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 صورة السٌد محمد بن علً الهادي محفوظة فً متحف سلطان احمد باستانبول   

ك  َكوَكل  ثالث صورفوتوغرا  فٌة للمرقد الشرٌفوانتقٌنا  من محرِّ



 :هــ  1370قال شٌخ محمد رضا ال ٌاسٌن نور هللا ثراه ت 

 ٌا أبا جعفٍر إلٌك لجئنا         ولمغناك دون غٌرك جئنا

 فعسى ٌنجلً لنا آُي قدٍس   فنرى بالعٌان ما قد سمعنا

 
محمد حسٌن زٌارة ال بو ٌطٌب لً ان اهدي هذه االوراق محبة ووفاء الى والدتً الزرقاء ابنة المرشد : إهداء 

سٌدتً ها انً ! م فهً التً دلتنً بفطرتها الطٌبة على شخصٌة السٌد محمد سبع الدجٌل  1986اصٌبع ت 

فانت ! اكتب عن حبٌبنا المشترك  السٌد محمد سبع الدجٌل ولو متؤخراً ملبٌاً رغبتك  الملحة القدٌمة فً إنصافه  

 .جدٌرة بؤوراقً هذه وهً لك وبك ومنك 

 بد االله الصائغع

 السٌد محمد سبع الدجٌل  محبوب العراقٌٌن كافة مسلمٌن سنة وشٌعة والمسٌحٌٌن اٌضا    /مدخل اول 

عائلة مسحٌة تزور قبره وتبٌت عنده بعد ان نذرت له نذرا ٌخص ابنتهم   1962وقد شاهدت بنفسً سنة 

وكنت منذ طفولتً ارافق ! منتهى الفرح  الصبٌة  العلٌلة المٌئوس منها فشفٌت وراٌت ابنتهم وهً وهم فً

والدتً واختً بدرٌة  نور هللا ثراهما ضمن جولة سٌاحٌة جماعٌة نزور فٌها كل المراقد الشرٌفة خالل اٌام  

محددة ضمن برنامج سٌاحً  رائع مبتكر شعبٌا اسمه دورة سبع الدجٌل وهذه الدورة تتم باتفاق النساء واالطفال 

ارة ركاب خشبٌة تسع ربما ثالثٌن نفرا وٌدفعون له اجوره كاملة وٌتكفلون بطعامه والصبٌان مع سائق سٌ

مجربا ومشهودا له باالستقامة حتى ٌطمئن اولٌاء االمور من (ختٌارا ) وشرابه وٌنبغً ان ٌكون سائق السٌارة 

د المقدسة فاذا بلغنا وكنا نزور جل المراق! الرجال وٌوافقوا على رفقة نسائهم  وبناتهم له خالل مدة الطرٌق 

مرقد السٌد محمد انطلقت الهالهل والزغارٌد  والطقاطٌق الشعبٌة  وال ادري لماذا تقترن زٌارة السٌد محمد 

وكنا ومازلنا نقرأ على ! بالفرح عند الناس بٌنا تقترن زٌارات المراقد الشرٌفة االخرى بالحزن والبكاء والتفجع 

ون  القدر  ٌكتبون على سٌاراتهم وبالبونط  الفنً الملون محروسة سٌد سٌارات الذٌن ٌخشون الحسد وٌتطٌر

ومع ان المنطقة المحٌطة بالمرقد الشرٌف تتبع المذهب السنً اال انها تعتبر ! محمد  او محروسة سبع الدجٌل 

سنة  وكان السدنة ٌشرحون للزوار قصة حٌاة السٌد محمد منذ ان ولد وقد قضى شهٌداً ! زٌارته طقسا مالوفا 

 !! هـ  خالل رحلة قام بها من المدٌنة المنورة الى سامراء فقط  لٌرى والده  وٌتشبع من ابوته وفٌضه  252

وكل االولٌاء بشر مثلنا الٌمتلكون  ألنفسهم  نفعا  وال  ضرا بعد الموت وهم  محتاجون  الٌنا  لقراءة سورة 

فرق بٌننا وبٌنهم انهم اتقٌاء بما الٌقاس بامثالنا ملتزمون  وال! الفاتحة على أروحهم الشرٌفة وطلب المغفرة لهم  

وهم قرٌبون الى هللا والناس بما قدموا وضحوا من اجل خٌر الناس ! الى ابعد حد واقصاه بطرٌقهم الذي ارتضوه 

 تحدوا السلطات الغاشمة بؤرواحهم! وحرٌتهم وسالمهم وقد بذلوا مهجهم غٌر آبهٌن بقسوة السلطة ووحشٌتها  

ان النذور للسٌد محمد  هً على وجه الدقة نذور لوجه هللا من اجل  بركات السٌد ! وقارعوا ظلمها دون هوادة 

و التشبث ببركات هذا السٌد  ٌعنً الٌقٌن  بعظمة سٌرة حٌاته و كرامات السٌد ! محمد وال ٌوجد تعلٌل مغاٌر 

سل ضد السلطات الغاشمة استكماال لمسرة آبائه محمد  تعنً رضاء هللا عنه وتقدٌر اجٌال الناس لنضاله البا

مقالتنا هذه ال تكرس ثقافة النذور لسوى هللا  وهً بالتالً استكمال لعملً المسرحً الشعري المنشور !  واجداده

والذي اشترك جماعة من مبدعً العراق ومثقفٌه وتلقى قبوال حسنا لدى القاريء الكرٌم      ؟   2003سنة 



لتارٌخ والسٌرة الذاتٌة بما ٌوافق  موسوعتنا الثقافٌة فتناولنا  شخصٌة السٌد محمد بن علً فنحن  نكتب فً ا

 !! الهادي من حٌث نشؤته وعصامٌته ونضاله وبسالته وادبه 

 

 كرامات  سبع الدجٌل وتواترها ؟/ مدخل ثان 

 قف بجنب الدار من هذي الحمى واترك اللهو باوطان الدمى 

 ُمْنِجداً طوًر وطوراً ُمْتِهما   وارح نضوك ان تجهده    

 واحبس العٌس على مغنى ابً   جعفر تلق الغنى والمغنما 

 واخلع النعل بوادٌه ففً  نشر معناه طوى البل سما 

 ومزار قد تعالى شؤنه بمزور جل قدراً وسما 

 هـ  1312الشٌخ جابر الكاظمً ت 

مبحث بعنوان الشعر ٌنثر على اعتاب ابً ( الدجٌل  سبع. ) السٌد موسى . قارن لالستزادة  الموسوي الهندي 

   63جعفر  ص 

 

وإن كان المرشح االقوى ! لم ٌكن االمام السٌد محمد بن علً الهادي من جملة أئمة أهل البٌت االثنً عشر 

لكن  ولكنه سلٌل اهل البٌت عن جدارة  وقد القى من العنت واالذى ما ٌفوق قدرة الرجل االعتٌادي! لمٌراث ابٌه 

العراقٌٌن تعلقوا به سنة وشٌعة وحفظوا له مقامه واحبوه وكانوا ومازالوا  ٌقطعون الطرق الطوٌلة  وٌتعرضون 

للمخاطر حتى ٌصلوا مرقده الشرٌف وٌتبركوا   به ضمن طقوس ٌغلب علٌها الخشوع التام والثقة العمٌقة بانهم 

فكثٌرا ما سخر البعض من حكاٌات !  ا الُمْنِكُر قبل الُمقِرِّ ٌزورون إماما تحٌط به االسرار بهٌئة كرامات أَقرَّ به

كراماته واعتدوها تلفٌقات صاغها الخٌال الجمعً فً ظروف قهرٌة تضطر االنسان المنكوب ألن ٌتعلق باالمل 

ونقل لً احد ! لكن الساخرٌن ٌتعرضون الى حوادث تجعلهم ٌتجنبون السخرٌة منه ! ولو كان قشة القٌمة لها 

اق سٌارات الدورة انه بعدعودته من زٌارة السٌد محمد وجد ان السٌارات التشتغل وحاول معها كثٌرا ولم سو

ٌجده ذلك واستعان بمختصٌن فً تصلٌح السٌارات ولم تشتغل السٌارة عندها جمع السائق النساء اللواتً جئن 

شً للسٌد محمد  فً  بكجتها ان معه فً الدورة وصرخ بٌنهن  ٌمعودات السٌارة متمشً رجاء اللً ناسٌة 

وفعال اتضح ان صبٌة اخفت فً بكجتها مسبحة تضًء خرزاتها لٌال  وهً رخٌصة ! تعٌدها  الى  مرقد السٌد 

وهذه الحكاٌة ربما تكون مختلقة وان ! الثمن مطلٌة خرزاتها  بطالء الفسفور واعدت المسبحة فاشتغلت السٌارة 

هو الداللة اي ان هذه  االفكار جزء من ثقافة عشق السٌد محمد  فً نفوس وما ٌهمنً هنا ! السائق كذب علً 

وكان العالمة المغفور له البروف الدكتور محمد حسٌن االعرجً وهو الماركسً الصمٌم ٌزور السٌد !!  الكافة 

السٌد  فؤداعبه واقول له دكتور ألَْسَت ُتناقِض نفسك ؟ ماركسً من ربع! محمد  وٌصلً  فً محرابه خاشعا 

ها قائال  لً ٌاصائغ التناقض الذي تزعمه  محمد فٌفتح فمه بطٌبته حٌن ٌرٌد ان ٌضحك وٌحتوي الهجمة لٌصدَّ



ر ) السٌد محمد رجل كان تقدمٌا تنوٌرٌا وإمام ! عندي موجود فً مخك فقط  فهو ذو كرامات الٌجحدها أحد (ٌشوِّ

وانا اعرف اصدقاء ! حق االٌمان مع اننً ماركسً  شوف صائغ  انا رجل مإمن باهلل: ثم ٌكمل كالمه معً ! 

أوسع علما  منً واْدخل  فً  الماركسٌة ولكنهم ٌزورون مع اهلٌهم السٌد محمد وال ٌصلون فً محرابه فقط بل 

هـ   واالعرجً رحمه هللا محق   فالسٌد ! فً حٌاتهم الٌومٌة وهل شاهدتنً ٌاصائغ مفطرا فً شهر رمضان ؟ 

زماننا هذا مرجعٌة شبابٌة عربٌة النجار تقدمٌة االهداف تضع الفقراء والمعوزٌن فً اول محمد بمواصفات 

اذن انا من محبً السٌد محمد وقد تاخرت كثٌرا فً الكتابة عنه بسبب انشغاالتً وعوارض الغربة ! حساباتها  

 . فً الكتابة المنصفة عنه  والصحة فإذا كتبت عنه الٌوم فإنما انا  احقق حلماً قدٌماً  لوالدتً رحمها هللا

 

 :الدجٌل المضاف الى السبع  /مدخل ثالث  

لَة تصغٌر لدجلة  ٌْ َج دجٌل بضم   291/ 2هـ فً معجمه البلدانً  626ٌذكر ٌاقوت الحموي ت ! الدجٌل او الدُّ

مقابل اوله وفتح ثانٌه وسكون ثالثه اسم نهر فً موضعٌن احدهما مخرجه من اعلى بغداد بٌن تكرٌت وبٌنها 

القادسٌة دون سامرا فٌسقً كورة واسعة وبالدا كثٌرة منها أوانا وعكبرا والحضٌرة وصرٌفٌن وغٌر ذلك ثم 

 :تصب فضلته فً دجلة اٌضا  ذكره علً بن الجهم ومما قاله 

 ٌا إخوتً بدجٌل   وأٌن منً دجٌل 

 :كما ذكره ابو عبادة البحتري ومما قاله 

 ونهَر دجٌل للذي رضً الثغر    ولوالك ما أسخطت عمً وروضها

 ( . شؤن لبحثنا به  ال....... ) ودجٌل اآلخر نهر باألحواز :وٌضٌف الحموي 

والدجٌل  قصبة تشرف على نهٌر الدجٌل وتشرب منه وتؤكل مما تزرعه وكان اسمها فً العصر العباسً سمٌكة  
ٌر بعٌدة من بلدة الدجٌل بلدة  بلد وهً وتقع على مسافة غ! وكانت سمٌكة ضمن اوقاف المدرسة المستنصرٌة  

لكن الدجٌل اجدر بان تكون متبوعة لشرفها بمرقد ابً ! قرٌة من قرى الدجٌل وقٌل الدجٌل قرٌة من قرى بلد 
وكانت بلدا فً الماضً تتاخم ضفة دجلة وحٌن تحول النهر زحفت نحو المجرى الجدٌد وصارت منطقة ! جعفر 

هلها تسمى الشطٌطة وبلد والدجٌل زحفتا على بعضهما كما زحفت الكوفة والنجف بلد بعد تحول النهر وتحول ا
على بعضهما وهذه سنة العمران والنمو الدٌموغرافً واذا كانت الدجٌل التبعد كثٌرا عن سامراء فان شعب 

سواد اطراف ) سامراء واكثره على المذهب السنً استنادا الى  الجزائري عبد اللطٌف فً كتابه تحفة العالم ان 
سامراء من العامة والخاصة ٌعظمون هذا المشهد وٌقطعون الخصومات التً تقع بٌنهم بالحلف به والحضور 

 ( .عند مشهده وٌعبرون عنه بسبع الدجٌل 

وقد جذبت الدجٌل  الٌها اهتمام الراي العام العراقً  والعالمً بسبب شدة  الكوارث التً حمت علٌها  دون ان 

ٌما حصل لها ولناسها الطٌبٌن المسالمٌن ولعل ابرز حدث كوارثً تنزل علٌها فً عهد  النظام ٌكون لها ٌد ف

البعثً الصدامً هو تعرض الرئٌس السابق صدام حسٌن لعملٌة اغتٌال منظمة وذكٌة  نهض بها فتٌان لم ٌعلن 

ٌن مهما كانت خطط  عن اسمائهم الحقٌقٌة حتى الساعة وكان حسب المحللٌن المٌدانٌٌن ان ٌقتل صدام حس

حماٌته فهطل علٌها الرصاص الثقٌل والقنابل الٌدوٌة المتطورة  لكن صدام حسٌن نجا من عملٌة االغتٌال 



ومن الصدف الغرٌبة ان شاغال شغل صدام حسٌن  فتؤخر عن ( ارسولٌبٌن ) باحترازات البطل الروائً الستٌنً  

ٌظنون ان عملٌتهم انكشفت وفكروا باالنسحاب لكنهم فوجئوا زٌارة الدجٌل دقائق مما جعل المنفذٌن ٌضطربون و

بموكب صدام حسٌن مقبال علٌهم  لٌمر بمقربة منهم  بحٌث كانوا ٌشاهدون سٌارة صدام حسٌن وفً داخلها 

صدام حسٌن فانهالوا علٌها بالرصاص والقنابل عن بعد امتار ولم ٌدر ببالهم ان سٌارة صدام حسٌن كانت تقل 

وثمة رواٌة مخالفة ذكرها ٌوسف داوود فً كتابه قاتل منذ الوالدة ص !!  مات  ونجا صدام حسٌن شبٌهه الذي 

نقال عن جواب  النقٌب لبٌب سلٌمان المجٌد عن سبب عدم قتل صدام حسٌن له   2005طبعة امٌركا شباط  88

م ٌرعى دائما من ٌنقذه صدا) حٌن كبسه جالسا على فراشه فً واحد من مخادع صدام السرٌة تحٌط به راقصتان 

وانا كنت انقذته فً محاولة الدجٌل الغتٌاله واصبت بعدة رصاصات لم تكن قاتلة عندما رمٌت بنفسً علٌه 

وكان ردة فعل الحرس الخاص بصدام حسٌن تجاه اهالً الدجٌل هً االرض المحروقة  والقرار كان ( !  وغطٌته 

واحرقت المنطقة نخٌال وبٌوتا وبشرا فهاج ! كان حشرة تطوٌق المنطقة بحٌث الٌنجو منها ناج حتى لو 

العراقٌون وماجوا  وهاج معهم الراي العالمً المسٌس لكن االتجاه العربسالمً والعالمً هو تبرئة صدام حسٌن 

وتسوٌغ فعلته الكارثٌة التارٌخٌة بزعم ان اي رئٌس دولة فً العالم حٌن ٌتعرض لالغتٌال لن ٌرضى بؤقل مما 

ولم تستطع الذاكرة العراقٌة هضم ما حل بالدجٌل رغم ان الحرس الجمهوري الذي كان بدٌال ! ام حسٌن فعله صد

حقٌقٌا عن الجٌش العراقً قد حفل تارٌخه باحراقات كثٌرة منها احراق االهوار العراقٌة ومنها احراق منطقة 

تان تحت عنوان سورة قرآنٌة هً جٌزان  ومنها احراق منطقة حلبجة ومنها االحراق الجمعً  لمنطقة كوردس

بالقوات االطلسٌة االمرٌكٌة الخلٌجٌة  والقً القبض على جل    2003ابرٌل  9وحٌن سقطت بغداد فً ! االنفال 

وحٌن تشكلت محكمة لمقاضاة رموز النظام السابق ! رموز النظام البعثً الصدامً وفً الصمٌم صدام حسٌن 

وحكم على صدام حسٌن ! الول الذي دشنته المحكمة هو ملف الدجٌل وفً المقدمة صدام حسٌن كان الملف ا

وفقها بالشنق حتى الموت وكان بودنا ان التبدأ المحاكمة بملف الدجٌل لمسوغات كثٌرة لكن الرٌاح جرت بما 

تشتهٌه سفٌنة النظام السابق فنال شٌئا من التعاطف الدولً على حٌن اقفلت جرائم النظام االخرى التً تفوق 

 !!عملٌة الدجٌل بما الٌقاس وانا هلل وانا الٌه راجعون 

وحتى الٌوم اسم الدجٌل كمنطقة تنطلق منها عملٌات ارهابٌة طالت الناس  2011ابرٌل  9وفً عهود ما بعد 

االبرٌاء لم تطل  االمرٌكان وال رموز الحكومة  كما ٌزعمون  وقد  ازدادت العملٌات االرهابٌة التً كانت تنطلق 

ولعل الجرٌمة الكبرى التً حصلت لموكب زفاف لعرٌس وعروسه وما حصل لهما ولمن ! لدجٌل اخٌرا من ا

معهما من عملٌات تقطٌع وسلخ لجثامٌن الضحاٌا ومن ثم عملٌات االغتصاب الجماعً للعروسٌن ومن ثم اجراء 

ن ثم القاإها فً نهر الدجٌل السلخ والتقطٌع فضال عن قتل االطفال والصبٌان بطرٌقة  تثقٌل االجسام الحٌة وم

حٌن اثقلوا جسد الزعٌم العراقً النجٌب عبد الكرٌم  1963فبروري  8بما ٌعٌد الى الذاكرة تصرف  البعثٌٌن فً 

فلماذا الدجٌل ؟ وما الذي حاق مثال بالسٌد محمد حرز الدٌن سبع الدجٌل فً ! قاسم لٌلقوه بعدها فً النهر 

!! فلم نقرأ موضوعا ٌتناول ضرٌح هذا السٌد المظلوم حٌا ومٌتا ! صصً الغاشم العهدٌن البعثً الظالم  والمحا

لماذا الدجٌل تحدٌدا ؟ لماذا تكون المنطقة المزهوة ببركات السٌد محمد سبع الدجٌل منطلقا لالرهاب النوعً 

 والكمً ؟

ٌنتمً إلى عشٌرة إن المجرمٌن قاموا بإٌقاف موكب زفاف ٌعود لشخص شٌعً : وبحسب الجنرال  قاسم عطا

بنً تمٌم من أهالً الدجٌل وعروس سنٌة من أهالً التاجً، بعد أن فجروا عبوة ناسفة على الطرٌق الرئٌسً 

شخصا ٌرتدون زي الجٌش   20وكانوا مجموعة عددهم نحو ! من أجل دفعهم للدخول إلى طرٌق زراعً جانبً



النساء عن الرجال واألطفالثم ألقوا األطفال، الذٌن وقاموا  باقتٌاد المشاركٌن فً الموكب إلى بٌت، وعزلوا  

وتم اغتصاب  العروس أمام . «عاما، بالنهر بعد أن ربطوا أجسادهم باألثقال 12تتراوح أعمارهم بٌن عامٌن و

قارن (. عٌنً زوجها داخل قبو فً مسجد الحنبلً، قبل أن ٌقطع أحد المسلحٌن ثدٌها وٌتركها تنزف حتى الموت

 :http://www.burathanews.com/news_article_128990.html  

 

  /دٌباجة اولى 

 الدجٌل مٌسم  خٌر وسالم النها تشرفت برفات سبع الدجٌل 

لدٌن وسبع الدجٌل فٌما بعد ؟ انه االبن  االكبر لإلمام علً فمن  هو سبع الدجٌل ؟ انه ابو جعفر  محمد  حرز ا

م وابوه  842هــ الموافق لسنة  228سنة ! والسٌد محمد مولود فً قرٌة صراٌا قرب المدٌنة المنورة ! الهادي 

ر هـ بن محمد الجواد بن االمام علً  الرضا بن االمام موسى بن جعف 212هو  االمام علً الهادي  المولود سنة 

الكاظم بن االمام جعفر الصادق بن االمام محمد الباقر بن االمام علً زٌن العابدٌن بن االمام الحسٌن بن أمٌر 

وهو االبن األكبر لعلً الهادي والمرشح االقوى لمٌراث االمامة فقد كان لإلمام ! المإمنٌن علً بن أبً طالب 

والحسن العسكري والسٌد جعفر نور الدٌن و السٌد  علًٌ الهادي   أربعة أوالد وهم السٌد محمد حرز الدٌن

وقد خلف االمام علً الهادي ولده فً المدٌنة طفال حٌن اضطر الى مغادرة المدٌنة واالقامة ! حسٌن الصبوح 

االجبارٌة فً سامراء لٌكون تحت سمع ونظر الخلٌفة العباسً المتوكل الذي كان ٌخشى ان ٌباٌع الناس الهادي 

وقد اشرف على تدرٌسه وتفقٌهه شٌوخ حددهم له ابوه ! ة فارسل من ٌستقدمه عنوة الى سامراء وهو فً المدٌن

الهادي فواءم العلم فطرة صافٌة فٌه فهو منذ نعومة اظفاره مرورا بصباه حتى شبابه كان مضرب امثلة شعب 

وهو حدث السن فما راٌت  المدٌنة فً حب الناس والعلم والتواضع  وٌنسب الى الكلٌنً انه قال صحبت ابا جعفر

هـ  وحٌن اشتد عود السٌد محمد تاقت نفسه لرإٌة ابٌه الهادي فركب الٌه .إ .  ّّ !اوقر وال  ازكى وال اجل منه 

حٌق ٌقٌم فً سامراء  والتقاه  واقام معه ٌنهل من علمه وٌنوب عنه فً توزٌع الحقوق واالوقاف ومٌقات 

اء كلفه ابوه ان ٌكر ببلد لٌوزع بعض الحقوق على اصحابها وٌتدبر عودته الى المدٌنة المنورة وغادرة سامر

مشكالت الوقف وهكذا كان الوداع ساخنا بٌن الوالد والولد من جهة وبٌن السٌد محمد واخٌه الحسن العسكري 

ب وانطلق ابو جعفر عائدا الى المدٌنة ومر حس! وقد تعانقا وبكٌا معا وكانهما ٌتوجسان ان ال لقاء بعد هذي 

واقام فٌها مالوة من الزمن  حٌث احبه الناس واحبهم وكان ٌإمهم للصالة وٌفتً لهم فً وصٌة ابٌه ببلٌدة بلد 

م  وعمره عهد  866هــ  بما ٌقابل سنة  252فرصدته عٌون السلطة لتتم  تصفٌته بالسم سنة ! المشكالت 

وقد سبق اخاه الحسن فً ! باربع سنوات فهو ٌكبر اخاه االمام الحسن العسكري ! وفاته اربع وعشرون سنة 

تخلص منه العباسٌون خشٌة ان ! المجًء الى الدنٌا باربع سنٌن وسبقه فً الرحٌل عن الدنٌا بثمانً سنوات 

له وكفنه وصلى علٌه ودفن ! ٌرث االمامة عن ابٌه الهادي  وجهز اإلمام الهادي علٌه السالم ولده بنفسه  فغسَّ

وكان السٌد محمد طفال حٌن اجبر ابوه الهادي على  !!د الوفاة اربعا وثالثٌن سنة  وكان عمره عه! حٌث مات 

وحٌن اشتد عوده تزوج فانجب تسعة اوالد ثم ! مغادرة المدٌنة واالقامة فً سامراء تحت سمع وبصر السلطة  

دٌنة مر فً طرٌقه وحٌن قرر مغادرة سامراء والعودة الى الم! رغب فً زٌارة ابٌه بسامراء وكان له ما اراد 

بقصبة بلد القرٌبة من سامراء فاقام فٌها اٌاما للتزود بالطعام والتهٌإ للشوط التالً من سفر العودة فادركته 

وقد !  !  المنٌة وقد جزع اخوه االمام ابو محمد جزعا شدٌدا وكان االمام الهادي ٌتصبر وٌدهو ابا محمد للتصبر 
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بها الناس فٌتساءلون عن صاحبها اما العارفون فقد تكتموا على اسم بنٌت على مرقده قبٌبة من طٌن ٌمر 

! صاحب القبٌبة خشٌة ان ٌنبش القبر وهً عادة جاهلٌة لم ٌتخلص منها العرب حتى بعد ظهور الدٌن االسالمً 

وروي ان محاوالت تمت لنبش القبر من لدو شرطة السلطة فهجم علٌهم اسد ضخم ففتك بمن ظفر به وفر 

وقٌل ان عددا من العوائل اراد  زٌارة قبر السٌد محمد وحٌن اقتربوا من القبٌبة ! فتناقل الناس النبؤ  الباقون

وتكرر مشهد هذا !  تصدت لهم الشرطة الٌقاع االذى بهم فهجم اسد اضخم من سابقه على الشرطة وفتك بهم 

رى رابضا بمقربة من القبر االسد فً حاالت تعرض الزوار للصوص وقطاع الطرق وقٌل ان االسد  كان ٌ

وزعم البعض ان االسد كان ٌشاهد  حتى نهاٌة اربعٌنات القرن ! الشرٌف حٌن ٌخلو المرقد من الزائرٌن 

ونرجح ان موضع الدجٌل الى موضع بلد كانت ! العشرٌن ثم اختفى باختفاء الخطر على المرقد وزواره معا 

وبهكذا تسوٌغ اطلقت العامة على ! زحف العمران والمدنٌة مسبعة تضم عرائن كثٌرة ثم اختفت المسبعة بسبب 

وهكذا صارت القبٌبة قبة وباتت مزارا فً عهود شغلت فٌها العائلة !  السٌد محمد سبع الدجٌل اي اسد الدجٌل 

وفً العصور الالحقة صار كبار وزراء الممالٌك وبنً عثمان ! العباسٌة بصراعات داخلٌة وحروب خارجٌة 

ونقل ان زوجة وزٌر الدفاع ! ماته وربما جددوا بناء المرقد وانفقوا على من ٌسدنه وٌرعى الزوار ٌقرون بكرا

االسبق لم تكن لتخلف فقٌل لها اثنان ال ٌردان شفٌعا االول فً الموصل اسمه مار متً او الشٌخ متً والثانً هو 

كاهن مسٌحً ومع انها  سنٌة فقد السٌد محمد سبع الدجٌل ومع انها مسلمة فقد استشفعت الشٌخ متً وهو 

وقد حصلت على الخلفة فعبدت الشارع المبتديء من جبل الشٌخ حتى   ! استشفعت السٌد محمد وهو امام شٌعً 

القمة وجددت المرقد  وشاهدت ذلك بعٌنً ثم بلطت الطرٌق من الضلوعٌة الى السٌد محمد وجددت عمارة المرقد 

وٌذكر النهروالً الصغٌر ان تاج الملوك ابنة  الشاه  عضد الدولة ! همال وٌبدو ان المرقد عانى مرة من اال! 

هــ مرضت وتعرضت الى الموت حٌن عجز االطباء عن عالجها فشاهدت فً الحلم ان رجال  372البوٌهً ت 

مسح على شعرها وقال لها لقد شفٌت باذن هللا وحٌن سالته عمن هو قال لها انه السٌد حرز الدٌن محمد بن 

وصحت لتحكً حلمها على ابٌها  وتحققت الرإٌا فشفٌت تاج الملوك فزار الشاه وعائلته مرقد السٌد ! لهادي ا

محمد وامر بصناعة صندوق من االبنوس المطعم بالفٌروز وبنى سورا حول المرقد وخانا الى جانب الروضة 

وٌروي السٌد ! روضة المحمدٌة وكان عضد الدولة اول من حدد مالمح المرقد الشرٌف وال! وحماما ومطبخا 

ان خالفا دب  57نور هللا ثراه  فً تحفته السنٌة سبع الدجٌل ص   1980/  1400موسى الموسوي الهندي ت 

بٌن الباحثٌن مإداه ان هناك منطقتٌن فً العراق اسم كل منهما بلد فثمة بلد الموصل وثمة بلد سامراء وان من 

بلد الموصل ولٌس بلد سامراء   وقد اثبت الموسوي الهندي ان موضع  المرجح ان ٌكون قبر السٌد محمد قرب

القبر الحالً هو الموضع الصحٌح  وحدثت مطارحات وحوارات بٌن المشككٌن بموضع قبر السٌد محمد وبٌن 

وقد كتب الموصلً  رسالة   1948السٌد موسى الهندي وبخاصة مع العالمة اسماعٌل حقً فرج الموصلً ت 

 57بٌن تركاته غب موته ٌعترف فٌها بصواب الموقع الذي دفن فٌه السٌد محمد وفً هامش ص  للهندي وجدت

اوضح  المحقق الدكتور جودت القزوٌنً معلومات مهمة تم كشفها للمرة االولى بٌنها نشر المطارحات بٌن 

 !! الموصلً والهندي دون اشارة الى مصدرها 

 

 

 



   /دٌباجة ثانٌة 

المشهور باختصاص الجراحة العصبٌة ورٌادة جراحة )  عبد الهادي الخلٌلً . بروف دشهادة الجراح المعروف ال

بدأ حدٌثه معً متسائال : فً والٌة واشنطن دي سً  2011ضحى الثالثٌن من جون حزٌران ( محجر العٌن 

ي الذي ومن ذا الذي ٌجهل مكانة البروف الدكتور علً غالب ٌاسٌن وهو استاذ التشرٌح فً كلٌة الطب واستاذ

وقد اصابه سرطان العمود الفقري تسبب فً شلل كامل فً رجلٌه اما زوجته ! افخر به وصدٌقً فٌما بعد 

فقد (  من تكرٌت وقبٌلة ال بو ناصر المعروفة  ) ورفٌقة مشوارٌه الحٌاتً والعلمً الدكتورة ثامرة  الناصري 

ٌمٌن فً ذات الغرفة بمستشفى موملاير هوسبتل وكان االثنان مق! ابتلٌت بسرطان الثدي وكانت حٌاتها مهددة 

فً نٌوٌورك وكانت فجٌعة البروف علً غالب هً كٌف ٌعود الى العراق على كرسً المعوقٌن وكان فً السبعٌن 

من عمره وقد باح لً بمشاعره شخصٌا فهو  ٌردد امامً كٌف ٌستقبلنً المحبون عائلة وزمالء وطلبة وانا 

وقال لً البروف الخلٌلً ! ثم ٌكرر القول لٌإكد  انه لٌحز فً نفسه ذلك ! العوق  انزل من الطائرة على كرسً

كنت مع شلة من أصدقائً وأنا أعبرعن ألمً بحقٌقة : قال لً البروف دكتور علً غالب ٌاسٌن رحمه هللا 

رجل طوٌل  عودتً الىى العراق وأنامعوق الساقٌن وكانوا ٌتعاطفون معً وفجؤة فتحت باب الغرفة وظهر منها 

آل دكتور أنت ستعود الى العراق ماشٌا على : القامة بمالبس بٌض ولحٌة بٌضاء وهتف بً بصوت مجلجل قائال

انا سٌد محمد سبع الدجٌل ) فسالته بكل اللهفة من انت سٌدي فقال بصوت مازال صداه ٌرن  فً روحً . ساقٌك

واٌقظت زوجتً الدكتور ثامرة الناصري من النوم . وفجؤة فتحت عٌنً وإذا بذاك المشهد مجرد حلم لٌس إال! 

ففرحت زوجتً ! وقلت لها بمنتهى الثقة اسمعً لن اعود الى العراق على كرسً نقال بل سؤمشً على رجلً 

وفً . وفً داخلها شك من تحقٌق ذلك لمعرفتها بخطورة مرضً واستحالة الشفاء منه وهً الطبٌبة الخبٌرة

مرٌكً الخاص بهذه المعلومة وقال له بؤنً ٌادكتور سؤعود الى العراق ماشٌا على الٌوم التالً أبلغ طبٌبه اال

وعدت الى . وبدت ابتسامة على وجه الطبٌب االمرٌكً توحً بؤنه الٌرٌد أن ٌغٌر قناعات مرٌضه بالشفاء. قدمً

وصولً الى بٌتً وعند . العراق بعد أسابٌع وأنا أنزل من الطائرة سائرا على قدمً مزهوا أمام المستقبلٌن

واستقراري بعد وعثاء السفر والمرض واستقبلت عددا من االقارب واالصدقاء وبعد مغادرتهم المنزل بقٌت مع 

عائلتً أوالدي وبناتً الدكتور حسٌن وٌوسف ولٌلى والدكتورة بتول وحدثتهم عما حصل وذكرت لهم الرإٌا 

شاهدت فٌها السٌد محمد سبع الدجٌل كانت فً أول أٌام  ومن أطراف الحدٌث تبٌن لً أن الرإٌا التً. بتفاصٌلها

وحٌن استغربت وجومهم أخبرونً بؤنهم جمٌعا كانوا فً . وإذا بالوجوم ٌخٌم على الجمٌع. عٌد االضحى المبارك

ضرٌح السٌد محمد سبع الدجٌل ٌطلبون شفاعته فً ان استعٌد صحتً فً ذات الوقت الذي حلمت به مع فارق 

وٌواصل البروف عبد الهادي الخلٌلً وحقا تحققت المعجزة التً الٌمكن تفسٌرها ! ! اد ونٌوٌورك الوقت بٌن بغد

واما زوجته . طبٌا  وأن الدكتور علً غالب ٌاسٌن عاش معافى سنوات وانتقل الى رحمة ربه بعد أن عاش ملٌا

وفً . اة  وتتذكره بحرقة قلب الفاضلة الدكتورة ثامرة الناصري اطال هللا عمرها وعافاها فهً على قٌد الحٌ

التقٌت  البروف عبد الهادي الخلٌلً وطلبت الٌه   2011الساعة العاشرة وعشر دقائق من الخامس جوالي تموز 

ان ٌكمل حكاٌة البروف علً غالب حسٌن فقال لً لٌس عندي جدٌد وفكر ملٌا ثم خابر البروف الدكتور محمد 

صدٌق الدكتور علً غالب والدكتورة ثامرة الناصري  وتخرج من الطب علً خلٌل عمٌد كلٌة الطب السابق وهو 

وسؤله عن صاحبه المرحوم بروف ٌاسٌن فتكلم مشكورا عن المرحوم ! بعد  الدكتور علً غالب ٌاسٌن سنوات 

دكتور علً ولكن  معلوماته لم تكن مختلفة عن البروف الخلٌلً وهكذا وضعت نقطة غب شهادة البروف الخلٌلً 

 .لرحمة للبروف علً غالب والشكر للبروف عبد الهادي الخلٌلً فا! 



 

   /دٌباجة ثالثة 

   2011الرابع من جوالي 

لم نطلع على كتاب مكرس لصاحب الترجمة سوى كتاب  السٌد موسى السٌد صادق الهندي المحقق العراقً ذو 

الدراسة والتدرٌس ومكابدة  وقد امضى عمره بٌن 1928الباع الرصٌن  فً التحقٌق والمولود فً بلد سنة 

توفٌر الرزق وقد تعرض رحمه هللا الى السجن والتعذٌب فً زمن صدام حسٌن وٌبدو ان ذلك لم ٌثنه عن السٌر 

فتربصت به مجموعة ) .. فً ذات المنهج الذي اختطه لنفسه قارن قول  محقق الكتاب الدكتور جودت القزوٌنً 

اره وصدمته بسٌارة كانت اعدت الغتٌاله وهو ٌمشً على الرصٌف من رجال االمن وتعقبته بعد خروجه من د

وهو كتاب نفٌس مساحة قوامه  ( !   11وبذلك مضى الى ربه شهٌدا مظلوما عن احدى وخمسٌن سنة ص 

صفحة سوى الفهرست اسمه سبع الدجٌل السٌد محمد بن االمام علً الهادي ع صنعه المحقق الجلٌل    102

لهندي ولم اكن قد قرأت له شٌئاً قبلها   وقدم له دراسة مع تحقٌق نفٌسٌن الدكتور السٌد موسى الموسوي ا

   2006طبعة دار الرافدٌن بٌروت !  جودت االٌوبً وهو علم فاضل معروف

 

  :دٌباجة رابعة   نجمة ألٌف 

لة انا بريء مع كوكبة من الشباب التقدمً الٌساري بتهمة ثقٌ 1958اعتقلُت انا عبد االله الصائغ  فً ماٌس 

منها تماما وهً المشاركة فً عملٌة اغتٌال المغفور له الدكتور محمد فاضل الجمال رئٌس الوزراء العراقً 

المخضرم وكان قد زار النجف لكً ٌشكل جبهة ضد نوري سعٌد باشا جبهة تعتمد على القاعدة الشٌعٌة العرٌضة 

النجف بمحلة الجدٌدة شارع الخورنق باستقبال  احتفل نادي الموظفٌن فً 1958وفً ذات غروب من شهر مً 

محمد فاضل الجمالً والوفد المرافق له وكان استقباال كبٌرا رغم ان المدٌنة لم تكن متعاطفة مع مشروع ٌعزف 

وطلب عرٌف الحفل الى فخامة الدكتور الجمالً ان ٌتقدم الى المنصة لٌلقً كلمة مقررة ! على الوتر الطائفً 

ونهض الجمالً وسط التصفٌق النفاقً الحاد وهو ٌرفع ٌده عالٌا لٌحًٌ المحتفٌن به ! تفالٌة ضمن منهاج االح

ثم تكلم عن اعتزازه بالنجف والعتبات المقدسة وان هً اال دقائق حتى احتدم الموقف وانهال مطر من قنابل 

وساد الهرج ! افقه االقدم المولوتوف المصنعة محلٌا على الجمالً ومن ٌحٌط به وقتها فجرح الجمالً وقتل مر

اما الشابان اللذان نهدا بهذه العملٌة شبه االنتحارٌة فاحدهما كان مسإوال عن ! وانطفات االضواء ! والمرج 

قٌادة الموتوسكل والثانً كان مسإوال عن سحب القنانً من الخرج واشعال فتٌلها ثم رمٌها باتجاه منصة 

ٌن عن منصة الخطابة بخمسة عشر مترا فثمة باب النادي الحدٌدي الخطابة واقدر المسافة بٌن موضع الفتٌ

المشبك متكون من طالقتٌن مفتوح على مصراعٌه وٌقف شرطٌا حراسة لم ٌكونا متوقعٌن هذه العملٌة فهرعا 

نحو الضٌف وتركا الباب دون حراسة مما مكن الفتى من اجتٌاز الباب والرمً مباشرة على فاضل الجمالً ومن 

ن الموتوسكل تعطل عن العمل ولم تجد معه الرفسات المرتبكة على رفاس البانزٌن وكانت الحكمة ان الصدف ا

ٌتركا الموتوسكل وٌهربا وهذا ما حصل لكن الموتوسكل بما فٌه دل علٌهما فقد كان مإجرا من حسن بن ناجً 

ة اٌاها واعترفا على عدد من وهكذا القً القبض على الشابٌن فً اللٌل! البناء وٌسمى حسن ابو الباٌسكالت 

رفاقهما ولم ٌبق قً ذاكرتً سوى شمسً الكرباسً وهو فتى شٌوعً وسٌم وشجاع سلٌل اسرة دٌنٌة معروفة 



اما انا فقد كنت فً بٌتنا الصٌفً بمدٌنة الكوفة وفً الصباح جاءت مفرزة وفتشت بٌتنا وفً وقت الحق ذهبت ! 

ة ال بو اصٌبع وسلمتنً الى مدٌر الشعبة الخاصة االعور وكنٌته ابو بً والدتً الزرقاء ابنة محمد حسٌن زٌار

عمر وكان قد زار بٌتنا فً الكوفة واقسم لها بشرفه الخاص وبالعباس انها لو سلمت عبد االله فسوف تاخذه 

صرت فً قبضة  شرطة النجف وذلك مذكور بالتفصٌل قً مذكراتً عودة الطٌور ! بٌدها وانما هو تاجراء شكلً 

واستنادا الى ! المهاجرة وكانت االخبار واالشاعات ترشحنً قائدا للعملٌة مع ان عمري وقتها سبعة عشرة سنة 

تلك االشاعات فان حكما بشنقنا نحن المتهمٌن قد صدر من الشعبة الخاصة فً بغداد التً اسسها بعناٌة فائقة 

وبقٌنا اٌاما سودا مورس معنا انماط من ! بهجت العطٌة وان محاكمتنا ستكون صورٌة لخداع الراي العام 

التعذٌب ال ٌجدر بفتٌان صغار مثلنا فمن تلك الوسائل خلع االظافر وتعلٌقنا بواسطة ٌد واحدة معصومة بكلبشة 

على ( حرمت عالمٌا فٌما بعد !! ) امرٌكٌة مثل السكٌن تضٌق على المعصم  حتى ٌكاد الكف ان ٌنقطع او ٌنخلع 

فضال عن االصوات المزعجة التً تحرمنا ! عطٌة ابو كلل الذي قتل فٌه الكابتن مارشال شجرة التوت فً خان 

وذات ٌوم زارتنً امً ورثت لمنظري وبكت وانتحبت وهمست باذنً كانها تنهً الً سرا ما عبد  ! من النوم 

رارة وقلت لها االله انذر الى جدك سٌد محمد سبع الدجٌل خروفا اذا هللا سلمك وخرجت من الحبس فضحكت بم

تهمتً محاولة قتل رئٌس وزراء وانت تفكرٌن بطرٌقة ساذجة ! ماما بروح ابوك اتركٌنً من هذي الخرافات 

وقد ! شنو سٌد محمد وزٌر داخلٌة وٌطلعنً من الحبس ؟؟ حتى وزٌر الداخلٌة ماٌقدر الن المدعً رئٌس وزراء 

قطت مغشٌا علٌها وبعد اللتً واللتٌا افاقت وهً الحظتها هلعة وهً تقول اسكت اسكت ٌما اسكت وترنحت وس

تهذي وتكرر اسم سٌد محمد عندها رق قلبً لها وقلت لها خالص ماما نذرت للسٌد محمد خروفا وهكذا انصرفت 

وخرجت حقا من ! امً هاشة باشة وهً مطمئنة اننً ساخرج من الحبس بفضل السٌد محمد مهما كانت تهمتً 

رته فً عودة الطٌور المهاجرة ولبثت وشقٌقً الصغٌر الدكتور محمد الصائغ الحبس ضمن اجراء محٌر ذك

مختفٌا فً بٌت االقطاعً ابو قبٌلة برغبة من زوجته ام قبٌلة صدٌقة والدتً و دون علمه حتى سمعنا بانقالب 

 ! ة ولم ننس رغم انقالب الدنٌا ان نوفً بالنذر ونذبح خروفا بائسا دفعت ثمنه الوالد 1958جوالي  14

 

 : نجمة باء / دٌباجة خامسة 

سوزان اجمل بناتً وكل بناتً جمٌالت لكنها االجمل دون ! ابنتً سوزان الصائغ وشلل االطفال الذي البرء منه 

 ًَّ منازع ورغم انها اآلن اصبحت جدة ولكنها جمٌلة وجذابة وهً الى هذا اكثر بناتً اقترابا منً ألنها  حنونة عل

حٌن نقلت من الدٌوانٌة الى الحلة !  تصلً وتبتهل الى هللا ان ٌحرسنً حتى ترانً  وحساسة معً وهً مإمنة

نسبت فً مدرسة برنون بقرٌة برنون اجمل قرى الوسط  والجنوب واثراها طبٌعة زراعٌة خالبة ومجتمع قروي 

عبود الحمٌد  لكن ابن عمه مجٌد! وكان مدٌر المدرسة هو شٌخ القرٌة وعرابها واحببنا بعضنا ! سخً متحضر 

مدٌر المدرسة الغربٌة النموذ جٌة اطلع على سٌرتً الوظٌفٌة المتخمة بكتب الشكر والفعالٌات المتمٌزة  فاجتهد 

اننً مهم لمدرسته النموذجٌة وزائد على متطلبات مدرسة رٌفٌة متواضعة فنسق مع مدٌر عام لواء الحلة  

  -المحافظة  –برنون التً عشقتها وعشقتنً الى مركز اللواء وقتذاك االستاذ مولود الدوري فجاء نقلً من قرٌة 

لكن البد من تنفٌذ امر مدٌر عام التربٌة ! فانا احببت برنون ونوٌت ان امضً فٌها كل حٌاتً ! كؤنه طامة كبرى 

تواضع فً وجاء ٌوم انتقالنا النهائً حٌث نقلنا فٌه اثاثنا الم! فانا فً االخٌر معلم ابتدائً الحول له وال طول 

ركبت انا جنب السائق وجلست عن ! سٌارة حمل طوٌلة وعالٌة جدا الراكب فٌها كانه ٌطل من الطابق الثانً  



وكان ! ٌمٌنً ام وجدان وكانت حامال  بالمحروسة جنان الصائغ بٌنا الصغٌرة وجدان الصائغ فً حضن امها 

ونهٌناه فلم ٌنته وحٌن ! ارته حتى شعرنا بالفزع السائق احمق  أرعن كانه ٌقود عربة نفاثة  فزاد من سرعة سٌ

استدار وهو على تلك السرعة  انفتحت باب سٌارة الحمل فسقطت دجلة السماوي ام وجدان وهً حامل بجنان 

فً شهرها  التاسع واخذت تتطوى على الشارع وتتدهور  ومنظر الدم الذي ٌشخب منها ٌرى بسهولة وسقطت 

ولعل الخطر االكبر ونحن على طرٌق حلة بغداد هو ان ! كان كابوسا حقٌقٌا مروعا ! إثرها ابنتً سوزان الصائغ 

تتعرض دجلة وسوزان للدهس بسٌارات سرٌعة ذهابا واٌابا وفعال بدات الفرامل وارتطامات السٌارات ببعضها  

دا وتنزف دما تتجهجر للعٌان والسمع حتى اوقفنا السٌارة وكان تركٌزي على دجلة فهً قٌاسا صغٌرة السن ج

من راسها وفمها مع غٌبوبة كاملة وبعد ان خابرت مدٌر المدرسة الغربٌة النموذجٌة االستاذ مجٌد عبود الحمٌد 

فجاء الحمٌد ومعه سٌارة اسعاف فوضعنا ! ابو ابتهاج ولم اكن قد تعرفت على جعفر هجول بعد وال جاسم الصكر 

كانت فجٌعة بكل المقاٌٌس فادخلت دجلة الى غرفة العملٌات !  دجلة فٌها وانا ووجدان ركبنا فً سٌارة الحمٌد

وخالل تلك الساعات المروعة تذكرت ! الجراء عملٌة السقاط  الجنٌن  ولكنهم فوجئوا ان الجنٌن حً وٌتحرك 

وتركنا !وٌا للهول اننا نسٌنا سوزان فً مكان الحادث  وٌقٌنا ان السٌارات قطعت المسكٌنة سوزان اربا اربا  

جلة فً غرفة العملٌات بٌن الحٌاة والموت وركبنا السٌارة الحمٌد وانا منطلقٌن باقصى السرعة ووصلنا المكان د

وجلست على االرض اضرب راسً بجمع ! عند اول ظالم ما بعد الغروب فاصابنً انهٌار كامل فانا اعشق بناتً 

وجدت سوزان فً حالة اغماء كامل حتى صرخ الحمٌد وجدتها هٌانها سوزان فركضت صوب الحمٌد ف! ٌدي 

فحملتها وانا اشكر هللا وٌقٌنً انها مٌتة لكن الحمٌد عرفها حٌة ! ووجهها ازرق وقد ارتطم راسها بجذع شجرة 

دجلة صحت فً الٌوم الثانً وسوزان لبثت ! من جفونها وعرق فً رقبتها  وحاال ادخلت سوزان غرفة العملٌات 

الغماء الكامل واخٌرا فتحت عٌنٌها على وسعهما  فكدت اجن من الفرح لٌس اسبوعا وبضع ساعات تعانً من ا

وٌقال شر االمور ! ثمة كسر وال جرح عمٌق ال عند دجلة وال سوزان فضال عن ان الجنٌن اي جنان حٌة ترزق 

ما ٌضحك  وقد تبدى ذلك فً  اسئلة الطفلة الفضولٌة وجدان الصائغ تطرح وجدان اسئلة كثٌرة وتلح على 

المهم بعد !! اجابتها وكٌف افسر لها ماوقع واٌن هو المزاج ؟ سامحك هللا ٌاطفلتً وجدان هل  هذا وقت اسئلة ؟

اللتً واللتٌا سكنا فً بٌت بمحلة الوردٌة القدٌمة مكون من ثالث طوابق قدٌم التدخله الشمس وفٌه رائحة ذروق 

وكنت ! فضوة بٌت حجً جرٌدي جٌراننا الرائعٌن  قبالة!  اغرانا سعره المناسب فً منطقة شعبٌة ! الخفاش 

وكنا سعداء بالجٌران بٌت جرٌدي ! اتمشى من البٌت الى المدرسة الغربٌة النموذجٌة واصلها بعشر دقائق فقط 

الكرماء اللطفاء وبٌت مردان المعٌدي بائع القٌمر والحلٌب  لكن الفرحة لم تدم فقد  اصٌبت  حبٌبتً سوزان  

تمشً اوال  ثم ال تستطٌع الجلوس ثانٌا فاصابنً غم شدٌد وجزع فوق طاقة احتمالً فحملتها بمرض جعلها ال

بٌن ٌدي الى طبٌب مشهور جدا اسمه الدكتور ٌوسف شمس علً ومعه شهادة اف آر سً اس  وكانت ارقى 

ٌنارا   فقد شهادة فً ستٌنات القرن العشرٌن ومما ٌإسف له ان هذا الطبٌب ابتزنً ومع ان راتبً ثالثون د

دفعت له خالل عشرة اٌام ازٌد من الف دٌنار وهو مبلغ كاف وقتها لشراء بٌت الباس به  وكان ٌزعم ان فٌها 

وكانت سوزان المسكٌنة ! شلال فً مراحله االولى وان لدٌه حقنا وكبسوالت  تشفٌها ولكن ثمن الدواء  غال 

رب معدتها وهً ال تتذمر النها ترى عٌنً دامعتٌن من تحتمل الحقن والكبسول الذي ثقب فخذها كما المنخل وخ

وٌوسف شمس علً ! عجزت من شفائها وٌئست وصار الفراش ٌطلبنً وصاحب الحانوت والمعلمون ! اجلها 

قالت والدتً الزرقاء العظٌمة ٌما عبودي لٌش تنسه السٌد محمد سبع ! مرتاح الضمٌر النه وجد الصٌد الثمٌن 

وتذكرت بركات السٌد محمد ٌوم اعتقلت بتهمة اغتٌال الدكتور ! ولسوف تشفى سوزان الدجل انذر له خروفا 

وبرد قلبً فجاة ! وتوجهت الى السٌد محمد ورجوته ان ٌشفع لسوزان عند هللا كً تشفى ! محمد فاضل الجمالً 



الحلة وصدٌقً جدا وبعد اٌٌام شاهدنً الصدٌق المرحوم جاسم هجول وكان مدٌر بلدٌة ! وانزاح الغم عنً لثوان 

ودون ان ! فقال لً ما بالك ٌاصائغ اٌن نكاتك اٌن حٌوٌتك ما الذي اصابك ؟؟ فانفجرت امامه بالبكاء والنحٌب 

فحكٌت له ماساتً وماساة ! وقال لً ٌفداك من راعك بس أطلب ! ٌعلم ابو رفعت بكى معً وحضن راسً 

تعال وٌاي هسه ناخذ بنتك الى صدٌقنا الشاب فضحك وقال شنو اللً وداك على ٌوسف شمس علً ! سوزان 

احمد محبوبة حٌن شاهد سوزان بعٌنٌها الوسٌعتٌن ! الدكتور احمد محبوبة فامتثلت المره وانا مذهول 

السوداوٌن المكحلتٌن من هللا وشعرها الطوٌل جدا هتف سبحان هللا مصور هذه الطفلة  شنو هل جمال المر علٌنا 

واخبره جاسم هجول ان زمٌله شمس علً اخذ من عبد االله الف ! صغً الى شرحً وكان ٌفحصها وٌ! العصر 

زٌن اذا آنً طٌبتها بالش ؟ شنو جائزتً ؟ قلت : فقال احمد محبوبة ! دٌنار خالل اٌام ولم تزدد سوزان اال سوءا 

! لكنها التجزم قال لً انا اقول اذا وهً كما درست فً المتوسطة شرطٌة ! له مستحٌل سوزان تستعٌد صحتها 

قال انا ال ارٌد فلوس ارٌد فقط اذا شفٌت سوزان ان تزورنً ! إذا ؟  قلت له لم ٌبق عندي من المال ما اعطٌه لك 

بعد ذلك امسك قلم كوبً  ورسم دائرة على رجلها الٌسرى واخرى على رجلها ! معها لكً اكحل عٌنً بجمالها  

صوب طبٌب االشعة الدكتور فالح محمد مهدي الجواهري وال  الٌمنى وقال لنا  هٌا صائغ هٌا هجول اركضا

تخبراه بشًء وكلما اخذ اشعة وقال الٌوجد كسر قوال له خذ مرة ثانٌة وقبل الثالثة قوال له ٌسلم علٌك احمد 

اي ان الكسر الٌكاد ٌبٌن فً     Green stickمحبوبة وهو ٌشك ان سوزان مصابة بمرض العصى الخضراء 

وعندما اصغى لنا الجواهري وكبر ! تكبٌره كذا مرة فالعصا الخضراء حٌن تنكسر الٌبٌن كسرها االشعة اال ب

وهكذا عدنا الى محبوبة الذي تبرع بكل شًء ! صورة االشعة صرخ رائع برافو محبوبة عٌنك ادق من االشعة 

ادوٌة ٌوسف شمس علً ان ننقذ سوزان من سموم : حتى ثمن االشعة والعالج وقال لً بصراحة مهمتنا ما ٌلً 

وان ٌتحول عبد االله فورا من بٌته فقد علمت منه ان الشمس التدخله ابدا ونصحنً اصدقائً ان  اقٌم دعوة 

قضائٌة ضد شمس علً حتى  الٌفعلها مع غٌري  وحتى  وٌنال جزاء مخالفته لقسم جالٌنوس  وحتى استرد 

ة فالمسامح كرٌم ثم سمعنا انه اعتقل و سحبت منه ولم اكن مع فكرة ان نقٌم علٌه دعو! فلوسً المغتصبة 

الجنسٌة وسفر الى اٌران فحزنت علٌه الننً ادري ان عائلة شمس علً عائلة عربٌة نجفٌة عرٌقة وكانت 

ورغم كل شًء دعوت هللا ان ٌحفظه وٌعٌده الى ! مخابرات صدام تناصب العلماء الشٌعة والوجهاء مر العداء 

وشفٌت سوزان واستعادت لٌاقتها البدنٌة وباتت ترقص وتهرول حتى عشقتها مدام ! ده العراق بلده وبلد اجدا

واخبرنً ! لٌنا الروسٌة مدٌرة مدرسة الموسٌقا والبالٌه وكانت زوجة رئٌس صحة الحلة وبٌتهم مقابل بٌتنا 

رٌاضة المشً  زوجها انهما محرومان متن الخلفة وان لٌنا جنت بسوزان اٌما جنون فهً تخرج معها لممارسة

وتشاء المقادٌر ان اغادر ! وكنا النمانع الننا نعرف نجابة تلك العائلة فضال عن ان سن سوزان تحت السابعة 

وافارق سوزان الحبٌبة كل هذه الحقبة الطوٌلة فهل سنجتمع لنزور السٌد محمد سبع الدجٌل  1991العراق منذ 

 سوٌة ؟؟  

 

 : دٌباجة سادسة نجمة تاء 

مباشر من  صدام حسٌن وكان المقرر تصفٌتً بحجة مإامرة نهد بها النظام السوري عهد الرئٌس حجزت  بؤمر 

وقد اعتقل معً بعثً بدرجة عضو شعبة هو عبد الحسٌن كنٌهل حداد مسإول قاطع ! السوري حافظ االسد 

نظام صدام حسٌن  العمارة وحمٌد آدم ثوٌنً و كادر بعثً متقدم سوري هارب من نظام حافظ االسد وملتجًء الى



والغرٌب حقا اننا  نحن المعتقلٌن االربعة زمالء فً المرحلة التحضٌرٌة !  وهو االستاذ المهذب فاضل العجلً  

دراسات علٌا قسم اللغة العربٌة كلٌة اآلداب جامعة بغداد وكان عمٌد كلٌة اآلداب الدكتور نوري القٌسً غفر هللا 

ثالثة شٌعة عراقٌون !! عالمة الفاضل الدكتور حاتم الضامن عافاه هللا ذنبه ورحمه ورئٌس القسم االستاذ ال

وحٌن ! وكانت التهمة واضحة هو التمهٌد لمإامرة حافظ االسد على صدام حسٌن !! وواحد دروزي  سوري 

فضال عن عدم وجود ! تالشت التهمة بسبب هشاشتها فما انا وحافظ االسد الذي اكن له فً نفسً كل االحتقار 

دلٌل ضدنا رغم انهٌار عبد الحسٌن كنٌهل وحمى الهذٌان التً اصابته فكان ٌكرر امامً لماذا ال نعترف  اي

!! ونخرج سالمٌن بجلودنا ؟ االمر الذي جعلنً ارجح انه مزروع بٌننا لٌعرف اسرارنا هذا إذا كانت لدٌنا اسرار 

سمرة ( جلدة وجهً  ) د شوف ُچـُهْرتً  آنً اصلً عب: وقد اضطررت مرة الى صفعه صفعة قوٌة جعلته ٌردد 

فما انا والنظام السوري القمعً ! المهم وكما ٌقال المفلس فً القافلة أمٌن ! ونحن خدام من قدٌم للسادة 

وهكذا استحدثت تهمة ثانٌة وهً اننً كنت أجمع التواقٌع من اساتذة كلٌة االداب جامعة بغداد وطلبة ! الدموي

جا على طرد اساتذة كبار من كلٌة االداب وهم ٌرحمهم هللا جمٌعا الدكاترة علً جواد الدراسات العلٌا احتجا

وكانت التهمة مستندة هذه المرة الى تقرٌرٌن ! الطاهر وصالح خالص وابراهٌم حرج الوائلً ومهدي المخزومً 

ا سفٌان وهو معاون العمٌد االول كتبه الدكتور اكرم عثمان التكرتً عمٌد كلٌة التربٌة والثانً كتبه رجل ٌدعى اب

للشإون  االدارٌة وهذه الوظٌفة وهمٌة ٌراد بها التغطٌة على مهمته  االساس وهو ضابط امن كلٌة االداب 

وٌحمل الماجستٌر وٌحتل غرفة قرب العمادة جعلها للتحقٌق مع االساتذة والطلبة والطالبات المعارضٌن للنظام 

لكن منظره كان ٌثٌر الفزع عند ! ر وعٌنٌن زرقاوٌن وجسد ناحل هزٌل البعثً واتذكره ازهر الوجه  بشعر اصف

كانت الغرفة  المخصص لحبسنا  مقفولة بمزالج الكترونً تقفل وتفتح من قبل ! الجمٌع اساتذة وطلبة وادارٌٌن 

اللٌل من الرفٌق صادق وكان بٌننا وبٌن الشارع ثمانٌة ابواب تقفل الكترونٌا وهً الغرفة دون نوافذ فال نعرف 

النهار والندري فً اي ٌوم نحن وكم مضى علٌنا وفوق كل هذه  المصائب فالغرفة مراقبة بالصورة والصوت 

فنحن مسموعون مبصورون وفٌها سماعة كبٌرة صوتها كصوت اسرافٌل حٌن ٌدعو الموتى والناس لالنتشار 

انت محطة ٌلبث فٌها الحبٌس وٌعذب ثم والغرفة الى هذا ك! ومخصصة لالزعاج حتى ال ننام ومخاطبتنا مباشرة 

وكان مفوض االمن المحبوس معنا  ٌسمٌها درب الصد ( النترك أسد )ٌرمى بالرصاص او فً احواض التٌزاب 

وان نسٌت فلن  انسى ثمانٌة اشقاء من السماوة احدهم صبً فً الثانٌة عشرة من عمره باتوا معنا لٌلة ! ما رد 

ً الطفل ان ٌنام معً واقرأ له آٌات من القرآن وكان ٌرتجف من عال الى قدم  واحدة وفً تلك اللٌلة طلب ال

وٌغفوا ثم ٌفز لٌهذي بعبارات غٌر مفهومة وما إن غفا المسكٌن حتى نودي علٌه واخوته باالسماء فخرجوا من 

ن كنٌهل ٌردد نعم اصابنً ٌؤس تام من النجاة بجلدي وراسً فقد بدأ عبد الحسٌ! الغرفة لٌنفذ  فٌهم حكم االعدام 

وال ادري ما عالقة الدكتور كمال الدٌن وهو عالم ! نحن كنا نجمع التواقٌع بتكلٌف من الدكتور جلٌل كمال الدٌن 

ومفكر ما عالقته بنا ؟ ٌبدو ان كنٌهل  اراد ان ٌثقل ترابنا من جهة وان ٌلفق تهمة جاهزة للدكتور كمال الدٌن 

ًَّ وانا فً غرفة الموتٌبدو ان خمسة و!! وهو شٌوعً سابق  مر ..  تذكرت !! اربعٌن ٌوما بتمامها مرت عل

بغرفتنا  اٌضا مترجم صدام حسٌن وكان فً خمسٌنات عمره احمرانً نحٌل القامة وقد  وشت به زوجته وسجلت 

اعدم المسكٌن  ومر بً وكٌل وزارة مرتش وٌبدو انه معاد شخصً لصدام !! كالمه وهو ٌقدح بصدام حسٌن 

وقد كلف فراشه من قبل أمن القصر بتسجٌل كالمه خالل صفقة رشوة تخص السمنت ومع ان تهمته ال حسٌن 

حتى قٌل ان االمن امسكوا لصا ! تستدعً االعدام عهد ذاك فقد كانت الرشى ابسط التهم والسرقة ارحمها 

مة السرقة بدال من تهمة ودونوا فً ملفه انه معاد للنظام فاقسم لهم انه حرامً فقط  وطلب ان تثبت علٌه ته

بعدها ! اال ان وكٌل الوزارة وكان ابٌض سمٌنا فً الستٌنات من عمره  مات خالل التعذٌب ! معاداة النظام 



) وذات غفوة عمٌقة جدا وعلى غٌر العادة   ! ساعة  48وصلنا إشعار صرٌح هو ان نستعد للموت فً خالل 

! نمت فٌها نوم الموتى  بحٌث لم توقظنً هذٌانات كنٌهل وآدم ( د عرفت انها لٌلة الجمعة  فٌما بعد من اخً محم

وفً عالم الرإٌا  راٌت رجال ٌسطع امامً بحٌث كانت عٌناي تعشٌان وهتف بً عبد االله غدا وفً الثامنة 

فكرر ! فقلت له كٌف ٌطلق سراحً وقد أُْبلِْغُت بموتً خالل ٌومٌن !! صباحا سٌطلق سراحك وتعود الى بٌتك 

وصحوت ! عبارة نفسها وبصوت مأل الفضاء هدٌراً واتذكر اننً سؤلته عمن هو  فاجابنً انا سبع الدجٌل  ال

فجمعت حاجٌاتً بحٌث انتبه الى ! بعدها ألجد المحبوسٌن  ٌستغفرون ربهم فً صالة الخوف ألنهم مالقوه 

لً وسؤلنً بإشارة من ٌده تصرفً الغرٌب جل المحبوسٌن وفً الطلٌعة العزٌز المهذب الصدٌق فاضل العج

الٌمنى معناها هل انت بخٌر ؟ ماذا اصابك ؟ ربما ظننً والمحبوسون ان مسا من الخبال قد مسنً وما اكثر 

فقلت له بلهجة واثقة حبٌبً فاضل العجلً سوف اخرج الساعة !! حاالت الهلوسة والجنون فً تلك الغرفة 

وبٌنا نحن ! قلت له اخرس التسخر من اجدادي !! جدادك خابروك شنو ا: الثامنة صباحا ؟ فقال حمٌد آدم ساخرا 

فً هذا الجدل نودي على اسمً من خالل المكرفون واعقبها جملة كانت االعز على قلوب المحبوسٌن رغم 

ونودي على  المحبوسٌن الثالثة معً ! اي اجمع حاجٌاتك لتخرج من الحبس ( لم اجواالتك ) انحطاطها وهً 

وخرجت وانا ال اكاد اصدق !! د الحسٌن كنٌهل وفاضل العجلً وقٌل لهم لموا ُچـواالتكم  إفراج حمٌد آدم  وعب

وتنسمت الهواء الطلق وقبل ان اخرج من حدود دولة المخابرات طلب الً ان اقابل مسإول القسم االمنً الذي 

تحدٌدا ٌشبه الن دٌلون حبست فٌه واسمه الرفٌق صادق واحسبه اسما مستعارا كان ٌشبه ممثال هولٌودٌا و

ودخلت غرفته فنهض وصافحنً وقال لً مبروك وفوجئت بوجود شقٌقً الصغٌر الدكتور محمد الصائغ فتعانقنا 

وبكٌنا وبعد ان اخذ منً تعهد كونً كنت مسافرا ولٌس معتقال خرجت وشقٌقً محمد وركبت معه فً سٌارته 

الزرقاء العظٌمة بانتظاري وقالت لً ٌما عبد االله انا وكانت ! المطرطعة فاوصلنً الى شقته فً شارع حٌفا 

 . نذرت بدال منك خروفا للسٌد محمد سبع الدجٌل فقلت لها حسنا صنعت 

 

  :نجمة ثاء /  دٌباجة سابعة  

 تمتع من شمٌم عرار نجد    فما بعد العشٌة من عرار

ار  القاء قبض الصادر بحقً اثر فشل حكاٌة هروبً  من العراق حكاٌة تقترب من المعجزة فقد كان ٌالحقنً قر

حٌاتً السابقة تتلبسنً فً حلً !! ؟ فضال عن ذلك فانا ممنوع من السفر خارج العراق 1991انتفاضة آذار 

ولم ! ٌتم مبكر ٌروعنً وشعور بسرقة قوتنا من قبل اقارب والدي ٌزلزلنً ! وترحالً بحث ال آسى على شًء 

وقدمت لدار المعلمٌن وهً خٌار الفقراء ( ثالث سنٌن بعد االبتدائٌة ) طة استطع ان اكون ازٌد من خرٌج متوس

وثالث    1964 – 1962بعد تخرجً امضٌت  سنتٌن من  تجربتً معلما اعزب فً سوق الشٌوخ ! الوحٌد 

وثالث سنوات معلما فً الحلة  1967 – 1964سنوات معلما فً الدٌوانٌة على  الحدود العراقٌة السعودٌة 

معلما فً الشعلة والكاظمٌة  وطالب  بكالورٌوس دراسات  1984 -1970وخمس عشرة سنة   1970 -1967

مسائٌة فماجستٌر دراسات صباحٌة فدكتوراه دراسات صباحٌة  واعمل موظفا فً االذاعة والتلفزٌون على نظام 

ً تلفزٌون بغداد بعد اإلعارة و بدرجات متفاوتة ووصلت بعملً الوظٌفً الى تسنم رٌاسة  القسم الثقافً ف

االستاذ عبد الرزاق رشٌد الناصري الذي اختاره المدٌر العام الجدٌد لمإسسة االذاعة والتلفزٌون وهو عضو 

اختاره مدٌرا لمكتبة اضافة لمدراء ٌتناوبون العمل ! قٌادة التنظٌم البعثً العسكري الجنرال سهٌل نجم االنباري 



ولبثت حٌاتً فً العراق مضطربة بما ! مثل الكومدٌان سمٌر البصري معه وهم سعاد عزت وقٌس الكرخً والم

مع اننً على ! ٌقاس فالهوة كبٌرة جدا بٌن حلمً وواقعً بٌن مبادئً المثالٌة ومبادي الغوغاء الكارثٌة  ال

ت مستوى النظر كنت ناجحا  ومحظوظا بٌد انك لو رفعت النظر او خفضته قلٌال لوجدتنً مكابدا سابحا ضد تٌارا

 1991كان موقفً حرجا خالل احداث شعبان  :حتى ال اخطو بعٌدا عن سكة العنوان ابتديء فاقول ! جارفة 

وكنت قد نقلت توا من جامعة الموصل بناء على رغبتً الى النجف استاذا فً جامعة الكوفة كً اخدم ابناء 

ت قوات الجٌش العراقً والشرطة فً خالل وجودي فً النجف حدثت االنتفاضة فهرب! مدٌنتً بعلمً وطموحاتً 

كانت طبٌعتً التً فطرنً هللا علٌها ! لٌحتلها المنتفضون ! والجٌش الشعبً  واالمن واخلت مواقعها دون قتال 

فانا ال اتخٌل كٌف توضع السكٌن ! هً كراهٌتً وهلعً لمناظر القتل ومسٌل الدم البشري بل والحٌوانً اٌضا 

لذلك تخٌلت ماذا سوف ٌحصل فقبعت فً بٌتً ولذت بالرادٌو الترانسستور ! بحهاالحادة على نحر الدجاجة عند ذ

وبعد ! لمتابعة االخبار بعد ان ارتكب الحرس الجمهوري العراقً والقوات الخاصة حماقة اجتٌاح دولة الكوٌت 

ى وبسبب زمٌل نجفً ٌمقتنً  حصل عل! استبٌحت النجف فً مفرداتها كلها  1991فشل انتفاضة شعبان 

الدكتوراه بطرٌقة اهلٌلٌجٌة و بحٌل صدره  وصار بروفسورا ببساتٌق الطرشً كما ٌقول هو وكان ٌبغضنً 

بغضا شدٌدا لسبب مازلت اجهله فصارت حٌاتً وعائلتً مهددة بفضله حٌن  اشاع هذا البروفسور الذي الٌمتلك 

فً بٌته بحً السعد ان عبد االله الصائغ كان اشاع فً مجالسه الٌومٌة التً ٌعقدها !! شهادة ابتدائٌة وال ثانوٌة 

االب الروحً للمنتفضٌن النجفٌٌن اشاع هذه الفرٌة فً مجلسه وهو عبارة عن غرفة كبٌرة جدا  مجتزءة من 

وكان ٌجلس  فً تلك الغرفة الطامة ضٌوف غٌر متجانسٌن فٌهم  العالم والجاهل  وضابط  األمن  ! بٌته الكبٌر 

ًَّ حتى اخبرنً الدكتور زهٌر زاهد ان ! ل والمنتمً ومن كل سنخ ومسخورجل الدٌن  والمستق كان ٌحرض عل

وطلب الً ان ! الصائغ اب روحً للمنتفضٌن وزاهد مشرف على االذاعة والصحٌفة ! الصائغ وزاهد فً خطر

ته كالما وذهبت الٌه واسمعته بحضور السٌدة زوجته والسٌدة ابن! ادعوه لكً ٌغلق فمه فً هذا الوقت العصٌب

ٌئست من الحسد والنكد فً النجف وفً بغداد فالهمنً عقلً خطة للهرب ! ماسمعه من قبل و لن ٌسمعه  

والنجاة وهكذا  فبركت مع رابطة ادباء تونس دعوة شخصٌة لً وكنت عضو المجلسٌن المركزي والتنفٌذي 

لكن األوان ! اعبائً تمنعنً فٌما فات  ألتحاد ادباء العراق كان المٌدانً بن صالح ٌرغبنً بزٌارة تونس وكانت

وجاءت الدعوة بالفاكس فاعترض عبد األمٌر معلة بوصفه رئٌس اتحاد االدباء العراقٌٌن اعترض على ! قد آن

فكرة سفري خارج العراق ومن قبل كان قد اعترض على فكرة سفر عضو المجلس المركزي وصدٌقً الشاعر 

وحٌن سافر السبتً طلب اللجوء السٌاسً فً ! اح لكمال سبتً للسفر كمال سبتً  وكنت اضغط على ورقة السم

مطار اسبانً فكان لجإه كارثة اعالمٌة كبٌرة للنظام وفشال ملموسا التحاد االدباء العراقٌٌن وعبد االمٌر معلة 

حملنً  عبد االمٌر معلة مسإولٌة لجوء كمال سبتً وحدي  ألننً ضغطت على !! تلقى توبٌخا من حزبه 

وحٌن اصر معلة على رفض سفري طلبت من المجلسٌن المركزي !! لمجلس إلستحصال الموافقة على سفرها

والتنفٌذي وكانا حاضرٌن بكامل اعضائهما فووفق على التصوٌت فصوت الى جانب الموافقة على سفري الشهٌد 

ان والدكتور مالك المطلبً الدكتور نافع عقراوي ممثل الكورد واألستاذ عبد اللطٌف بندر اوغلو ممثل التركم

والدكتور محسن الموسوي واالستاذ باسم عبد الحمٌد حمودي  وصوت ضد سفري الصدٌق الفلسطٌنً خالد علً 

وعبد األمٌر معلة تِْربًِ وكنت قد رشحت ضده وفزت برٌاسة األتحاد لكن الوزٌر لطٌف الدلٌمً الغى !! مصطفى

المهم صدر قرار التصوٌت !! علة فهو ٌطلبنً بثؤر عمٌق وعتٌق النتائج بعد ذهاب القاضً وفوز عبداألمٌرم

عندها ربما قدحت فكرة لدى البعثٌٌن فً ! بالموافقة على سفر عبد االله الصائغ الى تونس باالكثرٌة المطلقة 

المجلسٌن التنفٌذي والمركزي  وهً ان ٌجعلوا دعوتً الخاصة اٌفادا وٌتشكل الوفد من عضوٌتً ورٌاسة 



االستاذ حمٌد سعٌد رئٌس تحرٌر جرٌدة الثورة ومستشار صدام حسٌن وفً اللحظة االخٌرة خابرنً    الشاعر

االستاذ حمٌد سعٌد معتذرا لً عن امكانٌة سفره الى تونس  لوجود مشاغل لدٌه وطلب منً ان اكون انا عضو 

كان علً ان ! افقة علٌه الوفد ورئٌسه فاقترحت ان ٌكون البدٌل صدٌقً الشاعر خزعل الماجدي فتمت المو

الٌوم قبل الغد هذه الساعة قبل التً بعدها فالتلفزٌون العراقً ٌعرض طلبتً ! اغادر العراق باسرع من السرعة 

فً جامعة الكوفة وبخاصة طلبة كلٌتً الفقه واآلداب وهم ٌذكرون اسمً بوصفً من ٌزودهم بالتوجٌهات 

التعذٌب عرض علٌهم احدهم زج اسم عبد االله الصائغ مقابل تخفٌف والسالح وٌقٌنا ان الطلبة المساكٌن وخالل 

كنت ادرس فً كلٌة التربٌة بالجامعة المستنصرٌة وكان رئٌس قسم اللغة العربٌة صدٌق صباي ! العقوبة علٌهم 

وكان قلبه معً مئة بالمئة وحاول تسمٌتً مرشحا ! الدكتور ثابت عبد الرزاق ظاهر اآللوسً وهو من تكرٌت 

لتدرٌس فً لٌبٌا ورغب الدكتور غالب المطلبً والدكتور البلداوي كً ٌسحبا ترشٌحهما واستجابا لكً ٌنحصر ل

ولكن الوقت لٌس فً صالحً ولٌس بمقدوري االنتظار وقد نصحنً عدد من طالبً وطالباتً ! الترشٌح باسمً 

منً فرصة النجاة فاقتنعت بنصٌحة ان اختفً وال اداوم فً عملً بالتدرٌس خشٌة ان ٌلقى القبض علً وتفلت 

بعت مكتبتً بثمن الباس به وبعت سٌارتً الفولكس وكنت : وكنت قد جمعت مبلغا كافٌا من الدوالرات ! طلبتً 

جمعت متطلباتً على عجل واوصلنً الى كراج السٌارات الذاهبة الى االردن فً ! اشتري المئة دوالر بالف دٌنار

عدنان الصائغ بسٌارته ومعه الشاعر عبد الرزاق الربٌعً و السٌدة ماجدة  ساحة النهضة ابن اختً الشاعر

واكترٌت سٌارة لوحدي الى االردن وودعت ! المرعب زوجة عدنان الصائغ لكن ال احد من عائلتً اوصلنً

كنت هلعا وجزعا ولدي ٌقٌن  ان ! عدنان ورزاق وماجدة ثم انطلقتبً سٌارة األجرة  مثل السهم الى عمان 

وصلت منطقة طرٌبٌل الحدودٌة فتعجب !! طة حدود طرٌبٌل لن تسمح لً بالمغادرة فاسمً كان فً المنعشر

ثم تعجب ! الضابط من ظاهرة ان ٌستؤجر عراقً سٌارة تكسً الى االردن لوحده وٌدفع اجرة الركاب كاملة 

لمسإول ومعه جوازي واوراق ثم دخل غرفة  اآلمر ا! الضابط من كثرة حقائبً والكتب التً جعلتها فً حزمات 

اٌفادي لكً ٌدقق اسمً ان كان فً المنع ام ال ؟ بعد انتظار طوٌل نودي على الدكتور عبد االله الصائغ وسائق 

فدخلنا  وسلمنا  فما رد الجنرال تحٌتنا  وقال لً دكتور اسمك بالمنع ! التكسً لندخل غرفة المدٌر المسإول 

وسال الجنرال سائق التاكسً بنبرة وعٌد ! ح لك بعبور طرٌبٌل نحو االردن وهذا ٌعنً اننا ال نستطٌع السما

وتهدٌد ان كان ٌعرف ان اسمً فً المنع وقبض رشوة لقاء اٌصالً الى االردن ؟ فاقسم السائق انه الٌعرف 

فً ثم اخذ الجنرال ٌحدجنً وٌحملق فً وجهً وكؤنه ٌبحث !! شٌئا عنً وانه ٌرانً للمرة االولى فً حٌاته 

وخرجت ألدخن ! اعماقً عن سر أخفٌه وكانت ضربات قلبً تزداد بشكل خشٌت فٌه مفارقة الحٌاة فً طرٌبٌل 

خرجت وتنفست هواء نقٌا هو خلٌط من هواء ! واستعٌد هدوئً حتى افكر جٌدا بما ٌتعٌن علً ان اتصرفه 

والدي السٌد علً كنت وكؤننً أتوسل وبعد ان قرأت سورة الفاتحة على روح والدتً الزرقاء و! العراق واالردن 

قبل ان ٌستحصل الجنرال امرا بإعادتً مقٌداً الى بغداد ! الى امً كً تمد ٌدٌها من قبرها نحوي وتخبئنً معها 

التً لم اشارك فٌها اال من خالل لسان صدٌقً وغرٌمً الشٌخ  1991فؤنا مطلوب بسبب انتفاضة شعبان 

وبادرت ! ٌما عبد االله إنِخ السٌد محمد سبع الدجٌل اي اطلب نخوته  كاننً سمعت امً تقول! البروفسور 

بمناداة السٌد محمد وتطلبت شفاعنه  ونذرت لوجه  هلل  خروفٌن إن اطلقنً الجنرال الطرٌبٌلً كً اعدو نحو 

عندها هدأت ضربات قلبً وبردت اعماقً وغمرنً سرور الذي فرج هللا عنه ودخلت غرفة الجنرال ! االردن 

مكتب / وقلت له بلهجة آمرة صارمة هل تسمح لً ان اقرأ علٌك الكتاب الصادر من دٌوان رئآسة الجمهورٌة 

فؤخذ ٌفتل  1991تشرٌن الثانً  30المإرخ 23373نائب رئٌس الجمهورٌة السٌد طه ٌاسٌن رمضان المرقم 

: الموضوع اٌفاد ) لكتاب شواربه وٌنظر الً وهو ٌهز رأسه بالموافقة فانطلقت اقرأ على مسامعه صٌغة ا



حصلت الموافقة على إٌفاد السٌدٌن حمٌد سعٌد والدكتور عبد االله الصائغ الى تونس للمدة والغرض المشار 

كان ( الٌهما فً كتابكم اعاله راجٌن االطالع مع التقدٌر توقٌع رئٌس دٌوان الرئاسة سمٌر عبد العزٌز النجم 

وقلت له ! ربما رائحة التبغ ! رب ذنبٌها من منخرٌه لٌشم رائحة ما فٌهما الجنرال مذهوال وهو ٌفتل شواربه وٌق

ولدي الجنرال وهذا الكتاب موجه من دٌوان رئاسة الجمهورٌة الى الجهات المعنٌة ( ثخٌنة ) هذه المرة بلهجة 

ً اوال مدٌرٌة التالٌة هل تعرفها ؟ فقال لً تفضل دكتور تفضل فؤكملت المكتب المركزي للتنظٌم المهنً والشعب

حضرة الجنرال الكتاب موجه الى ثالث جهات وحضرتك تابع الى اي جهة ؟ ! األمن العامة ثانٌا الجوازات ثالثا 

) فقلت له هل قرأت عبارة دٌوان رئاسة الجمهورٌة ؟؟ العبارة بهٌئة امر واجب التنفٌذ ! فقال الجوازات واالمن 

! مالمح الجنرال بل انفرجت وقال لً دكتور ان مسإولٌتً ثقٌلة جدا فتغٌرت ( التخاذ ما ٌلزم قدر التعلق بكم 

قلت له ساخرا مسإولٌتك تحبذ لك عصٌان امر دٌوان الرئاسة ؟؟ طٌب اطلب لً السٌد طه ٌاسٌن رمضان كً 

فتجرأ الضابط ! الطائرة المغادرة الى تونس من االردن ستقلع بعد ساعتٌن وانت تبهذلنً ! ٌخلصنً من الورطة 

لصغٌر وقال دكتور ما عاش اللً اٌبهدلك سامحنا ونحن فً خدمتكم دكتور تفضل بحراسة هللا وحتى حقائبك ا

فتشجع الجنرال ونهض وبوسنً وقال لً دكتور دخٌلك سامحنً وال ترفع شكوى ! الكثٌرة سوف لن نفتشها 

بطلها وتصافحنا وركبت  كنت ال اصدق هذه المسرحٌة ذات الفصل الواحد لوال انً! ضدي انا صاحب عائلة 

سٌارتً وانطلق بً السائق بسرعة جنونٌة فقلت له على مهلك ٌاولدي فقال لً ال دكتور ارجوك لتطٌر الطٌارة 

عندها ادركت اننً مثلت الدور جٌدا وقلت له ! ضروري نسرع وانا اوصلك الى المطار فهو ٌبعد عن عمام كثٌرا 

وعبرت ! لسفر اللٌلة لتطر الطائرة فانا احتفظ بحقً  للحجز ثانٌة العلٌك لقد سد هإالء نفسً وال استطٌع ا

الحدود العراقٌة االردنٌة ونزلت فندق ماربٌت الذي احبه ونمت نوما مموها بكوابٌس الشرطة واالمن العامة وفً 

واستغرب ( اصبحت دكتوره ) المساء زارنً االستاذ بدر عبد الحق وتلمٌذتً االردنٌة وجدان عبد الكرٌم االغا 

االثنان حٌن سررت الٌهما اننً ارٌد شراء خروفٌن وحٌن قلت لهما ارٌد ان افرق لحمهما على الناس تعبٌرا عن 

شكر هللا بسالمة وصولً وكان لً ما اردت فاشترٌت خروفٌن وكلفت من ٌقوم بطقوس النذر ولم اخبر الصدٌقٌن 

 .ولكننً قرات سورة الفاتحة على روحه العبق  بدر ووجدان بموضوعً وحكاٌتً مع السٌد محمد سبع الدجٌل

 

 



 

 



 

الناقد  التونسً المعروف الدكتور ! ي بعد اسبوع  بعد وصولنا الى تونس الصائغ اوال ووصول الشاعر االستاذ خزعل الماجد

مصطفى الكٌالنً والشاعر خزعل الماجدي وعبد االله الصائغ والشاعر التونسً الكبٌر محمد الغزي فً مسجد عقبة بن نافع بمدٌنة 

 1991القٌروان دٌسمبر 

 

  :نجمة جٌم /  دٌباجة ثامنة  

ٌن جهة رسمٌة وشبه رسمٌة لً بمبلغ العملٌة الذي لم عملٌة زرع فقرتً مٌت فً عنقً وتبرع احدى وعشر

وسؤعفً القاريء الكرٌم وأكتفً بهذه  الشهادة مع ان عندي امثالها  مدونة فً مذكراتً  !! ٌكن معً عشره 

مرضت وقرر االطباء ان تجرى ( ! العودة للطٌوري المهاجرة ) او مذكراتً ( عودة الطٌور المهاجرة ) سواء 

ساعات واال سٌتعرض النخاع الشوكً للجفاف اي التلف وحٌن سالت الدكتور فرناندو دٌاز عن  عملٌة لً خالل

فضحكت وقلت له هل تقسطون المبلغ علً ؟ قال بلهجة حاسمة ! سعر العملٌة اجابنً مئة وخمسون الف دوالر 

اتضرع الى هللا ان ٌؤخذ وهكذا عدت الى البٌت جزعا ٌائسا ! ال المبلغ ٌسلم اوال  والعملٌة بعده بنصف ساعة 

كنت قبلها قد اجرٌت عملٌة القلب المفتوح فً مشفى اوك وود والضمان الصحً غطى تكالٌف عملٌة ! أمانته 

! زرع ستة شراٌٌن وكان بمكنتً ان اجري العملٌة الجدٌدة فً اوك وود دون ان ادفع من جٌبً الخاوي شٌئا 

تك فاشلة مئة بالمئة وال مفر لك من ان ٌجرٌها لك النطاسً لكن طبٌبا عراقٌا ونجفٌا تحدٌدا قال لً عملٌ

هذا الطبٌب الصدٌق  واآلثم معاً زعزع ثقتً بكل ! الذي لم تفشل بٌده اٌة عملٌة ......... المكسٌكً بروفسور 

واقدر اآلن بعد فوات السنٌن على العملٌة دون ان ٌرٌنً وجهه وهو صدٌقً كما !  شًء وزرع شكً بكل شًء 

! وساقنً بغفلتً الى طبٌب اعتٌادي جدا وعملٌته لم تنجح تماما ! عنً (  كممشن) نً اقدر انه قبض اوهم

وبكٌت على هوانً فانا علٌل وكبٌر ! المهم صلٌت ركعتً شكرا وفق نظرٌة الذي الٌشكر على مكروه سوى هللا 

والٌة ٌوتا الى والٌة مشٌغن السن وغرٌب تخلت عنً عائلتً  وقاربً فرضٌت وتخلى عنً الذٌن  جلبونً من 

ورضٌت اٌضا واقٌم لوحدي  !!  كً اكون ابا للجالٌة العراقٌة وشنوا على حربا ضارٌة فً رزقً سمعتً علمٌتً 

ولٌس ثمة عون لً وال عمل ٌقٌنً غائلة الحاجة ! فً شقة معوقٌن الٌسكنها سوى المعوقٌن والمجانٌن 

وتخلى عن االكادٌمٌون والمثقفون ! تً  ورضٌت اٌضا واٌضا ورضٌت اٌضا  وتخلى عنً الوطن وابناء مدٌن

عربا وعراقٌٌن فانا درست فً شمال العراق ووسطه وجنوبه ودرست فً لٌبٌا واالردن والمغرب والٌمن ولدي 

لكننً لم ارض حٌن خامرنً وهم ان السماء تخلت عنً وانا !! اصدقاء وطلبة الٌحصون ورضٌت اٌضا اٌضا 

انا الذي لم ٌإذ احدا فً حٌاتً كافة وانا الذي ساعدت المحتاجٌن من طلبة واصدقاء وحتى المإمن باهلل  و

وزارنً الصدٌق عقٌل ! فلماذا نسٌتنً  السماء وقد ضاقت بً االرض  ! خصوم دون ان ٌعلم احد بمساعدتً 



لً زٌارة الحسٌن الكعبً  وقال لً انهض لنزور الحسٌن الشهٌد معا ورغم اننً مشلول فقد نهضت وكان ٌقرأ 

فهدأت روحً وشكرت الصدٌق الكعبً  وفجؤة قدحت فً راسً فكرة فقررت ان  ! وانا اردد معه بخشوع تام  

ازور السٌد محمد سبع الدجٌل  وبٌنً وبٌنه تارٌخ طوٌل ولم اجلس فواصلت زٌارتً للسٌد محمد وانا واقف 

نً سرور كبٌر فتجربتً ان هذا السٌد لم ورجوته ان  ٌمنحنً بركاته فهدأت روحً  وطاب خاطري وغمر

!!   ٌخذلنً وال مرة واحدة فً حٌاتً وبعبارة ادق ان السماء لم تخذلنً كلما استشفعت السٌد محمد سبع الدجٌل 

ورب قائل ٌقول كٌف لعبد االله الصائغ وهو ناشط علمانً ورجل علم واكادٌمً ان ٌكرس الغٌبٌات فً  مقالته 

مع اٌمانً !  ن اي تعلٌق فهذه المقالة فً نظري جدٌرة بالقدح كما هً جدٌرة بالمدح هذه ؟ ولست متعجبا م

! العمٌق ان السٌد محمد سبع الدجٌل بشر الٌملك لنفسه نفعا او ضرا ولكنه اعتٌاد لقفته من الزرقاء رحمها هللا 

شرح لهم حالً واحذرهم ان فقررت كتابة بٌان للمثقفٌن عراقٌٌن وعربا ا! عودة الى شقتً وشعوري بدنو اجلً 

حالهم ان متُّ  مهمال لن ٌكون بافضل من حالً وطلبت الٌهم اسداء العون لً وكتبت لهم هاتف الدكتور دٌاز 

وكلفت فً لندن ابن الموصل البار الدكتور الفنان الكبٌر والروائً احمد النعمان الحٌالً لٌكون الناطق !! واٌمٌله 

ابن الدٌوانٌة البار السٌد صالح المحنه لٌكون مسإوال عن الجانب المالً  الرسمً باسمً وكلفت فً مشٌغن

وحٌن زارنً الصدٌق الرائع خٌون التمٌمً اشفق على عشمً وقال لً تكتب للمثقفٌن وهم حفاة مثلك ! لمحنتً 

هاديء  مثلً فحدجته بنظرة واثقة جعلته ٌعتذر لً بطٌبته ومحبته ونمت قلٌال بل اخذتنً غفوة مفاجئة فغبت

البال وكان ٌرد على التلفونات التً جن جنونها احباء زارونً وهم خٌون التمٌمً واسماعٌل محمد اسماعٌل 

وعقٌل الكعبً وسعٌد الوائلً وعبد الزهرة الحسٌنً  ومحمد فرادي وحٌن افٌق ارد بنفسً على الهواتف 

غٌر رسمٌة وفً معظم ارجاء المعمورة  وانهمرت علً رحمة السماء فتبرعت لً بالعملٌة جهات كثٌرة رسمٌة و

اول هإالء ان الطبٌب المكسٌكً خابرنً وقال لً ارفع رقم هاتفً واٌمٌلً من ! اذكر منها ما  لبث فً ذاكرتً 

بٌانك فهاتفً ٌرن بشكل متواصل واٌمٌلً اختنق وكل هإالء ٌرٌدون منً ان اخفف من ثمن العملٌة وقالوا انك 

عتبارٌة ارجوك ارفع كل ما ٌتعلق بً وانا قررت ان اجري لك العملٌة بسعر مخفف كاتب مهم وشاعر وشخصٌة ا

فماذا ترٌد ! جدا بحساب التكسات سوف اقبل منك بسبعة وعشرٌن الف دوالر بدال من مئة وخمسٌن الف دوالر 

ًَّ !! منً اكثر من هذا  الهواتف الحمٌمة    هذا التلفون كان فؤال حسنا جدا بالنسبة لً وبعد هاتف الطبٌب توالت عل

اثناء  مرض  الصائغ  كان الدكتور طارق  نجم , ٌقول  الدكتور البرفسور عبد الرضا  علً  !والمواقف الرحٌمة 

انتم تجتمعون والبرفسور )  و صرح احد الحضور بالقول  , عبدهللا مدٌر مكتب  المالكً  فً  مإتمر فً  لندن  

لذا  طلب  الدكتور طارق  نجم عبد هللا  من الحضور ان ٌكون ,  لمإتمر وصارت ضجة اثناء  ا(  الصائغ  ٌموت 

 ,  هذا  الٌوم ٌوم دعاء  من اجل شفاء  الصائغ 

انهمرت رحمة هللا هواتف ومواقف وزٌارات وسخاء وحٌن اراد االستاذ الفنان الكبٌر واراوائً ان ٌتذاكر معً 

ها اختلط علٌنا االمر وتذكرنا الذي تذكرناه وحزنا الننا نسٌنا االسماء الكرٌمة التً ٌتعٌن علٌنا رفع الشكر الٌ

مكتب خادم : اسماء كرٌمة اخرى التقل حمٌمٌة وسخاء عمن ذكرناهم  وكتبنا معا هذه االسماء واالجهات 

الحرمٌن الشرٌفٌن ثم االستاذ فخري كرٌم رئٌس مإسسة المدى ثم الدكتور ابراهٌم الجعفري رئٌس وزراء 

ثم متحدث باسم السٌد جالل الطالبانً !! ذاك كلمنً بنفسه وبكى ثالث مرات وهو ٌصغً الى حدٌثً  العراق عهد

رئٌس جمهورٌة العراق ثم متحدث باسم السٌد مسعود بارازانً رئٌس اقلٌم كوردستان ثم بلغنً اٌمٌل من 

د عبد السالم البزاز رئٌس االستاذ عبد االله النصراوي زعٌم الحركة االشتراكٌة العربٌة ثم اعلن السٌد سع

مإسسة الزمان تخصٌص عدد من جرٌدة الزمان للتعاطف مع محنتً وتبرع بالعملٌة ثم خابرنً الدكتور طالل 



عبد الرحمن متحدثا باسم السٌد عماد الخرسان رئٌس مشروع اعمار العراق ثم خابر السٌد الدكتور طاهر البكاء 

ٌل مستعجل من السٌد شاكر حامد إعالمً فً محطة بً بً سً ٌعلن وزٌر التعلٌم العالً السابق ثم وصل اٌم

ثم تلفون من السٌد الحقوقً سالم الٌاسري حفٌد الزعٌم سٌد نور الٌاسري لٌتبرع بثمن ! تبرعه بثمن العملٌة 

اذ الروائً العملٌة ثم اٌمٌل من االستاذة فاطمة اللواتً دولة االمارات العربٌة تعهدت بالتبرع استجابة لبٌان االست

الكبٌر جمعة الالمً ثم هاتف واٌمٌل من االستاذة نوال الٌوسف  مدٌرة موقع سعودٌات نت واخبرتنً انها 

وضعت رقم حساب السٌد صالح المحنة فً موقعها لجمع ثمن العملٌة ثم هاتف من الدكتورة مروة الفارسً 

ٌان من الدكتور صادق البالدي طلب فتح صندوق احدى طالباتً فً لٌبٌا تعلن تبرعها بثمن العملٌة ثم  اٌمٌل ب

! على عجل لتدبٌر ثمن العملٌة ثم اٌمٌل من السٌد محمد ناجً ٌطمئننً فٌه بان كل شًء سٌكون على ما ٌرام 

ثم بٌان  صادر من الدكتور رائد فهمً عضو اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً رئٌس تحرٌر مجلة الثقافة حول 

قفٌن الدٌموقراطٌٌن االسراع بتدبٌر مبلغ العملٌة قبل فوات االوان ثم الدكتورة ربٌعة مقبل محنتً وطلب الى المث

تلمٌذة الدكتور عدنان الظاهر خابرتنً من بارٌس وهً تنشج وقالت انها تتبرع بالعملٌة ولن ٌمنعها  عسر حالها 

ا ستبٌع اعضاء من جسدها الشرٌف ثم االستاذة سمٌرة الزٌادي ناشطة فً مشٌغن قالت لالستاذ محمد فرادي انه

لتوفٌر ثمن عملٌة الصائغ ثم الشاعرة والناقدة الفنٌة والناشطة ! للمرضى المحتاجٌن الى اعضاء بشرٌة 

المندائٌة المعروفة االستاذة راهبة خضر الخمٌسً كتبت رسالة الى سفٌر العراق فً واشنطن االستاذ سمٌر 

على عجل وتقسم له بشرف العراقٌات انها ستجمع المبلغ من زمٌالتها  الصمٌدعً تدعوه الى دفع مبلغ العملٌة

ورفٌقاتها وتسدده للدولة ثم الشاعرة بلقٌس حسن السنٌد طلبت رقم هاتف عبد االله الصائغ على عجل او تلفون 

ائغ صالح المحنه فقد قرر المإتِمرات  وضمنهن وزٌرة الهجرة مخاطبة الدولة العراقٌةعلى عجل  النقاذ الص

باقصى السرعة ثم ضمد شهد السماوي وزوجته فً مشٌغن باعا بٌتهما الوحٌد بنصف قٌمته وجلبا المبلغ مئة 

اشعر اننً اتعبت القاريء بقائمة االسماء التً لم ! وخمسون الف دوالر بكٌس ازبال  الى شقتً وهما ٌبكٌان 

رها الدكتور احمد النعمان بوصفه الناطق تنته بعد ولسوف اضع بٌن عٌنً القاريء قائمة باالسماء التً شك

الرسمً عن محنتً عهد ذاك وتتضمن اسماء األساتذة الذٌن  هبوا هبة رجل واحد النقاذ حٌاتً قبل فوت األوان  

بما تبرعوا من المال كالً او بعضاً او  بما كتبوا او بما بذلوا من جهود لتسرٌع موقف مجلس الوزراء او مكتب 

هاتفوا السلطات او بما استصرخوا لتكوٌن رأي عام بحٌث اطلقت الصحافة على وقفتهم الى رئٌس الجمهورٌة ف

الفرٌق * األستاذ احمد عبد الزهرة الكعبً* األستاذ احمد الشمري: جانبً ثورة المثقفٌن العراقٌٌن المغتربٌن 

إلتحاد الدٌموقراطً العراقً فً ا* مجلة الثقافة بارٌس *  احمد كاظم ابراهٌم ممثلٌة العراق فً األمم المتحدة 

األستاذ ابراهٌم الخٌاط ممثل * األستاذ ابو علً الركابً ممثل حزب الدعوة * االستاذ فائق العقابً *  امرٌكا 

االستاذ جاسم * األستاذ ادٌب كمال الدٌن * الدكتورة بٌان االعرجً * الدكتور صاحب الحكٌم * اتحاد االدباء 

األستاذ * موقع انكٌدو *   موقع ارض السواد * األستاذة إٌفٌن رمزي دزئً * بصٌر ألستاذة إٌمان* المطٌر 

الدكتور سلٌم الحسنً األستاذ إٌاد * األستاذ امٌر العطٌة * األستاذ اسماعٌل محمد اسماعٌل * أسامة العقٌلً 

ابناء الجالٌة العراقٌة فً  *اإلتحاد الكوردستانً * األستاذ آرت روسٌل * األستاذ انور عبد الرحمن *الزاملً   

األستاذ احمد مهدي * األستاذ احمد الٌاسري * األستاذ احمد رجب * األستاذ إبن العراق * موقع كتابات * مشٌغن 

ألستاذة باسمة * األستاذ امٌر السٌد جواد الحلو *  االستاذ ماجد الرٌس * األستاذ أفضل الشامً  *  الٌاسري 

منظمة * األستاذ بهاء الدٌن البطاح * األستاذة بلقٌس حمٌد السنٌد * رلمان العراقً موقع الب* ودٌع  الجمٌلً 

األستاذ * األستاذة علٌاء النصاري * البٌت العراقً المشٌغانً * الدكتور بهجت عباس * بنت الرافدٌن البابلٌة 

األستاذ * االستاذ جاسم المطٌر * الدكتور تٌسٌر عبد الجبار اآللوسً * البٌت العراقً االوربً * إٌاد الزاملً 



* األستاذ جاسم المعموري * األستاذ جبار الشرٌفً * األستاذ جمعة الالمً * جعفر السٌد حمزة الموسوي 

موقع الحالم * االستاذ  زهٌر الدجٌلً * موقع جٌران * األستاذ جواد السٌد كاظم القابجً * االستاذ جعفر الجشً 

الدكتور  حسٌن * االستاذ حمٌد الموسوي* الدكتور طارق نجم العبد هللا * حمدانً األستاذ  حامد ال* بغد افضل 

* االستاذ حسن موسى  * الحركة االشتراكٌة العربٌة * حزب االمة العراقٌة* األستاذ حمٌد مراد * ابو السعود 

* اذ حٌدر الجبوري األست* األستاذ حٌدر الٌاسري * األستاذ حمزة الجواهري * األستاذ حلٌم كرٌم السماوي 

األستاذ خٌون التمٌمً *برنامج خلً انسولف ( * نخلة تمر ) االستاذة  خالدة حافظ * األستاذ خالد حوٌس الدوري

* األستاذ داوود الحسٌنً *  الدكتور عبد العزٌز التمٌمً ( * ابو سرمد ) األستاذ داوود ٌلدا* األستاذ دانا جالل* 

* الدكتورة  رشٌدة فروجً مكعاش *الدكتور رائد فهمً * األستاذة رشا فاضل  *األستاذة راهبة خضر الخمٌسً 

مإسسة * األستاذ زهٌر كاظم عبود * األستاذ زهٌر الزبٌدي * اللواء رٌاض آل شلٌبة  * األستاذ رزاق الربٌعً 

األستاذ * الزٌادي األستاذة سمٌرة * األستاذة سمٌرة مراد الفٌلً*  االستاذ سرمد عقراوي * الزمان االعالمٌة 

*  موقع سعودٌات نت * األستاذ سعد البزاز*االستاذ سعٌد عبد الهادي * موقع صوت العراق * سعد جاسم 

جرٌدة شمس * شبكة اقالم  ثقافٌة *  الدكتور شاكر محمد زٌارة * الدكتور سٌار الجمٌل * األستاذ سالم الٌاسري 

* الدكتور صاحب العكاٌشً * الدكتورصادق البالدي * غانٌة جرٌدة شمس الحرٌة المشٌ* العراق المشٌغانٌة 

*   الدكتور صبري مسلم * األستاذ صباح الرشٌد * األستاذة صبا محمد طالب البوسطجً * األستاذ صالح محنة 

* االستاذ عماد الَكاصد * الدكتور صفاء المٌاحً * األستاذ صباح محسن كاظم* األستاذ صباح محسن جاسم 

*  االستاذ قٌس قره داغً * األستاذ طاهر الخزاعً * األستاذ طارق عبد السادة  الوادي *  الح حسناألستاذ ص

األستاذ * االستاذ عباس سمٌسم * األستاذ عامر جمٌل * األستاذ عادل القاضً * الدكتور طالل عبد الرحمن 

األستاذ عبد الحلٌم * ٌم الرفاعً األستاذ عبد الرح* األستاذ عبد الستار نور علً * عباس عبد الوهاب جمعة 

* األستاذ عبد االله النصراوي* السٌد  علً القطبً  ( *  أبو أثٌل ) األستاذ عبد الزهرة الحسٌنً * علً الشاعر 

ألستاذ * موقع عراق الكلمة * األستاذ عٌسى حسن الٌاسري* األستاذ عبد النبً بزي* الدكتور عقٌل الناصري 

الدكتور عبد * األستاذ عدنان رضا الفٌلً * األستاذ عقٌل ابو داٌم الكعبً * عقٌل القفطان  األستاذ* عالء الزٌدي 

األستاذ فائق * األستاذة غادة كسار االعظمً * األستاذة  علٌاء األنصاري  * األستاذ علً رشٌد * المطلب السنٌد 

* األستاذ فإاد مٌرزا  * ور فإاد النجار الدكت* األستاذ فالح حسون الدراجً*  األستاذ فاروق صبري * العقابً  

األستاذ * األستاذ فالح السوٌدي * األستاذ فالح السٌد كاظم الصائغ * فضائٌة الفٌحاء * األستاذ فخري كرٌم 

* االستاذ كاظم القابجً *  الدكتوركاظم حبٌب * األستاذ قٌس قرة داغً * األستاذة فٌنوس فائق * فٌصل لعٌبً 

األستاذة لمٌاء * األستاذ لطٌف االسدي*األستاذة  لطفٌة الدلٌمً * األستاذ كمال سبتً * افة األستاذ كرٌم كط

مجلس اتحاد الكتاب والصحفٌٌن * مإسسة المدى * األستاذ ماجد عزٌزة ( * جرٌدة الصباح البغدادٌة)نعمان 

األستاذ مالوم ابو * اب العرب اتحاد الكت* األستاذ مهدي قاسم * االستاذ محمد شنان *  العراقٌٌن فً المهجر 

األستاذ محمد *  األستاذ سعد سلٌم الصائغ *  األستاذ محمد رشٌد * األستاذ مثال اآللوسً * رغٌف

* الدكتور مإٌد العابد الحسٌنً  *األستاذ موسى الخمٌسً* األستاذ محمود الوندي* األستاذ محمد ناجً *فرادي

األستاذ محمد شٌخ كاظم * الدكتور محمد علً الصائغ *  بط الجٌالوي األستاذ محسن سا* األستاذ مٌخائٌل ممو 

األستاذ * األستاذ نبٌل روماٌا * األستاذة نادٌة فارس  * األستاذ ناجً عقراوي *  الدكتور منذر الفضل * العادلً 

االستاذ نزار *  األستاذة بٌرزاد شعبان * األستاذة نجالء المطري * األستاذ نجم عذوف* ناصر الطرٌحً االسدي 

األستاذة نورا الصائغ * األستاذة نوال الٌوسف *  االستاذة نضال سلٌم الصائغ  * األستاذ نشؤت المندوي * حٌدر 

األستاذ * مإسسة الهدف الثقافٌة  * الدكتور هاشم احمد * األستاذ هادي الحسٌنً * األستاذ نوري عبد هارف * 



االستاذ وداد * جرٌدة الوحدة البغدادٌة * األستاذة وئام مال سلمان *  االستاذ هٌثم الموسوي * هشام عقراوي 

األستاذ ٌوسف ابو * االستاذ ٌاسٌن النصٌر  * األستاذ وهاب الهنداوي * الدكتور ولٌد ناجً الحٌالً *  فاخر

 .الفوز 

 تكاثرت الظباء على خراش    فما ٌدري خراش لمن ٌصٌد 

ٌغن اقناع سٌل المتبرعٌن بان اجور العملٌة دفعت وسلم المبلغ الى وبات هم السٌد صالح المحنه فً مش

المستشفى وان دولة الدكتور ابراهٌم الجعفري رئٌس الوزراء وقتها اوصل الً  مبلغ العملٌة خالل اربع  ساعات 

ل فقط بؤن خابر السٌد افضل الشامً فً مشٌغن  وهو صدٌقً وقال له اذهب الى شقة عبد االله الصائغ وتكف

كان ! فزارنً السٌد افضل الشامً وقام بالواجب ! بدفع اي مبلغ ٌتصل بالعملٌة وصحته وٌصلك المبلغ الحقا 

وللمثال فقط فان الدكتور طاهر البكاء وزٌر ! المتبرعون ٌغضبون حٌن ٌعتذر السٌد المحنة عن قبول تبرعاتهم 

ال له لماذا رفعت رقم حسابك من الجو وانا ارٌد سداد التعلٌم العالً والبحث العلمً السابق خابر السٌد المحنة وق

مبلغ عملٌة الصائغ فقال له لقد دفع المبلغ الى المستشفى ولم نعد محتاجٌن للنقود فؤصر الدكتور البكاء ان ٌدفع 

 المبلغ حتى استعان بً السٌد المحنة وقال لً ان الدكتور البكاء غٌر مقتنع بكالمً وهو قلق علٌك بحٌث قرر ان

ٌدفع المبلغ المرصود لعملٌته هو وٌضعه فً حساب عملٌتك وهكذا كلمته واستحلفته ان ٌقبل اعتذارنا وقبل 

هناك امثلة مذهلة عن اندفاع الناس حتى من ال اعرفهم ولم أرهم بحٌث علق االعالمً الكبٌر ! االعتذار بعد ألي 

ون الموسوي ان حب الناس للصائغ وتجاوبهم معه االستاذ فائق العقابً وهو ٌمتدحنً وٌمزح  قال للدكتورة مٌس

(  كذا !) بهذه السرعة والحمٌة فً كل محنة تصٌبه له معنى واحد هو أن عبد األله الصائغ ٌمتلك باسوٌرد هللا 

خوٌه بثواب بً  ) وخابرتنً الشاعرة المعروفة االستاذة وئام مال سلمان  وهً عزٌزة على قلبً وقالت هازلة 

خوٌة آنً عندي نفس مرضك واخطر منه  شو ما أحد ! الزرَكة وٌن راح إتودي فلوس المتبرعٌن   -جدتً  -بً

 ( . شنو انته جاي تجمع خمس جدك ؟ ! إتبّرع لً بدوالر  واحد  

 



 

 

 



 

ومسك المقالة هو  ترحٌبً  باي وجهة نظر تدحظنً وتهاجمنً ولن اتذمر او اشكو  او أتصامه او أتعامه فرحم 

ًَّ عٌوبً   اننً افٌد  من المقاالت التً تقدح عملً  اكثر من المقاالت التً تمدحه  وطرٌقتً!! ! هللا امرأ أهدى ال

وبودي ان اكتب !!  ولست متنطعا فً قولً  هذا وٌشهد لً فً ذلك رفاقً و اصدقائً وتالمذتً وزمالئً  ! 

 ! ت قصٌدة  وفاء وحب فً  السٌد محمد بن علً الهادي علٌهما السالم  فاضٌفها الى دٌوانً غنٌت ألهل البٌ

 

 عبد االله الصائغ فرجٌنٌا استاذ كرسً 
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