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ف��������خ��������ري ك�����ري�����م 

ح���ب���ي���ب ك�������اظ�������م   

رح���ل غ���امن حم���دون، حمم���واًل عل���ى حمب���ة جيٍل 
عا����ش متعة زمن جميٍل واعد، وجيل اأنهكته مرارة 
واقٍع رٍث يزدري القي���م واملبادئ التي ُجِبل عليها. 
اأم�ش االول ت�ض���لل من غفوته امل�ضنكة اىل الراحة 
االبدي���ة، حي���ث ال م���كان في���ه للقلق من ل�ض���و�ش 
املقاب���ر الذين ي���زدرون احلياة وهم يفت�ض���ون عن 
لُقى املوتى بعد اأن اأمعنوا يف جتريدهم من القدرة 
على االحتفاء مبباهج احلياة ورحمتها. واإذ يتظلل 
غامن حمدون بالراحة االبدية، خملفًا كل ما يج�ضد 
�ضورة االن�ضان حيث ينبغي اأن يكون عليه، خالفًا 
الأ�ض���باه الب�ض���ر”ِعث احلياة«، يظ���ل العراق حيث 
عا����ش حمدون وجمايل���وه جمد اأزمنت���ه اجلميلة، 
اأ�ضري اأ�ضباه الب�ضر هوؤالء الذين يوا�ضلون تلويث 
بيئة حياتن���ا، ويتفننون يف حماولة جتريدنا مما 
تبقى لنا من اأمل مرجتى.. اأميكن اأن اأ�ض���يعه، دون 
ان اأ�ض���تعيد ملحبيه، ومن يريد متثُّل قيمه ونزوعه 
االن�ض���اين م���ا كان علي���ه غامن حم���دون يف احلياة 

حتى اللحظة االخرية.
وهل يل ان اأقول فيه واأنا اأ�ض���ري حلظة وداعه غري 

ما كتبت، حماولة تقيم مثٍل جديٍر باأن يحتذى :
جتاوز عمر »ب�ضريه ال�ضيوعي«، ب�ضنوات، و�ضبقه 
يتق�ض���د  اأن  اأي�ض���ًا، دون  ب�ض���نواٍت  اإىل احلي���اة، 
متابع���ة م���ا يج���ري م���ن حول���ه، لبلورة امل�ض���روع 
الذي ا�ضبح هاج�ض���ه، وحلم حياته. يف ال�ضنوات 
املبك���رة الت���ي �ض���ّب فيها �ض���بيًا، �ض���اهمت جماعة 
»ال�ضحيفة« املارك�ض���ية يف التمهيد الفكري، مثلما 
مه���د احل���راك العم���ايل والنقابي والوطن���ي العام 
الإع���الن التاأ�ض���ي�ش الر�ض���مي للح���زب ال�ض���يوعي 

العراقي يف ٣١ اآذار ١٩٣٤.
والدة غامن حمدون يف منت�ضف ع�ضرينيات القرن 
املا�ض���ي، رافقت التمهيد لذلك احلراك الذي اأ�ضفى 
عرب ثمانني �ضنة ن�ضالية، طابع الدميومة والن�ضاط 
املتع���دد اجلوانب عل���ى احلركة الوطنية، وا�ض���اع 
مناخًا من املناعة عليها، مبا اأُحيطت به من نه�ض���ة 
يف الوعي اجلماهريي، واجل�ض���ارة يف الت�ض���دي 

م  للمها
الك���ربى، 

ت�ض���ع  الت���ي 
ال�ضيا�ض���ية  االأولوي���ات  يف 

التح���رر م���ن ربق���ة اال�ض���تعمار، والعم���ل من اجل 
اطالق احلريات، واملطالبة بالعدالة االجتماعية.

ال يختلف اثنان يف تقييم نبل هذا االإن�ضان املطبوع 
واال�ض���تعداد  الرفي���ع،  واخلل���ق  التوا�ض���ع  عل���ى 
لب���ذل ما ي�ض���تطيع العالء قيم احلرية وامل�ض���اواة، 
وتكري�ش املبادئ التي جتعل من االن�ض���ان، بغ�ش 
النظر عن اي تو�ض���يف ديني او مذهبي او عرقي، 
مرك���ز االهتم���ام ال���ذي ت���دور حوله، وتخ�ض���ع له 

حماور احلياة وخرياتها.
عرفته يف مطلع �ضبابي، من بعيد. مل تكن مالحمه 
اجلدي����ة تغري باالق����راب منه. ورمب����ا اأوهم مبا 

يبدو عليه من �ضرامة، بالتعايل.
وظ����ل ل�ض����نوات عل����ى م�ض����افة، مل اأجتاوزها حتى 
بع����د اأن تداخلت املهام، و�ض����ار ممكنًا البحث عّما 
وراء ال�ضرامة يف املالمح، واالقت�ضاد يف متابعة 
احلديث، من تعبرٍي عن اخل�ضال احلقيقية التي ال 

جت�ضدها املظاهر اخلارجية لالإن�ضان.
ب����ني عنف����وان ال�ض����باب واندفاعات����ه، وح�ض����ابات 
الكبار وترّدداتهم، �ض����ار التوج�����ش خيطًا رفيعًا، 
يث����ري م����ن الت�ض����اوؤالت م����ا يح����ول دون التق����ارب 
وبن����اء امل�ض����ركات االإن�ض����انية، وظ����ل الهاج�����ش 
والتوج�ش بيننا، يخف ويتورم تبعًا للمنا�ض����بات 
الت����ي جتمعن����ا يف ظ����ل ظ����روف العم����ل ال�ض����عب 
واملاأزوم واملت�ضابك، واملالحقات التي كانت تزداد 

وتت�ضاعد.
من بعي����د، اأو وهو قريب، مل تتغري �ض����ورته، وال 

اختلفت �ض����جاياه، ومل اأحاول ان اأُخ�ض����عه لدواع 
ال عالقة لها مبا ي�ض����كله هو من كينونة اإن�ض����انية، 
وم����ا يراه م����ن تقييم����ات للنا�����ش واالأ�ض����ياء التي 
ت�ض����كل دائرة حياته ال�ضيقة، �ض����غوفًا باملو�ضيقى 
الكال�ض����يكية، واإغن����اء حقيبته الفكري����ة والثقافية 
والفنية. مل ترثين اإ�ض����ارات ا�ض����دقاء ب�«حنبليته« 
وال�ضيا�ض����يني،  املثقف����ني  بلغ����ة  ي�ض����مى  م����ا  اأو 
ب�«دوكمائيت����ه«، واعت����ربت تلك من ال�ض����فات التي 
ت�ض����بط اإيقاع اإن�ضان، وظل هو يردد بني التحرر 
م����ن اأ�ض����ر النمطي����ة املت�ض����ددة، واالن�ض����ياق وراء 
خم����اوف وقل����ٍق ال يخفيهم����ا، حت����ى ان����ه يجاه����ر 
مب����ا ي�ض����تطيع اأو ال ي�ض����تطيع حتمل����ه يف جمابهة 

�ضروف احلياة والعمل واأعبائها ونتائجها.
مل اأت�ضور اأنني �ض���اأكون �ضحية ت�ضدده الفكري، 
وحنبليت���ه يف الدف���اع عن عامله القيم���ي، الفكري 
وال�ضيا�ض���ي، وق���راره يف ان يتخل���ى عن ع�ض���رة 
عم���ر، ون�ض���اٍل م�ض���رك، متوهمًا انني، ت�ض���ببت 
يف خ�ضارة احلزب، ا�ض���واتًا كان ممكنًا ان يفوز 
اأ�ض���واته مبقع���د نياب���ي  باإ�ض���افتها اىل ر�ض���يد 

اإ�ضايف!
يف قرارة نف�ض���ي، �ضعرت باعتزاز داخلي دون ان 
اأُف�ض���ح عنه، ها نحن نعي�ش و�ض���ط خراٍب ُيطبق 
علينا من كل طرٍف، فيف�ضد اأجواءنا، ويحيل حياة 
العراقي���ني اىل جحيم ومعان���اة ال تنقطع، ويبقى 
وهج املا�ض���ي امل���زدان بالقيم واملبادئ، ي�ض���يء، 
وتتفتح حتت اأنواره قامات، لن جتد طعم حياتها 
اال يف ال���ذود عن خياراتها. واأي خيارات ا�ض���مى 
من جت���اوز الذات وم���ا يراه االآخرون �ض���رورة، 
واالإم�ض���اك باملُُث���ل بالنواج���ذ، واعتباره���ا اخلط 
الفا�ض���ل بني ان تكون اأو ال تكون، ب�ض���رًا �ضويًا، 
تزهو متعاليًا على ال�ضغائر التي تذروها الرياح، 
وال تبق���ي منه���ا غ���ري الف�ض���الت الت���ي ال ت�ض���لح 

علفًا..؟!
غ���امن حمدون، �ض���وٌت م���ن ذلك الزم���ن الذي كان 
الواح���د فيه، مّم���ن راأى ان اإن�ض���انيته ال تتكامل، 

اإال اذا اندم���ج يف الكينونة اجلمعية، وكرامته لن 
ت�ض���ان، اإال اذا �ض���ارت جزءًا من كرامة املجتمع، 
وحريته لن تتفتح اال اذا ج�ضدت اإرادة االآخرين.

مثل االآالف، ومئ���ات االآالف من العراقيني، الذين 
من���ح االآالف منه���م حياتهم بزه���و دفاعًا عن وطن 
اأرادوا ان يك���ون ح���ّرًا، وعن �ض���عب ارادوا له ان 
يك���ون �ض���عيدا، ظل غ���امن حمدون يط���وي احللم 
االول ذاك يف �ض���مريه، ي�ضتع�ض���ي عل���ى املكاره 
و�ضغوطات احلياة، م�ضدودًا اىل م�ضتقبل، ُيدرك 
ان���ه لي�ش على تلك امل�ض���افة التي ميكنه ان يب�ض���ر 

بانها ها هنا يف متناول العني وقب�ضة الي�د!
ط���وال �ض���نوات املنف���ى، كان ي�ض���األني ب���ني فرة 
واأخ���رى، وهو ي�ض���اركني �ض���كني املتوا�ض���ع يف 

دم�ضق »هل الر�ضالة يف مكان اأمني«؟
كن���ت اأطمئن���ه دائم���ًا وان���ا ابت�ض���م، ورمب���ا كنت 
اأخرجه���ا ليطل���ع عليه���ا �ض���ليمًة، مل تتخد����ش فال 
ُتقراأ. ومل تكن الر�ض���الة، غري و�ض���يته يف ت�ضليم 
حزبه ر�ضيده الذي ادخره من َكّده طوال �ضنوات 
العم���ر، ومل تك���ن قليلة يف ح�ض���اباتنا ي���وم ذاك، 

وحتى االآن.
احيانًا كنت اأمازحه بالقول »م�ضالوي.. ا�ضرف«، 
وجوابه املبت�ضم: هذه االأموال تنفع احلزب، وانا 

مكتٍف!
لك���ن م�ض���الويته املحبب���ة، وميل���ه اىل التق�ض���ف 
ال�ضخ�ض���ي، مل تك���ن متنعه من تقدمي م�ض���اعدات 

�ضخية الأ�ضدقائه ورفاقه، وقرو�ٍش ال ُترد!
غامن حمدون قرر قبل فرة ق�ض���رية ان يبيع بيته 

يف العراق، ويحول قيمته اىل احلزب.
لي����ش هذا فح�ض���ب، ب���ل اختار ان ينتق���ل اىل دار 
امل�ض���نني، دون ان يخطر يف باله ان ي�ض���تعني مبا 
لدي���ه من ماٍل على عي�ٍش ب���اذٍخ، يبتهج فيه ويرفل 
ب�ض���عادة ان�ض���ان ال يرى العامل من حوله اال وهو 

مركز دورانه و�ضر وجوده!
غ���امن حم���دون، �ض���المًا ايه���ا ال�ض���ديق، ُدم عل���ى 

وفائك امل�ضيء، فانت اأف�ضل مني!

التقين���ا مرة اأخ���رى ببغ���داد حني كان ع�ض���وًا يف 
اللجن���ة االقت�ض���ادية للحزب ال�ض���يوعي العراقي، 
كم���ا كن���ا، م���ع اأخري���ن، اأع�ض���اء يف هيئ���ة حترير 
الثقاف���ة اجلدي���دة، وكان يعمل حم���ررًا وكاتبًا يف 
جري���دة احت���اد ال�ض���عب. التقين���ا م���رة اأخرى يف 
مدين���ة اجلزائ���ر ع���ام ١٩7٩ ح���ني اأُجربن���ا عل���ى 
مغادرة العراق يف اأواخر ال�ضبعينيات مع الهجوم 
البعث���ي �ض���د ال�ض���يوعيني والدميقراطي���ني. تعني 
الدكت���ور غ���امن يف جامعة اجلزائر وعمل مدر�ض���ًا 

فيها ل�ضنوات عديدة.
يف ع���ام ١٩87 زرت اجلزائ���ر قب���ل عودت���ي اإىل 
حرك���ة االأن�ض���ار بكرد�ض���تان للم���رة الثانية. زرت 
الهيئة احلزبية القيادية لتنظيم احلزب ال�ضيوعي 
يف اجلزائ���ر، وكان الرفي���ق غ���امن ع�ض���وًا فيه���ا 
والرفيق الدكت���ور عبد العزيز وطبان م�ض���وؤولها. 
بع���د انتهاء االجتم���اع طلب الرفيق غ���امن االنفراد 
ب���ي. حدثن���ي ع���ن و�ض���عه ال�ض���حي ومعانات���ه، 
وطل���ب من���ي اأن اأك���ون وكياًل له مبا ميل���ك من مال 
وعق���ار ببغ���داد، ليكون امل���ال والعقار بع���د وفاته 
للح���زب. كان املوق���ف يف منتهى النب���ل وعرب عن 
حب���ه العميق للح���زب ومبادئ احل���زب التي اقتنع 
بها مبك���رًا، وكان املوق���ف حمرجًا اأي�ض���ًا. املوقف 
حم���رج الأن الرفي���ق ما ي���زال معافى عموم���ًا وهو 
قادر على االحتف���اظ باأمواله، ومبقدوره اأن يكتب 
و�ض���ية ميكن اأن ينتقل وفقًا لها ما ميلك اإىل ملكية 

احل���زب ال�ض���يوعي العراق���ي عند وفات���ه، كما اإنها 
تعترب م�ض���وؤولية غري منا�ضبة يل واأنا يف طريقي 
اإىل حركة االأن�ضار باإقليم كرد�ضتان، اإذ اأن من كان 
ينخرط يف احلركة ال يعرف حقًا هل �ضيعود حيًا اأم 
�ضي�ضت�ضهد يف جبال وقرى واأرياف كرد�ضتان، كما 
ا�ضت�ض���هد الكثري والكثري جدُا من رفاق وا�ض���دقاء 
احل���زب يف الف���رة الواقع���ة ب���ني ١٩7٩-١٩8٩، 
اأ�ض���افة اإىل الكثري من املنا�ض���لني الك���رد هناك من 
اأع�ض���اء البي�ض���مركة. فقلت له عزيزي رفيق ثابت، 
)وكان هذا ا�ض���مه احلزبي من���ذ ولج بوابة احلزب 
ال�ض���يوعي العراقي حت���ى وفات���ه وكان ثابتًا على 
العهد الذي قطعه(: اأنت ما تزال ب�ض���حة منا�ض���بة 
واأمتنى لك عمرًا مديدًا و�ض���حة جيدة، كما ميكنك 
كتابة و�ض���ية جتدده���ا كل عام اإن �ض���ئت، ليتحول 
كل ما متلك ل�ض���الح احلزب يف حالة الوفاة. ولهذا 
اأرى اأال تتعجل االأمر، واأنت تتربع �ضنويًا بخم�ضة 
رواتب �ض���هرية من رواتبك ال�ض���نوية للحزب، كما 
كان يفع���ل جميع رفاق احلزب يف اجلزائر )البقية 
كان���وا يتربعون بثالث���ة رواتب يف ال�ض���نة( وهو 
مبلغ جيد ومنا�ض���ب. بعد حوار ق�ضري بيننا اقتنع 
ب�ض���واب الراأي الذي اأبديته له. وقد عا�ش الرفيق 
غ���امن طوال ثالث���ة عقود تقريبًا بع���د ذلك احلوار. 

وما بخل على احلزب باأمواله وجهده اأبدًا.
لق���د متي���ز الرفيق غ���امن حم���دون بامتالك���ه ثقافة 
وا�ض���عة وروحًا علمية وعقالنية وتوا�ض���عًا جمًا، 

وهنا ي�ض���دق من يقول: »كلما ازداد علم االإن�ض���ان 
ق���ل  االإن�ض���ان  عل���م  ق���ل  وكلم���ا  توا�ض���عه،  ازداد 
توا�ضعه!«، وعمل على وفق احلكمة املندائية التي 
تق���ول: »ال خ���ري يف عامل ال ينفتح عل���ى غريه، وال 
خري يف جاهل منغلق على نف�ضه«. لقد كان الرفيق 
غ���امن من املثقفني الع�ض���ويني الذي���ن حتدث عنهم 
غرام�ض���ي، والذين و�ض���عوا اأنف�ض���هم بالكامل يف 
خدمة ق�ض���ية ال�ض���عب العراقي والفكر اال�ضراكي 
االإن�ض���اين، الذي اقتنع به ونا�ضل من اأجله والذي 
حمل رايت���ه بالعراق احلزب ال�ض���يوعي العراقي. 
كان دوؤوبًا يف عمله وال ميكن اأن يوؤجل عمل اليوم 
اإىل غد. برز هذا بو�ضوح يف اداء مهماته احلزبية 
املتنوع���ة ويف عمل���ه يف حترير الثقاف���ة اجلديدة 
وداأب���ه عل���ى كتابة املقاالت وعلى ت�ض���حيح ما يرد 
للمجلة من مقاالت اي�ضًا ول�ضنوات كثرية، اإ�ضافة 

اإىل عالقاته االجتماعية املمتازة مع االآخرين.
لق���د كان الرفي���ق غامن �ض���ريحًا وهادئ���ًا يف نقده، 
وكث���ريًا م���ا كان يوج���ه النقد ل�ضيا�ض���ة احلزب يف 
عق���د ال�ض���بعينيات م���ن الق���رن املا�ض���ي، حني كان 
يعمل يف جلنة املثقفني اأو يف اللجنة االقت�ض���ادية 
املركزية للحزب )لق���م(، ولكنه كان يف الوقت ذاته 
�ض���بورًا وملتزم���ًا ب�ض���دة مب���ا يقرره احل���زب من 
�ضيا�ضات ومواقف عرب اللجنة املركزية اأو مكتبها 

ال�ضيا�ضي.
م���ن املح���زن حق���ًا اأن مي���وت رفيقنا العزي���ز غامن 

يف املنف���ى بعي���دًا ع���ن الوطن الذي اأحبه ونا�ض���ل 
م���ن اأج���ل تقدم �ض���عبه، واأن يكون موت���ه يف فرة 
مظلمة من تاريخ العراق امل�ض���تباح واجلريح منذ 
عام ١٩6٣، وحيث ي�ض���ود الي���وم احلكم الطائفي 
املقيت واملحا�ض�ض���ة املذلة للهوية الوطنية، هوية 
املواطنة احلرة واملت�ض���اوية، واأن ت�ضود الهويات 
الفرعية القاتلة، واأن يرى مدينة املو�ض���ل، مدينته 
العزي���زة، حت���ت حك���م االأوبا�ش الدواع����ش الذين 
مرغ���وا كرام���ة مواطنيه���ا م���ن الن�ض���اء والرج���ال 
النا����ش  م���ن  االآالف  ع�ض���رات  وقتل���وا  بال���راب 
االأبرياء من اإيزيديني وم�ضيحيني و�ضبك وتركمان 
وك���رد وع���رب وم�ض���لمني، دون اأن يحاك���م اأولئ���ك 
الذين ت�ض���ببوا بهذه الكوارث املرعبة بحق �ضعبنا 
العراقي ب���كل قوميات���ه واأتباع ديانات���ه ومذاهبه 
واجتاهاته الفل�ضفية والفكرية، بل يراهم ما زالوا 
يهيمنون على احلكم وياأمت���ر الكثري منهم باأوامر 

اأ�ضيادهم يف دول اجلوار.
مات ال�ضديق والرفيق غامن يف الغربة، ولكن كان 
حوله م���ن الرفاق واالأ�ض���دقاء ما خف���ف من حجم 
ال�ض���دمة مبوته، رغ���م معرفتنا جميعًا باأو�ض���اعه 
ال�ضحية ال�ضعبة يف ال�ضنوات االأخرية من عي�ضه 
بلندن. فالذكر الطيب لغ���امن حمدون والعزاء لكل 
رف���اق درب���ه وحمبيه واأ�ض���دقاءه الك���رث. لقد مات 
غ���امن، ولك���ن الفكر الذي نا�ض���ل من اأجل���ه ما زال 

و�ضيبقى يعي�ش يف �ضماء العراق والعامل.

ص���������وت غ������ان������م ح�����م�����دون 

الرفيق الدكتور غانم حمدون...

 الغائب الحاضر 
في قلوب وعقول 
رفاقه ومحبيه

تعرفت عىل غانم حمدون يف العام 1947 حني كان يدرس يف 

الجامعة األمريكية ببريوت مع شقيقي مهدي حبيب، وكانا يدرسان 

اختصاصني مختلفني، وقلياًل ما كانا يلتقيان. كنت حينذاك يف الصف 

الرابع االبتدايئ. كنت التقيه حني كان يذهب ليامرس الرياضة يف 

ملعب الجامعة ويحييني تحية األخ األكرب ألخيه الصغري. وحني 

غادر شقيقي إىل الواليات املتحدة الستكامل دراسته، عدت أنا إىل 

العراق. مل التق به بعدها ببغداد أثناء عملنا الحزيب أو السيايس، 

إال حني جاء إىل املانيا الدميقراطية للدراسة واختار فرع »اقتصاد 

العمل« يف جامعة همبولدت، وحاز عىل درجة دكتوراه فلسفة 

PhD. كان حينها متزوجًا من السيدة سلوى الجلبي التي عاشت معه 

طيلة وجوده بأملانيا، ثم افرتقا نهائيًا.
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م���ن  االأوىل  ال�ض���نوات  يف  علي���ه  تعرف���ت 
الت�ض���عينيات بع���د اأن �ض���معت عنه وق���راأت له 
وكان���ت م�ضادفة تاريخية ال ميك���ن اأن تن�ضى 
حني اأر�ضلت له مو�ضوعا م�ضتال من اأطروحتي 
عن الكاتب الكبري غائب طعمة فرمان، التي ما 
زال���ت قيد الدرا�ضة يف وقتها وطلب اللقاء بي 
للت���داول وعندم���ا زرت لن���دن يف ع���ام ١٩٩5 
دع���اين اإىل بيته، ذهبت اإلي���ه فوجدته وحيدا 
قال: حديثنا �ضيكون عل���ى مائدة الغداء وبداأ 
يح�ض���ر ما لديه فقلت له: دعني اأ�ضاعدك، قال: 
طبع���ا ال مانع ل���دي، اأجنزن���ا كل التح�ضريات 
ويف  ن���اأكل،  وجل�ضن���ا  ب�ضرع���ة  املتوا�ضع���ة 
البداية فتحنا مو�ضوع البحث، فاأخربين مبا 
يعرف���ه عن احلرك���ة االأدبية يف الع���راق وعن 
غائ���ب ودوره يف الرواي���ة ومالحظات���ه ع���ن 
املو�ض���وع املر�ضل اإليه م���ن قبلي وكانت قيمة 
اأف���دت منها يف تعديل البحث الذي مت ن�ض���ره 
يف الثقاف���ة اجلدي���دة، ثم حتدث ع���ن معاناته 
اإ�ض���دار املجل���ة الت���ي تكف���ل باإ�ض���دارها  يف 
رئي�ض���ا لتحريره���ا وع���ن ان�ض���غال الكثري من 
الكت���اب بالعمل يف ال�ض���حافة الت���ي توفر لهم 
مردودا مالي���ا يعينهم على الغربة، مل يتحامل 
عليه���م بل اأ�ض���اد مبن يتوا�ض���ل مع���ه يف رفد 
املجل���ة بكتابات���ه، واأتذك���ر يف معر�ش حديثه 

اأ�ضاد بالكاتب الدكتور ر�ضيد خيون الذي كان 
ين�ض���ر له يف جملة الثقافة اجلدي���دة وتنباأ له 
مب�ضتقبل يف جماله - يومها مل يكن معروفا- 
وقد حتقق���ت نبوءته وه���ا هي كتب���ه الكثرية 
مت���الأ املكتبات. ث���م عر�ش عل���ي جمموعة من 
الكتب التي ح�ضل عليها من كّتابها هدية وقال 
يل خ���ذ منها ما �ض���ئت، فرحت و�ض���كرته على 

كرم ال�ضيافة والكتب.
للح���زب  ال�ض���اد�ش  املوؤمت���ر  يف  والتقيت���ه 
�ض���يف  �ض���قالوة،  يف  العراق���ي  ال�ض���يوعي 
بوج���وده  حيوي���ا  ووجدت���ه   ،١٩٩7 ع���ام 
وباأطروحاته املفيدة. كان فرحا بهذه املنا�ضبة 
التي كانت �ض���ببا يف زيارت���ه للعراق والتمتع 
بجزء مهم من الوطن، وهو يرنو نحو مدينته 
املو�ض���ل، بع���د غربة طويل���ة متوا�ض���لة، منذ 
الهجم���ة الفا�ض���ية يف ع���ام ١٩78 التي �ض���نها 
نظام �ض���دام املقبور لت�ض���فية اأع�ضاء احلزب 
اعتقاله���م  اأو  ج�ض���ديا  العراق���ي  ال�ض���يوعي 
وتعذيبهم، حم���اوال عبثا اإجبارهم على تغيري 

قناعاتهم الفكرية وال�ضيا�ضية.
ال�ض���رية الطيب���ة خال���دة وت�ض���ري م���ع الزمن 
نربا�ض���ا للقادمني، ها ه���و اأنت اأيها املنا�ض���ل 
ال�ض���ادق الويف غ���امن حمدون يف �ض���مائرنا 

تبقى.

مقداد مسعودد. علي إبراهيم

وداد عبد الزهرة فاخر

ما بعد منت�ض���ف نهار 
25/ �ض���باط / 20١7 فتح���ت الن���ت..
فكان���ت �ض���دمة الربيد معلنة بر�ض���الة 
تعزية مر�ض���لة يل من جملتن���ا الثقافة 
اأق���ول...؟!  اأعرف ماذا  اجلدي���دة...ال 
تاأمل���ت رقم موبايلك : مل اأجد �ض���باب 
لندن يغطي���ه..كان دافئا رقم موبايلك 
مثل �ضوتك العري�ش النربة واملتجعد 
بقهقهات���ه  ال�ضيء..�ض���وتك  بع����ش 
العالي���ة دائم���ا واأن���ت تهاتفن���ي راأيت 
�ض���وتك ف���وق �ض���نام جمل م���ن جمال 
ورق  ب���ني  تتنق���ل  اأجدادك..وراأيت���ك 
فوتوغراف باالأ�ض���ود واالأبي�ش كانت 
حواف ال�ض���ور م�ض���فّرة، وتلتفت يل 
ملّوحا..راأي���ت ع�ض���ر حمامات تنطلق 
من كفيك..وراأيت ع�ضر حمامات ثانية، 
وراأيت ُ..وتوالت احلمامات من كفيك 
حمامة..حمامات  الثمان���ني  وجاوزت 
بي����ش مثل ذلك ال���ورق اخلفيف الذي 
من���الأه باحلفي���ف االأخ�ض���ر املنبج�ش 
من زه���رة الرمان الك���ربى وراأيُت ثم 
راأي���ت ُ احلمامات ت�ض���وغ مدورة ً من 
�ض���ربها وتهب���ط نحوك..ه���ا اأن���ت يف 
مركب���ة م���ن هديل نا�ض���ع يف عروجك 
اله���ادىء جدا...ثم غم���رين بيا�ش ال 
ي�ضبه ال�ض���باب وال ي�ضبه الياأ�ش الذي 
مل اأ�ضّدقه ُ يوما.. كل ما بحوزتي االآن 
هو النظر اإليك من خالل �ض���وتك..ها 
اأن���ا اأع�ض���ر ذاكرت���ي كقمي����ش مبلول 
يف طا�ض���ة زجاجي���ة ثم اأتاأمل ع�ض���ري 
القمي����ش / الذاك���رة : ف���اأرى �ض���وتك 

�ضاخنًا كرغيف للتو...من التنور
ذات مكاملة �ضحت بي : يا ابن م�ضعود 
اأنت وا�ض���ع القلب، �ضيق املكان..كيف 
بالت���وازي  اأجبت���ك  حلم���ك؟  توا�ض���ل 
مع �ض���خريتك احللوة امل���رارة : دائما 

اأوا�ضله بالنوم
كلم���ا رف�ض���تني اليقظة..فاأنا ورطتني 
الكت���ب مبعرف���ة عيوب���ي كله���ا بعد اأن 

اأهدتني قلقا
اأ�ض���د رهف���ا م���ن رادار معق���د مثل���ي..

وكل الذي���ن �ض���فقوا يل حا�ض���روين 
باملرايا..

فك�ض���رت االإط���ار ود�ض���ت �ض���ورتي..
طمعا باجلوهري ومل اأ�ضله..فاأزددت 
ُ طمعا بالطمع وعزفُت زيادة نق�ضاين 

يف كالهما : الزيت وال�ضراج..

ف�ضحت َ بي : اأعر�ش عن اليوتوبيا
فاأجبت���ك : اأطمئن يا رفيق اأنني ل�ض���ت 
ُ م�ض���ابا باالأم���ل واأحتا�ض���ى العاج���ز 

امل�ضتبد
وال مهن���ة يل �ض���وى �ض���فريي املته���م 

باإ�ضعال احلرائق.
يف ١8 �ض���باط 20١7 اأنت اأت�ضلت بي 
على االأمييل وطلبت مني اأن ن�ضتاأنف 
التوا�ض���ل ال���ذي اأنقطع من���ذ اأكرث من 
�ضنة..فاأر�ض���لت يل رقم���ك، وال�ض���بب 
اأنني غريُت رقم موبايلي.. فاأنت تعلم 
اأنن���ي اأرف����ش التعامل بغ���ري االأمييل 
اأواملوبايل..فاأر�ض���لت ُ ل���ك رقمي ومت 

وكان  نف�ض���ها  الليل���ة  يف  التوا�ض���ل 
اأخت���الف الوق���ت بني الب�ض���رة ولندن 
ومدع���اة  اخلافت���ة  لقهقهات���ك  �ض���ببا 
�ض���روري اأن اأ�ض���معك ولك���ن لالأ�ض���ف 
يبدو حتى اأجهزة االأت�ض���االت تن�ض���ج 
اأن���ك  فينا..اأخربتن���ي  تراجيديته���ا 
اأخذت باإقراحي ولدي���ك االآن كتابات 
مل تن�ضر عن �ضريتك الثانية..وا�ضتمر 
حديثك حول اأ�ض���رتك املو�ض���لية واأنك 
تنح���در من اأ�ض���رة عريقة ت�ض���تغل يف 
جتارة اجلمال..وا�ضتمر كالمك يعانق 

اإ�ضغائي...
ويف الليل���ة التالية اأخربتني �ض���احكا 

ومفتخرا باأنني �ض���رُت من اأ�ض���حاب 
املوؤلفات واأنك فخور ب�ض���عي الدوؤوب 
واأو�ض���يتني اأن اأهت���م ب�ض���حتي اأكرث 
فاأنا من امل�ض���رفني فيه���ا... ويف الليلة 
الثالثة اأنقطع التوا�ض���ل اأنت تت�ض���ل 

واأنا اأفتح املوبايل والاأ�ضمعك
اخلام�ض���ة... ويف  الرابع���ة....  ويف 
ووووويف... ك���م المبالية بنا اأجهزة 
االت�ضاالت!! واأي حرمانات كوميدية 
�ض���رنا نكابده���ا!!..االآن اأتاأم���ل ه���ذه 
اإاّل  ال�ض���داقة بينن���ا ونح���ن مل نلت���ق 
�ض���وتيا... يف املوؤمتر الثامن حلزبنا 
ال�ض���يوعي العراق���ي �ض���األت عن���ي، ثم 

اأخربوك عن ح�ض���ور �ض���قيقتي فقادك 
الدكتور عبا�ش الفيا�ش �ض���وبها ومت 
التع���ارف بينكما حتت خيمة موؤمترنا 

الثامن...
يف املوؤمت���ر التا�ض���ع كن���ت ُ اأن���ا الذي 
يبحث عنك وي�ض���األ الرف���اق القادمني 

من لندن واأخواتها عنك..
قب���ل املوؤمتر الثامن اأر�ض���لت يل كتابا 
مطبوعا )االأ�ض���دقاء الثالثة( للروائي 
والكاتب �ض���اكر خ�ض���باك واأو�ضيتني 
االهتمام بهذا املثقف العراقي العظيم 
النق���دي... اال�ض���تحقاق  م���ن  امللغ���ي 

فاأخربت���ك اأنن���ي كتب���ت ع���ن روايت���ه 
امل�ض���هورة )احلق���د االأ�ض���ود( والت���ي 
تتن���اول جم���زرة 8 �ض���باط ١٩6٣...
اأح���رم  اأن ناق���دا عراقي���ا  واأخربت���ك 

جهده النقدي
م���ن  �ض���فحة  حا�ض���ية  يف  تناوله���ا 
�ض���فحات كتابه )حني تق���اوم الكلمة( 
واأعترب رواية )احلقد اال�ض���ود( اأقرب 
اإىل الريبورتاج!! ف�ضاألتني من هو..؟ 

اأجبتك الناقد حممد اجلزائري...
بعد فرة ق�ضرية اأر�ضلت يل الر�ضائل 
املتبادل���ة بين���ك وب���ني املفك���ر الراحل 
هادي العلوي.. وتناق�ضنا حولها على 
دفعات عرب ليال �ضيفية... وذات يوم 
�ض���األتك عن جتربتك الف���ذة مع جملتنا 
املزده���رة )الثقافة اجلدي���دة( فعرفت ُ 

منك الكثري الكثري
عن جترب���ة عملك واحتمال���ك الأمزجة 
يف  ال�ض���يوعيني  العراقي���ني  املثقف���ني 
املنفى ويف املجل���ة وكنت تتكلم بحب 

كبري للجميع..
رفيقي اخلالد غامن حمدون...

كلم���ا اأردت كتاب���ة ه���ذا الكالم..كن���ت 
تهم�ضني ليكن ذلك بعد موتي..

تقوله���ا �ض���احكا كاأن���ك ذاه���ب للق���اء 
حبيبتك االأوىل...

فاأت�ضح يل اأنك من امل�ضابني بال�ضعادة 
الدائمة..

واأن االإلف���ة هي حواريت���ك الدائمة مع 
الكائنات واالأ�ضياء

اأح�ض���ن  ال  وذاك..فاأن���ا  ه���ذا  ورغ���م 
ت�ضنيفك بني االأ�ضجار

هل اأكت�ض���فت امت���الء املنايف بالوطن، 
فراأيت وطنا ت�ض���تت ب���ني خرائط ذات 

ممر واحد
اأين الو�ضوح املغم�ش العينني يف كل 

هذا وذاك؟
اأيها املنا�ض���ل الدوؤوب ياحامل الراية 

عاليا طوال عمرك االأحمر االأحمر..
يارفيق���ي احلبيب العزي���ز..مل اأر منك 

�ضوى �ضوتك
بع���د  ب���داأت  الت���ي  �ض���حبتنا  ط���وال 
�ض���نوات من �ضقوط الطاغية وال م�ضك 

ختام لها

 الدكتور غانم حمدون خالٌد 
في ضمائرنا

الرفي��ق غان��م حم��دون.... لم��اذا 
فعلتها؟! 

ال اأريد اأن ا�ضت�ض���هد بفق���دان العزيز الدكتور 
غامن حمدون ببيت ال�ضعر الذي ان�ضده عمرو 
ب���ن معد يك���رب الزبي���دي، وهو من �ض���عراء 

�ضدر اال�ضالم، الذي يقول فيه :
ْيِف َفْردا ُهْم وَبِقيُت َمْثَل ال�َضّ َذَهَب الذيَن اأُِحُبّ

فاال�ضت�ضالم لالأمل، واالن�ض���ياق مع امل�ضيبة، 
ه���ي م�ض���يبة اأخ���رى، واإحب���اط ال ح���د ل���ه، 
يف زم���ن ك���رثت فيه امل�ض���ائب، ون���درت فيه 

ال�ضعادة الن�ضبية.
وي���وم تعرفت �ضخ�ض���يا على الفقي���د كنت قد 
كتبت عن االأديب والروائي ذنون ايوب، بعد 
ان ج���رى احلديث عن���ه وعن تراث���ه االدبي، 
ووج���ود بع�ش املخطوط���ات العائدة له التي 
مل تن�ض���ر والت���ي كانت، يف عه���دة احد اطباء 
اال�ض���نان العراقيني يف العا�ضمة النم�ضاوية 
حيث اأقي���م. وكتبت انذاك ويف العام ١٩٩8، 
ويف جري���دة املوؤمت���ر املعار�ض���ة التي كانت 
ت�ض���در يف لن���دن، ع���ن الراحل ذن���ون ايوب 
يطل���ق  كان  روايته”كوجكا”كم���ا  وخا�ض���ة 
اليوغ�ض���الفية،  زوجت���ه  عل���ى  اال�ض���م  ه���ذا 

اأي”القطة”، وعن تراثه املوجود بفيينا.
وبع���د اي���ام من ن�ض���ر مادتي جاءين ات�ض���ال 
تلف���وين م���ن لن���دن ليق���ول يل املت�ض���ل : اأنا 

الدكتور غامن حمدون، وكنت اعرف اأن غامن 
حم���دون كان رئي����ش حتري���ر جمل���ة الثقافة 
اجلدي���دة، وكن���ت ا�ض���ارك بالكتاب���ة يف”فن 
ورفيق���ي  �ض���ديقي  يحرره���ا  وادب”الت���ي 
ال�ضابق ال�ض���اعر املرحوم مهدي حممد علي، 
وكن���ت اي�ض���ا مرا�ضل”ر�ض���الة العراق”التي 
كانت ت�ض���در عن حزبنا ال�ض���يوعي العراقي 
يف لندن. وجرى بينن���ا حديث طويل ابتداأه 
الراح���ل حمدون بعبارة”هل تعرف ان ذنون 
اأي���وب ه���و خ���ايل؟”، والأنني ال اع���رف هذه 
احلقيق���ة فقد رحب���ت بات�ض���اله، وطلبت منه 
ان ي�ض���حح يل بع����ش ماورد م���ن معلومات 
ا�ض���تقيتها ممن عاي�ض���ه بفيينا. وهكذا بداأت 
عالق���ة ال�ض���داقة التي ا�ض���تمرت فيم���ا بيننا 

بوا�ضطة الهاتف.
وكن���ت اأج���د ب�ض���اطة واأناق���ة األف���اظ، وادب 
حي���ث  بينن���ا،  يج���رى  حدي���ث  كل  يف  ج���م 
التوا�ضع ودماثة اخللق، والهدوء يف تناول 

املو�ضوع.
وي���وم كتب���ت يف املوؤمت���ر اأي�ض���ا بع���د جدال 
ح���ول م���كان دف���ن الفقي���د ذن���ون اإن كان كما 
ادع���ى البع����ش مبق���ربة فيين���ا املركزي���ة، او 
يف الع���راق كم���ا ادع���ى البع����ش االأخ���ر، ثم 

اخربين احد االأ�ض���دقاء وهو املرحوم وابن 
الب�ض���رة يعقوب ار�ض���اك بان هناك �ض���خ�ش 
اي���وب،  ذن���ون  للراح���ل  النا����ش  اق���رب  كان 
وهو الفنان الر�ض���ام حممود �ض���اكر، مرجم 
ال�ض���فارة العراقية بفيينا �ض���ابقا، وات�ضل به 
ملواجهتي بغية �ض���وؤاله عن م���كان دفن ذنون 
اي���وب فاخربين ب���اأن هن���اك قرار �ض���در عن 
احلكومة العراقي���ة بنقل جثمان املتوفني من 
العراقيني الأر�ش الوط���ن، وكان ذنون ايوب 
اأح���د امل�ض���تفيدين م���ن ذلك الق���رار، ومت نقله 
للعراق حيث دفن هناك. وجاءين بعد يومني 
من ذلك التاريخ ات�ض���ال م���ن الفقيد الدكتور 
غامن يوؤكد هذه احلقيقة لنن�ض���رها كت�ضحيح 

للخرب ال�ضابق.
وهك���ذا تعمق���ت وت���رية عالقتن���ا، م���ع دوام 
ال�ض���وؤال عن احلال، واأمور الدنيا، والن�ض���ر 
يف  الوط���ن  داخ���ل  يح�ض���ل  وم���ا  واالأدب، 
زم���ن الدكتاتورية، وما يالقيه �ض���عبنا جراء 

تع�ضفها.
وبعد فرة من احلديث عن تراث ذنون ايوب 
وم���ا ترك���ه م���ن خمطوط���ات مل يتم ن�ض���رها 
ات�ض���ل ب���ي الفقي���د ليخربين ب���ان جنل ذون 
البك���ر املوج���ود يف رو�ض���يا حت���دث معه عن 

اأحقي���ة العائل���ة مب���ا ترك���ه والده م���ن تراث 
مل يت���م ن�ض���ره، وطل���ب راأيي بذل���ك فاأيدت ما 
طرحه ابن خاله ذنون ايوب واخربته باأنني 
�ض���اأتفاهم مع �ض���ديقي الدكتور وال�ض���حفي 
زهري املخ الذي اخذ م���ا تبقى من تراث خاله 
ذن���ون ايوب، واحتفط ب���ه يف بيته يف فيننا 
لك���ي نعيده لعائلته مبوج���ب االأحقية. وفعال 
ات�ض���لت ب���ه بع���د موافق���ة �ض���ديقي الدكتور 
زه���ري، وجرت بع���د ذل���ك ات�ض���االت باملعني 
الي���ه بين���ي وبينه وهو جن���ل الروائي ذنون 
اي���وب وج���اء لفيين���ا وت�ض���لم م���ا تبق���ى من 
ت���راث والده.وي���وم توفي���ت زوج���ة ذن���ون 
ن�ض���رت  يوغ�ض���الفيا،  ايوب”الكوج���كا”يف 
خرب وفاتها، وار�ض���لت تعزية بوفاتها للفقيد 

العزيز الدكتور غامن.
لك���ن ظلت عالقت���ي ممتدة مع الفقي���د العزيز 
ال�ض���ديق والرفي���ق الدكتور غ���امن حمدون، 
الرفيق واالن�ض���ان الرائع ال���ذي يفي�ش اأدبا، 

وح�ضن خلق، ودعة، ووداعة.
الذك���ر الطي���ب للرفي���ق وال�ض���ديق العزي���ز 
الدكت���ور غ���امن حمدون ال���ذي نفق���ده، وهو 
العزيز يف زمن اجلدب، وال�ض���رب وال�ضلوان 

لكل اآله واأحبته، واأ�ضدقاءه ومريديه.

الدكتور غانم حمدون.. الرفيق والصديق الذي رحل عنا

غامن حمدون مع فخري كرمي يف لندن 2016/12/27
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ع����اك����ف ع��������دن��������ان   

نزل علي ا�ض����م”عمو حّدون”كال�ضاعقة.�ض����األت 
ب�ضوت خافت:

- ومن اأين جئت بهذا اخلرب؟
- كي����ف م����ن اأين؟ من عن����دك طبع����ا. وقفت خلف 

ظهرك ورحت اختل�ش النظر.
- دلين����ي عل����ى كلم����ة واح����دة توحي ب����اين كنت 

اأكتب نعيا.
- كي����ف؟ املقال����ة عن غ����امن وتكتبها يف منا�ض����بة 
٣١ اآذار. واأنت����م ال تكتبون يف هذه املنا�ض����بة اإال 
عن ال�ض����جون وال�ضهداء.. فلي�ش من املعقول انه 

م�ضجون يف لندن!
.. تعرف����ت علي����ه ع����ن ق����رب خ����الل دعوة ع�ض����اء 
عن����د �ض����ديق م�ض����رك.. قبله����ا كن����ت التقيته يف 
مقر”طري����ق ال�ض����عب”، ويف الثقاف����ة اجلديدة. 
ويف جمي����ع ه����ذه اللقاءات كنت �ض����يف �ض����دفة 
او زائ����ر متطف����ل.. وعلي ان اأع����رف اين مل اكن 
اتخي����ل ان ه����ذا الرجل ه����و غامن حم����دون الذي 
االأنيق����ة وب�ض����رته  كان مبالب�ض����ه  عن����ه.  اأ�ض����مع 
البي�ض����اء، وابت�ضامته الطيبة، و�ض����لعته البهية 
اأقرب اإىل عميل يف املخابرات، منه اإىل منا�ض����ل 

�ضيوعي...
توطدت عالقتي به يف اجلزائر. التقينا يف �ضقة 

اأحد الرفاق. بعد اأن تعانقنا �ضاألني:
وكي����ف احلال هناك؟ فقلت اأي����ن: هناك؟ قال: اأمل 

تك����ن يف جهنم؟ لقد ق����راأت الفاحت����ة على روحك 
اأكرث من مرة...

مد ي����ده يف حقيبته امل�ض����الوية الت����ي ال تختلف 
كثريا عن حقيبة اأي تلميذ يف االعدادية، واأخرج 
منه����ا بي����ان، م����ع قائم����ة باأ�ض����ماء الع�ض����رات من 
املعتقلني يف �ض����جون النظ����ام الدكتاتوري، ونباأ 
عن فقداين.. يبدو انه قد ح�ضل خلط بني ا�ضمي 

وا�ضم اأخي د. ح�ضان، الذي اأعتقل يف حينه.
يف ه����ذا االجتم����اع ب����داأت اأتعرف ع����ن قرب على 
التوا�ض����ع  اأوله����ا  ثاب����ت.  اأب����ي  بع�����ش خ�ض����ال 
ال����ذي ي�ض����ل حد الرنف����زة. كان )كما اأظ����ن( اأكرب 
احلا�ض����رين �ض����نا، واأكرثن����ا جترب����ة واأطولن����ا 
باع����ا يف العمل ال�ض����حفي ويف املج����ال الثقايف 
ال�ضيا�ضي، ولكنه كان �ض����احب الل�ضان االأق�ضر، 
و ال�ض����وت ال����ذي ال ي����كاد ي�ض����مع. وق����د عرف����ت 
يف م����ا بع����د اأن مب����داأه يف مث����ل ه����ذه الفعاليات 
هو:”ال�ض����كوت من ذهب”. ومبا انه م�ض����الوي 
ق����ح ويقد�ش الذهب، فقد كان ال يتكلم اإال باأجزاء 

املثاقيل..
�ض����األني ذات يوم ع����ن ما ي�ض����غلني فاأخربته اين 
انتهيت م����ن ترجمة كتاب ع����ن الطوفان العاملي. 
ف�ضاألني: وما ق�ضة هذا الطوفان. وراح ميطرين 

باالأ�ضئلة.
يف ال�ض����باح عاد اإىل ق�ض����طنطينة، ويف امل�ض����اء 

ات�ض����ل ب����ي املرح����وم د. عب����د اللطيف ال����راوي، 
وطلب معلومات عن الكتاب..

وبف�ضل جهود ومتابعة عمو حّدون �ضدر الكتاب 
يف دم�ضق..

قب����ل ان يغادر اجلزائر اىل �ض����وريا �ض����األني عن 
م����ا ي�ض����غلني. قلت اين م�ض����غول برجم����ة كتاب 
ع����ز  فق����ال  باب����ل”.  يف  الروحي����ة  عن”احلي����اة 

الطلب. فقلت:
- ولكن امل�ض����كلة انه مبني على �ض����عر اأهل بابل، 
وه����ذه مهمة �ض����عبة بالن�ض����بة ل�ض����خ�ش مثلي.. 
فقال: قد تكون كذلك، ولكن فوت بيها وانا معك. 

فقلت:
- ل�ض����ت اأدي����ب ك����ي اأترجم ال�ض����عر، ول�ض����ت من 
اهل التاريخ..قاطعني وق����ال: اأتفق مع كل هذا. 
ولك����ن: اذا كن����ا متفقني على اأهمي����ة الكتاب، فمن 
�ض����وف يقوم برجمته �ضواك؟ ال اأحد.. لن اأغادر 
اجلزائر اإال وامل�ض����ودة بيدي.. و�ض����در الكتاب، 
وما كان له ان ي�ض����در لوال عمو حّدون. هل اأبالغ 
ب����دوره؟ فق����دت خم�ض����ة كتب �ض����به جاه����زة ومل 

تن�ضر الأنه ابتعد عني..
ذات ي����وم طرح علي �ض����وؤاله التقلي����دي من لندن 
واأنا يف حلب: م����اذا تفعل االآن؟ فاأجبته: ابتليت 
بكتاب قدمي ممل مزعج باللغة الرو�ضية عن بالد 
الرافدي����ن عنوانه:”العبودي����ة يف باب����ل”.. يف 

نف�ش اليوم يت�ضل ليخربين باأنه حتدث مع علي 
ال�ض����وك، فاأخربه ب����ان مثل هذه الدرا�ض����ات تكاد 
ان تك����ون معدوم����ة باللغة العربي����ة.. الكتاب من 
احلجم الكبري – ٤٩5 �ضفحة -، ما زالت ترجمته 
تقبع يف اأحد االأدراج، لكن مقالتني قد ن�ضرت يف 
الثقافة اجلديدة.. مل اجد جهة داعمة لن�ض����ر مثل 

هذا الكتاب اإال املفل�ش غامن حمدون!..
يف نهاي����ة �ض����يف ع����ام 200٣ التقيت����ه يف مق����ر 
طريق ال�ض����عب، بعد غياب دام نحو ١5 �ض����نة... 
وتكررت اللقاءات.... وقبل اأن اأ�ض����األ قال بنربة 

حزينة وهو ينظر ايل بعينني رطبتني:
� اأن����ت تع����رف، لي�ش يل عائلة ول�ض����ت م�ض����وؤوال 
ع����ن اأطفال يف اخلارج. وقد جئ����ت الأبقى. ولكن 
ق����ل يل كيف ميكن ملن ابتل����ى مبثل ما انا فيه، ان 

يعي�ش هنا لوحده؟
كان ذل����ك لقاءنا االأخري..اآخر مكامل����ة بيننا كانت 
قبل ا�ض����بوعني. ات�ض����ل بي مب�ض����اعدة �ضديق.. 

كان �ضوته متقطعا وذاكرته م�ضو�ضة..
انه�ش يا اأبا ثابت والق نظرة عابرة على هوؤالء 
الذي����ن اجتمعوا ليودع����وك و�ض����تجد ان عائلتك 

احلقيقية هي االأكرب!!
مالحظ����ة: حتدثت ع����ن املواقف ال�ض����غرية التي 
يفتق����ر اليه����ا الكثري من����ا وال يعريه����ا يف حياته 

اهتماما ما

ورح���ل املنا�ض���ل ال�ضيا�ض���ي والكات���ب التقدمي 
واالن�ض���ان النبي���ل واملرب���ي الفا�ض���ل.. الرج���ل 
الثمانين���ي )88 �ضنة(اال�ض���تاذ الدكت���ور غ���امن 
حمدون يوم اأول اأم�ش 2٤ �ضباط - فرباير �ضنة 

.20١7
كن���ت طالبا قبل 50 �ض���نة، وكن���ُت عروبيا لكني 
اع���رف باأنني تتلم���ذت على كتابات���ه وكتابات 
غريه من الكتاب الي�ضاريني.كان رئي�ضا لتحرير 
جمل���ة )الثقاف���ة اجلدي���دة( وكن���ت احر�ش على 
اقتنائه���ا وقراءتها حرفا حرفا و�ض���طرا �ض���طرا 
حت���ى انن���ي قب���ل �ض���نوات ن�ض���رت مقال���ة عنها 

متوفرة يف النت ويف موقع احلوار املتمدن.
يف  االخ���رية  ايام���ه  يق�ض���ي  وه���و  تابعت���ه 
دار امل�ض���نني بع���د ان تن���ازل ع���ن داره حلزب���ه 
)ال�ض���يوعي(.علمت برحيله وحزن���ت فهو بعيد 

عن مدينته املو�ضل احلبيبة وعراقه العظيم.
ت���ويف يف لندن ومع انه الق���ى الكثري من العنت 
واال�ض���طهاد والنف���ي لكن���ه ظ���ل حمافظ���ا عل���ى 

مبادئه الوطنية التقدمية.
اللغت���ني  يتق���ن  وكان  كتابت���ه  يف  مك���رثا  كان 
االنكليزية واالملانية ف�ضال عن لغته االم العربية 
وكان يحب درا�ضة االقت�ضاد ومما قراأته عنه يف 
احدى مقاالته التي ي�ض���تذكر فيها بع�ش احداث 
حياته قول���ه :”يف اأواخر١٩6٤ كنت يف مدينة 
اليب���زغ حي���ث تعّلمت اللغ���ة االملاني���ة يف معهد 

خمت����ش بتعليمه���ا، و�ض���معت عن رفي���ق لنا يف 
برل���ني، كنيت���ه اأب���و عدنان، ل���ه ق�ض���ة فريدة مع 
الرفي���ق فهد. فكان طبيعيًا ان اأتلّهف اىل �ض���ماع 
تفا�ضيلها منه مبا�ض���رة. بعد �ضتة �ضهور مرهقة 
الكثاف���ة تعّلم���ت ه���ذه اللغة مب�ض���توى يوؤهلني 
لالإلتح���اق بكلي���ة االإقت�ض���اد يف برل���ني. وهكذا 
عدت اىل اإخت�ضا�ض���ي بعد اأن هجرته ١٣ �ض���نة 
من نيل البكلوري����ش يف اجلامعة االأمريكية يف 
لته تهّربا من  بريوت بفرع االإقت�ض���اد، الذي ف�ضّ
مهنة التعليم الت���ي ال تروق يل. لكن عقد البعثة 
األزمن���ي بالعمل يف وزارة الربية التي اإبتلتني 
بتدري�ش اللغة االإنكليزية لتلبية حاجة ثانويات 

يف بغداد اىل مدر�ضي هذه اللغة...”.
اأكم���ل درا�ض���ته يف اليبزك باأملاني���ا )الدمقراطية 
ان���ذاك( وح�ض���ل عل���ى �ض���هادة الدكت���وراه يف 
الربي���ة وع���اد اىل الع���راق ليوا�ض���ل م�ض���ريته 
ج���د  ب���كل  وال�ضيا�ض���ية  والربوي���ة  العلمي���ة 

واخال�ش وحيوية.
كت���ب عن���ه رفيق���ه اال�ض���تاذ فخ���ري ك���رمي فقال 
:”والدة غامن حمدون يف منت�ض���ف ع�ضرينيات 
القرن املا�ضي، رافقت التمهيد لذلك احلراك الذي 
اأ�ضفى عرب ثمانني �ضنة ن�ضالية، طابع الدميومة 
احلرك���ة  عل���ى  اجلوان���ب  املتع���دد  والن�ض���اط 
الوطنية، وا�ض���اع مناخًا من املناع���ة عليها، مبا 
اأُحيطت به من نه�ض���ة يف الوع���ي اجلماهريي، 

واجل�ض���ارة يف الت�ض���دي للمه���ام الكربى، التي 
ت�ضع يف االأولويات ال�ضيا�ضية التحرر من ربقة 
اال�ض���تعمار، والعمل من اج���ل اطالق احلريات، 

واملطالبة بالعدالة االجتماعية.
در����ش يف ع���دة جامعات منه���ا جامعت���ي بغداد 

واجلزائر.
ال يختل���ف اثن���ان يف تقيي���م نب���ل هذا االإن�ض���ان 
الرفي���ع،  واخلل���ق  التوا�ض���ع  عل���ى  املطب���وع 
واال�ضتعداد لبذل ما ي�ضتطيع العالء قيم احلرية 
جتع���ل  الت���ي  املب���ادئ  وتكري����ش  وامل�ض���اواة، 
م���ن االن�ض���ان، بغ����ش النظ���ر عن اي تو�ض���يف 
دين���ي او مذهب���ي او عرق���ي، مرك���ز االهتم���ام 
ال���ذي تدور حوله، وتخ�ض���ع له حم���اور احلياة 
وخرياتها«.وا�ض���اف :”غ���امن حمدون، �ض���وٌت 
م���ن ذل���ك الزم���ن ال���ذي كان الواح���د في���ه، مّمن 
راأى ان اإن�ض���انيته ال تتكام���ل، اإال اذا اندم���ج يف 
الكينون���ة اجلمعية، وكرامته لن ت�ض���ان، اإال اذا 
�ض���ارت جزءًا م���ن كرامة املجتم���ع، وحريته لن 
تتفتح اال اذا ج�ض���دت اإرادة االآخرين«. كما نعاه 
رئي�ش اجلمهورية الدكتور فوؤاد مع�ض���وم وقال 
:”واذ ننظ���ر باعت���زاز اىل م�ض���ريته املديدة يف 
العم���ل ال�ضيا�ض���ي والرب���وي، واإىل اجنازاته 
القيمة متج�ض���دة يف كتاباته الربوية الوطنية 
خالل ف���رة هامة م���ن تاريخ العراق املعا�ض���ر، 
وداأبه على ن�ض���ر وترجمة العديد من الن�ضو�ش 

والدرا�ضات النقدية،«
ل���ه كم كبري من الدرا�ض���ات والبح���وث الربوية 
وال�ضيا�ض���ية ومنه���ا م���ا كان يقدم���ه اىل مرك���ز 
البح���وث الربوي���ة والنف�ض���ية بجامع���ة بغداد 
اىل  وبحاج���ة  كث���رية  وه���ي  ال�ض���بعينات  يف 
ر�ض���د وجمع ودرا�ض���ة  كم���ا كانت ل���ه ترجماته 
ومن ابرزها التحف���ة الروائية الرائعة مليخائيل 
�ض���ولوخوف )الدون اله���ادئ( التي ترجمها  مع 
اال�ض���اتذة اجم���د ح�ض���ني وغائب طعم���ة فرمان 

وعلي ال�ضوك.
وم���ن ترجمات���ه اي�ض���ا ترجمت���ه  �ض���نة ١٩8٩ 
لكتاب كارل مارك�ش )راأ�ش املال :نقد االقت�ض���اد 
ال�ضيا�ض���ي”ترجمه م���ع االتاذ فال���ح عبد اجلبار 
واال�ض���تاذ فهد كم نق�ش كما ترجم كتاب الباحث 
الهندي ميهايل �ض���يماي �ض���نة ١٩80 املو�ض���وم 

)البلدان النامية واالقت�ضاد العاملي(.
اق���رح ان ين���ربي احد طلب���ة الدرا�ض���ات العليا 
لتق���دمي اطروحة دكتوراه عن اال�ض���تاذ الدكتور 
غامن حمدون  وعن �ضريته ون�ضاطاته ال�ضيا�ضية 

والربوية وال�ضحفية.
ظ���ل يحب العراق وي�ض���عى من اجل ا�ض���تقراره 

ورفاهيته ووحدته.
لك املج���د ايه���ا االن�ض���ان النبيل...)احتاد كتاب 
االنرن���ت العراقي���ني( يع���زي بوفات���ه والذك���ر 

امل�ضتمر به وما قدمه حياة ثانية له.

ح��ّدون«  عم��و   « وداع��ًا 
فجأة صاحت زوجتي: ومتى حدث 

هذا؟ قلت بدون ان التفت نحوها: 

ح��دث يف مثل ه��ذا الي��وم....... 

ابتعدت عني وهي تردد”إنا لله وانا 

اليه راجعون«.

قبل ان أس��توعب م��ا يدور حويل 

اقرتب��ت ابنتي لتس��أل عام حدث. 

وقبل ان تس��مع الجواب كان ابني 

يقف بني امه وأخته وأعاد السؤال:

م��ن الذي مات هذه املرة؟ فقالت 

زوجتي:

عم��و حّدون!! أال زل��ت تذكر عمو 

حّدون؟.. و"عمو حّدون"هو اس��م 

الدلع الذي اكتسبه د. غانم حمدون 

حني كنا نقي��م يف الجزائر.. وكان 

ابن��ي األصغر مل يبل��غ الثالثة من 

عمره حني ابتدع هذا االسم.

.د. ابراهيم خليل العالف

الدكت��ور غان��م حم��دون.. وداع��ا
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المدى/ عّمان 

اأجم���د  جع���ل  ال���ذي  ه���و  الع���ايل  خلق���ه  ولع���لَّ 
ح�ض���ني، املتح���دث الث���اين، ي�ض���تجيب لدعوت���ه، 
�ض���ان يف ثانوي���ة االأعظمي���ة للبن���ني  وهم���ا مدرِّ
يف ١٩56-١٩57، للق���اء جمموع���ة من اأ�ض���دقاء 
الفقي���د اأبدت رغبتها يف التعّرف على كاتب عمود 
)ينابيع االأحرف الزرقاء( االأ�ض���بوعي يف جريدة 
)الب���الد(، ف���اإذا باملجموعة ت�ض���م نخبة من خرية 
مثقف���ي الع���راق يوم���ذاك تلتق���ي مرة يف ال�ض���هر 
ل�ضماع املو�ض���يقى الكال�ضيكية من جهاز احلاكي، 
ومناق�ض���ة �ض���وؤون ثقافي���ة، منه���م عل���ي ال�ض���وك 
ود.نوري ال�ضعدي وخالد ال�ضالم وجميل لوي�ش 
وطبعًا،غامن حمدون. وبعد عودته من الدرا�ض���ة 

العلي���ا يف اأمري���كا �ض���مته املجموع���ة اىل هيئ���ة 
حتري���ر )املثق���ف(، وكان���ت اأف�ض���ل جمل���ة ثقافية 
عراقي���ة بعد ١٤ مت���وز ١٩58. كما �ض���ارك اأجمد 
ح�ض���ني غامنًا، وخ���رية االأ�ض���اتذة واملعلمني، يف 
)القائمة املهنية( التي جنحت يف انتخابات نقابة 

املعلمني لدورتني متتاليتني. 
ويف اأوائل ال�ضتينيات �ضرع الثالثي، علي ال�ضوك 
واأجمد ح�ض���ني وغامن حمدون، برجمة الرواية 
العمالقة )الدون الهادىء( للروائي ال�ض���وفييتي 
)ميخائي���ل �ض���ولوخوف( ال���ذي ح���از به���ا عل���ى 
جائ���زة )نوب���ل( ل���الأدب يف ع���ام ١٩65. وم���ا اإن 
اأكملوا  ترجمة اجلزء الثالث حتى وقع انقالب  8 

�ض���باط ١٩6٣ الدموي، فكان ن�ضيب اأجمد وعلي 
االعتق���ال ثم الف�ض���ل من الوظيف���ة يف حني متّكن 
غامن من الهرب مب�ض���ّقة بالغ���ة اىل خارج العراق 
ع���ن طري���ق املو�ض���ل، املدين���ة التي حت���ّدر منها. 
ونظ���رًا لت�ض���تت ثالث���ي )ال���دون اله���ادىء( فق���د 
ُكلِّ���ف غ���امن وعلي اأجم���د برجمة اجل���زء الرابع 
لوحده، وبالفع���ل مّت ذلك وظهرت الطبعة االأوىل 
يف بريوت ثم توال���ت الطبعات ومنها طبعة )دار 

املدى للثقافة والن�ضر( يف عام ١٩٩8. 
وا�ضتمر اأجمد ح�ض���ني يف �ضرده احلافل مبعاين 
ال�ض���داقة والوف���اء واالألت���زام والتق�ض���ف الت���ي 
و�ض���مت الفقيد طيلة حياته حت���ى غّيبه الردى...

غّيب ج�ضمه ولن يغّيب ذكراه احلافلة بكل �ضمات 
املالئك���ة....و له���ذا اأطل���ق املتح���دث علي���ه كني���ة 

)املالك(.
الدي���ن،  االأ�ض���تاذ جني���ب حمي���ي  ث���م ج���اء دور 
نقي���ب املعلم���ني الأول نقاب���ة للمعلم���ني يف تاريخ 
العراق، ف�ض���اًل ع���ن  كونه من اأبرز ال�ضخ�ض���يات 
الدميقراطية يف العراق، ف�ض���رد ن�ضال املدر�ضني 
واملعلم���ني، ومنه���م الراحل غامن وال�ض���هيدان د. 
�ض���فاء احلافظ ومتي ال�ض���يخ، لت�ض���كيل )نقابة( 
ب���داًل من )جمعي���ة( للمعلم���ني وجناحهم يف ذلك، 
ورّكز على �ضلوك الراحل غامن املثايل يف النقابة 
وخارجه���ا، ب���ل حت���ى يف عالقات���ه االجتماعي���ة 

الزاخرة بالنبل والتوا�ضع والِعّف�َة.
وكانت م�ض���اهمة ال�ضيدة خولة ال�ض���عدي، اأرملة 
الراحل فتاح حمدون �ضقيق الراحل غامن، حافلة 
مب���ا ُيدم���ي القل���ب وي�ض���ّره يف اآٍن واح���ٍد وه���ي 
ت���روي وقائع من �ض���لوكه املثايل معها وكرمه يف 
تخ�ض���ي�ش جزء كبري مما ورثه له���ا بعد اأن غدت 
اأرملة،عالوة على حر�ض���ه عل���ى مكاملتها من لندن 
يوميًا لالأطمئنان على اأو�ض���اعها بعد الرّمل رغم 

ما كان يعانيه هو من �ضتى امل�ضاكل ال�ضحية.
بع���د ذلك ت���ال خال�ش حميي الدين ما كتبه با�ض���م 
م�ض���تاق م���ن القاه���رة يف رثاء الفقيد م���ن كلمات 
نابعة من القلب والعقل معًا، ثم قراأ اأجمد ح�ض���ني 
فق���رات م���ن الكلم���ة التي دبجته���ا يراع االأ�ض���تاذ 
فخ���ري كرمي يف وقت �ض���ابق يف )امل���دى( واأعاد 
ن�ضرها  يف 25 �ض���باط 20١7، وهي مقالة تتميز 
ب�ض���متني: كونها نت���اج ِع�ض���َرٍة جمعتهما يف ديار 
الغرب���ة، ع���الوة عل���ى معرفت���ه ال�ض���ابقة ب���ه يف 
العراق، وثانيهما النظ���رة املجهرية التي قّيم بها 
فخري كرمي �ض���مات غ���امن حم���دون، ومنها قيام 
االأخري بت�ضليمه”ر�ض���الة”هي عبارة عن”و�ضية 
لت�ضليم حزبه ر�ضيده الذي اأدخره طوال �ضنوات 

العمر«. وهذا ما جرى.
ث���م حتدثت د.�ض���لوى زك���و فرّكزت عل���ى جتربة 
ال�ض���عب(،  )طري���ق  جري���دة  يف  مع���ًا  عملهم���ا 
َعِة  وباالأخ�ش  ما ات�ض���م به من هدوء واأتزان و�ضِ

�ضدره.
ثم ج���اء دور د. من���ري حمارنة، �ض���كرتري احلزب 
ال�ض���يوعي االأردين، ف�ضرد ق�ض���ة لقائه بغامن يف 
)اأثين���ا( يف موؤمتر لالأحزاب ال�ض���يوعية، واأعرب 
عن اعجابه ب�ضخ�ضيته املتميزة باملنطق والذكاء  
والهدوء...وه���ي مزايا يفتقد اليها الكثريون من 

�ضيا�ضيي ومثقفي هذا الزمان.

نع���م يا غ���امن اأنتهى بك املط���اف اإىل قرب بارد يف 
لندن را�ضيا بوحدتك بعيدا عن رفاقك يف البالء. 
لي����ش ل���ك اأن تقل���ق، فف���ي بالدنا ال توج���د مدافن 

لعظماء االأمة.
امل���وت ح���دث ي�ض���تمر قلي���ال لك���ن تاأث���ريه يظ���ل 
طوي���ال. ما قيم���ة عمر الف���رد اإن كان عمر االأر�ش 
٤567 مليون �ض���نة؟. فعمر من يقارب الت�ض���عني 
عاما، مقي�ض���ا بعم���ر االأر�ش، لن يتجاوز ك�ض���ور 
الثاني���ة الواح���دة. يف هذا العمر املدي���د لالأر�ش 
غابت خملوقات وحي���وات وحّلت حملها اأخرى، 
حّل���ت حمله���ا اأخرى واأخ���رى ث���م اأخرى...حتى 
الدينا�ض���ورات الت���ي عا�ض���ت حقب���ة جيولوجية 
كاملة عا�ض���ت، قيا�ضا اإىل عمر االأر�ش، اأ�ضبوعني 
فق���ط. الكوارث كفعل مط���ّور للنوعي���ات البائدة 
اأنتج���ت، بعد انقرا�ش ما �ض���بقها، اأنواعا جديدة 
حم�ّض���نة. عندما اأهلك طوفان ن���وح اجليل االأول 
عل���ى ه���ذه االأر�ش اأنت���ج جيال جدي���دا وذكيا قام 
ببن���اء ح�ض���ارات عظيمة. مل���اذا؟. الأن ن���وح كان 
ذكي���ا واأملعي���ا اأحت���اط للكارث���ة فجلب ب�ض���را قام 
باأختياره���م بنف�ض���ه، حتى اأنه- كم���ا يقال- جلب 
يف قوارير من ثلج حيوانات منوية للتخ�ض���يب، 
اإن تع���اور النخبة امل�ض���طفاة من رجال ال�ض���فينة 
ه���الك ط���ارئ. مل���اذا؟. الأن الل���ه اأئتمن���ه على هذه 
الب���الد التي اأ�ض���ّر نوح للمقربني من���ه اأن الله قال 
له اأنها خمرية االأمم، و نا�ض���دهم ب�ض���راعة قائال 
اأن ه���ذا التكليف االإلهي ع���بء ال يطاق، فاالأر�ش 
الت���ي تتحداه���ا كارث���ة، كزل���زال اأو في�ض���ان اأو 
احتالل حتتاج اإىل �ض���الالت حم�ض���نة من الب�ض���ر 
حتم���ي نف�ض���ها، فنح���ن- كما ق���ال ن���وح- عذيقها 
املرّج���ب و لوح خال�ض���ها املج���ّرب، وكل ما تبقى 

له���ا بع���د الطوفان. كالم تنق�ض���ه االأمان���ة القول، 
عندم���ا حّط���ت احلمام���ة الت���ي اأطلقها ن���وح على 
جبل قري���ب، اأن الدنيا وقتئذ كانت فقط �ض���باحا 
م�ضم�ض���ا و �ض���ماء زرقاء و �ض���كون ي�ض���ي بحجم 
الكارث���ة. كال الأن ن���وح خاط���ب االإله وهو ي�ض���ري 
اإىل رجال���ه”و م���ا ه���و موقع ه���وؤالء الرج���ال؟«. 
كلمات غمرتهم بهّبة من �ضجاعة و اأجابوه كفرقة 
تنغ���رز يف  �ض���امات  اإىل  يف كور�ش”�ض���نتحول 
اأدمي ه���ذه االأر�ش«. و�ض���عوا منادي���ل حتت قبة 
قم�ض���انهم و بداأوا العمل، غري مدركني اأن اأ�ضماء 
اأحف���اد اأحفاد اأحفادهم �ضتو�ض���ع يف قائمة القتل 
بعد اآالف من ال�ض���نني يف الثامن من �ضباط، واأن 
بالدهم �ضتتحول اإىل عنرب ال ي�ضمع فيه غري اأنني 
جرحى ومهزومني، و على راأ�ش البالد جتار قاموا 
بذبح طيور احلمام النادر و �ض���نعوا من ريا�ضها 
و�ض���ائد علقوها يف بالد الغ���رب، مفاخرين باأنهم 
اأزهق���وا اأرواح جوق���ات من ن�ض���ل تل���ك احلمامة 
التي اأعلنت اأنتهاء الطوفان و بدء احلياة. قاموا 
ببناء م�ض���اجد و ح�ضينيات منتظرين تعوي�ضات 
اإلهية م�ض���اعفة لقاء ما اأنفقوه، الأنهم يعرفون اأن 

ال �ضيء ينفق باملجان وفق قوانني دينهم.
اأما غامن فقد كان يب�ض���ر باإ�ض���الم اآخ���ر فحواه اأن 
هن���اك عدالة رباني���ة مطلقة. وعندم���ا اأنتمى اإىل 
الي�ضار اأقتنع اأنها تتحقق على يد نخبة م�ضطفاة 
من الب�ض���ر. هكذا باتت همومه اأن�ض���غاالت فكرية 
بتكليف قد�ضي. فاحلب -على �ضبيل املثال- حفظ 
عه���د و الت���زام، مثل حبيب يثب���ت والءه ملعبوده 
بالذه���اب اإىل مزاره كل �ض���باح و ع�ض���ية. و الأن 
امل���زار مقي���م فيه فاأنه يزيده ت�ض���ّرما وال ي�ض���مح 
بعالق���ة �ض���هوانية يراخ���ى تاأثريه���ا عليه عقب 

الو�ضال.
ه���ذا هو الف���رق بني دينهم و دين غ���امن. االأولون 
و  �ض���رورة،  اإىل  اخلا�ض���ة  رغباته���م  يحّول���ون 
غ���امن يجعل ال�ض���رورات العام���ة و الوطنية هما 
�ضخ�ض���يا. �ض���عادته يف تاأجيل متع���ه حتى ياأتي 
الغ���د املوعود، متمثال بقول �ض���وقي”واإذا اأخذت 
العه���د اأو اأعطيت���ه/ فجمي���ع عهدك ذم���ة ووفاء«. 
ه���ل الرغبات يقني اأم متع���ة؟. اإن كانت يقينا فهي 
ع���بء، واإن كان���ت متع���ة فهي مْغنم. هن���اك ثالثة 
مالي���ني و ن�ض���ف ي�ض���تلمون روات���ب ك�ض���جناء 
�ضيا�ض���يني كلهم ينتمون حل���زب الدعوة احلاكم، 
الأن البالد بالن�ض���بة لهم مثل اأ�ض���واق ال�ض���واحي 
يتعني الذهاب اإليها باكرا للح�ض���ول على اأف�ض���ل 
ال�ض���الل. البالد �ضوق يعج بذوي املالمح الريفية 
امل�ض���رعني ملمار�ض���ة البي���ع وال�ض���راء واإختطاف 

اأف�ضل ال�ضفقات.
اأي���ن ه���وؤالء م���ن غ���امن ال���ذي اأه���رت اآالم البالد 
روح���ه قبل الب���دن، الذي خ�ض���ر من وزن���ه كثريا 
ونت���اأت عظ���ام كتفي���ه؟. غ���امن الذي م���ا اأن يلحق 
�ض���وء بالبالد حتى تنت�ض���ب حوا�ضه مثل حمامة 
حتذر �ضويحباتها من كوا�ضر يف اجلو تلوح من 
بعيد، وهي تهز راأ�ضها نحو اجلهتني اأ�ضفا عندما 

تفر�ضهم. األي�ش هذا هو اجلنون بحذافريه؟.
عا�ش غ���امن وقبل بقدره ك�ض���يوعي وراح يعي�ش 
تبع���ا له ب���روح رواقي���ة، موؤمن���ا بذل���ك القدر من 
خالل روماتيكيته و لي�ض���ت حقائقه. كان مغمورا 
ب�ض���عور �ضابح يناحر املوج و التيار و عينه على 
تل���ك اجلزيرة التي �ضي�ض���عد ببلوغه���ا. كان وهو 
يق���اوم املوج يتذك���ر، كي يبعد التع���ب عنه، ماآثر 

�ضبارتاكو�ش، جان دارك، فهد، �ضالم عادل...

ل غامن م�ضتخدما اأميانه الديني اإىل النتيجة  تو�ضّ
التالية”ال�ض���ر ال يع���زى اإىل الل���ه ب���ل الإ�ض���تغالل 
الب�ض���ر للب�ضر«. �ض���من هذا احليز الذي تركه الله 
لعباده قرر اأن ي�ض���تنطق وقائع احلياة مثل ربان 
�ض���فينة قرر لها اأن تلقي مر�ضاتها يف ميناء ا�ضمه 
احلزب ال�ض���يوعي العراقي. ق���ام برجمة رواية 
الدون الهادئ ل�ضولوخوف مع اآخرين، كما ترجم 

مع اآخرين راأ�ش املال ملارك�ش....
األتقيت���ه يف اجلزائر اأي���ن كان يعمل اأ�ض���تاذا. ثم 
األتقيته م�ض���ادفة هنا يف لندن يف مرو االأنفاق. 
حينما �ض���اهدين ب���ادرين بالقول”اأبن �ض���احبي 
طي���ب الذك���ر اأبو ع�ض���ام«. كان وال���دي قد توفى 

قبل زمن.
عندما �ض���معُت بخرب موته رددُت مع نف�ض���ي بيت 
�ض���عر ل���وركا وهو يرثي امل�ض���ارع الذي انت�ض���ر 
على اأ�ض���جع الث���ريان، و لكن ثورا واحدا ا�ض���مه 
موت هو الذي �ض���رعه”قفة جري جاهزة/ الباقي 
موت و ال �ض���يء غري امل���وت«. اأقول لك يا غامن يا 
اأبن حمدون”عْد اإىل غمدك فقد مات الذين حتبهم 
و اأ�ض���بحت كال�ض���يف ف���ردا«. كال هذا بيت �ض���عر 
اأوردت���ه بته���ّور، الأن���ك، يا غامن، ت�ض���ذ عن قانون 

املوت. فما ينطبق على موتك ما قاله اأبو متام«
كذا فليجل اخلطب و ليفدح االأمر/

 فلي�ش لعني مل يف�ش ماوؤها عذر
م�ضى طاهر االأثواب مل تبق رو�ضة/ 

غداة ثوى اإال اأ�ضتهت اأنها قرب
ثوى يف الرثى من كان يحيا به الرثى/ 

ويغمر �ضرُف الدهر نائله الغمر
عليك �ضالم الله وقفا فاأنني/ 

راأيت الكرمي احلر لي�ش له عمر

في جلسة استذكار ُأقيمت في عّمان..

الراحل غانم حمدون مس��يرة حافلة 
باإلبداع والنضال

يف مس��اء األول من آذار الجاري اجتمع ش��مل عدد من العراقيني واألردنيني، بينهم األس��اتذة 

نصري الجادرجي وهاشم الشبيل وعبدالله املاشطة ود.منري حامرنة، يف دار د.حمدي التكمجي، 

تلبية لدعوته، لعقد جلسة استذكار لرمز باسق من رموز النضال والثقافة والسمو الخلقي، رحل 

عنا قبل بضعة أيام.

افتتح الجلس��ة د.التكمجي فرسد وقائع تعّرفه بالراح��ل، عن بعد أواًل، ثم عن قرب، منذ أوائل 

خمسينيات القرن املايض يف مقر جمعية املهندسني ثم جمعية الخريجني ثم مجلة )املثقف(، 

وغريها، فكانت السمة التي اجتذبته إليه الهدوء واألتزان والتواضع واأللتزام املفرط بالتوجهات 

والتعليامت الحزبية    وسمّوه الثقايف.

نم يا غانم حمدون، لم يعد 
ثمة من تسهر ألجله 

“هذا ه��و العامل ي��ا صديقي/ 

وامل��وىت  وع��ذاب/  أمٌل 

يتفّسخون تحت ساعة املدينة/ 

باكي��ة/ صحبة  تعرب  والح��رب 

مليون م��ن الف��ران الرمادية/ 

واألغني��اء يهبون عش��يقاتهم/ 

أطفاال متألقني/ الحياة ليس��ت 

نبيلة وال خرّية/ وال مقدسة كام 

يزعم��ون/... لهذا أيه��ا العجوز 

الص��وت/  أرف��ع  ال  وايت��امن/ 

ض��د الطفل الذي يكتب اس��م 

مخدته...ولكن��ي  ع��ىل  صبي��ة 

أرفع صويت ضدكم/ يا مخنثي 

املدين��ة ذوي اللحم املتورم/ 

واألف��كار الق��ذرة/ ي��ا منجمي 

األعداء  أيها  الجشعني/  الوحل 

املؤرق��ون/ املناوئ��ون للحب 

البهجة/  أكالي��ل  مين��ح  ال��ذي 

ضدكم يا م��ن تهبون للصبيان/ 

القذر والس��م  قطرات املوت 

املرير«. ل��وركا من قصيدة إىل 

والت وايتامن.

ري�������������اض رم��������زي
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خلدون جاويد

ي��اس��ر  ص���ال���ح  د. 

اأن��ا ال ارثيك لو غ��ادرت دنيا من 
خراْب 

امنا اكتب فوق االفق ا�سَمْك 
غامن احلمدون يااأ�سنى �سهاْب 

ل�ست ارثي اليا�سمني ْ 
فهو يف كل النوافذ ! 

ل�ست اأبكي النجَم �سباَك حنني ْ 
للغد االآتي ال�سعيْد 

ل�ست اأبكي وطنا يف راحتيْك 
وحل��وى  واأح��اٌم   ٌ اآم��ال  فه��و 

لل�سغاْر 
ل�س��ت اأ�سكو من جراح��ات ودمعٍ  

وانك�سار ْ 
فرثى حبك باقٍ  

وخطى فكرك جمٌد وازدهار ْ 
ل�ست منهارا ً على قربك بالدمع 

فا قرب لن�سمة ْ ! 
قم اأبا ثابت مازال الطريق 

قزح��ا ،عق��دا عل��ى االأوط��ان ، 
ناقو�سا ً جميْل 

�سوف من�سي لندق امل�ستحيل ْ 
و�سن�سدو با�سم بغداد على اأحلى 

رنني ْ 
انه الناقو�ُس حلُن االنت�ساْر 

انه متوز اآتٍ  بالنهار 
 ، جدي��دٍ   لتاري��خٍ    ، ل�سبايان��ا 

لل�سام ، 
من ترى غري يديك الناب�ساْت 

بت�ساميم احلياة ْ 
تقرع ال�سنَج اذا غنى العراق ؟ 

اأحل��ى  بالب�سم��ة  يرج��ع  فغ��دا 
رافدين 

وغدا �سعب العراق 
باجل��رح   ، باالأبط��ال   ، ب��ك 

ال�سهيْد 
�سوف مي�سي 

للغد الزاهي ال�سعيْد 
ل�ست ارثيك وهل يرثى وليد ؟! 

وهو يف مهد احلياة 
قادم ٌ يطفو على النهر وفرعون 

املغادْر 
ترث��ى  وه��ل  ارثي��ك  ل�س��ت 

الرباعْم 
ال وال ترثى الغ�سون ْ 

واالأغاين 
واالأهلة ْ . 

وابت�سامات العيون ْ 
اأنت اطفال العراق القادمون ْ . 

»بهدوء”وكم���ا ع���ّود اأ�ض���دقاءه ورفاقه وحمبيه، 
رحل د. غامن حمدون يف فجر يوم 20١7/2/2٤، 
بغري وداع وهو الذي يكره الوداع، هكذا ان�ضحب 
امله���ّذب االنيق العفيف ال�ض���فيف. وهكذا، قرر ان 
ين���ام نومت���ه االأخ���رية، وبرحيله االأبدي انك�ض���ر 
واحد من االقالم هي بني االأغني ثقافة، واالأ�ضلب 

يف مقارعة الغلط.
تعلمنا منذ الدر�ش االول يف ممار�ض���ة ال�ضيا�ض���ة 
ان من يقف �ض���د تيار الغلط والع�ض���ف.. ال بد ان 
يكون �ض���اخمًا و�ض���لبًا.. وال بد ان يكون جمبوال 
من طيب���ة هذه االر����ش.. مدعمًا بثق���ل اأحجارها 
الكرمية.. وكان غامن واحدًا من هوؤالء ال�ضاخمني 

ال�ضلبني الودودين الواهبني بال حدود. 
د. غامن حمدون نا�ضك متعبد يف حمراب احلقيقة 
واحل���زب. يف كل حلظة كان يبحث عن ذاته وعن 
احلق و�ضلوك طريقه برغم قلة �ضالكيه. كان )اأبو 
ثابت( رج���ل مبادئ ويف.. اأم�ض���ى �ض���نني عمره 
باحث���ًا ع���ن احلقيقة، �ض���ابرًا اأغوار ذل���ك الطريق 
املحفوف باملخاطر وال�ضعاب، يلهمه يف ذلك عقل 
متوقد وم�ض���تنري. وفوق ذلك كان اأ�ض���لوب حياته 
ال�ضخ�ض���ية خمتلفًا، فلقد عا����ش حياته زاهدًا يف 
كل م���ا كان كث���ريون يلهث���ون خلف���ه. وبرغ���م كل 
العوا�ض���ف واأنواء ال�ضيا�ض���ة املتقلب���ة مل يحد د. 
غامن حم���دون قيد اأمنلة، عن التزامه ال�ضيا�ض���ي، 
غ���ري اآب���ه باملتغ���ريات، بعك����ش الالهث���ني خل���ف 
الرثوة وال�ض���لطة. لقد كانت �ض���ريته ال�ضخ�ض���ية 

مثاال ملا ميك���ن ان يكون عليه االإن�ض���ان من تناغم 
وان�ضجام مع الذات ونقاء �ضريرة.

على امتداد �ض���نني معرفتنا و�ض���داقتنا ورفقتنا، 
مل نلح���ظ يومًا اأن له، ككل اإن�ض���ان، حلمًا خا�ض���ًا 
ب���ه، فلقد كانت اأحالمه ال حد ل���ه. كان يحلم بعامل 
اأكرث اإن�ض���انية واأكرث م�ض���اواة واأك���رث عدال واأقل 
عنف���ًا، وق���د كّر����ش حيات���ه وقلم���ه وفك���ره النري، 
عا����ش د. غ���امن حمدون حي���اة خ�ض���بة دفاعًا عن 
الق�ض���ية الكبرية للكادحني وب�ض���طاء النا�ش، لذا 
كانت حياته على امتدادها الوا�ض���ع در�ض���اأً كبريًا 
لك يعي�ش املثقف واملنا�ض���ل واالإن�ضان حياته كما 
يجب ان تعا�ش؛ در�ض���ًا كبريًا ومثال ملهما الأجيال 
عديدة م���ن رفاقه وا�ض���دقائه واأحبت���ه. وعزاوؤنا 
ان الفقي���د الكب���ري ت���رك لن���ا وله���وؤالء، وغريه���م 
اأي�ض���ًا وهم ُكرث، اإرثًا طيبًا من املواقف االأ�ض���لية 
والذكري���ات الطيبة وال�ض���لوك االإن�ض���اين الرفيع 
وال���روح ال�ض���فيفة والت���ي ال ت�ض���اوم عل���ى القيم 
واملبادئ الكربى للرعي���ل الذي انتمى اإليه الفقيد 

احلامل بوطن حر و�ضعب �ضعيد.
مات غ���امن؟ ال، مل ميت، بل رح���ل. رحل اإىل عامله 
اجلدي���د بعي���دًا ع���ن ال�ض���خب واملواق���ف الغلط، 
وهن���اك يف مق���ربة )غرينفورد( غ���رب لندن وجد 
ال�ض���احر ورذاذ  اله���دوء  راحت���ه االبدي���ة حي���ث 
املط���ر وهم�ض���ات اأوراق الربي���ع عل���ى اأغ�ض���انها 

اخل�ضراء.
�ض���نفتقدك ي���ا غ���امن، �ض���نفتقدك نحن اأ�ض���دقاوؤك 

اأنن���ا  نعاه���دك  ذل���ك  وم���ع  وحمب���وك.  ورفاق���ك 
�ضنوا�ض���ل ال�ض���ري على دروب الع���امل التي عليها 
�ُض���عدنا بامل�ضري معك، ويف �ض���اعات ال�ضك كلماتك 
ومواقفك �ضتقوينا. فهذا لي�ش وقت موت، ولي�ش 
وق���ت انك�ض���ار قلم، وال وقت وهن قل���ب، لقد كنت 
عل���ى ال���دوام نقطة ن���ور يف خميلتنا وابت�ض���امة 
خجولة وذكية يف قلوبنا، ول�ض���ان عفيف ا�ض���كت 
خ�ض���ومًا ومدعني ُكرث.. فلماذا حتول كل هذا اإىل 

حزن عميق ودموع حارة. 
رحل د. غامن حمدون تاركا فينا حبا كبريًا كمعني 
ال ين�ض���ب، وذكري���ات حل���وة ال تغي���ب، ونف�ض���ًا 
وطني���ًا ال ينازع���ه عليه اإال ال�ض���هداء الكبار. حتى 
االخت���الف مع���ك ي���ا )اأبا ثاب���ت( كان اي�ض���ا متعة 
م���ا بعدها متعة، ولكن يبقى ال�ض���وؤال املحري هو: 
ه���ل نختلف معك الأنن���ا نحبك اأم انن���ا نحبك الأننا 
نختلف مع���ك؟ فقد كان االخت���الف معك كاحلراثة 
ولكنه���ا  املح���راث  �ض���كة  جترحه���ا  االأر����ش،  يف 

متنحها العافية والغالل. 
غ���امن.. احلياة ال متوت، احلي���اة ال تاأبه للحظات 
املتوت���رة، فن���م مطمئن���ًا. حقيقة امل���وت الوحيدة 
ه���ي.. الرحي���ل االأب���دي، لكن ال�ض���داقة ال ترحل، 
نعم يرح���ل القلب او اجل�ض���د املتع���ب، لكن الفكر 
املتح���ّرر ال���ذي حملت���ه ي���ا غ���امن وبقيت وفي���ًا له 
طيلة �ض���بعة عقود ونيف لي�ش جم���رد حمطة، بل 
له اأ�ض���ماء وتواريخ وابطال و�ضهداء من الرجال 
والن�ض���اء الواهب���ني ب���ال ح���دود، اأنه���م الكواكب 

الالمعة، �ضتوا�ض���ل ال�ضري على دروبهم امل�ضيئة، 
ونلتق���ي االأحب���اء مم���ن يوا�ض���لون رف���ع الراي���ة 
لتبق���ى خفاقة. نط���وف املعامل وار����ش النخيل، 
وحقول ال���ذرة واحلنطة، واالأهوار، تخو�ش يف 
جلة املا�ض���ي واالآت���ي، يف قران���ا ومدننا وبيوت 
العم���ال والفق���راء الت���ي تتطل���ع اإىل الفج���ر، ومل 
تع���رف الكهرباء، ا�ض���توطنتها االأمرا����ش، وفتك 
فيه���ا امل�ض���تغلون، و�ضما�ض���رة املدن ويكت�ض���حها 
اليوم”اأبطال”النظ���ام الطوائفي/ املحا�ض�ض���ي 
الذي م���ا انفكوا يتحدث���ون عن”منجزات”كثرية 

حققوها طيلة االأربع ع�ضرة �ضنة االأخرية!
فما اأك���رث االأبطال الذين مل تدون ا�ض���ماوؤهم على 
م�ض���لة، اأو عل���ى ورق���ة ب���ردي، اأو عل���ى اأث���ر م���ن 
االآث���ار التاريخي���ة الباقي���ة، ولكنهم باق���ون معنا 
ي�ض���اركوننا جل�ضاتنا و�ضخبنا واحالمنا واآمالنا 

وخالفاتنا حول الطرق اجلديدة غري املطروقة.
)اب���ا ثاب���ت( نفتق���دك... و«ه���ل يعزينا ف���رح اأهل 
ال�ض���ماء ب���ك؟«..  لق���د خ�ض���ر مع���ك امل���وت لعب���ة 
املفاج���اة.. ولك���ن م���ع ذل���ك ب���اق اأنت ب���ني اأجمل 
اأقالم بالدنا امل�ضكونة ب�«جنون”احلرية والعدالة 

وامل�ضاواة والكرامة. 
وداعًا د.غامن حمدون.. فمنذ االآن دونك لن يكتمل 

الن�ضاب! 
اأيها العا�ضق ملن تركت الوردة االخرية؟ 

عن/  جملة )الثقافة اجلديدة(

لن ارثي غانم حمدون
» استاذي الغايل انه ليدمي قلبي ان 

اسمع بنبأ دخولك اىل املستشفى 

إثر تعرضك اىل ذبحة قلبية او 

ماشابه وبأنك تحت الرعاية املركزة 

... ياغانم املحبة والصداقة 

الخالصة .. ياابن شعبنا البار .. قم 

فامزال الطريق مزدهيا بك » أيا 

قلب مهال 

والترمتي ... عىل درب عودتنا 

موهنا ..« امتنى لك يا استاذي 

وياأيب الروحي ، الشفاء التام وكل 

الصحة والقوة 

وداعًا سادن )الثقافة الجديدة(، 
قلعة فكر علمي.. ثقافة تقدمية !

بحزن عميق، تلقينا لحظة رحيله األبدي.. أية خسارة كبرية أملت بساحتنا 

الثقافي��ة، برحيل ش��يخنا الجليل، املريب االنس��ان واالس��تاذ الجامعي 

املرموق والش��يوعي النبي��ل، والرئيس االس��بق ملجل��س تحرير مجلة 

)الثقاف��ة الجديدة( د. غانم حم��دون.. هكذا ترجل الف��ارس عن صهوة 

جواده، فآثر الرحي��ل وقلبه عامر بالثقة بأن القضية التي كرس كل حياته 

لها ستنترص حتاًم.

األقيت يف اربعينيته
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هل حقا رحل؟ ال ا�ض���دق ذل���ك. ذلك انه كان له من 
ق���وة احل�ض���ور، م���ن توا�ض���عه، من �ض���دقه، من 
اخال�ض���ه، م���ن تفاوؤله، م���ن قدرته الن���ادرة على 
ال�ض���خرية الذكية حتى من نف�ض���ه، كان له من كل 
ذل���ك ومن كثري غ���ريه، ما مينحه قوة احل�ض���ور 
الدائم، حت���ى لوغاب، ذلك انه م���ن القالئل الذين 

ي�ضبحون، يف غيابهم ا�ضد ح�ضورا.
اواخ���ر  من���ذ  طوي���ل،  ام���د  من���ذ  علي���ه  تعرف���ت 
ق���وة  ت���راوح،  عالقتن���ا  كان���ت  اخلم�ض���ينات. 
وفت���ورا، بح�ض���ب تطور االأو�ض���اع ال�ضيا�ض���ية، 

ذلك، اعن���ي، وال اخج���ل من  قول 

بل افهمه، ال ا�ض���كو منه، بل اعذره عليه، ب�ض���بب 
تقل���ب او�ض���اعي، حين���ا، ومزاج���ي حين���ا اآخر، 

خ�ضو�ضا يف ال�ضنوات االأخرية.
لكن اوائل الت�ض���عينات، �ض���هدت مرا�ضالت كادت 
تك���ون يومي���ة بينن���ا، اأن���ا م���ن تورونت���و- كندا 
وه���و م���ن لن���دن - بريطانيا، حت���ى اين كتبت له 
مرة مازحا”ان باإمكانه ان يجني ثروة من ن�ض���ر 
مرا�ض���التي ل���ه، بع���د موت���ي! رد �ض���اخرا: موت 

االأول! ون�ضوف!«
لكنه”فعلها”ب���ي، رح���ل قبلي وت���رك يل ان امللم 
مرا�ض���التنا. وارجو ممن �ضيجمع اوراقه، والح 

يف الرج���اء، ان يحفظ يل مرا�ض���التي له - اعتقد 
ان���ه احتف���ظ به���ا، كم���ا احتفظت ان���ا بر�ض���ائله، 
لي����ش طمعا برثوة من ن�ض���رها، ب���ل الأنها، اعني 
مرا�ض���التنا معا، ر�ض���ائله خ�ضو�ض���ا هي الرثوة 
احلقيقية، بل هو الرثوة احلقيقية التي ال تنفذ- 
مل���ا تنط���وي علي���ه من عم���ق يف النظ���ر، من غنى 
يف ال���روح، ومن روح ابوي���ة كانت تتجاوز نفاد 
�ض���ربي،)نزقي كم���ا ا�ض���ماه ذات م���رة، لعله كان 

حمقا(.
ي���ا لالأب احل���اين! يا لالأخ العطوف! يا لل�ض���ديق 

ال�ضدوق! يا للرفيق الرفيق!

ه���ل للكلمات ان ترثيك يااآبا ثابت وهل للحزن عليك من و�ض���ف يليق. وهل 
من قرار لل�ضعور بالفقدان برحيلك؟

معاتب���ا اتوج���ه اليك الآنك مل تبق يل هذه املرة ايها العزيز من ف�ض���حة لالآمل 
فق���د عاجلت الرحيل �ض���وب املجد الذي بك يليق. بني االمييل الذي ار�ض���له 
العزيز ابو جواد ليخربين بتدهور حالتك ال�ضحية وبني ر�ضالة الوات�ضاب 
ال�ض���اعقة التي بعثها العزيز د ر�ض���وان الوكيل ناعي���ا يل خرب رحيلك فجر 
االم�ش مل يكن هناك �ض���وى يومان مل ترك يل بعدها ان امني النف�ش بامل 
باالآت�ض���ال باطبائك واالطمئنان منهم علي���ك كما اعتدت ان افعل من قبل يف 

املرات التي انتهيت فيها اىل دخول امل�ضت�ضفى.
حمب���وك الك���رث وكل م���ن عرفك ماآخ���وذ بفجيعة ه���ذا الرحيل ال�ض���ريع لكن 
لفاجعتي بك طعم اليتم الذي �ض���عرته مع رحيل ابي، تلك هي ابوة النربا�ش 
واملث���ال واحلنو املمزوج بحرارة احلر�ش ودفئ اللقاء. مل تكن فري�ض���ة او 
الت���زام فق���ط ان احج ااىل لن���دن كل عام بع���د انتهاء املوؤمت���ر الطبي )الذي 
اح�ض���ره يف اح���د البل���دان االوربي���ة( لكي اق�ض���ي ب�ض���عة اي���ام معك ويف 
�ض���يافتك، بل هي املتعة اي�ض���ا التي انتظرها من هذا ال�ض���فر. مل يكن يل من 

لندن غري تلك البناية التي كنت ت�ضكن ومل يكن فيها ادفاأ من غرفة ال�ضيوف 
يف تل���ك البناية التي كنت حتجزها يل وحتر����ش ان جتهزها بكل حاجاتها 
والتي اعود الآنام فيها بعد ان نق�ض���ي الليل �ضوية يف �ضومعتك يف �ضياحة 
ب���ني ذكرياتك التي غطت العقود ال�ض���تة االخرية وب���ني القائمة الطويلة من 
االحب���ة الذي���ن تطلب من���ي ان اعوده���م هاتفي���ا لالطمئنان على �ض���حة كل 

منهم.
مل ارك ايه���ا العزي���ز طيلة ع�ض���رات ال�ض���نني تلك اال م�ض���كونا بتلك الق�ض���ية 
النبيلة التي كر�ضت لها �ضنني عمرك وخدمتها بكل وعيك وجوارحك وبذلت 
لها كل جهد لك وقدمت لها كل ماملكت وقدمتها على حياتك وعلى من حتب. 
مل ارك اال زاهدا مرفعا على كل بريق او وجاهة، �ضادقا ال تخ�ضى يف احلق 
لومة الئم، متقت التلون والزيف ومتجد العطاء وااللتزام. ال اتذكر منك اال 
التفاوؤل باآنت�ض���ار الق�ضية )واآن امتد الطريق( والرويج للتجديد،االبتعاد 

عن القوالب واجلمود.
خ�ض���ارتنا برحيلك ال تعو�ش لكن عزائنا ان ماتركت من تنوير ومثال واثر 

�ضيظل حيا يف نفو�ضنا جميعا

القائد ال�ض���يوعي املخ�ضرم، واملنا�ضل 
البا�ض���ل، واملثقف الالمع، وال�ض���حفي 
والكاتب املع���روف!.. فه���و ال يعرف.. 
كونه معروف!... �ضرية وخلق ومكانة 

وثقافة.
رح���ل ه���ذا الي���وم يف منفاه بلن���دن... 
وطن���ه  الرافدي���ن  وادي  ع���ن  بعي���دا 
الل�ض���يق ب���ه حت���ى الع�ض���ق والهيام.. 
بغ���داد وع���ن  ع���ن  بعي���د  رح���ل وه���و 
الفيحاء ب�ضرته.. وعن حدبائه نينوى 
وم���ا اأدراك م���ا نين���وى... رح���ل بعيدا 
ع���ن ربى كرد�ض���تان ووديانه���ا وقممها 

ال�ضاخمات..
لقد حمل وب�ض���دق االأن�ض���ان ال�ض���ادق 
الغيي���ور، وطن���ه يف خميلت���ه وعقل���ه 

وقلب���ه، يف حل���ه وترحال���ه يف بل���دان 
ال�ض���تات!.. حمل هذا الوطن الذبيح!.. 
ال���ذي اأراد له، وطيلة حياته و�ض���نوات 
عمره، اأن يعي�ش برخاء و�ضالم واأمان، 
ويجم���ع مكونات���ه املختلف���ة واأطيافه، 
احل���ب والتعاي�ش واالأخ���اء، ومتنى له 

كل اخلري واالأمان وال�ضالم والرقي :
كان همه العراق و�ضعب العراق وكرامة 
واأ�ض���تقالله  والعراقي���ني..  الع���راق 

ورفعته.
اأراده ع���راق واح���دا موح���دا فيدرالي���ا 

ودميقراطيا علمانيا وم�ضتقر.
خرب م���وؤمل وحزين ينباأن���ا برحيل هذا 
القائد املثقف املتوا�ض���ع ال�ض���هم والبار 
ل�ض���عبه ووطن���ه... �ض���احب اخل�ض���ال 

الكرمية واحلميدة الراقية.
والكلم���ات  واالأح���رف  الق���وايف  ل���ك 
م�ض���رعة لهامتك الكبرية.. وهي ت�ضطر 
لنا معامل حياتك... ولتذكر لنا خ�ضالك 
وريادت���ك ونبل���ك ووطنيت���ك وثقافت���ك 

الرثة والوا�ضعة..
ل���ك الذك���ر الطي���ب عل���ى ط���ول االأي���ام 
درب���ك  ورف���اق  ولعائلت���ك  وال�ض���نني.. 
وال�ض���ري  اجلمي���ل  الع���زاء  وحمبي���ك 

واملوا�ضات..
وعرفان���ا  اأج���الال  القبع���ات  ولرف���ع 
وتثمينا لقدرك ومكانتك اأيه ال�ضيوعي 
واملنا�ض���ل ا ملثق���ف، والعا�ض���ق للعراق 
ولن���ا  وه���دوء  ب�ض���الم  من  ول�ض���عبه.. 

جميل ال�ضري واملوا�ضات.

يف مدين���ة مامل���و / ال�ض���ويد ا�ض���درنا ن�ض���رة متوز ع���ن اجلمعي���ة الثقافية 
العراقي���ة ع���ام ١٩٩2، وار�ض���لت ن�ض���خا منه���ا اىل لندن وغريه���ا من املدن 
والبلدان، ومن بني من ار�ض���لتها لهم الدكتور غامن حمدون فهو زميل عزيز 

عرفته اوا�ضط الثمانينات
يف اجلزائر، و كان يراأ�ش جمل�ش ادارة الثقافة اجلديدة التي كنت ان�ض���ر 

فيها ما له عالقة باالدب وال�ضيا�ضة.
وقد ار�ض���ل يل بطاقة جواب حول العدد االول من ن�ض���رة متوز، م�ض���جعا 
لها، علما ان العدد �ضفر الذي �ضدر انذاك كان من �ضفحات قليلة مطبوعة 
مبطبعة متوا�ضعة، اما اليوم فهي جملة مرموقة تطبع يف اف�ضل املطابع 

ال�ضويدية.
ادناه �ض���ورة بطاقته ومقتطفات منها و�ض���احاول ن�ض���ر بع�ش ر�ض���ائله 
االخ���رى يف امل�ض���تقبل تثمينا ل���دوره يف تعزيز االوا�ض���ر الثقافية يف 
املهج���ر منذ وقت مبكر ولتلقي ال�ض���وء على بع�ش اجلوانب التوثيقية 
من جهوده الكبرية يف رفد الثقافة واحلياة ال�ضيا�ضية املعار�ضة بارائه 

احل�ضيفة ال�ضادقة :
)عزيزي د. موؤيد، ا�ض���د على يديك وابارك جهدك الثراء حياة اجلالية 

ومل �ضملها على اخلري.
�ض���اأحر�ش عل���ى اال�ض���ارة اىل مت���وزك متمني���ا له���ا دوام ال�ض���دور 

والتطور.
�ض���عدت بنيتك زيارة الوطن، اما املرا�ض���لة مع احتاد ادباء كرد�ضتان 
وجامع���ة اربي���ل فيمك���ن ان جتري بوا�ض���طة عنوان املجل���ة، ونحن 

نر�ضلها اىل كرد�ضتان مع طار�ضنا اال�ضبوعي.
ايدين���ا عل���ى القل���وب خوفا عل���ى الو�ض���ع يف كرد�ض���تان من حتول 

املناف�ضة االنتخابية اىل �ضراع واحراب.
متنياتي لك وللعائلة بال�ضحة وطيب املزاج.

غامن.

عرب ال�ضريط ال�ضينمائي والذكريات واملو�ضيقى وال�ضعر، 
اأحي���ت منظمة احل���زب ال�ض���يوعي العراق���ي يف بريطانيا 
حفاًل تاأبينيًا مهيبًا مبنا�ضبة اأربعينية الفقيد الدكتور غامن 
حمدون، وذلك يوم االأحد ٩ ني�ضان 20١7 على قاعة املركز 

البولوين يف همر�ضمث غرب لندن.
وبع���د وقفة ح���داد، اأك���د االإعالمي فالح ها�ض���م يف تقدميه 
للحف���ل اأن الرفي���ق الراح���ل "ت���رك ث���روة كب���رية علينا اأن 
نتقا�ض���مها، وه���ي تكفينا جميع���ًا، ترك فينا مث���ااًل يحتذى 
يف الرف���ع عن ال�ض���غائر واجلود حتى النف�ش ال�ض���غري. 
وترك كذلك لنا اأي�ض���ا اأبلغ �ض���ورة للزه���د مبا هو معنوي، 
فكان يكتب ويرجم وين�ض���ر دون اإ�ض���م او باإ�ضم م�ضتعار، 
ال باحثًا عن �ض���وء وال جمد وال حتى عن ذكر للجهد. �ضيء 
ي�ض���عب اأن يقوم ب���ه اإن�ض���ان اإاّل اذا كان مالئك���ي الروح و 

التكوين".
ث���م توالت بعدها كلمات وذكريات احل�ض���ور ا�ض���رك فيها 
الرفي���ق فا�ض���ل حممد ع���ن منظم���ة احلزب ال�ض���يوعي يف 

بريطاني���ا، والدكت���ور جميل ن�ض���يف من اأ�ض���دقاء الفقيد، 
والدكتورة �ض���لوى ال�ض���ام، وال�ض���اعر فا�ض���ل ال�ضلطاين، 
واالأ�ض���تاذ جميد احلاج حمود، وال�ضاب �ض���الم عادل حبه، 
واال�ضتاذ م�ض���باح كمال، واالأ�ضتاذ طالب حبيب عن التيار 

الدميقراطي يف لندن، والدكتور عدنان رجيب.
واأو�ض���حت الكلم���ات عم���ق الفق���د برحي���ل الدكت���ور غامن 
حمدون، "ال�ض���يوعي ال�ض���ارم واحلري����ش يف اأداء مهامه 
احلزبي���ة خلدمة �ض���عبه ووطن���ه، وم�ض���اهماته القيمة يف 
اإعالء �ضاأن الثقافة التقدمية من خالل منجزه الثقايف وداأبه 
على الكتابة".. وهو اي�ضًا "الزاهد واملرفع عن كل ملذات 
الدني���ا، ال يكل وال مي���ل وظل نارا وطني���ة متاأججة. وكان 
دائمًا هادئًا م�ضتمعًا مبت�ضمًا ال يفقد رباطة جاأ�ضه، وهو من 
القلة القليل���ة التي حافظت على مبادئها و�ض���لوكها القومي 
رغم امل�ض���اعب التي مر بها. ومتيز بحر�ضه على الت�ضجيع 
املواه���ب وتق���دمي الن�ض���ائح". واأمت���از عمل���ه الرب���وي 
باالإخال�ش وحر�ض���ه على االإهتمام بتطوير التعليم �ضواء 
م���ن خالل الوظيفية اأو من خالل كتاباته. ويعد الفقيد اأحد 
موؤ�ض�ض���ي فرع التيار الدميقراطي يف اململكة املتحدة، ومل 
يبخل بن�ض���ح او م�ض���ورة او تعاون لتطوي���ر عمله، وكان 

حري�ضا على ح�ضور اكرث ن�ضاطاته وفعالياته.
كما قّدمت يف احلفل ق�ض���يدة لل�ض���اعر ح�ضن البياتي ُقرئت 

نيابه عنه، جاء فيها:
اإيه يا �ض���عر، عني/ اأغري���ب اأن اأغني/ يا حبيبًا غاب عني/ 

نب�ضات القلب من بعدك في�ش من متٍن
ويف اخلتام قدم الرفيق �ض���لم علي، ع�ضو اللجنة املركزية 
للح���زب ال�ض���يوعي العراقي، تعازي قي���ادة احلزب بفقدان 
رفيق متيز اأت�ض���ف بخل���ق الرفيع وتوا�ض���ع ونكران ذات 

وروح وطنية وثابة.
واأ�ض���ار يف كلمت���ه اىل و�ض���ية للفقي���د ذك���ر فيه���ا )ل�ض���ت 
اأخ���اف م���ن املوت لكن يجب ان ا�ض���تعد له، اآماًل ااّل ي�ض���بقه 
اأمل طوي���ل. هذا مبلغ مق���داره ٣500 باوند جلنازتي التي 
اريدها متوا�ضعة، ال تعكرها اخلرافات، واإقت�ضار التاأبني 
عل���ى جل�ض���ة ملحبني ال يحجم���ون عن ال�ض���حك على بع�ش 
ذكرياتهم عني، ويتمتعون ب�ض���يء من الطرب. واإذ اأودعهم 

رت بحقهم(. اأرجو اأن يغفروا يل ما ق�ضّ
واأ�ضاف الرفيق �ضلم ان الفقيد د.غامن حظي بحب واحرام 
وتقدير الكثريين ممن رافقوه يف حمطات حياته املختلفة، 
كما نال تقدير واعتزاز كل رفاق منظمة بريطانيا التي كان 
اأحد رفاقها. "وعمل فيها بتوا�ضع ونكران ذات �ضيوعيني، 
ولي�ش �ض���رًا ان���ه كان اأبرز الرفاق يف جم���ع التربعات عرب 
�ض���الته املنت�ض���رة يف العدي���د م���ن البل���دان. لق���د كان حقا 

منظمة حزبية قائمة بحد ذاته."
واأ�ض���اد بجهود الرفيق عل���ي رفيق لدوره يف اع���داد اأفالم 
وثائقية ع���ن الفقيد، والدكتور ر�ض���وان الوكيل الذي قدم 
الدع���م للراح���ل غامن حم���دون خالل فرات مر�ض���ه وحتى 

رحيله املفاجىء يف 2٤ �ضباط املا�ضي.

غانم حمدون..
نجم اخر 
يهوي..قديس 
اخر لنا يرحل

 لندن  تؤبن الزاهد الشيوعي غانم حمدون

غ���ان���م ح����م����دون...ي����ظ����ل ح��ي��ا! 

بطاقة من المناضل 
الراحل غانم حمدون

رحيل الدكتور.. 
غانم حمدون

لندن / المدى 



14

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )3914( 
السنة الرابعة عشرة  

الخميس )4( أيار 
2017

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com

15

حميد الكفائي

 مصطفى كاظم

د. حسن عبد هللا بدر

فيصل عبد هللا

كنت بالكاد اأفّك احلروف واأجمعها عندما قراأت ا�ض���مه �ض���من هيئة 
حترير جملٍة كانت يف البيت ا�ضمها”املثقف«. وذات يوم دخل بيتنا 
احلر�ش القومي اأو”دا�ض���ه”بالتعبري ال�ضائد يف بلدتنا الهادئة يف 
عمق اجلنوب، ف�ض���ادر ع���دد تلك املجلة الوحيد ال���ذي فلت من بني 
الكت���ب الت���ي األقي���ت يف نهر الف���رات، يف ليلة من ليايل �ض���باط 6٣ 

املظلمة. لكن اال�ضم ظل عالقا ببايل.
راأيته، للمرة االأوىل، �ض���ريعا يف اجلزائ���ر، كما راأيت غريه ممن مل 
الت���ق بهم من قبل. كانت مرة واح���دة مل تتكرر هناك، فهو مقيم يف 
العا�ض���مة واأنا يف اجلنوب، لكن االنطباع عن �ضخ�ض���ه املتوا�ض���ع 

الهادئ كان خمتلفًا.
يف دم�ضق، تعرفت اأكرث اإىل د. غامن وتعلمت منه الكثري. ا�ضتقبلني 
ب���كل حمب���ة يف واحت���ه الغّن���اء حي���ث ي�ض���عر امل���رء باالألف���ة حتت 
ظالل”الثقافة اجلديدة”و�ض���قيقاتها. وكم بدا �ضعيدًا حني رويت له 
كي���ف كّنا - نحن ال�ض���بيبة - نعت���ز باملجلة ونت���داول اأعدادها حتى 
يهرئ ورقها، يف تلك االأيام العجاف، عندما كانت ت�ضدر يف اأحلك 
االأزمن���ة ظلمة، وعليها اأ�ض���ماء كبرية مثل �ض���فاء احلافظ و�ض���الح 

خال�ش ومن ثم مكرم الطالباين.
يف لن���دن، نهاي���ة املط���اف، عرف���ت د. غامن ع���ن ق���رب وتعلمت منه 
اأك���رث. وما اأثار اإعجابي جمع���ه بني اللطف واجلدية بثنائية مذهلة 
الت���وازن، فه���و االإن�ض���ان املحب �ض���احب املالحظة الثاقب���ة الذي ال 

يفوته ما ينبغي اأن ينبه عنه.
وط���وال معرفت���ي ب���ه واأنا يف ح���رية كي���ف اأخاطبه مع اأن �ض���فاته 
كث���رية؛ فهو الدكتور، االأ�ض���تاذ، املربي اجللي���ل، االأخ الكبري، االأب 
احلنون... اإال اأنه مل يكن يحبذ ال�ضفات واالألقاب، واأنا ال يطاوعني 

ل�ضاين على خماطبته با�ضمه املجرد!
كم كان نباأ رحيل د. غامن حمدون قا�ضيًا على كل من عرفه. له الذكر 

الطيب اأبدًا.

يف بداية ثمانينيات القرن املا�ض���ي، ا�ض���طحبني 
ال�ض���ديق �ض���عدي عبد اللطيف اىل بي���ت د. غامن 
العا�ض���مة  يف  بولوغ���ني  منطق���ة  يف  حم���دون 
اجلزائري���ة. وقته���ا مل اأك���ن ق���د التقي���ت د. غ���امن 
بع���د، �ض���وى تردد ا�ض���مه من خالل جمل���ة الثقافة 
اجلدي���دة، وقبله���ا ع���رب ترجم���ة رواية”ال���دون 
الهادئ”الرائعة �ض���من فريق مكون من االأ�ض���تاذ 
م���ا  ح�ض���ني.  اأجم���د  واالأ�ض���تاذ  ال�ض���وك  عل���ي 
ا�ض���توقفني خالل تلك الزيارة الق�ض���رية برنامج 
د. غامن اليومي، حيث يبداأ امل�ضي �ضباحًا، فطور 
متوا�ضع، و�ض���قة موؤثثة بتق�ضف وا�ضح. ولرمبا 
كان جه���از الت�ض���جيل ال�ض���غري اأغل���ى مقتنيات���ه 
ال�ضخ�ض���ية واأكرثه���ا اإ�ض���تعمااًل. ولف���رط حب���ه 
له���ذا اجلهاز اإ�ض���تمعنا م���ن خالله ق�ض���ائد حممد 
مهدي اجلواهري، خ�ضو�ض���ًا ق�ض���يدته”يا دجلة 

اخلري”والتي اأهداين ن�ضخة منها.

مر الزمن �ضريعًا، حتى التقيته مرة ثانية يف لندن 
بع���د ان اأ�ض���بحت عا�ض���مة االإمرباطورية وجهة 
العراقيني وبو�ض���لة ل�ض���تاتهم غداة غزو الكويت 
يف اآب ١٩٩0 وم���ا تبعه���ا م���ن تعقي���دات طرحت 
نف�ض���ها عل���ى امل�ض���تغلني يف ال�ضيا�ض���ة. تك���ررت 
اللق���اءات وتوط���دت، خ�ضو�ض���ًا ع���رب الن���دوات 
والوطني���ة،  االإجتماعي���ة  واملنا�ض���بات  الثقافي���ة 
م���ن دون ان يفق���د د. غامن اأمله بع���راق حر، كامل 

ال�ضيادة، عاداًل ورحيمًا باأبنائه.
وزاد من ا�ض���تمرار العالقة وتعزيزها عرب حر�ش 
الغ���ايل كامل �ض���ياع عل���ى زيارته حامل���ا ياأتي اىل 
لن���دن، اإن يف �ض���كنه اأو ح���ني دخل امل�ض���فى مرة. 
ولالأمان���ة مل اأع���رف �ض���ر تعلق د. غامن ب�ض���قيقي 
كامل لغاية غيابه �ض���باح هذا اليوم. كنت اأح�ضب 
ان �ض���ر تل���ك العالق���ة يع���ود اىل التفاه���م العميق 
بني الرجل���ني، واإلتق���اء اأفكارهما ح���ول اأكرث من 

مو�ض���وع، والثقة املتبادلة بينهما، ولرمبا �ض���كل 
كام���ل و�ضخ�ض���ه نوع���ًا م���ن حمتوي���ات خم���رية 
جدي���دة للعم���ل الثق���ايف وال�ضيا�ض���ي يف اآن. لذا 
ا�ض���تجرت به مرة للتحدث مع كامل، لقوة العالقة 
بينها، والطلب منه ترك العمل والعودة اىل مكان 

اإقامته.
ولئن كان الزهد اأحد �ض���مات د. غامن ال�ضخ�ض���ية 
املهم���ة والت���ي رافق���ت حيات���ه، ف���ان الدق���ة، يف 
املواعيد والكتابة وتقييماته ملا يكتب، هي ال�ضمة 
الثاني���ة التي ظلت مالزمة له. بفقدانه فقد العراق 
اأح���د اأعالم���ه يف العل���وم الربوي���ة، و�ضيا�ض���يًا 
ظ���ل ثابتًا عل���ى موقفه طيلة اأكرث من ن�ض���ف قرن 
م���ن الزمن. م���وؤمل حق���ًا ان ترحل قام���ات العراق 
العلمي���ة والوطنية، وتدفن يف اأر�ش بعيدة، فيما 
جتول على اأر�ش الرافدين زواحف املحا�ض�ض���ة 

الطائفية واملذهبية واالإثنية.

كان ا�ض���ما كبريا يف عامل الثقافة الي�ض���ارية، وال غرابة، فقد كان حمرر”الثقافة اجلديدة”، وكنت �ضحفيا 
اتلم����ش طريقي بهدوء وابحث عما يزيدين خربة ومعرفة. كنت ارتاد املنتديات الثقافية يف لندن، ديوان 
الكوف���ة حتدي���دا، واحر����ش عل���ى الذه���اب اإىل اأي ندوة اأو حما�ض���رة اأو جتم���ع ثقايف اأو �ضيا�ض���ي، اوال 

لالختالط بالعراقيني وثانيا الإثراء معرفتي باجلديد.

التقيت بغامن حمدون اأول مرة يف ديوان الكوفة مطلع الت�ض���عينيات عندما القى حما�ض���رة هناك. لالأ�ضف 
ال اتذكر مو�ض���وعها لكنني اتذكر انني اعجبت بها… وعندما انتهت املحا�ضرة، بداأ احلا�ضرون كعادتهم 
يتحدثون يف اأحاديث جانبية ت�ضكل جزءا مهما من اللقاءات الثقافية بل رمبا يعتربها البع�ش اأهم كثريا 

من املحا�ضرة…

ذهبت الأحتدث مع املحا�ضر. اعربت عن اعجابي مبا قاله ورغبت اأن اح�ضل على ن�ضخة مكتوبة اإن اأمكن. 
فقال �ض���وف تن�ض���ر يف الع���دد املقبل م���ن )الثقافة اجلديدة(! عندها عربت عن ده�ض���تي م���ن اأن تلك املجلة 
العريقة مازالت ت�ضدر! وما ان تفوهت بهذه الكلمات حتى بدا االنزعاج وا�ضحا على وجه حمدثي.”انت 
ال تعرف ان الثقافة اجلديدة مازالت ت�ض���در؟ كل هذه ال�ض���هرة التي بلغتها عرب ال�ضنني واالآالف من القراء 
وان���ت ال تعل���م بها؟”. احرجني رده كثريا و�ض���عرت باخلجل من جهلي و�ض���ارعت لتطمينه باأنني مل اطلع 

عليها الهتمامي بق�ضايا اأخرى ولي�ش الأنها غري مهمة، كما اأنها غري متوفرة على نطاق وا�ضع يف لندن.

مل يزعجني ما بدا اأنه )ا�ضتخفاف( منه بي، الأن غامن حمدون ال يكرث �ضوى للحقيقة وال يهتم اإن انزعج 
من���ه االآخ���رون اأو اأن���ه ازعجهم بتعلي���ق اأو راأي اإن كان موؤمنا ب���اأن ما يقوله حقيق���ة. كان يعي�ش يف عامل 
الثقاف���ة واملثالي���ة االإن�ض���انية ومن اأراد التعرف عليه حقا فليلحق به يف عامل���ه ويع�ش معه فيه ويتحمل ما 

ي�ضدر منه من )ا�ضتخفاف وا�ضتهجان(…

ورغم ما يبدو لالآخر )تعاليا( منه اأو رمبا )زهدا( اأو )اإعرا�ضا( عما يهتم به النا�ش، لكن غامن حمدون بقي 
حمبوبا الأن اجلميع يدرك متيزه الثقايف ويعلم جيدا باأنه ال ي�ضعى اإىل هدف �ضخ�ضي. فلم يبتِغ زعامة اأو 
�ضهرة اأو مال اأو اأيا من املكا�ضب التي ي�ضعى اليها االآخرون. كان حمظوظا اأنه عا�ش يف و�ضط يعرفه جيدا 
ويقي���م ثقافته واإيثاره وت�ض���حياته وكان مقتنعا مبا لديه و�ض���عيدا يف ما يفع���ل وال تزعجه اآراء االآخرين 
الناقدة… هكذا بدا يل غامن حمدون رغم اأن عامله الثقايف كان حم�ض���نا و�ض���عب االقتحام، بالن�ض���بة يل 
عل���ى االأقل. الي���وم يودعنا غامن حمدون بعد حياة امتالأت علما وعطاء واإن�ض���انية وكرما وامتدت ت�ض���عة 

عقود.

وداعًا د. غامن، اأبو ثابت. ما اأحزنني واأنا اأ�ضمع خرب 
رحيلك، وما اأ�ضعب اأن يكتب املرء كلمات رثاء بحق 
اإن�ضان بوزنك. مْن قرير العني، فقد خّلفَت وراءك ح�ضادًا 
رفًا من اأرقى القيم واأنبلها واأكرثها قربًا من  غزيرًا وم�ضِّ
عواطف واإهتمامات الكادحني وعموم النا�ش.
لقد كنُت قريبًا منك طيلة �ضهور ثمانية متوا�ضلة عام 
١٩7٩ يف بالد الغربة، يف غرفتني متجاورتني يف فندق 
ويف موقع العمل، تعلمُت فيها منك الكثري الذي ت�ضلحُت 
به يف باقي عمري وحتى االآن: وحينذاك مل اأ�ضمعك 
ت�ضتِك اأو تتربم من �ضيء، ومل يرتفع �ضوتك على اأحد. 
وكنَت اأنت بني �ضحبتنا اخلرية، الراحلني طيّبي الذكر: 
د. توفيق ر�ضدي، د. حممد حممد الديب )من م�ضر(، ود. 
عبد الرحمن اجلليلي )ال�ضودان(، ود. حممد الزعبي 
)�ضوريا(، وعلماء ومنا�ضلني اآخرين كرث، االإن�ضاَن 
املنا�ضل، املتوا�ضع، الكرمي، الزاهد، الذي ال يلتفت لغري 
نداء احلق واحلقيقة، كما كانوا هم يقولون ذلك وال 
ميّلون من ذكره وتكراره.
خ�ضارتك كبرية وال تعو�ش. وداعًا

غانم حمدون كما بدا لي

عن الراحل الكبير 
د. غانم حمدون 

وداعًا، د. غانم حمدون  

ح��م��دون   غ��ان��م  د.  وداع����ًا 



كان �ضديقي و�ضديق العائلة.
ال اأعرف من اأين ابداأ؟

هل يكفي ان اقول انني تاأملت؟
انه اإن�ضان رائع ال ت�ضتطيع الكلمات واجلمل حتى 

ولو كانت من ابلغ الكتاب ان ت�ضفه.
كر����ش حياته م���ن اجل ق�ض���ية املحرومني من اجل 
العدالة والتقدم. متوا�ض���عا مع ال�ض���غري والكبري 

لكنه قامة �ضاخمة.
يف ذاكرة الطيبني ولن تغيب ذكراك اأبدا.

وداعا

ابراهيم الوكيل
******

بغياب���ك فقدنا مكافحا �ض���لبا من اج���ل عامل جميل 
خال من الظلم والقهر، فقدنا �ض���ديقا جت�ضدت يف 
�ضلوكه اروع ايات الوفاء وال�ضدق ونكران الذات 
والثب���ات على املب���داأ واال�ض���تعداد للب���ذل والعمل 

الدوؤوب ب�ضمت.
يف اجلان���ب ال�ضخ�ض���ي من حياتك كنت متق�ض���فا، 
زاهدا حد الن�ض���ك. ويف اجلان���ب العام من حياتك 
كن���ت باذخ���ا يف عطائ���ك مهم���ا كلفك ذل���ك من جهد 

وم�ضقة وامل.
اغرب���ت وهاجرت ال بحثا عن مت���ع الدنيا كما هو 
حال الكثريين، بل عن ف�ض���حة مهما كانت �ض���ئيلة 
ملوا�ض���لة العمل من اجل الهدف الذي نذرت نف�ضك 

لتحقيقه.
لقد كنت ان�ضانا!

جميل نصيف
*****

تلقي���ت نب���اأ وفاة املرحوم االقت�ض���ادي واملنا�ض���ل 
غ���امن حم���دون ببال���غ احلزن واال�ض���ى وان���ه كان 
مثال االقت�ضادي الن�ضط واإن�ضانا طيبا وذا اخالق 
عالية وداعما لدور االقت�ضاديني يف بناء االقت�ضاد 

العراقي.

د. فالح العامري

*********
كان الفقي���د الغ���ايل د. غ���امن حمدون م���ن الوجوه 
الب���ارزة للثقاف���ة التقدمي���ة والوطني���ة يف مدين���ة 

املو�ضل.
�ض���اهم ب�ض���كل فاع���ل يف بن���اء حركته���ا التقدمي���ة 
وتنظيماته���ا الثوري���ة وموؤ�ض�ض���اتها الدميقراطية 
واملدنية كحركة اأن�ض���ار ال�ض���الم ونقاب���ة املعلمني 

مع���ربا ع���ن الوج���ه الدميقراطي واملدين امل�ض���رق 
ملدينة املو�ض���ل الذي حاولت م�ض���خه قوى الظالم 

والتخلف.
بع���د اإكمال���ه تق���دمي ر�ض���الة الدكت���وراه يف مدينة 
)اليب���زك( اأملاني���ا الدميقراطية( يف ال�ض���بعينيات 
من القرن املا�ض���ي انتقل اىل بغ���داد بطاقاته التي 
اختزنه���ا لي�ض���اهم ب�ض���ورة فعال���ة عل���ى م�ض���احة 

الوط���ن كله يف بن���اء احلركة التقدمي���ة، من خالل 
فك���ره الث���وري والتزام���ه احلزب���ي، ال���ذي تبن���اه 
ودوره الفاع���ل يف جم���ال ال�ض���حافة والن�ض���ر يف 
التقدمي���ة  وال�ض���حافة  اجلدي���دة  الثقاف���ة  جمل���ة 

االأخرى.
لتكن العناية مبا حقق واأنتج �ضبيلنا لنحفظ ذكراه 

مبا ي�ضتحق.

الذكرى الطيبة لك يا فقيدنا الغايل، ولعائلتك ولنا 
جميعا العزاء.

حسام رشيد
*******

ببال���غ احل���زن واالأ�ض���ى تلقين���ا خرب رحي���ل رفيق 
ال���درب و�ض���ديق العمر طي���ب الذكر دكت���ور غامن 
حمدون. لقد كان يف م�ضريته املتميزة م�ضعاًل اأنار 
الدرب الطوي���ل الذي كان يعززه عرب ال�ض���نني من 
عمره املدي���د. وكما يقال يف عامل التاريخ واالآداب 
القدمية وجلجام�ش هو الذي راأى كل �ض���يء فغنى 
بذك���ره يا ب���الدي. اأما بالن�ض���بة يل فلق���د كان امللك 
النور الذي بهاوؤه العظمة بخربته العلمية و�ضغفه 

بال�ضعر واالأدب. نعم، كان العارف بكل �ضيء.
�ض���نبقي ذكره الطيب ما حيينا ونحمل ذلك امل�ضعل 
الذي رفعه م�ضر�ض���دين بنجمه ال�ضاطع يف �ضماء 
ه���ذا الك���ون. نفتقده يف ه���ذه الظروف ال�ض���عبة، 

لكنه وك�ضائر من فقدناهم �ضيبقى املنار املتوّهج.
ال�ض���رب لرفاقه وذويه وحمبيه واال�ض���دقاء، وكل 

املوا�ضاة لقيادة احلزب ال�ضيوعي العراقي.

د. فاروق ناصر حمادي الراوي

*********
هل ي�ضافر الربيع اىل غري عودة؟

وهل جتف االأمطار اإىل غري رجعه؟
وهل تنقطع ال�ضم�ش عن حتيتنا كل �ضباح؟

وهل تكل االأر�ش فتقرر التوقف عن الدوران؟
ب���ل هل يظل النا�ش، اأك���رث النا�ش، ميوتون جياعا 
واأعني اأطفالهم ترمق من حولها مظاهر الق�ضور و 

ال�ضيارات الفارهة؟!
كم���ا للطبيع���ة قوانينه���ا التي حتف���ظ و تطور هذا 

الواقع الطبيعي.
ف���اإن جمتمعن���ا يظ���ل يعمل ب�ض���ورة اإرادي���ة اأو ال 
اإرادية للحف���اظ على ما هو موجود بل و يتقدم به 

اىل ما هو غري موجود.
ان ه���ذه العملي���ة املعق���دة يف املجتم���ع تت���م بفعل 
قوان���ني معين���ة و لك���ن عرب االإن�ض���ان و بوا�ض���طة 

االن�ضان!
االإن�ضان الذي مثل رفيقنا الراحل”غامن«.

ال���ذي اآم���ن حت���ى اأعم���اق نف�ض���ه بحقائ���ق الع���دل 
واحلرية و التقدم ومن اأجل ذلك تهون الت�ضحيات 

بل اأهال بها فهي وحدها: مفاتيح م�ضتقبل زاهر!

باسم مشتاق

قالوا في فقيدنا الكبير د. غانم حمدون

شعر: د. حسن البياتي

اأيها الراحُل، وّهاب َ البنان،
طاهَر املهجِة، مع�ضوَم الل�ضان

نحو اآالِف القلوْب،
األت���ي ت�ض���دو بوجٍد وا�ض���تياٍق وحناٍن 

وامتنان:
))طبَت ماأوى، اأيها الغايل احلبيْب!

غابت ال�ضم�ُش، ومازال النهاْر
م�ضرَق اجلبهِة، يا غامُن، ب�ّضاَم اجِلنان

والدجى، كلُّ الدجى، زاهي الفناْر...
مَنْ هنيئًا بني اأح�ضان اخللود

وليكْن مثواَك للحب مزاْر،
يا جمااًل وجالاًل كّلال هاَم الوجود
ومالكًا قد جتلى بني اآالِف الرفاق

اآف���اق  ع���رب  وعلم���ًا  فك���رًا  �ض���اخمًا 
العراق...((

اإيِه يا �ضعُر، اأعّني!

اأ غريٌب اأن اأغني:
يا حبيبًا غاَب عني،

نَب�ض���اُت القل���ِب م���ن بعدَك في����شٌ من 
متنِّ

ليتني كنُت مَعْك!
فانتظرين!

اإنني األوي اخلطى كي اأتبَعْك
اإنتظرين!...

الرفيق الحنون 
غانم حمدون  


