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CULTURE

(الـــوجـــــــدان)

الــــــتــجـــــــــــــــــربـــــــــــــــــــة
ـ
()6
فائق بطي

احمد حسن البكر

ألهمية كتاب فائق بطي
(الوجدان) الذي بث فيه
سيرته الذاتية عبر نصف
قرن من تاريخ العراق
احلديث ،آثرت (املدى)
الثقايف أن تنشر بني
وقت وآخر حلقات من
هذا الكتاب الذي سيصدر
عن دار (املدى) بدمشق
قريباً ملا يلقيه الكتاب من
ضوء على مفصل مهم
من نشوء الصحافة
العراقية ،وتطورها
وأثرها يف املعترك
السياسي ،واثر التحول
من النظام امللكي إلى
اجلمهوري وما رافقه
من أحداث وانقالبات.
والكتاب من زاوية أخرى
يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق
السياسي والثقايف.
(املدى الثقايف)

قصة

الفصل الرابع
اخملاض
 17متوز 1968
الــرصــاص يـلعلع لـلمــرة الــرابعــة
يف س ـمـ ـ ــاء بغـ ـ ــداد مع ت ـب ـ ــاش ـي ـ ــر
الفج ــر الـتـم ــوزي ..ش ــاه ــد ك ــأي
مـ ــواطـن كـ ــان شـ ــاه ـ ــدا علـ ــى مـ ــا
يجـري يف الــوطن الــذي اغتـالـوه
للمــرة الثــالثــة يف غضــون خمـس
س ـن ـ ــوات ،وس ـ ــرق ـ ــوا قـ ـ ــوت شع ــبه
بـالقـوة والقهـر االرهـابـي يف اكثـر
م ــن مـ ـن ـ ـ ــاسـ ـب ـ ـ ــة .ش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد اوالد
اجليــران يلـعبـون لـعبـة الـصبـايـا
وهم يبحلـقون يف الـسمـاء لعلهم
يظفـرون مبـنظـر الطـائـرات وهي
تنقض على اهدافها ،ال يكترثون
طـاملــا هم ال يعـون او يـدركـون مـا
يجري ،ولكنهم كانوا ميرحون.
مـن عل ــى سـط ــوح املـن ــازل ،ج ــرى
تبـادل احلـديـث ،حني نــادى علـى
اجل ـ ــار (مجـي ـ ــد احل ـ ــاج حـم ـ ــود)
وسأله:
 من هم االنقالبيون هذه املرة؟ اعــتق ـ ــد انهــم نف ــس تـ ـشـكــيلـ ــةاالنقالبات السابقة.
نـ ــزل مـن س ــطح الـ ــدار مـ ـسـ ــرعـ ــا
وتنــاول جهــاز الــراديــو الــذي بــدأ
ي ـ ــذيـع فق ـ ــرات ال ـب ـي ـ ــان رقــم ()1
ال ـ ـصـ ـ ـ ــادرع ــن (مـجـلـ ـ ــس قـ ـيـ ـ ـ ــادة
الـثـ ــورة) ..العـبـ ــارات مـتـ ـشـ ــابهـ ــة
فـ ــارغـ ــة جـ ــوف ـ ــاء ال تخـتـلف عـن
عبـارات انقالبيـي شباط وتـشرين
النـاقــرة علـى الـطبـول ..بــرقيـات
ال ـتـ ـ ــأي ـيـ ـ ــد صـ ـ ــادرة م ــن جحـ ـ ــور
املـصفـقني لـكل انقـالب .األسمـاء
نـفسهـا تتـردد من جـديد البـطال
املهـزلــة ،يضــاف اليهـا اسـم (عبـد
الـ ـ ـ ـ ــرزاق الـ ــنـ ـ ـ ـ ــايـف) وشـ ـ ـ ـ ــري ـكـه
(ابراهيم احمد الداوود).
سألت الوالـدة عن (حماد شهاب)
و(سـعـ ـ ـ ــدون غـ ـيـ ـ ـ ــدان) و(صـ ـ ـ ــالـح
مه ــدي عمــاش) ،فقــال لهــا أنـهم
جـمــاعــة شـبــاط االســود .تــرددت
قليال قـبل ان تسـتفسـر عن هـوية
الراكـبني قطار االنقالب اجلديد،
ث ــم انفـ ـ ــرجــت اسـ ـ ــاريـ ـ ــرهـ ـ ــا عــن
ابتسامة عريضة ،وقالت:
 هـل تع ـ ــرف مــن ه ـم ـ ــا ال ـن ـ ــايفوالداوود؟

 اراك تبحثني عـن الهويـات هذهاملرة يا اماه؟
حتـولـت ابتـســامتهـا الــى ضحكـة
مجـلجل ــة م ــدح ــرج ــة عـب ــاراته ــا
بسرعة:
 الــم يعـت ــرف ــوا ب ــأن الـ ـسـ ــابقـنيكـانـوا قـد اتـوا الـى احلكـم بقطـار
امريكي؟
اوم ــأ بـ ــرأسه بـ ــااليج ــاب ،ف ــرآه ــا
ت ــنه ــض وت ـتـجه صـ ـ ــوب املـ ـط ــبخ
وه ــي مت ـ ـضـغ عـ ـبـ ـ ـ ــاراتـهـ ـ ـ ــا حت ــت
اس ـن ـ ـ ــانهـ ـ ــا الـ ـ ــذه ـب ـيـ ـ ــة ب ــنغ ـمـ ـ ــة
مـوسـيقيـة وبـطقطقـة مـن اللبـان
الهـارب من بني اضـراسهـا مرددة:
جتـونا لـو جنيكم ،هـاملرة جيـناكم
بقطار انكليزي يا هواي.
قهقه بـدوره بصوت ونغـمة ترامت
الـى اذنهـا صيحـة  ،فصـرخت من
املطبخ:
 ماذا تقول يا ولدي؟ ال شـيء يــا ام ــاه ،فقــد خـطــرتببالي نكتة املوسم.
عـادت (ام بـديع) وصـينيـة القهـوة
يف يـ ـ ــديه ـ ــا واالك ـ ــواب ت ـت ـ ــراقــص
ف ــوقه ــا ،وهـي ت ــواصل ال ــدن ــدن ــة.
وضعـتهــا علــى الـطــاولــة بج ــانب
كـ ــرســيهـ ــا اخمل ـص ــص لهـ ــا مـنـ ــذ
سنوات .قـدمت له فنجـان القهوة
وقالت:
 مـن فــمك اديــنك ي ــا نـ ــايف ي ــاعبد الرزاق.
 عبد الرزاق النايف يا امي.نظر اليها باستغراب ،وقد عقدت
ال ــده ـش ــة ل ـسـ ــانه حـني سـمـعه ــا
حتـكي مـن خالل دوران الفـنجــان
ال ـ ــذي مت ـ ـســك به مت ـ ــام ـ ــا ك ـم ـ ــا
متـ ـسـكه قـ ــارئـ ــة الــبخــت مبهـ ــارة
ودقة ،وراحت تداعبه وهي تقول:
رسـالـة مـن بعيـد ..اكيـد مـن ابني
بديع.
تسمعني خبر مزعج.
اضطرابات يف اسفل الفنجان.
قهر  ..قهر  ..قهر
اهلل يستر.
ق ـ ــاطـعه ـ ــا ق ــبل ان تـك ــمل ك ـ ــشف
اسرار الفنجان :
 هل اذهب الى املطبعة؟ -سـ ــدك امـني ابـنـي ،اطـمـئـن ،ال

فخري كرمي

خـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــورة عـل ـ ـيــك يف ال ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت
احلاضر.
اتضحـت الصـورة الـسيـاسيـة بعـد
اذاعـ ــة الـبـيـ ــانـ ــات :عـبـ ــد الـ ــرزاق
الـن ـ ــايف ،م ـ ــدي ـ ــر االســتخـب ـ ــارات
العـ ـسـكـ ــريـ ــة ،وابـ ــراهـيـم الـ ــداوود
وحـم ــاد شه ــاب وسعــدون غـيــدان،
مـن آمـ ــري احلـ ــرس اجلــمهـ ــوري،
واصدقـاء رئيـس اجلمهـورية عـبد
الــرحـمـن عــارف ،يـســاعــدهـم مـن
املـ ـ ــدن ـي ــني ،صالح ع ـمـ ـ ــر الـعلــي،
جـعف ــر ق ــاسـم حـم ــودي ،وص ــدام
الـتكريـتي ،قامـوا بالـسيطـرة على
القصـر اجلمهـوري واذاعة بـغداد،
وطلـب ــوا مـن رئـيــس اجلـمه ــوري ــة
الـتـنـ ــازل عـن الـ ــرئـ ــاس ـ ــة مق ـ ــابل
ارس ـ ـ ـ ـ ــالـه ال ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ــركـ ــي ـ ـ ـ ـ ــا .اذاع
االنقـالبيــون الـبيــان رقم ( )1دون
ايـ ــة مق ــاوم ــة ،بـيـنـم ــا راح املـ ــذيع
اجلــدي ــد (ضيــاء الـبي ــاتي) يــذيع
بـ ــرقـيـ ــات الــتهـنـئـ ــة مـن م ـصـ ــادر
عـسكـريـة ومــدنيــة .بعـد حلـظـات
عل ــى جن ــاح (االنـقالب األبـيــض)
كـم ــا اسـم ــاه (امل ــؤرخ ــون) آن ــذاك،
اعـلن الـبيــاتـي نب ــأ اسنــاد رئــاســة
اجلـمه ــوري ــة ال ــى (احـم ــد ح ـسـن
ال ـبـك ـ ــر) .س ـيـ ـط ـ ــر االنـقالب ـي ـ ــون
اجل ـ ــدد دون (ع ـن ـ ــاء) عل ـ ــى ام ـ ــور
ال ـبـالد .ب ـ ـ ــدأت ال ـ ـصـحـف متـه ـ ـ ــد
ال ـ ـطـ ـ ـ ــريـق لـ ـتـ ـبـ ـيـ ـيـ ــض وجـهـه ــم
املـع ـ ـ ـ ـ ـ ــروف يف انـقـالب ش ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
الـ ـ ــدمـ ـ ــوي ،لـعل الـ ـ ــشعــب يـعفــي
ع ـ ـنـهـ ــم .ذهـ ــب (سـعـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــاسـ ــم
حـمــودي) وسـيـط ــر علــى جــريــدة
(اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة) .ورك ــض (كـ ـ ــرمي
شنتاف) الستالم جريدة (الثورة)
وط ــرد رئـيــس حت ــري ــره ــا (ح ــازم
مشتاق).
هـذه هـي ببـسـاطـة وقــائع (الثـورة
الــرائــدة والعـظـيـمــة) كـم ــا يحلــو
حل ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـع ــث ان يـ ـ ـ ـسـجـلـه ـ ـ ـ ــا
باسمه..
بــدأ يحــدث نفــسه بع ــد ان اقتـنع
ب ــرأي ال ــوال ــدة ،وت ــرك الـبـيـت يف
ط ــريقه الــى مـطـبعــة (الـتقــدم)،
مـتـ ـس ـ ــائال :مـ ــا هـ ــويـ ــة االنـقالب
احلقـيقيـة بجـانب حـزب الـبعث..
هـل هـ ــم الـقـ ـ ـ ـ ــومـ ــيـ ـ ـ ـ ــون؟ كـال ،ان
الق ـ ــوم ـيــني حـك ـمـ ـ ــوا به ـ ــوي ــتهــم

ال ــوح ــدوي ــة ،وان لــم يحـقق ــوه ــا
بـ ــرغـم وجـ ــود تـن ـظـيـم (االحتـ ــاد
االشـتـ ــراكـي) الـ ـشـبــيه بـتـن ـظـيـم
مـصـر .مــاذا ميثـل عبـد الـرحـمن
البـزاز؟ ومـا دور (نـاصـر احلــاني)
يف التشكيلة اجلديدة؟
يف الطريق ،ملح (ابـراهيم اليتيم)
يل ـ ـ ـوّح لـه .دلف الـ ـ ــى ال ـ ـس ـيـ ـ ــارة،
فبادره بسؤال:
 ما رأيك مبا حدث؟ وما رأيك انت؟سـكــت االث ـنـ ـ ــان ،لـ ـ ــرمبـ ـ ــا ك ـت ـمـ ـ ــا
اجلـواب ملعـرفـتهمـا املـشتـركـة مبـا
ح ـ ـ ـ ــدث .راح ي ـ ـ ـ ــرق ــب ال ـ ــط ـ ـ ـ ــريـق
الطـويل ما بني عـرصات الهنـدية
يف الـكـ ــرادة الـ ـشـ ــرقـيـ ــة وسـ ــاحـ ــة
العلوية ،حيث اشار عليه ابراهيم
بـ ــالـتـ ــوقف .قــبل ان يـتـ ــرجل مـن
السيارة ،التفت اليه وقال:
 ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــود سـهـل ـ ـ ــة .ال تـ ـتـعـجـلاألم ـ ــور ،بل دع االيـ ــام حتـكـي مـ ــا
سيتمخض عنه البديل.
مع الـت ــرقـب واالنـت ـظ ــار ..ح ــدث
االنـقالب اجلـ ـ ــديـ ـ ــد يف  30متـ ـ ــوز
دون اطالقـات املــدافع ،بل بفـصل
مـسـرحـي تلفـزيـونـي اشتــرك فيه
(ال ـبـكـ ـ ــر) وعل ـ ــى مي ـيــنه (ص ـ ــدام
حـسـني) ،وهمــا يـخبــران جـمهــور
املـشـاهــدين بـأن بـطل املـســرحيـة
(نـ ــايف) ق ــد خ ــان اخمل ــرج ،ول ــذا
اق ـتـ ـضــت مـ ـصـلحـ ـ ــة ال ـن ــص ،ان
يتولى البطولة اكثر من ممثل.
ك ـ ــان ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي اســتغ ـ ــرقــته
امل ـ ـس ـ ــرح ـي ـ ــة  13ي ـ ــوم ـ ــا ،ب ـي ـن ـم ـ ــا
التحضـيرات والـبروفـة استغـرقت
 13شهرا!
***
اطـلقـت حـ ــركـ ــة  30متـ ــوز سـ ــراح
امل ــوق ــوفـني ال ـسـي ــاسـيـني واع ــادت
املـف ـ ـصـ ـ ـ ــول ــني الـ ـ ـ ــى وظـ ـ ـ ــائـفـه ــم
االداريــة .قــالـت صحـف االنقالب
بأن احلركة تفتح صفحة جديدة
بعالقـاتها بـالقوى الـوطنيـة على
اساس ستراتيجي ال مرحلي.
ح ـ ـ ـ ـ ــاول ان يـج ـ ـ ـ ـ ــرب ح ـ ـ ـظـه مـع
الــصح ــاف ــة لـتـبـي ــان م ــا يـن ــوون،
وللـم ـسـتقـبل م ــا يـبـيـت ــون .كـتـب
مقـاال مـسهبـا عن ضــرورة انبثـاق
اجلبهة الوطنيـة كطريق تاريخي
ملـرحلـة اي تـغييـر يـحقق مصـالح
الـطـبقــات االجـتم ــاعيــة املعــاديــة
لالستـعمار ونحـو تبدالت جـذرية
يف بـنـي ــة العالقــات االجـتـمــاعـيــة
اجلـديـدة .كـان املقــال استعـراضـا
ملا حـققته جبهة االحتاد الوطني
لعـ ـ ــام  1957يف انـ ـ ــدالع ثـ ـ ــورة 14
متوز الـوطنية الدميقـراطية ،وما
يجـب ان تـك ـ ــون علــيه يف الـ ــوقـت
احلـ ــاضـ ــر ان ــطالقـ ــا مـن اهـمـيـ ــة
التحـالفـات الـوطـنيـة يف مـرحلـة
ال ـص ـ ــراع ال ـ ــوط ـنــي ض ـ ــد اع ـ ــداء
الشعب القدامى واجلدد.
تــأبــط املقــال وذهـب به الــى ادارة
ج ـ ــري ـ ــدة (ال ـث ـ ــورة) يف م ـن ــطق ـ ــة
الـصــرافيـة .كــان هنـاك يف غـرفـة
الـسكــرتيـر( ،طـارق عـزيـز) الـذي
ع ـ ـ ــاد مــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا بـع ـ ـ ــد جن ـ ـ ــاح
االنقالب وبــدأ يف كتــابــة سلـسلــة

يف يوم متوزي الهب
طالب عبداألمير

كـانـت شمـس متــوز احلمــراء الالهبـة ،قــد استقــامت فـوق
بغـداد للتـو فـأفـردت أجـنحتهـا علـى شـوارع املـدينـة الـشبه
الصـامتة يف مـثل أوقات الظهـيرة تلك من ايـام صيف عام
 ،1975مذيبـة االسفلت لـتحوله الـى فقاعـات تغلي بـسائل
أســود .كنـت أسيـر يف اجلــانب االيـســر من سـاحــة اجلنـدي
اجملهـول قادمـاً من منطقـة القصـر االبيض ،حـيث أجنزت
معـاملــة الفيـزة واجـراءات الـسفـر االخــرى .كنـت استعـد،
حـيـنه ــا ،للــسف ــر ال ــى اوروب ــا مل ــواصل ــة ال ــدراس ــة ،بع ــدم ــا
أوصـدت اجلـامعـات واملعـاهـد يف بلـدي أبـوابهـا أمـامـي .لم
أترك جـامعة ،كلـية أومعهـداً اال وطرقت أبـوابه ،ولكن دون
جــدوى فهــذه الكـلي ــات مغلق ــة ملن لــديهـم صك االنـتمــاء
للح ــزب القــائــد وتـلك تـطلـب شــروطـ ـاً صعـبــة الـتحقـيق
بــالنــسبــة لي .لـم يكـن لي نـصـيب مـن إكمـال الـدراسـة يف
بلـ ــدي ،فالب ــد اذا مـن ال ــرحــيل م ــرغـمـ ـاً .أجـت ــزت ن ـصـب
اجلنـدي اجملهـول وأنـا واثق مـن أن جيـبي مــازال يحتـفظ
بقـطعــة مـن فئــة املئــة فلـس ،بعــد أن دفـعت رســوم الـفيــزة
الـتي أصـرت املـوظفـة اجلـميلـة أن أنقـدهـا إيـاهـا مقـدمـاً،
وهــو أمــر مــاخـطــر ببــالـي حني تــركت املـبلغ الــذي جـلبـته
معي مـن االهل لتغـطيـة تكـاليف الـسفــرة من النـاصـريـة
الـ ــى بغ ــداد ورسـ ــوم املعـ ــامالت املــطل ــوب ــة ،ت ــركـته يف بـيـت
صديقي وابـن مدينتي الطالب يف اجلـامعة والذي أعارني
س ــري ــراً فـيه .كـنـت ح ــريـصـ ـاً ج ــداً عل ــى أن أح ــافــظ عل ــى
الفل ــوس من الـســرقــة وأحـمل مـعي مــايكـفيـني لـتغــطيــة
احلاجـات اليـوميـة فقط .كـانت والـدتي الـطيبـة الذكـر قد
خــاطت لـي بنفـسهـا جـيبـاً ذا سحّــاب يف لبــاسي الــداخلي
القـصيـر (حـد الــركبـة) ألصــر به علــى الفلـوس الـتي قـدر
االهل أنهـا تكفينـي ملدة أسـبوع أو عـشرة أيـام ،وهي الفـترة
الكــافيـة الجـراءات معـاملـة الـسفـر الـى اخلـارج .كـنت قـد
حـسـبت بـأن قـطعــة النقــود التـي بقيـت يف جيـبي تـكفيـني
ألكلـة (فالفل) بخمـسني فلـساً واخلـمسني األخـرى ألجرة
الــنقل يف سـي ــارة (الف ــورد) الـتـي يـتق ــاسـمه ــا ع ــدة أنف ــار،
ت ــوصلـنـي الــى بـيـت ص ــديقـي .شعــرت بــاجل ــوع والعـطــش
فذهـبت الى أقـرب محل لبيع (الفـالفل) ،كرعت كـأس ماء
وطلـبـت (فالفل) ويــدي الـيـمـنــى متـتــد يف جـيـبـي ألخــرج
الــنقـ ــود وأدفع ثـمــنهـ ــا .لكـنـنــي سحـبـت ي ــدي مـن جـيـب
البطلون بـشكل مفاجئ فقد التقـت أصابعي بثقب صغير
فيه .دسـست يــدي اليـسـري يف اجلـيب األيـســر ،فتـشت يف
جيــوبي االخـرى فـلم تخـرج بـشيء سـوى وريقــات صغيـرة
مطـويـة وورق (كلـينكـس) مـسـتعمل ،وال أثـر للـمئـة فلـس.
تــطلعـت يف وجه عــامل املـطـعم ال ــذي تكهـن ،بع ــد أن رآني
أفتش يف جيوب تصفر ،بأنني زبون غير نافع.
 ها ،ما عندك فلوس ؟ سألني. ال عندي ،ولكني ال أدري أين وضعتها. فتـش هنـا .قــال لي وأشـار الـى احملـفظـة الـصغيـرة الـتيكنت أحـملها حتـت أبطي .كنـت وضعت فيهـا جواز الـسفر،
قبـل أن أسلمه الى السفارة وبعض أوراق ومعامالت وكتاب

ودفـتـ ــر ملــيء بق ـصـ ــائـ ــد شعـ ــر وخـ ــواطـ ــر و(شخـ ــابـيــط)
ومالح ـظـ ــات عـ ــابـ ــرة وع ـ ــدة أقالم حـبـ ــر وجـ ــاف .فــتحـت
احملف ـظ ـ ــة وأخ ـ ــذت أبحـث فــيه ـ ــا بـني االوراق وصـفح ـ ــات
الكتـاب والـدفتـر ،ولكن دون جـدوى .الأثــر لقطعـة النقـود
املبجلـة .إعتـذرت للعـامل وخـرجت من املـطعم آسفـاً ألني
لـم أستـطع التـمتع بـأكلــة الفالفل اللـذيــذة ،خصـوصـاً أن
أمعـ ــائـي كـ ــانــت تعـ ــزف مـن اجلـ ــوع .عـ ــدت الـ ــى اجلـنـ ــدي
اجملهول أتطلع الـى القوس الرمادي الكبـير .شعرت بأنني
مقـبل علـى مغـامـرة المفــر منهـا .البـد لـي اذاً من الـسيـر
علــى االقــدام يف نــار جهـنم الـالهبــة مـســافــة طــويل ــة من
الكـيل ــومـت ــرات ،ف ــرأس احل ــواش حـيــث تقع الــشق ــة الـتـي
أسـكن فـيه ــا ،منـطقــة تقع يف الـطــرف اآلخ ــر من امل ــدينــة
الكـبيــرة .وضعت احملـفظـة الـصغيـرة الـسـوداء علــى رأسي

وبـدأت الرحلـة .قطـعت ساحـة السعـدون ،عبر (أبـو نواس)
ومـن ثم الـتحــريــر ،فــأحـســست بــأن رجلـي لن تــستـطـيعــا
حملي ،وشعـرت بثقل جـسمي الـذي أصبح كتـلة مـن املاء.
مـاعدت أحس باجلوع ولكن بـالعطش .دخلت أقرب مقهى
ص ــادفنـي وطلـبت مـن صبـي املقهــى م ــاء .الأدري كم كــوب
ماء شربت ولكني شعـرت باالرتواء وإنتعش جسدي قليالً،
ثــم جلـ ـسـت ألسـتـ ــريح يف ظـل شجـ ــرة ،يف ركـن أرقـب مــنه
خـالدة جواد سـليم البرونـزية ،لكـن سرعان مـا أصطدمت
عـينـاي بــالثقــوب التـي رصعت اجلـداريـة .كـنت قـد مـررت
سـابقـا مـرات كـثيـرة مـن حتت هـذا الـنصـب العمـالق ،لكن
تـلك ك ــانـت امل ــرة االول ــى الـتـي إن ـش ــد فـيه ــا ب ـص ــري ال ــى
الثقـوب فـخلتهـا اصـبحت جــزءا من مـضمــون النـصب ،اذ
ان احلــريــة الـتي جـســدهــا سلـيم يف هــذه اجلــداريــة ظـلت
شامخة تزين صدر املدينة ،برغم محاولة الذين ناصبوها
الع ـ ــداء واطـلقـ ـ ــوا علــيه ـ ــا ال ـنـ ـ ــار يف مج ـ ــزرة ع ـ ــام 1963.
إسـتــرسلـت يف الـنـظــر الــى اجلــداريــة أتـتـبع م ـســار شعــورٍ
حــزين انتـابـني ونقـلني الـى عـالم آخـر بعيـد كـاد يـنسـيني
حـالـتي لـوال أن يــدي إمتــدت مصـادفـة الــى جيـبي .لـرمبـا
كـنت أبـحث عـن منــديل ورقـي أجفف فـيه قـطــرات العــرق
التي تصـببت على جبهـتي .تلمست ،من جـديد ،الثقب يف
جيب بـنطلــوني االمين ونـدبـت احلظ العـاثـر .ثم نهـضت
مـتوكالً علـى اهلل وواصلت املـسيرة مـخترقـاً شارع الـرشيد.
ال أدري كــم م ـ ـض ـ ـ ــى مــن ال ـ ـ ــوقــت وأن ـ ـ ــا أق ـ ـطـع كـل ه ـ ـ ــذه
الكـيل ــومت ــرات حيـنم ــا الحت لـي منـطقــة رأس احلــواش.
وقفت ألتـأكـد مـن أننـي يف الطـريق الـصحيح ،وملــا تيقـنت
من ذلك ركضت باجتاه البناية التي وجدت بابها مفتوحاً
فدخلـته مسرعـاً وأخذت أنقل قـدمي بني سالمله العـريضة
الــى الطــابق الثــالث .تــوقفت أمــام البــاب حلظــة ألسحب
نفـسـاً طــويالً ،قبـل أن أضع أصبـعي علـى اجلـرس .قــرعت
اجلـرس عـدة مـرات فلـم أسمع جـوابـاً ،بـدا لي أن صــاحبي
قـد خـرج ونـسي أن يتـرك لـي املفتـاح ،إذ مـددت يـدي حتت
قـطعـة احلـصيـر أمــام البــاب يف أمل عـلي أن أجـد املـفتـاح
فلـم أعثــر عـليـه( .كمـلت الـسـبحــة ،ك ــانت عــاي ــزه التـمت.
شسـوي؟) تلوت ذلـك همسـاً وقررت مـواصلة قـرع اجلرس،
فالخـيار لـي سوى أن أحـاول ،أو أخيم أمـام البـاب منتـظراً
صديقي .استرقت السـمع الى حركةٍ وراء الباب فتشجعت
لقـرع اجلـرس ثـانيـة .حلظـات وسمعت صـريـر املفتـاح يئـز
وإنفـرج البـاب بصــاحبي وهـو يفـرك عيـنيه ،لقـد كـان االخ
يغط يف نوم عميق بعـدما كرع عدة زجاجات من الـ(الكر).
دخـلت الــشقــة مـنهك ـاً ،ن ــزعت قـميــصي املـبتـل غي ــر مبــالٍ
بــأزراره الـتـي تقـطعـت ورمـيـته عل ــى الكــرسـي .ثـم فـتحـت
أزرار الـبنـطلــون بـتثــاقل وسـحبـته الــى االسفـل .وحيـنمــا
حـررته مـن قدمـي ورميته عـلى الـكرسـي هو االخـر سمعت
رن ــة قــطعـ ــة مع ــدنـيـ ــة قف ــزت مـن الـبـنــطل ــون وأرت ـطـمـت
بــاحلــائـط .ومل ــا بحلقـت به ــا اكتـشـفت املــأســاة .كــانـت هي
املائـة فلس ذاتـها الـتي سبـبت لي كـل هذا االرهـاق والتعب
وكــذلك اجلــوع .فقــد كــانت مـختـبئــة يف كفــة الـبنـطلــون.
متـالـكت علـى االرض أحــامل نفــسي علـى الـضحـك حتـى
غلبني النعاس.
ستوكهولم 1996

م ــن املـقـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي مـهـ ـ ـ ــدت لـه
الـط ــريق يف العــودة ال ــى صفــوف
حـ ـ ــزب ال ــبع ــث الحقـ ـ ــا .لــم يـكــن
رئيــس التحـريـر مـوجـودا ،فــسلم
املق ــال الـ ــى سك ــرتـي ــر الـتح ــري ــر
(ندمي احمد الياسني).
كـان متأكـدا من ان املقال املـذكور
ســوف ينـشــر يف القــريب العــاجل
لسبب بـسيط :ان احلكـام اجلدد
بحـاجـة الـى اثبـات هـويـة وطـنيـة
ع ــن طـ ـ ـ ـ ــريـق طـ ـ ـ ـ ــرح مـ ـثـل تـلــك
الـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــات واالس ــتفـ ـ ــادة مــن
االس ـم ـ ــاء املع ـ ــروف ـ ــة ال ـتــي متــثل
تيارات سيـاسية وطنيـة لها تاريخ
ط ــويل يف ال ـس ــاح ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
الـ ــوطـنـي ـ ــة .انهــم بحـ ــاجـ ــة الـ ــى
(تزكـية) ولو مؤقتـة الثبات حسن
النية.
لم يكن تقـديره مبا فكر به خطأ،
فقـد نـشـراملقــال يف اليــوم التــالي
مبكــان بــارز واحـتل اسـم الكــاتـب
مـربعـا كـبيـرا كــدليل علـى اهـميـة
املوضوع.
ومت ــر االيـ ــام عل ــى الـنـ ـش ــر االول
للمقــال ،احلقه مبقـاالت عـديـدة
ت ــدع ــو ال ــى االه ــداف ال ــوطـنـي ــة
املـنشودة ،دون ان يحـذف منها اي
س ـط ــر .ك ــانـت دعـ ــوته ال ــى قـي ــام
جبهــة وطنيـة ،دعـوة صـادقـة .الم
يطـرحـوا مـيثـاق الـعمل الـوطـني
عل ـ ــى الـ ــشخـ ـص ـي ـ ــات وال ـ ــوج ـ ــوه
االجتماعية الوطنية البارزة؟
سارع الـى ابداء رأيه ،ولم يكن هو
الـ ـسـبـ ــاق الـ ــى ذلـك ال ـط ـ ــرح ،بل
هـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ارادوا هـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــن
استطالعـاتهم .نشـروا رأيه كامال
دون حت ـ ــوي ـ ــر او تغ ـي ـي ـ ــر ،لـكــنهــم
بـصمـوا بـاالربعــة داخل املقـال يف
مـربع مـؤطـر ،بــأنهم (ال يـتفقـون
مع صــاحب الــرأي حــول تـسـميــة
الــسلـط ــة بــسلـط ــة ح ــزب الـبعـث
العـربي االشـتراكـي ،بل ان احلزب
ه ـ ـ ــو ح ـ ـ ــزب ال ـث ـ ـ ــورة الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة
والسلطة هي سلطة ثورية)..
استغلـت محطـة اذاعـة (االحـواز)
الع ــربـيـ ــة ذلك الـتـعلـيق امل ــؤط ــر
وراحـت ت ـشـن حـمل ــة ق ــوي ــة عل ــى
الـن ـظ ـ ــام القـ ــائــم محـ ــذرة ابـنـ ــاء
ال ـ ــشع ــب العـ ـ ــراقــي مــن عـ ـ ــواقــب
تـ ـ ـ ـ ـ ــأيـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد واسـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـبـعـ ــث،
مـستشهدين بالـنموذج املنشور يف
صحفهـم على اميـان االنقالبيني
بـ ـ ــاحلـ ـ ــري ـ ـ ــة (علـ ـ ــى الـ ـط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
البعثية).
ك ـ ـ ــان ــت لـه جت ـ ـ ــرب ـ ـ ــة اخ ـ ـ ــرى مـع
صحافةاالنقالب.
يف الـذكرى االولـى حلركـة البعث،
ك ـت ــب مقـ ـ ــاال مـ ـطـ ـ ــوال اكـ ـ ــد ف ــيه
ضـ ـ ــرورة ال ـ ـس ـيـ ـ ــر يف اش ـ ـ ــراك كل
الق ــوى ال ــوطـنـي ــة لـت ـسـيـي ــر دف ــة
احلـكم ولتحقـيق اهداف املـرحلة
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة وذلــك عل ـ ــى طـ ـ ــريق
انبثاق اجلبهة الوطنية العريضة
لـ ـتـعـ ـمـ ـيـق امل ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــرة الـالحـقـ ـ ـ ــة
للـتغـيـي ــر الـث ــوري احل ــاصل قـبل
عام.
كــان ذلـك املقــال مـحكــا لـلخالف
ب ــني ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـع ــث واالح ـ ـ ـ ــزاب

الــوطـنيــة ويف مقــدمـتهــا احلــزب
ال ـشـي ــوعـي الع ــراقـي .لق ــد دأبـت
وس ـ ــائـل االعالم الــبع ـث ـيـ ـ ــة عل ـ ــى
تسميـة احلركـة التمـوزية بـالثورة
ال ــرائ ــدة ،بـيـنـم ــا الــصحـيح ك ــون
ح ــرك ــة الـبعـث ح ــرك ــة تغـيـي ــر يف
اعقـ ــاب مـ ــرحلـ ــة حـكـم مـ ــائع لـم
تـت ــضح هـ ــويــته آنـ ــذاك ،مـ ــؤكـ ــدة
وم ـ ـن ـ ـ ـطـلـق ـ ـ ـ ـ ــة  -اي احل ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
الـدميقــراطيـة  -بـالـتحلـيل علـى
م ـســتل ــزم ــات قـيـ ــام حكـم وطـنـي
يع ـت ـم ـ ــد ب ـ ــاألس ـ ــاس عل ـ ــى ق ـ ــوى
الـشـعب وذلـك بتــوفيــر احلــريــات
الــدميقــراطيـة لـطـبقـات الـشـعب
صــاحبـة املـصلحـة احلـقيـقيـة يف
عمليـة التغيـير الـثوري ..حـريات
دميقراطية كاملة غير منقوصة.
فـوجــىء يف اليــوم التــالي مبــا لم
يكـن ب ــاحل ـسـب ــان ..فق ــد ن ـش ــرت
ج ــري ــدة (الـثـ ــورة) املقـ ــال املعـنـي
بعنــاوين بـارزة وبـاخـراج صـحفي
ل ـبـق حقـق اله ـ ــدف امل ـن ـ ـش ـ ــود يف
الـنشـر التـوجيهـي والدعـائي ،من
وجهـة نظر (البـعث) ال من وجهة
ن ـظـ ــر كـ ــاتــب املقـ ــال ،حـني طـ ــرح
مسـؤول اجلريـدة مقدمـة دالة يف
صـدر املقـال خــاليـة مـن التــوقيع
او ال ـت ـ ـ ــذي ـيـل املـق ـ ـص ـ ـ ــود ،اوحــت
بـدورها للقارىء بضـربة صحفية
(لـئـيـمــة) ب ــأنه ــا  -اي املقــدمــة -
ج ـ ـ ـ ــزء م ــن املـق ـ ـ ـ ــال بـل امل ـ ـ ـ ــدخـل
االساسي للموضوع.
كـتب (طــارق عــزيــز) الــذي تـسـلم
رئـاسة حتـرير اجلـريدة من سلفه
(كـرمي شـنتـاف) مقـدمـة لـلمقـال
جـ ــاء فــيه :متـ ــر الـيـ ــوم الـ ــذكـ ــرى
االولـى لثورة  30-17متـوز الرائدة
وهي تواصل العطاء ...
لـ ــم ي ـكـ ــن ذلــك ال ـ ـتـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــويـه ،او
ب ــالـص ــراح ــة ،مـن ب ــاب اخلـي ــان ــة
الـ ـصـحف ـي ـ ـ ــة فحـ ـ ـس ــب ،بل كـ ـ ــان
تـعمدا مقـصودا و(مكـشوفـا) اريد
م ــن ورائه احـ ـ ــراج كـ ـ ــات ــب املقـ ـ ــال
واجلهـة الــسيــاسيـة الـتي ميـثلهـا
وزجهمـا يف اتـون الـصـراع الـدائـر
م ــن اجل اس ــتحـ ـصـ ـ ــال تـ ـ ــزك ـيـ ـ ــة
وط ـن ـي ـ ــة ت ـ ـســبق ال ـ ــزمــن قــبل ان
تـتــضح هــوي ــة احلكـم  -ان كــانـت
هنـاك هـويــة وطنيـة  -ملـرحلـة مـا
قبل االدانــة التــاريخيـة لـلخيـانـة
الوطنية.
دلف الى ادارة املطبعة دون موعد
مـ ـ ـس ـبـق( ،فخـ ـ ــري كـ ـ ــرمي) وهـ ـ ــو
ي ــرجتف غـيـظــا ومـتــأملــا ،وب ـسـط
امامه عدد اجلريدة ،وبنبرة حادة
يشوبها العتب والقلق ،قال:
 مــا هــذا الكالم الــذي تقــوله يفمقدمة املقال؟
 اي كالم يا رفيقي؟ املقدمة؟ .... مـن ــذ مـت ــى ن ـسـمــي االنقالب ــاتواملغامرات ثورة؟
حلظـات صمت بـددهـا بـالصـدفـة
ذلـك العـ ــامل الق ــادم دون مـيع ــاد
مسبق ايضـا .دخل (علي عزاوي)
ال ــى امل ـطــبع ــة وهـ ــو يلــتفـت ال ــى
الـوراء ودس يف يـده قصـاصـة ورق

إخليـــــدس

واس ــرع اخلـط ــى ال ــى اخل ــارج .ان
علي هو احـد عمال جريدة البالد
يف ال ـ ـسـ ـ ــابـق ،ويع ــمل يف الـ ـ ــوقــت
احلاضر عـامل تنضيـد يف جريدة
(الثورة).
فــض الق ـص ــاصـ ــة ،وسلـمه ــا ال ــى
فخـري وهـو يبـتسـم مقنعـا نـفسه
بـأنهـا اجلـواب الـذي كـان ينـتظـره
فخ ـ ــري وكل االص ـ ــدق ـ ــاء ام ـ ــان ـ ــة
للـت ـ ــاريخ ،وصـمـ ــام امـ ــان ان كـ ــان
هـن ــاك اي انح ــراف عـن الـط ــريق
الـصحـيح ال ــذي اختـطـه منــذ ان
ب ــات سـي ــاسـي ــا .راح فخ ــري يق ــرأ
مقـدمـة املقــال اخملطـوطــة بحبـر
احمــر ،بيـنمـا اسـتغل هـو املـوقف،
فـ ــوخـ ــز رفـيـقه بـ ــاصـبـعه وداعــبه
بالقول:
 هـل قلــت ان ـ ـ ــا شخـ ـص ـيـ ـ ــا بـ ـ ــأناحلـ ــركـ ــة ثـ ــورة رائـ ــدة ،هـل تعـقل
ذلك؟
سكت ابو نبيل وهـو يبتسم .طوى
عـ ـ ــدد اجلـ ـ ــريـ ـ ــدة ودس يف ج ـيــب
سـ ـ ــرواله قـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــة (االرش ــيف)
للــذكــرى .وضع نـظــارته الـســوداء
ف ـ ــوق انفـه كلـم ـ ــا اراد ان يـبــتع ـ ــد
وي ـتـخف ـ ــى عــن ع ـي ـ ــون ال ـ ــرق ـب ـ ــاء
الــذيـن ال يــرحـمــون ،وتــسلل الــى
الشارع.
بعـد دقـائق ،وجـد نفـسه يف غـرفـة
(ن ــدمي احـم ــد الـي ــاسـني) املــطل ــة
علـ ـ ــى نهـ ـ ــر دجل ـ ــة يف ش ـ ــارع ابــي
نـ ــؤاس ،والقـ ــريـبـ ــة مـن امل ـطــبعـ ــة
وفـن ـ ــدق بغ ـ ــداد ،يف لقـ ــاء غ ـضـب
وعتـاب .قـال لـسكــرتيــر التحـريـر
والشر يتطاير من عينيه:
 مـن كـتـب مقــدم ــة املقــال يــا أخندمي؟
اجـاب بصوت خـافت دون ان يجرأ
النظر اليه:
 وماذا بشأنها؟ هل انا الذي كتبتها؟ ... ه ـ ــذا ت ـ ــزوي ـ ــر واجح ـ ــاف وع ـ ــدمامانة.
ارجتفت العبـارات املستكينة يف رد
ن ــدمي حـيـنـم ــا ح ــاول تـب ــري ــر م ــا
بدأوه باالمس ،فقال:
 وما اخلطأ يف هذا القول؟ خطأ كبير جملة وتفصيال.انـتفـض (الـصحفـي) البـعثـي من
مكانه وبـدا االرتباك واضحا على
حـركـاته حـني اراد ان يفتح نـافـذة
غـرفته ،وكـانـت مفتـوحـة بـالفعل،
فق ـ ــال واحل ـيـ ـ ــرة واضحـ ـ ــة عل ـ ــى
وجهه:
 هل تــرفـض ان ت ـسـمـي ثــورتـنــا،ثورة؟
 انـا احتفظ بـرأيي ،ويظهـر انكاو رئيس التحرير ،لم تطلعا على
مـ ــا تقـ ــوله وسـ ــائل اعـالم القـ ــوى
الوطنية؟
وقــبل ان يـ ــواصل االحــتجـ ــاج ،رن
اله ــاتف ف ــوق مـنـض ــدة سك ــرتـي ــر
الـتحـريـر االنـيقـة .كـان املـتحـدث
على اخلط( ،طارق عزيز).
غ ــادر اجل ــري ــدة وه ــو ي ـسـب ه ــذا
الفـريق وذاك من فصـائل صبـيان
السياسة.

خالد البهرزي
إخليدس
سحنتك امرأة يف وهج الكبريت األحمر
وانتشرت بني خالياك ،كحبات الثلج
فأمسكت بحرف النون لتدخلها يف ذاكرة
النسيان
زرعت يف رئتيك مدي الشهوات وحاصرك
اخلوف .ترددت كمن ميزج يف دمه األسرار
ويحـ ــرق خـ ــارطـ ــة ال ـصـمــت علـ ــى شفـتــيه
ويبدأ يف
الهذيان
مــذ صعــدت إخـليــدس يف مــركـبهــا احلـلم
مع التيار
لـوحـدك أبحـرت .ولكن ضـد املــوج ،تسـائل
عنها
قبضات الريح ،وتستنجد بالطوفان
مـ ــاذا تـ ــركـت يف مـ ــركــبهـ ــا الغـ ــارق ،رائحـ ــة
العشق
الال ت ــدرك مـنه الــصح ــو ،وراي ــات ال ــسك ــر
تغالب
فيه اخليبة دون هوان
عنـد تخــوم البحــر  -يلم لهـا الـصيـادون -
جنوماً مفعمة
وله ـ ــا كل م ــس ـ ــاء ،ن ــس ـ ــاء ي ـ ــواظــنب عل ـ ــى
متشيط الرمل
بال هدف ،وغادرن بال عنوان
إخليدس
أنــت وقفــت بــب ـ ــاب اهلل ولــم حت ـمـله ـ ــا بــني
يديك
وتدخل يف اللعبة متخذاً دورك نصف إله
والنصف اآلخر جتهل ما كان
وقفت بـوادي املــوت ،هنــا ،منعـطـف العمـر
تشابك
وارتبكت يف شجر العائلة األغصان
ركضت وراء سراب األشياء وما أدركت ملاذا
ينتحر السكر بالذوبان
آه إخليدس
حتسب نفسك صياداً
حني رمتك الصنارة يف املاء

وصادتك السمكة
كنت متوت مبعركة ،وبال معركة
ولقلبك يدنو املوت بال حركة
ما من أحد مثلك إخليدس
إن ضحكت يف داخله األيام بكى
تغرق يف كل بحار الكون ،ويف بحرك
تلقي القلب بال مجذاف
وتسبح روحك منتهكة
علمتك ما ال تعلم
إذ أنك ال تدرك ال تربح شيئاً يف اخلسران
حتدق يف عني واحدة طول الوقت
ويف عشر عيون بعض األحيان
وتبحث عن وجهك يف وجهي  -فمالمحنا
من ذات الطني
وتبحث يف جسدي عن رائحة العشق
أليس لهذا العشق مكني؟
أنا أنت جناس وطباق واحلرف األول
يف التكوين.

