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ن مـــارس وكــــنت مــــثل غـــيــــري 
الـعـمل االخـبـاري نعـتـقـد ان وكـالة
رويتـرز وكذلك االذاعـة البـريطـانية
وضوعية BBC ينقالن االخبـار 

بـــــعــــيـــــدا عـن الــــتـــــدخالت
السياسية او الدينية.

لــكــني اقـتــنــعت مـؤخــرا بــنـظــريـة
(الـــتــحـــزب في االخــبـــار) الســتــاذ
ـاني كان عـميـدا لكـليـة التـضامن ا

قراطية انيا الد في ا
كمثل على الـتحزب في االخبار في
الــصــحف: هـل يــنــشــر اخلــبــر في
الـصفـحة االولى ام في الـصفـحات
االخـــــرى هل مع اخلـــــبــــر صــــورة
ومــاهـو حــجـمــهـا مــلـونــة او غـيـر
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لـلـداللة عـلى مـا يحـدث في الـعراق
قولة العراقية (بيها ينطبق على ا
أن!!) كــمـا اصــدرت بـالــتـعـاون مع
نـادي الـصيـد مجـلـة للـنـادي باسم

مجلة الصيد.
تقـاعدت من الـوظيـفة عام
 1976وتــــــقـــــاعــــــدت من
العمل اليومي عام 2016
لــــكـــنـي مـــازلـت امـــارس
الـعمل الـصـحـفي واكتب
في عــدة صــحف (مـنــهـا
صحـيفة بـانوراما) دون

انقطاع.
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ولـلـصـحفـيـ الـشـباب
اقـــــــول ان مـــــــهـــــــنــــــة
الصحافة في اعتقادي
تــبـدأ من اخلــبـر الـذي
مـــارســـتـه في مـــعـــظم

سـنــوات عـمــلي الـصــحـفي
اعتقادا مني ان الصحفي يقدم في
االخــبـار صـورة صــادقـة لالحـداث
دون ابـــــــداء الرأي تاركا للمتلقي
ــا حـدث.لـكن ان يــحـدد هـو رأيه 
اهـمـيـة اخلـبــر الـصـحـفي في هـذا
ـهـنـة ال تتـــــــــعـارض مع اهـمـية ا
كــتــاب الــراي والـــتــنــحــلـــيل فــهم
يــقـــدمـــون وجـــهـــات نـــظـــرهم في
االحـــداث لـــكن بــــعـــضـــهم لالسف
يــتـــحــامـــلــون ويـــنــتـــقــدون من ال

يؤيدهم.
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شـروعـة احـقـيـة وإحلـاحـا والـتي ـطـالـب الـشـعـبـيـة ا مـن بـ أكـثر ا
تظاهرون في كل مكان من انحاء العراق و التي رفعها وطالب بها ا
تـأنيـة واإلهتمـام الكـامل وإعطـائهـا ما تـستحق تستـدعي الدراسـة ا
ـتـقاعـدين وإعـادة حـقـوقهم من رعـايـة وتدقـيق هـو مـطلـب انصـاف ا
ـسلـوبة الـتي طال انتـظارهـا وذلك من خالل تعـديل قانـون التـقاعد ا
ا يسـتجيب حلاجات رقم 9 لسنة 2014 من دون اي استثـناءات 

تقاعدين ويلبي طموحاتهم .. وامال واحالم ا
وعـلى ضـوء ذلـك فـقـد جــرت مـنـاقــشـة تـلك الــتـعـديـالت في مـجـلس
الوزراء الذي صوت عليها وارسل قـانونها الى مجلس النواب الذي
أنـهت جلـنـته الـقـانـونـيـة صيـاغـة قـانـونه وارسـلـته بـدورهـا الى هـيـئة

الرئاسة للتصويت عليه.. 
وبحـسب ماتسـرب من اللجـنة القـانونيـة في مجلس الـنواب فإن اهم
مـا جاء في تـعديل قـانون الـتقـاعد هـو (تعـديل السن الـقانـوني الذي
حدد الذكر بسن 60 عاما بدال من 63 عاما ولإلناث 58 عاما بدال
من 60عـامــا مع رفع احلـد األدنـى لـلـراتب الــتـقـاعــدي مـابـ 550

و600 ألف دينار عراقي..) 
واذا كــان ذلك هـو مــاسـيــعـمل به وفق الــتـعــديل اجلـديــد في قـانـون
ـتقاعـدين وهم شـريحـة اجتـماعيـة كبـيرة في اجملـتمع التـقاعـد فإن ا
الـعراقي عـانت كـثيـرا ومازالت من اإلجـحاف والـتهـميش واحلـرمان
والـفـقـر الـدائم بـعــد سـنـوات طـويـلـة من اخلــدمـة الـشـاقـة في دوائـر
ومـؤسـسـات الدولـة الـعـراقـية قـدمـوا خاللـهـا كل مـايسـتـطـيـعون من
جهد من اجل خدمة وطنهم العزيز سيصابون بكل تأكيد بخيبة امل
حقيقية بسبب ان ذلك التـعديل الذي انتظروه طويال لم ينصفهم ولم
يـستـمع الى دقات قـلوبـهم ولم يحـقق لهم مـاكانـوا يتـطلعـون اليه في
ان يكـون احلد األدنى للـراتب ماب 800و900 الف دينـار شهـريا
ليـستـطيـعوا به اإليـفاء بـالتـزاماتـهم اليـوميـة التي ال حـدود لهـا جتاه
عـوائلهم ومـجتـمعهم ولـيتمـكنوا بـواسطـته من الوقوف عـلى اقدامهم
تواصـلة التي الترحم في ظل والعيـش بكرامة بـعيدا عن الضـغوط ا
ـضمخ ـر بهـا الوطن ا ظروف صـعبـة غايـة في التـعقـيد واإلرتـباك 
باجلراح بسـبب الفساد الهـائل الذي اوجده السيـاسيون الفاسدون
الذين لم يتوقفوا ابدا منذ ان تـسلطوا على رقبة هذا الشعب الكر
عن اسـتـنـزاف ثـروات الـعـراق وحتـويـلـهـا حلـسـابـاتهـم ومـصاحلـهم
اخلــاصـة وكـأنـهـا مـلك صــرف ألبـنـائـهم ومن يـطــبل لـفـسـادهم رغم

تالحقة .. جراح الوطن العميقة واوجاعه ا
ـتــقـاعـدين وبـعـد طـول تـرقب يـأمـلـون بـقـوة في أن يـعـاد الـنـظـر ان ا
تقاعدون من بصورة جدية وجوهرية تأخذ بنـظر اإلعتبار مايتمناه ا
ا يسمح لهم من العيش مع عوائلهم بكرامة ذلك التعديل القانوني 
ـكـنهم مـن ان يكـونـوا مـواطـنـ احـرارا في ديـنـهم ودنـياهم ـا   و
ا يـعود عـلـيهم بـاألمن واألمان التنـحـني رقابـهم لغـيـر الله تـعـالى و

واإلطمئنان على مستقبل ابنائهم.. 
طلوب من مجلس النـواب الذي يفترض فيه ان يقف الى جانب إن ا
طـالبـة بها ان يـنظـر الى شـريحة واطـن والـدفاع عـنهـا وا حقـوق ا
ـتـقـاعـدين بـع الـتـقـديـر واإلحـترام وان يـتـبـنى مـايـطـالبـون به من ا
حـقـوق مـشروعـة  سـلـبـهـا مـنهم عـلى مـدى سـنـوات جـرداء عـانوا
ـنـغـصـات وزحـفت الى نـفـوسـهم مـنـها خاللـهـا الـكـثـيـر من االالم وا
ـا اربك حـيـاتـهم وحـيـاة عـوائـلهـم وجعل عـوامل الـيـأس واإلحبـاط 

مستقبلهم كريشة في مهب يوم عاصف. 
) يتطـلعـون الى شمـولهم تـقاعـدين(بإعـتبـارهم موظـف سـابقـ ان ا
ــنح ــعــيــشــــــــة كــالــزوجــيــة واالطــفــال وبــا ــخــصــصــات غالء ا
ناسبات الوطنية واإلكراميات التي تقدمـها الدولة للموظـــــفـ في ا
والـدينـية مـثلـما يـتـطلـعون الى شـمولـهم بـالرعـاية الـصحـية وخـاصة
ـزمـنــة مـجـانــا في داخل الـعـراق ــعـاقـ مــنـهم وذوي األمــراض ا ا
ـراكز الـصـحـية وخـارجه وان تـكـون مراجـعـاتـهم للـمـسـتـشفـيـات وا

مجانا كذلك لهم ولعوائلهم...
والى جانب هـذا فكـم هو جـميل ان تـمنح احلـكومـة لـلمـتقـاعد مـبلـغا
ـسـاعـدته عـلى ـلـيــون ديـنـار  مـالـيـا في نـهـايـة كـل سـنـة اليـقل عن ا
ر به ويـعانيه من تـراكمة وجتـاوز ما جتاوز مـآزقه وتسديـد ديونه ا
ضـائـقـة مـالـيـة بـسـبب قـلـة راتـبه واعـالـته ألسـرة كـبـيـرة فـيهـا طالب

ـا يثـقل ـراحل الـدراسـيـة  وطـالـبـات في مـخـتـلف ا
كاهـله ويضع علـيه مسؤولـية خطـيرة اليسـتطيع
الـقيـام بـيهـا ويجـعله فـريسه سـهلـة للـوساوس

والهواجس واالمراض. 
سؤولـون في احلكـومة ومجـلس النواب ايهـا ا
ـظـلـوم ــتـقـاعـدين فـإن دعـوة ا إتـقـوا الـله في ا

الترد...

تــشــرين فـي مــثل هـــذا الــيــوم 14 
الـثانـي قبل 63 عـاما بـدأت الـعمل
الــصـحــفي. كــان عـمـري  22عـامـا
حــ عــرضت صــحــيــفــة الــشــعب
احـدى ابــرز الــصـحف فـي الـعــهـد
ـــلـــكي الـــعــمـل لــديـــهـــا مـــحــررا ا
ومنـدوبا. ولهـذا اليوم قـصة سبق
ان نشرتـها بطـلتهـا السيدة احالم
الــــــبــــــدري الـــــتـي قــــــادتـــــنـي الى
الـــصـــحــافـــة بـــعـــد ان اكـــتــشـــفت
الـصـحـيـفـة ان احالم الـبـدري اسم
مــســتــعــار كــنت اكــتب بــاســمــهــا
مــقــاالت ارســـلــهـــا بــالــبـــريــد الى
رأة االنسـة ليلى محـررة صفحـة ا

الــتـي اكـتــشــفت فـي هـذا

الـــيـــوم انـــهــا رجـل اصــلـع يــكـــتب
باسمها هو الزميل منير رزوق.
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طوال 63 عـامـا لم احـاول ان اغـير
عـملي وابـتعـد عن مهـنة الـصحـافة
الــتي احــبــبــتــهــا بل شــغــفت بــهـا
واالهـم من ذلـك انــــــنـي لــــــسـت من
الذيـن ينتـقلـون من هذه الـصحـيفة
الـى اخــرى اال في حــاالت ال خــيــار

لي في ذلك.
طــــوال 63 عـــــامــــا عـــــمـــــلت في 3
صــحف  (3 سنوات من 1956 الى
1959) هـي الـــشـــعب فـي الـــعـــهـــد
ـلـكي واجلـمـهـوريـة ثم الـبالد في ا

بداية العهد اجلمهوري.
امـــــا الــــســــنــــوات الـ 60
االخــــرى فـــقــــد اخـــتـــرت
العمل في وكاالت االنباء
مـــنـــذ تـــاســـيـس وكـــالــة
االنـبــاء الـعـراقـيـة (واع)
1959 ووكالـة شيـنخوا
الصينية ووكالة االنباء
الـــوطــنــيــة الـــعــراقــيــة
(نــيـــنـــا) ثم وكـــالــة كل
العراق (اين) تـخللـتها
نـــــحـــــو ربع قـــــرن في

مجلة الف باء.
لــكـــني بـــعـــد احــتالل
الــــعـــراق عـــام 2003
وبــدال مـن الــبـــطــالــة
كــــــالــــــكــــــثـــــيــــــر من
الصـحـفيـ اصدرت
مــجـلــة تـوقــفت بـعـد
ســـــنـــــة بـــــاسم (ان)

ملونة. وبداية اخلبر هل تركز على
. وكمثل اخر عندما يفوز اسم مع
رتبـة الثـالثة في فريق من بـلدك بـا
ـيـة بـكـرة اقـدم مثال. مـسـابـقـات عا
ســتـبــدا اخلـبــر بـفــوز فـريق بــلـدك
ـوضـوعـيـة حتـزبـا له في حـ ان ا
تـــقــضي ان
يبـدأ اخلـبر
ـن فــــــــــاز
ـــرتـــبـــة بـــا

األولى.
وخالل هـــذه
الـــــــفـــــــتــــــرة
الـطـويـلـة في
مـــــــــهــــــــنــــــــة
الــــصــــحــــفـــة
كــــــــــــــانـت لـي
وجهة نظر في
الـــعــمـل تــقــوم
عـــلـى ايــــجـــاد
الــــــــــــســــــــــــبـل
ـــتـــلـــقـي (الـــقــراء) لـــعالقـــات مع ا
ـسـابـقـات وفـعـالـيـات تسـاهم في
تــــوطــــيـــد الــــعالقــــة بـــ الــــقـــراء
والـصـحـيـفـة وترفع مـن مبـيـعـاتـها
وتـوفـر مـواضـيع لــلـصـحـيـفـة وقـد
مـارست ذلك خـاصة في مـجـلة الف
باء بـفضل مـسانـدة وتايـيد رؤساء
الــتـحــريــر وخـاصــة الــزمـيـل كـامل
الـشــرقي فـنــظـمت مــسـابـقــة صـيـد
السـمك شـارك فيـها 220 متـسابـقا

غالف الكتاب
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من هــــواة صـــيــــد الـــســــمك وكـــان
احـدهـم رئـيس اجلـمـهـوريـة صـدام
حـــســـ ومـــســـابـــقـــة الـــدراجـــات
ومــســابـــقــة الــطــائـــرات الــورقــيــة
ومــسـابــقـة الــشــطـرجن ومــسـابــقـة
اجـــمل طـــفل وتـــكـــر الـــفـــائـــزين
االوائل في االمــتــحــانــات الــعــامــة
الـــبـــكـــلـــوريـــا لـــلــصـف الـــســادس
االعـــدادي.وقــد اولـــيت اهـــتــمـــامــا
خـاصـا بــفـعـالـيـات لــلـزمالء تـوطـد
ا يؤدي الى رفع العالقات بيـنهم 
مـسـتوى الـعـمل الـصـحفي.في واع
اســــست جــــمـــعــــيــــة تـــعــــاونــــيـــة
اســتــهالكــيـة ثـم اسـست جــمــعــيـة
تعاونية لتـوزيع االراضي السكنية
لـلـزمالء ونـفـذت مـشـروعـاً لـلـتـأم
عــــلى احلـــيـــاة  وتــــاســـيس نـــادي
االعالم. ونـظــمت ســفـرة جــمـاعــيـة
الـى مــــــــصــــــــر 95 مـــــــــوظــــــــفــــــــا
وزوجــاتــهم.وفي الـف بــاء نــظــمت
ســــفـــــرات عــــديــــدة لــــلـــــزمالء الى
احلــــبـــانــــيـــة او جــــزيـــرة بــــغـــداد
الــســيــاحــيــة او جــزيــرة االعــراس
السياحية وقبلها ام اخلنازير. هذا
عـدا لقـاءات جملمـوعـات من الزمالء
تـنـظـم بـتـوجــيه من الـزمــيل حـسن
الــــعــــلــــوي حـــــ كــــان رئــــيــــســــا
لـــلـــتـــحـــريـــرواخـــيــرا اكـــتـب هــذه
الــذكـريــات او االعــتـرافــات مــؤكـدا
هـنـة الصـحـافة ولـو عاد بي حـبي 

ا اخترت غيرها. الزمن 
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كيـان طفل عـمره سـبـعة اشـهر مـات جـراء استـخدام الــــــــغازات
في تــفـريق الــنـاس بـســاحـة الـتــحـــــــــريــر هـو بـعــمـر عــبـــــد الـله
ه في الوجــــدان االسالمي الرضــــــيع الطـــــــفل الذي استقر ا
ـا مات كـيـان بغـــــــير وبخـاصـة في الـعاطــــــفـة الشــــــــــيـعيـة ر
" فـبـأي ذنب قــصـد واالكـيــد ان ابـاه لــيس احلـــــسـ لــكـنه مــات

.?" قُتِلْ
ـا تـذكـرتـني انـا ـهـدي ان دقـقـت في صـورتي ر االخ عـادل عـبـدا
الـصحـفي الذي اجـرى معك مـقابـلة في مـؤتمـر اربيـل سنة 2003
ـقـر صحـيـفة في فـندق" چـوار چـرا" وتقـابـلـنا بـعـد ذلك يوم كـنت 
ـصر عنـدما كـنت نـائبا ـنطـقة الـسعدون وسـافرت مـعك  اجمللس 
لرئـيس اجلمهـورية وبعدهـا جرت عدة لـقاءات اسوقـها القول انني
ال اعتـقد فيك انك تـصدر امرا مـباشراً او حتى تـسكت اذا عرفت
بحـقيقة قـسم كثير من تـفاصيل احـداث تشرين وموت الـطفل كيان

احداها.
لم يـعـرف عـنك مـيل لــلـعـنف وال انت من الـذين يـقـدم حـسم االمـور
بالنار او الـغاز ولذا فأنـا على ثقة من رجاء انك سـترسل من يجبر

خواطر من بأفواههم مرارة فقدان احبتهم.
الدم نـزف ولك فـي الشـرع ان تـقـدم مـا يـخـفف الـوجع وال يـسمح

بتحميلك تفاصيل كل ماجرى و يجري.
وربك من وراء القصد.

 —U ÝöÐ -2
اسعدت اوقاتا.

اقيمي مجلس عزاء للضحايا واطلبي تعويضا الهلهم.
نع االعتقال. اطلقي حملة افراج عن معتقلي تشرين واضغطي 

احرجي السلطة لعالج اجلرحى.
مـهمتك صعـبة سلـطة قد ال تـتعاون و تراكـمات مطـالب لكنـها حقة

ومصالح دولية.
لكنك اصبحت حلقة الوصل ب متنافرين.

وهناك مالحظتان
مـــوت اي انــســـان اليـــدفع دولـــة لـــلــفـــوضى
واالنـــتـــرنت لـــيس مـن امـــوال الـــدولـــة بل من

.! واطن اموال ا
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اغلفة صحف عراقية
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نـيـة "كـيـيف" لـكن احلـرب تـأتي عـلى
ـكن ان كل شيء حـجـم الـفـقــدان ال 
ــــكن أن يـــقـــال يـــقــــاس بـــشيء وال 
أيضا. كل شيء في الـسماء و األرض
يجـبر اإلنـسان عـلى كتـمان الـتقـيؤ و
ــتــعــفــنـة و إخــفــاء رائـحــة اجلــثث ا
كن معـرفة من فارقته تناثـرة. فال  ا
احلــيــاة بــسـبـب اجلــوع أو الـقــنــابل
الــيــدويــة ســوى بــعــد قــلــبه و رؤيــة
ــا كـان مـيــتـا قـبل ذلك وجـهه  أو ر
من شــــدة الــــبـــرد. كــــانت ســــاشـــا ال
تجمد تستطيع حتمل هـذا اجلحيم ا
 و ال تتشبث سـوى بفستـان والدتها

و حضنها ح حلول وقت النوم. 
- أمي  أنا جـائعـة - حـاولي نسـيان
اجلـوع اآلن نــحن نــبــحث عن مــكـان
كـننا قـضاء لـيلـتنا امن و دافئ  ال 
ـوت بـأيـة حلـظـة. ـكـان قــد  بـهـذا ا
ا نـفعله قـبل التفـكير هناك الـكثيـر 

في اجلوع. 
Ÿ«dB « ‰u%

- لـكـنــني الزلت جـائـعــة جـدا يـا أمي
وكانت شـفـتـاها تـرجتـفـان و عيـنـاها
حتوالن الـصـراع بـ الرقـة و سـلـطة
وت البحث عن مـكان بعـيد عن هذا ا
زدحم إلى سـكوت مـوحش. و كانت ا
النظـرة ذاتها حـ نظرت إلى األرض
و قــد حتــولت إلـى شيء مــا من وحل
طـري أشالء زرقـاء مـتـعـفـنـة وأقـدام
تتـحرك إلى األمـام. لعل األمـام أفضل
و أقل قسوة فمجرد التفكير بذلك قد
يجعل اإلنسان يصارع كل هذا ليبقى

على قيد الصمود. 
فـي مـــــكـــــان مـــــا من أحـــــد األريـــــاف
الروسية توقفت ساشا ووالدتها عن
الـسـير ودخـال إسطـبال قـد قـسم إلى
جـزء يــضم أربــعــة أحـصــنــة و جـزء
آخـر يـضم ثـلـة من
اخلــــــــــنـــــــــازيـــــــــر
الصغـيرة. جلست
سـاشـا ووالـدتـهـا
قـــــرب بــــــرامـــــيل
خـشـبـيـة كـبـيـرة
وانــبــعث بــعض
الــــــــدفـيء بــــــــ
جـــســــد ســـاشـــا
ووالـدتـهـا. هـذه
السـخـونة بـحد
ذاتـــهــا تـــعـــني
احلب والتحرر
ـــــــــــــــوت مـن ا
األقــرب من كل
مـا نــســتــطـيع
رؤيــــــــــــــــــــــتــه
والــــــوصـــــول

إليه. 
لن يــعــتـرض
احلـب شيء
ولن يـفـسـده
عــــــــــبــــــــــور
الــــعــــبـــوات
الـــنـــاســـفـــة

ـاضي بـأوائل أربــعـيـنــيـات الــقـرن ا
اشتد الـصدام ب الـقوات العـسكرية
الـــنـــازيـــة الــفـــاشـــيـــة ونــظـــيـــرتـــهــا
الـسـوفـيـتــيـة من أجل إطالق الـعـنـان
ة نازية لسيطرة جنون ستال وعز
ـــان ال تـــقـــهــــر. كـــان اجلـــنـــراالت األ
يجـهـزون عـددا ضخـمـا من اجلـيوش
قـرب نـهـر الـرايخ ويـنـتـشرون بـشـكل
مــــخــــيف بــــجــــمــــيع أطــــراف أروبـــا
الــشـرقــيـة. بــعــد مـا حــصل لــلـيــهـود
ـــانــــيـــا بــــولـــنــــدا الـــنــــمـــســـا بــــأ

وتشيكوسلوفاكيا. 
قررت الـعديـد من العـائالت اليـهودية
الـــرحــيـل من أريـــاف أوكـــرانــيـــا إلى
القسم الغربي من األراضي الروسية.

بـ احـد الـعـائالت الـيـهـوديـة كـانت
عائلة بروتسوفيتش قد قامت بالفرار
من الـــهــولــوكـــوست الــذي يـــقــوم به
جــنــراالت أدولف هـــتــلــر بــ احلــ

واآلخر. 
كــانـت هــذه الـــعــائـــلــة تـــتالشى بــ
التـحديات الـكبـرى التي تـعرفـها هذه
الـرحـلـة الـقـاســيـة إلى مـوسـكـو. لـكن
ـرض والـبــرودة الـشـديـدة اجلـوع ا
جـعل الـبـقـاء يـكـون ألم وابـنـتـها ذات

السبع سنوات : "ساشا". 
خالل هــــذا الـــوقت كــــانت صـــفـــوف
ـدن و عــسـكــريــة جتــتــاح عــددا من ا
األريـاف الـسـوفيـتـيـة الـغـربـيـة كـلـما
ابتـعـدت عـائلـة بـرتـسوفـيـتش بـشكل
ـطـاردتهم. أكبـر قـام شـبح الـنازيـة 
النـقـطـة اخملـيفـة ذاتـهـا في كل مـكان
كـانت احلـياة تـتـعـلق بـسـرعـة الـفرار
ـــدفــعـــيــة الـــقـــادمــة من بـــرلــ من ا
ـــطـــاردة مــــا تـــبـــقى مـن الـــعـــائالت
الـهـاربـة. كـانت سـاشـا راقـصة بـالـيه
ــــدرســـة بــــالـــعــــاصـــمـــة ــــســـرح ا

األوكــرا

kOHŠ WLÞU  W¹dz«e−K   …dOš_« uJÝu  W dF

ـسافـرين بـاحملـطـة لن يـصـدق أحد ا
تــلك الــكــمــيــة الــرهــيــبــة من الــبــشـر
تـواجدين بـاحملـطة وهم يـتدافـعون ا
ويتدفقون مـن أجل الصعود إلى احد
 . عربات هذا القطار الضخم والقد
ــا تـأتـي عـلــيه الـهــمـجــيـة اخلـوف 
فعم النازيـة وردود اجليش األحمـر ا
بالهمم التروتسكـية الشيوعية يجعل
اجلـــــمـــــيـع يـــــتـــــجه إلـى دوامـــــة من

ستمر.  الفوضى واالضطراب ا
WÐdF « W¹UN½

وجــدت ســاشـا مــكــان صــغــيـرا عــلى
األرض بــــنـــهــــايـــة أحــــد الـــعــــربـــات
اخملصصـة لألمتعـة وجلست تـتمعن
احلـيــاة اخلـالــيـة من كل راحــة خـلف
نــافـــذة الــقـــطــار والـــتي تـــراكم عــلى
حـوافــهــا الـثــلج الــنــاصع ثم أخـذت
نصف رغـيف خبـز وقد دست بـداخله
بعض قطع الـلحم  وأعادت مـا تبقى
من الـــطــعـــام داخل كـــيس الــقـــمــاش
الصغير. استغـلت ساشا هذه العربة
الــدافـــئــة بـــأخــذ قـــسط من الـــراحــة
ـيـتـة ال تـفارق كل وصـورة والدتـهـا ا
الصور الـبشـعة واحلـزينـة التي مرت
أمام عينيها. معارك صعبة يخوضها
اإلنسان دفـعة واحـدة حيث يجب أ ن
ــر مــغـــمض الــعــيـــنــ  مــكــتــوف
ـــا الــــيـــديـن وســـريـع اخلـــطـى دو
جدال أو االنـحـناء اللـتـقاط شيء أو
حتى الـنـظـر إليه ألنـه سيـمـوت فورا
حـ يـفــعل فـلـيس هــنـاك وقت كـاف
سوى للتأكـد أن ظلك يتمـكن باللحاق
بك دون أن يـطارده شـيء. في صـباح
ـــوالي وصل الـــقـــطــار إلى الـــيــوم ا
ــوســـكــو وهم ــركـــزيــة  احملــطـــة ا
يعيـشون تعـاسة وشقـاء التعـاونيات
ـصـانع الـتي ـشـتـركـة وا الـفالحـيـة ا
تـزدحم بــالـصــنـاعــات الـثــقـيــلـة  كل
شيء بلـحـظـته األخيـرة يـصبح مـلـكا

تسلط.  للحزب الشيوعي ا
كـان حــيـنــهـا أكــثـر من ثالثــة ماليـ
ــاني يــقــومــون بـعــمــلــيـات جــنـدي أ
دن الـسوفيـيتية خـتلف ا عسكـرية 
الغربـية و الوسـطى; ويجعـلون النار
تـلـتـهم كل شـيء قـد وقف ثـابـتـا عـلى
قارعـة طـريـقهـا. بـغضـون أيـام أحرز
ـان الــنـازيـ تــقـدمــا كـبــيـرا عـلى األ
ـكتب ـا جعل ا أراضي السـوفيـيت 
ـوسكو يقوم بـتجنيد كل العسكري 
ـعــركــة مـوســكـو الـرجــال والــنـســاء 
الــقــادمـة  والــتي يــجب مـن خاللــهـا
ـان. كانت هـناك تلـق درس جـيد لأل
عـربـات مـخـصـصـة يـقـودهـا جـنود ال
يعـرفون الرحـمة. لـقد كـانوا يـجبرون

الـبـعـيـدة  مـادام يـغمـره الـدفـىء ب
أحـضـان من نـسـتــطـيع مـحـبـتـهم بال
مخاوف وال قـشعـريرة رحـيل مفاجئ.
صـوت حــضن األم أقـوى من كل دوي

دفعية النازية.  حتدثه ا
في الصـباح الـباكـر  كانت سـاشا قد
اسـتـيـقـظـت عـلى صـوت رجل عـجـوز
غــــــريـب ولــــــطــــــيف و هـي تــــــرفض
الـــتـــجـــاوب والــرد و كـــانـت حتــاول
إيـقـاظ والـدتـهـا التـي أصـبحـت يـدها
بـاردة جــدا و صــلـبــة تــمـامــا وكـان
الــبــرد يــتــســـرب من جــمــيع شــقــوق

رهق.  جسدها ا
لــقـد فــارقت احلــيــاة من شــدة الــبـرد
واجلـوع وكـانـت سـاشـا تــعـرف أنـهـا
ـكن الهروب مـنها اآلن كل حلظة ال 
شيء يــدور حـولــهــا بـســرعــة فـائــقـة
بـاســتـثــنـاء جـثــة والـدتــهـا الـفــاقـعـة

الصفار . 
مـــاذا يـــحـــصـل لـــنـــا حـــ تـــصـــبح
أشـجــارنــا الـتي تــقـيــنــا حـر الــباليـا
صـفـراء لــقـد فـارقت احلــيـاة بـعـد أن
انية. لكنها دفعية األ جاوزت خطر ا

جنحت في جتاوزها. 
دالل هذه اللـحظة لن يتـمكن أحد من
ـكن رؤيــتـهــا االن و ال مــعــرفـة أيـن 

دفنها. 
ـــتـــوقـع أن تـــنـــهـــار ســـاشــا ان من ا
وتـصـرخ بـشــدة لـفـقـدانــهـا والـدتـهـا
لـكـنـهـا لم تـفـعل لـقـد جتـمـد الـصوت
بحنجـرتها وصبـغت الزرقة واحلمرة
مـعـا جـفـنـهــا الـصـغـيـر. كـان يـعـتـري
وجهها كل شيء قد عاشته حلد اآلن
لـكن يـجب أن تـعـيش لـيوم آخـر  انه
يـوم قـد وهـبــتـهـا إيـاه والــدتـهـا بـعـد
ـدفـعـيـة الـنـازيـة. كانت عـبـور خطـر ا
يداها الـصغـيرتان تـلتـقطان دمـوعها
ـبـعــثـرة و تـخــفـيـهـا ســرا بـجـيـوب ا
معطفها الـرمادي ذو األزرار البيضاء
الكـبـيـرة و تـنظـر بـصـمت و حذر إلى
كل شيء. قـدم الــعـجـوز رغـيــفـا خـبـز
وعلبـة حتتوي عـلى حلم فخذ خـنزير
مشوي على الفحم وهمس اليها بأن
تـــغـــادر - غـــادري يـــا صـــغـــيـــرتي 
فوالـدتك قد غـادرت إلى السـماء ولن
تعود مجددا لكنها سترافقك وحتبك
را إلى األبد  غادري لعلك جتدين 
إلى احلـــيـــاة  فال مـــعـــرفــة لـــنـــا مــا
ـدفـعيـة الـنازيـة بوقت ستـفـعله بـنا ا
الحق. انحنى رأس الـصغيـرة ساشا

و تلعثمت لغتها  ثم كان ردها:
ـكــنك أن تـوصــلـني  - سـيــدي هل 

إلى موسكو? 
كـنـني إيـصـالك إلى مـحـطة ـا  - ر
الــقـطــار الــذاهب إلى مــوســكــو بــعـد

ساعة .
هـــزت ســاشـــا رأســهـــا و هي تـــبــدي
مــوافــقــتــهــا و الــدمــوع تــفــيض من
. نـظـرت نـظرة عـيـنـيـهـا الـصـغـيـرتـ
أخـيرة الى والـدتـهـا نـظـرة أخـيرة ثم
قبـلت خـدها بـحـرقة  و غـادرت رفـقة
الـرجل الـعـجـوز إلى مـحـطـة الـقـطار.
خالل طـــريـــقـــهـــا إلى احملـــطـــة كــان
اجلـنـود الـسـوفـيــيت يـنـتـشـرون بـكل
مـكــان وهم يـحــمـلــون الـعـلـم األحـمـر
وصــورة الــزعـــيم جــوزيـف ســتــالــ
ـــعــاول وكـــان الــفالحـــون يـــجــرون ا
ـمتـلئة ـعدنـية ا ويدفـعون العـربات ا
بالـفـحم بـاستـعـمال سالسل حـديـدية
مـتـيـنــة. بـالـقـرب من مــقـاعـد جـلـوس

الـشك بـأن هـنـاك من يـود الـظـفـر بـها
عــنــوة حـــتى أمــسك بـــذراعــهــا أحــد
اجلــنـود  واقــتــادهــا إلى غــرفـة ذات
مساحة كبيرة حيث يجعلون األطفال
يلبسون زيا عسكريا صغيرا وقبعة .
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وبـزاوية الـغـرفـة  كـان احـد اجلـنود
ـــزق ثـــيــاب األطـــفـــال اخلـــائـــفــ

ويجعلهم يرتـدون الزي العسكري ذو
احلــجم الــصــغـيــر ثـم يـرســلــهم إلى
جـنــدي آخـر حــيث يـقــوم بـتــزويـدهم
بـاألسـلـحـة و شــرح مـبـسط و مـوجـز

عن كيفية استخدامها. 
وخالل سـاعـة كــانت سـاشــا جـنـديـة
ـتـد من األطـفال سوفـيـيـتـية بـصف 
الـذين ينـتـظـرون أوامـر الـقـادة. خرج
ــكــتب جــنـديــا مــســنــا ذو بـطن من ا
كــبـــيــرة و نـــظــارات طـــبــيــة تـــتــصل
أطـرافــهـا كــطـوق حــول رقـبــته و هـو
يأمر اجلـنود بقـيادة صفـوف اجلنود
األطــــفـــــال و ركــــوب الــــشــــاحــــنــــات
ـر آب. بـعـد ــتـوقـفـة بـا الـعـسـكـريـة ا
االســتــعــداد وقـــبل اخلــروج الــتــقت
ـــتـــأهــبـــة لــلـــخــروج الـــشــاحـــنــات ا
ــلــحــمــة بــالــشــاحــنــات الــعــائــدة وا
بـصالدة أرواح طـفـولـيـة و بـداخـلـهـا
عــدد من اجلــنــود األطــفــال اجلــرحى
والــقــتــلى. كــانــوا عــبــارة عن كــومــة
نتهكة. ل وكتلة متحدة من البراءة ا
م يــــــكن بــــــوسع أولــــــئك األطــــــفـــــال
تـوجـهـ إلى جـبهـات الـقـتـال على ا
حــدود مــديـــنــة مــوســـكــو فــعل شيء
سوى الـتـمعن في الـسـماء واإلمـساك
بـأقـدامــهم عن الـركض بــعـيـدا وكـبت
أصواتهم داخل حنـاجر تود الصراخ
. وعـــلى مــقـــربـــة من أحـــد جــبـــهــات
القتـال كانت الشـاحنات قـد استهلت
الـقـتــال بـالـرقـص بـ الـقــنـابل الـتي
يـقــوم الـنــازيـ بـرمــيـهــا بـ احلـ
واآلخـر. وفـجـأة انـفـجـرت الـشـاحـنة
التي تـركبـها سـاشا و تـطايـر نصف
ـــقــاتـــلــ األطـــفــال إلى الــعـــدد من ا
أشالء. نــزلت ســـاشــا بــســرعــة وهي
حتـاول إيـجـاد مـكـان لـهـا بـالـواجـهـة
الـقــتـالــيـة. اصـابــعـهــا الـصــغـيـرة لم
جترب مذاق سالح من قـبل لكـنها لم
تـكن خائـفـة من الـقـتال بـقـدر خـوفـها
من عــصــيـــان أوامــر الــقــادة الــروس
الذين يـقـومـون باإلعـدام الـفـوري لكل

من عصى وتمرد. 
كانت ساشا تطلق النار  و لم تتمكن
أبـدا من إصـابـة أحـد فـهي ال حتـسن

التصويب و ال تعلم عنه شيئا.
ـهم هـو أن ال تـلــتـفت وأن ال تـشـعـر ا
القادة الروس باالنسحاب والتراجع.
بقيت جـبهات الـقتال عـلى هذا احلال
ـوت يقترب ليومـ متتـال وكان ا
بل يعـبث بكل شيء وفي عـدة مرات
كـــانـت تـــخـــتـــلـط الـــدمـــاء الـــنـــازيـــة
والــروســيــة و تـــصــبح بــلــون واحــد
ورائـحـة واحـدة قــويـة وبـشـعـة. في
صباح اليوم التالي تراجعت القوات
الــنـــازيـــة  وأعــلن اجلـــيش األحـــمــر

سيطرته على حدود موسكو. 
قـام الـقـادة بـجـعل األطـفـال يـغـادرون
اجلـبـهـات و اخـذ اجلـثث بـشـاحـنـات
خـاصــة لــدفـنــهـا . عــادت ســاشـا إلى
عـربـة تـنـظـيف األحـذيـة ثم اسـتـلـقت
توقع وت ا أرضا وذاكرتها تـفوح با

كل مرة.

األطفال عـلى ركوب العـربة و الذهاب
بـهم إلى الـثـكـنـات الـعـسـكريـة. كـانت
سـاشــا قـد وجــدت خالل أيـام قــلـيــلـة
عـمـال بـأحــد شـوارع مــوســكـو. خالل
الــيـوم الــواحــد كــانت تــنــظف عـددا
كبيرا من أحذية اجلنود وتزيل عنها
الـــوحل اخملـــتــــلط بـــالـــدم ذلك الـــدم
وت من ضفاف نهر احململ برسائل ا
الفولغا يجعل العمل صعبا. وبالرغم
من ذلك كـــانت تـــقــوم بـــهــذا مـــقــابل
عدنية لغرض بعض القطع النقديـة ا
ـكـرر. كم كـانت سـد اجلـوع اليـومي ا
هــذه الـــتــركــيـــبــة تــشــبـه أجــســادنــا
احلـقــيـقـيــة حـ نـفــقـد كل مــقـومـات
احلب والتحرر من الكراهية والطمع.
كـانت بـؤرة احلـرب تـتـسع يـومـا تـلو
اآلخـر وقد غـدت كل احلـيـاة مـلـطـخة
بـــاالعـــتـــداء عـــلـى اإلنـــســـان كـــتـــبه
ومالئــكـتـه  شـيــاطــيـنه وخــطــايـاه 
وحــــــتـى االعــــــتــــــداء عـــــــلى مـن أتى
بـاإلنـسـان إلى احلــيـاة. الـفـزع يـنـمـو
بــســـرعـــة و اجلــرائم تـــتــســـرب بــ
ارين سوى اجلميع فال يـوجد بـ ا
ـاثل لآلخـر  شخص يـفكر شخص 
بأنانـية شديـدة ويستـعد ح يـغمره
اجلوع لسـرقة رغـيف خبـز وأكله قبل
أن تـــلــــتـــقـــطـه رصـــاصـــة الــــعـــقـــاب
الـسوفـيـيـتي. كـان احلـزب الـشـيوعي
ينشطر بقوة; وأفضى النزاع اإلداري
والـقــيـادي إلى فـراغــات عـمـيــقـة بـ
أعـضــاء احلـزب. لـم يـســتـطــيع أحـدا
منهم تقد شيء للشعب السوفييتي
ــبــالـــغــة في عــرض ـــوت وا ســوى ا
الــبــطــوالت الـوهــمــيــة بــالــواجــهـات

ية.  اإلعالمية العا
ــــمــــطـــرة فـي فــــجــــر احــــد األيــــام ا
دفعية استيقظت موسكو على دوى ا
النـازيـة وكان أبـواق الـثكـنـات حتذر
ــرضى  وحتــثــهم عــلى ــســنـ وا ا
ــــراكـــز ــــصــــانع وا االخــــتــــبـــاء بــــا
ــبـانى احلــكـومــيــة فــهي مـجــهــزة 

حتتية محمية وآمنة. 
بـأحـد زوايـا الــشـوارع كـانت سـاشـا
تـخـتبـئ قرب عـجـلـة الـعـربـة احملـمـلة
بــأدوات تـنــظــيف وتــصـلــيح أحــذيـة
جـنود اجلـيش األحـمـر الـسـوفـيـيتي
ــكـرر ـشــهـد ا وكـانـت تـشــاهـد هــذا ا

بالعاصمة األوكرانية كييف. 
هـذه احليـاة الـقـاسـيـة جـعـلت سـاشا

تفقد كل ما يثبت أنها فتاة.
قـد غــادرت جـمـيـع خـصالت شــعـرهـا
احلائـز على لـون الغـروب بسبـب قلة
الغذاء وأضاعت مالمـحها الطـفولية
كل هـويـة حتمـلـهـا. لم يـتـسـلل إلـيـها
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