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CULTURE

االدباء يتحدثون عن العمليات االرهابية

ما حيدث من قتل العالقة له باملقاومة ..عمليات إرهابية يندى هلا اجلبني
استطالع عبد اللطيف الراشد

طرحت (املدى
الثقايف) سؤاالً
على مجموعة
من األدباء
واملثقفني
بخصوص ما
يحصل االن من
مذابح ومجازر
دموية يدفع
ثمنها االبرياء من
العراقيني
واالدعاء بانها
عمل جهادي ،او
ما يسمى
باملقاومة،

حميد اخملتار

حتــدثـت مجـمــوعــة مـن املـثقفـني عـن
املـوت الذي يحـصد ارواح العـشرات كل
يـوم ،فتـحدث الـشاعـر والكـاتب يـاسني
طه حافظ قائالً:
مـن قـ ــال لك ان م ــا يج ــري االن عـمل
جهادي او مقاومـة ،فبوسعك ان تسأل
أي ان ـس ــان ع ــاقل سـيجـيـبك عـن ه ــذا
ال ـس ــؤال ب ــان مـ ــا يح ــدث ه ــو اعـم ــال
اجــرامـيــة ،وقـتل ع ـشــوائـي لالبــريــاء،
وحتطيم للقدرات العراقية.
وأج ـ ـ ــاب القـ ـ ــاص والـ ـ ــروائــي ح ـمــيـ ـ ــد
اخملتار قائالً:
ان م ـ ـ ــا يـح ـ ـ ــدث االن يف بـعـ ــض امل ـ ـ ــدن
واملنــاطق العــراقيـة مـن اعمــال ينـدى
لهــا جـبـني االن ـســانـيــة ويـخجل مـنهــا
الــوطن والـضـميــر االنـســانـي ،وهي يف
حقـيقـتهــا بــؤر حمــر دمــويــة لالرهــاب
والتـطرف والـسلفيـة املفخخـة املقبـلة
والـعنـصــريــة واالحقــاد الـتي ال تــريــد
للعراق اخليـر وال تريـد له ان يسـتعيد
ع ــافيـته ودوره ،وال تــريــد له يف حتــوله
ال ـ ـ ــدميـق ـ ـ ــراطــي اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد بـحـج ـ ـ ــة
االحــتالل وم ـ ــا ال ـ ــى ذلـك مــن اع ـ ــذار
واهيـة مـتنـاسـني انهم بـاعمــالهم هـذه
يـ ـطــيل ـ ــون مــن عــم ـ ــر االحــتالل وهــي
طـروحات بعـيدة كل الـبعد عـن املنطق
والـصـواب ،واملـسـألـة بـرمـتهــا واضحـة
وضوح الـشمس لكل ذي بصـر وبصيرة
وهي ان هـؤالء الـذيـن يعـيثـون فـسـاداً
يف االرض ويف احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرث والـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســل

محمد البدري

عبد احلميد اجلباري

ويق ــتلـ ـ ــون الـ ـطـفل واملـ ـ ــرأة والـ ـ ـش ــيخ
الع ــراقـي هـم م ــدف ــوع ــون مـن جه ــات
عــديــدة اهـمه ــا فلــول ص ــدام املهــزوم،
وايتـام صـدام من العــرب ،ومتطـرفـون،
وعـرب مـرتـبطـون مبخـابـرات اقلـيميـة
مع ــروف ــة واج ــانـب م ــرتـبـط ــون بق ــوى
ودوائـر عــامليـة حتــركهم اصـابـع خفيـة
يف الــظالم ومـن ه ــؤالء االج ــانـب مـن
يحسب على املسلمني بالطبع.
م ــن كل هـ ـ ــذا نـ ـ ـســتـ ـ ــشف ان ال ـ ـ ــوضع
االمـني العــراقي يـزداد سـوءاً وفـوضـى
لهــذا ف ــان العــراقـيـني يــراهـن ــون علــى
العـملـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة واالنـتخ ــاب ــات
القــادمــة الـتـي ب ــدأت جهــات عــراقـيــة
وغــي ـ ــر ع ـ ــراقــيـ ـ ــة مح ـ ــاول ـ ــة اربـ ـ ــاكه ـ ــا
وتسـويف مـواعيـدهـا إلدامـة الفـوضـى
والـرعب والـقتل اليـومي بحجـة وجود
االمـ ـ ــريـكـ ـ ــان ب ـي ـنــم ـ ـ ــا احلق ــيقـ ـ ــة ان
االنتخـابـات هـي خطـوة خلـروج قـوات
متعـددة اجلنـسيـات وعـلينـا كمـثقفني
ان نـن ـشــر الــوعـي ال ـسـيــاسـي اخلــاص
بــاالنتخـابـات وان نـدعــو له ونبـشـر به
ونـثـقف الجـله وهـ ــذا اقل مـ ــا يقـ ــدمه
املــثقف يف ه ــذه الفـت ــرة احل ــرج ــة مـن
تأريخ بلدنا العراق اجلريح .
الــدكتـور خـالــد احمــد ،التـدريــسي يف
كلـي ــة الفـن ــون اجلـمـيل ــة اجـ ــاب بلغ ــة
اخرى عن هذا املوضوع:

يح ـت ـ ـس ــي وجع االنـفجـ ـ ــارات ،ورمبـ ـ ــا
مشـهد حـصد ارواح الـعراقـيني  -حتت
ذريع ــة املقــاومــة -بــات روتـيـنـي ـاً اثـنــاء
ممارسـة حياتنـا الطبيعيـة ،وانتقاالت
سـيـن ــاري ــو امل ــوت مـن امل ـسـتــشف ــى ال ــى
املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة او الـ ـ ــشـ ـ ـ ــارع او أي جتـ ـمـع
(ب ـش ــري) مبـ ــا يف ذلك األس ــواق الـتـي
يلجأ الـيها الناس لكي يقـطعوا تذكرة
حياة يوم آخر إال ان (القتـلة) حولوها
الى تـذكرة موت رهيب كل حاالت املوت
متر بالعراقيني يومياً ،فاتساءل  ..هل
ميكن لعـراقـي اصيل شـرب مـن دجلته
وفـ ـ ـ ـ ــراتـه ان يـلـعـ ــب دور (الـعـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة
العـميـاء) كمـا يـريــد؟ ..اشك يف ذلك.
مجـ ــانـيـ ــة املـ ــوت لـلعـ ــراقـيـني لـيـ ـسـت
(مقــاومــة) والعــدال ــة (جهــاد) لـطــرد
قـ ــوات االحـتـالل ،انهـ ــا رعـب وانــتقـ ــام
وارهـاب ،مـن شعب مـســالم كـل مطـلبه
ان يـحــي ـ ـ ــا بـك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة وع ـ ـ ــزة  .ي ـ ـ ــامــن
حتـص ــدون ارواحـن ــا ! كل ال ــشك يف ان
ذلك مـشهــد عــراقي ،هــو تـصــديــر من
االخ والصـديق والعـدو ،تصـديـر كي ال
نـستعـيد دورنـا وقدرتـنا ،وكـي ال توضع
احللـوى يف افــواه الفقـراء ،فـصبـراً يـا
اهـل الـعـ ـ ـ ــراق  .سـ ـتــك ـ ـ ـشـف االقـ ـنـعـ ـ ـ ــة
وستــرى (النخلـة) العــراقيـة ،شـامخـة
بــاقيــة ..ولن يــوقف احليــاة حفنــة من
القتلة .

مع فـطــور الـصبــاح اعتــاد العــراقي ان

فـيمـا يــرى النـاقـد حــامت العقـيلي .ان

يف اإلرهاب ومجانية املوت

وحوش وبرابرة معاصرون!

احمد املظفر

م ــا يج ــري االن ه ــو ام ــر محـي ــر حقـ ـاً
ولكـنه من املـؤكــد ان احليــاة العــراقيـة
اجلــديــدة وبعــد زوال الـط ــاغيــة تـثيــر
احلـس ــاسيــة املــريـضــة الع ــداء احليــاة
ولـه ـ ـ ــذا فـ ـنـح ــن جن ـ ـ ــد اف ـ ـضـل وصـف
لهـ ـ ــؤالء االعـ ـ ــداء ه ـ ـ ــو انهــم وحـ ـ ــوش
وبرابرة العصر اجلديد .
امـا الـدكتـور شـاكـر الالمي كـيف ميكن
لنـا تفسـير مـا يجـري باعـمال اجلـهاد
او املقـ ــاومـ ــة .وهـ ــو عـمـل يهـ ــدد حـيـ ــاة
االبـريــاء والبـنيــة التحـتيـة فـضالً عن
االسـتقـرار؟  ،لــذلك علـينــا كمـثقـفني
ان ن ـ ـ ــدرك ابـع ـ ـ ــاد ه ـ ـ ــذه الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ــات
الــوح ـشـي ــة ويكــون لـنــا دور يف تــوعـيــة
ممـن تخــدعهـم شعـارات مــزيفـة تـروج
لالرهاب .والتطرف.
وذهب الشـاعر واالذاعي احمـد املظفر
الـى ان هـذا الـسـينـاريـو املــرعب بــرغم
خــط ـ ــورته ف ـ ــانه سـيـنــتهـي ب ـ ــالفـ ــشل
املصحوب باخلذالن .
وهـذا االمـر يتـوقف علـى مـدى الـوعي
الـ ــذي يـتـمـتـع به االن ــس ـ ــان العـ ــراقـي
اليــوم .بعــد ان ظهــرت امــامه الـصــورة
البـشعـة لهـذه العـمليـات الـتي الصلـة
لها باالنسان العراقي وانا متفائل بان
جنـاح االنتخـابـات سيقـصم ظهـر هـذا
الـوحـش الغـريب الـذي كـتب سـينـاريـو
ال ــرعـب وامل ــوت الجل ت ــدمـي ــر احلـي ــاة
ولـكن دميومـة حبنـا للحيـاة سيجعـلنا
ننتصر عليه حتماً .

حامت العقيلي

وحت ــدث ال ـش ــاع ــر جـمـ ــال اله ــاشـمـي
قائالً:
ان ـ ـ ــا مـع كـل الـفـ ــص ـ ـ ــائـل ال ـ ـ ــوط ـنــي ـ ـ ــة
واالسـالميــة الـتي تـضع شعــار العــراق
اوالً وعلينا ان نعـزز املعارضة الـوطنية
الـشــريفـة الـتي تـريــد انهــاء االحتالل
وبني مـن يريـد ان يبقي االحـتالل الى
امد طـويل بذريعـة املقاومـة او اجلهاد
 .خـصوصاً عنـدما تستهـدف الشرطة
واجليـش ومحطـات الكهـرباء والـوقود
ورجـ ـ ـ ــال الـفــكـ ـ ـ ــر والـعـل ــم واملـ ـثـقـف ــني
الع ــراقـيـني والعـ ــوائل االمـنـ ــة واخالء
م ـ ــدن ك ـ ــامل ـ ــة واضــط ـ ــرار ن ـ ــاسه ـ ــا ان
يـسـكنــوا يف العــراء يف ظــروف صـعبــة،
وغـياب ابـسط شـروط احليـاة ..مثلـما
حدث الهـالي مـدينـة الفلـوجة الـذين
عــانــوا بـسـبب هــؤالء علــى الــرغـم من
امل ـس ــاع ــدات الـتـي حتـ ــاول احلك ــوم ــة
تــوفـيــره ــا ..علـيـن ــا اآلن كعــراقـيـني ان
ن ـ ـضـع كـل ش ــيء يف صـ ـ ـ ــالـح الـ ـ ـ ــوط ــن
ومـ ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـلـه ،م ــن اجـل الـ ـتـعـجـ ـيـل
بـ ـ ــاالن ــتخـ ـ ــاب ـ ـ ــات ومحـ ـ ــاول ـ ـ ــة انهـ ـ ــاء
االحتالل باقرب فرصة ممكنة.

الرفسة االخيرة

وب ـصـ ــدد املق ــارن ــة بــني املق ــاوم ــة وم ــا
يجـ ــري اآلن مـن عــملـيـ ــات ارهـ ــابـيـ ــة
حتـدث الشـاعر عبـد احلميـد اجلباري
قائالً:
ارى ان املقــاومــة لهــا نـظــريــاته ــا وهي
مـ ـشـ ــروعـ ــة لـكـل شعـ ــوب االرض الـتـي

تبتلى بظرف مثل ظرفنا احلالي.
ام ــا م ــا يج ــري االن ام ــر غ ــريـب عل ــى
ابـناء الـشعب العـراقي فـنحن لم نعـتد
ال ـسـيـ ــارات املفـخخ ــة وقــتل االب ــري ــاء
وتفجيـر املـستـشفيـات واملــدارس وقتل
العـزل من النـاس ومـا يحـدث االن هي
عـمليـات إرهــابيــة جبـانـة ولـكن حـتمـاً
سـتلقـى مـصيـرهـا بـالـرفـســة االخيـرة
ب ــاص ــرار الع ــراقـيـني ومـب ــارك ــة وجه ــد
رجاله.
ويـرى الشاعر الكـوردي محمد البدري
ان املــشكلــة الع ــراقيــة الحتل اب ــداً عن
ط ــريـق القـتـل وذبح الـن ــاس االب ــري ــاء
والـتصـدي الفـراد الـشـرطـة الـوطـنيـة،
مقـاومـة االحـتالل يجـب ان تكــون عن
طـريق بـذل اجلهــود من اجل تــأسيـس
مـ ــؤسـ ـسـ ــات اجملـتــمع املـ ــدنـي وإجـ ــراء
االنـتخــابــات الخـتـيــار بــرملــان شــرعـي
وحكومـة عراقيـة ودستور دائـم يضمن
لـلجـمـيـع حق ـ ــوقهـم ودسـتـ ــور ي ـ ــرسخ
دع ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــم الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق اجل ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة والفـ ــدرالـيـ ــة ،وحـني
نـنــتهـي مـن إجـ ــراءاتـن ـ ــا القـ ــانـ ــونـيـ ــة
ال ـش ــرعـي ــة ه ــذه ،ن ـسـتـطــيع ان نق ــول
لألجـنبي نشـكركم علـى تخليصـنا من
الــدكتـاتــور ونظــامه الـدمــوي وعليـكم
االن مغـادرة بلـدنـا وسـنكـون يف عالقـة
وديـة مـعكم وبعـكس ذلـك سيكـون لكل
حــادث حــديـث ..املهـم ان نـبـنـي الـبلــد
ونعيده الى وضع جيد آمن نعيش فيه
بحرية .

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 (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)

 -18فائق بطي
الفصل السادس
ع ـ ــاد ال ـ ــى ديــت ـ ــرويــت ،واج ـتــمع
ب ـ ــاعــض ـ ــاء واص ـ ــدق ـ ــاء االحت ـ ــاد
الــدميقــراطـي العــراقي يف نــدوة
عامة البناء اجلالية هناك .كان
الهـ ـ ــدف مــن الــنـ ـ ــدوة ،اع ــطـ ـ ــاء
صـورة عن واقع احلـرب الـدائـرة،
وآف ــاق امل ـسـتقــبل ،بع ــد حت ــري ــر
الكويت.
دعـاه اعضـاء سكـرتـاريـة االحتـاد
بـعد انتـهاء النـدوة ،الى اجـتماع
تـن ـظـيـمـي .قــبل الـب ـ ــدء بفـتـ ــرة
اسـت ــراح ــة بـث ــوان ،ص ــرخ زهـي ــر
سلمان:
اهلل ..يــا جمـاعـة بـدأت احلـربالبرية.
حتـلق احل ــضـ ـ ــور حـ ـ ــول زهــيـ ـ ــر

ملـتـ ــابعـ ــة اخـبـ ــار الـهجـ ــوم علـ ــى
الكويت ،من محطة قناة ( سي.
أن .أن ).الـ ــشهـيـ ــرة يف االخـبـ ــار
العــاملـيــة لـتـمـتعهــا ب ــامكــانـيــات
ع ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة ،ومب ـ ـ ــراسـلــني ميـألون
ع ــواصـم الع ــالـم ،خـص ــوص ــا يف
املناطق الساخنة.
اذن  ..احلرب البرية اشتعلت ..
القـوات االمريكـية والبـريطـانية
الزاحفة من االراضي السعودية
ت ـ ـ ــدخل االراضــي الـكـ ـ ــوي ـتــيـ ـ ــة،
وتـت ــوغل ب ـســرعــة لـم يـت ــوقعهــا
اخلـب ــراء الع ــسك ــري ــون والق ــادة
الذين خططوا للمعركة.
كانـت وسائل االعـالم االمريكـية
والغــربـيــة تـبــالغ يف قــوة صــدام
العـسكـريــة وجيــش املليـون .هل
انخـدع اجلـميع بهـذه املعلـومـة؟
ام ان ص ــدام ه ــو الـ ــذي انخ ــدع
بعـدم جـديــة اسيـاده االمـريكـان
مبق ــاتلــة " األبـن امل ــدلل " علــى
حــد تعـبيـر الــرئيـس االمـريـكي،
جورج بوش.

الــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــدان
القـ ــوات املــتعـ ــددة اجلـنـ ـسـيـ ــات،
تــتقـ ـ ــدمهـ ـ ــا القـ ـ ــوات الع ـ ــربــي ـ ــة
تـتــبخـتـ ــر يف صحـ ــارى الك ــويـت
دون ايـ ــة مق ــاوم ــة مـن اجلـيــش
العــراقـي .طــوابـيــر ط ــويلــة مـن
الـضـب ــاط واجلـن ــود الع ــراقـيـني
تـ ـسـت ــسلـم ،ومـئـ ــات الـ ــدبـ ــابـ ــات
واالليـات العـسكـريــة حتتـرق يف
اماكنها وخنادقها.
ذهل الكل ..
بـك ـ ـ ــى ال ـبـعـ ــض مــن مــن ـ ـ ــاظ ـ ـ ــر
االس ــت ـ ـ ـسـالم وصـ ـ ـ ــور اجل ــنـ ـ ـ ــود
العـ ــراقـيـني الـ ــذيـن ب ـ ــدت علـ ــى
وج ـ ـ ــوهـهــم مـالمـح الـ ـ ـشـح ـ ـ ــوب
واجل ــوع واخل ــوف ،وق ــد تـ ــركهـم

صـ ــدام حـ ـسـني ،واركـ ــان ح ـ ــربه،
عراة يف الـصحراء احلـارقة ،ويف
خنـادق خاويـة من الطعـام ومن
العـتـ ــاد ومـن اي وســيلـ ــة راحـ ــة
ومتطلبـات االستعداد للمعركة.
تـ ـ ــركهــم ص ـ ــدام وق ـ ــادة ال ــبعــث،
يواجهون آلـة املوت الزاحفة من
وراء احلـ ـ ـ ــدود ،لـ ـتـحـ ــصـ ـ ـ ــده ــم،
وتدفنهم احياء يف اخلنادق.
ذهل مع غيـره من هـذه املنـاظـر
الـتـي اراد مـنهــا املـتحــالفــون يف
املعـركـة ،اهـانـة اجلـيش العـراقي
ومت ـ ـ ــريغ كـ ـ ــرامـ ـ ــة اجلــنـ ـ ــدي يف
ال ـ ــوحل .ان امل ــسـ ــؤول عـن هـ ــذه
االه ـ ـ ــان ـ ـ ــة ،ص ـ ـ ــدام الـق ـ ـ ــابـع يف

مخـبئه املــزود بكل مــا يحتــاجه
لراحته وسالمته الشخصية.
صرخ زهير سلمان مرة ثانية:
اهلل يستر...
وفج ـ ــأة ،ظه ـ ــرت عل ـ ــى ش ـ ــاش ـ ــة
الـتلفــاز ،ص ــورة جنــدي ع ــراقي،
ي ـ ــركـع ويقــبل ج ـ ــزم ـ ــة جــن ـ ــدي
امــريكـي ،ويتــوسل الـيه بجـرعـة
ماء ،ولو قطرة واحدة.
كف ــر ،وبك ــى مـع بك ــاء اجلـن ــدي
العـ ـ ــراق ــي املهـ ـ ــان ،كــمـ ـ ــا ي ـبـكــي
االطفـ ـ ــال ،وراح بـحقـ ـ ــد ،يـلعــن
صـدام وحزب العفـالقة وكل من
ســاهم يف هــذا الفـصل احلــزين
ملــأســاة شـعب ع ــريق أذله ح ــاكم

اهـوج ،وشلة من حثـالة اجملتمع
العراقي.
بـكـ ــى ،ول ـطـم صـ ــدره دون وعـي،
ك ـ ـ ــأنه ي ـبـك ــي علـ ـ ــى الـ ـ ــشهــيـ ـ ــد
احلـ ـ ـ ـ ــس ـ ــني يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــربـالء ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
عاشوراء.
ان مـا حــدث للـجنــدي العــراقي
مـن اذالل ،وهـ ــو يف ال ــصحـ ــراء،
ابـكـ ـ ــى حــتـ ـ ــى اجلــنـ ـ ــود العـ ـ ــرب
ال ــذيــن دخلـ ــوا الك ــويـت دون ان
يحاربوا.
أذلت هــذه الـص ــورة التـي بثـتهــا
وسـ ــائـل االعالم املـ ــرئـيـ ــة أليـ ــام
ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة ،كـل العـ ـ ــراق ب ـ ــشع ــبه
وارضه وسمائه.

أن ص ــورة اجلـن ــدي الـ ــذي أذله
صـ ــدام حـ ـسـني ،جـعلــت العـ ــراق
وك ــأنه ق ــد ركع وذل ،وهــو يـبكـي
الـ ــشه ـ ــام ـ ــة والـك ـ ــرام ـ ــة والع ـ ــزة
املشهورين بها ابناؤه يف كل شبر
من ارض الوطن.
انطـبعت صـورة الـذل املـشـؤومـة
يف ذهـنه الـبــاكـي احلــزيـن  ..لـم
تـف ـ ـ ــارقـه احل ـ ـ ــرق ـ ـ ــة واأللــم ،كـل
الفــتـ ـ ــرة ال ـتــي اس ــتغـ ـ ــرق ــتهـ ـ ــا
ال ـ ـ ــرحلـ ـ ــة مــن ديــتـ ـ ــرويــت الـ ـ ــى
دمـ ــشق ،ومـن فـن ـ ــدق اجلالء يف
مــنـ ــطق ـ ــة امل ـ ــزة ال ـ ــى م ـ ــؤمت ـ ــر
املعارضة العراقية يف بيروت.
يف قــاعــة املــؤمتــر الكـبيــر ،شعــر
انه قد حتول الى قنبلة موقوتة
يـ ــريـ ــد بهـ ــا نـ ـسـف كل مـن كـ ــان
السبب يف مأساة هذا الشعب.
ك ـ ــانــت اي ـ ــام انـعقـ ـ ــاد جلـ ــس ـ ــات
املـؤمتر كابوسـا جثم على صدره
وهو يستمع الى رجال املعارضة
يخـطـبــون ويـتـبــارون يف انـتقــاء
الكلمـات الثوروية والقـومية .ما

حظر دويل عىل تداول
املرسوقـات العـراقيـة

يـقـــــــظــــــــــــــة الــــــــــــــزمـــــن الــــــــــــــدفـــــني
زيد الشهيد
تتفجّعُ
سـكون يدين .وصمت يـنشر غباره
الـتحنيـطي علـى جثـومـات رمـوس
تـتـنـ ــاسل ثـم تـبـيـ ــد بفـعل ت ــوالـي
رموس آّخر تزيحُ ما قبلها.
الكلُّ نيام بعـدما أيقنـوا اخلامتة،
أآلّ الفتــاة ومنـذ اعـوام مــا فتـئت
تنـتظر ...ودعـوها بعمـر اخلامـسة
عشـرة ،وقـالـوا " :سنـأتـيكٍ"  ..لم
ت ـسـمع مـنهـم مــوع ــد القــدوم وال
فـتـ ــرة الغـي ــاب .وه ــا هـ ــو الف ــراق
يــأخ ــذ لهــاث امل ـســافــات االبــديــة،
وااليــام بــاتـت تتــداخـل ..ليــالـيهــا
تـلتـهم انــوار الـنهــارات وتقـضـمهــا،
حتـى غــدت تلك االيــام ليــالي ال
غير ،تغمرها العتمة .وترفل على
ث ــره ــاه طـي ــوف الـن ــوى .أكـتــشفـت
انهــا لم تـكن الــوحيـدة اجلـالـسـة
علـ ـ ــى دكـ ـ ــة االنــت ــظـ ـ ــار ط ـ ـ ــويالً/
طــويال ..رأتهـم يتـاهـفتـون وقـوفـاً
عـنــد م ــداخل املقـبــرة .يـتــطلعــون
ال ـ ــى القـ ــادمـني كـمـ ــا لـ ــو كـ ــانـ ــوا كـامـدٍ ،والمٍ مـريـر ولهفـة ملـواعيـد
ح ــم ـ ـ ـ ــائ ــم تـ ـبـح ــث ع ــن وم ـ ــض ـ ـ ـ ــة غـ ــدت ك ـ ــاحللـم الـكـ ــاذب ...وحـني
انـطالق ..تتـشح قـسمــاتهم بحـزن تل ـ ـ ــوحُ االذرعُ رافع ـ ـ ـةً الـ ـصــن ـ ـ ــاديق

اخلـشبيـة املـستـطيلـة تفـر العيـون
 ..وبال س ـ ــؤال تعـ ــدو مــتفـ ــرسـ ــة/
مـتـ ــوسل ــة .وإذْ ال يـنـتهـي الـنــظ ــر

غـمامـات األسى والـيقني املتـهالك
!! ...يـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاورون !! ..ويف جل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ــرارة يـن ـطـلق ال ــس ــؤال الـب ــاعـث
عـل ـ ـ ــى املـلـل ،يـف ـ ـ ــوه بـه اح ـ ـ ــده ــم
لآلخــر " :هل زاركـم اجملنـون؟" ..
فـي ــأتـي ال ــرد أكـثـ ــر جتهـمـ ـاً " :يف
االيـام االولــى ،واالشهـر املـتتــابعـة
من الفـراق نعم  ،كـانت الـزيـارات
تـتــرى ،وعـبــارات الـشــوق تـتهــاطل
مـت ــزاحـم ــة كـ ــالغـيـث ،ام ــا االن فـ
 ."...ت ـتـكـ ـ ــدر سحــن ـ ــات ال ـ ــوج ـ ــوه.
وتـشــرع بيــادر اخلـيبــة تـتعــالــى ..
تـكـبـ ــر .تـكـبـ ــر ..لـكـنَّ أن ــسـ ــام أمل
مُـف ـتـعَـل مت ـ ـ ــر مــن أم ـ ـ ــام ع ـي ـنــي
الفــتـ ـ ــاة تق ــط ـ ــر رح ــيقـ ـ ـاً مُـ ـظـلالً
ت ــت ـ ـ ـ ــرجـ ـمـهُ مـف ـ ـ ـ ــردات تـق ـ ـ ـ ــول" :
سيــأتــون ..الب ـدَّ أن يــأتــوا  .وكــان
احملبـون يف الدروب البعـيدة خارج
الثــرى يخـطــون حتت وطــأة ثقل
الـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــوم ،وتـ ـ ـ ـ ــراكـ ــمـ ـ ـ ـ ــات اآلالم..
يـتعثـرون فـينـكفئـون ،وعلــى عصـا
الصبر الناضب يتكئون.
وذات لـيل ــة فتـحت املـقبــرة ..حــزم
مشـاعل تتالهث نـاضبـة محمـولة
بأيادٍ ،وأيادٍ أخرى متارس رفع
باملعرفة،
قــادمٍ مُـسجــى يف بــوتق ـةٍ الــرحـيل
ـم
ـ
ـت
ـ
ي
ـرام
ـ
ـ
ـ
ـ
امل
وادراك
ـداء،
ـ
وااله ــتـ ـ ـ
األبدي.
االنـ ـ ـ ـ ـسـحـ ـ ـ ـ ـ ــاب اخلـ ـ ـ ـ ـ ــذيـل حت ـ ــت

ان " يــبـ ـ ــدع " احـ ـ ــدهــم ،حــتـ ـ ــى
يـت ــسلق اآلخ ــر املـنـص ــة لـيعـي ــد
ت ــرتـيـب كلـمـ ــاته ال ـطـن ــان ــة دون
توقف.
صعـد الــى منـصـة املـؤمتــر رجل
ذو عــم ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــا ان امـ ـ ـسـك
بـاملـذيــاع ،حتـى صـرخ :أنـا قـادم
من ارض االنتفاضة.
مـال علـى رفيقه اجلـالس عـلى
يساره وهمس يف اذنه:
ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــن ارضاالنـتفاضة؟ اما كـان االجدر بنا
نحـن اعــضـ ــاء هـ ــذا املـ ــؤمتـ ــر ان
ن ـ ـ ــذهــب بــكل ه ـ ـ ــذه احلـ ـ ـ ــافالت
الكبيـرة التـي نقلتنـا من دمشق
ال ـ ـ ـ ـ ــى بـ ــي ـ ـ ـ ـ ــروت ،ص ـ ـ ـ ـ ــوب ارض
االنـ ـتـف ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدال م ــن كـل
اخل ـطـب والـكلـمـ ــات الـ ــوطـنـيـ ــة
ال ــص ـ ـ ــادقـ ـ ـ ــة ،وأن نل ــتقــي ه ـ ـ ــذا
الـ ـ ــشـ ـيـخ ه ــنـ ـ ـ ــاك يف اجل ــنـ ـ ـ ــوب
املنـتفض بدال مـن ان يأتينـا هو
الى هذا املؤمتر ؟
سؤال مشروع  ..ولكن ..

لــم يـكــن اآلتـ ـ ــون مم ــن يعـ ـ ــرفهــم
امل ـسـتقـبل ــون .ل ــذلك ع ــاد الـنـي ــام
الـيقـظــون الــى نــومـتهـم مــا عــدا
الفتــاة ،فقــد هجــست أمــراً زرقهـا
ب ــيق ــظ ـ ـ ـةٍ جـ ـ ــارفـ ـ ــة .ق ــض ــت تع ـ ـ ـدُّ
الدقائق حـركة املودعني الذين ما
أن إس ــت ـ ـ ـ ــداروا وخـلـف ـ ـ ـ ــوه ح ــت ـ ـ ـ ــى
ان ـطـلقــت نح ــوه ص ــارخ ــة مب ــرارة
الثكالى الطعينات :
 "آه ..جـمــيل  ،أخـيـ ــراً جـئـت !!ملاذا نسيتني؟"
لـم تـتـلقَّ جـ ــواب ـ ـاً ألنَّ االص ـ ــابع
الـتـي مـ ــرت عل ــى ال ــرأس ك ــشفـت
شع ـ ــراً أشـيـبَ ،وجــبه ـ ــة ج ـ ــام ـ ــدةً،
ووجـنـتـني ض ـ ــام ـ ــرتـني ،،ثـم فـمـ ـ ـاً
مزموماً خال من األسنان ..وحني
تفـ ــرسـت بـ ــالقـ ــوام الـ ــذي حلـمـت
كـثـي ــراً ان تـت ــراصـف معـهُ وتع ــدو
رافلــة يف جنــائـن األحالم وجــدته
محدودباً ،مـتكلساً ..أنها انفجرت
باكية  ،مرتعبة  ،هاتفة:
 آه ..ج ـمــيل !! حــت ـ ــى وانــت يفالقبر تسحق قلبي ومتحقه؟..
أبعــد مـس ــالك الفــراق الـطــويلــة،
وله ــاث اآلف ــاق الـن ــائـي ــة ت ــأتـيـنـي
بـالـصمـت والتهــالك ،واخلـواء؟ ..
جميل !!

متابعة
موفق محمد املصلح
طــالبـت منـظمــة اليـونـسكــو دول العــالم
مبنع تداول املمتلكات الثقـافية العراقية
املـســروقــة والـتي ســرقـت اثن ــاء عمـليــات
الـ ـ ــسلــب وال ــنه ــب لل ـم ــتحـف العـ ـ ــراقــي
وطـ ـ ــال ـبــت مب ــنع شـ ـ ــراء وب ـيـع كل هـ ـ ــذه
املمتلكـات الثمينـة يف الوقت احلـاضر يف
جميع انحاء العالم.
ج ـ ــاء ذلــك عل ـ ــى ل ـ ـس ـ ــان امل ـ ــديـ ـ ــر الع ـ ــام
للـمنظـمة كـويشيـرو ما تـسورا يف بـاريس
على هامش اجتماع هيئة اخلبراء.
هـذا وستقـوم اليـونسكـو بإنـشاء صـندوق
خ ـ ــاص إلدارة ال ـت ـب ـ ــرعـ ـ ــات النق ـ ــاذ ه ـ ــذا
املـوروث الـثقـايف .ومـن اجل ذلك سـتقـوم
اليـونـسكـو بـارســال خبــراء متخـصـصني
الـ ـ ـ ــى الـعـ ـ ـ ــراق يف وق ــت قـ ـ ـ ــري ــب .وتـ ـ ـ ــرى
احلكــومــة ال ـســوي ـســريــة ض ــرورة القـيــام
بج ــرد ك ــامل لـكل املـمـتـلك ــات الـثق ــافـي ــة
العراقيـة املسروقـة حيث ان سويـسرا تعد
واحــدة من اهم االمـاكن العـامليـة لتجـارة
الثـروات الفنيـة واآلثـاريـة غيـر الشـرعيـة
إذ ال يـوجـد قـانـون الـى االن يف سـويـسـرا
ينظم عملية استيراد وتصدير املمتلكات
الثقافية .

