
مـــات ثـالثـــة من الــــشـــخــــصـــيـــات
الرئيسية في حلقة واحدة.

وفي هـــذه احلـــلـــقـــة اغــتـــيل روب
سـتــارك وأمه كـاتــيـلــ وعـروسه
احلامل تاليسا أثناء مأدبة عشاء.
ومــــرة أخــــرى اســـتــــوحى مــــارتن
أحـــداث احلـــلـــقــة الـــتي عُـــرفت بـ
"الــــزفــــاف األحــــمــــر" من أحــــداث
تـاريـخـيـة حـقـيـقـيـة.واحلـدث الـذي
ذكــرته احلـلــقـة هــنـا هــو "الـعــشـاء
األســــود".وهـــــذا هــــو االسم الــــذي
تُـعـرف به الـواقـعـة الـتي شـهـدتـهـا
اسـكـتـلـنـدا فـي أربـعـيـنـيـات الـقـرن
ـــلك اخلـــامس عـــشـــر حـــ دعــا ا
جــيـمس الـثـاني الـبـالغ من الـعـمـر
عــــشـــرة أعـــوام اثـــنـــ من أفـــراد
واحـدة مـن أقـوى الـعـائالت وهـمـا
إيــرل دوغالس وشــقـيــقه األصــغـر.
وبعـد العشاء قـطع رأسيـهما.وقال

بـرون بـخـوض قـتــال فـردي لـلـفـوز
بحرية سيده.

وهــذه احلـبـكـة أبـعـد مـا تـكـون عن
اخلـيـال. فـاحملـاكمـة بـالـنـزال كانت
مــرجــعــا قــانــونــيــا في الــعــصــور
ـتـنـازعـون الـوسـطى جلـأ إلـيـهـا ا

لتسوية اخلالفات القضائية.
ـــــتــــنــــاحــــرة وكــــانـت األطــــراف ا
تسـتأجـر محـارب لـلنزال من أجل

الفوز بحجتهم.
ـسلـسل لم تـنته لـكن على عـكس ا
هذه اخلالفات بأعمـال قتل قاسية.
وعادة مـا كانت تـنتـهي باسـتسالم

اخلاسر.
ثالثا- الزفاف األحمر" أم "العشاء 

األسود"?
جـــاء اجلـــزء الــــثـــالث مـن لـــعـــبـــة
العروش بواحدة من أكثر األحداث
سلسل ح قسوة ومفاجـأة في ا
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ميسان

ــــوسم الــــثــــامن من بــــدأ عــــرض ا
مسلسل لعـبة العروش أحد أجنح
األعـمـال الـتمـثـيلـيـة اخلـيالـيـة على

اإلطالق.
وبلغ عدد مشـاهدات احللقة األولى
ــوسم اجلـديــد الـتي عُـرضت من ا
في  14نــــيـــســــان أكــــثـــر من 17
مــلـــيــون مـــشــاهـــدة في الـــواليــات
ـتحـدة وحـدها. وهـو رقم قـياسي ا
ــنــتــجـة عــلى حــد وصف اجلــهـة ا

للمسلسل "إتش بي أو".
لـكن رغم احلـبـكـة الـتـي تـدور حول
الــسـحـر والـتــنـانـ إال أن أحـداث
ـسـلـسل تـشـبه عـددا من األحداث ا
الــتــاريـخــيـة بــشــكل يـفــوق تــخـيل

متابعيه.
ومسلسل لعـبة العروش مستوحى
من سلـسلة كـتب للـمؤلف جورج ر.
ـــنـــفـــذ ــــنـــتج ا ر. مـــارتن وهـــو ا
لـلـمـسـلـسل. وكـثـيـرا مـا حتـدث عن
تــأثـره بــاألحــداث الــتـاريــخــيـة في

كتاباته.
a¹—U² « VŠ

وقـال مـارتن لـصـحـيـفـة الـغـارديـان
في نــــوفـــمـــبـــر/تـــشــــرين الـــثـــاني
ــا أحـبــبت الــتـاريخ. ـاضي: "طــا ا
لـكـنني ال أهـتم بـتحـلـيل الـسيـاقات
الــســـيــاســـيــة واالقـــتــصـــاديــة أو
الــتــحــوالت الـــثــقــافــيـــة. بل أهــتم
بـــــــاحلـــــــروب واالغـــــــتـــــــيــــــاالت
واخلـيـانـات... وهي األحـداث الـتي

حتمل مادة ثرية."
وفيما يلى خمـسة أحداث تاريخية

سلسل: ألهمت صناع ا
اوال- حرب الورود 

كانت حرب الورود مجموعة كبيرة
ــــــواجــــــهــــــات ومــــــعــــــقـــــــدة من ا
والـصـراعـات حـول عـرش اجنـلـتـرا

في القرن اخلامس عشر.
ودارت احلــــــرب بـــــ قـــــوات دوق
لنكاستـر وقوات دوق يورك وهما
ـتـصـارعـان من الـعـائـلة الـفـرعـان ا
لـكيـة (بالنـتاجـيـنيت) األجنـويـة ا
الــتي حــكــمت اجنــلــتــرا ألكـثــر من

عام. 300
وأُرّخت احلرب في كتـاب من أربعة
أجــزاء بـعــنـوان "بالنــتــاجـيــنـيت"

صــدر في خـــمــســـيــنـــيــات الـــقــرن
ـؤرخ تـومـاس الــعـشـرين وكـتـبه ا

كوستاين.
وكـثـيـرا مـا حتـدث مـارتن عن حـبه
لـكــتـابـات كـوســتـاين الـتــاريـخـيـة.
وتـتشـابه أحـداث حـرب الورود مع
الـــصــراع الـــرئـــيــسي الـــذي تــدور
حـــوله أحـــداث مـــســـلـــسل لـــعـــبــة
الـــعــــروش وهــــو الـــصــــراع بـــ
عائلتي النيستر وستارك للسيطرة

على قارة ويستيروس اخليالية.
ثانيا- احملاكمة بالنزال 

ـــــــوسم األول مـن لــــــعـــــــبــــــة فـي ا
الـعـروش اتُـهـم تـيـريـون النـيـسـتر
ـمـثل األمـريكي (الـذي قـام بـدوره ا
بـيـتــر ديـنـكـلـيـغ) بـقـتل لـورد جـون
طالبته أرين. لكنه فر من العقاب 

بـ "محاكمة بالنزال".
وأمـر النـيسـتـر حارسه الـشـخصي

مــارتن جملــلــة إي دابــلــيــو: "تــركـز
الــروايـــات الــتـــاريــخـــيـــة عــلى أن
أحــدهم وضع رأس خـــنــزيــر بــري
أدبة كإشارة للموت. أسود على ا
وسيق إيرل دوغالس وشـقيقه إلى
الـــبـــرج وقُـــطـع رأســـيـــهـــمـــا رغم

لك جيمس." توسالت ا
رابعا- جدار الثلج احلقيقي 

ــســلــسل بُــني جـدار في أحـداث ا
من الثـلج بطول 500 كيلـومترا
عـلى احلــداد الـشـمــالـيـة لـلــمـمـالك
الـــســـبع فـي قــارة ويـــســـتـــيــروس
حلـمـايـتـهم مـن الـهـجـمـات. ويـزيـد

ارتفاعه على مئتي متر.
ويـــقـــوم "احلـــرس الـــلــيـــلي" عـــلى
حراسة اجلـدار وهو مجـموعة من
الـفـرسـان الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا أحد
ـســلـسل جـون أهم شـخـصــيـات ا
ــعــادل الـــواقــعي لــهــذا ســـنــو. وا

اجلـدار قــد يـكـون أصــغـر حــجـمـا
لـكـنه لـيس أقـل أهـمـيـة. ويُـعرف بـ

"جدار هادريان".
ــكن زيــارة بـقــايــا هــذا اجلـدار و
الــهـائـل الـذي امــتــد بــطـول 117
الي على مدار كيلومترا. وزاره ا
عــقــود من بــيــنــهم جــورج مــارتن
نــفـــسه في ثـــمــانــيـــنــيـــات الــقــرن

العشرين.
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وقـال مـارتن جملـلـة رولـيـنـغ سـتون
إنـه كــــــان يــــــزور أصــــــدقــــــاءه في
اجنـلــتـرا "وأخـذني أحـدهم لـزيـارة
جدار هادريان. وكثيرا ما يراودني
تـــســـاؤال حـــول نــــظـــرة اجلـــنـــدي
الـرومــاني لـلــحـيــاة وهـو يــقـضي
دى الـبعـيد من أيـامه في مراقـبـة ا

فوق هذه التالل."
- تاج ذهبي  خامساً

ــــوسم األول طـــلب فـي نـــهـــايـــة ا
فيسيريس تارغاري (الذي أصبح
الحـقا مـلكـا على ويـستـيروس) من
ــقـاتل كـال دروغـو تــوفـيـر جـيش ا
في مقابل أن يزوجه تارغاري من

شقيقته داينيريس.
وفي سـبــيل الــوفـاء بــهـذا الــوعـد
صـوب فــيـسـيــريس الـســيف نـحـو
بــــطن شـــقـــيـــقـــتـه احلـــامل.ووافق
دروغــو عــلى إعــطــاء فــيــسـيــريس
"تـــاجــا ذهــبــيــا يـــرتــعش الــرجــال
حليـازته".لـكن اتضح أن "اجلـائزة"
مــــا هي إال فخ فــــبــــعــــد جتــــريـــد
فـــيــســيـــريس من الـــسالح صــهــر
دروغــو حـــزامــا ذهــبـــيــا في إنــاء
و"تـوّج" فــيـسـيـريس بـصب الـذهب
عـلى رأسه وقتـله.ويـبدو أن واقـعة
ــــاثـــلــــة حــــدثت لـإلمـــبــــراطـــور
الـــرومــاني فـــالــيـــريــان عــام 260
ــؤرخ الـرومـاني مــيالديـة.وكـتب ا
فالفـيوس يـوتروبـيوس في الـقرن
ـيالدي إن قـوات فـارسـيـة الـرابـع ا
اعتقلت اإلمبـراطور وأجبرته على
بـلع مـعـدن نـفـيس مـنـصـهـر.وهـذه
روايــة واحــدة ضــمن الــكــثــيــر من
الــروايـات حــول مــوت فـالــيــريـان
لكنها ألهمت مارتن لكتابة نسخته

التليفزيونية اخلاصة.
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حتـتــاج إلى جـهـد كــبـيـر من احلــكـومـة
وتـوفـر فـرق جـوالـة لـلـهالل األحـمـر من
ــتــضــررين اجل مــســاعـــدة األهــالي وا

ياه.” جراء ا
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ويـتـفـقـد محـافـظ ميـسـان بـشـكل يـومي
بــرفـقــة عــدد من أعـضــاء خــلـيــة األزمـة
مـنـاطق (الطـيب ومـسيل والـبـند وسـيد
يــوسف ورشـيــدة والــشــوايخ) ويــطـلع
ميدانياً عـلى مستوى وطبـيعة السيول
الـقـادمة مـن اجلانب اإليـراني من خالل
نــهــر الــطــيب ودويــريج . كــذلـك جــسـر
الــطـيب وجــسـر ســيــد يـوسف وجــسـر
الـرمـيلـة الـواقع قـرب احلدود اإليـرانـية
ويــوعــز بــتـوجــيه جــهــد آلي لـتــمــتـ
بـعض أكتـاف نـهر الـطيـب حلمـايته من
والتـنسيق مع قـيادة عمـليات االنهـيار 
الـرافـدين إلنقـاذ عـدد من الـعـوائل التي
ــيــاه بــســبب الــســيــول حــاصــرتــهــا ا
واإلشـــراف عـــلى عـــمـــلـــيـــة إنـــقـــاذهم
روحيات ,كذلك جتهـيز عدد بواسطـة ا
ــتـضــررين من الــسـيـول من الـســكـان ا
كــمــا بــاخلــيم ومـــســتــلــزمـــات أخــرى 
اطلعوا على جسر الرميلة بعد انهياره

بـالـكـامل بـســــــــــبب ارتـفـاع مـنـاسـيب
و توجيه نهر الطيب وشدة اجلريان 
مديرية طـــــــــرق وجسور ميسان بنقل
احــد اجلـسـور احلـديـديـة اخلـارجـة عن
اخلــــدمـــة فـي مــــنــــاطق أخـــــــــــرى من
احملـــافـــظـــة إلعـــادة نـــصب جـــســـر في
ـنـــــطـقـة تـضم عدد من الـرمـيـلة كـون ا
ـزارعــــــــــ وكـذلك يعـتـبر الـسـكان وا
هـــذا اجلــســر حـــلــقـــة الــوصـــــــل بــ
منطقة الطيب ومنـطقة البزركان الغنية
كـذلك  توجـيه مديـرية زراعة بالـنفط 
ـسـاحـات الـزراعـية مـيـسـان بـتـثـبـيت ا
تضـررة والتأكـيد على مديـرية شرطة ا
ــنع الـســفـرات والــتـنـزه في مـيــسـان 
مــنـطــقــة الــطــيب حــفــاظــاً عــلى حــيـاة

واطن .  ا
WLz«b « WMFK «

مــنــذ عــام 1922 تــعــرض الـكــثــيــر من
عـلـماء اآلثـار الذين يـقـومون بـالـتنـقيب
وكـــذلك الـــســـارقــ الـــذين فـي مــصـــر 
قابر إلى نهايات يقومون بسرقة أثار ا
أما الوفــــــــاة بطرق غامضة مأساوية 
أو اإلصـابــة بـحــمى خـطــرة تــــــــــؤدي
إلى الــوفــاة أو إصـــــــــــابــة الــعــالم أو
الــســارق بــلـســـــــــــعــات ســامــة تـودي

بحياته … 
وتـــنـــوعـت بـــعض حـــاالت الـــوفـــاة من
حـــوادث ســيــر وانــتـــحــار وغــيــرهــا …
ووصلت حـاالت الوفـاة بسـبب اإلصابة
بـلـعــنـة الـفـرعـنــة إلى مـئـات الـزوار من
أوربــــا بـــاإلضــــافــــة إلى الــــعـــديــــد من
السـارق الـذين  اكتشـافهم مـصادفة
والـغـريب في األمـر كـانـت هـنـاك حاالت
وفـاة تــتم بـعــد زيـارة الــشـخـص بـعـدة
أعـوام ولكن كـانوا يـرجعـوها إلى لـعنة

الفراعنة أيضا .
وتشير لـعنة الفراعـنة إلى االعتقاد بأن
أي شـــخص يــــزعج مــــومـــيــــاء حلـــاكم
وقـد تسـببت فـعلـيه لـعنـة مـصـري قد
هذه اللعنة التي ال تفرق ب اللصوص
وعــلــمــاء اآلثــار ذوي الــنــيــة احلــســنـة
ــرض أو تـــســـبب احلظ الـــســـيـئ أو ا
فــــمــــنـــذ مــــنـــتــــصف الــــقـــرن الــــوفـــاة
نــاقش الـعــديــد من الـكــتـاب الــعـشــرين
واألفالم الوثـائقيـة تلك اللـعنة الـناجمة
عن أســبــاب عــلــمــيــة تــفــسـيــريــة مــثل

الـبكـتـيريـا أو اإلشـعاع,و تشـير إلى أن
ــقــام األول ــصــريـــة في ا الــلــعــنـــات ا
ظــاهـرة ثـقـافــيـة ولـيــست عـلـمــيـة عـلى

سبيل احلصر.  
كـذلـك من يـزعج االهـوار.. هـنـاك قـاعـدة
ـكن تـغـييـر مـجـرى نـهر أو تـقـول ( ال 
اســتـــحــداث نـــهــر ألنـه عــاجال آو أجال
يـــعــود إلـى مــجــراه الـــقــد ) فـــكل مــا
يــحـدث مـن سـيــول وفـيــضــانـات لــهـذه
األمـاكن و االهوار هي ظـاهـرة طبـيـعيه

بعد جتفيف االهوار من قبل النظام,
ألــبـعــثي ألــصـدامي خـالل تـســعـيــنـات
حـيـنــهـا قـام الـنـظـام الـقـرن الــعـشـرين 
السابق بـتوزيعهـا كأراض زراعية على
وبـعــد سـقــوط الـنــظـام عـام الـفـالحـ 
 أستغل بعض األهالي والعشائر2003
واألحـزاب الــسـيــاسـيـة لــهـذه األراضي
لـلـسكن والـزراعـة طـوال هذه الـسـنوات
ياه جملاريها قام البعض وعند عودة ا
منهم بتـقد مصلحته الـشخصية على
وهم الـيوم يـرفضون صـلحـة العـامة  ا
على ـياه عـلى األراضي اجملفـفة  فتح ا
الرغم من أن الكثيـر منهم متــــــــــجاوز
لــــــــكـن احلـكـومة عـلى تـلـكم األراضي 
تنظر أليهم من باب العطف واإلنسانية
ووعــــدتـــهم بــــالــــتـــعـــــــــــويض وهـــذه
خـــــــــــطــوة جــــــــــيــدة من احلــكــومــة
أو تــوفــيـــر مــكــان مالئم لــلــتــعـــويض 
والـتي إلســـــــــــكـان تــلك الـعــــــــــوائل 
تـقـدر حلد أالن 3000 عـائـلـة مـتـضـررة
نــــــتـــــيــــــجــــــة مــــــوجــــــة الــــــســــــيـــــول
وقـد أرســلت احلـكــومـة واألمـــــــــــطــار
ركزية تعزيزات هندسية وقيادية إلى ا
مـن احلــــــــــشــد مــحــافـــظــة مـــيــســان 
الــشـعــبي واجلــهـد الــهـنــدسي لــبـعض

احملافظات . 
نعم أنهـــــــــــا لعنـة االهـــــــــوار تطارد
كل شــركـة حــكـومــيـة وأهــلـيــة جـنــدهـا
النـظــــــــــام الـسابق أسهـمت بتـجفيف
وكل مــــــقــــــاول وعــــــامل االهــــــــــــــوار 
ومـــوظف أخــذ أمـــواالً ومــخـــصــصــات
ورواتـــــــب أضـــافـــــــــــــيـــة عن عــــمـــله
ــــشـــ دون أن تــــكـــون لــــديه ذرة من ا
الوطنيـة . أنها لعنـة االهوار قادمة لكل
من اســـهم بـــتــجـــفـــيــفـــهـــا من األولــ

. والالحق

سـكـانـهـا ـمـتــد بـ الـعـراق وإيــران  ا
أمـا الـسـواعد (الـنـوافـل والـبـو غـنـام ) 
ـــشــرح .. فـــهم ســـكـــان أهـــوار نـــهـــر ا
اء يبلغ (8) خزينها االستراتيجي من ا
ساحـة الواقعة شرق يغطي ا مليار م3
وتـبدأ دجـلـة ضمن األراضي الـعـراقيـة 
من مـنـطـقـة الـشيب في الـعـمـارة شـماالً
حــتى الــســويـب في الــبــصــرة جــنــوبـاً
وتــبـلغ مـسـاحـته الـكـلـيـة (2340)  كم2
بـطـول (78) كم وعرض (30) كم مـنـهـا
(1350) كم 2 داخل األراضي الـعـراقـية

ائة منه ضمن حدود محافظة80  با
ميـسان الـتي تشـمل قضـاء قلـعة صالح
وقـضـاء الـكحالء ونـواحـيـهمـا الـرافعي
وقـد ـشــرح وبـنـي هـاشم والــعـزيــر  وا
تولـدت تلك االهوار مـن نهايـات األنهار
ـصـندل ـتـفـرعـة من نـهر دجـلـة األم (ا ا
اجملــر ــشــرح  ا الــكـــحالء  الـــبــتــيــرة 
الــكـبــيـر بــفــرعـيه ((الــعـدل والــواديـة))

الســـطيح ). الكسارة  اجملرية 
WKłœ dN½ ÷uŠ

إن حـوض نــهـر دجــلــة في احملـافــظـات
اجلـنـوبـيـة وفي ميـسـان خـاصـة أصبح
ـيـاه في عـداد اخلـســائـر بـعـد مــوجـة ا
الـــكـــبــيـــرة الـــقـــادمـــة من إيـــران وســد
وان األهـالي في حـوض الـنـهر ـوصل ا
 تـبـلـيـغـهم مـن اجل أخالء مـنـاطـقـهم
والـتـوجه بـهم إلى مـناطق بـديـلـة حل
كــمــا إن انــتـــهــاء مــوجـــة الــفــيـــضــان 

ياه وخاصة بعد أن غمرت“ كميات ا
االهوار الـشـرقـية فـإنـهـا سـتؤثـر سـلـباً
وبالـتـالـي فان عـلى مـحـافـظـة الـبـصـرة
ـيـاه الـكـبـيـرة الـفـيـضـانــات وكـمـيـات ا

االهـوار قـبل جتـفـيـفهـا من قـبل الـنـظام
الـــســـابق في 1992/3/29 حتت بـــاب
(مــشــاريع ضــفــاف األنــهــار) - ســيــئــة
ـئـة من الـصــيت - كـانت تـغـطي 50 بـا
أما الـيوم ال مـساحـة محـافـظة مـيسـان 
آذ تــبــلغ ــائــة مــنــهــا  تــزيــد عن 13بــا
ـســاحـة الـكــلـيـة (870) إلـف دو من ا
يـسان البـالغة (6428000) دو بعد
ياه فـيها مؤخراً أن ارتفعت منـاسيب ا
ـئـة من احـتـيـاجـها الـفـعـلي إلى 99 بـا
بسـبب اإلمطار الـغزيرة والسـيول التي
تـعـرض لـهـا الـعـراق هـذا الـعـام/2019
بـعـد اجلـفـاف الـذي الـقـادمـة من إيـران 
وجـري اسـتثـمار عـانـته ألعوام طـويـلة 
(300) إلف دو مــــــنــــــهــــــا إلغـــــراض
ـشـاريع الـزراعـيـة لـيـصـبح الـزراعـة وا
مـــــجــــمــــوع األراضـي الــــزراعـــــيــــة في

احملافظة حوالي (750) إلف دو .
وتقسم االهـوار في ميسـان إلى قسم
الـسالم : االهــوار الـغـربـيـة ( الـصـحـ
السـنـية ) : تـبلغ مـسـاحتـها ـيـمونـة  ا
اجملـفف مـنـها (309) (417109) دو 
ضـمن قضـائي اجملر الـكبـير إلف دو 
يـمونـة ونواحـيهـما الـسالم واخلير وا
سـكـانـهـا في اجلـانب الـغـربي والــعـدل 
الشدة اجلـنوبي (الـفريـجات الـدارميـ
الـشـغـانـبة الـفـرطـوس  الـفتـلـة  تـمـيم 
وغيـرهم) أما سكـان االهوار اجلنـوبية
الـبـو مـحـمد الـغـربـيـة فهـم ( ال أزيـرج 
واالهوار الـفـريـجـات الــعـدنـانـيـة )  ..
الـشــرقـيــة : تـبــلغ مـســاحـتــهـا الــكـلــيـة
(1220600) دو اجملفف منها (151)
وتــســمى ( هـور احلــويـزة ) إلف دو 
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ب ذاكرة الوقـاحة و صروح النـبل امسك الشـاعر خضيـر هادي بفرص
االستمتاع الشـعري و ترك للغزالن مـجـــــــاال للتمتع بـأسرار رشاقتها
لـكــنه في الــوقت نــفـسه أجــاد احلـــــــوار مع الـوحــوش مــسـتــبــقـيــا لـديه
نـــــــــاورة اللغـوية فـي اصعب خـزينهـا لذلك لـم يتورع عـن مـــــطاردة ا
ة مع عـاصـــــفة او انـسـام رياح خصـلـة شعـر حـسنـاء في مـنـافسـة مـؤ

شمالية جاءت لتخاصم احلر الشديد.
يستـطيع الـشاعـر خضـير هادي الـذي غادرنـا قبل ايـام ان يقـيم مراسيم
النـواح لـقـطيـعـة حصـلت و ثـمـرة ناضـجـة ضـاعت ب صـالفة الـغـبار و
اختـنـاقـاته هـو صـياد مـاهـر حـقـا ال يـعرف الـصـبـر في مـطاردة اآلالم و
شـجـون الـفـراق و حـضــور الـوحـدة لـكـنه فـي الـوقت ذاته صـاحب نـخـوة
ايضا في التـبصر و تـدوين وثائق اتهام صـادقة عن العـيون التي جترح

و الصمت القاتل باألغطية الشتائية في عز الصيف.
ــؤديـة الى الـوحـشـة و وضـاعـة كـان عـاشـقـا مـتــيـمـاً يـجـوب كل الـطـرق ا
الفوضى وهو في غـاية السعـادة للكـآبة التي تصـيبه كأنه يتـشفى بإيذاء
يـثـولوجـية الـعراقـية الـتي تقـول (البـگه براسك نفـسه على وفق الـقاعـدة ا

هواك العم عليّ) و ذلك منتهى االيثار واالستعداد للتضحية.
لم تكن هنـاك حدود معـينة لـشاعريـة خضيـر هادي لذلك حـاور احلناجر
ـتــيـمـة بــالـشــجن و الـبــحـة ذات االخـتــصـاص الــعـراقي في مــسـافـات ا
شاسـعة من نـخل الـسمـاوة الى جـرود جبل قـنديل و مـن سهـول البـادية
الـغـربـيـة الـى سـهـوب االشـجـار في (مــنـدلي) ذات الـقـشـطــة الـصـبـاحـيـة

الباهرة و من حالوة بكداش الى احلالوة الرملية في أربيل.
ما يحسب خلـضير هـادي أنه اكتشف الـرومانسيـة في طبخـة (بيذجنان)
او (ثريد باميـة) و محنة زهرة لم جتـد ما يعيـنها على االعتـراف بعطرها

. و تلك بحق اصعب انواع الغ
كان خضير هادي بـوابا متمرسـا للعشب و غابـات النخيل و بدوافع هذه
الرتـبـة الـوظـيفـيـة الـقـاسيـة اقـتـحم الـكثـيـر من االنـفـاق توقـف عنـد فـطـنة
زيـد من الـعـصافـيـر و نـبـاح الـتـحـذيـر الـذي تـمـارسه الـكالب و افـتتـح ا

خطوط احلوار مع نبوءات العيون الناعسة!
ا عرفت من شعراء شـعبي عراقي لم اعرفه بصورة شخصيـة اسوة 
أفذاذ عريان السيد خلف و شاكر السماوي و زهير الدجيلي و جليل
العضاض وزامل سعيد فـتاح الذي كان لي سعادة كـتابة مقدمة ديوانه
كـيّر) و حـينـها اكتـشفـت ان قصائـده كانـت تزدهر بـال وضوح تـماما (ا
عروف بـول كلوديل و لم اجد حـينها كما كان يـفعل الشـاعر الفرنـسي ا

عاناة زامل اال ان اقول انه كان يحمل رئتيه خارج صدره. من وصف 
في كل االحــوال سـمــعت كــثــيـرا مـن قـصــائــد خـضــيــر هــادي صـاحب
ـفـردة الـبـسـيـطـة الـسـاذجـة عـنـوانا الـوصـيـة (أعـلـمك) كـان حـضـوره بـا
يسـتـحق التـقديـر بـشهـادة احلـزن العـراقي فـلقـد اخـترق حالوة األرغـفة
احلارة و اقـداح اللـ الـبارد و الـتمـر الـزاهدي ارخص الـتمـور الـعراقـية

فارقة. لكن طعمه الطيب غال جدا و تلك هي ا
ــتـواضـعــة لم يـكـن خـضـيــر هـادي رخــيـصـا في عـلى وفق مــعـلــومـاتي ا
توصيـفاته رغم كل مـا يقـال عنه في هـذا الشأن بل كـان اميـنا على ان ال
يغادر طعم اجلوع و دماثة الط والضحك على األطالل و اعالن احلداد
العام على الضفادع الـصامتة و هذا ذاته ما جـعله مكروهاً ب اقـــرانه
من الـشـعــراء الـذين اقـسم انــهم كـانـوا يـرددون شــعـره سـرا في حـ ال

يتورعون عن شتمه  على رؤوس األشهاد.
مـا قــاله خـضــيــــــــر هــادي كـان جـزءاً امــيـنــاً من رصـيــد الـقــوافل بـكل
اسرارها ومخـاوفها من الـعطش و ما قـاله ايضـــــا منـاغمة ذكـية باهرة
ــتـحـرك عـلى مـوعـد مع الـشـمس و الـدفء لـلـشـغب الـروحي واالنـتـظـار ا
شـاريع بـكـاء و ما يـشـرفه ايـضا انه فـقـود.لـقد كـانت قـصـائده طـاولـة  ا
عصوب باحلزن و الفاقة حـفاة العراق الذين كانوا ينتظرون كتب عن ا
عدنوس) فياله من انتظار مشرف.  دورهم على لقمة معطرة بباقة من (ا

ـعابـد و عن خواء احلـــــــانات ذات كتب عن جـــــــــالل ا
الـنــبـيــذ الــرخـيص و دافـع عن الـعــفــة بـقــوله (ال مـا
يريدك ربح ال تشتريه بـفلس) وقوله ايضا (اعلمك ال
تظل تركض على الناس ترى اسمك ينسي وتتسمى

الحوك).

كـتبَ غـالي شـكري من مـنـفـاه في الـسـبعـيـنـات (عـنـدما يـكـتب تـوفـيق احلـكيم أو
جنيب مـحفوظ أو لـويس عوض أو عبـد الرحمن الـشرقاوي أو يوسف إدريس أو
زكي جنيب مـحمود تـأييداً حاراً خلـطوات الرئيـس السادات منـذ زيارته القدس
وعنـدمـا يبـررون عالنـية الـصـلح مع إسرائـيل... وأسـارع إلى الـقول بـأنَّ اإلدانة

واجبة بل محتمة/ اعترافات الزمن اخلائب/ ص325).
كــتب أيـضــاً (ال يـا صالح عــبـد الــصـبـور) في 21 تــشـرين األول 1974 وكـيالً
صـرية عيَّنَ نـفسه رئـيساً لـتحـرير مجـلة الكـاتب التي اسـتقالت لوزير الـثقـافة ا
هيـئة حتـريرهـا: أحمـد عـباس صـالح ومحـمد أنـيس ولـطفي واكـد وكمـال رفعت.
ثقف إيـجازاً إنَّه إنسان صاحب موقف... عبـد الصبور بقبولهِ (أكثـر تعريفات ا
خذَ مـوقفاً ضـد الثـقافة ذلك إنَّـه ال مجال لـلتـجريد في رئاسـة حترير الـكاتب اتـَّ
احليـاة الثقـافية الـراهنة وال لـلحيـاد وال حتى لـلمسـاومة... ليـكن فوزارة يوسف
شـكلـة حقـا هي صالح عبـدالصـبور: كيـف يقبل أنْ السـباعي ال تعـنيـنا ولـكن ا

/ إنهم يرقصون ليلة رأس السنة ص181). يكون حال في أيدي اليم
هاجمَ يـوسف السباعي (منذ كان رئيساً لتحرير مجلة الرسالة اجلديدة إلى أنْ
أصبحَ سـكرتيـراً عامـاً لكل هيـئة أدبـية... ألنَّ هذه الـعالقة وحـدها... قد تـسببت
نـاصب في وقتٍ واحد مـا تنـوء به ظهور عـشرة رجـال كما في أنْ يشـغل من ا
ناصب اعـواماً جتاوزت خمـسة عشـر عاماً/ إنهم أنَّهـا تسببت في بـقائه بهـذه ا
ـصـر الـسـادات (من أخـطـر الـقرارات عـادين  يـرقـصون ص65). كتـبَ بدعـم ا
صريـة العامة لـلتأليف وقف إصدار التي اتـخذت هذا الشهـر من مطبخ الهـيئة ا
/ مـجلـة األقالم بـغداد اجملالت الـثـقـافيـة ألنـها ال تـربح كـثيـراً وال تـوزع كـثيـراً

العدد 9 أيلول 1972 ص105). 
غـالــــــــي يــعـود ســــــنـة 1993 بـصــفـقــة مع فـاروق حـســني وزيـر الـثـــــــقـافـة
ـواجـهـة ارتـفـاع مـد (2011 -1987) رئـيـسـاً لـتـحـريــر مـجـلـة الـقـاهـرة كــأداة 
ـسلـم افـتتـاحيـة بعـنوان بـدايات ضـد قرار احتـاد الكـتاب الـعرب األخوان ا
مدافـعاً عن الذين هـاجمهم (لو أنَّ االنـتماء إلى األمـة العربـية فرض نـفسه لكان
اإلحسـاس الطـبيعـي في أي قطرٍ عـربي هو أنَّ جنـيب محـفوظ أو يوسف إدريس
أو أم كلـثـوم أو النـيل يـخـصه كمـا يـخص مـصر... ولـذلك ال يـصـبح الكالم عن
أحـمـد شوقـي أو صالح عبـدالـصـبـور شـأناً مـصـريـاً خـالـصاً/ مـجـلـة الـقـاهرة

العدد  123شباط 1993 ص4).
وفي العدد 124 من مجـلة القاهرة نشرت ابنته دكتورة إلهام غالي شكري مقاالً
ط سائد مـتغطـرس متعـصب يتخذ بعنـوان (فوكو مـقيداً يـبحث عن احلريـة). 
صـلحة موقـفه حسب أهـوائه التي حتـدد مصـلحته اخلـاصة ويـربطـها قـسراً بـا
غـلـقة مـناصب الـعـامة. يـتنـقَّل بـ األحزاب أو اجلـمـاعات أو الـشلـل الثـقافـيـة ا
ـصـطــلـحـات وامـتـيــازات مـنـصَّــة ومـهـرجــانـات بـغــطـرسـتـه وكـثـرة تــبـجـحه بــا
سـؤولـ بانـتظـار أنْ يؤذنَ له واالقـتـباسـات في الغـرف الفـخـمة لـسكـرتاريـة ا
فـيبـتـكر طـرقاً جـديـدة للـمـدح والتـملق. ال شـيءَ يلـجمُ غطـرسـته كمـقـارنة تـاريخه
بتاريخ الـثقافة لفضح تـكرار سلوكيات انتـهازية التي أُكْتُشِفَ بعـد كلفة بشرية
ـثـقف أنَّهُ قـد تـنـازلَ عن نـفسهِ في هـا فـاشـلـة وزائفـة وحـمـقـاء. يزعم ا بـاهـظة أنـَّ
ـثقـف االنـتهـازي ا يـعتـقد هـذا ويـصدع رؤوسـنا بـنقـد ا سـبيل الـثـقافـة ور
الذين واتـتهم الفرصة العـتالء كرسيٍّ ثقافيٍّ يضـمن لهم معاشاً كـبيراً وحاشية
ـثقف الفـيلسـوف يُصاب ا يـحصل عـلى فرصتهِ يـتغيـر الشاعـر الكـبير ا وحا

راهـقة الـشـيخـوخة وتـتـمركـز عالقاته مـع نظـائره األكـثر
ســـخــفــاً وأقـلَّ اطالعــاً من دولٍ أكـــثــر ثــراءً. الـــســلــطــة
ــســؤولــة عن إنــتــاج كلَّ هـذا الـســيــاســيــة وحـدهــا ا
النـفاق نتيجة ليست تعـسفية بل هذا واقعنا الراهن
منذ تأسيس الدولة العراقية يُقدَّم الوالء للحاكم على

الوالء للدولة.

“U¹—…∫ مسؤولون خالل زيارة الي اهوار اجلنوب

لك ريتشارد الثالث في معركة بوسورث وضع نهاية حلرب العروش dŠ«: مقتل ا

شاصيف ½qI∫ سكنة االهوار ينقلون حاصلهم با


