
 لقاء مع قداح عراقً

 

 ثائرة شمعون البازي

سمته  , هذا القداح ٌمٌل للهدوء وللسالم, عراقً لٌعطر صفحتً لهذا الٌوم سرت أبحث عن زهرة قداح

 ,ة حد القداسةٌحترم المراء, التكلف عمره زاده وقارا تجمل بأروع الصفات الرجولٌة البساطة وعدم

فاجابنً أنا  سألته أٌن أنت من الوسط الثقافً؟. ٌطالب بحقها وكانها جزءا منه, ٌكتب لها ٌشجعها

 !!تواضع منه فٌاترى هل هذا. أعتبر نفسً ذلك المثقف الذي ال ٌؤثر فً الوسط الثقافً

 .بك رفعت نافع الكنانً فأهال وسهال...ضٌفً هو أبن قضاء العزٌزٌة من محافظة واسط 

 

هل لنا أن ...تمتنع عندما ٌسألك أحدهم أن ٌقدمك فً محاورة قبل البدأ بحوارنا قلت لً كنت: البازي

 السبب؟ نعرف

واالدب  والعلم لهم باع طوٌل فً عالم الثقافة او مفكرٌن المحاورة غالبا ما تتم مع كتاب معروفٌن /ج

وانا .... طوال سنٌن مدٌدة  العلم والمعرفةمن  لغرض االطالع على ما تكتنز افكارهم ورإاهم من فٌض

السنوات فً هواٌة اسمٌها الكتابة او شئت ما قلت انها خواطر ومالحظات ال ترقى  المبتدأ منذ بضع من

اخرى تكبٌر  الكتابة بمعناها الواسع ثم من طبٌعتً اننً ال احب ان اخذ اكثر من حجمً او بعبارة الى

 وإال مارأٌك إنت؟. فٌها حجمً اكثر من الحقٌقة التً انا

قد أختلف معك فٌما قلت ألنً أؤمن أن لكل إنسان له دور ومادمنا قد خضنا عالم العلم : البازي

والمعرفة وأستطعنا أن نتسلح بسالح الثقافة ودخلنا مضمار الكتابة فأقول جمٌل هو أن نلقى الضوء 

وفً النهاٌة سنجعل المتلقً ٌتعرف  معروف أو فً بداٌة المشوار/ على أي شخصٌة أن كانت معروفة 

http://alnoor.se/author.asp?id=804
http://alnoor.se/author.asp?id=804


فبالنهاٌة االهدف من الحوار هو للتعرٌف بالشخصٌات والكشف عن   .على هذه أو تلك الشخصٌة

 .نفسٌاتها ومكانتها ومستوٌاتها الثقافٌة والفكرٌة واالجتماعٌة وفً تقدٌم األحداث فً صور معٌنة

هً مدٌنة الكوت التً من سماتها أنها محاطة معلوماتً تقول أن مركز محافظة واسط الحالً : البازي

 سؤالً بماذا تمٌزت الكوت ؟...والجنوب بالمٌاه من ثالثة جهات من الشرق والغرب

العراق وتمثل نقطة التقاء جهاتة  مدٌنة الكوت تتمٌز بموقعها الجغرافً الفرٌد ، فهً تتوسط خارطة  /ج

فً عام   (حصار الكوت... )ثالث جهات  االربع، وتعتبر شبة جزٌرة الحاطتها بنهر دجلة من

العثمانً نظٌرة البرٌطانً فً الحرب العالمٌة  اهم حدث تارٌخً حٌث حاصر الجٌش 1111/1111

برٌطانً  0000الف قتٌل منهم 13000البرٌطانٌة اكثر من  االولى ولقنة هزٌمة قاسٌة تكبدت القوات

نهم فً المقبرة الخاصة باالنكلٌز والتً مازالت وتم دف( وجنسٌات اخرى باعتبار ان الجٌش ٌضم هنودا)

 هناك معلم اقتصادي وسٌاحً... ٌمٌز المدٌنة المدٌنة والتً تعتبر موقع او اثر سٌاحً  باقٌة فً وسط

... والدجٌلة  لغرض حصر المٌاة وتوزٌعها لنهري الغراف  1131وهو سدة الكوت التً انشؤت عام 

وكان ٌمثل حقبة تارٌخٌة مجٌدة  الذي انشؤ فً العهد الملكً( شهٌرسجن الكوت ال)وهناك معلم اخر وهو 

السجن من ذكرٌات ومواقف وطنٌة أرخت  لالحزاب الوطنٌة وخاصة الشٌوعٌٌن لما احتوت جدران هذا

اقتصادي انشؤ فً زمن الزعٌم الخالد عبد الكرٌم قاسم وهو  وتتمٌز المدٌنة بمعلم. لتارٌخ العراق الحدٌث

والقطنٌة والذي كان لة االثر الكبٌر فً النمو االقتصادي لهذة المدٌنة وتشغٌل  ت النسٌجٌةمعمل الصناعا

زراعٌة  اضافة ان للقطاع الزراعً وما تملكة من مشارٌع. كبٌرة من المواطنٌن من كال الجنسٌن  اعداد

تعتبر من  والتً عدٌدة فً مناطق مختلفة من المحافظة هو ما ٌمٌز اقتصادها وخاصة زراعة الحبوب

وفرادة فً كثرة وتنوع وغزارة  وللكوت شهرة ومٌزة. المحافظات الكبٌرة االنتاج على مستوى البالد 

  . ٌقولون اسماكها ، واسماك الكوت اشهر من نار على علم كما

وعند تواجدي  , العزٌزٌة لري حٌث كان ٌعمل مهندسا 1991ـ1991عام  كنت برفقة زوجً: البازي

فقد وجدت فٌها خلٌط من القدامة . بممٌزات خاصة نعتز بها ضاء العزٌزٌة تمٌزتهناك وجدت أن ق

 أحسست ببساطة, وجدت جمال وبساطة فً أزقتها, والحدٌثة والحداثة كالمساكن القدٌمة

  تركت فً نفسك من ذكرٌات؟ وماذا...حدثنا عنهالك أن تسؤالً هل ...ناسها

سمٌت بهذا االسم تٌمنا بالسلطان . بٌن بغداد وواسط تقع مدٌنة العزٌزٌة فً منتصف الطرٌق/...ج

الذي ٌمثل تارٌخ بناء المدٌنة ومن اوائل  1013  قبل العام  سكنها اجدادي ... العثمانً عبد العزٌز 

المدٌنة التً ولدت فٌها ورأٌت النور فوق ادٌمها وترعرت .. المدٌنة القدٌمة وبنوا مساكنها   الذٌن شٌدوا

... تغفو بؤمان على ضفة نهر دجلة الخالد  كعاشقة   راتها والتً احبها واعتز بها وأشبههابٌن ازقتها وحا

تلفها وتحٌطها اشجار النخٌل والفواكة المثمرة   كانت فً االربعٌنٌات والخمسٌنٌات اشبة بحدٌقة كبٌرة

والٌوم ... الزهوروشجٌرات الزٌنة المختلفة ، وتتوسط سوقها الرئٌسً حدائق غناء فٌها انواع الورود و

وبجهود فالحٌن ال ٌتعدى  التً كانت تدار بامكانٌات بسٌطة  ٌتحسر اهلها على تلك الواحات الخضراء 



  ٌمتاز اهلها وناسها بالمروءة والكرم والشهامة اضافة لثقافة اهلها   ...  اصابع الٌد الواحدة   عددهم

مًدنٌة بالرغم من ارثها العشائري التً تنتمً بصفة التَحضر وال  وتمٌزها عن كثٌر من المدن االخرى

خاصة اذا ما عرفنا ان المدٌنة وما جاورها من مناطق تابعة لها تسكنها عشائر شَمر التً نزحت  ... الٌة 

لم تحصل فٌها حوادث عنف او ...... الٌها من جزٌرة العرب قبل اكثر من قرنٌن ونصف من الزمان 

كان وما ٌزال السالم   ..والتفرقة والطائفٌة   ر المسالمٌن ونبذهم للعنفتهجٌر طائفً بسبب اهلها االخٌا

وهناك مٌزة تتمٌز بها هذة المدٌنة   الصفة الممٌزة لهذة المدٌنة على مستوى العراق والتآخً والمودة ، 

 ٌبقى وٌستقر فٌها بعد التقاعد مهما كان طٌفة  وهً ان كل موظف ٌنقل الٌها من مدن العراق االخرى

ٌملكون حسن  واصحاب نخوة وشهامة ،   وفً ذلك داللة واضحة على ان اهلها كرام  ... ولونة 

لم استطٌع مفارقتها والرحٌل عنها طوال سنً عمري التً . المعشر الطٌب واحترام الضٌف واكرامة 

 .انها كٌانً وهوٌتً التً اعتز وافتخر بها ... تعدت الستٌن 

 ماذا عن طفولتك؟ نافع الكنانً  رفعت: البازي

صغري وعلى درجة من  لكننً كنت شقٌا فً... برغم الهدوء والوداعة الذي اتصف بة الٌوم  /ج

  هذا العقل والهدوء اٌن كان فً الصغر االن عندما ٌرانً كبار السن ٌقولوا سبحان  ...الشراسة والعنف 

االعظمٌة منطقة النصة وهناك  محمد الخضر فً جدي تصوري فً العطلة الصٌفٌة نذهب الى بٌت ، !! 

فكنت انتهز الفرص ... بالشجاعة والشقاوة  ولٌس االعظمٌة  بٌت الصفرة مشهورٌن على مستوى بغداد

رأسة وتدمٌة وٌثور ( تشق ) على عٌنة او ارمٌه بحجارة تفشخ ( لكمة  ) الضرب من فً سنً بوكس

 وفً!!! لكننً اهرب لبٌت جدي واختفً للبحث عن من فعل هذا بابنهم لكً ٌقطعوه ،  ابناء الصفرة

ثائرة هذا ما  تصوري ست... الصباح الباكر نسافر خفٌة للرجوع الى العزٌزٌة وهكذا كل عطلة صٌفٌة 

المرحلة ابدا انهم طٌور  علما ان ابنائً لم ٌمروا فً مثل هذة.... كان ٌفعله محاورك فً الصغر 

   . ودٌعة هادئة

 معٌنة معهم؟هل هناك من ذكرى : البازي 

وٌخصهم وطرح  اما عن الذكرٌات عنهم فانا اعتبرهم اصدقائً نتحاور فً كل شٌئ ٌخصنً   /ج

لً التوجد هناك فواصل بٌننا  استمع لهم وٌستمعوا...   االراء والفكر مستمرة منذ طفولتهم ولحد االن

عة الغٌروالعمل بهة احثهم على مسا ... ال اتدخل فً خصوصٌاتهم...   تمنعنا من بحث اٌة مشكلة

عندما بدا القوات االمرٌكٌة بالدخول للعراق  2003 تصوري فً نٌسان... واخالص فً مواقع عملهم 

معظم االطباء والطبٌبات اال وغادروا المدٌنة وبقت ابنتً الدكتورة  ووصلوا الى مدٌنة العزٌزٌة لم ٌبق

فً صالة الوالدة والعملٌات وهذا الموقف تإدي واجبها فً معالجة النساء وخاصة  شٌماء فً المستشفى

 لها وٌذكرة اهالً العزٌزٌة مسجل

 أحد من المقربٌن؟  أو هل تأثرت بالوالد أم الوالدة :البازي



مختارا للعزٌزٌة منذ الخمسٌنٌات  رحمة اللة كان تاجرا معروفا اضافة لكونة  والدي الحاج نافع /ج

كان ذات توجة فكري ٌساري وانتخب سكرتٌرا  ... لكنانٌةوشٌخ عشٌرة بٌت خضر ا  ولغاٌة الثمانٌنات

ومن الشخصٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة البارزة   1110تموز  14 لمنظمة الشبٌبة الدٌمقراطٌة بعد ثورة

 وتم اعتقالة( الحقٌقة كما عشتها ) النضالٌة فً كتاب المفكر االستاذ جاسم الحلوائً  وتم التطرق لمسٌرتة

  شباط االسود 0تعرض لالعتقال والتعذٌب القاسً بعد انقالب ..   ة السٌاسً والفكريعدة مرات لنشاط

اتذكر فً   .االخرٌن  تعلمت منة الكرم واالمانة والشهامة والشجاعة وحب الناس وخدمة... 1113

  اعندها قضٌة مع زوجها او اهله  التً ( الًدخٌلة) الصغر كان بٌتنا تودع فٌة النساء المحجوزات او 

نحمد اللة على هذة )   لشرف و حقوق الناس الداخلٌن نظرا لسمعة بٌت الحاج نافع المختار وحفظهم

... قبل المال واالمالك   وخدمة عشٌرتً  محبة للناس واحترامهم لقد اورث لً( والسٌرة   السمعة

   . وخاصة كبار السن عند لقاءنا معهم حالٌا  وٌذكرنا الناس بها

حمدٌة محمد الخضر الكنانً انسانة   والدتً رحمها اللة الحاجة محمد الخضر الكنانً حمدٌة  الحاجةو

الناس  كانت تحب... تحمل من الثقافة الشٌئ الكثٌر، مإمنة حد الزهد متدٌنة بنقاء ال ٌوصف  رائعة

لمحتاجٌن على مساعدة ا وتحمل الحب واالحترام والمساعدة لكل افراد العشٌرة واالقرباء وتعمل  بالوانهم

تهدي ثواب قراءتة للناس المقطوعٌن  مرة وكانت 211  ختمت القران الكرٌم... والفقراء واالرامل 

وتمتلك عدد كبٌر   كانت قارئة جٌدة للكتاب  ٌتعلموا القراءة والفقراء والذٌن لم  الذٌن لم ٌوجد لدٌهم ابناء

ٌَم من الكتب التارٌخٌة وحصتً منها العدٌد من تلك الكتب التً   ةواالجتماعٌة والدٌنٌة والمصحاف الق

المرحوم محمد  علما بانها لم تكمل دراستها بالرغم من ان والدها  بعضها قبل اكثر من سبعٌن سنة طبع

بالوظٌفة لحٌن التقاعد بداٌة العهد  الخضر افندي كان موظفا خدم بداٌة انشاء الدولة العراقٌة واستمر

كانت والدتً   ...كانت مقرا لدوائر وزارة الداخلٌة اٌة القشلة عندماالجمهوري واذكر زرتة مرة فً بن

فً تجرد ونكران ذات عجٌب وكانت تجبرنا فً اغلب اللٌالً لتفقد    تتفقد العوائل الفقٌرة وتساعدهم

اضافة لذلك كانت تإمن بحرٌة وحقوق المراة وعلمتنا ان نحترم ... والمعوزٌن  االرامل والمرضى

   ....   مصدر تقدم المجتمع واستقرار العائلة النها المراة

تطلق كلمة االفندي على الرجل  ) رحمهم اللة  اجدادي من والدي ووالدتً محمود افندي ومحمد افندي

كانوا موظفٌن فً العهد العثمانً ( والملكً  الذي لدٌة وظٌفة او مركز مرموق فً العهد العثمانً

وتنقلوا فً كثٌر من مدن العراق بناءا على ما تقتضٌة  مهوريواستمرت خدمتهم للعهد الملكً والج

وكانوا ٌمتلكون ثقافة   الى الكوت الى النجف الى بعقوبة ومدن اخرى  الوظٌفة من بغداد الى العمارة

 لرجاحة عقلة وافقة( العارفة ) اجتماعٌة متمٌزة وكان ٌطلق على جدي محمود افندي  واسعة ومكانة

لوظٌفتة من  وكان اضافة  ن ود ومحبة لالخرٌن وقضاء احتٌاجاتهم وفض مشاكلهمالواسع وما ٌحملة م

 ( للعلم والدي ووالدتً ابناء عمومة. ) محبً وهواة تربٌة الخٌول 



ابناءها على سلك طرٌق العلم لخدمة  عائلة تحب العلم والثقافة وتربً علمت أنك من: البازي

 ذلك؟ حققتم وهل...مكٌف ذلك ومن كان المشجع األول لك...البلد

اجدادي كانوا موظفٌن خدموا الدولة  العائلة لها تارٌخ مع الوظٌفة وخدمة العراق ، وسبق ان قلت بان /ج

والموظف ...   كان موظفا فً الدولة العثمانٌة بل ان جدي محمود الخضر  1121العراقٌة منذ قٌامها 

والشخصٌة االجتماعٌة   العلم والثقافة م ٌكن ٌحمل الوظٌفة ان ل قدٌما ، ما هو المعٌار الذي ٌإهلة لنٌل

 واستلمها والدي من االباء فً بذل كل الجهود فً وضع نفسة قدوة لبناء مشروع ثقافً ... المرموقة

سلسلة متواصلة من  اعتقد انها... وعلمً من خالل اكمال ابناءة وبناتة دراساتهم الجامعٌة والعالٌة 

  قالعطاء والبذل لخدمة العرا

األشخاص ممن اثروا فٌك ؟ هل لك ان تذكر لنا تلك  رأٌت فٌك الوفاء واالخالص لبعض :البازي

 دورهم؟ وماهو الشخصٌات

اكملت دراستً االبتدائٌة والثانوٌة فً العزٌزٌة وتتلمذت على اٌدي اساتذة اجالء مثل المرحوم  /ج

المعروف الناقد فاضل ثامر اطال اللة فً  االستاذ االدٌب ٌوسف نمر ذٌاب مدرسا للغة العربٌة واالستاذ

هٌئة القانون واالقتصاد قسم _  عمرة مدرسا للغة االنكلٌزٌة واكملت الدراسة الجامعٌة فً جامعة البصرة

شرٌف الشٌخ والدكتور علً الشٌخ الساعدي والدكتور عبد االمٌر   االقتصاد وكان من اساتذتً الدكتور

وكان اساتذتً فً المعهد   لخٌاط والدكتور عبد الرضا الطعان وغٌرهمارحٌمة العبود والدكتور كمال ا

القومً للتخطٌط الدكتور ماجد خوشٌد والدكتور بدٌع القدو االستاذ المشرف على بحثً والدكتور عصام 

الذي كان من االوائل االذكٌاء فً   حوٌش وزمٌلً فً الكلٌة صدٌقً العزٌز الدكتور سامً متً بولص

 .. الكلٌة 

واللة انحنً امامهم باجالل وخشوع واقبل اٌادٌهم ... تصوري سٌدتً كلما راٌت احد من اساتذتً القدماء 

 .الَخٌرة التً افنت سنوات عمرها فً تعلٌمنا واكمال بناء شخصٌاتنا بكل اخالص وتفانً 

   وماهو عملك الحالً؟ ...حدثنا عن الخلفٌة العلمٌة: البازي

 1111 - 10جامعة البصرة    بكالورٌوس اقتصاد  /ج

 1100  المعهد القومً للتخطٌط   دبلوم عالً فً تخطٌط التنمٌة     

باحث ) وكان عنوانً الوظٌفً ...   كنت مدٌرا لفرع الجهاز المركزي لالحصاء فً قضاء الصوٌرة

فً تلك   بعد ان اٌقنت ان العمل الوظٌف1110ًومن ثم احلت نفسً على التقاعد فً نٌسان   (اقتصادي 

وكذلك لكثرة االعباء المالٌة .... للبلد   المرحلة اصبح ال ٌمثل طموحً وال ٌمكن لً ان اقدم شٌئا نافعا

البنات االربعة فً تلك الفترة طالبات فً جامعة بغداد جمٌعهن بسبب  كانت ترهقنً بسبب ان  التً



تقارب اعمارهن وٌتطلب ذلك بذل جهود مضنٌة التمام مسٌرتهن الدراسٌة ذات التكالٌف الباهضة 

للعمل فً تجارة المالبس  لذلك اتجهت ... وخاصة ان تلك الفترة كانت بداٌة الحصار الظالم على العراق 

تمتلكة العائلة واعتبر هذا العمل مطابق نوعا ما مع االختصاص الدراسً النة  زراعً  وادارة مشروع

 ٌصب فً خانة علم االقتصاد

 السر وراء ذلك؟ ما...عندك وتحاول دائما ان تشجعها  ة مكانة خاصةأأرى أن للمر :البازي

االرض ان قضٌتها ال ه ى هذاالنسان عل ة هً الحٌاة وبدون هذا الكائن اللطٌف ال ٌمكن ان ٌحٌاأالمر /ج

ة ال ٌمكن اختصارها فً مجرد سن أحقوق المر ... ٌمكن ان نفصلها عن مجمل قضاٌا الشعب العراقً

التقالٌد البالٌة البطالة التحرش الجنسً   تتعرض لها منها الجهل قوانٌن لصالحها هناك مشاكل عدٌدة

ل االرامل والمطلقات والعوانس وما ٌستوجب مشاك  ..المبكر النظرة القاصرة لها  الزواج  االختطاف

 االسباب ٌجب ان نعمل جمٌعا وكل من موقعة لتحرٌرها هلكل هذ... رعاٌة اجتماعٌة ممٌزة  لهن من

  . وتعلٌمها وتثقٌفها والوقوف الى جانبها النها االم واالخت والزوجة والحبٌبة

 /األخت/ الوالدة)فعت نافع الكنانً؟ فً شخص وحٌاة ر  أثرن   حدثنً عن النساء اللواتً: البازي

 )الزوجة

الوالدة هً مدرستً االولى تعلمت  ... اثروا اٌجابٌا على مسٌرة حٌاتً  اعتقد ان الجمٌع مما ذكرت /ج

الحٌاة وٌحملن  هوشذى اعتبرهن سندي فً هذ منها الحب والسماح والطٌبة والتضحٌة واخواتً هٌفاء

اما ...  وابناءهن وما وصلوا الٌة من مراتب علمٌة متقدمة  بهننفس الصفات التً امتلكها وافتخر 

النصف االخر الذي سهر اللٌالً لبناء شخصٌة االبناء والتضحٌة بصحتها  زوجتً وشرٌكة حٌاتً فهً

   الحٌاةه تهم وكانت خٌر معٌن ورفٌق فً هذدراس وراحتها الكمال

 وماذا اعطوك؟ زرعت فٌهم ماذاو...هل لك أوالد؟ حدثنً عنهم: البازي

 -2 اذكرهم حسب تسلسل االعمار   لً خمسة ابناء اعتبرهم اصدقائً ونتاج العمر الذي افتخر بة /ج

 بغداد/ بورد مفاصل وكسور     طبٌبة متزوجة من الدكتور محمد جمعة الكندي/ شٌماء 

 بابل/   بورد قلبٌة وباطنٌة   مدرسة كٌمٌاء متزوجة من الدكتور عدي الصالحً/   انمار

 بغداد/ مدرسة اجتماع متزوجة من المحامً علً الماجدي /   زٌنب

متزوجة من المهندس اسعد ( لم تحصل على الوظٌفة لحد االن ) بكالورٌوس علوم سٌاسٌة /   مها

 بغداد/ الماجدي 



غٌر    ٌنتظر التثبٌت على المالك الدائم  سنوات 3  مهندس فً وزارة الكهرباء بعقد منذ/   محمد

   زوجمت

 بنات  واربع  ثالثة ذكور  احفادي سبعة

 واعطونً الوفاء والحنان  ...ابنائً زرعت فٌهم الخٌر والمحبة 

  كٌف وصلوا الى هذه المستوٌات العلمٌة؟و...زوجتك من هو االقرب لهم حضرتك ام: البازي

التشجٌع عالقتنا لم تكن والحنان و االبناء نتاج العائلة ومرآة عاكسة لشخصٌاتهم احطناهم بالرعاٌة /ج

احساس متغلغل فً نفوس االبناء وخاصة  ولكن لالم  نحن قرٌبون منهم... عالقة رئٌس ومرإوس 

وصلوا عندما تعهدنا على بذل كل ما نملك من مال  ..... البنات لما تملكة من قلب كبٌر ورقة فً التعامل

وطن تماما كما بذل اباءنا وامهاتنا فً عائلة لها مستقبل فً خدمة ال فً سبٌل انتاج  وراحة وصحة

 . . والتضحٌة  علٌة انها عملٌة متواصلة من االبداع اٌصالنا لما نحن

 تناولتها؟ مواضٌعال كٌف وأيو متى بدأت الكتابة: البازي

عن مواضٌع لها صفة الفن واالدب  اهوى الكتابة فً المواضٌع السٌاسٌة واالقتصادٌة واحٌانا الكتابة /ج

والتعلٌقات والخواطر على قضاٌا   المالحظات لً كتابات بسٌطة فً عمر الشباب من نوعوكانت 

وخالل   ...من العمر 11-10والمجالت عندما كنت فً  اقتصادٌة واجتماعٌة فً بعض الصحف

 كانت البداٌة  ...بدأت الكتابة فً عدة مواقع الكترونٌة  2001التغٌٌروبالتحدٌد فً  السنوات االخٌرة بعد

ومجالت  فً موقع الحوار المتمدن والمإتمر الوطنً العراقً وموقع الناس ، ومواقع اخرى وصحف

تصدر عن رابطة  مشارك فً الكتابة بمجلة صوت المثقفٌن التً... تإخذ ما انشر فً تلك المواقع 

  .المثقفٌن فً قضاء العزٌزٌة

 كتابتك أم ال؟ وهل تغٌر نمط...أضافت لك والسنوات التً بعدها ماذا :البازي

عندما اكتب الٌوم وانشرة اجد فً  ... كلما اخطو خطوة الى االمام اشعر باننً فً بداٌة خط الشروع /ج

... ومصادر اكثر   طرحت تحتاج الى اضافة وتنقٌح الٌوم التالً باننً تعجلت النشر وان االفكار التً

احذف واتامل بٌن السطور واكتب واضٌف و  عشرات المرات تصوري كل موضوع اكتبة اعٌد كتابتة

( وعً ) والثقافة اعتبرها   كل ٌوم ازداد تعلم... الناس بكل مستوٌاتهم  بلغة سهلة ابغً منها ان ٌفهمها

وتصرفاتنا  وتقالٌد تحكم تفكٌرنا  االنسان من خالل الخبرات المنقولة وما ٌرثة االنسان من قٌم ٌتكون فً

لكل قلم هادف ، فالكتابة  واعتبر التغٌٌر صفة مالزمة. صال المختلفةومانكسبة من القراءة ووسائل االت

وامكانٌات الكاتب تخطوا الى االمام وعندما تتوسع  وبتنمٌة مدارك  ابداع تتطلب مواصلة العلم والتعلم

  . المدارك تتغٌر االنماط



ة وراحة البال ولكنً الكتابة هو عالم جمٌل سٌحمل لً المتع كنت أتصور أن الدخول الى عالم: البازي

 ...لهم فقط ادبً وتساءلت حٌنها هل خلق هذا البحر كوسج ثقافً او حوت صدمت مثلك عندما هاجمً

 فما هو ردك؟

مهاراتهم فً الغوص والصٌد الثمٌن   والدولفٌنات  المٌاة العمٌقة مسرح واسع الظهار الحٌتان الكبٌرة /ج

الساحل افضل وأأمن لنا وخاصة ان رٌاضة السباحة  قرٌبة مناما نحن فالسباحة فً المٌاة الضحلة ال... 

  . كفٌلة بمساعدتنا فً الغوص بعٌدا عن الساحل انشاء اللة قد تعلمناها منذ زمن قرٌب واالٌام

 حدثتنا عنها وهل لدٌك ذكرٌات منها؟ هال...هواٌاتك  ماذا عن :البازي

وكنت العب كرة قدم معروف  لثانوٌة والكلٌةاحب الرٌاضة وقد مارستها فً مرحلة االبتدائٌة وا /ج

لتارٌخ الرٌاضة فً المدٌنة والمحافظة ،  مهاجم ماهر فً صناعة االهداف وتتذكرنً مدٌنتً عندما ٌإرخ

بداٌة الستٌنٌات وكان لة مقر اداري ( االٌمان الرٌاضً  فرٌق) وقد تم تؤسٌس فرٌق لكرة القدم باسم 

وٌضم نخبة من , ٌفة من تبرعات الرٌاضٌٌن انفسهم ومحبً الفرٌق تكال مإجر فً السوق العصري تدفع

 وتحت اشراف ورعاٌة الشخصٌة االجتماعٌة المعروفة الشهٌد السعٌد السٌد عز الدٌن الالعبٌن الجٌدٌن

 . فً المدٌنة الخطٌب الذي كان راعٌا للحركة الرٌاضٌة ولة الفضل الكبٌر فً خلق قاعدة رٌاضٌة واسعة

هل لك لوحات وعن ماذا تتحدث وهل مازلت ...ومنها الرسم ت أنك تهوى الفن بأنواعهعلم: البازي

 ترسم؟ 

الثانوٌة ال افارق غرفة المرسم  اهوى الفن التشكٌلً بانواعة وخصوصا الرسم الزٌتً وكنت فً /ج

جدران بعض البٌوت لحد االن واشتركت فً  وهناك لوحات زٌتٌة كثٌرة من ابداعً ال زالت على

كنت ارسم المناظر الطبٌعٌة واللوحات التً تعبر   . رض كثٌرة على مستوى المدارس الثانوٌةمعا

اقدم شكري للفنان االستاذ حسٌن محمد ... وارسمها باوضاع مختلفة  وتحكً عن معاناة المراة العراقٌة

دخولً تركت هواٌة الرسم عند .... لة الفضل فً صقل موهبة الرسم عندي  راضً القرة غولً الن

 . الجامعة

هل هذا صحٌح؟ وهل لك مع ..ٌردد بعض األغانً ألم كلثوم وقال أن رفعت لً  هناك من همس: البازي

  تلك األغانً ذكرٌات؟

مع االسف ان ... الشرقٌة  الغانً ام كلثوم وقع خاص لجٌلنا الذي ٌتذوق بشغف روعة الموسٌقى /ج

لكننً اجٌد االستماع والتامل لهذة  !!!  صدقٌنًصوتً ال ٌعٌننً على الغناء واخاف على مسامعك 

روعتها تبقى شامخة فً الذاكرة بكبرٌاء من دون  لكن!!   الذكرٌات تصٌب مخٌلتً بالخدر.. االسطورة 

 .... لسه فاكر كان زمان   !!زٌف 



 لماذا؟ ... حكمة تعتز بها بل تؤمن بها: البازي

النظرة التً التعنً الكسل  كمة وطوعت حٌاتً وفق هذةاعتز بهذة الح( القناعة كنز ال ٌفنى   )  /ج

قناعة الشخص الذي وصل مرحلة ٌمكن ان  انها... او االبتعاد عن الطموح المشروع  .... والخمول

 العالم المجنون فً هذا ورغباته  لتطلعاتة  ٌعتبرها مقنعة 

 ـ:التالٌة هال وضحت لً األمور: البازي 

 منهم؟ تظرـ ماذا ترٌد للناس وماذا تن

وعدم   احب الناس جمٌعا وال ٌعرف قلبً الكره او الحسد ابدا اإمن بحقوق الناس وحرٌة معتقداتهم /ج

ال اعرف . والعمل الجاد اساس تقٌٌم االنسان  .التفرٌق حسب العرق او الدٌن او الطائفة او الجنس 

احب ... كثٌرة مع الناس  الصراحة تسبب لً مشاكل... وال ازعل من الذي ٌإذٌنً وٌإلمنً  الحقد

... والمحاباة  وامقت عادة التزلف... اكرة مرض الكذب بشكل مطلق ... الهدوء ومٌزتً الكالم القلٌل 

 .وانتظر منهم التوحد والتؤلف والتقدم 

 تحقق من ذلك؟ ـ أنت ناشط وداعم للمراة ماذا ترٌد أن

وٌحترم ادمٌتها وٌعمل على  مكانتها مجتمع خالً من التعصب ضد المراة ٌحترم حقوقها وٌحفظ /ج

 ... تحقٌق اهدافها المشروعة فً التعلم والعمل والحٌاة االمنة

 تعالٌمه؟ الدٌن وتطبٌق ـ

 من هذا الظلم الذي وقع علٌه واصلً لوجهة هللا تعالى لٌنقذ االنسان... مإمن واطبق فروض الدٌن  /ج

  ـ هل أنت قرٌب الى هللا؟

 عندما اعمل باخالص  /ج

   ـ صفاتك األنسانٌة ماهً؟

عندما تضغط   ...اتمنى الخٌر لكل الناس   ......لً فً المستقبلإوٌعٌبنً الكثٌر لشدة تفا...لإالتفا /ج

واعتبرة رقمً المفضل بالرغم  13هناك مفارقة احب الرقم   ...علٌك الحٌاة فتذكر ان الصبر هو العالج 

 !!ولً معة ذكرٌات سعٌدة على مدى هذا العمر الطوٌل ... ة من كرة الناس والتشاءم منة واالبتعاد عن

 والمعرفً ماذا قدما لك ؟ التقدم التكنولوجً ـ



ووسائل االتصال   والقنوات الفضائٌة لتقدم التكنولوجً والمعرفً فً وسائل االتصال كاالنترنٌتا /ج

والتعلم   التوسع واالنتشار المثقف والمتابع من التقرٌب بٌن الناس مكنت  السرٌع وغٌرها من وسائل

باالضافة لصقل مواهبة وقدراتة الثقافٌة واالطالع السهل الفكار غٌرة  االراء والثقافات  والتالقً بٌن

هناك  بل ان... بواسطة هذة التقنٌات الحدٌثة وما لها من اثر كبٌر فً اتساع رقعة الثقافة   ومحاورتة

الوصول الٌها ومعرفة  فً العالم اصبحت قرٌبة وسهل  قعة بعٌدةنعمة كبٌرة من هذة التقنٌة وهً ان اٌة ب

اضطهاد عرقً او سٌاسً ٌمكن  اخبارها وما ٌتعرض سكانها من كوارث طبٌعٌة تقتضً المساعدة او

او حاسوب فً بٌتك او حقٌبتك ومن دون  كشفة للعالم بصورة سرٌعة جدا من جهاز صغٌر ٌحمل فً الٌد

 .الرقٌب

وهناك الكثٌرون ٌهتفون بتحقٌقهم للدٌمقراطٌة ولكن ماهو  الدٌمقراطٌة كثٌرا نتحدث عن: البازي

قضٌة على كاتب او  فً مجلس النواب ٌرفع عضو او عندما تسمع ان هناك مسؤول فً الدولة شعورك

 للوقائع؟ كشفه صحفً لمجرد ان المسؤول غٌر راضً عن طرح الكاتب أو الصحفً أو 

مجلس النواب ٌرفع قضٌة على  ع ان هناك مسإول فً الدولة او عضو فًاشعر بالغثٌان عندما اسم /ج

لعامة   كشفة للوقائع والمعلومات السلبٌة كاتب او صحفً لمجرد ان المسإول غٌر راضً أن الطرح او

والحرٌة فً الكتابة تؤخذ حٌزا كبٌرا ... سجٌن ٌحمل فكرا  افتخر كمثقف ان العراق خالً من اي. الناس 

الدٌمقرطٌة ووسائلها حدٌثة العهد فً العراق وبعض السٌاسٌٌن ... سنوات  صورة قبل بضعال ٌمكن ت

 هضم موضوعة الدٌمقراطٌة بسبب انة ال ٌإمن بها اطالقا وتم فرضها علٌة الن العراق الٌمكنة من

  والخارج الجدٌد ٌسٌر فً مفترق طرق جدٌدة لم ٌعتاد علٌها واقع بعض المسإولٌن فً الداخل

 هٌكون المثقف او الفنان مستقال مهما كان لون وشكل ثقافت أنت تؤمن بأن من الضروري ان: زيالبا

  لماذا برأٌك؟

لكن ٌجب ان ) من الضروري ان ٌكون المثقف او الفنان مستقال مهما كان لون وشكل ثقافتة ...   نعم  /ج

ان ٌكون هناك وفاق او وبعٌدا عن الضغط الحكومً وال ٌمكن   (ٌعبر عن هموم شعبة ومعاناتة 

مصاهرة بٌن المثقف والحكومة الن الحكومة والمسإولٌن عنها ٌرغبون بصفهم على انهم مالئكة ال 

وٌبذلون الكثٌر فً ان ٌصبح المثقف تحت    !!!  ٌعرفون الخطؤ وٌفنون اعمارهم فً خدمة شعوبهم

والفنون الن ذلك سوف   الثقافة ومفاصل  اذن ال اإمن بتسلط الحكومة على وسائل االعالم. عباءتهم 

ٌضر وٌإدي الى تخلفها بسبب ان المثقف والفنان ٌبقى دوما ٌنظر ما تجود بة ٌد الدولة والمسإول فتبقى 

وتبقى تعمل وفق مفهوم ... الثقافة والفن بعٌدة عن االبداع والتطوٌر ورهٌنة النظرة المادٌة القاصرة 

نرجع الى نفس النقطة قبل التغٌٌر عندما تصدح   بذلكاعطٌنً اكثر امدحك والمع صورتك اكثر و

وما ٌحصل فً   ارضاء للقائد والمسإول مما ٌإدي الى تخلفنا عن مواصلة االبداع  الحناجر واالقالم

    .العالم المتحضر من تقدم ثقافً وفنً ٌجاري ما ٌشهدة العالم من تقدم فً كل مناحً الحٌاة 



رأٌت أنك تحمل هموم كثٌرة أتمنى أن تعطٌنً صورة من تلك ونشرتها رجعت للمواضٌع التً : البازي 

 ـ:التالٌة الهموم عبر الكلمات

  ة فً العراق؟أـ المر

 غد مشرق/ ج

 األهوار؟ ة فًأـ المر

 انسانة منتجة/ ج

 ناهدة الرماح؟ ة العراقٌة المتمثلة بشخصٌةأـ المر

 اسطورة التحدي/ ج

  ـ مشاكل البٌئة؟

 خارج الوطن هالن اطفال... مسإول ال تهم ال/ ج

 العراق؟ ـ المدارس فً

 مشكلة المستقبل/ ج

 ـ حقوقنا كشعب؟

 ننتزعها بعد حٌن/ ج

 ـ األنتخابات؟

 الشاطر من ٌجٌدها/ ج

 والطفل؟ ةأـ حماٌة المر

 مسإولٌة الجمٌع/ ج

 ـ أطفال العراق؟

 مستقبل واعد/ ج



 مصٌرهم؟ ـ شبابنا أٌن

 سٌكونوا تحت الشمس/ ج

 كلمتك األخٌرة؟ سأترك لك ورقة وقلم لتكتب لنا: بازيال

فً اذار الربٌع ، اهدٌها   وبساتٌنه كلمتً االخٌرة هً باقة ورد عطرة منتقاة من اجمل حدائق العراق /ج

بها كونها امرأة عراقٌة اصٌلة وصاحبة ذوق رفٌع  لالنسانة المثقفة ثائرة شمعون البازي التً اعتز

جزٌل الشكر الجراء هذا الحوار الذي اعتبره رسالة محبة وتعارف  راقٌة واشكرهاوشخصٌة ادبٌة وفنٌة 

  . االعزاء ئًلزمالئً كتاب وقرا

  

  

  


