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الشيخ عبد الكريم املاشطة بني الصوفية واألممية وانصار ال ِسلم
عباس البغدادي

ولد الشيخ عبد الكرمي رضا
املاشطة عام  1881يف مدينة
احللة وتويف يف / 11 / 3
 1959وكانت له اهتمامات
كثيرة موزعة بني الثقافة
والدين والسياسة.

التصوف واالغتراب:
عــالج الـشـيخ مـســألــة االغتــراب عنــد
الصـوفيـة .ومعنـاهـا عنـده هـو العجـز
واالستـسالم وبـأن قـدر االنـســان ليـس
خــاضع ـاً ملـشـيئـته ،وغــرب ــة املتـصــوفــة
عنــده هي غـربـة ثقــافيـة واجـتمــاعيـة
وذاتية ،ويصنفهم الـى اصناف فمنهم
االشـ ــراقـيـني ومــنهـم اتـبـ ــاع الفـقهـ ــاء
ومــنهـم الـ ــدجـ ــالـني وآخـ ــريــن جهـ ــال،
والـتـص ــوف عـن ــده ظ ــاه ــرة ان ـس ــانـي ــة
شـملـت غيــر املـسـلمـني كمــا هـي عنــد
الـبـ ــوذيـني واملـ ـســيحـيـني ،وال يـخلـ ــوا
عـ ـصـ ـ ــرمــن هـ ـ ــؤالء امل ـت ـ ـ ــألهــني ،ومــن
االش ــراقـيـني ح ـسـب تـصـنـيف ال ـشـيخ
الغـ ــزالـي ،وابـن عـ ــربـي فـ ــاالول عـ ــاش
عـصـراً مـضـطـرب ـاً وعهــده عهـد صـراع
بني املـتكـلمـني والفالسف ــة والفقهــاء،
والغــزالي يف اول أمــره وجه نقـده الـى
الـ ـص ـ ــوف ـي ـ ــة ثــم انـ ـص ـ ــرف ل ـ ــدراس ـ ــة
الفلسفـة وكانت الـثمرة (كتـاب تهافت
الـفالسف ــة) ،ثـم ع ــاد لـي ـسـلك ط ــريق
التصـوف ويعيش ازمـة روحية سـببها
ادراكه ل ـبـ ــطالن افـكـ ـ ــار يـ ـ ــؤم ــن بهـ ـ ــا،
فـدخل العزلـة واخللوة وارتـاد طقوس
ال ـصـ ــوفـيـ ــة قـ ــاصـ ــداً الـ ــوصـ ــول الـ ــى
الـتجليات االشـراقية ،واطلق املـاشطة
كـلمــة االش ــراقيـني عل ــى من هــو مـثل
الغـ ــزالـي وهــم اصحـ ــاب مـك ـ ــاشفـ ــات
ومـشــاهــدات ،وتعــرض الـصــوفيــة الــى

العـنف والقتل كمـا حدث للـسهروردي
الـذي قـتل علـى يـد (الـظـاهـر غـازي)
بـأمـر من صالح الـدين االيـوبي والـده
م ــته ـم ـ ـ ـاً بـ ـ ــإنـحالل الـعق ـيـ ـ ــدة فق ــتل
مخنـوقاً وتـهمة الـزندقـة تالحقه رغم
ك ــونه مـن العُـب ــاد ال ــزه ــاد ،وكُفِـ ـرَ ابـن
عـ ـ ــربــي واحـ ـ ــرقــت ك ـت ــب الغـ ـ ــزالــي يف
املـغرب ونـسبت الـيه الضاللـة وصدرت
احـك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـاً بـق ـتـل مــن يـح ـ ـ ــوي ك ـتــب
الغـ ـ ــزالــي ،وقـ ـ ــد هـ ـ ــاجــم االمـ ـ ــام ـيـ ـ ــة
ال ـص ــوفـي ــة وحـ ــرم اجملل ـسـي ص ــاحـب
بحـار االنوار كـتبهم رغم ان والـده كان
صـوفيـاً ،وكــانت تهمـة الصـوفيــة تعني
ال ــطعــن بفـكـ ــر مـن اعـتـنـقهـ ــا ويـ ــرى
املـ ـ ــاشـ ـطـ ـ ــة ان الـ ـص ـ ـ ــويف كغ ـيـ ـ ــره مــن
احلكمـاء يعتقـد بأن النفـس البشـرية
ت ـ ــشعـ ـ ــر ب ـ ـ ــاللـ ـ ــذة وااللــم وال ـ ــسعـ ـ ــادة
والـشقـاوة ،فــالعـني تلتـذ مبـا تـشـاهـد
واملـ ـتـ ـ ـ ــذوق يـلـ ـتـ ـ ـ ــذ بـل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـه واالذن
بـ ـ ــاالصـ ـ ــوات كـ ـ ــذلـك ال ــنف ـ ــس تل ـتـ ـ ــذ
بإدراكها حلقائق املوجودات ،ويعترض
علـى انـزال عقـوبـة الـقتل بــالصــوفيـة
منـطلقـ ـاً من حــريــة املعـتقــد والــرأي،
ودع ــا ال ـشـيخ امل ــاشـط ــة انه ال ط ــريق
إلكـت ـسـ ــاب املع ــارف س ــوى ال ـطـ ــريق ــة
الفـك ـ ــري ـ ــة الــبحـثـي ـ ــة وم ـ ــا ي ـ ــرى مـن
حـصــول التـصــديق بـبعـض القـضــايــا
الـتي ال تعـرف املقـدمـات املـنتجـة لهـا
عـن ــد الـتج ــرد وصف ــاء ال ــذهـن ،ودع ــا

الـشـيخ ألول مــرة الــى مــوضــوع وهــو
امل ــراد به االسـتح ـســان اي ان املـت ــوغل
يف الفق ــة ق ــد ي ــدرك ب ــذوقه الـفقهـي
احلــاصل مـن كثــرة املمـارســة فيــوجب
احلـدس بـصحــة ذلك احلـكم ،امـا مـا
يقوله البعـض عن الكشف املـستقبلي
عـن ــد ال ـص ــوفـي ــة فـيــنك ــره امل ــاش ـط ــة
ويعـتـب ــره افـت ــراء مـن وضـع اجله ــال.
(راجـع مجل ــة احلكـمــة الـصــادرة عــام
 ،1936االعداد (.)5 ،3 ،1
املاشطة واالممية
دعـ ـ ــا املـ ـ ــاشـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ان الع ـ ـ ــاطفـ ـ ــة
االنـســانيــة هي الـبحــر احمليـط الــذي
تـتفــرع مـنه ســائــر الـبحــار واخللجــان
وال ـ ـ ــوط ـن ـي ـ ـ ــة اذا اق ـت ـ ـ ــرنــت مبـح ـب ـ ـ ــة
املواطنـني فهي قطـرة من هذا الـبحر،
ان غـ ــريـ ــزة حـب الـنـ ــوع او مـ ــا يــظهـ ــر
نـورهــا علــى اهل الـبلــد ثم يــشع ذلك
النور بقـدر القوة والقدرة علـى خدمة
اجمل ـت ــمع الـ ـ ــذي ه ـ ـ ــو اوسع م ــن تلـك
ال ـ ــدائ ـ ــرة الـ ـضــيق ـ ــة وام ـ ــا ال ـ ــذيــن ال
يـشتغلون بخـدمة القـريبني منهم مع
الـتــمكـن مـن اخل ــدم ــة ويـت ـظ ــاه ــرون
بحــب اهل الــبل ــدان االخـ ــرى فه ــؤالء
اهل االمـنـيـ ــات الك ــاذب ــة ،ان الـن ــزع ــة
الوطنيـة عند االمم املغرقة بـالوطنية
ال ب ـ ــد ان تقـتـ ــرن ب ــظلـم غـيـ ــر ابـنـ ــاء
الــوطـن واالسـتـب ــداد بهـم واالسـتـيالء
علـى مــرافقهـم كمـا نـشـاهـد ذلـك من

ال ــدول االسـتعـم ــاري ــة ،وام ــا الـن ــزع ــة
الــوطنيـة عنـد االمم املـنحطـة فال بـد
ان تـكـ ــون نـتــيجــتهـ ــا ش ـ ــراً عل ـ ــى اهل
الــوطـن واالسـتـب ــداد بهـم واالسـتـيالء
علـى مــرافقهـم كمـا نـشـاهـد ذلـك من
ال ــدول االسـتعـم ــاري ــة ،وام ــا الـن ــزع ــة
الــوطنيـة عنـد االمم املـنحطـة فال بـد
ان تـكـ ــون نـتــيجــتهـ ــا ش ـ ــراً عل ـ ــى اهل
ال ـ ـ ــوطــن واس ـت ـب ـ ـ ــداد ش ـ ـ ــرار ال ـن ـ ـ ــاس
بخيارهم ،ان محبي االنسانية دائبون
يف ع ـمـله ــم ال يف ـت ـ ــرون عــن ال ـ ــسعــي
خلـ ــدمـ ــة اخ ـ ــوانهــم بقـ ــدر امـك ـ ــانهـم
وح ـيــث ان احت ـ ــاد ال ـ ــدول وانـ ـض ـم ـ ــام
بعـضهــا لبعـض يقــاومه اهل االنــانيـة
ال ــذيـن ي ــريـ ــدون العل ــو يف االرض وال
ي ــرض ــون ب ــامل ـس ــاواة مع غـي ــرهـم فلـم
يـستـطيعـوا الـوصـول الـى هـذه الغـايـة
يف الــوقت احلـاضــر وسيـصلـون الـيهـا
ان شـ ـ ــاء اهلل يف امل ـ ـس ــتق ـبـل ،ويقـ ـ ــول
املــاشـطــة :ان حـب االن ـســانـي ــة يل ــزمه
بغض اعدائـها من اهل البغي والظلم
سـواء أكـان البـاغي اجـنبيـاً ام مـواطنـاً
فــاملــواطن الــذي يـضـطهــد اهل وطـنه
ت ــتح ـت ــم مقـ ـ ــاوم ــته كـ ـ ــاالج ـن ـبــي ألن
اجلهـة التـي من اجلهـا نحب املـواطن
هـي شـفقـتـه علـ ــى ابـنـ ــاء وطــنه فـ ــإذا
استبدل هـذه الصفة بالقسوة والشدة
استحق الـذنب والـعقاب واملـطاردة ،ان
محـب االن ـس ــانـي ــة كـم ــا يحـب اخلـي ــر

ألب ـن ـ ــاء وط ـنـه يحــب ذلــك لغ ـي ـ ــرهــم
ويحب ان يـسـود العـدل واملـســاواة بني
النــاس فال يـظلـم بعـضهـم بعـض ـاً وال
يبغي بعضهم على بعض.
يف طـروحـات املـاشـطـة الـســابقـة نـراه
وطـنـي ـ ـاً واممـي ـ ـاً وال يجـ ــد هـنـ ــاك اي
تعارض بني املفهومني حسب رأيه.
املاشطة وانصار السلم
ولـ ـ ــدت فـكـ ـ ــرة ال ـ ــسالم ال ـتــي اح ــبهـ ـ ــا
املـاشطـة مـؤكـدة دوره العـاملي يـداً بيـد
مع ج ــولـي ــو ك ــوري ال ــرئـيــس االق ــدم
جمللــس الــسلـم الع ــاملــي ومعه اراغ ــون
الـشــاعــر الفــرنـسـي الكـبيــر وبـيكــاســو
ال ــرسـ ــام الع ــاملـي وك ــوزم ــا امل ــوسـيق ــار
الهــنك ــاري بـ ــول ايل ــوار ش ــاع ــر احلـب
واحلـريـة ومـدام كـوتــون رئيـسـة احتـاد
النـســاء الع ــاملي ،ووجـهت رســائل الــى
بعض الشخصـيات الوطنيـة والدينية
ومنهم عـبد الكرمي مـاشطة والـرسالة
مـوقعـة من جـوليـو كـوري مـوضـوعهـا
يـدور حـول حتـرمي اسـتعمـال القـنبلـة
الــذريــة (نــداء اسـتـكهــولـم) ممــا اثــار
حفـيـظــة الــسلـطــة العــراقـيــة فـشـنـت
حمـلة اعالميـة وبوليـسية ضـد السلم
وانـص ــاره ،ورد انـص ــار الــسلـم بحـمل ــة
جــمع ت ــواقــيع ت ــأيـيـ ــداً له ــذا الـن ــداء
العــاملـي وشعــروا بــاحلــاجــة ال ــى قيــام
تـنـظـيـم للـن ـش ــاط ال ــسلـمــي فك ــون ــوا
جلنــة حتــضيــريــة عقــدت اجـتمــاعهــا

العرب يف فرانكفورت يتصدرون الصفحات األولى يف الصحافة األملانية

النجاح كان سياسياً وليس ثقافياً
مـن يـت ــابع تــأثـيــر م ـشــاركــة الـثقــاف ــة العــربـيــة يف
معـرض فرانكفورت لهذا العـام ،سيجد صدى ذلك
يف الـرأي العام األملـاني والـصحافـة عمـوما هـناك ،
فقـد خصـصت مجلـة 'ديـر شـبيجل االملـانيـة 3.5
مليـون نـسخـة أسبـوعيـا عـددهـا الصـادر بتـاريخ 6
أكتـوبر تقـريرا مـطوال عـن االدباء الـعرب املقـيمني
يف أوربـ ــا ويكـتـب ــون ب ــاالمل ــانـيـ ــة والف ــرن ـسـي ــة مـثل
أسياجبار والطاهر بن جلون وغيرهما.
وحتـ ــدث الــتقـ ــريـ ــر عـن جنـ ــاح هـ ــؤالء األدبـ ــاء يف
االنـ ــدم ـ ــاج مع اجملـتــمع األوربــي وتقـ ــدمي أعـمـ ــال
أدبـيـ ــة راقـيـ ــة ،وأكـ ــد الــتقـ ــريـ ــر أنه التـ ــزال هـنـ ــاك
صـعوبـات تعـوق التـواصل مع الثقـافة الـعربـية ،اال
ان املعرض قد ينجح يف ازالة بعضها.
وقـدمت جـريــدة دي تســايت األسبـوعيـة يف عـددهـا
األخــيـ ـ ــر مـلفـ ـ ــا خـ ـ ــاصـ ـ ــا مــن  104صـفحـ ـ ــات عــن
فـ ــاعلـيـ ــات املع ــرض ب ـشـكل ع ــام .وأف ــردت ق ــراءات
حتلـيلـيــة ملــا يــزيــد عـن  80كـتــابــا وروايــة أجـنـبـيــة
وعـربيـة منهـا النكت العـربيـة لعبـداحلميـد حسني
و'الوطن الكابوس اجلزائر' حلمدي سكيف.
ويف جـريـدة 'تـاجــس شبـيجل' كـتب رفـيق شــامي
مقاال بعنـوان 'ساعة الـشعراء قادمـة' حتدث فيه
عـن مفهوم حـرية التعـبير يف الـوطن العربـي وعمّا
يـواجه االدبـاء العـرب مـن قمع اوجتـاهل يف بـعض
الـبلــدان الع ــربيــة ..مــشيــرا الــى ان ن ــدرة األعمــال
االدبية العربيـة املترجمة ترجع يف االساس الى ان
الكتـاب العــرب غيـر مجــددين مبــا يكفـي ومييلـون

للـنـم ـطـيـ ــة بعــض الـ ـشـيء ف ــضال عــن انهـم غـيـ ــر
معروفني خارج بالدهم.
كـم ــا ق ــدمـت نفــس اجل ــري ــدة حتقـيق ــا شـيق ــا عـن
االدبـاء ا جلــدد يف مصـر .امثـال ميــرال الطحـاوي
وم ـصــطف ــى ذكـ ــري ،وتع ــرض الـتـحقــيق ل ـظ ــروف
نــشـ ــأتهــم وعالقــتهـم ب ــاالدب وعــن الف ــائ ــدة الـتـي
سـتع ــود علـيهـم مـن ف ــرانـكف ــورت يف مح ــاول ــة مـن
اجلــريــدة لــرسم بــورتــريـه عن اجلـيل اجلــديــد من
ادبــاء مصـر.وقـد أوضحـوا ان الـرقـابـة المتـثل لهم
ادنــى عـبء وان مــاي ــزعجهـم هــواحلــالــة املــزاجـيــة
للقراءة يف مصر.
وق ـ ــد تــص ـ ــدرت اعـم ـ ــال محـم ـ ــود درويـ ــش مع ـظـم
الـصفحــات االدبيـة وقــدمت جـريـدة 'فــرانكفـورتـر
اجلماينـة' قراءة ممتـعة لديـوانه 'أين كنت واين
انـت' ووصفت اشعـاره بـانهـا صــوت فلسـطني ..ويف
الوقت نفـسه اشارت اجلـريدة إلـى الكم الـهائل من
الكتب العربية التي تتحدث عن فلسطني واحلرب
ضد االرهاب.
ام ـ ــا صحــيفـ ــة' زود دويـت ــش ت ــسـ ــايـت ـ ــوجن' فقـ ــد
تعرضـت الحداث طابـا األخيرة وأشـارت الى القلق
الذي انتاب الضيوف العرب وفرلكر نوميان خشية
تأثيرها على فـاعليات املعرض ..وهو ما لم يحدث
مطلقا.
ومن جــانبهـا اشـادت صـحيفـة 'فــرانكفـورتـر رونـد
شــاو' بــاه ــداء اميــر الـشــارق ــة  25000كتــاب لــرواد
املعرض .لكنها تعجبت يف الوقت ذاته من مماطلة

بعض الوفود العربية يف دفع أجور القاعات!.
وق ـ ــد ذك ـ ــرت ج ـ ــريـ ـ ــدة 'دي فلــت' انه ب ـ ــرغــم مــن
االقبــال اجلمــاهيــري الكـبيــر فمـا يــزال التــواصل
ب ـطـيـئـ ــا خـ ــاص ـ ــة ان العـ ــرب الـ ــذيــن اتخـ ــذوا مـن
املـ ـ ـس ـتـق ـبـل واســت ـ ــش ـ ـ ــراقـه شـع ـ ـ ــارا لـهــم ودائــم ـ ـ ــا
مـايتحـدثـون عن املـاضي وهـو مـاتعكـسه املقـتنيـات
التذكارية والفلكورية التي يعرضونها.
مع انتهـاء فعـاليـات معـرض فـرانكفـورت الـسـادس
واخلـمـ ـسـني ب ـ ــدأت تل ـ ــوح يف االفق االن ـطـبـ ــاعـ ــات
املـبــدئـيــة عـن جــدوى امل ـشــارك ــة العــربـي ــة .الكــاتـب
والصـحفي االملـانـي دانيـال دبالن بـورمـر يـؤكـد ان
املع ــرض قـ ــد وضع الع ــالـم الع ــربـي بق ــوة يف ب ــؤرة
االهتمـام اجلماهيـري ،اي على مـستوى النـاشرين
والوكالء .لكـنه لم يحقق شيئا يذكـر على املستوى
الفكــري او الفـني وبـقت الـثقــافــة الع ــربيــة منـطــا
غ ــربـي ــا عل ــى امل ــواطـن األوروبـي .فلـم تــشه ــد اي ــام
املعـرض سـوى عـددٍ ضئـيلٍ من احلـوارات الثقـافيـة
واالدبيـة اجلـادة و الـتي اديـرت علـى مـنصـة نقـاش
منظمة.
وأشــار بــورمــر الــى ان املعــرض ق ــد اكتـســى بـطــابع
شـعبي ..وكـان جنـاحه سيـاسيـا وليـس ثقـافيـا وهـو
نفس مـاذكره وزير اخلـارجية االملـاني يوشكـا فيشر
خالل زيـارته للمـعرض ،حـيث علق علـى تفجـيرات
ط ــاب ــا ب ــأن ه ــذا املع ــرض ومــثله مـن الـتـظ ــاه ــرات
الثقافية ستسهم يف مواجهة االرهاب.
ويــؤك ــد الك ـسـنــدر سـيـمــون ،وكـيل أدبـي مـن بــرلـني

وممـثل لكـاتـبني عـربـيني يف املعــرض  ،انه بـالــرغم
من زيـادة الطلب على املـؤلفات العربيـة بشكل غير
متـوقع ،اال ان الطـريق اليـزال طـويال لكي يـستقـر
يف اذهـان النـاشــرين ،ان االدب العـربي ادب ذونـسق
وكيان مميز.
وقـد انعكـست بـعض اخلالفـات العـربيـة الـداخليـة
علـى املـشـاركــة يف املعــرض .حتـى ان يـان مـايـربـرد
أحد اخلبـراء يف شؤون الـشرق االوسـط قد انـتقد
حشـد احـدى الـدول العـربيـة لـكل كتـابـات رئيـسهـا
وتقـدميها على انها ادب ،مشـددا على ان هذا يؤكد
عجـز الدميقـراطية يف الـوطن العـربي .وأضاف ان
غيــاب االصــوات الع ــربيــة املعــارضــة كــان مـن اكبــر
سلبيات املشاركة.
وقـ ــد عـلقــت بعــض االوسـ ــاط ال ـصـحفـيـ ــة ومــنهـ ــا
مجل ــة شت ــرن عن صــدمـتهــا الن الـبعـض قــد قــدم
إلــى فــرانـكفــورت الثـبــات احلـضــور .فــاالمــر لــدى
معـظم الـدول العـربيـة اليتعلق بـاالدب او الثقـافـة
بقـدر مـايـتعلق بـالـشكل الـسيــاسي للـدولــة .فكـان
من االفضل املـشاركة حتت مظلة مـنظمة مستقلة
مــثل الـي ــون ــسك ــو ولـيــس حتـت مــظل ــة اجلـ ــامع ــة
الع ــربـيـ ــة  ،فهـي مـن ـظـم ــة سـي ــاسـيـ ــة ،وتخــضع يف
النهاية لقانون اللعبة السياسية.
ويف الـنهــايــة اعـتبــر اجلمـيع ان املـشــاركــة العــربيــة
وبـرغم مـاميكن ان تعكـسه من ايجـابيـات وسلبـيات
كانت فـرصة طـيبة لطـرق موضـوعات شـائكة ظلت
متجاهلة لفترات طويلة كاالرهاب واالصالح.

تـوتــر فـــي هـولـنـــدا الغـتـيـــــــال الكـاتـــب فــان غــــــــوخ
ألقـت الشـرطـة الهـولنـديــة مسـاء
أم ـ ــس الق ـبـ ــض علـ ـ ــى  27شـ ـ ــابـ ـ ــا
هـولنـديا أطلقـوا هتـافات معـادية
لإلسالم واملـسـلمـني أثنــاء الـقيــام
مبـسيـرة يف أمـستــردام احتجـاجـا
علـ ـ ـ ــى مق ــتل اخمل ـ ـ ــرج والـك ـ ـ ــاتــب
الـ ـصـحف ــي الهـ ـ ــول ـنـ ـ ــدي امل ـث ـيـ ـ ــر
للجدل تيو فان غوخ.
وكـان غـوخ قـد اغـتيل صبـاح أمس
وقــالـت ال ـشــرط ــة الهــولـنــديــة إن
نتــائج التحقـيق األوليـة تـثبت أن
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوخ ط ـع ـ ــن ث ـ ــم قـ ـ ـتــل
بـ ــالـ ــرصـ ــاص وســط أمـ ـسـتـ ــردام.
وأوضحـت الـ ـشـ ــرطـ ــة أنهـ ــا ألقـت
الـقـ ـبـ ــض عـلـ ـ ـ ــى رجـل يف مـ ـ ـ ــوقـع
احلـادث بعــد تبــادل إلطالق النـار
أص ــاب فـيه امل ـشـتـبـه به ض ــاب ـط ــا
وأصيـب املشـتبه به يف سـاقه .وقـد
شـارك يف املـسيـرة عـدد كـبيــر من
اجل ــالـيـ ــة الع ــربـيـ ــة واإلسالمـي ــة

حملوا الفتات تدين العنف.
ويف كلمـة له يف املـسيـرة أدان يـوب
ك ــوهـني عـم ــدة أم ـسـت ــردام ح ــادث
االغـتـي ــال وق ــال إن ه ــولـن ــدا بل ــد
لـلح ــريـ ــات بعـي ــدا عـن الـت ـط ــرف
والعــنف .وأشـ ــار إلـ ــى أنـه تعـ ــرض
شخ ـصـي ــا النـتق ــادات الذع ــة مـن
الق ـت ــيل.اجلـ ـ ــديـ ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر أن
الشرطة الهـولندية أشارت إلى أن
القــاتل ( 27عــامــا) ظل مــرصــودا
مـ ــن ق ـ ـبـل جـه ـ ـ ـ ـ ــاز اخمل ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــرات
الهـولنـديـة لكنهـا لم تـؤكـد مـا إذا
كانـت له صلة بـاملدعـو سميـر وهو
مغـ ــربـي اجلـنـ ـسـيـ ــة مت اعــتقـ ــاله
الشهـر املاضـي بتهمـة التخـطيط
للقيام بأعمال إرهابية.
وعلـى الـرغم مـن أن التحقـيق لم
يف ـتـح بع ـ ـ ــد مع امل ــتهــم بـ ـ ـس ـبــب
احتجازه باملـستشفى بعد إصابته
من قبل أفـراد الشـرطة .فـإن وزير

ال ــداخلـي ــة ص ــرح أمــس ل ــوس ــائل
اإلعالم ب ـ ــأن دوافـع القــتل ت ـب ـ ــدو
"إسالمية متطرفة".
وقـ ـ ــد أثـ ـ ــار ف ــيلــم غـ ـ ــوخ األخ ـيـ ـ ــر
"اخلـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــوع" ()Submission
م ــوج ــة غ ـضـب مـن امل ــسلـمـني يف
هولندا لتجسيده شخصية سيدة
مسلـمة تتعـرض لالغتصـاب على
يد عمهـا .ثم يجبـرها أهلهـا على
االرتـبـ ــاط بـ ــرجل ال حتـبـه يقـ ــوم
بضربها بقسوة بعد الزواج.
وتلقى غوخ تهـديدات بالقتل بعد
ع ــرض هـ ــذا الفــيلـم هـ ــذا الع ــام.
واسـ ـتـع ـ ـ ـ ــان يف إخ ـ ـ ـ ــراج الـفـ ـيـل ــم
ب ــال ـسـي ــاسـيـ ــة اله ــولـن ــدي ــة أي ــان
هـ ـيـ ـ ـ ـ ــرس ــي عـل ــي وه ــي الجـ ـئـ ـ ـ ـ ــة
صـوماليـة حصلـت على اجلنـسية
اله ـ ــول ـن ـ ــديـ ـ ــة بع ـ ــد أن ف ـ ــرت مــن
زوجهـ ـ ــا يف الـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال ق ــبل 12

عاما.
وتخضع أيـان التي تـسمي نفـسها
"م ـ ــسل ـمـ ـ ــة س ـ ـ ــابقـ ـ ــة" حلـ ـ ــراسـ ـ ــة
الـ ـ ـش ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــة بع ـ ـ ــد أن تـلقــت هــي
األخ ــرى ته ــدي ــدات ب ــالقــتل بع ــد
ع ـ ـ ــرض الـف ـيـلــم عـل ـ ـ ــى ش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة
التلفزيون الهولندي.
وقـالت إحـدى صديـقات فـان غوخ
إن اخملـ ـ ــرج الـ ـ ــراحل لــم يـك ـتـ ـ ــرث
للــتهـ ــديـ ــدات الـتــي وجهـت إلــيه.
مع ـت ـب ـ ــرة اغ ـت ـي ـ ــال اخمل ـ ــرج قــتال
حلرية التعبير يف هولندا.
وذكـ ـ ـ ــرت بـعـ ــض وسـ ـ ـ ــائـل اإلعـالم
الهولنديـة أن فان غوخ كان يعتزم
إخ ــراج فــيلـم عـن بـيـم ف ــورت ــويـن
املناهض للهجـرة الذي قتله أحد
دعــاة الــرفق بــاحليــوان يف مــايــو/
آي ــار  2002قـبل أي ــام مـن حـص ــول
ح ـ ــزبـه عل ـ ــى امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـ ــانــي يف
االنتخابات العامة.

اعادة االعتبار للخادمة اللبنانية التي سبقت حممد حسني هيكل وقاسم امني
رياض ابو عواد
تعـي ـ ــد دراس ـ ــة ص ـ ــدرت ح ـ ــديـث ـ ــا
للبـاحـث حلمي الـنمنـم االعتبـار
للخــادم ــة اللـبـنــانـيــة ابـنــة جـبل
عـ ــامل زيـنـب ف ــواز الـتــي وضعـت
اول روايــة ح ــديث ــة وسبـقت رائــد
الـروايــة العــربيــة محمـد حــسني
هـيـكل يف روايــته "زيـنـب" وك ــانـت
اول داعيــة لتحـرر املـرأة فـسـبقت
قاسم امني.
ويق ـ ــول الـب ـ ــاحـث ان "ال ـض ـ ــرورة
حت ـتــم عل ـي ـنـ ـ ــا ان نع ـي ـ ــد ق ـ ــراءة
تــاريخنـا يف القـرن التـاسع عـشـر
حيث سقـط الكثيـر من االسـماء
وبيـنهــا اسـم الك ــاتبــة والـشــاعــرة
واملــؤرخــة والــروائـيــة زيـنـب فــواز
الـتـي شـغلـت احلـي ــاة الـثق ــافـي ــة
واالدبـي ــة يف مـص ــر خالل ال ــربع
االخيــر من القـرن التـاسع عـشـر
وبداية القرن العشرين".

ولــم ي ـ ـ ــرد اســم زي ـنــب ف ـ ـ ــواز يف
ادبيـات احلـركـة الـنسـائيـة وال يف
الـ ــدراسـ ــات الــنقـ ــديـ ــة رغــم انهـ ــا
كـ ـ ــانــت رائ ـ ـ ــدة ال عل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد
الق ــدرات االدبـي ــة الكـبـي ــرة الـتـي
تتـمتع بهـا بل ايضـا يف اصـرارهـا
علـ ــى ان حتقـق ذاتهـ ــا مــتجـ ــاوزة
بـداياتهـا كخادمـة يف قريـة تبنني
يف جنــوب لـبنــان لــدى علـي بك
االسعـ ــد حـيـث تـعلـمــت القـ ــراءة
والكتـابة علـى يد زوجـته فاطـمة
االسعد.
وت ـشـي ــر ال ــدراس ــة ال ــى ان زيـنـب
فــواز هــاج ــرت بع ــد طالقهــا مـن
زوجها االول الى مصر مع ابيها.
وشكلـت اللـبنــانيــة املهــاجــرة من
جـ ـبـل عـ ـ ـ ــامـل الـ ـ ـ ــذي لـع ــب دورا
مـ ــركـ ــزيـ ــا يف الــنه ـضـ ــة االدبـيـ ــة
العـربيـة حالـة خاصـة يف نشـأتها
ويف اهتماماتها.
فـتعلـيم الـبنــات كــان حكــرا علــى
ال ـطــبق ـ ــات االرســتق ـ ــراط ـي ـ ــة يف

ح ـي ــنه ولــم تـكــن زي ـنــب م ــنهـ ـ ــا،
ومناهج تعليم البنات التي كانت
سـ ــائـ ــدة كـ ــانـت تـكــتفـي بـتـلقـني
الف ـت ـي ـ ـ ــات ش ـ ـ ــؤون "االت ـيـك ـيــت"
وتعلـيمهـن ادارة منــازلهن كـربـات
بيـوت متـميـزات وهـذا مـا تفـادته
زينب.
ويف االسكـنــدريــة الـتـي اسـتقــرت
فــيهـ ــا والـتـي غـ ــالـبـ ــا مـ ــا تـ ــرد يف
خ ـ ــواط ـ ــره ـ ــا اس ـتـك ــملــت زي ـنــب
دراستهـا علـى يــد الشـيخ محمـد
الشبلي وتعلمت الصرف والبيان
والع ـ ــروض وال ـت ـ ــاريـخ عل ـ ــى ي ـ ــد
ح ـ ـســن ح ـ ـس ـنــي الـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــرانــي
ص ــاحــب مجل ــة "الـنـيل" ودرسـت
االنشـاء والنحـو علـى يـد الـشيخ
محي الدين النبهاني.
وبـ ــدا اسـم زيـنـب ف ـ ــواز يلــمع يف
عــالـم الفكــر والـثقــافــة يف مـصــر
مع ن ـشــر مقــاالتهــا يف الــصحف
واجملـالت امل ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة واهـ ـمـهـ ـ ـ ــا
صحـيفــة "املــؤيــد" الـتي اســسهــا

عـبـ ــداهلل الـنـ ــدمي مـن ـظـ ــر ثـ ــورة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ــي يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  1882وه ـ ــي
الــصحـيف ــة االوسع يف مـص ــر يف
حينه.
وتـص ــدت يف كـت ــاب ــاته ــا لقـضـي ــة
املـ ــراة مـعلـنـ ــة رف ــضهـ ــا ال ـصـ ــارم
لـ ـبـقـ ـ ـ ــاء ن ـ ـصـف االمـ ـ ـ ــة اسـ ـيـ ـ ـ ــر
احلجاب والتخلف.
وكـتـبــت يف مقـ ــال ـ ــة لهـ ــا يف عـ ــام
 1982يف صحـيفـة +املـؤيـد" :+مـا
مــن ام ـ ــة ان ـبــثقــت فــيهـ ـ ــا اشع ـ ــة
الـ ـتـ ـم ـ ـ ــدن يف اي زم ــن اال وك ـ ـ ــان
للـنـ ـسـ ــاء فــيهـ ــا الـيـ ــد ال ـطـ ــولـ ــى
والف ــضل االع ـظـم" الـ ــى جـ ــانـب
تـ ــاكـيـ ــده ـ ــا يف مق ـ ــاالته ـ ــا علـ ــى
امل ـ ـسـ ـ ــاواة مع ال ـ ــرجـل بقـ ـ ــوله ـ ــا
"للـرجـال عقــول ويف النـســاء من
هــي اعـقل واقـ ـ ــوى عـ ـ ــزميـ ـ ــة مــن
الـرجل" .وقـد سـبقت الـلبنـانيـة
املهــاجــرة بــدع ــوتهــا هــذه قــاسـم
امـني بـعقـ ــد مـن الـ ــزمـن لـكــنهـ ــا
جـ ــاءت بعـ ــد ربع ق ــرن مـن دع ــوة

شـ ـيـخ الـ ـتـ ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــري ــني رف ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
الـطهـطــاوي الــى تعلـيم املــراة يف
كـتـ ــابه "امل ــرش ــد االمـني للـبـن ــات
والبنني".
والى جانب هذه الدعوة ركزت يف
عدد من مقاالتهـا على التصدي
لـلكـثـي ــر مـن مـظ ــاه ــر الــشع ــوذة
واخلــراف ــات يف اجملتـمع املـصــري
عمــومــا وبـني النـســاء خـصــوصــا
فهـ ــاجـمـت الـ ــسحـ ــر والـ ــسحـ ــرة
وجل ـ ـس ـ ــات ال ـ ــزار وغ ـي ـ ــره ـ ــا مــن
مظاهر التخلف.
ودفـع ـتـه ـ ـ ــا ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواقـف ال ـ ـ ــى
االهـتـمــام بــالقـضــايــا الــوطـنـيــة
العـامــة ووقفت الـى جـانب زعـيم
احلـزب الـوطني مـصطفـى كـامل
وكـانـت وراء استخـدامه يف بـدايـة
خـطبـه عبــارة "سيــداتي ســادتي"
كـ ـم ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ــت اول ام ـ ـ ـ ــراة تـقـف
خ ـ ـ ـط ـ ـي ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة يف االح ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ــاالت
الوطنية.
ومن مـؤلفـاتهـا التـي وصلت الـى

الباحـث روايات "حسـن العواقب"
و"غ ـ ــادة ال ـ ــزاه ـ ــرة" ال ـتــي اع ـي ـ ــد
طبعها يف مكـتبة االسرة املصرية
قبل عدة اشهـر واعتبرهـا النمنم
يف دراس ـتـه اول رواي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة
س ــبقــت روايـ ـ ــة "زي ـنــب" حمل ـمـ ـ ــد
حـ ـسـني هـيـكل الـتــي يعـتـبـ ــرهـ ــا
مــؤرخــو الــرواي ــة العــربـيــة اولــى
الروايات املكتوبة بالعربية.
وه ـنـ ـ ــاك ايـ ـضـ ـ ــا روايـ ـ ــة "الهـ ـ ــوى
والـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ــاء" و"قـ ـ ـ ـ ـ ــورش" املـل ــك
الف ــارسـي ال ــذي احـتل مـص ــر يف
عــام  580قـبل املـيالد ولهــا كـتــاب
تـراجم الربعمئـة وخمسـني امراة
ع ــربيــة بـعنــوان "الــدر املـنثــور يف
طـبقات ربـات اخلدور" كـما تـركت
وراءهــا مخـطـوطـني قبل وفــاتهـا
يف ع ـ ـ ـ ــام  1914هـ ـم ـ ـ ـ ــا "م ـ ـ ـ ــدارك
الـك ـمـ ـ ــال يف تـ ـ ــراجــم الـ ـ ــرجـ ـ ــال"
و"اجلوهر النضيد يف مآثر امللك
احلميد" عن السلطان العثماني
ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــد احل ـ ـم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي.

االول يف م ـ ـسـ ـ ــاء  15متـ ـ ــوز  1954م يف
منـطقــة ام العـظــام يف بغــداد وحـضــر
 103م ـن ـ ــدوبــني وت ـ ــوســط االج ـت ـم ـ ــاع
الـ ــرجل املهـيـب ال ـشـيخ عـبـ ــد الك ــرمي
املاشطـة واعلن افتتـاح املؤمتـر بصوته
الـدافئ الـوقـور والتقـى اجملـتمعـون يف
دار عـب ـ ــد اجللــيل بـ ــرتـ ــو وتـكلـمـت يف
اجللـســة الــسيــدة (ام غـصــوب) ب ــإسم
االمهات الـعراقيات وكـان من احلضور
عـبد اهلل كـوران من الـسليـمانـية ،عـبد
اللطيف مطلب من احللة اضافة الى
عـب ــد احلـمـي ــد ال ــون ــداوي ،اب ــراهـيـم
احمــد ،محمـد زيـاد االغــا واسمــاعيل
الـنج ــار ،واسـم ــاعــيل حقـي ش ــاويــس،
انعــام الـعبــايجـي ،طلـعت الـشـيب ــاني،
فـاروق بـرتـو ،نـزيهـة الــدليـمي ،صفـاء
احلـافـظ ،صالح خـالـص وكمــال عمـر
نظمي.
ويف اخلتـام القـى الـشيخ الـوقـور عبـد
الكــرمي املــاشـطــة كـلم ــة اخلتــام الـتي
اش ـ ــار فــيه ـ ــا ال ـ ــى وح ـ ــدة ال ـ ــرأي بــني
الفـصــائل الــوطـنيــة وطــالب بـجعلهــا
م ـن ـ ـطـلـقـ ـ ـ ـاً جل ـبـه ـ ـ ــة وط ـن ـي ـ ـ ــة خـالل
االنــتخ ـ ــاب ـ ــات ون ـ ــال ت ـ ــأي ـي ـ ــد اح ـ ــزاب
ال ــوطـنـي ال ــدميق ــراطـي ،ال ـشـي ــوعـي،
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب االس ـ ـ ـت ـقــالل ثـ ـ ــم احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب
الدميقـراطي الكـردستـاني ،واستـمرت
نضاالت مجلس الـسلم وكانت ممهدة
لثورة  14متوز 1958م.

ايضاح من دار ثقافة االطفال
ننـشــر هنـا االيـضـاح الـذي جـاءنــا من دار ثقـافــة االطفـال بـشـأن
التـحقيق الـذي نـشـر يف الـصفحـة ( )11من (املـدى) يف / 10 / 30
 ،2004وكـ ــان بـقلــم جلــيل خـ ــزعـل بعـنـ ــوان (مـن قــتل الـ ـسـنـ ــدبـ ــاد
واستـولـى علـى مـكتبـة الـطفل العـربـي) .لكن دعـونـا نـؤكـد قبل كل
شيء ان هـذا املـوضـوع تـسلل الـى هـذه الـصفحـة من دون ان يقـرأ،
ونعـترف بعـد ان اجرينـا التحقيق الـالزم انه ال يخلو مـن االحقاد
وتـصفية حسـابات قدميـة .اننا نعتـذر لدار ثقافـة االطفال عن كل
هـذا ،ونحن نتحمل مسؤولية هذا اخلطأ .اال اننا يف الوقت نفسه
نشير الى ان رد الدار كثير التشنج.

االيضــــاح

لــم يكـن امل ــدعـ ــو جلـيل خـ ــزعل ت ـسـتـنهــض غـي ــرتـه عل ــى ال ـطـفل
العــراقي ،وعلـى مكـتبـة الـطفل ،عنـدمـا كـانت هـذه الـبنـايـة تـابعـة
لــوزارة الــداخـلي ــة ،ولم تـتحف ــز همـته يف الــدف ــاع عن هــذا املـبنــى
عندما احتلته اخملابـرات العامة ،وجعلته بنايـة بديلة عن مقرها،
لم يكتـب شيئـاً ،عنـدما كـانت وثـائق اآلالف من املعـدومني واملـئات
من الـعوائل التي متت ابادتها حتفظ يف هـذا املبنى ،لم تستنهض
هـمته ،ذلك ألنه كـان بشـخصه اللـطيف وصـوته الـوادع ،جـزءاً من
منـظومـة القتـل والدمـار وسحق الثـقافـة وتلقـني الطفل العـراقي
مبادئ حب القائـد البطل ،وللسيد خزعل يف هذا اجنازات يعرفها
اجلميع كـما يعـرفونه عـندمـا كان يـرتدي رداءه الـزيتـوني ليـصول
ويجـول يف دار ثقـافـة اطفـال العـراق ،رغـم انه ليـس مـوظف ـاً فيهـا
وبـبدلـته الزيـتونـية كـان يسـتولـي على ايفـادات زمالئه ،حتـى قال
احـدهم انه لـم يكن يـوفـد الـى اخلـارج ،بل كـان يـوفـد الـى العـراق،
ولقـد كـان املـدعــو جليل خـزعـل بطالً مـن ابطـال الـذود عـن حمـى
العـراق عبر بطـوالته يف فدائـيو ( )....ولعله يتـذكر جيـداً عالقاته
مع بعض املدراء العامني السابقني وغرفته اخلاصة يف دار ثقافة
االطفـال رغم انه ليـس موظفـاً فيهـا اذ مت تعييـنه مديـراً لتحـرير
مجلـتي بناء على ما يتوفر لـديه من مواهب وامكانيات خاصة يف
تقدمي خـدمات من الدرجـة الرفعية لهـؤالء املدراء العامني ،واآلن
انـتهى الـزيتـوني وانتهـى دوره التـاريخي يف حمل احلقـائب ومسح
االكتاف ،وألن املـدير العام اجلـديد لم يفسح له اجملـال لكي يقدم
خ ــدمـ ــاته عل ــى ه ــذا امل ـسـت ــوى وبع ــد ان مت ك ــشف لعـبـته امل ــالـي ــة
ومح ــاولــته (شفـط) مــبلغ ق ــدره ملـي ــون وثلـثـم ــائ ــة الف ديـن ــار ،
وانكـشـاف امـره امـام جـميع مـنتـسـبي هـذه الـدار وبعـد ان رفـضت
هـذه املـديـريـة ابتـزازه الـرخـيص والـدنـيء يف احلصـول علـى عقـد
اضــايف للـعمل يف هـذه الـدار ،ثـارت حـميـة املـدعـو خــزعل ،بعـد ان
القـى بــدلته الـزيتـونيـة ،مـسـتبـدالً ايـاهـا بـ (الـسجـادة والـسبحـة)
لعله يجد له منفذاً جـديداً ،رفع عقيرته وهـو يكذب يف كل حرف
كـتــبه ،م ـ ــواصالً دوره يف الـك ـ ــذب يف كل جــمل ـ ــة مـن اجلــمل الـتـي
نشـرها ،ذلـك ألن املديـر العـام احلالـي لم يجتـمع قط مـع احدى
الـوكاالت االمـريكـية او غـيرهـا ،وألن االتفاق قـد مت يف زمن املـدير
العام السابق ،وال توجد اجتماعات مغلقة وال مفتوحة مع اجلهة
التي نفذت املقاولة ،سوى يف تشكيل جلنة تتكون من خمسة عشر
مـوظفاً لالشـراف على التـنفيذ .ان لغـة اللمز والغـمز ال تنفع وال
جتـدي ،هـذه لغــة احلمقـى الــذين يـريـدون اسـتثـارة قـوى محـددة
ض ــد شخـصـيــة املــدي ــر العــام حـصــراً ،بــإعـتـبــاره ك ــان يجـتـمع مع
(الـوكاالت) ولعله يـريد ان يـوحي مبا هـو اشد ،فـأصبحت املنـظمة
االنـســانيــة التـي اهلت املـبنـى (وكـالــة) وانتهــى التـأهـيل واالعمـار
والتـشغيـل دون اي تدخل مـن جهة املـدير العـام سوى الـتنبـيه الى
االخطاء ،دون اي تشويه باملبنى ،سوى التشويه احلاصل يف عمق
املـدعـو جـليل خـزعل الــذي لم يلـطم خــده عنـدمـا كــانت الـبنـايـة
خــربــة ،ومــأوى للـكالب والقـطـط ،بع ــد ان استـبيـحت ب ــالت ــدميــر
الكـامل والسرقـة التامـة ،لم تصـدر كلمة واحـدة من املدعـو خزعل
يدين بها هذا الـدمار والتدمير ،ولكـنه ميارس اخس واقذر وسائل
االبتزاز عندما يرى هذا املبنى وقد استعاد نشاطه وحيويته وبعد
ان اجـتـمع شـمل املـنـت ـسـبـني م ــرة اخ ــرى ولـنع ــاود اصـ ــدار مجل ــة
(مجلـتي) و (املـزمـار) بـرغـم الظـروف الـصعبـة والـشـاقــة ،ولتقـدم
( )12اثنــا عـشــر مهــرجــان ـاً مـســرحي ـاً ولتـقيـم معــارض تـشـكيـليــة
ن ــاجحــة ،ولـتق ــدم ثالث دورات صـيفـيــة القـت صــدى كـبـيــراً لــدى
اجلـمــيع ..ه ـ ــذه االم ـ ــور ال يع ـ ــرفه ـ ــا امل ـ ــدع ـ ــو جلــيل خ ـ ــزعل ألن
االستفـادة منهـا علـى املـستـوى املـادي غيـر (مـشجع) امـا بـالنـسبـة
الــى االشــارة والـطعـن مب ــواصفــات ال ــدار فهــذا ي ــدلل علــى بــؤس
وحقــارة وانحطـاط لغـة هـذا الـرجل الـزيتـوني ،اذ ال تـوجـد سـوى
مـوظفة واحـدة متتلك املـوبايل وال اعـرف كيف تنـصت عليهـا لكي
ي ـسـمع غ ــزله ــا وهـي سـي ــدة ف ــاضل ــة له ــا اطف ــال وزوج وع ــائل ــة،
واستـخدام كلمـة (صبايـا) تليق مبسـتواه وليـس باملـستوى املـشرف
للمنتسبات يف هذه الدار ،وبدالً من ان يحتفي بهن كسيدات مرت
سنوات طـويلة علـى خدمتـهن ،راح يستعـمل هذه اللغـة التي تليق
به ..ويف النهاية اشـار املدعو ..الى وجود كافـتريا وانها رصدت الى
احـد مـوظـفي هـذه الـدار ،فــأود ان اهمـس يف إذنـه  -لعله يـسـمع-
بأنهـا ليسـت (كافـتريـا) وامنا (بـسطـة) صغيـرة يف غرفـة هي (3×2
م) استأجـرها رجل يعيل عـائلة ..وامنا هـو عمى البصيـرة والبصر
الـذي دعاه الـى ان يعتـبر هـذه (البـسطـة) (كافـتريـا) كمـا ال اعرف
من هـو الـذي حــرمت مكـآفـاتـه من املبـدعـني؟ وألنه يعيـش وسط
ظالم االوهـ ــام وألنه يع ــرف كـيـف يخلـط االم ــور ،وه ــذه مع ــرفـته
ال ــوحي ــدة ،وألنه ال يعــرف كـيف يـسـتبــدل ادواره بع ــد ان تكـشـفت
انـته ــازيـته ب ـشـتـم ك ــاف ــة مـنـت ـسـبـي ه ــذه ال ــدار وبع ــد ان فــضحـت
محـاولـته يف االستـيالء غيـر املـشــروع علـى امـوال هـذه الــدار ،كنـا
نع ــرف جيــداً ب ــأنن ــا سنـتعــرض لـالبتــزاز ،ولالسـف استـطــاع هــذا
امل ــدع ــو ان مي ــرر اك ــاذيـبه الـبلـي ــدة عـب ــر ج ــري ــدة (امل ــدى) وللـم ــرة
الـثانية ..اقول للمدعو خزعل ...متمنياً لك عبر عمرك املديد ان
تبقـى علـى طـريقتـك اجلليلـة يف الهـمس بـإذن الـوزيــر ولكن تـرى
اجنازات هذه الدار املتواصلة.

