فائقبطي

ثقافة

فخري كرمي

�وم مي ��ر ي ��زداد الإح�سا� ��س بوط� ��أة
كل ي � ٍ
االنتم ��اء اىل ه ��ذا الزم ��ن  ،زم ��ن الإنكار
والنك ��ران وتهاف ��ت القي ��م واملعاي�ي�ر ،
حتى ك�أن مراح ��ل االنحطاط التي عربها
املجتم ��ع تن� ��أى بنف�سه ��ا ع ��ن ه ��ذا الزمن
وتتعاىل عليه !..
وال مي ��ر يوم مو�شح بال�س ��واد والأحزان
�إال واحل�س ��رة تن� � ّز �أمل ًا و�أ�سف� � ًا وكمد ًا من
الأح ��زان على الأم�س الذي بدا كما لو �أنه
قاع االنحدار واخلراب وااللتياع ..

مل نعد منيّز ل�شدة الفجيعة و�شيوع القيم
الرث ��ة  ،بني ما نحن فيه م ��ن غربة وعزلة
وت ��ر ٍد  ،وقيع ��ان الندم و�أ�شج ��ان اخليبة
عل ��ى م ��ا م�ض ��ى  ،رغ ��م م ��ا كان فيه ��ا من
وع�سف وتبدي� � ٍد للآم ��ال والأماين
�ور
ٍ
ج� ٍ
والتطلعات .
يومها كان املوت نف�سه  ،و�صنوف العذاب
التي تالحقنا �أ ّنا �إلتفتنا  ،و�صروف حياة
كل من ��ا املُ�ش َبع ��ة بالزهد ع ��ن متع احلياة
ٍ
 ،ب ��ل واجل ��وع  ،ونح ��ن نت�ش ��وّ ف �صوب
غ� � ٍد واع� � ٍد مُرجت ��ى  ،تث�ي�ر فين ��ا ال�شعور
باالنت�ص ��ار رغ ��م ه ��ول املوت ال ��ذي كان
�أمني ��ة حت ��ت �أدوات املُ ِ ّ
عذب ال ��ذي يجول

غيابه لي�س ككل
غياب
�سعاد اجلزائري

(الغياب) ،مفردة يرتاوح ت�أثريها بني ال�شوق ال�شفيف والأمل الأ�سود،
وال ن�شع ��ر بوقعه ��ا �إال عندما ت�صب ��ح �أبدية يف فعله ��ا ووقعها ،عندما
تت�أك ��د �إن ال ��ذي كان مع ��ك بكل حلظ ��ات حياتك قد فارق ��ك ورحل ولن
يعود �إليك ثانية..
تركن ��ي �أخي ثائر ،ثم �أختي �إكرام ،ثم والدتي ووالدي ،وكلهم رحلوا
ع ��ن بعد ،حيث كنت يف �أق�صى الدنيا ،وهم يف �أق�صاها الثاين ،ه ّزين
رحيلهم ،لكن عدم تواجدي امل�ستمر معهم لأكرث من  25عام ًا ،مل يرتك
بي هذا الوج ��ع الذي ي�ستيقظ فيك كل حلظة عندما جتد ،بني دقائق
وث ��واين يومك ،كتاب ًا وقد طويت �صفحت ��ه لأنه مل يُكمل قراءاته� ،أو
عندما ت�صحو �صباح ًا فتجد فنجان قهوته مازال �ساخن ًا ينتظره� ،أو
أنت �أغنيتي) ،بح�ضور
تقلب �أوراقك وتقر�أ ر�سالة كتب فيها عبارة ِ �( :
تلك الآثار ،ي�صعب الن�سيان..
م ��رة ،بع ��د رحيل ��ه ب�سن ��ة ون�ص ��ف� ،أردت �إغ�ل�اق باب غرف ��ة املكتب
الت ��ي ال نغلقها عادة ،فوجدت بيجامته الزرق ��اء واملخططة بالأبي�ض
والأ�صف ��ر) معلقة �أمامي خلف الب ��اب ،يومها �صرخت ب�أعلى �صوتي،
مل يك ��ن معي �أحد ،لذلك �سقطت �صرختي الفزعة على الأر�ض ف�سمعت
�صداه ��ا ،هذا امل�شهد �أعاده يل للحظات ،بقيت لوقت غري ق�صري� ،أنظر
له ��ذا ال�ش ��يء الذي ينتم ��ي �إليه ،و�أن ��ا �أرجتف ،لأن فزع ��ي كان اليقني
الذي �أكد يل �إنه لن يعود بعد.
ق ��ررت �أخت ��ي �أن يجمع ��وا �أغرا�ض ��ه تدريجي� � ًا ويخفوه ��ا،
وتربعوا بالبع�ض منها ملحالت جمع التربعات اخلريية،
لكن ��ي �أخفي ��ت عنهم الكث�ي�ر ،النها ال تنتمي ل ��ه فقط ،بل
تنتم ��ي لف�ت�رة يف حيات ��ي ،كان ��ت الأ�سع ��د حت ��ى الآن،
�أ�شيا�ؤه التي متثل ح�ضوره املادي والإن�ساين..
مل يكن �أنيق� � ًا مبلب�سه فقط ،بل بكل �شيء ،بطريقته يف
حت�ض�ي�ر ك�أ�سه اليوم ��ي ،وفنجان قهوت ��ه ال�صباحية،
مع زوجته
ليت�أنق بعدها ا�ستعدادا للكتابة ،التي مل تكن بالن�سبة
ال�صحفية
ل ��ه طق�س ��ا يومي ��ا مقد�س ��ا ،و�إمنا ه ��و موع ��د ع�شقي
�سعاد
اجلزائري
يت�سام ��ى معه ،و�سك ��ن وجدانه ،فينفرد م ��ع كلماته،
وي� ��ؤدي �صالت ��ه الفكري ��ة بخ�ش ��وع كام ��ل ،رغ ��م �أن
�أف ��كاره بد�أت تن ��زوي بداخله ،الختالف ��ه مع الكثري
نحت
م ��ن الق�ضاي ��ا ال�سيا�سية التي حتيط ��ه ،والتي ّ
به بعيد ًا ع ��ن الوجدان ،فاعتزل احلياة العامة ،وال
يلتقي �إال مع عدد حمدود جد ًا من الأ�صدقاء� ،أولهم
فخري كرمي� ،صديقه الأقرب.
غياب ��ه لي� ��س ككل غياب ،لأنن ��ا يف الثالث �سنوات
الأخ�ي�رة مل نف�ت�رق �أب ��د ًا ،حتى عندما كن ��ت �أعمل
يف م�ؤ�س�س ��ة املدى �أثناء �إطالق ف�ضائيتها ،كان ي�أتي
مع ��ي ،ويبق ��ى حتى موعد عودتن ��ا للبيت ،لذلك بقيت وم ��ا زلت �أ�شعر
ب�ضي ��اع وعدم ا�ستقرار يف �أي مكان �أك ��ون فيه ،يف لندن حيث بيتي،
�أو يف الع ��راق متنقل ��ة ب�ي�ن بي ��وت �أق ��ارب و�أ�صدق ��اء� ،أو يف �سفري
املتوا�ص ��ل بحث ًا عن م ��كان ال �أ�شعر فيه بوحدتي ،يتحق ��ق ذلك �آني ًا ثم
ت�ستيقظ الوحدة كمارد نه�ض من قمقمه..
الوح ��دة ،ال يعرفه ��ا �إال من �شع ��ر بها وهو بني جمهرة م ��ن النا�س� ،أو
عندم ��ا تفق ��د بو�صلة اجتاهات ��ك ،فتبقى تدور حول نف�س ��ك .قد تلهيك
بع�ض الأح ��داث� ،أو الق�ضاي ��ا ،لكن الإح�سا�س بالوح ��دة يبقى الأكرث
ح�ضور ًا وانت�شار ًا يف �صحراء الغياب الأخري..
مثلم ��ا غيابه لي�س ككل غياب ،كذلك ح�ض ��وره الهادىء والراقي ،لي�س
ككل ح�ضور �آخر..
ورغم �إنه قليل الكالم ،لكنه يقول الكثري ب�صمته وبح�سه النقي..
يف عامله اجلديد �سيحب ،كما هو دائم ًا ،و�سيتوله ع�شقا ،لأنه لن يكون
غري ذلك..
ويف عامل ��ي اجلدي ��د �س�أحب ،كما �أن ��ا دائم� � ًا ،و�س�أتو ّله ع�شق� � ًا ،ولهذا
تلتقي روحانا يف مكان ما..
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ُحي
الفقدان الذي ي رّ
امل�شاعر!..

بينن ��ا الآن ويت�سل ��ط ،م�ستف ��ز ًا �أعم ��ق
م�شاعرن ��ا الإن�سانية  ،وهو يتوهم �إننا مل
نتعرف عليه وهو يتخفى بلحيته وو�شمه
وتعبّده الزائف  ،كما هم عليه عرابوه من
حثالة املجتمع و�أوبا�شه .
ه ��ل �أن ��ا مو�ش ��ع باحل ��زن عل ��ى رحي ��ل
�صديقي فائ ��ق بطي بعد �سنتني من غيابه
الفجائع ��ي كما �أ�صبحت عليه حلظة ذاك ،
�أم �أن ه ��ذا احل ��زن تراجع  ،وتب ��دد  ،ر�أفة
ب ��ه ورحمة له ولأ�صدقائ ��ي الذين �سبقوه
والذي ��ن حلق ��وا به غ�ي�ر راغب�ي�ن بالبقاء
بينن ��ا خمتنقني بروائح ال�سحت والف�ساد
وبتحلل القي ��م والكراهية  ،بعدما انحدر

�إلي ��ه العراق ال ��ذي بات مك ّب� � ًا للنفايات ،
يتحك ��م مب�صائر النا�س فيه ُ�ش ّذاذ الآفاق ،
حاملو �أو�سمة هزائم مل يع�ش العراقيون
مثي�ل� ًا لها يف �أ�س ��و�أ ما مر به ��م من �سقط
املتاع ..
و�أت�س ��اءل �أحيان� � ًا  ،عم ��ا �إذا كان م ��ن بني
�أ�سباب موت فائق قهر مل ت�سمح بالإف�صاح
عنه �سويته الإن�سانية  ،و�سماحته وتعلقه
ببع� ٍ��ض م ��ن خي ��وط الأم ��ل  ،وحلظ ��ات
م ��ن اليقظة الآتي ��ة من م�آث ��ر �شعبنا الذي
مل ي�ستك ��ن ع�ب�ر تاريخ ��ه ول ��ن ي�ستك�ي�ن
للقه ��ر والع�س ��ف وحت ّك ��م �أ�شب ��اه الب�شر ،
مم ��ن و�ضعتهم ال�ص ��دف والأق ��دار  ،فيما

مل يحلم ��وا ب ��ه يوم� � ًا
ُمعن ��وا يف
 ،لي ِ
العبث مب�صائرهم
وم�ستقب ��ل بالدهم
وا�ستالب �إرادتهما..
�سنتان قاحلتان  ،مدميتان
 ،مرتا على مواراته برتاب الغياب الأبدي
 ،واحل�ي�رة وال�ت�ردد يتلفعانني ويذهبان
ب ��ي كل مذه ��ب � ،أعل � َّ�ي �أن �أوا�صل احلزن
علي ��ه  ،عل ��ى فقدان ��ه  ،وتواري ��خ حت ��ت
ال�ت�راب � ،أم �أح�س ��ده وكل الأ�صدق ��اء
الراحل�ي�ن عل ��ى بقائ ��ي ملتم ًا عل ��ى كل ما
وخيبات
�زان وم ��كاره
ٍ
يحي ��ط بي من �أح � ٍ

فائق بطي ..حا�ضر غائب ،وغائب حا�ضر
عادل عبد املهدي

رحل فائق بطي عن هذه احلياة الفانية اىل دار البقاء
اخلالدة ..مل يح�س به كثريون يف حياته .كان بعيد ًا عن
الأ�ضواء ،يعمل يف الكوالي�س ،ينحت لـ"ذاكرة وطن".
عرفت فائق بطي بعد �أكرث من عام من ثورة متوز التي
ا�سقطت امللكية و�أ�س�ست للجمهورية ..وكان فائق رحمه
الله يرتبط بعالقات عائلية ب�أ�صدقاء هم �أ�صدقائي �أي�ض ًا
عرب الدرا�سة ..كان يف �أوائ��ل الع�شرينيات من عمره،
يكربين بـ � 7سنوات .بعد مت��وز� ،سريع ًا ما انق�سمت

قوى "جبهة االحتاد الوطني" ،وهي التي كانت الغطاء
ال�سيا�سي حلركة متوز اىل تيارين ..التيار القومي الذي
يت�شكل من حزب البعث وح��زب اال�ستقالل والقوميني
العرب ،واال�سالميني ممثلني ا�سا�س ًا باحلزب اال�سالمي
وح��زب التحرير ..ويقف يف جانب اخ��ر التيار ال��ذي
ي�ضم احلزب ال�شيوعي واحل��زب الوطني الدميقراطي
واحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ..هذه كانت اخلارطة
ال�سيا�سية �آن��ذاك ..فكانت اجلامعات والثانويات هي
امل�ساحات الأبرز للعمل ال�سيا�سي ،حيث ي�سعى كل من
التيارين للتقدم ودفع خ�صمه اىل الوراء ،عرب االحتفاالت
وتنظيم التظاهرات ..ومع
واال� � �ض� ��راب� ��ات
ت� �ط ��ور اجل �م �ع �ي��ات
واالحت � � � � � � � � ��ادات
والنقابات �صارت
ه��ي �أي �� �ض � ًا جم��ا ًال
لل�صراع عليها من
�أج� ��ل ال���س�ي�ط��رة.
ك��ان فائق ه��ادىء
الطباع� ،صلب ًا يف
م �ب��ادئ��ه ..ورغ��م

مع الرئي�س الراحل مام جالل

م ��ن جدي ��د يع� � ُّم البيا�ض ف�ضاء ه ��ذا الأوان
املت�ص ��ل ببدايات ال�ض ��وء  ،واخللق والرغبة
اليانع ��ة يف جع ��ل كل �ش ��يء حلم ًا نكتب يف
تدفق ��ه و�أعايل لغت ��ه ن�صو�ص ًا ُتعيد للأر�ض
دورتها  ،و�صورتها التي ت�أ�سر تاريخ ال�سرد
يف توه ��ج ينابي ��ع تبح ��ث يف م ��ا يخبئ ��ه
الطائ ��ر ب�ي�ن حرائ ��ق الأعا�ص�ي�ر  ،ع ��ن �أث � ٍ�ر

خالفاتنا ،لكننا �ساعدنا بع�ضنا يف حلظات ال�صراع
والت�صادم.
كان ل ��كل م ��ن هذي ��ن التياري ��ن �صحفهم ��ا ..ون ��ادر ًا م ��ا
كنت ت ��رى �شخ�ص ًا ال يحم ��ل �صحيفة دلي ًال عل ��ى انتمائه
وت�صويت� � ًا لوجه ��ة نظ ��ره ..ويف جم ��ال ال�صحافة ن�شط
املرحوم فائ ��ق ..فهو �صح ��ايف بالوالدة .وال ��ده رفائيل
بط ��ي ،م�ؤ�س� ��س �أول دار �صحافة يف الع ��راق ،و�صاحب
جري ��دة "الب�ل�اد" الت ��ي �أراد له ��ا �أن تك ��ون مب�ضام�ي�ن
عراقية و�أبعاد عربية ،فجع ��ل �شعارها "البالد يف ميدان
اجله ��اد" ..فكت ��ب فيه ��ا الكثري م ��ن الالمع�ي�ن والبارزين
يومه ��ا ..مم ��ا دف ��ع الأب �أن�ستا�س الكرمل ��ي �أن يكتب يف
جملت ��ه امل�شهورة (لغ ��ة العرب)" ..يعرف كت ��اب العربية
الكات ��ب املق ��دام رفائي ��ل بطي فق ��د ا�ستح�س ��ن يف بغداد
جريدة �سماها البالد وقد القت اقبا ًال عظيم ًا من العراقيني
وغريه ��م ..حتى ميكن �أن يق ��ال عنها �إنه ��ا توافق جميع
االح ��زاب واملذاه ��ب واالراء واالدي ��ان" ..انتخب عميد ًا
لل�صحفيني..
ودخل جمل� ��س النواب مرات عديدة ممث�ل� ًا للم�سيحيني،
وا�ست ��وزر مرت�ي�ن كوزي ��ر دولة ..وال ��ذي قي ��ل عنه كان
م�سلم ًا بني امل�سيحيني وم�سيحي ًا بني امل�سلمني.

م�صطفى �صالح كرمي
كنت قد �سمعت الكثري عن ذلك الرجل ال�صحفي
امللت ��زم الذي ا�شته ��ر بكونه مدافع� � ًا �صلب ًا عن
حقوق الإن�سان ،ومنا�ض�ل ً�ا جريئ ًا لأجل حرية
�شعب ��ه وكان طبيعي� � ًا �أن يك ��ون رج ��ل به ��ذه
املوا�صف ��ات مطارد ًا من قب ��ل ال�سلطةالفا�شية.
لق ��د �أ�سعدين احلظ بلقائ ��ه �أوائل ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي وجه ًا لوجه يف مكتب ال�شهيد
دارا توفيق ال ��ذي قدمني �إليه.لقد �سررت حني
�سمع ��ت الأخ دارا ينط ��ق با�سم ��ه ـ� �ـ الأ�ست ��اذ
فائ ��ق بطي ـ� �ـ لقد انبه ��رت بهدوئ ��ه وتوا�ضعه
اجل ��م و�أناقته ،لقد كان �آن ��ذاك �سكرتري حترير
�صحيف ��ة الت�آخ ��ي الت ��ي كان ير�أ� ��س حتريرها
ال�شهي ��د املنا�ضل دارا توفي ��ق الذي كان يبحث
ع ��ن العق ��ول الن�ي�رة وحمل ��ة الفك ��ر التقدم ��ي
لين�ش ��روا �أفكاره ��م يف �صحيفت ��ه الت ��ي كانت

فائق
بطي يف
طفولته

ترك ��ه حلي ��ب منق ��اره ال�صغري ب�ي�ن �صغار
عي ��دان احلطب  ،وقد �صارت غريزة تك�شف
العا�صفة عن زهرة املو�سيقى التي ال متوت
على �شرفات الغيب والقلب .
بع�ض اللحظات ال ميكن �سردها �أو التعبري
عنها ا ّال بقوة الرتاجيديا التي ت�ضع التاريخ
و�أحداث ��ه و�شخو�ص ��ه يف م�ستوى �آخر من
ال�ش ��رف والنب ��ل و�أ�سئل ��ة ت�ستق�صي البعيد
لتفت ��ح ال�سم ��وات بر�ؤى  ،و�أ�ستن ��ارة يتلألأ
نوره ��ا بف�صاح ��ة عالي ��ة تلي ��ق بحي ��اة رجل

ك ّثفته املحبة والأ�شراق يف �أعلى درجاتهما
 ،فكان وعد ًا بالأر�ض ،
والإن�س ��ان  ،والع ��دل  ، ..واجلمال وامل�ستقبل
النري  ،البهي .
كل خال�ص ��ات الوج ��د  ..وكل �شف ��وف وكل
دفء غام ��ر كان ��وا يف�صحون ع ��ن ماهيتهم
الفريدة يف �أهابه العايل .
�إن ��ه فائق بطي الذي �ص ��ار يف حتوّ له امل�شع
دميوم ��ة  ،ونعم ��ة توحدت ��ا يف قل ��ب م ��ذاق
نخلة الوفاء �سعاد اجلزائري .

ولع ��ل املرح ��وم فائ ��ق ورث ع ��ن �أبي ��ه ه ��ذه الكف ��اءات
واخل�صال ،فكان �سيا�سي ًا كوالده وان كان ب�أفكار اخرى..
وكان �أح ��د م�ؤ�س�س ��ي نقاب ��ة ال�صحافي�ي�ن العراقي�ي�ن،
وتر�أ� ��س حترير جريدة "الب�ل�اد" ع ��ام  ..1959وم�ؤرخ
ال�صحاف ��ة العراقية الأول ومن بينها "�صحافة االحزاب"
و"ال�صحافة الي�سارية" و"ال�صحافة العراقية يف املنفى"
و"مو�سوعة ال�صحاف ��ة العراقية" و"مو�سوعة ال�صحافة
الكردية" ،و"ذاكرة وطن" .
وق ��ف بق ��وة �ضد نظ ��ام �صدام ..وق ��د التقين ��ا يف بع�ض
منا�سب ��ات املعار�ض ��ة ..وكان كعادت ��ه هادئ� � ًا ،متوا�ضع ًا
خمل�ص ًا لعمله ..وكانت �آخر مرة التقيه فيها قبل �سنوات،
يف معر� ��ض الكت ��اب يف �أربي ��ل حي ��ث اتخذه ��ا م�ستقر ًا
ل ��ه ..اتفقن ��ا �أن نلتق ��ي يف بغ ��داد ..لكنه وع ��د مل يتحقق
وللأ�سف.
رح ��م الله الفقي ��د الغايل فائق بط ��ي ..وتعازين ��ا لأ�سرة
"امل ��دى" خل�سارته ��ا ه ��ذه ،وقبله ��ا للأ�س ��رة ال�صحفية
ولل�شع ��ب العراق ��ي ..وه ��ا نح ��ن ن�شهد رحي ��ل �شخ�صية
�ان و�إخال� ��ص ..فنحن يف
ب ��ارزة �أعط ��ت لوطنها بكل تف � ٍ
الع ��راق –وللأ�س ��ف -نكره �أن نكرم كرامن ��ا يف حياتهم،
فهل نكرمهم بعد مماتهم.

يف وداع فائق بطي الإن�سان وا �أ�سفاه
على هذا الفراق!
ل�سان حال احلزب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين،
و�أذكر ب�أن الأخ دارا و�صف الأ�ستاذ فائق بطي
ب�أن هذا ال�شبل من ذاك الأ�سد �إ�شارة اىل والده
الأ�ست ��اذ رفائي ��ل بط ��ي �صاحب جري ��دة البالد
والوزي ��ر يف وزارة الدكت ��ور فا�ض ��ل اجلمايل
والنائ ��ب لع ��دة دورات يف جمل� ��س الن ��واب
العراقي الذي كان بحق ملك ال�صحافة
* بعد �أن تراجع البعث عن تنفيذ بنود اتفاقية
�آذار وجت ��دد القت ��ال ،انتقل ��ت غالبي ��ة �أ�س ��رة
"الت�آخي" اىل اجلبل للإلتحاق بالثورة وهكذا
حرمن ��ا البع ��ث من لق ��اء الأ�ستاذ فائ ��ق بطي و
�آخرين من الكتاب وال�صحفيني الالمعني.
بع ��د م ��رور ح ��وايل ثالث�ي�ن عام� � ًا عل ��ى ذل ��ك
اللق ��اء� ،ألتقيت ��ه يف �أربي ��ل وحتدثن ��ا ع ��ن
م�شاريع ��ه ال�صحفي ��ة مبدي� � ًا ا�ستع ��دادي التام
للقيام مب ��ا ي�أمرين به بهذا ال�ص ��دد وفع ًال جاء
اىل ال�سليماني ��ة م ��ع عقيلته ال�سي ��دة الفا�ضلة
�سعاد اجلزائ ��ري ا�ستقبلتهما بحرارة وعرفت
الأ�ست ��اذ عل ��ى امل�ص ��ادر التي قد
تكون مفي ��دة مل�شروعه.ومن
ثم تع ��ددت لقاءاتن ��ا �صحبة
الأخ ف ��اروق م�ل�ا م�صطف ��ى
يف ال�سليماني ��ة ت ��ارة وم ��ع
الزميلة �سروة عبدالواحد �أو
م ��ع الزميلة تاب ��ان �شاكر يف
�أربيل تارة �أخرى.
* لقد قام ��ت نقابة �صحفيي

فائق بطي مع ا�شقائه يف جريدة البالد

�إن��������������ه ف�������ائ�������ق ب���ط���ي
ريا�ض النعماين

�اق بف�ض�ل�ات هذه املرحل ��ة التي ال
واختن � ٍ
ي�ستح ��ي حكامه ��ا و�أولياء الأم ��ر فيها من
وحتلل ،
�اك  ،ورثاث� � ٍة ،
كل عي � ٍ�ب  ،وانته � ٍ
ٍ
وانحطاط ،على كل امل�ستويات ؟..
ٍ
ومل يعد يل م ��ا �أت� ّأ�سى به غري ما خ ّلفه لنا
اجلواهري العظيم:
�أنا عندي من الأ�سى جب ٌل

يتم�شى معي وينتقل
�أر�ش ��دين عزي ��زي فائ ��ق فق ��د �ضاقت بي
ال�سب ��ل  ،ومل تع ��د يل طاق� � ٌة عل ��ى حت ّم ��ل
�ات  ،كلم ��ا �أط � ّ�ل ي ��وم
املزي ��د م ��ن اخليب � ٍ
جديد..
�أر�شدين  ،لعل فيك و�أنتَ حتت الرثى  ،ما
يبدد بع�ض ًا من �إح�سا�سي بالفقدان!...

كرد�ست ��ان مبب ��ادرة م ��ن الزميل فره ��اد عوين
ال ��ذي كان نقيب ًا ل�صحفي ��ي كرد�ستان وكان يل
�ش ��رف نيابة النقي ��ب بتكرمي عمي ��د ال�صحافة
العراقية الأ�ستاذ فائق بطي يف �إحتفال مهيب،
اعتق ��د �أنن ��ا قدمن ��ا يف حينه ج ��زء ًا ب�سيط ًا من
ه ��ذا الواجب الكبري امللقى عل ��ى عاتقنا جميع ًا
نحن ال�صحفيني �إزاء هذا الرائد الكبري وميكن
الق ��ول ب�أنن ��ا قمنا مب ��ا مل تقم به �آن ��ذاك وزارة
الثقافة العراقية �أو اجلهات املعنية.
وبع ��د جه ��ود مكثف ��ة منه �ص ��در كتاب ��ه الثمني
عن ال�صحاف ��ة الكردية الذي �أحت ��ف به املكتبة
الكردي ��ة ،يف زيارات ��ي اىل �أربي ��ل كن ��ت �أ�س�أل
عنه ب�شوق ودائم ًا �أتلقى اجلواب من الأخوان
�أو م ��ن الأخ ��وات ب�أن ��ه يف اخل ��ارج وا �أ�سفي
على ه ��ذا الفراق امل ��ر ،واح�سرت ��اه على غياب
ه ��ذا الرج ��ل الفا�ض ��ل ال ��ذي كان بح ��ق عميد ًا
لل�صحفي�ي�ن العراقيني و�أ�ست ��اذ ًا و�أخ ًا لهم .لقد
تلقي ��ت النب� ��أ املفجع م ��ن �أحد الأخ ��وة الأعزاء
م ��ن �سكرتاري ��ة الرئي� ��س مام جالل ال ��ذي كان
ب�ص ��دد �إر�س ��ال موا�ساة الرئي� ��س طالباين اىل
زوجة و�أ�سرة الفقيد� .إن الأ�ستاذ بطي ال يرثى
بكلم ��ات عجلي لأنه كان كنز ًا ثمين ًا من الأفكار
النرية والأعمال اخلالقة� ،ستظل �آثاره الأدبية
وال�صحفي ��ة خالدة لتذكرنا مب�آثر م�ؤلفها ،ف�إىل
روحه الطاهرة �ألف حتي ��ة وعزائي احلار اىل
الأخ ��ت العزي ��زة رفيق ��ة درب ��ه ال�سي ��دة �سعاد
اجلزائري.

قامة عراقية عظمى �أخرى
ترحل يف املنفى ..وال ترتجل!
فار�س كمال نظمي

وحده ال�شخ�ص امللهم  ..املتعدد الذي هي�أته
فرا�ش ��ة الأ�ساط�ي�ر  ،و�أعدت ��ه لتلق ��ي ب�ش ��ارة
تغيب ��ه لتح�ض ��ره كام�ل ً�ا يف به ��اء ال�شج ��ر
والقمر ،والفج ��ر  ،وال�ساقية الزرقاء ...التي
يقوده ��ا هديل ��ه اىل دورة الفك ��ر  ،واجلوهر
الواحد  ..املتعدد يف �صياغات عبارة ال تكرر
نار ًا � ،أو �إ�شارة .
ه ��ي بن ��ت بنته ��ا  ،و�أخ �أبيه ��ا و�أم ��ه روح
الغام�ض الذي ال ت�ستنفده معرفة � ،أو �إدراك
 ،وماال يُحد� ..أو يُعرف ب�شكل نهائي

�سع ��اد  ...فائ ��ق خطوتان يف خط ��وة واحدة
خل�صها �سكر ال�سو�سن بب�ستان يزرعه اخلفاء
ب�ي�ن طبقات �سم ��وات ال يقر�أ ت�ضاري�سها �أو
تركبي ��ة �أعماقه ��ا �إال طري �أتق ��ن املنطق يف
رحلة ال تنتهي �إال لتبد�أ من جديد .
مرحى �أيها الطفل الأبدي .
مرحى �أيها القادم اجلديد .
مرحى �أيها الن�شيد الرعوي يف
كتاب القلب  ،والرتاب
وال�ضوء والهواء مرحى  ..فائق بطي

الدكت ��ور (فائق بط ��ي) عمي ��د ال�صحافة العراقي ��ة� ،صانع فذ م ��ن �صناع
احلي ��اة ،ورجل تقا�س قامت ��ه بتاريخ دولة وعنف ��وان وطن.رحيله لي�س
�إال �إيذان ��ا بانتقال ��ه �إىل مملكة املمكن اخلالدة بع ��د �أن عا�ش ثمانية عقود
يدحرج �صخرة امل�ستحيل عك�س جاذبية الآالم واخليبات.فائق بطي كان
الدماث ��ة املزهرة دوم� � ًا و�سط العبو�س املتيب� ��س يف �أيامنا ،وكان اللطف
الب�ش ��ري يف �أق�ص ��ى جتلياته �أم ��ام الأزمات وغدر الزم ��ن .هو املنا�ضل
الفطري بدون تكلف ،وهو املثقف الع�ضوي بدون بهرجة �أو �صخب!فائق
بط ��ي بطل زاهد من هذا الزمان ،مل يرتج ��ل ،ومل يتذمر ،ومل يطمع ،ومل
يتوقف عن الأمل .مات كام ًال كما ولد ،بل ازداد كما ًال وبها ًء �ساعة ودعنا
بابت�سامته النبيلة العطوفة ،ورحل �إىل حيث لن يهرم �أبد ًا!

