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دوله وشعوراً بالقلق لدى الناس...
إنه بـالـنـسـبـة إلى كـاتب مثـل حالي
يــواكـب هــذا الــذي جـــرى مــاضــيــاً
ويتواصل حاضراً يـجد نفسه وهو
يـودع آخر أيـام الـعـام األعصف في
حيـاة أمتنـا يسـجل ما يتـمناه وفي
إعـتقـاده أن سائـر أبـناء األمـة التي
هي خـــيـــر أمـــة أُخــرجـت لـــلـــنــاس
يــشــاركـــونه تــمــنــيــاته. أتــمــنى أن
نـــشــــهـــد في الـــعـــام  2019 إنـــزال
الـستـارة عـلى مسـرحـية الـعبث في
بــعـض دول األمـــة عـــنــد تـــشـــكـــيل
احلــكــومــات. فــهــذا الــذي يــعـيــشه
الــعــراق ولـــبــنــان خــارج األصــول.
وهما وحيدان في مـسألة التشكيل.
وفي اإلطـار نـفسه أتـمـنى أن يـكون
هنالك إحترام من جانب أهل العمل
الـسـيـاسـي واحلـزبي لـلـمـرجـعـيات
ـا تـدعــو إلـيه الـروحــيـة واألخــذ 
فلـيس مسـتحـباً أن ال يـؤخذ بـوقفة

ستقيمة التي مفاعيل اإلدارة غير ا
نشـيـر إلـيـهـا. وفي منـاسـبـة نـهـاية
العام وإستقبـال العام اجلديد يكثر
ـــنـــجـــمـــون مـــفـــســــرو األبـــراج وا
بـــالــغــيب. كـــذلك يــوجـه حــكــام في
الـبـعض من الـدول العـربـية كـلـمات
للـمـنـاسبـة تـأتي مـفـرداتهـا عـمـوماً
تــطــالب الــنــاس بــالــصـبــر وإغالق
نــوافـذ الـيـأس من حـيـاتـهم وإبـقـاء
األبـــواب مــفـــتــوحـــة أمــام نـــســائم
الـتـفـاؤل. ولــكن ذلك يـبــقى عـمـومـاً
مـــــــجـــــــرد كـالم ولـــــــيـس عـالجــــــاً.
وبـالــنــسـبــة إلى كــاتب مــثل حـالي
يـواكب مـنــذ خـمـســ سـنـة أزمـات
ـعـدل أزمـة وصـراعـات وحـروبـاً و
كل سـنتـيْن وحـرباً كل عـشر سـن

شرقي من يحدث ذلك في اجلـناح ا
ـغاربي مروراً األمة وفي جنـاحها ا
باألزمة التي باغـتت منطقة اخلليج
وتـواصل إنـهـاكـاً حلـكـومـات بعض

مع سـاعـات الـعـد الــعـكـسي لـلـعـام
اآلتي بعدمـا أدخلت أشجـار الزينة
ـسيح عليه ـيالد السيد ا حفاوة 
الـسالم حلـظات فـرح في الـنـفوس
تــنــوعت أحــوال الــنــاس في األمــة
بـــ أطـــيـــاف تـــبـــادلت الـــهـــدايـــا
وأطـــيـــاف تـــكـــابـــد أقــسـى حــاالت
الـعـيش. وأمــا أكـثـريــة الـنـاس في
دول األمــــة مـن مــــشـــــارقــــهـــــا إلى
مغاربها مـروراً بخليجيـاتها فإنها
صـابرة عـلى احلـاضر وخـائـفة من
اجملـهــول. وهـذا يـعـود إلى أن أهل
احلُـــكْـم في بـــعـض هـــذه الـــدول ال
يـديــرون أمــور الـبـالد ويـعــاجلـون
ا من شأنه إدخال أحوال العبـاد 
الــطـمــأنـيــنـة إلى الــنـفــوس. وهـذا
الـــــــذي حـــــــصـل في فـــــــرنـــــــســـــــا
وإستنـسخه إخواننـا السودانيون
ويــشق اإلســتـــنــســاخ طــريــقه إلى
مـجــتـمــعـات أُخـرى يــؤكـد مــسـألـة

ـــــرجــــعـــــيــــات وحتـــــديــــداً هــــذه ا
الـســيـسـتـاني في الـعـراق والـراعي
ودريان في لبنان تـدعو مرة وثانية
وعدة مرات رمـوز العمل الـسياسي
واحلزبي إلى نبذ هذه الشراهة في
نــفـوســهم وإنـشــغـالــهم بـالــتـكـاذب
ـا احلكومة ـغا وكأ وبإقـتسام ا
طــريــدة وال يـكــون هــنــالك إصــغـاء
لـذلك واإلقـتـداء بـسـائـر احلـكـومات
ـــنـــضــــبـــطـــة من أجْل فـي الـــدول ا

تيسير أمور البالد.
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 وأمـــا إذا كــان ال بـــد من الـــصــراع
ان أي الـسـيـاسي فـلـيـكن فـي الـبـر
ا مـعنـاه حتييـد العـمل احلكومي
ـاني. وأتـمنى أن عن الـنـشـاط الـبـر
نشهد في العام  2019 ما إفتقدناه
في مـرجـعـيـات سـيـاسـيـة وحـزبـيـة
وهـــو تــقــد الـــوالء لــلـــوطن عــلى
الــوالء إلرادات خـارجــيـة وبــإعـادة
الـنظـر هذه تكـتسـب إحتـرام الناس
لها وثـقتهم بهـا. ومن شأن مساءلة
ـانـيـة لـلــنـفس حـول الـذي جـرى إ
واقف فإن إعادة نظر متدرجة في ا
سـتـحـدُث بـطبـيـعـة احلـال. وأتـمنى
حـدوث صـحـوة فـلـسطـيـنـيـة تـتسم
ببعض التضحية وإعادة النظر في
مـوضـوع اإلنقـسـام إذ كـيف يـطلب
أبـناء الـقضـيـة من اجملتـمع الدولي
الـوقوف إلى جـانـبهم والـعـمل على
شروع في أن تكون إحقاق حقـهم ا
لـهم دولة بـينـما قيـاداتهم فـي حالة
صــراع دائم عــلى الـــدولــة الــتي لم
تـقم بــعــد. والـتــمـني مــوصـول إلى
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واشــتـد الــقـصــر ودون ان ابـالي او
اكــــتـــرث حــــتى بــــدا لي االمــــر اني
مــســـحــور او مـــصــاب بـــجن ولــكن
اتضح اني اعاني قصر بصر شديد
وبـــــعـــــد ان اوغـــــلت فـي الـــــقــــراءة
ـــطــالـــعــة الـــعــامــة اضـــافــة الى وا
ــدرســيــة كـــنت نــهــمــا واجــبـــاتي ا
ومـتــلـهــفــا لـكـي اقـرأ كل شيء واي
كـتاب يـقع في يـدي واعـتبـره عـبارة
ــــعــــلـــومــــات الـــتي عن كــــنـــز من ا
احـــتــاجـــهـــا لـــتـــشــذيـب مــهـــاراتي
الكتـابية واللـغوية ومحـاولة معرفة
الـــعـــالـم الـــذي يـــحـــيط بي وكـــانت
ـبــكـرة هي اكــبـر من قـدرة قــراإتي ا
اســتـيــعـابي لــهــا لـكــني كــنت اتـبع
خـيـوطـهـا وتراكـيـبـهـا وكـنت امقت
ـدرسـة وال ابالي بـهـا كـونـها كـتب ا
ل لـيس فـيه رتــيـبـة وذات سـيــاق 
تــشـويق او ادهــاش لـكي نـســتـمـتع
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 وكــانت فـصــاصـات ورق الــصـحف
الـتي انتـشلـهـا وانا في طـريقي الى
ــدرســة الرى مـا مــكـتــوب في هـذه ا
الـورقـة واخــتالفـهــا عـمـانــقـرئه في
مـنـاهجـنـا التـدريـسيـة! وهي اخـبار
عـن احلــروب وعن الــســيــاســة وفي
ت عندي تصورات عن وقت مبكر 
االشـيـاء احملـيـطـة بي وفي مـحـاولة
فهمها واكتـشافها ..ثم بدأت مرحلة
ــوعـد والـشـبـكـة اجملالت الـفـنـيـة (ا
والـــكـــواكـب والف لـــيـــلــــة ولـــيـــلـــة
ــصــور والف بــاء واخــر ســاعــة وا
واحلــوادث كل هــذه االمــور كــرست
ـــعـــرفـــة واالطالع لــــدي مـــفـــهـــوم ا
والـــتــــجـــوال الـــدائـم بـــ الــــكـــتب
واجملالت والـصــحف عـلى مـخـتـلف
اجــنــاســهــا من الــقــصــة والــروايــة
والـــبــحــوث وتـــعــمــقت كـــثــيــرا في
الـقراءة الـنوعـية الى كـتب الفـلسـفة
وعــلم الــنــفس واالجــتــمــاع وقــرأت
ي وكذلك اشهر الساط الفكر العا
يـة وحتى الروايـات العـربيـة والعـا
البوليسيـة ومن هنا فقد كان نظري
يضـمحل حـتى اكاد اصـاب بالـعمى

الـلـبــنـانـيــة والـطـرب اجلــمـيل كـنت
عــلى بــعـد اكــثـر من 10امـتــار وانـا
ارى االشــــيــــاء بــــوضــــوح ونــــقـــاء
ا ارى وعـنـدما يـحجب واسـتمـتع 
ـد رأسه مـحـدقـا الـصـورة احـدهم 
حـول الشـاشـة انزعج كـثـيرا ولـكني
ـرور الـوقت ـشـاهـدة  كـنت ادمن ا
حـتى تعـودت على اجلـهـاز السـاحر
ومع تــقــادم الـشــهــور كــنت اقــتـرب
شيئا فشيئا نحو التلفزيون وكانت
تــلــفــزيــونــات ذلك الــزمــان بــدائــيـة
ا نـشهده هـذه االيام حيث قيـاسا 
ـــذهل الـــذي اصــاب كل الـــتــطـــور ا
مفاصـل حياتنـا بفعـل ذكاء االنسان
وعـــبـــقـــريــــته وحـــبـه لالكـــتـــشـــاف
واالبــتـــكــاري وكـــانت اجــهـــزة تــلك
الـفــتــرة بــاالسـود واالبــيض وعــنـد
درسة االبتدائية كنت دخولي الى ا
احــاول ان اجــلس اول الــســطــر من
ـقاعـد الـدراسيـة الني لم ار بـشكل ا
واضح وحتى اكمل واجباتي بيسر
دون مــعـوقــات اسـتـمــر احلـال عـلى
ـست عند مشاهدتي هذه الوتيرة و
لــلـتــفــلــزيـون اني احــاول تــقــلـيص
عــيـوني وتـكـويـرهـا حـتى اسـتـمـتع
ـا كان بـالـصـورة الـتي اشـاهـدهـا 
يـدمع االطفـال السـخريـة من طريـقة
نــظـري لالشـيـاء ولـم اتـصـور يـومـا
اني اعاني حالـة قصر الـبصر حتى
اعـالج نـفـسي وتـصـورت ان الـنـاس
جــمــيــعــهم هــكــذا وتــفــاقم الــوضع

مـنـذ ان وعت مـداركي واتـسع افـقي
حـول االشــيــاء احملــيــطـة بـي افـقت
عـلى بـكـائي الـشديـد الـدي اليـنـقطع
كـما هـو الـطـفل الرضـيع وهـو كذلك
فــقــد كـــنت اســتــشــعــر لــغــة الــكالم
واحـولـهـا الى لـغــة اسـمـهـا الـبـكـاء
الني لم اكن اســتـــطــيع الــكالم كــان
هـذا قـبـل اكـثـر من نـصف قـرن وفي
الـسـتيـنـات عنـدمـا ظهـر الـتلـفـزيون
ذلك اجلــهـاز الــعــجــيب الــذي خـلب
الـبـابـنـا وشـغف اسمـاعـنـا بـسـحره
االخــاذ وهــيــبــته الــعــظــيــمــة وهــو
ـقـاهي الـشــعـبـيـة يـنـتـصب وسـط ا
ويـــتــجــمـــهــر حــوله ابـــنــاء احملــلــة
ـنـطـقــة كـان ذلك يـشــكل اعـجـازا وا
وتصـورا فوق مـستـوى االستـيعاب
فـي ذلـك الـــــــــوقـت وفـي غـــــــــمـــــــــرة
ــتــحــركـة االســتــمــتــاع بــالــصــور ا
واالفالم واالغـاني ينـسى الـناس ان
يتـذكروا كـيف  صنع هـذا اجلهاز
العجـيب كنت في الرابعـة من العمر
قهى عندمـا كان يأخـذني ابي الى ا
الشــاهـــد الــتــلــفـــاز وكــنت في اخــر
الـصف جـالسـا عـلى (الـقنـفـة) حيث
ـقـهى  كــنت بـجـوار ابي هــنـا في ا
كان شيئـا جميال ان ارى الناس في
داخل هـــذا اجلـــهـــاز يــتـــراقـــصــون
ويغـنون واتـذكر اول الـلقـطات التي
ســجــلـــتــهــا الــذاكــرة والزالت تــمــر
بـســرعــة اغـنــيـة لــصــبـاح مع وديع
ـواويل الـصــافي ومــجـمــوعــة من ا

.نـهضت صـبـاحا ولم اتـنـاول شيـئا
حسب وصـية الـطبـيب وحان مـوعد
وصلـنـا وكان الـذهـاب برفـقـة ابـني 
لدى مسـتشفى الـفردوس االهلي كل
ـعـلـوات عن حـالـتي الـبـصـرية من ا

فحوصات سابقة .
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ارقـدوني في احـدى الـغـرف بـعـد ان
دفـعت رسـوم الـعـمــلـيـة في انـتـظـار
اجلـــراحـــة والـــزرع وكــان الـــتـــرقب
واحلــذر واخلـوف احــيـانــا شـاغـلي
االول كان مفصال حيويا في حياتي
وكــانـــوا بــ فـــتــرة واخـــرى يــأتي
عاون الـطبي ليـضع بضع قطرات ا
الـتـرطـيب والـتـوســيع لـلـعـ حـتى
الجتف اسـتــعـدادا لـلــعـمـلــيـة حـتى
البس اخلاصة نودي عـلي لبـست ا
ـقـبـلـ علـى الـعـمـلـيات رضـى ا بـا
ــر عــبـر ووضـعــوني فـي سـديــة و
ـصـعـد الى الطـابق الـعـلـوي حيث ا
جتــرى الـعــمــلـيــة ومــاهي حلــظـات
حــتى وصــلــنــا قـــاعــة الــعــمــلــيــات
وانـزلــوني من الــسـديــة الى ســديـة
اخـرى وبـقيت مـنـتـظرا وكـان الـقلق
يـتـفــاقم رغم تـمــالك نـفــسي وكـانت
ـرضى الــقــاعـة الــكــبــرى تــغص بــا
احملــــتــــاجـــــ الجــــراء جــــراحــــات
تـصـحـيح االبـصـار حـتى ان الـكـادر
اليسـتطـيع السـيطـرة على االوضاع
وقد كنت اتصور ان الـتخدير سيتم
بـــقــطـــرة تـــوضع في الـــعــ لـــتــتم
اجلـــراحـــة ولــكـــني تـــفــاجـــأت بــأن
الـتخـديـر سيـجـري بواسـطـة احلقن
تـقدمت ـا اصـابـني بـاالضـطـراب 
طبببة التـخدير وانا اشاهدها كيف
تستعرض اخملدر وتفرغ احلقنة من
الـهـواء لـتـغـرزهـا في بـيـاض الـعـ
الـى نــصــفــهــا شــعــرت بــالــغــثــيـان
واالنزعاج ثم غـرزت احلقنة الـثانية
في جــانـب الــعــ االخـــر وكل عــ
تــأخـذ غـرزتـ حــتى يـنـعـدم اي الم
مـتـوقع قـد يفـشل الـعـملـيـة وانـتهت
عـمـليـة الـغـرز والتي ذكـرتـني بـاحد
افالم الـرعب االجـنـبـيـة وهي اجواء
تـكاد تـكـون مطـابقـة لـها اذ اجلـميع

البس اخلـضر مـلثـمـون ويرتـدون ا
والـبـيض ولـهم لـغـتـهم في الـتـفاهم
دفــعـوني ــرضى  حـول عــمــلـيــات ا
بـأجتـاه الـطبـيب الـذي سـيـجري لي
الـعـمـلــيـة بـعــد ان سـرى اخملـدر في
عـــيــني وكـــنت قــلـــقــا وخـــشــيت ان
يعملها غيره وليس طبيبي اخلاص
ولـكن تــبـخــر الـقــلق مـا ان ســمـعت
صـوته مــنـاديــا هـا ..اســتـاد احــمـد
حـتى اطـمـأنت نـفـسي كـيف احلـال 
ودواخـلي وركــنت قـلـيال مـتـأمال مـا
سيـجرى لي وحلـظات حـتى شعرت
بــاصــابع الــطــبــيـب تالمس عــيــني
وشعرت ببرودة اصـابعه فأندهشت

وسألته مندهشا ..
الـم يـجـر لي تـخـديــر ولـكـني اشـعـر
بـبــرودة في عــيــني !?قــال نــعم هـذا
شيء طبيعي ولكنك لن تشعر بااللم
اطالقــــا وهـــذا مـــاحــــصل فـــعال اذا
ـشارط واالجهـزة تتوغل في بدات ا
عـينـي وانا اراهـا بـشكل جـيـدا على
شــكل هالمــات واثـنــاء ذلك تــبـادلت

الرسمي لوال اعتمادي على نظارتي
الـطـبــيـة الـتي اعــانـتـني كــثـيـرا في
حيـاتي ولها فـضل كبـير في تسـيير
ــعـيـشـيـة رغم امـوري احلـيـاتـيـة وا
انها لم تعطني درجة رؤية واضحة
جـدا كاقـراني االسـويـاء وفي االونة
االخـــيـــرة كــــثـــرت االخــــبـــار حـــول
عـمـليـات اللـيـزر واللـيزك والـفـيمـتو
سمايل وزرع العدسات وماتوصلت
الـيه تقـنـيات تـصحـيح االبـصار من
تــطــور مـــذهل اليــصـــدق ســاهم في
الي مـن البـشر في انـعاش آمـال ا
اسـتــعـادة نـظــرهم بـشــكل طـبــيـعي
ودون آالم فـــذهـــبت الحـــد االطـــبــاء
االخـتـصــاص في جــراحـة الــعـيـون
ـيـالي) وبـعد فـحص الـع (مـهـند ا
وعـمــلـيــات االخـتــبـار وفــحص قـاع
الـعـ وأخــذ بـصــمـة الــعـ والـتي
ـا يـسهل تـخـتلف عـنـد كل الـبشـر 
من اعـــطــــاء مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة
وصحـيحـة للمـريض وفتح الـطبيب
مــهــنـد مــلــفــا لي وحــدد لي مــوعـدا
الجـراء عـمـليـة زرع الـعـدسـات واكد
انـــهــا تـــنـــاســبـــني بـــشــكـل كــبـــيــر
وتـــســــتـــطـــيـع اســـتـــعــــادة رؤيـــتك
الــــطــــبــــيـــعــــيــــة افــــضل من بــــاقي
اخذت مـشورة الـعالجات الـليـزريـة 
الـطـبـــــــيب بـجـديـة كـونه مـخـتـصا
وله اخلــــــبـرة الـتي تـؤهــله لـلـحـكم
عــــــلى احلــــــاالت الــــــطــــــــــــبــــــيــــــة

وتوافقاتها.
 وحــان مــوعـد الــعــمــلـيــة وقــد كـان
الــقــلـق يــســاورني خــشــيــة فــقــدان
نــظــري بــســبب االخــطــاء الــطــبــيـة
احملــــتـــــمــــلــــة ورغم ان كـــــثــــيــــرين
نـــصـــحــونـي بــالـــســـفـــر الى ايــران
ـــاني بـــالـــطـــاقــات رفـــضت ذلـك ال
الــعــراقــيـــة وان الــطب في الــعــراق
مـتــطـور جــدا بـدلــيل وجـود اطــبـاء
ية سـتشفيـات العا كبار في ارقى ا
ـــرضى واعـــرف ايــضـــا ان اغـــلب ا
الذيـن ذهبـوا الى ايران مـالبـثوا ان
تـوفـوا بـعد فـتـرة السـباب مـجـهـولة
ومهمـا يكن فأن الـعراقي وابن بلدك
احـن عــــلــــيـك من اآلخـــــر الــــغــــريب

إدارة الرئـيس ترمب الـتي تفاجـئنا
بـ احل واآلخـر بـأفكـار وقرارات
ـوضــوعي تــعــيـد مــســاعي احلـل ا
وفْـق مـبـادرة الــسالم الـعــربـيـة إلى
ـربع األول بـعـدمـا يـكـون الـسعي ا
مـن أجْـل احلـل الــــــــعــــــــادل قــــــــطع
. وهـــذا الـــذي فـــعـــله في أشـــواطــــاً
موضوع القدس الشرقية ونقْل مقر
الـسـفـارة األمـيـركـيـة لـدى إسـرائيل

إليها يوضح ما نقوله.
 ولكم تـمنـينـا لو أن الـرئيس ترمب
بـدل ذلك أعــلن عن إخــتـيــار قـطــعـة
أرض فـي الـقـدس الـشـرقـيـة لـيُـبـنى
عـلـيــهـا مـسـتـقـبـالً مـبـنى الـسـفـارة
ـــا لـــدى الـــدولــة األمـــيـــركـــيـــة.. إ
الــفــلـســطـيــنــيـة. في اإلطــار نــفـسه
نتـمنى جتميـداً أو تعلـيقاً لـلخطوة
الـتي إتـخـذتْـهـا اوسـتـرالـيـا الـدولة
ـنـطـقة األكـثـر بـعـداً جـغرافـيـاً عن ا
وتـــقــضـي بــحـــذو حــذو الـــواليــات
ـتـحدة نـقْل سـفـارتهـا إلى الـقدس ا
الشرقية. وما نتمناه من اوستراليا
نــتـمـنـاه من الـدولـة األُخـرى األكـثـر
بُــعــداً الــبــرازيل الــتـي أخــذ صــهـر
تـــرمـب عـــلى عــــاتـــقه أمــــر إقـــنـــاع
رئـيــسـهـا بـولــسـو نـارو الــتـرامـبي
الهوى بتنفيذ اخلطوة ومن رئيس
دولــــة تـــشـــاد ادريـس ديـــبي الـــذي
إحـترنـا في أمـر هرولـته يـوم األحد
 إلى إسـرائـيل 2018 نـوفــمـبـر  26
بـعـد قـطيـعـة دبلـومـاسـية دامت 46
سـنـة ورغـبـته بـعالقـة أُسـريـة حيث
إقتـرح أن يكون إبنـه العزيـز سفيراً
لـدولـة تـشـاد لـدى إسـرائيـل وكذلك

تــــبـــرعه بــــاإلعالن من جــــانـــبه عن
ــــكن إقــــنـــاع خــــطـــوة تــــطــــبـــيع 
"السـودان اإلنقاذي" بـاإلقدام علـيها
ـــا ال يــكـــفي الـــرئــيس عـــمــر وكــأ
البشير همومه الداخلية والتي كان
كـالم الـرئـيـس الـتـشــادي فـأل سـوء
عــلى أحـوال الــداخل ومــا يــعــيـشه
الــسـودان من إضــطــرابــات لــيـست
جديدة عليه ولكنها من النوع الذي
ال يُستهان بتـداعياتها. وفي اإلطار
نـفـسه أتـمـنى أن يـلـقى التـنـفـيـذ ما
نُسب إلى بنـيام نتـنياهو من أنه
أبـلغ السـلـطان قـابـوس عنـدما زاره
في عُـمـان أواخـر نوفـمـبـر/ تـشرين
الـثـاني  2018إسـتــعـداده لـلـتـخـلي
عن بـعض األراضي الـفـلـسـطـيـنـية
ذلـك أنه لـــو فـــعل ذلك لـــتـــبـــيـــيض
صـــفـــحـــته خـــصـــوصـــاً في ضـــوء
"احلـــراك اجلـــنـــرالي" اجلـــديـــد من
باغت له والذي يطرح فيه نوعه وا
مـئـات من اجلـنـراالت الــعـسـكـريـ
ــوســاديـــ الــســابـــقــ نــظــرة وا
إيـــجـــابـــيــة وإن تـــأخـــروا كـــثـــيــراً
مــبــادرة الــسالم الــعــربــيـة" فــإنه"
سـيـكــون هـنـالك نــوع من اإلصـغـاء
الــعـربي واإلسالمي صــفـقـة الـقـرن"
الـتـي من احملـتـمل أن تـكـون "هـديـة
تـرامب" لـلــمـنـطـقــة في الـعـام الـذي
ـقبل نـسـتـقـبـله فجـر يـوم اإلثـنـ ا
(2019/1/1) وهنا يصـبح التفاؤل
مـشـوبـاً بـاحلـذر في ضـوء مـا فـعله
الرئيس ترمب بالـكرد الذين خذلهم
في كـردستـان وطَـعنَـهم في سـوريا.
وإلى أن يحـ طرْح الـرئيس ترمب

"هـديـته" الـتي نـشـيـر إليـهـا نـتـمنى
على صاحبهـا ضبْط لسان سفيرته
ــتـحــدة نــيـكي حــالـيــاً لــدى األ ا
ـنـصرفـة بـعـد فـترة  فال هـايـلي وا
تـكـرر في مـعـرض الـتـبـشـيـر بـطرح
الـصفـقة مـقولـتهـا يوم الـثالثاء 18
ديــسـمـبــر/ كـانـون األول  2018 إن
الصفـقة جاهـزة للعـرض قريباً ولن
يــسـتـطــيع أي من الــفـلـســطـيــنـيـ
ـنـطـقـة واإلسـرائـيـلـيــ وكل دول ا
تـعـديل أي جـزء منـهـا". ونـقول ذلك
عــــلى أســــاس أنـه لــــيس في عــــالم
الصفقـات أن يكون التنـفيذ إمالئياً
ـا بـالـتـشـاور وإعـتـمـاد وقـسـراً وإ
ـا يجعل يـزان السـياسي  كفـتيْ ا
الـرضى مـن نـصـيب اجلـمـيع. وأمـا
األهم في الـتـمــنـيـات فــهـو أن تـبـدأ
احلــكــومــات الــعـــربــيــة اإلهــتــمــام
بإختزال طبـقة األثرياء في اجملتمع
وتــقــلــيـل نــســبــة طــبــقــة الــفــقــراء
واحملـــتـــاجـــ وبـــذلك تـــســـتـــعـــاد
ـتـوسـطـة الـتي بـالـتـدرج الـطـبـقـة ا
يــشــكل وجـــودهــا في أي مــجــتــمع
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وهـذه الـطـبـقـة تـنـحـسـر سـنـة بـعـد
سنة ومع كل حقبة إنحسار أزمات
معيـشية وحاالت مأسـاوية. أليست
ـصـري الـذي ـواطـن ا واقــعـة ذلك ا
قـرأْنــا تــفــاصــيـلــهــا في صــحــيــفـة
"أخـــبـــار الـــيـــوم" عـــدد الـــســـبت 8
ـا نـتـمـناه. ديـسـمـبر  2018 تـفي 
وخـالصـــة الــواقـــعـــة أن مـــواطـــنــاً
وصــلت به احلــال إلى الــعــجــز عن

تـأمـ احلــد األدنى من مـتــطـلـبـات
الـعيـش فإصـطحـب طفـليْـه وطفـلته
إلـى أحــد كـــبــاري نـــهــر الـــنــيل في
الـقـاهرة ورمـاهم واحـداً تـلـو اآلخر
ثم أحلق نفسه بهم ليقضي األربعة
. تلك بعض التـمنيات ذلك إنتحـاراً
أن أحـوالــنـا ســيـاسـيــاً ومـعـيــشـيـاً
تستوجب أحد خياريْن: إما التمني
عـلى قاعـدة التـفاؤل بـاخليـر جنده.
وإمـا عـلى الـقـاعـدة الـتي أفـتى بـها
اإلمـام عـلـي بن أبي طـالب كـرَّم الـله
وجــهه نـــســتــحــضــرهــا مع بــعض
الــتـعــديل بــحـيـث تـصــبح: عــجـبتُ
إلمــرىء يـــعــيش حــالـــة من الــعــوز
واحلرمـان فيـما القـيمـ على أمور
إدارة الــدولـــة هم في أحـــسن حــال
وهم إمـــا فــاســـدون أو مــفـــســدون
كــيف ال يـقـتـنـي سـتـرات صـفـراء له
وألفراد عائلته يحتاجونها للتعبير
ـعــيــشـيــة الــسـيــئـة عن ظــروفــهم ا
ويــخـرجــون عـلى الــغـافــلـ عــنـهم
شـاهـرين نـار الغـضب وعـلى نـحو
مـا حـدث في الـسـودان وعـلى أهـبـة
احلـدوث في لـبــنـان الـذي تــمـتـلىء
الــكـــثـــيــر من صـــفـــحــات جـــرائــده
ـــتـــبـــقـــيـــة بـــأخـــبـــار اإلفالســـات ا
واإلســـتــحــقــاقــات والـــتــحــذيــر من
إفالســات عـلى الـطــريق إلى جـانب
مواقف اخليبات على أنواعها... ثم
إلـى حـيث ال راد حلــدوث الـتـعــبـيـر
عنـفـاً إذا كان أهل احلُـكْم في بعض
. دول األمة عن واقع احلال ساه

عــسى ولـــعل تُــنـــال الــتــمـــنــيــات..
نأى عن احلل الغالبي. و
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احلـــديث مع الـــطـــبــيـب ومــاهي اال
ســبع دقـــائق او اقـل حــتـى قــال لي
مــبــارك انــتــهى كـل شيء وكم كــنت
ســعــيــدا بــذلـك فــقــد تــخــلــصت من
عــــارض رافــــقـــني طــــوال حــــيـــاتي
وســبب لي الـكـثــيـر من االحـراجـات
شـكالت انتـهت بسالم ووصـفوا وا
لي عالجات استخدمها لشهر واحد
حـــتى اســـتــعـــيـــد كـــامل عـــافــيـــتي
الــــبــــصــــريــــة وأوصــــوني بــــفــــتح
الـضـمـادات الـسـاعـة الـتـاسـعة لـيال
لـــــوضع الـــــقــــطـــــرات وعـــــدم نــــزع
الــنـــظــارات اخلـــاصــة مـن االشــعــة
ـفـاجيء لـلـع واالبـهـار والـضوء ا
وفـعال حـان وقت نـزع الـضـمـاد وما
ان نـزعت الــضـمـاد حـتى تـراءى لي
ان احلـجـوم غيـر احلـجـوم وااللوان
غـيـر االلــوان الـتـي كـنت اشــاهـدهـا
وكم سـرنـي ذلك تـنـفـست الـصـعـداء
وراجــعت شــريط ذكـريــاتي و آالمي
مع نــظـارتـي الـعــزيــزة عــلى قــلـبي.
وحـقـيقـة ان الـصـحة اثـمن راسـمال

ـرض لالنـسـان فـالـفـقـر الـصـحي وا
كن تـعويـضه مهـما عـافاكم الـله ال
مـــلك االنـــســـان من قـــدرات مـــالـــيــة
ا اجلسم واجتماعية وكـما قيل قد
الــســلــيم في الــعــقل الــسـلــيم تــلك
جتــربـة ومــفــصل مــهم فـي حـيــاتي
اعـــــــادت لـي االمـل واالحـــــــســـــــاس
بــاحلـــيــاة بــكل الــوانــهــا الــزاهــيــة
وختـاما اذا كـان البد من كـلمـة شكر
وثــنــاء واجــبــة اوجــهــهــا لــطــبــيب
الــعــيــون الــكــحــال احلــاذق مــهــنــد
ـسـتـشـفـى الذي ـيـالي وكل كـادر ا ا
يـعـمل بـشـكل مـهـني مـتـقـدم واشـكر
كل اصدقـائي الذين وقـفوا معي من
عـلى مـنـبـر جـريـدتي (الـزمـان) التي
اعـتـز بـها كـثـيـرا وامل ان تـتـخلص
ـاليـة لتـعود لـنا كـما من مـتاعـبهـا ا
كــانت ســـابـقـا والزالـت مـنـبـرا حـرا
لــكل صـوت حـر شــريف ومالذا لـكل
مــثـــقف ومـــبـــــدع يـــســعـى لــنـــشــر
نـتــاجـاتـه ضـمن حــراكـنــا الـثــقـافي

واالبداعي.
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(مــــحــــمــــود درويـش) الــــذي كــــتب
قصيدة رائعـة بعنوان (كوردستان)
في عام  1965ومـئـات من االسـمـاء
االخــــرى ادت ادوارا مــــشـــرفــــة في
ــرأة و عن الــقــضــايـا الــدفـاع عن ا
الــوطــنــيــة و هــمــوم احملــرومــ و
الــكــادحـــ ولم يــخــضــعــوا لالمــر
الواقع او لسلطة احلاكم وامالءاته
ياه الراكدة . واستطاعوا حتريك ا
وحتشيد الـقوى الحراز الهدف رغم
كل الــعـــراقــيل . فــهــذا (الــزهــاوي)
ـرأة في ملـبسـها يـدعو الى حـرية ا
منذ مطلع تأسـيس الدولة العراقية
ودعــاهـــا الى الــســـفـــور والــتـــعــلم
واخلروج للعـمل  في وقت تنكمش
هــــذه الـــــدعــــوة االن و احلـــــجــــاب
رأة دون ان والـنقـاب يغـزو حيـاة ا

(خـريــسـتــو بـوتــيف) الـبــلـغـاري و
اني (لوركا) االسباني والثنائي اال
العـظيم (غوته) و(شـيلر)  والـشاعر
الــكــوردي الـــعــراقي (الــزهــاوي) و
(نـزار الــقـبــاني) ونـخــبـة نــيـرة من
شـعراء وكـتاب مـصر وعـلى رأسهم
(احـــمــــد شـــوقـي) وعـــمــــيـــد االدب
) و (جنـــيب الـــعـــربـي (طه حـــســـ
الئكة) محفـوظ) والشاعـرة (نازك ا
و الروائي الكولومبي حامل جائزة
نـوبل (كـابـريـيـل غـارسـيـا مـاركـيـز)
صاحب رواية ( مئـة عام من العزلة
) الــتي طــبع مـنــهـا ( (  30مـلــيـون
نسـخـة و ترجـمت الى ثالث لـغة 
والـــشــــاعـــر الــــكـــوردي (كـــوران) 
ــبـدع الــكـبــيـر (مــظـفــر الـنـواب) وا
و(اجلــواهـري) والــشــاعــر الـكــبــيـر

تمـرس في الكـتابة يبـقى الكـاتب ا
والــقـادر عــلى فــعل االبــداع عـمــلـة
نـــــادرة فـي كـل زمـــــان ومــــــكـــــان 
فـاالبـداع هـو نـتـاج موهـبـة فـطـرية
ــران والــتــجــارب  صـــقــلــهــا بــا
ـعـمــقـة وسـبـر اغـوار والـقـراءات ا
كتابـات ابداعيـة  كل هذه الشروط
مضـافا اليـها القـضية او الـقضايا
الــتي كــرس الـكــاتب نــفــسه لــهـا 
ــيالد مــبـدعـ تـشــكل احلـاضــنـة 
مــتــمــيــزين ذوي فــرادة يــحــمــلـون
هـمـوم قـضـايـا اجـتـمـاعـيـة لـلـدفاع
طـلوب . عـنهـا واحداث الـتغـييـر ا
وكتاب كهـوالء لهم الفضل في ربط
االبــداع كـفن بـاجملـتـمع كـمـوضـوع
لتـتكامل الـصورة . ان شـعراء مثل
(بــــابــــلـــو نــــيـــرودا) الــــشــــيـــلي و

جتــد نـخــبـة من شــعــراء يـتــحـدون
د  واالنكى من ذلك ان لوقف هذا ا
ثقف وقفوا الى جانب كثيرا من ا
مشـروع قانون االحـوال الشخـصية
اجلعفري في حلظـة حرجة تقتضي
بـدعون كـتلة ثـقفـون وا ان يكـون ا
ــــنـع الــــغـــاء واحــــدة مــــتــــراصــــة 
ـــرأة في الــقـــانــون مــكـــتــســـبــات ا

احلالي النافذ .
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امــــا (نــــزار قـــــبــــاني) فــــأنه مــــنــــذ
االربعينات عقـد العزم على الوقوف
ـرأة حتى سـمي شـاعر الى جـانب ا
ـرأة واحلب وكـان النـتـحـار اخته ا
مــنـذ صــغـره دورا في هــذا الـتـوجه

الـــذي ظل مــــرافـــقـــا لـه مـــنـــذ اولى
دواويـنه مثـل ( قالت لي الـسـمراء )
و( طفولـة نهد) و( يـوميات امرأة ال
مـبـالــيـة ) و ( قـصـائــد مـتـوحـشـة )
والعشرات من الـدواوين والكتابات
الــتي انــتـشــرت انــتـشــار الــنـار في
الــهــشــيم في الــبــلـدان الــعــربــيـة و
اكــســـبت الـــشـــاعــر شـــهـــرة طــافت
رأة االرجـاء . كـتب (الـقـبانـي) عن ا
الــعـامــلــة والـعــاشــقـة و الــزوجـة و
ــــراهــــقـــة و اخلــــائــــنـــة االخت و ا
ـرأة واحلــامل بــحـيـث طـوق عــالم ا
بـالـكامل فـي اشعـاره . وبـعد نـكـسة
حـزيـران عـام  1967كـتب قـصـيـدته
الــشـــهـــيــرة (هـــوامش عـــلى دفـــتــر

النكسة ) وفيـها تعرية تامة وفضح
لـكل امــراض اجملــتــمع الـعــربي من
مــرض وجـهل و فـقــر رغم ضـخـامـة
واردات الــنــفط وهـــاجم الــشــعــوذة
والـدجل واخلــرافـات وبـعض رجـال
نحرف عن جادة الصواب الدين ا
وهـنـا ادى هـذا الـشـاعـر اجملدد دور
ـــكـــافح دون خـــوف او ـــنـــاضـل ا ا
وجـل. نــفس الــشـيء يــقــال عن (طه
) صاحب النـظرة الثاقبة الى حس
مـسـتـقـبل مــصـر فـاعـلن حـيـنـهـا ان
اء والـهواء يجب ان التـعليم مـثل ا
يــكــون مــجــانــيــا النه اســاس بــنـاء
اجملتمع واالنسان واالسرة والدولة
 ورغم دعـاوى التـكـفيـر الـبائـسة و
ــعـارك الـعــبـثــيـة الـتـي اخـتـلــقـهـا ا
ـتخلفـون اال انه لم يتنازل بوجهه ا
ــــصـــر و لـم يـــركع و كــــان صـــورة 
ــتـجـددة والـعـريـقـة في احلـضـارة ا
.عــنــدنــا في الــعــراق حـدث انــقالب
ديات التي تراجعي وتخلـف لهذه ا
بلغها االخرون في جعل االدب وتدا
للمقاومة وذلك بـسبب الدكتاتورية
و الـظـلم والـقـمع الـذي حلق االدبـاء
ال ســــيــــمـــا بــــعــــد انــــدالع احلـــرب
العراقية االيرانية و حرب اخلليج .
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 لكن هذا لم يـكن مبررا لـكي يلتحق
ـثـقـفـ طوعـا بـالـنـظام جـيش من ا
وبـــحــزبه فـي مــوقـف ذلــيـل  فــيه
تـــكـــريس االدب شـــعـــرا و قـــصــة و

روايـة و نــثـرا و كـذلـك الـفن لــقـامـة
الـدكتـاتور . ولـلـكاتب (سالم عـبود)
كـتــاب رائع بـعـنـوان ( كـيف نـصـنع
الـدكـتــاتـور? ) وفـيه حتـلــيل لـنـتـاج
ـثقف والكتاب عدد كثير جدا من ا
الذين الـتحقـوا بالدكـتاتور وطـبلوا
و زمروا و تـغنوا بـحروبه الكـارثية
ـــثـــقف  فـــالـــكـــاتب يـــعـــتـــقـــد ان ا
االنـتـهـازي الـوصـولي الـنـفـعي ادى
دورا في صناعة الـدكتاتور (صدام)
ومـحـاولـة تـلـمــيع صـورته وتـبـريـر
ـا فـيـهـا قـراره االجـرامي قـراراتـه 
بـغــزو دولـة الــكـويت  وهــنـاك االن
كــثـيــر من هـؤالء غــيــروا مـواقــعـهم
وجـلـدهم و خـنـادقـهم وانـتـمـوا الى
االحـزاب الـديـنـيـة احلـاكـمة دون ان
يــقـدمــوا اي تـبــريـر ســوى الـنــزعـة
ال الربـحيـة و الطـمع الى اجلاه وا
ـا يسـتـدعي برأيـهم بـيع انفـسهم
لــكـل من هب ودب . لـــقــد تـــرك لــنــا
هؤالء من اشـباه الـشعـراء والكـتاب
صـفحـات صفـر وادبا حـربيـا هزيال
ــــــــــــلـك صــــفـــة االبــــتــــكـــار و ال 
والتميز واخللود  لذلك ال نرى اثرا
لـهـذا االدب بــعـد ســــــقــوط الـصـنم

في  2003. 
ولــكن واحلق يـقـال انـه وبـالـتـزامن
ـد في تمـجـيد الـنـظام في مع هـذا ا
الـــداخل مـن قـــبل الـــبـــعض وعـــلى
رأســهم الـشـاعـر (عـبـد الـرزاق عـبـد
الواحد)  كـان نخبـة وصفوة ادباء
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بغداد

ـقـراطـيـ وكــتـاب الـعـراق من الـد
عارض واليساري و الوطني ا
تـــعـــمل وتـــبــدع خـــارج الـــوطن في
ـقـف ـنـافي حتت اسم ( رابـطـة ا ا
الـــعـــراقـــيــــ ) وكـــان كـــاتب هـــذه
ـرحـوم الـســطـور وكـذلـك الـكـاتـب ا
(فـــلك الـــديـن كـــاكـــايـى) عـــضـــوين
فـــاعـــلــــ فـــيـــهـــا وعــــقـــدنـــا عـــدة
اجــتـــمــاعــات ومـــؤتــمــرات مـــنــهــا
اجـتـماع فـي مديـنـة بـرل في ( دار
الـثـقــافـات االجـنــبـيـة ) عـام 1992.
وهـــذه الــرابـــطـــة كــانت جتـــمع كل
االســـمـــاء الالمـــعـــة في الـــثـــقـــافــة
الــعـراقــيــة الـذين رفــضــوا الـنــظـام
ــعــارضــة الـــســابق وعــمــلـــوا مع ا

العراقية لغاية التحرير . 
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ان الواقع العراقي احلالي يستحق
ــبــدع الـــعــراقي الــكـــثــيــر من مـن ا
االهتـمام والـعنـاية والـكتـابة عنه و
حمل مشعل الـتنوير الضاءة الدرب
بـاالبــداع الــصــالح الـذي يــقف الى
ــقـهـور ــعـذب وا جـانب االنــسـان ا
ــنــهــوك الــقـــوى  فــالــقــصــيــدة وا
والـــقـــصـــة والـــروايـــة و الـــلـــوحــة
واالغـنـيــة و الـسـرد والـنــثـر الـفـني
سرح والـسينما قالة االدبـية وا وا
ــبــدع كـــلــهــا ادوات جــبــارة بــيــد ا
الـــعــراقـي لالشــتـــغـــال عــلـــيـــهــا و
تـوظـيفـها لـصـالح اجـتراح احلـلول

لالزمات .
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