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 قدمةم
قضيت ما يزيد عىل ثالثة عقود من س ين الرشد وأ ان أ شاهد ، أ و 

ؤثرون ارة جتارب اذلين ي  عن مر لع من طريق املطالعة ، وسامع ال حاديث أ ط  

ما ميلكون من  ك   ونب  يه هل ، ف   مناشدةً ما يؤمنون به كفاحًا من أ جهل ، و 

 بني الترشيد ، والقتل ، مبرارة  أ جل ذكل ، وأ غلب هؤالء يفارقون هذه احلياة 

يشء مبنهتى  اللؤم  ال دعياء ك   غمني همثر يينع و ، دما يزهر زرعهم بع، و  ومكد  

 ونكران امجليل . كام حصل يل يف أ كرث من مفصل .

ا  دمدو  يف الشهيد جن تكل اكنت البداية لتقدمي أ مس ية عىل قاعة

اعي أ تناول السبت االإبد حملية دايىل للحزب الش يوعي العرايق فامي مسوه مبلتق 

فيا سرية ومسرية محمد ادلفاعي الش يوعي ابمتياز ، وحاملا بدأ ت أ مجع عنه ما 

، وبعض املنابع ال خرى وجدت أ ن  املسأ ةل أ كرب  الطيب يتيرس من ابنه خادل

فدار يف خدلي أ ن أ كتب عنه من أ ن تكون أ مس ية ، ولعلها تكون عابرة ، 

قد  أ وراها  كن مجعه عن هذه الشخصية ، وتلبية لرغبةتتسع ملا ميرواية 

ا عدة أ ما ي ، فيحقق الرواية ل  كتابة حيب لل دب ، ورغبيت خبوض جتربة 

 . ((قرب الهنر ))ل وىل فاكنت رواييت ا

أ ظن أ ن  هذه التجربة تعد  من السهل املمتنع ؛ ل ن املعلومات عن 

، تسمن من جوع تروي من عطش أ و  وال، خشصية محمد ادلفاعي يسرية 

فضاًل عن تضارب بعضها ، واجلهل ابلكثري من حيثيات مرحةل صباه 

أ زود من قبل ومراهقته ، ومل أ عرث عىل أ ي خمطوط ، أ و تسجيل هل ، ومل 

ال  ببعض الوريقات اليت مضهنا بعضًا مما يعرفه وحصل عليه بتعاونه  ودله خادل اإ

والشهادات اليت حصل عليه وادله بعد ، معي مشكورًا ، وبعض الصور 

 . ! وفاته بأ كرث من عقدين ونصف من الس نني
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اكن لزامًا عيل  أ ن أ نسج حوارات حملمد ادلفاعي أ س تقي مهنا ما يرسده 

يف أ حاديثه لتكل احلوارات اليت اش هتر فيا عندما اكن يراتد اندي نقابة 

يف بعقواب ليسجل حضورًا واسعًا متصدرًا أ مايس ، ومقهى  الطليعة املعلمني 

ني واملتأ ثرين مبا اكن ريديه ، وبعضًا من املعجببني أ حبته وم  . ، والشاي امخلر 

فقه الواسع وثقافته الغنية ابملعرفة والعمل عىل الرمغ من أ ن ه مل يش هتر به من أ  

 حيصل عىل شهادة ادلراسة الابتدائية !.

ن  قادة أ ي جيل  من ال جيال ال ميكن أ ن يكونوا غرابء عن جيلهم ؛  اإ

منا يعملون من أ جهل ليه ، ومه يف انبثاقهم عنه اإ م منه واإ  . ومع ى ذكل أ ن  ل ّن 

ن ام يتوقف عىل نوع العالقة اليت تنشأ   نشاط القوة اخلالقة أ و مخولها عندمه ، اإ

هم . وال دخل هنا لتعميق جدوى هذه العالقة مع بيهنم وبني اذلين يتفاعلون 

رش ، فال مر يف ذكل موكول اإىل أ و ، أ و ال دخل ملا قد ينجم عهنا من خري 

ليا هنا حملًا . أ قول ذكل وأ ان أ نسج معايري أ خرى يه أ كرب من أ ن  يشار اإ

غزيل من غري نس يج  ، أ و س نارة  ! . تكل يه مأ ساة التفريط بتدوين 

اذلكرايت ، وغياب أ دب املذكرات  وأ ان عىل ثقة من أ ننا أ مام تراث خضم 

ال  مثاًل ل نفسهم و وضعه قادة قل  نظريمه ،  انعدم نظريمه .. قد ال يكونوا اإ

ال  ،  ال  نبتًة طلعت ومعليس اإ  ى ذكل أ ن  أ ية خشصية مائزة ليست يف الواقع اإ

يف تربة  أ خصبهتا أ يْد  مل تلك  يومًا من ال ايم البتة!. وليس من الرضوري أ ن 

 السبب ال وحد لهذا النبوع والنبوغ .، أ و تكون الشهادة رديفًا 

وأ ان أ جسل وافر شكري وامتنا ي للك من أ سهم يف والدة رواييت 

خادل محمد ادلفاعي اذلي بذل هجدًا كبريًا زينه  الطيبال وىل هذه ، والس امي 

عطر رغبته يف أ ن يقدم شيئًا لوادله جتس يدًا العزتازه به ، وحبه الكبري هل ، 

محمد ادلفاعي ومه  ن التقيته وحدثين عن خشصية، فضاًل ع  واجعابه املثري به 

كرث . أ ود أ ن أ ؤكد قرص ابعي ، وفقر بضاعيت راجيًا ممن يتكرم عيل مبا 
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يسجهل من مالحظات ومؤاخذات ، فلكها حساابت س تنث غيثًا بطعم 

الشهد طمعًا يف رواية قادمة لشخصية أ خرى من قرييت اخلرضاء الهويدر 

 ء .ن االغ 
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 قبل البداية 
يف غابر الس نني . بعيدًا يف حفرايت التارخي ، وذاكرة الزمن الطويل 

 عندما غري ّنر دايىللعراق الرافدين ، عراق سومر وأ كد . هناك 
(1)

. ذكل  

الهنر اذلي يعرتيه اجلنون أ حيااًن ليجرف بأ مواجه ما ذل وطاب هل من أ جشار 

ةوالنخيل ، امحلضيات  طول جمراه  يف ك هداب حوريةضفتيه عىل  املمتد 

واملدن والقرى املتناثرة ابلقرب منه مينًة ، طات سريه بني القصبات حملاملتعرج 

ج الكثري من أ جزائه يرمس  ويرسى ، وما بني اس تقامة بعض أ وصاهل ، وتعر 

ه من رطوبة تن  مبا رماهل الباردة  تسقيااملزروعات  ةرض خب دانالشواطئ اليت تز 

اخلرضوات املتنوعة اكلقثاء ،  منوعات يف هذه املزرياة احل  بث  لت  الهنر

والبندورة ، والشامم ، والبطيخ ، واللوبياء ، والبامياء ، والباذجنان ، 

والفلفل . تكل اخلرضوات اليت يفو  طعم الطيب وال صاةل من ثناايها ، 

ومسحات ال كف اليت تراقصت أ انملها لتجنيا ، وترفد هبا انس أ ايم زمان 

ن تلبس ثوب النوااي احلس نة ، وسذاجة الظن الربيء ابلآخرين ، مفا اكن مم

ال  أ ن يغدق عليم ردمته ، ومن ه يف عيشة  راضية  ملؤها السعادة  من هللا اإ

والبساطة ، ويرس املعامالت ، والعالقات . بعيدًا عن الغبش وادلغش ، 

واخلداع ،  من مسوم الفرقة ، والغدر ، واملكر ،وما نفث فيه الش يطان 

واحليةل السيئة . يف تكل املراس مي ، وعزف نغامت ذكل الزمن الغابر عق 

التارخي الطويل ، ويف تبدل وتغري تعرجات هذا الهنر ، ويف صبا  تغيب فيه 

الشمس ، وترشق مرًة أ خرى ، وتغيب اثنيًة ، وترشق أ يضًا ، وما بني ذكل 

املرشبة ابلعمتة والغربة ، الرشوق ، والغروب ، وتسابق الغيوم الرمادية 

مير ، وك نه ينذر حبدث  جس مي و  ما جيريالهنر يف فهم  وسواد خفيف حار  

 خان اللوالوة مائاًل صوب ذيل الهنر جمراه غري   . س يحدث عىل حني غفةل  
(2)
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مهتيبًا من القلعة يف قرية الهويدر
(3)

... جراين مائه ة حذو خماشال اخلرضاء  

 من مسوم االإقطاع ، ورخر التللف نئانتظارها هل ويه تحبىل بوليد طال 

 واجلهل . 

نفسها عن وليد بعينني خرضاوين حتدث هناك قرب الهنر اكنت القلعة 

هذا الكون يف لياليا الطويةل ظالم  مبجده منتأ نس س يكون هل شأ ان 

من وجوده ليتنفس  اً يبدو أ ن القدر اختار للامء أ ن يكون قريب الفس يح .

القلعة بأ ن  هذا الوليد س مينحك  خمرباً نسامئه ، وراحئة أ سامكه املتنوعة ، 

والاعزتاز ابل رض وعطر خرضهتا ، ، وطنية العنفوان واخللود يف جسل ال

 ويفء رخيلها وأ جشارها .

بعد سكون دام طوياًل يف قرية  حييطها املاء ابس تدارته منذ زمان بعيد  

انفذة صغرية اإىل بعقواباتراكً لها 
(4)

هذا العامل ،  مع وارتباطاً  حضوراً مسجةل  

سست فيا مدرسة أ  ، وذلا قبل جاراهتا من القرى  ا املدنية مبكراً فأ كس هب

الابتدايئ يف العقد الثا ي من القرن العرشين منحته تعمل  القراءة للتعلمي 

املثقل ابلزجيات  الفقر والعوز اذلي عاىن منه وادلهوالكتابة بعد أ ن حال 

نشاءمث  بينه وبني اجتيازه الصف الرابع فيا ، الثالث   أ عقب هذه املدرسة اإ

 من ذات القرن العقد الثالث قبل منتصفمس توصف حصي 
(5)

لتؤكد  

رصار مبكر     .مدنيهتا ابإ

هدأ  أ نني القلعة ويه ترقب منو هذا الوليد اذلي س مينحها وجودها 

، ونظارهتا يف ترحاهبا للقادم املار هبا الالئق ، ومشوخها الرائق ، وصدارهتا 

قبل ولوجه يف القرية اخلرضاء . يه ال تعمل بفاجعهتا اليت س تحل هبا بعد مثانني 

ال  نيف  من الس نني عندما خيتطفه القدر مر  ة أ خرى . بيد أ ن  اختطافه عامًا اإ

هذا اكن بعيدًا عن الهنر اذلي حشب ماؤه ، وابن رمهل ، وضاق جمراه ، 
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وخف جراينه ، وصار عرضًة للراي  السموم اليت اكنت ختشاه حاملا ترى 

 بواسق النخيل من عىل ميينه وشامهل .

رسيعًا  ونمك طال حزنك أ يهتا القلعة عىل هذا الوليد ، فقد مرت الس ن

متطرك ال نني ، ومر الفراق ، وفقد ال حبة حىت تيقنت بدرس القدر اذلي 

... هناك يف كتبه يف صفحاتك املتبقية من كتاب صار يف عداد املنس يات 

  . قرب الهنر ... مولود أ زهرزاوية من مكتبة القدر حييك عن قصة 
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  عرب الهويدرالقلعة ...
ن ذئاب برية  وبعيزشرها ف  ، املس تعمر وأ حالم، ته أ نفاس يف يوم غرب  

. سال لعابه اخملالب وال نياب ... صفراء العواء  خمسوفة البطن ... حادة

نشب يف خدهيا أ  ها الاسرتاتيجي ، فقضمها بأ نياهبا بعد أ ن موقع احلنظل لهباء 

من حامياته املنترشة يف جسد العراق كغدد الرسطان حامية  خمالبه ليوظفها

 .الفاتك 

أ صبح الصبا  عىل قلعة  جامثة عىل صدر الهنر يف منعرج سريه واترخي  

فهىي تطل عىل وادي ّنر دايىل الشهري ، ويه أ قرب هذه الرقعة اخلرضاء . 

 مرت ال ايم خبط  ثقيةل ك ن الشلل فتك هبا حىت. بعقواب صوبالنقاط 

... بنو  ددغادروها منسحبني بعد خسائر متتالية يف معاركهم مع الغزاة اجل

ونتج عن املعارك اليت دارت بني القوات االإفرجن ، أ و االإنلكزي ، العم سام 

القلعة وتركوها أ طالال   لبعض أ وصال هذه يطانية والقوات العامثنية تدمريالرب 

فراد نوا يعتاشون عىل ماتقدمه خدماهتم ل  سكهنا بعض ال عراب اذلين اكلي 

 احلامية العامثنية وخيولها .

متيزيًا لها عن توافق أ هايل الهويدر عىل تسمية هذه الرقعة مهنا ابلقلعة  

امس قريهتم اليت مثل ت عقها وحاضنهتا الوفية . تدافعت ال ايم برسعة وبدأ  

  يف القلعة من بعض ال عراب يقصدوّنا من مناطق متنوعة للسكن فامي تبق  

ق عليا عرب الهويدر . سكنًا جاهزًا وجمااًن ، فأ طلهلم ال طالل اليت تؤمن 

بيد أ ن نبض القلعة وروهحا املتشبتة ابحلياة اس تعادت تسميهتا شيئًا فشيئًا 

 واحتفظت ابمسها ) القلعة( حىت يومنا هذا .

اكنت أ مه أ س باب سكن هؤالء ال عراب يف ذكل املاكن طلب الرزق  

، ات ، والهرب من تبعات القرارات العشائرية الناجتة من اخلصومات واخلالف



  
 

   

16 

واليت يبعد فيا أ حد طريف الزناع ملدة من الس نني بعيدًا عن سكنه اكإجراء 

ب من ، أ و الهر خيفف وطأ ة اخلصم وهييئه لقبول عودته بعد انهتاء تكل املدة 

ض للقتل حتقيقًا للثأ ر اذلي أ خذ الثارات عىل عاتقه ابن املقتول  هخش ية التعر 

، فمتزيوا ابلبداوة أ ول ال مر حىت  ، أ و أ حد أ قرابئه ، أ و أ حد أ فراد عشريته

نهتم أ جشار امحلضيات والنخيل يف بساتني الهويدر اخلرضاء جراء العمل فيا ه  

ته يف طباعهم من عطر قداهحا ، وحالوة رطهبا ، ويفء نث  ما ، و  جراءك  

فضاًل عن طيب ساكنيا من أ هل هذه القرية اخلرضاء اذلين ، أ جشارها 

ونقلت لنا بعض احلاكايت اليت تصل حد التكذيب رضبت بكرهمم ال مثال ، 

هبا لفرادهتا ، ومتزيها ع ا يسمع من حاكايت يف التارخي وال دب ، فهل مسعت 

ج أ حد العاملني يف بس تان من بساتينه حارسًا يومًا بتعهد ماكل بساتني زو  

م( مئة دينار  عرايق  1960)قبل عام ليليًا )انطور( لك ف زواجه وقتذاك 
(6)

 . 

ليا قادمة من دمرين   من ال رس اليت هاجرت اإ
(7)

أ لبو مفرج من  

 عشرية العبيد فاس توطنت )دلتاوة(
(8)

ليا هراًب من   ، مث انتقل البعض مهنم اإ

ة ياكبدون ي  ل ب  الطاعون اذلي فتك هبم ذكل احلني ، وتركوا أ بناء عومهتم الع  

ل لبو مفرج ، واكن هذا الوحش الاكرس . اكن الش يخ ماجد الطيار رئيسًا 

بيد املفرجية القريبة من مقام الش يخ درويشًا صاحب طريقة مرتبطًا بتكية الع  

 يال ي( ابلاكف الفارس ية ، واكن يرتدد عليا ابنتظام .گ عبدالقادر اجليال ي )ال 

ت خشصية الش يخ ماجد الطيار ابلهيبة والتأ ثري يف قبيةل الع   ذ بيد متزي  ، اإ

ن أ ولياء هللا وصاحب براكت ، وتبعًا ذلكل اكنوا يؤثرونه اكنوا يعتقدون بأ ن ه م

أ عز ما ميلكونه نياًل لرضاه ، وكس بًا ملودته ، وتقراًب هلل من خالل الهدااي 

م هل .  والعطااي اليت اكنت تقد 
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اكنت قوافل النوق احملمةل حبصة الش يخ من حصاد ال رايض الزراعية 

ل بناء عومته وحماسبيه القادمة من كركوك ، ودمرين تأ يت للقلعة لتفرغ دمولهتا 

  يف داره بعد أ ن يقع هؤالء أ رضًا لتقبيل يديه ، وحىت نعليه !.

مث القلعة ،  توسع تأ ثري هذا الش يخ وفاحت هيبته وانل احرتام ساكين

 ملا مينحهم منامتد اإىل الهويدر ، والقرى اجملاورة لها ليأ رس تعلق الناس 

الشفاء ، وميتعهم مبا ينسب هل من الكرامات واخلرافات بلسان الشائعات ، 

وكثريًا ما اكنت النسوة من خارج القلعة يصحهبن أ طفالهن املرىض ليقفن يف 

ما يتيرس من حفظه  ابب داره عىس أ ن مين  علين بصدى براكته ، فيقرأ  

آن الكرمي واضعًا يد ه عىل رؤوس هؤالء ال طفال حىت لبعض الآايت من القرأ

ليخمت تكل القراءات وال مراض ، فيم مما علق هبم من بعض ال وجاع يش

ببصاق هواء ساكن ينسال من مفه اإىل مف الطفل لريتفع بعدها دعاء ال همات هل 

آ دقات جامدة وح، مع ما يصحبه من حنيب ودموع حائرة  مةل حريى مترضعة أ

خاشعة هلل اذلي أ ودع رسه يف هذا الويل الصاحل اذلي يغادرمه قاطبًا 

راكبًا العربة اليت تسمرت ابنتظار فتحه  ... معمترًا كوفيته البيضاء... جبينه 

 املبني .

والبستنة اليت ، عل معظم أ قرابء الش يخ ماجد الطيار مبهنة الزراعة 

وجاوروا انس الهويدر اليت تضم خرية ، عدما سكنوا القلعة تعلموا أ رسارها ب

، من الزمن خرب هؤالء حرفة البستنة والزراعة  مدةبساتني دايىل ، وبعد 

نشاء البساتني فيا ، ودارت  فنقلوها اإىل بعض املناطق اليت رغب مالكها اإ

 ال ايم حىت عل هؤالء عند أ حد املالكني ممن ينحدر من عشرية ادلفافعة ،

 فنالوا لقهبم اذلي رسى عليم اإىل يومنا هذا .

،  اً كرب أ بناء الش يخ ماجد الطيار ، يف الوقت اذلي أ صبح هو جعوز

فثقلت قدماه ، وأ فل ضوء حيويته ، فرحل مغادرًا ادلنيا ، ورحل معه زهده 
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تعمل   بلئه ، قته وطقوسه ، ومل يرث مهنا أ ي أ حد من ودله ، أ و أ قرابي وطر 

هم مجيعهم التعلمي يف املدارس ، وأ مكل البعض مهنم مراحل معتد هبا ، ولف  

جلباب المتدن والتحرض ، وهوت أ فئدة فكرمه الش يوعية اليت قد  أ وراها 

هناك محمد ادلفاعي يف بكور العقد الرابع من القرن العرشين ، لينقل جذوهتا 

   اهبا ورجاالهتا. فامي بعد اإىل الهويدر اليت أ نس بدفهئا معظم ش ب

اكن الطريق اذلي يربط الهويدر ببعقواب حىت مطلع العقد اخلامس من  

، وظل  هذا الطريق اذلي القرن املايض مير ابلقلعة ليطل عىل وادي دايىل 

 قدا البعطر  اً يسلكه أ هايل الهويدر وصواًل اإىل بعقواب مارًا مبحاذاهتا ، عابق

، ، ونسامئ ّنر دايىل  ون املنترشة يف بساتيهنااذلي تنثه أ جشار الربتقال واللمي

 ، وسامه الناس درب البساتني .ويفء رخيلها الباسق 

، غيوم قد جحبت نورها ال يف ّنار يوم مل ترشق الشمس فيه ؛ ل ن  

عالن أ مر هام س يجري يف الساعات القادمة ، فربز الهنر  ك ّنا بدأ ت ابإ

ه ، لينشب  فأ ك الهنر جرفه جرفها العايل حسدًا حلس نه ، وجامهل ، وعلو 

ش يدها وسكهنا ذكل طويةل . اليت لميزق صورة القلعة اليت أ زجعته لس نني 

املس تعمر اللئمي ، فأ غرق ما اقتطعه من هذه الصورة يف مائه الهادئ 

 غرقههذا اجلرف لت القريب منبعض أ وصال ذكل الطريق  امصطحبًا معه

الهنر الرتيبة هبدوء لئمي ، ورا  تبعًا لهذا الاّنيار ذكل الطريق  أ مواج

 .اخلالب

فبادرت البدلية ، خرضهتا الصفرًة يف واش تعلت  القلعةعظم وهن 

كسب  مايل  جمز   بتعويض، ليشق بعض بساتني القرية  الطريق بتحويل مسار

ومت تعبيده ليأ من من الهنر اذلي أ طلق عليه انس القرية بـ )دايىل ا رضا مالكي

ج سريه   ميتلئلهتام بعض ضفافه عندما ااحلياةل( ، فقد اعتاد هذا الهنر يف تعر 

اإىل  ليلفظهفيضيف بعض ما يلهتمه من الرتاب ، ابملاء اذلي يرسع جراينه 
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 شاطئرف يقابهل اجلهة املقابةل ، وذلا تعارف عند الناس وقتئذ  أ ن ك  ج

فس يح ، ولن جتد جرفني متقابلني عىل خدي هذا الهنر ليختص هبذه املزية 

 من دون ال ّنار .

ومنا هذا من هنا جاءت التسمية لهذه املنطقة وشاعت والتزال اىل ي 

. يف حمطات ها الهويدرم  ا  عن  مس تقةلً  خشصيةً و ، ًا زي  حىت منحها هذا الامس مت

وقلق اكن ال عراب يأ تون هذه القلعة من عدة مناطق الزمن السائرة بسكون 

 عليا )عرب الهويدر( .  بعقوابليس توطنوا فيا ، فأ طلق أ هايل الهويدر و 
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 ْكف اءل  دة اوال  الهويدر اخلرضاء ... 
ما خال بنو شيبان وبعض ال رس ال خرى اكنت أ رس الهويدر من 

هلم ، خبالف احلاج عدانن ال رس الفقرية ، وأ غلب هؤالء يعملون يف بساتني 

السارة واحلاج جواد حشاذة اكان يديران شؤون بساتني غازي ادلاغس تا ي 

 ل رس تسكن بغداد يقوم مبتابعهتا والارشاف علياواحلاج خفري مجيل زادة 

 بنو شيبان ، واكن لعبدامحليد الشيبا ي
(9)

يعمر ابجمللس اللييل اليويم  ديوان 

لشؤون القرية ، ومصاحل انسها ، واكن حياسب املتجاوزين عىل حقوق  راع  

العقوابت عليم ، وطاملا اكن يساعد الفقراء واحملتاجني  بعض الآخرين بفرض

، ومتتع بسطوة واحرتام كبريين أ عطت هل فسحة كبرية من اختاذ القرارات 

 املتنوعة . 

جسلت الهويدر حضورها ، ة والتطور يف العراق يف بواكري املدني  

كرث من حمور  ديين   ، وعلمي  ، وهمين  
.  ورفرف جنا  نبوغ خشصياهتا يف أ 

نسج فيا رجاالهتا فس يفساء مواقع متقدمة يف مراكز متنوعة داخل العراق 

همم ينشد أ غنية الوفاء للقرية اليت أ جنبت  وخارجه ، ولسان حال مس توى تقد 

 مثل هؤالء . 

 ب وزارية يف عهود حمك متنوعةئثالثة رجال مهنا ثالث حقا شغلفقد 

عهد الزعمي عبدالكرمي قامس التخطيط يف االإعامر ، ووزارة شغل وزارة ف ، 

ادلكتور طلعت الشيبا ي
(10)

 عبدامحليد اكظم السامرايئ ، وشغل وزارة الرتبية

، وشغل وزارة ادلاخلية يف حكومة البعثيني سعدون شاكر من أ بناء القلعة ، 

عباس و هشام عطا حشاذة ،  انادلكتور انادللمييان ال س تاذرأ س كام ، 

ل مدير عام حساابت وزارة الصحة وشغ، جامعة دايىل فاضل جواد 

وانل عضوية اجمللس البدلي ، ال س تاذ ادلكتور جواد خليل رش يد اخلفايج 
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لبعقواب مبكرًا احلاج صاحل أ فندي ابن احلاج همدي بن سعد وادل عبدالهادي 

يد وعبدالرزاق ابنا رش يد أ فنديمع عبدامحل ، وأ فندي 
(11)

فضاًل عن ،  

عزيز اإسامعيل ، و رفعت احلاج عيل الشيبا ي اكدلكتور والطبيبات ،  ال طباء

وجعفر صادق حشاذة ، ، مريكية والية هيوسنت ال  يف املغرتب الشيبا ي 

 البيايت والس يد محمدعيل انيج الهامشي ، وفؤاد غيدانوخادل عبداللطيف ،  

رسمد جواد حشاذة و، وعيل موىس المتميي ، ، وعامر اكمل أ نور الشيبا ي 

الهامشي ، وخادل حسون ادللميي ،  ، والعلوية برشى الس يد انيجادللميي 

وصبا عبداجلبار محمود عيل حسني ادللميي ، ، و  بثينة خطاب عر اخلزريجو 

عبدامحليد ايرس ومصطف  مازن اجملمعي ، و ، ادلفاعي أ دمد ورفل طارق، 

ورواء صادق عباس اخلفايج ، ومرتىض الهامشي ، وأ دمد ، عبدال مري 

مثل  جامعيونوأ ساتذة ، أ دمد حقي اإسامعيل اخلفايج و عارف المتميي، 

اخلزريج وال س تاذ ادلكتور عيل شوكت عباس ال س تاذ ادلكتور عيل 

وعبداحلسني أ دمد وعبداحلسني عيل اخلفايج ، وادلكتور عبدالكرمي محمود ، 

وخادل ، وسعد محمد عيل حشاذة وعادل عباس ذايب العبيدي ،  اخلفايج ،

نعام اإسامعيل ، وعيل جعفر الربيعي ، ووسام جليل س بع ، جعفر مبارك  واإ

اكحملايم  املدراء العامنيوبعض والقايض حسني سامل العنبيك ، الشيبا ي ، 

ال س تاذ و  ، ل كرث من قضاءاذلي شغل منصب قامئقام  محمد جعفر الشيبا ي

خرية ، و  اذلي شغل منصب مدير عام تربية دايىل عبدالكرمي جعفر الربيعي

براهمي للواء الركن رائد عبدعيلاكالضباط من  العميد عبدال مري قامس ، و  اإ

والعقيد محمود خادل الطايئ العقيد الركن جامس محمد عبدالرسول ، اخلزريج ، و 

ساجد هامش  ريخ ، والعقيدعبداللطيف اكظم السلطان الكوالعقيد ، 

والعقيد الطيار عيل ابيق والعقيد حيدر عبدالكرمي عبدالرسول ،  ،اخلزريج 

والرائد سالم محمد دمد العنبيك ، والعقيد ابمس فاضل مصطف  اخلزعيل ، 



  
 

   

22 

براهمي ، عبدالرسول ،  د ورجال ادلين اكحلاج محموالنقيب عباس عبدعيل اإ

، والش يخ عبدالرزاق عبدالرسول ، والش يخ صاحل الشيبا ي ، واملال شاكر 

، والش يخ  محمد عيل حسني ، والش يخ محمد عيل ميك ، والس يد عقيل عبود

مصطف  عباس اخلزريج ، والش يخ عالء عبدالرسول اكظم الكريخ ، 

اكملهندس قامس عبدال مري س بع العبيدي ، و جواد اكظم سلمي ، املهندسني و 

وس يف محمد سلامن ، ولؤي مري الربيعي ، ومحمد عباس ، وعبدامحليد عبدال  

واحلاج عدانن  اكحلاج حسون عبدالغين دمزة الشيبا ي ،والتجار مبارك ، 

، واحلاج عبدالرزاق عبدامحليد الشيبا ي ، ورجال  همدي السارة العزني

صادق عباس اخلفايج ، واحلاج سعدون واحلاج ، د أ مني محمال عامل اكحلاج 

واحلاج عبدالرزاق الربيعي ، واحلاج حسني انرص صاحب حمالت ال مري ، 

 ر، واحلاج حسني عبدالرضا الربيعي ، وال س تاذ حيدعيل عدانن اخلزريج 

عبدالعظمي  لواءعبداللطيف الشيبا ي صاحب عراق مول ، وال س تاذ 

ميك و يني اكحملايم حازم عبدعيل ، والقانون الشيبا ي صاحب مول النخبة ، 

أ دمد خلف اخلياط ، وميايم اإسامعيل غين امحلدا ي و احلاج خضري العنبيك ، 

، والنجارين  واملعلمني واملعلامت درسات ،من املدرسني واملوافرة ، ووفرة 

وصطة اكال  
(12)

محمد البيايت ، واحلدادين اكلس يد زيد عبدعيل الهامشي ،  

احلاج جامس محمد لكيةل ، وقامس أ دمد مظلوم الكروي اكال صطوات والبنائني 

فريوز عبدعيل دمزة ادللميي . واخلياطني اكحلاج خضري أ دمد عبيد و ، 

اخلزعيل ، واحلاج فاضل مصطف  اخلزعيل ، وحسني محمد املعموري . 

واملصورين ومن أ شهرمه اكظم الكرم املشهور بأ يب جواد ، وعبدالزهرة عباس 

والشعراء ومن أ شهرمه ل جامس العنبيك ، وانيج جامس امحلدا ي ، ، وفاض

واحلاج وأ كرم الشيبا ي ، الشاعر عيل حسني مبارك الشهري بعيل الهوايئ ، 

 الشهري اببن احلجية عبدالكرمي عيل فارس ، وعبود
(13)

، وأ دمد حسني  
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البيايت
(14)

 ان، واملوعود لشيبا ي، وصبا  دميد السعيد ، وفراس يوسف ا 

س تانيني غزوان عباس فاضل اخلزعيل . والب  و جامس وليد جامس العنبيك ، 

ومن أ شهرمه احلاج عبداحلسني علوان الشهري بعبود اذلي حصد املركز ال ول 

قامته ، وكوئملهرجان امحلضيات يف حمافظة داي  بعرشين ىل طيةل س نوات اإ

 . عىل كتف ّنر دايىل املواجه لقرية شفته اً دومن
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 فاكنت الوالدة   
اإىل  دلتاوهمن كركوك عرب  ة ادلف اعيال قدار أ ن تنتقل والد تشاء

ما بطبعه دايىل الهادئ  ... ّنر هنرالقرب . هناك القلعة يف الهويدر اخلرضاء 

ين رمق بعينيه اخلرضاو فقد  . ثت أ كرث من فيضاندخال بعض فوراته اليت أ ح

 يف ش بابه املفتول نشاطًا وأ داًب مج ًا . هذه الفورات ، وعا  قساوهتا

ر1875يف عام  ، ومكث تاوه دل رحيل من كركوك اإىل جده عيل ال م قر 

 تزوج فيا ، ورزق عدة أ طفال من البنني والبنات . بيد أ ن  فيا س نتني

اتراكً الطاعون فتك هبم ومل يبق سوى حسني، فوىل هاراًب من هذا البالء 

زًة ، مث لقي حتفه . مكث فيا حويعتصم فيا اإىل الهويدر تاوه ليأ وي وراءه دل 

ووجه ، وشعر أ شقر ، القامة املتوسطة الطول ببرشة  مسراء  اوترك حسينًا ذ

نه عينان خرضاوان ياكد س نا ضوئه خيلب القلوب ، ويس تلب مليح تزي  

النفوس وال لباب . تزوج حسني ثالث مرات رزق من ال وىل علوان عام 

فضيةل بنت واحدة امسها م ، ومن الثانية 1910م ، وعباس عام 1895

م ، 1919عقيةل رحمي الطيار ، ورزق من الثالثة محمد عام بعد أ صبحت فامي 

وبدرية ودمدية ، هؤالء  اإىل جانب ثالث بنيات هن  نوريةم ، 1922وأ دمد 

 .تنفسوا والدهتم قرب الهنر أ شقاء من أ م واحدة تدع  كيفية امخلسة 

رمي قامس ردمه هللا اليت حتمل وادلة الزعمي عبدالكمس اب امس كيفية اقرتن

أ ن  مشرتاكت عدة جتمع بني هذين الشخصيتني  يبدو...  أ يضاً  الامسهذا 

 فهام :

 . يشرتاكن بنفس الامس لوادلهتام 

  ال كتاف العريضة ، والصدر يتقارابن يف الشلك من حيث الطول و

والرقبة  ،العريض الواسع، فضاًل عن لون البرشة ال مسر أ و القمحي
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الرمو  و  ،املتوسطة الشلك ، والشعر اخلفيف بني احلاجبنيالعريضة 

 .الكثيفة والطويةل ، والقوة اجلسدية والشخصية

  جيمعهام المترد عىل الواقع املرير ، وطلب التغيري هل ، والقضاء عىل

 ، ومصادرة مهه رْسه الفالحني من ربقة أ  و االإقطاعية ، وحترير العامل 

 هجودمه.

 من اذلين  قات الاجامتعية غري املؤثرة ، ومل يكواناكان من أ بناء الطب

 ودلوا يف كنف الرغد واملاكنة .

مزيات أ فادته كثريًا يف مسريته الاجامتعية  دلفاعيأ عطت صفة الطول ل

ال شلاص ال طول ف، فطول القامة يعطي مزية أ ساس ية لصاحبه والنضالية ، 

قامًة مه ال كرث جناحًا وحصًة ، وال طول عرًا من ال شلاص قصريي القامة ، 

الطويل النحيف مييل اإىل احلساس ية ، ونشاط اذلهن ، ويقظة مضري، و 

عة  ، متحفظ من الناحية الاجامتعية ، يغايل جدًا يف المتيزي بردود أ فعال  رسي

  .يومص ابلمتزي الطبقي اكد أ نعند اختيار ال صدقاء ، حىت 

منحت الصةل الوثيقة بوادله حسني مع العائةل اليت اكنت تسكن أ طراف 

قرية هبرز املنحدرة من عشرية ادلفاعية لقب ادلفاعي اذلي ظل مالزمًا هل 

م مفرجيو النسب العشائري ولودله وأ حفا ده اإىل يومنا هذا عىل الرمغ من أ ّن 

ذ اكن معارفه من الهويدر  ؟ ذا سأ لوا حسينًا : أ ين كنت ؟ أ ين ذاهب اإ ، اإ

جابته املعهودة : عند مضايف ادلفاعي .  تأ تيم اإ

يف الس نة الثانية لوالدة محمد ادلفاعي شارك وادله حسني يف ثورة 

تمتة أ رشقت مهنا نبعته محمد اذلي اكن العرشين لتنشأ  يف ظالل هذه الوطنية 
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طول عره ، ومل تلوي عناّنا أ ذرع السلطات احلامكة ،  الزمتهالوطنية اليت 

 وعسالن أ هجزهتا القمعية .

سست قبل والدته الهويدر اليت أ   دخل املدرسة الابتدائية يف قرية

بس نتني يف موقعها ال ول قرب جامع القرية ، مث اكن موقعها احلايل يف ذات 

ابلرجل اذلي م والدة مدرس تني متثلت الثانية 1919س نة والدته ليشهد عام 

هبًا ومتفوقًا وحمبًا للتعمل  ، وفضاًل عن تعل مه يف . اكن تلميذًا انأ زهر قرب الهنر

آن الكرمي عىل يد الش يخ ماجد املدرسة  اكن حيفظ السور القصار من القرأ

ه عن أ قرانه  آن بصوت جشي مزي  الطيار مع بعض الصبية ، واكن يرتل القرأ

شظف ؛ ل ن  الغلبة اكنت ل . توقف تعلميه الابتدايئ عند الصف الرابع وقتذاك

  يف ذكل الزمان القايس . ، والعوزالعيش 

لقد عا  يف صباه وفتوته بشقاء وحرمان والزمت بيته وحياته 

جيابية يف تشكيل  احلاجة . لقد منحته هذه احلاةل درسًا عليًا بليغًا أ ثرت ابإ

مضامني سلوكه الاجامتعي ومنطلقه الفكري وتركيبته النفس ية ، فاكنت 

أ جواء العداةل واجتثاث الفقر عنواّنا . تركت ظروف عيشه وبيئته الزماكنية و 

اللها عليه وبدأ  يتقرب روحيًا ونفس يًا أ كرث ظعالقاهتا ورصاعاهتا الطبقية تكل 

 فأ كرث صوب الاصال  والتغيري. 

نشأ  وترعرع حبدقتني ترقب ما جيري يف واقعه الاجامتعي والس يايس 

يف قرية  يس يطر عىل مقاليد أ مورها بنو شيبان اذلين متلكوا أ كرث بساتيهنا ، 

يد الشيبا ي ردمه هللا ميتكل مضيفًا ميارس فيه دوره واكن جدمه عبدامحل 

الاجامتعي من طريق بسط يده ، وطاملا أ مر بعقوابت متنوعة حبق من 

ييسء للآخرين ويتعدى عىل حقوقهم عىل وفق ما يراه وما حيمهل من ثقافة ، 

 ونزعة تتصل ابنفراد أ ل شيبان يف الهمينة املادية واملعنوية عىل هذه القرية .

أ و السابع عرش أ زهرت نواة  ، أ و اخلامس عرش،  عامه الثالث عرش يف
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احلزب الش يوعي العرايق ل ول مرة يف العراق ، ففا  عطرها لينسل اإىل فكل 

 البالد شيئًا فشيئًا ، والس امي يف وسطه وجنوبه.

مل يبق ش ئي لقد عصف العامل التغيري احلاد بعد احلرب العاملية ال وىل ، 

والس امي يف احلياة تغيري ، حىت طال محمد ادلفاعي نفسه ، سمل من هذا ال 

، والتحرر ، ش بابه فاس هتوته املساواتية الاجامتعية  ليف أ و  ااملدنية اليت عاشه

والعلامنية اليت تدفقت من أ رض الش يوعية ... هناك من القوقاز لمتد أ جنحهتا 

املروايت بشأ ن بذرة تقاطعت .  ، واكن للعراق مهنا نصيب كبريرشقًا وغراًب 

ذ تقول الرواية أ ن ه انمت  للحزب  الش يوعية يف قريته الهويدر اخلرضاء ، اإ

ه لفريد ءالش يوعي عندما اكن جسينًا بهتمة الرسقة ووافق يف السجن لقا

بهتمة الش يوعية  مضن مجموعة س ياس ية معتقةلن اكان يمسعان ورحمي جعينة الذل

وما حيمهل من احتضان  زبه لهذا احلوالرتوجي لها ، فهوت نفسه ومال قلب

ومقارعته للظمل واالإقطاعية . يف حني تقول ، للطبقات العامةل والفالحية 

الرواية الثانية أ ن ه اعتنق الفكر الش يوعي من طريق اللقاءات املتكررة يف 

ليا من بغداد وبعقواب من  بس تان طارق الطيار اليت اكنت تعج ابلوافدين اإ

آبيب الرجال والنساء  أ ساتذة ومثقفني من فسال لعاب رغبته ، وعشقت شأ

عىل أ نغام قلبه ذكل احلزب اذلي اكنوا يتغنون به ، وبأ جماده ، وأ هدافه 

 حوارات ، وحوارات ، وحفالت راقصة بريئة براءة ال طفال .

ذات يوم سأ هل شاب أ مسر فارع الطول عن حقيقة انامتئه للحزب 

 الباذر لبذرته يف قرية الهويدر ؟الش يوعي العرايق ؟ وهل اكن هو 

قال جميبًا وحسب الآهات واحض املعامل يف عينيه : عىل وجه ادلقة ، 

نين ومنذ صغري كنت رافضًا للكثري من املتساملات عند الناس ، ومهنا  فاإ

الرتكيبة الطبقية للمجمتع ، والاس تغالل الفاحض جلهود العاملني من الفالحني 

ارس حفظ البعض من سور القرأآن ، حىت متزيت والعامل ، وعندما كنت أ م
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بتالوته . كنت أ تلمس التقاطع الكبري بني مضامني الآايت وسلوكيات أ دعياء 

التدين ، مفالت نفيس صوب البديل !. ومن طريق البحث والاس امتع 

لربامج س ياس ية تذاع من الراديو ، ومطالعة ما يتيرس من جمالت ، 

يل  اً اختذت الش يوعية مهنجاليساري  وتواصل مع خشصيات تتب ى الفكر

 وفكرًا أ عتنقه وأ تبناه وأ دعو هل .

 لكنك مل حتدد يل ابدلقة أ ي الروايتني أ حص ، أ و أ قرب للواقع ؟

لنقل الكهام حصيحتان . ما اخلطر يف ذكل ؟ هكذا رد عليه ، 

ال ترى  وأ ضاف هل : أ ن  الرواية الثانية أ قل ثبااًت يف مواهجة التحليل والتقومي  اإ

بعرش س نني  يئس نًا ، وانامتءه اكن بعد انامت ؛ ل ن  طارق الطيار أ صغر مين

هناك مسأ ةل أ خرى أ يضًا ، فالس يد عبود الهامشي ، وجامس عبادة  .تقريبًا 

ط ال وفر  قبلنا . حىت أ ن  الس يد عبود انل القسنيالعنبيك و اكنوا ش يوعي

 من التعذيب يف أ قبية ، وجسون البعث .

حضك الشاب الفارع الطول ابلسحنة السمراء وقال : الآن عرفت 

أ قرب مع ما أ ضفت لها من توضيح ، ويؤيد يقة ال مر . الرواية ال وىل يه حق 

من كسب  واسع لشخصيات كثرية داخل وخارج الهويدر ،  ذكل ما جسلته

، وال س تاذ اثبت سعيد ، عدانن هامش ومن هذه الشخصيات ال س تاذ 

ل س تاذ جامس كسارة ، وال س تاذ اثمر الش يخ داوود اذلي طاملا مسعت او 

، وأ اكد أ جزم أ ن  ((حنن خفورون بأ ننا تالمذة محمد ادلفاعي))مقولته الشهرية 

طارق الطيار أ حد هؤالء اذلين جسلوا الانامتء للحزب الش يوعي العرايق عىل 

 . يديمك

 ةالسابع، وبلوغ محمد ادلفاعي م 1945وطأ ت قدما عام ما أ ن 

ابلفكر  الش يوعي العرايق هامتم احلزب، وتلمسه ا من عره والعرشين

ه احلزب أ سًا متينًا من أ سسه ، فضاًل عن أ ثره اذلي  تحرريال  يف الثقافة  عد 
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احللقات املاركس ية اليت تبلور وشاع من  ، وما اكن يرحش من صدىالعراقية 

. زج ادلفاعي نفسه يف أ تون هذا احلزب احلزب الحقًا تنظاميت ا جذوهت

بعنفوانه وصالبته وجدله وحسم ترحن رصاعاته ادلاخلية ، ومعرتك مهوم وطن 

آانء الليل وأ طراف الهنار  . اكنت تثقل أ حاسيسه أ

، ومفكرًا يبحث يف حركة املفاهمي ، رجاًل منظرًا  هنو كب محمد فره ع  

ومدى ، ورساين مفعول أ واليهتا )مياكنزيماهتا( وسنن تطورها ، والنظرايت 

 اً وواقعي، اًل عليًا يف تصوراته اكن رجو تطابقها مع الواقع املادي امللموس . 

 الاختيار الصعب يف البدلمنطق منطلقه هذا حدود يف ممارساته ، وقد أ لزمه 

ته الاجامتعية ، وتركيب مع ظروفه وتعقيداته ال صعب ، واملتتومئ واملزتامن 

وتعدديهتا ، فتعمق هذا اجلانب واكتست سامته من واقع حياته يف مطلع 

ش بابه واحتاككه ابملتغريات احلياتية اليت مز قت رشنقة خيوط السكون 

 الاجامتعي والنط التقليدي للحياة السائدة  وقتذاك . 

ة عىل من الناحية املوضوعية نتاج البيئة العراقية عامة ، والهويدرياكن 

 ةا ، املش بعاهتمتحوراهتا وتقلباهتا وتطورو  ا،ّناوجه اخلصوص ، ورو  زم

جيابياهتا .  ه مترد عىل أ كرث قيودها لكنبقميها الاجامتعية والنفس ية ، بسلبياهتا واإ

احًا ابهرًا يف العوم بثقة  كبرية  وسط أ مواج الفقر واحلاجة ، فتنوع ، وجنح جن

تبعًا ذلكل خط سريه املهين ، فتارًة يعمل فالحًا أ جريًا ، وأ خرى صاحب 

مقهى  يبيع فيه الكبة مع ما يقدم من الشاي العرايق املعروف بنكهته ، مث 

ق وتروجي جريدة صاحب حمل  لبيع املس تلزمات البيتية ، وموظفًا هل يف تسوي

، وما يصحهبا من جمالت بني  بطريق الشعباحلزب الش يوعي املوسومة 

يف الساعات  اً واتجر الفينة وال خرى متحداًي قبضة ال هجزة القمعية احلديدية . 

بيع املالبس املس تعمةل من البدالت  اً روجماليدوية ذي املاراكت الشهرية ، و 
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واليت اكنت تش هتر بتسمية  الرجالية ، والس امي اجلاكيتات مهنا ،

 . ((سرتگ الالن ))

يف صغري وعندما كنت أ مر من أ مام احملل اذلي يعمل فيه متوهجًا اإىل 

، واكن رأ رأ   الفارع أ و عائدًا مهنا اكن يلفت نظري بطوهل املمشوق، مدرس يت 

. مل أ عرف كنه هذه احلدقات ورقصاهتا املس مترة ، ومل أ كن  اخلرضاوين العني

 أ عرف حىت امسه . 

يف تكل الطفوةل الربيئة مسعت أ يم تقول داعية هللا ابلويل ما يومًا 

والثبور حملمد ادلفاعي ، وعندما سأ لهتا عن ذكل : أ جابتين قائةًل : هذا الرجل 

درايك يف  ب عىللناس ومهنم خاكل رضا !!؟؟ صعكرس رقاب الكثري من ا اإ

حيهنا تقبل هذا الوصف ؛ ل نين كنت أ رى خايل بأ حسن حااًل شالًك 

ومضمواًن . سأ لته مرة وأ ان أ رجتف : ملاذا كرس رقبتك محمد ادلفاعي ؟ رمقين 

بنظرة تعجب وحرية مع ظالل من الغضب : من قال كل هذا ؟ قلت هل 

ا ملاذا فقالت يل بعدما ابن ارجتايف وخويف : مسعت أ يم تدعو عليه وسأ لهت

 ذكل . ابتسم وقال يل : أ مك وامهة وعىل نيهتا ، ومن شدة خوفها عيل  

تتصور أ ن هذا الرجل يسبب ال ذى يل . بيد أ ن ه ليس كذكل وعندما تكرب 

آخذك نسانيته وحبه للناس . ال أ دري مل  سأ ليه لتتعرف عليه وتتلمس اإ اإ

رشة من االع سنأ زاحت لكامت خايل ك ما مسعته من أ يم وقتذاك وأ ان يف 

  الس نني . 

قبل زواجه اكن كثريًا ما يذهب اإىل بعقواب . اكنت واجباته احلزبية ، 

.  هاالية ل والاجامتعية ، ومصاحله الشخصية من أ س باب هذه الزايرات املتت

يومًا ما رمق مالاكً يكنس عتبة ادلار . ك ن  قلبه هوى ، وأ ضالعه اندكت ، 

وعصفت به دم  صهرت وجوده . انتبه واملالك قد اختف  . سأ ل نفسه : 

 ترى هل أ ان يف حمل أ م عمل ؟ أ يوجد مثل هذا امجلال ؟
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بعد عدة مشاهدات لهذا املالك اذلي أ رس فؤاده اس تطاع أ ن يلممل 

ته ليبحر يف عشق خرايف تتالطم أ مواجه يف كيانه . هو ال يدري ماذا مكوان

يفعل فامي مل يكن ابحلس بان ؟ يف زدمة مشاغهل وعدم اس تعداده ، بل وال 

 تفكريه ابلزواج . كيف وجد نفسه أ سريًا هكذا؟

أ حيااًن ينىس نفسه عندما مير من طريق هذا املالك فينشد بصوته 

 اخلجالن :العاشق   الشدي هبدوء

       اي من مجيع احملاســـــــــــــن حزت وانتهبا   

       سكران مبحبتك مــــــا فــــــــــــز وانتهبا      

       ال حيوجك لدلىج مصبـــــــــا  وانتهبا           

   دمعي طفه نـار مصباحك لوحدي وبس               

      ــاريزيي وبسأآ ي حصت اي لهيب النـــــ               

      مجيع اجلسد مث اجلوار  وبس گرـاح                  

يت لتذوب وانتهباــــواحذر عىل همج                     
(15)

     

 اً لكام مرت ال ايم ولواجع ادلفاعي وأ شواقه يزداد شهيقها وزفريها ، ومل جيد بد

من ختفيف دم  سؤرهتا غري التغين مبا حيفظ لعلها تسمع صوته الكروا ي ، 

 وحتس مبا جيول يف خاطره .

ذات يوم وهو ينشد مارًا ابلقرب من ابهبم رمق خيااًل خلف س تار الباب . 

ثه قلبه أ ّنا يه ، مل يصدق نفسه أ ول ال مر . مر  خبط  ثقيةل مبتعدًا عن  حد 

من دارها . بيد أ ن  أ قدامه أ صبحت عصية عىل الاس مترار ابلبعاد ، فعاد 

 جديد مارًا من قرب ابب دارها فسمعته ينشد :
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ْد  أ حويم عىل شوفك بس أ روحن تمتني      وره

      دْ اكل وروم امن املراشف وره ــــوابغي وص     

      دْ رك علي ه ابلك فريضة ووره چمفروض ذ         

   من حيث بسمك تمت افروضنه وادلعه                

   رضوان حسن احلواري ابوجنتك ودعه                   

م لواحي واش تجه ودعــــــــــه                         الورد جد 

ول انته الورد جاليش تش مت الورد گوي                 
(16)
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 امت وشامئلسه 

(1) 
يتفق العقالء عىل طول الزمن وحفرايته أ ن  احلياة يه املأ لوف ،  

واملوت هو الاس تثناء . بيد أ ن  هذا الرجل اس تطاع يف سلوكه أ ن يقلب 

اكن قلبه يس تحم يف هذه املعادةل فعا  مأ لوفية املوت واس تثنائية احلياة . 

.  العراق رشقشاب بعقويب ينحدر من  روىضوء من احلقائق الساطعة . 

: يف اللقاءات اليت التقيت هبا مع هذه الشخصية اليت اكن  من منديل حتديداً 

اإجعايب هبا يتدرج طرداًي لكام مر وقت يف هذه اللقاءات ، ومن أ برز السامت 

اليت شاهدهتا فيه عدم اكرتاثه مبا يدور حوهل من ترقب حدقات ذئاب 

وعىل الرمغ من أ ن   ال هجزة ال منية يف وقت عصيب اكن مير به الش يوعيون ،

، هذه اللقاءات اكنت يف اندي نقابة املعلمني بشلك علين كنت أ رقب ثباته 

وخسريته بلك هذه الهاةل من اخلوف ، فأ هبر ي يف جدله ، ورابطة جأ شه 

والهلع وقتذاك ، وعندما أ س بح يف اس تذاكر مواقف من مه أ قل شأ نية منه 

ة مشاكسة لقبضة النظام فامي يقومون به من أ دوار س ياس ية ، أ و أ نشط

احلديدي البعيث أ جد أ ن  هذا الرجل يعد اس تثناًء قل نظريه . حىت أ نين 

وأ ان أ حتسس اقرتاب منتصف الليل وحنن جالسون حنتيس سأ لته ذات مرة  

كيف س تذهب للبيت وأ نت ال متكل س يارة ، أ و واسطة نقل أ خرى  .امخلر

 والوقت تأ خر كثريًا ؟

ن ساخرًا مين فقال : كيف تكون ماركس يًا رمقين بعينيه اخلرضاوي 

 ؟وأ نت تسأ ل هذا السؤال ؟ قلت هل : واملع ى بعدما زادت حرييت 

 فقال : أ ذهب مش يًا .  
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لياًل ، وأ نت  ةقلت هل مس تغراًب أ كرث : الساعة تقرتب من الثانية عرش 

مرصود ومطلوب ، ولرمبا متنح فرصة ذهبية لعنارص ال من يف التللص منك 

اذلي أ خذت منه ، أ و القبض عليك يف جنح الظالم يف أ خاديد هذه الطريق 

 ؟ ىكرب البساتني احلصة ال

ابتسم يف وهجىي وك نه يقول يل : ال تغرك نظرايت الطب النفيس اليت  

ض اإىل ضغوط حادةتقول : أ ن اجلهاز العصيب ل ذا تعر  نسان يهنار اإ أ و  ، الإ

أ نذا أ مامك  هنا مما نتعرض هل من س نني وهارعب لس تة أ شهر متواصةل ، فأ ي  

 ال أ قمي وزاًن للك هذه الزجمرة القمعية !!. 

ض اإىل تكرار املواقف  يف جوابه الواثق يؤكد حقيقة أ ن  االإنسان اذلي يتعر 

هتا  رها ... يصبح هذا االإنسان غري مبال املثرية للخوف واملتنوعة يف حد  وتطو 

ل دليه نشاط الهرمون اخلاص ابنفعال اخلوف  ن  أ   والغريب ، ابخلطر ، ويتعط 

املتسامل عليه يف مثل هذه احلاالت اليت يس متر العيش معها من هذا االإنسان 

تعطل دليه نشاطات هرموانت انفعاالت احلب والفر  وتتبدل  فيه انفعاالت 

رصاره ، وجدله ، املشاركة الوجدانية . لكن هذا الرجل بواثقته  ، وعزمه ، واإ

يس بح عكس تيار ويطمح ويمت ى اس تطاع أ ن ، وقناعته مبا اكن يعتقد 

 احلقائق والنظرايت النفس ية ، فاكن سواًي يف سلوكه ومشاعره .

أ ك د جشاعته وعدم اكرتاثه مبا جيري من رصد  لتحراكت املعارضني  فقد

احلاج سعدون عبدالرزاق الكثري ممن عا  ابلقرب منه ، اكن للسلطة 

ابه واجع، سهب يف مدحه ، وكثريًا ما اكن ي شخصيته ب  معجباً الربيعي 

والس امي يف وذاكئه وجناحه الباهر يف املهن املتعددة اليت زاولها ، ، بشخصيته 

مهنم يف جتارته ابحملاصيل الزراعية بني العائد هلم لباص اخلش يب استئجاره ل 

 دايىل وبعض احملافظات .  
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زاء ما اكن معروف للحزب  من أ ن  أ عضاء  اللجنة املركزية مل يتوقف اإ

( اكنوا من عائالت أ س ياد ، 1963ـ 1955) دة منالش يوعي العرايق للم

يعيشون يف حببوحة يامنزون هبا ع ا اكن يؤمن به فامي ورد يف أ دبيات احلزب 

والعزم ، واجلدل ، ، وهذه املفارقة البد وأ ن ترتك بعض ال ثر يف هذا الوثوق 

    اش هتر به .واالإرصار اذلي ، 
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(2) 
مثل مبا نظمه أ بو نواس ، فصار بعضًا مما نظمه أ بو نواس يف كرمه ك نه 

 وجوده مع ال هل وال صدقاء وال قرابء ، والرفاق واخلالن .

ل  هدي للئميه  وال تسق امل دام  فىًت لئاميً   فلست  أ حه

وماء  الكرمه للرجل الكرميه  ل ن  الكرم  من كرمه وجود  
(17)

 

اكنت صبية من البنني والبنات تذهب لهنر دايىل حبًا به ، وابلس باحة 

فيه عىل مقربة من دار ادلفاعي حيث تكون املرشعة ، وغالبًا ما يعود هؤالء 

قبل الظهرية توافقًا مع عودته من بس تان ادلابديب اليت عل فيا طوياًل . 

ليم حبب وحنني ، وخيرج فاحتًا ذراعيه مرحبًا هب ومه جيرون ، م ينظر اإ

صارات معلامً هلم ، وينادي بصوته والبسمة واخلجل ، أ قداهمم صعودًا حنوه 

عاليًا صوب سنية تكل الرفيقة الشاخمة : هييئ الطعام لل بطال والورود 

 .العطرة 

ه أ س بق من أ قداهمم افذراع، مل ينفع زوغان البعض من هؤالء الصبية  

كراهمم مبا ذل  وطاب من يدي الس ي  دة شلغمي الطيبة .يف اإ

خرج محمد ادلف اعي اإىل ابحة ادلار قبل موعد الغداء . متايلت سعفات 

املطةل عىل الهنر ، وهبت نسامئ طري ة مش بعة براحئة الربتقال ، فتح النخيل 

، تقدم عيل ذكل الصيب املفعم ابلنشاط الباب اذلي يطل عىل الهنر فشاهد 

واخلدود املنتفلة صاعدًا منحدر الرشيعة يتبعه مجموعة ، وقليل  من السمنة 

بعد أ ن انلوا قسطًا وافرًا من الس باحة . من البنات والبنني من صبية القلعة 

يف ّنر دايىل ، وحاول عيل الزوغان من ذراعي محمد ادلفاعي حياًء . بيد أ ن 

ذاء فاقتادمه ذلكل الغيدي محمد املتوهجة حنااًن وحبًا حالت دون ذكل ، 

 شلغمي املشهورة بفهنا وخربهتا يف الطبيخ . الس يدة الشهىي من يدي
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أ ك ورشب الصبية عىل أ نغام مداعبات ادلفاعي وزوجه شلغمي ، 

وحهثام لهؤالء الصبية بتناول الطعام من غري اس تحياء فأ نمت مثل أ والدان . 

نهتاء من  ، وبعد الاامهكذا اكنت ترتدد هذه العبارة مع البسمة اليت ال تفارقه

هذه الولمية حصهبم ادلفاعي اإىل ابب ادلار وبقي يرقهبم راكضني حنو منازهلم 

 م .هلوحبًا عليم ، املتفرقة يف القلعة اطمئنااًن 
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(3) 
عنيدًا من أ رسة فقرية مكسور اهلمة ، ك ن   ذات يوم ملح شااًب ش يوعياً 

قه ، ولكن ما يف اليد ر  أ  مرارًا حاول أ ن جيد حاًل ملا  اهلموم قيدت أ نفاسه ،

 من حيةل ، مفن ذا اذلي يقرضه مبلغًا من املال حلل مشلكته .

طمع يف أ ن يفاحت بعض امليسورين يف القرية ، ومه قةل ال يتجاوز 

. الوقت مير رسيعًا كسحب الش تاء املتدافعة بعواصف  عددمه أ صابع كفه 

، وحتول العامل اإىل كرة صغرية ، اكليت الراي  الهاجئة . ضاقت به الس بل 

هو ال يعمل ملاذا سكل طريق البساتني هراًب من  يلهوهبا ال طفال عند لعهبم .

رضيرة يتنفس عصيان هذه املشلكة عن احلل . اكن مييش خبط  سلحفاة 

 اع املاءنعنعطر 
(18)

آهاته   املنترش عىل ضفيت ّنر العناب لعلها ختفف وطأ ة أ

. الانفراجة ، وحريته عصي  
 

فبادره من من بعيد رمقه ادلفاعي ، وعرفه ، 

 وْ ي  ض  فوره : ما بك اي ره 
(19)

؟ تلعمث الشاب املتطلع حنو الآفاق جبدل وصرب  

، التقت عيناه وجتمعت ادلموع يف عينيه كغيوم ممطرة وعنفوان الرفاق ، 

د عهنا يأ س غامض ، ك ن  عينيه  وهجًا أ فرت عن ابتسامة أ راد أ ن يبد 

ن عىل عوامل تزخر ابلنور والصفاء واحلرية .  اخلرضاوين انفذاتن تطال 

قال هل : صدر أ مر توظيفي تناثرت اللكامت من ذكل الشاب فجخاًل 

 النقل !.يف وزارة التخطيط ، ولكن اليد قصرية ، وال أ مكل حىت أ جرة 

عتبًا يدغدغ مشاعر ذكل  انه متطر كعادته ابتسم ادلفاعي وعينا

 اتفاقًا بيننا حاًل لهذه املشلكة ؟ السومري الطلعة وقال : طيب لنجر الشاب

 قتين كثريًا .ر  أ  ما هو خرب ي من لطفك ، فاملشلكة هذه 

سأ سلفك مرصوفك طيةل املدة اليت تبارش فيا وظيفتك ، وعندما تقبض 

 ك الشهري سدد يل ما بذمتك ابلتدرجي .مرتب
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الفرحة والبسمة من دمرة وجنتيه قائاًل : لن أ نىس مجيكل طار فرحًا وتدفقت 

نك لرجل مفضال .   هذا أ بدًا ما حييت . اإ
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(4) 
حار انيج بزواجه الثا ي ، والفقر والعوز قيدا ك احللول اليت فكر  

واملسأ ةل ابتت رضاًب من اخليال ، وأ صبح أ لكًة  ماذا يفعلهبا . ال يدري 

 سائغًة للعجز وفقدان ال مل .

مرت ال ايم ، وك يوم عد  بس نة جدب وحقط بلحاظ ما سد  من أ بواب 

بوجه هذا النايج أ اب حسني ، مفاذا يفعل وهو يف منتصف الطريق ، بل يف 

مسامعه صوت ادلفاعي  طرقشاء القدر أ ن ي أ وهل ، واحلل أ بعد من احلمل . 

سائاًل عن أ حواهل : خرب ي اي انيج أ ين صار مرشوع زواجك الثا ي ، فلقد 

 طال الوقت ومل نفر  به ؟

اي أ اب قامس ضاقت يب الس بل ، مفا هو حبوزيت ال يكفي للمهر ، واملشلكة 

 أ ين سنسكن ، حىت لو اس تدنت مبلغ املهر ؟

والسالم قائاًل : املسأ ةل حملوةل . كعادته أ غدقه ببسمته ونث عليه الاطمئنان 

 تسكن عندي يف غرفة س تفرغ كل ولزوجك ، وغرفة العرس هدييت لكام .

ما هذا اي أ اب قامس ومل تلكف نفسك ك هذا ؟ وما ذنبك أ نت يف التخفيف 

 عن اكهيل ؟

ما هذا الالكم اي أ اب حسني ؟ أ لس نا أ هل وأ بناء والية واحدة ؟ أ رشع يف 

 ، سوف أ جري الالزم لكمح البرص . خطاك وليطمنئ قلبك

مرت أ ايم وغرفة العرس جاهزة الس تقبال هذه الزجية املباركة . مضت عدة 

ج هللا عن انيج وزوجه اجلديد اإىل سكن   شهور يف ضيافة ادلفاعي حىت فر 

 أآخر مس تصحبني غرفة العرس هدية ادلفاعي المثينة .
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(5) 
فطار عىل  نسامئ الهنر جارمه املؤنس رمغ جنونه أ حيااًن . بعد تناوهلام لالإ

سأ لته سنية : محمد أ نت تسلف الناس املال ابس مترار ، فلامذا ال تسجل ذكل 

 للتوثيق ؟

بعد نفس  طويل تلفه الآهات واهلموم قال : هؤالء الناس ، وحنن مهنم طبعًا 

اء أ نظمة حمك رجعية . ترسق قوهتم  حرموا حقهم يف العيش الكرمي جر 

وخريات بدلمه . ماذا أ حدثك عن بدل الرافدين . بدل السواد كام وصفه 

 .املؤرخون خلرضة أ رضه ادلامئة ، وعذب دجلته وفراته 

قد ال تصدقني اإن قلت كل أ نين أ حيااًن أ شعر ابحلرج عندما أ سلف أ حدًا 

مبلغًا من املال ؛ ل نين أ كره ذكل السؤال مرتسامً عىل تكل الوجود الطيبة من 

 القرية .هذه 

قالت : أ ان أ حتسس هذا واعترص أ ملًا هل صدقين ، ولكنين أ نظر ابلعني 

ال خرى ل بنائنا ، وس يف القدر الزال خارج مغده ، واحلقوق حقوق كام 

 تعمل .

نعم . نعم . ال تقلقي هؤالء يسريون مبسرية وادلمه ويرضعون حنان وحب 

أ عامل البناء بعد سويعة ، وادلهتم . قبل أ ايم عاد قامس بعد خروجه للعمل يف 

وعندها سأ لته : ما اخلرب أ مل جتد فرصة عل هذا اليوم ، فأ ان أ عمل بأ نك من 

 ال يدي املاهرة واملرغوبة يف العمل عند البنائني ؟

ومل خيرت صديقي محمد قامس  ، صطةو ندما اختار ي اال  قال والفرحة تغمره : ع 

مبحمد ووافق عىل ذكل فعدت لكرثة ال يدي العامةل . رجوته أ ن يستبدلين 

 كام ترا ي اي أ يب .
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جابته ، فقال : اي أ يب أ نت  وملاذا صنعت هذا اي ودلي ؟ سأ لته وأ ان أ عمل اإ

مته  تعمل بأ ن  عائةل محمد قامس فقرية ، وهو أ حوج مين للحصول عىل املال فقد 

يثار اي أ يب ؟  عىل نفيس ، وغدًا يكون دوري ز أ مل تعلمنا االإ

يثار  ، فال تقلقي اي قامس وأ خوته سل كوا درب اخلري والسالم واحملبة واالإ

 رويح.
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(6) 
راويتهچدخل الرجل المثل بـ

(20)
وسرتته املعلقة عىل كتفه ال يرس ،  

ماش يًا يتعرث من شدة مثالته . اكنت عيناه تتوجه غضبًا شاخصًة صوب محمد 

من الش باب تصغي حلديثه الش يق عن ادلفاعي اذلي اكن جيلس وحلقة 

 الاقتصاد والرأ ساملية ، والتسلط والاس تعامر ، والرجعية .

بني الفينة والفينة ال خرى يزشر ذكل المثل ادلفاعي ، بل زاد عىل 

، وادلفاعي ال يبايل لهذا ذكل بعض اللكامت النابية من الش مت والسب 

طفاء انر غلواء املتطفل المثل ، بل يبادهل بعض الابتسامات اليت  مل تفلح يف اإ

 هذا الرجل العنيد بباطهل وظلمه .

أ كرث من مرة  طلب منه جلسائه ردع ذكل المثل . بيد أ ن  محمد يرفض 

ذكل برضس قاطع ، ويقول : دعوه فالرجل مخمور ، وال يدري ماذا يصنع ، 

ما أ ن نرد عليه ابملثل ، وهذا ال  مث ما يصدر منه عبارة عن س باب وش مت ، فاإ

يناسب حالنا وحنن ندعي اإصال  الناس واجملمتع ، أ و نتجاوز تكل اللكامت 

ن تطلب ال مر نعاتبه يف وقت أآخر عندما يكون بوعيه .  ونصفح عنه ، واإ

مر  الوقت ثقياًل عىل فاضل حسني أ يب عباس ، ذكل الرجل املربوع 

 ، واذلي ابلوجه املرشب ابمحلرة ، والعينني الواسعتني ، والشاربني املفتولني

يتأ بط حزامه اجلدلي القهوايئ خنجرًا حادًا بغمد  مرصع ابلفضة . مل يمتكن هذا 

اء ما يشاهده من جتاوز وتطاول من الرجل المثل  الرجل من كظم غيظه جر 

عىل محمد ادلفاعي ، فأ خذته امحلي ة وّنض من ماكنه متجهًا صوب الرجل المثل 

بسحهل اإىل خارج املقهى  مع لكامت  ليصفعه كفًا أ وقعه عىل ال رض ، مث قام

هانة  وتوبيخ  ملا صدر منه من سلوك  شائن حبق هذا العمل ادلفاعي .  اإ
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، ومتوساًل أ اب عباس أ ن يرتكه ؛ ل ن  وعيه سارع محمد الحقًا هبام 

غائب عنه ، وهو قادر عىل فعل ما فعهل . بيد أ ن ه يأ ىب ذكل قائاًل : الشجاعة 

ذا مل تمكن يف اإصال  سلوك النا س قبل معاقبهتم ، وما جدوى العقاب اإ

 تتغري القناعات والنوااي ؟

اعتذر أ بو عباس اتراكً الرجل المثل عىل ال رض منكرسًا همااًن ودلف 

راجعًا اإىل ماكن جلوسه السابق ، وساعد ادلفاعي شامته وساب ه عىل 

 الهنوض .
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(7) 
م اكن يتناول الشاي 1976شهر نيسان لعام يف عرص يوم امجلعة من 

واجلنب املاحل واخلزب احلار يف وسط داره املفتو  حتت جشرة التوت الفارهة 

وأ رسته ملتفًة حوهل اكلسوار . مسع ابنه سالم طرقات عىل ابب ادلار يصحهبا 

 أ صوات لعدة أ شلاص ، فانسل من بيهنم فاحصًا عهنا .

عه أ دمد سمل عليام ورحب هبام وقال فتح الباب فوجد عالوي ادلفاعي و 

 تفضال أ دخال وادلي موجود ومرسور أ يضًا .

ليه بعد قليل .  خرب وادلك بأ ن  سعدون شاكر س يأ يت اإ

 طيب . طيب سأ خربه يف احلال .

بعد قليل هكذا أ خربا ي عو أ دمد وعو  ن شاكر أآت  اباب . اباب . سعدو 

 عالوي .

لودله سالم ، ويبدو أ ن فكره بدأ  يرحش ما تسمرت مقلتا ادلفاعي وهو ينظر 

 قفز فيه من دواعي لهذه الزايرة املفاجئة .

ّنض ودخل غرفة الضيوف فوجدها عىل أ حسن حال ، مث التفت لودله 

 وقال : طيب أ ان جاهز ال تشغل ابكل اذهب وأ مكل عرصيتك .

 طرق الباب مرة أ خرى ، فصا  ادلفاعي تفضلوا . تفضلوا

ة املعلقة خلف الباب جانبًا فرأ ى سعدون شاكر ببدلته أ زا  عنه الس تار 

الرمادية ، وربطة عنق بنفسجية ومعه أ دمد وعالوي . دخلوا مجيعًا غرفة 

الضيوف ، وبعد تناول الشاي وتبادل التحيات . قال سعدون : أ بو قامس 

لقد اخرتتك أ ن تكون رئيس امجلعيات الفالحية يف العراق ، فأ نت فال  

ل ثقافة متنوعة ، وخشصية س ياس ية مؤثرة ، وذلا جئت أ خربك ابمتياز وحتم

 بذكل حىت يصدر أ مر تعينك ، فأ نت أ حق هبا من الآخرين .
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ابتسم ادلفاعي وتوزعت نظراته للجميع ، مث قال هل : وكيف ختتارون من اكن 

 ؟ش يوعيًا ل كرث من مخس وعرشين س نة 

كل ابحلزب الش يوعي ، ابتسم سعدون قائاًل : أ نت اليوم مس تقل وال عالقة 

 ومتتع مبؤهالت جتعلنا رختارك من دون غريك .

ابتسم مرة أ خرى ادلفاعي قائاًل : أ ان أآسف ال أ س تطيع تلبية طلبمك هذا 

 أ عذرو ي .

غاضبني لهذا اجلواب  وادملقفغر اذلين حرضوا اللقاء أ فواههم دهشة ، و 

عىل ادلفاعي :  الساخر بتوقعاهتم . قال سعدون وابلاكد خيفي حنقه الهاجئ

 وملاذا هذا ال سف ؟ هل لنا أ ن نعرف ال س باب ؟

ادلفاعي وهو يس تنشق الس ياكر بنشوة الزاهد : يه ليست أ س باب بقدر ما 

هو رفض لعدم الرغبة يل ابلعمل مع حزب ال أ ؤمن به ، ومبا يتبناه من رؤى 

 يف قرية صغرية اكلهويدر خري يل من رئيس مجعية اً وعقائد ، وكو ي فالح

 الفالحني يف طول العراق .

ال ختطر يف ابكل . قاطعه سعدون قائاًل : لكنك س تحصل عىل امتيازات 

غر   يفادات وسفر خارج العراق ، ، وأ موال أ خرى ،  راتب شهري م  واإ

وس يارات ، وقرص مؤثث ، وعالقات س ياس ية واجامتعية متنوعة ، و... و... 

 اخل.

أ ش ياء ال تثري ي ، وال تس هتويين حضك ادلفاعي وقال بواثقة عالية : تكل 

 املنصب هذا كام أ راه وأ تصوره البتة . لو كنت واثقًا من أ نين سأ ؤدي رساةل

لوافقت من فوري ، لكنين أ عرف ، بل أ نين عىل يقني بأ ن  من يشغل هذا 

ال  بيدق خارس .  املناصب ما هو اإ
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وموكبه  خرج الضيوف يتقدهمم سعدون ويرافقهم محمد ادلفاعي لتوديع الوزير

ابلس يارات املرس يدس السوداء  ذات الزجاج املعمت سوادًا اإىل بغداد 

 العامصة .
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(8) 
رعد أ ب ل رسة بغدادية أ صبحت بال مأ وى ، وتالشت فرصة أ بو 

رعد ماذا يصنع ؟ . اكنت أ بو العمل ، فضاقت ادلنيا هبم ، وال يدري 

ال رسة كس نوات امجلر والقحط . ال راحئة ل ي تباشري أ مل  هالساعات متر هبذ

هم محمد ادلفاعي من طريق سامعه لرفيق هل يف لقاء ف يف ال فق حىت عرف 

 عابر يف بغداد السالم . وحتديدًا يف مقهى  الزهاوي يف شارع الرش يد .

 سأ ل ادلفاعي رفيقه عادل : أ ال يوجد أ قرابء لهذه ال رسة املسكينة ؟ 

ل واحلزن يأ رسه : حبسب علمي ال أ ظن هناك من أ قرابهئم اذلين قال عاد

ليم بداًل من بقاهئم يف  ال  ملاذا مل يلجئوا اإ ميكن أ ن يقدموا هلم املساعدة ، واإ

 الساحة القريبة من احملةل ؟

ليم ، وبعد نصف ساعة وصال  الساحة طلب منه ادلفاعي مرافقته لذلهاب اإ

فتكرس قلب ادلفاعي ملا شاهده من أ رسة تاكلب عليا الفقر والعوز واحلرمان 

ى من ال مل ... أ الم رهيبة كخناجر ، وانقطعت هبا الس بل ،  فاكن يتلو 

ق كبده ،  فبادر من فوره بعرضه اذلي طارت به فرحًا تغوص يف قلبه متز 

 هذه ال رسة املنكوبة.

رعد يعمل يف أ بو يف بيتنا ، والس يد  والتعيش قال : ما رأ يمك بأ ن تأ توا معي

 املقهى  اليت أ ديرها ؟

رعد سأ هل : ماذا أ عل ، ال خربة يل يف هذه أ بو وافقوا عىل الفور ، لكن 

 املصلحة ؟

ابتسم ادلفاعي وقال : ستتعمل ، وس تقوم ببيع الكبة أ يضًا . هيا أ رزموا 

 حاجاتمك البس يطة حىت نذهب .
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رعد أ بو ادلفاعي أ فرد هلم غرفة كبرية يف داره ، وابرش   داربعد أ ن وصلوا اإىل

العمل يف املقهى  ، وبيع الكبة . مرت ال ايم ، وال سابيع ، والشهور ، لكن 

ادلفاعي بدأ  يتحسس نقصًا يف عائدات بيع الكبة ! . اكن يكذب نفسه ، 

وأ حاسيسه تكل ، لكن احلقيقة يف الغالب يه احلقيقة ، وال بد من قبولها 

 رع مرارهتا .وجت

رعد وقال هل وال مل يعترصه : اي ضيفي العزيز . أ ان أ اب انفرد ادلفاعي بضيفه 

ابدرتك ابلسكن يف داري والعمل يف املقهى  اليت أ ديرها ، فهل جزايئ أ ن 

رعد وخمي  عليه أ بو طأ طأ  رأ سه ترسقين ؟ما هكذا ش مية الرجال اي رعد . 

 اخلجل خفر  ساكتًا .
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 قطوف

(1) 
شاعر برتقاةل دايىل . هكذا لق ب ابن أ خته خليل املعاضيدي . أ س تاذ 

اللغة العربية وعاشقها . ذات يوم زارمه خاهل محمد ادلفاعي يف بيهتم ، ودار 

للحزب الش يوعي العرايق ،  نقا  طويل نتج عن حب كبري من املعاضيدي

 حوارًا ومناقشًة .فيا  نقاوأ هدافه ، وأ فاكره . اتفقا عىل لقاءات أ خرى يتعم  

يقوم هبا لبيت خاهل . اكن  يف أ ثناء الزايرات اليت اكن خليل املعاضيدي

يطلع عىل ما موجود من كتب لينني وماركس واجنلس ، وكثريًا ما اكن 

يسجل مالحظاته ليناقشها خاهل محمد . شيئًا فشيئًا وجد خليل نفسه مغرمًا 

هبذا احلزب العريق ، وما لبث أ ن طلب الانامتء هل من طريق خاهل اذلي وف ر 

 هل القناعة بذكل .

حلزب الش يوعي العرايق يف جهبته مع حزب البعث بعدما دخل ا

احلامك . تفجرت كتاابت خليل شعرًا ، ونرثًا تغ ى فيه بأ جماد احلزب ، ونضاهل 

حىت أ صبح من ال قالم اليت جيب أ ن متح  من الوجود يف قاموس ال من 

آنذاك .  السلطوي أ

 وخائفاً ، بعد اّنيار اجلهبة بعدة س نوات قضاها املعاضيدي مترشدًا 

أ ن تهنشه ، فتوارى عن أ نظارها ملدد معينة  من خمالب ذئاب ال هجزة القمعية

، ما بني تغيري أ مكنته ، أ و راتبة حركته ، وأ نشطته ، ومل يشعر ابمللل ، أ و 

القي القبض عليه ليساق اإىل خش بة  اللكل قط . بقي عىل هذا احلال حىت

جوا بدماهئم الزكية االإعدام ومش نقهتا ، وليلحق بركب شهداء احلزب اذلي رض 

 حبًا ابلوطن ، وكفرًا ابلطغاة والظلمة .
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متمت محمد ادلفاعي لزوجته سنية ذات ليةل ابردة من ش تاء س ين 

الس بعينات ال خرية قائاًل : ال أ دري هل كنت عىل خطئ  عندما كنت سببًا 

 ترى لو مل ينمت هل س يكون هذا مصريه ؟ يف انامتء خليل للحزب !؟
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(2) 
ال ربعني لتأ سيس احلزب الش يوعي العرايق شهد داره يف يف اذلكرى 

. اكن احتفااًل هبيجًا شارك فيه مجموعة من القلعة الاحتفال ال ول للحزب 

، وبعض ضيوف دايىل من بغداد ، وحمافظات الش بيبة من قرية هبرز 

 اخلزريج ، جميد خامساإىل جانب ثةل من ش يوعي القرية مهنم أ خرى . 

ومعمل اللغة االإنلكزيية اكظم نزيل القرية منذ  واملعمل عبداحلسن أ يب زاهد ،

 س نة تقريبًا .

ن بأ غا ي احلزب عىل أ نغام صوت الكامن لعازفه البصري وتغ ى احملتفل

عصام زهدي . اكنت ال جواء تصد  ابلفر  والابتسام ونشوة الاعزتاز 

 ابلنفس .

اولوا كؤوس العصري وامخلر ، وأ مجل ال طايب وأ حالها . رقصوا وغنوا وتن 

 من بني ما تغ ى به احملتفلون :

 

 ه  اواليتنهو  اي ض  

 

ه  اواليتنه و   اشعندك خرب                        اي ض 

ت جنامتنه واته ال  مرگسري 

 ركنه السهر                        واحنه مامهنه الوكت

ه   و   ظهگالليل ان                        اواليتنهاي ض 

 بلجي جبفوف الصبح ساعه رضا

نه احملبه ابلك كرت  احنه طرش 

  نذر ادلنيه           ,             والهوه ابساتني
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 بضفاف الهنر گللغفو عالشو

 واحنه مامهنه الوكت ركنه السهر

ه  اواليتنه و   ادلنيه زهت                        اي ض 

 والس نابل من حمبته روت

 اع ابفر  ليةل عرسگانغت ال

 وين ما مالت عىل خيوط الشمس

 والهوه ابلك خرص من عدها انترش

 هتدي للحلوين جفية همر

 واحنه ما مهنه الوكت ركنه السهر

ه  اواليتنه و   اشكرب الهوه                        اي ض 

 ك اثنني جامعهم سوه ابسحره

 يسهر ابعشهم ضوه وحب ودالل

 وياليل زالل                        ينرش القدا 

 وك س نه ايعيشوها تنعد ابشهر

ه  اواليتنه اشعندك خرب و   اي ض 

ت جنامتنه واته ال  مرگسري 

 واحنه مامهنه الوكت ركنه السهر
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 هل الهوها

  ي ورد ..گط ايرويح

 اهل الهوه امكيفني 

  ابنت شواطي الصبح ..

 ا بعد شرتيدينچ 

  انغي الصبح ابلصبح ..

 دانينه فرحة عرس 

  اي رويح مل ي الفر  ..

 طش ته اخيوط الشمس 

  فرحتنه دنيه وعر ..

 بشوغات امس چـشل 

  غين لعيون الصبح ..

 ا بعد شرتيدينچ 

  غنت اطيور الصبح ..

 گابحلان حب عالضو 

  ك ساعه خيفك جنح ..

 گويمل هوامه فو 

  يتغازل اويه النبع ..

 گويطش حمبه وشو 

  ك الس نابل روت ..

 ه للحلوينگمش تا 

  ي ورد ..گاي رويح ط

 اهل الهوه امكيفني 
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 نطرة ابعيدةگالـ

 نطرة ابعيدةگـوال حدر الرتايج برد ...

  

  ول اوصلت ...گوأ ميش وأ  

 نطرة ابعيدةگوالـ 

  ... ونكضين ميش ادلرب

  هز اللكب ... گوالشو

 نطرة ابعيدةگوالـ 

   ... حلامنه برد الصبح

 فت خالخييلچر 

  ... مل دفوچاي دفو 

 مر ضوييلگاي  

 ... سوييل ني گواي ذهب خيط الشمس طو

 اذلهب وادلغش ماريده گطو يلگالي

  ... ول اوصلتگواميش وا

 نطرة ابعيدةگوالـ 

  ... ال ال يربد الصبح

 ما حتمل اجفو ي 

  ... گوا ي العشچازغريه و

 واتوسد ازلويف 

  ... حيل الوكتـ چهميه و

 ما ملين نفنويف 

 اي رويح حدر ايده لوذي اعهل بعد البعد
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  ... ول اوصلتگواميش وا

 نطرة ابعيدةگوالـ 

 

، فدهش وصل رشيط تسجيل هذه الاحتفالية اإىل مرص الكنانة 

وطنية جمدت احلزب  تضمنه هذا الرشيط املسجل من أ غان  مس متعوه عىل ما 

الش يوعي ، والكفا  ضد الاس تعامر ، والتحرر ، واحلرية ، واملساواة ، 

 وحقوق املرأ ة .
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(3) 
ظافر عليه ،وهو من أ بناء القلعة ، ومن  مل يدر سبب حنق أ يب

الشخصيات اليت متتاز ابلرزانة والاحرتام ، والوجاهة الاجامتعية . هو أ درج 

 يف حساابته أ ن ه يومًا ما س يحل هذا ال مر .

خرج ذات يوم بعد الساعة احلادية عرش صباحًا قاصدًا حمهل يف سوق 

يف مالبس العمل ، وال الهويدر عند وصوهل مدخل القلعة رمق عبدالوهاب 

يدري هل هو ذاهب اإىل البس تان ؟أ ـم راجع مهنا ؟ . اندى عليه ولو  بيده 

حىت يلفت انتباهه . التفت عبدالوهاب وعرف أ ن ه هو املقصود يف اإشارة 

، فتقدما حنو بعضهام البعض ، وتالقيا متبادلني التحية . ادلفاعي ومناداته 

نان والاشتياق والرباءة خالفًا لتحية اكنت حتية محمد ادلفاعي مشوبة ابحل 

 عبدالوهاب الباردة الفقرية .

 سأ هل ادلفاعي : اإىل أ ين تروم اذلهاب ؟

 أ بو ظافر : اإىل بس تان لكش .

 هل أ س تطيع مرافقتك لبعض الوقت ؟

 ممكن . ممكن . ما ال مر ؟ خريًا ؟

 أ ريد حمادثتك بأ مر ما هيمين .

 طيب . همل بنا .

وجلس ابلقرب من الهنر اذلي يشطرها شطرين ، وعىل وصال اإىل البس تان 

 خرير املاء جرى لقاء وردي مائز .

ادلفاعي : اي أ اب ظافر . ثق أ نين أ حبك وأ كن كل املزيد من الاحرتام ، لكنين 

أ شعر بأ ن ك تضمر شيئًا ما حنوي ، وال أ علمه . هل كل أ ن خترب ي به لعيل 

 النوااي حس نة .أ توحضه ، ولرمبا نس تطيع حهل  طاملا أ ن  
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أ بو ظافر : برصاحة أ ان أ عمل بأ ن ك من رجال القلعة اخلريين ، ولكنين صعقت 

عندما مسعت أ ن ك ممن حارص املعمل انرص يف املدرسة الابتدائية اليت يديرها 

ال س تاذ اكمل أ نور الشيبا ي ، وطرق مسعي أ ن ك كنت حتمل حباًل وتروم 

 !؟حسهل يف الشارع ؛ ل ن ه من القوميني 

ابتسم ادلفاعي وأ خف  هامً أ حرق أ ضالعه لهول ما مسعه من ابن قلعته ، 

: وهل تظن أ نين أ فعل هذا الفعل فقال والس ياكر حيرتق برسعة لتوايل رشبه 

، وأ نمت تعلمون أ ن نا نرسل السالم يف سلوكنا ، وأ قوالنا ؟ دعين أ رش  كل 

ماكنك التأ كد مما سأ ذكره كل  ابلطريقة اليت تراها مناس بة اي حقيقة ال مر ، وابإ

 صديقي .

أ نت تعمل بأ ن ال حداث اليت عصفت ابلبالد كرد  فعل  ملا قام به القوميون من 

تعدي عىل الناس ، والس امي الش يوعيني مهنم اكنت غري منضبطة ، ومن 

الصعب الس يطرة عليا ، ومنع الناس اذلي ظلموا من الثأ ر ملظلوميهتم ، ومع 

ر مع مجموعة ذكل مفن قام هب ذا الفعل هو مجيل وليس أ ان ، وهذا الرجل هتو 

ليه حال املعمل  انرص ، وعىل الرمغ من  رافقته لغرض التشفي مبا س يصري اإ

ذكل مل يس تطع مجيل ، وال حىت من رافقه من النيل من هذا املعمل  احملرتم 

أ ن عندان عىل الرمغ من كونه ابلضد مما نعتقده ونراه من موقف س يايس جيب 

يش يع يف الوطن . هذه يه القصة لكها ، ومل يسحل أ ي أ حد من قريتنا 

 العزيزة البتة .

قد   وجه أ بو ظافر وفاحت منه بسمة احملبة فعانق ادلفاعي ودموع الفرحة 

خالطت أ سفه وجخهل ملا اكن حيمهل من ظن يسء  جلاره وابن قلعته ، وطلب 

 منه الصفح وهو يقبهل .

أ خواًي ، وبدأ  يرسد هل مواقف احلزب الش يوعي ومبادئه  ابدهل ادلفاعي عناقاً 

 ، وأ هدافه ، وما حيمهل من الاحرتام والتقدير للناس ... ك الناس .



  
 

   

59 

انهتت ابنضامم أ يب ظافر اإىل صفوف مرت ساعة ك ّنا دقائق معدودات 

احلزب الش يوعي العرايق بعدما أ مطره ادلفاعي واباًل من ال فاكر واملعتقدات 

 ف اليت يتبناها احلزب .، وال هدا
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 يف سؤر الاضطهاد

(1) 
مل تدم مشس احلرية اليت أ رشقت بدفهئا يف أ رض الرافدين بعد ربوع ثورة 

، حىت أ ن عدد أ انمل الكف الواحدة من م 1958الرابع عرش من متوز عام 

ش باط ال سود  الس نني مل متنح تكل الشمس اإرشاقاهتا وخريها ، فقد قذف

صديد دموية القوميني بأ ساليهبم الوحقة اليت كشفت تنور احلقد والكراهية 

ذياًل  ل بناء الشعب العرايق اذلي اكن يغيل سامً ودمويًة للك من ال يكون هلم

لهذه اخملالب املسمومة قادة الفكر التحرري  ىكرب ، وأ معًة . اكنت احلصة ال

 من ذكل . ىكرب احلصة ال عروفني ، صحصد ادلفاعيورجالته امل

عىل وجنات  س البدلات ومدن العراق اليت تغفوجتو  الراي  السود

دجةل والفرات الغارقة ابلظالم ، وقد غاب القمر يف حماق املؤامرة ورصاصة 

الغدر يف شارع الرش يد ، وما زاد ذكل الظالم رهبة غيوم الانتقام الكثيفة ، 

وزي ، برسعة كطائرات عدو لئمي ويه تقطع السامء الكحلية للعراق المت

 .  الً ز  ع   عراةً  اً يقصف أ انس

ن  أ س ياد القوميني من أ عداء االإنسانية اذلي زخر اترخيهم عرب القرون  اإ

ط واجلشع والظمل والاضطهاد للفقراء واملساكني ، وقتلهم ال نبياء لابلتس

ولعهم وشغفهم جبمع املال والسلطة مهسة زمن  واملرسلني ، واذلين ما فيتء

من نكرات الزمان وسوقومه مفكرين ، وقادة  اً ولو ملرة واحدة دجنوا نفر 

، فتسمرت غيوم السواد مبصري شعوهبم يف الرشق ، والرشق العريب اتجروا 

ما هو أ خطر ليس هناك والتللف يف سامء العراق وسوراي ومرص ولبنان . 

ن اس تحالوا اإىل طغاة خانعني بفعل مس تعمر لئمي ، من عبيد جياع مرشدي
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فاحرتفوا عبادة شهواهتم وغرائزمه اجملنونة ، وخماوفهم وهواجسهم ال كرث 

 جنواًن . 

،  اكن البناء املوعود ، والتطور املنشود لهؤالء القرود خطبًا انريةً 

ه اليت اكن ، منوا هبا رشاحئ اجملمتع العرايق ، وجعلوا من بدلات وأ حالمًا ورديةً 

وعذب الفواكه وفرًة فيا ، حىت أ ن رخيلها جتاوز الثالثني السواد وشاحًا لها ، 

ْكري ، ؤ مليواًن بأ لوان يصعب اإحصا ها ، اكلربيح ، والرببن ، والس 

ل ، واملكتوم ، وهمدي گواخلس تاوي ، والتربزل ، وأ صابع العروس ، وادل

ع ادة ، واخلرضاوي .مخلي  ا اكن عطر العنرب اخلرضاوي يفو  من    س ، والسه

املشلاب ، وس نابل احلنطة والشعري يشع بريقها من كركوك وصال  ادلين ، 

ص وخان بين سعد يف لاملتل لئ يف البرصة ، والنجف ، واخلا طامطةودمرة ال

دايىل ، وسامراء ، وأ ربيل حىت خلفهتا مسوم القوميني عصفًا مأ كواًل ، وخرااًب 

 مأ هواًل.

ة احلضاريوال مية عار حمو ال مية ، وس يدوا ال ميني خفمي اجلهل رفعوا ش

، وأ دعوا االإصال  الزراعي فتصحرت البالد ، وجفت ال ّنر وخفق الفؤاد 

، وطبلوا للصناعات ، فاس تورد العراق ك السلع والبضاعات . هكذا قرروا 

والبحر ، وهكذا فعلوا ، وهكذا قتلوا احلرث والنسل ، ودمروا اخلري يف الرب 

ّن    أ رشار الس ياسة ، والفكر القويم البغيض . م، والسهل واجلبل . اإ

رة  ر ، وما أ يرس أ ن جيتث جشرة معم  ما أ سهل عىل املرء أ ن هيدم ويدم 

ل  ن ه حيتاج اإىل فكر وتأ م  وتدب ر فالبناء من جذورها ، ولكن ما أ شق  البناء ، اإ

البناء بصرية وفكر وتأ مل ، حتمكه قوانني وزراعة ال جشار حتتاج اإىل صرب . 

ا حمنة البناة يف زمن التداعيات ..  ّن  والعدم قوة عياء تتخبط كيف تشاء . اإ

 يف زمن الاّنيارات اليت ال يوقفها يشء .
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ك التارخي وتصنع االإنسان ،  لقد اختفت الرو  المتوزية اليت اكنت حتر 

يه الشمس ، واستيقظت الغرائز ، ال بل انطلقت جمنونة يف زمن انطفأ ت ف 

ذا ليل العراق ينوء بظلامت بعضها فوق بعض .   فاإ
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(2) 
اكنت السامء مرصعة ابلنجوم ونسامت ابردة وردية هتب  برفق وتؤدة ، 

وبدا الصمت ينث ثقهل ليغمر بغداد ما خال عيون تتلصص وجتوب أ زقة 

همين الصمت عىل الزمان واملاكن حض  الثامن املدينة الغارقة يف السحر . 

م ... مصت يش به السكون قبل هبوب 1963من ش باط ال سود عام 

املطر اجملنون ...  نش يج امليازيب يف موامسالعاصفة ... مصت السكينة قبل 

د ساعات احلزن ال وىل  قبل انبجاس ادلموع من حدقات الثلك  مصت جيس 

لش باب ، وحىت الكهول وال طفال . فقد وال رامل ، وادلماء من أ جساد ا

جاء صوت العذاب وادلكتاتورية ... جاء رب العراق ال عىل ... جاء اذلي 

هو وليس غريه هو ، وبدأ  مسلسل التيه والعذاب لشعب اكن يغفوا عىل 

 ((طاسفرْ س   ))ـ ترانمي زعمي عا  يف كوخ جبانب الرصافة ، متناواًل الطعام ب
(21)

ليه يوميًا بعز وكرامة .    يرسل اإ

دقت الطبول بقدوم اخمللص الفاحت متوحشًا بوشا  املنجزات اخلرض ... 

تأ ممي النفط ، والتعلمي االإلزايم اجملا ي ، مث الاصال  الزراعي ، وبناء املصانع 

واملعامل ، وحل املسأ ةل الكردية حاًل سلميًا ، ويف خد الوشا  هذا علقت 

علت البسمة حشود ية ... تكل التجارة منذ اغتصاهبا . القضية الفلسطين 

السذج والطيبني من الطبقات الفقرية املسحوقة حاملة بس يل من عطااي 

وهدااي س متطرمه سامء وعود الفاحت اجلديد . وكام هو املأ لوف صار بطانًة لهذا 

ال   املتدينني ، الفاحت طبقة ال غنياء والانهتازيني . مل يبق من رشاحئ اجملمتع اإ

 واملثقفني املس تقلني خصرة صدلة يف طريق عربة الفاحت . ، اليساريني و 

أ صدر الفاحت تعلاميته ذلئاب أ هجزته القمعية مبالحقة هؤالء املشاكسني 

اخلونة وزهجم ابلسجون اليت أ عدت من قبل الرشاكت ال جنبية ، وبأ حدث 
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نطق املذايع أ خريًا وأ اثر الرعب ))قذارات التعذيب للمناضليني الس ياس يني . 

والهلع يف نفوس الناس ، وارجتفت املدن الآمنة بعد سامعهم صوت هناء 

اذلي يدعو للتبليغ عن الش يوعيني اذلين  13العمري ويه تذيع البيان رمق 

قاوموا الانقالب الإابدهتم . اكن صواًت متش نجًا حمرضًا يعلن هذا القرار عىل 

نبعث من املوس يق  امحلاس ية وال انش يد املرصية طبول املوت اليت اكنت ت 

املنفعةل ، ولعل العمري اكنت خفورة بزعيقها ذاك ، ولعهل  اكن أ حد اجنازاهتا 

املهمة اذلي جعل حليالهتا مع ى ، مثلام اكن أ حدمه يفخر بأ ن ه سلب ساعة 

يلفظ أ نفاسه حتت التعذيب يف قرص الهناية ، سالم عادل حني اكن ال خري 

س تعرض معصمه عارضًا ما سلبه أ مام أ عني الناس . أ و كام يفخر أ حد وهو ي 

ال طباء أ ن ه عل يف مدة ما من حياته انئبًا جلالد يف مسلخ برشي ، واكن 

آمنًا هلم  يثري الرعب يف قلوب ال برايء ، بدل أ ن يكون طبيبًا حمرتمًا ومالذًا أ

اه مل يغمض ـــــضد مر ــاعة عند رسير أ حــــس 72مقارنًة بطبيب أآخر بقي 

اول هجده ، حىت اس تقرت حاةل املريض ، ليقول ــحيهنا جفنًا هل وهو حي

 ((بعدها ابرتيا  : الآن فقط أ س تطيع أ ن أ انم
(22)

 . 

بدأ  مسلسل عذاب املطاردات والاعتقاالت يف حياة ادلفاعي بعد  

   أ ن مىض عىل انامتئه للحزب الش يوعي دزينة ونصف من الس نني .

اعي لنتللص من ال من غاضبًا : اقبضوا عىل محمد ادلف  قال رجل 

حراكته  بسببالش يوعية يف هذه القرية . هذا الصعلوك اخلائن اذلي تدفقت 

، واس تدرج الناس السذج لهذا  اللعينة وسكناته ، وتنظرياته الش يوعية

 احلزب العميل .

حدث أ حد املس متعني ل وامر س يده متسائاًل : كيف لرجل أ ن يكون 

هبذه املواصفات ، وهذه اخلطورة ؟ ترى ما اذلي ميلكه هذا ادلفاعي اللعني 

 من تأ ثري عىل الناس حىت يكون هكذا ؟
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عند ذكل صار الشغل الشاغل ذلئاب ال هجزة القمعية القبض عىل 

هذا اجملرم ابلطول الفارع والوجه ال مسر اذلي تعلوه عينان خرضاوان ، وبدأ  

، وحلراكته وسكناته ، وبدأ ت املداهامت ترتى  قطار املالحقة والتعقب هل

ملزنهل والتعرض ل رسته يف أ كرث من موقف لعني لئمي . يف قاموس اجلالد ، 

والس امي اجلالد املوظف من قبل الاس تعامر تاكد الردمة والانسانية أ ن ال 

تكون أ حدى مفرداته البتة ، وتنحرص جل هذه املفردات ابلتعذيب والرتويع 

. ذكل حاهلم لترشيد وزرع اخلوف وتوزيع الاهاانت ش امتً ولكامً وادلمار وا

 اذلي صوره الشاعر الرصايف بقوهل :

 عىل أ بناءه جدلهتم أ سود   عبيٌد لل جانب مه  ولكن
(23)

 

ال يتورعون عن القيام بأ ي فعل د يء ، وحو  ضارية )) اكن هؤالء

ومجموعات من السفةل واملنحرفني . احساسهم ابلفشل والرفض حتول اإىل 

كراهية سوداء وحقد متفجر عربوا عنه بذكل امحلاس املتحفز يف تعذيب أ بناء 

م جدلهتم وسعيم املتقد من أ جل سلب  كرامة املعتقلني ، ومه ال يعرفون أ ّن 

نسانيهتم ويسلمون أ نفسهم اإىل الضياع بأ فعاهل آخر ما تبق  من اإ م تكل يفقدون أ

والهالك . ك سوط جيدلون به حضاايمه يتحول اإىل سوط جيدل أ رواهحم 

ال  الشؤم واحلقد . قد يعذبون  وحييل دواخلهم اإىل أ رض بور ال ينبت فيا اإ

ويسدون الضحية حىت املوت لكهنم يقتلون معها ك منابع الردمة يف قلوهبم 

منافذ النور والفر  يف نفوسهم فيصبحون جمرد أ ش با  ابئسة تتخبط يف 

... اكنوا  ظالم اليأ س يقودها اخلوف اإىل املزيد من اجلرمية واملزيد من الضياع

رجااًل شاحيب الوجوه رهيبني يثقل قلوهبم احلقد والكره ، وحيركهم الانتقام ، 

ًا . اكنت الابتسامة ال تعرف ومن ال هيكل بس ياط حقدمه هيكل جوعًا ويأ س

طريقها اإىل تقاس مي وجوههم ، ترامه أ بدًا عابسني مقطيب اجلباه اكرهني للك ما 

زاء ك عاطفة وحب  ((يف احلياة من خري بعد أ ن أ وصدوا قلوهبم اإ
(24)

. 
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(3) 
جبسمه  دخل مرسعًا عالوي ادلفاعيقبل أ ن ينفلق عود الفجر .. 

النحيل املتقوس حايف القدمني من دون أ ن يطرق ابب ادلار . سأ هل ادلفاعي 

وادلهشة والغضب تقطران من عينيه اخلرضاوين : ما ال مر ؟ ما اذلي حدا 

 بك لتفزع الصبية وأ همم هكذا !؟ 

واللكامت والتهندات  وقد بدت عيناه مجرتني متوقدتني ، قال عالوي

عة رجال ال من قادمون بكرثة حبثًا عنمك . قيل تتسابق من مفه : أ هرب برس 

أ ّنم عازمون عىل اعتقال ك الش يوعيني يف القرية ، وأ وهلم أ نت . أ هرب 

برسعة قبل أ ن يصلوا . أ ومأ  ادلفاعي لعالوي ابلعودة ختفيفًا لهول اخلرب عىل 

أ رسته وتطمينه ابختاذ ما يلزم بأ رسع وقت . خرج عالوي مرسعًا لئال يلقي 

 القبض عليه متلبسًا معونة عيل وخائن !. اذلئاب

اختف  محمد ادلفاعي بلمحة برص بعد وداع خفيف ورسيع لزوجه 

احلنون ماحسًا بكفه عىل رأ س ودله ال كرب قامس ، ولسان حاهل يوصيه بأ رسته 

 ةوأ ن حيل حمل أ بيه عند غيابه . علت الفرحة وجه ودله قامس وفهم وصي

ايه : أ يب  حنن خبري أ ذهب وال خت ى علينا . امتط  وادله فقال مودعًا اإ

 ادلفاعي الليل وغاب عن ال بصار .

رسعان ما أ حاطت ذئاب ال هجزة القمعية ابلقرية ال منة الغافية عىل خد 

ّنر اتمرا ، وامزتج اإرهاهبم ابلليل الهبمي ذكل اليوم الشايت حبثًا عن عصابة  

ت وطربت لليسار رفضت الظمل ، والعبودية ، والتللف واجلهل ، وحن  

 والتحرر والعمل والتطور .

عويل هذه اذلئاب ، وقبل أ ن يزبغ الفجر  بني الفينة وال خرى يعلو

احلزين أ حىص ذئهبم الكبري عدد املعتقلني قبل أ ن ينطلقوا هبم اإىل غياهب 
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فهذا زمن مصنوع من القضبان والسالسل .. زمن ال يعرف السجون . 

اكنوا يا الآايت واملفردات وراء القضبان .. لللكمة حرمهتا .. زمن غابت ف

السالم يتصدرمه عبدال مري الربيعي الشهري  هبعدد أ خوة يوسف علي

بعبدال مري التكة ، واملعمل الهادئ فرج اإسامعيل زهدي ، واملعمل اثبت سعيد 

زيدان ، وحمي علوان ، وفاروق هادي الشالل ، ومحمد عبادة ، وهويب محمود 

حسن ال دمد ، وصاحب عبدالعباس اذلي فصل من سعيد ، ورزويق 

 . رضا حسني الهويب، و خليل جابر اجليش عىل أ ثر ذكل ، و 

واكنت اكنت الساعات ال وىل ذلكل اليوم احلزين ثقيةل وابردة ، 

الشمس حمارصة بصقيع من الغيوم ، حىت بدت قرصًا ابهتًا ال دفء فيه وال 

 نور ، وأ رس املعتقلني شاحبة وحزينة جتمعت ادلموع يف عيوّنا كغيوم ممطرة 

ال تدري ماذا تفعل ؟ اجلريان ، وأ كرث بيواتت القرية تهتامس عام جرى يف 

ادلفاعي جنا بأ جعوبة . ترى أ ين ليةل هذا اليوم الفاجع . قالت نسوة : لكن محمد 

تربق عيوّنم حقدًا عىل ال ش ياء أ ختف  ، فرجال ال من اكنوا يف ك ماكن ؟ 

اليت تنبض ابحلياة .. عىل القلوب اليت ختفق ابحلب  ، وقلوهبم مقدودة من 

اء قاس ية .  خصور مص 

م مل  حدقات ال طفال تلمست حزن القرية ، وحريهتا ، وخوفها . بيد أ ّن 

آمنة مطمئنة يكن  يف خدلمه ما جرى من ترويع الثنيت عرشة أ رسة اكنت أ

تتبادل ال حاديث يف دورها حىت فتك هبا عسالن ال هجزة القمعية واقتادت 

 رعاهتم مع الرضب والش مت والس باب املقذع والاهاانت املتعمدة .

املقايه بدت القرية يف تكل اللحظات ميناًء هرته النوارس البيضاء . 

مغلقة يه واحلوانيت املتناثرة ابلقرب مهنا . بدا عىل القرية سكون ينذر ك ّنا 

ـي الشهري : اليوم القرية ساكنة ؟ ما چبرشر . سأ ل جليل أ بو س تار القهو

اخلرب ؟ قال احلاج عيل : أ مل تسمع ما حصل الليةل املاضية ؟ أ ومأ  برأ سه أ بو 



  
 

   

68 

املاضية كبس رجال  س تار انفيًا علمه مبا حصل . قال احلاج عيل : الليةل

ال من بيواتت الش يوعيني واعتقلوا مهنم أ حد عرش ، لكهنم مل يقبضوا عىل أ مه 

 ما جاؤوا من أ جهل .

. هذا ال أ ظهنم من فوره قال جليل أ بو س تار : محمد ادلفاعي 

أ ن يلقوا القبض عليه ، فهو حمتاط أ منيًا ، وك نه يعمل الغيب !.  يس تطيعون

احلاج عيل . أ جابه قائاًل : هل تذكر عندما واعده  وكيف ذكل اي جليل ؟ قال

سعدون شاكر بأ ن يأ خذه معه اإىل مديرية ال من  املسؤول يف ادلوةلقريبه 

ويسقطوا ك الهتم املسجةل ضده ، ويعف  عنه بضامنة هذا الوزير . عندما 

 مبفرده لياًل وواعده قرب سيباطاشرتط عليه محمد ادلفاعي أ ن يأ يت
(25)

 

اجلوالغ ، وتسلق ادلفاعي سقف السيباط مث انبطح فوقه يف جنح رزويق 

الظالم لريقب جميء الوزير . وبعد سويعة جاءت س يارة الوزير ومعها عدة 

س يارات مدججة ابلرجال املسلحني ، فانسل محمد ادلفاعي بعد غدر الوزير 

يران بعد يومني من عناء ووع چهل اإىل بس تان أ م الـ ثاء برية ، ومن هناك اإىل اإ

ه ، وحيسب البعض بأ نه س يأ يت ئالسفر ، وترك الوزير ورجاهل ينتظرون جمي 

 من شارع القلعة ، وال خرون من الطريق الآخر .

قال احلاج عيل مبتسامً : متام . متام . تذكرت هذه احلادثة ، وكيف جن 

 جنون الوزير وهو يشعر بسخرية محمد ادلفاعي منه ومن القوة اليت رافقته .
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(4) 
تطوعت الس يدة فاطمة عقاب للمبيت مع أ رسة ادلفاعي الفار من 

مالحقة ذئاب ال هجزة ال منية القمعية ومل تبال من قسوة ولؤم هؤالء 

شلغمي اليت تاكبد فراق زوهجا سنية ال رشار . اكنت خري معني للس يدة 

من مبادئ ما يتبناه وهو مرص عىل ،  افها لهاحلنون ، ورعاية أ رسة كبرية خل  

 يعتا  عىل معيهنا يف مواصةل دربه اذلي خطه منذ س نني طويةل .

تراها كشمعة تذوي يف أآخر ليةل اكنت فاطمة توايس الس يدة شلغمي 

أ و كشمعة يف أ خرايت ليل طويل .. كقنديل يرسل أآخر ، ش تائية طويةل 

تغدق حلقات ضوئه الشفاف .. كشمس .. كقمر .. كنجمة قبيل الغروب .. 

رق . ط  ييضء قلهبا قنديل أ مل ابللقاء البنات والبنني من عطفها احلنني 

الباب لياًل وهوت أ قدام لئمية حتمل أ جسادًا ش يطانية يشع من حدقاهتا السم 

الزعاف . قالوا : أ ين الصعلوك محمد ؟ أ ين هذا اجلبان العميل اخلائن ؟ توزع 

ا القلق املزمن ، وبق  أ كرثمه امجليع عىل أ جزاء املزنل احلزين حبثًا عن هذ

ق يف وجوه ال رسة املذعورة ، فرمق الس يدة فاطمة غلظًة ولؤمًا ورشرًا حيد  

ورشر الغضب يتطاير من عينيه كرباكن جمنون . من أ نت ؟ وماذا تفعلني 

 هنا يف هذه ال رسة اخلائنة ؟

 أ ان جارة لهذه ال رسة الطيبة جئت زائرًة هلم ، ومتفقدًة ل حواهلم كام

علمتنا أ صالتنا االإسالمية والعربية ردت فاطمة عليه وك ّنا جبل أ مش . يرجتف 

سدها اخلائر الصبية منغمسني يف جسد الس يدة شلغمي اليت التحفهتم جب 

احلزين ، والهلع أ خذ مهنم مأ خذًا . رجعت اذلئاب من حبهثا عن الفريسة 

آسفة . قالوا بصوت واحد : مل نعرث  أ ومأ  ذئهبم عليه . خائبة مكرشة أ نياهبا أ
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اإىل الس يدة فاطمة : ال حيسن كل أ ن تعاودي زايرة  ال كرب ابخلروج ملتفتاً 

 هذا البيت لئال تعتقلني وترمني ابلسجون .

آهاهتا واصطنعت  أ خفت الس يدة سنية شلغمي دموعها وحبست أ نيهنا وأ

 ابتسامة ل بناهئا لتنث عليم ال من يف ظل ما نشبته خمالب اذلئاب اليت ولت

قبل قليل . قالت جلارهتا الس يدة فاطمة : اي فاطمة . مل ال تعودي اإىل مزنكل 

مع أ رستك ، فنحن خبري كام ترين ؟ قطبت حاجبيا الس يدة فاطمة ، وبريق 

 ، وأ ومأ ت برأ سها رافضة لهذا نيالعتب يتوجه من جبيهنا ووجنتيا امخلريت

ل شيئًا نأ لكه أ ان وأ نمت الطلب اخللوق ، مث قالت : أ ان أ شعر ابجلوع دعيين أ ع

، وتناثرت الهبجة يف أ جواء عادت البسمة للصبية عىل أ نغام شاي امجلر . 

ذكل املزنل ، ما خال س يدته القلقة عىل مصري رفيق قلهبا ورشيك عرها 

 وحياهتا .

توزعت بني بعلها وبنيا ، اكنت روهحا ترفرف حبثًا عن الس يدة شلغمي 

أ ن ترى ش بحه اإن اكن ميتنع رؤية خشصه . تنتاهبا ذكل الزوج احلنني . تمت ى 

غصة ال مل . يه متفقة معه يف ك ما حيمهل من مهوم ومعتقدات ، وأ فاكر ، 

بناء  ورؤى ، ويف ذات الوقت مطلوب مهنا أ ن تكون كهفًا ، وعشًا لل 

اكن ال مل ينبعث يف قلهبا اكلساقية اليت ينثال ماؤها عىل الضفاف  والبنات .

اكن  جدول عذب هيب رحيقه الفراشات وال زهار يف طريقه .، أ و مثل 

عليا من أ مل الفراق ، ووغز  ل  ق  قامس الابن ال كرب يعيهنا يف ختفيف ما ث  

هنا ببعض اللكامت ، ورسعان ما يشعر بأ ن ه عىل ومه ، . أ حيااًن يطم  القلق 

س ناد جبل  حبجر صغري ، مث يبتسم ويقول لها : ال أ دري مل  أ شعر فهو حياول اإ

 وك ن وادلي يعيش معنا وال يفارقنا البتة .
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(5) 
غيوم اكنون تتحشد يف السامء ، رمست خلجااًن وشواطئ وحبريات 

عىل زرقاء ورىًب وتالاًل من قطن ، وأ صبح املشهد الساموي أ خاذًا . 

.  اس تحياء خرجت من مزنلها أ م همدي متيش صوب بيت محمد ادلفاعي

ما أ ن مسعت بأ ن  فاحت راحئة ال رض املرشوشة مبياه ساموية طاهرة .

اذلئاب س تدامه بيته الليةل وتروع أ رسته . تكل ال رسة اليت جاورهتا لس نني 

ال  اخلري واحملبة والسالم والطمأ نينة . مل تكن خائفة ؛  طويةل ، ومل تلحظ مهنا اإ

ا تلم ست عطف اجلريان ومؤازرهتم لهذه ال   رسة . قالت لسنية شلغمي : ل ّن 

طبخت اليوم عشاًء عىل رشفمك س نتناوهل سويًة يف بيتنا ، فقد طبخت 

رقمك أ حيااًن . تعالت حضكة من خادل ؤ ادليك املزركش اذلي اكنت صيحاته ت

ال بن الرابع من اذلكور ، وقال : مسكني هذا ادليك . مك كنت أ حبه ، واليوم 

 س نأ لكه .

مياءة لسنية  جرى حوار نظرات بني أ م  همدي وسنية شلغمي انهتى  ابإ

أ علنت فيا قبولها دلعوة أ م همدي اليت نثت عليا بردة سالم وحمبة وطمأ نينة 

بأ ن الناس ال زالوا خبري ، فاذلئاب اليت تبحث عن زوهجا لعل ها تثخن جرا  

اعي ما حتتجاه ت أ رسة ادلف  مل رسته . عىل جعل  ملل واليد اليت متد  هل ، أ  

ليةل  عند جارهتم أ م همدي هراًب من عويل تكل اذلئاب احملمرة عيوّنا  لقضاء

 حنقًا وحقدًا وظلامً هلم .

، يف بيت أ م همدي توزع أ بناء ال رستني بني أ طفال بعمر الورد تلعب 

وأ طل ت فرحة بريئة من العيون اليت وصبيان  تزادمت عىل التلفاز ترقب ، 

قت ابتسامة تش به اإرشاقة عيد ترى العامل أ خرض بلون الربيع ، وأ رش 

مجيةل يف  انفرد همدي بقامس وريث أ بيه حيًا وميتًا يقضون أ وقااتً ال حض  . 
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أ حاديث الش باب واملراهقة يف الوقت اذلي تتسابق املضيافة مع الضيفة يف 

عداد الولمية ابدليك املزركش   .اإ

اكن الغروب يف ذكل اليوم خسيًا بأ لوانه الشفافة .. أ لوان تش به الربتقال 

تناولت ال رساتن وجبة العشاء ، ومجر املواقد الش تائية تلكلها زرقة صافية . 

ابدليك املزركش ، ورز العنرب اخلرضاوي ، ورغيف حنطة الرافدين مع لنب 

شلغمي ، الس امي ال طفال أ ربيل ، وفاكهة الهويدر الذليذة . اكن عرسًا ل رسة 

مهنم بعد عشاءات سادها الهدوء والقلق ونظرات حائرة ، وأ س ئةل مصت 

 كثرية . 

قاربت الليةل عىل الانتصاف انبثقت جناميت يف ال فق كربامع فضية ، و 

، وانم أ غلب أ فراد ال رستني ، وابل املرأ تني عىل الطريق اذلي صار موحشًا 

حبهثا عن طريدة  اختفت عن ال نظار بلمحة  بعد أ ن وغزته خمالب اذلئاب يف

برص . يبدو أ ن  اذلئاب انشغلت يف صيد أآخر ، لعهل  يف اجلانب الشاميل يف 

قرية هبرز اليت تعج برسل السالم من الش يوعيني ، وذلا ساد الهدوء أ جواء 

اذلي صار حلامً لسنية شلغمي مذ فارق تكل الليةل ، خفدلت املرأ اتن اإىل النوم 

رفيق احلياة ، والزوج احلنني ، والمتنيات تعصف هبا يف عودة أ ايم  أ رسهتا

خلت ملؤها احملبة وطيب العيش عىل أ نسام ّنر اتمرا ، وراحئته الزاكية ، 

 الس امي يف ساعات السحر الناعسة .

فطارها الشهىي عند أ م  يف حض  اليوم الثا ي عادت أ رسة ادلفاعي بعد اإ

  طويل ابلبقاء ل ايم أ خرى حىت تويل همدي اإىل دارها احلزين بعد اإحلا

قطعان اذلئاب عن القلعة ، والهويدر اخلرضاء ، وتزول هذه الغمة ، عن 

اب فتئا جيرجران أ قداهما صوب ها ما ءهذه ال مة ، لكن حياء الس يدة شلغمي واإ

مياءات متعددة تفو  ابلعرفان وامجليل لصنيع  مزنلها ، والبسمة تعلو هامهتا واإ

  ال ينىس . أ م همدي اذلي 
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(6) 
،  نيابللون امخلري ، ووجنات وردية بعينني واسعت ابً مرش ربعاً اكن 

ماثة هيبة ووقار ، ود ا،ذعىل رأ سه  ، الفًا اجلراويةن ومبقلتني سوداوي

اذلي بدا وهجه القايس يف ضوء أ خالق رفيعة عالية . سأ هل ضابط التحقيق 

، ذكل السجن ابلزنزاانت اليت كش يطان  يف جسن بعقوبة املركزياملصبا  

: ما  تش به كهوفًا همجورة ، أ و قبورًا استيقظ ساكنوها من رقاد طويل 

 امسك ؟

، ال تعلو وهجه تكل الصفرة  أ جاب والثبات يشع من عينيه السوداوين

 الربيعي .: عبدال مري اكظم جامس  اليت تغ ى من يف قبضة اجلالدين 

توقدت عيناه فبدت كجمرتني ، مذعورًا ، وقد رصخ الضابط بوهجه 

تني مفتوحتني عىل حجمي مس تعرةـأ و ك تعلو جسدًا من اللحم البارد بال  و 

 مشاعر وال عاطفة ، وال ردمة يف ذكل القلب اذلي يش به كتةل من الرصاص

قائاًل : كيف ترىض لنفسك أ ن تكون عياًل لالحتاد السوفييت أ هيا القذر ؟ 

ا ادلفاعي س نلقي القبض عليه ،ونسحقه سأ نزع جدلك ، وجدل ربعك ، وهذ

راًب . تلكم من مسؤوكل ؟ ومن اذلين مه مبسؤوليتك؟ راًب اإ  ، ونقطعه اإ

قال عبد ال مري: لست ش يوعيًا وال عالقة يل بأ حد ال من داخل 

سقط  .وطين الغايل ... عراق الرافدينوال من خارج  خارهجا ، القرية ، أ و

فك  الضابط ال سفل دهشًة .. وظل مهبواًت وهو يتطلع بعينني مفتوحتني 

 انهبارًا لهذه الواثقة يف النفس محلل  أ سري  بني خمالب ذئاب جمروحة .

بلكامت مسمومة عىل رشطي قريب منه الضابط ورصخ ذكل صفعه 

ثة ابلصديد تتدفق من مفه  ، وأ ش بعوه رضاًب ابلعيص : خذوه وعلقوه ملو 

ة ، والكيبالت لغليظا
(26)

 حىت يعرتف ، مث أ خربو ي . 
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يف طريقه معصوب العينني ومربوط اليدين حببل أ خذ منه مأ خذًا 

أ دخلوه جحرة من جحرات التعذيب وعلقوه من قدميه حببل غليظ مثبت 

الطول الفارع مربوع  دىل من السقف . تناوشه اإسامعيل ذوبالكب صدئ يت

القامة متش نج العضالت . اكن قد خلع مقيصه وأ بق  رسواهل امللطخ بدماء 

ال برايء ، وبدء يهنال عليه رضاًب ويصب عليه اللعنات ، ويقذفه ابلش تامئ ، 

وعبدال مري يتلوى حتت لسعات العصا الغليظة اليت ال ترمح . رصخ به 

ذا مل تعرت  ف سأ سلخ جدلك اي حقري . حسب قائاًل : اعرتف أ فضل كل ، فاإ

ه ؤ من يده اليت حتمل العصا الغليظة ، وقال هل : دعه يل فدوا اإسامعيل   خادل  

 عندي . أ ان أ عرف كيف انزتع اعرتافات هذا الرصرص .

قام خادل الوافد من ال رايف الصحراوية القاحةل بتعذيبه بقسوة ، 

يرتكه بعد ك تعذيب وبوحش ية لعدة أ ايم . كرس عددًا من أ ضالعه ، واكن 

يف ماكن مملوء ابملياه القذرة ، مث يسحبه اإىل السطح ليواجه برد الش تاء 

القارس عاري اجلسد ، لكن الربيعي عىل الرمغ من ك معاانته وأ المه ظل 

صامتًا ، ومل ينبس ببنت شفة مما اكن حيمل به هذا اخلادل الوافد . اكن جسده 

وبني الفينة والفينة يفقد وعيه فيحمل  قد امتل  ابلقرو  ، وأ سود جدله ،

اني ة اإىل طبيب أ قىس قلبًا من ذئاب التعذيب ، وكثريًا ما اكن هذا  عىل بط 

أ وقفوا تعذيبه حىت ال ميوت ؛ ل ن  موته ال الطبيب يقول بعد صحص املعذبني : 

ينفعنا ، بل جيب أ ن تنزتع منه املعلومات . اكن يفحص عبدال مري اذلي فقد 

ي عليه منذ ساعة ، مث التفت للجالدين اإسامعيل وخادل قائاًل : وعيه وأ مغ

هذا أ ول ش يوعي قاوم تعذيبمك القايس ومل يتلكم حلد الآن ، والزال جسده 

 قواًي عىل الرمغ من فقده للوعي . أ حسب أ ن مك لن حتصلوا عىل يشء منه .

أ خرب خادل ضابط التحقيق بصالبة وعناد عبدال مري وحتمهل ل قىس 

اع التعذيب . حىت أ ن ه ريم يف حديقة املستشف  لعدة أ ايم من غري جالد أ نو 
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؛ ل نه ال يقوى عىل احلركة ، أ و الهنوض ، فقد مضت تسعة أ شهر عىل 

 تعذيبه من غري طائل .

قال الضابط : هاتوه وقابلوه برفاقه اذلين اعرتفوا عليه حىت يعرف بأ ن نا 

نعمل عنه ما يظنه غري معلوم . جاؤوا بثالثة ممن اعرتف عىل كوّنم جيمتعون مع 

رفاق أآخرين عند مسؤوهلم احلزيب عبدال مري ، واكنت اعرتافاهتم كس يل من 

بصوت عال : ما  الرصاص تديم بناءه ، وحزمه ، وجدله . سأ هل الضابط

تقول بعد الآن ها مه رفاقك يعرتفون ابجامتعك هبم يف بساتني الهويدر . 

مغرت وهجه غيوم وغيوم ، وتساءل يف نفسه ؛ ترى أ ين صربمك تلكم . 

أ شار ابلنفي وجدلمك اي أ حبيت ! ، وهو ينظر اإىل من اعرتف بلك يشء ، مث 

ه قائاًل : مك أ نت لعني ، الشاحبة . رصخ ضابط التحقيق ببس بابة يده المي ى 

ك هذا الاعرتافات وأ نت مرص عىل االإناكر ، مك أ نت عنيد . خذوه اإىل 

 السجن قبل أ ن أ فقد أ عصايب .

زاره ودله ال كرب عبداحلسني بعد أ ن تعاىف قلياًل ، وبعد أ ن شاع خرب 

اعرتاف رفاقه ليلربه بذكل ، ويطلب منه الاعرتاف حىت يتللص من هذا 

البشع . رفض بقوة ، وقال هل : لو مت أ لف مرة لن أ تفوه بلكمة التعذيب 

واحدة لهؤالء اذلئاب . بعد س نتني من حمكه اليت قضاهام يف جسن احلةل 

( من ادلاننري العراقية مما اكن حيوكه ويصنعه من 200اس تطاع أ ن يوفر )

املصنوعات اليت غالبًا ما تصنع يف السجون ، وخرج بعدها ليشرتي دارًا 

 رسته اليت اكنت ال متكل أ ي دار يف ذكل الوطن العزيز .ل  
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(7) 
غيوم اخلريف تعرب سامء القرية .. تبعرثها الراي  كسفن اتهئة ؛ 

وأ حضت السامء ميدااًن خليول جمنونة ، أ و لوحة ترتامك فيا أ كوام الغيوم كام 

 تشاء الرحي تشلكت حبريات زرقاء وتالل وخلجان ، وبدت غمية بيضاء عىل

شلك حصان تراتد الشواطئ القطنية ، بيد أ ن الرحي رسعان ما دفعهتا 

لتذوب يف أ كوام الرماد ، اختفت البحريات وترامكت جبال السحب ادلاكنة 

، واندثرت الشواطئ الناصعة حتت أ كوام الرماد والراي  بعضها فوق بعض 

 اخلريفية تبرش بش تاء قارس .

اعي من غري طائل ، ك نه اختف  ذاق ذرعًا رجال ال من حبثًا عن ادلف

. قفزت فكرة ش يطانية اإىل ذهن من الكون . ترى أ ين ذهب هذا ادلفاعي 

الضابط املسؤول عن دمةل اعتقاهل  ، فسأ ل نفسه : ملاذا ال نعتقل ك أ رسته 

لينا وينهتىي ال مر ، وقد انبعثت يف أ عامقه نشوة  وجنربه عىل تسلمي نفسه اإ

 قدوم جنائز ال طفال ! تش به فرحة حفار القبور دلى

خرج مرسعًا من غرفته صارخًا بقطيعه من اذلئاب : هيا . هيا بنا 

برسعة اإىل دار ادلفاعي . سأ هل أ حدمه : ما اخلرب أ راك مس تبرشًا س يدي ؟ 

 أ رسعوا وجدت احلل اذلي غاب عنا طيةل هذه املدة .

النجوم تتأ لق يف سامء بدت كعباءة عربية غارقة يف الكحل ، ويف 

القلعة هعت العيون ، وأ وت الاكئنات اإىل مضاجعها فالليل أ عشا  دافئة ، 

ومنازل هادئة ، وعامل تطري يف ال روا  حتل ق بعيدًا يف دنيا شفافة ، تتسلل 

 من ثياهبا السفىل ، ختلع أ هاهبا اجلسدي لتحل ق يف عوامل اذلر  .

بعض ،  ازددمت يف السامء حسب ك كوام من الرماد ترتامك بعضها فوق

وبدا اجلو  مشحواًن ابلغضب . أ فاقت أ رسة ادلف اعي عىل صوت خبط للباب 
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ا قبضة رشطي .  دخل القطيع ،وأ دركت الس يدة شلغمي والابن ال كرب قامس أ ّن 

يش يع خرب ال رسة عىل جعل حىت ال  والرشر يتطاير من موكبه ، واقتادوا 

لنسوة عىل ال قل اعتقاهلم ، ويتللصون من تدخل أ ي أ حد متوساًل برتك ا

 من هذا الفعل الشنيع .

مضت أ كرث من مخس ساعات وضابط التحقيق ينتظر خربًا عن محمد 

ادلفاعي ، وذهبت أ حالمه أ دراج اخليبة ، وخيش أ ن تصل فعلته أ سامع 

، ولعهل يرفض ذكل  يف موقع متقدم يف احلكومةقريب لدلفاعي اكن يعمل 

 عىل ك حال .ويعاقبه عقابيًا شنيعًا ، فهو قريهبم 

؛ دخل أ حدمه عليه قائاًل : س يدي ال أ ظن هذا ادلفاعي سيسمل نفسه 

ل نه عىل يقني بأ ننا سوف ال نطلق رساهحم . أ ومأ  برأ سه واحلرية تفو  منه . 

اياًب داخل غرفته ، مث قال عىل مضض :  قىض دقائق معدودة ذهااًب واإ

خل حيص بيص مع .... أ خرجوا هؤالء احلثاةل وأ رجعومه اإىل بيهتم قبل أ ن ند

مل يذكر امس الوزير أ و صفته ، فهو عىل يقني بأ نه يعمل يف قطيع ذئبان يأ ك 

 بعضها البعض .

عاد املوكب منكرسًا ووقف أ مام دار ادلفاعي ، فزنلت أ رسته الواحد 

وب ال حبة طارت تلو الآخر ، وحدقات اجلريان ترقب ذكل املنظر ، وقل

 لقلعة ... عرب الهويدر اخلرضاء .من بيواتت ا فرحًا بعودة بيت

جنحت الشمس للمغيب .. رمست لوحهتا احلزينة يف السامء كجرا  

الشهداء ، وشيئًا فشيئًا غادرت دمرة الغروب وامتل  ال فق رمادًا ، وفتحت 

 النجوم عيوّنا وراحت تنبض يف صفحة السامء كقلوب خافتة .

مل متض ال سابيع حىت مكر اذلئاب جمددًا ، فلجأ وا اإىل االإعالن عن 

ماكفأ ة نقدية مغرية ملن يعرث عليه حيًا أ و ميتًا ، ويدهلم عليه . اس تعانوا 

طال الانتظار ومل يرد  .مبكربات الصوت اليت دوى صداها يف أ زقة الهويدر 
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هب اإىل البس تان . قال كبريمه اذلي عل مهم الغدر : لنذخرب عام توسلوا به 

 عوى ذئب من بعيد : أ ي بس تان هذه !؟اليت قيل أ ن ه يرتدد عليا . 

تكل البس تان اللعينة )ادلابديب( . برسعة رد كبري اذلئاب حبنق : 

جنونية طوقوا البس تان الغافية يف جنح الظالم ، جب هنم كبريمه وجبنوه من 

ا ال حيمد عقباه يف ظالم اقتحام هذا البس تان اللعني خوفًا من ال فاعي ، أ و مم

الليل . اكن ادلفاعي ينصت هلمسهم املرجتف من خلف جدار البس تان 

رصاره . رجع  عندما اكن خمتبئًا بني ال دغال العالية وجدله عىل زاند جشاعته واإ

 القطيع خائبًا يرتقب فرصًة أ خرى الفرتاس طريدته املمتردة .
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(8) 
ئاب دلار ادلفاعي شهورًا حبثًا عنه ، لعلهم اس مترت مداهامت قطيع اذل

يصطادونه خلسًة عندما يكتويه احلنني ل رسته ، واكنت غاراهتم فاشةل يف ك 

مرة ، حىت جضر قائد القطيع من هذا الفشل املس متر ، فلجأ وا اإىل أ سلوهبم 

يذاء أ رسته ، وطاملا تلقت الس يدة شلغمي االإهاانت ، والرضب  املعهود من اإ

 بأ قداهمم .

يف اإحدى هذه الغارات أ راد أ حدمه أ ن يدنس رشف هذه العائةل 

وقد برقت يف عينيه شهوة املظلومة الصابرة ابغتصاب اإحدى بناهتم امجليةل ، 

، وذئب مل يرتطم  اعيولوال تدخل عالوي ادلف  اكدت أ ن تفرتس مفاتهنا ، 

لهذه البنت لاكن اذلي اكن ، ولكن القدر اكن حليفًا بقعر احلضيض بعد 

بقلوب امجليةل فنجت من خمالب دنس ذكل القطيع من الوحو  الربية 

اء .  منحوتة من الصخور الصم 

م ويف غفةل من الزمن ، ومن دون 1965يف يوم من أ ايم عام 

استئذان دخلت مجموعة من ذئاب ال من وكبست دار ادلفاعي حبثًا عنه . 

 تاكثف الليل .اذلئاب اليت تزداد رشاسة وغدرًا لك ام 

بعرثوا أ غراض املزنل ، ومل يرتكوا شيئًا مل يبعرثوه لعلهم يعرثون عىل 

برمياًل يف اجلانب الغريب من ادلار ، فتوجه مرسعًا حنوه مبتغامه . ملح أ حدمه 

رفع الغطاء فوجده ملآن حببوب احلنطة ، وبدأ  يغرس حبات احلنطة املرتاصة 

 حيملها ظنًا منه أ ن ادلفاعي خمتٌئ فيه . اي يف هذا الربميل حبربة البندقية اليت

ث نفسه  للسذاجة ، فكيف يدفن ادلفاعي نفسه وسط الرب  اي أ دمق . حد 

 بذكل ودله قامس اذلي اكن حيتضن أ خوته املذعورين من هذه اذلئاب .
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بعد أ ن تيقنوا خيبة سعيم هذا ، وقبل أ ن ينسحب هذا القطيع خايل 

بطن الس يدة شلغمي ليقتل اجلنني بعمر مخسة الوفاض كعادته رفس كبريمه 

أ شهر حنقًا وحقدًا عىل هذه ال رسة ، ومنعًا لزايدة نسلها من املمتردين اذلين 

 س يقضون مضاجع أ س ياده الحقًا .

مللمت ال م انكسارها ، ودفنت مواجعها عىل وليدها املرتقب لئال 

أ كرث جورًا رى قريبة ختور صالبة وصرب أ بناهئا ، وك ن  القدر أ خربها بغارة أ خ

وظلامً من سابقاهتا . وما أ ن مضت ال ايم حىت عادوا من جديد عند ظهرية 

آذار ، حيث تتجمع ال رسة مطوقة صينية طعام الغداء من  يوم دائ من أ ايم أ

شوربة الكشك الساخنة الذليذة اليت اكن القدر بني كفي الوادلة احلنينة 

ة وتوقفت أ نفاسها حاملا أ مطرمه قادمًة به صوهبم . تسمرت حدقات ال رس 

رعب اذلئاب صليل الرعب ، ويف أ ثناء التفتيش بال طائل ، أ و جدوى 

رفس كبريمه قدر الشوربة الساخن ليحرق جسد املرأ ة اليت هزمت هذا 

القطيع ابلغارات املشوبة ابلفشل يف ك مرة . حىت هترع نسوة اجلريان عىل 

 رصاخها من أ مل الاحرتاق .   
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(9) 
م احلارض ليأ وي هاواًي يف ذاكرة التارخي 1965قبل أ ن يغادر عام 

أ رشقت الشمس ذكل اليوم دمراء دمراء الزما ي ، ويف صبا  يوم االثنني 

ذا السامء زرقة صافية كبحر فريوزي  كعني دمئة ، وقد انقشعت السحب فاإ

تفحصوا طرق مسع أ رسة ادلفاعي العفو الصادر عنه من احلكومة !. اللون . 

اخلرب مليًا ، وتيقنوا حصته ، فطار فرهحم ابحثًا عنه ... عن ذكل احلنان 

املفقود ... عن محمد ادلفاعي الغائب احلارض . كيف السبيل الخزتال 

ال حداث برسعة حىت ينهتىي أ مر الفراق وتعود املياه جتري يف ينبوع احملبة 

 والسالم والطمأ نينة .

 ، ورسعان ما بدأ  ابلبحث عن وادله أ وك ال مر لودله ال كرب قامس

اثرة ل حد ، فال زال القلق يدب يف تالبيب أ نفسهم .  هبدوء ، ومن غري اإ

القلق من قطعان اذلئاب املاكرة . قبل الظهرية وصل قامس اإىل بس تان 

ادلابديب ، وبعد أ ن تنقل بني أ جشار امحلضيات والنخيل الباسق قصد جشرة 

الرشيق ف شاخمة عىل طرف البس تان التوت الكبرية اليت اكنت ترش 

ْع ، وما أ ن وصل جلس مهتالاكً وبدا جسمه  شاخصًة صوب بس تان املهْزر 

حطامًا حىت مل تعد هل القدرة عىل الهنوض ، يتطلع اإىل السامء .. اإىل عامل ال 

ّنايئ .. عامل مفعم ابلصفاء .. عامل بعيد عن ويالت ال رض وما جيري فيا عىل 

لعل وادله يشعر بوجوده ، أ و يشم رحيه ، و رتحي قلياًل ليسيد االإنسان 

وقد أ صبح رأ سه مرسحًا للهواجس وسط فيجلبه احلنني . مرت نصف ساعة 

  عىل البس تان وضيفها ذكل الشاب ال مسر ابلشعر املفتول .هدوء خمي  أ مواج 

بدأ  يشعر بأ مل يش به سكينًا تغوص ببطء وقسوة يف كبده ، وروحه تزنف ، 
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ل احلياة يف عامل يعج  ابلرشور ،وابت قلب  شعر  يت ب متثل ب ف  ه عاجزًا عن حتم 

 : للمتنيب اذلي حفظه عند سامعه ذات يوم

ه  ما أ ت نْي  مبثهله ور  و  ه  ته ادلُّ ض  رائههه  م  ْزن  عن ن ظ  ول ق ْد أ ىت ف ع ج 
(27)

 

قادمة من خلف  تنبه قامس ل قدام ابلقرب منه تتنقل عىل حذر بعدها 

، فرفع رأ سه لريى وادله  أ جشار الرمان اليت ّنضت كس ياج يف اجلانب الرشيق

الفىت ختنقه  قفز. ، وقد تأ لفت يف سامء غينيه عرشات النجوم قادمًا حنوه 

برسعة اكجملنون راكضًا حنو الرمز والعنوان ، العربات وتضب ب رؤيته ادلموع 

أ بيه مع وتعانق الودل يس تقبل الربيع ، فاحتضنه كام حتتضن ال وراق برعامً 

 وانتقل خرب العفو لسامع أ بيه تسابقه قبالت الودل البار .

هل ستسمل نفسك اي أ يب لهؤالء ، وتنهتىي قصة الفراق اليت أ دمت 

 قلوبنا . قال قامس ذكل وادلموع تهنمر من عينيه .

نعم اي ودلي . كفكف دموعك فالقادم خري ، وهؤالء املفلسون لن 

رادة النجباء من حميب ال وطان . ي   س تطيعوا ثين اإ

مرت ال ايم وانهتت اإجراءات العفو وعاد ادلفاعي ل رسته خافيًا حذره 

من عودة اذلئاب مرة أ خرى ، فقلبه ال زال قلقًا ، وك ن  هناك أ مرًا دبر 

 بليل .
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(10) 
بني مد وجزر محلةل م 1965شهدت ال عوام اليت تلت عام  

الاعتقاالت اليت اكنت جتري للش يوعيني يف خمتلف أ حناء العراق ، وانل 

حالته يف أ خرى  قسامً مهنا محمد ادلفاعي انهتت بسجنه يف جسن بعقوبة ، واإ

اإىل حممكة الثورة 
(28)

 . 

ه من ال هل ده اإىل حممكة الثورة حىت هرع حمب و ما أ ن وصل خرب اقتيا

ذكل القيادي يف حزب شاكر وادل سعدون احلاج وال صدقاء واجلريان اإىل 

ت النسوة وال طفال دلاخلية ًا لوزير البعث اذلي صار  بعد س نني ، وفر 

بذل املساعدة  من هذا احلاجكطيور هاربة من سفن غرقت يف القرار تطلب 

مك الاعدام يف ليك ينجو محمد ادلفاعي من حمك هذه احملمكة اليت عرفت حب

ليا . مثل دوامة ما لها من قرار . اكنت النسوة  أ كرث القضااي اليت حتال اإ

وال طفال تدور حول احلاج شاكر ؛ قلوب صغرية خائفة كحاممئ بري ة وسط 

رحي ش تائية عاتية ودموع لك لئ انفرطت عن نظمها ، تسح  من عيون 

عت فيا غيوم حزينة .   جتم 

ن  احلاج قال  اذلي أ عرفه عن محمد أ ن ه رجل مسامل ويكد عىل  شاكر : اإ

عياهل ، وحيظ  بعالقات طيبة مع الناس . كيف يساق لهذه احملمكة ؟ ما 

ة أ مل  اذلي فعهل حىت حيصل هل ذكل ؟ رسعان من بددها عبوس انفتحت كو 

وهتمته  ضب قلياًل عندما مسع بأ نه ش يوعيغوجه هذا احلاج الطيب؛ ل ن ه 

ذا جسلوا زب ، فقال الانامتء لهذا احل بعفوية : هل احلكومة حتاسب الناس اإ

 يف احلزب الش يوعي ؟ هل أ نمت متأ كدون مما تقولون ؟

ن س ياسة احلكومة ال  أ خربه أ حدمه ممن اكن لبقًا يف منطقه قائاًل : اإ

تسمح لغري حزهبا العمل يف داخل العراق ، وأ غلب الناس اذلين ينمتون 
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م بعد أ ن يتورطوا وتعرف هبم احلكومة لل حزاب ال يعلمون بذكل ، لكهن

أ ن بعض الناس يهتموّنم بش ىت الهتم ،  ذ حبقهم االإجراءات ، وال تنستتل

 ان أ ن تضغط عىل ابنك حىت ينجيه من املوت .ؤوهذا الرجل بريء ورجا

أ ومأ  برأ سه احلاج شاكر وأ مل هم خريًا ، وبعد عدة أ ايم أ فرج عنه وأ فلت 

نة ، فعلت الفرحة ال هل واجلريان ، وال قرابء من قبضة هذه احملمكة اللعي 

   .وال صدقاء 
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 رصاع القناعات

(1) 
يف بس تان ادلابديب اختذ ادلفاعي ماكاًن رشقيًا خمتفيًا عن أ نظار ذئاب 

رة يف السامء مكسامري يف لو  كحيل ، وقد بدا الربية .  ما تزال النجوم مسم 

من  هذه البس تانأ لق  مراس يه يف  ومحمد ادلف اعياجلو  مشحواًن ابخلطر ، 

  الهويدر اليت حتارصها قطعان اذلئاب .

انفلق الفجر وتبني اخليط ال بيض من اخليط ال سود ، وشيئًا فشيئًا 

الحت ذرى النخيل تعلوا بساتني الربتقال مكآذن خري وبركة . يف ثنااي ذكل 

آه احلاج  الفجر ن ه أ مام بااًت أ ين منه اجلبل ويف عينيه اإرصارًا وث  الطيبرأ . اإ

 رجل يقرأ  صفحات غامضة من املس تقبل بل لعهل  يدرك ما ميوج يف نفسه ،  

مث سأ هل قائاًل : كيف ياه مبتسامً والقلق واحض عىل حميا هذا احلاج الطيب . صح 

من هؤالء ؟ اكنوا بأ عداد كثرية  طعت أ ن تنجواحلال اي أ اب قامس ؟ كيف اس ت

ان غاراهتم يف ال ايم اليت مضت ؟ هل هناك خطر منمك خيافه خالفًا ملا عهد

؟ خرب ي من  رامه ، واس تفزازمه هبذا الشلكااستنفهلعهم و  بلغ به حد هؤالء

 فضكل ؟

متأ ماًل ، وعلت جبينه مسحة من احلزن مصت محمد ادلفاعي طوياًل 

الرهيبة وقفزت احلوادث السامء ، وأ جشار امحلضيات ، والنخيل الباسقات ، 

ن  شيئًا ما  اإىل اذلاكرة .. جتسدت يف العيون .. ترد د صداها يف القلب . اإ

ق جذور وردة يف أ عامق تربة طينية .  يضطرم يف أ عامقه .. يشء ينئ عن متز 

قال : ال  ليس هناك ما هو أ كرث مرارة من اجتثاث جشرة من جذورها .

دمر الوطن. قل يل ، فامجلاعة ينفذون خمططًا س ي حاجنا الطيبجديد اي 

بربك : ما جرمية هؤالء ؟ هل أ حصيت ل حدمه ظلامً ل حد ؟ هل أ لكوا حق 
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الناس ، هل تقاعس املعلمون مهنم عن أ داء واجباهتم عىل أ حسن ما يرام ؟ 

هل رصد أ حد ما كرههم لشعهبم ، أ و وطهنم ؟ هل اكنوا راغبني ابلثأ ر 

بيه ؟ اّنمرت هذه ال س ئةل والانتقام ؟ أ مل يكونوا من دعاة السالم ومن حم 

 وغريها كحمم الرباكن الهاجئ من مف ادلفاعي ، وبريق الغضب يقطر من عينيه .

ال  حبركة يديه ادلاةل عىل  ومتلكه الصمت ، ومل يقو   الطيبحار احلاج  اإ

آ ال  ، وال ىس مث متمت حموقالً  ت يرصخ هبا وجدانه ودماثة خلقه والزتامه ،أ

 جسده النحيف .  يعترص

مرت اللحظات بصعوبة ابلغة ، وغضب ادلفاعي فرض جوًا من 

أ ن خيفف الوطأ ة عنه قائاًل : ال بد أ نك  الطيبالسكون القلق . أ راد احلاج 

 الشاي ما رأ يك ؟و ترغب بتناول الشاي ؟ دعنا نتناول قلياًل من اخلزب 

أ ومأ  ادلفاعي برأ سه عالمة الرضا ، فرمس البسمة عىل وجه احلاج 

الشاي واخلزب : محمد ال تزعل . احلكومة تقول  نيتناوالل هل وهام . قا الطيب

أ ن مك تكفرون ابدلين املقدس ، والناس ال ترىض هبذا ، فنحن قرية بس يطة ، 

ض لها . سأ هل ادلفاعي : وما  وال يوجد أ حد فيا ال يؤمن ابملقدسات ، أ و يتعر 

ميان ابهلل قال ؟ طبعًا هو ادلين واالإ  حاجنا الطيبهو املقدس برأ يك اي 

اًل والغرابة واحضة عليه : ومن ا. حضك محمد ادلفاعي وسأ هل سؤ  الطيباحلاج 

ذا من الش يوعيني تعر ض ذلكل ؟ وهل مسعت أ حدًا يدعو للكفر مبا تقول ؟ 

 طيب هل ميكن أ ن توحض يل مع ى ادلين ؟ غريب حقًا .

برأ سه والرسور أ خذ منه مأ خذًا ، مث قال : ادلين  الطيباحلاج أ ومأ  

ليا االإنسان لرتبية نفسه روحيًا ، وتنظمي سلوكه خلقيًا  رضورة فطرية حيتاج اإ

، وضبط أ فعاهل اجامتعيًا ، وتعيني احلقوق والواجبات العامة يف اجملمتع 

ذا ادلين فطرة يف نفس االإنسان ، فهو جزء من كيانه  االإنسا ي لكه . واإ

وده مثل بقية الغرائز اليت تتكون مهنا النفس منذ خلقت البرشية ، ووج
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وحىت تقوم الساعة ، كغريزة حب اجلنس وحب البقاء والطعام والرشاب . 

ن  الغريزة ادلينية مشرتكة بني ك ال جناس البرشية حىت أ شدها مهجية  اإ

يعة هو اإحدى وأ قرهبا اإىل احلياة احليوانية ، وأ ن الاهامتم االإلهىي ومبا فوق الطب 

نسانية  ، ومن الثابت اترخييًا أ ن  فكرة التدين مل الزنعات العاملية اخلادلة لالإ

تفارق البرشية ، ومل ختل مهنا أ مة من ال مم القدمية واحلديثة ؛ ل ّنا نزعة 

ن  احلضارات املادية  أ صيةل مالزمة للناس مجيعًا ، ذلكل قال بعض العلامء : اإ

ين ، وأ ن اجملمتع ال وريب احلديث مل يتلل عن ادلين يف التارخي اكن مبعهثا ادل

، وأ ن  شعار العلامنية اذلي رفعته أ وراب هو خداع وتضليل ، وأ ن  أ وراب 

احلديثة ، وأ وراب املعارصة جممتعاهتا ودولها جممتعات ودول دينية ، ويه 

جممتعات ودول أ خذت يف الاعتبار منذ قياهما وتكويهنا حامية ادلين واذلود 

املس يحية  عن
(29)

 . 

هز  برأ سه محمد ادلفاعي وهو يتناول الس ياكر وبيده ال خرى قد  

 . الشاي قائاًل :  تفضل أ مكل اي حاجنا أ مسعك

والرسور يطفح من تالبيب وهجه املالئيك  الطيباسرتسل احلاج 

قائاًل : ميكن أ ن اخلص ما اس تدل به علامء ال داين والاجامتع والفلسفة عىل 

فطرة ابالس تقراء والاس تنتاج للكشف عن بواعث ادلين الفطرية  كون التدين

 عىل النحو الآيت :

  ن  نزعة التدين ظهرت من غريزة التطلع اإىل الغيب ، وحماوةل معرفة اإ

احلقيقة الرابطة وراءه ، وعدم الوقوف عند حدود الواقع احليس ، 

لق االإنسان ؟ ومن خلقه  والعودة اإىل التأ مل يف املسائل ال زلية : لهم  خ 

لق الكون ؟ ومىت ؟ ومن خلقه ؟ وما هو مبدأ  االإنسان ؟  ؟ ولهم  خ 

ىل أ ين يسري ؟ وما يه ّناية الكون ؟ وما  وما يه غايته وهدفه ؟ واإ
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اليت هو مصري االإنسان ؟ وماذا بعد املوت ؟ . وغري ذكل من ال س ئةل 

تدفع االإنسان اإىل البحث عن اخلالق ، وهذا التطلع والتأ مل يف هذه 

نسان ليك  القضااي الغيبية اكنت وال زالت وستبق  الشغل الشاغل لالإ

مت به املدنية يصل اإىل ال  يقني أ مام مشالكت الكـــون الكربى همام تقد 

 وتعددت الاكتشافات وترىق العمل . 

  العجز يف االإنسان وحاجته اإىل قوة جبارة تنقذه من املهاكل وتعينه

ة ، ويس تغيث هبا وقت الضيق ، فتنجده وخترجه من  وقت الشد 

آزق ، وتقدم هل العون عند احلاجة ، وهذا العجز موج ود يف ك املأ

نفس ، ويلمسه االإنسان يف نفسه ويسمعه من غريه . وهذا املع ى هو 

ما روي عن االإمام الصادق جعفر بن محمد عليام السالم حيث جاءه 

رجل وقال هل : ما ادلليل عىل هللا وال تذكر يل العامل والعرض واجلوهر 

، فقال هل : هل ركبت البحر ؟ قال : نعم ، قال : فهل عصفت بمك 

ك من ؤ الرحي حىت خفمت الغرق ؟ قال : نعم ، قال : فهل انقطع رجا

املركب واملالحني ؟ قال : نعم ، قال : فهل تتبعت نفسك من ينجيك 

ٱ  ٻ  چ ؟ قال : نعم ، قال : فاإن ذكل هو هللا ، قال تعاىل 

ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ

چٿ  ٿ
(30)

. هذا الشعور النفيس بوجود املنقذ من الهالك ، 

ا أ ن يبق  مع االإنسان  م  واملنجي من اهلم والغم واحلزن والكرب ، اإ

ما أ ن يتنكر هل ، ويعرض عنه ، فيكون اكفرًا به ،  فيكون مؤمنًا ، واإ
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آايته ، ومهنا قوهل  وهذا املع ى أ يضًا صوره القرأآن الكرمي يف كثري من أ

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ         ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ تعاىل 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڳ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ھہ  ہ       ہ  ہۀ  ۀ

 چۓ          ۓ  
(31)

. 

  الفطرة اإىل التدين االإحساس ابخلوف والرهبة أ مام هذا ومن دوافع

الكون العظمي ، وما جيري فيه ، مما حيرك أ حاسيس االإنسان ، ويوقظ 

مداركه ، ويدفع عقهل ـ ابلغريزة والفطرة ـ ليبحث عن خالق الكون ، 

ن جانبه ، م ه ؤ فيأ نس به ، ويطمنئ قلبه عنده ، وهيدأ  روعه وخوفه ، وي

رب هل ، مث يقدم الطاعة والعبادة لعظمته ، وهذا هو ويعقد أ وارص التق

 ادلين .

ن  التطور  أ هيا احلاجسأ هل ادلفاعي مستنكرًا : لكنك أ لغيت دور العقل اي  . اإ

نسان جعهل يس تعمر الكون ، وي   هلل ويطوعه كيفام شاء ، فلامذا ذ  العقيل لالإ

 هذا الاستسالم للغيب ؟
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: مع الاعرتاف بأ ن  العقل ييضء  علت جهبته والسكينة  الطيبقال احلاج 

ال  أ ن ه قارص عن  الطريق أ مام االإنسان ، ويأ خذ بيده يف املزالت واملزالق ، اإ

نسان يعمل من نفسه أ ن   مصارعة الغرائز املتفجرة ، وكبح ثوراّنا . فاإن  ك  اإ

ذا تفجرت ، مل ترتك للعقل ضياًء ، وال للفكر نورًا ،  غرائزه وميوهل الشهوية اإ

ذا وقع يف همب الراي  بل اك ن مثل العقل حينذاك مثل االإنسان املبرص اإ

ا تكف برصه عن الرؤية وتعرقل مسريته . ويف تكل  والزوابع الرملية ، فاإّن 

راءة احملاس بات الاكذبة لتربير  احلاالت ، ال ينفك العقل عن خداع صاحبه واإ

جياد اذلرائع الرتاكبه ، حبيث لو اكن هذا االإنسان  يف موقف عادي عهل ، واإ

خال  عن ذكل الثوران يف العواطف والغرائز ملا اعت ى بيشء من تكل 

ال  وهو يلقي لنفسه ال عذار التسويالت ، وذلكل  ال جتد جمرمًا يقوم جبناية اإ

قدامه عليا  والتربيرات حني اإ
(32)

. 

ن  هممة هداية الغريزة والفطرة اليت تصنع من االإنسان موجودًا عارفًا  اإ

ال  ، مؤمنًا ابملناجه ، ابلنظام  عالنه ، ال تمت  اإ جمراًي لها يف ليهل وّناره ، ورسه واإ

ليم ، وحف ها  بيد رسل مبعوثني من جانب خالق البرش ، مبناجه اكمةل أ نزلها اإ

بدوافع الطاعة من املغرايت ابلثواب واحملذورات من العقاب ، ولهذا يقول 

ليم أ نبياءه ، أ مري املؤمنني عيل عليه السالم : فبعث في م رسهل وواتر اإ

ليس تأ دومه ميثاق فطرته ، ويذكرومه منيس نعمته ، وحيتجوا عليم ابلتبليغ ، 

ويثريوا هلم دفائن العقول ، ويرومه الآايت املقدرة من سقف فوقهم مرفوع ، 

وهماد حتهتم موضوع ، ومعايش حتييم ، وأآجال تفنيم ، وأ وصاب هترهمم ، 

، ومل خيل تعاىل خلقه من نيب مرسل ، أ و كتاب مزنل ، وأ حداث تتابع عليم 

ة قامئة  أ و جحة الزمة ، أ و حمج 
(33)

. 
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(2) 
اكنت الشمس عىل وشك املغيب وقد بدت دمراء دمراء كعني تسح  

مساء ذات اليوم دموعًا ثقااًل ، ونرش املساء س تائره الرمادية فوق ال رض . 

اإىل بس تان ادلابديب حيمل معه بعض ال طعمة لدلفاعي  الطيبعاد احلاج 

وعلب الس ياكر اليت طلهبا حاماًل معه ما مسعه من أ خبار حول ما جرى يف 

ايل ليةل هذا اليوم الثقيل املتلبد بغيوم احلزن وال نني الثنيت عرشة أ رسة من أ ه

 حبة .الهويدر ، فضاًل عام رشخه يف مشاعر ال قرابء وال صدقاء واجلريان وال  

منساًل من خلف املنازل مبحاذاة ّنر العناب ،  الطيبدلف احلاج 

لينعطف ميينًا صوب ادلابديب ، فدخل والبسمة تس بقه حبثًا عن ذكل الرجل 

العنيد . توجس خيفة ، فادلفاعي ال أ ثر هل البتة !. ترى أ ين حل به ادلهر ؟ 

وك ن عقارب  هل قبضوا عليه !؟ قىض شطرًا من الوقت حبثًا عنه بصمت ،

ساعاته توقفت . جلس خائر القوى حتت جشرة لميون كبرية طويةل العمر ، مث 

مسك عودًا وبدأ  خيط عىل ال رض أ س ئةل حائرة مثقةل بقلق هاليم . مرت 

نص ساعة عىل أ يب عامر وهو عىل هذا احلال حىت مسع الرتحيب من ادلفاعي 

 . ابحلاج الطيبقائاًل : مرحبًا 

وابن عليه الارتباك وادلهشة ، ومل يامتكل نفسه ،  الطيبفزع احلاج 

مث قفز سؤاهل اذلي جر  معه مهوم حريته وقلقه : أ ين كنت حبثت عنك يف 

 شربًا شربًا ومل أ جدك ؟ أ ين كنت بربك ؟البس تان 

حضك ادلفاعي وقال أآسفًا : كنت متسلقًا جشرة التني القريبة من 

الليوان 
(34)

ليك . تقبل خائفًا أ ترقب ، وما أ ن اطم  أ نت نفيس حىت نزلت اإ

أ سفي فهؤالء ال يردعهم عن اخلسة ، والنذاةل رادع ،وال مينعهم من الغدر ، 

 واخليانة مانع ،مث سأ هل : ما ال خبار ؟  وهل جلبت معك الس ياكر ؟.
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: دعين اسرتجع قواي أ واًل ، وخذ ما جلبته كل من  الطيبقال احلاج 

ذلي انهتى  قبل بزوغ الشمس هذا طعام ، وس ياكر حىت نمكل حديثنا ا

 اليوم .  

بعد تناوهل للطعام ورشبه للشاي سأ ل ادلفاعي والس ياكر بيده ،  

عامل منتظرًا حتفه :  لكن ادلين حتول اإىل مقدسني تتبعهم الناس من غري اإ

للعقل اذلي وصفته ، فصار من ينتقد هؤالء ، أ و يبني بعضًا من سلوكياهتم 

الل ، يرىم ابلفسوق ، والضاليت تتقاطع مع ما يقوهل ادلين اذلي يعتنقونه 

 والزندقة ، والكفر . فهل يصح ذكل اي حاجنا ؟

ال  أ ن  ال مه : هناك  الطيبقال احلاج   العديد من املداليل للمقدس ، اإ

بيهنا ما تعارف عليه الناس من أ ن ه )التعايل عن النقد( ومع ى ذكل أ ن  املقدس 

بطال معطياته ، سواء اس تطعنا وعيه لكنه  يف ادلائرة ادلينية ال ميكن نقده أ و اإ

درااكً عقالنيًا من ال ول ،  هه وندركه اإ ذا قال النيب مل يقنعنا ، أ و أ ننا مل ن عه صىل فاإ

قامة الصالة مخس مرات يف اليوم ، فهذا  هللا عليه وأ هل وسمل ـ مثال ـ : عليمك اإ

أ مر قد ال نعي مربراته ، وال نفهم طبيعته ، ولهذا ال جمال للحديث عن 

لزام أ و عدمه ؛ ل ن  املفروض أ ن املعطيات  قناعاتنا بصوابية هذا الوجوب واالإ

ا صائبة أ و غري اليت بررت هذا الوجوب مل  تتضح لنا بعد ، يك حنمك عليا بأ ّن 

، وال نعي حنن صائبة ، وعىل اخلط عينه ، أ ن خيربان النيب بأ نه رأ ى العر  

ما هو العر  وعيًا عقالنيًا ، ففي هذه احلاالت علينا التصديق والتسلمي ، 

مقدسًا يف ادلين ، أ ي أ ن ه يتعاىل يف  صىل هللا عليه وأ هل وسملهذا ما جيعل النيب 

قوهل وسلوكه عن النقد ؛ فال ميكننا نقده حىت لو مل نقتنع قناعة عقالنية مبا 

يقول ، بل قناعتنا تنبع من كونه مقدسًا ، ولو ال ذكل ملا اقتنعنا ، فضاًل عن 

ال  أ ن ه يبق  حمدوداً  اً ، وأ فقه نري   ةً كون عقلنا همام اكنت مداركه واسع ،  ، اإ

 واحملدود ال ميكن أ ن حييط ابلالحمدود والالمتنايه كام تعمل ذكل أ كيدًا .
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طيب . طيب . لو سلمنا جداًل مبا تقول ، فهل ينسحب هذا عىل ك 

يسخر من ذكل ، مث اسرتسل : هل  رجال ادلين ؟ قال ذكل ادلفاعي وحاهل

لهىي ، واكن تعمل أ ن  ال اكرسة ملوك الفرس يدعون أ ن ه جيري يف عروقهم دم اإ 

ليم ك لهة ، ويعتقدون أ ن يف طبيعهتم شيئًا علواًي مقدسًا ،  الفرس ينظرون اإ

فاكنوا يكفرون هلم ، وينشدون ال انش يد بأ لوهيهتم ، ويروّنم فوق القانون 

وفوق الانتقاد وفوق البرش ، ال جيري امسهم عىل لساّنم ، وال جيلس أ حد 

نسان ، وليس الإنسان حق يف جمالسهم ، ويعتقدون أ ن  هلم حقًا عىل  ك اإ

ن ام هو صدقة ات نعميهم وفتعليم ، وأ ن  ما يرخضون ل حد من فضول أ مواهلم  اإ

ال  السمع والطاعة ،  وتكرم من غري اس تحقاق ، وليس للناس قبلهم اإ

وخصوصًا بيتًا معينًا هو )البيت الكيا ي( فاكنوا يعتقدون أ ن  ل فراده وحدمه 

بوا اخلراج ، وهذا احلق ينتقل فيم اكبرًا عن احلق أ ن يلبسوا التاج وجي 

اكبر ... فاكنوا يدينون ابملكل والوراثة يف البيت املاكل ال يبغون به بداًل ، وال 

ذا مل جيدوا يف هذه ال رسة كبريًا ملكوا عليم طفاًل ،  يريدون عنه حميصًا ، فاإ

مرأ ة ، فقد ملكوا بعد شري  ذا مل جيدوا رجاًل ملكوا عليم اإ ويه ودله أ زدشري واإ

وهو ابن س بع س نني ، وملكوا فرخ زاد خرسو ابن كرسى وهو طفل ، 

وملكوا بوران بنت كرسى ، ومل خيطر بباهلم أ ن ميلكوا عليم قائدًا كبريًا ، أ و 

رئيسًا من رؤساهئم مثل رس مت وجاابن وغريهام ؛ ل ّنم ليسوا من البيت املليك 
(35)

 . 

بريق الشاي قدحني  الطيبقال احلاج   مبتسامً بعد أ ن سكب من اإ

هلام وقلياًل من السكر : تفضل اي أ اب قامس ارشب الشاي ، فأ نت حتب رشب 

الشاي كام أ عمل ، ودعين أ وحض كل ما قد لبس عندك من سامعك ، أ و 

 تصورك ملسأ ةل التقديس اليت جيهلها الكثري من املتدينني . 
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ن  ما ذكرته عن الفرس موجود يف ا دلايانت ال خرى ، ففي ادلاينة اإ

الهندية قدسوا بوذا ، وادلاينة املرصية قدسوا ملوك الفراعنة ، وكذا احلال يف 

اليوانن والرومان ، وصواًل اإىل ادلاينة املس يحية ، اليت ظهرت بشلك جيل 

يف )كتاهبم املقدس( ، فالقداسة والتقديس لكمتان مرتادفتان عند النصارى ، 

ة واحدة يف اللغتني اليواننية والعربية ، وقد وردت لكمة وهام ترمجة للكم

)مقدس( مبش تقاهتا اخملتلفة أ كرث من س امتئة مرة يف ذكل الكتاب 
(36)

 . 

قاطعه ادلفاعي متسائاًل : وعندمك يف االإسالم أ ال يوجد تقديس 

 لل شلاص ؟ أ قصد العلامء مثاًل ؟

برأ سه حبركة رسيعة وتوتر واحض قائاًل : ال . ال  الطيبهز  احلاج 

أ بدًا . يف الرشيعة االإسالمية ال يوجد تقديس ل شلاص ، وال يوجد نص 

يأ مر بتقديس أ شلاص همام اكنوا . نعم ورد أ مر الطاعة ل ولياء هللا س بحانه 

ذنه ، وقد  ْن اكنوا يأ مترون بأ مر هللا س بحانه ويرشعون ابإ وتعاىل واتباعهم ، اإ

 ، فيقول تعاىل ر من اتباع ال شلاص اذلين مل يأ مر ابتباعهم أ و طاعهتم حذ  

ڤ  ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ 

 چڦ
(37)

 . 

ن  املقدس الوحيد هو هللا س بحانه ، فهو املقدس وهو القدوس ،  اإ

س ؛ ل ن ه الكم هللا س بحانه . أ ما ال نبياء والرسل  وال مئة والقرأآن العظمي مقد 

منا يضًا ، وهذا التقديس اذلي يتصل هبعليم السالم فهم مقدسون أ   م اإ

ليا ، وحثوا  لفكرهتم اليت دملوها ، فالتقديس هلم تقديس للمعا ي اليت دعوا اإ

عليا ، فضاًل عن عصمهتم من اخلطأ  اليت أ عطت طابع التقديس والطهارة 

االإسالم ليس دين والزناهة ، وك ما حتمل لكمة )مقدس( من مع ى ، ف

 عبادة الشخصية ، أ و تقديس ال شلاص . 
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رد عليه محمد ادلفاعي : استرشت يف جممتعنا ظاهرة )تقديس العلامء( 

هؤالء العلامء اذلين تدار هبم العجةل الفقهية عىل ـ مما رصف أ ذهاننا اإىل أ ن  

وجه اخلصوص ـ والرضوخ عند الكهمم وعدم مناقش هتم يف املسائل 

ات والتسلمي الفكري والعميل املطلق هلم . وقد وصل ال مر برجال والاس تفتاء

ادلين يف ك جممتع وعقيدة بتبين مشاريع دينية اخرتعوها ل نفسهم ومسوا 

آية هللا  أ نفسهم مبسميات متنوعة اكلبااب واحلرب واحلاخام والفقيه واالإمام وأ

ثل هلل يف واملفيت والش يخ وادلاعية ليصدق بعدها رجل ادلين نفسه أ ن ه مم 

آرا ه الشخصية اإىل ترشيعات دينية لهـــــا ؤ ال رض ، بل وخليفة هل ، فتتحول أ

لهىي نفسه قدس ية الترشيع االإ
(38)

هناك قسم اثلث من مسميات ))وكذكل  . 

ذا اكن  خاطئرجل ادلين ومصطلحاته املس تعارة من القرأآن كامتيز  . ال أ عرف اإ

آية هللا( اذلي  أ حد رجال ادلين فكر يف احلمكة من اس تعارته مكصطلح )أ

آن ــــات هللا ، فضاًل عن الآيـــــيشمل ك خملوق  ((ية املتلوةــــ ات القرأ
(39)

. 

وال مل يعترص جسمه النحيل ، فقال : ما  الطيبأ ومأ  برأ سه احلاج 

ابلنس بة املعصوم  همتقوهل حصيح جدًا ؛ ل ن تقديس الفقيه انبع من تقديس 

فهم أ خف وطأ ة يف التقديس لرجال ادلين ، ما للش يعة ، أ ما بقية املسلمني 

جامع املسلمني ، ولو  خال فرقة الوهابية اليت يه خارج نطاق االإسالم ابإ

 تتبعت اترخي هذه الفرقة ومالبسات نشوهئا لتبينت صدق قويل .

الفرق بني االإمام املعصوم كام  هل ادلفاعي : هل ميكن أ ن توخض يلسأ  

مسيته ،وبني العلامء املوجودين يف الوقت احلارض ، فأ ان ال أ رى فرقًا يف ذكل ؛ 

 ل ن  الناس تطيع وتتبع العلامء كام نسمع ونرى .

قائاًل : يف احلقيقة أ نت تعمل بأ ن  أ غلب  الطيبأ جابه من فوره احلاج 

، وهؤالء م تسمية )العوام( الناس مه من الناس البسطاء اذلين يطلق علي

ا يه ادلين  آراء العلامء عىل النصوص الرشعية ابعتبار أ ّن  غالبًا ما يقدمون أ
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يقينًا ، ويه ليست كذكل بنص عبارة العلامء يف رسائلهم الفقهية ، فلو 

س تجدها تؤكد عىل أ ن  الاجهتاد  راجعت أ قوال العلامء يف تعريف الاجهتاد

 ابحلمك الرشعي وليس اليقني .بذل الوسع يف حتصيل الظن 

ابن التعجب عىل وجه ادلفاعي فسأ هل قائاًل : هل كل أ ن تذكر يل 

  بعضًا من هذه التعريفات حول الاجهتاد ؟

مومئًا برأ سه : نعم . نعم . خذ مثااًل عىل ذكل  احلاج الطيبقال 

 التعريفات الآتية :

 فه العالمة احليل ت نظر ، فامي ه : هو اس تفراغ الوسع يف ال 726عر 

هو من املسائل الظنية الرشعية ، عىل وجه ال زايدة فيه ... ول ن  

منا يفيد الظن الاجهتاد اإ
(40)

 . 

 ف ه : هو اس تفراغ الوسع لتحصيل 940ه احملقق الكريك تـــــعر 

الظن ابحلمك الرشعي 
(41)

. 

 فه ابن الشهيد الثا ي ت ه : هو اس تفراغ الفقيه وسعه يف 1011عر 

حتصيل الظن حبمك رشعي 
(42)

. 

قال ادلفاعي : برصاحة أ ان أ رى أ ن  : ))هذه املسأ ةل حباجة اإىل تفكيك 

املنظومة الثنائية االإسالمية املتوارثة ، والنظام املعريف املتوارث ، ووحدات 

هذا النظام اليت أ صبح بعضها من الثوابت الثقافية واملذهبية ، فالتقليد اذلي 

ي اجملمتع ودوره ادليين ـ ميثل جزًء من هذا النظام عىل عالقة جوهرية بوع

اثرات سطحية ومالحظات  الثوري ـ الس يايس ، وهو جزء مل حيظ سوى ابإ

فوقية ، ال تكشف عن عق االإشاكليات اليت ينطوي عليا يف اإطار الوعي 

اجملمتعي ـ املعريف ادليين ـ وتوادل هذه االإشاكليات مع مرور الزمن وتطور 
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اليت يه عىل عالقة مع ثنائية الاجهتاد ـ  احلياة ، ال س امي يف ادلائرة الش يعية

التقليد ، أ كرث من ادلائرة السنية اليت توقفت فيا حركة الاجهتاد بصورة 

ن  التجس يد الواقعي لناظمة التقليد املذهبية يف النظام  اإطالقيهليست  . اإ

املعريف الش يعي واالإساليم املتوارث ، حتولت اإىل حاجز حقيقي بني اجملمتع 

االإسالمية املطلوبة يف الكثري من ال حيان ، فقد حول التقليد هذه واملعرفة 

املعرفة اإىل معرفة تلقينية جاهزة بعيدة عن احليوية والتفكري والتساؤل والتعلمي 

املنتظم والتكوين الفقهىي املتناسق واملتاكمل لالإسالم . حتولت انظمة التقليد 

ة بني العامل التقليدي واملفكر اإىل أ داة للتسطيح والتجهيل واالإتاكلية واملامرس

الثوري التغيريي االإصاليح الفاعل وبني غريه من العلامء املتحجرين ، أ و 

أ ولئك املتظاهرين ابلقداسة (( 
(43)

  

رد احلاج الطيب : أ تفق معك يف بعض مما قلته ، وأ ختلف يف البعض 

 الآخر .

 وكيف ذكل .قال ادلفاعي : 

هلم رؤيتان ، بعضهم يرى ء أ عىل هللا مقاهمم ل ن  العلامأ جابه احلاج الطيب : 

ويعمل عىل وفق ما تقول ومن أ مثلهتم الس يد محمد ابقر الصدر سلمه هللا ، 

ومهنم من ال شأ ن هل فامي ذكرته ، ومه ال غلب ، ويف ك ال حوال ، فاإن  

اعامتد املقدل عىل ذاتيته يف حتصيل ال حاكم الرشعية بعيدًا عن العامل 

 ه خرط القتاد .املتخصص دون

سأ هل ادلفاعي : كثريًا ما أ مسع عن هذا الس يد محمد ابقر الصدر . يقال أ ن ه 

أ سس حزب ادلعوة االإسالمية ويتب ى العمل الس يايس خالفًا ملهنج العلامء كام 

 هو معروف .

من كونه  الس يد محمد ابقر الصدروما يشاع عن ال ال . ليس ال مر كام تقول 

مؤسسًا ، أ و زعاميً ، أ و مرجعًا حلزب ادلعوة فهذا غري حصيح 
(44)
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ي هل أ بو  ن  أ شد  املهمتني بتأ سيس حركة اإسالمية عاملية هو عبدالصاحب ْدخ  اإ

عصام ، وصديقه محمد هادي الس بييت ، والس يد الصدر اكن حيرتم 

عبدالصاحب دخيل كثريًا ويقدمه عىل نفسه يف ادلخول واخلروج 
(45)

، مث  

ابتسم احلاج الطيب وأ مكل : هل تعمل اي أ اب قامس أ ن  أ اب عصام شديد 

، وأ خذ الشلك التنظميي منه وصريه االإجعاب ابملس توى التنظميي حلزبمك 

شالًك تنظمييًا حلزب ادلعوة ؛ ل ن  احللقة يف حزب ادلعوة تتكون من مخسة 

الهرمية ، تش به التنظمي  أ عضاء يرأ سها مرشف ، واللجان احمللية وبقية اللجان

يف احلزب الش يوعي 
(46)

 . 

هبت ادلفاعي ومتالكته ادلهشه قائاًل : من أ ين كل هذه ال رسار ودقة 

املعلومات !؟ قهقه احلاج الطيب وقال : ك نك مل تسمع بأ ن العراقيني يقرأ ون 

  املمحي .
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 صدى ال مايسمن   

(1) 
اندي نقابة املعلمني حبشيشها ال خرض النامئ مرسحًا فاعاًل  ةاكنت ساح

،  الناسمن  وغري متجانس ودوائر جلسات جتمع خليطًا متجانساً  ، ملربعات

غداقها  ال  يف اإ ا ال تفلح اإ وبأ زايء متنوعة . حتاول أ قدا  امخلر توحيدها . بيد أ ّن 

دها أ جراس  تنشوة السكر ، وفلتا اخليال ، وأ حالم يقظة  رسعان ما تبد 

ك ّنا صوت الناعي ملوت من ، الواقع اليت تدق بني الفينة والفينة ال خرى 

تكل سكوت احلقيقة ، أ و حقيقة السكوت . ما بني مات ، وفوت ما فات ، 

ر يف نقشها هناك ، أ و يف تتبلرت أ قدا  امخل يه معامل اللوحة الفنية اليت

ادي شبية هبا ، ولسان حالها يرص عىل زهوها اذلي نقشه نو ساحات 

 ش يطان شعر أ يب نواس
(47)

 يف قوهل : 

ر  ابليـــــاسه ـــاذيل مبالم  م  ـــــاي ع حْي انةه الاكسه ــــــفلْست  أ قله   ع  عن ر   

ة  ــــاعد  العذل  عن قليْب عىل ثهق  ـــتب  اعد بني الوْرده والآسه ـــــــا تبــــــمك 

ن  امل ــ زاج  ل  ــــــاإ انهق هاــــ لٌْف ، ي ع  ها اإ  ايك ق ْبةل   احلايســـــه طْعٌم حي  ـــــوفي 

اسه فارْشْب  ندميي عىل العيننْيه والر  اته ابلاكسه   ت ْفتحه الذل   كذاك  ، واس ْ

ْسواىسه  وغن ين قــــــد أ جــــاب  العود  شائهق ه هك  الن ـــاى  م ى ه بعض و   وحر 

ه   اي ح  ــــــاره قد أ ْعي ْت ق واده قهد  النـ  م  ذا شئْت  من قلىب مبقيــــاس   اْقبهْس اإ

 

اكن محمد ادلفاعي يمتزي عن غريه بوسع طاولته وجلسائه ممن يتوق 

لسامعه يتحدث عن الفلسفة والتطور والنضال والتقدم ، والوطنية والبناء ، 

والس ياسة ، ومفردات كثرية حبديث ش يق يس هتوي سامعيه اذلين يش نفون 

نصاهتم ، والتوق لعزف وصفه املتجدد يوميًا عىل  أ ذان فكرمه ، وتالبيب اإ
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 أ نغام امخلر ونسامئ ّنر اتمرا اذلي تفصهل عهنم بساتني امحلضيات والنخيل .

يف عامل يعزف فيه عصري شفاف رائق يدب يف الرؤوس كدبيب النل لتحلق 

 النفوس يف عوامل مسحورة زاخرة ابل حالم .

أ ن  دارون ش يوعي ، من ال خطاء الشائعة  اكن حيدهثم أ حيااًن بقوهل :  

وأ ن  نظريته يه من نظرايت الش يوعية ، ابعتباره عامل طبيعيات ، هذا خطأ  

أ ول . فدارون در س الطب يف جامعة أ دنربه ، ودر س الالهوت يف جامعة 

اكمربيدج ، مث اس توىح فكرته ال ساس ية عن الرصاع البيولويج من أ جل 

لساكن ، وطب قها عىل عامل البقاء من أ حباث مالثوس الرأ ساميل يف زايدة ا

احليوان . وقد دافع عن نظرية دارون ذاهتا الش يوعيون وحدمه ، بل دافع 

عهنا اثنان من أ اكبر مفكري الرأ ساملية : توماس هكسيل يف انلكرتا ، وهيجل 

يف أ ملانيا . لكن اس تنتاجات ومعطيات علوم دارون تطابقت يف جوهرها يف 

اخلطأ  الثا ي جاء من اعتبار اكرل ماركس س ية . ية املطاف مع العلوم املارك ّنا

ك ن ه امللحد الوحيد ، أ و أ ن ه املسؤول عن اإحلاد امللحدين . ومل يأ خذ أ حد من 

أ ولئك املتقولني أ ن  املاركس ية يف الرشق خصوصًا ، مل تروج االإحلاد يف براجمها 

ذا وضع أ حد اكرل ماركس عىل مقة امللحدين ن ه  وال يف سلوكها العميل . واإ ؛ فاإ

يف واقع تأ ليفه ال يأ خذ سوى مرتبة ضئيةل يف االإحلاد أ مام من س بقوه وحلقوه 

من املفكرين والفالسفة الرأ سامليني والكنس يني الغربيني . . ابتداًء من )بيري 

ابيل( و)أ س بينوزا( يف هولندا مرورًا مبئات الفالسفة واملفكرين يف أ ملانيا 

يطاليا ، وصوالً  اإىل صاموئيل بتلر يف روايهتا املعروفة  وفرنسا وانلكرتا واإ

بعنوان )طريق ك البرش( ، بل حىت ابلنس بة لشكس بري اذلي أ ورد قواًل 

ذ قال :  حلاداًي يف مرسحية املكل لري عىل لسان جلوسرت ، اإ اإن  مثلنا اإ

ابلنس بة لل لهة مثل اذلابب ابلنس بة لل طفال ، فهذه ال لهة تقتلنا يك تتسىل 

. وهو قول واحض االإحلاد ، وال  تسىل هؤالء ال طفال بقتل اذلابببقتلنا مثلام ي 
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يشء خيفف من وطأ ته سوى استبداهل لكمة )ال لهة( بلكمة )هللا( . عىل 

نسان واع . احلقيقة أ ن  ادلين  العموم ال بد من جتن ب سوء الفهم من قبل ك اإ

،  يف جوهره مشاعر نبيةل جييش فيا صدر االإنسان جتاه أ خيه االإنسان

ا  ّن  ا فرضية املاركس ية ال ساس ية ، فاإ نسان . أ م  والش يوعي بلك احلاالت هو اإ

ترى أ ن  نشوء اجملمتعات العلامنية القامئة عىل العمل والتكنولوجيا هو الاجتاه 

 احلمتي للتطور التارخيي.  

ه يف الفكر قائاًل : أ مل يضطهد الش يوعيون نئه اذلين خيالفو امسأ هل أ حد ند

 بعض بدلاّنم اليت تنضوي حتت مجهورايت الاحتاد السوفييت ؟املسلمني يف 

تناول ما تبق  يف قد  امخلر اذلي اكن بميينه ، وبعدما أ عاده وسكب جرعًة 

لسانه يف الرد عىل ب ق ابتسم وحل  بعد حني علها تنتظر ري ه لها اأ خرى ج

 ين عىل ندمائه قائاًل :دمي موزعًا نظرات حدقتيه اخلرضاو تساؤل هذا الن

حلادية ادلوةل الش يوعية هو أ ن يترضر املسلمون  الافرتاض الطبيعي يف كون اإ

عرشات املاليني من املسلمني ، وال أ نكر يف تكل ادلول الشاسعة اليت تضم 

حقيقة معاانهتم يف تكل ادلول من اضطهاد ادلوةل السوفيتية نفسها ، لكن  

ن ام ب  سبب غياب ذكل مل يكن بسبب اإسالمية هؤالء املترضرين ، واإ

ا يف تطبيق نظام احلمك كام يه معاانة املس يحيني يف روس يا م  ا ادلميقراطية نوع

وأ رمينيا وغريها مما يكرث فيا املس يحيون هذا من انحية ، ومن  وبيالروس يا

م اذلي جاء 1917انحية أ خرى متع ن يف نداء لينني املوجه للمسلمني عام 

عتقداتمك ومؤسساتمك ، من الآن اي مسلمي روس يا : لقد أ صبحت م  ))فيه : 

فصاعدًا ، حرة ال تنهتك . اي مسلمي الرشق : نعلن لمك أ ن  املعاهدات الرسية 

املعقودة بني القيرص املعزول ودول أ خرى فامي يتعل ق ابحتالل القسطنطينية 

ل رايض العامثنية أ لغيت ومزقت . ونعلن كذكل أ ن  املعاهدة املتعل قة بتقس مي ا

 ((فتقد مزقت وأ تل
(48)

. وقد ع ى هذا النداء بكشف معاهدة سايكس  
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بيكو ، ويه من أ خطر املعاهدات الاس تعامرية اليت مزقت الوطن العريب . 

والسؤال هنا : أ ال يقودان منطق هذا النداء أ ن  ادلوةل الش يوعية ال وىل يف 

مرحلهتا ال وىل قد انرصت حقوق الشعوب االإسالمية الفقرية ؟
(49)

. 

ندميه اذلي حياوره قائاًل : لكننا مل نسمع ملسمل ما أ ولكت هل وظيفة قاطعه 

هممة ، أ و مسح هل بأ ن يكون يف املواقع املتقدمة للعمل الس يايس مثاًل يف 

 ادلوةل الش يوعية اليت تتلكم عهنا ، وتنسب لها هذا الوصف امجليل؟

خان بعد أ ن أ شعل س ياكرًا جديدًا منتش يًا ابمخلرة ودابتسم مرة أ خرى 

الساكئر املتبادلني لوظيفة تناوهل هلام يف مثل هذه ال مس يات وأ جابه قائاًل : 

م 1917ابس تثناء أ ذربيجان ، مل يكن هناك من بالشفة مسلمني قبل فرباير 

، ومع ذكل ، قبلت عضوية ماليني من ال شلاص ، معظمهم من قداىم 

ما بني فرباير يس املناضلني الوطنيني الرادياكليني يف احلزب الش يوعي الرو

م . بعضهم انضم اإىل احلزب 1920ب ال هلية عام م وّناية احلرو1917

بشلك فردي ، والبعض الآخر أ ىت من احلزب الش يوعي الرويس )البلشفي( 

كتنظاميت س ياس ية اكمةل . ومن بني هؤالء اكن هناك حزب )االإرادة 

Hummet اليساري  ( ال ذربيجا ي ، وحزب أ وردا الاكزاخس تا ي ، واجلنا

آس يا الوسط  وجد البلاريون Milifirkaالملييل فرقة ) ( القرمية ، ويف أ

ذ  والكييفيون الش باب اذلين مل يكن دلهيم سوى مفهوم عامئ عن املاركس ية ، اإ

ن  اذلين التحقوا ابحلزب الاجامتمل يكن هيمهم مذههبا  عي والاقتصادي . اإ

ة دون أ ن مينعهم ذكل من الش يوعي من هؤالء تبنوا املاركس ية كعقيدة رمسي

البقاء أ وفياء لوالءاهتم الوطنية القدمية . ومل تكن الش يوعية دلهيم سوى 

وس يةل لتحقيق طموحاهتم يف الاس تقالل اذلايت ، أ و التحرر ، أ و املساواة 

 تكتيكعىل أ قل تقدير . بعبارة أ خرى ، مل يكن ارخراطهم يف احلزب سوى 

، ومع ذكل ينبغي الاعرتاف أ ّنم ، وقد  ايدلوجياس يايس ، وليس الزتامًا 
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أ صبحوا ش يوعيني ، اكنوا يترصفون كامركس يني حقيقيني وليس فقط كرفاق 

طريق . وقد اكن أ مه منظري الش يوعية الوطنية االإسالمية ينحدرون من 

أ صول تنمتي اإىل مجيع مناطق الاحتاد السوفييت من أ مثال ) سعد سلطان 

براجميوف ( و)اكملذ م1939ــ  1880علييف  ( من م1938ــ  1887ان اإ

)أ دمد ابيرتسون و م(1938ــ  1894)تورار ريسكولوف و، تتار الفولغا 

م( من 1932ــ  1869)عيل بواكينيكوف و م(1937ــ  1873

م( من أ وزبكس تان 1938ــ  1896اكزاخس تان ، و)فايز هللا خودجاييف 

   م( .1933ــ  1870، و)انرميان انرميانوف 

مه يلهب مشاعر جلسائه حبًا هل ، وتأ ثرًا مبا يتبناه من اكن س يل الك

فكر  تتسابق معامله متدفقًة من بني ثنااي منطقه ، وجلام قياده تنفرد به رمقات 

سط اصطاكك ال س نة خوفًا من ين ، وابتسامته الهادئة يف و او عيناه اخلرض 

خمالب ال هجزة القمعية اليت برعت يف اصطياد معارضيا ، والس امي 

الش يوعيني . بيد أ ن ه اكن ال يبايل لهذه اخملالب أ لبتة ، وذلا مل تس تدر رقبته 

يومًا صوب الميني ، أ و اليسار ، ومل تظهر عىل قسامت وهجه الطويل الصامد 

غري البسامت والهدوء والسكينة . اكن مؤمنًا مبا يرى ، ومدافعًا عام يريد حد 

ت اليت اكنت بني املدة واملدة عىل الرمغ من رعد املالحقاالنلاع وزايدة 

ال خرى ، وبعض الاعتقاالت واملبيت خلف قضبان سلب االإرادة واحلرية 

   يف جسون احلمك ادلكتاتوري .
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(2) 

ذكل الشاب البعقويب ذو اجلذور املندالوية ، اكن حيمل بلقائه ذات يوم 

املعلمني ،  ة، وها هو اليوم جيلس معه عىل طاوةل امخلر يف حديقة اندي نقاب

. سأ هل متلهفًا الإجابته عن مع ى  عدة مراتويف أ ثناء ذكل اللقاء اذلي تكرر 

لكمة دايلكتيك اليت اكن يسمع هبا كثريًا وهو من أ شد املعجبني ابلفكر 

، وومسه ، كعادته ذكل الضارب بأ طناب ش يوعيته يف رمسه  الش يوعي .

معامل وهجه قائاًل : تأ يت لكمة  ربه أ جابه والابتسامة متاز  الرقة واحلنان يفخمو 

الاغريقية، وتعين اجملادةل ، أ و املناقشة . ويف  Dialigo دايلكتيك من

العصور الغابرة اكن ادلايلكتيك فن التوصل اإىل احلقيقة عن طريق كشف 

التناقضات يف جمادةل الغرمي ، والتغلب عىل هذه التناقضات . واكن مثة 

اعتقدوا أ ن  كشف التناقضات يف الفكرة وتصادم فالسفة يف العصور القدمية 

 ال فاكر املتناقضة هو أ فضل وس يةل للتوصل اإىل احلقيقة .

قال الشاب البعقويب امجليل بعد أ ن سال لعاب مسعه للمزيد : هل كل 

 قطب ال ساس ية لل سلوب ادلايلكتييك املاركيس ؟ أ ن تصف يل املعامل

حاجبيه وجتعدت جبته قلياًل خمفيًة اس تغرااًب واستناكرًا رسعان ما  ادلفاعي

اختفت لترشق من ذكل الوجه اإرشاقته املعهودة ابالبتسامة ادلامئة ورا  

جابته قائاًل : املادية ادلايلكتيكية يه : النظرة العاملية للحزب  يرسد هل يف اإ

ن ّنجها دراسة الظواهر املاركيس اللينيين ، وتدع  املادية ادلايلكتيكية ؛ ال

املادية التارخيية يه امتداد مبادئ و  .الطبيعية وأ سلوهبا ، وتفهمها دايلكتيكياً 

املادية ادلايلكتيكية يف دراسة الظواهر الاجامتعية ، وتطبيقها عىل احلياة ، 

عندما يصف ماركس واجنلز أ سلوهبام ادلايلكتييك، يشريان  .واجملمتع واترخيه
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ابعتباره الفيلسوف اذلي صاغ املعامل الرئيسة لدلايلكتيك ، عادًة اإىل هيغل 

وهذا ال يعين أ ن  دايلكتيك ماركس واجنلز متطابق مع دايلكتيك هيغل. فقد 

أ خذا من ادلايلكتيك الهيغيل نواته املعقوةل انبذين قرشته املثالية ، وطوراها 

ن أ سلويب ا)):  يقول ماركس .أ بعد من ذكل ليك يضفوا عليا صبغًة علمياً 

، بل هو نقيضه  ادلايلكتييك ال خيتلف عن ادلايلكتيك الهيغيل وحسب

املبارش. فهيغل حيول علية التفكري اليت يطلق عليا امس الفكرة اإىل ذات 

مس تقةل، وأ ّنا خالق العامل احلقيقي، وجيعل العامل احلقيقي جمرد شلك خاريج 

كل، ليس املثال سوى ظاهري للفكرة. أ ما ابلنس بة يل، فعىل العكس من ذ

 .((العامل املادي اذلي يعكسه ادلماغ الانسا ي ويرتمجه اإىل أ شاكل من الفكر

سأ هل ندميه مرًة أ خرى : دلى وصف ماركس واجنلز ماديهتام يشريان عادة اإىل 

ال أ ن  هذا ال يعين  فويرابخ ابعتباره الفيلسوف اذلي أ عاد املادية اإىل صواهبا، اإ

مفا تقول يف ذكل أ س تاذان  ز متطابقة مع مادية فويرابخ.أ ن  مادية ماركس واجنل

: يف الواقع أ خذ ماركس  وهو يتناوب رشب امخلر والس ياكر أ جابه مرسعاً  ؟

ادلاخيل وطوراه اإىل نظرية املادية العلمية  واجنلز من مادية فويرابخ لهبا

خ، ولو أ نه . حنن نعمل أ ن  فويراب املثالية ادلينية االثنية الفلسفية ونبذا قرشهتا

اكن ماداًي ابل ساس، لكنه اعرتض عىل امس املادية. وقد رص  اجنلز أ كرث من 

ساس املادي، فقد بقي مكباًل ابلقيود فويرابخ عىل الرمغ من ال    مرة أ ن  

ف  املثالية التقليدية، وأ ن  املثالية احلقيقية لفويرابخ تظهر بوضو  حاملا نتعر 

الطريقة ادلايلكتيكية يف الفكر، امتدت فامي  هذه . فلسفته عن ادلين واالثنية

، وتطورت اإىل الاسلوب ادلايلكتييك لتفهم  بعد اإىل الظواهر الطبيعية

، الاسلوب اذلي يعترب الظواهر الطبيعية يف حركة دامئة وتطرأ  عليا  الطبيعة
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، ويعترب تطور الطبيعة نتاجا لتطور الظروف يف الطبيعة  تغيريات دامئة

 .عل املتبادل بني قوى الطبيعة املتضادةنتيجة التفا

نظر الشاب البعقويب لساعته اليت أ شارت عقارهبا للساعة العارشة 

والنصف مساًء ، وبني حريته يف تأ خر الوقت ، وشوقه ملعرفة املزيد من هذا 

هبدوئه اذلي يطرب شفاه العط ى راًي وحالوًة ، املعني الفكري املتدفق 

يف سامع املزيد ، فسأ هل بعد أ ن عب  الك س  فكرس جخهل واستسمل لطمعه

املعامل ال ساس ية لل سلوب  ابلبرية املثلجة قائاًل : هل الميكن أ ن توحض يل

 ؟ ادلايلكتييك املاركيس

أ شعل س ياكرًا جديدًا ذكل ادلفاعي واس تنشق مهنا عدة مرات ما بني 

ذلي انل تناوهل جرعات امخلر الثلجي وغار يف حدقيت ذكل الشاب البعقويب ا

جعابه ل س ئلته الواعية املتنوعة ، فقال هل وهو يدير حبات املس بحة اليت  اإ

ن   ترتاقص بلني أ انمهل عندما يسهب يف االإجابة ، أ و يرسد حديثًا طوياًل : اإ

 : املعامل ال ساس ية لل سلوب ادلايلكتييك املاركيس يه

الطبيعة تراكامً عرضيًا : عىل العكس من امليتافزييق، ال يعد  ادلايلكتيك أ والً 

من ال ش ياء، أ و الظواهر، وال ترتبط اإحداهام ابل خرى، أ و منعزةل ومس تقةل 

هام كيااًن لكيًا مرتبطًا ارتباطًا ال ينفصم لتكون  اإحداها عن ال خرى، بل يعد 

فيه ال ش ياء ، والظواهر مرتبطة ارتباطًا عضواًي وتعمتد اإحداهام عىل ال خرى 

 .رىوتقرر اإحداهام ال خ

ذا اثنياً  نه ال ميكن فهم أ ية ظاهرة طبيعية اإ : عىل وفق ال سلوب ادلايلكتييك فاإ

أ خذت بذاهتا، منعزةل عن الظواهر احمليطة هبا اإىل حد أ ن  أ ية ظاهرة يف أ ي 

ذا مل ت درس ابلرتابط مع  جمال من الطبيعة قد تصبح عدمية املع ى لنا اإ
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ه عىل العكس من ذكل ميكن الظروف احمليطة هبا، بل ابالنفصال عهنا، وأ ن

رست يف ارتباطها اذلي ال تنفصم عراه مع  ذا د  تفهم أ ية ظاهرة وتوضيحها اإ

 .الظواهر احمليطة هبا، كظاهرة تقررها الظروف والظواهر احمليطة هبا

: عىل العكس من امليتافزييق، يعد  ادلايلكتيك الطبيعة ليست يف حاةل اثلثاً 

غري، بل يف حاةل حركة دامئة وتغري سكون وعدم حركة ، ومجود وعدم ت

مس متر، يف حاةل جتدد وتطور مس مترين، صحيامث ينشأ  يشء جديد ومتطور 

وعليه فان  .س ينشأ  عىل ادلوام يشء متفسخ وزائل عىل ادلوام أ يضًا 

ادلايلكتييك يتطلب دراسة الظواهر ليس فقط من وهجة نظر  ال سلوب

لبعض، بل كذكل من وهجة نظر حركهتا عالقاهتا املتبادةل واعامتد بعضها عىل ا

أ ن ال سلوب ادلايلكتيكيي و  .وتغريها وتطورها، من وهجة نظر نشوهئا وزوالها

يعد  ذا أ مهية أ ساس ية ليس كام يبدو يف اللحظة الراهنة بأ ن ه دامئ الوجود مع 

أ نه قد بدأ  فعاًل ابلزوال، بل ذكل اذلي ينشأ  ويتطور، حىت لو اكن يبدو يف 

اهنة غري دامئ الوجود ؛ ل ن ال سلوب ادلايلكتييك ال يعد  شيئًا ال اللحظة الر 

ال  ذكل الناشئ وادلامئ التطور الطبيعة لكها من أ صغر ))يقول اجنلز:  .يقهر اإ

ال ش ياء اإىل أ كربها، من حبة الرمل اإىل الشمس، من الربوتيس تا اإىل 

متواصل ،  االإنسان، يه يف حاةل دامئة من النشوء والزوال ، يف حاةل تغري

وأ ن  ادلايلكتيك يأ خذ ال ش ياء وصورها  ، يف حاةل حركة وتغري ال يتوقفان

احملسوسة ابجلوهر يف ترابطها املتبادل، يف تسلسلها، يف حركهتا، يف نشوهئا 

 . ((ويف اختفاهئا

ا علية رابعاً  : عىل العكس من امليتافزييق، ال يعد  ادلايلكتيك علية التطور أ ّن 

يث ال تتحول التغريات المكية اإىل تغريات كيفية، بل عىل أ ّنا منو بس يطة، ح 

تطور جيتاز من حتوالت مكية اتفهة غري حمسوسة اإىل حتوالت أ ساس ية 
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مكشوفة اإىل حتوالت كيفية، يعتربها تطورًا ال حتدث فيا التغريات الكيفية 

بصورة تدرجيية، بل بصورة رسيعة ومفاجئة، تتلذ شلك طفرة من حاةل اإىل 

ةل أ خرى ، وال حتدث بصورة عرضية ، بل نتيجة طبيعية لرتامك تغريات حا

ن  ال سلوب ادلايلكتييك .مكية غري حمسوسة وتدرجيية  يعد  علية  وعليه فاإ

التطور ليس كحركة يف دائرة، وليس كتكرار بس يط ملا اكن قد حدث فعاًل، 

ىل ال عىل، كتحول من حاةل كيفية قدمية اإىل حاةل كيفية  بل كحركة اإىل أ مام واإ

يقول  .جديدة ، أ و كتطور من البس يط اإىل املركب، ومن ال دىن اإىل ال عىل

ن  الطبيعة اختبار ادلايلكتيك،))اجنلز:  وجيب أ ن يقال لصاحل العمل الطبيعي  اإ

احلديث أ نه قد زودان مبواد غنية جدًا ومطردة الازدايد يوميًا لهذا الاختبار. 

نه اثبت هبذا أ ن  علية الطبيعة ابلتحليل ال خري دايلكتيكية وليست  اإ

ميتافزييقية، عىل أ ّنا ال تتحرك يف دائرة أ زلية الانسجام تتكرر عىل ادلوام، 

رب تأ رخي حقيقي. هنا جيب أ ن نذكر ابل ساس دارون اذلي وجه بل جتتاز ع

رضبة شديدة للفكر امليتافزييقي عن الطبيعة بربهانه عىل أ ن  العامل العضوي 

املعارص من النبات واحليوان ، وكذكل الانسان، لكه نتاج علية تطور اكنت 

ية اإىل يف تقدم ماليني الس نني. يف الفزيايء يشلك ك تغري حتواًل من المك 

ما أ ن تكون اكمنة يف  الكيفية، نتيجة لتغري مكي من شلك معني من احلركة ، اإ

اجلسم ، أ و موهجة هل . فعىل سبيل املثال، أ ن درجة حرارة املاء ليس لها يف 

البداية تأ ثري عىل احلاةل السائةل ، ولكن حني ترتفع درجة حرارة املاء السائل 

ةل من الامتسك وينقلب املاء اإىل خبار أ و تنخفض، حتل حلظة تتغري هذه احلا

يف احلاةل ال وىل واىل ثلج يف احلاةل الثانية ... يلزم حد أ دىن من التيار ليجعل 

سكل البالتينيوم يتوجه. ك معدن هل درجة حرارة انصهار، ك سائل هل 

درجة حرارة اجنامد ودرجة غليان معينة حتت ضغط جوي معني ، وبقدر ما 

املتوفرة حتت ترصفنا بلوغ درجات احلرارة املطلوبة . وأ خريًا  نس تطيع ابلوسائل
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، ك غاز هل النقطة احلرجة اليت عندها حتت الضغط والتربيد املناسب ميكن 

ن  ما يعرف ابدلرجات الثابتة يف الفزيايء )ادلرجة  حتويهل اإىل حاةل الس يوةل. اإ

حيان تعبري عن اليت تتحول هبا حاةل معينة اإىل حاةل أ خرى( يه يف أ غلب ال  

النقاط العقدية اليت يؤدي التغيري المكي فيا، زايدة أ و نقصان احلركة اإىل تغري 

كيفي يف حاةل اجلسم املعني، تتحول نتيجة لها المكية اإىل كيفية . هذا هو 

ابلضبط خط قياس العالقات الهيغلية احلرجة اليت فيا نقاط حرجة معينة، 

فيا اإىل طفرة كيفية، مفثال، يف حاةل املاء  تؤدي الزايدة أ و النقصان المكي

 نياذلي يسخن أ و يربد، حيث تشلك نقطة الغليان ونقطة الاجنامد النقطت

 فيا، حتت ضغط جوي اعتيادي، الطفرة اإىل حاةل تكتلية جديدة، نياللت

 .  ((واليت فيا نتيجة ذلكل تتحول المكية اإىل كيفية

تعد  ادلايلكتيكية أ ن  التناقضات ادلاخلية  : عىل العكس من امليتافزييقيةخامساً 

مالزمة يف مجيع ال ش ياء والظواهر يف الطبيعة ؛ ل ّنا مجيعا حتتوي عىل 

جانبيا السليب والاجيايب ، جانبيا املايض واملس تقبل، يشء زائل ويشء 

متطور، وأ ن  الرصاع بني هذين النقيضني ، الرصاع بني القدمي واجلديد ، بني 

ل وما هو مولود ، بني ما جيري اختفاؤه وما جيري تطوره ، يشلك ما هو زائ

احملتوى ادلاخيل لعملية التطور، احملتوى ادلاخيل لتحول التغريات المكية اإىل 

و عليه فاإن ال سلوب ادلايلكتييك يعترب أ ن  علية التطور من ، تغريات كيفية 

ل بصورة ال دىن اإىل ال عىل ال حيدث بصورة كشف منسجم للظواهر، ب

، بصورة رصاع امليول  كشف عن التناقضات املالزمة يف ال ش ياء والظواهر

ن  ))يقول لينني :   .املتناقضة اليت تعمل عىل أ ساس هذه التناقضات اإ

ادلايلكتيك مبعناه الاعتيادي هو دراسة التناقضات يف جوهر ال ش ياء 

 . ((ابذلات
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(3) 
، وما بني خصب اجلالسني عىل الطاوالت املتناثرة يف  مساء يوم  شات  

، وتزامح حسب قاعة اندي نقابة املعلمني هراًب من برد ليايل ذكل الش تاء 

ة دخان الس ياكر وحركة النوادل  اببتسامات مس مترة هتب من أ ساريرمه املزهو 

عة اكنت هناك طاوةل يف وسط القا املتنوعة .، وتلبيًة لطلباهتم صوب الندماء 

كرث مما يه طاوةل مفاتشة أ  فتة للنظر ، ك ّنا طاوةل المساحة  اغةلمتتد ش

ندماء مخر  . تصدر ذكل القلعاوي ، أ و ادلفاعي طرفًا مهنا ليحيط بذراعي 

 منطقه وغزارة معلوماته وثقافته لب ندمائه .

 هبا أ كرث من فصيل الاشرتاكية اليت تغ ى   دالةل مفردةسأ هل أ حدمه عن  

س يايس قائاًل هل : كرث ورود مفردة الاشرتاكية عند البعض ممن هو يف 

الساحة الس ياس ية عىل املس توى احمليل واالإقلميي والعاملي . ترى ما 

   ؟هذه  الاشرتاكية

كعادته بعد سامعه لسؤال جليسه تس بق ابتسامته نرث الكمه احملمك 

وتفاعلهم ك ّنا تتفحص انتباههم  ينرضاو حدقيت عينيه اخل انواملتقن ، ودور

 حد السكر مبا يعبه يف أ وعية أ فهاهمم أ جابه وك س امخلر بميينه قائاًل : 

ابدئ ذي بدء تنقسم الاشرتاكية ، مثلام تنقسم الرأ ساملية اإىل ثالثة 

عهد ، وتتضمن الثانية :  دكتاتورية الربوليتارايمراحل : تتضمن أ والها : 

اجملمتع الش يوعي ، وأ ما الثالثة : فهىي  املمهد للطور ال عىل الاشرتاكية ال ول

آمال البرشية  الطور ال عىل لالشرتاكية، أ و  الاكمل اذلي به تتحقق أ

)املاركس ية( يف اإجياد اجملمتع ال مثل اذلي تتحقق به السعادة التامة الاكمةل 

ن  العملي))للبرش أ مجعني . وقد أ شار اإىل ذكل كوفالسون قائاًل :  ة الطبيعية اإ

التارخيية لقيام وتطور التشكيةل الش يوعية تشلك ثالث درجات معروفة 
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تتعاقب بصورة حممتة طبيعية ، يه املرحةل الانتقالية اليت تريس الثورة 

الاشرتاكية بدايهتا ، ومرحةل الاشرتاكية ، أ ي الطور ال دىن من التشكيةل 

س ية قد أ كرثت الالكم يف وكام أ ن املارك  . ((الش يوعية ، ومرحةل الش يوعية 

نقد الرأ ساملية ، كذكل أ كرثت الالكم يف وصف الاشرتاكية ، وذكل لعدة 

 أ س باب مهنا :

 . متام نظريهتا املادية التارخيية ، وبناهئا الفكري بشلك متاكمل واحض  اإ

 . ادلعوة العاملية اإىل مبدهئا والرتغيب بأ هدافها 

  متيزي اشرتاكيهتا عىل الاشرتاكيات ال خرى ، ويه عديدة يف العامل    

) كام ذكرت يف سؤاكل ( .ومن هنا اصطلحت املاركس ية عىل 

اشرتاكيهتا ابالشرتاكية العلمية . نظرًا اإىل أ ّنا انجتة عن مبدأ  عام لفهم 

التارخي ، هو املادية التارخيية ، وأ ما الاشرتاكيات ال خرى فليست 

 . كذكل

  عطاء املربرات النظرية الاكفية لترصفات احلكومات الاشرتاكية اإ

ابعتبار اقرتان هذه ال فعال مع التطورات احلمتية لالشرتاكية ، ابعتقاد 

 املاركس ية .

قاطعه جليس أآخر قائاًل : هل كل أ ن توحض لنا تلخيص الفكرة  

  املاركس ية عن ال طوار الاشرتاكية اليت ذكرهتا يف الكمك ؟

 أ جابه بعد أ ن أ شعل س ياكرًا جديدًا ، وعب ما يف القد  من مخر  قائاًل : 

فامي خيص املرحةل الاشرتاكية ال وىل )دكتانورية الربوليتاراي( ، فقد  

أ ك دت املاركس ية بوضو  عىل رضورة مرور اجملمتع هبذه املرحةل ، ل جل 
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ي . قال ماركس : رتايك والش يوعالانتقال من العهد الرأ ساميل اإىل العهد الاش

بني اجملمتع الرأ ساميل واجملمتع الش يوعي تقع مرحةل حتول اجملمتع الرأ ساميل حنواًل ))

ثوراًي اإىل اجملمتع الش يوعي وتناس هبا مرحةل انتقالية س ياس ية ال ميكن أ ن تكون 

، ويقول لينني أ يضًا :  ((دلكتاتورية الثورية للربوليتارايادلوةل فيا سوى ا

ن  الانت)) قال من اجملمتع الرأ ساميل بسبيل التطور حنو الش يوعية اإىل اجملمتع اإ

الش يوعي يس تحيل بدون مرحةل انتقال س ياس ية ، وال ميكن دلوةل هذه 

، وتتصف هذه  ((املرحةل أ ن تكون غري ادلكتاتورية الثورية للربوليتاراي 

املرحةل بوجود الطبقات ، كام اكنت عليه يف العهود السابقة عليا . بيد أ ن  

ال مر هنا يكون بعكس ما اكن عليه نفوذ الطبقة القليةل املس يطرة واملضطهدة 

ا  لل كرثية ، فاإن  الربوليتاراي يه اليت تضطهد الرأ ساملية ومؤيدهيا ، بل أ ّن 

 الوجود يف خالل رصاع مرير . تقمعهم مقعًا ، وتبيدمه عن 

وبعد رسد طويل هل وهو يفصل يف املرحةل ال وىل ينتقل اإىل املرحةل  

الاشرتاكية الثانية )الطور الش يوعي ال ول املسم  ابالشرتاكية( مستشهدًا 

منا هو جممتع ش يوعي ال كام تطور عىل )) :بقول لينني  ن  ما نواهجه هنا ، اإ اإ

ه من اجملمتع الرأ ساميل ... أ سسه اخلاصة ، بل ابلعكس يك ن  هذا  خيرج لتو  اإ

ه من أ حشاء الرأ ساملية ، واذلي حيمل من مجيع  اجملمتع الش يوعي املنبثق لتو 

، أ و ال سفل من  ابلطور ال ول النوايح طابع اجملمتع القدمي ، يسميه ماركس

اإىل  . واس متر يف بيان املرحةل الاشرتاكية الثانية منتقالً  ((اجملمتع الش يوعي

املرحةل الاشرتاكية الثالثة بعدما حولق صوب ساعته ابملينة البيضاء والعقارب 

السوداء وحزاهما ال سود أ كرث من مرة  ، وهو خي ى هتافت انتباه ندمائه 

من تعاريف للش يوعية  ليقول : تطرقت فامي مر  عىل بعض ما أ عطته املاركس ية

م أ كرث من تعريف للش يوعية ، أ و الطور الش يوعي ال عىل ، واكن قد ذكر هل

 مهنا :
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  الش يوعية يه : تنظمي اجامتعي عاقل يعمتد عىل قاعدة تكنيكية عالية

التطور ليوحد الناس يف اإطار وحدة تضامنية من أ جل اإخضاع قوى 

الطبيعة ابطراد ، ويوطد س يادة االإنسان عىل عالقاته الاجامتعية 

والثقافة املادية والروحية ابذلات ، وليوجه النظام الاجامتعي لكه ، 

 حنو تطوير االإنسان تطويرًا متناسقًا متناغامً .

  : االإجيايب للملكية اخلاصة )ويه نفسها ضياع  لغاءاالإ الش يوعية يه

نسا ي لذلات( وابلتايل متكل  فعيل للامهية االإنسانية من قبل االإنسان  اإ

ّنا احلل احلقيقي للتضاد بني االإنسا ن والطبيعة ومن أ جل االإنسان ... اإ

... بني االإنسان واالإنسان ، احلل احلقيقي للرصاع بني الوجود واملاهية 

... بني املوضوعية وتأ كيد اذلات ... بني احلرية والرضورة ... بني الفرد 

ا يه  ف ذاهتا عىل أ ّن  ا اللغز احمللول للتارخي ، ويه تعر  ّن  واجلنس . اإ

  احلل .

كامل حديثه   ستئذااًن جخاًل حكته حدقات يرى ا عندمايتوقف عن اإ

أ غلب ندمائه ، فيقطع الكمه ويبتسم ويعتذر قائاًل : لقد مر الوقت برسعة ، 

ولعيل أ ثقلت عليمك ، وأ فسدت عليمك أ مسيتمك هذه . أ رجو أ ن تتقبلوا 

اعتذاري الشديد . تتسابق لكامت اجلالسني ابلضد مما خمت به حديثه وتعذروا 

الساعات حد الثانية عرشة لياًل ، وطلبوا بتأ خر الوقت ، فقد وصل عقرب 

كامل حديثه الش يق يف أ مس ية أ خرى الحقة .   منه اإ

هز  رأ سه وأ ومأ  ابملوافقة ، لكن أ حدمه سأ هل قائاًل : كيف س تعود  

دلارك وال توجد وس يةل نقل توصكل يف هذا الوقت املتأ خر ، وحلكة ليهل 



  
 

   

114 

تطاردك وتعد عليك ، وخمالب ال هجزة القمعية اليت الش تايئ البارد 

 أ نفاسك !؟ 

أ جابه محمد ادلفاعي مرسعًا والتحف الكمه بعض الغضب البارد :  

. فقاطعه  س يًا ؟ أ جابه السائل مرسعًا : نعم . نعم أ ان ماركيسأ لست مارك 

ادلفاعي قائاًل والبسمة مل ت ك ساحات وهجه الطويل ، وهبدوء وحنني : 

تقلق بشأ ن هؤالء العسالن ؛ ل نين املاركيس يس تعمل قدميه للوصول ، وال 

أ سري مع اجلدران ويدي عىل مقبض خنجري ، فاإن هامجين هؤالء س يؤمن 

اجلدار ظهري ، وصدري يتسلح كفني يقبض أ حدهام عىل خنجر ضار  ال 

 منه متطفل ، أ و طارق .  يقرب 
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(4) 
يف مساء  مبكر  ربيعي  وبني الزهور اليت حتيط حبديقة اندي نقابة  

لؤ قطرات املاء العالق بني خصل البساط ال خرض حلشيش  املعلمني وتل 

احلديقة بفعل ما تبق  من أ شعة الشمس ذلكل اليوم اكن محمد ادلفاعي جيلس 

ما  لوحده حيتيس امخلر مع خليط من القثاء والزابدي وس ياكره اذلي اندراً 

يفارق قبضة أ منليه . سمل  عليه رجل أ ربعيين ال يعرفه واس تأ ذنه للجلوس عىل 

آت ، فقد اكن صلبًا ال  طاولته . مل يكن محمد ادلفاعي مهتيبًا ملثل هذه املفاجأ

ب  ادلفاعي بضيفه وقدم هل خي ى أ حدًا ، والس امي رجال ال هجزة ال منية  . رح 

سأ هل اإن اكن ال يفضهل . رد  عليه جليسه وقدحًا من امخلر ال بيض ، و  س ياكراً 

الوحيد يف هذه ال مس ية ابلشكر وعدم تناوهل الس ياكر ، وتفضيهل للبرية اليت 

س يطلهبا هو ، وطلب منه السام  هل بأ ن حيدثه عام يريد معرفته بعد أ ن 

أ خربه بأ ن ه من املعجبني به ومتابعته جللسات كثرية من بعيد وهو يتس يد 

 س متعيه ك ن  عىل رؤوسهم الطري !.احلديث ، وحال م 

 ابتسم محمد وقال هل : تفضل أ خرب ي مبا تريد معرفته من فضكل ؟

ف كل عن نفيس قلياًل ، مث   قال هل ذكل اجلليس : امسح يل بأ ن أ عر 

أ سأ كل ع ا أ ريد معرفته . أ ان أ عل يف جمال القانون واحملاماة ، وحاليًا أ حنو 

الطالقات وغريها ، وم ى الناحية الس ياس ية ، صوب القضااي الاجامتعية من 

. بيد أ نين أ هوى الفكر فأ ان ال أ نمتي ل ية هجة س ياس ية . مس تقل الاجتاه 

املاركيس عىل فقر معلومايت عنه ، وعن احلزب الش يوعي ، وذلكل حبذا لو 

حتدثين عن جذور احلزب الش يوعي يف العراق ،وعن خشصية فهد اذلي أ مسع 

 هل متامًا .به كثريًا ، وأ هج
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يف عدة اجتاهات ،  ادلفاعي قلياًل ودارت حدقتا عينيهأ طرق محمد  

نظر لساعته ،ولسان حاهل يتفحص الوقت وتناسب اجلواب مع هذه  مث

ابتسامته سابقًة  بدتو اخللوة هبذا اجلليس ، وكعادته تناول رشفًة من مخره 

عقود  من الزمن مقدرته الثقافية الواسعة ، وبدأ  ينشد أ عذب أ حلان الرسد ل

تناوشت العقد الرابع مهنا قائاًل : بدأ  الوعي الاشرتايك وال فاكر املاركس ية 

، اكن عري حيهنا س نًة واحدًة ،  ابلوصول اإىل العراق يف بداية العرشينات

فظهر عدد من املثقفني اذلين شغفوا ابل فاكر املاركس ية وانكبوا عىل دراس هتا 

الكتيبات والكراريس واجملالت املاركس ية من طريق ما يصلهم من الكتب و 

من طريق سوراي ولبنان . واكنوا يعريوّنا اإىل بعض أ صدقاهئم ممن مييلون اإىل 

قراءهتا والاطالع عىل مضاميهنا . عندها ظهرت أ ول حلقة من املاركس يني 

العراقيني حاولت تأ سيس أ ول منظمة ش يوعية . مض ت الًك من : حسني 

يق ، مصطف  عيل ، محمد سلمي ، محمد أ دمد املدرس الرحال ، عو ي بكر صد

، عبدهللا جدوع ، وأ صدرت جمةل علنية نصف شهرية ابمس )الصحيفة( 

م . عاجلت الصحيفة مشاك 1924اكنون ال ول  28صدر عددها ال ول يف 

العراق الاجامتعية والاقتصادية والفكرية ، ودعت اإىل حترير املرأ ة وتعلميها ، 

والرجعية ، وأ وحضت أ ن  الرجعيني جراثمي سامة يف ك  وهامجت الاقطاع

ة .  بدل . وانقشت املشاك ادلولية ، ومهنا المتيزي العنرصي اذلي انتقدته بشد 

والواقع أ ن  هجود جامعة الصحيفة ابءت ابلفشل ، فأ غلقت اجملةل وانفرط عقد 

 امجلاعة  لعدم نضج الظروف املوضوعية لها .

اقرتب النادل مهنام ليقدم قنينتني من برية فريدة سكت قلياًل بعد أ ن 

وحصنًا من السلطة ابلزيتون ال سود وقنينة عرق زحالوي  هاملشهورة جلليس

الشهري من الفئة الصغرية حملمد ادلفاعي . بعدها واصل حديثه قائاًل : 

جياد قاعدة لها بني صفوف العامل ، واكن  اس تطاعت احلركة املاركس ية اإ
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ن العاملني يف هذا اجملال ، ويوسف هذا املشهور ابمس يوسف سلامن م

م انتقل اإىل البرصة ودرس يف مدرسة 1901)فهد( من مواليد بغداد 

الرساين الابتدائية ، مث دخل مدرسة الرجاء الصاحل ال مريكية . بيد أ ن ه مل 

يمكل دراس ته ، فاش تغل عاماًل ، وتنقل بني البرصة والنارصية ، وأ صبح 

احلزب الوطين العرايق( وافتتح هل مكتبة لبيع الكتب واجملالت ، عضوًا يف )

م ، فأ صبح مراساًل جلريدة ال هايل يف النارصية 1931والصحف أ غلقت عام 

 يكتب )مراسلمك( فقط من دون أ ن يفصح عن امسه .

قاطعه جليسه بعد أ ن عب  قدحني من البرية وشارفت القنينة ال وىل أ ن 

ة الفريدة قائاًل : أ ان اتئق لسامع املزيد عن خشصية تفرغ مما عبئت به من بري 

 فهد ، أ و يوسف سلامن يوسف كام هو امسه . أ ليس كذكل ؟

ابتسم محمد ادلفاعي وأ ومأ  برأ سه موافقًا لتوصيف جليسه وقال : هذا الرجل 

فهد من الرجال القالئل اذلين شقوا درهبم بعراك مس متر مع اذلات والبيئة 

السائدة ، وجلباب الفقر الشائك ، وأ رضاس احلرمان  والقمي الاجامتعية

ن  عل فهد وسط العامل دفعه لالشرتاكعوال يف االإرضاابت  وز املوجعة . اإ

العاملية اخملتلفة ، ومن مث  اجته اإىل تثقيف نفسه فاعتنق املاركس ية اللينينية 

عض م ، وبدأ  التبشري هبا يف النارصية والبرصة ، وقام مع ب1928حوايل عام 

جياد فالحني ثوريني ،  أ حصابه جبوالت بني أ بناء الريف ك ساس لعمهل يف اإ

وبدأ  العمل يف النارصية عىل تشكيل حلقات ماركس ية ، ومما يذكر يف 

م ، 1932مذكرات عبدالكرمي حسون اجلارهلل أ ن  فهدًا اتصل به عام 

آراء اشرتاكية ابمس )احلزب الش يوعي العرايق( ، وأ ن ه أ ص در وعرض عليه أ

منشورًا موقعًا ابمس احلزب الش يوعي العرايق بعنوان )اي عامل وفاليح البالد 

م اعتقل فهد يف النارصية الفيحاء ، واعرتف 1933العربية احتدوا( . يف عام 

يف أ ثناء التحقيق بأ ن ه ش يوعي ، واكن من أ وائل اذلين وقفوا أ مام احملمكة 
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 يكن أ حد قبهل يعتنق هذا مدافعًا عن املبدأ  الش يوعي يف الوقت اذلي مل

، زعمي  ((جعفر أ بو المتن)) وأ طلق رساحه بعد توسط املبدأ  وادلفاع عنه .

احلزب الوطين العرايق ، فانتقل بعد ذكل اإىل بغداد واتصل ابحللقات 

 املاركس ية ال خرى اليت سعت اإىل توحيد هجودها يف تنظمي واحد .

الشمس جتر ما تبق  من أ ذايلها مستسلمًة لغروهبا وحلول  بدأ ت 

رشاقة بدرها الثلجي لقمر لهالل الشهر ال ول من  تباشري ليةل اليوم التايل ، واإ

الفصل الربيعي ، وبعد أ ن أ شعل س ياكرًا جديدًا أ خذ ينرث جموهرات رسده 

آذار  31يف بغداد يف جلليسه قائاًل : انعقد  اجامتع تأ سييس  1934أ

وا من بعض مناطق العراق وقرر اجملمتعون توحيد ؤ ش يوعيني اذلين جالل 

( امر والاستامثرجلنة ماكصحة الاس تعهتم يف تنظمي مركزي واحد بأ مس )منظام

ة املركزية، واكن عامص فليح الرجل البارز يف هذا اجملال فأ صبح وانتخبوا اللجن

لجنة املركزية. أ ول سكرتري للحزب الش يوعي العرايق وأ صبح فهد عضو يف ال 

وقد أ صدرت اللجنة بيااًن خلصت فيه ال هداف الس ياس ية ونظام احلزب 

آذار  أ صدرت اللجنة بيااًن دافعت م 1935ووزع البيان عىل امجلهور. ويف أ

بعد ذكل  فيه عن )الانتفاضة املسلحة يف أ رايف الفرات وكردس تان( .

عالن امس م1935اختذت اللجنة املركزية قرارًا يف متوز احلزب الش يوعي  ابإ

وأ صدرت جريدة مركزية ، بدال  من جلنة ماكصحة الاس تعامر والاستامثر 

حلزب الش يوعي العرايق ، لكسان انطق عن ا)كفا  الشعب(  ابمسللحزب 

كام أ صدر احلزب منشورًا مكتواًب ابليد . تطبع ابلرونيو وقتئذ   اكنتو 

عىل ورق من احلجم الكبري موقعًا من قبل ) احلزب  ومسحواًب ابلرونيو

ويعتقد أ نه أ ول ، ( لتأ ييد عامل السكك م1935أآب  ـالش يوعي العرايق 

منشور مطبوع يصدره احلزب
 
. 
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طبية ، والثا ي أ شيب الرأ س قاطعه رجالن أ حدهام يلبس منظرة         

فه عىل ه عر  متوسط الطول ك ن  بينه وبني محمد ادلفاعي سابق معرفة ؛ ل ن  

رفيقه صاحب املنظرة الطبية اذلي بدا أ ن ه حيمل شهادة همندس مد ي ، وأ حل  

ام اعتذرا واس تأ ذانه عىل أ مل اللقاء ال  أ ّن  يف أ مس ية  به عليام ابجللوس ، اإ

أ مكل حديثه قائاًل :  ، مث الحقة . جلس وتناول بعض امخلر وأ شعل س ياكرًا 

جريدة رسية يف تأ رخي الصحافة  صدرت جريدة كفا  الشعب ، ويه أ ول

مخسة أ عداد فقط ، وتوقفت عن الصدور يف أ واخر  صدر مهنا العربية ،

س نة اإصدارها ، وأ وحضت خاللها الشعارات ال ساس ية اليت حددها احلزب 

 : ويه

  لغاء معاهدة  .العراقية الربيطانية  م1930اإ

 تصفية قاعديت سن اذلابن والشعيبة العسكريتني الربيطانيتني. 

  توزيع ال رايض عىل الفالحني. 

 ساعات 8 يكون وقت العمل. 

 احلرايت ادلميقراطية اطالق. 

 الاعرتاف حبق اس تقالل كردس تان. 

  جراء انتلاابت عامة يف ظل احلرايت حل جملس النواب واإ

الس ياس ية 
 
 . 

وقفت السطةل موقفًا صارمًا جتاه التنظاميت الش يوعية اجلديدة  عند ذكل    

قسم من  ابعتقال ( رضب التنظمي  1935)ترشين الثا ي  واس تطاعت يف

ظمي ومصادرة املطبعة فتوقفت جريدة كفا  الشعب عن الصدور. نأ عضاء الت 
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واعتقل سكرتري اللجنة املركزية للحزب عامص فليح وبقي موقوفًا ملدة س تة 

 أ شهر أ طلق رساحه بعد أ ن أ عط  تعهدًا شفهيًا برتك النشاط الش يوعي. 

قال هل جليسه : مك أ نت رائع ، وموسوعي تفضل أ مكل حديثك الش يق 

 الرائق . 

وجد احلزب أ ومأ  برأ سه ادلفاعي لينرث مزيدًا مما يف جعبته قائاًل :  

ترشين الاول 19الش يوعي ظروفًا مناس بة للعمل بعد انقالب بكر صديق )

 عام ترشين الثا يالثالث من  ( فأ س تطاع قيادة مظاهرة كبرية يف1936

بدأ ت مسريهتا من الكرادة الرشقية حىت بلغت جامع احليدر  م ، اإذ1936

خانة ، القيت فيا اخلطب امحلاس ية ، كام مسحت حكومة الانقالب لبعض 

الكتب املمنوعة ، اليت حتمل الافاكر الش يوعية من دخول العراق وأ طلقت 

 .بعض احلرايت العامة لبضعة اشهر وأ جازت مجعية الاصال  الشعيب

ن    هذه الظروف هيأ ت للحزب الش يوعي الاشرتاك يف االإرضاابت  اإ

لنرصة القضية  م ،1937 عام متوزالسادس من العاملية والقيام مبظاهرة يف 

حتجاجًا عىل مقرات اللجنة امللكية اليت شلكهتا بريطانيا للتحقيق االفلسطينية 

، واكن قرار اللجنة  م1936يف االإرضاابت اليت وقعت يف فلسطني عام 

بتجزئة فلسطني اىل ثالث دويالت موضع الاستناكر الشديد يف معظم 

هد تغريت الظروف يف أ واخر أ ايم الانقالب فاضط  .  أ رجاء الوطن العريب

بني  الشعيب ، وجرت اعتقاالت متتالية اليساريون وعطلت مجعية الاصال 

اجلنود وال س امي الش يوعيني يف بغداد ،
 
م ما يقارب امخلسامئة ، فقد اهت 

وامخلسني من ضباط الصف واجلنود بهتمة الش يوعية ، واكن قد عرث معهم 

ال  أ ن  رئاسة اجمللس العريف العسكري أ رسلت ال وراق  عىل صور س تالني ، اإ

التحقيقية برمهتا اإىل قائد القوات العسكرية لعدم وجود س ند قانو ي مبنع فكرة 

جراء حمامك ، وأ سقطت اجلنس ية العراقية عن هتمالش يوعية ، ويسمح ابإ
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عبدالقادر اسامعيل أ حد أ عضاء املؤسسني مجلاعة ال هايل اذلين حتولوا اىل 

همدت هذه امحلالت الطريق بعد ذكل  الش يوعية وأ خيه يوسف اسامعيل. 

 م1938لس نة  51البغدادي الرمق  للحكومة الإصدار ذيل قانون العقوابت

أ و احلبس ، )يعاقب ابل شغال الشاقة )  :عىل اذلي نص يف مادته ال وىل

ج أ و رو  ، ذ أ و هبام ك من حب   ، ابلغرامة أ و، تزيد عن س بع س نني  مدة ال

حدى وسا ن م من هذا القانون أ ايً  78نرش املنصوص عليا يف املادة ئل ال ابإ

ثلها اوما مي واالإابحية ،( والفوضوية املذاهب الاشرتاكية البلشفية )الش يوعية

والاوضاع الس ياس ية للهيئة ،  واملبادئىل تغيري نظام احلمك اليت تريم ا

 ( . (الاجامتعية املنصوص عليا ابلقانون الاسايس 

يف تكل اللحظات حلظ ادلفاعي عىل وجه جليسة مالمح الشعور ابجلوع 

فالتفت من فوره ميينًا وشاماًل مؤرشًا للنادل اذلي اكن حيمل بعض قنا ي 

صوهبم ، وعندما وصل النادل طلب منه حصن البرية الفارغة ابلقدوم 

مشوايت عشاًء هلام من غري أ ن يسأ ل جليسه ، فقال هل جليسه واحلياء 

يتوجه من وجنتيه ادمرارًا : لست جائعًا . ابتسم محمد ادلفاعي وهز  رأ سه 

قائاًل : أ ان أ شعر ابجلوع ورجايئ أ ن تشاركين الطعام وال تبلل عىل عك 

ْن رس ك ذكل ؟ هز  جليسه رأ سه  بقبول ضيافته . دعنا مومئًا نأ ك ونتحدث اإ

أ كرث وهجًا من ذي قبل قائاًل : هل تعمل أ نين أ زداد حبًا وحياءه ابلقبول ، 

فت عليك قبل هذا الوقت ل ّنل منك املعرفة  كل ، وتعجبًا بك . ليتين تعر 

واخللق الكرمي . أ جابه ادلفاعي قائاًل : طيب لنمكل حديثنا اإذن ، وعاد 

عادة تنظمي احلزب يف أ واخر عام  ليقول : م عىل يد 1938بدأ ت علية اإ

واكن فهد قد غادر العراق يف  كام تعمل ، فهدب  املشهور امن يوسفيوسف سل

ذ أ رسلته اللجنة املركزية اىل موسكو لتمكيل دراسة  م ،1934ّناية عام  اإ

عامء تصل يف سوراي بز ا. فسافر عن طريق سوراي و  املاركس ية اللينينية
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مث غادر اىل ايطاليا وفرنسا واش تغل بعض ، البارزين احلزب الش يوعي 

مث سافر اىل موسكو ،  الوقت مع احلزب الش يوعي الفرنيس كاكدر حزيب

وتتلمذ هناك عىل يد )جورج دميرتوف( وزعامء الكومنرتن ال ممية 

الآخرين
(70)

السلطة اس تطاعت  ن  أ  . وجد فهد بعد عودته من موسكو 

من أ جل مجع كبريًة  تنظمي واعتقال قادته وذلكل بذل هجوداً هتش مي ال 

عادة التنظمي واكنت هجوده يف ، الش يوعيني   م1945 ـ1938بني ما املدةواإ

نشاطًا ثقافيًا  م1940 عام مكرسة الإعادة بناء احلزب . وقد بدأ  احلزب يف

املثال ركس ية مهنا عىل سبيل فرتمج عددًا من الكتب واملؤلفات املا، ملحوظًا 

ات بعنوان رض س تور السوفييت( اذلي طبع عىل الرونيو وسلسةل من احملا) ادل

. كام أ صدر احلزب جريدة )الرشارة(  ()دروس يف املاركس ية اللينينية وغريها

اذلي أ طلقه لينني عىل اجلريدة الش يوعية اليت أ صدرها نفسه )وهو الامس 

من اكنون ال ول  وابلتحديد صدر عددها ال ول يفم 1940ذاك عام وقت

 . ذات العام اذلي فقد هو وال عداد الس بعة اليت تلته يف االإصدار
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(5) 
دخل لوحده بقميص فضفاض  لونه بلون السامء الصافية يف بعض   

املكواة . ترك ّنايته  مير بهمن ثنااي مقيصه بعض المتوجات ادلاةل عىل كونه مل 

. جلس عىل طاوةل لوحده هذه ادلفاعي منسدةل عىل بنطلونه الرمادي القامت 

املرة !. جاءه النادل وسمل عليه وسأ هل ماذا حيب أ ن يقدم هل ؟ طلب منه 

ش تعال  قنينة عرق ، وحصن سلطة . بدأ  يرشب لوحده وتناوبت الساكئر لالإ

حافة منفضة الساكئر لتنرث ما علق هبا  متنقةًل بني شفتيه ومطأ طأ ة رأ سها عىل

من رماد . اس تغل النادل فرصة قةل عدد اجلالسني ممن اكن يتناول امخلر 

فسأ ل محمد ادلفاعي قائاًل : عو . هل حصيح أ ن  الش يوعيني يقولون بأ ن  

 ادلين أ فيون الشعوب ؟

ابتسم ادلفاعي لهذا النادل الشاب ورد  عليه قائاًل : من قال كل  

 القول ؟  هذا

أ ان أ مسعه من الناس ، ويقولون بأ ن  الش يوعيني قال النادل الشاب :  

ء ل حد طيةل املدة كف ار وس يئني ! ، وبرصاحة ، أ ان مل أ ر  منك مثاًل ما ييس

الطويةل اليت أ عل فيا هنا ، بل أ رى كرثة حمبيك وجلسائك ، كام أ ن ك كثريًا 

 ت .ما تطلب الطعام للآخرين وتدفع حسابه أ ن

ادلين قال ادلفاعي : هذه املقوةل اليت يرددها الكثري من الناس ))  

(( يه ملاركس ، وليس للش يوعيني ، وأ راد هبا ماركس أ ن أ فيون الشعوب

ينبه اإىل أ ن  هناك كرثة اكثرة وغالبية فعلية من رجال ادلين تس تلدم ادلين 

ك فيون لتلدير شعوهبم ، والسكوت عن حاالت البؤس ، والفاقة ، 

والاس تغالل اليت يتعرضون لها يف جممتعاهتم ، وقصد هبا قساوسة الكنائس . 

تعممي ذكل عىل رجال ادلين املسلمني فامي لو تطابق سلوكهم بسلوك  نعم ميكن
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ذ أ ن  رجال ادلين يقولون هلم أ ن  للفقراء ، واملعوزين ،  أ ولئك القساوسة ، اإ

واحملتاجني ، وامل س ت غ لني هلم حياة أ خرى يف الآخرة سيسعدون هبا ، يف حني 

دلين هلم عالقة هبذا يمتتع ال غنياء ابحلياة ادلنيا . أ قول ليس ك رجال ا

العرض امليسء لدلين ؛ ل ن  بعضهم أ صبح يعي الفارق بلني أ ن يصبح ادلين 

أ فيواًن خمدرًا ليقظة الناس ، وبني أ ن يكون مساعدًا للناس يف الهنوض من 

أ ليس مهنم من دمل كبوهتم والعمل ضد الاس تغالل والهنب والسلب . 

كام أ ن بعض رجال عرشين ؟ . السال  وقاتل املس تعمر ال جنيب يف ثورة ال 

يشاركون يف ّنب وسلب الشعب والفساد املايل والوظيفي كام تفعل  ادلين

الكثري من العناوين الس ياس ية ادلينية ، وكذا احلال للقوى والشخصيات 

  العلامنية . 

لقد اشرتط النظام ادلاخيل للحزب الش يوعي العرايق أ ن يكون  

دلية ، واملادية التارخيية ، ولكن هذا الرشط قد العضو فيه مقتنعًا ابملادية اجل

مس  دومًا اجلانب الس يايس ، وليس اجلانب الفلسفي منه . ولهذا جتد يف 

زمن سكرتري عام احلزب الش يوعي العرايق الرفيق فهد وحىت الآن ، املسمل 

الس ين والش يعي واملس يحي واليودي والصابيئ والش بيك والاكاكيئ 

منون ، جنبًا اإىل جنب مع امللحدين مهنم . جتد أ يضًا من واالإيزيدي ، ومه مؤ 

يصيل ويصوم ومن يدفع الزاكة اإىل جانب من ال يقوم بذكل ، ولكنه مل يكن 

ملحدًا ، بل مؤمنًا بتكل ال داين ولكنه ال يؤدي فروض ادلين . وابملناس بة ، 

صيل حىت ابل حزاب االإسالمية املوجودة يف العراق والوطن العريب جتد من ي

ومن ال يصيل ، ومن يصوم ومن ال يصوم ، ومن ال يدفع الزاكة ، بل يرتيش 

 ويهنب ويسلب من أ موال ادلوةل واجملمتع ، وال مثةل كثرية يف هذا الصدد . 

سأ هل النادل والعجةل ترتسم عىل منطقه قائاًل : أ فهم من الكمك أ نمك  

 ال تدعون لالإحلاد !؟
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احلقيقة أ نين وخالل وجودي الطويل رد عليه ادلفاعي هبدوء واثق :  

يف احلزب الش يوعي يف خالايه ، ويف بعض املواقع املتقدمة ، ومن خالل 

قراءايت لآداب ، وأ دبيات احلزب ، مل أ مسع مبعاجلة أ ية مشلكة داخل احلزب 

من منظور االإحلاد عندما يأ يت جدل حول االإسالم واملسلمني . بل اكن العامل 

ل ماكن ال ولوية يف رؤيتنا حلال الفقراء املسلمني يف املأ ساوي هو اذلي حيت

ك ماكن من العامل ، والس امي العامل الثالث . أ ما التفكري ابلكون والوجود فمل 

تكن عندان عهنا أ فاكر ّنائية . اكن اهلم ال ول واليويم هو الارتفاع بقدرة 

مجلاهري . الش يوعي الغامرة عىل االإبداع يف العمل الفكري ويف العمل بني ا

واكنت ال خالق واملث ل اليت يراد هبا بلوغ ال هداف املنشودة تنطلق من القمي 

العليا اليت يبرش هبا أ مئة املسلمني أ نفسهم من قبيل ) الصدق ، واالإخالص ، 

والزناهة ، والوفاء ، والالزتام الوطين وال خاليق ، والتضحية ، والشجاعة ، 

أ ي أ ن  معظم السلوك دحني وغريها ( والتواضع ، وادلفاع عن حقوق الاك

الاجامتعي اكن ينطلق من احلس الوجدا ي والتصور اذلهين ل عضاء احلزب 

من من املسلمني واملس يحيني واليود والصابئة وغريمه ، اكن ينطلق مبجمهل 

كام أ نين مل أ عرث حىت الآن عىل مطبوعات )كتاب ، أ و  ال خالق االإسالمية .

جريدة ، أ و مقال( كتهبا أ و نرشها أ و روج لها احلزب الش يوعي العرايق تدعو 

اإىل الكفر أ و االإحلاد أ و االإساءة اإىل االإسالم كدين أ و اإىل املسلمني مكؤمنني 

ود به ، وما يروج هل من تفسري مصطلح الرجعية يف أ دبيات احلزب بأ ن  املقص

منا  املرجعيات ادلينية ، أ و رجال ادلين ، املتدينني ، فال حصة هل أ لبته ، واإ

املقصود به التللف املمتثل ابالإقطاع واس تغالل حقوق وهجود الطبقة العامةل 

ال .    ليس اإ
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 أآخرٌ  لٌ اكن النادل يس متع وك ن  عىل رأ سه الطري ، وجفأ ة يناديه اند 

ليلفت انتباها بتوافد الرواد ممن يراتدون هذا النادي ، فيس تأ ذن ذكل النادل 

 الشكر والشوق لسامع املزيد . عليا مع ابتسامة ابنالشاب 
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(6) 
دخل ال س تاذ اجلامعي وقد انهز عره العقد اخلامس من الس نني  

لقضاء أ مس ية ذكل اليوم القائظ يف  الشهري البعقويباملصور بصحبة صديقه 

 اهب اً اندي نقابة املعلمني . ما أ ن رمقا الطاوةل اليت يتصدرها ادلفاعي حميط

مجموعة من رفاقه الش يوعيني رغبا ابجللوس مع هذه اجملموعة املائزة بصخب 

 ت . الاشات ، وعواصف السؤق انامل 

يا ذكل دكتور هل ترغب ابالنضامم لتكل اجملموعة اليت يتحدث ف 

ين ؟ سأ ل البعقويب صاحبة اجلامعي . قال ومل ال ؟ ال مسر ابلعينني اخلرضاو 

 حس نًا دعين أ قدمك هلم.. دعنا نقيض بعض الوقت معهم . حس نًا 

م لمك صديقي ادلكتور سايم أ س تاذ الفلسفة يف   أ سعدمت مساًء . أ قد 

 جامعة بغداد .

فنا اختيارمك رفقتنا أ هاًل .   هذه ال مس ية . أ هاًل بك أ هاًل بكام . رش 

بدكتور تفضل أ جلس بقريب .  هبام ، وبعد جلوسهام محمد ادلفاعي  هكذا رح 

وتناول امخلر معًا دار احلديث بني ادلكتور سايم وادلفاعي وبقية احلارضين 

يس متعون هلام بشغف ما بني معجب ابدلكتور سايم ، وهو ال س تاذ ادلكتور 

ومعجب مبحمد ادلفاعي اذلي مل فة ، من جامعة بغداد واملتخصص ابلفلس

 الصف الرابع الابتدايئ ، ومعجب بلكيام ملا يتناثر من حوراهام الهادئ جيزت

 املفعم ابملودة واملعرفة .

قال ادلكتور سايم : يبدو أ ن فهدًا )يوسف سلامن يوسف( هو من  

 بذر بذرة الش يوعية ال وىل يف العراق ، لطاملا أ حبر يف معامل خشصية هذا

 اجلنويب اذلي اكن وال زال يشغل حزيًا كبريًا يف احلزب الش يوعي العرايق .

 الكثري يتصور ذكل خبالف حقيقة ما اكن ! .ابتسم ادلفاعي قائاًل :  
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 قفز سؤال ادلكتور : وما احلقيقة ؟ خرب ي من لطفك . 

تناول ادلفاعي جرعًة من امخلر وبعضًا من س ياكره ، مث قال : يف  

املليك ذهب اإىل موسكو شاب عرايق متحمس بعد سامعه ابلثورة زمن احلمك 

الروس ية وهو عامص فليح ، وحني عاد أ سس أ ول حزب ش يوعي يف بغداد 

الرسية املنددة ابالس تعامر واملتناوةل لل وضاع  اترو ، واكن يقوم بتوزيع املنش

آنذاك . بعدما اقت ى احلزب  رونيو وضعت بذاكء  عند  مطبعةالس ياس ية أ

عة يف حصن املطبب ال ملح طباخ املكل اذلي انمت  اإىل حلزب ، فاكنت الشا

حصني بعيد عن الش هبات ، واكنت دار املكل تطل عىل ّنر دجةل جبانب 

كرخ بغداد قرب دار االإذاعة . ويقال أ ن  الطباخ حاول أ ن ينظم عبداالإهل يف 

 بمل()ال  احلزب الش يوعي ! ، واكن الش يوعيون يس تلدمون الزوارق الصغرية
(50)

يف توزيع منشوراهتم بدًء ابس تالهما من طباخ املكل جتنبًا للمالحقة  

ض  ال منية ؛ ل ن  السري يف الشوارع يعرضهم اإىل مالحقة الرشطة . وتعر 

عامص فليح اإىل الرضب املرب  واالإهاانت مرة أ مام وزارة العدلية ، وبسبب 

بة نشاط ذكل ترك العمل يف احلزب الش يوعي ، بعدها قامت احلكومة مبراق 

الش يوعيني وكشفهم ، واكن امللكف بتعقهبم ومضايقهتم معاون الرشطة 

عبدالرزاق العسكري اذلي ميت بصةل رمح اإىل جعفر العسكري . ذات يوم 

لقاء القبض عىل حسن عباس الكرابيس ، وهو حياول  اس تطاعت الرشطة اإ

لصق منشور للش يوعيني عىل جدار دار ادلكتور صائب شوكت يف شارع 

نواس ، صحمك عليه ملدة ثالث س نوات وظلت املطبعة بعيدة عن أ عني  أ يب

الرقباء ومس مترة يف طبع جريدة احلزب )القاعدة( ، وقد اش تدت الرقابة عىل 

همدي هامش ، واكن همدي يس تلدم صديقًا هل امسه دميد اكشف الغطاء 

لقي وهو معمل متقاعد ، واكن واجبه أ ن يوصل ما يراد طبعه اإىل الطباخ ، فأ  

ما ابلهتديد ، أ و االإغراء بتعيينه مفوضًا يف الرشطة وك  القبض عليه ، واإ
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ليم بلك ما يرسهل همدي هامش للطبع  اذلي طلبوه منه هو أ ن يأ يت اإ

بيد الرشطة ليس تنسخوه ، مث يأ خذه بعد ذكل اإىل الطباخ ليكون مس متساكً 

ذ ظهر مقا ل يف القاعدة عند احملامكة ، وهذا ما قام به الشخص املذكور ، اإ

وصورة منه عند الرشطة ، وعىل أ ثر ذكل كبست املطبعة والقي القبض عىل 

الطباخ اذلي أ نكر صلته هبم واد ع  عدم علمه ابملوضوع ، مث أ لقي القبض 

مك عليه ابلسجن ملدة مخس س نوات ونفيه خارج العراق  عىل همدي هامش وح 

يران ؛ ل ن  أ صهل من قفقاس ية االإيرانية . و  يران مل تعرتف به ، اإىل اإ لو أ ن  اإ

وقد ع ني  دميد اكشف الغطاء مفوضًا بنجمة واحدة . واس تأ جروا هل دارا 

مالصقة لدلار اليت يرتدد عليا همدي هامش لتسهل عليه املراقبة . وعىل أ ثر 

 ذكل اختف  النشاط الش يوعي مدة من الزمن . 

مات اليت يسمع سأ هل ادلكتور سايم بعد أ ن أ خربه ابجعابه لهذه املعلو  

 هبا ل ول مرة : طيب وما اذلي حصل بعد هذه ال حداث املثرية ؟

واصل محمد ادلفاعي رسده للبذور ال وىل لتأ سيس احلزب الش يوعي  

حرف ترمسه فرشاة العرايق وك من اكن جالسًا معهم مصغيًا ومتابعًا للك 

روس يا ،  جاء بعد هذه احلادثة عبدامحليد بعد أ ن طرد من:  لسان ادلفاعي

وحاول أ ن يعمل هل كتةل ش يوعية . بيد أ ن  الرشطة العراقية اس تطاعت 

اس تلدامه وتوظيفه ابلضد من الش يوعيني ، كام فتح كتبة لبيع الكتب يف 

 لانةگشارع ال مك
(51)

، وأ خريًا ملا أ فتضح أ مره أ خذ ينرش علنًا منشورات  

ضد الش يوعيني . وظل احلزب الش يوعي عدمي النشاط والفاعلية حىت جميء 

فهد )يوسف سلامن( من موسكو ، وقد خترج من مدرسة اللغات الرشقية 

اليت خترج القاعدة لل حزاب الش يوعية ، وبعث يف احلزب احلياة من جديد . 

ديدة للحزب وأ صدروا جريدة رسية ابمس )الرشارة( عىل وأ سسوا مطبعة ج

سكرا( أ ي الرشارة . وقام فهد غرار النرشة اليت اكن يصدرها لينني ويه )ال  
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بنشاط مدروس وموجه لنرش املبادئ الش يوعية واالتصال ابلطبقات العاملية 

  والفالحني ، وبعض املثقفني ، وأ الف املنترشين يف القرى وال رايف  .

ن  احلزب سأ هل   ادلكتور سايم قائاًل : حبسب ما هو شائع ، فاإ

الش يوعي عىل خالف دامئ مع ادلين . هل جاء هذا رحشًا ملقوةل ادلين أ فيون 

 الشعوب ؟

ورمق حسابة حزن ، فقطب حاجبيه ، محمد ادلفاعي علت وجه  

جاابته عىل ال س ئةل اليت  ادلكتور بنظرة حادة تتكئ عىل صربه املعهود يف اإ

 يف طول ة عريضة ليقول : دكتوران الغايلتس تفزه أ حيااًن ، مث ابتسم ابتسام

وانتفاضة  م ،1948وثبة عام  تس نوات عدم الاس تقرار اليت تل

حاولت الطبقات املوجودة يف السلطة اليت تس تفيد من ادلين  م1952عام

بقاء مور ذات ومن ال  ، عىل الناس يف قبضهتا ولصد تقدم الش يوعية  لالإ

ذا اخلصوص  جاءت من ممثيل القوة هباملبادرة  ن  أ  زى يف هذا اجملال املغ

ذ نلكزيية االإ  الربيطا ي  كتب ضابط الاس تخباراتال من غريمه ، اإ

B.B.RUY اىل مدير الرشطة الرسية  م1949نيسان 20 مؤرخة يفرساةل

ولن تقتلع الش يوعية من جذورها مبا ميكن ان نسميه )) فيا : ، يقول العراقية

القليل  ال  اإ من من عندها ولن تفعل قوات ال  وحدها ، الطرق البولس ية 

مث ، نتظار منوها كرث من املراقبة واأ  ، ولن تس تطيع  الجتثاث الش يوعية

وىص أ  واكن من بني الطرق التصحيحية اليت  (( .جراءات تصحيحيةاإ تطبيق 

RUY ي فف،  وحتديداً  كرث تفصيالً أ  صبح أ  ( و املعاجلة ادلينية) سامه ا ماهب

الش يوعني يف  ن  أ  عىل الرمغ من  صالً أ  الش يوعية معادية لدلين  ن  اإ قوهل : ))

ذه املسأ ةل قد أ نه يبدو ان هاثرة مساةل ادلين ، فاإ هجدمه لعدم  االعراق بذلو 

نلكزيي يف متابعة لهذا اخلط قام السفري االإ ، و(( تفيد احلكومة ضدمه

 عامول ترشين ال   6 حتديدًا يومالسريجون تروبتيك يف وقت الحق 
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كرب، الش يخ محمد حسني الش يعي ال   املرجعتصال مبارش مع اب م1953

ةل العدو أ  ذ زاره يف مدرس ته يف النجف وانقش معه مس، اإ اكشف الغطاء 

ي أ  اليت ال يدعها و  ، السوداء اانترشت دعايهت ليتا)حبسب زعه(  املشرتك

ض ر فالسفري بذل هجده يف أ ثناء احملادثة ليك ي ن  أ  و برهان ، ويقال ، أ  منطق 

والقادة ، يقاظ العلامء اإ حماربة الش يوعية تعمتد عىل )) اقتناع الش يخ بأ ن  

 ،من هذه املبادئ اليت تطيح بأ وضاع العامل وحتذير الش باب ، الروحيني 

ومل يكن الش يوعيون ،  ((يهم الصحيح يف املدارس والنواديتوج ورضورة 

 . غافلني عن حماوالت تعبئة القوى ادلينية ضدمه

زاء ذكل ؟   سأ هل ادلكتور سايم : وما اذلي صنعه الش يوعيون اإ

مهس يف أ ذن ادلفاعي جليسه يف اجلانب ال مين ليلربه بوجود رجلني  

م من رجال ال من من طريق ما حلظه هذا اجلليس من مراقبة دقيقة  يبدو أ ّن 

ي يف هذه اجللسة ، وأ كرث رمقات حدقاهتم صوبك اي أ اب قامس . أ ومأ  ملا جير 

أ بو قامس ادلفاعي برأ سه تصديقًا ملا ذكره جليسه ال مين مرساًل هل االإجابة بعدم 

الاكرتاث لهؤالء الصعاليك بلغة االإشارة من طريق التفاتة وابتسامة هتمك 

زراء هبم ، حلديثه جميبًا ادلكتور سايم عىل سؤاهل   جتنب قائاًل : واإ

ساءة اىل معتقدات الناس اإ صغر أ  بطريقة مدروسة توجيه حىت  الش يوعيون

 . موضوع  ادلين ن ع لكياً  نالش يوعيوابتعد  م1929 منذ العام هن  أ  والواقع ، 

ابدره ادلكتور بسؤال  عاصف : لكنمك هامجمت بعض الشعائر ادلينية  

 العرايق .اليت متارس من قبل أ كرب رشحية يف اجملمتع 

رد محمد عليه عىل الفور : جنابك تقصد ما حصل يف جسن بعقوبة  

من النواة  كبرياً  ضم قسامً ياكنت  ياذل بعقوابيف عزةل جسن م ؟ 1954عام 

 .الصلبة لاكدر احلزب 
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سأ ل صديق ادلكتور املصور البعقويب الشهري قائاًل : وما اذلي  

 بلهفة من لطفك .سامعه ل تقت ، و حصل ؟ فمل أ مسع به سابقًا 

أ ومأ  برأ سه محمد ادلفاعي ، وبدت حسب ال مل تمتوج يف قسامت وهجه  

ين ، وبعد تناوهل جرعة كبرية من نسامئ أ سف هتب من حدقتيه اخلرضاو ، و 

من نوعه  فريدل اجرى جدامخلر أ شعل س ياكرًا جديدًا واسرتسل قائاًل : 

ق لكام اإن ير  التفصيله بيشء من ـندرج ال  أ  وليس عدال ، وضوع حول امل

 ذكل ؟

نعم . نعم تفضل . قال املصور البعقويب الشهري وصديقه ادلكتور  

 سايم .

 ال ربعيناتحول مسأ ةل) دابلتحديل دار ااجلد ن  قال محمد ادلفاعي : اإ  

ااحلس ينية(  بذكرى عودة رأ س احلسني حفيد  حزينةمسريات  ، وتعلمون أ ّن 

ويف هذه  من الهجرة ، 61عام صفر  20ربعني ملقتةل يف الرسول يف اليوم ال  

تتنافس   الناس .كبرية من ال  احلشود ليا دوماً اإ اليت جتتذب  املسريات

قوم ، فيبيهنا عىل متثيل احلدث املأ ساوي  ة فاميالرئيس تمجموعات من البدلا

الم اليت والس يوف كفارة عن ال  ، جسادمه ابلسالسل أ  برضب  ماملئات مهن

يف معركته للباطل يف ملحمة الطف اليت جسدت احلسني االإمام ها عاان

املنازةل الكربى بني احلق املمتثل ابحلسني وأ حصابه ، والباطل املمتثل بزييد 

اجلدل انطلق من مالحظات  ن  أ  ويبدو ومن قاتل دفاعًا عن حمكه الظامل ، 

يف مقاةل منشورة يف  ذكره  وردملا  هذه املسريات ال ربعينيةعابرة حول 

من ذكل العام ش باط  2حصيفة السجن الرسية كفا  السجني الثوري بتارخي 

ذ والثوريون ، املفكرون ال حرار  ما يعرب   كثرياً ))كتب صاحب املقاةل  ، اإ

ل ن  لما حصوهذا ، ذكل بن يعرفوا أ  من دون  الرشفاء عن مفاهمي اقطاعية

وخترتق ك  ،عيقا يف الزمن املايض قطاعيني متتد خيوط الفكر والثقافة االإ 



  
 

   

133 

ماكنك يف ، جماالت احلياة   اً مأ خوذ ن تقابل ثورايً أ  ايم هذه ال  وما زال ابإ

 ال ربعينياتمهية كربى عىل حضور أ   ـ مثالً  ـيعلق ف بالية ال بسحر التقاليد 

مل أ  ىل هذه اجملموعة احملتشدة عىل اإ نه قد يلجأ  أ  ويف حني  ،احلس ينية 

من أ ية رغبة يف حترير  ه خالياً دالتواقيع حلركة السالم جت التسلل بيهنم ومجع

 ن  أ  بذكل  ا ، انس ياً هبامجلاهري من التقاليد القدمية املهرتئة اليت يرتبطون 

 كس باً ـ حبد ذاته ـ اجتذاب حشود واسعة اىل احتفاالت العزاء هذه يشلك 

 . ((ل عداء الشعب كبرياً 

 كل من القول أ ليس كذكل ؟قال ادلكتور سايم : هذا يؤيد ما ذكرته 

ابتسم ادلفاعي قائاًل هل : حلمك عيل  دعين أ ذكر كل صدى ما رحش  

املطول عىل هذا املوقف يف كفا  السجني الثوري  من هذا املقال يف الرد

بعد أ كرث من ثالثة أ شهر . مع أ ن  املسأ ةل نوقشت كثريًا يف عنابر السجن يف 

ما هو توقيع )الرفيق نصري( ، وعنوان ) تكل الفسحة الزمنية . اكن الرد حيمل

ةل الكثري أ  اثرت هذه املسأ  )) :نصري ( . يقول جتاه املسريات احلس ينية اموقفن

ن حنارب هذه أ  ذا اكن علينا اإ واملشلكة يه ما  ،من اخلالف داخل تنظمينا 

ىل حتويلها من اإ ن نسع  أ  م علينا ؟ أ  ونس هتدف وضع حد لها ، املسريات 

ه ليك نس تطيع ن  أ  شعر أ  سال  للحركة الثورية ،  ال عداء اىليدي أ  سال  يف 

سريات هذه امل  ن  أ  يف اعتباران  نأ خذ نْ أ  التغلب عىل هذه املشلكة البد من 

و ، أ  ا لن تزول ّن  أ  وتدل املؤرشات عىل  ،بغض النظر عن رغبتنا موجودة 

تزداد سوف ا ّن  اإ ف، وعىل العكس من ذكل ، ترتاجع يف املس تقبل القريب 

قامة ادلميقراطية اإ ا سوف تس متر بعد ّن  أ   داملؤكومن بعد أ خرى ،  س نةً  منواً 

والواقع اّنا اس مترت يف الوجود يف روس يا ملدة مخسة ، الشعبية يف العراق 

ـ ننا مبهامجتنا ملعتقدات جيب اإ  . السلطة السوفيتية تأ سيسبعد  عرش عاماً 

أ نفس نا عن منا نعزل اإ لتو ، ل  ننبذهان أ  من  ن ندافع عهنا بدالً أ   ـعند احلاجة 
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تثاث املسريات احلس ينية ج ذا اكن يس تحيل ااإ مث  ، جامهري الشعب الاكدحة

كرث صةل أ  و ولطر  سؤال أ   ، ىل يشء مفيداإ فهل تس تطيع حتويلها ، 

هذه  اضعافـ يف الوقت الراهن عىل ال قل  ـوع : هل من مصلحتنا ضملو اب

 ؟ وخصوصا مسريات كربالء والنجف، املسريات 

 اً قاطعه ادلكتور سايم بسؤال خاطف : وهل تظن ذكل ممكن 

 برأ يك !؟

تناولت امجلاهري أ جابه محمد ادلفاعي والبسمة تشع من ثغره قائاًل :  

العراقية يف مدينة كربالء العديد من الشعارات ، وال هازجي ، والرتاتيل ، اليت 

ال  أ ن  معظم تكل الشعارا ت وال هازجي اكنت تنوعت يف أ هدافها ومضامنيا ، اإ

هتا يف ذكل ، ومثال عىل ذكل  ْن تباينت حد  دومًا معادية للنظام العاريف ، واإ

ما تردد من شعارات وأ هازجي تتحدث عن تردي ال وضاع الاقتصادية حبلول 

اقتصادية ، ومعاش ية جذرية للاكدحني ، كام تطالب برضورة الاس تقالل 

الاجامتعي بعيدًا عن النظام الاقتصادي للعراق ، وانهتاج سبيل التطور 

الرأ ساميل العاملي . كام رفعت شعارات تدعو لالهامتم ابلرتبية والتعلمي ، 

والاهامتم بوضع الش باب والطلبة ، والوضع الصحي ، وحماربة اجلهل وال مية 

مرات امتوز اجمليدة ، واملؤ  14، كام ذك رت بعض الشعارات الناس بعهد ثورة 

اليت نظمها ال جنيب ضد ثورة الشعب كام ردد املتظاهرون ، فضاًل عن 

طالقالشعارات اليت تتحدث عن الوضع الس يايس املزري ، وطالبت   ابإ

طالق حرية  طالق رسا  املعتقلني الس ياس يني ، واإ احلرايت ادلميقراطية ، واإ

جازة الصحف احملظورة ، وحتدثت مج ةل من ال حزاب التقدمية والوطنية ، واإ

واملالحقات والاعتقاالت الشعارات وال هازجي عن الظمل والاضطهاد 

والسجن دون حمامكة ، كام تردد عىل أ لسن املتظاهرين امس جسن )نقرة 

السلامن( يسء الصيت ، كام وصف املتظاهرون هبتافاهتم أ وضاع املعتقلني يف 
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ذكل السجن ال سطوري ، ونددت شعارات أ خرى ابالضطهاد القويم 

للقوميات العراقية غري العربية ، والس امي القومية الكردية والرتكامنية ، 

ورفضت امجلاهري التفرقة ادلينية ، والطائفية ، وتناولت شعارات أ خرى 

قضية الشعب الفلسطيين العادةل ، واندت برضورة حترير فلسطني من 

عارات املغتصب الصهيو ي املدعوم من الامربايلية العاملية ، كام رفعت ش

حتيي فصائل الثورة يف ك بقعة من بقاع العامل ، وحتيي الانتصارات العمالقة 

 اليت حققهتا البدلان الاشرتاكية .

يلوّنا ذكل االإجعاب الكبري عىل وجه واحضة املعامل بدت ادلهشة  

فقال : وك  هل ، صرب حبسهأ غالل  قو  تادلكتور سايم والسؤال اذلي مل 

 ريات احلس ينية !؟ذكل اكئن يف هذه املس

هز رأ سه ادلفاعي مبتسامً وقال : نعم . نعم ، وهل تظن هذا كثريًا  

عىل ثورة مضت عليا القرون تلو القرون وجذوهتا تزداد وتتسع عىل الرمغ 

من التعتمي اللئمي ل قالم الطاغوت ، والسلطات الظاملة احلامكة كسلسةل انر  

 مرسطن يتطاير مهنا رشر امجلر اخلبيث . 

مرسعًا أ ي د املصور البعقويب الشهري برأ سه ملا قاهل محمد ادلفاعي  

وقال : حصيح واكنت هذه العناوين الوطنية يف هذه املسريات وال هازجي اليت 

 تعج هبا تطفح ، ولو كنت متذكرًا ليشء مهنا ذلكرته تعزيزًا لقوكل اي أ اب قامس. 

أ حفظه من تكل محمد ادلفاعي : هل ترغبون بسامع بعض  مما قال  

 ال هازجي والشعارات ؟

نعم . نعم . هكذا تزادمت اإجاابت ك جلسائه ، والشوق ينث من  

 قسامت وجوههم .

 أ نشدمه ادلفاعي ما اكن عالق بذاكرته فقال : 
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 انمي ومن جرحه يون مك شاب انمي ابلسجن

 للظمل عنوان ابنقرة السلامن

 عارف جاير علشعب طاغي وجاير علشعب

 
 حط الرتب شد النياشني ش يعتك ابملية مثانني

 حسني شوف الظمل واجلور اي دايس عليم ابخلطر

 
 احنه أ هل ثورة العرشين فرقوا ابلوحدة ماليني

 اي أ مرياك وانلكرتا ثوار احنه ترى

 شوف الظمل واجلور اي حسني

 سككنا والرضايب دخل اث ي نفطنا والكامرك واملوا يء

 ختيل القلب جمرو  أ رابهحا ترو وين 

 يسدد ثورته وايه ال حرار يدرون الشعب لو انتفض واثر

 
 صف العراق بوحدته

 وليش ختافون ييل تفهمون

 ليش اجلنوب بقوته

 بس وين العداةل يرضب شامهل

 حلو املشاك ابلسمل   

 خطوة نبيةل أ حسن وس يةل

 ابلقوة هتلر ما رحب

بس وين العداةل  وابجليش ماهل
(52)
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قال ادلكتور سايم بعد أ ن تناولوا كؤوس امخلر ، وتبادل البسامت .  

ّنا لرمبا ليست  لرمبا هذه وهجة نظر بعض أ فراد احلزب الش يوعي . أ قصد اإ

 ايدلوجيا احلزب ؟

ها عىل نطاق أ ممي   قال محمد ادلفاعي : ال . ال هذه الرؤية ميكن عد 

ْن حص التعبري . دعين أ ذكر كل  ة يما قاهل لينني يف مثل هذه احلشود امجلاهري اإ

ذ قال :  في . ف ((حيث توجد امجلاهري افعل))وكيفية توظيف زمخها وطنيًا ، اإ

ال اإ ية التجمعات والتظاهرات ش  والفا، بدل اكلعراق متنع قوانينه الرجعية 

ابالس تفادة من هذه  ن نفكر جدايً أ  من واجبنا  ن  ، فاإ  ل غراض دينية

من  جتنباً و ، ماكانت القانونية لصاحل احلركة ادلميقراطية ولقضية السالم االإ 

فأ ن احلكومة س ترتدد طويال قبل التدخل  ، املؤسسة ادلينيةاثرة غضب اإ 

لقد اس تغل دس توريو نوري السعيد واتباع صاحل   . املسرياتهذه بشأ ن 

شق ب  ، توجنحوا مؤخرا يف بعض البدلا ،جرب املسريات بطريقة خاصة 

  . ل هذه الظروفظاىل جناحني يف  الزوار

وضد  ، وضع امجلاهري ضد العصاابتحتش يد و أ ليس من واجبنا  

 ،؟ تساءل محمد ادلفاعي وهو حيدق يف عيين ادلكتور سايم س يادها أ  

اترخي حركتنا الثورية  ميثل حبد ذاته شهادة عىل  ن  وأ ردف مسرتساًل : اإ 

مثال أ  في ، فمربايلية مهية هذه الاجامتعات كوس يةل ل اثرة امجلاهري ضد االإ أ  

وجيمعون التواقيع ، منشوراهتم نصار السالم أ   يوزعميكن أ ن هذه املناس بات 

هذه املسريات  ن  أ  واان بنفيس ال انىس كيف ،  التحررية فاكرمهأ  وينرشون ، 

ت ، وخدمت ، و   انتفاضة ، فأ زهرتبلورة هتافات التجميع سه لت وغذ 

 م .1952ترشين الثا ي من عام 

آ جانب  أ يضاً هناك   ا  ياليت جين ةفكر ابلفائدلن ،خر لهذه املسأ ةل أ

ولكنه قد ، اجملاورة لقريته  ةىل البدلاإ ابذلهاب  بداً أ  الفال  اذلي ال يفكر 
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س يد الشهداء احلسني عليه السالم يف مييش مئات الكيلو مرتات لزايرة 

اليت  املسلامتيتسع ابلتأ كيد .. وقد يتلىل عن بعض س  فقه أ   ن  اإ  .كربالء 

عرف توسي  ، ومن الراحج أ ن يعيد النظر فيا ، قطاعية يف بيئته االإ  خلادعة

،  يف العامل الواسع سلمنيغريه من امل هناك  ن  أ  مصادفة  اكن  ناإ و ، كذكل 

يثري  أ ال ؟ احلسني عىل الظمل مث أ مل يرث  ،  ونضاالهتم، وسيسمع عن مشالكهم 

، وفضاًل ع ا  ك هذا  ؟ كرب بظمل ال وضاع اليت يعيشهاأ   حساساً اإ هذا فيه 

 .من الثوريني هيسمعس 

حلركة الثورية دون جتاهل ااملسريات اىل هذه حتويل فتكون النتيجة حصة 

 . ال هداف الكبرية لهذا الكرنفال احليوي اذلي ال ينضبابيق 

ومه يف نشوة ذكل احلديث اذلي راق هلم من هذا ادلفاعي محمد  

قطعه عهنم س يف الوقت داقًا جرس الافرتاق منهبًا انهتاء أ مس ية اندي نقابة 

 املعلمني لهذه اليوم عىل أ مل لقاءات أ خرى .

بعد عدة أ ايم سأ ل ادلكتور سايم صديقه البعقويب املصور الشهري  

عن محمد ادلفاعي قائاًل : محمد ادلفاعي دكتور يف أ ي ختصص ! ، ويف أ ية 

 جامعة حيارض !؟

 ابتسم املصور البعقويب الشهري قائاًل : هو مل يمكل الصف الرابع الابتدايئ !!. 

شة ، وعصف احلقيقة ، وقد سلبته ادله صفق بكفيه ذكل ادلكتور  

علومة اليت مل يكن لها بعضًا من كياس ته ، وهو ال يعرف كيف يس تقبل هذه امل

يف توقعاته ، أ و تصوراته ، وسأ ل صديقه بيشء من احلدة قائاًل :  أ ي مرس 

 كيف ذكل ؟ وأ ين اس تق  معارفه املتنوعة ؟ خرب ي ابهلل عليك ؟

لتعمل ، فاستمثر ك من روافد بس تان معارف هذا الرجل رغبته يف ا 

ما ميكن استامثره سامعًا ، وقراءًة ، وحوارًا ، ومن بواكري معينه املعريف تردده 

ادلامئ عىل بس تان طارق الطيار . تكل البس تان اليت يتصدرها مدخل تزينه 
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من اجلانبني وخالاي النحل املتناثرة ، حىت يواهجك ماكن اللقاءات  دالورو 

ية وفنية من الرجال والنساء ، وأ ذكر مهنم الفنان املتتالية لشخصيات أ اكدمي 

ذا اكن ذكل املاكن موقعًا  كنعان وصفي ، واملطرب الشهري ايس خرض ، اإ

للحوار ، وتبادل ال فاكر وتعميقها ، ومدرسة للتعلمي والتجربة ، ومتابعة 

وس يطًا بني احلياة  واستيعاهبا ، واكنالتجارب وال فاكر اجلديدة ودراس هتا 

وقتذاك ، يف الوقت اذلي غزت الوجودية أ ذهان املثقفني بنظرايت  فةوالثقا

فيا الكثري من االإهبام الفلسفي ، ولكن فيا الكثري من احلث عىل اخملاطرة 

والتفرد واحلصول عىل الرتيق علامً وأ داًب وفنًا جامً . حىت متكن صاحبنا من 

ى املصور البعقويب القدرة عىل قراءة النصوص االإنلكزيية وفهمها . هكذا رو

الشهري بداية معني محمد ادلفاعي ونبوغه ، فأ ثلج صدر صديقه ادلكتور سايم 

اذلي بلت وجنتيه دمعات سالت من حدقتيه بعيدًا عن زاكم النفاق ، 

  وزحام الس باق . 
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 دمر شاتق انم 

(1) 
آدم ، اكن شاابً  عاشقًا ولهااًن ، سومري الطلعة  ، القامة ممشوق أ

وال س امي حسرته ،  همحمد ادلفاعي ملا يراه من سامت فيمع  امحلر شاتق انلم ل 

جرأ ته يف عرض أ فاكره وقناعاته ، فأ خذت تالبيب لبه ، فصار من خواص 

، وارات  هل ادلفاعي للحد اذلي صار يشكو هل بعضًا من مهومه  جلسائه

يران بعد هروبه من ال هجزة  أ حيااًن. ذات يوم وبعد أ ن رجع محمد ادلفاعي من اإ

مع القمعية ، وبعد أ ن عمل بقرار احلزب الش يوعي العرايق الانضامم للجهبة 

م قرر الانفصال عن احلزب اذلي خسر هل ك ما 1973حزب البعث عام 

آماهل أ دراج احلرسة  ميكل من وقت وهجد وطاقات وقدرات لتذهب أ

هو غارق  والتأ سف ملا اكن يتوقعه من الرشيك اذلي ال يؤمن ابلرشاكة ، بل

ن سفك دماء  يف الانفراد والتسلط وادلكتاتورية حد الامثةل اجملنونة حىت واإ

 رجاهل ال ولني !.

سأ هل الشاب ال مسر السومري الطلعة قائاًل : أ راك تعبًا اي أ اب قامس 

 واهلم يشع من وهجك اذلي عهدته مرشقًا ببسمة دافئة . خرب ي ما ال مر ؟

املثقةل السري عىل لسانه اذلي ابت أ كرث ثقاًل أ جابه واحلرسات تزامح لكامته 

مما ينسجه من الكم قائاًل : لقد تورط احلزب اذلي عش نا من أ جهل يف جهبة 

لعينة مع احلزب ادلموي . حزب البعث اذلي يقوده حفنة من الساديني 

ومك غالطت نفيس اجملرمني ، وكدت أ فارق رويح مكدًا عىل هذا القرار ، 

يف خرب انضامم حزيب اإىل اجلهبة الوطنية اليت حتالف فيا وبقيت مرصًا عىل ز 

احلزب مع حزب البعث احلامك ، لكن مقر الواقع ، ومشس احلقيقة أ رشقا 

ليبددا حسب ظنو ي ، ولتتالىش بعيدًا يف فيايف سامء الس ياسة ، اليت طاملا 
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ع  ال عداء عىل فرا  واحد  يف شهر عسل املاكسب ، واملصاحل الزائةل ،  جْتم 

ن اكنت دماء شهداء الطرفني ، يس تضاء بشمعداّنا يف غزليات  حىت واإ

الليايل امحلر لشهر عسل مر املذاق ، ذكل اذلي حيوز مرتبة يسء الصيت 

 ابمتياز ، وعىل ادلوام .

ال  تركه احلزب وما ترك يل  وحدقاتنا والانسحاب منه ، ول مثايل اإ

 يف أ رض الرافدين .تتفجر حزاًن وخوفًا عىل ذكل ال مل اذلي سطع 

قال الشاب ملهوفًا : كيف ذكل ؟ هل تفرس يل ما تقوهل ؟ لقد 

 فزعين وهالين ما تقوهل .أ  

، حمبس العيون ، وحمبس  رد عليه ادلفاعي وادلموع رهينة حمبس يه

احلياء والاعتداد ابلنفس قائاًل : حبسب تتبعي فاإن  الاحتاد السوفييت مارس 

ش يوعية من أ جل نصحها التوصل اإىل حلول مرنة ضغطًا كبريًا عىل القيادة ال 

ومقبوةل ملوضوع اجلهبة اذلي عرضه حزب البعث ، وأ دى هذا الضغط 

حول الضغط  بطبيعة ال مر اإىل انشقاق الآراء داخل احلزب الش يوعي

م وحىت اإعالن 1968السوفييت وحده ، بل اكن أ يضًا معرضًا بني متوز 

س س نوات اإىل الكثري من املالحقات م ، أ ي ملدة مخ1973اجلهبة يف أ يلول 

والاغتياالت ، والتصفيات يف قرص الهناية اإىل درجة أ ن املركز القيادي يف 

احلزب يف بغداد خال ملدة غري قصرية من أ عضاء القيادة ما خال بعض 

براهمي ، وعدانن عباس ونزهية ادللميي ،  عنارصمه ومه ، زيك خريي ، وابقر اإ

ال  بصعوبة ابلغة . واكنوا ال يس تطيعون التح  رك اإ

ن  موقف قيادة احلزب احلامك اكن معروفًا ومعلنًا ، وليس فيه أ ي  اإ

، وهو أ ن حرية احلزب ابلوجود والعمل مرشوطة  التباسمغوض ، أ و 

طار اجلهبة ، وال يوجد أ ي خيار أآخر سوى  ابملوافقة عىل التحالف مضن اإ

ء عىل أ ثر الش يوعية يف التصفية . لقد اكن هدف البعث واحضًا ، وهو القضا
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العراق ، وقد أ قنع صدام حزب البعث عىل دعوة الش يوعيني لتشكيل 

ظهارحكومة اجلهبة الوطنية ، ومسحت هذه اخلطوة  العراق ، وك نه يطبق  ابإ

الاحتاد س ياسة واعية ضد الغرب ، واليت مضنت معاهدة للصداقة مع 

نفسه اذلي وقع فيه السوفييت اذلي هجز السال  لبغداد . ولكن يف اليوم 

الرئيس البكر ميثاق الوحدة الوطنية مع الش يوعيني وزع صدام نرشة بني 

  أ عضاء هجاز حنني بعنوان ) كيف نقيض عىل احلزب الش يوعي( .

خرجت لكامت التأ سف من مف الشاب ال مسر ابلطةل السومرية متنامغة 

فالتقط  مع اندها   وحزن ابن عىل وهجه مومئًا بطلبه مزيد التوضيح ،

ادلفاعي تكل الرغبة ، وأ ردف مسرتساًل بعذب الكمه وك نه حنظل وظفه 

القدر ل مثاهل ، فقال : يف خالل مخس س نوات أ و أ كرث ، سيمتكن البعث 

الفايش من كشف اكفة أ رسار احلزب الش يوعي والتعرف عىل ك عضو فيه 

ثل نقاابت ، كام س يجرب احلزب الش يوعي ابلتليل عن منظامته امجلاهريية ، م 

العامل ، واحتاد الطلبة والش بيبة ، ورابطة املرأ ة ، وامجلعيات الفالحية ، 

وس يجربمه عىل حل املنظامت الش يوعية يف اجليش ، بل س يجرب احلزب 

الش يوعي عىل دمل السال  البعيث ابلهجوم عىل احلزب ادلميقراطي الكردي 

 ية قتل ال كراد .وتقدمي أ عضاء احلزب اإىل املوت دفاعًا عن الفاش ية بغ 

 قال الشاب : أ و ك ذكل اكئن اي أ اب قامس !!؟

ن  انضامم احلزب  نعم ، نعم اي صديقي أ جابه ادلفاعي ، وأ ضاف هل : اإ

الش يوعي لهذه اجلهبة لهو جرمية كربى حبق الشعب العرايق ، ال لكوّنا تثبت 

احلزب البعيث الفايش ابحلمك صحسب ، بل ل ن  احلزب الش يوعي سريفع 

ال  البعث وسوف يتورط بقتل اإخواّنم من أ بناء الشعب الكردي يف س

شامل العراق دفاعًا عن الفاش ية . هكذا تورط احلزب يف مستنقع اجلرمية 

 . يق اإىل ال بدوس يفقد احرتام رشحية كبرية من أ بناء الشعب العرا
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قال الشاب وال ىس واحض عىل قسامت وهجه ال مسر : عصفت لكامتك 

اتك عىل ما مىض مسامعي وزادتين شوقًا ملعرفة املزيد عن املشوبة حبرس 

تدخالت القيادة السوفيتية يف الشأ ن ادلاخيل للحزب الش يوعي العرايق ، 

 وأآاثرها اليت بدت يل مدمرة لهذا احلزب .

أ ومأ  ادلفاعي برأ سه وأ شعل أآخر س ياكر  يف العلبة اليت تناول مهنا 

: يف الظروف احلساسة والبالغة ادلقة  الس ياكر ال ول مع بداية حديهثام قائالً 

مس ، واخلطورة اليت مرت عىل احلركة الش يوعية يف العراق اإابن عهد قا

تدخل املبارش محلل قيادة احلزب الش يوعي مارست القيادة السوفيتية ال 

زاء سلطة قامس ... وعىل سبيل املثال يف  خاطئالعرايق عىل اتباع ّنج مييين  اإ

آاير ـ حزيران  ، وحني انتقد هباء نوري القيادة السوفيتية مطالبة  م1959أ

احلزب الش يوعي العرايق املشاركة يف السلطة بذريعة أ ن  هذه املطالبة تطرف 

يساري اكنت ال غلبية الساحقة من العنارص القيادية يف احلزب متيل اإىل 

انهتاج س ياسة ثورية تفيض اإىل اس تالم السلطة ، لكن امجليع اكنوا يقدسون 

ن مل يقنعوا  رأ ي القيادة السوفيتية ، واكنوا مس تعدين لل خذ هبا عليًا حىت واإ

هبا ، فامي اكنت القيادة السوفيتية تشجع فقط عىل دمع نظام قامس ، وليس 

... وهكذا فاإن قيادة احلزب السوفييت عىل انزتاع السلطة للش يوعيني أ نفسهم 

شاركت بقسط كبري يف حتمل املسؤولية بدفع احلزب الش يوعي العرايق صوب 

الاحنراف المييين ، وابلتايل اإضاعة الفرصة التارخيية أ مام الش يوعيني يف عهد 

قامس ، وهكذا صار حال احلزب بعد أ ن وقع يف مستنقع التبعية ففقد ثقة 

لمي أ عضائه اإىل قرص الهناية حاملا س يطر البعث الفايش الشعب ، وانهتى  بتس

 . م كام تعمل 1963عىل احلمك يف الثامن من ش باط ال سود عام 

بت ال رمق ادلفاعي انكسارًا يف عنفوان الشاب ال مسر فسأ هل : هل 

حتمتل تكل احلقائق احملزنة ؟ أ جابه مرسعًا : عىل الرمغ مما أ وجعت هذه 
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ال  أ نين احلقائق قليب ، والهب ت تفكريي ، وزلزلت راخسات يف معاريف ، اإ

الس مترار يف مسع هذه احلقائق لتنجيل غيوم عمتة تصورايت ، فاسقين لأ توق 

 مما رويت ، أ و مما تنث عليه من غيث معارفك اي أ س تاذي .

ّنض ادلفاعي ليتناول علبًة جديدة من الس ياكر اذلي صار رفيقًا 

ودموع سلكت  وأ شعل س ياكرًا جديدًا قال ومالزمًا ل انمهل ، وبعدما جلس

م يمتتع 1957اكن احلزب الش يوعي العرايق حىت عام :  طريقها صوب وجنتيه

ببعض الاس تقاللية ، عىل الرمغ من قرارات الكنفرس الثا ي للحزب ، مما 

حث  احلزب السوفييت من طريق ترييوشكني عىل املزيد من الضغط بغية 

جبار احلزب العرايق ابلتح ذير اترًة عىل الرضوخ ، وهذا ما حدث فعاًل ، اإ

متوز وارتفاع شأ ن احلزب الش يوعي العرايق ، والتفاف أ غلبية  14فبعد ثورة 

امجلاهري حوهل يف طول العراق ، وعرضه أ حل  السوفيت عىل عىل احلزب 

العرايق برضورة تأ ييد عبدالكرمي قامس بصورة اكمةل دون تردد . ففي اكنون 

سافر وفد اللجنة املركزية للحزب الش يوعي العرايق اإىل  م1959الثا ي 

م 27/1/1959موسكو حلضور املؤمتر احلادي والعرشين ، اذلي افتتح يف 

لقاء لكمة احلزب فيه ، بيد أ ن احلزب السوفييت رفض لكمة احلزب  ، واإ

زاء التأ ييد املطلق لشخص  العرايق لعدم تطابقها مع س ياسة احلزب السوفييت اإ

انقالب )) قامس )ذكل الزعمي اذلي س يطر عىل احلمك من طريق عبدالكرمي

لقاء لكمة احلزب العرايق  ((القصور حسب ترييوشكني( ، فمت تأ جيل موعد اإ

اليت تية عىل القبول ابل وامر السوفي  ملدة يومني اإىل أ ن أ جرب الوفد العرايق

اكنت تريد من الوفد تضمني لكمهتم االإشادة بعبدالكرمي قامس ، وقد رخض 

الوفد أ خريًا دون الاقتناع ومس  يف لكمته عبدالكرمي قامس بـابن الشعب 

 . البار 
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(2) 
حلادمقوةل )) شغلت الشاب السومري (( اليت طاملا الش يوعية كفر واإ

، فقرر فتوى  تغ ى هبا املناوئون للش يوعيني ، والس امي القوميون مهنم 

ش ادلفاعي عن هذه املقوةل ، قانأ ن ي الشاب الآدم ذي الطلعة السومرية 

ومصدرها ، ودواعيا ، وك ما هل صةل هبا ، فقصده يف متجره اذلي اختذه 

ليت جتمع رحيق ال زهار لتصنع همنة من املهن املتعددة اليت مارسها اكلنحةل ا

العسل شفاًء للناس ، اكن محمد ادلفاعي يغري همنه ليؤمن عيشًا مناس بًا 

ل رسته الكبرية 
(53)

، ويساعد احملتاجني قدر املس تطاع ، واكن من دواعي  

استئجار هذا املتجر اختاذه مقرًا لنشاطه الس يايس من طريق توزيع جريدة 

حلزب الش يوعي العرايق ، وانداككه ابجملمتع )طريق الشعب( اليت يصدرها ا

القروي اذلي ينشط تواجده يف السوق واملقايه ، فضاًل عن ممارس ته دلور 

التثقيف من طريق الرد ، أ و االإجابة عن ال س ئةل اليت كثريًا ما يسأ هل بعض 

الطلبة اذلين يدرسون ادلراسة ال ولية يف اجلامعات العراقية وقتذاك ، وغريمه 

 ب التعرف عىل ما يطرأ  عىل الساحة الس ياس ية .ممن حي

 عليه والشوق بدا حىت سمل  اعي صل متجر ادلف  يالشاب الآدم  اكدما 

عىل مالحمه ملا يرغب معرفته ، فرد سالمه ادلفاعي وطلب منه اجللوس ، 

وما أ ن جلس حىت انوهل قنينة بيبيس كوال مرب دة ، وقال هل : أ رى يف خمربك 

 تفكريك ، فهال أ خربتين به ؟شاغاًل يشغل 

تشجع الشاب الآدم وتبددت حسب اخلجل والارتباك من سامء عزمه 

حلاد ، وذلا أ ريد   معرفة، فسأ هل قائاًل : شغلتين مقوةل الش يوعية كفر واإ

 وملاذا ، ومناس بة ذكل وووو ...  اإخل ؟ومن ذا اذلي قالها ، ،  مصدرها
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جابته ل س ئةل ذكل الش اب الآدم طالبًا منه االإصغاء بدأ  ادلفاعي يرسد اإ

جيدًا للظفر بلب احلقيقة ؛ ل ن  تكل ال س ئةل لها من ال مهية مباكن كوّنا 

ستبق  مالزمة لسرية ومسرية احلزب الش يوعي العرايق ، فقال : جيب أ ن 

من الاحتاد الش يوعية احلديثة اليت نضجها فالدميري لينني انتقلت تعرف بأ ن  

ذ ، ومهنا ادلول العربية  السوفييت اإىل بقية ادلول تأ سس احلزب الش يوعي ، اإ

عام  ، ويفمل يكن علنيًا  التأ سيسولكن هذا  م ،1902السوفيييت عام 

وبعد  فالدميري ليننيعلن عن تأ سيسه ابمس احلزب البلشفي بزعامة أ   م1912

م أ صبح امسه احلزب الش يوعي الرويس ، وبعد 1917البلشفية عام  الثورة

م مت تغيري امسه ليصبح امسه احلزب 1922قيام الاحتاد السوفييت عام 

، ومن هذه ادلول فلسطني  فالدميري ليننيالش يوعي السوفيييت بزعامة 

ذ ومرص ولبنان  والعراق ، وأ ول فتوى صدرت ابلضد مهنا اكنت يف مرص ، اإ

أ فىت املفيت ال كرب لل زهر الش يخ محمد خبيت ضد الش يوعية يف أآب عام 

  .م 1919

 م1932عام ن  احلزب الش يوعي العرايق اكن قد تأ سس يف ومن املعلوم أ  

فتاء صدر ابلضد منه اكن يف عام  م1936م ، أ و 1934أ و  ، ، وأ ول اإ

م فيه  م ،1948 ذ أ صدر محمد حسني اكشف الغطاء منشورًا شديدًا حر  اإ

ليا بعد مرور  س نة عىل تأ سيس  16، أ و 14، أ و 12الش يوعية والانامتء اإ

ابل  ااحلزب برواايت تأ سيسه الثالث ، ومل يكن تأ ثري فتوى اكشف الغطاء ذ

 ؛ ل ن  القةل القليةل تعرف هبا خبالف فتوى الس يد حمسن احلكمي .

سأ هل الشاب الآدم : يبدو أ ن القضية لها تفصيالت كثرية بعضها مشهور ، 

 والبعض الآخر مغمور ؟

أ ومأ  برأ سه ادلفاعي ، واللكامت تاكد تتسابق من مفه فقال هل : نعم . نعم . 

امسع قصة فتوى الس يد حمسن احلكمي ، وكيف سوقها املس تفيدون مهنا 
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س ياس يًا ، ولكهنم أ لبسوها اللباس ادليين ، ومه أ بعد الناس عن التدين بأ ي 

س ياس هتم الضاةل طيةل مدة حمكهم اذلي نرز  حتت وابل دين كام أ ثبتت 

 ظلمهم ال سود اإىل يومنا هذا .

ليك ولكي شوق ملعرفة احلقيقة تفضل .  طيب اي أ اب قامس هانذا اس متع اإ

 هكذا قال هل الشاب الآدم .

ادلفاعي : دعنا نتلكم أ ول ال مر عن قصة فتوى الس يد حمسن احلكمي قال 

؛ ل ن  املقوةل صارت قرينة هل . هذه الفتوى شغلت الرأ ي العام العرايق ، وما 

زالت تشغهل ، ولعل ها ستشغهل لس نني أ خرى تتصل ببقاء احلزب الش يوعي 

ض النظر ومنافس ته لغريه من أ حزاب أ خرى ، وال س امي ال حزاب ادلينية بغ

عن العمق املذهيب والعقائدي لهذه ال حزاب ؛ ل ن  مصلحهتام تلتقي بتسقيط 

 احلزب الش يوعي يف نظر الشعب .

ن   تهن د ادلفاعي وهو يتناول س ياكرًا جديدًا ، وعاد ليمكل حديثه قائاًل : اإ

قصة الفتوى اليت أ صدرها الس يد حمسن احلكمي ، والقاضية بتحرمي الانامتء 

الش يوعي ليست مثلام شاعت ورويت قصهتا عند البعض ، فهىي اإىل احلزب 

مل تكن مثلام يقال عهنا ، أ و كام وظف لها عىل أ لس نة الس ياس يني املؤيدين لها 

خشص ليس هل ، وحىت املناوئني لها عىل حد سواء ، فهىي صدرت لطلب 

وليس هناك قوى دفعت الإصدارها ،  عالقة ، أ و عداوة ابحلزب الش يوعي

وال حداث اليت تروى ، فمك من الوقائع  أ ن  البعثيني اكنوا وراءها مثلام قيل

  أ خبارها خارج نطاق الواقع واحلقيقة .

ن  قصة الفتوى بدأ ت بأ ن  بزازًا من أ هل النعامنية التابعة حملافظة الكوت  اإ

يف جنوب العراق يف وقت انتشار احلزب الش يوعي العرايق وأ فاكره التحررية 

من الرجعية والاقطاعية ، واكن الانامتء للحزب مكس بًا من املاكسب اليت 

. جاء الرجل واكن ينوي يتوق لها الفقراء ، والس امي الطبقة العامةل الاكدحة 
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الانضامم اإىل احلزب الش يوعي العرايق ، واكن ملزتمًا متدينًا ويقدل  الس يد 

ه ليس تفتيه  حمسن احلكمي ، وال بد هل يف مثل هذا القرار أ ن يلجأ  اإىل من يقدل 

ذا اكن يس تفتيه يف الوضوء واحلج وأ مور العبادة واملعامالت اكفة فكيف  ، فاإ

فىت الرجل الس يد احلكمي : هل جيوز الانامتء اإىل مبثل هذا ال مر ؟ اس ت

م ، أ و بداية عام 1959احلزب الش يوعي ، ولعل  ذكل اكن يف ّناية عام 

ال جيوز الانامتء اإىل ))م ، فأ فتاه احلكمي تكل الفتوى اليت يقول نصها : 1960

حلاد ، أ و تروجي للكفر واالإحلاد ، أ عاذمك  احلزب الش يوعي ، فاإن ذكل كفر واإ

ميااًن وتسلاميً هللا ، فهىي اكنت خاصة  ((  ومجيع املسلمني عن ذكل ، وزادمك اإ

بشخص واحد ، ومل يكن املقصود نرشها وتعمميها ، شأ ّنا شأ ن بقية 

الاس تفتاءات الشخصية ، اس تفتاه هبا ون يس أ مرها ، وقد عرف هذا الزباز 

 ، فاس تفىت املرجع واحتفظ مبا أ فتاه هبا .الرشعي  تلكيفه

ة من أ خذ الزباز الفتوى ، واش تداد اخلالف مع الش يوعيني بعد مد

رب  ، واكن من خطباء النجف  ابلنجف ، حترك اخلطيب الس يد جواد ش 

امجلاهرييني ، وهو وادل اكظم شرب  اذلي درس الاقتصاد بربيطانيا واكن 

ش يوعيًا ، واكن خيشاه طلبة احلوزة العلمية يف النجف ال رشف عندما 

، وال يتلكمون أ مامه ابلشأ ن الس يايس ، وأ ن  وادله أ راد يزورون وادله 

التللص منه ، فبعثه لدلراسة بربيطانيا بعد أ ن أ ّنى  ادلراسة الثانوية يف 

ال  أ ن ه انقلب بعد  ذ اكن منساقًا مع التيار الش يوعي وقتذاك ، اإ النجف ، اإ

 ذكل .

رب  خالفات حادة ومواهجات مع ش يوعيني ابلن جف ، اكن للس يد جواد ش 

واكن يشعر بأ ذية  مهنم ، وقد حاولوا الاعتداء عليه ، فأ راد فعل يشء ما 

ضدمه ، فذهب اإىل الس يد احلكمي يك يس تللص منه فتوى ضد الش يوعيني 

، فلام أ اته قب ل يده وجلس عنده ، وطلب منه اإصدار فتوى ، فقال هل : أ ان 
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ادلفرت ،  كتبت مثل هذه الفتوى . فصا  عىل ودله همدي احلكمي : هات

ق ، أ و تصف ح الس يد احلكمي ادلفرت ، وقال جلواد  ويقصد دفرت الفتاوى ، فور 

شرب  هذه الفتوى اليت تطلهبا . اكن نص الفتوى غري موجود يف ادلفرت ، وما 

نصها موجود هو هو امس الشخص اذلي طلهبا من احلكمي ، واترخيها ، أ ما 

 دينة النعامنية.، وأ ن  املس تفيت هو بزاز من م فغري موجود

رب  )قتل وعره تسعون عامًا من  اكن مع الس يد جواد ، الس يد قامس ش 

ذا جبواد يذهب من فوره  قبل السلطة البعثية( عامل منطقة النعامنية ، واإ

منتقاًل من دار احلكمي اإىل مرأآب الس يارات يف النجف متوهجًا اإىل النعامنية ، 

الزباز وعنوانه ، فبعث معه من  حيث عه يقسم هناك ، وملا وصل سأ هل عن

يدهل  اإىل داكنه يف السوق ، فوصل اإىل الشخص املقصود ، وسمل  عليه 

 وجلس عنده وسأ هل : هل أ نت احلاج فالن ؟

قال : نعم . هل أ نت مس تفيت الس يد حمسن احلكمي بفتوى من نوع 

املوقف من الش يوعية ؟ قال : نعم . فهل توجد عندك الفتوى ؟ قال : نعم . 

ذا اكن ابالإماكن اس تنساخها . فوافق الرجل .أ خرج الفتوى من بني  فسأ هل اإ

أ وراق اكن حمتفظًا هبا ، وأ خذ الس يد جواد بنسلة مهنا ، ومبارشًة توجه هبا 

 اإىل بغداد .

ىل الصحافة املعادية للش يوعيني  توجه ابلفتوى من النعامنية اإىل بغداد ، واإ

بدالكرمي قامس حيهنا ليس عىل مبارشًة ، ويه الصحف القومية ، واكن ع 

حف عىل وجه  وئام مع احلزب الش يوعي العرايق ، وقد نرشهتا تكل الصُّ

الش يوعية كفر ))الرسعة حتت عنوان )مانشيت( : فتوى االإمام احلكمي : 

حلاد  . ((واإ

شاعهتا ، فلوال الس يد جواد وذكل  هذه قصة الفتوى ، وقصة نرشها واإ

ثوا دمثل هذه الفتوى . لكن ك  اذلين حتالزباز يغلب عىل الظن مل تصدر 
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منا جعلوها موقفًا منفصاًل عن أ س بابه ،  عهنا ال يريدون معرفة أ س باهبا ، واإ

وك ن رسد ذكل يضعف من قمية الفتوى ، أ و يقلل من مزنةل حمسن احلكمي ، 

فهىي صدرت بال موقف ، ولكن بعد نرشها صارت تعرب  عن موقف 

 كتحصيل حاصل . 

وى بني الش يعة أ كرث ؛ ل ن  أ غلب الش يوعيني اكنوا من اكن أ ثر الفت

الش يعة ، وهذا أ مر طبيعي ؛ ل ن نس بة الش يعة يف العراق تصل اإىل أ كرث 

من ثالثة أ رابع ساكنه تقريبًا ، وقد وظفها البعثيون بشلك يسء للغاية ، 

م ، وأ خذ العديد 1963الس امي بعد انقالب الثامن من ش باط ال سود عام 

ينقمون عىل املرجع احلكمي بسبب اس تغاللها من قبل احلرس  من الش يعة

القويم ضد أ بناهئم ، وبل ومن املتدينني أ يضًا ، والسبب هو ترضر أ والدمه 

وأ حفادمه مهنا ، ل ّنم اكنوا من اليساريني ، والش يوعيني 
(54)

 . 

أ خذت ادلهشة الشاب الآدم ابلطةل السومرية ، وتزامح سؤاهل مع 

قة قائاًل بتعجب : وهل هناك من الش يعة اذلين قتلوا بفتوى الواثابتسامته 

 الس يد احلكمي ؟ وملاذا ؟

ىل بيواتت  قال ادلفاعي : هل تعمل بأ ن الش يوعية رست اإىل النجف ، واإ

رب  اكن ودله الس يد اكظم  بعض علامهئا ، وكام ذكرت كل أ ن  الس يد جواد ش 

واملدن ادلينية بقوة ، دخل احلزب الش يوعي النجف من الش يوعيني ، وقد 

)حسني دوبة( ابلنجف عىل الطريق  ى م اكنت مقه 1959ففي غضون ، 

اذلاهب اإىل الكوفة ملتق  خشصيات دينية يسارية ، ومن أ حصاب العاممئ ، 

أ حد السادة ( . حىت أ ن  ومهنم الس يد اكظم احلكمي )ع ه الس يد حمسن احلكمي

قصيدة نونية طويةل ما قاهل  الطباطبائيني النجفيني قال بيتًا من الشعر يف

 وال بعده قط ، وبيت الشعر هو : ، شاعر قبهل 

ْن اكن  لينني  مدفواًن بأ رضمك    فنا               اإ فأ ن  لينني  يف أ حشائنا د 
(55)
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قائاًل : اي أ اب قامس أ ال ترى أ ن  الفاصل الزمين  حبذاقته سأ هل الشاب الآدم

  ،م 1934أ و  ، م1932عام بني بداية تأ سيس احلزب الش يوعي العرايق 

م يقرب من 1960صدور فتوى الس يد حمسن احلكمي عام وبني م 1936أ و 

عامًا يف أ قل تقدير ، فأ ين اكن العلامء من هذا  26أ و  27عامًا أ و  28

احلزب ؟ وحنن نعمل أ ن هذا العمر احلزيب يكفي الإشهار احلزب ومعتقداته 

 ؟وأ هدافه 

ن  من  أ والً ابتسم ادلفاعي لسؤال ذكل الشاب النبه وأ جابه قائاًل :  ق وافاإ

الفقهاء من الش يعة ومه ) الس يد مريزا بفتواه بعض الس يد حمسن احلكمي 

الس يد محمود و الس يد محمد همدي الشريازي ، و عبدالهادي الشريازي ، 

الس يد أ بو القامس و الش يخ عبدالكرمي اجلزائري ، و احلسيين الشاهرودي ، 

،  الس يد محمود جواد التربيزيو الس يد عبدهللا الشريازي ، و اخلويئ ، 

الس يد محمد عيل الطباطبايئ ( وأ غلب فتاوى هؤالء يف نفس العام و 

. أ ما علامء الس نة العرب املوافقني لرأ ي الس يد حمسن احلكمي فهم  م1960

الس يد فؤاد و الش يخ عبدالقادر اخلطيب ، و ) الش يخ دمدي ال عظمي ، 

 الش يخ مجيلو ال لويس ( والس نة ال كراد ) الش يخ مال صاحل عبدالكرمي ، 

مجموع فيصبح الش يخ عامثن عبدالعزيز ( . و الش يخ عر عبدالعزيز ، و املفيت ، 

( س نة 4( س نة عرب )3( ش يعة )9( عاملًا )16من أ فىت بكفر الش يوعية )

والسؤال هنا : مل  أ كراد من بني ال عداد الكبرية للعلامء اليت تتجاوز املئات !؟

وجوابه واحض كوضو  الشمس يف رابعة لهنار ،  هذا التوقيت  لهذه الفتيا ؟

فقد قويت شوكة احلزب الش يوعي يف حمك الزعمي عبدالكرمي قامس ، وابتت 

ال حزاب املناوئة هل ، فضاًل عام حلق من خطر كبري أ صاب امجلود هتدد حياة 

 دلى البعض من رجال ادلين .
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توى التكفري سأ هل الشاب جمددًا : وهل هناك من العلامء من امتنع عن ف 

 يف ذكل الوقت ؟

، ولو تأ ملت  الس يد حسني امحلايمنعم . نعم . قال ادلفاعي ، ومن هؤالء 

يف ما صدر عن الس يد محمد ابقر الصدر يف كتابيه الشهريان )فلسفتنا ، 

اقتصادان( لتلمست ال فق الواسع والرحب ، والعلمية اليت تمن عن املعرفة 

تصدى الس يد محمد ابقر الصدر ، فقد  والانفتا  عىل أ سس علمية رصينة

يف مناقشة أ فاكر احلزب الش يوعي  هللفكر املاركيس الش يوعي وأ لف كتابي

مل ينازل املاركس ية منازل عنيد ))ومتبنياته حىت قال عنه أ كرم زعيرت ال رد ي : 

، وهل مؤلفات يف مواضيع س ياس ية وفكرية  ((أ فضل من محمد ابقر الصدر

مؤلفاته الفقهية وال صولية ، ومل يكفر احلزب  واترخيية ، فضاًل عن

 الش يوعي !؟

قاطعه الشاب الآدم ليقفز سؤاهل لكمح البرص : وهل هناك يف الوسط 

نين ل ول مرة أ مسع العلاميئ مثل هذه العقلية اليت تناقش املاركس ية !؟  ، فاإ

 هبذا ال مر اذلي زاد من دهش ين .

عامل أآخر حذا حذو الس يد محمد قال ادلفاعي مومئًا برأ سه : نعم هناك   

ابقر الصدر ، وتقدم خطوة عليه ؛ ل ن ه جاء ابلنصوص املاركس ية ورد  عليه ، 

خبالف الس يد محمد ابقر الصدر اذلي اكن يناقش عىل ما فهمه من تكل 

النصوص 
(56)

  . 

م عىل الس يد  طلب منه الشاب الآدم التفصيل أ كرث عن هذا اذلي تقد 

تصدى الس يد محمد محمد صادق الصدر محمد ابقر الصدر ؟ قال ادلفاعي : 

واقتصادان( ،للرد عىل ما قام به الش يوعيون من ردود عىل كتايب )فلسفتنا 

يف كتابه اليوم املوعود وهو أ حد أ جزاء سفره )موسوعة االإمام املهدي( ، وهل 

ة يف الفقه وال صول ، والفكر والتارخي والس ياسة ، ومل يكفر مؤلفات كثري 
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تنبأ ت املاركس ية ))الش يوعيني أ يضًا ؟ . ومما جاء يف اليوم املوعود : 

ابملس تقبل السعيد من زاوية النظرية العامة اليت وضعهتا لتفسري التارخي 

. وتنبأ ت  املسامة ابملادية التارخيية ، اليت جعلت خامتة مطافها ذكل املس تقبل

ال داين هبذا املس تقبل من زاوية الربهنة عىل وجود قائد معني منقذ للبرشية 

ابملهدي . والنتيجة من املظامل وخملص لها من املشاك ... وقد سامه االإسالم 

ال ينبغي أ ن رختلف مع املاركس ية يف وجود )). ويف قوهل :  ((بيهنام واحدة

نه من القضااي القطعية اليت ال املس تقبل السعيد للبرشية بأ ي امس مس  يناه ، فاإ

ليا شك ، كام سوف نربهن عليه ، وقد س بق أ ن أ عطينا عنه مجةل  يتطرق اإ

ين السابقني من هذه املوسوعة . واتفاقنا مع املاركس ية أ  من التفاصيل يف اجلز 

ذا  يف ذكل ، هو اذلي حدا بنا اإىل ادلخول يف تفاصيل نظريهتا ، لرنى ما اإ

ية قد وفقت فعاًل يف اس تنتاجاهتا واملقدمات اليت أ وصلهتا اإىل اكنت املاركس  

الرتكزي عىل هذه النتيجة . وعىل أ ي حال ، فقد قلنا يف مقدمة هذا البحث 

، أ ن ذهاهبا اإىل ذكل يعترب اإحدى نقاط القوة يف الفكر املاركيس وأ شدها 

غراًء جللب العقول اإىل جانهبا ، مضافًا اإىل حماوةل املاركس ية اس  تيعاب الكون اإ

واحلياة بفلسفة واحدة متعاضدة ، وس نثبت غري بعيد ، أ ن نظرية التخطيط 

لهىي العام تش متل عىل الك هاتني النقطتني من القوة ، مع وجود نقاط قوة  االإ

يراد من االإيرادات اليت ذكرانها ضد  أ خرى كثرية ، وعدم ورود أ ي اإ

لهىي ، ومن هنا تك ون هذه النظرية قد املاركس ية عىل نظرية التخطيط االإ

ومن هنا )).  ويف قوهل :  (( نفس النتيجة مبقدمات أ حص وأ منتتوصلت اإىل

يود املؤلف ، بلك انفتا  ، تلقي النقد البناء اخمللص من ك انقد من ماديني 

ومتدينني ، عىس أ ن يمتكن من مل  الفراغات اليت تركهتا جوانب النقص 

لقناعة ابلنتاجئ وصل من ذكل اإىل االبرشي يف حبثه ... لو اكن . لعلنا نت

((الرئيسة الاكمةل
 (57)

 . 
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ن ه ال ميكن صدور ما  قال الشاب الآدم : عىل ال رحج اي أ اب قامس ، فاإ

نسب اإىل ال عالم من فتاوى تبيح قتل أ انس ودلوا عىل فطرة االإسالم ، 

يقتلون ونشأ وا يف جممتع اإساليم ، ويف بيوت مسلمة ، ويف ّناية ال مر 

ن  ما يروج عىل أ لس نة الفقهاء العلامء ال يقتنع به من هل  بفتوى اإسالمية . اإ

ذا مسعه للوهةل  معرفة أ ولية يف فقه الرشيعة االإسالمية . وقد يفاجئ به اإ

ن  املقنع ادلامئ  ال وىل ، ويب ى موقف مضاد مبين عىل الثوابت االإسالمية . اإ

ها الصحيح ال رش يف املعين يف تكل للحقيقة أ ن  موقع تلمك الفتاوى ، ومصدر 

ال اكذيب ونرشها بني الناس ، وال فرق يف ال يديولوجيا البعثية الس ياس ية 

واملؤسساتية بني نرش ال اكذيب املفتعةل كهذه الفتاوى ، والرشوع ابلرصاص 

احلي عىل اخلصوم ال كرث عنادًا ورفضًا هلم ، ومل يعد هناك أ مهية يف نظرمه 

 .ويعدون ذكل موقفًا دفاعيًا عن نظاهمم الس يايس يف العراق  لكرثة الضحااي ،

شكر الشاب الآدم ابلطةل السومرية أ اب قامس محمد ادلفاعي عىل ما فصهل 

 مسأ ةل أ خرى .مناقشة يف هذه املسأ ةل الشائكة واس تأ ذنه عىل أ مل اللقاء يف 

وقبل أ ن يلممل وداعه أ شار ادلف اعي بس بابته قائاًل : التارخي ال تصنعه اللكامت 

اجلوفاء والوعود الطنانة ... تصنعه االإرادة الفوالذية والقلوب اليت ال تعرف 

   غري احلق  .
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 واكنت الهناية
احلافةل ابل حداث القلقة ،  يف شهر متوزي من أ شهر العراق المتوزية

قية الشهر قبل ال خري النهتاء احلرب العرام 1988واملفاجئة . اكن متوز عام 

جفعت العراقيني واالإيرانيني مبا خلفته من دمار االإيرانية . تكل احلرب اليت 

ودماء  ، وثلك  وأ رامل ، وأ يتام  وكهول  يئست عقولها وقلوهبا من أ ن يكون 

 . لهذه احلرب ّناية

اكن محمد ادلفاعي ميكل س يارة بيك أآب ذات دموةل طن واحد بيضاء مثل 

قلبه الناصع بياضًا مس تأ جرًا سائقًا سودانيًا حاكل السواد . فقد اعتاد أ ن 

أ و أ كرث من بساتني ادلجيل الشهرية ابلعنب الكاميل ،   ،يس تأ جر بس تاانً 

ليجين حمصولها من وبيض امحلام ، وديس العزن ، والعجميي ، والعنب ال سود 

هذا العنب ويسوقه اإىل بغداد يف عالوي بيع ورشاء اخلرضاوات والفواكه . 

 .حاهل حال الكثري من الفالحني 

م ثقياًل هذه املرة ، قالها ادلفاعي مرة والسودا ي 1988مر مومس عام 

ليس كبايق املوامس ال خرى  أ دري أ شعر وك ن هذا املومس ثقيليسمعه : ال 

 هز السودا ي برأ سه مبداًي عدم معرفته مبا يقصده ادلفاعي . اليت مرت .

من هذا الشهر الثقيل ملح محمد ادلفاعي  يوم السابع والعرشينيف صبا  

السائق السودا ي قد تعرث أ كرث من مرة عندما مير من أ مامه يف البس تان اليت 

هل  حيمل العامل صناديق العنب اذلي جنوه مهنا . سأ هل قائاًل : ما بك ؟

تشعر بيشء ؟ مريض مثاًل ؟ تتالت أ س ئلته لهذا السودا ي . فقط هز رأ سه 

 ابلنفي وقال : ال . ال اي عو محمد ما يف يشء .

ركب محمد الس يارة تعبًا واضعًا جاكيته يف حضنه وانطلقت الس يارة البيك أآب 

البيضاء من ادلجيل صوب بغداد بعد الساعة احلادية عرش صباحًا . يف 
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تناول ادلفاعي أ كرث من س ياكر  ما بني تثاؤب ونعاس واحض ، مث خدل الطريق 

اإىل النوم عىل يديه الميني اليت وضعها عىل ابب الس يارة ال مين بعد أ ن أ نزل 

 زجاج الباب اإىل ال سفل .  

ميسك مقود الس يارة جاثيًا عليه خائفًا يرتقب ، ك ن ه ينفذ أ مرًا اكن السودا ي  

  دبر بليل .

عة الواحدة ظهرًا مر  عبدال مري محمد الطاهر ابن الهويدر . ذكل بعد السا

الش يوعي اذلي جيل وحيرتم وحيب ادلفاعي كثريًا عىل الرمغ من أ ن ه ترك 

احلزب اذلي ينمتي هل . شاهد من بعيد حادث س يارة مقلوبة عىل جانب 

من  الطريق املقابل ملعسكر التايج والعنب متناثر فيا وابلقرب مهنا . توقف

 فوره بعد أ ن هوى قلبه ، ك ن ه عمل ابلفاجعة .

الفىت  صا نزل مرسعًا فشاهد محمد ادلفاعي رصيعًا مرضجًا بدمه لوحده . 

عت يف عينيه ادلموع :   أ ين السودا ي اللعني ؟وقد جتم 

اختف  السودا ي من ذكل اليوم اإىل يومنا هذا يف اجملهول !. وال زالت 

ال س ئةل حريى : كيف جنا ؟ وأ ين ذهب ؟ وملاذا مل ينتشل س يده ؟ أ و خيرب 

 أ حدًا . مركز رشطة ، أ و أ ية هجة أ خرى ؟ 

سأ ل عبدال مري بعض املتجمهرين قرب احلادث : أ ين السائق السودا ي ؟ 

آه أ حد منمك ؟ ماذ ا فعل ؟ تزادمت هذه ال س ئةل مع عاصفة الغضب هل رأ

اليت متلكت قوامه املمشوق . قال أ حدمه : رأ يته وىل هاراًب صوب تكريت . 

 فقد ركب بس يارة أ جرة واختف  عن ال نظار .

عىل القلعة ذكل اليوم كئيبًا ثقياًل ، ك ن ه حيمل خرب موت حل املساء 

ذرفت ادلموع ، اعيا . روب صعق أ رسته خرب موت ر ادلفاعي . عند الغ

وتعالت أ صوات النياحة ، ولطمت الرؤوس والصدور ، وش يعت جنازة محمد 

ادلفاعي اإىل مقربة الرشيف يف اجلانب الرشيق للهنر . ذكل الهنر اذلي ودل يف 
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جانبه الغريب قبل أ كرث من مثانية عقود من الس نني . ودل  ، ودفن قرب الهنر 

 ما بني مرشقه ومغربه .
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 ما وراء السطور
 

وبعض ال ّنر الصغرية  أ حد فروع دجةل الرئييس ويتكون من مياه ّنر اتجنرو وسريوان .1

كيلو مرتًا  31كيلو مرتًا ويتصل ابلهنر عند نقطة تقع عىل مسافة 386ال خرى . يبلغ طوهل 

، مؤخر مدينة بغداد . ورد امس هذا الهنر بصيغة )اتمرا( يف مصادر عديدة ، وهو امس 

اء رساي ي )أ رايم( كام ورد امسه يف بعض املصادر ال خرى بصيغة )جنديز: وهو جمرى م

 Dardaniansومير بأ رض ادلاردين  Matienian Mountainsانبع يف جبال املاتني 

ويصب يف ّنر دجةل . وبعد أ ن خيتلط ماء جنديز مباء دجةل مير عىل مقربة من اوبس مث 

ينهتىي يف البحر ال ريرتي... ومما هو جدير ابذلكر أ ن امس دايىل ينسب اإىل هذا الهنر اذلي 

ويسقي مزارعها . وأ خريًا ورد يف كتاب رحليت اإىل العراق هذا الامس  يسقيا ويروي أ راضيا

ديالس وهو أ صل ّنر دايىل احلايل)أ صول أ سامء املدن واملواقع  Delasوامس  arbaبهنر 

 (.121ــ  120، ص1العراقية ، احملايم جامل ابابن ، ج

دايىل من وزارة  خان اللوالوة  ورقة صاحل غرب ّنر 19اس متلكت بدلية بعقواب املقاطعة  .2

م لغرض تقس ميها قطعًا وتوزيعها بيعًا بأ مثان قليةل اإىل املوظفني 1956املالية حنو 

واملس تلدمني اذلين ال ميلكون دورًا سكنية ومل يمت البيع )اترخي بدلية بعقواب ، الس يد أ دمد 

م أ لفت جلنة 1959أآب  25ه املوافق 1379صفر  21( . ويف 92،ص 2الرجييب ، ج

آخرين للقيام مبهمة توزيع  من رئيس دارة احمللية وأ عضاء أ البدلية ومعاون مترصف اللواء لالإ

تكل ال رايض ، وهذه ال رايض اكنت موقع بعقواب الغربية يف العهد العبايس املسامة بعقواب 

 (.20ــ  18، ص  3اجلديدة حاليًا ) ينظر املصدر نفسه ، ج

الهويدر : قرية كبرية من قرى انحية مركز بعقواب تقع من الشامل من بعقواب عىل بعد حوايل  .3

م ، وامسها مأ خوذ 1510ه ــ929كيلومرتات وقد أ نشأ ت هذه القرية عىل ما يظن س نة  5

من هوادر ، أ ي مجمع الهوا ، وقيل : أ ن  امسها تريك جاء من هواء أ يدر اي الهواء العذب ، 

أ صول أ سامء املدن واملواقع العراقية )من مرتواكت ّنر دايىل بعد أ ن تغري جمراه  وهذه القرية

وقال الرجييب: مسيت قرية الهويدي نس بًة اإىل الش يخ عيل  (79، ص3، مجلال ابابن ، ج

م حصفت اإىل الهويدر . اترخي بدلية 1820ه املوافقة لس نة 1235الهويدي ، وبعد س نة 
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وجاء يف كتاب .  30، ص 1للس يد أ دمد الرجييب احلس ين ، جبعقواب يف العهد العامث ي ، 

( : ذكر 150)من اترخي بعقواب وما حولها ، لل ديب اللغوي احلقويق طه هامش ادللميي ، ص

املؤرخ البعقويب املرحوم أ دمد الرجييب يف اترخي بدلية بعقواب أ ن  ادلكتور مصطف  جواد 

س امسها )تذكرة املقتفني لآاثر أ ويل الصفا وقف عىل خمطوطة يف دار الكتب الوطنية بباري

ه ومؤلف هذه التذكرة 505وتبرصة املقتدين يف سرية أ يب الوفا اتج العارفني( املتوىف س نة 

هو : شهاب ادلين أ بو الهدى الش يخ أ دمد بن عبد املنعم الواسطي املعروف اببن الشربيس 

هذه التذكرة ذكر الش يخ عيل  ه وقد ورد يف773، وأ ن ه أ مت  تأ ليف هذا الكتاب يف س نة 

الهويدي ، وقد ذكر املؤرخ أ دمد الرجييب أ ن  قرية )الهويدر( مسيت ابمس هذا الش يخ ، وال 

أ دري أ هذا من حتقيقات ادلكتور مصطف  جواد ، أ م من حتقيقات الس يد أ دمد الردجييب 

وجوااًب .  )ردمه هللا( ، وهمام يكن من أ مر فالقضية حتتاج اإىل يشء من البحث والتحقيق

لتساؤل ال س تاذ اللغوي ال ديب احلقويق طه هامش ادللميي ، فاإن ادلكتور مصطف  جواد 

ردمه هللا لو اكن ذكل اثبتًا عنده ذلكر ذكل كام هو ديدنه يف حتقيقاته ، ول شار ذلكل 

هًا يف ذكل اشتبالس يد الرجييب بلك تأ كيد ، وما ذكره الس يد الرجييب ردمه هللا يعد  منه ا

رينة تسميهتا الرتكية كام ورد يف كتاب أ صول أ سامء املدن واملواقع العراقية ، مجلال ابابن ، بق

الهويدري حبسب قواعد النسب يف اللغة الش يخ عيل ، ولعل ال صل هو  79، ص3ج

، واحامتل امس الهويدر )الهويدة( توافقًا مع الهويدي نس بًة العربية ، فسقطت الراء يف النقل 

 )املؤلف( . العامل بعيد ، وهللا

ابلفتح مث السكون، ومض القاف، وسكون الواو، والباء موحدة، ويقال لها ابعقواب أ يضا :  .4

قرية كبرية اكملدينة ، بيهنا وبني بغداد عرشة فراخس، من أ عامل طريق خراسان، ويه كثرية 

س هنا ال ّنار والبساتني، واسعة الفواكه متاكثفة النلل، وهبا رطب ولميون، يرضب حب 

جانبه الغريب، وّنر جلوالء جيري يف وسطها،  يفوجودهتا املثل، ويه راكبة عىل ّنر دايىل 

وقني، والسفن  وعىل جنيب الهنر سوقان، وعليه قنطرة، وعىل ظهر القنطرة يتصل بني الس 

جتري حتت القنطرة اإىل ابجرسا وغريها من القرى، وهبا عدة حاممات ومساجد، وينسب 

ليا جامعة من أ هل العمل، مهنم: أ بو احلسن محمد بن احلسني بن دمدون البعقويب قاضيا،  اإ

، وبعقواب 430روى عنه احلافظ أ بو بكر اخلطيب، وقتل حبلوان يف شهر ربيع ال ول س نة 

يفي، وهو احليص بيص، يف رسائهل الس بع يسأ ل  هذه يه اليت ذكرها سعد بن محمد الص 
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ض عهنا مب اب  ال فمل يقبهل، وقرأ ت خبط أ يب محمداملسرتشد أ ن هيهبا منه وعو  بن اخلش 

أ نشد ي أ بو املظفر بن قرما االإساكيف قال: أ نشد ي املهدي البرصي لنفسه هيجو  النحوي

 :بعقوابأ هل 

فــــــــــــــــــــاـرتـأ ال قل مل  ــه مه  عليه حريـــــــصيقلقلــــــــ ـــاد الن وال تطو 

ذا جئت معشــــــــــــرا ختاف ببعقواب يف، وهو مخيص ، اإ  هلم  يبيت الض 

يص لو وافـــــ أ بو  ق ، ش يصل عوزه ، بني احلدائــ ـامه مبجــــــــــاعةــالش  

ــ ولو خوصة من رخل   ـوصلقيل عشار قد هوين وخـــ ها قيل قد هوتــــــ

 .453، ص1معجم البدلان ، لياقوت امحلوي ، ج

. يرى املؤلف أ ن تشييد 244، ص 1936ادلليل الرمسي للعراق لس نة دليل اململكة  .5

م ، ومل يعرث عىل 1936م بقرينة صدور ادلليل عام 1935املس توصف الصحي قبل عام 

 وثيقة تؤرخ س نة تشييده .

البس تا ي وادل الراوي أ دمد رش يد اخلفايج ، والناطور تويف ردمه هللا بعد وادلي بأ كرث من  .6

 ال حفاد.  عدداً ن خلف ودلين وست بنات ، و ثالثني س نة بعد أ  

واكنت تسم  سابقًا )اكردا( ويعترب احلد   سةل جبلية بل يه سلسةل تلول جرددمرين : سل  .7

الفاصل بني كردس تان عن بقية أ حناء العراق . وتسمية دمرين جاءت من ادمرار الرتاب 

راق من الرشق قاطعًا اذلي يغطي بعض أ حناء اجلبل ... وجبل دمرين خيرتق من أ واسط الع

ّنر دجةل عند الفتحة وامسه مأ خوذ من دمرة تربته ، وقد عرف هذا اجلبل دلى البدلانيني 

العرب جببل ابرما . وهذا الامس قد يرد اإىل اللكمتني الآراميتني )بيث ـ رمان( أ ي )معبد 

( Ialmanرمون( ورمبا اكن فيه معبد أآشوري ، ومس  الآشوريون هذا اجلبل )اايملان 

آرامية من )شايت ـ دما( أ ي )شارب  ومن أ سامء هذا اجلبل أ يضًا )سانرتما( ، ويه لفظة أ

ادلم( ، وك ّنا تلمح اإىل ادمرار لوّنا )أ صول أ سامء املدن واملواقع العراقية ، جامل ابابن ، 

( . يرى املؤلف أ ن  تسمية اجلبل بشارب ادلم نس بة الدمرار تربته ال 33ـ  10،ص1ج

لكثري من ال رايض اليت امنازت ابلرتبة امحلراء يف عدة مواقع من بالد الرافدين تتوافق مع ا

أ ايم الآشوريني ومن أ برزها اببل ، فمله  انفردت هذه املنطقة ، أ و هذا اجلزء من اجلبل هبذه 

التسمية ؟ ، ولعل السبب يف تسمية اجلبل بشارب ادلم حصول معركة يف املاكن اذلي 
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ل فيا أ عداد كبرية صبغت دماؤمه تكل البقعة منه ملدة من الزمن تكون تربته دمراء قت

 جفاءت التسمية تبعًا ذلكل .

كيلو مرتًا رشقًا ... يكتهبا ويلفظها بعضهم )ديلتاوة( أ صلها  20قضاء اخلالص تبعد عن بعقواب  .8

آابد( مث جرى عليا التصحيف اللفظي فأ صبحت دلتاوة . ويه من قرى الهنروان يف  )دوةل أ

قدمي الزمان ، والس امي يف عهد بين العباس ومل تذكرها معامج البدلان املعروفة ، كام أ ن  

املؤرخني مل يذكروها وقد عرث عىل امسها منقورًا يف جدران مصىل املدرسة املرجانية املعروفة 

تكل اجلدران وأ وقف  اليوم جبامع مرجان يف بغداد ، فقد نقر مرجان وقفية مدرس ته عىل

آابذ( وغريهام عىل مدرس ته املذكورة ، والوقفية مؤرخة يف  آابد( و)نعمتأ ه ــ 760)دوةل أ

م  من عهد السلطان أ ويس بن الش يخ حسن الكبري مؤسس ادلوةل املغولية 1358

اجلالئرية يف بغداد) ينظر : أ صول أ سامء املدن واملواقع العراقية ، جامل ابابن ، 

أ ن  أ كرث العوام يلفظون )تيلتاوة( بداًل من )دلتاوة( كام هو و ( . 117ــ  116،ص1ج

 معلوم .  

عبدامحليد بن رش يد بن همدي السعد الشيبا ي . أ س ندت هل رئاسة بدلية بعقواب واكةًل عندما  .9

م ومكث يزاول شؤون الرئاسة اإىل 1951اكن يشغل فيا العضوية يف أ وائل مايس س نة 

فسها )ينظر : اترخي بعقواب ، الس يد أ دمد الرجييب ، ّناية حزيران من الس نة ن 

 (.84،ص2ج

ادلكتور طلعت الشيبا ي ، وزير ختطيط سابق ، ابحث قانو ي اقتصادي ، ودل يف قرية  .10

م ، انمت  اإىل جامعة اندايان بأ مرياك 1917ه ــ 1335الهويدر يف حمافظة دايىل س نة 

يس فرتة ، وبعدها عني يف وزارة املعارف وحصل مهنا عىل ادلكتوراه ابلقانون ، مارس التدر 

ليا مديرًا 1954واالإعامر ، ويف عام  م فصل من الوظيفة ملدة ثالث س نوات ، مث عاد اإ

م ، مث وزيرًا للتخطيط ، نرش 1959عامًا الحتاد الصناعات ، عني وزيرًا لالإعامر يف أ وائل 

ية ، واكنت أ طروحته لدلكتوراه عددًا كبريًا من دراساته يف اجملالت والصحف احمللية والعرب 

)) احملمكة العليا يف العراق واحملمكة العليا يف الوالايت املتحدة للغة االإجنلزيية ، بعنوان : ، اب

،  1م . معجم مؤريخ الش يعة ، لصائب عبدامحليد ، ج1992ــ دراسة مقارنة (( تويف 

يف أ ثناء دوايم عندما . أ خرب ي ابن عي احلاج اإسامعيل خليل اخلفايج قائاًل : 410ص

ذ كنت ساكنًا يف بغداد منطقة  كنت عسكراًي ، وأ ان أ ذهب اإىل املعسكر منتصف الليل ، اإ
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الطوجبي شاهدت س يارة واقفه يف ساحة قريبة من ماكن توقف س يارات ال جرة ، واكن 

 ضوء الس يارة منريًا صوب هجة ما ويف قريبًا مهنا رجالن يتحداثن ، فأ خذ ي الفضول ملعرفة

ام الزعمي عبدالكرمي قامس وادلكتور طلعت  من هام ؟ وعندما اقرتبت مهنام عرفت أ ّن 

الشيبا ي ومسعت الزعمي يقول لدلكتور طلعت اإىل مىت نس تورد قواعد السكك اخلشبية من 

الهند ؟ لنبين يف هذا املاكن معماًل للقواعد الكونكريتية )املصنوعة من الامسنت واحلصا 

بدياًل لها ، حىت نوفر فضةل الفارق يف مبالغ الرشاء والاس ترياد والرمل واحلديد ( 

 )املؤلف(.

،  1ينظر : اترخي بدلية بيعقواب يف العهد العامث ي ، للس يد أ دمد الرجييب احلس ين ، ج .11

 .53ص

وات ومه أ ساتذة العمل ورؤساؤه وأ حصاب الصناعات .. ويف تثنية  .12 ا ْصطة : واحد اال ْصط 

اثنني(( ، ورمبا قالوا ))ا صطواتني(( )معجم اللغة العامية البغدادية  اللفظ يقال )) اصطوات

( ، وأ سطة : ريس أ و رئيس ، معمل )معجم املصطلحات 216ـ  215، ص1، ج

 (.23وال لفاظ ال جنبية يف اللغة العامية العراقية ، ص

ى  م ونشأ  فيا . درس الابتدائية يف مدرس هتا ، وأ ّن 1930ودل يف قرية الهويدر س نة  .13

م ، وحصل عىل شهادة 1952دراس ته الثانوية يف بعقوبة ، مث التحق بلكية الآداب س نة 

م ، والتحق بلكية الاحتياط ، وملا أ ّنى  املدة 1956الباكلوريوس بدرجة جيد س نة 

املقررة عاد للتعلمي فعني مدرسًا عىل املالك الثانوي يف متوسطات بعقوبة ، مث مديرًا 

يرًا ملتوسطة خرانابت ، مث معاواًن ملتوسطة الرشيف الريض . شاعر ملتوسطة الهويدر ، مفد

مقل جميد ، بعيد الغور ، هل نظرة خاصة ابحلياة والزواج ، ساكن الطبع يرى أ ن  الشعر 

ينبغي أ ن يبتعد عن الفحش واملبالغة يف أ ي غرض اكن ليكون قريبًا من واقع االإنسان يك 

 (.61ص،  1جىل ، خرض الكيال ي ، يستس يغه ويتحبب اإىل قلبه )شعراء داي

م ونشأ  فيا ، وأ مت دراس ته الابتدائية يف مدارسها 1938ودل يف قرية الهويدر عام  .14

واملتوسطة يف بعقوبة والاعدادية يف بغداد ، مث التحق ابدلورة الرتبوية ملا بعد ادلراسة 

الاعدادية ، وخترج معلامً لالبتدائية ، فعني  يف مدرسة زاغنية الابتدائية ، وتنقل يف 

ن اللواء حىت القت به عصا التطواف يف املدرسة اليت درس فيا أ ايم مدارس متعددة م

طفولته . لقد أ حب ال دب وقرأ  منه اليشء الكثري وفنت ابجليد منه وهو مل ا يزل طالبًا يف 
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ن  قريته حتفل  ذاكء شاعريته ، فاإ املتوسطة ، وقد اكن جلو  قريته الهادئ الشاعري أ ثر يف اإ

براهمي ، وعبود عبدالكرمي اذلين بشعراء كثريين أ مثال أ كرم  مبارك ، وعيل مبارك ، واكظم اإ

اختذوا من مقايه القرية نوادي أ دبية حىت أ صبح للك مهنم رواة ومريدون يرددون أ شعارمه 

يف ك مناس بة وأ خرى . وقد مسعت للشاعر قصائد اكن يرددها زمالؤه ولكهم حيفظها عن 

م ظهر قلب ويرددها يف ك مناس بة ، وكنت أ تش وق لرؤيته فتقصدت قريته حملادثته فعظ 

ن ه حيفظ الكثري  الرجل يف عيين حيث وجدته شاعرًا خنذيذًا فهو اإضافة اإىل النظم اجليد فاإ

( . اكن نعم اجلار واملريب در س ين يف 5،ص1من أ شعار العرب )املصدر السابق ،ج

اكرتون يف داره مع  الابتدائية درس اللغة االإنلكزيية يف الصف اخلامس وكنت أ شاهد أ فالم

ة .  ال  ال رس املورسه  ودله املهندس عيل ؛ ل ن  هجاز التلفاز وقتذاك ال ميلكه اإ

 .39ال دب الشعيب العرايق ، ماجد شرب ، ص .15

 .38املصدر نفسه ، ص .16

 .701ص ديوان أ بو نواس. .17

 البطنج ، بقةل ذات راحئة نفاذة ، جتفف ، ويذر مسحوقها عىل الباقالء : نعناع املاء .18

وتنك )موسوعة ڀواللوبيا املسلوقة ، وال خيلو مهنا بيت بغدادي ، واللكمة فارس ية : 

وعندما اكن العراقيون .  (643، ص 1الكناايت العامية البغدادية ، عبود الشاجلي ، ج

يعمتدون عىل الطب الشعيب ، اس تعملوه لوجع البطن ، وذكل بوضع مقدار منه يف املاء 

،  2زيول وجعه )مجهرة ال مثال البغدادية، عبدالردمن التكرييت ، جاملغيل فيرشبه املريض ف

؛ ل ن  : املشهور ومن أ شهر ال مثال اليت ورد فيا ذكر البطنج : ))حي ة وبطنج(( (. 92ص

ه ، ويقال أ ن  احلي ة  اي  أ ن  احلي ة ال تقرتب من البطنج ملا تشعر به من شدة مقهتا هل وكرهها اإ

ا ّن  ذا مش ت البطنج فاإ متوت لساعهتا )ال مثال البغدادية ، الش يخ جالل احلنفي البغدادي ،  اإ

 ( .159، ص 1ج

رضيو : تصغري لرضا ، وهو رضا جواد جارهللا ادللميي خال الراوي ، واكن ش يوعيًا جدلًا  .19

 م حبادث سري يشوبه مغوض .1982صداميًا تويف عام 

: غطاء للرأ س يعمتر به وهو من ال زايء الشعبية ، وقوامه أ ن يطوى الي ْشامْغ  راويةچالـ .20

ْقجنْي اذلي يوضع عىل الرأ س عدة طيات . وللك نوع من طياته امس .. ويرى ال ب  ر  عىل الع 

وم ـة يف الفصيح .. وقال ))يعقوب نعــــأ نس تاس ماري الكرميل أ ن  اللفظ من الكروي
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ن  اللكمة من رسكيس اْر أ ي أ ربعة ومن ويه أ ي مرة ابلفارس ية .. أ ي أ ربع مرات أ خذًا چ(( اإ

راوية تلف عىل الرأ س أ ربع لفات . ويرى عبدالرزاق احلس ين أ ن التسمية چمن كون الـ

انش ئة من النس بة اإىل رجل كركويك اكن يسكن بغداد امسه عارف واكن مشهورًا ابدلعارة 

ب هل وبعد أ ن رشب من هذا السبيل أ راد والشجاعة مفر  ذات يوم عىل سبيل ماء مع حص

و(( ل نه مل يكن حيسن العربية چ أ ن يقول ل حصابه )) رُّ وا(( ـ أ ي اكرعوا ـ فقال ))ج  ْرع 

فأ خذت الناس عليه هذه اللكمة وأ لصقوها به ، وملا اكن يلف يشامغه هبيئة خاصة به 

اوي ة ـ ك هذا قول احلس ينچ أ خذت عنه تكل الهيئة وس ميي بلفظ   ـ  مث قال ويه اللفة ر 

ن  قول احلس ين هذا يبدو أ ن ه اس تقاه من  املس تعمةل عند ساكن ابب الش يخ يف بغداد .. اإ

أ فواه فريق من العامة ممن حس بوا أ صل اللفظ هو هذا . ونقل التكرييت ـ عن جريدة 

ْو العبد وهو أ حد ال شقياء املعروفني يف حمةل  1931حزببوز  ر  ن  النس بة اإىل ج  ـ اإ

ن  اللكمة منسوبة اإىل 1880حليدرخانة تويف عام ا م . وقال ادلكتور مصطف  جواد : اإ

رو(( قال الش يخ جالل احلنفي : واذلي يبدو يل أ ن  اللكمة چخشص من ال كراد امسه ))

راوية چري(( أ ي عسكر ، واكن لهؤالء هيئة خاصة يعمترون هبا . ومجع الـچمنسوبة اإىل ))

ين چ.. مهنا العذام وتكون لفهتا عريضة من ال مام والعرقـ راوايت ويه أ نواع وأ صنافچ

ين غري طويل )معجم اللغة العامية چطويل ، ومهنا العصفورية وتكون لفهتا رفيعة والعرقـ

 (.283ـ  282، ص2البغدادية ، ج

. معجم املصطلحات وال لفاظ ال جنبية يف اللغة العامية  فارس ية اس : لفظة ط  رْ ف  الس   .21

أ ي  ، من مقطعني : سفر وطاس. ويه مؤلفة  192ادلكتور جميد محمد ، صالعراقية ، 

: عدة أ وا ي بعضها فوق بعض مشلكة طبقات من  ولها ه االإجاميلواملع ى . ماعون السفر 

أ ما اذا . ويرسل اىل ماكن خارج البيت ، الآنية اليت تسم  الطاسات يوضع فيا الطعام 

العربية فهىي )املطبقية( كام يسميا أ هايل املنطقة الغربية اردان ارجاع مع ى هذه اللكمة اىل 

من العراق ، ولكن س يطرت اللفظة الرتكية عىل تداولها ليسموّنا )السفرطاس( وشاعت 

والسفرطاس هو ماعون متكون من أ ربع طبقات أ و أ قل أ و أ كرث مصنوعة ، هبذا التسمية 

املواعني ال ربعة املتساوية مباسكني من ال ملنيوم املطيل ابلنحاس ال بيض وقد ربطت هذه 

انء من جانبيه  وحيمك من ال عىل بعتةل حممكة تفتح وتغلق ، وهل ماسك )يدة( ، ليس ندا ك اإ

كثار املواعني وتوفريًا للمساحة وخفة يف امحلل مل مهنا. ك هذا لالختصار من اإ  ؛من فوق حي 
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 ، أ و حقل، أ و عل  ، ن اىل حملل نه دامئا ما يبعث اىل أ ماكن بعيدة خارج البيت ك ن يكو

 وغالبًا ما يوضعرسة اذلي تطول ساعات العمل وغيابه هناك طوياًل ، ل  أ و دائرة أ حد أ فراد ا

ويف الرابعة قرص  ، لنبالأ و ،  سلطةيف الطاسة ال وىل المتن ويف الثانية املرق ويف الثالثة ال 

فاإن ؛ أ ما يف هذه ال ايم  . اخلزب والمتر ، وتعلق ملعقتني يف هجيت املاسك من ال عىل

احلافظات أ و عىل وشك الانقراض لتحل حمهل ، أ و انقرض ، السفرطاس قد اختف  

طاس عبارة عن حتفة أ ثرية اندرة من املورواثت رْ ف  وبقي الس  ،  املتنوعة حلفظ الطعام ونقهل

 .الشعبية العراقية تعزت به العوائل يف بيوهتا

 . 10ـ  9ينظر : طوارق الظالم ، توفيق جا ي النايش وابتسام نعمي الرويم ، ص .22

 ديوان الرصايف . .23

 . 86ـ 13ينظر : طوارق الظالم ، توفيق جا ي النايش وابتسام نعمي الرويم ، ص .24

سيباط ، صيباط : لفظة عربية فارس ية تعين سقيفة . ينظر : معجم املصطلحات وال لفاظ  .25

 . 203العامية العراقية ، ادلكتور جميد محمد ، صال جنبية يف اللغة 

: هو القابل ، أ و الضفري ، وهو سكل جمدول ومغلف أ حيااًن حيث Cable الكيبل  .26

يس تعمل لنقل التيار الكهرابيئ ، أ و ل غراض حسب ال ثقال ، أ و نقل احلركة ال لية من 

آخر  . ينظر : معجم املصطلحات وال لفاظ ال جنبية يف ا للغة العامية العراقية ، ماكن اإىل أ

 . وقد اس تعمهل رجال ال من يف تعذيب املعتقلني . 284ادلكتور جميد محمد ، ص 

 .3، ص1التبيان يف رش  ادليوان برش  أ يب البقاء العكربي ، ج .27

استنادا  رئيس امجلهورية العراقية عبدالسالم عارف املشري يف رئاسةأ سست حممكة الثورة  .28

بناء  م1963ـ  3ـ  10 يف قرار اجمللس الوطين لقيادة الثورة املؤرخاىل الفقرة الثانية من 

ذ  واقره اجمللس الوطين لقيادة الثورةصاحل همدي عام  عىل ما عرضه وزير ادلفاع  ، اإ

املقدم الر كن حسن مصطف  النقيب ،  املقدم الركن حسني عبد اجلبار ـ عضوا تأ لفت من :

 .عضوا  احتياطياالرئيس فاضل جامس العا ي ـ ،  ـ عضوا

رشيعة بغري هللا ـ فقهاء بال رشيعة ـ دراسة نقدية يف حقيقة الترشيع بعد ،  التيه الفقهىي .29

 .53ـ  52، ص ، أ دمد اكظم ال كو الغيبة الكربى 

 .67سورة االإرساء ، الآية الكرمية  .30

 .23ـ  22سورة يونس ، الآيتان الكرميتان  .31
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 .12، ص 1ال لهة البرشية ، عادل رؤوف ، ج .32

 ّنج البالغة ، حتقيق الش يخ قيس هبجت العطار ، ص . .33

يواانت ، وهو بناء معقود هل ثالثة جدران وتكون واهجته  .34 الليوان : اهيوان ، مجعه ا واوين واه

مفتوحة مكشوفة ، قال اجلواليقي : ))الايوان أ جعمي(( و ))اهيوان كهرْس ى(( ال يزال طاق ه 

ن ابك((، أ ي املدائن . معجم اللغة العامية وبقية من جدرانه ابقية يف منطقة ))سلام

 .408،ص1البغدادية ، ج

 .41ـ  40ماذا خرس العامل ابحنطاط املسلمني ، أ بو احلسن النداوي ، ص .35

لهيات عىل هدي الكتاب والس نة والعقل ، الش يخ محمد ميك العاميل ، حمارضات  .36 االإ

 .42، ص 3الش يخ جعفر الس بحا ي ، ج

 . 3كرمية سورة ال عراف ، الآية ال .37

 .82، ص2قصة احلضارة ، ول ديوارنت ، ج .38

التيه الفقهىي رشيعة بغري هللا ـ فقهاء بال رشيعة ـ دراسة نقدية يف حقيقة الترشيع بعد الغيبة  .39

 .63الكربى ، أ دمد اكظم ال كو   ، ص

مبادئ الوصول اإىل عمل ال صول ، العالمة أ بو منصور احلسن بن يوسف املطهر احليل ،  .40

 .240حلسني محمد البقال ، صحتقيق عبدا

 .175، ص 3رسائل الكريك ، حتقيق الش يخ محمد احلسون ،ج .41

معامل ادلين ومالذ اجملهتدين ، الش يخ جامل ادلين جنل الشهيد الثا ي زين ادلين العاميل ،  .42

 . 238ص

 .51صناعة العقول بني التقليد الفقهىي وثقافة التقليد ، عادل رؤوف ، ص .43

من سرية الشهيد محمد ابقر الصدر ، العالمة الش يخ عفيف النابليس ينظر : خفااي وأ رسار  .44

 .26، ص

 .220ينظر : اإىل طالب العمل ، عيل الكورا ي العاميل ، ص .45

 .226ينظر : املصدر نفسه ، ص .46

 .705ص ،ديوان أ يب نواس  .47

حول فتوى االإمام احلكمي يف سبيل البحث عن معيار دقيق يف العالقات االإنسانية ،  .48

 .170املطري ، جمةل املومس ، صجامس 
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 .170املصدر نفسه ، ص .49

اْت(( يف لغة  .50 ة(( وكذكل يقال ))ب ل م  ْ : البمل هو القارب ومجعه ))باْلْم(( و))باْلم  ب مل 

ْك(( ابساكن  الصبيان يف الغالب .. وجاء يف أ غانيم )) ك  ه الْبالْم تْفوْت ، ع يين ْعىل  ب لْم 

. وصاحب البمل وكذكل اذلي جيدف به ، يقال هل ب ال ْم ومجعه الالم ، وال صل فيه الفتح .

ة ؛ وب ل ْمـ ذ اكن  Palmـي ة .. وأ صل اللفظة من چـي ومجعه ب ل ْمـچب ال م  الالتينية للنلةل ، اإ

هبا ، ورمبا اختذ من جذوعها ))معحم اللغة العامية البغدادية ،  البمل يصنع من جريدها وك ر 

 ( .592، ص 1الش يخ جالل احلنفي البغدادي ، ج

أ مْك ْكلان ة .. أ مكگلانة : حمةل يف بغداد قرب القشةل ، وال صل فيا أ ّنا اخملزب العسكري منذ  .51

أ ايم احلكومة العامثنية ؛ واللفظ من الرتكية هبذا املع ى .. ويطلق الآن عىل جانب من هذه 

شارع املتنيب ويراد به الشاعر .. وتقع عىل رصيفي الشارع مجهرة من املطابع  املنطقة امس

واملكتبات وبعض حمالت تصحيف الكتب ومعامل الزنكراف وعدد من املطامع )معحم 

( . ومن اخلطأ  264، ص 1اللغة العامية البغدادية ، الش يخ جالل احلنفي البغدادي ، ج

 بغداد : وهو مب ى القشةل قرب شارع ال مككلانة ما يذكر يف بواابت الانرتنت أ ن : قشةل

 واملسم  حاليًا شارع املتنيب وهو موقع املدرسة املوفقية سابقًا.  

 ، م ، القسم ال ول2011العدد التاسع والامثنون ، الس نة الثالثة والعرشون جمةل املومس ،  .52

 .295ـ  294ص

م( 1996اس ية سنية شلغمي )تتكونت أ رسته من زوجته ورفيقة حياته الاجامتعية والس ي .53

م( ، ونعمية وحلمية التوأ م 1947م( ، وقس مية )تودل1990، وودله ال كرب قامس )ت

م( 1959م( ، وخادل )تودل1956م( ، واثئر )تودل1954م( ، وسالم )تودل1949)تودل

 م( .1963، والتوأ مان )عادل وراب  تودل

 .187ـ  184يون ، صاخل رش يد ر : أ مايل الس يد طالب الرفاعي ، ينظ .54

م ، القسم ال ول ، 2011جمةل املومس ، العدد التاسع والامثنون ، الس نة الثالثة والعرشون  .55

 . 179ص

 راجع لقاء احلنانة اذلي أ جراه الش يخ النعام ي مع الس يد محمد محمد صادق الصدر . .56

 .7اليوم املوعود بني الفكر املادي وادليين ، الس يد محمد الصدر ، ص .57
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 واملراجعاملصادر 
آن الكرمي  القرأ

، دار الثقافة  2أ صول أ سامء املدن واملواقع العراقية ، جامل ابابن ، ط .1

 م .2013والنرش الكردية ، بغداد ، 

 م .1995ال دب الشعيب العرايق ، ماجد شرب ، دار كوفان ، لندن ،  .2

ه ـ 1431اإىل طالب العمل ، عيل الكورا ي العاميل ، د.ط ،  .3

 م .2010

املركز العرايق لالإعالم وادلراسات ، ال لهة البرشية ، عادل رؤوف ،  .4

 م .2009ه ـ 1430دمشق ، 

لهيات عىل هدي الكتاب والس نة والعقل ، الش يخ محمد ميك  .5 االإ

، مؤسسة االإمام  6العاميل ، حمارضات الش يخ جعفر الس بحا ي ، ط

 ه.1426الصادق عليه السالم ،/ مق ، 

أ مايل الس يد طالب الرفاعي ، رش يد اخليون ، دار مدارك للنرش ،  .6

 م.2012ديب ، 

ال مثال البغدادية ، الش يخ جالل احلنفي البغدادي ، مطبعة أ سعد ،  .7

 م .1964بغداد ، 

اترخي بدلية بعقواب يف العهد العامث ي ، الس يد أ دمد الرجييب احلس ين ،  .8

 م.1972ه ــ 1392مطبعة املعارف ، بغداد ، 
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التبيان يف رش  ادليوان ، أ بو البقاء العكربي ، دار املعرفة للطباعة  .9

 م .1978ه ـ 1397والنرش ، بريوت ، 

التيه الفقهىي رشيعة بغري هللا ـ فقهاء بال رشيعة ـ دراسة نقدية يف  .10

، مؤسسة  حقيقة الترشيع بعد الغيبة الكربى ، أ دمد اكظم ال كو  

 م.2017الانتشار العريب ، بريوت ، 

مجهرة ال مثال البغدادية ، عبدالردمن التكرييت ، منشورات وزارة  .11

 م .1978ال عالم العراقية ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 

خفااي وأ رسار من سرية الشهيد محمد ابقر الصدر ، العالمة الش يخ  .12

 ه .1437عفيف النابليس ، حساب دانش ، مق ، 

م ، مكتبة 1936دليل اململكة ـ ادلليل الرمسي للعراق لس نة  .13

 احلضارات ، بريوت ، د.ت.

د محمد الهبىي ، مطبعة احلرية ، بريوت ، ادلين واحلضارة االإنسانية ،  .14

 م.2000

ديوان أ يب نواس ، حتقيق أ دمد عبداجمليد الغزايل ، دار الكتاب  .15

 العريب ، بريوت ، د.ت .

، دار الفكر  4رش  وتصحيح مصطف  السقا ، طديوان الرصايف ،  .16

 م .1953ه ـ 1373القاهرة ،  العريب ،

رسائل الكريك ، الش يخ عيل بن احلسني الكريك )احملقق الثا ي( ،  .17

 ه .1409حتقيق الش يخ محمد احلسون ، مطبعة اخليام، مق ، 
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شعراء دايىل ، خرض الكيال ي ، املؤسسة العامة للصحافة والطباعة   .18

 م .1968ه ـ 1388، دار امجلهورية ، بغداد ، 

بني التقليد الفقهىي وثقافة التقليد ، عادل رؤوف ،  صناعة العقول .19

 م .2007ه ـ 1428املركز العرايق لالإعالم وادلراسات ، دمشق ، 

طوارق الظالم ، توفيق جا ي النايش وابتسام نعمي الرويم ، دار   .20

 م .2008الرواد املزدهرة للطباعة والنرش ، بغداد ، 

، ترمجة عفيف الرزاز ، دار احلياة للنرش  العراق ، حنا بطاطو .21

 .  م2011والتوزيع القاهرة ، 

ه ـ 1408قصة احلضارة ، ول ديوارنت ، دار اجليل ، بريوت  .22

 م . 1988

مائة عام من االإسالم الس يايس ابلعراق ، رش يد اخليون ، القسم  .23

 م.2011ال ول ، مركز املس بار لدلراسات والبحوث ، ديب ، 

ماذا خرس العامل ابحنطاط املسلمني ، أ بو احلسن النداوي ،  .24

 م. 2008مؤسسة الانتشار العريب ،  بريوت ، 

مبادئ الوصول اإىل عمل ال صول ، العالمة أ بو منصور احلسن بن  .25

يوسف بن املطهر ال سدي احليل ، حتقيق عبداحلسني محمد عيل 

 ه . 1404، مطبعة مكتب االإعالم االإساليم ، مق ،  3البقال ، ط
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جمةل املومس ، العدد التاسع والامثنون ، الس نة الثالثة والعرشون ،  .26

 لش يوعية مساجالت يف ادلين واملاركس ية ، الش يعة واالقسم ال ول ،

 م .2011دار الرافدين ، بريوت ، 

معامل ادلين ومالذ اجملهتدين ، الش يخ جامل ادلين جنل الشهيد الثا ي  .27

زين ادلين العاميل ، مؤسسة النرش االإساليم التابعة مجلاعة املدرسني 

 ، مق ، د.ت .

لعامية العراقية ، معجم املصطلحات وال لفاظ ال جنبية يف اللغة ا .28

 م .1990ادلكتور جميد محمد ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

معجم اللغة العامية البغدادية ، الش يخ جالل احلنفي البغدادي ،  .29

 م.1978منشورات وزارة الثقافة والفنون ـ امجلهورية العراقية ، 

معجم مؤريخ الش يعة ، صائب عبدامحليد ، مؤسسة دائرة معارف  .30

يران ــ مق املقدسة ،  الفقه  م.2004ه ــ 1424االإساليم ، اإ

من اترخي بعقواب وما حولها ، طه هامش ادللميي ، املطبعة املركزية ـ  .31

 م.2013جامعة دايىل ، العراق ، 

موسوعة الكناايت العامية البغدادية ، عبود الشاجلي ، مطبعة دار  .32

 م .1982ه ـ 1402الكتب ، بريوت ، 

مؤسسة الرافد  ق الش يخ قيس هبجت العطار ،ّنج البالغة ، حتقي .33

 م .2010هـ ــ 1431للمطبوعات ، مق ، 

اليوم املوعود بني الفكر املادي وادليين ، الس يد محمد الصدر ،  .34

 م.2006حتقيق مؤسسة اإحياء الكتب االإسالمية ، مق ، 
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