العدد ( )205السبت  18آيلول 2004
NO ( 205 )Sat. ( 18 )September

املدى الثقايف

8

CULTURE

(الـــوجــــــدان)

املخـــــــــــــــــــــــاض
-9-

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.

فائق بطي
الفصل اخلامس
 11آذار 1971
ك ــان ف ــرح ــا عل ــى غـي ــر ع ــادته يف ادارة
اجلريـدة وهو يـتصفح عـدد (التـآخي)
مـ ـسـ ــرورا بـ ــالعـ ــدد اخلـ ــاص ملـنـ ــاسـبـ ــة
الـذكـرى االولـى لـبيـان  11آذار ،فــدلف
الـ ــى الـ ــداخـل مهـ ــروال ،كـ ــاكـ ــا (هـيـ ــوا)
الـشغيل الكـردي الطيـب ،وقال بلـهجة
اختلطت فيها العربية بالكردية:
 خـطـر واهلل ،خـطــورة ،ال يعـرف كـاكـابس هواية خطر.
 ما هو اخلطر يا كاكا؟ الصراخ يف غرفة كاكا دارا. ومن هناك يف الغرفة مع دارا؟ كل اعضاء املكتب السياسي. وماذا يقولون؟الـتفت الـشغـيل البـسـيط الـى اخللف،
ثم همس يف اذنه:
 هل انت شيوعي كاكا؟ح ـ ـ ــدق يف وجـهـه ال ـ ـ ــذي جـعـل ــت مـ ـنـه
التـجاعيـد واخلطـوط الغائـرة يف اكثر
مـن بـقعـ ــة ،شــيخ لـم يـقل عـمـ ــره عـن
الثمانني ،وابتسم له قائال:
 ملاذا هذا السؤال بالذات؟ ألنهـم يقــولــون اجلــريــدة شـيــوعـيــةومو بارتية ،ويذكرون اسمك بعصبية.
اطـرق يفكر برهـة ،ثم خطرت يف رأسه
فك ــرة قـ ــد تك ــشف م ــا ي ــدور يف غ ــرف ــة
رئـيــس الـتح ــري ــر .ه ــرع ال ــى اجـتـم ــاع
املكتب السياسي ،فوجد اجلو مكهربا.
شعـر بـاحلـرج وهـو مـنتـصب يف مكـتب
(دارا) ،ف ـ ـسـ ـ ــارع الـ ـ ــى تـ ـ ــدارك املـ ـ ــوقف
ب ــاطالق حجــة لـم تكـن م ــوفقــة .قــال
لرئيس التحرير:
 عفـ ـ ــوا ،هل االف ـت ـت ـ ــاح ـي ـ ــة ج ـ ــاه ـ ــزةللطبع؟
خلع سكــرتيـر احلـزب (حـبيـب محمـد
ك ــرمي) نـظ ــارتـه ورمقه بـنـظ ــرة ح ــادة،
حلقه (سامي عبـد الرحمـن) بنظرة
ال تـقل ح ــدة عـن ن ـظ ــرة ال ــسك ــرتـي ــر،
بـيـنـم ــا م ــال (ص ــالح الـي ــوسفـي) ال ــى
جهة دارا متهيئا الفشاء سر االجتماع
اخلـ ـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــر .ادرك م ـ ــن خـالل تـل ــك
الـن ـظـ ــرات احلـ ــادة ،خ ـطـ ــورة مـ ــوقـفه
متـامــا كمــا عبّــر عنهـا الـشغـيل االمني
(هي ــوا) .اعتــذر وانــسحـب بهــدوء الــى
مكانه يف انتظار حلظة االنفجار.
انـفك ال ـسـي ــاسـي ــون األربع ــة ،اعـض ــاء
املـكـتـب الـ ـسـيـ ــاسـي ،وحـلفـ ــاء الــبعـث،
وســارع (هيـوا) الــى زف البـشـرى ،وهـو
يقول:
 كاكا سالمات..ذهب الــى دارا ،فــوجــده واقفــا والعــرق
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يتـصبب مـن فروة رأسـه وقد اصـطبغت
ارنبــة انفه بلـون اللـيمـون .مـا ان حمله،
حـتــى اهـتــز ب ــدنه وارتع ـشـت الـكلـمــات
على لسانه حني بادره بالسؤال:
 ما هذا املنشور يف الصفحة الرابعة؟نـظ ــر ال ــى حـيـث ي ـشـي ــر اصـبع رئـيــس
الــتحـ ــريـ ــر علـ ــى ال ـصـفحـ ــة الـ ــرابعـ ــة،
فـوجــده يبـصم علـى كـاريكــاتيـر خـاص
باملناسبة .قال لدارا:
 ماذا ؟ الكاريكاتير غير واضح. اعــتقـ ــد يـ ــا كـ ــاكـ ــا دارا انـه يعـبّـ ــر عـناملنــاسبــة 11 ،آذار خنجـران يف جـسـدي
امريكا وبريطانيا.
سقط دارا على كرسيه منهارا ال يقوى
عل ـ ــى االفـ ـص ـ ــاح عــن رأيه ،وارت ـ ـس ـمــت
عـالم ـ ـ ــات احل ـي ـ ـ ــرة عـل ـ ـ ــى وجـهـه ..انـه
ض ـ ـ ــائع ..ق ـيـ ـ ــادة احلـ ـ ــزب وبـ ـ ــشخ ــص
سكــرتيـره ،تـريــد منه شـيئــا ،وسكــرتيـر
التحرير يريد ويعمل شيئا آخر.
لـم يـت ــرك صـ ــديقـه الق ــدمي يــتخـبــط
ويت ــألم كـثيــرا  ..فــواجهه بــاحلقـيقــة:
قـ ــال انه يعـتـب ــر نف ــسه م ـسـتقـيال مـن
اجلريدة .لم يكن دارا يتوقع ذلك ،ولم
يتفق مع رفـاقه على شيء ،لكن املكتب
الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاســي كـ ـ ــان ق ـ ـ ــد اتخـ ـ ــذ قـ ـ ــراره
بـالـتخلـص مـن رجل (االحـراجـات) يف
دولة (البعث).
ذهـب ال ــى غ ــرفـته .تـ ــرك االوراق عل ــى
م ـنـ ـضـ ـ ــدته ،والــتفــت ال ـ ــى ش ـ ــريــكه يف
الـغـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ــة (ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــد الـغ ـ ـنـ ــي املـالح)
الدميقراطي الهادىء واملثقف الساكت
مـن دون ضج ــة ،واالن ـس ــان ال ــرائع ملـن
يعــرفه ،وقـد زامـله يف (التــآخي) اربعـة
اشهـ ـ ــر ،تخـلل ــته ـ ــا الـ ــطف االح ـ ــاديــث
الـسيـاسيـة والثقـافيـة ،وهـو يعـد االيـام
احللــوة عسـاهـا اال تـنتهـي ،التفـت اليه
مودعا ،وقال:
 يــا عبــد الغـني ،انــا لـسـت من الــذينيـج ـي ـ ـ ــدون الـلـعــب عـل ـ ـ ــى احل ـب ـ ـ ــال يف
(سيرك) االلعاب السياسية.
ت ـ ـ ـ ــرك كـل ش ــيء وخ ـ ـ ـ ــرج م ــن الـ ـب ـ ـ ـ ــاب
ال ــرئـي ــس للـمـطـبع ــة م ــودع ــا العـم ــال
الـذيـن لم يـكن يعـرفـون او يـدركـون مـا
كان يجـري يف الطـابق االول من مـبنى
اجلريدة.

القادم من اجلحيم
جمعة احللفي
حـني سـيهـتف جـمـيع األحـي ــاء ،أو جـمـيع مـن
كـانــوا أحيـاء ،قـائـلني (أنـت علــى حق يـا رب يف
مـ ـشـيـئـتـك) سـ ــوف تعـ ــانق األم عـنـ ــدئـ ــذ ذلـك
اجلالد ،الـذي أمر الكالب يـوماً بتـمزيق ابـنها،
وسـوف يردد الثالثة ،من خالل دموع التسامح
والـغفـ ــران (أنــت علـ ــى حق يـ ــا رب ..أنــت علـ ــى
حق )...لكـن ذلك بعـينه هــو العقـدة ،ألنـني ال
استطيع أن أقبل حالً كهذا احلل!
هكذا يصرخ دويستوفسكي ،يف روايته الشهيرة
(األخـوة كـارامــازوف) رافضـاً الـدفــاع عن فكـرة
الـت ـس ــامح ال ـســاذج ــة ،أو العفــو عـن م ــرتكـبـي
اخلـطــايــا بــاسـم املغف ــرة واحلنــان اإلنـس ــاني،
مصـراً علـى مبـدأ معـاقبـة مـرتكـب اخلطـيئـة.
فليست هناك فكرة وال غـاية ،كما يقول ،ميكن
أن تبــرر إخضـاع النـاس للـشقـاء والعـذاب ،من
أجل حتقيقها.
تـذكـرت حـواريـة دويـستــوفسـكي القـاسيـة تلك
وأن ـ ــا أقلــب ال ـصـفح ـ ــات األخ ـي ـ ــرة مــن ك ـت ـ ــاب
(القادم مـن اجلحيم) لفـارالم شاالمـوف ،وهو
مجمـوعة قصـص من األدب الروسـي احملظور،
ت ــرجــمه ــا لـلع ــربـي ــة ال ــدكـت ــور مـنـ ــذر حل ــوم.

ت ـ ــرك اجل ـ ــري ـ ــدة وقـ ـ ــرر أال يع ـ ــود ال ـ ــى
الــصحـ ــافـ ــة بعـ ــد جتـ ــربـتـي (الـنـ ــور) و
(التآخي).
***
كــان احلكـام اجلـدد يـسـرعــون اخلطـى
ويـتـ ـس ـ ــابق ـ ــون يف محـ ــاولـ ــة تـبـيـيــض
وج ـ ــوههـم الـكـ ــاحلـ ــة :مـيـث ـ ــاق العــمل
ال ـ ـ ــوط ـنــي ..ب ـي ـ ـ ــان  11آذار ..تـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز
الـعـالق ـ ـ ــات مـع م ـن ـ ـظ ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الـك ـتـل ـ ـ ــة
االشـتـ ــراكـي ـ ــة ويف طلــيعــتهـ ــا االحتـ ــاد
الـســوفـييـتي ..الــوعــود بــاقــامــة جـبهــة
وطـنية عريضة يكـون احلزب الشيوعي
العراقي طرفا رئيسا فيها ..و ..و..
اطلّ علـيه (فخــري) ويف جـعبـته هــذه
املـرة ،مـشــروع العـمل اجلـديـد .قــال له
من دون مقـدمات كعـادته حني يتحدث
مـعه مـ ــدركـ ــا مت ـ ــام املعـ ــرفـ ــة أن رفـيـقه
وصديقه الـتاريخي سوف ال يرفض له
طلـبــا ،طــاملــا هــو ميـتحـن (الــوجــدان)
كالسـابقات من املـطالب واملـواقف .قال
فخري مستعجال االمور:
 اتـفقـنـ ــا عل ــى ت ــرشـيحـك لع ـض ــوي ــةمجلس نقابة الصحفيني األول.
 من الذي اتفق يا فخري؟ نحــن وممــثل الــبعــث ،سع ـ ــد ق ـ ــاســمحمودي.
 يعني...؟ الثقة. ومن يا ترى مينح الثقة؟ انهــا خطـوة تـصب يف طـريق حتـقيقمتطلباتها.
اطــرق يفكــر حلظــات ،ثم فجــأة وعلـى
غـيـ ــر ع ـ ــادته ،انـفجـ ــر يف وجـه فخـ ــري
قائال:
 ثقة مشـروطة بالتأكيد ومن جانبهموملرحلة مؤقتة..
ارت ـسـمـت عالم ــات الــتعجـب والغـضـب
عل ــى وجه فخ ــري وعال ص ــوته للـم ــرة
االولى وهو يقول:
 ماذا تقصد يا ابا رافد؟ سحابة وتعدي يا صديقي العزيز.عال صــوت فخ ــري اكثــر وهــو يــؤكــد أن
االتفـاق الـصغيــر يف املنـظمـات املهـنيـة
عربون لالتفاق الكبير.
اجابه:
 -ولكن يـا فخــري الثقـة معـدومـة وانـا

واثـق بـ ـ ـ ــأن احلـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــة وحـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا وراء
احلاحهم على العمل املشترك.
 ارجوك ال تتطرف.. ....كـ ــان كل شـيء قـ ــد انــتهـ ــى ..فـ ــاسـمـ ــاء
القائمـة االئتالفيـة اذاعها راديـو بغداد
وكررها التلفزيون.
يف املـسـاء ،رن الهـاتف يف داره يف سـاعـة
م ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرة م ــن الل ــيل ،وك ـ ـ ــان فخـ ـ ــري
يتحـدث بعصبـية ويـطلب منه الـذهاب
الــى (دار اجلمــاهيــر) وانتـظــاره هنـاك
ألمـر مستعجـل .حاول ان يفهم منه او
ي ـسـتف ـس ــر عـن ه ــذه الـعج ــال ــة ،اال ان
فخـري طمـأنه بأن املـسألـة ستـحل مبا
تشتهيه نفس الرفاق.
يف غ ـ ــرف ـ ــة رئ ـيـ ــس حت ـ ــري ـ ــر ج ـ ــري ـ ــدة
(اجلــمه ـ ــوريـ ـ ــة) جلـ ــس يقـ ـ ــرأ فق ـ ــرات
الـبيــان االنـتخ ــابي الــذي اعــده (سعــد
قاسم حمـودي) ،حني دلف الى الـغرفة
(فخــري) ويف يــده نــسخــة مـن الـبـيــان
املطبوع بدار اجلماهير.
جلس فخري الى جانبه وقال:
 ما رأيك مبا مكتوب يف البيان؟ هل ج ــرى االتف ــاق عل ــى الـصـي ــاغ ــةال ـتــي ت ـب ـ ـ ــدو غ ـ ـ ــري ـبـ ـ ـ ــة يف بع ــض مــن
الفقرات خصوصا الفقرة األولى.
ثـم فجّر ابـو نبيل قـنبلته املـوقوتـة بعد
ان اعـاد قـراءة البيـان علـى سعـد قـاسم
حمـودي ،بصفـته النـقيب املـرشح علـى
رأس القــائمــة ،الــذي راح يــشغل نفـسه
مبــراجعـة مـواد اجلـريـدة .قــال فخـري
لسعد:
 نحـن نعـلن انـسح ــابنــا مـن الق ــائمــةاالئتالفية يا سعد.
تلعـثم سعد وهـو يستـفسر عـن السبب،
بينما رد فخري ببرود هذه املرة:
 ل ــم نـ ـتـفـق مـ ـ ـطـلـق ـ ـ ـ ــا ول ــم ي ـك ــن يفاحل ـسـب ــان اب ــدا ان ت ــذك ــروا يف الفق ــرة
االولـى اسم (احلزب القائد) او (الثورة
الــرائــدة) ،وانـتـم ادرى مبــوقف حــزبـنــا
وسياسـتنا اجلبهويـة ،ان هناك بالفعل
سـي ــاس ــة جـبه ــوي ــة لـ ــديكـم .ثـم نهـض
لينصرف ،فبادره سعد بالقول:
 ال تــستـعجل ي ــا رفيـقنــا ،مــاذا تــريــدبالضبط؟
 -متزيق البيان.

 لنتفق اذن.جلـب (ضيـاء حـسـن) سكــرتيـر حتـريـر
اجلــمهـ ــوريـ ــة واملـ ــرشـح للــنقـ ــابـ ــة عـن
اصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ال ــبع ــث ،جل ــب كل ال ـن ـ ــسخ
املطبوعة ومت متزيقها من قبل االربعة
املتواجدين يف غرفة سعد.
ضحك رئيس التحرير البعثي وابتسم
فخــري ،رئيـس حتـريـر جـريــدة (الفكـر
اجلـ ــديـ ــد) وحـب ــس هـ ــو انفـ ــاسه حـني
سمع النقيب املرشح يقول:
 يجــب ان نح ـش ــد ق ــوان ــا وق ــواكـم يفاالنتخابات يوم اجلمعة القادم.
يف ط ــريق العــودة ،الـتفـت الـيه فخــري
وقال:
 ما رأيك مبا حدث يا ابا رافد؟ جيد ..ولكن..قـهقـه فخـ ـ ــري يف م ـثـل تلـك امل ـ ـ ــواقف
كلما سمع منه كلمة (لكن) وقال:
 اراك ت ـسـتعــمل كلـمـتـك املعـتــادة مـنجديد.
 انه عـمل جيـد ويجـب تلقيـنهم درسـابـابـسط ضـوابـط االخالق واحتـرام اي
التزام بني طرفني.
 وماذا بشأن (لكن)؟ لـوال حـاجـة الـبعث لـلتعـاون يف هـذهالـظــروف ،لق ــال لك سعــد نـحن نـصــر
على رأينا..
سـكــت اب ـ ـ ــو ن ـب ـيـل ،وشـقــت الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــارة
طـريقهـا الى مـنطقـة البـتاويـني بينـما
راح يفـكـ ــر طـ ــويـال محـ ــاوال ان يـ ــرسـم
صورة تكـون معبرة عن العـمل املشترك
الذي سيؤطر العمل اجلبهوي القادم.
فــازت الق ــائم ــة االئتـالفيــة الـتق ــدميــة
وضمت يف صفوفها ممثل حزب البعث
بـشخص (سعـد قاسـم حمودي) نقـيبا،
واعـضاء مـجلس النقـابة من الـبعثيني
واحملـسوبني علـى مالك البعث( ،حسن
العل ــوي) (جلــيل العـطـي ــة) و (ضـي ــاء
ع ـبـ ـ ــد الـ ـ ــرزاق ح ـ ـســن ).وض ـمــت الـ ـ ــى
جـانـبه( ،فخـري كـرمي) نــائبــا للـنقـيب
ب ــصفــته ممــثال لـلح ـ ــزب ال ـ ـش ـي ـ ــوعــي
الـعـ ـ ـ ـ ــراق ــي .كـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ضـ ـم ــت (احـ ـمـ ـ ـ ـ ــد
اجلـزراوي) نـائبـا ثـانيـا للـنقيـب ممثال
عن احلزب الـدميقراطي الكـردستاني.
ام ـ ـ ــا القـ ـ ــوم ـيـ ـ ــون ،ف ـم ـثـله ــم (سجـ ـ ــاد
الغازي) و (عطا اهلل شهاب).

يف تلـك الفـتــرة الـتـمهـيــديــة لـتجــربــة
اجلـبهــة ،كــانـت له جــولــة جــدي ــدة مع
الـبعـث .فقــد وجهـت اليـه عمــادة كـليــة
اآلداب (ق ـ ـســم االعالم) دعـ ـ ــوة اللق ـ ــاء
محـاضـرة عـن الصحـافـة العـراقيـة .ان
احلـديـث عن الـصحـافـة بــالنــسبــة له،
كح ـب ـيــب ي ــتح ـ ـ ــدث ال ــيه وي ـن ـ ـ ــاج ــيه،
فـيعـطـيهــا حقهـا ومــا حتتــاج اليـه من
العـنايـة واحلنـان .اال ان العواذل كـانوا
له باملرصاد.
تب ــرع اكث ــر من طــالـب صحــافــة بعـثي
بكـت ــاب ــة تق ــري ــر مغ ــرض وم ـش ــوه عـن
م ـ ـض ـم ـ ـ ــون احمل ـ ـ ــاض ـ ـ ــرة واج ـتـه ـ ـ ــادات
احمل ــاض ــر يف املق ــارن ــة بـني الــصح ــاف ــة
امللتـزمـة الـداعيـة واملنـظمـة ،وصحـافـة
االرتزاق والـردة .ان موضـوع الصحـافة
يـتــطلـب احل ــديـث عـن جت ــاربه ــا عـب ــر
مــراحل تـطــورهــا ،والبــد مـن ان يعــرج
املتـحدث عـلى جتـربة صـحافـة البعث:
(الثورة) و (اجلمهورية).
حت ـ ــول ــت تلـك االح ـ ــاديــث ال ـ ــى م ـ ــادة
حتـريضيـة ضد احملـاضر ،كـما حتـولت
(هلــسنـكي) يف تقـاريـر اوكـار الـبعث يف
ع ــام  1963ال ــى (السـلكـي) ض ــد اخــيه
ســامي ،كــذلك حتـولـت عبــارة (النقـد)
ال ـ ـ ـ ــى (ق ـ ـ ـ ــذف) ض ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـع ــث
وصحـافتـه يف تقاريـر طالب الصحـافة
الــذيـن حتــولــوا مـن طالب اكــادميـيـني
الى شرطة أمن.
يف اليــوم التــالي جــاءته رسـالـة سـريـة
ومـستعجلـة من ( طـارق عـزيـز) رئـيس
حتــريــر جــري ــدة (الث ــورة) ينــدب فـيهــا
حــظه ويــبكـي عل ــى مح ــاول ــة اغـتـي ــال
جريـدته علـى يد احملـاضر امـام طالب
واســاتــذة كـليــة اآلداب .طــالب فـيهــا رد
االعـتبــار اليه والـى احلـزب وصحــافته
(الـثـ ــوري ـ ــة) ،ويحـيـله الـ ــى احملـ ــاكـمـ ــة
االعالميــة العلـنيـة يف (نـادي االعالم)
ام ــام جــمه ــور كـبـي ــر مـن ال ـصـحفـيـني
ومـ ــوظفـي وكـ ــالـ ــة االنـبـ ــاء العـ ــراقـيـ ــة
واع ـضـ ــاء بعـثـيـني عـ ــاملـني يف وسـ ــائل
اعالم الـدولـة ،الـى جــانب العـديــد من
رجال اخملابرات واألمن العامة.
كانـوا هناك يف النـادي ..خمسـة رؤساء
اقـســام يف جــريــدة (الثــورة) يـتقــدمـهم
(ح ـ ــربــي محـم ـ ــد) يحــتل ـ ــون مـن ـص ـ ــة

خ ـشـبـي ــة اقـيـمـت يف حـ ــدائق الـن ــادي،
وامـامـهم يجلـس (طـارق عـزيـز) وحـده
يف الـ ــصف االمـ ـ ــامــي ،ويف الـ ــصفـ ـ ــوف
اخلـلفـيـ ــة تـتـ ــزاحــم علـ ــى مقـ ــاعـ ــدهـ ــا
اجـسـاد ازالم صحـافـة الـبعث .امـا هـو،
فـكـ ـ ــان وح ـيـ ـ ــدا ي ـنـ ـصــت ب ـبـ ـ ــرود الـ ـ ــى
مـ ـطـ ـ ــالع ـ ــات امل ــتح ـ ــدثــني مــن رؤس ـ ــاء
االقـســام .لقــد ص ــدم رئيـس الـتحــريــر
متــامــا كـمــا ص ــدم اصحــاب الـتقــاريــر
األمـنيني واألمـيني بنقـد حـاد لتجـربـة
اجلريـدة ،بل ويستشهـدون مبا سبق ان
تـضـمـنــته مح ــاض ــرته (اخلـطـي ــرة) يف
قـ ـســم االعالم وتـنــتهـي الـن ـ ــدوة بع ـ ــد
ثالث ســاعــات مـن املنــاقـشــات وتــوجـيه
االنتقادات لصحافة آخر زمان.
تخلـو احلـديقـة مـن احلضـور اال هـو و
(طـ ــارق عـ ــزيـ ــز) مـع بعــض امل ـ ــرافقـني
املسلحني.
تقــدم الـيه ط ــارق وبخـجل واضح قــال
له:
 هـل قلــت يف محـ ــاضـ ــرتـك اكـثـ ــر مـنهذا؟
ابتسم بدوره لطارق وردعليه بشماتة:
 بـل اقل بكـثيــر ممــا ق ــاله صحـفيــونمـستجدون ،ولكـن اكثر منهـم مما قاله
صحفي اكادميي ممتهن.
شدّ ابو زياد على يده وقال:
 ارجوك ان تقبل اعتذاري الشخصي،امـا مكتب االعالم القومـي ،فأنا اتكفل
بذلك.
 يعني؟ تبا لتلك التقارير...هكـذا بـدأت الـصحـافـة تـسـقط يف يـد
االعالم األمـنـي واخملــابــراتـي بع ــد اقل
من ثالث سنوات..
ومع اعـتـ ــذار (طـ ــارق عـ ــزيـ ــز) ،اعـتـ ــذر
(سـعـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــاس ــم حـ ـمـ ـ ـ ـ ــودي) نـقـ ـي ــب
الــصحفـيـني ورئـيــس حت ــري ــر ج ــري ــدة
(اجلـمه ــوري ــة) وعـضـ ــو مكـتـب االعالم
القــومـي حلــزب الـبعـث ،عـن م ــواصلــة
نـ ـشـ ــر زاويــته االسـبـ ــوعـيـ ــة (خـ ــواطـ ــر
السبت) التي دأب على كتابتها اشهرا!
قال له سعد:
 خ ـ ــاط ـ ــرة ال ـ ـس ـبــت اآلخ ـي ـ ــرة ك ـ ــانــتخطيرة وفيها (دس) مقصود علينا.
 انك يــا سعــد تكـرر مـا نـشــره (رشيـديـ ـ ــاســني) يف مـجلـ ـ ــة (وع ــي الع ـمـ ـ ــال)
ضدي حني اسماها (شتيمة السبت).
 ال علـم لـي مبــا كـتـبـه ولكـن هــذا رأيالرفاق يف مكتب االعالم القومي.
وت ـ ــوافقـت اش ـ ــارة (سع ـ ــد) مع اعـتـ ــذار
(فـؤاد قـزاجنـي) رئيـس حتـريـر جـريـدة
(بغــداد اوبــزرفــر) الـتي تـصــدر بــاللغــة
االنـكلـي ــزي ــة عـن االسـتـم ــرار يف ن ـش ــر
تقــاريــره الــسيــاسيــة االسبــوعيــة الـتي
درج على كتابتها مدة ستة اشهر.
ولكـن ه ــذا االعـت ــذار االخـي ــر ك ــان مـن
دون سبب..

عـن فـكــــرة الـتـــســـــامح الـــســــاذجــــة!
والـكتــاب ،مـن مقــدمتـه حتــى آخــر قـصــة فـيه،
اشـبـه بكــابــوس ال يـنـتهـي ،فهــو يـتحــدث عـمــا
يـسمـى بـ(أعـوام اإلرهـاب الـعظـيم) يف االحتـاد
الـسوفيـيتي السـابق ،حيث قـضي ،خالل أعوام
قلـيلــة من حـقبــة ستــالني الـســوداء ،أكثــر من
خـم ـسـ ــة ماليـني إن ـسـ ــان حكـم مـنهـم ملـي ــون
شخـص بــاإلعــدام واعــدمــوا فــوراً ،أمــا البـقيــة
فق ــد خ ــرج مـنهـم قل ــة قلـيل ــة ،مـن املعــتقالت
ومع ــسك ــرات األشغ ــال ال ـش ــاق ــة ،وهـم أحـي ــاء.
وكـ ــان كـ ــاتـب ق ـص ــص (القـ ــادم مــن اجلحـيـم)
واح ـ ــداً مــن ه ـ ــؤالء ال ـ ــذيــن ح ـ ــالـفهــم احلــظ
ليعيـشوا (هـل عاشـوا حقـاً؟) بعـد هذه املـأساة
اإلنسـانية .فـقد اعتقل فـارالم شاالمـوف ،وهو
شاعر وكاتب روسي معروف ،أول مرة يف شباط
العـام  ،1929قـبل أن يكـمل الثـانيـة والعـشـرين
مـن عمــره ،وخ ــرج من الــسجـن يف العــام 1937
لـيـمـضـي فـيه ،هــذه املــرة ،قــراب ــة عقــديـن مـن
عمـره ،يصـارع الـزمهـريـر والتجـويع واإلنهـاك
واإلذالل وكل م ــا ي ــسحق إن ـس ــانـي ــة اإلن ـس ــان.
وعنـدما أعيـد لشاالمـوف اعتباره ،مع كـثيرين
غـيــره ،مـن قـبل خــروشــوف يف حــزي ــران العــام
 1956اكتـشف أنـه لم يعـد ممـكنـاً لـه أن يعيـش
مـثلمـا كـان قـبل اعتقـاله ،أو مـثلمـا كــان يحلم

طــوال تلك الـسنــوات ،التـي قضـاهــا يف صقيع
املعـتقالت ومعـسكـرات األشغـال الـشـاقـة ،فقـد
استسـلم اجلميع لـلرعب الـذي زرعه الطـاغية
يف قلـوبهـم ،ولم جتــرؤ ،حتــى زوجته الـتي كـان
يقتـات على رسـائلها يف سنـوات سجنه األولى،
علـى استقبـاله يف البيت ولـو ليلة واحـدة ،بعد
خــروجه مـن املعـتقل ،خــوفـ ـاً من خــرق (نـظــام
اإلقامـة) الصـارم ،الذي كـان ال يزال سـائداً يف
تلك األيام.
وإذا كـانت احلـكايـة الشـخصيـة لكـاتب قـصص
(القـادم من اجلحيم) مبثل هذه القسوة ،وهي
تلخص سنـي العذاب والهـوان واملوت الـبطيء،
يف ظل الـن ـظ ــام ال ــذي زعـم أنه أراد أن ي ـشـي ــد
اجلنـة علـى األرض ،فمـا الـذي تـرويه إذن تلك
الق ـصــص ،الـتـي دون ح ـ ــروفهـ ــا األولـ ــى وهـ ــو
يع ـيـ ــش يف مع ـتـقالت الـك ـ ــال ـي ـم ـ ــا امل ـ ــوحـ ـش ـ ــة
والقاتلة؟
لقد عـاش العالـم عقوداً طـويلة وهـو ال يعرف
مـن األدب ال ــروسـي (ال ـس ــوفـيـتـي) كـم ــا يق ــول
ال ـ ـ ــدك ــت ـ ـ ــور حـل ـ ـ ــوم ،س ـ ـ ــوى األدب ال ـ ـ ــرسـ ـم ــي
(اإليجابـي) املمهور بخـامت مؤسسـات الرقـابة،
وه ـ ــذا صحــيح متـ ــام ـ ـاً فـمــثلـمـ ــا خـ ــرج األدب
ال ــروسـي مـن معــطف غ ــوغ ــول ،كـم ــا يق ــال يف

النقـد األدبي ،خـرجنــا ،نحن قـراء هـذا األدب،
مـن معـطف األيــديــول ــوجيــا ،ولهــذا فقــد كــان
ذلك األدب ب ــالـن ـسـب ــة لـن ــا أشــبه بـ ــأيق ــون ــات
مقـدسة ،مثـلما كـان أي شيء يأتـينا مـن (جنة
األرض) املزعـومة ،مـقدسـاً وال يطـوله الـشك.
ومع إنـن ــا كـن ــا نـبـت ـسـم ب ــإشف ــاق حـني ن ـسـمع
حكـايــة ذلك الــشيـوعـي (العـراقـي أو العــربي)
الذي كان ميتعض ويخبط الطاولة أمامه ،إذا
ما قيل له أن الـشتاء بارد جداً يف موسكو ،فقد
كـن ــا ،أي ـضـ ـاً ،نـن ـظ ــر ب ــريـب ــة ملـن يـت ــداول تـلك
احلـكاية ،فـشتاء مـوسكو هـو شتاء االشتـراكية
وال ـشـي ــوعـيـ ــة وال ميكــن أن يك ــون ب ــارداً ج ــداً.
هكــذا أيـض ـاً ،أو هكــذا بــالــضبـط ،قــرأنــا األدب
الـصــادر يف مــوسكــو واملـمهــور بخــامت الــرقــابــة
األمنـية واأليـديولـوجيـة ،مثلمـا يقرأ األعـمى
رسائل الغـرام على طـريقة بـرايل .كنا نـتلمس
األشيـاء من دون بـصيـرة أو ببـصيــرة مسـتلبـة،
ولـم نكـن نعــرف ،أو لم نـكن نـريــد أن نعـرف أن
أدب ـاً آخــر ،مغــايــراً وأصـيالً وإنـس ــاني ـاً وق ــاسي ـاً
أيـ ــض ـ ـ ـ ـاً ،كـ ـ ـ ــان مـغـ ـي ــب ـ ـ ـ ـاً ومـحـ ــظـ ـ ـ ــوراً يف ظـل
األي ــدي ــول ــوجـي ــة الق ـس ــري ــة ،الـتـي ص ــادرت ال
األدب وحــده وإمن ــا حيــاة ماليـني البـش ــر ممن
تـربع الطـاغيـة علـى أرواحهم عقـوداً سـوداً من

الزمن .أدب ما كـان له أن يرى النور يـوماً (وقد
ال يـراه؟) ألن كتابه ومبـدعيه كانـوا يقبعون يف
ال ـ ــسجـ ـ ــون واملع ــتقـالت ومع ـ ـسـكـ ـ ــرات الع ــمل
الشـاق .فقـد كـان هنـاك وراء القـضبـان ،طـوال
سـني (اإلرهـاب العـظيـم) أكثـر مـن ألفي كـاتب
وشـاعـر وفنـان ومـثقف ،بحـسـب اإلحصـائيـات
الـرسميـة الحتـاد الكتـاب الـروس ،التـي نشـرت
بع ـ ـ ــد إنهــيـ ـ ــار االحتـ ـ ــاد الـ ــسـ ـ ــوف ـي ـي ـتــي ،أمـ ـ ــا
اإلحـصــائـيــات غـيــر الــرسـمـيــة فـتق ــدر العــدد
بــأضعـاف ،وكـان بـينـهم شعـراء مـشهــورون من
أمثـال كلـيتـشكـوف وكلــوييف وسـيمـيليـاكـوف
ومـ ـ ــارط ـيــنـ ـ ــوف وفـ ـ ــاس ــيل ــيف وكـ ـ ــورن ــيلـ ـ ــوف
وزابـولوتـسكي وناربـوت وشيفتسـوف وأوريشني
وهـيــراسـيـمــون وهــارمــس وكـثـيــريـن غـيــرهـم،
إضـافة إلـى اآلالف من الكـتاب واملـثقفني ممن
كـانوا خارج احتاد الكتاب واملـؤسسات الرسمية
األخرى.
املـهم ،وكـي نعـود إلـى فـارالم شـاالمــوف ،نقـول
يـكفي املـرء أن يقــرأ قصـة واحـدة مـن اخلمـس
عـشــرة قصـة ،الـتي يـضمهــا كتـاب (القــادم من
اجلـحيم) لـكي يتـذكـر حـواريـة دويـستـوفـسكي
عن بالهــة مبــدأ التـســامح والغفــران ،عنـدمـا
يـتعلق األمربـأولئك الـذين ارتكـبوا خطـاياهم

بكل خـســة ودرايــة وبــرودة دم ،وعــرض ــوا حيــاة
النــاس ومصـائــرهم للـدمـار وألنــواع شتــى من
الـ ــشق ـ ــاء والعـ ــذاب ،بـ ــاسـم أهـ ــداف وغـ ــايـ ــات
وشعارات تـكشفت عـن أوهام وأكـاذيب وتـرهات،
فبـأيـة لغـة تـســامح ستـقبل املــرأة ذلك اجلالد
الـذي أمـر الكالب يـومـاً بـتمـزيق حلـم ابنهـا أو
زوجها أو شـقيقها؟ وكيف ستدعـو الرب ليغفر
له تلك اخلطيئة؟
يف روايـته الشهيرة ،هي األخـرى( ،خفة الكائن
الـتي ال حتـتمل) يـشــرح ميالن كـونـديـرا فكـرة
دويستـوفسكـي ولكن على صـعيد سيـاسي هذه
املــرة :فقــد يكــون صحـيح ـاً إلــى حــد بـعيــد أن
(األنظمة اجملـرمة لم يـشكلها مجـرمون وإمنا
شكلهـا متحـمسـون مقـتنعـون بـانـهم اكتـشفـوا
الـطــريق الــوحيــد املــؤدي إلــى اجلنــة ،وأخــذوا
يـدافعـون بـيقظـة عن هــذا الطـريق ســاحقني،
من أجل ذلك ،كـثيراً من النـاس) لكن هل على
اإلنسـانيـة ،كمـا يعلـق الدكـتور مـنذر حـلوم ،أن
ت ـ ــدفـع أرواح املاليــني مــن أبــنـ ـ ــائهـ ـ ــا ،كل م ـ ــرة،
لتـثبت جنون بعـضهم وتشبع حمـاسة بعضهم
اآلخـ ـ ـ ــر؟ وهـل يـجـ ـ ـ ــوز جتـ ـ ـ ــري ــب الـعـقـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــد
واأليــديــولــوجـي ــات علــى حـيــاة اإلن ـســان كـمــا
جت ـ ــرب الـك ـي ـمــيـ ـ ــاء عل ـ ــى حــيـ ـ ــاة الف ـئ ـ ــران؟!

ذرائــــع بــاهـتــــة أحــبـُّهــــــــــــا
طالب عبد العزيز
يف األرصفــة البــاردة ،حني تغــويك األشيـاء ،وال تـنتـظم يف
رأسك فكـرة مــا .حني جتـد يــديك فــارغتـني إال من ذكـرى
نــائـيــة المــرأة ،سـتجــد يف الـتجــوال املـمـض خلـطــاك ،يف
الـظالل التي تـأثثـت بالـذكورة واألنـوثة عـبر الـسنني ،أنك
لــم تكـن وحـي ــداً أب ــداً ،ثـم ــة أغـنـي ــة ابــتك ــرته ــا ال ـش ــواطـئ
القـريبـة من الــرصيف ،تـعلمهـا املـوج بتــرداده األزلي علـى
العشب والـصخور وظهـور السالحف ..تـدعوك ،فـاستمع.
هـي أنثــى الغــربــة وذكــورة اجلنــوب املــاحلــة ،هـي النــسيــان
البـاذخ فوق اخلطـى حيث ال تتكـرر النوارس علـى القوارب
إال مـرة كل عـام .هـذا النـداء األزلي الـذي يـعصف بـالـروح،
الــروح الــورق ــة امللق ــاة علــى ال ــرمل مـنــذ خـم ـسـني عــام ـاً،
تـبتكـرهـا الـظالل ،تعيـد صـورتهـا ،تـرسمهـا األشـرعـة علـى
الريح الباردة البلهاء.
مـن خ ـط ــأ يف الــصحــيف ــة ،تــصحـحه ،غـيـ ــر مكـت ــرث مب ــا
يـضـم ــره الـطـب ــاع ،مــصفف احلـ ــروف ،مخ ــرج الــصفح ــة
السادسة ،ابـتكرت سطراً وقفت بانتظاره املساء تلو املساء،
(حتــى متــزق الـغيـم من ح ــولك) ،ثـم حني تــأكــد أنـحنــاء
اجلسـد لديك ،هب الطـفل الترق يف روحك ،متـحدياً ثلج
الفــودين وارجتـاف األصـابع ..ثـم غمـر جـسـدك بـاألنـوثـة
غمـرهـا كلهـا ،حتــى ابتلت عـروقك ،ظـامئ األسـاريـر كنت،
عطـشـانـاً هل المـس شعــرك الصــدغ اجلبلـي حني انهـارت
الـشمـس علـيك أم اكـتفيـت بيــدك وهي تـضطــرب يف اليـد
السالبة ،باردة اخلوامت..؟
مـورقـاً تخـرج ،كـأن احلــدائق أسلمـتك للنـدى بـينمـا يعلق

الـب ــاع ــة الف ــاكه ــة ك ــؤوس ن ــور يف ال ــواجه ــات ،ال يغـضـبك
احلوذي ،يرفع سوطـه عالياً ،جتري العربة .حصان يطارد
الريح ،فينخرق وجه األرض ،املدينة متزح مع شتاء كاذب،
فـي ــرجتف ال ــرصـيف ،غـيـيـم ــات مـت ــأخ ــرات يخـنقـن وجه
الشمس ،هل طـلبت صيفاً بالنخيل ،أنا قلت للخريطة أن
تنـقلب ،وعبثـت باجلغـرافيـا ..من أجلـك تؤجل الفـراشات
ألوانهـا .ولك يقف سائق احلافلة علـى اجلسر حيث مينع
رجل املـرور وقوف املـركبـات .أرايت املـدينـة كيف تبـتكر أمـناً
زائف ـاً بيـنمـا األدالء غــائبــون ،تفتـحني سحـابـاً آخــر ليفـر
أرنبــان وليـتحــرر اجلـســد .احلــريــة أن ينـهمــر شعــرك ،أال
يأتي اإلدالء أبداً.
قــرأت لك القـصيــدة التـي كتـبتهـا العـام املــاضي ،قلـت لك
مـتعجالً ســأكتـب للعــام القـادم قـصيـدة .ومـا إن أحـضـرت
حقـيـبـتك حـتــى أكـملـت احلــرف األخـيــر ،وبــورقــة كـثــرت
أخطاؤها قلت:
سيمضي وقت طويل
كي أمحو ذكراك
ايتها العزيزة زهرة النرجس
سانتظرك يف مرافئ كثيرة
على شط العرب
وستمر قطارات نحو اجلنوب
لن تكوني يف إحدى عرباتها
ألن البرد سيمنعك
هذا الشتاء
هذا الشتاء
أيتها الشمالية الصغيرة

سيكون الوقت قد أعشب
من آمالنا
التي جفت مطلع القرن

انتظريني إذن
على جبال شاهقة
حيث يتراكم الثلج
ليس بعيداً  /عن قلبك األبيض الصغير
سأنتظرك يف السهول
يف السهول
حيث تشرق الشمس
ألول مرة على شعرك الفاحم احلزين.
أرأيت كيف يتحقق الشعر ،اآلن أسألك؛ هل جلبت برنصا
للـب ــرد..؟ أم اكــتفـيـت ب ــاجلـن ــوب حـيــث يع ــدك ب ــال ــدفء
والنخيل ،نعم اخـتفت الشمـس يف األول من نيسـان ،كادت
تـشـرق يف األيــام األخيـرة ،ألـم أقل لك أن حلـضــورك أكثـر
من معنى..؟
كـان سـائق املــركبـة الـصغيـرة يفـرق عـينـيه علـى املـرآة مـرة
وعلــى عـط ــرك الب ــاذخ يف املقع ــد األخيــر مــرة أخــرى .ويف
الغيـاب املـبكـر للـرعــاة ،حني كــانت املــركبـة تـنتــزع النـخيل
مبـرورهــا البـطيء احلــر ،غيـر عــابئـة بـالـظالل التـي ظلت
تـتق ــاطـع علـ ــى بل ــور ال ـسـي ــارة األم ــامـي ،فـت ــرسـم وع ــوالً
متأخـرة ،أسماكاً وغـدراناً نائيـة ،ثيراناً ومتـوحشني ،ذكورة
وأنـوثة تنفلت من السعـف األخضر واألنهار ،أردت أن اقول
إن الـســائق أكثــر بهجــة منـي ألني رأيـت عيـنيه بــاردتني يف
محجريـهما ،بينمـا تقدح عينـاي أملاً وغربـة .كان قميصك
ينفتح للريح مرة وللمـوج واملطر التائه مرة أخرى فأؤجل
عناقـاً وأقمع منوراً ،أتهـجى املسـافة بـيننا آسً وغـربة نحن
نبتكـر املواسـم لتبتـهج األنهار ،نـؤجل اجلبـال ليـنام املـاعز
ونـقتــرح ضفــافـ ـاً حلمــائـم ستــصل هكــذا نـتعلـم أبجــديــة

الـرغبات .تتـرعنا الـسهول وتلفـظنا الـوديان ،ويف كل عـربة
نتـرك أصـدقـاء لنــا علقت صـورهم يف الـشبـابـيك املغلقـة،
فـيجـيء س ــائق ميــرر قـمــاشـته الــرخـيـص ــة علــى الــزجــاج
الــبلــيل اخلــضل لـيـم ـسـح القــبل والـن ـظ ــرات والــتح ــاي ــا،
وسنـظل ننـتظـر القــادمني بــأعني دامعـة أبــداً نقتـرح لـون
شعـورهم وجتـاعيـد وجــوههم ومقـاييـس أثـوابـهم ..هكـذا
كما لو أننا لم نودع أحداً.
عني الكـاميـرا تبتـسم وأنت متـزحني بـإصـبع نضـرة ،ولكي
أدنــو منك رسـمت بـرزخـاً هـو احليــاء املتقـطع يف الصـورة.
كــانـت املنــازل ذابلــة ،واسمــاء القــرى تنـســى وتنــدثــر حني
جتتازهـا املركبـات ،وفالحون طيـبون يبتـسمون يف املـشهد،
اخـتلـف معك ،ألن الـبحــر الــذي تـسـميـنه جهالً بــالـبحــر،
يـطـبقه الـصيــادون علــى ذراعيـك .فيـضـيق ،هـذا الــواسع،
ال ــذي لـم تـقف علـيه ام ــرأة مـن ــذ ع ــام ،ومـثل قـبـض ــة مـن
حـصــاد يـنفـلت كــشع ــرك يف وجه الغــروب ،أنـشــده اآلن أال
ينطبق ،فأنا غابة من منور تتلوى وتضيق.
ذات يوم سـنأتـي مرة أخـرى ،نختلق حججـاً وذرائع باهـتة،
نقـت ــرح أم ــاسـي ،شـط ــآنـ ـاً وم ــراكـب صـي ــد ،وجنلــس عل ــى
الـصخـور ذاتهـا ويـصحـبنـا احلـوذي ذاته ،الـذي مـا زلت يف
مرآته تبتسمني ،يا آخر حوريات الدنيا.
اشتـمك ألن نــادل املـطـعم تــأخــر ،أنــا جــائـع وأنت فــرعــاء،
ولكـي أودعك طلـبت لـيمـونـاً وهـاتفـاً ،كـان الـسلـم مصعـداً
كهـ ــربـ ــائـي ـ ـاً مفـ ــروش ـ ـاً بحـ ـشـ ــد مــن الغـيـ ــاب ،تـ ــذكـ ــرت كل
الصـاعــدين الـى األعلــى كيف هـبطـت بهم هـذه الــساللم،
كيف تـركوا السـطوح واملنازل الـوطيئة ،كيف تـركوا أيديهم
معلقة وهبطوا يف الغرف ليبتلعهم األبد.

