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بغداد

مـــنـــازلـــهم مع االســـتـــعـــانـــة بــاجلـــيش
ــدنـيـ وكـان نـصـيـر ـتـطـوعـ من ا وا
أحــدهم  ويـدرأ الـله اخلــطـر عن بـغـداد
وتــــبــــدأ مــــنــــاســــيب دجــــلــــة الــــهــــائج
باالنخـفاض  ويحـصل نصيـر على نوط
الـفـيـضـان  فـضالً عن الـشـبـاب اآلخرين
جـــــــراء جـــــــهـــــــودهـم فـي درء األذى عن

عاصمة بلدهم. 
من صـور الـنـزاهـة واإلخالص والـصـدق
مع الذات  مـا يدونه األسـتاذ نـصير في
مـذكـراته يــوم تـقـرر إجـراء االنــتـخـابـات
النيابـية بعد انـحسار جانحـة الفيضان
ـــنــطـــقــة ويــرشح األســـتـــاذ كــامـل عن ا
الـثـالـثــة  مـحـلـة الــفـضل ومـا جـاورهـا
وكــــــان من الــــــواجب زيــــــارة احملـــــلـــــة
ـتنع عن واأللتـقاء بـأهلـها  لـكن كامالً 
ذلك  عـــاداً هــــذه الــــزيـــارة ضــــربـــاً من
ضروب الـريـاء  ألنه لم يزرهـا في األيام
االعــتــيــاديــة  لــكن مع إحلــاح األســتــاذ
حــســ جــمــيل وبــقــيــة  أركــان احلــزب
ـــقــــراطي يـــوافـق عـــلى الـــوطـــنـي الـــد
الـــزيــارة  عــلـى ان يــتــولى وجـــهــاؤهــا
ـنطـقة  فـيلبي توجـيه دعوة له لـزيارة ا
الــدعـوة  وكــان عـرســاً انـتــخـابــيـاً  وإذ
يفـوز األستـاذ كامل  فيـقرر إيالم ولـيمة
فـاخـرة في دارته بـشـارع طه  اسـتـمـرت
. هنا يؤكد األستاذ نصير على ان يوم
أباه "شدد على إقـامتها بعـد االنتخابات
ولــيـس أثــنـــاءهـــا أو قــبـــلـــهـــا". تــراجع

ص103.
وإذ كان لـلسـيد نـصير دور كـبيـر ومؤثر
في أحـداث خـريف  ?1952فـيـصـدر إمـر
إلقـاء قبض عـليه  وتـفتـيش غرفـته فقط
احـــتــرامـــاً لــلــدار وســـاكــنـــيــهـــا  بــعــد
اصطـحـاب مـخـتـار احملـلـة  وهـنـا تـقوم
إشكـالية أخـرى  إذ ال يجوز تـفتيش أي
دار فـي الــدولـــة الــدســتـــوريــة مـن غــيــر
عـضلة  راغباً حضور اخملتـار  فيحل ا
ــرافــقــة فـي دعــوة أحــد أبـــنــاء احملــلـــة 
فتـش وإلضفـاء صفة الشـرعية  على ا
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وإذ يـورد لـنـا األسـتـاذ نـصـيـر حـكـايات
يــؤكـد أن عــلـيــنـا أن نــكـرر اســتـذكــارهـا
لـتـبــقى شـاهــداً عـلى الــعـصـر  وأخالق
الـنــاس الـطــيـبــة يـومــذاك  فـأنـا أود ان
أقـــدم لــلــقـــراء خالصــة لـــهــذه احلــادثــة
الـفــريــدة  يـحــصل أن يـعــتــقل احملـامي
مـظـهر الـعـزاوي  الـذي سيـصـبح نقـيـباً
لـــهم في ســـنـــوات تـــلت  يـــعـــتـــقـل إثــر
تـــظــــاهـــرات ســـنـــة 1956في مـــعــــتـــقل
عسكر السعدية  وكان مستأجراً داراً
تعود للفريق طه الهاشمي  أحد رؤساء
ــلـــكــيـــة  وشــقــيـق يــاســ الــوزارات ا
الـهـاشـمي  الـذي أطـاح بوزارتـه انقالب
بــكـــر صـــدقي في تـــشــرين األول 1936 
احملـامي مــظـهـر يــخـبــر زوجـته أن حـان
مـوعـد دفع قـسط اإليـجـار  طـالـبـاً مـنـها
إيـصال مـبلغ اإليـجـار للـسيـد الهـاشمي
وإذ تلـتـقـي به يـخـبرهـا أنـه مـتعـاقـد مع
أبي أوالدها  ولـيس معـها  لـذا ال يحق
ــبـــلغ!  وإذ يــطـــلق ســراح له اســـتالم ا
األســتـــاذ مــظـــهـــر فــإنه يـــذهب لـــزيــارة
ـــبــلـغ  لــكن الـــهـــاشــمـي وتــســـلـــمـــيه ا
الـهاشـمي  ويـالألخالق العـالـية  يـقول

له:
-هل أعتديت عليك يوماً من األيام?

فيجيبه مظهر عفواً باشا.
اذا تعتـدي علي? وتطلب مني أن - إذن 
آخـذ مـبــلغ اإليـجــار عن أشـهـر اعــتـقـالك
ـعركة الوطنية فأنا لم أسهم معكم في ا
 فــلـــمـــاذا تـــريـــد ان حتــرمـــني مـن هــذه
ـســــــــــــاهـمـة الـبسـيــــــــــطـة?". تـنـظر ا
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وهــا هــو مـتــصــرف لــواء بـغــداد  عــبـد
اجلـــبـــار فـــهــمـي  والـــذي كـــان مـــديــراً
لـشرطـة العـاصمـة وعرف بـوالئه لألسرة
لـكية  وسـيعدم في الـعهد اجلـمهوري ا
بـقــرار من احملـكـمـة الــعـسـكـريــة الـعـلـيـا
اخلاصة  وينـفذ احلكم فيه في /20 من
أيـــلـــول/ 1959مع ثـــلـــة مـن الـــضـــبــاط
ـدنيـ  أقـول: ها هـو مـتصـرف لواء وا
بــغـداد  يــســتـخــدم صالحــيــته الـواردة
حتـت بـنــد (احملـظــور اإلداري) يــوم عـلم
بأن دار كـامل اجلادرجي عُـرِضَت للـبيع
ألنه رَهَنَ الـــدار لــدى مــصـــرف الــرهــون
لـشــراء مـكـائن طــبـاعـة حـديــثـة جلـريـدة
ـقـراطي (األهـالي) احلـزب الـوطـني الـد
ـبـلغ  وإذ يـعـلم ولم يــتـمـكن من سـداد ا
ـتـصـرف بـذلك في عـبـد اجلـبـار فـهـمي ا
أثــنـاء جــلـســة في فــنـدق ســمـيــر امـيس
بـشــارع الـرشــيــد  فـأوقف هــذا اإلجـراء
قـائـال: رغم اخــتالفي مع الــســيــد (كـامل
اجلـادرجي) كــونه زعـيــمـاً لــلـمــعـارضـة
لـكـن من غـيـر الالئق ان تـنـشـر الـصـحف
إعالنــاً يــقــضـي بــبــيع مــنـــزله!. تــنــظــر

ص297.
في ح قام طـلفاح  الذي عـ متصرفاً
للواء بغـداد  قام سنة  1969باإلشراف
شخصـياً  صحـبة بلدوزرات لـهدم منزل
األسـتـاذ نـصــيـر  الـذي كــان ابـتـنـاه في
ســـنـــوات ســــابـــقـــة عــــلى األرض الـــتي
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شباب متمرد

ـهم وأنت تـنـجــز قـراءة هـذا الـكــتـاب ا
ـــتــد إلـى نـــحـــو خــمـس مـــئــة الـــذي 
صـــفـــحــة  من الـــذكـــريــات والـــوقــائع
واآلراء  فـي الـــــشــــــأن الـــــســــــيـــــاسي
واالجــتــمــاعي الــعــراقي  وعــلى مــدى
أكـثـر من نـصف قـرن من الـزمـان  بدءاً
مـن خـــــريـف ســـــنـــــة 1952وإنــــــطالق
ــطـــلــبــيــة الــتـــظــاهــرات الــطـالبــيــة ا
ناوئة واستغالل األحزاب السـياسية ا
لكي لتأجيجها وحتويلها إلى للحكم ا
مـصـادمات مـسـلـحة  ومـعـارك شوارع
واضــطـرار الــبالط لــتـشــكـيـل حـكــومـة
يـرأســهـا ضـابط بــرتـبـة عــالـيـة  أقـول
بـدءاً بـسـنـة  1952وحـتى سـنة 2016
وهي مـدة طـويــلـة تـزيـد عــلى الـنـصف
قـــرن زمـــنـــاً  كـــان األســـتـــاذ نـــصـــيــر
اجلادرجي  في قلب األحـداث يوم كان
ـقــراطـيـاً يـســيـر عـلى نـهج الـعـراق د
احـتـرام احلريـات الـعـامة فـي التـظـاهر
الـسـلــمي الـذي كــانت تـسـتــغـله بـعض
ـتطـرفـة حلرفـه عن سلـمـيته األحـزاب ا
آرب ضيقـة أثبتت احليـاة فشلها  إن
لـم أقل أنهـا كـانت تـنـفـيذاً لـتـوجـيـهات
ــيـة وإمالءات خــارجــيـة بــحــجــة األ
نــاســ خــصــائص الــشــعــوب واأل
والـقفـز عـلى حقـائق احلـياة واألشـياء
حــتـى إذا الــغــيـت كل هــذه الـــطــقــوس
اجلـميـلة في احلـياة الـعامـة  التـظاهر
الـســلـمي  وتـألـيف األحـزاب  وحـريـة
الـصـحـافة  وسـيـادة الـقانـون  اعـتزل
الــرجل عـالـم الـســيــاسـة وعــاش عــزلـة
حـتى عام  2003لـيـعـود إلـيـهـا نـافـخـاً
الــــــــــروح في احلــــــــــزب الـــــــــوطــــــــــني
قراطي  احلزب الذي أسسه أبوه الد
ـبــدئي والـنـزيه الـسـيــاسي الـعــراقي ا
كــامل اجلــادرجي  فــضالً عـن الـرعــيل
األول: يـوسف احلـاج الـيـاس  وهديب
احلاج حـمود وحسـ جميل  ومـحمد
حـديد وقـاسم حـسن وغيـرهم  يـحاول
ـؤثـر في إعـادة احلــيـاة لـهـذا احلـزب ا
احلياة السـياسية العـراقية في العقود
التي سبقت سنة  1958إذ ركب الناس
زمار رؤوسهم راكض وراء صاحب ا
الـســحـري  مــغـادرين الــعـقل والــنـظـر

وحسن التدبر.
أقول وأنت تنجز قـراءة كتاب (مذكرات
نصـير اجلادرجي. طـفولـة متنـاقضة...
تـاعب) لـتـحار شـبـاب متـمـرد. طـريق ا
ه لـلـقراء  كي يـأخذ وأنت تـنوي تـقد
مــكـانــته اجلــديــرة به  واجلـديــر بــهـا
لتحار من أين تبدأ في هذا اخلضم من
الـــوقــــائع واحلــــوادث  الـــتي تــــأخـــر
األسـتـاذ نـصــيـر طـويالً في تــدويـنـهـا
ووضعها ب أيادي الباحث والقراء
 إلضــــاءة جـــــانـب مــــهـم من احلـــــيــــاة
الــعــراقـــيــة  في حــ غــادر بــعــضــهم
الــدنــيــا  ولم يــتــركــوا لــنــا جتــاربــهم
وآراءهم على الرغم من اإلحلـاح عليهم
في إذاعـتـهـا بـ الـنـاس  ويـحـضرني
هـنـا الـسـيـد نـاجي طـالـب  آمـر الـلواء
اخلـامس عـشر  ومـقـره مديـنـة البـصر
قبل تـموز  1958وأسـتيـزاره لـلـشؤون
االجـتـماعـيـة في أول وزارة جمـهـورية
فـــضالً عـن شـــغــلـه وزارة اخلـــارجـــيــة

ورئـاسـة الـوزراء في عهـد الـرئـيس عـبد
الرحمن عارف  –رحمه الله-.

وأنا أقـرأ  الكـتاب  –وهذا أمـر التزم به
في كـل مـــا أقــــرأ من كـــتـب- كـــنت أدون
مالحـظــاتي كي تــكـون لي مـعــيـنــاً عـنـد
الــكــتــابــة  فــضـالً عن احلــواشي الــتي
أدونــهـــا عـــلى الـــكـــتب الـــتي أقـــرؤهــا
وألقف عـنـد بـعض احلـقـائق التـي يجب
تدويـنها والـوقوف عنـدها  فمـا أحرانا
بـتدبـرهـا  ومغـادرة تعـصـبنـا إذا أردنا
أن نحيـا الزمن الذي نـحن فيه  واضعاً
في احلـــســبـــان  نــزاهـــة رأي األســتــاذ
ه حــقــائق نــصــيــر وحــيــاديــته وتــقــد
األمور كما حصلت  وليس كما يريد أن
حتصل  فاحتـرامك آلرائك ال يعني عدم
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تـــقــرأ في الــكــتــاب  فــتــلــمس احلــريــة
الـواسـعة  واخـتالف الـرأي واحـترامه
ـالسـنــة مع رأس ال بل تــصل إلـى حـد ا
ـالسـنــة مع الـدولــة واحلــكم  وأعــني ا
األمـــيــــر عـــبــــداإلله بـن عـــلـي وحتـــديه
يــحــدث ان يــدعـــو الــوصي عــلى عــرش
الــــعــــراق  خــــريـف ســــنـــة  1952إثـــر
الـتـظـاهــرات الـطالبـيــة  وتـقـد ثالثـة
أحــزاب عــلــنـــيــة هي: احلــزب الــوطــني
ــقـــراطي بــرعــايــة األســتــاذ كــامل الــد
اجلـادرجي  وحزب االسـتـقالل برئـاسة
الـــشــيخ مــحــمــد مــهــدي كــبــة  وحــزب
اجلـبـهة الـشـعبـيـة  الذي تـواله الـفريق
طه الـــهــاشــمـي  مــذكـــرة إلى الــوصي
الذي يطلب –على إثـرها- عـقد اجـتماع
واسع حـضره كـبار رجـال الدولـة وقادة
األحــــزاب الـــثالثــــة  عـــقـــد فـي الـــبالط
ــلـكي  الــذي هــدم بـدايــة ثـمــانـيــنـات ا
الـقرن الـعشـرين  ليـبتـنى على أنـقاضه
نادِ للضابط القادة! حتصل مالسنة ب
الـســيـد طـه الـهــاشــمي الـذي أوضح إن
تــشــكـيـل الـوزارات جــمــيـعــهــا يــحـصل
بـتـأثـيــر مـبـاشـر من الــبالط  ومـوجـهـاً
االتـــهـــام لــلـــوصي مـــبـــاشـــرةً  فـــتــأزم
الـوضـع  خـرج الــوصي بــرهـة لــيــعـود
مـتشـنـجاً  وهـذه روايـة- األستـاذ كامل
لــــنـــجــــله نـــصــــيـــر- قــــائالً إن األســـرة
الــهـاشــمـيــة قـد ضــحت بـالــكـثــيـر ألجل
العـراق  وقد تـركت ديارهـا في احلجاز
من أجل شـعبه  خـاتمـاً الوصي حـديثه
مخـاطباً الـهاشمي  –أنت تكـذب. مكرراً
االتهام مـرات عدة فأجـابه طه الهاشمي
قــائالً-إنـنـي شـخص شــريف وال أكـذب
وإذ همَّ بــاخلــروج من اجلــلــســة  أمـره
ـغــادرة  وهــنـا يــحـثه الـوصـي بـعــدم ا
األسـتـاذ كـامل وعـلى مـرأى من اجلـمـيع
ـغـادرة  ويـتـضـامن ومـسـمـعـهم عـلى ا
مـعه أســتـاذ كــامل  وهـنــا كي يــتـفـادى
الوصي اإلحـراج  فيـهتف بـكامل  أنت
أخــرج أيــضــاً  وكــأنه هــو الــذي أمـره
هنا يعـود أستاذ كامل مـواجهاً الوصي

قائالً له: 
- لــيس أنـت من تــأمــرنـي  فــإنــا الــذي
لء إرادتي...  وخــرج تــنــظـر خــرجـت 

ص52-ص53. 
هـل األمـر بـحــاجـة إلى تــعـلـيق? أظن أن
ــرويــة الــتي جــاءت عــلى لــسـان هــذه ا

األسـتــاذ كـامل- وهـو صـادق في كل مـا
قـال- تُـسـكت كـل تـعلـيـق  كـما أسـكـتت

جهيزةُ كلَ قول!
وتـتـأزم أحـوال الـبـلـد  وعـودة ألسـباب
هـــذه الــتـــظــاهـــرات الــتي حتـــولت إلى
اشـتـبــاكـات مــسـلـحــة ضـد قـوات األمن
والــشـــرطــة الــتي كـــانت حتــاول إعــادة
الـنظـام واالستـقـرار  والتي اسـتغـلتـها
ـتـطـرفـة كـمـا يـؤكـد األسـتـاذ األحـزاب ا
نصير ذلك مدونـاً " فحدثت اصطدامات
اســـتــغـــلــتــهـــا األحــزاب الـــســيـــاســيــة
ومنظمات الطلبة وانتشر اإلضراب ب
ـدارس األخــــــرى" تـراجع الـكــلـيــات وا

ص 58.
األسباب بسيطـة  إذ أن (كلية الصيدلة
والكيمياء) في بغداد  أدخلت تعديالت
عـيـد إعادة كـافة نـصت (على الـطـالب ا
مــــواضـــيع الــــصف الـــذي رسـب فـــيه)
وهـذا الـتـعديل  –كـمـا أرى- يـهدف إلى
زيـــادة مــســـتــوى الـــطــلـــبـــة الــعـــلــمي
وتـفوقـهم لـكن الـذين في قلـوبـهم مرض
اسـتـغـلـوه فـأشعـلـوا الـبالد  وأشـغـلوا
الــعـــبـــاد  وإذ حتـــولت الـــتـــظـــاهــرات
الـسلـميـة إلى رشق الـشرطـة باحلـجارة
ووفـاة أحـد ضبـاطـهـا متـأثـراً بـجراحه
فـضالً عـن اسـتخـدام األسـلـحـة الـبـيض
وغـيـرهــا  فـكــان يـجب وضع حــد لـهـا
ــدنـيـة كـيف لـكن الـدولــة الـدسـتـوريـة ا
تـــعــالـج ذلك  ورئـــيس أركـــان اجلــيش
الــفـــريق نــور الــديـن مــحــمــود  –وهــو
عـراقي كـردي- الـذي أًمِـرَ بـإنـزال قـواته
إلى الـشــوارع لـتـثــبـيت األمـن  يـطـالب
بـتخـويله إطالق الـنار عـلى من يطـلقـها
عـــلـى جـــنـــوده ? هـــنــــا تـــثـــور األزمـــة
القانونية في الدولة الدستورية  بشأن
ـــلك صـالحـــيـــة إعـــطـــاء األوامـــر مـن 
لـــلــــجـــيـش بـــإطـالق الـــرصــــاص عـــلى
ـتـظاهـريـن " فـمـتـصـرف لـواء بـغداد- ا
كــمــا يـدون األســتــاذ نـصــيــر- بــحـسب
قـانـون الـلـواء ال يـسـتـطـيع إعـطـاء هـذا
األمــر لــوجـود األعــلـى مـنـه وهــو وزيـر
الــداخـلـيــة  كـمــا بـ وزيــر الـداخــلـيـة
ووكــيل وزيـر الـدفـاع  إنـه ال يـسـتـطـيع
إصــدار أمــر كــهــذا من دون إذن رئــيس
الــوزراء  واضـعـ في احلــسـبـان  أن
الـوزارة اســتـقـالت وأمـسى هـنـاك فـراغ
ـــــعـــــوقـــــات دســـــتـــــوري  إزاء هـــــذه ا
القـانونيـة  التي كانت مـحترمـة  يعبر
(الوصي) عـن رغبـته بإصـدار األمر إلى
رئــيس أركـان اجلـيش  لــكـنه يـسـتـدرك
إنه (قـانونـيـا) ال يسـتـطيع ذلك بـصورة
مـبــاشــرة ألنـهــا من صالحــيــات رئـيس
الـــوزراء أو وزيــر الـــداخــلـــيــة  يـــؤكــد
األســــتــــاذ نــــصــــيــــر "وكـــانـت كل تــــلك
الصـعوبات الـقانونـية  قد ظـهرت ح
كـان السـيد (نـور الدين مـحمـود) رئيس
أركــان اجلــيش يـنــتــظــر األمـر لــلــعـمل.
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وإذ يـقدم وزيـر الداخـليـة السـيد سـعيد
قـزاز- وهــو كــردي عــراقي أيــضـاً- إلى
احملـكـمـة الـعـسـكـريـة الـعـلـيـا اخلـاصة
ورئــيـسـهـا الــعـقـيـد  –مـيــرة وتـمـوين-
هداوي  الذي لم يدرس فاضل عباس ا
احلـقــوق والـقــانــون  فـضـالً عن غـالب
أعـضــائــهـا وعــددهم أربــعـة  وحــكـمت
احملــكـمــة عــلـيـه بـاالعــدام شـنــقــاً حـتى
وت  ينقل األستاذ نصير تعليق أبيه ا
عـلى احلكم اجلـائـر قائالً: كـان يجب أن
ال يــحــكم بــاإلعــدام بــســبب مــوقــفه من

فيضان  1954تراجع ص 79.
وقف اجلـريئ  أقول: ولتـوضيح هـذا ا
كـــــانت بـــــغــــداد عـــــلى وشك الـــــغــــرق
والسيـما جـانب الرصـافة نـهايـات شهر
آذار من عــام  1954لــزيــادة مــنــاســيب
ميـاه دجلـة  يوم لم تكن تـركيـة قد بنت
ســـدودهــا الــعـــمالقــة  والســـيــمــا ســد
ـشـاكل أتـاتـورك ونــحن مـنــشـغـلـون بــا
والــصــراع  اســتـــقــر الــرأي عــلى نــقل
الـــشــــيـــوخ والــــنـــســـاء واألطــــفـــال من
الـــرصــافـــة إلى الـــكــرخ الرتـــفــاع ارض
ـهـنـي الـشـجاع الـكـرخ  ولـكن الـوزيـر ا
كان له رأي آخر  إن هذا األمر سيحدث
فـوضى ونــهب وسـلب  الــوزيـر يــسـأل
خبير الري  عن نسـبة الغرق  فيجيبه
ـئة  وقرأت في أماكن أخرى ثمانون با
ـئة  وال أدري إنهـا خمس وتـسعـون با
مـــدى صــحــة الـــرقم  ويــقـــرر الــوزيــر
ـسـؤولـيـة  وإبـقـاء الـنـاس في حتــمل ا
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بغداد

نصير اجلادرجي

نطق إلى جانب (علم اجلمال ) و(علم األخالق ) الركن الثالث يكون ا
ـهم من أركان الـفـلسـفة   والـفلـسـفة في ذاتـهـا هي (حب احلكـمة ) ا
ـعـطيـاتـها  ثم طرح وهي بالـتـالي حتـليـل لهـا أي (احلـكمـة ) وإدراك 
قـوالت ) و (البحوث )  و أخيرا محاوالت لنتـائج هذا التـحليل في (ا
لـلـتـطــبـيق لـهــا (اجلـانب الـعـمــلي )و (نـظـريـة الــعـمل ). وإذا كـان عـلم
اجلــمـال يــهـتم بـاآلداب والــفـنــون ونـظــريـاتـهــمـا ومــدارسـهــمـا  وعـلم
فـاهيم األخالقية  أي الروابط األساسيـة (التلقائية ) األخالق يهتم با
بــ الـبـشـر في احملـيط االجـتـمـاعي ثـم تـطـور لـيـشـمل الـروابط الـغـيـر
تـلـقــائـيـة  أي الـعــقـد االجـتـمـاعـي ودراسـة الـقـانــون والـدولـة وإنـشـاء
احلكومـات وفلسفـات األداء للدولة ثم مـفاهيم العـدالة واحلرية في ظل
ا (احلـكـومة والـدولـة ) وإذا لم يـخف عـلى الـكثـيـرين أهـمـيـة العـلـمـ 
يلمس فـيهما من تـقاربا ت مع (األهواء واألمـزجة واألحاسيس ) وهي
فعاليات تتوافر على النفس البـشرية بصورة دائمة وتلقائية ويوميه بل
تكـاد أن تكون أكثـر اجلسور ارتـباطا بـ الذات مع الذوات األخرى 
أي الـذات مع اجملـتــمع احملـيط بـكل فـعـالــيـاته وتـكـويـنـاته   وإذا كان
األمر كـذلك فان الذي ظـلم أكثر من سـواه من فروع الفـلسفـة لهو علم

نطق ) ثالث ثواليث اإلدراك والعقل والتعقل . ( ا
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نطق يهتم بجانب أساسي فما هو هذا العلم وفيم اختص   إن علم ا
واحـد هو دراسة الـقوان احملـركة للـفعـالية والـنشاط الـعقلي في ذاته
ـيـكـانـيـكـية أي هـو درس الـعـقل لـلـعـقل. وهـو بـاإلضـافـة إلـى دراستـه 
التـعـقل والـتدبـر فـانه يـدرس القـوانـ احملركـة لـكل جـانب من جوانب
الـفـكــر عـلى انــفـراد  أي قـوانــ الـتـاريخ وقــوانـ اجلـمــال وقـوانـ
السـياسة والفـيزياء والـبيولوجـيا والكيـمياء …… بشـكل فردي أو بجمع
وتشكيل الـقوان واستخالص األعم فـيها وتعميـمها كمسلـمات للفكر
ــنــطق . ولم يــخــطي الـذي قــال إن لــكل شئ مــنــطـقه . والــتــعـقل  وا
ـنطق والـنـطق وجـهان لـعـمـله واحدة أداتـهـمـا اللـغـة وهي قـريبه من وا
ـنطـقة أي الـذاتيـة واخلصـوصية (الـتمـنطق ) أو الـتحـدد في اإلطار وا
الـتي جتـعل من الـشيء شـيـئا ولـيس سـواه وله فـهم اصـطالحي وفهم
لـغـوي أي له مـحـدوديـة ووصف ووظـيـفة   أي له دائـرة عـمل ومـنـطقه
عمل وتأثير . ومن ب الظواهر التي لـها منطقها اخلاص أي قوانينها
اخلـاصة احملـركة والـفعـالة لـها (كـظاهـرة ) ظاهـرة (الزمن والـزمان ).
ودراسة الزمن وحتديد ما جرى فيه من أحداث هو (دراسة التاريخ )
أما دراسة قوان حركه األحداث وحركه التاريخ فهو (علم التاريخ ).
ـقدمـة هو مـا جنده عـلى السـاحة الـسيـاسية إن مـا ساقـني إلى هذه ا
والثـقافـية والفـكرية في اجملـتمع العـراقي من تدني في مسـتوى الوعي
واإلدراك لـــلـــقــوانـــ احملـــركـــة لألحـــداث في الـــزمن  أي الــقــوانــ
سيطر هو االساسيه العاملة في حركه التاريخ   إن الفكر األساس ا
الـفكر الـذي يغلب عـليه الطـابع الرجـعي أو الرجوعي او أالسـترجاعي
لـلـتاريخ   وهـو فـكـر مـتـخلف ال يـعـتـرف بـالـقـوان الـعـلـمـيـة احملـركة
لـلـتـاريخ والـتي من أهـمـهـا أن حركـة الـتـاريخ (((( تـقـدمـيه ومـتـجددة
وذات طـابع حيـوي ودينـامـيكي ))) عـلى الدوام كـما هـو واضح وجلي
ألي مـطـلع أو مـتـعمق فـي الدراسـة الـتـاريـخـية الـبـحـتـة  أي من يـقوم
باستقراء األحداث بتسلسل تاريخي زمني   على مستوى أية منطقه
من الـعـالم أو أي مـجـتـمع أو عـلى مـسـتـوى الـقـارات أو العـالم كـكل 
أي بـبسـاطه إن حركـة األحداث فـي التـاريخ حركه إلى األمـام  حركه
زيد زيد من التكتل والتوحد البشري وحركه إلى ا إلى احلياة والى ا
ــزيـد من ـزيــد من االكــتـشــاف واالخـتــراع وبـالــتـالي ا من احلـريــة وا
نـافع العـامة في كل مـجاالت احلـياة ولكل الـبشـرية بدون اخلـيرات وا
اسـتــثـنـاء .ولم نـســمع آو نـقـرا مـثال بــارتـداد في اخلـيـر أو عـزوف أو
هارات في كافه ـنفعة وعـوده بالوسـائل واالبتكـارات وا استـغناء عن ا
حقول الـعمل ومـجاالت اخلـدمة الـعامـة إال فيمـا ندر وحـيثـما سـيطرت
رحله مـعينه في اجملتـمع (( الختالل أو خـلل في التكـوين احلضـاري 
والمه معـينه )) إيـديولوجـيا (مـجمـوعه مفـاهيم مـتكـاملـة للـحياة ‘تدور
في فـلك فكـره محـوريه مركـزيه واحده ) رجـعيه   حيث يـكون الـطابع
راحل طـابع السـيـطرة الـقومـية أو الـدينـية الـتي حتاول في مثل هـذه ا
ـحاولـة إيقـاف عجـلة أن تتـجاوز ((عـبثـا ))حركـة التـاريخ إلى األمام 
الـتـقدم والـنـهـوض احلـضاري ومـحـاربـة الـتجـديـد في وسـائل اإلنـتاج
وفي عالقـات اإلنتاج(أي الـعالقات االجـتمـاعية بـشكل شـامل )بدعوى
تـفردة ) .وهي االحتـفاظ بـاخلصـوصـية الـقومـية أو الـديـنيـة (الفـذة وا
قاومة الشد في سبيل ذلك وألنها تـسير عكس حركه التـاريخ تالقي ا
توقـعة حتما من قبل اجملتمع وتضطر جراء ذلك إلى يده والطبيعية وا
اسـتـخـدام الــوسـائل الالاخالقـيه والالانـســانـيه ذات الـطـابع الـقـمـعي
والـتـعسـفي كـاحلـروب واالضـطـهاد والـقـمع الـقـومي أو الـطـائفي . أال
أنـهــا سـرعـان مــا جتـد نـفــسـهـا مــطـوقه ومـضــروبـة بـقـوه الــتـقـدم في
ـكن قـيـاسـهـا وحتـديـد طرقـهـا ومـسـاراتـهـا الـغـير اجملـتـمع والـتي ال 
محدودة وسـرعان ما تنـهار ويتجاوزهـا التاريخ .كمـا الحظنا مثال في
ـتـخــلف وفي انـهـيـار انـهـيــار احلـركـة الـنـازيــة ذات الـطـابع الـقــومي ا
ـصـير سـيـكون تـخـلف وهذا ا احلـركة الـبـعثـيه ذات الـطابع الـقـومي ا
ذاته اليه حـركه حتـاول أن تمـسك بحـركة الـتـاريخ والتـطور وان تـقاوم
ـاضي أو حـركه الـعـجـلـة إلى أمـام سـواء من خالل مـظـاهـر تـقـديس ا
ـتـقدم أو تـطـبيق إحـياء أفـكـار سـلفـيه وفـرضهـا عـلى حـركه اجملتـمع ا
ه عـاجزة عن فـهم مشـاكل اجملتـمع احلـالية إجـراءات أو فعـاليـات قد
ا يجعـلها عاجزة بـالتالي عن االستمرار وعاجزة عن تقـد احللول 

في السيادة في اجملتمع.

ضمن نشاطات بغداد مدينة األبـداع األدبي أقام نادي الكتاب ندوة ثقافية للكاتب والروائي سعد محمد رحيم بشأن كتابه ( السرد ينكل بالتاريخ ) على قاعة ستي في بيت احلكمة  قدم الندوة د.
يـون الى مـا وراء ذلك  يُعـنى بـالثـغـرات والفـجوات ؤرخـون األكـاد ـؤرخ يـتجـاوز ما يـهـتم به ا مـحـمد الـنـجم مديـر الـنادي . ونـاقش فـيهـا الكـاتب فـكرة الـسـارد مؤرخ من نـوع خـاص. وقال ان ا
نسـية واضاءة لء وترميم تـلك الثغـرات والفجـوات وابراز الهـوامش ا ـعتمـة التي تـتجاهـلتهـا في الغالب الـكتابـات التاريـخية الـتقلـيدية  والـسرد في الـنهايـة محاولـة  ـنسيـة والزوايا ا والهوامش ا
قابل يجب عتـمة بواسطة الفن  كـذلك تطرق الكاتب عن عالقة الـسرد بالتاريخ والعالقـة الوطيدة بينهـما والتي تعتمـد على اخمليلة فالذي يـشتغل بالسرد يـجب أن يكون ملماً بـالتاريخ وبا ناطق ا ا
تـلك حس الواقع فهو مراقب حلركة الـواقع وأن يخدم احلدث في سياق التاريـخ فمثال كتابات ماركيـز الكاتب الشهير الـذي يكتب حتت خط الرواية السرديـة غير الواقعية نسـتطيع من خاللها أن نفهم أن 
صـرية خير مثال على ذلك وهذا ما يـسمى بالسرد التاريخي  وأشار الـكاتب أن السرد أنواع منه ما يسمى تـاريخ امريكا وحياة الناس كذلك روايـات جنيب محفوظ خير وجتسيـده حياة ومعاناة احلارة ا
بـفن السيرة الذاتية اي انه يتـحدث عن ذاته  كذلك حتدث عن االسطورة كجـنس ادبي قد كتبت على الرقم الطيـنية تتحدث عن حيوات شـعوب واالساطير ال تنتهي  وايـضا ناقش احملتفى في مداخلة من
ويـقع الكتاب في تـسعة أقـسام فضال عن فكـرة الذات في السرد  احد احلـاضرين عن الروايـة وأن هذا العصـر هو عصر الـرواية  وعن عالقة الـشعر بالـسرد فالـسرد دخل في القصـيدة وهو جزء مـنها 
يكون القسـم األول عن السرد والواقع والتـاريخ  والقسم الثـاني عن استلهام الـرواية للتـاريخ  والقسم الثالـث عن الرواية وسيرة الـروائي فيما يـهتم القسم الرابع بـالسرد وصورة األنـا في العالم والقسم
ـنفى فيـما يكـون القسم الـثامن عن أدب اليـوميات وأخـيرا يخـتص القسم كان  ويـحلل القـسم السابـع بعضـا من سرديات ا اخلامـس السرد الـذي يشكك بـالتاريخ امـا القسم الـسادس فيـعالج موضـوعة السـرد وا

التاسع بالسرد والتاريخ العراقي .
Íœu³F « ¡UM¼

رسالة بغداد
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الية واإلصالح استأجرهـا من وزارتي ا
ـدة خـمس عـشـرة الـزراعي سـنـة  1964
سنـة في منطـقة الفـحامة شـمالي بغداد
عماري هنـدس ا نـزل شقيـقه ا وصمم ا
ـا فـيه من أثـاث وركـائز احلـاذق رفـعـة 
ـة كـان يعـتـز بـها (أعـمـدة بـغـدادية) قـد
كثيراً  إزاء هذا يؤثر االنزواء بعيداً عن
األضواء مـتـفـرغـاً لـشـؤونه الـشـخـصـية
ـمارسـة (احملامـاة) أم في العمل سواء 
شاريع الصـناعية  تنظر الزراعي  أم ا

ص307-304.
وإذ تتغيـر الدنيا ويـدال بصدام  ويلقى
القبض عليه في 12/16/ 2003ويدعوه
ـر) ــدني األمــريـكـي (بـول بــر احلـاكم ا
وثلة من قادة العهد اجلديد لرؤية صدام
في مـعتـقله  يـقول األسـتاذ نـصيـر "بعد
نـقــاش مع الـذات  اتــخـذت قــراراً بـعـدم
الـذهاب لـرؤيـة صدام في سـجـنه  ألنني
ال أريــد أن أكـون مـتـشــفـيـاً به  وهـو في

هذا الوضع" تراجع ص378.
وهـذا هـو الـسـلـوك الـصـائب الـذي يـعف

غنم. غنم وعن ا صاحبه عند ا
 وإذ يـذكــر األســتـاذ نــصـيــر في مـقــدمـة
كـتـابه هـذا مـقــولـة رائـعـة  لم يـنـسـبـهـا
ألحــد مــفـــادهــا "إني رأيت أنـه ال يــكــتب
إنـسان كـتـاباً في يـومه  إال قـال في غده
لـو غـيَر هـذا لـكـان أحسن  ولـو زيـد كذا
لــكــان يــسـتــحــسن  ولــو قــدّم هــذا لـكن
أفضل  ولو ترك هـذا لكان أجمل  وهذا
من أعـــظـم الـــعـــبــــر  وهـــو دلـــيـل عـــلى
اسـتــيالء الـنــقص عـلى جــمـلـة الــبـشـر"
وهـذا الـقــول اجلـمـيل مـوضع خالف في
نــسـبــته  فــبـعــضـهم يــنـســبه لـلــقـاضي
الـــــفــــاضل( 526-597هـ) وزيــــر صالح
الــــديـن األيـــــوبي وكـــــاتــــبـه  وآخــــرون
ينسبونه لعماد الدين األصفهاني(519-
(597.
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ـقـولـة  وألسـتـيالء واسـتـلـهـامـاً لــهـذه ا
الـنقص عـلى جـملـة الـبشـر  فإني وددت
الـوقـوف عـنـد بـعض الـهـنـات الـهـيـنـات

إحتراماً حلقائق األشياء.
 1- ص127-يـذكــر األسـتــاذ نـصــيـر مـا
ـنـعـطف اخلطـيـر فـقـد كان نـصه   (أمـا ا
في  23تـمـوز  يـولـيـو  1956ح أعلن
(جـمـال عـبـد الـنـاصـر) في خـطـاب الـقـاه

في اإلسكندرية تأميم قناة السويس.
أقـول: اعلن نـاصر تـأميم قـناة الـسويس

في  26 تموز/ يوليو 1956
 2-ص  150 قـال األســتـاذ نـصـيـر (كـان
ـوجـودين في غـرف مـعـسـكر من ضـمن ا
السعدية األخرى عـدد من الشعراء منهم

السادة:
رشـــدي الـــعــامل  وعـــبـــاس الــربـــيــعي
ومــوسى الــنــقــــــدي (الــذي اخــتــفى في

سنة  1957ولم يعثر عليه).
أقـول: لـقد كـان الـشـاعر مـوسى الـنـقدي
صــديــقــاً لـي  وحــتى عــام  2004 كــنــا
ـتنبي أو مقهى حسن نلتقي في شارع ا
عـجـمي  أو الـشـابـنـدر  لكـن انقـطع عن
اللـقاء صـيف تلـك السـنة  وظلـلت أسأل
عــنه من غــيــر جـدوى  وقــال لي آخـرون
إنه مريض  ولعل األستـاذ نصير يخلط
بــيـنه وبــ الــقـاص والــسـيــاسي (عــبـد
الـــــرزاق الـــــشــــــــــــيخ عـــــلـي) صـــــاحب
اجملـمـوعـة الـقـصـصـيـة (عـبـاس أفـنـدي)
فــلـقــد أخــفي وضــــــاع أثــره مــنـــــــــــــذ

سنة 1957
  3- ص218 قال األسـتاذ نصـير " حتى
يوم تخرجـنا في كليـة احلقوق  كنت قد
ذهـــبـت مع الـــطـالب إلى قــــاعـــة (بــــهـــو
األمــانــة) الــتــابــعــة ألمــانــة الــعــاصــمــة
ـالصــقــة لـــوزارة الــدفــاع  اللـــتــقــاط وا

تصوير التخرج اجلماعي..".
قـلت: بـهو األمـانـة ليس مالصـقـاً لوزارة
الـدفـاع بل مـقـابـل لـهـا وقـد هـدم وحتول
رفق اجلميل إلى مرآب للـسيارات هـذا ا
الصــــق لـــلــوزارة فــهــو الــرائع  أمـــا ا
جـامع األزبـك ثم أحـد أسـوار بـغـداد  ثم
ــلك فــيــصـل الــثــاني (الــشــعب) قـــاعــة ا

حالياً.
 4-من بـ ما أذكـره عن الـوردي  عزمه
نوعاً على على السفر (...) كان السفر 
الـعـراقـيـ  أخـذ احـد األشـخـاص طـلب
الــــدكــــتــــور عــــلـي الــــوردي إلى رئــــيس
اجلمهـورية صدام حـس  فهـمش عليه

(موافق روحة بال رجعة)!. 
وجــديــر بــالـذكــر اني حــضــرت تــشــيـيع
جثـمانه بـعد وفـاته عام  1997بحـضور
جـمــاهـيـري الفـت لـكن دون أن يــحـضـره
ــــثل حـــكـــومي آنـــذاك مـــســـؤول  أو 
حـــيث وريَّ الـــثـــرى في جـــامع (بـــراثــا)
ـدينة ـنطقـة العـطيـــــــــــــفية الـتابـعة 
ديـنة التي ولد فيها  فأراد الكاظمية  ا
ان يبـقى بتـربتهـا إلى األبد (حـياً كان أم

ميتاً).
قــلت: تــوفي الـوردي في  13وهــنـاك من

يدون  14من تموز/  1995
 5-أورد عجز بـيت للجـواهري على هذه

الهيئة.
من سفر مجدك عاطر وموار

قـــلت: ضـــرورة حـــذف واو الـــعـــطف من
موار.
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