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أكـثـر وحـملـقت بـاجتـاه هـدفك حـتى كادت
عـــيــنــاك تـــخــرجــان من رأسـك فالبــد أنك
ســتـحــشــد من بـأس مــا يــكـفي لــلــنـيل من
أعدائك - هذا بالـطبع باعتـبارك كائن غير
قـابـل لـلــفــنــاء كــإيــثــان فـرغـم عـدم كــونه
ـتــحـورين رســمـيــا من الـفــضـائــيـ أو ا
ـكـنه السـقـوط مدفـوعا مـن دراجة نـارية
بــأقـصى ســرعـة دون خـوذة وال يــلـحق به

شيء ومن ثم يعاود الكرة.
وألن بــطل مــهــمــتــنــا األخـيــرة ال يــشق له
كـن الشعور به ولو غبار فـهو أيضا ال 
ـا بـذل فـيه من كـان احلـكم عــلى الـفـيـلـم 
جـهـد إلخـراج مـشـاهـد احلـركـة الـضـخـمـة
ــبــهــرة حلــد الــســخـف لــكــان جنــاحـا وا
مـنـقــطع الـنـظـيـر (وهــكـذا رآه نـقـاد عـدة);
فــتـــوم كــروز لـم يــأل جـــهــدا فـي تــمـــثــيل
حــركــاته مــتـشــبـثــا بــاحلـبــال وقــافـزا من
ــــهــــارة جــــمـــة رغـم بـــلــــوغه األســــطح 
الـسـادسـة واخلمـسـ والبـد أنه يـرتشف
من مع الشباب ب مشهد وآخر - ولكن
ــدى مـا حتــمــله لــو حُــكـم عـلـى الــفـيــلـم 
ـشــاهــد من إثــارة حــقــيـقــيــة لــســقـطت ا
"مغامرة السقوط".فمهما دار من مطاردات
إعـجـازيـة بـ مروحـيـات في الـهـواء ولو
ــركــبــات أســطـول كــامل فــلن سُــرِق من ا
شاهـد متمعن مـا لم تقترن يتحـرك ساكن 
احلـركـة بتـسلـسل مـنطـقي لألفـكار بـينـما
يتـرنح ماكويـري ب سـخرية ذاتـية وهلع

بدمار وشيك للعالم.
لم يـنـجـح الـفـيـلم لـعــدم وجـود شـخـصـيـة
قــويـة لــلـخـصـم ولـغــيـاب احلــوار اجلـيـد
ـنطـقية - مـا يعيـدنا إلى الـقفز واحلـبكة ا
ـظـلة حلـضـور حـفـل الديـسـكـو. واألهم بـا
ـشـاهد مـهـما من هـذا كـله من سـيـتأثـر 
بــلــغت لــو كــان الـبــطل خــارقــا ال يــتـأذى
كـبــاقي الـبـشــر?إن الـشـخــصـيـات األخـرى
كـثـيرا مـا تـخبـرنـا كم أن إيثـان إنـسان ذو
مــــعـــدن طـــيـب وقـــد ألّـف مـــاكــــويـــري له
كوابيس تطارده في منامه لعله يقنعنا أن

بطله إنسان حقيقي. 
ولـكن بـعـد سـتة أفـالم من تـلك الـسـلـسـلة
شـاهد لهذا اإلنسان من الصعب أن يرق ا
"اآللي" الـفــائق كــــــــــمــا رق جلــيـــــــــمس
بـونــد أو جـيــــــــســون بـورن. فــهل عـراكه

مسلٍ?
 ولكن هل نعبأ بذلك? مستحيل
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أكـــبـــر عـــلى الـــشــاشـــة وهي فـي الــواقع
لـيـست ذات صــلـة بـشـخـصــيـة سـكـارلـيت
جوهانسون األرملة السوداء في سلسلة

نتقمون). أفالم "ذي أفينجرز" (ا
وكالعادة يساعـد إيثان هانت في مساعيه
ــتــوتــر بـيــنــجي ــتــيــمــان به: الــعــالِم ا ا
ون بـيغ) والـعـالم األقل توتـرا لـوثر (سـا
ــفــارقـات فــكـاهــيــة. لـكن ـز)  (فــيــنغ ر
رئــيــســة "سي آي إيـه" (أجنــيال بــاســيت)
أصـــرت أن يـــصــــاحب ووكـــر إيــــثـــان في
همة وهو ما أزعج مدير إيثان هانتلي ا

(أليك بولدوين).
وهـنـاك أيـضـا إلـزا (ريـبـيـكـا فـيـرغـسون)
ـة من اخملـابـرات مـعـشــوقـة إيـثـان الـقــد
البريطانـية وزوجة إيثان جـوليا (ميشال
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يقـفز إيـثان هـانت (توم كـروز) بطل الـفيلم
ــســتـحــيـلــة - مـغــامـرة ـهــمـة ا اجلـديــد "ا
الـــســـقـــوط" من طـــائــــرة بـــرفـــقـــة عـــمـــيل
اخملـابـرات األمـريـكـيـة "سي آي إيه" الـسـيد
ووكـر (هــنـري كـافــيل) ذي الـشــارب الـبـارز

ليسقطا في الهواء آالف األقدام.
يحـدث ذلك بـيـنـمـا يصـيب الـبـرق أحـدهـما
ويـــقع هــرج ومـــرج في اجلـــو مع أنـــابــيب
األكسـج ومظالت الـقفز في مـشهد هائل
-- فـهل يـتـجه الـبـطالن القـتـحـام قلـعـة من
قالع الشر أو لإلفالت من قتلة يالحقونهما

بالطيران الشراعي? 
ال بـل هـمــا عــلى مــوعــد وحــفـلــة ديــســكـو

بوسط باريس!
ظـلة هو الـسبيل األمثل ال أظن أن القفـز با
لوصول جـاسوسينا الـفائق لـتلك الغاية
غـيـر أن مـخـرج ومؤلف الـفـيـلم كريـسـتـوفر
مـاكـويــري قـد أدرك أن أخـذ مــتـرو األنـفـاق
سيحرم البـطل إيثان من خمس دقائق دون
حركات بهلوانيـة خطرة وهيهات أن يفعل

ذلك!
ـسـتــحـيـلـة" الــسـادسـة في ـهـمــة ا إنــهـا "ا
اجملـمـوعة والـثانـيـة من إخـراج ماكـويري
ومــهــمـــته هي جــعـل هــذا الــفــيـــلم األكــثــر
ـشـاهـد األكـشن بـحيـث ال يكف اكـتـظـاظـا 
ــفــعــمــة بــاحلــركــة ــشــاهـــد ا عن عــرض ا
واإلثـــارة الــواحـــد تــلـــو اآلخــر عـــلى مــدار
سـاعــتـ ونـصف دون تـوقف أمـا إذا كـان
شاهد الدرامية هناك منطق وراء كل تـلك ا

فلست أدرى ما هو.
سـتحـيلة - مـغامرة هـمة ا على أي حـال "ا
الـسقـوط" يـتعـلق غالـبـا بثالثـة قضـبان من
البلوتونيوم سرقتها عصبة من اإلرهابي
اطلق علـيهم اسم "الرسل" (وهم في الواقع
نـفس اإلرهـابـيـ الـذين أطـلق عـلـيـهم اسم
"الـعــصـابـة" فـي الـفـيـلـم الـسـابق ولــكـنـهم
غـيـروا اسـمــهم وكـذلك أظن مــوقـعـهم عـلى

اإلنترنت).
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والستعادة البلوتونيوم البد أن يجد إيثان
طــريــقـه إلى إحــدى الـــفــاتــنـــات الــقــاتالت
الـهـادئـات الـتي تــدعى "األرمـلـة الـبـيـضـاء"
(فــانــيــسـا كــيــربي صــاحـبــة دور األمــيـرة
مارغريتت بفـيلم "ذا كراون" التاج) والتي
كـان حــري بـاخملـرج أن يــفـسح لـهــا مـجـاال
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ـرون كل عــشــرات اآلالف من الــنــاس 
يــوم من وسط أبـراج مـديــنـة بـلـفـاست
الــتي تـعــود إلى الـعــصـر الــفـكــتـوري
ـزدحمة وشوارع واجـهتـها الـبحـرية ا
ــزركش لــكن وشــارع الــكــاتــدرائـيــة ا
الــقــلـــيل مــنـــهم يــدرك أن هـــنــاك ســراً

مخفياً حتت أقدامهم مباشرة.
عـلى عـمق  60ســنـتـيـمــتـراً فـقط حتت
ـديـنـة احلـالي مـا زال يـتـدفق سـطـح ا
نـــهــر فــارســيت الــذي مـــنح بــلــفــاست
اسـمــهـا بـصـمـت عـابـراً قـلـب عـاصـمـة
أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. في احلــقــيــقــة
ـمر بـلـفـاست أو "بـيـال فـيـرسـت" (أي ا
الـرمـلي عــلى مـدخل فـارسـيـت بـالـلـغـة
األيـــرلـــنـــديـــة) لـــيـــست فـــقط مـــديـــنــة
بــوجــودهـا لــهـذا الــنــهـر ولــكن أيــضـاً
لـتـطـورهـا وازدهـارهـا في وقـت مـبـكر.
ـمـر ـدة  170عـامـاً أغـلق هـذا ا لـكن و
ـائي وعــزل عن الـعـالم اخلـارجي من ا
خالل ســلــســلــة من األنــفـاق وأصــبح
ن يـسـيـرون فـوقه مـبـاشرة بالـنـسـبـة 

. نسياً منسياً
"إذا اســتـــوقــفت أي شــخص في وسط
بلـفاست لتـسأله لن جتـد لديه أي علم
أو معـرفة بأن نـهراً يجـري وسط مركز
هاي ستـريت (الشارع الـتجاري) حيث
كـانت الـقوارب والـسـفن تمـخـره جيـئة
" كـــمـــا يـــقـــول ديس أورالي وذهـــابـــاً
مــؤلف كـتــاب "تـاريـخ نـهــر بـلــفـاست"
وأســتــاذ الــتـاريخ األيــرلــنــدي الــقـد
ألكــثــر من  40 عــامــاً.ويــضــيف: "لــكن
فـارسيت يـحـكي قصـة بـداية كل شيء
وإذا نـظـرت بإمـعـان إلى بلـفـاست هذه
ـكـنك أن تـرى كـيف شـكل ذلك األيـام 
ديـنة".حسب النـهر بـاستـمرار معـالم ا
ما يقول أورالي أسست بلفاست فوق
معبر طبيعي حيث تدفق نهر فارسيت
الذي ال يعرف عنه الكثيرون شيئاً إلى
نـهـر الغـان في شـمـال أيـرلـنـدا. فـشـكل

ذلك ضفة رملـية ضيقة في
كان الذي يعـرف اليوم بزاوية شارع ا

هاي ستريت وشارع فيكتوريا.
والـيـوم هـذا هـو مـوقع كـنـيـسـة سـانت
جـورج الـتي تـشـكل مـعـلـمـاً بـارزاً لكن
مـبـنى الكـنـيسـة احلـالي ينـتـصب فوق
ـة كــان احلــجـيـج الـذين كــنــيـســة قــد
يـــنـــتـــظــرون قـــبل  800عـــام لـــعـــبــور

وسـأكـون أنـا الـثـالث إذا أخـذت بعض
االحتيـاطات وقابـلت مالون عـند غطاء
فتحة دخول عاديـة ال يؤبه لها (منهل)
حـيث يــلـتـقي مــفـتـرق قـلـعــة بـلـفـاست
ــزدحــمــة بــشـارع هــاي ســتــريت في ا
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قال مالون: "إنها منطقة خطيرة" وهو
يـلـقي إلي ببـدلـة وقبـعة حـمـاية كـالتي
يــلـبــسـهــا عـمــال الـبــنـاء واحلــفـريـات
وحذاء برقـبة مرتفعـة وهو يربط حول
كـــتــــفي قـــارورة أكــــســـجـــ تـــزن 10
كــــيــــلــــوجــــرام. وأضــــاف: "الــــغـــازات
اخلـطيـرة رائحـة اجملاري والـسوائل
احلـــمــضــيــة هـــنــاك ســبب وراء عــدم

سماحنا للناس بالنزول إلى أسفل".
ـــارة وبــــيـــنـــمـــا كـــان جتــــمـــهـــر من ا
يشاهدنا قام أعضاء في هيئة األنهار
باقتالع غطـاء معدني ثقيل من األرض
وأدخـــلــوا ســـلــمـــاً إلى بــاطن األرض.
وبــعــد أن ألــقى نــظــرة ســريــعــة عــلى
سـاعـته قـال لي مـالـون أنه يـنـبغي أن
نتـحرك اآلن لكي يـتواكب وصـولنا مع
ـاء فـوضـعت دفـتـر حــالـة اجلـزر في ا
مالحظاتي ب أسـناني وهبطت

ببطء إلى مجال رطب ومظلم.
قــال مـالــون وهــو يـحــرك أشــعـة
مـصـبــاحه الـيـدوي خـالل فـتـحـة
مــــظــــلـــمــــة أســــفل شــــارع هـــاي
سـتــريت: "الـرائــحـة تالشـت مـنـذ
زمن لـكن في الـقـرن  18كـان هـذا
ــثــابــة خــزان لــلــصــرف ـــكــان  ا

الصحي".
ـد كـان فـارسيت عـنـد انـخفـاض ا
أقـرب إلى مـيـاه ضحـلـة راكـدة منه
ـاء إلى نـهــر مــتـدفق مع انــتـقــال ا
البارد النقي عبر األخاديد متوجهاً

إلى نهر الغان على بعد  500متر.
ر وبـيـنمـا كنـا نـسيـر بـبطء خالل 
حتت األرض كـان الـعـالم من فـوقـنا
يــــلـــفه صـــمت مــــخـــيف. وشـــرح لي
شـيـد على طـريـقة مـالـون أن القـبـو ا
الـبـنـاء الـفـكــتـوري وهـو قـبـو مـدبب
بالطوب قد  تدعـيمه بجدارين بنيا
بـسمك نـصف متـر تعـلوهـما أخـشاب
ـديــنـة احلــالـيـة من مــثـبـتــة يـحــمل ا
فـوقه."لقـد كان بـناء هـذا القـبوعـملـية
معقدة في القرن التاسع عشر ومازال
في حـالـة مـدهـشـة مـن اجلـودة مـا عدا
جـزء واحـد" كــمـا قـال مـالــون مـشـيـرا
ــاء من إلى شـــرخ كــان يـــســـيل مــنـه ا
مــاســورة مـــكــســورة في األعــلى.بــعــد
سيرنا حوالي  200متر حتت األرض
قفلنا راجع نحو السلم والضوء في
األعــلى. ومــسح مــالـون بــقــفــازه عـلى
قـوالب الطـوب الـتي لطـخـتهـا بالـلون
األسـود قـرون من الـسـبـاق الـصـناعي
ـاء هـو من جـلب شـارحــاً لي أن هـذا ا

أسالفه إلى بلفاست.
"جـاءت عـائـلـتي بـأكـمـلـهـا مـثـلهـا مـثل
الـكـثـيـرين جـداً من أمـاكن مـتـعددة في
أيــرلـنــدا لـلــعـمل فـي صـنــاعـة الــكـتـان
والقطن التي اعتمدت في طاقتها على

نهر فارسيت".
كــمـا قــال مـوجــهـاً مــصــــــــــبـاحه إلى
األعماق الداكـنة للماء خـاتماً بالقول:
"لــهـــــــــــذا الـنـهـر بـعض الـــــــقـصص
الـتي تـروى لـكن هـذه األيــــــــام نحن
الـوحــيـدون الــــــــذين كـان حــــــــــظـنـا
جـيـداً لدرجــــــة أنـنـا تـــــــــــــمـكـنا من

رؤيته".
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ـستـقلـة) لالنتـخابـات التي فـشلت في ـفوضـية (غـير ا لـيس دفاعـاً عن ا
إدارة عـمـلــيـة انـتـخـابـيـة مـقـبـولـة حــتى ولـيـست جـيـدة  ومـا أفـرزته هـذه
الـعملية من سلبيات وتشكيك واتهامات عديدة تسببت في حملة إعالمية
فـوضـيـة بـالـظلـوع في عـمـلـيات تـزويـر فـاضـحة وشـعـبـيـة كبـيـرة تـتـهم ا
وإخـفاقها في إدارة االنتخابات بشهادات مـنظمات وهيئات وشخصيات
مـستقـلة راقـبت االنتخـابات لكـني أريد الوقـوف على احلقـائق واألسباب
ـؤسـفـة والـتالعب بـأصـوات الـنـاخـب الـتي أدت الى عـمـلـيـات الـتـزويـر 
والـتي تسـببت فـي خسارة مـرشحـ فائـزين وفوز آخـرين وغمـط حقوق
كـتل عديدة بسبب هذه العمليات الـتي وصلت حد شراء مراكز انتخابية
ـاني في احد الـبرامج الـتلـفزيـونية من كـاملـة حسب مـا أفاد به نـائب بر
وهــذه األسـبـاب عـديــدة مـنـهـا مــا تـتـحـمــله الـدولـة واحلـكــومـة و جـهـات
فوضية ال تتحمل وحدها فوضية  فا سياسية فاعلة وأخرى تتحملها ا
هـذا الـفشل وهـذه االتـهامـات اخلـطـيرة بـالـتزويـر والـتالعب بالـنـتائج بل
ـفوضية وأكثر تـأثيرا في الساحـة السياسية تـتحملهـا جهات اكبر من ا
ـفـوضـية ـقـدمـة منـهـا مـجـلس النـواب الـذي أنـتج هذه ا الـعـراقـية وفي ا
وصـوت عليـها ومنـحها الثـقة وهو يـعرف أنهـا جاءت بعمـلية مـحاصصة
تنـفذة مـناصبـها على حـزبيـة وطائفـية تقـاسمت فـيها الـكتل واألحـزاب ا
ـهنيـة رغم حتذيـرات العديـد من الكتل حـساب الـكفاءة واالخـتصاص وا
نظمات الـتي طالبت باختيار عـناصر مستقلة ستـقلة وا والـشخصيات ا
ـفوضية ولـكن مجلس النواب لم من قـضاة لهم اخلبـرة لتولي مناصب ا
ـطالب وصـادق عـلى مفـوضيـة احملاصـصة  كـمـا تتـحمل يـلـتفت لـهذه ا
ـسؤولـيـة في هذه الـرئـاسـات الثالث (الـوزراء واجلـمهـوريـة والـقضـاء) ا
فـوضـية  وهـناك الـكـارثة ألنـهـا هي األخرى صـادقت عـلى تـعيـ هـذه ا
ـسـتـقـلـة ـانـيـة وا سـبب آخـر مــهم وهـو عـدم اتـخـاذ هـيـئـة الـنـزاهـة الـبـر
واالدعــاء الـــعــام والــقــضــاء اإلجــراءات الـــقــانــونــيــة بـــحق الــعــديــد من
ال الـعام وأضـابيرهم الـسيـاسيـ الفـاسدين والـسراق الـذين سرقـوا ا
ولــوائح اتـهـامـهم مـحـفــوظـة في األدراج واالنـكى من ذلك ان أعـداداً من
هـؤالء الـفاسـدين والسـارق ألمـوال الـشعب  شـمولـهم بـقانـون العـفو
وآخـرين  تسـوية قـضايـاهم بصـفقـات سيـاسيـة مريـبة فـعادوا أحراراً
لـيمـارسوا فسـادهم وتوظـيف األموال التي سـرقوهـا  في شراء أصوات
الـناخـب بل وشـراء مراكز اقـتراع كـاملة بـأموال الـسحت احلرام  أما
أسـباب الـفشل واالتـهامات بـالتـزوير والتـالعب بأصوات الـناخـب التي
طالب ونصـائح جهات عديدة قبل فـوضية فهي إنها لم تـلتفت  تـتعلق با
تـحدة ثل األمـ العـام لأل ا إجـراء االنـتخـابات ومـنهـا ما اخـبر بـه 
ـفـوضيـة بـضرورة الـتعـاقـد مع  شركـة رصـينـة ونـزيهـة لـشراء أجـهزة ا
فوضية طلب االقتراع وليس شركة فرعية  وهو ما حصل كما لم تنفذ ا
رئـيس الـوزراء الـذي قـدمه بـوقت مـبـكـر قـبل االنـتـخـابـات  بـالـتـعاقـد مع
شـركـة مـعــروفـة إلجـراء الـفـحص عـلى األجـهـزة قـبل االنـتـخـابـات ثم ان
ـفوضية أم ـفوضية لـم تقم بتدريب عـناصرها بـشكل كاف سواء في ا ا
فوضية في احملـافظات على األجهزة وتفرعـاتها وعملها كمـا لم تتمكن ا
الي  الـعراقـي وال أقول آالف خـصوصا من اجنـاز بطـاقات النـاخب 
تـضـررة من داعش بل وحتى في الـنـازح مـنـهم وسكـان احملافـظـات ا
ــا حـرم مـاليـ الــعــراقــيـ من عــمــوم مـحــافــظــات الـعــراق األخــرى 
أمـا مـراكـز االقـتـراع في اخلـارج فـكـانت كـارثـة بـكل مـعـنى الـتـصـويت 
الـكـلـمـة من ناحـيـة الـتـزوير والـتالعب الـعـلـني بـالنـتـائج وصـلت حـد بيع
مـراكز كامـلة لكـتل وسياسيـ فاسدين دون  إجـراءات رقابيـة أو أمنية.
ـفـوضـيـة أخـفـقت في إدارة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة الـتي تـعـد أسوأ إذن ا
عــمـلـيـة انـتــخـابـيـة جــرت حـتى اآلن كـمـا إنــهـا مـشـاركــة بـحـسب األدلـة
والـبراه التي قدمتها جهات وشخصيـات عديدة بعمليات تزوير فظيعة
وعـمـلـيـات تالعب وبـيع أصـوات الـنـاخـبـ وبـيع حـتى مـراكـز انـتـخـابـية
كـامـلـة والـــــــــذي حـصل بـسـبب تـراكـمـات سـيـاسـيـة ومـصـالح حـزبـيـة
وطـــائـــفــــيـــة وشـــخـــصـــــــــــيـــة مـــتــــجـــذرة وفــــــــــســـاد مـــالي وإداري
ـفـوضيـة وحـدهـا بل الـسـلـطات ومـحــــــــــاصـصـة مـقـيتـة وال تـتـحـمـله ا
الـثالث التنفــــــــيذية والتشـريعية والـقضائية واجلـهات الرقابـية وهيئتي
الـيــــــــة الذي انيـة  وديوان الرقـابــــــــة ا ـســـــــــتقـلة والبـر الـنزاهة ا
صـادق على عقود شراء األجهزة االلكترونيـة غير الرصينة وغير األمينة
واجلــهـات األمـنــــــــــيـة األخـرى ( فــمن كـان مـنـكم بال خــطـيـئـة فـيـرجم
ــفــوضــيـة بــحــجــر) بل ومن كـــــــان من كل هــذه اجلــهــات  بال خــطـأ ا
والخــطـيــئـة ولم يــشـتـرك بــصـــــــــفــقـة ولم يــشـتــرك بـإنـتــاج مـفــوضـيـة
شـكلة ما ـفوضــــــية بـوابل من احلجارة  لـكن ا مـحاصـصة فـليرجم ا
بـعــد الـذي حـصل ومـا بـعــد االنـتـخـابـات واتـهـامــات الـتـزويـر والـتالعب
بـالــنـتـائج كـيف سـيــتم الـرد عـلى  الـطـعــون واالعـتـراضـات واالتـهـامـات

العديدة والكبيرة ? 
عـترض وكيف ? وهل يـتم محاسبة ـتضررين وا وهل سـيتم إنصاف ا

تسبب في التزوير والتالعب وكيف ?  ا
عقدة  واإلخفاقات الكبيرة ? شاكل ا وكيف سيتم حل ا

 وهل سـيـتغـير أي شئ ? واألجـوبة بـالـتأكـيد كال فـالنـتـائج ستـبقى كـما
ــفـوضــيــة عــلى الــطــعـون ويــســتــمـر مــســلــسل األخــطـاء هي وســتــرد ا
واإلخـفـاقـات والصـفـقات الـسـيـاسيـة ولـيتـضـرر من يـتضـرر ولـيـستـفـيد

الفاسد والفاشل والشعب هو الضحية .

للـناس هـموم كـثيـرة أولهـا اخلدمـات تلـيهـا البـطالـة التي أدت بـدورها
نـتـشـرة في أرجـاء الـوطن لـم ينـعم ـقـيت . ان اخلـيـرات ا إلى الـفـقـر ا
فيهـا اهله  كـأنه كتب عـليـهم العـناء من أجل أحـياء األرض وإعـمارها
ـوت في ـاذا  بالد مـابـ الـنـهـرين يـسـري ا لـغـيـرهم لـيـنـعـمـون بـهــا 

ياه!  ثرواتها السمكية? هل يعقل من شح ا
ــلـوحـة كـيف وفــيـهــا رافـدان ! كــمـا أنه ال يــصـلح فــيـهــا الـزرع وذلك 
أرضها العطـشى ! هل يعقل أن تكون هـناك بطالة عامـة في بلد نفطي
يصدر مالي البراميل يومياً لكل برميل ما يفوق اخلمس دوالراً !! 
ـستـفـيد الـوحيـد من بـقاء أبـناء ن ومن هو ا أين تذهب هـذه األمـوال و

الشعب جياع مشردين? 
كبـار السن يسـحبـون في األسواق الـعربـات باحـث عن لـقمـة العيش!
سافات ليجدوا عمالً وأي عمل هو الذي يكون فيه الشباب يقطعون ا
ـر أحــدنـا فـي سـاحـات ـبــيت في عــربـة أو حـديــقـة عــامـة. عــنـدمــا  ا
الشـوارع الرئـيـسيـة يالحظ تواجـد األطـفال تـرى أحدهم يـحـمل قطـعة
سح زجاج السيـارات وهذا يركض خلف النوافـذ ليبيع علبة قماش 
ـظاهر يسرح بنا اخليال لفيلم مصري الكيلنكس عندما نشاهد تلك ا
ـسحـون زجاج السـيارات والنـساء تسـتجدي قد نرى فـيه األطفال 
ـا أكل من ـارة كل هــذا أصـبح واقــعـاً فـي بالد اخلـيــرات الـتي طــا ا

خيراته كل العرب! 
ماهو احلل األمثل في صدارة العـراق ب البلدان الـعربية التي ارتقت
تطورة? احلل الوحيد واالمثل هو أن تقوم احلكومة في مقدمة الدول ا
بتـعيـ الـشبـاب كافـة كل حـسب تخـصـصه و حتصـيلـه العـلمي ومن
ـؤسسات خالل  هذا سـيتم الـقضاء عـلى البـطالـة والفـقر. وان تـبنى ا
اء الـصالح وطن. ويـجب تـوفيـر ا اخلدمـية الـتي هي عـلى تمـاس مع ا
للشرب وان تكون الصـحة والكهرباء من أولويـات عملها ألن  خدمات
هكذا هي أساس احلـياة لذا يجب تـوفيرها لـلشعب. والسيـما القضاء
عـلى الـبـطـالـة الــذي بـدوره يـعـني الـقـضــاء عـلى الـفـوضى. ال تـصـلح
األمور بالـقتل والـتكـتيم االعالمي وحظـر مواقع الـتواصل االجـتماعي
ا بـتـشخـيص اخلـطـأ وتفـادي وقـوعه مرة ثـانـيـة. العـقل الـراجح هو إ
ـشـاكل تــبـاعـاً مــحـافـظـات الـذي يـحــتـوي اجلـمــيع ويـقف عـلـى حل ا
العـراق أغلـبهـا خـرجت مطـالبـة بالـعيـش الكـر إذا لم يعـالج الوضع

نطق  بالعقل وا
سيكون هناك وضع "ال" حتمد عقباه.

ثل إعالء للعضل على حساب العقل يقول الناقد السينمائي نيكوالس باربر إن الفيلم 
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أرض نــــهـــر فــــارســــيت الــــطـــيــــنــــيـــة
ـسـتـصــلـحـة والـتي تــسـبب مـيالً في ا

باني الكبيرة التي تشيد فوقها". ا
wH<« dNM «

ولـــدى وصــولـــنـــا إلى زاويـــة شــارعي
فكتوريا وهاي سـتريت حيث كان نهر
فــارســيت ذات يـــوم يــصب في الغــان
شــرح لـي أوبــاويـل أنه ذات يـــوم كــان
هناك رصيـفا تفرغ فيه الـسفن الكبيرة
حمولـتها مثل الـنبيذ والـتوابل والتبغ
لـــكي تـــتــمـــكن الـــقــوارب الـــصــغـــيــرة
ـعــروفـة بـاسم (اليــتـرز) نـقـلــهـا عـلى ا

طول شارع هاي ستريت.
قال أوباويل ونحن نعبر شارع سكيبر
حـيث عـاش قـبـاطـنـة الـسـفن ذات يوم:
نـطقـة كـانت تعج بـالبـحارة "كل هـذه ا
الذين يستوردون ويـصدرون البضائع
عـلى ضــفـتي الــنـهـر حــيث يـوجـد اآلن
أرصـــفـــة شـــارع هـــاي ســـتـــريت. ومع
الــوقـت ظــهــرت احلــانــات والــفــنــادق
ـسـتــودعـات عـلى امــتـداد فـارسـيت وا

سافرين". خلدمة أولئك البحارة وا
وعلى بعد مربع سـكني اكتسب شارع
بـــــــريــــــدج

سـتريت اسـمه من جسـر مشـاة صغـير
كــان ذات يــوم يــعـــبــر نــهـــر فــارســيت
لــــلــــوصــــــــــــول إلـى مــــنــــطــــــــــــــقـــة
اإلنتريـز والتي هي عبارة عن سـلسلة
ـــــــــــتـفـرعـة من مـن األزقـة الـضـيـقـة ا
هـاي سـتـريـت حيـث كـان يـعيـش فـيـها

التجار."
ـــثــابـــة أرصـــفــة هــذه األزقـــة كـــانت 
لـلـبـحـارة الـذيـن كـانـوا يـجـوبـون نـهـر
فارسيت جيئـة وذهاباً ولهذا ما زالت
ة الـقريبة من كثيـر من احلانات الـقد
هاي ستريت حتمل أسـماءً بحرية مثل
ميرميد إن (أي فـندق عروس البحر)"
كـمـا تـقـول جـيـني جـويـنـر الـنـادلـة في
مـطــعم وبــار (ذا مـورنــيـنغ ســتـار) أي
جنـمـة الـصـبـاح الـذي شـيـد قـبل 208

سنوات.
وتضـيف: "لكن الـنهـر اختـفى منذ زمن
طــويل".فـــحــسـب فــرانـــكــلـــ مــالــون
هـنـدس في وزارة الـبـنـيـة الـتـحـتـية ا
عـلى مدى  170عـامـاً التي أغـلق فـيـها
نهـر فارسيت أمـام اجلمهـور لم يسمح
ــغــامـرة إال الثــنــ فـقـط من الــعـامــة ا

بالهبوط حتت األرض لرؤيته.

ديـنة حتت األرض كان يـتـدفق وسط ا
عام  ?1848وظل مخـتفـياً عن الـعيون

منذ ذلك الوقت.
هـذه األيــام يـجـري الــنـهــر اخملـفي عن
وازاة (خطوط السالم) التي العيون 
فصلت لـوقت طويل ب البـروتستانت
والكـاثولـيك رابطـاً ب كـاسل ستريت
وبـانك سـتــريت مـتـجـهــاً مـبـاشـرة إلى
أسـفل هـاي ســتـريت مـانــحـاً الـطـريق

ميزين. عرضها وانحناءها ا
ومن ثم يــتــدفق إلى الــيــسـار مـن بـرج
ساعة ألبرت الـتذكاري ويصب في نهر

الغان عند رصيف ميناء دونيغال.
"ال تــعـني عـدم رؤيـتك لـلـنـهـر أنه لـيس
" كـمـا يقـول أوبـاويل مـشـيراً مـوجـوداً
إلى فـتحـة صـغيـرة تـقع مبـاشرة حتت
ـنـحـوت "الـسـمـكـة الـكـبـيرة" الـهـيـكل ا
(بــيغ فش) الـشـهـيـر حـيث مـا زال نـهـر

فارسيت يصب في نهر الغان.
وقـد أخـذ أوبـاويـل عـلى عـاتــقه كـعـالم
آثـار حـضــريـة نـشــر الـوعي عن الـدور
الـكبـير الـذي لعـبه هذا الـنهـر الصـغير

في الــتـــاريخ األيـــرلــنــدي
وهـو ليس وحـيـداً في هذا
اجلــــهــــد. فــــقــــد شــــهــــدت
اضـية الـسنـوات القـلـيلـة ا
عدداً من اجلهود الـطموحة
إلعـــــادة فــــتح مــــقـــــاطع من
الـــنـــهـــر الــذي أهـــمل لـــزمن
طويل وحتـويلـها إلى طريق

خضراء.
وقـبل وقـت غـيــر بـعــيــد نـظم
مـــجــلـس بــلـــديـــة بـــلــفـــاست
مـشــروع فـارسـيت عـلى طـول
ـديـنـة وعـرضــهـا لالحـتـفـاء ا
بـالـنهـر اخملـفي. وبـينـمـا كنت
أتـــــبع أوبـــــاويل من رصـــــيف
ــــيــــنـــــاء وصــــوالً إلـى قــــلب ا
بلـفاست بـات واضحاً إلى أي
مدى ما زال صـدى تأثيـر النهر
ـــتـــدفـق حتت األرض يـــتـــردد ا
ـديـنـة."هـذا فـوق سـطح أرض ا
ـائل" كـمــا يـقـول هـو بــرج بـلـفــاست ا
أوبـــاويل مـــشــيـــراً إلى نــصـب ســاعــة
ـشـيـد من الـصـخـر ألـبـرت الـتـذكـاري ا
الرمـلي والذي يعـتبر أحد أبـرز معالم
ـيل بنسبة  1.25متر. دينة والذي  ا
ويـضـيـف: "نـحن نـسـيـر مـبـاشـرة فوق

ــســاحــات والـبــقـع الــطــيـنــيــة الــتي ا
ـاء فـي حـالـة اجلـزر يـنــحـسـر عـنــهـا ا
يـــصــلـــون فــيـــهــا من أجل عـــبــور آمن

للنهر.
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ـسـتـوطـنــون الـبـروتـسـتـانت من بـدأ ا
اسكتلندا وإجنلترا في الوصول خالل
الـقــرن الــسـابـع عـشــر وعــلى إثـر ذلك
تـطورت ضـفاف نهـر فارسـيت لتـصبح
ــــديــــنــــة الــــتــــجــــار ــــراسـي األولى  ا
ــــزدهـــــرة حــــيث كـــــانت األرصــــفــــة ا
ــتــاجـر ــراسي والــســفن بــدالً من ا وا
حتــد مــا يــعــرف الــيــوم بــشــارع هــاي

ستريت.
وفي أواخـر الـقـرن الـسـابـع عـشـر كان
تعددة فارسـيت أحد أنهـار بلفاسـت ا
إلى جـــانب بالكـــســتـــاف الــتي زودت
ــصـانع ومــعـامل مـعــامل الــنـســيج وا
ــصــانع الــتــقــطـيــر بــالــطــاقــة وهي ا
ـــعــامل الـــتي كــانت وقـــود الــثــورة وا

الصناعية. 
ومع نـهايـة القـرن الـثامن عـشر سـاعد
نـهــر فـارســيت عـلـى دفع بـلــفـاست
قـدماً لـتصـبح أكـبر مـصنع لـلكـتان
في الـعـالم حـيث عـمل حوالي 50
ــــــعـــــــامل ألف شـــــــخــــــص فـي ا
ـنـتـشــرة عـلى ضـفــتـيه في غـرب ا

بلفاست.
يــقــول روايــري أوبـــاويل مــؤلف
كتاب "تاريخ مخفي حتت قدميك:
قـصة بـلفـاست األثـرية": "في ذلك
الــوقت كــنت عــلى األغــلب تــشم

رائحة بلفاست قبل أن تراها".
ـثل فـارسـيت " : ـضي قـائالً و
رمزاً لتحول بلفاست إلى مدينة
ومـــركــز صــنـــاعي. إنه الـــنــهــر
الـسـري الذي لم تـعـد تسـتـطيع
رؤيـته وذلـك ألنه كـان مـصـرفـاً

ياه اجملاري". مفتوحاً 
ــصـانع وجـدوا فــالـعـائالت وا
أنه مكان مالئم إللقاء القمامة
ومع بـــــــدايــــــات

الــقــرن الــتـاسـع عــشـر كــانت الــروائح
ـنبـعثـة كريـهة لـلغـاية لدرجـة أرغمت ا
ـدينة عـلى أن يفـعلوا القـائمـون على ا
شيئاً إزاء هذا الوضع. وبعد  40عاماً
وبـاسـتـخـدام مـلـيـون قـالب طـوب دُفن
اجلـزء األخـيـر من نـهـر فـارسـيـت الذي

يدركون أن نهراً يتدفق أسفل شوارع وسط بلفاست
القليل من الناس 

 والنسيج في بلفاست بالطاقة
معامل التقطير ومصانع الغزل

د  في القرن التاسع عشر ساعد نهر فارسيت 

مـونــاغـان) فـضـال عن سـولــومـون (شـون
هـاريس) ذاك الـشخص الـسيء من الـفـيلم
ـرء لـذاكـرة الـسـابق - وعـمـومـا يـحـتـاج ا
ـتـابـعـة من يـفـعل مـاذا وإلى أي حـديـديـة 

جانب ينحاز هذا وذاك.
وحينما يـجتمعون جميـعا للحديث يقول
األشرار إن األبـطال وقعـوا في الفخ ويرد
األبـــطـــال أن األشـــرار هـم من وقـــعـــوا في
الــفخ ثـم يـــــــــنــزع أحــد األشــرار قــنــاعـا
مـــطـــاطـــيــا عـن وجـــهه لـــيـــكـــشف أنه في
احلــقـــيـــقــة أحـــد األبـــطــال ومـن ثم يــرى
اجلميع أن الوقت حان لتبادل الرصاص.
يـبـدأ الفـيلم كـمـغامـرة المعـة تـذكر بـاأليام
اخلوالي للـجاسوسـية األوروبية حتـيطها
هاالت الـوجل والولع كمـلحمـة هوميروس

األوديـســا ولـكن ســرعـان مــا يـصــــــــــرف
الــفــيــلم الـنــظــر عن أي تــتــابع مـــــــــــحـكم
لألفــكـار لــيــطـيل مـن مــــــــــشــاهـد الــعـراك
ــطـاردات الــتي ال يـكـل إيـثــان فـيــهـا من وا
الــقــفــز بــ بــرلــ وبــاريس ولــنـــــــــــــدن
وكـشـمـير بـاحـثـا دون توقف عـن مرتـفـعات
يـتـسلـقـها وطـرق يـركضـهـا وشواهـق يقـفز

فوقها.
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والـفيـلم إعالء للـعضل عـلى العـقل فبـينـما
ـستـحـيـلة هـمـة ا ركـزت أفالم سـابـقـة من ا
عـلى ذكـاء الــبـطل أكـثـر مـن خـصـومه فـإن
هـذا الـفيـلم يعـمـد باألسـاس إلظـهار الـبطل

أقوى جسما وعزما.
واخلالصة أنه كلما عـضضت على أسنانك


