وسافل
فسمعت من خلفي نباحا
هالني حين نظرت ورأيت
انه الكلب الربيب
انه بين جمع من كالب
انه يبغي صلبي كالمسيح
هو ويهوذا توأمان
عندها تذكرت قول قيصر
(حتى انت يا بروتس)
قال ويح نفسي

والخجل يعصره
اغواني من له
وجه شيطان رجيم
انه رجس عظيم
دعني للعار  ..للحسرة وللندم
يحصد الذلة من كان إلبليس خدم
االنسان ابن بيئته ان شاء او أبى وهو مقيد بأغالل العادات والتقاليد
العائلة التي نشأ فيها ،فحسن كوثر نشأ في قرية تسعين المعروفة بحبها
ووالئها ألهل البيت ،وفي كنف عائلة محافظة تنشى اوالدها على القيم
الدينية العالية وتحدثهم بأحاديث القران والسيرة النبوية فتبقى هذه
االحاديث عالقة في ذاكرتهم ،ولذلك فان جنوحه الى استشهاد باآليات
القرآنية في قصائده او االشارة الى واقعة جاء ذكرها في القران امرا
طبيعيا ،وفي قصيدته بعنوان (اخوة يوسف) وهي االشارة الى نار
الحسد والمكر التي اشتعلت في صدور اخوة يوسف عندما علموا
برؤيته انه رأى أحد عشر كوكبا ً والشمس والقمر يسجدون له ،ففكروا
بقتله ثم عدلوا عنه فالقاه في غيابات الجب ،وجاءوا بقميصه بدم
كذب وقالوا يا ابانا كنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب،
يخاطب فيها فيها حساده فيقول:
زخارف من طوفان
ونافورة من حقد
تسعى كالثعبان
سحب الخيانة
في كنانة الشيطان
قطرات من دم الشاهد
تمأل حجبات االخوة القاسطين
همسات غدر
دمعة في المآقل
انظروا
ها قد حطم طير القيود
والثمن البخس
قد هوى في جبهم
وحلم الوليد قد تحقق
انظروا
مطايا الحسد
دمى منهارة
الى الحضيض
سيدي مهال
ان الطريق اليك
انت اشعاع النبؤات
وموئل الشمس والقمر
وأبجدية االيات
انت وليد االنتظار
ومغتسل النجوم
انت بركان الحب
وأهازيج النصر المؤزر
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حسن كوثر  ....وكشف املستور
اوغــــوز قــورقـمـاز
اصبح الكذب وتزييف الحقائق من اجل تحقيق المأرب الشخصية

البر .وإنَّ الب َّر يهدي إلى
(عليكم
دق .فإنَّ
الصد َ
ق يهدي إلى ِّ
ِّ
ِّ
بالص ِ
الجنَّ ِة .وما يزا ُل ال َّرج ُل يص ُد ُ
الصد َ
ق ويتح َّرى ِّ
ق حتَّى يُ َ
كتب عند هللاِ

اننا نلجأ اليه في مناسبات ال نحتاجه اطالقا ،حتى بات كالمنا وما

ب يهدي إلى الفجو ِر .وإنَّ الفجو َر
ب .فإنَّ الك ِذ َ
صدِّيقًا .وإيَّاكم والك ِذ َ
ِ
كتب
يهدي إلى النَّا ِر .وما يزا ُل ال َّرج ُل يك ِذ ُ
ب حتَّى يُ َ
ب ويتح َّرى الك ِذ َ

سمة من سمات المجتمع في عصرنا الراهن ،ومن غرائب االمور
ننطق به خليط من الكذب والمبالغة ،ومن الغرائب ايضا ان المتلقي
يعلم ذلك جيدا ،ولكنه يتظاهر بتصديق ما يسمعه راغبا او مرغما

عند هللاِ َّ
كذابًا).

مجاملة ،وبذلك يكون هو االخر مخادعا لنفسه كما يقول مالكولم

ولكننا نكذب ونتحرى الكذب في حياتنا اليومية من دون ان يردعنا

ماكيرديج (البشر ال يصدقون الكذب ألنهم مجبرون على ذلك ،لكن

القيم الدينية التي نؤمن بها ،والقيم االجتماعية التي تفرض علينا

ألنهم يريدون ذلك) ،حتى هان على الناس امر الكذب وأصبح صفة

احترامها ،وللكذب اوجه عديدة واشكال مختلفة منها المخادعة

مالزمة لهم.

حيث يظن الكاذب ان بمقدوره مخادعة الناس في كل الوقت دون ان

الكذب فعل محرم في جميع الشرائع السماوية وفعل قبيح في جميع

ينكشف امره فهو واهم ال محالة ،كما يقول براهام لنكولن( :تستطيع

المجتمعات ،فاإلسالم حرم الكذب واعتبره طريقا الى الفجور ،وأمر

أنّ تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل وقت ولكنك ال

بصدق الحديث وفيه الصالح في الدنيا والنجاة في االخرة كما جاء

تستطيع أنّ تخدع كل الناس كل الوقت).

في حديث الرسول االكرم (صلعم):

وقد اباح االسالم الكذب في مواضع معينة (في الحرب ،وإصالح
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البين ،وعند الضرورات) ،ولكن ليس بصورة مطلقة ففرض على

انهما متفشيان في اكثر المجتمعات الشرقية المتخلفة ،وبحثت في

مرتكبيه عقوبات معبنة ايضا تبعا للفعل والضرورة وهي (االستغفار،

حاالت الناس بحثا دقيقا فوجدت أن امس ما يحتاجون اليه هو قوة

والتوبة ،والكفارة) كما جاء في سورة المائدة ( :ال يؤاخذكم هللا

لتخفيف الكذب والدجل فهذا الداء منتشر ايما انتشار وهو انواع

باللغو فى إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اإليمان فكفارته إطعام

فمنه السخيف وهو كذب العشاق ومنه الدجل وهو كذب الصحفيين،

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير

ومن التافه والساذج وهو كذب الشعراء ومنه اللئيم وهو كذب التجار

رقبة .فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم

ومنه المكر والخديعة وهو كذب السياسيين ومنه  ..ومنه.

واحفظوا إيمانكم كذلك يبيّن هللا لكم آياته لعلكم تشكرون(.

ومن غرائب هذا الوباء انه يولد مع المرء كما تولد اعضاؤه ،فانت

ومن انواع الكذب المبالغة في تصوير االمور خالفا للحقيقة الجل

اذا امسكت طفال ال يميز الخير عن الشر وأعطيته قدحا ثم كسره

الحفاظ على مكانة معينة التي يطمح لها من دون مؤهالت تؤهله الى

امامك وسألته عمن حطمه  ...انكر انه هو الفاعل فان الححت عليه

ذلك ،او الجل الشهرة واألضواء ولكن سرعان ما ينكشف المستور

اتهمك انت به وبكى وجمع الجيران عليك.

ويعدو عاريا كما يقول سوفوكلس (الكذبة ال تعيش حتى تصبح

ويشب هذا الطفل البريء فال يبلغ العشرين حتى يكون الكذب قد

عجوزا).

احتل عقله وقلبه احتالال عسكريا ال خالص منه وال يعود كذبه للدفاع

والنفاق في قول الحق والخشية من لومة الئم كما وصفهم هللا في
ش ِه ُد للاَّ َ َعلَى
س َمنْ يُ ْع ِجبُ َك قَ ْولُهُ فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َويُ ْ
كتابه ( َو ِمنَ النَّا ِ
ص ِام) ،وغيرها.
َما فِي قَ ْلبِ ِه َو ُه َو أَلَ ُّد ا ْل ِخ َ

واالنتفاع بل يصبح عادة ال بد له في تحويرها كالمشي على القدمين،
ويتساءل االنسان منا ،الى متى يبقى يعيش في دوامة الكذب والدجل،

وقد لخص حسن كوثر من خالل تجربته بعض االمراض والعلل

وازدواجية في التعامل مع الناس من حوله فهو يظهر الحب والتقدير

التي تعاني منها الساحة االدبية في مقاله بعنوان (ال يفل الحديد اال

ألشخاص وفي داخله يضمر الحقد والكراهية لهم ويتمنى ان ال يراهم

بالحديد) حيث يقول:

حتى المنام؟ وعندما يغلق تزاحم االسئلة واألجوبة الخاصة حلقه

(الفرق بيني وبين بعض من زمالئي االدباء فؤق شاسع وكبير ،هم

تماما يرزح تحت كابوس االحتمال على مضض ،والذوبان تحت

يخفون حركاتهم وسكناهم بالتستر الشديد ،وينشرون غسيلهم على

كابوس هذا االحتمال الممض ،احساسا ضمني بانه يسيء بنفسه كل

حبال مشبوهة على مقاسهم ظنا منهم أن ليس بقربهم عين تنظر

يوم اساءات بالغة ،ويدمي حسه الخلقي ويردم قيمه ،وال يشعر بانه

وال اذن تسمع فان لمحوا اثار النجاح مهما كانت ضئيلة ركضوا هنا

ارتكب فعال منكرا او قصر تقصيرا يحاسب عليه الضمير ال الغير.

وهناك مطبلين ومزمرين.

ورغم كثرة التساؤالت وقلة االجوبة وندرة االستجابة فاننا ال نستطيع

اما انا فاختبر ذكائي واصرف وقتي الى ان يستقيم لي االمر وينضج

اال ان نسأل او نتساءل هل نحن قادرون على معالجة هذا الداء الذي

الموضوع الذي ابغي تناوله ثم احاول ان انشره على رؤوس االشهاد

استفحل واستعصى عالجه .فيقول:

وفي نفسي شيء من التردد).

(سأعتصم بالصدق في هذا النهار فلن انطق بكذبة مهما كانت واقف

فيرى ان ما تعانيه الساحة االدبية من كذب ودجل ما هو اال تحصيل

امام المرآة وتتشابك يدأي مهنئا ذاتي على هذا التعهد فيتأملني حسن

حاصل العتياد الكذب وتأصله في النفوس بسبب التنشئة منذ الصغر،

كوثر الذي في الصورة تأمال فيه اشارات التهكم ويقبض على ذقنه

والتي القت بظاللها على سلوك الناس في المجتمع ،ويصنف هذا

بأصابعه كأنه يقول لي أ على بعضنا ايضا ؟! فاخجل من نفسي

الداء الوبيل الى صنوف عدة تبعا لتأثيره على شرائع المجتمع،

واعبس عبوسا جديا واخرج الى السوق او العمل.

ويصف كذب العشاق الذين غالبا ما يثرثرون لكسب ود حبيبتهم

والتقي برجل من معارفي اكرهه لتفاهته وثقالة دمه فيدعوني الى

ويطلقون كلمات توجج نار الحب في القلب ،بالسخيف النه نابع من

احد المقاهي فأكاد أن اكون صادقا ولو كنت كذلك لوجب أن اقول له:

الخوف في قول الحقيقة ،وكذب الصحفيين في نقل االخبار وتفننهم

يا هذا انك رجل تافه وثقيل الى اخر حدود الثقالة فقطرة واحدة من

في تضليل المتلقي بالدجل النه نابع من الهروب من المواقف

دمك الذي يجري في عروقك توازي جبل احد وعرفات ،ولو كان على

المحرجة ،وكذب الشعراء الذين يملكون القدرة على تأليف االكاذيب

وجه البسيطة مائة مثلك لغرقت االرض في بحر لجي وخسفت بمن

من نسج خيالهم الواسع بالتافه ،وكذب السياسيين الذين يسعون الى

فيها فال تعجب اذا كنت ال اطيق رؤيتك وما وقعت عيني عليك مرة اال

الظهور بمظهر جيد لدى اآلخرين الضاء رغبتهم في امتالك وتحقيق

تمنيت أن تهوي عليك صاعقة ال تخلص منك.

ما يكذبون بشأنه بالمكر والخديعة ،وكذب التجار الذين يبخسون

هذا ما يكون من الواجب ان اقوله للرجل لو اني صادق غير اني ال

الناس اشياءهم ويأكلون السحت باللئيم ،حيث يقول:

اقوله ولو صرحت له بما في خاطري الضطرمت بيني وبينه نيران

(اعصى واخطر داء يتفشى في الوسط االدبي هو الكذب والدجل ولو

المشاجرة.

انا ال اتهم الطفل باطال وإنما اسرد ما سرد عن خبرة طويلة).

33

ان يحين وقت مبارزة الشعراء على خشبة المسرح بقصائدهم  ....امسية تارة اخرى) إللقاء قصيدته بجانب المنصة.
بعد جدال ونقاش وعراك على التسلسل ،يطل علينا عريف الحفل وعندما يأتي دور الشاعر الرابع يكون الجمهور منشغال في احاديث
ليعلن عن اسم الشاعر االول في التسلسل بعد الترحيب وذكر اهمية جانبية ونقاشات عقيمة ال ينال الشاعر سوى التصفيق في نهاية
هذه االمسية التي تضم عباقرة الشعر وأمرائه وبرعاية االستاذ القصيدة ،والتصفيق شر البد منه ،فالويل كل الويل لمن ال يصفق
الدكتور ( ....الذي لم يكمل االعدادية) ويقابل بالتصفيق والزغاريد فانه يعرض نفسه للوم والعتاب وربما الى المسائلة قانونية بتهمة
احيانا ،فيقوم الشاعر من مقامه بتثاقل منحيا الظهر يخطو بخطوات الخيانة العظمى لالمة والوطن ،فيقول حسن كوثر:
وئيدة حتى ينتهي خلف المنصة ليعصها بيداه ،ويطلق زفيرا طويال (كنت منذ مدة استمع قصيدة مستشعر او شويعر فحسب اصغائي له
ملئه االالم والحسرات ،ثم ينتصب قائما يفتش عن نظاراته فيرتديها بالهة او اعجابا وكان شعره كالم سوقي ،مج طعمه ،ممل سماعه،
ثم يخلعها ليفاجئ الجميع بكذبة مفادها( :لم اكن على علم مسبق مخل بكل شروط االدب والصحافة فهززت انا راسي وقلت له:
بهذه االمسية وقد بلغت بها قبل ساعات وقد كتبت هذه القصيدة على قصيدتك في غاية الروعة فال اظنك تجهل مقدرتي في الشعر ولو
عجلة) في حين ان القصيدة كتبت قبل سنوات ونشرت في اكثر من سمحت لقرأت احدى قصائدي مرتجال فقال حبا وكرامة:
مجلة ،ثم ينهي قصيدته بدق قبضته على المنصة محدثا دويا مرعبا فبركت له كالما في غاية االبتذال والتفاهة يندى له جبين السامع.
ويتبعها تصفيق الحاضرين.

فقرا شيئا من تخريفاته.

والشاعر الثاني وهو في خريف العمر وقد اخفى بياض شعره بصبغ وارتجلت له كالما اكثر سخافة من االول وما كدت انتهي من هذه
ال يتناسب مع بشرته فيثب من مقامه كالذئب عند اعالن عن اسمه ،الكذبة حتى وقف محدثي الكذاب والتافه وقال لي وهو يرفع يده
ويهرول نحو المنصة وكأنه في سباق مع فريسة ليظهر للجمهور يا صديقي لقد غلبتني لك العهد اني لن اعود الى الشعر وتزويق
اعذرني اذا لم اتمكن من تلبية دعوتك فال بد لي من قضاء مهمة

به في المجالس افتخار ،ومنهم من يقول (في احدى االمسيات

سريعة وانا قسما بشرفك مشتاق الى حديثك كما يشتاق الغريق الى

الشعرية لقيت قصيدتي الفالنية ،نالت استحسان الجميع حتى نعتني

زورق والطفل الى صدر امه وعلى كل حال اشكرك من صميم الفؤاد

احد الحاضرين بـ( فضولي البغدادي) ،او (عماد الدين نسيمي)،

على لطفك وكرمك واسأل هللا ان يكثر من امثالك وأصافحه مودعا).

او (امير الشعراء) ،او (شاعر االمة)  ....من انت؟ ومن هذا الذي

ثم يعود حسن كوثر في مقاله هذا الى عرض واقع الثقافة في الوقت

نصب نفسه حكما؟ ،ومنهم من يتفاخر بحصوله على الكم الهائل من

الراهن ليصيب كبد الحقيقة ،فهو المجاملة على حساب الجودة

شهادات تقديرية التي يمنحها بعض المؤسسات واألشخاص الصلة

واالبداع ،والتي يراها البعض تشجيعا ودافعا للشاعر المبتدئ

لهم بالثقافة ال من قريب وال من بعيد ،ويعددها عدا في صفحته في

للمضي قدما نحو الكمال ،وهي في الحقيقة عملية تضليل وخداع،

التواصل االجتماعي ،وفي سيرته الذاتية ،هؤالء مساكين يستحقون

والكذب على الذقون ،وهي عملية مرفوضة مهنيا واخالقيا ،وانه من

الشفقة.

االجدر كتشف الداء وإشارة الى الدواء ،وكشف الخلل وتصويبه،

ومن الطرائف ان بعضا منهم يدعونك الى المشاركة في كتاب يضم

وتقويم االعوجاج ليبدأ المبتدئ مسيرته بصورة صحيحة ،ثم يتابع

عدد من شعراء مبدعين سيطبع هنا او هناك مقابل ( )50دوالرا،

خطواته في المستقبل بأقدام ثابتة ،كما يقول جبران خليل جيران

وهذا المغرر به يتفاخر في اللقاءات الصحفية بانه ضمن عشرة

(يقولون لي إذا رأيت عبداً نائما ً فال تنبهه لعله يحلم بحريته ،وأنا

شعراء وقع عليهم االختيار كمبدعين في كتابة الشعر الحر ،او في

أقول لهم إذا رأيت عبداً نائما ً نبهته وحدثته عن الحرية) .فيقول:

الشعر الموزون و ...فيقول:

(واصل الى مقر عملي فيأتيني احدهم بعمل ادبي يفتقر الى ابسط

(ويطرق علينا الباب زائر وتتناقل الشفاه اسماء البارزين ،فاجد

مقومات النشر فيسأل رأيي فيه فهنا ال بد ان اكذب وأنافق وأقول

الفرصة مناسبة فاعدل في جلستي على الكرسي واقول:

له :انه عمل رصين يمتلك مقومات النشر وفيه ابداع وتألق ...يبتهج

هؤالء في طليعة المسيرة االدبية المعاصرة وفوق دماثة اخالقهم هم

صديقي وتنشرح اساريره من هذا االطراء الكاذب ولو كنت صادقا

اقالم مبدعة وهؤالء يقدرون اعمالي االدبية من شعر وقصة ومقالة

لقلت له:

وغيرها اعظم تقدير ويكنون لي حبا واحتراما وسيرتي دائما على

اخزاك هللا على هذه الهرطقات والتخاريف انك انسان سخيف

لسانهم وعرضوا علي أن اشاركهم في بعض االعمال).

وكتاباتك اسخف).

اما في االمسيات الشعرية التي تقام في مناسبات عدة تعج القاعة

الكثيرون يطربهم الثناء والمديح واالطراء ،وهم يعلمون جيدا انه

بشعراء فحسب ،وال زائر يرتضي لنفسه ان يكون حاضرا بين صفوفهم

محض افتراء والنفاق ،ولكنهم يتقبلونه برحابة الصدر ،ويتحدثون

صونا لهيبته ،واشفاقا لطبلة اذانه ،ووقاية لرأسه من التصدع ،وقبل
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قوته وحيويته ،فيبدأ قصيدته بابتسامة عريضة مظهرا بياض اسنانه الكذب عليك ما دمت حيا).
الصناعية ليعقبها بكذبة مفادها( :كنت مدعوا للحضور الى مهرجان ويبدو لي ان حسن كوثر نسى او تناسى االشارة الى الشهادات
شعري في سدني عاصمة استراليا ،والذي تزامن مع هذه االمسية وااللقاب العلمية التي تمنح ،وشخصيات المؤثر في العالم تختار
الكريمة ولكني فضلت البقاء مع هذه الوجوه الجميلة ايمانا مني بان من قبل اناس لم يجتازوا الدارسة االعدادية بنجاح ،والى ضرورة
خرائب الوطن اجمل من جنائن العالم).

عقد مؤتمر لدارسة اوجه النشاط الفني والثقافي التركماني المختلفة

ويأتي دور الشاعر الثالث قصير القامة تحتار ادارة االمسية في للكشف عن االخطاء وأوجه التقصير التي ترتكب بحق الثقافة
البحث عن طابوقة ليعتلي عليها ،وغالبا ما ينتهي بالبحث بالفشل التركمانية من قبل القائمين والمهتمين بالثقافة التركمانية النتشالها
ويضطر هذا القزم المسكين (وهو يلعن حظه العاثر تارة وإدارة من واقعها المزري.
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حسن كوثر والبحث عن الجذور
يتعامل الشاعر حسن كوثر مع الموضوع الذي يلج الى عوالمه
بخصوصية بالغة ألنه يمثل عنده تجربة كثيرة عاشها بكل أبعادها،
وقد استقرت في ذاكرته رموز تلك العوالم التي تأبى الشمس أن تغرب
عنها رغم الحواجز التي تحاول قوة الشر أن تحجب عنها النور وسبل
التواصل ،ولهذا الموضوع أهمية استثنائية لدى الشاعر ألنه يمثل
بالنسبة له التاريخ الذي قرر أن يكتبه بعد أن وجده مدونا ً في أعماقه،
ولعل الشيء الذي دعا الشاعر الى ممارسة التدوين أو الكتابة هو طرح
ما تراكم في أعماقه ،أو أعماق التاريخ لخلق نوع من التوازن بين
الداخل والخارج ،ومد أسباب التكافؤ بين الواقع والحلم لكي يستطيع
أن يخلق بعض المواءمة بين األطراف التي تصطرع في داخله ،ويخلق
هدنة ما في أعماقه التي وصلت فيها الحرارة الى درجة الغليان ،ان
العملية التي يخطط لها الشاعر من شانها النهوض بالقيم التي تراكم
عليها النسيان وابراز النماذج التي رقدت في الالشعور ،متقمصا ً من
خالل ذلك ادوار كل العشاق الذين ابتلوا بداء العشق والذين ضحوا
بأنفسهم ليكونوا جسراً للتواصل وايصال الحاالت الباسلة الى األجيال

الدكتور محمد مردان

التي ستأتي وتجد يديها خالية الوفاض نتيجة الحصار الذي تمارسه

تعاقبت على هذا العاشق الصابر تكاد أن تتشظى في داخله بعد ان أتت

قوى الظالم والسوداوية ،انها عملية إحياء وحوار موجع يأمل الشاعر

على كل المساحات التي تكون أرضيته ،ونبتت فوق جلده بشكل مكثف
دون أن تترك بقعة خالية أو متنفسا ً ما ،فقد آلت الى األيادي القبيحة

على حاالت النكوص والتقوقع على الذات ،أي رد كل ما هو سلبي

تلك الجنان التي كانت عامرة ،وأخذت الشفاه المفخخة تطلق الترانيم

على أعقابه ،ومنع بروز القوى التي تنادي باالستسالم والقبول باألمر

وتصطاد النعاس من عيون األطفال حد فقد األطفال برائتهم ولم يبق

الواقع .

امام العاشق سوى ذلك الحوار الدموي مع تلك الرموز التي كانت الى

وتتخلل عملية االيقاظ المفردات التي تحمل في داخلها شحنات الحياة

عهد قريب هي المهيمنة على المشاعر والنفوس ،وكانت الحياة عامرة

والنبض ،وترسم تلك المالمح التي تدل على الديمومة والتي تعلن

بهم وكانت المبادئ فتية يصل اليها الهم ولم تقترب منها الشيخوخة

الحرب على الموت والسبات ،وتفتح األبواب على مصارعها لكي

بعد ،لقد كانت الحياة مليئة باألواصر التي تؤسس المحبة وبالروابط

تمتلئ الغرف المظلمة بكل ما هو مشرق ونوراني ،ألن ضخ الحياة

التي تشد الناس ببعضها ،ونستطيع أن نقول ان األجساد كانت بمنأى

في تلك الرموز التي تمثل النهوض قد آن أوانها وليس هناك متسع

عن الفايروسات التي غزت المجتمع بعدئذ واستطاعت أن تتربع فوق

من الوقت لالنتظار الذي طال احتجابه ،فقد مرت على فترة المخاض

كل المساحات اآلهلة بالخضرة مهما كان لهذه الكارثة من تأثير سلبي

سنوات طويلة وال بد أن تتحقق الوالدة حتى وان كانت من خالل

على مجمل العناصر التي تحقق الحياة والتواصل والديمومة .

التضحية بالكثير وتقديم القرابين على مذبح الحرية التي هدنا الشوق

ان الرمز الذي يشير اليه الشاعر بكل جوارحه وليس بأصابعه فقط

اليها فاألسباب المهيئة للوالدة قائمة ،وكل الجهات تفتح ذراعيها لهذا

يضئ كل الدماء التي توقفت عن السريان وهو في الوقت نفسه مفاتيح

اآلتي ،فالحنين يشع من كل العيون واالحضان لم تزل دافئة لهذا الذي

للدخول الى كل القنوات السرية التي تؤدي الى نقطة التماس فينتشر

تنتظره القلوب بفارغ الصبر حتى ان الحناجر التي اقفل عليها الحزن

االشعاع في كل األرجاء بشكل فاعل وديناميكي ،وهذا ما جعل من هذا
الرمز كائنا ً محوريا ً يضع تجربته بكل عنفوانها على مرأى من اآلخرين

ما أوتيت من بطش وغدر أن تمحو من األعماق ذلك الشوق القاتل

حيث تتحرك بهاجس التغيير رغم مرارة الواقع واستفحال الوجع الذي

ومن العقول ذلك االنتظار المر ،فاإلشارات التي تطلقها الحناجر تحمل

أخذ يتفاقم ويلون خطوط االتصال بلون قاتم ،ويكتب عناوين المرارة

في طياتها التبشير بهذه الوالدة التي طال تعسرها ،ان األهوال التي

على المياه الراكدة ،والترنيمة التي تطلقها الحناجر ما زالت تدور

من خاللها الى اطالق تلك القوى التي تحقق االنتصار الذي يريده

والفراق ما زالت مهيأة لبث نغماتها ألن عهود الظالم لم تستطيع رغم
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هنا وهناك علها تجد ارضا ً خصبة تنبت فيها ،فهي ما زالت عامرة

ــ6ــ

بثراء روحي وحزن آسر تمتلك مقومات االقتحام واستدراج البراءة

امنيتي منذ زمن أن أراك

الى بحيرات البجع .

مثل مفتون كانت عيناي تترقبانك

ان الشاعر هذا يتعامل مع قضية استعمرت أعماقه ،وكل الرموز التي

اعذرني ال استطيع ان ابوح بكل كالمي

يبثها في جسد ملحمته انما تصب في تلك النقطة التي يحاول الشاعر

الشجاع من يضحي براسه وال يفشي السر

أن يضفي عليها خصوصية كبيرة ويحولها الى سماء تمطر ،ال سماء
تستجدي قطرة ماء ،فالقضية لكي تكون فعالً متناميا ً ال بد وأن تتمتع

بليد من له عينان ولكن ال يرى
ــ7ــ
باليم بابا أي هول رايته

بالغنى والشمول لمواجهة قوى البطش والوقوف في وجه القبح،
وإحياء ذلك المالذ اآلمن الذي كان مصدراً لإلشعاع يمتلك كل مقومات

أنا أخفيه ولكن الهم يحفر قلبي

الحياة ويحتضن المياه واألشجار والصور .

بترنيمة مزيفة يهز الغريب مهدي

مقاطع من ملحمة باليم بابا يا سالم

انت تذكار من األجداد لنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال مثيل لوطني بين األوطان

ــ1ــ

ــ8ــ

السالم على أرواحكم أيها الراقدون

هناك من يتحمل الهم من جميلة بال وفاء

يا رافعي الكؤوس يا من عاصرتم مرحلة العشق

يذرف الدماء دموعا مع الغزل الذي ينشده

يا من غربتم من أفقنا متساقطين الواحد تلو اآلخر

من الذين مروا من هذه الطرق منذ األزل

ان القلب ليتحسر اآلن على تلك األيام

تعال لنحصي هؤالء فردا فردا ونبكي

لقد أحترنا من عقدة مستعصية

لنكوي االصدقاء واألعداء بأسباب المرارة

ــ2ــ

ــ9ــ

باليم بابا تراخت عيناي وأنا مستغرق

ذهبت وهيهات أن ترجع مرة اخرى تلك األزمان

اكوام من العلل اطلقتها في قلبي

يتجول األصحاء والمرضى سكارى اآلن

تعال لنجلس فقد جئت لنتجاذب اطراف الحديث

أين امست تلك الهضاب والبساتين

ألندب انا وتتنصت أنت وتسمع

ماء(دهنة) متيبس مثل فمي

دع النشيج للنهاية وأطلق األنين

اما زالت أشجار الزيتون المتراصة باقية أم اندثرت.

ــ3ــ
استيقظ كفاك نوما ً طوال هذه السنوات
قف وتحمل األقدار واألكدار
غارت مالمحي وأنا في يأس مطبق
ال تسال لماذا اغمض عينيك عن الواقعة
ال تطلقنا في الحزن والمحنة والبالء
ــ4ــ
اجل بطرفك للجهات األربع
استمع إلى المقام الذي يغنى
ما الذي جرى منذ ان رقدت حتى اآلن
مرت ايام أكثر ظلمة من الليالي
كل استغاثة اشارة الى الف كدر
ــ5ــ
ال تنظر إلي بحزن وحزن
لقد احترق القلب فال تكويه انت ايضا
ان جرحي عميق ال عالج له فال تضمده
لقد ذهبت األيام الماضية وهيهات ان تعود
ان امالنا منوطة باهلل وحده
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يسقط جسدي
ما بين لهاث وسيل دموع

نظرة الى أدبيات حسن كوثر
البحث في أدبيات أديبنا الراحل حسن كوثر ليس باألمر الهين فلقد
عاش في بيئة قلقة وحذرة تجمع بين ماض مؤلم فيه يزج أبناء
شعبنا التركماني الى السجون المظلمة وتمتد يد المنية لتخطف خيرة
شبابنا ورجالنا حيث المشانق تنصب لهم ...فصور الماضي تركت في
نفسه حزنا عميقا وحيرة وقلقا إنعكست آثارها على قصائده وكتاباته.
يقول في قصيدته (نخب العالم المهزوم) :
لمجد التافهين
تقام أعراس مزيفة وأعياد
ولي من قسوة األقدار أصفاد
طرحت العمر في سوق المزاد
فلم ينل ثمنا
بسطت على دروب األرض أيامي

عبد الجبار درويش رضا

فما وجدت لها وطنا
وبين حاضر يشعر فيه المرء بتصدع نفسي وإحساس بالضيق تمتد

أطلقوا على اإلنسانية رصاصة الرحمة  ,حكموا على القيم باإلعدام

فيه آالت القتل وتتفنن في قتل األبرياء حيث اإلرهاب والتفجيرات هنا

شنقا حتى الموت ورغم كل هذا يتحدثون عن المظلومية ..التاريخ :

وهناك وحيث الفقر يخيم على البالد ...وبين مستقبل مجهول ال ندري

كفى إني عرفتك من وشمك الهاللي وجرحك النازف ..الشبح  :حسنا

ماذا تخبئ لنا األقدار فيه.
ومن هنا وظّف أدبياته التي تتصف بالنضج العاطفي والفكري لخدمة

ذكرني بأسمي ..التاريخ  :أنت تركماني من ساللة سومر ومن أحفاد
أوغوز.)..

شعبه التركماني المظلوم في غيبة وهروب الكثير من األصوات

لقد كان أديبنا حسن كوثر من الشخصيات النادرة التي تعرف كيف

األدبية وظل ملتزما بشرف الكلمة المسؤولة النابعة من صميم قلبه

تحسن األستفادة علميا من التجارب التي تمر بها فقد كان يساير

المؤمن بأن الحياة والبقاء للمكافحين الذين يصدون المارقين على

التجربة ويعتصرها اعتصارا يستحوذ على كل ما ينفع شعبه :

اإلنسانية ,فعلّمنا كيف يكسب األديب مجده من شعبه المكافح الصابر

أيا وطن النزف أعطيك عشقي

حين يكون في الصميم من جراحه وآالمه ,وع ّمق في نفوسنا األيمان

وأمشي على مرفقيك

بأن ذوي المبادئ الذين يتمسكون بمبادئهم سيحققون أحالمهم إن

أعالج عينيك من رمد جاهلي قديم

عاجال أو آجال.

وأعبر...

في مقال له بعنوان (إنسان سرق عنوانه) سجل معاناة شعبه على

يقتلني إسمك التركماني الجميل

شكل حوار بين التأريخ والشبح( :التاريخ  :ما إسمك ؟ ..الشبح

يوزعني ناشزا بين خفق التراب

 :سلبت مني هويتي  ,وأنا أجول تائها ..التاريخ  :إنا سألتك عن

وشدو الحدائق

إسمك ..الشبح  :ساقني قدري الى غابة ليس فيها إال الضواري

فترمقني الشمس...

والموت ..التاريخ :أية غابة وأي موت إنما سألتك عن إسمك ..الشبح

كلمات تزيد من إحساسنا بثقل هذه المحنة ويومئ الى حياة قلقة

 :يضحكون ويبكون ويتحدثون ولكنهم أموات ..التاريخ  :ما هذا

وحذرة ومشدودة فيرى قومه في عذاب حيث يقول :

الهراء ؟ أجننت أنت ؟ قل لي ما إسمك ..الشبح  :اغتالوا الفضيلة,

آه الظمأ ...خنجر في خاصرتي
خطوة ...خطوتان
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ناقد علما أن الوضوح واألمانة في لغة تعد من أبرز السمات الجمالية
لألسلوب.)...

وأنفاس تقطعها العبرات

وفي مقال له بعنوان (األلفاظ والحس األدبي) يقول ...( :والحق

صحوة الموت هي الضيف األخير

أن الجمال في كل شيء والمهم أن نعرف كيف نستكشفه بأنقى

تصرخ روحي  :كال

وأسمى أشكاله وال سيما في األلفاظ والمعاني والموسيقى ...واأللفاظ

رحماك يا ملك الموت

كاألشخاص لها شخصياتها فمنها المحبوبة ومنها السمجة ومنها

فما زال الحصاد ...بعيدا...

القوية التي ال تتأثر بما حواليها ومنها ما هو كالسائل الذي يتخذ شكل

لقد أخذت الرمزية جانبا كبيرا من أدبياته شعرا ونثرا وهذا ليس

األناء الذي يحل فيه فهي تافهة بمفردها ولكنها رائعة بمجاورتها

بغريب على أديب عاش في زمن ال يجد المرء فيه مخرجا من العذاب

أللفاظ أخرى.)...

واأللم وشعور حاد بالبؤس والشقاء في ظل نظام يفرق شعبه الى

أما عن النساء ففي لقاء صحفي أجريته معه نشرته مجلة توركمن

ملل ونحل.

إيلي في عددها  80سألته :ماذا تحب في نساء مجتمعك ؟ قال :

لقد طفق أديبنا حسن كوثر يرافق األحداث بشعره وكتاباته فلم تكن

(إني أعيش في وسط ثقافي ولقائي بهن يكون عرضيا ولكنني

همومه يوما شخصية بل هي هموم شعبه التركماني الذي هو جزء

أرغب أن يكن كاتبات وشاعرات وأحب أن يحرزن نجاحات وبشكل

منه فلقد وصف في مجموعة من قصصه وخواطره معاناته لكونه

عام فالنساء الكاتبات كتومات ولكن بعضهن متعجرفات وحسودات

ينتمي الى القومية التركمانية ,يوم تعين معلما في قرية نائية في

تعشقن األنانية.)...

أهوار الناصرية فنالت الغربة منها ما نالت وزاد إشتياقه الى أهله

وبعد فأديبنا حسن كوثر عانى الظلم واالضطهاد وذاق مرارة الغربة

والى مدينته كركوك الجريحة وما يعانيه شعبه فيها فيتألم ويعبّر عن

في أهوار الناصرية ,فكان ينشد الحرية الضائعة والصدق والحب

االمه في قصائد وقصص رمزية فيصف حاله في مقال حيث يقول:

والحياة والجمال وكان يرمز وال يصرح وهو مع إيمانه بالجرأة

( ...ولعل هذا األلم الكوني قد قاد كتابا كبارا في هذا الطريق الذي

والصراحة كان يميل الى اإليحائية.

ال رجعة فيه فأختاروا الموت كفعل أخير واختتموا به حياتهم وألقى
بكتاب آخرين في مسالك غريبة عن مسالك الناس في الالسوية أو
الجنون ووضع عددا من الكتاب على درب النضال وجعل من الكتابة
مستقبل بعضهم األخر ومصيرهم.)...
لقد خدم شاعرنا األدب التركماني شعرا ونثرا ولعله من القلة الذين
نظموا في القصائد الموزونة المقفى وأجاد في نظمها وكان يتألم
حين يرى التدهور في جسد هذا األدب ففي مقالة له بعنوان (خلق
األزمة الثقافية في وسط األدب التركماني) قال ...( :إننا ال نغالط
أنفسنا إذا ما أكدنا على التدهور الحاصل في مستوى أدبنا التركماني
هنا في العراق بصورة خاصة  ,وهذا التدهور ال يتخذ طابعا آنيا
فجائيا إنما هو يزداد إيغاال وعمقا يوما بعد يوم وهو إضافة الى ذلك
موصول بسنين خلت ...سنين كانت هناك رقابة مشددة وتعتيم متعمد
من قبل األنظمة السابقة .واألديب التركماني قام جهده زمنيا على
معطيات أدبية حاول توضيحها ,لكن هذه المعطيات لم تجد داللتها
المؤثرة من خالل مذهب أدبي كامل.)...
أما في النقد األدبي فلقد كان اديبنا الراحل حسن كوثر ناقدا بارعا
عالج كثيرا نتاجات األدباء وكان رأيه في النقد( :لغة النقد يجب أن
تكون نقية نظيفة من الشوائب والطعن والسب والشتم ,بعيدة عن
التوعر والتقعر لتفصح للمتلقي عن قيمتها الفنية ووجودها النقدي
السليم تجاه هذا النص أو ذاك ...ولكن حذار من خوض المصطلحات
غير المستقرة التي أشاعت في لغة النقد عند بعض من يدعي إنه
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المشورة من أولي الرأي والحكمة والمعرفة والثقافة حرجاً ،اذا ما

التي هي أهل لها وأكثر).

أريد لها السير في طريق الوصول الى منابر اإلبداع ،الن هؤالء

لم يكن حسن كوثر في أحالمه ودعاواه اكثر من أديب من االدباء

قادرون على أن يردوا على كل فعل برد فعل مالئم له يغذيه إن كان

الذين يغرسون بقصائدهم و كتاباتهم االمل في النفوس ويرسمونه

صالحا ويقمعه إن كان غير ذلك.

بوضوح كي يؤتي اكله طيبا مستساغا ويبعثون الفرحة في العيون

ولم يكتف رحمه هللا بدوره الناصح والمق ّوم ألعمالي األدبية فحسب،

على ايقاع بهيج ينبعث من عناق صخاب للمطر واالرض ،وكانت

وانما قام بتدوين ذلك في مقال له بعنوان نساء ورجال نشره في

الذكريات تهرب به مجتازة مسافات ماضيه الى حاضره والصورة
المجيدة التي رسمها في مخيلته شد قوامه منتصبا ً كشجرة تزدان

فإن الظروف التي تواجهها المرأة الطموحة هي أصعب بكثير من

بالثمار والخضرة.

التي يواجهها الرجل  .هذا مؤكد  ..ولهذا السبب فإن النساء الالتي

وكان يرى االنسان قيمة بذاته ،ومصدر كل القيم ،له الحياة وبه

على الرغم من ان الموت سنة من سنن الطبيعة وبداية حياة جديدة

يتسربن من ثقوب الغربال القاسي يكنَّ على عدد االصابع ...ولهذا
عال من الوعي وقوة االدراك
السبب أيضا ً تجدهنَّ على مستوى
ٍ

تعمر الحياة ،حتى عندما يختل سلم القيم ،وتميد االرض بالناس ال
تحملهم أرجل ثابتة على مواطئ أقدام ثابتة كاسراب الطير حاصرتها

إنفتاح ،ويأسنا الى تفاؤل ،وجمودنا الى حركة ،وتقينا من الجوع
والعري واللَّهاث خلف الحاجات اليومية ،ولكن الفراق فيها يؤرق

يجعلهن يترشحن بجدارة لتلك الزبدة الصافية.

عاصفة ثلجية ال تستطيع تحريك أجنحتها ألجل الخالص ،حتى لو

وقبل فترة لفت انتباهي بشدة الكاتبة نرمين طاهر بابا حين رسمت

حركها فأنها تقودها الى حتوفها ،وكان ال يشعر بالغضب واالذى

عالمة استفهام وعالمة تعجب أكبر منها أي من عالمة االستفهام

وهما يفترسان روحه ويهددان كيانه رغم تعرضه الى أنواع التهديد

ودفعتنا كي نفكر في قضية تجاهل الوسط األدبي في مجتمعنا التمثيل

واالنتهاك .

الثقافي لألديبات التركمانيات في المحافل والمؤتمرات المحلية

وكان ابن بيئته ومجتمعه في السراء والضراء ال يستطيع الخروج من

والقطرية وبكثافة وعلى مستوى المشاركة الفعلية في الحياة الثقافية
قيادة وتنظيماً.

جلده كما ال يستطيع ان يسلخ نفسه من االلتزامات التي تترتب عليه
بوصفه كاتبا ً ومسؤوالً عن منظمة فتية تأسست حديثا ً باسم منظمة

لها معان ،لها ارتباط بالواقع والناس كنت أعايشهم حياتهم ،وكانت
كلماتي حديثا ً من القلب يفيض بحقيقة الواقع ،وعندما قررت خلع

نرمني طاهر بابا

والحقيقة ان كاتبة أصيلة ومحترمة وجادة مثل الكاتبة نرمين طاهر
بابا نأت نفسها طويالً عن هذا الوسط عندما تملكها االستغراب

أدباء التركمان من أجل لم شمل االدباء وتطوير مهاراتهم االدبية،

رداء البؤس والشقاء ،وهدم معابد ِالذل واالستعباد ،وتحرير معصم َّي
من القيود الحديدية التي أدمت شرايينها ،وتمزيق الستائر الداكنة

 أنا أيضا عملت معلما ً ألكثر من ثالثين عاما ً واآلن متقاعد ،اذن نحنزمالء ،اليس كذلك ؟

الشديد إزاء وضع غريب وجدت نفسها فيه  ..وضع يُنظر إليها كما
يُنظر الى المرأة في أي مكان آخر ..مخلوق جميل مدلل ال ينبغي أن

هذا الواقع ،ويواجه صعوباته مدعو الى اليقظة واالنتباه وتحمل

عن نوافذ غرفتي المظلمة ،لينيرها ضياء شمس جديدة ،كان األلم

 -يشرفني أن نكون زمالء يا استاذ .

يؤخذ على الجد وال أن نح ِّمله أكثر مما يحتمل .

مسؤولية التغيير والتثوير والتنوير مهما كانت طاقاته وامكاناته ..

يمزق نبرات صوتي وأنا أشق طريقي الى الدنيا مرة أخرى ،كالوليد

 -اسمك ليس بغريب ،أعتقد انني سمعت بهذا االسم ؟

من ناحية أخرى فإن رغبة بعض االديبات باالبتعاد عن الوسط

يكفي ان يبدأ بنفسه.

يجتاز عتمة الرحم الى ضياء الوجود ،لكنني لم اكن أتوقع حنان

 -نعم لي شقيق يقرض الشعر وينشر في الصحف التركمانية.

الثقافي هي رغبة مشروعة على المستوى االجتماعي ..قد أعطت

ولما شرعت بتدوين أعمالي األدبية من شعر وقصة قصيرة وخواطر

أم أو رحمة أب ترش االبتسامة على نار الدروب وشوكها فيسهل
لي ما كان صعباً ،فحملت أوراقي وكأنها جمرات في كفي أمسكها

 -اوه أنت من عائلة أدبية ،ولماذا هذا االختباء وأنت تملكين هذه

المبرر العام لعدم زج االديبات بشكل عام في االنشطة الثقافية

أدبية كتبتها في سالف األيام في كتاب أسميته (آللئ مبعثرة) ،لم أكن

القدرة العالية من المواهب األدبية ؟

المختلفة وبالتالي بات من الصعب تحديد على من تقع مسؤولية هذا

أطمح أن يكون ما كتبته أغنية ترددها الناس ،وترقص على إيقاعها،

وأتنقل بها ،وأنا في حيرة من أمري ،حتى قادتني قدماي الى بيت ال

 -أتمنى أن نراك في أمسياتنا األدبية التي نقيمها أيام السبت ؟

التجاهل بين طرفين أحدهما متهم باالنعزال واآلخر متهم باالفتقار

لذلك سلكت الصراط فاستأثرت باألدب دون اإلعالم ،كي ال يدخله

يختلف كثيرا عن بيوت حارتنا لكنه مشرعة األبواب يدعى منظمة

 -إن شاء هللا ،اآلن أستأذن بعد أن اسجل لك شكري وامتناني على

الى (التحضر).

أحد في قوالب وأحكام مسبقة تشوه او تسيء الحكم عليه ،سواء

أدباء التركمان ،فطرقت الباب طرقات خجوالت ،حتى سمعت مناديا ً

حسن استقبالكم لنا ،وتواضعكم الشديد ،واعتذر ان اقحمتكم بقراءة

فيها يدعونني الى الدخول ،فدخلت ،فوجدت نفسي أمام رجل جاوز

كتاباتي.

لقد اصبحت المعادلة على هذا الشكل طرف ال يتنازل وطرف ال
يبادر ..وطرف يقول لآلخر أنت تأتي أوالً.

بإعطائه اكثر مما يستحق ،أو أقل مما يستحق ،كما لم يكن هناك من
هو على استعداد أن يسخر جزءاً من طاقاته او أن يمد يد العون في

السبعين ،مديد القامة ،حسن المظهر ،خفيف الظل رغم تقادم سنه،

 -كال ،بل شرفتموني بقراءتها

وأصبح عالم األدباء في أيام مضت معزوالً تماما ً عن عالم األديبات

والشيب يشتعل برأسه ،فأشار إل َّي بالجلوس ،فجلست ،ناولته أوراقي

كان هذا اللقاء بداية ولوجي الى عالم األدب ،ونهاية لعزلتي وتوقفي

إتمام بعض متطلبات طبعها ،حتى من األقربين الذين خاضوا غماره
وطبعوا كتبا ً عدة ،سوى األستاذ حسن كوثر طيب هللا ثراه ،فقد تولى

مثل هذه (الخانات) التي تصلح أليما شيء إال األدب والفن.
أما الذي يستحق االنشغال فعالً فهو ان الظاهرة التي بدت من االديبة

اإلشراف على مراحل طباعته طوعا ً دون كلل او ملل ،وكتب مقدمته
دون إثارة الشكوى ،والغصة في القلب ،سوى اإلشارة الى الدهر

نرمين بابا والمستوى المتميز الذي لمسنا منها يؤكد رزانتها الثقافية

الذي أناخ بكلكله على كاهل األنسان العزيز النفس ،لم يجد ذلك احلى

ويثير االعجاب في المتلقي وال أحد يكلف نفسه عناء االحساس

من التجمل بالصبر .وكان مما كتب:

بقابليتها االدبية.
وبالتالي اصطفافها الواعي لتعميق فرديتها وسط هذا الحشد غير

(في ظل العولمة وعلى وفق منهج الديمقراطية تكون الثقافة إحدى
األدوات األساسية في إعادة صياغة اإلنسان فكراً وسلوكا ً لتأهيله من

المتجانس في أحايين كثيرة وأراها تجاهد نفسها كي ال تفاقم غربتها

أجل أداء دوره في العملية البنائية التي تقودها منظمات أدبية إيمانا

عن االخريات  ..واآلخرين وال أغالي لو قلت إنها ستثب مثابها
االبداعية الصحيحة قريبا ً إن شاء هللا ،انطالقا ً من شرعية المنافسة

بأهمية الثقافة في صنع الحدث التاريخي سواء في الساحة السياسية

عندما تتحول الدموع اىل كلمات
(يف رثاء االديب حسن كوثر)
نجهل تفاصيلها ،ولربما هو محطة استراحة تحول انطواءنا الى

ضمائرنا ،ويجعل من أيامنا ليالي متواصلة الظلمات ،تعصف رياحه
بما تبقى ُ
لذباالت الشموع من أرواح تضيء.
كنت أود أن أتحدث عن شيء يبعث البهجة في القلوب ويمسح الهم
والغم من الصدور بعد ان قضيت سنين طوال في محراب الصمت
الذي اخترته لنفسي مرغمة ،كنت خاللها ارسم الكلمات في جمل

فأخذ يتفحصها ،ولما انتهى منها قال-:
ت مختبئة ؟
 أين كن ِ -تعلم جيداً بأن نواميس المجتمع وعاداته ال تتيح للنساء أن يظهرن

في محرابي الكئيب قد يكثر فيه الضوء أو يخفت ولكنه ضوء تحسسه
األبصار وال تدركه البصيرة ،وانتقالي الى الواحة التي اكتشفتها أو
ساحة الضوء ألفت نفسي في حضنها ،وانطالقي الى الكتابة في

مواهبهن األدبية والعلمية .

الصحف والمجالت ،ولكنني لم اكن فصيلة تائهة يغريها لمع السراب
بعد طول ظمأ ،او تقصد مناراً في بلد مضيء فتستضيء بنوره

 -منذ زمن بعيد فقد كتبت نصوصا ً وبحوثا ً أدبية عديدة لطلبتي

وتترك في منبتها جحافل الظالم.

 -أين تعملين ؟ وماذا تحملين من شهادة ؟

بدأت أتردد على المنظمة واحضر أمسياتها مستمعة أو مشاركة،

 -أنا خريجة كلية اآلداب ،كنت أعمل مدرسة ،واآلن أعمل في الشعبة

وأعرض ما كتبته على األستاذ حسن كوثر مستفيدة من تجاربه

االدبية في قسم النشاط المدرسي.

وممارساته لفنون األدب أكثر من نصف قرن ،وال أرى في أخذ

 -منذ متى تكتبين ؟
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جريدة القلعة التي كانت تصدر ببغداد ((على مستوى تحقيق الطموح

أمثال األديبة نرمين طاهر بابا وغيرها – في مجال يفترض انه يلغي

وهذه المسؤولية تحتم عليه أن يجود من جهده وعرقه ودمه حتى
يهيئ لها مقومات العطاء واستمرار البقاء ،وان الذي يخوض غمار

أو األدبية ,ونحن نعد الثقافة بأنها أعلى الروابط وأعمقها ,وان
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العصر الذي نعيش فيه هو عصر الثقافات فالثقافة

مباحثها الجمالية في تهشيم صورة الواقع وإعادة بنائها وفق ما

من وجوده فلملم نفسه وثيابه وهم بالنهوض ،واذا بحسن كوثر

إذن تميز أساسي من مميزات وجودنا.

تقتضيه حركة العناصر المرسومة على جدار الزمن وإظهار جوهر

يقفز من فراشه ليعانق صديق عمره غير معاتب له وكأن لسان حاله

وتنطلق األديبة نرمين طاهر بابا في كتاباتها الثقافية

حركتها بمستويات عديدة وصوال الى قدر اكبر من التعبيرية.....

يقول-:

قالوا...
رميت معطفك البالي

من النظرة البعدية المتفاعلة مع الثقافة اإلنسانية  ,وغالبا ما تنهل

إن انهماك (نرمين بابا) بتركيب أعمالها األدبية وباستخدام عبارات

جاوزت في لومه حدا اضر به

في يم الحزن

مواضعها من التراث البيئي باتجاه الكشف عن المعاني اإلنسانية فيه

متداخلة يجعلها تنحو منحى تجريديا حسب مدارس الحداثة يحقق

من حيث قدرت ان اللوم ينفعه

قبل حلول الصيف

وتتعامل معه برؤية إيجابية معاصرة.

ذلك االستخدام الوعي توافقية واضحة داخل حدود قطعة الكتابة

فاستعملي الرفق في تأنييه بدال

والرقع فيه تصيح

وتبدو لنا صور إبداعية في المقالة والشعر والقصة ضمن أعمال

سواء كانت مقالة او قصة او قصيدة على مستويين يرسخ األول

من عذله فهو مضنى القلب موجعه

يا صاح

األديبة الصاعدة نرمين طاهر بابا ونتلمس جيدا مدى ارتباطها

االتزان التعبيري المتأجج في ذاكرة األديبة التي تحاول قذفه على

يكفيه من لوعة التشتيت ان له

هدمت أعشاش السنونو

أساسا في مديات التجربة الذاتية لألديبة وتطور إمكاناتها الفنية

سطوح اللوحات التي ترسمها بكلمات في غاية الروعة والجمال

من النوى كل يوم مـا يروعـه

وبيوت العناكب

واألدبية في رسم مالمح سيناريوهاتها  ,كما تقودنا الآللئ المبعثرة

وتكون فيها الشخصية العراقية المتميزة هي القاسم المشترك األعظم

ما آب من سفر اال وازعجه

وأدميت أقدام الشحارير

الى مالحظة أهمية الجنس األدبي والثقافي الذي اختارته األديبة ,

لمجمل األعمال األدبية.)......

راي الى ســفر بالعزم يزمعه

من الغدو والرواح

لقد اخترقت البنية األجناسية وبصورة مدروسة جعلتنا نصل الى

ولكي ال ابخس الناس أشياءهم ،فال بد لي أن أذكر بأن نادي االخاء

(وهذا ما رواه لي أحد الجالسين ،وكنت من الساعين الى مصالحة

تمهل

طرح نموذج غريب ولكنه واضح يتسم بالنقاوة واألصالة وهذه حالة

التركماني قد قام مشكورا بطبع كتاب (نرمين طاهر بابا  ..قصص

هذين القطبين في األدب والثقافة التركمانية) ،ومن طرافة حسن

ما زال في الشتاء بقية

طبيعية في اإلنسان السوي.

وقصائد) عن سيرتي وأعمالي األدبية بإشراف وتقديم راعي الثقافة

كوثر ولطافته ،انه ذات يوم وددت الخالص من رتابة العمل ،والتي

قالوا ...

حين يتأمل من يتأمل مفردات النصوص األدبية للمتألقة نرمين

التركمانية الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي والذي ضم ايضا ما كتبه

هي السمة الغالبة في دوائرنا ومؤسساتنا والتي تجعل االنسان

ودعت النجوم والثريا

بابا سيجدها متواصلة ومتوافقة ,تعتمد على إيثار لفظة الوصل

عني شيخ األدباء األستاذ وحيد الدين بهاء الدين أمد هللا في عمره،

يغدو معطل القوى ،والحركة دون فائدة ،واالستهالك دون النمو،

والمجرات المنيرة

والمواصلة والسؤال والمسألة ,وعلى الخروج والدخول ,وعلى

واألديب المبدع نزار السالمي.

والضجيج دون نتيجة ،حيث لملمت أوراقي المبعثرة ،وحملت

في ليل دامس

الرؤية والتشخيص ,وعلى الوعي بحقيقة الشيء والتشبيه بتلك

لم يكن حسن كوثر يستسلم الى الغيظ عندما يزداد عنده الغضب
عنفا ً وتوقداً والذي يضعه في مواجهة أمواج تيار متواتر ويجعله

حقيبتي ،وتوجهت الى منظمة أدباء التركمان ،حيث األدب الرفيع،

والقمر غارق في النوم

والكالم الحسن ،والدعوة الى األفكار الجديدة ،ولما ضمتني غرفة

مطبق األجفان

الزمن ماضيه وحاضره وتعبير كل منهما عن حقيقته الزمنية.

نهبا ً لصراعات داخلية ينوس ميزانها بين العزوف واليأس ،وال يدع

رئيس المنظمة األستاذ حسن كوثر ،أثار اهتمامي مشط أسود على

يحلم بميالد صباح يوم جديد.....

تحاول في بعض نصوصها تجسيد بشاعة االستغالل والتهميش

العراك يزداد ضراوة ،ويزداد الطريق وعورة وطوال ،والتضحيات

أحد المقاعد ،وقادني فضولي الى السؤال عن صاحبه ،ضحك رحمه

قالوا ...

واستيالب القابليات وقتلها والتي امتدت عندها لسنوات  ...ولكنها

ضخامة وثقال ،واني ألذكر المخاصمة التي نشبت بينه وبين األديب

هللا وأجاب مستهزئا ومسحة الحزن تتراءى من تجاعيد وجهه ،يا

عندما وجدت شخصيتها الحقيقية التصقت بها الى حد الواقع

الكبير الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي الذي عرف بكياسته وتواضعه

سيدتي.

وإفرازاته وبدأت لمواجهة معركة الحياة بتحد قائم ومتواصل ضد

ونضاله من أجل أمته وشعبه ،وبحبه الشديد لزمالئه من األدباء

كل أنواع الهيمنة .

وحبهم إياه ،وتفانيه في خدمتهم مذ ان كان أمينا عاما لمكتب الثقافة

هذا المشط لشخص ألِفه منذ زمن بعيد أن يخرجه من جيبه ويمشط
به شعره األشيب ،وبعد أن أخذ المشيب منه مبلغاً ،انتبه هذا الرجل

وإعصار األلم تطامن

أخيرا ال يسعني إال أن أقول ،ليست وظيفة األديب أن يسرد حكاية

التركمانية في االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق ،حتى بلغ
الخصام بينهما مبلغاً ،أثر إصرار األخير على إقامة مهرجان للشعر

الى بالدته بعد انقضاء العمر ،وعلم ان هذا المشط قد افسد خاليا

وتناثر حتى غدا

به األديبة نرمين طاهر بابا في نصوصها الرائعة واستطاعت أن

التركماني في كركوك ،في وقت رآه كوثر عدم مالئمته ،حتى شعرنا

ت الى
دماغه ،فرماه الى المكان الذي عثرت عليه  ،فارميه ان شئ ِ
الجحيم ،فسكت.

جمرة تحت الرماد

تكرس عوامل نجاحها بشكل يدعو الى االطمئنان والثقة بثقافتها من

بأن أحجار اللعبة بعثرت على رقعة اللعب واستحالة إعادة ترتيبها

إطارات ومضامين ...أدعو العلي القدير أن يجعل النجاح حليفها دوما

وتنظيم قواعدها من جديد ،غادر كركوكلي مقعده مكفهر الوجه
غاضبا ً الى بغداد حيث يستقر فيها أكثر من ثالثة عقود ،أما حسن

وبعد أن تكلل عملي هذا بالنجاح ومباركة األرباب واألصدقاء شرعت

كوثر فقد تراءى لنا كالملدوغ يشعر بشيء من اإلثم ألنه يرى انه
شارك بشكل ما في صنع هذا الحدث ،حينها ايقنّا بأن الخناق ال يؤثر

األول ،لكن هذه المرة كتبت أنا مقدمة الكتاب (كلمة ال بد منها) وهو

على الجوهر النقي في أعماقهما.

أضاف بقلمه الموزون الحصانة الثقافية عند األديبة نرمين طاهر

ولم تمض إال أيام أصيب حسن كوثر بمرض أقعده في مسكنه وجعله
طريح الفراش ولم يكن مرضه مفاجئا ً ألن كل األجسام الصحيحة

ال يمكن أن تفك رموزه وتشرح طالسمه اال عملية اإليغال داخل ذلك

معرضة للداء ،كما يقوله الشافعي-:

الحقيقة ,وعلى كشف المفاضلة بين العلم والجهل ,وعلى صراع

يعرفها جميع الناس ولكنه يكشف عن شيء جديد ...وهذا ما قامت

وهو ولي التوفيق ).
بتأليف كتابي (العين الثالثة) وكان للمغفور له دور مماثل لدوره

بابا( :تخفي األديبة نرمين بابا سرا غائرا في جوف أعمالها األدبية،

لف الثرى جسدك

ايها الغائب الحاضر امض الى مستقرك الذي أختاره هللا لك في جنات
عدن راضيةً مرضية ،وانني ال املك اآلن سوى كلمات تتدحرج من
حلقي ،ودمعة تلوج في عيني ،أستطيع أن أنطق بها ،وأن اذرف
الدموع ،ولكنني لن أرثيك ابداً.
قالوا ...

وأنت تحلم بالضياء
والرخاء في الضلوع
أيها الباقي .....
لن أرثيك أبداً

وضعت أوراق العمر
في حقيبة مثقوبة

أن األديبة المتألقة تزداد تأثرا بما جادت به حركة الثقافة األوروبية

ولكن المفاجأة أن يقحم مجلسنا الدكتور صباح عبدهللا كركوكلي وهو
عائد من بغداد تواً ،وفي عينيه سحابة دمع جعلته يشيح بوجهه عن

وغدت أدمعا

أنجبت برنادشو وغوركي وهمنغواي وهيجو وغيرهم وأسست

الجالسين ،ولف الصمت المكان ،وشعر نفر من الجالسين بالحرج

ال أحد يعرف ماذا سطرت ...
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وتسبح في اعصاره العظيم

قالوا...

االكتناز الهائل لبنية واقعها المرئي وظل ذلك الواقع ،وعلى الرغم

وخاصة مذاهب العقود األولى من هذا القرن ...تللك الحركة التي

أما زلت تكابد الهموم

إنك رحلت وما أنت براحل

وكم من صحيح مات من غير علة
وكم من عليل عاش حينا ً من الدهــر

من اتساع رقعة المحاكاة مع مفردات التراث الثقافي المتميز ،اال

وفي عينيك بقايا من التعب

سقطت على قارعة الطريق
نثرتها الريح في يوم ماطر
سالت النون من أسطرها
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نـمـاذج
من قصص حسن كوثر القصيرة
()1

العظمة في الميزان

لي قريب نصف مجنون وما بالقليل أن يكون المرء نصف عاقل في
هذا العصر الفوضوي يزورني وأزوره بين السنة واألخرى فنتحدث
عن الطقس دقائق ونسكت دقائق ويلعن أحدنا اآلخر في السر دقائق
ثم ينصرف كل منا الى عمله راضيا ً مسروراً.
جاءني في مطلع هذا العام فعرجت الى تغيير نسق الزيارة فسالته :
ــ من هو الرجل العظيم في رايك ؟
فتأملني قليالً وأجاب :
ــ هو الذي يتأرجح بالناس صعوداً وهبوطاً.
فلم أفهم ما عنى وقلت :
ــ ال تكن كالشعراء الرمزيين ،أوضح.
فهز رأسه هزة الغضب الخفي وقال :
ـ إن الرجل العظيم هو الذي يختلف الناس في الحكم عليه فمنهم من
يرفعه الى أعلى مرتبة ومنهم من يهوي به الى الدرك األسفل.
فاعترتني الدهشة لهذا القول الراجح وحكمت في نفسي بأن هذه
العبارة ليست له اذ استبعدت وأنا أخبر الخلق به أن ينبغ في سنة
واحدة فما سجل التاريخ حتى اليوم ان رجالً أنتقل من منطقة
السفسطة الى دائرة الفلسفة بهذه السرعة وان لم يكن بين المنطقتين
هي سفسطة تلبس طقما مكويا والسفسطة هي فلسفة عورتها
مكشوفة او بعبارة ابسط الفيلسوف سفسطائي نبيه والسفسطائي
فيلسوف بليد.
فقلت  :أسمح لي بأن اصارحك بأن هذه العبارة ليست من زرعك
بل من حصادك فأما أن تكون قد طالعتها في جريدة وأما أن تكون
سمعتها مني،
فأجاب :
ــ لو تسمح لي بمصارحتك بأنه لو كان للغرور بالذات مراتب أنت
صاحب الجاللة ولو كان للسخافة رواتب لكنت تعيش عيش األمراء،
أنا لم أسمع منك شيئا ً ولكن أحمد هللا على أن ذاكرتي ضعيفة فلو
حفظت ما يندلع به لسانك لكنت (دائرة جهل وسخافة).
وتنفس قريبي الصعداء وتابع :
ــ أما اتهامك اياي بمطالعة الصحف فأغفره لك ألن بيننا صلة من
القرابة وإال أتهمتك بالغباوة ورفضت محادثتك ،وأنا أسألك :
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هل ما تنشر صحف هذه األيام غير األكاذيب واألخبار المحزنة
والمستفزة ؟!
أعلم يا صديقي ان بالء االنسانية من (ذات السطور) تستفيق في
الصباح الباكر وبالك فارغ فتمسك الجريدة وتشرع في مطالعتها
فتعرف إن في بغداد انفجرت كذا سيارة مفخخة في مناطق مختلفة
والضحايا من المدنيين األبرياء وتم العثور على كذا جثة مجهولة
الهوية أو خبر اختطاف الشخصية الفالنية في المنطقة الفالنية او
انفجار عبوة ناسفة في المحافظة الفالنية وأخبار اجراءات الحكومة
حول القضاء على الفساد االداري الذي ال اول له وال آخر أو اخبار
تناحر الكتل السياسية من أجل تقسيم المكاسب والمناصب واالتهامات

أن تعترف بعظمتك وال تجر الشهرة الزائفة اذ هناك حكمة تقول

ظل خلف القارب لمسافة بعيدة ...الجسر ظل هناك حيث ينتشر فوق

المخجلة بين هذه الفئات وبجانب هذه األخبار هناك مقاالت تجارية

(:األوسمة واأللقاب نياشين يجري وراءها الحمقى أما العظماء فال

استرزاقية وقصائد على هيئة طالسم حتى كاتبها ال يستطيع ان يحل

يحتاجون إال الى أسمائهم) ما أبلغها من حكمة !!

ضياء أبيض متكاثف ..يضئ مساحة قليلة فوقه وسط فوضى العتمة،
والقارب ،فقط القارب كان يتخذ مساراً متعرجا يفضي الى الجهة

رموزها الى غير ذلك من األخبار التي تصدع راسك صدعا فتقضي

معظمة الشأن أمر يبان عادة بعد فقده ،إذ يقول الشاعر  :وأحسن

اليمنى حيث أشجار النخيل ،رجال غامضون ،واقفون منذ قرون،

نهارك وأنت متوتر األعصاب كأنك تحاول ان تنقذف من ذاتك الى

الحاالت حال امرئ تطيب بعد الموت أخباره.

يملؤهم الوجوم ،ويحيطهم الحزن ،رجال مترسبون ال يبتسمون

حيث مصيرك المجهول.
وكانت طاقة قريبي على الحديث قد انتهت فأنتفض قادما ً وخرج دون

()2

القارب

أن يودعني ولسانه يجر السباب والشتائم.
فأغلقت الباب وأنا العن الساعة التي ولدت فيها هنا.
وعدت فجلست ألتأمل الحقائق التي نطق بها قريبي فوجدت ان

مساراً متعرجا ً يتخذ القارب له..
منقاداً بخط مائل باتجاه شواطئ مجهولة حيث تتكاثف أشجار

يخفون أحزانهم في نوى التمر أو بين الجذور لتتسرب بعدها كالغرين
بين مويجات النهر أو تلتهمها أسماك القاع.
كان الهالل مطليا ً بالقار ،وأظافر قدم الجثة الملقاة وسط القارب
كانت مقتلعة وارنبة أنف الرجل مفتقدة محزوزة بآلة حادة ،والرأس
حليق به انتفاخات منتشرة هنا وهناك والرجال واقفون على الشاطئ
يقفون مطأطئ الرؤوس والجثة تمنح القارب ثقالً اضافيا ً والجسر

عباراته في منتهى السداد وعظماء الرجال تختلف احكام الناس

متشابكة وتشكل عتمة ضيقة ومخيفة وخلفها بناية صفراء شاحبة
قبالة شارع اجرد ،اجرد تماماً ..حتى من كالب وقطط ضالة جرباء

ظل بعيداً مطويا ً في عتمة الماء والمصابيح المتوهجة بدأت تخفت

من قريب وال من بعيد.

التي تطارد بعضها البعض بكسل.

اضواؤها.

عليهم .وحمدت هللا كثيرا لعدم انتمائي الى هذا الوسط الموبوء ال
أنا ال أقصد العظماء من الشهداء والزعماء والمخترعين بل أعني
العظماء المزيفين فوهللا ما أبصرت حتى اآلن رجال اشد كذبا ونفاقا

كان القارب يتهادى ...يسير بخشوع كالمخذول ،قارب رمادي تنحني
نهاياته فتؤلفان هالالً خشبيا ً ميتاً ،سائراً فوق الماء الغريني...

لكن القارب ،القارب وحده كان يتخذ مساراً متعرجا ً بعيداً من كل
الجهات والمراسي.

ومكرا ولؤما منهم واهمس في اذنك كي ال يسمعني أولئك العتاة

والجثة كانت ممدودة وسط القارب.

وأقول :

رجل أشيب ..نحيل ..متكور يشمله قميص أبيض حتى عنقه ،كانت

()3

بقع الدم تبرز من القميص فوق السرة ،في العنق والوجه ومناطق

وجدته متسوالً على باب الذل ...وقد اكتظت بطنه بالجوع ...وعلى
كفه قطعة منأبهامه تنزف دماً ...أخطأ فبدالً من عض سبابته قضم
أبهامه وقفتُّ أمام وجهه الذي كان يوسفيا ً يوما ما ،ابحث عن لمحة
ضوء فلم أجد به منطقة لإلغراء ...ألن غروره ارتشف كل زيته

اذا كان الشيطان فيه ربع ما فيهم من الرذائل يا هذه فجهنم قليلة

اضبارة الندم

عليه.

أخرى من جسمه حتى القدمين ،والتجاعيد برزت ذؤاباتها بين

اني قست نفسي بالمقياس الذي نصبته لي عبارة قريبي فاستنتجت

تخثرات الدم المتجمد.

اني رجل مهمل وكما يقول المثل :
(ان حضر ال يعد وان غاب ال يفتقد) فحمدت هللا مرة ثانية على هذه

خرق صغيرة بيضاء مثل الملح معلقة بالقارب تتحرك بتوجس مع
حركة القارب التي يسببها الماء والقارب يتخذ مساراً ولكنه مسار

وعندما أرادت عيوني أن تتسلق قامته التي كانت كعمود الصبح

النعمة.

متعرج ،يفضي أبدا نحو الجهة اليمنى قد يرسو عندها أو يستمر في

حينا ما ،وجدته كالعرجون القديم ورعشة االحتضار ال تدع مستقراً

فان أردت أيها القارئ أن يحسن بك فكن متواضعا ً وأترك للناس

تدحرجه ،حتى يجتاز األشجار التي ينحني عندها النهر ،والجسر

ق من دمه ...كان ال يستطيع
لعظامه !!...والجفاف يحدق فيما تب َّ
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أن يرسل عيونه لتستفسرعن وجهي فهو ال يتمكن

لذا يا هذا ويا ذاك قل يا هللا الذي ال إله إال أنت خلقتني فعملتُ السوء

برأسي الى الطاولة ...قلت ان الطريق غير مأمون ويمكن ان تضيع

في رأسي مثل اعصار واندفعت انا بدوري اصرخ وليس لقوة في

من رؤية أجزاء جسمه فكيف يرى أجزاء جسمي

فقابلت اإلحسان باإلساءة وظلمتُ نفسي وظلمتُ غيري فأغفر لي

بين الجبال.

العالم ان تجعل صرخاتنا ان تصمت.

؟!! وباصطدام ذبذبات صوتي برقائق سمعه تلجم

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت وال يقبل العثرات سواك.

لمع بريق عينيه وهتف بشدة :

()5

 -البد من الذهاب

كان االستاذ محسن وزوجته على وئام تام وسعادة بالغة .وكانا

 افهمني ان الطريق جبلي وقد تفترسك وحوش البراري.هز رأسه مستنكراً

يعيشان في دار صغيرة بالقرب من كركوك ،ولم يكن عندهما المال

بالصمت وكأني أسكب كلماتي في إناء مثقوب ...عندها صرخت

()4

الصورة

فلتعش (جهنم) لظالمي أنفسهم وليعش الموت للخارجين على قانون

امام الجدار تتسمر قدماي ..انظر الى الصورة المزروعة عليه
والتي دون تحتها اسمه تاريخ استشهاده والبلد الذي ولد فيه ..اطيل

ضربة حظ

السماء واألخالق ...وهنا التفت صوته (الهتلري) (الكلوبتراوي)
نحوي مؤنبا ً هذياني التطفلي ،ولكني عاجلته بمعرفتي إياه مذ كان

اليه كانما اريد ان اتعرف على مالمحه ألول وهلة ..ان اكتشف هل

 -لن اطيق الموقف.

تحت السقف األبوي ،فأنسكبت الحقيقة على رأسه المثقل بآثام

ان التعابير التي ارتسمت على وجهه قد ظلت كما هي بعد تلك الرحلة

 -الذهاب بمفردك مغامرة قد تؤدي بحياتك قبل ان تصل.

سوية والحب يعمر حياتهما والود يسود بينهما.
ولكن كان هناك شيئا ً واحداً لم يكن موضع اتفاقهما وكان موضوع

السنين ...وكجندي مرتزق عائد من مناورة عسكرية (ال ناقة له وال

المضنية.؟! رحلة استكشاف المجهول .ارمقه بنظرات متفحصة..

 -حتما اصل...

نقاشهما فقد كان االستاذ محسن يحب شراء الكتب القديمة .وعندما

جمل) جلس على فراش وفير من (األوساخ) ليحدثني بلوعة مخضبة

اتفرس فيه بعنف ثم اشيح بنظراتي عنه مرسال بصري في الفراغ..

 -من اين لك النقود والسالح ؟

باألسى قال لي :
_ كنت أسكن في جزيرة مقفرة ،مملوءة بعفاريت التجارة واألنانية...

اغرق في صمت مريع ورأسي يدور في دوامة ..انقل خطاي بحذر
بعيداً عن الصورة ..تتزاحم في ذهني خواطر شتى وفي خضم ذلك

 -ساحصل عليهما بأيما وسيلة.

كان يجتاز دكان وراق يبيع الكتب القديمة ،يدخله ليختار ويشتري
ما يروقه منها .وفي كل يوم تقريباً ،يأتي الى البيت ،ومعه كتاب

 -قد تطاردك شرطة الحدود.

او كتابان .كانت هناك رفوف للكتب على جدران بيتهم الصغير،

وهذه الجزيرة تمنح الرتب االجتماعية كالوجاهة والنبالة والشرافة

الزخم الهائل من الهواجس التي كان يقوم بها ذهني .كنت انقل قدمي

 -ساتخلص منها.

واصبحت هذه الرفوف مآلى بالكتب ،كما كان هناك كتب على االرض

لمن يقتل أكبر عدد من القيم !!...ولهذا كنت أتعامل مع الحياة بنصفي

بخطى حثيثة مسرعة صوب الحانة التي اعتدت ان ارتادها يومياا.

 -هل اطلعت مسبقا ً على مسالك الطريق الجبلي ؟!

وعلى المناضد وعلى الكراسي.

األسفل وأقيم الحفالت التي تلمع فيها األحذية والصلعات وتتصرف

 -البد من الذهاب

 -ساجد من يرافقني ويعرف ذلك

وظلت السيدة زوجته ال تقول له شيئا بشان هذه الكتب .فقد كانت

فيها تلك األحذية تصرف صغار الخنازير حول العليق ...كنت ال أطلب

 -لكن..

من الخمرة إال افتكها باألعصاب لتزيل عني حمى الوعي ولم أد ِر
بأني أحتسي كأس الشقاء المملوءة بالماء المراق من المحيا ...كنت

 -الذهاب امر ضروري

 اني حقيقة ال اشجعك على ذلك.كان صوته قلقا ً الهثا ً وكان يرفض الغضب والثورة في عينيه اللتين

تحب زوجها وهي تعلم انه يحب شراء هذه الكتب القديمة .ولكن نفد
صبرها الطويل ،فقالت له ذات يوم ،وقد نالها التعب من هذه االتربة

اعبء القدح في جوفي دفعة واحدة ..لحظات ..تختلط المعالم،

اصبحتا حمراوتين مزمجرتين ...حدجني بنظرة ازدراء وهتف

التي تعلو بعضها :

من أصحاب المبدأ البغيض الذي يدين به معظم البشر وهو األنانية

المرئيات وفي ذهني تستقر بعبودية والحاح الصورة المعلقة باصرار

بغضب :

 -لماذا ال تبيع بعض هذه الكتب ؟ النك سوف التقرأها جميعاً...

وكذا أردتُ الشمس لي وحدي والظل لي وحدي ونسيتُ إن إعجاب

على حائط المدينة ..الصورة تستحيل الى نافذة اطل منها على العالم

 -مسحوق

قال لها زوجها  :كال ال اريد بيعها .أحب ان آراها على الرفوف .ان

المرء بنفسه دليل على ضعف عقله وسخفه ..لم أواجه مرآة الحياة

فأرى العوالم قاتمة مشوشة مبهمة ...اتنفس ذرات الهواء من خالل

انا الكيان المسحوق احيا موتك وعذاباتك وغضبك من خالل صورتك

ضوء النار يشع على الجلد القديم ،فتبدو لي جميلة فاتنة.

حتى أرى أبعادي الحقيقية وبما أن المعرفة الحقيقية تحت األرض

الهمهمات التي اطلقها هذا الكائن المرتحل ،عالم جديد اخر تحطم

المعلقة في ركن من اركان المدينة .الصورة التبارح ذاكرتي كانما

ولم أبلغها إال بالنزول إلى حيث هي ،ولم أكن قد أصلحت مثواي

بين يدي ...وبهستيرية اسكب في اعماقي القدح الثاني ،كنت ابتغي

ألني بعت آخرتي بدنياي لهذا اكتفيت بلذة الجهل المغلف بالتفاهة...
كنت أستعظم خطيئة غيري ألني نسيت خطيئتي ولَ ِّم عري أخالقي

وبغطرسة ان ابتز ذرات التراخي واالرتياح من مرارة الخمرة...

هي مسندة الى طرف من اطراف الطاولة تخضعني المتحان رهيب.
كنت اجلس اليه ...كثيراً ما كان يستسلم الفكاره ،يغرق في تأمالته،

لم تتفوه السيدة زوجة االستاذ محسن بكلمة اخرى ،والذت بالصمت.
ولكن االستاذ محسن كان في كل يوم مستمراً على عادته ،فيجلب معه
الكتب ،فتكاثرت وتناثرت فجاء ذلك اليوم الذي انفجرت فيه زوجته

هذا العالم القاتم يطوق عنقي ...انشد الهروب من دائرة المرئيات...

ينحني الى االمام ويسند مرفقيه الى الطاولة ويقذف برأسه على

غاضبة :

بشيء من اللباس ألني تعريت من لباس التقوى ولم أحسب أن

اصوات حادة تحاصرني وتبقى الصورة تالحقني باستفزاز.

الطاولة وتتصلب عيناه على الالشيء .ارتفع رأسه مرة ورشقني

 -ال تجلب معك أي كتاب آخر بعد اليوم الى هذا البيت.

الساعات تنقص األعمار لهذا أجلت توبتي إلى الغد المجهول ناسيا ً

 -انك غير حافل بما يدور حولنا

بنظرة خاطفة ويميم بلهجة أليمة حانية :

قالت هذا وهي تصرخ

أن الضفدعة بقيت بدون ذنب ألنها أرجأت إلى الغد العملية التي

....... -

 -كم احن الى مسقط رأسي.

 -الني سأذهب عنك واتركك وحيداً

تؤدي إلى وضع ذنبها في مكانه ...كنت أتعامل مع القيم وفق قانون

 -عرق ...عبث ...تخبط في شوارع المدينة.

هززت رأسي بأسى .ألقيت على وجهه نظرة انتهبت الى مرارة

وكان االستاذ محسن قد اسف لما حصل لذا ظل ثالثة ايام او اربعة

الصيرفة وكذا أتعامل مع شباك أي ضريح وأنسى َمنْ بداخله لهذا

...... -

التعابير التي ارتسمت على خلجات وجهه .وافرغ في جوفي القدح

يسرع الخطى عندما يمر بكل مكتبة تبيع الكتب القديمة وال ينظر الى

 -اعلم جيداً ان ترتمي في احضان مدينة غير مدينتك فهذا النوم

االخير بمرارة ..لحظات ..وتغيم االشياء ..تهتز المرئيات امام عيني..

ما بداخلها من كتب.

عن سماء أقل ارتفاعا وأرض غير مدببة ألقدامي العارية أو تابوت

بعينه.

دوامة قاتمة تعصف برأسي ..شيء ما في اعماق صدري يهتف بي (

وذات يوم ،كان يسير في السوق الكبير ومر بمكتبة الترقي لصاحبها

ق من حصة في الحياة.
أضع فيه ما تب َّ

...... -

الصورة ) ..تتوهج الصورة في زوايا ذهني ..تضطهدني ..تصفعني..

محمد امين العصري ،وكان المطر قد بدأ يهطل بغزارة ،ولم يكن معه

لقد ركبت فرس سباق مجهول أنزلني عن صهوته وتركني بوا ٍد غير

 -الحقيقة صعبة اليس كذلك ؟ لم تعد لك القدرة على مواجهتها !!

تخضعني لعبوديتها .ذهني المتعب الثمل مشدود كله باتجاهها .اتجه

ذي زرع أو ضرع ...وصوتي القمامي ال يسمعه حتى الذباب والرئات

...... -

صوبها بخطوات مترنحة متثاقلة كمن يمشي في حلم وعلى مقربة

مظلة تقيه المطر ،لذلك دخل المكتبة ليتفادى سقوط المطر عليه،
وهناك على الطاولة رأى كتابا ً غالفه من الجلد ،عليه حروف ذهبية

المتكورة في صدري ال تتنفس غير الغبار الرمادي...

 -اغمض عينيك جيداً عنها ...وتحاشى النظر اليها !!

منها ..اقف ..تتصلب قدماي ..ترتعش الصورة ،تنتفض ..جسدي

وكان احب نوع من الكتب لديه .فالتقطه وقرأ اسمه ( رسائل اخوان

وقبل أن أغلق إضبارة الندم سأقول لكم يا سادتي للذنب باب وللرحمة

..... -

ينزلق نحو االمام ..وجهي مغروس بوجهه ..تمتد يدان تشداني

الصفا وخالن الوفا ).

أبواب ...وبهذا تجلى قول رسولنا الكريم صلى هللا عليه وعلى آله

 -مسحوق

من كتفي ..يلتفت نحوي ..ترتفع يداه لتؤشر صوب الشمال ..بدا

 -كم ثمنه ؟ سأل صاحب المكتبة.

وسلم ( :غريبتان فأحتملوهما كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها وكلمة

..... -

يحاورني تسقط الكلمات من بين شفتيه كشالل...

 -ديناران

سف ٍه من حكيم فاغفروها)..
و لو كنا نتحرى الصدق في حياتنا مبتدئين مع أنفسنا لخفت علينا

يطلق كلمة ( مسحوق ) من بين فكيه حادة مشددة يكز لها اسنانه.

لم تلتقط اذناي كل الكلمات الن عاصفة هوجاء بدأت تضطرم في

قال في نفسه اشتريه ،فاسرع الخطو الى بيته ،ونسي ما قد حصل مع

اطبق عيني ..اقفل مسامعي ...الكلمات التي تطلقها هذه الصورة

رأسي ،امتدت اصابعه تتحسس وجهي ..مد الي يده االخرى من

زوجته .ولما رأته قد جاء بكتاب آخر معه الى البيت تملكها الغضب

المؤن..

تستحيل الى مدى تنغرز في قلبي ..اغمض عيني بأسى واقذف

فوق ،تشبثت بها وكبر الدوار في رأسي ..كان يصرخ ..صوته يضج

واستولى عليها العجب .لقد قلت لك ال اريد أي كتاب اخر في البيت.

ه َّربتُ األموال والنفس من بيت الطاعة بدون أجنحة وبقيت أبحث
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فأخذت الكتاب الجلدي من يده ورمته من الشباك،

للكتب وكان االستاذ محسن في كل يوم تقريبا ً يجلب في سيارته
الفارهة معه الى البيت كثيراً من الكتب ،وامتألت الرفوف كلها بها.

ملقى على العشب المبتل.

ولم تنطق زوجته ايهان بكلمة بشأنها .ولكن كانت لها غرفة الجلوس
انيقة واسعة .حيث اليوجد فيها كتاب اطالقاً.

فنظر االستاذ محسن بحزن الى الحديقة ،فرأى كتابه
 ايهان ! قال هذا وخرج من البيتوبعد ساعة عاد الى داره وكانت زوجته تنتظره والكتاب بيدها
 -محسن ،انا آسفة ،ثم قالت له :

()6

دوائر زيتية األلم

 -لقد نظفت كتابك واصلحته لك.

ت لهما ما تريدان.
 العليك  ,ثقي انني اشعر بالدفء إذا ما اشتري ِ
ِ

بعد سنين وسنين ,اختفى فيها كل أثر للشمس ,واطبق فيها الظالم

قبل ان يفتح الباب ...وقف األب طويال  ,محدودب الظهر  ,احمر

المخيف على كل شيء ...كانت على شرفة الدار الغبراء فتاتان

العينين ,مشدود القسمات  ,الشفاه ,واالم الى جانبه باكية الوجه ,

تتناغيان بهمس خافت ,ومن بين غياهب الليل الحالك مر ابوهما

خائرة القوى  ,ألقى نظرة الى طفلتيه ,وصوت بعيد يجيء من كوة
ملونة الزجاج « ومن يخرج من بيته مهاجراً ...فقد وقع اجره على

على االفق ,يرفرف مثل طيف مالئكي وهو يحمل الشمس وزوجته

هللا «.

ترنو اليه بحنان من مرقدها في المقابر الجماعية.

وابتدأ الرنين

التفت الى طفلتيه وراح يطبع على خدودهما قبالً طويلة كليالي

()7

الشتاء ,دافئة كجدران الموقد الصغير.

رن الهاتف ،بعد ثالثة اشهر ،يرن الهاتف.
كل عصر ،بات يرن ،اضع ساقا ً على ساق ،استرخي ،واتصفح

فقبل محسن زوجته وذهبا الى غرفة الجلوس وكانت على المنضدة

عبثا ً راحت محاوالتها في ايقاف حصانها الخشبي على ثالث أرجل,
سم بريء  ,انها لم تفعل.
فيما تجمدت نظرات حائرة من اختها على قَ َ

كانت الذبذبات تمتد من الخدود وحتى آخر قطرة من شعاع الشمس,

 -آه انها رسالة قديمة ،وجدتها في الكتاب الذي اصلحته ،انه من

كان منظر الحصان المطروح يثير في عينيها كثيراً من األسى ,

حيث بدت برهة من خالل الغيوم السوداء لتشهد الوداع االخير.

الكتاب الذي انوي ان اقرأه ،ولكن ذهني ال يلتقط المعاني ،فكلي قد

مكان ما ال اعرفه ،اتوقع ان بعضهم ارسله مع الكتاب عندما كان
جديداً .قرأته عندما كنت انتظر عودتك.

فهو أحلى هدية من ابيها ...وسرت ذبذبات خفيفة في خدها الوردي

قالت الصغرى :

تحول الى اذان صاغية لذلك الرنين ،اعد المرات واعد االيام التي

لتذكرها بأن موعد قبلة األب الحبيب قد حان ,لكنه الى اآلن لم يخرج

 -أبي ,حصاني انكسرت رجله  ,اشتر لي حصانا ً آخر ,اريده مثله

رفع بها السماعة وادار القرص.

التقط محسن الرسالة وجلس يقرأها ..قرأ اوال العنوان ...اكرا -الهند
 1864ثم توقف وظل صامتا ً ساكنا ً برهة من الزمن ..ثم نهض فجأة.

من غرفته ,كان طوال الليل يهمس في اذن امها بكالم غريب كأنه
كان يضخه في سمعها ليخرج دموعا ً ح ّرى من عينيها ,ثم في كيس

اخضر.

في كل عصر وفي تلك الساعة المحددة ،ارتدي ثوبا ً زاهياً ،اسرح

 -هل كانت الرسالة في ظرف ؟ صاح بهذا بصوت مرتفع.

صغير تضع له ثوبا ً وأشياء اخرى ,وهي تطيل النظر والبكاء الى

وارتسمت على وجه األب دوائر زيتية االلم  ,رنا الى الغرفة فرأى
معطفه مازال معلقا ً  ,فانفجر يقبلها وتجمدت االخرى على اخر قبلة

شعري واجلس بانتظار الرنين وابتسامة غريبة ترتسم على شفتي...
في كل عصر ،اتذكر كيف كنت سمجا ً معي ،اتذكر كم كنت اتقبل

 -نعم ولماذا ؟ سألت زوجته.

وجه زوجها الملتهب االعصاب !
لم تقتنع كثيراً بال ّرجل الطينية التي صنعتها اختها لحصانها المسكين,

وهي تقول بصوت جديد مملوء بالعبرة واألسى وأشياء ال تُعرف لها

كل صفعاتك الكالمية بقلب رحب ...ساذجة كنت ،وفكرتي عن الحب

قسمات :

ساذجة مثلي.

ال اعلم اظن رميته في صندوق النفايات .ما الخبر ،ما االمر ؟
ولكن االستاذ محسن لم ينتظر .فجرى مسرعا ً الى الحديقة ،الى
صندوق النفايات ،وبدأ يقلب االوراق والنفايات .واخيراً صاح بأعلى

لكن رضيت بها على مضض ,فان يقف حصانها اعرج خير لها من

... -

في تلك االيام ،ظننت انني اذا احببته ،بادلني مشاعري ...ببساطة كنت

ان تكنسه امها مع االزبال.
كان اللعب بطيئاً ,رمادي الفرحة ...حسرة على الرجل الخضراء

 -ها  ,بابا ؟

اظنه يحوم حولي ،النه اليستطيع االفالت من أسر انوثة الحبيبة...

 -هنا ...هناك الى مكان بعيد ...آه اقصد ...الى مكان قريب.

كنت مجنونة ...وكنت احبه ،احبه حتى تغافلت عن كبريائي ...عن

صوته وجدته ،لقد ظفرت به ،وعاد مسرعا ً من الحديقة الى داخل

المكسورة...

 -بابا ...أأنت ذاهب الى بغداد ؟!

اثمن ما املك الجل عينيه.

البيت وهو يلوح بالظرف االصفر القديم بيده.

وخوف على الرجل الطينية الهشة ...وشمس باردة متلفعة بغيوم

وبدت على وجهه مسحة ندم ...لماذا ودعهما ؟ ...لماذا قال هذا

رن الهاتف اربع مرات اليوم ...شعور بالراحة يتخلل كل خلية من

فسألته زوجته مرة اخرى  :ما النبأ العظيم وما الخبر الهام الخطير ؟

سوداء...

 -انه الطابع ! انه الطابع !

وحم ُل التراب يبدو ثقيالً على ظهر الحصان الجريح ...والط...

الكالم ؟ ...واحتضنهما وهو يتكلف االبتسامة...
 -حسناً ,وماذا تلعبان ؟

جسمي ...وابدأ بالقراءة وبين مقطع واخر تثب في ذهني تفاصيل
صغيرة ...هدايا صغيرة كنت احب مفاجأته بها ،لكني كنت اتلقى دائما ً

طابع ذو فئة سنت واحد ،من لندن البريطانية سنة 1864يوجد واحد

 -ويلك ...لماذا سحبت الحصان بقوة ؟ انظري لقد كسرت رجله...

قالت الكبرى :

رد فعل بارد ،منذ ان سحب البساط من تحت قدمي وجعلني ابادر

آخر منه في العالم .ففي السنة الماضية كان احد المهتمين مثلي

اماه ...اماه...
ردت اختها بصوت خائف :

 كنا نلعب بالحصان ,لكن رجله مكسورة... -حسناً ,سأعلمكما لعبة جديدة.

االعتراف ،لم يعد يفعل شيئا سوى السخرية مني ...وكنت بعد انتظر

رسالة  :سألها محسن  :هذا ؟

 -اسرعي ،اين هو ؟ سألها عن الظرف.

بجمع الطوابع قد اشتراه بمبلغ (  ) 15خمسة عشر الف دينار ،انه
مبلغ ضخم أليس كذلك .واآلن نملك واحداً مثله.

 -ال ...انا ما سحبته ...رجله ضعيفة ال تقدر على حمل التراب.

 -أحقا ً بابا...

فنظر محسن الى الطابع االحمر على الظرف وتناول البوما كبيراً

 -آ ...قفي لي ...سوف اكسر رجلك.

 -نعم ...انها لعبة اسمها (ماما الحبيبة).

يرن الهاتف من جديد ،غريب امره ،ها هو يكرر اتصاله بعد موعده
المحدد ،ترتسم ابتسامة ساخرة على شفتي ...رغما ً عني تتحول الى

للطوابع من احد رفوف الكتب وقلب صفحاته.

بعد مطاردة عنيفة  ,صاخبة في ارجاء البيت  ,ارتفع صوت االم
مرتعشا ً « توقفا ...توقفا «.

 -وكيف تكون ؟!

ضحكة عابثة تعيدني الى وجومي بعد ان يتوقف الرنين ،كل شيء

 -تقفان وسط دائرة فيها رجال يلبسون مالبس بلون زيتوني وفي

فئة سنت واحد  1864بيع بمبلغ (  ) 15خمسة عشر الف دينار..
وكرر انه مبلغ كبير في هذه األيام( .علما ً بان هذا الحدث وقع سنة

وكالمخدِّر تسلل الخوف الى نفسيهما فعادتا الى الحصان تلعبان

ايديهم مسدسات ,فاذا سألوكما( :اين بابا) ,قوال:

في داخلي توقف كهذا الرنين في يوم واجهتني المراة بوجه اخر :
عينان ذابلتان وانكسار لم اعتده مرتسما ً فوق مالمحي..

بحزن وانكسار...

.)1952

 -ال عليك  ,سوف يشتري لك ابي حصانا ً اجمل منه.

ومن بابا ؟ اننا ال نعرف إال ماما الحبيبة  ,واذا كرروا عليكما االسئلة
فقوال  :اننا ال نعرف شيئا ً اسمه بابا ,نعرف ماما الحبيبة فقط...

اسمع الرنين ثانية لكنه يتوقف بسرعة هذه المرة
ال يصدق اني من هجرته ،ال يصدق اني واجهته في لقاءاتنا االخيرة

 -انه الطابع نفسه ،قال محسن.

 -ال ...ابي هذه االيام ال يتكلم  ,انه متألم من شيء...

واذا ضربوكما صفقا وسط الدائرة وغنيا النشيد الذي حفظتماه في

وكلي سخرية منه :

ثم تذكرت مفردات من كالم شاحب كان يتردد في زاوية من الغرفة

الروضة:

اعلنت انفصالي عنه ...جرحه اني من فعلت ذلك ...كان يريد ان يتخذ

 -هنا هو ،قال هذا لزوجته واراها صورته  :لندن البريطانية طابع ذو

ثم سألته زوجته ايهان :هل سنحصل على خمسة عشر الف دينار

ان يتغير ،ألم اكن احبه ؟! ...او هكذا خيل لي !!

لهذا الطابع ؟

اثناء الليل ,كأنه تعويذ مبحوح:

احب الناس لي أمي

ومن بالروح تفديني

هذه الخطوة لكني سبقته وابتدأ الرنين وابتدأت أعي من اكون.

قال لها نعم  :ان شاء هللا آمل ذلك.
 -عجبا ً محسن قالت زوجته ايهان :أ كل هذا المبلغ في كتاب قديم ؟!.

« اوصيك بهما ,هما عيناي اتركهما في البيت ,حتى تأنسي بهما كلما

فكم من ليلة قامت

على مهدي تغطيني

اصبح يلهث وراء شبح امرأة احبته مرة ...تدفعه ذكرياته الحلوة

سأالك ان تشتري لهما
اشتقت الى عيوني ...آه انظري اليهما ...وان
ِ
شيئاً ...بيعي معطفي « ...ومع وشوشة خلع المعطف كانت اباريق

تكومت على االرض دموع خريفية قبل ان تخرج امهما من البيت
لتتلفت يمينا ً وشماالً ,وباشارة خفيفة مضطربة خرج األب سالكا ً

من المطر تتكسر على نافذة الدار متناغمة مع همهمة األم :

الطريق المار عبر الحقول تشايعه ست عيون طفولية حتى توارى

 -احتفظ بمعطفك  ,طريقك طويل ,والشتاء قارص..

في الضباب.

اني سوف ال اغضب عندما تشتري كتابا ً اخرى مرة ثانية .لقد باع
االستاذ محسن الطابع القديم بمبلغ ستة عشر الف دينار واشترى
بثمنه داراً كبيرة واسعة في المدينة وكان على معظم جدرانه رفوف
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معها ...ونسي هذا الرجل الغريب ان كل ما اذكره انه حولني الى
مسخ ...هذا يكفيني الضحك كلما عال الرنين.
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حسن كوثر على الخط الساخن
للكشف عن الهموم
ان فهم دنيا العالمات هو وسيلة لفهم ذات المرء ،أي أن هناك
عالقة مباشرة بين الذات بوصفها مؤوالً ونسق العالقات الناتج عن
التأويل .
ويجب العودة الى البصمات الواضحة في ضوء تأويل الذات وقد
يتولد المشروع النرجسي منذ البداية في اصل التأول الذي يهدف
الى المعرفة الذاتية ،ويحصل المصدر المفترض في الوحدة العليا
لإلدراك الحسي أي بين األنا السفلى واالنا العليا وهيمنة هذا األخير
هو شرط لكل فعاليات الفهم ووجهة نظر هكذا فعاليات ،وال تكون
المعرفة الذاتية ممكنة في حالة غياب هذا الشرط .
آالم األمة وامتزجت اهدافه االنسانية ووسائله النضالية بعنفوان
الجماهير وبقدر ما كانت هذه الوالدة الطبيعية والعسيرة في آن واحد
استجابة لحاجات األمة التقليدي وتجاوزا ألعرافه السائدة ومنازعة

الدكتورصرت مردان

إن الحياة هي التحدي األكبر ،تلك هي الحقيقة التي يجب أن ينطلق
األديب منها في تنشئة نفسه كي يتحصن بما يشد أزره ويوفر زاده

حسن كوثر من مواليد  1942حسبما مدون في األوراق الرسمية،

من عناصر االقتحام وخوض المعترك والجلد والثبات على المبدأ

ومسقط رأسه تسعين (تسين) الشهيدة التابعة لمحافظة كركوك .

والتضحية من أجله.
وان عدت الحياة هي التحدي األكبر سيقود حتما وبالضرورة الى

خريج دار المعلمين ومارس مهنة التعليم لمدة أثنين وثالثين عاما ً
ثم أحيل على التقاعد ينحدر طبقيا ً من عائلة فالحية ،حياته في هذه

ابداع وسائل جديدة في مفردات األدب وتجاوز المألوف والسائد من

البقعة التي شهدت اسوأ أنواع القهر والتنكيل والقتل والتهجير بسبب

الصيغ ألن لكل مرحلة طرائقها ولكل جيل نوازعه وألن الجمود على

والء ابنائها الى أهل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ولكونهم

االنماط السائدة يعبر عن عقم ابداعي ال يليق باألديب وال ينتسب الى

تركمانا ،كانت تلك الحياة سمفونية حزينة استطاع أن يصوغها

روح العصر .

بكلمات شاعرية ويجعلها ترنيمة في بعض الشفاه.

أين يكون موقع حسن كوثر في كل ما قدمناه من تعاريف وإيضاحات

عشقت الشعر وهويت المطالعة منذ الصغر ومنذ الستينيات من القرن

؟!.

الماضي أمارس نظم الشعر وكتابة البحوث والمقاالت وصدرت لي

إن عملية تحديد الموقع ليست سهلة ولكنها أيضا ليست مستحيلة،

عدة كتب في مواضيع مختلفة وهي كاآلتي :

فالبحث عن األقوال التي قيلت فيه سيكشف عن حقل من الصيغ

1ـ دوشن يابراقالر (األوراق المتساقطة) شعر بالتركمان

واألساليب جدير بأن يزرع ويحصد ويستثمر.
بداية أعترف من الصعوبة جداً أن يتحدث االنسان السوي عن نفسه

2ـ باليم بابايا سالم بجزأين (ملحمة شعرية عن تسعين)
3ـ شاعر جالل رضا أفندي (دراسة)

ويعدد قابلياته ولكن يمكن االستشهاد بأقوال األخرين من ذوي الفكر

4ـ تسين فلكلوروندان اورنكلر (دراسة وبحث)

والرأي وال باس من تقديم بعض البيانات الثابتة التي ال لبس فيها

5ـ جراغ (حكايات وطرائف وألغاز)

فعن هذا أقول :

ـ كربال توركولري (قصائد دينية)
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9ـ تسعين في ذاكرة الزمن  /مراجعة وتقديم

اتماسك ألني ال أستطيع أن أفصح عن كل ما يجول في خاطري وال

10ـ القارب قصص قصيرة
11ـ الجديد في أصول اإللقاء وقواعد التجويد

اتمكن أن أتحدث عن الحقائق بكل صراحة ألن ذلك يعني توجيه أصبع
االتهام الى زميل ما زلنا نعمل معا ً وأحاول اخفاء الجرح النازف قدر

12ـ نماذج وصور (مقاالت عربية) تحت الطبع

االمكان ألن الذي أحدث ذلك الجرح هو صديق وليس غريب ومن

13ـ كونش قوشالرى (قصائد تركمانية)

منطلق الجشع والطمع ،ودون أن افقأ القرح أقول:

14ـ تاريخ األدب التركي في العراق للمؤرخ الكبير عباس العزاوي

إن عوامل مادية وفنية وتقنية تداخلت لتوقف مجلة كركوك عن

تحقيق وتقديم وتعليق  /مشترك

االصدار ،قد تستغرب لو قلت  :بأني كنت أسمع هسيس النار وأرى

15ـ ترانيم المساء شعر باللغة العربية

تحوله الى مخالب وأنياب لتفترس ذلك السفر األدبي لم اجرأ على

شاركت في عدة مسابقات أدبية وثقافية وأحرزت المراكز المتقدمة

االعالن عن آالمي وال أريد أن القي اللوم على الجهة التي كانت

وكما يلي :

مصدر التمويل للمجلة ألنها اضطرت الى ايقافها بسبب بعض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلخفاقات التي رافقت صدورها واللبيب من اإلشارة يفهم وتنتهي

ـــــــــــ

الجملة الطويلة بنفس العالمة ؟!

1ـ الفائز الثاني في المسابقة الشعرية التي نظمتها نقابة المعلمين

منذ  2005أنت مدير لتحرير جريدة (توركمن ايلي) األسبوعية في

بكركوك عام . 1971

رأيك بماذا تتميز هذه الجريدة ،وماهي اإلشكاليات التي تعاني منها ؟

2ـ الفائز األول في المسابقة الشعرية التي نظمها تلفزيون كركوك .

حسن كوثر  :نحن تسلمنا مسؤولية تحرير هذه الجريدة عام 2005

3ـ الفائز األول في المسابقة الشعرية التي نظمتها جمعية الشعراء

ومنذ العدد ( )777وأدخلنا فيها بعض التجديدات والتحسينات
فجعلناها اثنتي عشرة صفحة بدالً من ثماني صفحات وبحجم أكبر

4ـ الفائز األول في المسابقة الشعرية التي نظمتها جريدة

وتتميز هذه الجريدة كونها لسان حال الجبهة التركمانية العراقية

يورد(الوطن).

وصحيفة تركمانية كتبت لها الديمومة واالستمرار ورافقت الكثير

5ـ الفائز الثاني في المسابقة الكبرى التي نظمتها مجلة الكوثر في

من األحداث السياسية واألدبية التي طرأت على الساحة العراقية

المواضيع الثقافية.

عموما والتركمانية على وجه الخصوص ،وواكبت على نقل األخبار

6ـ الفائز الثاني في المسابقة الشعرية التي نظمتها دولة أذربيجان

التركمانية بالدرجة األولى الى القراء ،والتي نعاني منها بصورة

مع منظمة ايالسام التركية وأقيمت في العاصمة التركية أنقرة وشارك

عامة هي ما يعاني منها الوسط التركماني من الشحة الثقافية وقصر

فيها قرابة  600شاعر من الدول الناطقة بالتركية .
7ـ الفائز الثاني في المهرجان الشعري الذي اقيم في مدينة أورميا

اليد المادية وهذان عامالن مهمان لهما تأثير فعلي وسحري في قلب
األمور سلبا ً وإيجاباً.

بإيران وشارك فيه أكثر من  100شاعر من مختلف الدول .

إن العولمة قد أفادت من ناحية وأضرت من ناحية أخرى فعن طريق

8ـ الفائز األول في المسابقة الشعرية التي نظمتها منظمة كتاب بال

االنترنيت كثرت المافيا الثقافية وسراق النصوص فبدأت العملة

حدود .

الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق وأشباه األميين أحتلت أماكن

منحني محافظ كركوك درع االبداع التربوي ونلت كثيرا من الدروع

ال تتناسب مع عقولهم ومعنا نماذج سيئة منهم .

والشهادات التقديرية من جهات مختلفة .

فريقنا في الجريدة ال يتجاوز عدد أعضائه عدد اصابع اليد الواحدة

حاليا رئيس اتحاد األدباء التركمان في العراق والنائب األول لرئيس

وهم يحملون جميع أعباء التحرير دون كلل أوملل  ..هذه المحدودية

اتحاد أدباء وكتاب كركوك ومدير تحرير توركمن ايلي وعضو االتحاد

من شأنها تحديد مجال المناورة واالنطالق الى اضمامات جديدة قد

العام لألدباء والكتاب في العراق وعضو منظمة كتاب بال حدود .

تغضب أصحاب الرأي وكلمة الفصل فيها .

الشعبيين .

إن ما يميز األديب الحقيقي عن سواه من الناس هو أنه ولد من

وتزييفها .

8ـ دليل المطبوعات الكركوكية (تحقيق وتقديم)

الذع المرارة وخصوصا هذا السؤال  ..وال اعود ارى شيئا وبجهد

مخطوط،

من هو حسن كوثر؟.

حقيقية لرموزه التي احترفت هذا الحقل وامتهنت رفع الشعارات

ـ تمل سوزلوكو (قاموس تركي ـ عربي للمدارس) مشترك

حسن كوثر  :كل جملة تنتهي بعالمة استفهام تخلق في احشائي طعم

نشرت لي مئات المقاالت األدبية والثقافية والسياسية في الصحف

في عام  2003صدرت صحف ومجالت تركمانية عديدة أما اآلن

والمجالت وما زالت تنشر تباعا .

فالباقي من هذه الصحف والمجالت ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة،

حسن كوثر وليد الحرمان والمعاناة عشت منذ الطفولة حياة قاسية

ما السبب في رأيك؟.

منحتني التجارب القوة والصالبة في المواقف الحازمة وأخيرا أقول

بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في العراق ،أفتتح فضاء غير

أنا حسن كوثر وكفى .

مسبوق إلعالم عشوائي ومربك وفوضوي ،تتسيد على أجوائه

عملت كسكرتير تحرير لجريدة ومجلة كركوك (توركمن ايلي) ،لماذا

الحماسة التي ازدحمت بالوجوه واألصوات وابتدأت االنفعالية

توقفت مجلة (كركوك) عن النشر؟.

واإلحساس بالتأخر عن ركب عملية كبرى تجري في البالد وبدا أن
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دائرة الضوء التي كان النظام يمألها بحضوره الثقيل

على مشروعية وجوده في بناء صرح أدبي ذات أهداف مقصودة

وغيرها .وأما النتائج هي تسجيلنا نقطة ايجابية في سبيل كسر

حسن كوثر وقد كتب عنه الدكتور نصرت مردان في مقال نشره في

والمستمر قد ازدحمت بالوجوه واألصوات وبمرور

تخدم قضيتنا التركمانية وله مشاركات فاعلة في خلق جو أدبي في

الجمود المصطنع والتمازج الثقافي ،أما حديث أحدنا عن الصحافة

االنترنيت:

الزمن أضمحلت تلك الحماسة وفرغت الجيوب من

المجتمعات االنسانية ،أما سبب عدم اقامة االتحاد مؤتمرات كبيرة

التركمانية بسلبية فهو تصور فردي ال يؤيده أحد أو كانت المسألة

(في القارب تتجلى موهبة الكاتب والقاص حسن كوثر عندما يختار

المال الذي كان يمد اصدار تلك الصحف وتسيد من تسيد وتهمش من
لفظ من الوسط حتى بات مضمار السباق خاليا ً من الطارئين وظلت

هو ان هذا االتحاد يدار عن طريق التمويل الذاتي أي أن ميزانيته

تصفية حساب مع هذا أو ذاك ليس إال يعود مردوده اليه فهو من

سرد نصوصه بشكل مكثف حتى اذا انتهى القارئ منها سيجد انه

تتكون من بدالت االشتراك المتواضعة التي ال تغطي النفقات الشهرية

منظوري طرح عقيم قوبل باالستغراب واالستهجان النه هو المعني

قد عرف الشيء الكثير عن عالم الكاتب واسلوبه في الرد القصصي

تلك الصحف التي تدفع فاتورتها من قبل مؤسسات لها موردها

اال بصعوبة وهذه البدالت ال يدفعها اال القلة القليلة من األعضاء

بالدرجة األولى من هذه الحالة المزرية وأما النتائج هي تسجيلنا

بشكل بانورامي شامل هو مفتاح الى عالمه بحيث يسهل التعامل مع

الخاص

وأكثرهم يتهربون من دفعها بالرغم من تواضعها وهناك مقولة تقول

نقطة ايجابية في سبيل كسر الجمود المصطنع والتمازج الثقافي،

انجازاته عبر الخلفية التي جسدها في نصوص الكاتب).

((فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض)) .

:

أما حديث أحدنا عن الصحافة التركمانية بسلبية فهو تصور فردي

وأنت في خضم الحياة الصحافية ،أين تضع األعالم التركماني ،وهل

(أعطني خبزاً ومسرحا ً أعطيك شعبا ً مثقفاً) أي أن المادة لها األولوية

ال يؤيده أحد أو كانت المسألة تصفية حساب مع هذا أو ذاك ليس إال

أما األديب الراحل قحطان هرمزي يقول في احدى كتاباته( :كثيرا ما
أقف مبهوتا ً أمام أعمال حسن كوثر األدبية من شعر ومقال وقصة

تعتقد بأنه فاعل ،وإذا كان ردك بالعكس فما هو سبب التردي؟

في كل األحوال ونحن ال نمتلك هذا العنصر الفعال المهم ،وباقي فقرات

يعود مردوده اليه فهو من منظوري طرح عقيم قوبل باالستغراب

وغيرها ،أمعن النظر في فحواها  ..ففيها من الغاء الواقع وبنغمة

بالطبع يكون جوابي بالعكس !! وأنا بدوري اسألك يا أستاذنا الكريم

السؤال تنضوي تحت نفس السبب واال نحن نشتاق لمثل هذا االنفتاح
كسراً للجمود والتقوقع ومنذ استالمي لرئاسة االتحاد والى يومنا هذا

واالستهجان النه هو المعني بالدرجة األولى من هذه الحالة المزرية

غير مباشرة الكثير من الجرأة والحيوية وفيض الحواس) .

مرئي ومقروء ومسموع يشار إليه بالبنان ؟!

نظمنا عشرات المهرجانات وشاركنا بمئات األمسيات وقدمنا كثيراً

تكتب الشعر والقصة والمقالة الى جانب عضويتك في بعض

بالتأكيد ال تجد شريحة تنظر الى نفسها على أنها تحمل رسالة

من الدروع والشهادات التقديرية ونلنا عشرات الدروع والشهادات

االتحادات والمنظمات الثقافية ،فأنت نائب رئيس مجلس استشاري

(يتعامل الشاعر حسن كوثر مع الموضوع الذي يلج الى عوالمه

أو مسؤولية إعالمية تجاه المجموع العام إال القلة وان تجد تلك

التقديرية ــ ومن جيوبنا الخاصة ــ وهذا دليل على فاعليتنا وكما

(تسعين) وعضو عامل في مؤسسة شهيد المحراب ،ففي أي مجال

بخصوصية بالغة ألنه يمثل عنده تجربة كثيرة عاشها بكل ابعادها،

الشريحة من المثقفين فأنك ال تستطيع التأكد من اثرها في المحيط

يقول المثل ( :نعمل بالممكن وال ننسى الطموح) والقضية هي هات

تجد نفسك وسط كل هذه المشاغل ؟!.

وقد استقرت في ذاكرته رموز تلك العوالم التي تأبى الشمس أن

أو من أهميتها أو مدى جدية دورها وغيرها من الجوانب االختبارية

وخذ .

حين يتأمل االنسان مفردات الحياة سيجدها حتما ً مقاربة ومتكررة

تغرب عنها رغم الحواجز التي تحاول قوة الشر أن تحجب عنها

شاركت مع مجموعة من األدباء والمثقفين في يوم الصحافة

ومتواصلة تعتمد على ايثار لفظة الوصل والمواصلة وعلى الرؤية

النور وسبل التواصل ،ولهذا الموضوع أهمية استثنائية لدى الشاعر

وبعيدا من المحاباة والتشويش ال نجد إعالما في الوسط التركماني

التركمانية الذي أقيم في اربيل برعاية وزارة الثقافة الكردية في

والتشخيص وعلى الوعي بحقيقة الشيء وتجسيد تلك الحقيقة بشكل

ألنه يمثل له التاريخ  ...الى آخر ما يقول) .

يخاطب العالم بمعظم لغاته وقومياته وسياساته ومحافله ،وهل حدث

االقليم ،ما هي النتائج التي يمكن استخالصها من مشاركة عدد كبير

من األشكال .

أن انعقدت مؤتمرات أو جلسات في أروقة مجلس األمن واألمم

من المثقفين والكتاب التركمان في هذا المؤتمر والذي تم فيه الحديث

المتحدة وغيرها من جمعيات حقوق االنسان لدراسة مظالم التركمان

من قبل بعض المشاركين بسلبية عن الصحافة التركمانية؟.

ما الذي يمكن أن يفعله األديب إزاء المتغيرات المتواترة وعلى
كافة األصعدة سياسيا ً واجتماعيا ً وأدبيا ً غير أن يتخذ مكانه شاهداً

مجموعة الزميل حسن كوثر القصصية الموسومة بـ (القارب) والذي

ومعاناته وحقوقه منذ تأسيس الحكومة العراقية الى اليوم استناداً

نعم شاركت مع نخبة من األدباء والمثقفين في هذه المؤتمر الذي

الى ما يقدمه اإلعالم التركماني من بيانات ومستمسكات ووثائق في

اقامته مديرية الثقافة التركمانية التابعة لوزارة الثقافة الكردية في

صادقا ً على عصره ومتابعا ً ذكيا ً لكل المعطيات التي يحفل بها الواقع
مرتكزاً على مرجعية تستشرف الموروث وتنقل عنه بإمكانيات أدبية

عرفناه شاعرا يعي أدواته الشعرية بشكل ملحوظ ويشغله النص
كثيراً وهذا ما يجعلنا نصف نصوصه بأنها من نتاج مشغل شعري

هذا الخصوص .

اربيل وتحدثنا عن همومنا نحن التركمان في المسيرة الصحافية

مبتكرة ،يضاف الى ذلك استقباله للمد الوافد من النوافذ المشرعة
على الخطاب األدبي والسياسي واالجتماعي معا ً ووفقا ً لحيوية

على درجة عالية من األهمية) .

أين هو اعالمنا التركماني ؟! وهل هناك اعالم تركماني بالمرة من

والحسابية .

اذا كانت موجودة .

أما الدكتور محمد مردان يورد في مقاله المعنون (حسن كوثر
والبحث عن الجذور) ما يلي :

وكتب عنه األديب المعروف نزار السالمي في جريدة النبأ قائالً
(ومن فن القصة الذي يزخر به المشهد األدبي بكركوك ،لفت انتباهنا

ونقلنا معاناتنا عبر وسائل االعالم الى المتلقين دون المساس بجوهر
قضيتنا أو تجريحها ألننا جميعا نرفض ذلك رفضا ً قاطعاً ،وليس هناك

التقاء الذات باألشياء ،تندرج اهتماماتي األدبية واالجتماعية التي

ضير من افهامنا الغير واقعنا وتاريخنا الناصع وريادتنا في الصحافة

تشكلت على وفق نمط تعبيري وعادة أعتمد فاعلية االنشاء الرمزي

(فانبرى األستاذ حسن كوثر بهدوئه ورزانته ليدلي بدلوه  ...أدلى

وبمساندة التشخيص ابتكر ما يقتضيه الموضوع من مقصودات
تضفي على النتائج تكوينا ً ال ينتهي عند حدود المحموالت الصيانية

صمتُ الوزن بما فيه من جيد
دلوه  ...أحسست بأن هذا الدلو مترعِ ،
القول ،وحسن الداللة ،واصابة التعبير ،شممت من حديثه أن الرجل

كبيرة تدعو فيها االتحادات األخرى في مناسبات ؟ ولما ال يقام يوم
الصحافة التركمانية ومؤتمر للقصة والشعر كسراً للتقوقع واالنفتاح

بل يتعداه الى فيوضات ذهنية .

من طالب العلم والمعرفة ،ففي حديثه دراية معرفية والحديث يفصح

نعم أكتب الشعر والقصة والمقالة وقد يراها البعض انها تشابك

عن صاحبه وينضح منه جهده الثقافي ،وهبته سمعي وأنا أحدث

على المثقف اآلخر يشترك فيه كتاب عراقيون؟.

وكأنها رسوم تلقائية أو رسوم أطفال عفوية ولكنها في النهاية

نفسي أنني وجدت صنوي وشبيهي في عشق القراءة واإلطالع وكما

مديات للمزاوجة بين االنسالخ وبين المنظور الموحي لتفجير هذه

قيل  :وشبيه الشيء منجذب إليه  ...الى آخر قوله).

أما السبب بالدرجة األولى هو ليست هناك جهة تتحمل النفقات
الباهضة إلعداد كوادر تلك المؤسسات وتحريكها وإدارتها بشكل
جدي ومبرمج .
بصفتك رئيسا التحاد األدباء التركمان ،لماذا ال يشترك االتحاد
بفاعلية في المؤتمرات العراقية الثقافية ؟ ولماذا ال تقيم مؤتمرات

أال تحس يا عزيزي الدكتور نصرت بأنني أتحدث في كل ما تقدم

أما األستاذ فوزي نوري عبدهللا فقد كتب في مقال له نشر في مجلة
توركمن ايلي شارحا ً موقفا ً جمعه ألول مرة مع حسن كوثر يقول فيه:

وكتب عنه األدباء المعروفون منهم عبداللطيف بندر اوغلو،

بحذر شديد ،لكي ال أثير زوبعة في الوسط الذي أعمل فيه أو أحدث

القابليات.

ضجة إعالمية دون طائل ،وان كشف المستور ال يرضي أصحاب
القرار ،وأنا في كل األحوال لست معنيا ً بإصدار األحكام القطعية .

ان االفتتان بالمحاولة الجمالية التي تصف هبات الذات وتجلياتها ــ

والصحفي قاسم صاري كهية ،فاروق فائق كوبرلو ،ومجيد سعدون

هذا االنغمار ــ المقترح في عمق الكتابة الشاهدة على وثيقة تتقلب

فياض ،عبدالجبار درويش ،عدنان أبو اندلس ،مهند قهوجي،

كي تخلق بداعة الظهور واالختراق وحيث الحدث الساخن في قضيتنا

ابراهيم قوريالي وآخرون.
وختاما ً  ...لوال الخوف من االطالة التي تجلب السأم والضجر لقلت
اشياء دون أن أعير اهتماما ً الى بيادق السلطان ومزامير الشيطان
ولكن حوارنا لم يخل من الفائدة مع شكري وتقديري لكم والسالم .

وال يخفى على المتتبع بان اتحاد األدباء التركمان في العراق سجل
يسجل حضورا متميزاً في جميع المؤتمرات التي دعي إليها سواء

تجدني هناك ،هذه التعويضة القاطنة في أمكنة فسيحة من نتاج ذاتي

داخل محافظة كركوك حيث المقر العام أو في المحافظات العراقية

على مر السنون تمتلك غذاءها الى جانب شرعيتها في شخص حسن

األخرى .

كوثر.

وسجل أورع الصفحات في تقديمه نتاجات بمستوى جيد ،وهذا دليل

ومن الجير بالذكر بان معاصريه من االدباء والكتاب كتبوا الكثير عن
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شهريار يموت ثانية
د .اورهـــان بيــــاتــلــي

في تلك القرية الوادعة تدعى تسعين  ،قبل ان تكون حيا ً من احياء
كركوك الحبيبة بعد التوسعات العمرانية التي حصلت في كركوك بسبب
توافد الغرباء اليها  ،كنا اطفا نصحو على زفير القاطرات القادمات من
بغداد المحم ت بالبضائع  ،واصوات عج تها وهي تدوس على السكة
الحديدية تحدث صريرا توقظ النائمين من سباتهم معلنة مي د يوم جديد
 ،نحمل احجارنا لنقدفها على هذا الكابوس الذي يخيم على صدورنا
ويمنعنا من متعة النوم على سطوح بيوتنا المبني من الطين  ،حتى
يستقر في محطة الوقود كانت تدعى ( لوكا )  ،فيفاجئنا سائق القطار
مربوع القامة ذو وجه دائري يشع منه النور يدعى ( حسين شلتة )
يلوح بيديه لنا ثم يترجل من كابينته ويصحبنا الى ازقتنا فيتفرق الجمع
ويذهب كل منا الى بيته  ،لنتناول وجبة الفطور وهي في الغالب لبن
ا بقار  ،او الباق ء او الحمص ( كانت امهاتنا تعدها في وعاء خاص
يسمى ( ديزه ) يترك في التنور بعد انتهاء الخبازة ) ،ونحمد على
نعمته  ،ثم نحمل حقيبتنا متوجهين الى مدراسنا  ،وكانت في قريتنا
مدرستان مدرسة تسعين للبنين ومدرسة فاطمة للبنات قبل ان تلحقهما
مدرسة بكتاش ولي  ،وحليمة السعدية وغيرها  ،وكان علينا ونحن
ذاهبون اليها ان نعرج على مقهى عاشور ملتقى ا دباء والمثقفين
وشاعرنا ج ل افندي بهندامه الجميل وعباءته المرعزي ونظارته
السوداء جالس على دكته يحتسي شايه  ،ومقهى ابراهيم يجلس فيه
معلمنا ا ول م تاقي الذي علمنا قراءة القران  ،رغم ان شوارع قريتنا
كانت محفرة وموحلة غير ان فيضانات المياه القذرة تجتاح ازقتها ،
ورغم الفقر والبؤس وشظاظ العيش لن ترى احدا جائعا او فقيرا يشكو
 ،وكانت اللقالق تبني اعشاشها على منائر حسينية سيد اصغر ومريم
رؤوف والكهيه وجامع محمد علي افندي  ،والحاج حسين بس م وامان
ثم تغادرنا لتحل علينا ضيفا في العام القادم حتى
وجدت فيها الغربان السود مرتعا خصبا فأخذت تبني اعشاشها على
سطوح بيوتها  ،تنعق فيفيض الدم ويشيع الدمار فيها  ،وفي احدى
الصباحات صحت القرية على اصوات الجرارات وعويل النساء وبكاء
ا طفال  ،والناس يحملون امتعتهم ليغادروا القرية وقلوبهم تفيض با
سى  ،وذكريات الصبا تلوح في اعينهم وهم ينظرون الى قريتهم التي
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اصبحت ركاما من الحجارة والطين  ،والجدول المسكين ( دهنة )
اصبح ماءه غورا  ،بعد ان كان معينا  ،ومقام سلطان ساقي وما حوله
من قبور ا باء وا جداد قد سيج بسياج حديدي ليمنعوا
الدعاء لهم وقراءة سورة يسن عليهم  .كان المرحوم حسن كوثر
يكبرنا عقدا ونيف فانه من مواليد  1942عرفناه معلما في احدى
القرى التابعة الى مدينة الناصرية وذلك في عام  1963كنا نراه حام
لحقيبته اما عائدا او مودعا بدموع امه ودعائها من واهل البيت ا
طهار ان يعيده اليها سالما  ،او نراه ممازحا لنا ونحن نلعب ونلهو على
ضفاف ( دهنة ) الجدول الذي كان يسقينا ويطهرنا ويسمع شكاوى
امهاتنا عن ا زمنة الغابرة  ،عن مذبحة ا شوريين كيف قتلوا شبابنا
وحرقوا حرثنا في عشية عيد ا ضحى  ،ومذبحة كاور باغي وعمالنا
يقعون صرعى برصاصات ا نكليز  ،ومذبحة  59ورجالنا يذبحون
ويشنقون ويعلقون على ا شجار واعمدة الكهرباء  ،ومدرستنا تغوص

بالمعتقلين  ،ونحن نترقب امهاتنا وبنات القرية وهن يم ن جرارهن
من الدهنة لنهرع
￼￼ 38
كان شهريار كثير التعلق بوالدته وكان يحبها حبا جما وقد سمعها
تقول انني افهم من شعر ولدي نه يكتب اشعاره بلغة غير لغتي فكتب
شهريار رائعته ( حيدر بابا )اكراما لوالدته عام  1956والتي اصبحت
من عيون الشعر التركي وكتب عشرات الشعراء في الهند وباكستان و
تركيا وايران واذربيجان وتركمان العراق م حمهم جوابا لملحمة حيدر
بابا مستخدمين نفس اسلوبه على وزن الهجا (
 .)4+4+3من الشعراء التركمان في العراق الذين كتبوا على
هدي هذه الملحمة اسماعيل سرت توركمن  ،حسين علي مبارك ،
وعبداللطيف بندر اوغلو  ،محمد مهدي بيات  ،الدكتور صباح عبد
كركوكلي  ،ومن بعدهم حسن كوثر الذي قام بإصدار ملحمته ( باليم بابا
) بجزئين ا ول عام  1995والثاني عام  1999وهي اشعار خماسية
على وزنهجا()3+4+4نقتطفمنها :باليم بابا ينه كلديم دركاهه داردا
قالسا صيغيناجاق قول شاهه ايكيميزده ال اجاغين اللهه كيجن جاغين
كونللرى دونسون كرى اينجيده نده قيمتليدى ده كرى
××× باليم بابا رجعت الى مقامك ثانية ما للعبد سوى الفرار الى ا مير
عند المحن فلنرفع ك نا اكفنا الى السماء نرجو ان تعود ايامنا الخوالي
خلسة الى ( امام يولو ) حيث البساتين وا شجار والثمار نقطف منها
دون رقيب او حسيب سوى تحذير البستاني لنا من الهاوية ونحن نتسلق
ا شجار .في بداية السبعينيات برزت في قريتنا شعراء يكتبون في مجلة
ا خاء التي تصدر في بغداد  ،والوحيدة التي يحملها ساعي البريد على

دراجته الهوائية داخل اكياس ورقية ويوزعها على المشتركين فيها
من المثقفين والمعلمين وفضولنا يدفعنا الى ان نخطف ابصارنا اليها
وهم يتصفحونها  ،ننا تعودنا على ان نسترق السمع الى ابائنا يتلون
القصائد في المضايف والدواوين  ،وهؤ ء الشعراء هم رجب حسن
و شوكت كمال  ،وموسى بكتاش والمرحوم حسن كوثر  ،ثم بدأ هؤ
ء بإصدار مجاميع شعرية على نفقتهم الخاصة ماعدا المرحوم حسن
كوثر الذي اصدر ديوانه البكر ا وراق المتساقطة ( دوشن يابراق ر
) عام  1971على نفقة اتحاد ادباء التركمان التي تشكل بعد اقرار
الحقوق الثقافية للتركمان في  24كانون الثاني  . 1970ثم توارى
عن الساحة ا دبية بسبب م حقات النظام الحاكم في العراق للمثقفين
التركمان وخصوصا بعد عام  1979المشؤوم  ،لكن هجرته لم تدم
طوي وعاده الحنين اليها بعد ا نتفاضة الشعبانية المباركة ليبدأ من
جديد  ،وينشر قصائده في جريدة يورد  ،التي كانت الجريدة الوحيدة
تضم نتاجات ادباء التركمان .وعندما كتب الشاعر ا ذري محمد حسين
شهريار الذي ولد في قرية ( قه يش قورشاغ ) التابعة لقضاء ( خوش
جناب ) بتبريز عام  ، 1904واكمل دراسته ا ولية في تبريز ثم سافر
الى طهران وانتسب الى دار الفنون لدراسة العلوم الدينية فض عن
حضوره الى حلقات الدراسة الدينية في مسجد ( سبه سا ر ) عام
 ، 1922ثم دخل الى المعهد الط بي عام  1924ولكنه تركه بسبب
الظروف المعيشية القاهرة التي عاش بها بسبب وفاة والده الذي
كان محاميا  ،ثم انتسب الى كلية الطب ولكنه فشل في الصف ا خير
منها بسبب فشله في الزواج بفتاة احبها  ،وعين موظفا في احدى
المؤسسات الحكومية بطهران حتى احالته على التقاعد  .بدا شهريار
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بكتابة الشعر باللغة الفارسية في وقت مبكر وبتشجيع
من والده واخذ ينشر قصائده في المج ت ا دبية وعمره
 13عاما متخذا من اسم ( بهجت ) على العادة المتبعة
عند الشعراء في تذيل قصائدهم مخلص له  ،ثم استبدالها ب( شهريار
) بعد ا ستخارة في ديوان حافظ شيرازي الذي تأثر به كثيرا  ،كما تأثر
بشعراء سعدي شيرازي وفضولي البغدادي ونظامي كنجوى  ،ومن
شعراء الترك نامق كمال  ،توفيق فكرت و محمد عاكف ارصوي ،
ونشر ديوانه البكر باللغة الفارسية عام  ، 1921واصبح من اعاظم
الشعر الفارسي .امضى شهريار حياته في طهران زاهدا متفرغا
للعبادة ثم عاد الى موطنه تبريز ومنحه جامعة تبريز الدرجة ا ستاذية
الفخرية في ا دب تقديرا لعطائه ا دبية وتوفي في داره المتواضع الذي
تحول الى متحف يضم صوره واثاثه في سبتمبر . 1988
39
خبزنا خال من الملح وشهدنا علقم ￼￼ لكن رؤوسنا تبقى مرفوعة
والحق عائد لصاحبه كما قال ا له
×××
عاف ايت بنى جوق اغيرتديم باشينى
ياغمور كيبى كوزه صالديم ياشيني بو صحبتين بوردا اتاق طاشيني
سوزلريمى بير بير دوشون اوتو دال باليم بابا كيدييورم  ،خوشجه قال
×××
عذرا قد صدعت راسك
وجعلت دموعك كمطر تسيل دعنا ننهي صحبتنا عند هذا المفترق
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فتذكر كلماتي  ....وتأمل باليم بابا وداعا اني راحل  ....لم يكتفي حسن
كوثر بكتابة الشعر الذي كان صاحبه وانيسه منذ ان كان طالبا في
الدراسة المتوسطة  ،وبدأ يكتب القصص القصيرة والمقا ت ا بية مبتدأ
بتحقيق وجمع اشعار الشاعر ج ل رضا افندي ( ) 1981 – 1904
في كتاب اسماه ( ج ل رضا افندي حياته واشعاره ) قدم فيه شرحا
مفص عن حياة الشاعر وتحليل بعض قصائده وانتخاب عددا منها
ضمن منشورات مديرية الثقافة التركمانية عام . 2000
كانت بحق كاللؤلؤ في اثمانه غالي × × × باليم بابا كوجموشموسون
ايلينده ن ! صاقينمشسين يوقسا خزان يلينده ن ! ال ات قورقما ،
طوت ارنلر به لينده ن درنه كيمين  ،احتياجى وار سيزه داغ ديويره
ن عزيمتلر وير بيزه
×××
باليم بابا هل رحلت من ديارك
اما وقيت نفسك من العواصف مد يديك تخف وامسك من ظهور ا
حرار فعصبتنا بحاجة اليك امنحنا عزيمة ننفذ بها الجبال
×××
باليم بابا بير از دوشون حاليميز
شاهين اوجموش قارغا صارميش ياليميز اكمكيميز طوزسوز  ،اجى
باليميز باش ريميز ينه ديم ديك قا جاق تانرى ديميش حقلي حقين ا
جاق
×××
باليم بابا تذكر حالنا قلي

الشواهين رحلوا وتعشعش الغربان
40
والمج ت التركمانية ( ا خاء  ،صوت ا تحاد  ،يورد  ،الفنار ￼ ،
التحرير  ،يلدز  ،توركمن ايلي  ،كركوك  ،وغيرها ) .وفي مساء يوم
ا ربعاء الثامن من حزيران رفع يده اليمنى مودعا قريته تسعين التي
لم تعد سوى كثبان من الرمل نبت عليه العاقول  ،وجدولها ( دهنة )
كفكف دموعه وصمت عن الخرير  ،واشجار الزيتون على طريق (
امام يولو ) ارخت اغصانها  ،والعصافير سكت عن زقزقتها حزنا ،
ثم طبع قبلة على جبين قلعة كركوك الشماء وهو يقول ( كلنا نرحل
 ،وتبقين انت شامخة رغم الداء وا عداء ) واغمض عينيه ورحل...
ثم اصدار كتابه الرابع بعنوان ( اناشيد كرب ئية ) تضم مجموعة من
القصائد الشعرية في حب الرسول ( صلى عليه وسلم ) واله بيته ا
طهار ( عليهم الس م ) طبع في مطبعة الكوثر عام  ، 2001واعقبه
بإصدار ديوان شعري اخر بعنوان ( ترانيم المساء ) ضم
قصائد غزلية و سياسية  .وفي عام  2002اصدر كتابين
احدهما بعنوان القنديل في (  ) 95صفحة  ،ضم (  ) 33قصة
قصيرة من التراث والفولكلور التركماني ()40طرفة ،و()35
لعزامنالموروثالشعبيكتبعلىشكل رباعيات شعرية  .اما الكتاب الثاني
بعنوان ( نماذج من التراث الشعبي التركماني ) تناول فيه اسماء
بيوتات تسعين  ،مساجدها وجوامعها  ،وعلماؤها الدينية  ،مختاروها
 ،ومشاهيرها  ،واسماء ازقتها ومح تها  ،والنباتات الطبيعية في
تسعين  ،مراسيم تسمية المولد  ،الجار الجيرة في تسعين قديما ،
العادات المعتقدات الشعبية في تسعين  ،ا مثال الشعبية وقصصها يقع
الكتاب في (  ) 84صفحة طبع في مطبعة دار الكوثر بكركوك  .واصدر

مجموعته القصصية وخواطره العابرة في كتاب صدر ضمن مجموعة
من الكتب التي صدرت في كركوك لمناسبة اختيار كركوك عاصمة
للثقافة العراقية عام  2010بعنوان القارب  ،واتبع ذلك بإصدار ديوانه
الشعري ا خير ( طيور الشمس ) بمائة وعشرة صفحة عام 2013
 .لم يكن حسن كوثر صحافيا وانما دخل عالم الصحافة مرغما  ،فبعد
سقوط النظام الحاكم واحت ل العراق من قبل القوات ا مريكية عام
 ، 2003وقيام ا حزاب السياسية ومنها الجبهة التركمانية العراقية
بأنشاء مؤسسات واتحادات ثقافية واجتماعية ومنها اتحاد ادباء
التركمان الذي اصدر جريدته كركوك في حزيران  ، 2003ثم تحولت
الى مجلة شهرية اعتبارا من عددها (  ) 16وتوقفت عن الصدور بعد
صدور عددها ( ، )40وتولى حسن كوثر سكرتارية تحريرها  ،اضافة
الى منصبه نائبا لرئيس اتحاد ادباء التركمان  ،ثم رئيسا ل تحاد عام
 . 2008كما عمل مديرا لتحرير جريدة توركمن ايلي ا سبوعية بعد ان
نقلت ادارتها من اربيل الى كركوك عام  ، 2005ومشرفا على القسم
العربي في مجلة توركمن ايلي التي قامت على انقاض مجلة توركمن
ايلي التي صدر منها عددين في اربيل عام  ، 2000دون ا شارة الى
هذا ا متداد في عام  ، 2008وهذه المجلة شهرية تصدر عن الجبهة
التركمانية العراقية وتعنى با دب والفن .شارك حسن كوثر مع زميليه
محمد خورشيد داقوقلي  ،ومولود طه قاياجي في كتابة قاموس تركي
– عربي للمدارس التركمانية  ،وتحقيق كتاب تاريخ ا دب التركي في
العراق لمؤلفه المحامي عباس العزاوي مع زميله نجات كوثر عام
 ، 2013وترجمة كتاب ( معجم المواقع العراقية بأسماء تركمانية
) لمؤلفه نجات كوثر عام  . 2014فض عن قيامه بنشر عشرات
القصائد والمقا ت في الصحف
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(قصة قصرية)

لص  .....واساور من ذهب
نهضت من ضجعتي المريحة امام المبردة ،وكانت الساعة تشير الى
الثالثة عصرا ،وبقيت حيث انا اتثاوب واتمطى ،والعن نفسي ماذا
دهاني حتى ربطت عنقي بموعد في مثل هذا الساعة؟.
كانت شمس الصيف في الخارج ال تطاق ،وانزويت في سأم وملل تحت
ظل دوحة الكالبتوز انتظر سيارة المصلحة ،لقد ترجاني مدير مدرستي
ان اتولى مهمة االشراف على المجلة التي قررت المدرسة اصدارها،
ورصدوا لها مبلغا محترما ،والغريب أن جميع من دقوا صدورهم،
واحنوا قاماتهم نفضوا اصابعهم من االمر ،واخلفوا وعدهم ،وتركوا
حكاية المجلة فكرة معلقة في الفراغ ،وفيما انا غارق في افكاري هذه
اذا بسيارة انيقة يقودها احد طالبي القدماء تقف امامي ودعاني الى
الصعود ،وتساءل متبسما:

مجيد سعدون

 على خير يا استاذ في هذا الحر اللطيف ؟. كانت مشاغلي قليلة ،فاضفت اليها تنقيح وطبع مجلة (صدى الشباب)قلتها متذمرا ،فضحك طالبي وقال:
 ما زلت احتفظ مفتخرا بالعدد الذي صدر في سنتنا. صدقت ،انها ذكرى طيبة  ..على اية حال ،كيف حالك ؟. هو ما تقول با استاذ.ثم تابع يقول:
 اسعد مخلوق هو الطالب. ومع هذا فهو يستعجل الفرار من روضة السعادة هذه. هكذا هي الحياة ،سفر دائم ،وخوف مالزم ،وقناعة قلقة. واين انت االن ؟. في كلية الطب في بغداد. ما شاء هللا  ..طب بيطري ؟ قلت ممازحا ،اجابني ضاحكا. ال  ..ال طب بشري.وغرقنا في ضحك عريض ،وبعد هذا بقليل نزلت امام مطبعة النور،
كانت الماكنات صامتة ،والعمل يسندون ظهورهم في كسل الى الحيطان
الباردة ،يجترون افكارهم بملل واضح ،وبحثت عن وجه معين فرأيته
متمددا في الزاوية البعيدة فتوجهت البه.
 كيف انت يا ابراهيم ؟. وكيف تريدني أن اكون يا استاذ ..الفقير يبكي على حالي ؟. كثرة التذمر منحسة. كلي نحس ،يا استاذ فكيف تريدني أن اترك الشكوى والتذمر ؟. -إن الشكوى في اعتقادي ال تحل المشاكل.
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 صحيح  ..ولكن تخفف من عبئها قليال.وجاءني بزجاجة كوال مثلجة تذوقتها على مهل ،وكنت احاور نفسي،

الدمع ،انه لم يتوقف لحظة واحدة تسمح له ان يتسلى كبقية االطفال،

المهم أن نمسك بشعلة االمل ،وأن نهجر اليأس ،فاليأس في الحياة

او يعيش لحظات في عالم الخيال واالوهام.

خطيئة ال تغتفر ،وابراهيم اليوم هو احسن منه في االمس البعيد ،أليس

 -غريبة ،انك تصوره كطريدة تالحقها كالب الصيد.

كذلك ؟.

 -وهللا لقد اجدت التصوير ،لقد ضاق ابوه بحياته فاختفى في ليلة

 -ابدا  ..ابدا  ..يا استاذ ،لقد كان في الماضي البعيد مسئوال عن نفسه

ظلماء ،والى حد اليوم لم يعرف مصيره ،وانتقلت المسؤولية كاملة الى

وعن امه.

ابراهيم المراهق ،ام ملتاعة وافراخ زغب الحواصل كما يقول الشاعر.

 -ال تقل ان تورط فتزوج ؟.

 -آه ! حكاية كل يوم  ..االب المتخاذل  ..واالم المسحوقة  ..واالبن

 -لقد فعل.

االكبر حامل رأية الجهاد في سبيل اسكات االفواه الجائعة.

 -واتسعت دائرة مسؤوليته.

 -وماذا تتوقع  ..يا استاذ  ..اننا ابناء الفقراء نولد ال لنغني ونرقص

 -لقد رزق ثالثة اوالد  ..قرة عين المه وله ،والحبل على الجرار.

في ضوء القمر ،وانما نولد لنكد ونشقى ،ثم يهجم علينا الموت فيمسح

 -كان هللا في عونه.

كل شيء.

وسحبت نفسي بعيدا عن دوي الماكنة ،وفي نفسي حمدت هللا على

كان الجو خانقا ،وال يبشر بانفراج ،ومع هذا لم ارفع راية االستسالم

مهنة التعليم مهنتي ،فهنا تقع العين على اعمال ومسؤوليات تهد

امام هذه الموجة الكاسحة من الحزن واأللم ،فقلت:

الجبال الشم من تنضيد حروف ،وتقطيع مالزم وترتيبها ،وتوفير

 -ال نجاة من الموت ،انه مصيرنا جميعا ،ولكننا نملك من االرادة

اطنان من االوراق البيض والسمر ،وغير ذلك كثير كثير ،كله في كفه

والصمود ما نخفف به بعض كوارثه وفواجعه.

وهذا الدوي الصاخب في كفه.

هز علي رأسه ،وقال يجاملني:

كان امر ابراهيم يهمني وقد تابعت اخباره من باب الفضول اول االمر،

 -الحمد هلل ،اننا نستطيع أن نحلم – مجرد حلم – بحرية وال نحاسب

ثم شيئا فشيئا تحول فصار هما وتعلقا.

على جرأتنا ،اننا نحلم بيوم قريب يجيز لنا أن نقف شامخين في وجه

كان يشتغل مرتبا للحروف ،وكان مبدعا في عمله فان عابه شيء فهو

ارباب العمل الطغاة ،القساة ،ونقول لهم (قفوا عند حدكم ،وكفاكم

الهمزة الوسطية والمتطرفة ،فاهديته كتابا قيما من كتب االمالء ،وظل

طغيانا وظلما ،لقد جاءت الفئة الصالحة ،نقابة العمال التي ستدافع

اياما يشكرني على هذه الهدية الثمينة حتى اخجلني فحلفت عليه أن

عنا ،وتطالب بحقوقنا السليبة ،وترفع عنا الحيف) ذلك اليوم وحده

يكف غير انه لم يفعل فتركته وشأنه.

هو عيد ميالدنا.

وكم تمنيت لو أن براعته في تنضيد الحروف الميتة وجعلها كائنات

 -صدقني لقد اقترب ذلك اليوم ،وسوف تتحقق فيه العدالة الشاملة،

جميلة تنبض بالحياة ،وتمنيت لو أن هذه البراعة والدقة إنعكست على

لقد كتب على ابراهيم عبدالرحمن أن يظل ضحية شذوذه ،انه شذوذ
رليس في شكله ،فهو شاب ناضج ،حلو الصورة ،ظريف الحديث،
هادئ مثل بركة صافية ،وهو مع هذا شاذ النني لم اره يضحك ضحكة
نابعة من صميم فواده.
كان وجهه جامدا ال يعكس سوى الشكوى والتذمر ،وكذلك كان لسانه.
وهب العمال بعد هذه االستراحة الى اعمالهم ،وضجت المطبعة
باصوات الماكنات ،وكانت هناك ملزمة من المجلة غير مقصوصة
االطراف ،ووقفت الى جوار العامل المشرف على فطع المالزم ،وتعديل
اطرافها قلت:
 اقول ،يا علي ،مضى علي اكثر من عشرين يوما بينكم ،ولم اسمعمن زميلكم ابراهيم كلمة توحي بالخير والشكر.
وضحك علي بخفة ثم اجاب:
 نحن هنا ادرى بظروفه ،يا استاذ ،ولذلك فنحن ال نلومه على عبوسه،وسوء ظنه بالدنيا ،وله اعذاره ،فابناء الفقراء جميعهم يسيئون الظن
بالدنيا ،ولكنه تجاوز الحد المعقول.
 وحالته المالية ،هل هي كما يصورها ؟. حالته المالية انها تسمية مضحكة ،ان ابراهيم منذ طفولته يدوردوران المروحة حول نفسها دون ان يصل الى شيء ،اي شيء ،انه لم
يترك عمال يناسب عمره اال مارسه بفم مكتوم وعينين عصيتين على
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حياته المعاشية ،اذن لعاش سعيدا وحسن ظنه بالغد القادم.

عينيها فليس احزم منها وأرعن وقالتها كلمة واحدة ،إما أن تسمع

كانت النقود ،كما يقول اصحابه في المطبعة ،تنساب من بين اصابعه

أذنها خشخشة أسورة الذهب او الطالق !.

بيسر وسهولة تدهشه ،فإن حل نصف الشهر ضيفا ثقيال عليه اعلن

واستلف ابراهيم من البنك سلفة بفائدة سلمها الى صائغ الذهب ذي

ابراهيم افالسه ،وينقلب بفعل ساحر الى مخلوق بليد ،طويل الصمت،

اللحية الصفراء الكثة البغيضة ،وبدأت مرحلة االقساط الجديدة بطيئة،

كثيف الحزن.

مذلة ،منذرة ،ودون ابراهيم ارقاما وتواريخ بعدد نجوم السماء.

ولقد لفت نظري تقويم سنوي معلق أمام خزانة الحروف ،كانت تغطي

صليت العصر في المسجد القريب ،وحين عدت الى المطبعة طاب لي

حواشيه البيض ارقام وتواريخ دقيقة كتبت بخط ابراهيم ،كان قد دونها

ان اواصل ما انقطع من حديث بيني وبين ابراهيم ،سألته:

من غير ملل ،وبمداومة يحسد عليها ،وحين سألت فسر لي العمال سر

 -هال اخبرتني بحكاية هذه االرقام يا ابراهيم ؟.

هذه االرقام والتواريخ.

 -الجميع هنا يعرفونها ،ألم يخبروك ؟.

كان ابراهيم صندوقا مغلقا من االسرار الخاصة بعواطفه وبمشاريعه،

 -احببت أن اسمعها منك ،ولعلمك فإن أصحابك يحبونك وهم يصونون

وكانوا يعتبرونه االعزب الخالد ،كيف ال ،وهو يتحاشى ذكر المرأة على

اسرارك فال يفضحونها.

لسانه ،فاذا حوصر قرأ اآلية الكريمة (وال تقل لهما اف !).

 -حقا ،يا استاذ ،ابن آدم بال اصدقاء مخلوق ضائع ،المهم هذه االرقام

كان ابراهيم كما يقال يتحرج عند ذكر الزواج ،وال يعلق بشيء نافع او

تخبرني عن االقساط الباقية في ذمتي من سلفة العقاري الوحشية.

ضار ،وفي يوم جاءهم بوجه عبوس فأوجسوا منه شرا ،كانت سحنته

 -كم تبقى عليك.

ملتوية ،وعيناه حمراوان محذرتان ،وسكت الجميع فلم يحاوره احد،

 -قسط أخير والحمد هلل.

وكان صمتهم دواء لثورته ،وخيبة لسوء ظنه ،وقبيل االنصراف قص

طفرت البهجة من عينيه ،واشرق وجهه بسرور طفولي.

عليهم خبره.

 -انت محظوظ يا ابراهيم ،وعسى أن تعود البركة الى معاشك.

كان متزوجا منذ ثالثة اعوام ،وقد كلفه زواجه ماال كثيرا انقض ظهره،

 -انا لو تركت وشأني ،لما رميت بنفسي طيلة حياتي في هذه النار

وزاده عذابا فوق عذابه ،ولكنه لم يعترض على رغبة امه في إن

التي ال ترحم.

يرى ذريته فبل أن يعانقها قابض االرواح ،وفي يوم تفجر بركان في

 -تعني العقاري ؟.

بيتهم ،واذا بزوجته وهي انثى قد زاغت عن الدرب السوي ،وطمحت

 -اعني السلفة كلها ،انها ذل في النهار ،وعذاب في ظلمة الليل.

الى غاية مضنية ،ارادت منه

ا سو ر ة

أن آخر قسط سادفعه اليوم ،إنه شعور يدفعني الى البكاء،
والبكاء يخجلني ،ولكني اريد إن ابكي من الفرح ،ال من

صدر حديثا

الحزن ،فهل سمعت بدموع الفرح يا استاذ ؟.
 نعم ،سمعت واالن أراها بعيني ،خذ راحتك يا ابراهيمفالبكاء نعمة كبرى.
 سأذهب الى البنك ،ولن اغيب طويال ،واحب ان أراك هنا ..يا أستاذ.
عاد ابراهيم من البنك ،كان مشرق االسارير ،متألق النظرات
وكان قد اوصى على صندوقين من العصائر الباردة ،مع
شرائح من الكيك ،وصاح ينادي رفاقه ،وطلب منهم ان
يباركوه على انكشاف غمته ،لقد دفع اخر فسط من اقساط
مصاص الدماء ،وتقدم بخطوات راقصة من الروزنامة،
وسط تعليقات اصحابه ،وضحكهم  ..فسحبها ثم بصق
عليها ،ثم مزقها وهتف:
 لقد انقضى عهد االستعباد  ..يا ابراهيم !.وصفق الجميع  ..وضحكوا ثم عادوا الى عملهم ،وعدت الى
مدرستي القريبة فرحا مسرورا.
وفي صباح اليوم التالي ذهبت كالعادة الى المطبعة ،وسألت
عن ابراهيم حين لم اجده ،فقال لي علي:

 -ومتى ستدفع القسط اللعين ؟.

 لقد اخذ اجازة. -هل سافر الى المصيف ؟ هكذا يكون الفرح واال فال.

عن دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة صدر كتاب (البحث
عن الذهب) وهو مجموعة قصصية للكاتب والمسرحي التركماني
المعروف فاضل الحالق ضم عدد من قصصه القصيرة كتبها في
اوقات متفاوتة ،يطلب من مكتبة بهجت غمكين الواقعة في شارع
االوقاف بكركوك ،ثمن النسخة الواحدة ( )4000دينار.

 -اي فرح يا استاذ  ...اي فرح ؟

من ذهب ،وظن اول االمر انها

 -غدا ...

تمازحه ،وفاته أن االنثى

 -انه زمن قريب جدا ..

حين يخطف بريق

 -وهذا ما يخيفني بصراحة ،فانا تعودت أن اعصر واخنق ،واشوى

ا لذ هب

على نار هادئة.

وشعرت بيد قاسية تكتم انفاسي ،وتساءلت

اضحكني جوابه ،وسألته إن كان يحتاجني فقال:
 ال اظن  ..فانت راجعت كالئش ،أليس كذلك ؟. بلى ،ليس فيها ما يستوجب التصحيح. نلتقي غدا إن شاء هللا.راجعت المكتبة العامة ،ثم زرت المكتبة العصرية

 ماذا حدث البراهيم ؟ ليته لم يضحك البارحة. لماذا بحق هللا ؟. لقد دفع المسكين ثمن ضحكته غاليا. ماذا تريد ان تقول ؟. لقد سطا احد اللصوص على بيت ابراهيم ليلة البارحةوسرق ذهب زوجته المفجوعة.

لصاحبها السيد عباس المحترم ،فسلمني رزمة من
الكتب المصرية والمجالت االدبية فشكرته
جزيل الشكر ،وكان بيني وبين دوامي
العصري ساعات عديدة احببت أن اقضيها
في المطبعة ،وبعد دقائق كنت وسط اآلالت
وضجيجها الصاخب ،واعتذر ابراهيم اذ
أن أخطاءه اليوم عديدة ،وقال مبررا:
 ال استطيع اليوم أن اتحكم فيأعصابي ،فكل شيء يهتز أمامي
طربا ،وانا ال اصدق نفسي ،إن
عقلي يهرب مني كلما تصورت
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كما صدر الطبعة الثانية من كتاب (موسوعة الصحافة التركمانية في
العراق) للدكتور صباح عبدهللا كركوكلي يضم ستة فصول الفصل
االول :الصحف التركمانية الصادرة في العهد العثماني ،والفصل الثاني
الصحف الصادرة في العهد الملكي ،والفصل الثالث :الصحف الصادرة
في العهد الجمهوري ،والفصل الرابع :صحف المعارضة ،والفصل
الخامس :الصحف الصادرة خارج العراق ،والفصل السادس :الصحف
الصادرة بعد عام  2003يطلب من مكتبة بهجت غمكين ايضا ،وثمن
النسخة ( )7000دينار.
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(قصة قصيرة)

غرور الشيطان
احمد صبحي

تزوج محمود من هيدا ،الفتاة الجميلة الطاهرة الذي أحبها من كل قلبه
وشعوره وتأمل منها أن تنجب له ولداً عاقالً عليما ً يداري حياته بكل
سعادة وسكينة لهما أجراً أيام المحن والعوز.
اليوم لالنسان ذخر والغد كالسحاب يجري ويسابق الزمن ليزول كزوال
الندى في شعاع الشمس ويحول كل شيء إلى الغيب كالسراب في مهب
الرياح في الصحراء المجنونة.
فمرت االيام وحملت هيدا من محمود مولوداً وتأملوا أن يكون خيراً.
فوضعت هيدا مولوداً في يوم رعد وبرق والسماء كانت تعصف بشدة
واألمطار تهطل مدراراً والبرق يخترق األجواء صارخة وهي ترسل
خطوطا ً نارية تتكلم عن األيام المقبلة الخافية وفي زحام اليوم من
مطر ورعد وبرق يرعب النفوس والبرق تهاجك األحاسيس بصوتها
المزمجر.
وضعت شريهان مولودها الذكر بضوضاء وضجيج وعويل.
اليوم لنا والغد يسرع منا ويضيف إلى ذواتنا أياما ً مضت وتأخذ من
كيانا ً ذكرى اعمارنا التي تولى عنا ،وهكذا هي الدنيا صحوا ،سماء
زرقاء ،رياح تعصف بالمروج الخضر ،وكل شيء جامد ،واألرض
صامدة تنتظر االمر بالحياة والنمو االخضر.
زالزل وغضب السماء والهم االكبر وهجرة الحيوان ..اهتزت األرض
ونزلت األمطار ،ونمت ما نمت وكانت السماء تزمجر غاضبة والرعد
تقصف راسمة في السماء سوطا ً ناريا ً غاضبا ً يدعو للهيبة والرهبة
ويخيف االنسان ويدعوه للتهيؤ الستقبال أغمض األيام وأرعبها.
وهكذا انتهت ايام الطفولة ولعمق االرتباط الروحي بين قاسم وابنة
جارهم شريهان االبنة الوحيدة لتاجر الصوف الثري الحاج عزيز.
قال قاسم ألبنهُ محمود في أحدى المناسبات يا بني أنت الوحيد الذي
سيرثني بعد رحيلي من دنيا الزوال فأنا لن ابخل تجاهك في شيء
وستعيش ميسور الحال بعدي فلن تحتاج أحداً.
ساقي :أن مسيرة الحياة تتبع ارادة األنسان
محمود :ليس األمر بالشكل الذي تتصوره
ساقي :ليس لإلنسان اال ما سعى
محمود :السر األكبر يكمن وراء وجود هللا وأمور أخرى يكمن وراء
سر الحياة وكيفية جريانها.
ساقي :أن هللا يأمرنا بالعمل وليس االتكال عليه فقط ،العمل واالتكال
يرسمان سبل اإلنسان في اختراق المصاعب واجتيازها.
محمود :ال تنظر إلى نفسك بغرور وال تعطيها وزنا ً اكثر من حجمها
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وال تتمرد على خيرات ونصائح الكبار وإال أصابك ما اصاب الكروان
وصغارها فوق عشها على اغصان هزيلة تهزها عاصفة متماثلة تزداد
قوة بين حين واخر.
ساقي :وكيف كان ذلك يا أبي
محمود :أقام الطائر الكروان عشه فوق غصن ضعيف هش بجوار
عش الكراكي العمالق غروراً بنفسه.
فزاره الكراكي ونصحه جادة قائلة له اخطأت يا جاري المغرور فاخترت
عشا ً لصغارك بجوار عشى القوى ،فهل هذا غرور فيك أم حسد ،فعد
إلى رشدك قبل هبوب عاصفة الموسم على عشك الهزيل.
الكروان :إن االغصان المتشابكة التي تحميك من العاصفة تحميني في
عشي أيضا ً وتحمي أفراخي من االنهيار.
الكراكي :لقد نصحتك فأعذر من نصح
الكروان :أحفظ نصيحتك لنفسك أيها الكراكي يا جاري الحسود.
إن الحياة سر من أسرار الوجود والحفاظ عليها صدفة من صدف
األقدار وأن التوكل على هللا زيادة في الحذر.
فقست البيضات وتحركت الفراخ وهي تزقزق وتحرك أجنحتها فرحة
بوجودها في الحياة وهي تشم الهواء النقي وترى النور الساطع
وتشعر باألمان والسالم ألول وهلة
توالت االيام وبدأ الهواء بتبدل مفاجئ واهتزت مشاعر الكروان تهتز
خوفا ً وتقلبت بعد أن بدأت األمطار تهطل بغزارة والبرق يضيء السماء
بأسواط نارية ورعود مرعبة ترسم الخوف والندم على وجه الكروان.
ففتح الكروان جناحيه ليظم أفراخه إليه والعاصفة تضرب األغصان
يمينا ً ويساراً تهدد والكراكي قد اسندت جنبها على الغصن الكبير
واطمأنت على نفسها وأفراخها من السقوط والتبعثر.
أما الكروان فلم يستطيع حماية نفسه وأفراخه من االنهيار ،وفجاءة
وجد نفسه وأفراخه في خضم األمواج ،وكانت إحدى أفراخه من قسمة
ذئب جائع.
إن من يتكبر ويرى الدنيا صغيره على هواه تأتيه المصائب من غير ما
يحتسب فتقلب دنياه إلى عالم مضطرب فيجيب عن حجر ليختفي فيه
فينقذ نفسه من تقلبات ذاتية فبنى عش لألفراخ قابل لالنهيار.
وتنهار نفسه وكبريائها وبجرح في مشاعره ويعلم ما ليس لالنسان
ما يهوى وأن أناه ما يرعبه وأوقفه عند صده هوى عن غروره قائالً:
أضعت األول واألخر وأنا ال أفهم شيئا ً عن وافعي وسأرحل عن
الدنيا باكيا ً إلى المجهول مثلما اتيت باكيا ً حزينا ً والعبرات تمالً عينيه

والظلمات تغرق أحاسيسه بالندم ،ولكن ما الذي ينفعه الندم بعد فوات
االوان.
ساقي :ال تنصحني بأمر أنا على علم به يا أبني
محمود :أسمع الناس وأنصت إليهم وال تعمل بأرائهم وأعمل برأيك
الخاص فذلك خير لك من أن تعمل بمشورتهم.
توالت األيام وتوفى محمود تاركا ً الورث كله البنه وكذلك توفى عزيز
تاركا ً الورث لشريهان وعاش األثنان تحت سقف الحب والرخاء
والحب يغطيهما بالحنان والسعادة متألقين.
وبمرور األيام تبدلت األمور ومشاعر الحب والعالقات الطيبة إلى أسوء
ما يكون وبدأ الشاب التقي والعاشق الولهان يتحول إلى متسكع في
حانات القمار والمسكرات وأمور أخرى ال يليق بتلك العائلة الكريمة.
الحب الذي جمعها في عش طاهر في يوم من األيام تحول إلى عش
تفرقه وضوضاء وتشحن عالمتها بالخصام المر ومجادالت عميقة
وخصام حاد.
شريهان :ابتعت سياسية لين وتمايل مع ساقي عسى أن تنقذه من
الضالل الذي ،اصبح فيه فخاطبته قائلة له.
وهل نسيت عشقنا سهرات حبنا حتى الفجر نضحك ونفرح وننسى
الدنيا وما فيها ونحتضن األفراح وما كان يهمنا االرق وطول السهر
وأنا اراقب الباب وأفرح بوقع أقدامك ولحظات مجيئك للبيت.
وقد منى هللا علينا بالمال الوفير والبركات ومنحك الرحمن بكل ما
يسعدك وزوجة رشيقة تحبك.
ففاتحني بصراحة إن كنت تعشق غيري فلك كافة الحرية للتصرف وانا
على استعداد لكل التنازالت من أجل اسعادك ولكن انبهك لتتذكر بأنني
يتيمة والتعامل مع األيتام أمر محرج فأنا بحاجتي إليك ألنني وحيدة
وضعيفة
فأنت كل أملي وحبي ومؤنسي ووحشتي وذكريات طفولتي فكل تضحية
تطلبها مني أقدمها لك يكفيني وجودك معي وابتسامة خفيفة في وجهي
ساقي :فديتك روحي وبهجة عمري يا رفيقة الدرب الطويل في ليالي
الوحدة واالنفراد وبسهراتنا الطويلة اللذيذة.
شريهان :أنا اتجاوب معك برحابة االحساس ولكنني ابغي انقاذك من
محنتك ألنني أحبك حب الروح للروح.
ساقي :اردت الصدق فأنا قائله لك لقد تورطت في صفقة عمل فخسرت
فيه كل ما أملكه من رأسمالي وأنني بحاجة إلى مبلغ ال يستهان به
أللمم نفسي وأنقذها من ورطة تالحقني منذ زمن طويل.
شريهان :هل هي ورطة عمل أم ورطة ميسر
ساقي :ليكن ما يكون فعلينا ان نحل مشكلتنا بالحكمة والدراية لتتحسن
أمورنا فنعيش بسالم واطمئنان.
شريهان :أن كان األمر بهذا الشكل فلك ما تريد لتحسن وضعك وتعود
إلى سابق عهدك من مودة ومحبة ويغفر هللا ما تقدم من ذنبنا وتأخر.
إال أن ساقي بعد أن أنقذ من ورطته أستمر في انحرافاته بشكل أكثر من
ذي قبل من سكر وخمر وتسكع في الشوارع إلى ما بعد منتصف الليل
رغم تلبية طلباته من قبل حبيبته شريهان.
أن اإلنسان الذي تهوى رجله وينحرف يصعب عليه النجاة إال أذا أحس
بالمذلة وساعد نفسه في أدراك وضعه وساعده هللا في تنقية ما قلبه
وغدا أنسانا ً غير الذي كان في األمس يرضى بالمذلة ،يمنحه هللا القدرة

الكافية لتنقية أنفاسه الفاسدة برغبة ذاتية وعون من هللا ليتخلص من
محنته المظلمة.
ولم يتحرك ساقي لمساعدة نفسه ليخلصها من محنته ،فانحرف أكثر
من ذي قبل وأصبح في وضع خطير يهدده باألنهيار الكامل فألقى
بنفسه ثانية في حضن شريهان يتوسل إليها ويأخذ من خاطرها
ويبادرها بالطيب من الكالم فأحست بأن ساقي يعاني مرة أخرى من
صورة الوضع االقتصادي من توجهه الجديد إليها وتودده لها.
شريهان :قل لي يا ساقي ما الجديد في امورك وما الذي يدور في
خاطرك من امور وأنا أجهلها.
ساقي :كلما نظرت إلى وجهك شعرت بحزن عميق يداهم أحاسيسي
ويدفعني إلى الشعور بالكأبة المميتة وأنني راغب بكل مشاعري أن
اريحك من هموم الدنيا بسفرة مريحة أقوم معك إلى خارج العراق.
شريهان :إلى أين نسافر يا حبيب الروح
ساقي :نسافر إلى قبرص جزيرة الحريات والجمال والمتعة والهناء.
شريهان :أذا كانت غايتك السياحة فأنني أرحب بالفكرة لتغيير جو
الكآبة باألفراح واألزهار العطرة.
ساقي :ولكن األمر يتطلب مبلغا ً ضخما ً لتحمل مصاريف السفر.
شريهان :وضح غايتك بكلمات واضحة بأنني ال أثق بك يا ساقي ألنك
لست بحالة طبيعية.
ساقي :لماذا ال تثقين بي يا نور عيني.
شريهان :ألنك لست اهالً للمصاحبة والتفاهم ألنك تغيرت كثيراً في
إخالصك تجاهي وأنك معرض لإلفالس .واذا استمرت على هذا المنوال
طلبت الطالق منك.
ساقي :ثارت أعصاب ساقي فصرخ في وجهها قائالً أعطني ما اطلبه
منك من النقود وإال اخذته منك عنوة.
شريهان :ليس عندي استعداد ألهدر قوت يومي لرجل قذر مثلك،
سفاح خمار متسكع في الحانات مسيء لسمعة محمود اغا الرجل الذي
كان له فضل عل كل أهل المحلة قاطبة.
ساقي :أنني لن أتحمل أهانتك بهذا األسلوب ،فلبي طلبي قبل أن أقسو
عليك فارد اإلهانة بمثلها أو أكثر.
فمسك من معصمها وصفعها على وجهها فوق عينيها ودفعها على
األرض بشدة فتعثرت فوقعت على ظهرها صارخة آه يا أبتاه أنقذني
من هذا الظالم لقد ظلمني وسلب أموالي وخسره كلها في القمار ،ثم
أشبعني ضربا ً فأشبعوه ضربا ً حتى يندم على فعلته ،فال قبل هللا توبته
وال غفر ذنوبه وال هداه ،يظل صارخا ً يبحث عني في كل مكان فال
يجدني ويناديني كمجنون ،ليل ونهار ويمن للقائي وذكريات حبي
وحناني فال يصلهما.
ساقي :حينها شعر بجسامة عمله وقع على األرض يبكي كالطفل وهو
ثمل يستنجد صارخا ً شريهان يا أمل حياتي وذكرى طفولتي أنقذيني
من هذا الهم الذي يحقرني في مشاعري اعدك بأن اتبعك في كل امر
تقصديه واسلك سلوكا ً يرضيك.
يا ناسي الحقوني ،فأنا في ضياع وانهيار عصبي فأنا حبيبتي تعاني
حشرجة الموت والزوال وانهيار عصبي وتتخبط في الظالم.
يا أعزائي أعملوا ما بجهدكم وبذلوا قصارى همتكم لتنقذوا شريهان
الحبيبة ،صديقة وحدتي وانفرادي ،وإال صرخت بأعلى صوتي في
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عباب السماء وسلكت سبل الصحاري مجنونا ً عاريا ً أسرح مع الغزالن
في البراري وأبكي بكاء السكارى .في غفلة عن نفسي ...أيها الناس
أنني جننت وأسأت التصرف فهل كفرت ،وإن كنت قد كفرت فاستغفرت
وفهمت معنى الظالل وهديت إلى الصواب ،ولو مت قبل هذا اليوم لكنت
نسيا ً منسيا ً وأقل ضرراً ألحب الناس الي
تجمع الناس عندهم من هنا وهناك على أثر الضوضاء التي حصلت
عندهم ،وهناك سيطروا على الوضع واقنعوا ساقي االلتزام بالهدوء
ومراجعة الحكماء في الخارج بأسرع ما يمكن.
ساقي :صاح مهدي أبن عمه قائالً ،يا مهدي جهز نفسك ومالنا من نقود
فأجمعها للسفر إلى الخارج لمعالجة حبيبة قلوبنا قبل فوات األوان.
مهدي :أذا سنسافر إلى الخارج في أقرب فرصة ممكنة بعزم أكيد مع
أقربائهم.
وتهيأ وسافرو بأسرع ما يمكن إلى الخارج ووصلوا إلى الحكيم
األخصائي ،وساقي ال ينفك عن البكاء كالطفل ويتوسل إلى الحكيم
ليبذل قصارى جهده لينقذ زوجته مهما كلف األمر.
فنظر الحكيم إليه باستغراب فقال له حبذا يا بني لو كنت تتصرف كرجل
فما كنت االن تبكي كأمرأة فأخفى ساقي وجهه بين كفيه باكيا ً ثم قال
أيها الحكيم أنني يتيم فأبذل جهدك لتكون في عوني وانقذ لي صديقة
عمري شريهان من الزوال فهي يومي وغدي فأنا بدونها ضائع في
البراري وأنا اشبه بمن غرقت سفينته في البحار المظلمة فلقي الويالت
والمصائب.
دلوني سبيلي لقد أظلمت الدنيا أمام عيني فأضعت طريقي وفكري ،فال
أعرف من يمسك بي ويهديني ،لقد جن جنوني وزال رشدي فال اعرف
ما الذي أفعله وأريح نفسى فسحب من تحت أبطه سكينا ً وصرخ قائالً
أريد أن أموت فدا ًء لشريهان فمسك مهدي من يده وسحبه إلى الخارج
خوفا ً عليه من توتر أعصاب أكثر فيجن.
رجع ساقي إلى بلده حائراً من أمره يبكي طوال الطريق ويتوسل إلى
الباري أن يمد يد العون وينقذ شريهان رحمة بهما.
مرت األيام وساء وضع ساقي أكثر فأكثر حتى نزل الشارع وشق
قميصه من ق ٍد قبل صارخا ً يا ناس أنظروا لحالي حتى أكون عبرة لكل
من سولت نفسه ليفعل ما فعلته بشريهان اليتيمة.
أسمعوني يا عالم وأعرفوا مقامكم فأن الدنيا زائلة ال يأخذ األنسان
منها ماالً وال جاهاً ،فأذا أتاه األمر تزلزلت األرض تحت قدميه واهتزت
نفسه رعبا ً وكانت غرغرة الموت أشد عذابا ً من ارتعاش الروح في
جوف األنسان.
يا ألهي أنني حائر في نفسي ،لقد أصابني الضيم وتعبت ذاتي وال أعلم
أين أنا وأين سأكون غداً ،لقد فتنني الشيطان وأظلني ،فمهما أكن أنا،
فأنا عبدك العاجز عن تقبل الهموم العميقة في خضم دوامة الضالل
أتوسل إليك يامن هدانا وغفر ذنوبنا وفضلنا على الوحوش ،أعدك بأن
أتوب إليك وأعبدك خالصا ً فأعد لي حبيبتي المظلومة الضمها واشم
ريحها العطر وأفديها بروحي وكياني.
وأنني لن أنس فضلك علي وعلى العباد أجمعين وأنني أتوجه إليك
بخالص النية وصفاء االحساس ،فهب لي من لدنك رحمة وأجمع شملنا
فأنت الرحمن الرحيم ،فلم أجد من سبيل النقذ نفسي من حيرتي غير
التوبة إليك واالستسالم ألرادتك فأنا تائه في براري حيرتي وطامع
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بعطفك.
الصوت الهاجس :أسأت التصرف وتجاوزت االبعاد بحق األيتام ظالما ً
وتمرداً فكيف السبيل للتجاوز عنك وأنت المذنب األكبر والمتجاوز
لحدود هللا.
ساقي :ألهي أني حائر في ديارك الواسعة وأنت رحمتك تعم المعمورة
كلها ،أما أنا فال أعرف أين أنا وإلى أين أسير وسألتقي بمن وهو في
هذه الحالة الهسترية مر من جانبه مجنون بائس فنظر إليه محدقا ً
بوجهه قائالً أهذا أنت يا ساقي ،الشاب المغرور والجالس على خزائن
المال الموفور ،لقد بددت أموال الحاج محمود وعقارته على مائدة
النزوات واآلن اتيت لتتسكع في األزقة والشوارع وتستنجد المعونة
من هذا أو ذاك لقد قطعت رزقنا نحن الخمارين البائسين فقم وارحل
من هنا ،فهذا المكان من حقنا نرتزق منه وإال ضربتك بهذه العصا وبدأ
يهزها في وجهه مطارداً اياه في منعطفات الطرق ،حتى وقع أرضا ً
فأدمى وجهه وأغمى عليه.
وصلت شريهان في تلك اللحظة إلى منطقة المشهد ،فصرخت بأعلى
صوتها حينما شهدت ساقي وهو مضرج بدمه قائلة ساقي ،ساقي،
لقد شفيت من حالتي فأتيت إليك لتجمع شملنا من جديد فأنا راضية
أدار ساقي رأسه إلى الطرف األخر فالتقت عيناه بعيني شريهان ففتح
ذراعيه ليحتضنها فأصابته هستريا فسحب نفسه إلى الوراء صارخاً ،ال
أنت لست شريهان وال أنت حبيبة الروح لقد زالت ورحلت من الوجود
بهمها الكبير فتركتني في حيرة مع نفسي فجن جنوني واضطربت
أحوالي ،يا ويلي من يومي هذا أو عذابي المظلم.
شريهان أنظر إلي بإمعان يا رفيق عمري أنني رفيقتك التي ضربتها
واصبتها بعاهة ثم أخذتها إلى الخارج للمعالجة فشفيت منها ،ورجعت
إليك سالمة معافاة ،تعال ألضمك إلى صدري وننسى الماضي فنعيش
للحاضر وتغاظي عن ماضي األيام ومن مخاوفها.
ت خيالها ..فال تخدعيني بالهمسات،
ساقي :ال أنت لست شريهان بل أن ِ
فأنا ذاهب إلى البراري ألريح نفسي من هموم األمس وذكريات الغد
المظلم ،فأن نجمي قد أفل منذ زمن طويل فلن التقي معك أبداً وال من
أحد أطمع الحماية كي يحميني من مآسي الدهر القادمة ،فأنت لست
ت شبيهة خيال الشيطان
الروضة الطيبة تدعوني للمحبة والحنان بل أن ِ
تستهزأ بي
شريهان :أنني لست شيطانة وال خيالها بل حقيقة حبيبتك التي احبتك
بكل جوارحها واملها وتعيش بذكراك وتتعقب خيالك وتبغي لقياك.
ساقي :ال لن نلتقي ابداً لقد فرقتنا االيام بعواصف ووعود مخيفة
وارقتنا من نار تحترق اجواء السماء وتحرق بي في األرض من
عشاق ،فتفرقنا عن بعضنا أيام الخير فكيف نلتقي ثانية أيام الشر،
فأنت لست شريهان الجميلة ال وهللا ال
وأدار وجهه يهرول إلى المجهول وهو يصرخ شريهان ،شريهان،
فغاب عن األعين فوقع في جرف نهر مجنون تتقلب فيه األمواج
وصوته يخور كخوار ثور هائج.
وحينما غاب عن ناظر شريهان صرخت مستنجدة قائلة يا ناس أنظروا
في أي حال أنا فيه والحقوني وانجدوني من سوء العاقبة ،فأنا يتيمة
وحيدة في هذا العالم المتوحش ،فالمخاوف تحيط بي من كل الجوانب
وتقذفني إلى المهالك التي تعج فيها األفاعي والعقارب ،فأنا اصبحت

تحت رحمتكم ،فكيف السبيل للحياة من دونك يا رفيق حياتي.
تذكر المروج الخضر التي كانت ترقص متمايلة ،والزنابق الحمراء
تغني الفراح حبنا وأزهار االقحوان تتعانق فوق االطالل شوقا ً إلينا،
تذكر يا حبيبي لقد تعذبنا بما فيه الكفاية حتى التقينا مع بعضنا األن
كيف نفترق من بعضنا بدموع الحرمان.
انظر إلى حالي التي آل إليها شبابي يا حبيب الروح ،من كان يصدق
أن تسوء أمورنا وتتبدل احوالنا ويقسي علينا الزمن بنهاية مؤلمة ،يا
ربي هل يرضيك أن تسيل دموعي مراراً وأنا اليتيمة البائسة لم ترى
من الحياة خيراً غير البؤس والكآبة من كان ينتهي بأن عشق قلوبنا
تيبس كيبوسة العشب في يوم صيف حار يصب علينا غضبه ويفرقنا
عن حبنا لقد لقينا الويل من هموم الدنيا ويأس الحياة الكثير.
لقد جرفتنا أمواج السيول الفائضة من قمم الجبال العالية الغاضبة
وتدفعنا إلى افواه التماسيح الجائعة.
كيف انسى لياليك الجميلة وانت تقص علي حكاية أشواقنا وحبنا
وتغني لي قصيدة العشق المتنغم بالجمال وأيامك النضرة تأخذني إلى
المروج الخضر.
قل لي يا خيال االحبة واالشتياق ماذا أفعل بعدك الفراق وقد اصبحت
حياتي كلها عذاب في عذاب في مخيلتي وإحساسي ومنامي وكانت
أيامنا الجميلة بهجة الربيع في حب طاهر يدعونا دوما ً إلى المشاركة
في اعياد الحور ورقص الصبايا على انغام االرواح الالهية بمشاعر
الحب في ابهج حلتها تنشر عطر الياسمين والبلسم في جنة الروض
ابتهاجا ً لحبنا وأفراحنا وقد تغيرت احاسيسك يا ساقي تجاهي فجاءة
وألقيتني طريحة الفراش بقلق عميق وأصبح ليلي نهاراً واألرق ال
يفاق جفوني والهموم تصاحبني والدموع تؤنسني والحرمان يكتم
أنفاسي تعذبني بالجفاء وانت ال يهمك االمر حتى دفعتنا إلى هذه الحالة
البائسة.
ثم هرولت في البراري صارخة وأسمك على لساني وأنا أنادي الطيور
السابحة في الفضاء قائلة يا طيور البين وأنا بائسة وحيدة في دنيا
المظالم ال أحد يسترني أو يسمعني أو يشد أزري ،فأنا ذكرى أب
كريم تبهدلت أحوالي وساءت أوضاعي فليس من حامي يحميني من
حبيب يسترني أن حظي بائس هجرني حبيبي فأنا وحيدة فجن جنوني
وأن قدري يدعوني جهراً إلى المجهول ،أسمعوني يا جوارح الجبال
ها توالي حبيبي يواسيني فأنني ال استطيع النسيان :أيتها العاصفة
هات لي من حبيبي سالما ً يخفف عني همومي ويأنسني وأنا التعيسة
الوحيدة قد أضاعت عمرها في العواصف ،وقد رمتني الرعود في هياج
األمواج المجنونة تفيض في كل حين وتغرق كل من يقف فصادها من
البؤساء وأن صرخاتي ال يسمعها أحد من الناس لسوء حظي.
أسمعني يا حبيبي وأنصت إلي جيداً وأن كنت حيا ً في المجهول فأنتبه
إلى العبرات التي تغطي خدي بأدمع حارقة ،وأن الرياح اآلتية عبراً
إلى حيث حبيبي ينتظر بفارغ الصبر حيث هناك حبنا بعيداً عن البشر
سفاكي الدماء ناشري الشر والبغضاء فال داعي لبقائي حية فأنني
ابحث عن حتفي فال تبحثوا عني فلن تجدوا لي أثراً فأنني ضائعة في
عالم نبحث عن نفسها في الصحاري القاحلة واألمواج الهائجة فال
داعي لبقائي حية في هذا البلد الذي تعج بالمصائب والتقلبات ،فال
تبحثوا عني فلن تجدوني فأن وجدتموني وجدتم من كياني سرابا ً يتبخر

كالماء في شعاع الشمس ال تبحثوا عني لقد مت وغبت عن ناظركم قبل
شعوركم بوجودي هكذا هم التعساء من البشر يموتون قبل نشورهم
أحياء.
فلتحملني الرياح العاتية فوق اجنحتها وتقذفني إلى وديان النمل قبل
شعوري بنفسي ليقتص النمل مني فيأكلوا لحمي قطعة قطعة فأنني
أستحق أشكال القصاص ألنني خائبة الظن ونفسي أشعر بالوحشة
واالنفراد وظلمة الخيال ،ثم شقت قميصها وتسابقت مع الزمن إلى
عمق البرية في بهيم الليل.
بدأ الناس المجتمعين يتعقبون اثر ساقي وشريهان فهم ينادونهم
بأسمائهم فوجدوا ساقي معلقا ً في تشابك شجرة على ضفاف الجذور،
التقطوا ساقي وهو فاقد الوعي ،فأول ما نطق به ساقي أين شريهان
فأجابوه :أطمئن أنها موجودة تبحث عنك هنا وهناك.
كانت الظلمة حالكة وعوى الذئاب ونباح الكالب تمأل األجواء رعبا ً
فتقدموا مسافة غير قليلة بالتوغل في ظلمات دامسة في البرية
والرعب ترهبهم وصوت الوحوش يهز البرية والغيوم تتجول في
األجواء من بيضاء وداكنة تتصادم مع بعضها وتنشر البروق فتضئ
الظلمات وتنشر التردد في النفوس
مع أصوات الرعود وأسواط البروق المضيئة للسماء هطلت األمطار
فجأةً بغزارة واحتمت الناس خوفا ً في كوخ قريب ،عسى أن تنقطع
األمطار عن الهطول.
وأنتبه ساقي لنفسه وبدأ يتذكر حبيبة روحه صارخا ً شريهان شريهان
التي هجرتني وتركتني في زوبعة ذاتي وكيف السبيل بقضاء العمر في
سجن الحرمان ابحث عنك في التالل والبراري وابكي في الليل والنهار
لكي اجدك واسمع صوتك الحنون وأشعر باالطمئنان والسرور فال
أتوقف فأي غضب نزل على من الظلمات والبؤس الكاتم ألنفاسي حتى
نسيت نفسي وإدراكي وصمودي في الشدائد.
وظل ساقي مناديا ً شريهان يا صديقة العمر وليالي المحبة ،كيف
السبيل إليك وقد لقيتك بعد عناء طويل ،وأضعتك بكل بساطة في وضح
النهار ،آه وألف آه من مصائب الدنيا يارفاق الهموم والبؤس ،تجمعوا
حولي واسندوني في موكب الوداع والرحيل االبدي يا أصدقائي ال
تنسوني وال تتركوني وحيداً فحياتي أشبه ما يكون بالجحيم وأني ال
أستطيع التحمل ونسيان الذكريات.
أذرفوا أدمعكم الحارة لتمتزج مع أدمعي البائسة في مقلتي ،تشكوا
جنوني وهمي إلى ربي من أعالي السماء.
وتجري بحراً حزينا ً تنساب إلى أعماق ذاتي وتختلط مع أحزانه الكئيبة.
يارب يا مالك نفسي وواهب حياتي وبهناءها وحاميها ،استنجد بك
بأن تستر أمانتك وتنجني من المحن فأنني بلغت من الضيم وضعا ً ال
أتحمله وقد فقدت مؤهالت بقائي ،فقد أسأت وبلغت اإلساءة حداً ال
خير من البقاء والبكاء على االطالل والصراخ على الروابي والذكريات
واإلساءة للذات فأحمني يا رب وخذ أمانتك مني وارحمني من هموم
الدنيا وتقلباتها ،فأنا لست براغب أن أبحث الحقيقة التي أضعتها في
السراب.
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عـــــرض كــتـــاب
دروس في حياتي

قصيدتان
زفاف في تبة كركوك
عائداً من السجن او من رحلة طويلة
بعد الغرق الطويل في المكتبة العامة
الجوالن على طول السكة الحديدية
من قلب المدينة الى ضواحيها الشمالية
في الطريق الى البيت
فردوس الفقراء الصاخب
فجأة في أعالي التبة

سركــون بولـص

اهناك قمر ونجوم كبيرة
تخفق كاجفان كائنات من الثلج
ترن تحتها اصوات المالعق على
الصحون

هدموا تلك األماسي؟

أدراج
تُري ُد أن تعلو مثل
ٍ
مثل أصوات ترتقي
سلَّم الضائع
ال ُ

حج ًرا على حجر؟
قمصاننا البيضاء ،صيف بغداد

في حلبة الرقص يتصاعد الغبار

في دفتر الموسيق ّي الذي ماتَ

حبيباتنا الخفراوات حتى

في السجن ،نوطة بعد أجرى.

التجلي…

بين قدمي عازف الزرنة ورفيقه الطبل

أعثر على ذاك المبنى
وأفتح بابا ً

سبارتاكوس ،شمشون ودليلة
فريد شوقي ،تحية كاريوكا،

يدوم حول مائدة العروس

على الم ْهوى:

ليلة مراد؟

وأمام صف العجائز عمشاوات

كل آثار حياتي

حب اآلن؟
وهل يمكننا أن نُ ّ

يتعثر بهن اللسان المتعب

الغابرة ،يس ّمي ذاتَه
بأسمائه ،هناك.
ساقيةُ المواضي

كيف سنحل ُم بعد اليوم
بالسفر؟
إلى أي جزيرة؟

الحفر
مازالت تجري في ُ

هدموا سينما السندباد؟

أمواجها
لكن
َ
أبطأ ُ من نبض السلحفاة.

ثقي ٌل بالماء شع ُر الغريق
الذي عاد إلى الحفلة

صعها سقوفٌ قرميدُها
تر ّ

زماننا وكيف ضيَّع تذكراته!
قالوا لي…

بعد أن أطفأوا المصابيح
وكوموا الكراسي

غسلته الذاكرة

إنهم هدموا سينما السندباد!

على الشاطئ المقفر

ابيض تحت سماء بلغت
حتى
ّ

يا للخسارة.

أمواج دجلة.
وقيّدوا بالسالسل
َ

أوج ُحرقتها
َ
حيث كلماتي

ومن سيُبحر بعد اآلن؟

وطرق الكؤوس ال تنتهي من األنخاب
اطراف

الظالم

المزادنة

بالفوانيس

المعلقة من حبال الغسيل

يلطأ األطفال في دورانهم بين االعمدة

في محاولة الكالم

مرثية إلى سينما السندباد
ق
هنا َك طري ٌ
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من سيلتقي بشيخ البحر؟

إن ادارة التغيير التي تجسد روح المجتمع وتمهد الطريق امام ممارسات
صحية وصحيحة تؤدي بدورها الى تطبيق مبادئ االنسانية تطبيقا
سليما وتحاسب على التطبيق غير السليم ،وتبرز الوجه المضيء الذي
الفه الناس فترة من زمن كأحسن وأفضل ما يكون ،هذه االرادة التي
يلوح بها االيام ،اصبحت اكثر من منتظرة ،وأكثر من ضرورة ملحة،
بسبب ظروف التفسخ التي تحيط بكثير من البنى االجتماعية والسياسة
في مجتمع متماسك البنية والقيم واألهداف.
وهذا المطلب تهفو اليه القلوب والنفوس ويتشوق لتحققه الناس ،بل
ينظرونه بيقين العارف لطبيعة ارضه ومعدن اناس زمانه وقادته،
والخبير بمقوماته وبأصالة تلك المقومات وعمق انتمائها الى االطر
والحضارة واإلنسان في العراق ،ومن المؤكد ان التغيير لن يكون
مفاجئا مادام منتظرا ،ولكن محور التساؤل يتركز على االبعاد التي
سيشملها التغيير ،فهل سيكون جذريا يجتث الداء من أصوله ،ويرفع
امام الناس منارات هدى يهتدون بها ،وامثوالت يتعظون بمصائرها
ايضا؟ اما سيكون سطحيا عابرا يزيل مجموعة من المخطئين دون
ان يصل الى حدود ازالة الظروف التي تصنع المخطئ والبؤر التي
تدفعه وتشجعه ،من دون ان يضع ضوابط يصل تأثيرها الى حدود
تمركزها في داخل النفس لتشكل روادع حقيقية تفعل فعلها عند االتجاه
في طريق غير سليمة؟!.

ان من يطالع كتاب (دروس في حياتي) للداعية الدكتور احمد
توتونجي ،يلمس بوضوح عمق تبصره وتقديره لألمور ،وصدق نيته
في معالجتها ،وإداركه لألبعاد التي وصلت اليه بعض االوضاع من
التردي ،وكذلك نلمس تفاؤال وتيقنا في اجتثاث اصول الداء من جذوره.
على الرغم ان ما ورد في الكتاب يمثل تجربته الشخصية في الحياة
والتي تختلف بالتأكيد عن تجارب غيره بسبب اختالف المكان ونعني
به البيئة التي تربى فيها ،الن االنسان ابن بيئته ان شاء ام ابى والزمان
والظروف والمستلزمات ،اال انه يتمسك بالموضوعية في تصنيف
االمور ،ويكتشف الداء ويشير الى الدواء ،ويقيم أسس العدل وينشد
الناس الى محاور االئتالف الجل تحقيق وسط اجتماعي يحفظ لالنسان
حياة كريمة ويحفظ قدراته على مواجهة الصعوبات ،والتقدم في الوقت
ذاته حتى ال يغرق في مستنقعات التأخر اكثر مما هو غارق.
وقد صدق (بدي ابنو) في تقديمه للكتاب حيث يقول (إن فهم اي قيمة
وتأملها ال يتمان اال عبر السبر الفعلي والفاعل للحياة النفسية والمادية
للناس من اجل استكشاف الجوانب الملموسة للحياة ومراعاة تجليتها
اللصيقة بالواقع المشاهد ،يتعلق االمر بما يعرف فلسفيا بالعقل العلمي
اي بسبر عمق القيم وااليمان اللذين نتبناهما من خالل تأثيرهما في
التجربة المعيشة واليومية ،انطالقا من هذه االعتبارات تكشف بوضوح
فقرات هذا الكتاب وفصوله في بنائها المنهجي والتربوي انها درس
عظيم في الحياة المكرسة لالخرين).
ومن الجدير بالذكر ان (الدكتور احمد توتونجي) من عائلة تركمانية
عريقة في اربيل ومن مواليد قلعتها الشامخة عام  1941م .اكمل
دراسته االبتدائية في اربيل ثم انتقل الى بغداد وهو في الصف الرابع
الثانوي ليواصل دراسته في االعدادية المركزية ،وبعد تخرجه فيها
بعث الى بريطانيا لدارسة هندسة النفط وتخرج من احدى جامعاتها،
وواصل دراسته في الواليات المتحدة االمريكية وحصل على شهادتي
الماجستير والدكتوراه في مجال النفط.
عرف تونونجي داعية اسالمية فقد زار اكثر من ( )181دولة لنشر
مبادئ الدين االسالمي الحنيف ،وال يزال يواصل عمله في الواليات
المتحدة االمريكية في الوقت الراهن.
والكتاب التي يقع في ( )115صفحة يضم مواضيع عديدة منها (في
التعامل مع غير المسلمين)( ،تقويم العمل الطوعي وتطويره)( ،في
احترام القوانين الرسمية)( ،بين الكبار والشباب)( ،وظيفة القدوة)،
(النصيحة والشورى)( ،ادارة الذات)( ،التدريب والتأهيل القيادي)،
(مشكالت العمل الطوعي) ،وغيرها.
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