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ُ
نعيش اليوم وسط أجواء أبعد ماتكون عن عرص الرومانسية
الثورية والفروسية الحزبية ؛ بل صار أمر الحديث عن مثل
هذه التوصيفات وكأنه حديث اليليق بعرص مابعد الحداثة
املقرتن مبنجزات التقدم العلمي والتقني  .الحديث اليوم
صار عن عرص موت اآليديولوجيات الفكرية والرومانسيات
الثورية و هيمنة نوازع املغالبة وكسب املغانم الذاتية
وتكريس العصبيات الحزبية املكروهة .

ألفريد سمعان..
الرومانسي الثوري الجليل
لطفية الدليمي
نع ��م  ،غاب ��ت الرومان�س ��ية الثوري ��ة وتغوّ ل ��ت
�أخالقي ��ات التكري� ��س امل ��ادي عل ��ى ال�صعيدي ��ن
ال�شخ�ص ��ي واحلزب ��ي ؛ لك ��ن ه ��ل �س ��يغيب
الآيديولوجي ��ون املثالي ��ون �أ�ص ��حاب الأخالقيات
الرفيع ��ة ؟ م�ؤك ��د �أنه ��م �س ��يبقون مع ��امل ب ��ارزة
عالي ��ة املق ��ام  .غاب ��ت الآيديولوجي ��ات املب�ش ��رة
باليوتوبي ��ات الفكري ��ة ؛�إمن ��ا �س ��تبقى ذك ��رى
الآيديولوجي�ي�ن ذوي املناقب املثالية الرفيعة .هل
ميكن – ب ��ل كيف ميكن – �أن ت�س ��تقيم احلياة من
غ�ي�ر ر�ؤية مدفوعة مبح ّف ��زات مثالية حتى ونحن
ُ
نعي�ش و�س ��ط �أعت ��ى مظاه ��ر التغوّ ل الر�أ�س ��مايل
الذي توّ جته النيوليربالية املتوحّ �ش ��ة و�أخالقيات
ال�سوق احلرة املنفلتة .
ينتم ��ي الراح ��ل العزي ��ز ( �ألفري ��د �س ��معان ) �إىل
ع�ص ��ر كان فيه بع�ض احلزبي�ي�ن -بع�ضهم ولي�س
جميعه ��م !! – �أمثلة م�شرقة لنبالة الأخالق ورفعة
ال ��روح وتغلي ��ب الإيث ��ار والعط ��اء عل ��ى الأخ ��ذ
واالنتف ��اع  ،وكان �سمعان ورفق ��ا�ؤه على جاهزية
تام ��ة لتقدمي �أرواحهم فداء من �أجل مبادئ ر�أوها
مثالي ��ة عظيمة ت�ستحق الدفاع عنه ��ا وبذل الروح
يف �سبيله ��ا  .ه ��ي ر�ؤي ��ة رومان�سي ��ة بالت�أكي ��د ؛
لكنهم كان ��وا مقتنعني بها بكام ��ل �إرادتهم احلرة .
لرجال ي�ؤمنون
ي�أخذين العجب دوم ًا كي ��ف ميكن
ٍ
مبب ��ادئ ( املادية اجلدلية واملادي ��ة الديالكتيكية )
يف ن�سخته ��ا ال�صارم ��ة �أن يق ّدم ��وا حياته ��م ُطعْم ًا
للم�شان ��ق وهم يعرفون �أنّ املادي ��ة اجلدلية بعيدة
كل البعد ع ��ن تقدمي عزاءات غيبي ��ة ملرحلة مابعد
امل ��وت ؟ هل ميك ��ن �أن ن�شهد رومان�سي ��ة �أعلى من
ه ��ذه الرومان�سي ��ة الت ��ي ت�سعى لن�ص ��رة االن�سان

و الفئ ��ات امل�سحوق ��ة والتطل ��ب �شيئ� � ًا لنف�سه ��ا ؟
ك ��م م ّنا م ��ن يتحم ��ل �أن يُ�ساق يف ( قط ��ار املوت )
ال ��ذي �أراده القتل ��ة مق�ب�رة متح ّرك ��ة لرومان�سيي
الفك ��ر املثاليني ال�صامدين ؟ م ��ن ذا الذي ي�ستطيع
التفك�ي�ر – ولو جم ّرد تفك�ي�ر – �أن يكون �أ�ضحية
مك ّر�س ��ة دفاع� � ًا عن ال�شع ��ب وحقوق ��ه و�سط حفل
ال�شواء واالنتق ��ام الوح�شي؟ هذه مق ��درة ب�شرية
الي�ستطيعها �إال �أفراد تكمن �صالبتهم الروحية يف
مثاليته ��م الأخالقية وتر ّفعهم عن �صغائر الأفعال ،
لقد كان الراحل العزي ��ز ( �أبا �شروق ) مت�صف ًا بكل
هذه ال�صفات الرفيعة التي يندر �أن نرى نظري ًا لها
يف �أيامنا �أو يف قادم الأيام .
مل يك ��ن ( �أب ��و �ش ��روق ) منكفئ� � ًا يف ع ��امل املثالية
الرومان�سية ومكتفيا ّ
بكل ماتقدّمه للروح من رفيع
اخل�ص ��ال  ،ب ��ل كان يعي� ��ش احلي ��اة اليومي ��ة بكل
تف�صيالتها وجمابهاتها ،وكان له رفقاء و�أ�صحاب
وحمب ��ون كث�ي�رون  ،ومل يك ��ن ليتقاع� ��س ع ��ن م ّد
ي ��د العون – ب ��كل �أ�شكاله املمكن ��ة – ملن يحتاجها
�سواء بخربته القانونية الوا�سعة �أو بكرم خ�صاله
ونزاهت ��ه الفريدة .لن �أن�سى يوم ًا �أنّ ( �أبا �شروق)
ه ��و م ��ن كان يتف ّق ��د �أح ��وايل كل ب�ضع ��ة �أ�سابي ��ع
و�أن ��ا مقيم ��ة يف عمّان ؛ بل بلغ ب ��ه الأمر �أن يتك ّفل
الق�س ��ام ال�شرعي ) التي كنتُ يف
ب�إجن ��از معاملة ( ّ
م�سي� ��س احلاج ��ة لها  ،وق ��د �أجنزه ��ا و�أر�سلها يل
متح ّم ًال ّ
ي�صاحب مثل
كل امل�صاريف والقرف الذي
ُ
هذه املعام�ل�ات يف دوائر فا�س ��دة متهالكة �إعتادت
الر�شى وال�سلوكيات املرهقة مع من ي�ضطره �سوء
احلظ ملراجعته ��ا  ،و�أعرف �شخ�صي ًا الكثري الكثري
م ��ن مواقف النب ��ل الأخالق ��ي وكرم ال ��روح التي
وقفها الراح ُل العزيز جتاه كثريين �سواي .
�أب ��ا �ش ��روق العزي ��ز  :الذكر الطيب ل ��ك يف قلوبنا
و�ضمائرنا �أيها الرومان�سي الثوري اجلليل .

ً
عاما من الصدق
تسعون
عدنان الفضلي
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يق ��ول الفيل�س ��وف الكب�ي�ر ج ��ان ج ��اك رو�سو يف
واح ��دة من عباراته التي خلده ��ا التاريخ ،وبقيت
را�سخ ��ة يف الذاك ��رة اجلمعي ��ة للمجتمع ��ات "�إذا
�أردت �أن حتيا بعد موتك ،فافعل واحد ًا من اثنني:
اكت ��ب �شيئ� � ًا ي�ستح ��ق �أن يق ��ر�أ � ،أو �أفع ��ل �شيئ� � ًا
ي�ستح ��ق الكتابة"،وه ��ذه العب ��ارة �أراه ��ا تنطبق
متام ًا على �إن�سان قدم لنف�سه والآخرين مامل يقدمه
كثري من العراقيني املحبني لوطنهم و�شعبهم،فهذا
الرج ��ل متيّز عن الآخرين بكثري من املميزات التي
�صاحبت تاريخه الطويل.
نع ��م� ،أنا �أحت ��دث ع ��ن ال�شاعر والقا� ��ص والكاتب
امل�سرح ��ي والإن�س ��ان واملنا�ض ��ل الكب�ي�ر (الفري ��د
�سمعان) الذي مل يبق �سجن يف العراق اال و�أدخلته

في ��ه القوى الدكتاتورية الظامل ��ة والظالمية ،كونه
كان ي�ش ��كل له ��م �شوك ��ة مغ ��روزة يف اعينهم التي
ال تع�ش ��ق �سوى مناظ ��ر الب�شاعة والقت ��ل والدمار
واخل ��راب والظل ��م والإ�ضطه ��اد والتع�س ��ف ،لكن
كل تل ��ك ال�سج ��ون مل تف ��ت م ��ن ع�ض ��ده ،ومل تقلل
من �ص�ب�ره و�إميانه بق�ضيته التي �آم ��ن بها ودافع
وم ��ازال يداف ��ع عنه ��ا .نع ��م ،الفريد �سمع ��ان بطل
نق ��رة ال�سلمان بكل ظلمه ��ا وق�سوتها ،وبطل قطار
امل ��وت ب ��كل وح�شيت ��ه وم ��رارة �ساعات ��ه ،وبط ��ل
التظاه ��رات واالنتفا�ض ��ات الت ��ي كان دائم� � ًا يقف
يف مقدمته ��ا وال يخ�ش ��ى ر�صا� ��ص الأوغ ��اد الذي
يوجهون ��ه �صوب �ص ��دور ال�شيوعيني والوطنيني
م ��ن الق ��وى التقدمية الأخ ��رى ،فهو ومن ��ذ نعومة
اظف ��اره ،كان ملتحق� � ًا بال�صف الوطن ��ي وم�شارك ًا
يف جميع فعالي ��ات حزب الفقراء والكادحني ،رغم
ان ��ه ابن عائلة �شبه برجوازي ��ة ،وكان ي�ستطيع ان
يعي�ش حيات ��ه بكل �سال�سة وي�سر ،لكنه مل يكن من
الذي ��ن يرفعون �شعار(�شعليه) بل كان ي�شعر بالأمل

والوجع وهو ي ��رى �شعبه يقهر وي�ضطهد وت�سلب
حقوق ��ه ،فن ��ذر نف�سه ومن ��ذ اكرث م ��ن �سبعة عقود
للكف ��اح والن�ضال م ��ن �أجل ا�ستع ��ادة كامل حقوق
ه ��ذا ال�شعب املبتل ��ى ب�سا�سة وح ��كام ميلكون من
اخل�س ��ة والو�ضاع ��ة والق�سوة م ��امل ت�شهده بلدان
العامل كلها.
نع ��م ،الفري ��د �سمع ��ان ،الإن�س ��ان ال ��ذي مل تبع ��ده
ديانت ��ه امل�سيحي ��ة ع ��ن م�شارك ��ة جمي ��ع �أبن ��اء
الدين ��ات الأخ ��رى ،يف الدفاع واملطالب ��ة باحلرية
والع ��دل والإن�ص ��اف وامل�س ��اواة لكاف ��ة �أطي ��اف
ال�شع ��ب العراق ��ي ،فهو املن ��ادي واملطالب بحقوق
ال�شيع ��ة وال�سن ��ة والع ��رب والك ��رد وامل�سيحي�ي�ن
وال�شب ��ك وااليزيدي�ي�ن والرتكم ��ان وال�صابئ ��ة
املندائي�ي�ن ،وهو املت�ص ��دي لكل �أ�ش ��كال الطائفية
املقيت ��ة الت ��ي حت ��اول ق ��وى الظ�ل�ام تكري�سها يف
داخ ��ل املجتم ��ع العراق ��ي .نع ��م ،الفري ��د �سمع ��ان
الأدي ��ب املخل� ��ص لأدب ��ه وثقافته ومنج ��زه الكبري
يف ال�شع ��ر والق�صة والكتاب ��ة امل�سرحية والكتابة

ال�صحفي ��ة ،فهو وط ��وال عمره املمت ��د اىل ثمانية
عق ��ود ون�صف ،مل يتوقف عن الب ��ث عرب منظومة
وعي ��ه وثقافت ��ه ،مانح ًا امل�شه ��د الثق ��ايف العراقي
منج ��ز ًا ثري ًا يف جمي ��ع ال ��وان الأدب العربي ،كما
ان ��ه وبعد �سقوط النظ ��ام الدكتاتوري ن ��ذر نف�سه
خلدم ��ة احتاد الأدباء واحلفاظ عل ��ى �إرثه الكبري،
فقد وقف وقفة �شجاعة بعد �سقوط ال�صنم البعثي
ليحم ��ي الإحتاد وممتلكاته ،وكذل ��ك وقف بب�سالة
�أثن ��اء احتدام ال�صراع الطائف ��ي ليمنع الظالميني
م ��ن الت�أثري على خط احتاد الأدب ��اء البعيد عن كل
ماله عالقة بالطائفي ��ة ،يف وقت هرب كثريون عن
تل ��ك املواجهة الكبرية ،وي�شهد عل ��ى ذلك كثري من
الأدب ��اء الذين تواجدوا معه يف تلك املواجهة ،كما
انه م ��ازال ي�ضع نف�سه �أمين ًا حقيقي� � ًا على م�صالح
االحت ��اد عرب تواج ��ده اليوم ��ي ول�ساع ��ات طوال
م ��ن �أجل خدم ��ة �أع�ضاء االحت ��اد ..وبع ��د كل هذا
�أال ي�ستح ��ق من ��ا ه ��ذا الرج ��ل الإ�ش ��ادة والتقدير
والإنحناء مل�شوار معطر بالن�ضال..؟

توفيق التميمي
كاتب مغيب

كثت عائلة الفريد سمعان بعد قدومها من
مدينة املوصل بقيت يف بغداد سنوات
قليلة قبل ان تتوجه عائلته اىل مدينة
الرمادي بعد صدور امر نقل والده الضابط
سمعان مديرا ملخفر الرمادي الحدودي
،لتكون ارستهم هي العائلة الرسيانية
الوحيدة بني سكان محليني مسلمني
وقبليني يف هذه املدينة .

يقول الفريد �سمعان م�ستذكرا تلك املرحلة من حياته
( كان وال ��دي م�شه ��ور ًا يف الرمادي ل�سب ��ب ا�سا�سي
ه ��و دوره يف م�ساع ��دة ابناء الع�شائ ��ر العاطلني عن
العمل و�سعي ��ه بت�شغيلهم يف بن ��اء مع�سكر احلبانية
وكان ��ت تدعى يف حينها (�سن الذب ��ان) ،كان الو�ضع
ب�ش ��كل ع ��ام اعتي ��ادي ،وم�أل ��وف ولن ��ا �صداقات مع
اخوتن ��ا امل�سلمني ،فكان م�أم ��ور الكمارك (وهو زوج
خالتي) ا�ضافة لوالدي م�سيحي ًا اي�ض ًا ،كما كان هناك
موظف ��ون اخ ��رون م�سيحيون يعمل ��ون يف الرمادي
 ..وكان هن ��اك �شخ�ص ارمني ا�سم ��ه (عزيز عبو�ش)
يتمت ��ع ب�شعبي ��ة وا�سع ��ة �شقي ��ق امل�ص ��ور امل�شه ��ور
(جني ��ب عبو� ��ش) يف بغ ��داد ب�ساح ��ة الوثب ��ة عم ��ل
م�صورا للمل ��ك  ....وي�ضيف الفريد يف هذه ال�شهادة
م�ؤك ��دا حقيق ��ة التعاي�ش ب�ي�ن امل�سلم�ي�ن وامل�سيحني
يف مدين ��ة يعرف عنه ��ا باملحافظة الديني ��ة والتزمت
القبل ��ي قائال(:ب�ش ��كل عام مل يكن هن ��اك اي متايز او
خ�صو�صي ��ات بني امل�سلم�ي�ن وغريه ��م يف الرمادي،
ال�سيم ��ا ان الرمادي التوجد به ��ا كني�سة ،ففي حاالت
الزواج للم�سيحي�ي�ن كان ي�أتي كاهن من بغداد ليعقد
للعرو�س�ي�ن امل�سيحيني ويعود ثانية ..فلم ن�شعر باية
تفرقة او ح�سا�سية من هذه الناحية.
تعايش في بيئة بدوية

ه ��ذه املحط ��ة العمري ��ة م ��ن حمط ��ات �س�ي�رة الفريد
�سمع ��ان يف مدين ��ة الرم ��ادي اوا�س ��ط ثالثيني ��ات
الق ��رن ال�ساب ��ق تك�ش ��ف ع ��ن ا�صال ��ة التعاي� ��ش ب�ي�ن
العراقي�ي�ن باخت�ل�اف اديانهم وجذوره ��م وا�صولهم
يف ه ��ذه املرحلة التاريخية التي يتح ��دث عنها ،فمن
املع ��روف ان الرم ��ادي مدين ��ة �صحراوي ��ة تنتع� ��ش
بالب ��داوة واخالقياته ��ا وعاداته ��ا واعرافه ��ا ،ولكن
ظلت ذاكرة الفتى ال�سرياين حتتفظ ب�صور التعاي�ش
م ��ع اخوت ��ه امل�سلم�ي�ن و�آوا�صر عالقات ��ه معهم هناك
،ومل ي�سج ��ل ع�ب�ر مذكرات ��ه ع ��ن ه ��ذه املرحل ��ة ولو
باال�ش ��ارة والتلمي ��ح هن ��ا اىل اي �شع ��ور بالغرب ��ة
او التهمي� ��ش او معان ��اة بالغم ��ز لديانت ��ه املفارق ��ة
لديان ��ة ال�سكان املحليني وطباعه ��م املختلفة عن بيئة
ال�صحراء ه ��ذه  ،وتعطينا ه ��ذه املحطة من حمطات
�سريت ��ه انطباعا م�ؤكدا بان الع ��راق بجميع مدنه يف
ه ��ذه املرحلة الت ��ي ي�ؤرخها الفريد (نهاي ��ة ثالثينات
الق ��رن ال�سابق) كانت تعي�ش ح ��االت الوئام واملدنية
ب�ي�ن �سكانه يف اوج وانبل مراحله ��ا  ،و�ستظهر هذه
الثيم ��ة بقوة يف حمطة ا�ستذكاره عن مدينة الب�صرة
التي �ستتفتح يف اجوائه ��ا مواهب الفريد الريا�ضية
واالدبي ��ة وتظهر كذلك بوادر ميله ونزوعه العقائدي
نح ��و الي�س ��ار وال�شيوعي ��ة ،لتكون حمط ��ة الرمادي
واح ��دة من املحطات العراقية التي لن يتوقف عندها
عم ��ر الفت ��ى ال�سري ��اين فتتع ��دد املحط ��ات وتتواىل
االنتق ��االت واالرحتاالت العراقي ��ة من مدينة الخرى
ومن �شاطئ عراقي اىل اخر. .
البصرة اجمل محطات الذاكرة

انتقل الفريد مع عائلته ال�سريانية اىل الب�صرة حيث

عني والده �ضاب ��ط يف مديرية �شرطة كماركها مطلع
اربعينيات القرن املا�ضي ،وب�صرة االربعينيات التي
يتح ��دث عنها الفريد وي�ستذكره ��ا وك�أنه يتحدث عن
حل ��م مل يب ��ق من ��ه يومن ��ا ه ��ذا اال كابو� ��س يف واقع
حمط ��م ،ماث�ل�ا ام ��ام اجي ��ال حرم ��ت من عطاي ��ا هذا
احلل ��م ومباذخ ��ه يف مدين ��ة يزهو تاريخه ��ا ب�صور
املدني ��ة واحلداث ��ة املبكرة تف ��ارق �صورته ��ا احلالية
من الب�ؤ� ��س والرتاجع والتده ��ور القيمي واخلدمي
واملعماري.ت ��كاد تك ��ون الب�ص ��رة م ��ن اجم ��ل واهم
حمط ��ات حي ��اة الفريد �سمع ��ان (ع�ش ��ت يف الب�صرة
من الذكري ��ات واال�صدقاء ما جعل ��ت منها ا�سا�سا يف
انطالق مواهب ��ي االدبية والريا�ضية وكذلك مواقفي
يف ال�سيا�سة واحلب� ،شه ��دت املرحلة املتو�سطة من
درا�ست ��ي اهتماما وميوال نحو ك ��رة القدم حيث كان
بيتنا يف الب�صرة ال يبعد عن ال�ساحة الريا�ضية اكرث
من  50م يف منطق ��ة العزيزية.ويف الثاين املتو�سط
حتدي ��دا ب ��د�أ توجه ��ي واهتمام ��ي نح ��و الق ��راءة
ومطالعة الكت ��ب اخلارجية ،بتاث�ي�ر مدر�س التاريخ
وكان ا�سم ��ه (يو�سف �صال ��ح) والذي ا ّكن له احرتاما
خا�ص ��ا واعت�ب�ره من االوائ ��ل الذي ��ن وجهوين نحو
ع ��امل الثقافة واالدب ،وكان اال�ست ��اذ يو�سف �صالح
من اهايل احللة ،واعتربه معلمي االول الذي فتح لنا
افق القراءة والتثقيف وحفزين ذلك عند عودتي اىل
الدار ال�صنع مكتبتي االوىل.
المرحلة الرياضية

من ال�صفح ��ات املجهولة يف �سرية ال�شاعر واملنا�ضل
الفري ��د �سمع ��ان والتي مل ي�سلط ال�ض ��وء عليها حيث
غط ��ت عليه ��ا ال�صفح ��ات احلزبي ��ة وال�شعري ��ة ه ��ي
ال�صفح ��ة الريا�ضي ��ة الت ��ي برع فيها الفري ��د �سمعان
يف مدين ��ة الب�ص ��رة الت ��ي عا� ��ش فيه ��ا اربعيني ��ات
وخم�سينيات القرن ال�سابق ،وبرز فيها جنما ريا�ضيا
لي�س يف جمال كرة الق ��دم وحدها حيث عُرف الفريد
يف الب�ص ��رة عندم ��ا كان طالبا يف الثانوي ��ة ريا�ضيا
متمي ��زا يف جمال ك ��رة القدم وال�سل ��ة وبع�ض العاب
ال�ساح ��ة وامليدان اىل جانب ابرز وا�شهر الريا�ضيني
يف ه ��ذه املرحل ��ة من اربعين ��ات وخم�سين ��ات القرن

ال�سابق حيث يقول(كان ��ت احلركة الريا�ضية ن�شطة
جدا يف الب�صرة النها �سبقت املدن العراقية بت�أ�سي�س
االندية الريا�ضية وكان من ابرزها نادي امليناء الذي
ت�أ�س� ��س منت�ص ��ف ثالثينيات الق ��رن ال�سابق والتابع
مل�صلح ��ة املوانئ �آن ��ذاك  ،ونادي ال�س ��كك ا�ضافة اىل
الف ��رق املدر�سية والفرق الأهلية الت ��ي تتناف�س فيما
بينها ،وكانت هذه الفرق تخو�ض مبارياتها مع بع�ض
الفرق االجنبية ال�سيما الفرق الريا�ضية الربيطانية
التي ت�أتي مع البواخر اىل ميناء الب�صرة.
ويب�ي�ن الفري ��د ا�سب ��اب تق ��دم الريا�ض ��ة الب�صري ��ة
وريادتها للريا�ضة العراقية (يبدو يل ان هذا االهتمام
الوا�سع بالريا�ض ��ة كان نتيجة االحت ��كاك بالعنا�صر
الغربية االجنبية التي كانت تزور الب�صرة با�ستمرار
كبح ��ارة يف ال�سف ��ن ا�ضاف ��ة اىل ع ��دم وج ��ود فر�ص
اخرى حقيقية لل�شباب الب�صري للرتفيه والت�سلية...
الب�صرة فتحت امام ��ي افاقا جديدة ورائعة يف تفتح
مواهبي ال�شعرية والريا�ضية ،فقد توفرت يل رعاية
خا�ص ��ة من قبل ا�سات ��ذة االدب واللغة وكذلك من قبل
االدباء املعروفني يف تلك الفرتة.

امل�سلمني ،ويالح ��ظ ت�أثري ذلك يف اختيار امل�سيحيني
الب�صري�ي�ن ال�سماء �أوالده ��م وبناتهم ولع ��ل ال�سبب
ذل ��ك الرغبة يف التقرب من االنكلي ��ز فكانوا ي�سمون
ابناءه ��م (فكتور،جورج،جانيي ��ت ال ��خ ) يف ح�ي�ن
ان ه ��ذه اال�سم ��اء التتك ��رر ل ��دى طوائ ��ف الب�ص ��رة
االخرى(امل�سلم�ي�ن ،املندائي�ي�ن ،الزن ��وج)  ،ا�ضاف ��ة
اىل ه ��ذا التعاطف واالعتم ��اد على الطبق ��ة ال�شعبية
الرثية التي كانت ت�ؤكد وتتعاطف مع االجانب ،وهنا
الب ��د من اال�ش ��ارة اىل ان يف تلك الف�ت�رة كان للهنود
الذي ��ن ي�سكن ��ون الب�صرة ع�ب�ر احلمل ��ة الربيطانية
او احلم�ل�ات التجارية دور ًا مهم� � ًا يف ا�ضفاء الطابع
املدين على حي ��اة الب�صريني وكان ��وا يحملون معهم
ثقافته ��م وتقاليده ��م وط ��راز حالق ��ة �شعورهم حيث
كان ابن ��اء طائفة ال�سيخ الهنود لهم �ضفائر جمدولة
متيزهم عن الآخرين والكوركه (وهم مقاتلون هنود
ا�شداء)عرفه ��م الب�صريون خالل مرحلة االربعينيات
واخلم�سينيات.وق ��د ا�صبح ��ت هن ��اك عالق ��ات
اجتماعية بني الهنود والطوائف العربية حيث تزوج
امل�سلمون منهم بامل�سلمات العربيات وحتى من اديان
ومذاهب اخرى.

�شهد الفري ��د يف مذكراته يف �سرية ق ��ارع النواقي�س
عل ��ى انفت ��اح اجتماع ��ي يف الب�ص ��رة غ�ي�ر م�سب ��وق
ل ��ه ،حي ��ث ي�ص ��ف امل�شه ��د الب�ص ��ري بان ��ه كان ابان
ف�ت�رة مراهقت ��ه و�شباب ��ه يع ��ج بالكث�ي�ر م ��ن االندية
الليلي ��ة وباملطربات واملغنيات القادم ��ات من بغداد،
ويع ��زو ذلك اىل وج ��ود دائ ��رة امليناء الكب�ي�رة ذات
الط ��راز املعم ��اري الهائ ��ل  ،كم ��ا ال يخف ��ى ت�أث�ي�ر
االنكلي ��ز والثقاف ��ة االنكليزي ��ة عل ��ى االنفت ��اح يف
احلي ��اة االجتماعي ��ة الب�صرية ال�سيم ��ا على العوائل
امل�سيحي ��ة وابنائه ��ا ورجاله ��ا ون�سائه ��ا من موظفي
املين ��اء مب ��ا فيه ��م بع� ��ض امل�سلم�ي�ن ،وهن ��ا البد من
ذك ��ر �ش ��يء مه ��م فق ��د �سع ��ى االنكلي ��ز اىل ك�س ��ب ود
امل�سيحي�ي�ن من امث ��ال عائلة الفريد �سمع ��ان ،و هذا
�ش ��يء رمبا له عالقة بالديان ��ة اوال  ،وله ثانيا عالقة
بالثق ��ة الت ��ي ت ��كاد تكون �شب ��ه مفقودة م ��ع اجلهات
االجنبي ��ة كاالنكلي ��ز با�ستثناء املوظف�ي�ن الكبار من

ارتحاالت في مدن عراقية

انفتاح اجتماعي

التمعن يف قراءة �س�ي�رة الفريد �سمعان يف تنقالتها
وترحاالتها �،سواء يف الرم ��ادي ام الرحلة الب�صرية
الالحق ��ة تك�ش ��ف ع ��ن تن ��وع مبك ��ر ملواه ��ب الفريد
الت ��ي ظه ��رت يف ميدان الريا�ضة الت ��ي مار�س انواع
منه ��ا ككرة القدم التي لعبها بجان ��ب ابرز العبي تلك
املرحل ��ة ككرمي ع�ل�اوي و�شاك ��ر ا�سماعي ��ل وي�شوع
�سعي ��د وكرة ال�سلة والعاب مي ��دان اخرى كما ك�شفت
املحطة الب�صرية عن ا�سبقية الب�صرة عن مدن عراقية
اخ ��رى بانفتاحه ��ا االجتماع ��ي وتعاي� ��ش امل�سلم�ي�ن
وامل�سيحي�ي�ن وجتاوره ��م بال�سك ��ن وت�شاطره ��م
باالعم ��ال اىل درج ��ة الت�صاه ��ر والت ��زواج بينه ��م
احيان ��ا ،كما ك�شفت املحطة الب�صرية يف حياة الفريد
تاثريات امليناء وثقافته الوافدة منه على عادات اهل
الب�ص ��رة وانفتاحهم وت�ساحمه ��م وطيبتهم املعروفة
،ويف الب�صرة �شهد الفريد الع�شق االول للكتاب الذي
ق ��اده اىل مواه ��ب اخ ��رى �ستتفتح الحق ��ا يف ال�شعر
والن�ضال ال�سيا�سي .
وم ��ن هنا ارى ان ق ��راءة �سرية الفري ��د ببداياتها يف
الرم ��ادي او الب�ص ��رة او بغداد الحقا ه ��و قراءة يف
اح ��د اه ��م عنا�صر التحدي ��ث يف احل�ض ��ارة واملدنية
العراقي ��ة التي ي�ش ��كل ال�سريان العراقي�ي�ن �شريانها
االبه ��ر ومادتها الرئي�سة ،ويقودن ��ا ذلك اىل البديهية
الوا�ضح ��ة والت ��ي مفاده ��ا ان اي تهدي ��د يتعر�ض له
ال�سري ��ان ووجوده ��م يف ار�ضه ��م العراقي ��ة بغ� ��ض
النظر عن اال�سباب وامل�سببات هو تهديد لهذه املدنية
وحمركاته ��ا اال�صيل ��ة وحتويل هذه امل ��دن العراقية
اىل م ��دن متوح�ش ��ة و�صح ��راء مرعب ��ة م ��ن اجله ��ل
والرع ��ب والرببري ��ة وبراري معزول ��ة وموح�شة ال
حياة فيها.
فالفريد �سمعان هو حلقة ذهبية يف �سل�سلة �سريانية
عراقي ��ة امدت احلي ��اة الفكري ��ة والثقافي ��ة بالعراق
ن�سغها الرئي�س ونهرها الدافق ،و لتعدد هذه احللقات
وترابطها الميك ��ن ان حت�صرها بامثل ��ة معدودة كما
هو احل ��ال يف ا�سم ��اء بارعة كجه ��ود االب ان�ستا�س
الكرملي يف اللغة العربي ��ة و�آدابها وريادات ادمون
�ص�ب�ري الق�ص�صية وري ��ادة رافائيل بط ��ي وبولينا
ح�س ��ون لل�صحافة وجان دم ��و وا�سهاماته ال�شعرية
وغريه ��م الكث�ي�ر ،ف�ضال ع ��ن تخ�ص�ص ��ات برزت يف
جم ��االت الطب واالدارة والوزارة واجلي�ش وغريها
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي ما ت ��زال حتم ��ل يف جذورها
ب�صمات �سريانية عراقية ا�صيلة .
هذه المادة نشرها الزميل توفيق التميمي
عام 2016

من زمن التوهج

الفريد سمعان وعالم االرتحاالت

العدد ()4851

السنة الثامنة عشرة
الخميس ()14

كانون الثاني 2021

3

من زمن التوهج

الفريد سمعان ...كنت قد إهتديت
ّ
العتابي
جمال

ألفريد سمعان
ش�����ه�����ادات

�أبو �شروق ...منذ ديوانك ال�شعري الأول(في طريق الحياة) ال�صادر عام ،1952وقبله
ب�سن ��وات ،كنت قد ح�سمت نهجك وم�سارك في الحياة� ،أو منذ بد�أت تتهجى الحروف،
كانت ترت�سم على �شفتيك ب�سملة الوطن وال�شعب ،والحرية ،والخبز ،كنت قد اهتديت
�إل ��ى الح ��زب ،ج ّنتك في الأر� ��ض ،تنت�شي فيها روح ��ك ،على الرغم م ��ن �آالم ال�سجون،
وقي ��ود المعا�صم ،لم يذ ّلك الحديد يوم ًا ما ،وال فتر عزم �شبابك� ،أبيت �أن تظل �شامخ ًا،
حتى و�أنت تفقد رفيقة دربك �أم �شروق ،في حادث قتل دنيء ،لم تتعب خطاك يا �صديقي
ف ��ي متاهات ال�سنين ،كنت تطوف ب�أجنحة بي�ض ��اء ،ال يعرفها �إال ال�شعراء المنطلقون
من المنبع ،الناجون من قطار الموت ،و�سكاكين �شباط ،الذاهبون �إلى نقرة ال�سلمان،
المنحدرون �إلى حيث ي�صب المجرى ،كنتم هبات الزمان ،وكنتم �سبايا الب�شر ،وكانت
عيون الذئاب ت�صوب نحو العيون ،كنا نحن (ال�صغار) نتعلم من حكمتك الأزلية ،فيما
تبني ��ه وتعط ��ي ،في �أروقة الثقافة الجديدة ،وطريق ال�شع ��ب ،كنت ترى مالي�س نراه.
ووهبت للحب الأعظم �أنبل عاطفة �إن�سانية.
هكذا �إجتزت الم�سافات ،وطوفت بعيد ًا ،وحين ت�سلل اليك �ضياع الحلم� ،إ�شتقت لتلقى
مدن ًا �أخرى ،وتطوي �أخرى ،تظل ق�صائدك وحلمك الأخ�ضر والذكرى ،وما يعتلج الآن
بنا� ،أيها الموغل مابين ف�ؤادي وال�ضلوع.
يالقلب ��ي كلما �أغم�ض جرح �أيقظه �ألف حزن ف ��ي العراق،كيف �أرثيك يا �أبا �شروق ،بما
تنزف ��ه الكلمات ،ل ��م �أعلم �أن الموت على بعد خطوات منك ،و�إن ��ه يت�أهب ليخطفك منا،
ه ��ا �أنا اتعثر بخطاي ،نحو عروق النخل و�إن�سج ��ة الورد� ،أخط �أ�سمك عليها� ،س�أر�سم
وجه ��ك عل ��ى دفقة ماء� ،أو عل ��ى دكة يقف عنده ��ا الجواهري في مبنى �إتح ��اد الأدباء،
�س�أكت ��ب ا�سم ��ك على �أ�شجار ال�سرو ف ��ي حديقة حزبك ،م�ؤكد �أنها ل ��ن تنحني للريح يا
�أبهى النجوم.

الفريد سمعان ..رحيل هادئ
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رحل قبل �أيام رمز من رموز الثقافة العراقية المعا�صرين ،مودعا ارثا ثقافيا
غنيا يتوزع بين �أكثر من ع�شرين مجموعة �شعرية ودرا�سات نقدية وق�ص�ص
ون�شاط ��ات اجتماعي ��ة و�سيا�سية وكتاب ��ات م�سرحية ،ف�ضال ع ��ن كونه رجال
حقوقيا ،ليبقى كل ذلك �شاهدا على �شخ�صية وطنية منا�ضلة ارتبطت بجذور
ح�ض ��ارة الع ��راق ،م�سجال رحيل ��ه الهادئ خ�س ��ارة بالغة للأدب ��اء والمثقفين
والنا�شطي ��ن المدنيي ��ن .فقد حزنت علي ��ه كنائ�س وم�ساج ��د ومعابد العراق
بق ��در ما حزن ��ت عليه كل م ��دن العراق و�أنه ��اره وجباله وربوع ��ه الخ�ضراء
و�صحاري ��ه ،فه ��و يمث ��ل الكلمة الحرة ،منطلق ��ا بها من مدين ��ة النخيل و�شط
العرب ليمثل ثقافة العراقيين بامتدادها التاريخي ،وهو يعك�س حالة التميز
الإبداعي لل�شخ�صية العراقية الجامعة.
التقيت ��ه وعرفته في محا�ضرة �ألقيتها في اتحاد الأدباء العراقيين ،قبل ب�ضع
�سني ��ن عن وح ��دة م�صادر الثقاف ��ة العراقي ��ة ،حينها �صعد ال ��ى المن�صة بعد
انته ��اء المحا�ضرة ،م�ست�أذنا من �إدارة من كان يديرها ،ليعبر عن عمق جذور
وحدة الثقافة العراقية بروافدها المختلفة.
م�ؤك ��دا التن ��وع الثقافي ب�صفت ��ه نا�صية فكرية و�إبداعي ��ة ان�صهرت فيها تلك
الرواف ��د المتنوع ��ة ،وهي ت�ستم ��د �أ�صولها من وحدة م�ص ��ادر �إبداعية مثلت
خ�ل�ال التاريخ �أ�صال ��ة المجتمع العراق ��ي ،الذي ال يقبل التجزئ ��ة لأي �سبب
كان ،وه ��ي حقيق ��ة اجتماعي ��ة وح�ضاري ��ة عرفته ��ا الح�ض ��ارة العراقي ��ة في
مراحله ��ا الطويلة ،فكاريزميات البناء االجتماعي العراقي كفيلة ب�إعادته الى
�سابق عهده المتما�سك بعد كل �أزمة �أو �صدمة تنذر بتق�سيمه.
�شغ ��ل الفقيد من�صب رئي�س اتحاد الكت ��اب العراقيين ،وقد كان له ت�أثير كبير
عل ��ى م�سيرة االتحاد ،فعرف بنزاهته وارتباطه بق�ضايا وطنه ،ور�سم مالمح
جميل ��ة ع ��ن انتمائ ��ه العراقي الأ�صيل ،فل ��م يكن �إال عراقي ��ا يدافع عن حقوق
�أبنائه ب�إنتاجه الأدبي ون�شاطه المدني.
�إن الثقاف ��ة العراقية وهي تنع ��ى �أحد رموزها المخل�صي ��ن ،ف�إنها ت�ضع �أمام
رموزه ��ا كاف ��ة �أمانة التعبير ع ��ن ال�ضمير الوطني واالرتب ��اط بتربة الوطن
ووحدت ��ه وقيم ��ه وتاريخه الح�ض ��اري ،لكي يك ��ون الم�ستقبل �أكث ��ر �إ�شراقا
به ��م ،وعلى م�سار الفريد �سمعان نف�س ��ه في تمجيد القيم الح�ضارية العراقية
الأ�صيلة ،التي تعبر عن وحدة م�صادر الثقافة العراقية ،متحدية كل ال�صعاب
والتحدي ��ات والأزمات التي تعتر�ض م�سيرة الح�ضارة العراقية القادرة على
تجدي ��د نف�سه ��ا بقيم و�أف ��كار ور�ؤى �إبداعية حداثوية ،منطلق ��ة من الأ�صول
التي ت�أ�س�ست عليها وحدة المجتمع العراقي خالل التاريخ.

رحيله خسارة ال تعوض للثقافة العراقية
فاضل ثامر
فق ��دت الثقاف ��ة العراقية في مطل ��ع العام الجدي ��د واحد ًا من
رموزه ��ا ورواده ��ا ومنا�ضليه ��ا ال�شاع ��ر والإن�س ��ان �ألفريد
�سمع ��ان وال ��ذي يع� � ّد رحيل ��ه خ�س ��ارة ال تعو� ��ض للثقاف ��ة
العراقية.
لقد كان ال�شاع ��ر �ألفريد �سمعان �شاهد ًا على مراحل مهمة من
تاريخن ��ا الوطن ��ي والثقافي منذ منت�ص ��ف �أربعينيات القرن
الما�ض ��ي وحت ��ى الي ��وم لكنه لم يك ��ن مجرد �شاه ��د ومراقب
�سلبي بل كان نا�شط ًا فاع ًال وفي قلب الأحداث .فقد �شارك في
الن�ض ��ال ال�سيا�سي ودخل ال�سجن في نهاية االربعينيات كما
دخل ��ه ثاني ًة بعد انقالب  ١٩٦٣الأ�س ��ود وجمعنا �سجن نقرة
ال�سلم ��ان حي ��ث عملنا مع ًا عل ��ى تن�شيط الفعالي ��ات الثقافية
والفني ��ة والفكري ��ة .وكان الفري ��د �سمع ��ان م�ساهم� � ًا ن�شط� � ًا
ف ��ي ت�أ�سي�س اتح ��اد الأدباء بعد ثورة الراب ��ع ع�شر من تموز
المجي ��دة كم ��ا كان له ح�ض ��وره الم�ؤث ��ر عند �إع ��ادة ت�شكيل

االتح ��اد ف ��ي ال�سبعيني ��ات م ��ن الق ��رن الما�ضي وف ��ي �إعادة
الحياة له بع ��د االحتالل و�سقوط النظام الدكتاتوري .وكان
ل ��ي �ش ��رف العمل معه طيلة �أكثر من ع�ش ��ر �سنوات في �إعادة
هيكلية االتحاد وبن ��اء م�ؤ�س�ساته ور�سم الخطوط العري�ضة
ل�سيا�سته الثقافية والوطنية.
لقد كان الراحل مثا ًال لالمانة والنزاهة والعفة وكان يحر�ص
عل ��ى �إدام ��ة الحياة الداخلي ��ة لالتحاد �أكثر م ��ن حر�صه على
بيته.
ول ��كل هذه الأ�سب ��اب وغيرها ك�س ��ب ال�شاع ��ر الراحل محبة
الأدباء والمثقفين العراقيين وكان �صديق ًا للجميع.
ووفا ًء لذكرى �شاعرنا الراحل �أدعو الى تنظيم حلقة درا�سية
عنه و�إعادة طبع �أعماله الأدبية وال�شعرية.
وداع� � ًا �أبا �شروق يا من نذرت حيات ��ك لمجد الكلمة والوطن
والحقيقة.

عمر السراي
املن�صات واملحافل
وداع ًا �أبا �شروق ،لقد تركت يف قلوبنا دمع ًا لن يندمل ،ووجع ًا حا ّر ًا ي�سحق الروح ،يبكيك احتادك ،وتبكيك ّ
والكلمات واحلروف ،زمال�ؤك و�أبنا�ؤك على خطاك البي�ض ،ي�ستلهمون منك الأمل والنقاء ،فدُم خالد ًا يا راهب الأدب والثقافة
واالحت ��اد ،وك ��ن لنا بيت ًا يف كل مكان و�سطر ،فقد تربينا عل ��ى يديك ،وا�ستلهمنا منك العرب ،فمن وحي كتاباتك ابتد�أت الأفكار،
و�أنت تطرز احلياة بق�صائدك التي ناغت امل�ستقبل ،وواكبت احلا�ضر ،وظلت مع هموم النا�س واملجتمع ،ل�ست �شاعر ًا فح�سب،
فان ��ت املنا�ض ��ل ال ��ذي �شرب املوقف واتخذ الكتابة طريق ًا خلدم ��ة �شعبه ،مع كل كلمة �أدبية لك كنا ن�ستله ��م الثورة والأمل� ،أيها
الإن�سان وال�صفاء ،والذاكرة والتاريخ.

كائن فريد

�إنه ��ا حلظ ��ة قا�سي ��ة بالن�سبة يل وللأ�صدق ��اء الذين عا�ش ��وا تاريخ ًا
طوي ًال مع الفري ��د �سمعان ،ال�شاعر واملنا�ضل ال ��ذي مازالت �صوره
موزعة يف حافظاتنا.
عندم ��ا تعرف ��ت علي ��ه يف منت�ص ��ف ال�سبعينيات يف جري ��دة طريق
ال�شع ��ب ،انبه ��رت به ،ا�سم ًا وعلم� � ًا �سيا�سي ًا و�شاع ��ر ًا كبري ًا ،و�أكرث
م ��ا �أده�شني به ،ب�ساطت ��ه والأ�سئلة التي طرحها عل � ّ�ي .لديه معرفة
بالتاري ��خ االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي والثق ��ايف يف مدين ��ة احلل ��ة
وال�سردي ��ة الكربى ل�سجن احلل ��ة ،وما فعلته بي ��وت احللة الفقرية
لل�سجن ��اء الذين هربوا ...كل البيوت ترك ��ت ابوابها مفتوحة حتى
ال�صب ��اح ،وكان عيد ًا للفقراء الذين احتفوا مبن زارهم ،لأن ال�شفرة
مفهوم ��ة ،دع ��وة للدخول وت�أم�ي�ن العالقة مع اجل�ي�ران حتوط ًا من
املداهم ��ات .وكلما ا�ستمعت لأغنية ف�ي�روز (�أبواب) �أ�ستعيد مروية
اله ��روب وحماي ��ة الع�شرات م ��ن ال�سجن ��اء .والتقيته بع ��د �سقوط
النظ ��ام يف مق ��ر احل ��زب ،مع عدد م ��ن الأدب ��اء واملثقف�ي�ن ،وعندما

ناجح المعموري

سلوى زكو

ر�آن ��ا – نح ��ن �أبن ��اء املحافظ ��ات – متظهرت عل ��ى وجه ��ه �سيمياء
الف ��رح وال�سعادة .وعند عودتنا لطري ��ق ال�شعب ظلت عالقتنا معه،
وارت�ضين ��ا امل�سري على ذات الطريق وترديد ما كنا نردده �سابق ًا يف
اخللوات واملنا�سبات اخلا�صة .وات�صل بي الفريد وبالأخ وال�شاعر
موف ��ق حممد ،طالب ًا منا الرت�شيح النتخابات احتاد الأدباء والكتاب
الأوىل ،وكان طلبه �أمر ًا مل ن�ستطع االعتذار منه .وا�ستمرت عالقتي
مع ��ه ومازالت �صورته الأبوية ترافقني وكنت اتغنى بالأمكنة التي
تع ّرف عليها وعا�ش فيها ،وهو حري�ص على مرويات ذاكرته بالدقة
املثرية لالعجاب:
�س�أقول ما يعرفه كل الأ�صدقاء ،و�أنا �سعيد به..
كلم ��ا �ألتقي ��ه بع ��د عودتي م ��ن احللة ،انحني ل ��ه و�أقبل ي ��ده ،وهذا
م ��ا تك ��رر يف زيارتن ��ا اىل عم ��ان ،حي ��ث منت عل ��ى ي ��ده يف جل�سة
م�سائي ��ة �أخرية معه ،وودعت اليد التي كتبت وابدعت ،وكان وداع ًا
�أخري ًا ....الفريد كائن فريد.

كان ق ��د م ّر �أكرث من ع�شر �سن ��وات على انقطاع �صلتي به
بعد ال�ضربة التي وجّ هت لل�شيوعيني.
مل �ألتق ��ه يف ال�شارع حت ��ى بامل�صادفة رغ ��م �إننا كنا نحن
االثنني نعي�ش يف الكرادة.
ج ��اءين يوم ًا اىل مطبعة الأديب حي ��ث كنت �أعمل يحمل
ورق ��ة من فئة مائة دوالر قائ�ل ً�ا هذه ار�سلها من لندن ابو
عمار.
مل اتوقف كثري ًا عند فكرة كيف و�صلت.
كانت ح ًال لأزمة مالية م�ستحكمة.
م ّرت ال�سنوات و�سقط النظام لألتقي ب�أبي عمار و�أ�س�أله.
قال يل مل تكن هناك و�سيلة لالت�صال �أو �إي�صال �أي مبلغ
من �أين جاء الفريد بهذا الكالم؟
ظلت املائة دوالر معلقة يف ف�ضاء الزمن.
بعد �سنوات هنا يف عمان �س�ألته عنها
 �أبو �شروق فد يوم انطيتني  100دوالر هاي منني؟ حييييل �شعندج �سوالف هاي �شلون تذكرتيها؟ ما ان�ساها و�سعود يقول ما بعث فلو�س هاي منني؟ يابه اعتربيها كانت م�ساعدة من احلزب. ابو �شروق احلزب ما يوزع فلو�س هذي منني جانت؟حا�صرت ��ه باال�سئل ��ة ف�ش ��رح يل وه ��و حم ��رج ك�أن ��ه جاء
لي�ستدين مني.
 �آين �سمع ��ت دت�شتغل�ي�ن عامل ��ة باملطبعة وج ��ان عندي�شوي ��ة فلو� ��س � ،إذا اق ��ول هاي من عندي م ��ا راح تقبلني
ذبيناه ��ا برا�س �سع ��ود .منني �أع ��رف راح ي�سقط النظام
وتلتقون؟
ثم قال وهو ميط الكالم على طريقته
 ه�سه فادجت لو ال؟ه ��ذا الرج ��ل النبي ��ل ك ��م اختلف ��ت مع ��ه واخت�صمن ��ا
وا�صطلحنا
كنا على طريف نقي�ض يف مواقف عديدة
لكن القلب الطاهر يبقى طاهر ًا
طوبى ملن رحل تارك ًا خلفه ذكرى طيبة.

ياسين النصير
الرحم ��ة لل�شاع ��ر املنا�ضل الفريد �سمعان ،كان رمز ًا وق ��دوة وكائن ًا �أفنى عمره بحب وطنه وحزب ��ه والثقافة،ونا�ضل يف ميادين خمتلفة من
�أج ��ل ح ��ق املثقف�ي�ن يف العي�ش والكرامة ،و�ضرب منوذج� � ًا للإن�سان املكافح الذي ال ي�ساوم وال يدعي بغري ما ميل ��ك من معرفة� ،آثر الآخرين
عل ��ى نف�س ��ه يف مواقف كثرية وقدمهم ك ��ي يف�سح املجال لهم بالعمل والظهور،ول�شدة حر�صه كنا نختلف مع ��ه و�أحيان ًا نتقاطع� ،إال �أنه �أثبت
وع�ب�ر جترب ��ة طويلة م ��ع الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماع ��ي �أن مواقفه هي الأ�صح والأكرث نفع� � ًا ،رحمك الله �أخي �أبا �ش ��روق فقد كنت معلم ًا
وكائن ��ا �شيوعي� � ًا بامتياز .ومتفاني� � ًا يف �إعادة احتاد الأدباء للح�ض ��ور االجتماعي وامل�ؤ�س�ساتي .لقد ع�شت مع ��ه يف مراحل خمتلفة تنظيم ًا
ورفق ��ة عم ��ل يف �صحافة احلزب وم�شاركة ثقافية يف منتديات ومهرجانات ،وكان دائم ًا ي�أخذ ب�أيدينا وي�صوّ ب مواقفنا واليعمل لنف�سه غري
م ��ا يعمله لرفاقه وال�صدقائ ��ه وللأدباء .تاريخ طويل م�شرف مبواقف ن�ضالية و�سيا�سية وثقافي ��ة ،الرحمة لروحك وال�صرب لذويه و للأدباء
الذي ��ن يعمل ��ون الآن يف �صرح احتادهم الذي نا�ضلت لعودته واملحافظ ��ة على ممتلكاته واملدافع عن وجوده وحقوقه .كنت حمامي ًا و�شاعر ًا
و�أديب ًا و�أب ًا لأجيال من مثقفي العراق .ال�صرب لنا نحن ابنا�ؤك.

من زمن التوهج

ً
وداعا الفريد

سيرة حافلة بنقاء الضمير والروح
كاظم غيالن

اآلن اغمض الفريد سمعان عينيه يف
عامن بعيداً عن بغداد التي ولع مبحبتها ..
بعيداً عن ساحة االندلس التي كانت رئته
األخرى حيث صومعته يف اتحاد األدباء
ومقر حزبه الشيوعي .

رح ��ل اب ��و �ش ��روق حام ًال عم ��ره املعت ��ق باحلب
..توق ��ف قلب ��ه املت�سام ��ح الطي ��ب ع ��ن اخلفقان
ولرمبا كان مبت�سم ًا حلظتها .
تركيب ��ة الفري ��د �سمع ��ان مغاي ��رة متام� � ًا ملجتمع
عا� ��ش به ده ��ر ًا  ،فه ��ي خليط عجي ��ب بجمالياته
التي تقرتب م ��ن تناق�ضاتها �أحيان� � ًا � ،أنها مزيج
م ��ن �أجرا� ��س الكنائ� ��س و�ص ��وت قط ��ار املوت ،
تركيب ��ة مده�شة – حق ًا  -ملا فيه ��ا من قدرة فائقة

يف التحم ��ل  ،لك ��م كان �صب ��ور ًا مكاب ��ر ًا  ،يتلقى
�صدم ��ات من �ش�أنها �أن ت�ص ��رع املرء دفعة واحدة
 ،ك�أن يرى �شريك ��ة حياته �صريعة �ضربة تفقدها
حياتها !! فيعود يلملم ما تبقى من تراكمات �صرب
ت ��ذوق ثماره مبكر ًا يف �سج ��ون العراق فينه�ض
الكربياء وي�شتد عوده �صالبة من جديد .
حيوي ��ة الفريد �سمعان موزع ��ة يف كل اجتاهات
احلي ��اة بحلوه ��ا وم ّرها ،ب ��ه من �شغ ��ف احلياة
الكث�ي�ر ك�أن ين�صح ��ك بالإق�ل�اع ع ��ن التدخ�ي�ن
وممار�س ��ة الريا�ض ��ة ال�صباحي ��ة وه ��و يف
ثمانينيات العمر .
كان طف�ل ً�ا بهيئ ��ة �شيخ طاع ��ن بال�س ��ن  ،وذاكرة
تاري ��خ كام ��ل  ،كان ولرمب ��ا باخت�ص ��ار �شدي ��د
تاريخ ًا مي�شي عل ��ى الأر�ض كما و�صفه ال�صديق
ال�شاعر جليل حيدر ذات جل�سة .
اب ��و �ش ��روق كائ ��ن احتف ��ايل  ،فكلم ��ا تق ��دم ب ��ه
العم ��ر جت ��ده �شاع ��ر ًا  ،ي�صغ ��ي ل ��كل نت ��اج  ،بل
ول ��كل مالحظة وتعقي ��ب �أو مداخلة يف جل�سات
االحتاد.
�شع ��وره بامل�س�ؤولية جتاه م ��ن معه ال حدود له ،

�أتذك ��ر هنا يف �أي ��ام االقتتال الطائف ��ي ا�ستحدث
غرف ��ة يف مبنى االحتاد كن ��ت �ضمن من �سكنوها
يف لي ��ايل امل ��وت امل�ؤك ��د ف�أطل ��ق عليه ��ا ( غرف ��ة
املتعبني) !!
مل نك ��ن متعب�ي�ن ب ��ل مر�شح�ي�ن �ساخن�ي�ن للقت ��ل
بر�صا� ��ص له �ص ��دى �أو كامت �صوت ل ��وال منقذنا
الفريد �سمعان .
�أب ��و �ش ��روق ال ��ذي يحم ��ل قل ��ب طف ��ل ال ح ��دود
ل�شفافيته وال�ب�راءة التي تعتمل على مدار اليوم
بروح ��ه الكبرية  ،م ��ا �إن حتدّثه عن و�ضع حزين
تعي�ش ��ه حتى جتده منك�سر ًا ت�ضامن� � ًا معك  ،وما
�أن تبتهج حتى يبتهج معك .
ق ��درة الفريد يف التحم ��ل عجيبة ج ��د ًا  ،لقد كان
يتحم ��ل �أمزج ��ة �شريح ��ة متت ��از برنج�سيته ��ا
وا�ضطرابات الأهواء التي تغلفها ..يتحمل حتى
م ��ن ي�س ��يء له ويكتف ��ي بالرد على ق�س ��وة الآخر
بال�صم ��ت  ..ال�صم ��ت وال غ�ي�ر مما يدف ��ع الآخر
للندم واالعتذار الحق ًا .
ل ��وال قابلي ��ة الفري ��د �سمع ��ان يف االحت ��واء
و�إمكانيات ��ه الإدارية وخربته القانونية ملا عادت

البع� ��ض م ��ن ممتلكات احت ��اد �أدباء الع ��راق وملا
بن ��ي هيكل ��ه التنظيم ��ي يف ظ ��روف ا�ستثنائي ��ة
حالكة .
كائ ��ن راف�ض� � ًا بق ��وة للم�ساومات عل ��ى اختالف
�ألوانها وم�ضامينها فقد كانت املبادىء التي نهل
من م�ضامينها ما ي�شبه �سريان الدم يف العروق.
عا� ��ش الفريد �سمعان �سنوات ��ه الأخرية مع ابنته
( �ش ��روق) يف العا�صم ��ة الأردني ��ة عم ��ان بع ��د
�أن ب ��د�أت �أزم ��ة النظ ��ر يف تراجعها ،لك ��ن ما من
حمادث ��ة هاتفية مع ��ه خلت م ��ن ا�ستف�ساراته عن
كل م ��ا يحب ويف مقدمتها �أخبار �صديقه ورفيقه
مظفر النواب .
رح ��ل الآن الفري ��د �سمع ��ان �شاع ��ر ًا ومنا�ض ًال ..
خ�سرناه – حق� � ًا  -لكنه الراب ��ح الوحيد بتاريخ
نادر  ،تاريخ مثق ��ل بالتجارب  ،تاريخ من النقاء
ابتد�أ من ��ذ اعتقاله مع م�ؤ�س�س احلزب ال�شيوعي
العراقي يو�سف �سلمان يو�سف ( فهد).
رح ��ل الفري ��د �سمع ��ان بع ��د �أن افجعت ��ه خيب ��ة
(التغي�ي�ر)  ،لق ��د كان حامل� � ًا معنا بع ��راق املدنية
والثقافة احلقة.
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من زمن التوهج

الشعر السردي الغنائي في "طيور"
الفريد سمعان
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متيزت الأعمال ال�شعرية والدرامية لل�شاعر العريق
الفريد �سمعان بقوة اخليال وقوة العاطفة املنحازة
لق�ضاي ��ا الإن�س ��ان امل�صريي ��ة انطالق ��ا م ��ن همومه
اليومي ��ة  .نلم�س ذلك حت ��ى يف ق�صائده ال�سيا�سية
التحري�ضي ��ة املبا�ش ��رة  ،فه ��و اليكف ع ��ن مالم�سة
نق ��اط الوج ��دان ال�شعب ��ي ارتباطا مب ��ا يح�صل يف
واق ��ع احلي ��اة  ،وينعك�س الك�ش ��ف الوجداين الذي
يتو�ص ��ل اليه ب�شكل جم ��رة مت�أجج ��ة ت�ؤثث البنية
اللفظي ��ة يف ق�صائ ��ده  .وت�أت ��ي مف ��ردة "الطي ��ور"
لتعط ��ي داللتني مرتابطت�ي�ن �أوالهما فكرة التحليق
وثانيتهم ��ا معنى الكائن احلي ال ��ذي ميتلك القدرة
عل ��ى الط�ي�ران  .وكلتاهم ��ا عاليت ��ا الب ��ث ال ��داليل
واحلركي داخل الن�ص الأدبي .
لقد رافق ��ت املفردة جممل ال�شغ ��ل الثقايف الب�شري
ع�ب�ر الع�ص ��ور فكان ��ت دائم ��ا عن�ص ��را رئي�س ��ا يف
البن ��ى امللحمي ��ة والأ�سطوري ��ة بل وقدم ��ت �أفر�شة
ثري ��ة للحكايات ال�شعبية الت ��ي تتحدث عن الأبطال
اخلارق�ي�ن للح ��دود ب�ي�ن البل ��دان � .أي �أن الكائنات
الطائ ��رة ه ��ي املخلوق ��ات الوحي ��دة الت ��ي تع�ب�ر
ت�ضاري� ��س الع ��امل وتعت�ب�ره بيته ��ا الكب�ي�ر  ،ه ��ذه
ال�صف ��ة بال ��ذات ه ��ي الت ��ي دع ��ت ال�شع ��راء وذوي
اخلي ��ال املنفل ��ت لال�ستنج ��اد بالطي ��ور لتحم ��ل
م�شكالتهم الفل�سفية و�شغفهم بالتحليق  .لقد و�صف
جون �شتاينبك املثقفني بانهم كالطيور املحلقة عاليا
التي ال تعرف التمييز بني حدود البلدان وهذا يعني
قدرة ه� ��ؤالء على احتواء الكون عن طريق خا�صية
التحلي ��ق عالي ��ا يف �أحالمهم ور�ؤاه ��م  .لكن الفريد
�سمع ��ان ا�ستطاع ب ��د�أب فريد االغ�ت�راف املح�سوب
م ��ن وقائع احلياة التي خربه ��ا �شخ�صيا وحتميلها
املدل ��والت املطلوب ��ة ث ��م �شدها على ظه ��ور طيوره
و�أحالم ��ه لت�سي ��ح خل ��ل البق ��اع ال ��زرق ال�شا�سعة ،
وه ��ذا ما اك�س ��ب الكثريم ��ن �أعماله ومنه ��ا ق�صيدة
"الطي ��ور" بعدا ملحميا ع ��ايل الغور رغم ب�ساطة
لغت ��ه ال�شعرية  .وق ��د وجد ال�شاع ��ر يف �شعر النرث
الذي هيمن عل ��ى ق�صائد جمموعت ��ه رحابة �سردية
مبا يالئم الأجواء امللحمية .
م ��ن الناحي ��ة الإجنا�سي ��ة ميك ��ن ت�صني ��ف ق�صيدة
"الطيور" التي ت�ضمنها ديوانه الذي يحمل نف�س
العن ��وان �ضم ��ن م�صطل ��ح الق�صي ��دة التحادثي ��ة
 ، ""Conversational Poemوه ��و تي ��ار
�شع ��ري انطل ��ق عل ��ى ي ��د ال�شاع ��ر الرومان�س ��ي
والفيل�سوف االنكلي ��زي "�سامويل تايلور كويريج
" ع ��ام  1790وم ��ن ا�شتغاالت هذا التي ��ار ال�شعري
ال ��ذي �أجنبت ��ه املرحل ��ة الرومان�سي ��ة يف ال�شع ��ر
العامل ��ي ه ��و ممار�س ��ة الت�أم ��ل العاطف ��ي با�ستلهام
حقائ ��ق احلي ��اة اليومي ��ة وتق ��وم البني ��ة ال�سردية
ال�شعري ��ة عل ��ى التخاط ��ب م ��ع كائن ��ات الطبيع ��ة
والب ��وح له ��ا مبكنوت ��ات ال ��ذات واال�ستم ��اع اىل
�أ�صواتها الداخلية التي تطلقها كينونتها الطبيعية
 .و كان ��ت ق�صي ��دة كول ��رج ال�شه�ي�رة " العندليب"
جت�سي ��دا تطبيقيا لفك ��رة التح ��ادث الوجداين بني
االن�س ��ان والطري حني ا�ستح ��وذ احلبور على ولده
عرب عالق ��ة رقيقة مع طائر "العندلي ��ب" بعد �سماع
�صوت ��ه مم ��ا �أدى اىل نف ��ي العالق ��ة امل�ألوف ��ة ب�ي�ن
الك�آب ��ة وطائر العندليب  .كم ��ا ح�صل ذلك التحادث
م ��ع الطيور يف ق�صي ��دة " اىل ق�ّب�ررّ ة " للرومان�سي
بري�سي بي�ش �شيلي وهو احد جمايلي كولريج .
�إن "عندلي ��ب " الفري ��د �سمع ��ان �أو "قبرّ ات ��ه" او

"طيوره" تتكون وتخلق دورها ال�سردي ال�شعري
ا�ست ��درارا للظ ��روف التاريخي ��ة العراقي ��ة  .فتلج�أ
اىل الأ�سط ��ورة وكذا الأج ��واء امللحمية واملوروث
ال�شعبي ل�سكب ر�صيدها الثيمي على ب�ساط املتلقي
نا�ش ��رة خطاب ��ا حتري�ضيا كثيفا يف الأج ��واء � .إنها
تطل ��ق رنين ��ا كئيب ��ا من�سجم ��ا م ��ع مع ��اين الهجرة
الت ��ي متار�سه ��ا الطي ��ور اىل �أ�صق ��اع جمهول ��ة .
لكننا �سرع ��ان ما ندرك ان تلك ��م الطيور هي حاملة
ملعاين الأحب ��اب الذين ا�ضطروا ملغ ��ادرة حوا�ضن
�أحالمه ��م ب�سب ��ب �ض ��روب القهر واال�ست�ل�اب .وقد
�أتاح ال�شاعر له�ؤالء الأحباب ان يتحولوا من طيور
اىل جن ��وم ويتبادلوا تلك ��م الكينونتني لأن كال من
النجوم والطيور يوفران �صورة التحليق والنوى
بعي ��دا ع ��ن مواط ��ن ال ��روح الأليفة مما يول ��د حالة
امليالنخوليا اخلالبة داخل الن�ص وخارجة  .وعلى
نه ��ج املالح ��م يف ال ��روي توف ��ر خارط ��ة الق�صيدة
ا�ستهالال حكائيا لتهيئة القارئ لطبيعة الثيمة التي
تخو�ض فيها :
ال �ش ��يء يف الأف ��ق  /وللأر� ��ض الت ��ي ن�سكنه ��ا /
وحتتوي الأخطاء والأحزان
وكل ما تكتمه
رغائب دامية مغمو�سة بالغدر
والأحقاد
والقتل وحب الذات
واللعب على احلبال
واملحرمات ..
�إن تلك احلركة ال�شعرية ت�ؤدي اىل ترطيب الأذهان
وا�ستقراره ��ا على خطاب ق ��ادم ذي هوية �ستنفرج
ع ��ن لون خا�ص بها ي�أخذ امتداداته من اال�ستهالل .
لذلك تبدا الق�صيدة ب�سرد ما جرى وت�أثيث احلقائق

بزخرف املفردات املت�أججة و�سكبها ب�أوعية اجلمل
ال�شعري ��ة املبثاث ��ة  ،فتظه ��ر بني ��ة  ":ومن ��ذ �آالف
ال�سنني " لتزيح ال�ستار عن �سرد �ساخن ي�ضم تقنية
الت�سا�ؤل املر حول ما حدث و�سيحدث :
ال �أدري كيف غادرت
�أع�شا�شها هذه النجوم
وال كيف م�ضت  ..لعلها �سارت
مع قافلة  ..مع الغيوم
لعامل
ال �صوت فيه للإرهاب
ث ��م ي�ستم ��ر اجلهد اللفظ ��ي ب�سرد النق ��اط ال�سوداء
االخ ��رى الت ��ي ي�صنعه ��ا الإره ��اب ال ��ذي يظه ��ر
باعتب ��اره قوة غا�شم ��ة جتتاح الع ��راق ومتعن يف
عملي ��ات �إلغاء احلياة والتخري ��ب بو�سائل خمتلفة
تدربت عليها جي ��دا  ،فهذه القوة تتخذ �شكل الوباء
الكا�س ��ح يجه ��د ال�س ��رد يف ت�صويره ��ا ارتباط ��ا
بالأفعال التي متار�سه ��ا .وبعد ان ي�ستغرق ذلك كل
اجل ��زء الأول من الق�صيدة  ،يتح ��رك اجلزء الثاين
نح ��و كائنات ذوات كينونة رئي�سة يف ج�سد الن�ص
وه ��ي النج ��وم � .إن حرك ��ة النج ��وم متاث ��ل حركة
الطي ��ور  ،فهي متار�س الهجرة اي�ض ��ا لكن هجرتها
تتمي ��ز ب�صف ��ة اال�ضطرار عل ��ى العك�س م ��ن هجرة
الطي ��ور التي هي جزء م ��ن طبيعتها  .وميكننا بعد
درا�س ��ة املكان ��ة ال�سردية الدرامية ل ��كل من الطيور
والنج ��وم ان نحدد حقائق دوريهما فالطيور حتتل
م�ساح ��ة املنق ��ذ او املخل� ��ص بينم ��ا حتت ��ل النجوم
م�ساحة ال�ضحايا التي حلق بها حيف �شا�سع �أحرق
قلب ال�شاع ��ر وتعامل معها على وفق حجم احلريق
الذي داهم وجدان ��ه  .وكان من نتائج ذلك  ،اللجوء
اىل الرم ��ز ال ��ذي ميكن ان يوف ��ر ت�صريف ��ا معنويا

لل�ضغ ��ط املره ��ق ال ��ذي ت�سبب ��ه امل�أ�س ��اة  ،م�أ�س ��اة
الهج ��رة الق�سرية بعي ��دا عن الوط ��ن  .يتحادث مع
الطيور :
قويل لنا
�أيتها الأجنحة املهاجرة
ردي على �أ�سئلة
تعي�ش يف �أعماقنا
كل الطيور
يف �شتى بقاع الأر�ض
ت�شتهي الغناء  ...والرق�ص
على الأغ�صان
�أو تناجي بع�ضها
�إالك  ...يا طيورنا
فانت �آثرت البكاء والنحيب
يح ��اول ال�شاع ��ر هنا �سحب امل�أ�س ��اة على " طيورنا
" الت ��ي هي جزء م ��ن بيئتها  ،اي البيئة العراقية
اخلا�ص ��ة الت ��ي تعي�ش عق ��دة امل�شكل ��ة ال�شائكة اي
انه م�ضطر لتجني�س الطيور و�إك�سابها خ�صو�صية
م�ستمدة من �ساحة الأحداث التي يتحدث عنها رغم
ان ��ه يخاطبه ��ا باعتباره ��ا كائنات تتخذ م ��ن العامل
الوا�س ��ع وطن ��ا لها  .لكن الوط ��ن العراقي مع راهن
وقائعه امل�أ�ساوية يعي� ��ش يف �ضمري ال�شاعر فريفع
ر�أ�سه نحو ال�سم ��اء اللتما�س الت�صريف ال�ضروري
ل�شحن تراجيدي قائم .
مع ذل ��ك ال يكتفي ال�سارد به ��ذا الت�صريف فيخاطب
القتل ��ة الذي ��ن ت�سبب ��وا يف امل�أ�س ��اة ب ��روح الق ��وة
املتولدة من ثورة ال�ضحايا املمكنة مهددا ومتوعدا:
لكل �صرخة �صدى
لكل مقلة دموع
لكل �شالل هدير �صاخب
ل�سوف ت�أتيكم غدا
ر�سائل احلقد العراقي الأ�صيل
و�سوف تنهال على �أوكاركم
عوا�صف من الغ�ضب .......
.........................
غدا يقودكم اىل مزبلة التاريخ
جي�ش ال�شرفاء
ث ��م يع ��ود ال�شاع ��ر يف خت ��ام الق�صي ��دة اىل الغناء
املبا�شر فيودع �شيئا من و�صاياه اىل الطيور :
�أيتها الطيور
احملي �أنفا�سنا اىل بيادر احلب
اىل خمائل اللذات
واجلنائن املعلقة
و�ضمدي اجلراح والآهات
بباقات الأمل
ال�شاع ��ر هنا ميار� ��س االن�سجام الغنائ ��ي مع بيئته
فكث�ي�را م ��ا تغن ��ى النا�س به ��ذه الكائن ��ات اجلميلة
والربيئ ��ة وحتميله ��ا ر�سائل وجعه ��م لإبالغها اىل
�أحبابه ��م  .والزال النا�س يتذك ��رون كلمات مغنيهم
املهاج ��ر يخاط ��ب الطي ��ور ويطل ��ب منه ��ا الذه ��اب
اىل �أهله لل�س�ل�ام عليهم وا�ستج�ل�اب رائحتهم اليه
و�إبالغهم عن وجع الفراق  ،وبذلك يتو�صل ال�شاعر
اىل حتقي ��ق االنتم ��اء ال�صميمي املخل� ��ص اىل �إرث
ب�ل�اده التاريخي والوج ��داين � .إن �سمعانا يوا�صل
ت�أكي ��د م�صداقيته يف جتذر حالة االنتماء عنده اىل
ح�ض ��ن ال�شع ��ب العراق ��ي وتاريخه وين�ش� ��أ ال�شعر
لدي ��ه خطاب ��ا انثياليا جاحما لن�ش ��ر ر�سائل ال�شعب
وطليعت ��ه املثقف ��ة اىل �آفاقه ��ا الرحب ��ة  .ان ��ه يقي ��م
الوح ��دة الرا�سخ ��ة ب�ي�ن الن�ضال ال�سيا�س ��ي الأمني
امل�ص ��رار وال�شعر  .وبذل ��ك ا�ستحق ان يكون �شاعر
ال�شعب.
سبق ان نشرت في جريدة المدى 2014

الفريد سمعان

في البصرة كانت بدايتي..

اطلت العطلة الصيفية لعام ..1946
زحفت بنا السنوات ،انتقلت اىل الصف
الخامس ..كانت العالقة ودية مع
االساتذة ،والبرصة تعج مبوجات من
شتى انحاء العراق احتوتهم مديرية
امليناء والساحل ،والسفن الراسية
تلوح لألهايل مبهابتها يف عرض شط
العرب ،والجنود ..جنود الحلفاء ميألون
الشوارع ..انكليز واسرتاليون وهنود
من السيخ والكوركا ..كان العشار
واطراف السينام الوطني مرتعا آلالف
الجنود..

كان املكان ي�ضم اكرث من ملهى و�سينما �صيفية و�شتوية
وكانت حم�ل�ات بيع اخلمور تنت�شر يف الطرق اجلانبية
الت ��ي ت�ضي ��ق ب�ضيوفه ��ا الذي ��ن يحوّ ل ��ون االر�صفة اىل
م�ضاج ��ع لل�سكارى ممن ال يحتمل ��ون ما ي�شربون ..كان
ق�س ��م منه ��م يبيع ثياب ��ه اخلارجية لكي يكم ��ل ال�سهرة..
وكان ��ت ق ��وات (الليف ��ي) االن�ضب ��اط الع�سك ��ري تلمه ��م
وحتمله ��م بال�سي ��ارات اىل املع�سك ��رات ..وكان هنال ��ك
اي�ض ��ا جمن ��دات يرافق ��ن اجلن ��ود وت�ض ��ج ال�ش ��وارع
بالدعاب ��ات والرق� ��ص والغ ��زل وكان ��ت جت ��وب اي�ض ��ا
جماميع من اال�سرى البولنديني ن�ساء ورجاال ..الغريب
ان حم ��ايل الب�ص ��رة تعلم ��وا االنكليزية اف�ض ��ل مما كنا
نتعلم ��ه يف املدار� ��س لأن احل ��وار املتوا�صل مع اجلنود
�أعطاه ��م فر�صة التعل ��م ..وكان اجلن ��ود الهنود يبيعون
احذي ��ة ريا�ضية تتوفر يف خمازنه ��م اخلا�صة وب�أ�سعار
رمزي ��ة وبلون بن ��ي وكانت كرة الق ��دم جتتذب االالف..
وتع ��ددت الف ��رق الريا�ضي ��ة فري ��ق املين ��اء ..ال�س ��كك..
الثانوي ��ة ..واالحت ��اد وكان فري ��ق الثانوي ��ة مو�ض ��ع
االعت ��زاز وا�شته ��ر العبوه كرمي ع�ل�اوي و�سعيد ي�شوع
وط ��ارق خلي ��ل والفريد �سمع ��ان وعبد الزه ��رة وحممد
الهواز وال�صك ��ر ون�صرالله حامي اله ��دف ..وكارنيك..
وكان ��ت ال�سف ��ن احيان ��ا تدخ ��ل مباري ��ات م ��ع الف ��رق
الب�صري ��ة ،وكانت اللعبة الك�ب�رى لكافة جيو�ش احللفاء
يف ال�شرق االو�سط تقام على ملعب الثانوية ..ومن بني
الالعب�ي�ن اي�ض ��ا عبد الوهاب طاهر و�سلط ��ان مال علي..
وا�صبح ��ا فيم ��ا بعد من ك ��وادر احل ��زب ال�شيوعي ومن
ذوي امل�س�ؤولي ��ات احلزبي ��ة الكب�ي�رة ،كم ��ا كان عبدالله
الذي اعدم يف حوادث كركوك �سيئة ال�صيت.
وكان ��ت البدايات ال�شعرية عل ��ى الطريق ،ن�شرة احلائط
حتمل ق�صائد لعبد اخلالق القرناوي والربيكان والفريد
�سمعان وخ�ضر عبا�س و�سواهم ..حتت ا�شراف اال�ستاذ
رزوق فرج رزوق وكان �شاعرا �سبق بدر ال�سياب بدورة،

ملحق أس��بوعي يصدر عن مؤسسة

الم��دى لإلعالم والثقاف��ة والفنون

ويف احد االيام دعيت مع �صديقي الراحل جواد حمدان
وكان �شقيق ��ه كاظ ��م حم ��دان عن�صرا �شيوعي ��ا فعاال يف
الب�صرة ذا �شه ��رة وا�سعة وكان و�سيما وجريئا وميتلك
الق ��درة على االقناع وكان م ��ن حماية داود ال�صائغ التي
كانت ت�ض ��م ال�ضابطني املهم�ي�ن غ�ضبان ال�سع ��د و�سليم
الفخري وكذلك �صادق الفالح ��ي النقابي الكبري والقائد
العمايل اجلرئ ال�شجاع بكل املفاهيم واملقايي�س.؟
بع ��د غروب ال�شم�س اجتهت مع ج ��واد اىل احدى الدور
يف (الب�ص ��رة) ،و�سرن ��ا يف دروب مل نك ��ن ن�ألفه ��ا ،ومل
نتع ��رف عليه ��ا ال�سيم ��ا وان الظلمة بد�أت حت ��ط ركابها
عل ��ى الكائن ��ات ..كان هنال ��ك جمموع ��ة م ��ن الرجال يف
غرف ��ة ازدحم ��ت بالقادم�ي�ن ..وكان اجلمي ��ع اليدرك ��ون
ـ بال�ضب ��ط ـ مل ��اذا مت ا�ستدعا�ؤه ��م ـ و�أط ��ل علينا رجل ذو
وج ��ه مت�ألق يوح ��ي بالراح ��ة والطمانين ��ة والثقة ،قام
اجلمي ��ع ونه�ضنا معه ��م وحتدث �صاحب ال ��دار وعرفنا
بال�شخ�صية الت ��ي �أطلت علينا بابت�سام ��ة ووقار مهيب،
قائال� :أقدم لك ��م اال�ستاذ عزيز �شريف قائد حزب ال�شعب
وه ��و �سعيد باللقاء معك ��م ،واجته الين ��ا الرفيق �شريف
و�صافحنا وتعرف علينا واحدا واحدا.
ثم القى حما�ضرة عن احلي ��اة احلزبية ومهمات ال�شعب
العراق ��ي وعالق ��ة ذل ��ك بالظ ��روف ال�صعب ��ة الت ��ي مي ��ر
به ��ا الوط ��ن واجله ��ات احلزبي ��ة العامل ��ة ..م ��ن قومني
وي�ساري�ي�ن ومل يك ��ن متحم�س ��ا للح ��زب ال�شيوع ��ي
العراق ��ي ..وانته ��ى االجتم ��اع بعد قرابة ث�ل�اث �ساعات
و�أذك ��ر �أن امل�ضيف ق ��ام بتوزيع ال�شاي م ��ع الكعك ،ومت
تكوين اخلاليا ،فكن ��ت و�صديقي جواد يف خلية يقودنا
حمم ��د في�ضي الطال ��ب يف كلية الطب ،وه ��ي اول خلية
طالبي ��ة حلزب ال�شعب يف الب�ص ��رة ،وكان االجتماع يف
بيت النج ��ار كاظم وهو رئي�س نقابة عمال ووالد الفنان
نداء كاظم والكاتب امل�سرحي ال�شهري عادل كاظم.
وكان ��ت اللق ��اءات تت ��م يف بيت في�ض ��ي ال ��ذي كان نائبا
يف جمل� ��س الن ��واب ،وكان ثري ��ا وحمامي ��ا م�شه ��ورا
و�شخ�صي ��ة اجتماعي ��ة وه ��و مرتب ��ط عائلي ��ا بالرفي ��ق
عزي ��ز �شريف وعل ��ى مااعتقد كان ن�سيبا ل ��ه ،عقدنا عدة
اجتماع ��ات وكنا نتحاور فيها وتتلقى بع�ض التعليمات،
ولكن قناعتنا ب ��د�أت بالذوبان حيث وجدنا فخامة غرفة
اجللو� ��س واالثاث االني ��ق ،مما اثار �شكوكن ��ا ال�ساذجة
ب ��ان امثال ه� ��ؤالء االثري ��اء الميكن ان يخدم ��وا الطبقة
العامل ��ة والفق ��راء لذلك قاطعن ��ا اجلل�س ��ات وبد�أنا نفكر
ب�شكل اخ ��ر ووجدنا من ي�شجعنا عل ��ى االنتماء والعمل
مع ح ��زب التحري ��ر الوطني ،وخالل ف�ت�رة ال�صيف عاد
الطلبة اجلامعيون م ��ن اهل الب�صرة وكانوا يلتقون يف
مقهى عل ��ى �شط الع�ش ��ار ،قرب حمافظ ��ة الب�صرة ،وكنا
نحن طالب االعدادية تتوق ايل ر�ؤياهم والتعرف عليهم
ال�سيم ��ا وان ال�شاع ��ر بدر �شاكر ال�سي ��اب كان على ر�أ�س
ه ��ذه املجموع ��ة وكانت ت�ض ��م عبد احل�س�ي�ن وم�صطفى
و�آخري ��ن الحت�ض ��رين ا�سما�ؤهم ،واثن ��اء وجودهم يف
املقه ��ى تناهى اىل ا�سماعنا بان جري ��دة (الع�صبة) التي
�أجيزت قد �أغلقت ومن ��ع �صدورها من قبل مدير الدعاية
باعتباره ��ا متار� ��س ن�شاط ��ا �شيوعيا واحلقيق ��ة هي ان
ح ��زب التحرير الوطن ��ي كان ميار�س ن�شاطات ��ه العلنية
واجلماهريي ��ة حت ��ت �ستار ه ��ذه الع�صب ��ة وذاع اخلرب
ب�سرع ��ة وخ ��رج طلب ��ة الكي ��ات ،ووق ��ف يدر عل ��ى احد
التخوت وان�شد ق�صيدة مطلعها:
ياحاب�سني �صحيفة االحرار
لن مينع القيد ا�ستعار النار
وخرج ��ت مظاهرة �صغ�ي�رة �سارت م�ساف ��ة ق�صرية اىل
�ساح ��ة �أم الربوم وكانت هذه ثاين مظاهرة ا�شارك فيها
ولالوىل ق�صة �أخرى.
عن :طريق الشعب 2013
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ألفريد سمعان ..رحيل الشاهد
التاريخ الثقايف ليس بعيدا عن الذاكرة ،وال عن املحطات التأسيسية التي أعطت لهذا التاريخ حساسية
املقاومة ،وقوة البقاء ،إذ يكتسب التاريخ نوعا من املناعة ،وإذ يتحول مؤسسو املحطات اىل ايقونات
للشهادة الثقافية ،ولرمزية تعزيز مسار «القوة الثقافية» .الشاعر الرائد «ألفريد سمعان» واحد من
رموز التاريخ والذاكرة ،ومن أيقونات العراق الثقافية،

علي حسن الفواز
ب ��دءا من عمل ��ه يف ت�أ�سي� ��س �أول م�ؤ�س�سة ادبي ��ة يف العراق
ع ��ام  ،1959واىل يوم رحيله ،وهذا التمثيل الأيقوين جعله
�شاه ��دا على كثري من مراح ��ل تاريخ الدول ��ة العراقية ،ومن
حت ��والت وقائعه ��ا الثقافية ،و�ص ��وال اىل ت�سنم ��ه م�س�ؤولية
الأم�ي�ن العام الحتاد الأدباء والكتاب بع ��د التغيري� ،إذ كان له
ال ��دور الف ّع ��ال يف االدارة ،ويف تن�شي ��ط ا�ستقاللي ��ة ومهنية
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الثقافي ��ة ،عل ��ى م�ست ��وى ا�ستع ��ادة دوره ��ا
الوطن ��ي والثق ��ايف ،وا�ستقطابه ��ا ل ��كل االطي ��اف الثقافي ��ة
العراقي ��ة� ،أو عل ��ى م�ست ��وى عالقته ��ا م ��ع الف�ض ��اء الثقايف
العرب ��ي امللتب�س وامل�سك ��ون بعقدة «الرعاي ��ة الثقافية» التي
روّ ج لها النظام ال�سابق.
رحي ��ل �ألفريد �سمعان خ�سارة ل�شاه ��د تاريخي ،ولرمز زاوج

ب�ي�ن العم ��ل الوطني والثق ��ايف واملهن ��ي� ،إذ كان حا�ضرا منذ
االربعين ��ات يف التظاه ��رات ال�شعبي ��ة التي قاده ��ا املثقفون
العراقي ��ون ،مثلما كان حا�ضرا يف حلظ ��ة الت�أ�سي�س الثقايف
مع ثلة من الأدباء واالكادمييني برئا�سة ال�شاعر الأكرب حممد
مه ��دي اجلواهري ليعلنوا انطالق عم ��ل م�ؤ�س�ستهم الثقافية
نحو �أ�سهم
النقابي ��ة ،ح�ضوره يف امل�س�ؤولية الثقافية ،وعلى ٍ
يف و�ضع املثقف العراقي يف �سياق م�س�ؤولياته الوطنية يف
مواجه ��ة ا�ستحقاقات التغي�ي�ر ،ويف الدفاع عن الدميقراطية
وقيم الدول ��ة املدنية والتنوع االجتماع ��ي والهوياتي ،وعن
البناء املهني الر�صني للم�ؤ�س�سة الثقافية العراقية ،بعيدا عن
املركزي ��ات االيديولوجية ،وعن ذاك ��رة ال�شعارات والأوهام
التي كر�ستها ال�سلطة القدمية.
لق ��د ت ��رك �ألفري ��د �سمع ��ان �إرث ��ا و�أثرا مهم ��ا ،عل ��ى م�ستوى
دوره يف الفاعلي ��ة الثقافي ��ة ،االدارية واملهني ��ة ،ويف ال�ش�أن
التنظيم ��ي للعم ��ل امل�ؤ�س�س ��ي ،ف�ضال عن �أث ��ره الثقايف الذي

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
ال����م����دى ل��ل�إع��ل�ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

امت ��د من ��ذ �ستيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،ف�أ�ص ��در العدي ��د م ��ن
املجموع ��ات ال�شعرية وامل�سرحيات ،والت ��ي عك�ست اهتمامه
بالق�ضاي ��ا االن�ساني ��ة والوطنية ،ور�ؤيا الكات ��ب لل�صراعات
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة الت ��ي حم ��ل �سمع ��ان كث�ي�را م ��ن
عناوينه ��ا الكب�ي�رة ،فعك�س بذل ��ك م�س�ؤولية الكات ��ب امللتزم
واملثق ��ف الع�ضوي الذي ي ��درك �أهمية الوظيف ��ة الثقافية يف
املجتم ��ع ،ويف التنوي ��ر ،ويف �صناع ��ة ال ��ر�أي الع ��ام ال ��ذي
يُح ّف ��ز اجلمه ��ور على امل�شارك ��ة والثقة بالقي ��م الثقافية التي
تعمّق الوع ��ي ،وتو�سع مديات اال�سئلة الثقافية يف جمتمعنا
الذي عانى كثريا من الديكتاتوريات واال�ستبداد واحلروب،
وال�صراعات ال�سيا�سية والطائفية..
برحي ��ل �ألفريد �سمعان يفق ��د الو�سط الثق ��ايف علما مهما من
�أعالم ��ه ،و�صوت ��ا �شجاع ��ا ،طاملا جاه ��ر برف� ��ض اال�ستبداد،
ومظاهر اجلهل والتخل ��ف والكراهيات التي حاولت فر�ضها
�إرادات ال�شر والإرهاب.

