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ليس رثاء ألخ وصديق ومثقف
متفرد ،فقد كتب اآلخرون مرثيات
اتفق فيها محبوه وعارفوه عىل
فداحة الفقد وخسارة الثقافة
العراقية املهددة من منظومات
ومؤسسات ودول  -برحيل هذا
الرجل الرصني العامل بصمت
الحكامء وصرب املتفائلني وحلم
التنويريني ونزاهة الزاهدين..
كان الصديق األشد نبال والتزاما
وحياء ومعرفة وإيغاال يف الحلم،
ويف حواراتنا سواء يف بغداد
وأوروبا مل اكن اخفي عنه انه يحمل
فكرا طوباويا من زمن غري زماننا،
وهو يعمل وسط حشود األضداد
الذين يشحذون الكراهية والجشع
ويوامئون بني مخلب الوحش
وقناع التوافق وبني ظلمة الفكرة
وشهوة التسلط .كان يقول يل (ذلك
شأن طبيعي يف مثل فوىض بالد
محتلة وممزقة تعيد بناء نفسها.
ولكنك حسنا فعلت بخروجك
من البالد أما عوديت أنا فهي خيار
وجودي ومعريف ،اعلم ان الوطن
مل مينحك سوى عذابات مرتادفة
وفرص موت وشيكة ،ولكني اخرتت
ان أميش بني الرصاصة واألخرى،
لعيل أخفف من جراح الوطن)..

كامل شياع :هاجس الهوية
ومصباح ديوجين
ها هو واحد من �ضحايا احللم الثقايف والإن�ساين
ي�سلمن ��ا لوح�ش ��ة رحيل ��ه ال�صاع ��ق وخ�سارتن ��ا
الفادح ��ة الأن ��ه اخت ��ار الزم ��ان اخلط� ��أ لتحقي ��ق
احلل ��م..؟؟ �أم لأن الأر� ��ض ما ع ��ادت تت�سع لنزاهة
احلاملني؟؟
كامل �شي ��اع الذي ما راهن عل ��ى مكا�سب مادية او
�سلطوية كان ميثل لنا نحن �أ�صدقاءه حامل م�صباح
ديوج�ي�ن الذي نبحث بوا�سطته ع�ب�ر مرايا النهار
ع ��ن رجال ي�شبهون ��ه او يقاربونه يف اخل�صائ�ص
والزه ��د والنزاهة ،ونحن ندرك حجم العتمات يف
نهارات الطائفي ��ة والقبلية واالنتم ��اءات الفرعية
املتناح ��رة ونع ��رف ن ��درة الرج ��ال املتجردين من
الأح ��كام امل�سبقة والأهواء ،بينما حتت�شد ال�ساحة
بالأ�شخا� ��ص الذي ��ن ميار�س ��ون خطاب ��ا �سيا�سي ��ا
مراوغا يج�ت�ر عذابات ال�ضحية ويعي ��د ت�سويقها
للحا�ض ��ر والغد خمدرا بها اجلم ��وع اليائ�سة التي
يكر�س ذل ��ك اخلطاب جهله ��ا وا�ستالبه ��ا وب�ؤ�سها
امل�ؤبد..
م�شكل ��ة كامل �شياع ورمب ��ا م�أثرته� ،أن ��ه مزج بني
املثق ��ف املحايد العق�ل�اين الناقد و�أمانت ��ه العلمية
ومو�ضوعيت ��ه الن ��ادرة ،وب�ي�ن املثق ��ف الع�ضوي
 امل�ست�ش ��ار العام ��ل م ��ع ادارة احلك ��م م ��ن جه ��ةوهو الأك�ث�ر الت�صاقا برهان ��ات احللم االجتماعي
والإن�س ��اين من جهة اخ ��رى .فكان ير�س ��م الر�ؤية
الإ�سرتاتيجي ��ة للم�ؤ�س�سة الت ��ي ال تتقبل خيارات
الدميقراطي ��ة الثقافية بل تعرت� ��ض على الأن�شطة
الت ��ي قاده ��ا ه ��ذا الرج ��ل و بينه ��ا امل�ؤمت ��ر الأول
للمثقف�ي�ن العراقي�ي�ن ال ��ذي رقدت مق ��ررات جلانه
ومقرتحات ور�شه يف ادراج مكتب امل�ست�شار كامل

�شياع ب�سبب حظ ��ر وزراء املحا�ص�صة ن�شرها يف
كتاب..
كان يخط ��ط بر�ؤي ��ة م�ستقبلية متفتح ��ة على �آفاق
معرفي ��ة وجتارب فكرية جدي ��دة ،وكانوا يعملون
بنزعات طائفي ��ة حمكومة باملحا�ص�ص ��ة والنظرة
املا�ضوي ��ة الت ��ي ال ترى ابع ��د من م�صلح ��ة الكتلة
او الطائفة ومظاملها التاريخية ،وتعمل وب�إ�صرار
قاطع �ض ��د جمي ��ع التوجه ��ات امل�ستقبلي ��ة للرجل
وتعيق وحتبط اي مقرتح عقالين ملعاجلة الواقع
الثقايف وتطويره وع�صرنته..

م ��ن جان ��ب اخ ��ر كان كامل �شي ��اع مهموم ��ا بفكرة
الهوي ��ة املحلية والهوية الثقافي ��ة ،فلطاملا حدثني
ع ��ن جه ��ده ال�شخ�ص ��ي لتعري ��ف ابن ��ه الوحي ��د
(اليا�س) الذي ولد وعا�ش يف بلجيكا  -على منابع
وجذور الثقافة العربية وتنويعاتها وجتلياتها يف
الأدب والف ��ن والعم ��ارة وكان ي�صحبه يف رحالت
اىل �سوري ��ة واليمن ليطلعه ميدانيا على العنا�صر
والثيم ��ات التي ت�شكل ج�س ��م الثقافة وخ�صائ�صها
وتالوينه ��ا ،ليع ��رف ان وال ��ده العراق ��ي ينتم ��ي
اىل جماع ه ��ذا النتاج الفن ��ي واجلمايل والفكري
ولتنفت ��ح بينهم ��ا م�س ��ارات للح ��وار والتوا�ص ��ل
واملعرفة غري امل�شروطة بزمن ومكان حمددين..
كان ق ��د قر�أ يل ر�سائل كتبها البن ��ه ،ر�سائل �شجية
مفعم ��ة بالعقالني ��ة وعاطف ��ة الأب ��وة املمتزج ��ة
باملع ��ارف املعا�ص ��رة وروح ال�صداق ��ة والتفاه ��م
ب�ي�ن جيل�ي�ن خمتلف�ي�ن ،كتبه ��ا لإدراك ��ه خط ��ورة
الف ��راغ املفزع ال ��ذي يرتب�ص بالف ��رد عندما يفتقر
اىل عنا�صر ا�سا�سي ��ة من هوية اجتماعية وثقافية
تربط ��ه بوط ��ن وجماع ��ة ب�شري ��ة له ��ا عاداته ��ا
وخ�صائ�صها واحالمها واوجاعها امل�شرتكة..
مل يذه ��ب ه ��ذا الرج ��ل اىل التخوم كم ��ا كان يرى
يف مفهوم ��ه للنهاي ��ة املت�ضمن ��ة يف احلا�ضر ،على
ر�أي ج ��ان بودريار -بل اجت ��از الف�ضاء امل�ستحيل
وحي ��دا وحامل ��ا ومبت�سم ��ا يف حق ��ول جتارب ��ه
اليوتوبية و�سط اخلراب ،لأنه كان يعي�ش النهاية
كل حلظة ويقول( :حني ندرك ذلك ال يعود هناك ما
ي�ستح ��ق االنتظار ،غري ان ت�سلي ��م النف�س للنهاية
لي� ��س ا�ست�سالما� ،إنه بداية ال�سري نحو التخوم او
بينها)..

�صعقن ��ي خ�ب�ر م�صرع ��ك الدام ��ي ايه ��ا ال�صدي ��ق
العزي ��ز كامل �ش ّي ��اع ..واهت ��ز الغتيال ��ك الآثم كل
امل�شهد الثقايف العراقي ..وبكى عليك كل من عرفك
عن ق ��رب ..وعرف مزاياك العراقي ��ة اال�صيلة ..مل
تك ��ن مثقفا ملتزما ومنظما ح�سب ،بل كنت ان�سانا
عراقي ��ا طيب ��ا غاي ��ة الطيب ��ة ..يتلم� ��س �سجاي ��اك
الكرمي ��ة كل م ��ن عرف ��ك ور�آك ،بل وت ��داول ا�سمك
كل املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن ..كنت امين ��ا على موقعك
الثقايف ببغداد منذ �سن ��وات وانت تعمل ليل نهار
يف خط النار من اجل العراق..
ان احل ��زن الع ��ارم عل ��ى رحيل ��ك ال ��ذي اراده ل ��ك
املجرم ��ون ..هو ر�سالة م�ؤمل ��ة تخربنا انك مل تكن
م�ست�ش ��ارا يف وزارة ي�سمونه ��ا وزارة الثقاف ��ة،
ب ��ل كنت مثقفا ا�صيال ،وان�سان ��ا قلما يجود الزمن
مبثل ��ه ..لقد بكيت ��ك بحرق ��ة بالغة لأنن ��ي عرفتك،
وكن ��ت �سعي ��دا جدا مبعرفت ��ك ..وج ��دت فيك وانا
اجال�س ��ك طع ��م الع ��راق ،وروح الع ��راق ،وقي ��م
العراق ،و�شموخ العراق..
كن ��ت ت�صغ ��ي رفق ��ة االخ ��ت العزي ��زة مي�س ��ون
الدملوج ��ي اىل حما�ضرت ��ي يف”بني ��ة الثقاف ��ة
العراقية”قب ��ل قراب ��ة ث�ل�اث �سن ��وات ومل تفارقك
ابت�سام ��ة املحب العا�شق لثقافة العراق املتجددة..
ومن يع�شق ثقافة العراق ،يلت�صق برتاب العراق،
وماء الع ��راق ،وهواء الع ��راق ..وكنت معك جنبا
اىل جن ��ب عل ��ى مائ ��دة ع�شاء ،وان ��ت حتد ّثنى عن
متغ�ي�رات ثقافة الع ��راق وما ميك ��ن عمله من اجل
م�ستقبل اجيال العراق اجلديدة..
كن ��ت حتد ّثن ��ي ع ��ن املتوح�ش�ي�ن الذي ��ن يري ��دون

قت ��ل ثقاف ��ة الع ��راق ،وحم ��و حداث ��ة الع ��راق،
وهت ��ك كل ابداع ��ات الع ��راق بطقو�سه ��م البالي ��ة
ومهرجاناته ��م امل�ضحك ��ة ..كن ��ت ت�شتك ��ي يل من
مكاب ��دات تعانيه ��ا وان ��ت يف وزارة الثقافة وعلى
ر�أ�سها”وزير”متخ ّلف ال يعرف معنى”ثقافة”!
كن ��ت تنقل يل م�شهد الع ��راق امل ّر ،واالمل يعت�صرك
مل ��ا �آل اليه و�ض ��ع العراق ..وعندم ��ا قلت لك  :اين
اخ ��اف علي ��ك م ��ن كل هذه االم ��واج اللعين ��ة التي
طغ ��ت كاجلراد على كل احلياة ..ابت�سمت ،وقلت :
لق ��د اخرتت العراق ،ولن ارحل منه ابدا ،و�س�أبقى
الت�صق برتابه حيا او ميتا!
بقي ��ت ترا�سلن ��ي ..بقيت تكتب يل واكت ��ب اليك..
بقي ��ت ت�س�ألن ��ي و�أ�س�أل ��ك ..جتيبن ��ي واجيب ��ك..
حتدثن ��ي واحادث ��ك ..تبلغن ��ي �س�ل�ام اال�صدق ��اء
واقرئهم و�أياك كل ال�سالم ..كم نا�شدتني ان اكتب
لك مقاال او خطابا لن�شره ،وكم طلبت مني ان ازور
العراق؟ لقد خ�سرناك يا اطيب اال�صدقاء ،وافتقدك
العراق ،ورحت مغادرا ق�سرا ميدان حياة العراق،
وهو يف امّ�س احلاجة اليك يف بحر هذه االيام.
قتل ��ك اجلن ��اة القتلة يف حلظة دموي ��ة بائ�سة على
ج�سر حمم ��د القا�سم ببغداد ،و ّف ��روا اىل املجهول
ليبك ��ي عليك كل املثقف�ي�ن العراقيني يف يوم مذهل
ينبغ ��ي ان مي ّث ��ل يف ذاكرته ��م كل انح ��دار العراق
وم�أ�س ��اة ه ��ذا الزمن الغ ��ادر ..ان �ص ��وت املثقفني
العراقيني الب ��د ان يعلو على كل اال�صوات املنكرة
واملرتزقة واللقيط ��ة والغادرة واملنافقة واملرتدية
الت ��ي ال تعرف اال الظ�ل�ام اال�سود وال ترى العراق
اال من خالل العوا�صف الهائجة..

ان �ص ��وت املثقفني العراقيني ليك ��ن حرا و�شجاعا
بوج ��ه كل ال�صامت�ي�ن م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن املتخلفني
الذي ��ن مل يج ��دوا مكان ��ا له ��م اال يف املنطق ��ة
اخل�ضراء .ماذا جنى كامل �شيّاع بحق ال�سماء كي
يغتاله الغادرون؟
ماذا فعلت ��م بقوافل الذين رحلوا م ��ن اجل العراق
وه ��م اح ��رار ابرياء .حت ��ى يقتل كام ��ل ّ�شياع؟ كم
وجدت ��ك مثقف ��ا حقيقيا ،غزي ��ر املعلوم ��ات ،عميق
الر�ؤي ��ة وان ��ت تتوغ ��ل يف الثقاف ��ة االن�سانية؟ كم
وجدتك تتبارى معي يف ع�شق املو�سيقى العاملية؟
كم وجدتك تهوى دجلة والفرات ..والنخلة وعنرب
�شامية امل�شخاب؟ كم وجدتك رقيق احلا�شية ،عذب
اللفت ��ات ،ه ��ادئ الطبع� ،سري ��ع البديه ��ة� ..ساحر
الكلمات؟ كم وجدتك تقدميا تهوى الفكر املعا�صر،
وت�سمو باحلداثة على خمتلف اجلبهات؟
كم وجدتك نزيها نظيفا ..وانت ت�سري على نهج من
�سبقك م ��ن املنا�ضلني العراقيني واثقي اخلطوات؟
كم وجدتك ان�سانا حرا تريد العراق حرا ومتطورا
وموح� �دّا ..ال ينال منه الطغ ��اة ،وان يكون �شعبه
ف ��وق كل ال�شبه ��ات؟ كم وجدت ��ك متوا�ضع ��ا ،دائم
الب�سم ��ة ،حتل ��م بالعراقي�ي�ن تزده ��ر اجيالهم بكل
امل�ستوي ��ات؟ كم وجدتك اكرب من كل اولئك اجلهلة
الذي ��ن يرتبعون
كل
عل ��ى
االطب ��اق وفوق
كل الركام ��ات؟
ك ��م وجدت ��ك
متغايرا ..تتقبل

االف ��كار واالراء املختلف ��ة وت�ؤم ��ن بالدميقراطي ��ة
وال�سل ��م واالمن وق ��وى االنتاج بع ��د كل ما م�ضى
من �صراع الطبقات؟
قتل ��وك لأن ��ك اكرب منه ��م ،واطيب منه ��م ،وا�سخى
منه ��م ،وا�شجع منه ��م ..وانهم ملنته ��ون حتما اىل
مزبل ��ة التاريخ ..ان عداءهم للثقافة احلية والنهج
الق ��ومي ..جعله ��م مل يلج� ��أوا للغ ��در ب ��ك ح�س ��ب،
ب ��ل الق�ت�راف جرمي ��ة غ ��ادرة بح ��ق كل املثقف�ي�ن
العراقيني ..فقتلك هو قتل لكل املثقفني احلقيقيني،
من حيث ي�شعرون او ال ي�شعرون..
ولك ��ن لن ن�سك ��ت ابدا ،ولن ي�سك ��ت �صوت املثقف
العراق ��ي اينم ��ا كان يف ه ��ذا الوج ��ود� ..سيبق ��ى
�صام ��دا مع كلمته وخطابه وموقفه اخل�صم اللدود
ل� � ّكل اللقط ��اء والطفيليني واالرهابي�ي�ن وان�صاف
املتعلم�ي�ن .ان دم ��ك ي ��ا كام ��ل �سينري ال ��درب امام
االجي ��ال العراقية القادم ��ة ،ويعلمهم ب�أنه قد �سفح
من رج ��ل مثقف ملتزم قبل ان ي�سف ��ح من �سيا�سي
من ��اور .ان ن�ضال ��ك يف اعم ��اق الغاب ��ة املوح�ش ��ة
�سيبق ��ى �صفح ��ة بطولي ��ة نا�صع ��ة ،ورم ��زا لعه ��د
يت�ساق ��ط فيه خرية العراقيني ،من دون ان يتحرك
�أي م�س� ��ؤول من امل�س�ؤولني ع ��ن البالد لعمل �شيئ
حقيقي م�ضاد ازاء ا�ستفحال هذا اجلحيم.
ان برقي ��ات التعاطف واب ��داء الأ�سى ال تكفي ابدا،
فهي مبثابة اع�ت�راف بال�صمت القاتل على ت�صفية
كل املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن الرائع�ي�ن .ان التم ��ادي
باخفاء اال�سرار ،او التغطية عليها ،او التعتيم على
املعلوم ��ات والتحقيقات والت�س�ت�ر على كل اوراق
اجلناي ��ات الفا�ضح ��ة ..يبط ��ن م ��ن ورائ ��ه خفايا
�سيا�سية نطال ��ب بالك�شف عنها عاجال .ان املثقفني
العراقيني ال ميكنهم ان ينتظروا الت�صفيات تنالهم
الواح ��د بعد االخر .انهم ال يقبل ��ون ابدا ان يعبث
مب�صريه ��م بع ��د ان مت العبث واجلرمي ��ة املنظمة
باالكادمييني وال�صحفيني العراقيني.
انن ��ي انا�شد كل املثقفني العراقي�ي�ن ان يقفوا �صفا
واحدا من اج ��ل ابقاء كلمته ��م ،وات�ساع خطابهم،
و�صالب ��ة مواقفهم ،انني انا�شده ��م بهذه املنا�سبة
امل�ؤمل ��ة ،ومهم ��ا كان ��ت اجتاهاته ��م ال�سيا�سي ��ة،
وميوله ��م الفكري ��ة ،ونزعاته ��م االيديولوجية ،ان
يطالب ��وا احلكوم ��ة العراقي ��ة باتخ ��اذ االجراءات
الالزم ��ة لي� ��س حلمايته ��م انف�سه ��م ،بل بن ��زع ّكل
اال�سلحة من اي ��ادي العراقينيّ ،
وحل كل ع�صابات
املرتزق ��ة ،وميلي�شيات االح ��زاب ،واجليو�ش غري
الر�سمي ��ة ،وف ��رق امل ��وت االرهابي ��ة وان ي�س ��ري
العمل بالقانون ال�صارم �ضد كل القتلة واملجرمني
والعابث�ي�ن واالرهابي�ي�ن ،وكل ع�صاب ��ات الدم ��ار
واخلراب.
و�أخ�ي�را ،دعونا نق ��ف زمن حداد مل�ص ��رع �صديقنا
جميع ��ا ال�شهيد اال�ست ��اذ كامل �ش ّي ��اع ،م�ستوحني
م ��ن ه ��ذه املنا�سب ��ة امل�ؤمل ��ة الدر�س ب�أن م ��ا يجري
يف الع ��راق اليوم ه ��و اخلطر ال ��ذي �سي�أخذه اىل
الدمار ،فهل نحن مبدركني ل�سوء امل�صري.
�سيبق ��ى ا�س ��م كام ��ل �ش ّي ��اع ،حمف ��ورا يف ذاكرتنا
العراقي ��ة �شعلة متوقدة ورم ��زا وطنيا ،و�سنذكره
دوم ��ا بطيبت ��ه وب�ساطت ��ه ،بثقافت ��ه ومنتجات ��ه،
باخال�صه ووفائه وحبه للعراق.

عن موقع الدكتور �سيار اجلميل االلكرتوين
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

نش��هد
أن
َ
حي��ن نحل��م بأيث��اكا علين��ا ْ
َ
للرحلة :تنويعات من دفتر الخواطر
في الذكرى التاسعة الغتيال المفكر والعقل التنويري كامل شياع
فيصل عبد هللا

م ��ا زال ال�صوت القادم عرب الهات ��ف طري ًا .واثق ًا.
ك�أن ��ه بالأم� ��س� .أ�سمع ��ه بكل و�ض ��وح يف �سرداب
بي ��ت عائل ��ة �إنكليزية كرمي ��ة وعريق ��ة� .أ�ستذكره
اليوم م ��ن بني ركام الأ�ص ��وات القادمة من هناك.
�أ�ستذكره غداة ذل ��ك احلدث الذي خطف منا الأعز
والأنب ��ل .كنا نتحدث وقتها عن معر�ض فني حمل
عنوان� � ًا الفت� � ًا يف الـ»هي ��ووارد غالريي»”.الق�صة
الأخرى»”...ال بالله» ،ذلك ما ن�ستعد له يف الوقت
احلا�ض ��ر كان يقول ،وقد �أخذت على عاتقي كتابة
�أف ��كار �أولية ع ��ن ق�صتنا يف �أماك ��ن متناثرة نحن
املعلقون بخيوط النجوم.
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ولك ��ن الفن ��ان الباك�ست ��اين ر�شي ��د �آري ��ن ق�ضىع�ش ��ر �سنوات يط ��رق �أب ��واب امل�ؤ�س�س ��ات الفنية
الربيطاني ��ة� ،أو املعني ��ة به ��ا ،لكي يجم ��ع ثالثني
فنان ًا م ��ن منابت خمتلفة ،ومن خلفي ��ات �سيا�سية
ي�ساري ��ة ،ا�ستقر بها املقام يف ه ��ذه اجلزيرة بعد
احلرب العاملية الثانية ،وليخرج اىل العلن بق�صة
تكاد ال تذكر .كنت �أقول �إن الإعالم يبحث عن الدم
و�أخب ��ار املوت والق�ص� ��ص الرتاجيدي ��ة لتت�صدر
واجهات �صفحاته �أو ن�شرات �أخباره.
�أعرف ذلك .ولكن املنف ��ى يبقى هام�ش ًا مهما طالالزمن ما دام ال ي�صادر ر�ؤيتنا.
وه ��ل علين ��ا االنتظ ��ار لأك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة عقودل ُت�سمع ق�صتنا؟
لرمبا ال ُت�سمع �أبداً.اللعن ��ة ،ه ��ل �أن ��ت ج ��اد ،ه ��ل تعن ��ي�أن”الطنطل”القاب ��ع هن ��اك �سيظ ��ل جاثم� � ًا عل ��ى
الأنفا�س وي�ص ��ادر ما بقي لنا من عمر .تذكر نحن
جياد �أخذ التعب يظهر على حميا البع�ض.
للأ�س ��ف ال توج ��د نهاي ��ات �سعي ��دة كم ��ا ترويهاق�ص� ��ص ال�سينما ملن �أختار الطري ��ق .ذلك ان فعل
التغي�ي�ر ال ي�أت ��ي ع�ب�ر االنتظ ��ار عل ��ى احلاف ��ات،
ولن ��ا يف تقلبات التاريخ وم ��ا يحمله من مفاج�آت
وتعاك� ��س مع ��ادالت م ��ا ي�ش ��ي بقل ��ب تطلعاتن ��ا
ال�شخ�صي ��ة �أو ال�سيا�سي ��ة� .إذ ال توج ��د �صفق ��ات
رابح ��ة وجاه ��زة تعقد مع التاري ��خ �سلف ًا .واحدة
م ��ن درو�س ��ه القا�سي ��ة :كون ��ه ع�ضا�ض� � ًا .ح ��اول
التخل� ��ص من لوثة احلن�ي�ن وعذاباته� .س�أبعث لك
مب�س ��ودة عن املنفى واملكان ،اطلع عليها واحتفظ
به ��ا لأنه ��ا حتت ��اج اىل مراجع ��ة ج ��ادة� ،إذ كتبتها
حت ��ت وقع �أفكار دارت يف الذه ��ن ونحن نعد �إىل
معر�ضن ��ا املزمع ،ع ّلها جتيب عل ��ى بع�ض الأ�سئلة
املعلقة يف ذهنك ،واعتربها ر�سالة �شخ�صية.
طيب �س�أحتفظ بها كما احتفظ بغريها.ح�ي�ن �أ�ستعيد ن�شر ن�ص تل ��ك الر�سالة ،مثلما هيومن دون تدخ ��ل� ،أجد �أن م�صريها مل يختلف عن
م�ص�ي�ر معر�ض”الق�ص ��ة الأخ ��رى» .م�صريه ��ا مل
يختل ��ف كثري ًا عن فحوى �س� ��ؤايل احلارق وقتها،

�س ��وى بنتائجه ��ا الرتاجيدي ��ة؛ من ت�سلمه ��ا ت�أبد
منف ��اه ،و�أن كاتبه ��ا ق�ض ��ى اغتي ��ا ًال يف بلده على
يد”طنطل”جديد وقطاع طرق �سفلة غدر ًا .كم هو
علي وعلى من ع ��رف كامل �شياع،
مع ��ذب وقا�سَّ ،
�أن تنتهي حياة قامة تنويرية كبرية وفكرية نفتقد
عقالني ��ة م�شروعها الثقايف الطم ��وح اليوم �إ�سمه
كام ��ل �شياع� .س ��وف �أترك ت�أويل مغ ��زى الر�سالة
املرفقة ملن ي�شاركني لوعة الغياب..
�أفكار لي�ست للن�شر
املنفى كمكان
اىل في�صل � :إنني �أجل�س يف ظاللك عندما �أكتب
لكل جتربة م ��كان .و�شاءت تقاطعات حتمية نظام
الأ�شي ��اء واختياراتن ��ا �أن يك ��ون لتجاربن ��ا مكان
دون الوط ��ن .و�إذا كان مكوثن ��ا الق�سري ل�سنوات
غ�ي�ر قليل ��ة م ��ن �أعمارن ��ا يف املنفى ق ��د �أت ��اح لنا
�شيئ ًا ،فه ��و �إطالالت متحرقة عل ��ى الوطن الأول،
وا�ستع ��ادات مل تنقط ��ع ّعم ��ا كن ��اه وم ��ا مل نكنهْ:

مل�صائرنا باعتبارها دالئل اختالف .نحن والوطن
احلا�ض ��ر �صرنا نتنازع االنتم ��اء .هل هي رحلتنا
الغريب ��ة �أم رحلت ��ه الت ��ي �أدت اىل ه ��ذا االف�ت�راق
املفجع؟ .وحيث �إن ال �أحد ًا منا قد نال جواب ًا بعد،
ُتركن ��ا نلهو بطلي �إقاماتنا ال�ش ��اذة بربيق الوطن
الأول �أو برماد خراب ��ه .ونن�سى....نن�سى املنفى
فنحيله اىل جمرد معرب للتوا�صل اليوم �أو حمطة
عاب ��رة يف م�سريتنا الوهمي ��ة املنت�صرة نحو ذلك
الوطن – ال�سراب.
ورغ ��م �أن ال ��ذات الإن�سانية ال تق ��وى يف قرارتها
عل ��ى االنت�س ��اب لأك�ث�ر من وط ��ن واح ��د� ،إال �أنها
يف التجرب ��ة تنزع غالب� � ًا للتمرد عل ��ى ارتباطاتها
امل�سبق ��ة من �أج ��ل اخرتاقها .وه ��ذا االحتمال هو
ما تزكي ��ه التجربة الثقافي ��ة املعا�صرة ،مبا تتميز
ب ��ه من وعي حاد لعدم االت�س ��اق الذي يحكم نظام
الأ�شي ��اء ومييز التج ��ارب الإن�سانية ،ومبا يجعل
تك ��رار الأ�ص ��ول ينط ��وي عل ��ى �إمكاني ��ة جعله ��ا

�أك�ث�ر مثالي ��ة ،وبالت ��ايل �أك�ث�ر وهمي ��ة .فهل حان
الوق ��ت لنع َلق وقتي� � ًا اجنذابتنا املعت ��ادة لدالالت
ميتافيزيقي ��ة من �أجل اكت�ش ��اف خارطة ح�ضورنا
الفعل ��ي؟ �أو لرنف ��ع حك ��م الت�أجيل غ�ي�ر املعلن عن
جتربتن ��ا يف املنف ��ى كي جن ��د �أنف�سن ��ا يف �سياق
�أكرث �شمولية؟
النختل ��ف يف �أن املنف ��ى مهما طال يبق ��ى هام�ش ًا.
لكنه هام�ش مل ينغل ��ق �إزاء مطالباتنا ومل ي�صادر
من ��ا الر�ؤية .ل ��ذا ينبغي ا�ستيفا�ؤه حق ��ه لأنه منت
بالق ��وة ،لأن ��ه الوج ��ه الآخ ��ر للوطن .ح�ي�ن نحلم
ب�أيثاكا ينبغي �أن ن�شهد للرحلة!.
***
م ��ن ب�ي�ن مرادفات ��ه العدي ��دة ،كم� ��أوى ،ك�أم ��ان،
كحري ��ة ،كف�ضاء نقي� ��ض للحرمان ��ات ..وغريها،
تربز مف ��ردة الف�صل باعتبارها التلخي�ص الأ�شمل
للمعن ��ى املعا� ��ش وما ينط ��وي علي ��ه بالن�سبة لنا.
وبالأحرى ف� ��إن كل ماتقرتح ��ه املرادفات الأخرى
اليع ��دو �أن يك ��ون مع ��اد ًال لوظائف تت ��وج بوعي
عالقة االنف�ص ��ال القائمة بني البي ��ت وبني ال ُنزل.
ومع هذا الف�ص ��ل املتحقق فيزيائي ًا وروحي ًا تبتد�أ
بالتال�ش ��ي ح ��دود انتظامن ��ا اخلي ��ايل يف الع ��امل
متيح� � ًة انفراط امل�صائر والأخيل ��ة .ماهو العراق
يف َ
خ�ض ��م هذا االنف ��راط؟ �أهو �ص ��ور م�ساملة من
ما�ض �صار بع�ضنا يفتديها ب�إعالن �شهادة مبكرة؟
ٍ
�أهو �إ�ضافة الغري ل�سرية ذاتية يف تي ٍه �شامل؟ �أهو
مرجع لن نحتكم اليه؟
�إننا النبغي وطن ال�صور ،ال نبغيه مو�ضوع ًا �سه ًال
لرنج�سي ��ة ال ��ذات �أو ملونول ��وغ الفق ��دان� .إننا ال
نرتدد من االعرتاف ب�أن كل مامنتلكه دون الوطن
– البي ��ت ودون الوع ��ي املا�س ��ك بتالبيبه .لكننا
ال جن ��د جدوى م ��ن �إكم ��ال جتربتنا ع�ب�ر اختيار
ق�صدي لل�سكنى يف يوتوبيا الأ�صول� .إننا النريد
نرم
�أن نقي ��م خل ��ف �أ�س ��وار ح�ضاراتن ��ا الغابرة مّ
واجهاتها ونو�صد �أبوابها يف م�ساءات العمر!
***
�إن املكان ،من الناحي ��ة الفل�سفية ،هو �أحد الأبعاد
الأ�سا�سي ��ة للتجربة الإن�ساني ��ة لأن انتظامه ي�شي
بانتظام التجربة الإن�ساني ��ة ذاتها .ولكن املفارقة
الت ��ي نراه ��ا ه ��ي� ،أن وظائفي ��ة امل ��كان الناجت ��ة
بالطب ��ع ع ��ن انتظامه تب ��دو متنا�سب ��ة عك�سي ًا مع
االجنذاب �إليه جمالي ًا .هل �أن حنني الفنان املنفي
اىل الأمكن ��ة القدمي ��ة ه ��و يف جوه ��ره حنني اىل
�أمكن ��ة مو�ضعية غ�ي�ر منظم ��ة ولكنه ��ا م�شحونة
مبعان فل�سفية واجتماعية؟
ٍ
قليل ��ون هم �أولئك الذين يت�ص ��ورون �إن �سعادتهم
ميك ��ن �أن تتحق ��ق بالعي� ��ش يف �أماك ��ن عاملي ��ة
حمايدة ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن املكان �سيُختزل
عندئذ اىل ال�صفر يف عالقة الذات بالعامل .ولكون
العالق ��ة مع املكان هي عالق ��ة يح�ضر املا�ضي على

وجهه ��ا الآخ ��ر ،والوج ��ود في ��ه ي�ستتب ��ع احلنني
�إلي ��ه ،ف� ��إن التماه ��ي مع امل ��كان ككلي ��ة الميكن �أن
يق ��وم على �إلغ ��اء تفا�صيله .العالقة بامل ��كان �إذن،
�إن كان ��ت نت ��اج جترب ��ة معا�ش ��ة �أو نت ��اج تخيل،
تفرت� ��ض ال طبيعي ��ة املكان� .أي �إنه ��ا لي�ست عالقة
ج�س ��د (�إن�ساين) ب�أ�شياء(مو�ضوع ��ات خارجية)،
والعالق ��ة قابل ��ة للفن ��ون ال�شكلي ��ة �أن تتمثلها كما
معان
ينبغ ��ي ،لأنه ��ا حتديد ًا عالق ��ة ت�أويلي ��ة ذات ٍ
�إجتماعية .ومن هن ��ا تبتد�أ �صعوبة (خ�صو�صية)
التجرب ��ة اجلمالية للم ��كان ،كونها جتربة تختلف
ورمبا تتجاوز يف فحواه ��ا النهائي (تو�صالتها)
م�ستويي االنغم ��ار التلقائي يف اال�شياء والتجرد
عنه ��ا� ،أو م�ستويي ال�صور اخل ��ام وما تولده من
مفاهي ��م� .إن نبذنا لفكرة املكان الطبيعي واملجرد،
على ال�س ��واء ،يقودنا اىل اعتب ��ار عالقتنا باملكان
هي قبل كل �شيء عالقة حمتوى مينح قيم ًا جمالية
�أ�صيلة تب ��د�أ م ��ن تاريخيته ولي�س م ��ن �صنميته.
ووف ��ق ه ��ذه الر�ؤية ف� ��إن اخرتاق �شكلي ��ة املكان،
وم ��ا يحمل ��ه من تف ��رد فولكل ��وري ،ي�ضع ��ف �أمام
مواجهة �أ�صعب لإجالء مع ��امل مكان انت�سبنا �إليه
انتماءً� .أن املكان كمحت ��وى هو دائم ًا �أكرث قابلية
للمقارنة ب�أمكنة �أخ ��رى منه كمجرد �شكل .وهكذا
يب ��دو �أن نقط ��ة االنطالق التي جتع ��ل من الوطن
واملنف ��ى مكانني مكملني لبع�ضهم ��ا هي يف الوقت
ذاته النقطة التي جتعل متايزها �أقل و�ضوح ًا مما
يبدو للوهل ��ة الأوىل .اننا نعنى ب�إبراز االختالف
باعتباره م�صدر متعة جمالية وت�سامي ًا.
***
�إن امل ��كان ال يرتفع �إال ليك ��ون دار�س ًا� :إنه اليقوم،
مهما طالت ال�سن ��وات� ،إال ملرة واحدة فقط ليودع
ح�ضور �ساكنيه اىل الأبد نحو رحلة الفناء والبدء
من ال�صفر ..املكان هو ا�ستبدال وتراكم يف فراغ.
ال�شيء ي�شب ��ه عدمية جتلي املكان وغيابه .وحتى
�أولئ ��ك الذي ��ن ي�ستذكرون ��ه بالكلم ��ة �أو ال�صورة
ف�إنه ��م ال ي�ستذكرونه الإ ع�ب�ر ق�ص�صهم و�إقاماتهم
اخليالي ��ة .اليكتم ��ل معن ��ى امل ��كان �إذ ًا م ��ن خالل
فيزيائيت ��ه وم�ص�ي�ره احلتمي لل ��زوال ،لأنه نتاج

جترب ��ة خيالي ��ة ن�صدقها وال يهمنا غالب� � ًا التحقق
من نتائجها.
املنف ��ى كم ��كان والوطن كم ��كان ،ميث�ل�ان �شروط ًا
مو�ضوعي ��ة خمتلف ��ة وجت ��ارب خمتلف ��ة �سمته ��ا
الأك�ث�ر غراب ��ة ه ��ي ع ��دم انفتاحه ��ا لالختي ��ار �أو
للمفا�ضل ��ة .يف الوط ��ن ب ��دا لن ��ا امل ��كان متكام�ل� ًا
م ��ع بع�ض ��ه ،ال كمحتوي ��ات وح�س ��ب ب ��ل كق�ص ��د
ومو�ض ��وع .كان ف�سيح� � ًا لتفا�صي ��ل الذاك ��رة،
متجان�س� � ًا كم ��ا ال�صح ��راء �ضمن ح ��دود متحركة
تع�ص ��ى عل ��ى �إرادة االمت�ل�اك واملراقب ��ة وتت�س ��ع
للجمي ��ع ولال �أحد� .أما يف املنفى ،ف�إن املكان يبدو
قائم� � ًا لذات ��ه و�أك�ث�ر انغالق� � ًا ،لأنه يح�ض ��ر كقيمة
م�شبع ��ة بغاي ��ات وظيفي ��ة وجمالية قلم ��ا حتتمل
الإ�سقاطات التخيلية للذات .انه بالت�أكيد غري معدٍ
لفنان منفي ليقيم فيه بكونه جزء ًا منه ،ولهذا فهو
ي�ش ��كل بالن�سبة لطاقة اخليال مادة ممانعة جميلة
بذاتها ولكنها تعيق رغبة �إعادة االكت�شاف عربها
لأنها ال حتر� ��ض على ذكريات �أ�صيلة .كل ما يبقى
للفن ��ان ،وللوهلة الأوىل ،م ��ن هذا املكان هو لي�س
املكنون ��ات الت ��ي يج�سدها ب ��ل الزواي ��ا وا ُ
حلجر
التي يتيحها ليبقيه حي ًا ي�أمل.
ولك ��ن من منظور ت�أملي ،ف�إن له ��ذا املكان الع�صي
ف�ضيل ��ة ال تخط�أ ،هي ف�ضيل ��ة جت�سيد ا�ستمرارية
االخت�ل�اف احل�ض ��اري و�سط ��وة ح�ض ��ور الآخ ��ر
مقاب ��ل غياب ال ��ذات يف متاهاته ��ا احللمية �أو يف
خال�صاته ��ا الوجودي ��ة .و�إزاء امتالء معامل مكان
الآخ ��ر ي�سحق اخلراب مع ��امل مدننا (عبث ًا تنقذها
الذكريات!) ،جم�س ��د ًا نزعة تدمريية هائجة تتخذ
من االحياء والتحديث �شعار ًا لإعالء م�سرح هائل
لدمى �آدمية حمكومة بفنطازيا الرعب من النظرة
ال�شمولية امل�س َت َف ْزة للدكتاتور.
***
�أي حي � ٍ�ز غ�ي�ر طبيع ��ي م ��ن امل ��كان عل ��ى اللوح ��ة
�أن تفت ��ح؟ اي مدين ��ة عل ��ى الفن ��ان �أن ير�سم وهو
املتخم بالغربة واملحا�صر بالتغيري؟ اين �سري�سو
يف زم ��ن �أ�صبحت في ��ه الذاك ��رة اجلماعية رخوة
وقابل ��ة للت�شوي ��ه اىل �أق�صى حد؟ �أي ��ن �سي�ضعنا،

نح ��ن القتل ��ى واملتمردي ��ن ،اخلائف�ي�ن واملنفيني،
يف الأماك ��ن اخلط ��رة �أم يف الأماك ��ن املنقر�ض ��ة؟
يف ال�سج ��ن وغ ��رف التعذيب واملقاب ��ر و�ساحات
احلروب� ،أم يف املحلة القدمية وامل�شاهد الرعوية
و�أن�صاب ح�ضاراتنا املودعة يف الأر�شيف؟.
بالن�سب ��ة لن ��ا ف� ��إن الفن ه ��و �أكرب م ��ن ا�ستعرا�ض
تقاب�ل�ات خارجي ��ة و�أخطر م ��ن �أن يك ��ون ترياق ًا
للذاك ��رة ،ذلك �إذا كان الف ��ن تذكر ًا ،بكل ما ينطوي
علي ��ه ،ف�إن ��ه اي�ض ًا بالق ��در نف�سه حتدي� � ًا يقود اىل
�ان جدي ��دة� .أن الن ��زوع اليوتوبي عند
خل ��ق مع � ٍ
فنانن ��ا ينبغي �أن ال يكون جم ��رد هروب من واقع
�سي ��ئ نحو واقع مرغ ��وب وطيّع لرغب ��ة التكرار،
بل �أن يك ��ون �سبب ًا ال�ست�شراف ماه ��و لي�س بقائم
بعد .ومن وعيه لوجوده بني مكانني ،واالختالف
الظاهر ع ��ن الباطن تت�ش ��كل الأر�ضي ��ة التي يقف
عليها الفن ��ان املنفي� .إنها �أر�ضي ��ة م�ؤقتة ،هي كل
مابق ��ي لنا ،ن�سميها الال مكان مبق ��دار ما تتيح لنا
ر�ؤية تقاطعات ال�سياق ��ات ومبقدار ماتنجينا من
اال�ستع ��ادات الرمزي ��ة للما�ض ��ي حينم ��ا يتح ��ول
احلا�ضر اىل �صفقة خا�سرة.
***
�إن االختي ��ار امل�سبق ملادة معر�ضنا هذا كما ت�ستند
اىل الو�صف �أعاله ،تنطوي على حتدٍ ال ريب فيه.
ذل ��ك بع�ض ما وفره املنفى ،وينبغ ��ي �أن نقر بذلك
�أخري ًا ،قد �سوغته لن ��ا رغباتنا الدفينة ومترداتنا
ال�شقي ��ة .وبع ��د ط ��ول اغ�ت�راب هي�أن ��اه لأنف�سن ��ا
ك�ش ��رط للحرية والتفتح انتهين ��ا اىل املنفى الذي
ه ��و م ��ن �أق�سى حم ��ن احلي ��اة .ه ��ل �إنن ��ا �ضحية
ت�شظي الأحالم الكونية؟.
�إن املنف ��ى ق�ص ��ة التكتم ��ل وكل ما يهمن ��ا الآن هو
�إع�ل�ان ف�صلنا اخلا� ��ص منها كفنان�ي�ن معا�صرين
ولي�س كمح�ت�ريف تذكر و�أ�ساط�ي�ر �سيا�سية .بني
احلا�ض ��ر واملحظور ،ب�ي�ن االنتم ��اء والعدم نريد
�أن نبل ��غ الوط ��ن ع ��ن املنف ��ى واملنفى ع ��ن نف�سه.
لقد جئنا اىل هن ��ا لنك�سر حلبة الغربة والتوا�صل
املقطوع.
***

الرتدد عل ��ى منطقة”ال�س ��اوث بانك”يقدم لزائره
مفاج� ��آت ال تخطر على البال .ق�ص ��ة ذلك املعر�ض
ور�سال ��ة كامل وقتها ظل ��ت حا�ضرة كلما زرت ذلك
املعل ��م الغني بتنوع ن�شاطاته الفنية وال�سينمائية
واالجتماعي ��ة على مدار العام .يف واحدة من تلك
الزي ��ارات وج ��دت لقي ��ة مل �أك ��ن �أتوقعه ��ا يف ذلك
امل ��كان� .إذ ع ��ن طري ��ق امل�صادف ��ة ا�ست ��دار الر�أ�س
ليق ��ع على جمموع ��ة ق�صائ ��د ل�شب ��اب معلقة قرب
ب ��اب مطب ��خ مطع ��م� .ص ��ورت بع�ضها ع�ب�ر جهاز
هاتف ��ي النقال .هالني ما كتب ��ه ال�شاب برايان ثاو
وورا(� ،)1973أمريك ��ي من الو� ��س ،بعد التعرف
على ا�شتغاالته ال�شعري ��ة .ومن حينها ظللت �أردد
تلك الق�صيدة كتعويذة حني �أزور ذلك حتفا ًء ب�إ�سم
كامل.....
من دون ندم
يف يوم ما
قد نع ُ
رث على �صفحةٍ ،
�أو ندندنُ ب�أغنيةٍ ،
�أو ُ
نخط �أثر ًا فني ًا
ال�شروح.
تغنينا عن
ٍ
يف يوم ما
قد يتعلم طف ٌل �أ�سما َء ذلك الغريب
التي �آمن بها حتى قبل يلتقيا.
يف يوم ما
القلب
قد يتذكر ُ
�أخ ًا� ،أخت ًا ،جرمي ًة ،حلظ َة وجدٍ ،
وقائ َع مدينةٍ  ،هايكو من اليابان،
معلم ًا،
ً
�صديقا حتمله يف مقلتيك.
حتى يح ُ
ني ذلك الوقت ،ما هو امل�ؤكد؟
يح � ّ�ل اللي ُل ،ث ��م النه ��ار .القم� � ُر ،ال�شم� � ُ�س ،املط ُر
واملوج.
و�أ�شي ��ا ُء �أخ ��رى ،ق ��د يك ��ون بينه ��ا �ش ��ي ٌء يكتب ��ه
�أحدُهم.
وقد ال يكون...
براين ثاو وورا
� 20آب 2017
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من زمن التوهج

كامل ش��ياع الذي ُفجع املثقفون العراقيون بنبأ اغتياله ببغداد قبل سنوات قليلة،
بق��ي قتلته مجهول�ين إىل اليوم ،مثلام بقي دوره الذي ارتض��اه يف وزارة الثقافة
وإرصاره عىل االستمرار مبنصبه ،أقرب إىل لغز ال ميكن تفسريه .عيل الشوك الذي
تربطه بكامل شياع صداقة وصحبة فكرية ورشاكة يف اهتاممات كثرية ،يكتب عنه
رواي��ة عنوانها”موعد مع املوت”دار املدى .الرواية ال تروي واقعة املوت ،ولكنها
تطرح وجهة نظر الشوك بصاحبه ،وتتخيل حياة ناقصة لشخصية نادرة البوح مثل
شخصية كامل شياع.

عالقتي بكامل شياع
ح���������ن���������ون م����ج����ي����د
غالب ��ا ما تن�ش� ��أ العالق ��ات الإن�ساني ��ة العظيمة من
خالل وم�ض ��ة روحية م�شرتك ��ة ،وغالبا ما تتجلى
يف نظ ��رة العين�ي�ن� ،أو ه ��ذا ما ق ��ادين اىل �صداقة
كامل �شياع ذي العينني النبيلتني.
حدث ذلك م�صادفة يف مبنى جريدة طريق ال�شعب
حي ��ث كنت �أعم ��ل هناك بع ��د التغيري ال ��ذي �أطاح
بنظ ��ام �صدام ح�سني و�أدخ ��ل الأمريكان ،و�إن كان
ذل ��ك ح�صل م�صادف ��ة فلرمبا كان ��ت اللحظات التي
جمعتن ��ا �أول مرة هي �أ�صدق اللحظات يف �صداقة
ق ��در له ��ا �أن تن�ش�أ �أو ه ��ي يف تبا�شريه ��ا ال�صادقة
والنبيل ��ة مع ��ا ،حت ��ى وعدت ��ه حت ��ت �ضغ ��ط هذه
اللحظات بان �أهديه جمموعتي الق�ص�صية”لوحة
فنان”الت ��ي مل يكن م�ضى عل ��ى �صدورها �أكرث من
�سنة �أو �سنتني.
و�إن كنت �أن�سى فلن �أن�سى تداعي كلماته وتراق�ص
نظرات ��ه وهو يتحدث يف لقاء تال عن الق�صة التي
حمل ��ت عن ��وان املجموعة و�إمكاني ��ة الكتابة عنها،
الأم ��ر ال ��ذي جعلن ��ي �أكت�شف مقدمات غ�ي�ر عادية
لثقافة ه ��ذا الرجل املكتنز لي� ��س بثقافة واحدة بل
بثقافات.
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كان ��ت لقاءات ��ي به تتم يف اجلري ��دة ليال �أنا حمرر
ال�صفحة الثقافية فيه ��ا وهو العامل مب�س�ؤولية ما
يف جمل ��ة الثقاف ��ة اجلدي ��دة ...ولأين كنت �أق�ضي
معظم �أيامي ،نهاراتي وليايل ،يف اجلريدة �أ�صبح
متاحا لنا �أن نلتقي كثريا هناك.
كانت غرف ��ة الثقافة اجلديدة غرف ��ة �أنيقة ،ي�شغلها

يف النه ��ار �صديقن ��ا وزميلن ��ا الودود عب ��د االمري
احلبي ��ب قب ��ل ان يتوف ��اه الل ��ه ،وكن ��ت انتق ��ي
اللحظات املنا�سبة لزيارات ��ي الليلية لكامل �شياع،
ف� ��إن ت�أخرت علي ��ه �أو ظن ذلك �أر�س ��ل من يدعوين
�إلي ��ه ،بدا ي�ت�رك كامل �شياع عمل ��ه على احلا�سوب
ليجل�س اىل جنبي منفتحا علي كما لو كان �أخي.
كان يفي� ��ض يف احلديث معي وغالبا ما كنا نتبادل
ال ��ر�أي يف ال�سيا�س ��ة ويف مت ��ون ثقافي ��ة خا�ص ��ة
وعام ��ة ،وكان حميميا ودافئ ��ا و�سعيدا ،حتى و�إن
حت�س ��ه يغالب قلقا ما ،بل �أنك كثريا ما حت�سه كمن
مي�سك بالأ�شياء املتنافرة ب�أ�صابع مرهفة ك�أ�صابع
الفن ��ان ،مل يك ��ن يتوق ��ع �أن �أ�صابع ��ه ذي �ست�سقط
�أ�شياءه يف حلظة ما لأنها حارة �أكرث مما ينبغي.
�صارحني بو�ضعه ال�شخ�صي ،من ذلك حبه ال�شديد
ول ��ده و�شغف ��ه به وبع� ��ض ر�سائله �إلي ��ه وعالقاته
وحبيبات ��ه يف دول �أورب ��ا وحب ��ه الع ��راق و�آماله
في ��ه ،وكلما �أمعنت النظ ��ر يف عينيه وجدت فيهما
�آم ��اال ال حت�صى يف م�ستقبل الع ��راق املفتوح و�إن
على وعد بعيد.
حدثت ��ه ع ��ن �ضرورة جم ��ع كتابات ��ه يف كتاب فهو
به ��ذا ولي�س به وحده ،ذكر يل ان ��ه ال يهوى ذلك..
ق ��ال ذل ��ك �سريع ��ا وك�أن ��ه ال يرغ ��ب اخلو� ��ض يف
املو�ض ��وع �أو ال يريد التوقف عنده ،كان م�شروعه
الثقايف التنويري ق ��د ا�ستحوذ على لبه فان�صرف
ل ��ه ان�صراف ��ا �صوفي ��ا ان�س ��اه املتعلق ��ات احلياتية
الأخرى حتى لو كانت تتعلق بحياته هو نف�سه.

اكت�س ��ب كامل �شياع ب�شخ�صيت ��ه الفريدة ،امل�ساملة
وال ��ودود واملثقفة حب ع ��دد هائل م ��ن النا�س من
�أماك ��ن متعددة وم ��ن م�شارب خمتلف ��ة ،مل يتوقف
عن ��د هوي ��ة �أو لغ ��ة �أو طائف ��ة �أو مذه ��ب ديني �أو
�سيا�س ��ي ،فبفعل عظ ��م �شخ�صيت ��ه اكت�سح كل هذا

و�أبق ��ى اخلال� ��ص النظي ��ف ليتعل ��ق ب ��ه ويتحاور
معه.
عرف ��ت ع ��ددا كب�ي�را م ��ن �شخ�صي ��ات عرفت ��ه توا
ف�أحبت ��ه واحرتمت ��ه ،ومل �أع ��رف �شخ�صا مل يحمل
له املحبة والود.
ي�ؤمن كام ��ل �شياع بالنقطة البي�ض ��اء يف كل قلب،
وان له ��ا مفعوله ��ا حت ��ى ل ��و غمرته ��ا ال�صفح ��ات
ال�سود ،لذلك �أ�ش ��رع ج�سده لهذه النقطة ال�صغرية
الت ��ي قد تكون نائية ،غ�ي�ر مبال مبا قد يكتنفها من
�سواد ،بل �أنه كان ي�شعر ب�أنه قادر على ا�ستدعائها
م ��ن مكمنه ��ا مت ��ى �أراد �أو مت ��ى اقت�ض ��ى الأمر ،مل
ي�ش ��رع كامل �شي ��اع ج�سده للم ��وت ،فج�سد جميل
مث ��ل ج�سده ونف� ��س غنية مثل نف�س ��ه ال ي�ستحقان
مث ��ل هذا امل�صري املبكر للفناء ،ولو كان يفكر بغري
ذل ��ك الحتم ��ى برج ��ال يفتدون ��ه يف الواجب ويف
احلب.
مل ي�ش�أ كامل �شياع �أن يعرتف ب�أن يف قلب �أحد ما،
ولو من ب�ي�ن ماليني النا�س ،فراغ ��ا ا�سود ال تكمن
في ��ه نقطة بي�ضاء ،و�أن هذا القلب املفرغ هو القلب
الوحي ��د القادر على البط� ��ش واالغتيال ،رمبا كان
هذا �ش�أنه وحده بني كثري من الرجال.
كث�ي�ر ه ��و الر�صا� ��ص الظ ��امل وكث�ي�ر ج ��دا عذاب
القتل ��ة ،فال ��دم الربيء ي�ص ��رخ يف �أع ��ايل ال�سماء
و�أعم ��اق الأر� ��ض ....وهنا يف ج ��وف قاتل كامل
�شياع ويف ر�أ�سه ي�صرخ دم كامل �شياع ،ولن يكف
حتى ي�صرعه �إن مل يكن �صرعه.

ما ي�شغ ��ل امل�ؤل ��ف يف العمل مف�صل�ي�ن �أ�سا�سيني:
فك ��رة �إ�ص ��رار البطل على املك ��وث يف العراق رغم
املخاط ��ر والتهدي ��د ،وعالقاته مع امل ��ر�أة� .ستدخل
م ��ن الب ��اب الث ��اين �شخ�صي ��ة ن�سائي ��ة تتك ��رر يف
كل رواي ��ات ال�ش ��وك� ،شه ��رزاد ابنة املفك ��ر ها�شم
املق ��دادي املغ�ت�رب بلن ��دن ،امل ��ر�أة اخلارق ��ة التي
ت�ص ��رع الرجال م ��ن �أول نظرة ،و�سيك ��ون البطل
ريا� ��ض هذه املرة م ��ن بني �ضحاياه ��ا ،ولن ينقذه
منها �سوى عودته �إىل العراق.
يب ��دو يف فعل الإزاحة ه ��ذا بع�ض ن�أي عن م�صرع
مفج ��ع مث ��ل م�ص ��رع كام ��ل ،وع ��ن حي ��اة حافل ��ة
بالقراءات والنقا�شات ،ومتهيبة �أمام فعل الكتابة.
ولكنن ��ا �إن �شئن ��ا ت�أويال ،ف�سنجد م ��ا فعله ال�شوك
ب�شخ�صي ��ة البط ��ل العاطفي ��ة ،حم� ��ض حماول ��ة
ال�ستكمال رغبة انت�سابه �إليه ،حني نرى وجه �شبه
ب�ي�ن �شخ�صية الأب ها�ش ��م املق ��دادي يف الرواية،
وعل ��ي ال�شوك نف�سه ،الذي ح ��اول يف كل رواياته
تخيي ��ل �ص ��ورة م�ؤمثلة للمثق ��ف العراقي املنتمي
اىل امل ��كان االنكلي ��زي رغ ��م ي�ساريت ��ه ،واملفتخ ��ر
بعامل ��ه الأر�ستقراطي .من هن ��ا ت�سري الرواية على
وقع روايات ال�شوك كلها.
فكرة الت�شوي ��ق يف الرواية تدخل من باب احلب،
ورغ ��م ان امل�ؤل ��ف ال ين�س ��ى جملة يكرره ��ا البطل
عل ��ى امتداد الرواية� ،إن امل ��ر�أة يف حياته ال تعني
الكثري ،وه ��ي معلومة �صحيحة مل ��ن يعرف كامل،

غ�ي�ر �أن الإ�صرار عل ��ى توريطه مبجموعة عالقات
ن�سائية ،يل ��وح كما لو كان خ�شب ��ة الإنقاذ لقارىء
يري ��د �أن يجد بع�ض ت�سلي ��ة يف واقعة تراجيدية.
خطاب احل ��ب يف روايات علي ال�ش ��وك ،و�صورة
املر�أة التي جتمع العلم واجلمال اخلارق والتحرر
من القيود ،تلوح كالهاج�س املتكرر حول ال�صورة
املتخيل ��ة ملحبة ال ��ذات و�إجالله ��ا .ولعلها يف هذه
الرواية عك�ست م�سارين للبطل و�ضديده ،فريا�ض
العبي ��دي ،وه ��و اال�س ��م املخ�ت�رغ ل�شي ��اع ،يجعله
العل ��م والق ��راءات واالهتمامات الفني ��ة املت�شعبة
متهيب ��ا �أمام فع ��ل الكتاب ��ة ،وفاقدا الثق ��ة بنف�سه،
وباحث ��ا عنها يف حي ��اة تخ ��دم الآخرين .يف حني
ي�صب ��ح ها�ش ��م املق ��دادي ال ��ذي يج ��د �صورته يف
مر�آة ابنته اخلارقة ،م�ؤمنا بقدرته على النظر �إىل
تل ��ك احلياة املنقو�صة على انها ن ��وع من التماهي
مع”�شعبية”ال يطيقها املثقف الأر�ستقراطي.
تر�شدن ��ا رواية”موع ��د مع امل ��وت”�إىل ان�شغاالت
املثق ��ف العراق ��ي ال�سيا�سية و�أفكاره ح ��ول بلده،
غ�ي�ر انها ُكتبت على نحو ح ��اول فيها امل�ؤلف جمع
�شتات من كام ��ل ،وبينها �أوراق ��ه ال�شخ�صية التي
تفرقت ب�ي�ن ال�سيا�سية والفل�سفة و�ش� ��ؤون �شتى،
ويف مقدماتها ما خط ��ه حول احلداثة وما بعدها.
يف�سر التداخل بني نربات ال تلتقي يف
الأم ��ر الذي ّ
الرواية ،تلك التي تعي�ش خارج الذات االجتماعية،
كال�شذرات الفكرية والفل�سفية ،مع احلوار اليومي
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علي الشوك وموت
كامل شياع
فاطمة المحسن

ال ��ذي تب ��دو
في ��ه عاطف ��ة ح ��ب
الوط ��ن ن�سب ��ة للبط ��ل
حم�ض �إميان ب�سيط وتلقائي.
ي�ص ��ور
فاحل ��وار يف بع ��ده الفك ��ري ّ
البط ��ل وك�أن ��ه يدخ ��ل حفل ��ة تنكري ��ة� ،أو يرت ��دي
اقنعة”ثقافية”عندم ��ا ي�ش ��رح مل ��ن يتح ��دث ع ��ن
و�ض ��ع العراق�”:أنا ال �أ�ؤمن بالكلي ��ات� ..أنا �أ�ؤمن
باجلزئي ��ات ،ورمب ��ا يجعلني هذا االعتق ��اد �ألتقي
م ��ع مفكري ما بع ��د احلداث ��ة» .تنحى ال�س ��رد هنا
ع ��ن م�ساره الأول ،وبدا يحم ��ل ما ميكن ان يدخل
يف �صلب اجلدل بني جيليني خمتلفني من املثقفني
العراقي�ي�ن ،كامل �شي ��اع وعلي ال�ش ��وك .ورغم ان
م�ساح ��ة هذا الط ��رح تبدو �ضئيلة ،غ�ي�ر انها تدلنا
عل ��ى �إ�شكالي ��ة فكري ��ة مهمة .يحاول ال ��راوي عرب
�ص ��وت البطلة �شهرزاد ،مقارب ��ة اجلانب الغام�ض
يف �شخ�صية البطل”:كان ريا�ض يبدو يل متناق�ضا
يف حت�ض� � ّره الثق ��ايف العايل .وحت ��ى يف تفكريه

ال�سيا�سي .ومتخلفا يف ر�ضاه بالوحل العراقي».
وك ��ي ت�ص ��ل �إىل قناع ��ة تر�ضيه ��ا ،ت�ست�أنف”�إنها
الإف ��راط يف قناع ��ات ما بعد احلداثي ��ة .هذا الفكر
م ��ا بعد احلداثي الذي يحاول �أن ي�ضع املجتمعات
املتقدم ��ة واملتخلفة على قدم امل�س ��اواة� ،إمنا يخ ّلد
التخل ��ف� .إنه ��ا فل�سف ��ة دميقراطي ��ة يف ظاهره ��ا،
ولكنه ��ا غري تقدمية يف جوهره ��ا» .من هذا الباب
ميك ��ن ان ن�ستل الرواية من دراما احلب التي بدت
نافلة ،وننقله ��ا اىل ال�شاطىء الث ��اين الذي ي�ش ّكل
ممكن ��ات االختالف يف نرباته ��ا .ولعلنا هنا ن�صل
اىل م�ش ��ارف ما ن�سمي ��ه جانب الرواي ��ة املتحرك،
ف ��كل ما ورد فيها غري ه ��ذا ،يبدو �ساكنا ال يتخطى
البع ��د الب�سي ��ط يف �إبالغه ��ا� .سيك ��ون مبقدورن ��ا
االقرتاب م ��ن حوار يق ��ول في ��ه البطل”�ساعرتف
م ��رة �أخ ��رى ب�أنن ��ي �شيوع ��ي م ��ن ط ��راز م ��ا بعد
حداث ��ي .ذاك لأنني �أ�ؤمن بالتغي�ي�ر .وهذا يعني،
بق ��در تعل ��ق الأم ��ر مبعتقدات ��ي ال�سيا�سي ��ة �أنْ
ال”تاب ��و» .و�سن�صل �إىل تل ��ك النقطة البعيدة التي
تق ��ف عل ��ى ال ��ر�أي املخالف للبط ��ل الآخ ��ر ،ها�شم
املقدادي”احلداثي» ،وه ��و يرف�ض قناعات ما بعد
احلداثة ،النها تناق�ض”العقالنية» .فالعقالنية هنا
تب ��دو بعي ��دة عن مغام ��رة من تلك الت ��ي يخو�ضها
مثقف م�سامل مث ��ل ريا�ض �أو كامل �شياع� ،أو هكذا
تبدو بع�ي�ن ال�س ��ارد و�شخ�صية بطلت ��ه املاكثة يف
ر�ؤى وت�صورات والدها.
ويف كوالي� ��س الرواي ��ة اخللفي ��ة ،يتج�سد مفهوم
الأر�ستقراطية العراقية عن نف�سها ،حيث العقالنية
احلداثية ترمي تلك”االر�ستقراطية”املفرت�ضة يف
ح�ضن الي�سار ،وجتعل من م�آل جتربتها ال�سيا�سية،
وك�أنه ��ا تنط ��وي على عن ��ف خف ��ي يف املوقف من
النا� ��س الب�سطاء .فهم ي�ساري ��ون بحكم قراءاتهم،
�أو ان حداثته ��م جعلته ��م يختارون الي�س ��ار فكرا،
ولكنه ��م مرتفعون ودانديون عل ��ى املكان العراقي
ال ��ذي ينتم ��ي �إليه النا� ��س من خ ��ارج طبقتهم .بل
يحمل ��ون ق ��درا من العن ��ف اخلف ��ي يف خواطرهم
بحكم �إميانهم بالفكرة ال�شمولية”احلداثية”التي
ال متل ��ك الق ��درة عل ��ى اجلمع ب�ي�ن اجل ��زء والكل.
هن ��ا يب ��دو النقا�ش ممتعا ل ��و �أُ�شبع درامي ��ا �أو لو
ا�ستطاعت الرواية �أن ت�أتيه من اجلوانب الت�أويلية
في ��ه .فهناك �أ�سئلة كثرية تتعل ��ق مبفهوم الطبقات
يف العراق� ،أو مراتبية االنتماء االجتماعي ،وهي
مو�ضوعة تدخ ��ل يف �صلب الرواية م ��ع انها بدت
خارجه ��ا .كان الأكرث �أهمية يف العمل ،مقرتحه �أو
�س�ؤاله احلائر عن كيفي ��ة فهم”ثورية”كامل �شياع
امل�س ��امل ال ��ذي يرف�ض تر ّف ��ع املثقف عل ��ى النا�س،
ويخو� ��ض مغام ��رة �شب ��ه انتحاري ��ة ،ويفكر على
طراز”م ��ا بعد حداثي» .لعله ��ا مهمة �صعبة لرواية
ُكتبت على ا�ستعجال ،ويف ظرف نف�سي �ضاغط.

عن جريدة الريا�ض ال�سعودية
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يا كامل شياع
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مخاطبات كامل
شياع قبل قتله

س�����ل�����وى زك����و
ياس��ين ط��ه حاف��ظ

كما رآهما كامل شياع
زه���ي���ر ال��ج��زائ��ري

يا كامل شياع
ايها الشيوعي النبيل
مؤكد ان من قطع عليك طريق
محمد القاسم
مل تكن له سابق معرفة بك
مل تكن هناك عداوة شخصية
بينكام
لعله مل يكن يحس��ن القراءة
والكتابة
يك يقرأ لك
العدد ()4004

السنة الخامسة عشرة

الخميس ( )24آب
2017

8

لكن من ارسله يعرفك جيدا.
لن ننىس ذلك
القاتل والقتيل

�أ�ص ��ك �أ�سن ��اين و�أ�ضغ ��ط الأر�ض
بقدم ��ي و�أن ��ا �أكتب ع ��ن كامل .مرة
�أرى القات ��ل بعينيه وقد جتمد املاء
فيهم ��ا� .أري ��د �أن �أ�ستنب ��ط هوي ��ة
القات ��ل قب ��ل �أن �أغم� ��ض عين ��ي،
وال�س�ؤال الق�صري الب�سيط اجلاهز
بني الأ�سنان  :مل؟
وم ��رة �أرى القتي ��ل بع�ي�ن القات ��ل
وق ��د انعك�س ��ت الده�ش ��ة م ��ن وراء
�شبكة الأ�صاب ��ع ،ورمبا �أ�سمع ذات
ال�س� ��ؤال الق�ص�ي�ر الب�سيط  :مل؟ ثم
�أطل ��ق الر�صا�ص ��ات مث ��ل �أي قاتل
حمرتف  :طاق! طاق!طاق! و�أغادر
امل ��كان على عجل باحث ��ا عن التايل
يف قائمة اليوم.
لق ��د ع ��رف كام ��ل القاتل من ��ذ زمن،
عرفه و�ألفه ونحى الكراهية بينهما
(ق ��د ال يعرفني ،وقد ال يق�صدين �أنا
بال ��ذات ،ولي� ��س بين ��ي وبين ��ه ث�أر
�شخ�صي) .ورمب ��ا مل يعرف القاتل
حتى هوية القتي ��ل و(ذنوبه) ،ومل
يك ��ن �سوى �أداة تنفي ��ذ لتلك القوى

ال�س ��وداء الت ��ي ت ��رى يف املثق ��ف
املتن ��ور ن�ش ��ازا يف دول ��ة طالب ��ان
املتخيلة.
ولكرثة ما ر�أى و�سمع عن تفا�صيل
مقت ��ل الأقرب�ي�ن ،ا�ستح�ض ��ر كام ��ل
دائم ��ا يف خيال ��ه �ص ��ورة املقتلة..
نتحدث مع ��ا عن تفا�صيله ��ا وك�أنها
حدث ��ت فعال وم ��ا نح ��ن الأحياء �إال
�صدف ��ة ،وم ��ا زمنن ��ا ال ��ذي نعي�شه
�إال م ��ن في�ض ال�ص ��دف وامل�ساحات
الفارغة بني قتيل وقتيل.
لق ��د كان ��ت الر�صا�ص ��ة موج ��ودة
�أ�ص�ل�ا� ،ساكنة وب ��اردة يف م�ؤخرة
الدم ��اغ ،ويف تل ��ك العق ��دة الت ��ي
جتم ��ع التهج� ��س والإح�سا� ��س
بالواقعة الآن ،يف منعطف الطريق
ال ��ذي يلي البي ��ت �أو ي�سب ��ق موقع
العمل.
يطي ��ل كام ��ل ه ��ذا الزم ��ن ال�صدفة
بالتنق ��ل ب�ي�ن بي ��وت عدي ��دة داخل
منف ��ى �آخ ��ر ال مكان ثاب ��ت فيه ،هو

الوط ��ن .و من هذه الثغرات ي�صنع
كامل زمن احلي ��اة ويتوا�صل معها
منكبا على العمل م�ستعينا مب�شاهد
احلياة العادية.
وم ��ن ركن خفي يت�سل ��ل القاتل بني
ت�ضاري�س احلي ��اة ال�سوية مراوغا
با�سم ��ا ،فال�ضحي ��ة �أمام ��ه دائم ��ا،
عاري ��ة غافل ��ة .وحت ��ى ل ��و زاغ ��ت
عيناه ��ا بحث ��ا عن ��ه� ،سيت�صنع هو
الغفل ��ة بينما ي�ض ��ع الر�صا�صة يف
بيت الن ��ار متحكما بالوقت واملكان
وامل�شهد .يعرف كامل قاتله ويعرف
املقتل ��ة ،وم ��ع ذلك يبق ��ى حماججا
نا�صحي ��ه ،بانه م ��درك متام ��ا بانه
ل ��ن ي�صن ��ع املعج ��زات ،لكن ��ه يريد
�أن يعي�ش التجرب ��ة حتى تخومها،
ويري بعينيه كيف يت�شكل التاريخ
هنا على �أر�ض العراق الوعرة ،من
كل هذه ال�ص ��دف الغبية والعظيمة
وامل�ؤمل ��ة� .س�ي�رى ه ��ذا الت�ش ��كل
ويق ��ر�أه كما كت ��اب ح ��ي ،ويت�شكل
منه وي�شكله .ورمبا �أ�ضاف مبقتله
نقطة ف�صل يف فقرات هذا الكتاب.

ُ
طريق حمم ��دٍ  /القا�سم
ميت� � ّد يف غور اجلحي ��م
املفرو�ش
ِ
ُ
باجلثث القدميةِ ،
وال�سيوف �سفيه ًة م ّرتْ
ت�شـق طريقها للقتلِ ،
َ
�سقائف
ري
لكن
ٍ
الطريق الآن خالٍ  ،لي�س غ ُ
أكيا�س رملٍ ،
للجند قابعة وراء حجارةٍ ِ � ،
لي�س غري ال�شاحنات ت�صيح من عبءِ وحمّى،
لل�شم�س
غري �أكدا�س العوائلِ حُ ّم َلتْ مك�شوف ًة
ِ
ّ
تخت�ض كي ت�صل الظاللْ.
يف �أ�سمالها
الطريق يُخيف .تلك حرا�شف قفتَّْ
وج ُه
ِ
و�أح ٌ
ـداق وراء لثامهـا.
َ
لت�سلخها.
تتوعّد الآتني ت�ستجلي حقائ َقهم
ُ
تك�شف ،ال تريد الك�شفَ،
وال�شم�س بعد الظهر
تلك جرمي ٌة ت�أتي”.ملاذا اخلوف؟ُ
هل وحدي �أ�سريُ؟ و�إن �أتى ماذا �س�أفع ُل؟
ال �سبيل �سـوى هذا الطري ْـق»
ِ�ص َر خو َفهُ ،كي ينتئي من وح�شةٍ ،
ولكي ُيق ّ
يلهو بذكرى:
ذلك املقهى الظليل ،هناك قهو ُت ُه وعامل ٌة
مع االكواب ب�سم ُتها الق�صرية ،غادرت .تلك
ّ
اجللي�س ��ة عذب� � ٌة ...ورذاذ بلجي ��كا تعل ��ق
بالزجاج..
ْ
يتذ ّك ُر الزمنَ الذي ا�سرت�ضـاه يوم ًا:
تلك توقظه بنظرتها وتر�شف ك� َأ�سها لتعو َد
ملحتْ ظال َل ك�آبةٍ
ترمقه ب�أخرى ..هل ترى َ
متنح ُه
وجههِ ؟ اترى ا�سرتاحت فهي ُ
يف ِ
ابت�سام ًا ثم ترتكه ليُكم َل ق�ص ًة يف الر� ِأ�س؟
لنف�سهِ ولبيتِهِ ،
بادلها ابت�سام ًا ثم عاد ِ
ال�صباح.
ولفكرةٍ ظلت تدور بر� ِأ�سهِ منذ
ْ
ـاب طري َق ُه
ل ّـف ال�ضب ُ
ٌ
هل �صدف ًة هذا ال�صباح حمامة يف الباب؟
علي �أن �أم�ضي»..
ح ّد َثها كما ي�أ�سى ”:يع ّز َّ
ك�أنْ قالت له �شكر ًا وطارتْ
وهو �أكمـ َل در َبـهُ..
ُ
ه ��ذا الطري � ُ�ق يخيف� �هْ .وال�شاحن ��اتُ ت�ض � ُّ�ج
راك�ض ًة:
ّ
أمواج
«تو ّق ْف ايها الرجل املهذ ُب! لي�ست ال َ
ُ
طريق
هذي ،ال املطارات الكبري َة ..ذا
ي�شب
حممدٍ  /القا�سم املزروع موت ًا وال�شواظ ُّ
فوق الوجهِ »...
ما عاد احلديث ي�س ُّر �سام َعهُ.
تت�صادم الكلمات فوق لهاتِهِ وحدي ُث ُه
قل ٌِق ك�أنْ �سينعطف انعطاف َت ُه الأخريه!

تغيب
وك�أنْ ر�أى من ذلك املقهى الوجو َه ُ
َ
اخلريفي املُ َذهّ َب
والورق
َّ
ـاح الليـلِ ،...
تكن�س ُه ري ُ
راح ُ
ذاك الظ ُّل ي�شب ُههُ ،يحاول �أن َّ
يفك يديهِ ،
الرياح...
�أن ين�س َّل من �شرك
ْ
ّ
لو كان يهد�أ �ساع ًة ،يت�أمل الغ�صنَ الذي
القا�سم
ا�سرتخ ��ى وينج ��و من طري ��ق حمم ��دٍ /
ِ
ِّ
املكتظ
نريان ًا وخوفاً،
يلم ��ع الإ�سفلتُ مغ�س ��و ًال بنار ال�شم� ��س ترك�ض
فوقه العجالت
ْ
ت�ستغيث على �سوادْ.
�سود ًا
ُ
اخلوف والبنزين ي�شتعالن فيها .ليت هذا
ال�شارعَ ”امل�سكونَ ”حت�س ُم ُه نهايتهُ ،فيم�ضي
ناعم ًا
يرتاح...
ُ
هل ع َْـو ٌد لغرفتِـهِ
ونافذةٍ حتاذ ُر �أن ُتطِ َّل ،حيا�ؤها حل ٌو
َ
ٌ
يهديك بع�ض �شذاهُ،
و�شارعُها
�صديق وادعٌ
َ
ٌ
�أو� ،إن �شاءَّ ،
نث عليك ..ذلك عامل!..
كان النها ُر هناك ّ
النهار
غ�ض ًا ناعم ًا ،ك ُّل
ِ
َ
هناك ي�صلح ل ّلقاءِ (كما النها ُر هنا)..
منك�سـر..
وي�ضحـك �شب َه
ِ
«كم تبعد الأ�ضوا ُء عن بيتي؟ تركتُ �سالمتي
الروح ،ماذا تنف ُع
وكتابتي وتركتُ بع�ض
ِ
الأف ��كا ُر ح�ي�ن �أم ��وتُ �س ��وف مت ��وتُ  ..ه ��ل هي
هكذا؟
دعْها ،احلقيقة مـر ٌة»...
ق ��د كان ي�س�أل ثم يخت ��ار الإجابة غيـ َر ما تر�ضاه
روحُ هُ،
ثـم يُكمـِ ُل:
«يف العراق َ
هناك كانت �أوّ ُل ال َّلع َِب الربيئةِ »،..
ً
يف العراق هناك �أول َع راجفا �أوىل
�سجائرهِ
ِ
ليهج َرهـا �إىل �أبـدٍ ..
َ
أوراق ي�أخذهـ ��ا ليق ��ر�أ ذلك املمنوعَ
تـذك� � َّر �أول ال ِ
�سـ ّر ًا،
وحدَه يف الليل يقر�ؤها ..تذ ّك َر ذاكَ
وان�سابَتْ على الأيام ب�سم ُتهُ..
ّ
العمر والوجهِ املغطى
قد ت�ستطيع ،وبعد هذا ِ
يف ظـاللٍ مـرةٍ ،
�أن تلتق ��ي �أيا َم � َ�ك االوىل و�أن ترق ��ى ت�ل� ً
اال م ��ن
تراب،
ٍ
ت�ستطيع ت ��رى النخيل الياب�س ��ات كما ترى تلك
العوا�ص َم
وهي المع ٌة ملوّ ن ٌة ،تراها النا�صري َة مثل

املخازن
روما ،كنتَ حتلم ،والفواتنَ يف
ِ
واملطاعم ،كنت حتل ُم ..هل �أقول حقيق ًة؟
«هَ ْـب انني �أبدلتُ �أفكاري ،فماذا؟
�ضج� � ٌة وحقيب� � ٌة �أخ ��رى بدي� � َل
يف املحط ��ة ّ
حقيبتي»..
يا �أيها الرجل ا�ستعد افكا َرك االوىل� ،ستبقى
وتذهب .امنا هذا الكتاب
هذه االحزان ت�أتينا
ُ
يظل رهْ ن ًا يف يديك كما اجلرمية رهن ايديهم،
ك�س ٌر ،قلتَ للدنيا
وتبقى كلما �أ�شجاك ْ
والنا�س..
ال�سالم ،عزيز ًة تبقى احليا ُة نبا ُتها
ُ
ال�سحاب،
كنتَ تقول”ك ُّل �سقيفةٍ �صن ٌو لناطحة
ِ
لهذه ولتلك هذي الوردة احلمراءُ ،للدنيا
أرواح لي�س لهم:
النظيفة ِ هذه ال ُ
ري الن�شيـدِ مقدّ�س ًا يف الليلِ ،
غ ُ
غري هديـة الدم يف النهـا ْر.
ف� ��إذا م�ضوا ،عفوَ احلياة �إذا انتهى فيها وعان َقها
احلبيب
ْ
يهوون مثل مالئـكٍ مل�صيـرهم
كال�ضـوء فـي الظلمـات طائـرهم يغـي ْـب»...
�أ�صغي �إليهِ مو ِدّع ًا �أو حامل ًا ي�أ�سى على الدنيا
ويلتق ��ط الإ�ش ��ار َة مث ��ل منتظ � ٍ�ر ،يحدّثن ��ي
كعا�شقها:
«الق�صيدة حلو ٌة يف ملحق الأ�سبوع”..قا َل
حماو ًال َ
ك�شف املُ َخ َّب�أِ ،قال يل :
َ
هذا النهار حميرّ ٌ �أخ�شى هوام�شهُ،
ك�أنَّ �سحابـ ًة ت�أتـي،
ك�أن بروك�س� � َل املحلول ��ة الأغ�ص ��ان تغ ��رق يف
الظهريةِ »..
قا َل وال�سيارةِ البي�ضاء ترك�ض يف طريق
املـوت كـي ت�ص َل احليـاه.
ق ْل للحياة حم ّب َة ال�سري البطيء ،فتلك ُم
ال�سيارة البي�ضـاء واقفـ ُة
وهناك كامل ر� ُأ�س ُه ا ّتك�أتْ على يمُ ناهُ.
هل ما زال يحزن للحياةِ وما يزال مفك ّرا؟ً
حل ٌم طريٌّ ما َل من�سكب ًا ،نبات ّ
الظل،
ر�صا�صهم،
يف كفينّ ناعمتني حاو َل �أن ي�ص َّد
َ
الندي وللكتابه!
كفني ناعمتني للور ِد ِ ّ
هـذي النهايـ ُة.
ُ
َ
ً
قلب �سرية م�سروق� �ة الأوراق،
�صامت ًا وح ��دي �أ ُ
�أذكر قو َلهُ:
«لوعدتُ  ،ر َبتما �س�ألقاها ،فقد ت�أتي
مبك� � ّر ًة اىل املقه ��ى (وق ��د ي�أت ��ي الر�صا� � ُ�ص
مب ّكر ًا)..
لكن ق�ص َتها الغريب َة مث ُل ق�صتنا ُت�ض ِ ّللُ،

ع َّلها �شاءتْ تقو ُل ومل تقـ ْل
َ
ولعلها �سمعتْ باين �سوف �أرحل للعراق ،لعّلها.
ٌ
خائف:
هل كان يوحي الوج ُه يف �شيءٍ ؟ ك�أين
اين ر�أيتْ على الطريق كتاب ًة
لـم تت ِـ�ض ْح
لكنها ،وكما فهمتُ  ،تقـو ُل :
“تتبعني!»
يا �أيها الرج ُل ابت�أَ ْ�سنا ح َّد �أن نبكي،
فذاك املنجل املرفوعُ يح�صد من رقاب ذويهِ
يُطِ عِ ُم غول َة التاريخ ع َّل ال�شم�س ت�أتي وهي
تهرب ،..ع ّلهم َي ِ�صلونَ  ،حتى جاءهم خبرَ ُ
ُ
أرب
ليوقف دور ًة للأر�ض  :ان قالع َ م� َ
ك َّلها َ
�سقطتْ وان الف�أر ملت ٌّذ بـ”ر�أ�س املالِ »،..
ال �أحـ ٌد
�ساقني،
�أفتى بر� ٍأي .كل �شيء كان مي�شي دون
ِ
ُ
احلقائق لي�س ما ندري ..وكام ُل ال َذ
التوديع
بالك�أ�س الأخرية .قام دون عبارة
ِ
ظلتْ ب�سم ٌة مك�سورة للن�ص ِـف،
ـوي،
ظل الكوب فوق ال�شر�شف املط ِ ّ
ظل ��ت يف الف ��راغ ق�صي ��د ُة املوت ��ى ...رجع ��تُ
كنازح ٍ
ال بيتَ ي�ؤويهِ �أه ّز بنخلة ما َتتْ
وت�سقط فوقي الأ�سماءُ ،هل � َأح ٌد
يتذكر املوتى؟ �أي�سخ ُر انهم ماتوا على �أملٍ
�أيبكي انهم خ�سروا؟
الآن ق�ص ُة”كامـل”اكتم َلـتْ :
�سيـارة بي�ضـا ُء واقفـ ٌة
وكام ُل ميّـتٌ فيهـا –
ُ
احليا ُة ،جمالُهـا ،الأف ��كار وال�شجنُ النبيل وذلك
الفجـ ُر
احلري ��ريُّ  ،ال�ش ��وارعُ � ،أوّ ُل العرب ��ات� ،آخ ُره ��ا،
املخازن،
زحم� � ُة الأ�سـ ��واق� ،أوال ُد املدار� ��س يف ال�صب ��اح
ونفحـ ُة
ُ
ُ
ْ
ال�شـ ��اي املبكِ � ِ ّ�ر ،لف َح� �ة الأف ��ران والعم ��ال نحـو
البا�ص،
كي
مبنى احل ��زب وال�صحف ُ التي ت�أتي �صباح ًا َ
نقلبّـها
 ...احلي ��اة جميلـ� � ٌة ظل ��ت لي�شهدهـ ��ا �سـ ��وا ُه ثم
يغيـب،
يرت ُكهـا لي�شهدهـا �سـواه ثـم يغيـب ،يرتكـهـا،
احلياة جميلة وعظيمة جتري �إىل �أملٍ
ْ
الطريق
وهناك يف و�سـط
�سيـارة بي�ضـاء واقفـ ٌة!
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من زمن التوهج

ص������������ادق ال������ب���ل��ادي

من زمن التوهج

دعوة لجمع
رسائل الشهيد

ومن الحب ما قتل ..يا صديقي
اس��تأذن املفك��ر بره��ان غلي��ون يف اس��تعارة عن��وان كتابه”اغتي��ال
العقل”كمدخل الستذكار املغدور الشهيد كامل شياع وان كان موضوعه
محنة الثقافة العربية ،إال أن محاور عديدة فيه تلقي الضوء عىل أس��باب
اغتيال العقل واستهداف رموزه عرب التاريخ ،ويف جميع مراحله.
إن استحضار أس�ماء ضحايا الفكر
يبني كيف أن محنة الثقافة ليس��ت
إال مظه��را ملحن��ة أعم وأش��مل،
وأزمة”عق��ل”دون ش��ك متع��ددة
الجوانب تتمث��ل باختصار متواضع
بتبن��ي املفكري��ن ال��رأي املخالف
الس��ائد يف عرصهم ،وهو جوهر
ال�صراع م��ع عقلي��ة االس��تبداد
والتخلف والظالم التي اغتالت عبد
الله بن املقفع ،والحالج ،وحسني
م��روة ،ومه��دي عام��ل ،وكام��ل
شياع،
ج������م������ال ال����ع����ت����اب����ي
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جرت العادة �أن ن�ستذك ��ر �أحبّتنا يوم وفاتهم ،فهو
ي ��وم غيابه ��م عنا ،ي ��وم اللوع ��ة والأوج ��اع ،يوم
احل ��زن على الف ��راق دون وداع ،خا�صة من تتمنى
�أن تك ��ون �أن ��ت ب ��دال من ��ه� ،أن تروح �أنت ف ��دىً له،
ولي� ��س �أن يودع ��ك �أنت �صف ُو احلي ��اة فح�سب وال
تودعه.لك ��ن يف الدني ��ا بع� ��ض من ي�أب ��ى الرحيل،
ب ��ل ال ي ��دع للرحيل ف�سح ��ة �أن ي�أخذه مع ��ه و�إليه.
من ه� ��ؤالء ،وهم قلة ،الفقيد كام ��ل �شياع ،وما يف
هذا ريب.
خم� ��س �سن ��وات تق�ت�رب عل ��ى نهايته ��ا من ��ذ �أن
التقيت ��ه يف برل�ي�ن ب�شه ��ر قب ��ل �أن يوق ��ف القتل ��ة
م ��ن الظالميني قلب ��ه عن اخلفقان ،وي ��ردوه بكامت
ال�ص ��وت قتيال .ب�ضع �ساع ��ات نتبادل احلديث عن
الهم الأوح ��د  :العراق ودوراحل ��زب املُفتقد .نقر�أ
مع ًا مقول ��ة مارك�س باقية منقو�ش ��ة على مدرجات
جامع ��ة هومبولدت حتى بع ��د �سقوط جدار برلني
”:ق ��ام الفال�سفة حلد الآن بتف�س�ي�ر العامل تفا�سري
خمتلف ��ة ،املطل ��وب تغي�ي�ره» ،ودون �أن يهت ��م
باخل ��وف من يوم القيامة التي م ��ا كان يعتقد بها،
كان يعم ��ل �أن يك ��ون ب�ي�ن ال�ساع�ي�ن �إىل التغي�ي�ر،
يري ��د �أن ينف ��ع النا� ��س بعلم ��ه ،دون خ�شي ��ة ي ��وم
القيام ��ة ،ي ��وم يكون الع� �المِ الذي مل ينف ��ع النا�س
بعلم ��ه �أ�ش ��د النا�س عذاب ��ا ،ح�سبما ق ��ال الغزايل،
منبها الغافلني من الفال�سفة واملثقفني الذين همهم
حت�صي ��ل العل ��م دون االلتف ��ات �إىل العمل من �أجل
التغي�ي�ر .فق ��د كان كام ��ل ككل ال�شيوعي�ي�ن الذين
انتموا للحزب وهم مدرك ��ون �أن هذا االنتماء”لن
يوف ��ر مكا�سب مادية �أو وعودا �أخروية” ،كما جاء
يف ق ��رار حمكم ��ة ب ��داءة الك ��رادة /بغ ��داد الرقم
/762ب 2012/يف  2012/4/15وج ��اء وق ��ت
كان ال�شيوع ��ي ال ��ذي م ��ا زال حيا يعلم ان ��ه �شهيد
يف �إج ��ازة .وجاهل ذاك الذي يظن �أن ال�شيوعيني
وحدهم ال يعتقدون ،فالدهريون كثريون .من �أدلة
ذل ��ك كتاب ال�سي ��د جمال الدين الأفغ ��اين”يف الرد
عل ��ى الدهري�ي�ن ال�ص ��ادر ع ��ام  .1908وكان كامل
اجلادرجي ،ال�شخ�صية الوطنية الدميقراطية
واحدا من �أولئك ،الذين كانوا ال يعتقدون.

قتل ��ة كام ��ل ب ��كامت ال�صوت كان ��وا يري ��دون وقف
ت�أث�ي�ره يف نق ��ل الوعي التنوي ��ري والتعبوي يف
�صف ��وف املثقف�ي�ن ،كان ��وا ال يريدون ��ه �أن يبق ��ى
�أمثول ��ة ي�س�ي�ر �آخ ��رون مثل ��ه يف الإ�ص ��رار عل ��ى
ال�سعي لل�سري على منهاج ��ه ،والتحلي ببع�ض من
خ�صال ��ه و�سجاي ��اه ،والق ��درة عل ��ى التخل�ص من
�ش ��راك الف�ساد ،والبقاء نزيه ��ا يف غابة الفا�سدين،
وال�سالمة من ال�سقوط يف م�ستنقعهم.
يظ ��ل اال�ستمرار يف املطالب ��ة بالك�شف عن اجلناة
ومعاقبته ��م واح ��دا م ��ن امله ��ام التي �أخذه ��ا على
عاتقه ��م الذي ��ن �أعلنوا ع ��ن ت�أ�سي� ��س مر�صد كامل
ال�شياع� .إ�ضافة �إىل مهمة جمع ما كتبه من مقاالت
عدي ��دة يف �صحف و جم�ل�ات كثرية خالل �سنوات
املنفى و ال�سنوات اخلم�سة يف عراق بعد االحتالل
وانهيار البعث الفا�شي.
“كامل �شياع مل يطبع كتاب ًا .هو نف�سه ،كان كتاب ًا
متنق ًال”كم ��ا ق ��ال عن ��ه �سع ��دي يو�س ��ف ،املن ��اوئ
لالحت�ل�ال ومل ��ا بعد االحت�ل�ال ،عل ��ى طريقته .لكن
�آخ ��ر فع ��ل ق ��ام ب ��ه كام ��ل كان الط ��واف يف �شارع
املتنب ��ي و �ش ��راء بع� ��ض الكت ��ب ،التي رمب ��ا كان
يت�صفح واحدا منها عندما انهالت عليه ر�صا�صات
كامت ال�صوت.
نعم لقد �أراد الظالميون� ،أعداء احلياة ،واخلائفون
حتى من �سماع كلمة ثقافة� ،إ�سكات �صوته و�إخماد
فكره.لق ��د رح ��ل �إىل ع ��امل اخلل ��ود دون �أن ميتلك
ح�ساب ��ا م�صرفي ��ا و ال قطع ��ة �أر�ض ،رغ ��م ق�ضائه
ال�سن ��وات اخلم�س ��ة يف بل ��د الف�س ��اد ،ال ��ذي َف َّرخ
املليونريي ��ة يف كل م ��كان .لكنه ظ ��ل حري�صا على
�أال تزل به قدم .ا�ستطاع القتلة �أن ي�سكتوا �صوته،
و�أن ي ��وارى ج�س ��ده ولكنه ��م مل ول ��ن ي�ستطيعوا
�أن يوقف ��وا �أف ��كاره عن الت�أث�ي�ر يف تعميق الوعي
وتعبئة النا�س يف �سبي ��ل دولة مدنية دميقراطية،
م�ساملة .كما كان ه ��و م�ساملا ،وكارها لل�سالح ،كان
ال يقبل �أن يتمنطق ال�سالح حتى للدفاع عن نف�سه،
الت ��ي كان يعلم �أنها معر�ضة كل حلظة �إىل اخلطر.
املنط ��ق كان �أدات ��ه املف�ضل ��ة ،و كان منفتح ��ا عل ��ى
الآخرين مهما اختلفوا معه يف الر�أي.

كتب يف بداية عودته �إىل العراق من املنفى :
“�أعل� � ُم �أننِي َق� � ْد � ُ
أكون هَ دَف ًا ِل َقتل ��ةٍ ال �أع ِْر ُف ُه ْم وال
ً
ِّ
َّ
� ُأظ ُّن ُه� � ْم يَبغ ��ونَ ث� ��أر ًا �شخ�صي� �ا مني ،وَ �أعل� � ُم �أنني
�أخ�ش ��ى بغريزت ��ي الإن�سان ّي ��ة َ
�وت ِح َ
ني
حلظ� � َة امل � ِ
الط ِري َق ��ةِ َ
َت�أتِي ِب َ
غم ذلِك
ال�شنيعةِ التي َت�أتِي ِبهاِ ،ب ُر ِ
ُ
َّ
قدار م ��ا َي َت َعلق الأم ُر بمِ �صريي ال�شخ�صي
ُكله وبمِ ِ
ً
ً
َ
ف�سي مُط َمئن� �ا عادة لأنِني ِح�ي َ�ن وَ طئتُ هذا
�أَ ِج� � ُد َن ِ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ال َب َل� � َد احلزينَ �َ ،سلم ��تُ ن ِ
كم الق� �د َِر ِبقناعةٍ
ف�سي لحِ ِ
وَ ر�ضا».
و لك ��ن خ ��اب و �سيخي ��ب م ��ا �أراده القتل ��ة .ف� ��أول
كت ��اب لكام ��ل �ص ��در الع ��ام املا�ضي”اليوتوبي ��ا
معي ��ارا نقديا”ع ��ن دار امل ��دى ،ترجم ��ة �سهي ��ل
جن ��م ،ومراجع ��ة د� .ص�ل�اح نيازي ،وه ��و ترجمة
لأطروحت ��ه لنيل �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر يف الفل�سفة،
وق ��د �سب ��ق �أن ترجم ��تُ مقدم ��ة الأطروح ��ة ع ��ام
 ،2010بعنوان”الطوب ��ى كنقد”و ُن�ش ��رت يف
جري ��دة الع ��امل البغدادي ��ة ي ��وم ،2010/2/7
مبنا�سب ��ة ذك ��رى مي�ل�اده ال�ساد�س ��ة واخلم�س�ي�ن،
وا�ستخدم ��تُ يف الرتجم ��ة طوبى ب ��دل يوتوبيا،
التي ما زال الكثريون
مييل ��ون �إليه ��ا ،ولكن ��ي ترجمته ��ا رغ ��م ذل ��ك يف
مقدم ��ة كام ��ل طوبى،كم ��ا كن ��ت �أترجمه ��ا من ��ذ
زم ��ن ،ا�ستن ��ادا �إىل �أن ��ه �شخ�صي ��ا اقتن ��ع الحق ��ا
ب�ص ��واب ترجم ��ة طوب ��ى فا�ستعمله ��ا يف مقالت ��ه
ع ��ن �إ�سرائي ��ل بالق ��ول”و�إذا ح�ص ��ل �أن انه ��ارت
ه ��ذه الدولة[�إ�سرائي ��ل ] يف ال�ص ��راع ال ��ذي �أيقظ
ع�صبيات املا�ض ��ي و�شحذ نزعات �أ�صولية متزمتة
من الطرفني ،ف�ستكون التجربة الطوباوية الأوىل
يف الع�صر احلدي ��ث التي تنهار من اخلارج .قبلها
انهارت طوبى اال�شرتاكية ال�سوفيتية من الداخل
رغ ��م ال ��دور ال�ضاغ ��ط للعوام ��ل اخلارجي ��ة،”.
كم ��ا ا�ستعمله ��ا يف مقال ��ة ع ��ن احل ��ادي ع�ش ��ر من
�سيبتمرب”وه ��ذا خي ��ار عمل ��ي وطوب ��اوي معا”.
وم ��ع الأ�سف مل يراع املرتج ��م والكاتب ما �أخذ به
الفقيد كامل �شياع نف�سه لطوبى بدل يوتوبيا.
وحتل الي ��وم الذكرى التا�سع ��ة واخلم�سون مليالد
فقيدنا كامل �شياع ،ونريد لأفكاره �أن تبقى حملقة،

جاذبة �إليها �أنا�سا جددا ،ومن ال�شباب خا�صة ،وما
نود �أن يظل �صدور ترجمة الأطروحة يتيما ،فثمة
�اع �إىل جم ��ع مقاالت ��ه املن�ش ��ورة يف ع ��دد من
م�س � ٍ
املج�ل�ات ال�ص ��ادرة يف الع ��راق و يف املن ��ايف قبل
االحتالل وبعد ال�سقوط.
وم ��ن املعروف �أن الفقيد كامل �شياع �إ�ضافة �إىل ما
ن�ش ��ره يف ال�صحف و املجالت ترا�سل مع كثري من
�أ�صدقائ ��ه و معارفه ورفاقه عرب الر�سائل الربيدية
والإليكرتونية
تناول فيها خمتلف املوا�ضيع مبنا�سبات متباينة،
وكان يكتبه ��ا بروحي ��ة مقاالت ��ه ،بعم ��ق و بدق ��ة،
مب�س�ؤولية املثقف الع�ضوي ،وبتوا�ضعه ،وحرام
بل جرمي ��ة �أن تظل تلك الر�سائ ��ل حبي�سة الأدراج
ال�شخ�صية� ،أو �أن ت�ضيع و يقر�ضها الن�سيان.
وم ��ن �أج ��ل جمعه ��ا و حفظها وم ��ن ث ��م �إ�صدارها
بكتاب �أنا�شد جميع من ترا�سل مع الفقيد كامل وما
زال يحتف ��ظ بر�سالة منه� ،أو يع ��رف �أحدا يحتفظ
بر�سال ��ة من كامل �أن ير�سل �إىل عنواين ن�سخة من
الر�سال ��ة ،من �أج ��ل �إ�صدارها يف كت ��اب ،ويف هذا
بع�ض الوفاء لفقيدن ��ا ،و�شكل من �أ�شكال التكرمي.
و�إن خ�ي�ر تك ��رمي لكام ��ل يك ��ون ال باالكتف ��اء فقط
بكلمات الرث ��اء التي قيلت وتقال بحق ��ه ،والإيفاء
بااللتزام ��ات الت ��ي �أخذه ��ا املثقفون عل ��ى �أنف�سهم
عندم ��ا �أعلن ��وا بيان”مر�صد كام ��ل �شياع”،بل �إن
خري تكرمي للفقيد الغايل كامل �شياع هو الإ�صرار
يف ال�سعي لل�سري عل ��ى منهاجه ،والتحلي ببع�ض
م ��ن خ�صاله و�سجاياه ،والقدرة على التخل�ص من
�ش ��راك الف�ساد ،والبقاء نزيه ��ا يف غابة الفا�سدين،
و اال�ستم ��رار يف املطالب ��ة بالك�ش ��ف ع ��ن اجلن ��اة
ومعاقبتهم.
ذك ��رى كام ��ل �ستك ��ون يف كل فعل يفعل ��ه الأخيار
لبل ��وغ الغد الأف�ض ��ل ،وهذه م�س�ي�رة طويلة ،لكن
طوله ��ا ال ي�ص ��ح عليه ما قال ��ه اجلواه ��ري من �أن
ط ��ول م�س�ي�رة ملل ،فه ��ي ال تث�ي�ر املل ��ل والي�أ�س،
ب ��ل ت�ستنه� ��ض العزائم .فه ��ذه امل�س�ي�رة التي كان
لكامل �شوط فيها تبع ��ث الفرح وال�سرور يف روح
الإن�سان.

فاملجتمع الرببري كما يقول غليون يعي�ش بدون
مقايي� ��س� ،أي ب ��دون قواع ��د معقول ��ة ومنظم ��ة،
�س ��واء �أكانت مقايي�س روحي ��ة �أم عقلية �أم مادية،
ومقيا�سه الوحي ��د هو القوة املجردة� ،أي البط�ش،
وحترك ��ه غريزة الت�سلط �أو اخل ��وف� ،أو العدوان
بدي�ل�ا للمب ��اراة يف الإب ��داع واالجن ��از واملواهب
العقلي ��ة ،وتتحكم به ،نف�سي ��ا وواقعيا ،الي�ستطيع
واليع ��رف ال�سيط ��رة عليها ،فيخرجه ��ا يف �صورة
م�ؤام ��رة فردي ��ة� ،أو ع�شائري ��ة� ،أو طائفي ��ة� ،أو
�سيا�سي ��ة� ،إن �إدراك هذه املعطي ��ات ،تعطي الدليل
ملعرف ��ة �أ�سب ��اب اغتيال”كام ��ل �شياع”كظاه ��رة
ثقافي ��ة ،ومنوذج فكري حر ،فالفع ��ل الإجرامي مل
ي�ستهدف”�شياع”كا�س ��م� ،أو كم�س� ��ؤول يف وزارة
الثقاف ��ة  -وان كانت قوى الظ�ل�ام �ستكون �سعيدة
يف مغ ��ادرة كامل موقعه  -ب ��ل هو يتعدى ذلك �إىل
فع ��ل الإزاحة� ،إزاحة النم ��اذج احلداثوية وفكرها
التنوي ��ري م ��ن ان يكون له ��ا دور م�ؤثر وفاعل يف
عملية التغيري ،لو يف عملية التحويالت ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية.
ان ه ��ذه الق ��وى متار� ��س (العدوان) وه ��و �سلوك
مري�ض و�شاذ مالزم ملنهجها ،وتركيبتها االجتماعية
والنف�سي ��ة والثقافية ،انه متكرر وهائم ،وطليق ال
حدود له ،ميار�سه الف ��رد ،واجلماعات ،وال�سلطة،
بدواف ��ع �شت ��ى ،منها اخل ��وف والقل ��ق والتملك..
وحتديدا م ��ع ما يتعار� ��ض فكري ��ا واقت�صاديا مع
م�صالح تلك القوى ..التي متتلك ادوات الت�صفيات
اجل�سدية.
�إن منظوم ��ة ا�ستبدادي ��ة ميتد تاري ��خ ت�شكيلها يف
الع ��راق �إىل بدايات القرن الع�شرين مازالت قادرة
عل ��ى جتدي ��د نف�سه ��ا واخل ��روج علين ��ا ب�أمرا�ض
جدي ��دة ،ه ��ي ذاته ��ا التي متار� ��س القت ��ل باغتيال
العقل ،وعوامل ت�شكيل املنظومة جتذرت يف حياة

العراقي�ي�ن وتغلغل ��ت يف ن�سيج ثقافاته ��م ،مازلنا
نرزح حت ��ت وط�أتها ،ون�س�ي�ر يف دياجري ظلمتها،
وان تغ�ي�ر ال ��زي ال ��ذي ترتدي ��ه� ،سنظ ��ل نع ��اين
�سطوتها الفكري ��ة وال�سيا�سية واالجتماعية� ،إذ مل
يعد الإن�سان يف هذا الع�صر �أ�سريا لأفكار ال�ضالل
واالنخداع ،هن ��اك تيار يت�صاعد م�ؤم ��ن بالتنوير
واحلري ��ة ،واحلداث ��ة ،م�ؤمن بالعق ��ل والتوق �إىل
احلقيق ��ة والتح�ضر ب�أ�شمل معاني ��ه و�أرقاها� ،إنها
الغايات التي مي�ضي نحوه ��ا الإن�سان يف حتقيق
�إن�سانيت ��ه ،ليم ��زق احلج ��ب ويب ��دد الظ�ل�ام يف
جمتمع ت�سوده احلرية والعدالة االجتماعية.
لق ��د �أراد كام ��ل �شي ��اع للحي ��اة الإن�ساني ��ة نظما ال
ميكن العبث بها ،بفعل عقلي كان ي�صبو �إليه ،ينبع
م ��ن فهمه ملعنى احلق ،املنبثق م ��ن جذوة املعرفة،

ح�ي�ن تغدو احلاج ��ة �إىل الفه ��م �ض ��رورة ا�سا�سية
كاحلاج ��ة �إىل اله ��واء والغذاء ،فكان ه ��ذا النزوع
ي�ضط ��رم يف عقل ��ه وقلب ��ه ووجدانه� ،ص ��ادرا عن
تيقظ وتنبه ك�ضرورة ثقافية و�إن�سانية.

فه ��ل كان كام ��ل وفق ه ��ذه املعطي ��ات م�ؤمنا بقول
مونت�سكيو”�إن كل مواطن مدعو للموت يف �سبيل
وطن ��ه ،ولك ��ن لي� ��س من اح ��د م�ضط ��را للكذب يف
�سبيل الوطن»؟.

لق ��د اكت�س ��ب كامل”مناعة”خا�ص ��ة ،ميزت ��ه ع ��ن
الآخري ��ن ،تل ��ك الت ��ي ت�ص ��د الن�س ��اء ،والتخل ��ف،
وحت ��رر االيدولوجيا من اجلم ��ود ،وترى الثقافة
جه ��دا ح�ضاري ��ا ،وم�شارك ��ة لفع ��ل �إبداع ��ي ترقى
بالكي ��ان الف ��ردي والوطني والإن�س ��اين �إىل �أعلى
املراتب والدرجات� ،إذ مل يكن”�شياع”كائنا حاملا،
ب ��ل كان متيقنا من �أن احلي ��اة ال ت�سمح باالنطالق
وراء الأوه ��ام واخلي ��االت ،و�إهم ��ال الإمكان ��ات
الإبداعية له ��ا� ،أو تبديدها ،كان م�ؤمنا بقدرة عقل
الإن�سانية ال بعددها ،وباملنجز ال بالدعاء.

مل يكن كامل”مدعيا”بح ��ب الوطن ،بل كان هائما
ب ��ه ،هذا الوطن امل�صنوع م ��ن ال�صور واخلياالت،
حتى وان كان بعيدا هائما عنه� ،أو �ضعف احلما�س
يف هذا احلب �أحيانا ،لأنه ال يدخل يف باب الرذيلة
واخليال ،الوطن كما ي�صفه كامل :حمطة يف حياة
الإن�سان تتفرع منها جميع املحطات ،حتكمنا بقوة
�شب ��ه قدرية ،بان نظل متعلقني بها رمزيا ،حتى لو
هجرناه ��ا فعلي ��ا ،ان نظل م�شدودي ��ن �إليها بقرابة
دم ،حتى لو �أودعنا م�صائرنا خارجها.
ومن احلب ما قتل ،يا �صديقي احلبيب.
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بقلم كامل شياع

�أو تعوي�ضه ��ا� ،إنها العالقة م ��ع الوطن كمجموعة
من الب�شر ،والتقاليد ،الأمكنة ...كف�ضاء من �ضوء
وه ��واء ،من فو�ضى وخ ��راب و�أمل ،بعد �أن جربت
ه ��ذه العالقة �ص ��رت متيقنا من جدواه ��ا ومعناها
بو�صفه ��ا حق�ل�ا للممار�س ��ة اليومي ��ة والفكري ��ة،
لكنن ��ي مل �أزل �أ�ش ��ك ب� ��أن ح ��ب الوطن م ��ن �صنف
الف�ضائ ��ل ،فق ��د يهيم امل ��رء حبا بوطن ��ه ،امل�صنوع
من �ص ��ور وخياالت ،وهو بعيد عن ��ه ،وقد ال يقيم
لنف�س ��ه عالقة �إخالقية معه وهو يعي�ش يف داخله،
وق ��د يخ ��دم بع�ضنا الوط ��ن من موق ��ف متجرد �إال
م ��ن ال ��وازع الإن�ساين ،وق ��د يدمره �آخ ��ر يت�شدق
ب�إ�سم ��ه ليل نه ��ار ،ما هو ثاب ��ت يف الوطن ك�أر�ض
وتاري ��خ ال يل ��زم اجلمي ��ع بالتماهي الت ��ام معه �أو
الت�ساوق مع حركته وحتوالته ،وهكذا ف�أن �ضعف
احلما� ��س للوطن �أحيانا ال يدخ ��ل يف باب الرذيلة
�أو اخليانة.

عدت إىل العراق قبل عامني ،تاركا ورايئ قرابة
خمسة وعرشين عاما من الهجرة القرسية ،تلك
العودة إىل ما حسبته مالذي اآلخر أو األخري،
عللتها لنفيس بأن فصال من حيايت صار ماضيا
ينبغي طيه فطويته ،وأن فصال آخر قد فتح
إحتامالته ،عىل مرصاعيها ،أمامي فاستجبت
إليه ،مل أقصد أن أكون مغامرا حني مضيت يف
رحلة العودة التي مل أتخيلها منذ البداية نزهة
يف عامل األحالم ،ومل يأخذين إليها حامس
رومانتييك ،لقد شعرت فقط أنني مدعو لرحلة
نحو املجهول ،ويف ذلك يكمن رس انجذايب لها.
رحلة العودة و�ضعتني �شيئا ف�شيئا �إزاء اختيارات
�صعب ��ة مل �أك ��ن �أع ��ي دالالته ��ا �أو �أق ��در �أبعاده ��ا،
وحررتني م ��ن االرتباط مبكان حمدد على ح�ساب
الزمن اخلا� ��ص للتجربة الذاتية ،و�أوقفتني بعيدا
ع ��ن الأفكار املجردة حول التاري ��خ العام لأكت�شف
تن ��وع التاريخ املحل ��ي وتعقيده والت ��واءه ،ومن
يبحث ...يجد!.
بجانب التجربة الفعلية والتاريخ احلي ،و�ضعتني
هذه الرحلة وجها لوجه �أمام موت جارف ،و�شيك
وعبث ��ي ،ال اعني هن ��ا بالطبع �أف ��كارا �أو �أخيلة �أو
هواج�س ت�ستب ��ق حدث املوت الرهيب ،بل حقائق
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ملمو�س ��ة ميتزج فيه ��ا املوت باحلي ��اة ويتالزمان
يف كل حلظة ،امل ��وت يف مدينة كبغداد ي�سعى �إىل
النا� ��س م ��ع كل خط ��وة يخطونها ،فيم ��ا تتوا�صل
احلي ��اة مذعورة منه �أحيان ��ا ،وال مبالية �إزاءه يف
�أغل ��ب الأحيان ،ما �أكرث الفتات املوت ال�سوداء يف
املدين ��ة؟ كم من النا�س وا�سي ��ت بفقدان �أب �أو �إبن
�أو �أخ �أو قري ��ب؟ ك ��م مرة ق�ص ��دت جمال�س الت�أبني
معزي ��ا؟ ك ��م مرة وج ��دت نف�سي عاجزا ع ��ن �إظهار
تعاطف ��ي م ��ع ذوي ال�ضحاي ��ا الربيئ ��ة املجهول ��ة
يل؟ ك ��م بكيت يف �سري حزنا عل ��ى م�شاهد الدماء
امل�سفوكة يف كل مكان؟.

الوط ��ن حمط ��ة يف حي ��اة الإن�س ��ان تتف ��رع منه ��ا
جمي ��ع املحطات الأخ ��رى التي قد ت� ��ؤدي �إليها �أو
ال ت� ��ؤدي ،لكنه ��ا حتكمنا ،بق ��وة �شبه قدري ��ة ،ب�أن
نظ ��ل متعلقني بها رمزيا حتى ل ��و هجرناها فعليا،
�أن نظل م�شدودين �إليها بقرابة دم حتى لو �أودعنا
م�صائرنا خارجها.
بع ��د ه ��ذا االنغم ��ار املكث ��ف يف وقائ ��ع امل ��وت
و�أخب ��اره ،ي�س�ألن ��ي البع� ��ض �أحيان ��ا� ،أال تخ ��اف
من امل ��وت؟ ف�أجيب� ،أن ��ا الوافد �أخ�ي�را �إىل دوامة
العنف امل�ست�ش ��ري� ،أعلم �أنني قد �أكون هدفا لقتلة
ال �أعرفه ��م وال �أظنه ��م يبغون ث� ��أرا �شخ�صيا مني،
و�أعل ��م �أنن ��ي �أخ�ش ��ى بغريزت ��ي الإن�سانية حلظة
املوت حني ت�أتي بالطريقة ال�شنيعة التي ت�أتي بها،
و�أعل ��م �أنني قب ��ل ذلك كله كثري القل ��ق على م�صري
�أخ ��ي ومرافق ��ي الذين مبالزمته ��م يل يف �سكوين
وحركت ��ي يجازف ��ون بحياته ��م وحي ��اة عوائلهم،
رغم ذل ��ك كله ،ومبقدار ما يتعل ��ق الأمر مب�صريي

ال�شخ�ص ��ي� ،أج ��د نف�سي مطمئنا ع ��ادة لأنني حني
وط� ��أت ه ��ذا البل ��د احلزي ��ن �سلم ��ت نف�س ��ي حلكم
الق ��در بقناعة ور�ضا ،وما فعل ��ت ذلك كما يفعل �أي
انتح ��اري ي�سعى �إىل حتف ��ه يف هذا العامل وثوابه
املوع ��ود يف العامل الآخ ��ر ،فالق�ضي ��ة بالن�سبة يل
تعن ��ي احلياة ولي�س املوت ،وه ��ذه احلياة ينبغي
�أال تك ��ون بال�ضرورة �آمنة �ش ��رط �أن ت�شبع الرغبة
يف الوجود والفعل واالنغمار.
من ��ذ �سن ��وات و�أن ��ا �أعتقد ،رمب ��ا بعد ق ��راءة جان
بودري ��ار� ،أن النهاي ��ة حا�صل ��ة يف احلا�ض ��ر� ،إنها
تالزمن ��ا يف كل حلظ ��ة نعي�شه ��ا ،وح�ي�ن ن ��درك
ذل ��ك ،ال يع ��د هناك م ��ا ي�ستحق االنتظ ��ار ،غري �أن
ت�سلي ��م النف� ��س للنهاي ��ة ...لي� ��س ا�ست�سالم ��ا� ،إنه
بداي ��ة ال�س�ي�ر نح ��و التخ ��وم �أو بينه ��ا ....هن ��اك
حي ��ث تتقل�ص امل�ساف ��ات ،وعلي �أن �أع�ت�رف �أنني
مل �أك ��ن غ�ي�ر مك�ت�رث باملوت دائم ��ا ،فبع ��د �إغتيال
ب�ش ��ع لأحد الرفاق يف �شقته� ،ص ��رت للمرة الأوىل
�أن ��ام وبجانبي م�سد�س جاه ��ز للإطالق ،الأ�سلوب
ال�شني ��ع لتعذيب ذل ��ك الرفيق والتمثي ��ل الوح�شي
بج�س ��ده ،تركن ��ي للي ��ال عديدة عر�ض ��ة لكوابي�س
مرعب ��ة� ،أي �إرادة متكنن ��ي م ��ن �إيق ��اف انثي ��االت
العقل الباطن ،والت�شبث غري الواعي باحلياة؟.
عندما �أتخي ��ل الآن احلدود الدنيا والق�صوى لهذه
التجرب ��ة� ،أج ��د نف�سي م�سكونا ب ��روح متق�شفة...
روح باحل ��د الأدن ��ى تقب ��ل الواق ��ع كم ��ا ه ��و ،وال
ت�سن ��د لنف�سه ��ا �سلط ��ة معرفي ��ة كب�ي�رة �أو ت�سقط
علي ��ه �أوهامه ��ا �أو جترفه ��ا �إحتماالت ��ه الق�صوى،
هذا كم ��ا �أعتقد ثم ��ن االقرتاب م ��ن التاريخ كمادة
حية ،كحالة ه�ش ��ة يف طور الت�شكل والإندثار ،فال
جترب ��ة حقيقية دون تفا�صيل جزئية وملمو�سة...
دون �إزاحة �أو ت�أجيل.
للع ��ودة من املنفى ،يف حالتي� ،سبب عاطفي �أكيد،
�إذ وجدت نف�سي يف عالقة ال �أقوى على �إ�ستبدالها

لي�س يف عودتي م ��ن املنفى نكو�ص نحو املا�ضي،
ا�ستب ��دال من ��ط حياة”متخلف”ب�آخ ��ر متط ��ور،
تف�ضي ��ل عامل عنيف حد الهمجي ��ة على عامل مهذب
ومتح�ضر ،وهجر ال�سالم ��ة والأمان لإرتياد مكان
جمهول يف”قل ��ب الظ�ل�ام» ...ظالم التاري ��خ� ،إذا
كانت هناك ع ��ودة بالن�سبة يل فهي مغادرة جتربة
ا�ستنف ��دت نف�سه ��ا تدريجي ��ا ،ك�سر �ش ��رط حياتي
غ ��دا عاديا بغي ��ة �إكت�شاف م ��ا هو غ�ي�ر م�ألوف �أو
م�ضم ��ون ،ه ��ذه الهج ��رة املعاك�س ��ة ال تفرت� ��ض
م�س ��ارات حم ��ددة ،وال ترتكز على ثنائي ��ات ثابتة
م ��ن قبي ��ل الوط ��ن /املنف ��ى ،الداخ ��ل /اخل ��ارج،
ال�ش ��رق /الغرب ،الهوي ��ة /الآخ ��ر ....وهي كذلك
ال تفرت� ��ض حرك ��ة ب�شوطني واحد للذه ��اب و�آخر
للإي ��اب كما توحي ق ��راءة رحل ��ة يولي�سي�س التي
يعده ��ا البع�ض ال�صورة النمطية لل�سرد ،وال ت�أخذ
طاب ��ع عالقة مغلقة للنفي ونف ��ي النفي والرتكيب،
فلرحلة النف�س يف الزمن م�ستويات عدة وتفرعات
�شتى ،ولأنها مقبلة دائما على �أفق مفتوح ميكن �أن
مي�ضي بها العد �إىل �أكرث من ثالث مراحل.
ع ��دت �إىل الع ��راق قب ��ل عام�ي�ن ،لأدرك �أنني بلغت
غاي ��ة ما �صبوت �إلي ��ه� :أنهاء �شع ��وري بال�س�أم من
الإكتف ��اء بع ��د �سنوات الهج ��رة ،من البق ��اء بعيدا
عن وطن طاملا تخيلت ��ه جميال و�أني�سا رغم جنونه
وق�سوت ��ه ،ون ��زع ث ��وب الغرب ��ة عن نف�س ��ي لأرى
الواق ��ع كما ه ��و عاريا من اغلفت ��ه وبريقه ،النطق
بلغ ��ة املقيم يف ال ��وادي ال املتطلع م ��ن �أعلى التل،
والتعاي� ��ش ب�أدن ��ى التوقعات مع مواط ��ن الب�ؤ�س
والغرابة والق�سوة.
ع ��دت �إليه فوجدته مي�ض ��ي يف متاهة تاريخية...
ال ميكنها �أن تك ��ون �إال م�ؤقتة ،و�أنا �أحد �شهودها:
�أعي� ��ش تذبذباته ��ا� ،أراق ��ب تقلباته ��ا� ،أتفاع ��ل مع
تفا�صيله ��ا ،و�أثري �أ�سئلة حوله ��ا ،و�أراجع قناعات
ب�ش�أنها ،و�أكون �أحكاما عنها� ،أنني منغمر بتجربة
غريت ح�سا�سيتي �إزاء كل ما يحيط بي ،فما عادت
ت�ستوقفن ��ي كث�ي�را الأف ��كار امل�سبق ��ة واملقارن ��ات

اجلاهزة والرغبات التي تعظ مبا ينبغي �أن تكون
علي ��ه حال ��ة الأ�شي ��اء ،ورغ ��م �أن احلل ��م ال�سيا�سي
ال ��ذي �أ�س ��رين ظل هو ه ��و� ،صرت �أ�شع ��ر بالقرف
م ��ن كل خطاب �سيا�سي يعم ��د �إىل �إجرتار عذابات
ال�ضحي ��ة ،التنك ��ر م ��ن امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن املا�ض ��ي،
�إ�ستغالل الر�ضو�ض النف�سية التي ت�ستفز الأحياء
�أو تخطف منهم وعيهم.
كل ما �أبحث عنه و�س ��ط هذا ال�ضجيج الزائف هو
الهدوء ،ال�صدق ،ورفعة ال�ش�أن العام.
الع ��راق فتح ذهني وقلبي ل�سطوة احلاجة الآ�سرة
القا�سي ��ة عل ��ى نا�س ��ه ،وه ��و ،كم ��ا يب ��دو يل الآن،
حال ��ة مثالي ��ة لفهم م ��ا يج ��ري يف الع ��امل ب�أ�سره،
فلأن ��ه بلغ القاع �ص ��ار يتيح ،ب�ش ��كل �أف�ضل ،ر�ؤية
مناب ��ع احل ��روب والهمجي ��ة وامل�صال ��ح الأنانية،
الك ��ذب والف�س ��اد والعن ��ف والن�سي ��ان املتعم ��د
للحقيق ��ة �أو ال�سهو عنها ،كل ،م ��ن موقعه ،مهموم
بالعراق ومتورط فيه� :أم�ي�ركا العظيمة املتجربة
وال�سطحي ��ة ،الدميقراطي ��ات الغربي ��ة املرتبك ��ة،
ال�شعبوي ��ون م ��ن كل الأن ��واع ،حامل ��و ال�شع ��ار
الي�س ��اري ،اليمينيون واملحافظ ��ون ،العروبيون،
الأ�صولي ��ون ،جت ��ار امل ��وت ،رج ��ال الأعم ��ال،
حامل ��و �ألوي ��ة الع�صبي ��ات اخلادع ��ة ....كل خرب
ي�أتين ��ي ع ��ن ب�ؤ�س ه ��ذا العامل وتعا�ست ��ه يحيلني
على”م�ستعمرة”�س ��وء �إ�سمها العراق ..هي درجة
ال�صف ��ر الت ��ي ال موقع له ��ا على خرائط امل ��كان �أو
مقايي� ��س التجربة ،لكنها تتي ��ح ،يف الوقت نف�سه،
فه ��م �أوج ��ه الزي ��ف يف عم ��ارة زمنن ��ا املا�ضي يف
م�سارات جمهولة.
ع ��دت �إىل الع ��راق بعدم ��ا اكت�شفت �أنن ��ي �شخ�ص
دون م�ش ��روع خا�ص ،يف ال�سيا�سة كما يف الثقافة
م�شروعي مرتبط باجلماعة ...فال فعل وال ح�ضور
دون م�شاركة وت�ضامن.
ع ��دت من املنفى و�أنا مدرك �أن ال عودة يل منه لأنه
يجدد نف�سه يف كل متا�س مع ما هو م�ألوف �أو غري
م�أل ��وف ،و�س ��وف تالزمني �أ�شباح ��ه كما الزمتني
�أ�شباح الوطن.
كل رج ��وع ع ��ن املنف ��ى تعمي ��ق جل ��ذوره و�إيه ��ام
بخفاياه� ،أي �أوجاع �سرية يورث املنفى� ،أي �شفاء
يحمل الوطن؟.

معزوف��ة وطـن
عبدالكريم العبيدي
حت ��ى الآن ،م ��ا زال ��ت حمن ��ة الغي ��اب يف
�أطواره ��ا الأوىل ،خ�سارتك الت ��ي ظننتُ �أنها
م�ضتْ باجتاهِ الن�سيان تركتْ ّ
كل �أ�سئلتها يف
ر�أ�سي ،ف�أعرا�س ذلك النهار ظلت فاجعة بالغة
احل ��زن ،جت َّردت عن �سوء الطالع ونزلت عند
رغب ��ة الر�صا�ص ،ثم ب ��ادرت بتحبري نهايتك،
ك�أ َّنه ��ا قطعت �أميا ًال قب ��ل �أن تقوم بهذا امل�سح
الدم ��وي ،وت�صنع ج� � ْرد َة ح�س ��اب لأحالمك،
قب ��ل �أن يختم الوح�ش �شع ��اره القبيح :يجب
�أن متوت!
ت ��رى َم ��نْ ين�س ��ى الآت�ي�ن م ��ن ب ��ذور القم ��ر
كمعزوف ��ة فتي ��ة يف حلنه ��ا الأول؟ وك ��م ك ّن ��ا
نت�شاب ��ه مع� � ًا يف التجاعي ��د ،ويف كل حفل ��ة
بكاء تنحو باجت ��اه املنديل ،لتدقق يف حكمة
اخل ��راب .ولكن ،ها نحن و�صلنا اىل التو ّقف
املحت ��وم ،اىل ذل ��ك احلنني امل�ش ��وب بخطورة
املواجهة ،فبيننا يا «كامل» ارتباط ال فكاك منه يف مواجهة معزوفة خراب وطن.
ح�سب ��ي �أنك طويت خم�س ��ة وع�شرين عاما من الهجرة وفتحت ف�صال �آخر وا�ستجبت
�إلي ��ه .مل تكن مغامرا ،مل تتخيل عودتك نزه ��ة ،ومل ي�أخذك �إليها حما�س رومانتيكي.
لق ��د �شعرت فقط �أنك مدعو اىل املجهول ،قبالة موت ج ��ارف ،و�شيك وعبثي .حقائق
ميت ��زج فيه ��ا املوت باحلي ��اة ويتالزمان يف كل حلظ ��ة .املوت يف بغ ��داد ي�سعى �إىل
النا� ��س ،فيم ��ا تتوا�ص ��ل احلي ��اة مذع ��ورة من ��ه �أحيان ��ا ،وال مبالي ��ة �إزاءه يف �أغلب
الأحيان.
كم بكيت يف �سرك حزنا على م�شاهد الدماء امل�سفوكة يف كل مكان؟
ولك ��ن كي ��ف يكون الره ��ان �إذن؟ واملا�ض ��ي هو الذي يح ��رك كل �شيء ب�آلي ��ة عجيبة.
ماكن ��ة �صدئة �أدركت يا «كام ��ل» عطالتها ،ونبهت �إىل م�ساوئه ��ا منذ وقت مبكر ،وها
ه ��ي بكل جنونها ج ��اءت اليك ،وقفت قبالت ��ك وفر�ضت عرفها القبي ��ح ،ر�صا�صة غدر
حمق ��اء يف مواجهة حلم .هل كانت حتتاج اىل حرب كي تغدو ب�شعة؟ يكفي ب�شاعتها
�أنها قتلتك.
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من زمن التوهج

ال��ى كامل ش��ياع كآبة الموت،
وألم الصمت

موسى الخميسي

�شغلتن ��ا جميعا ه ��ذه اال�سئل ��ة ،وال ت ��زال ،كامنا
امل ��وت يف ار� ��ض الرافدين ،التي �ص ��ارت مياهها
ال�شحيح ��ة من دماء اهله ��ا الفقراء ،عل ��ى غناها،
املقتول�ي�ن غ ��درا عل ��ى �شجاعته ��م يف املواجه ��ة،
املغتال�ي�ن ب�سم ��وم الفتن ��ة عل ��ى غن ��ى تاريخه ��م
بالدرو� ��س والع�ب�ر القاطع ��ة ،يف ان الفتنة التي
تنطل ��ق يف معظ ��م االحيان م ��ن املنا�ص ��ب العليا
يف وزارات الدولة ،كما ح ��دث لكامل �شياع الذي
كان العمود الفق ��ري يف وزارة الثقافة ،فهي على
م ��ا يبدو،ق ��رارات عليا تنفتح كما يري ��د ا�صحابه
لتبتل ��ع الر�ؤ�س املفكرة بال متييز ،ولتجعل بغداد
مدين ��ة يف �ش ��كل ثكن ��ة ع�سكرية ،يتح ��ارب فيها،
ع�سكر طوائف الدولة ،و�سواترها ال�شاهقة.
ا�ستذكرت ��ه بع ��د مروره ��ذه ال�سن ��وات ،كيف كان
يط ��ل عل � ّ�ي بر�سائلة من بغ ��داد اىل روم ��ا ،وهي
حتم ��ل االم ��ل ت�سبقه طيبت ��ه ،في ��وزع تفاءله بان
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زم��ن ،مر عىل مقتل املفكر العراقي كامل ش��ياع ،لي��س بالوقت القصري لتلمس
آثار هذا الحدث وانعكاس��اته ،لكن ميكن القول ان مثة جديدا يتضح شيئا فشيئا
يف هذا الحدث يفوق ما اس��فر عن��ه من احداث تبعته لجه��ة حصول تطورات
وتغريات الت��زال غري نهائية ومفتوحة عىل مزيد من حاالت القتل البناء ش��عبنا
ورموزه الوطنية.
قت��ل هذا املثقف الكبري ،االنس��ان الطيب ،املؤمن حت��ى العظم ،والذي قدم
حياته كشهادة عىل ان العراق اقوى من الفتنة ،وان العراقيني لن يغتالوا غدهم،
وان االحت�لال االم�يريك الذي ورث الطغيان لن ينج��ح يف جرهم اىل االنتحار
الجامعي ،خلق اسئلة كثرية بعد رحيله املفجع.
الع ��راق الب ��د ان �سينت�ص ��ر عل ��ى الفتن ��ة ،وان
العراقيني الميكن ان يقتتل ��وا ال�سباب طائفية او
مذهبية.
ال ا�شع ��ر بغ�ي�ر اخليب ��ة ،يف ذك ��رى رحي ��ل ه ��ذا
االن�سان الرائع ،خيبة ممزوجة مبرارة وغ�ضب،
وم�شحون ��ة ب ��االمل اليومي ال ��ذي الزال منت�شرا،
يف ازق ��ة بغداد وف�ضاءاته ��ا املفتوحة على املوت
واخلراب .خيبة االنك�س ��ار حتت اوامر ا�صحاب
القم�ص ��ان ال�سوداء من فا�شي�س ��ت االم�س ،الذين
ا�صبح ��وا م ��ن ا�صح ��اب املذاه ��ب والطوائ ��ف
االقوي ��اء ،يلب�سوه ��ا حزن ��ا عل ��ى ارواحه ��م
البائ�س ��ة ،والذي ��ن مل يخرجوا من ا�س ��ر ما�ضيهم
امل�شب ��ع بروائح احلقد وال�ضغين ��ة واوامر القتل
خل�صومهم الذي يجدون بهم مناف�سة.
انه ��ا خيب ��ة االحب ��اط الطال ��ع م ��ن عي ��ون نا� ��س
متعب�ي�ن بافكاره ��م وارواحهم ،من رج ��ال لي�سوا

رجاال ،ب ��ل عبيد ال�سياد ي�أتون من وراء طوائفهم
ومن خل ��ف قم�صانه ��م ال�س ��وداء .ازالم ينطقون
بالكراهي ��ة ويعي�شون برغبات حممومة يف الث�أر
ال�شخ�ص ��ي ،والت�سل ��ط الدائ ��م .خيب ��ة الهزمي ��ة
الت ��ي وجدها ه�ؤالء ال�سا�س ��ة جميعهم ،فا�شي�ست
وع�سكري ��ون وفا�شل ��ون قدماء ،خرج ��وا من نفق
مزارعه ��م الطائفي ��ة وم�ساحاته ��م القبلي ��ة اىل
الوط ��ن ال ��ذي الي ��زال �سرابا .فقد ب ��ات الدم نهرا
يهدر على االر�ض وعلى �شا�شات التلفزة .كل يوم
ترتكب مقاومة من املقاومات العراقية العديد من
اجلرائم ،وتكون يف رقبتها ع�شرات ال�ضحايا من
العراقي�ي�ن امل�ساملني ،ن�س ��اء ورجاال واطفاال ،وما
علين ��ا اال ان ن�صمت .ه ��م اليخطئون اب ��دا ،انهم
يتناف�سون ،ونحن منتلىء خط�أ ،بل يقتلنا اخلط�أ
اذا اعرت�ضنا على مقد�ساتهم الزائفة.
خيب ��ة تزداد ح ��دة كل ي ��وم ،ومنذ ثماني ��ة اعوام

مرت عل ��ى رحيل ه ��ذا املفكر ال�شج ��اع .واخليبة
تنفتح على احتمال املوت مع كل ا�شراقة �صباحية
بغدادية معجونة بعتمة القتلة االوغاد .فما ح�صل
قب ��ل هذه ال�سنوات ،الزال منذور للخراب القادم،
حت ��ى �صارت فك ��رة من اجل الوط ��ن ،جمرد وهم
نحمله ب�ضلوعنا ،بع ��د ان ا�صبح كل منا م�سكون
بالتم ��زق والفو�ضى ،فاملدينة الت ��ي احبها كامل،
الزال ��ت مرمية يف التناح ��ر والعفن الفا�شي الذي
خلف ��ه النظام ال�ساقط ،والزال ��ت داخل متاري�سها
املظلم ��ة ،وبع�ض من �سا�ستها اجلدد ،معلبون يف
ايديولوجيات مفتوحة على الغياب.
تنتابن ��ا ه ��ذه االحا�سي� ��س كلها يف ذك ��رى رحيل
ه ��ذا املثق ��ف الع�ض ��وي ،الذي وقف حمت ��ارا بني
راية االحت�ل�ال واخ ��رى للتحرر ،بقي ب�ل�ا راية،
اال راي ��ة كرامت ��ه ونبل ��ه وحزبه ،ودم ��ه بال ثمن،
فهو كان يراه ��ن :اما ان يقتل بر�صا�ص االحتالل
وهو يقاوم بالكلم ��ة وامل�شروع الثقايف ،او يقتل
ب�شظاي ��ا املقاومة حت ��ت راية مقاوم ��ة االحتالل،
ف�سال ��ت دماءه بني الرايتني .لق ��د قتلوا كامل بني
رايت�ي�ن قربان ��ا من اج ��ل ان يحيا ام ��راء املذاهب
اجلدد ،.لقد مات كل �شيء ،الدم وال�شعر واحلرب،
في ��ا لله ��ول نكت�شف وبع ��د م�ضي ع ��ام على مقتل
ه ��ذا املفكر الالمع ،اننا منزع ��و االل�سنة ،بال لغة،
يطوين ��ا الي�أ�س ،كم ��ا املوت ،فالكثريي ��ن م ّنا ،يف
هذا الزمن الذي يتعم ��م فيه الدمار ،ينتظر ما هو
القادم بانه اال�سو�أ.
ذك ��رى �سنوية ت�ضاف اىل اجندتن ��ا ،لن�شطب كل
ام ��ل يف عدال ��ة قادمة متحو بع�ض م ��ن اخلراب،
فالتواط� ��ؤ عل ��ى حم ��و وط ��ن ومفكري ��ه ا�صب ��ح
ج ��زء م ��ن مفرداتن ��ا اليومي ��ة الت ��ي ننظ ��ر اليها
بقل ��ق وبعي ��ون مفتوح ��ة ،كم ��ن يع ��رف النهاي ��ة
وي�ستعجلها.
ف�ل�ا وق ��ت بع ��د االن يف ع ��راق الي ��وم ملحاكمات
منطقي ��ة عادل ��ة للمجرم�ي�ن القتل ��ة ،وال وقت بعد
االن لتق ��ول م�ؤ�س�ساتن ��ا ع ��ن اخطائه ��ا ،وال قيمة
ل ��كالم ،قرا�ؤه يبيتون يف حزنهم الدفني ،و�سوف
لن ياتي الوقت ليقول البع�ض ما يجب ان يقوله،
لك ��ن اخل�شية يف يكون الوقت متاخرا لنتهم ،بعد
تراجع العراق عن الواجهة النه يقتل ابنائه.
و�سالما الي ��ك يا كامل �شي ��اع وانت يف ح�ضورك
الدائم بقلوبنا

من ارشيف زهدي الداوودي..

رسالة من الشهيد كامل شياع

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

عزيزي الدكتور زهدي
بعد التحية،
�سوف لن تخلو ر�سالتي هذه من بع�ض
املفاجئة....كر�سالة غري منتظرة! ،لكنني
يف الواقع مل �أكن منقطعا بني احلني
والآخر عن �سماع �أخبارك وا�ستالم حتياتك
(�آخرها كانت ما بلغني بها فوزي من ميالنو
يف مكاملة تلفونية حيث اين اقيم الآن يف
بلجيكا) وعدا ذلك تفكرة الكتابة اليك االن،
قد جاءتني مت�أخرة قلي ًال �أو رمبا كثري ًا،
ولكن يتنا�سب مع تزايد امل�صاعب املزمنة
يف و�ضعي الذي مل ينفرج اال لفرتة ق�صرية
بعد تركي ايطاليا منذ عدة �شهور ،ليعود
جمددا حمم ًال بتعقيدات �أخرى تقت�ضيها
طبيعة البلد واو�ضاعه ...!..كان قدومي
اىل بلجيكا هو لغر�ض الدرا�سة ،التي مل
�أح�صل عليها لو�صويل مت�أخر ًا با�سبوع
واحد عن موعد الت�سجيل ،فرف�ض طلبي
(بجانب �سبب �آخر هو عدم �صالحية فيزتي
التي هي فيزه �سياحية ،)..وباملقابل فقد
وجدت نف�سي م�ضطر ًا يف املجازفة بالبقاء
حماو ًال اال�ستفادة من �أ�صغر امكانيه
قائمة ،ف�أنت�ضمت م�ؤقت ًا منذ ذلك الوقت يف
كور�سات حرة يف مو�ضوع الفل�سفة (وهو
نف�س املجال الذي كنت انوي الدرا�سة فيه)،
لكن مل تلبث حماولتي هذه �أن ف�شلت يف
ت�أمني و�ضع قانوين يل (بجانب امل�صائب
احلياتية الأخرى) ،وا�ستلمت �إعالم ًا
مبغادرة البلد خالل ع�شرة ايام ،وانتهت
الفرتة لأن بينما انا �أعيد ح�ساب املمكن
واخلفي من االحتماالت ،وقد تكون هذه
الر�سالة اي�ض ًا يف هذا االطار� ،أما ما انتظره
منك �شخ�صي ًا عربها (و�أقول �شخ�صي ًا
تعبري ًا عن اح�سا�سي بالثقة واالطمئنان
�إليك ،رغم ق�صر فرتة تعارفنا يف تلك
االيامااليطالية ال�ساخنة واجلميلة) فهو
اال�ستعالم عن امكانية تامني زمالة درا�سية
يل يف جمهورية املانبا الدميقراطية ،فرع
الفل�سفة (درا�سة جامعية �أولية).
والواقع فقد ترددت لأكرث من مرة،
واال�سباب ،قد ت�ستطيع تخمينها ،يف طلب
هذا النوع من امل�ساعدة ،،وبهذه الطريقة
ال�شخ�صية جدا،ولكنها �أي�ض ًا املرة االوىل
يف هذه الهجرة،ال�صعبة التي �أمر فيها
علي �شروط ًا ال ا�ستطيع
بو�ضع يفر�ض ٌ
مواجهتها لوحدي .ورغم معرفتي �شروط
وب�أ�صول طلب مثل هذا املو�ضوع ،والتي
�أعتقد ب�أين �أمتلكها ،،كما �سيظهر الحقا،
فانى اتوجه �إليك لغر �ض واحدهو لأن
طلبي ممدد جد ًا :درا�سة الفل�سفة يف املانيا
الدميقراطية.
ختام ًا ،لأين ال �أعرف عنوانك ،ومل �أ�ش�أ �أن
�أطلبه من فوزي مث ًال تدارك ًا ل�ضياع الوقت،
ف�أين �أبعث هذه الر�سالة عرب عنوان الدكتور
عادل� ،آم ًال �أن ت�صلك يف وقت ق�صري ،و�أن
يتاح لك اجابتي ب�أ�سرع وقت ممكن.
تقبل حتياتي وتقديري
كــامــــل

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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البناؤون..
-1قدمت إىل الجحيم
حني
َ
مالك
بجناحي ٍ
وقلب ْ
طفل
ِ
أحد
يكن يف انتظارك ٌ
مل ْ
الجميع هنا قادمون
ألن
َ
“لبناء الجنة”:
الطيبون واألرشار
املالئكة والشياطني
والقتله
اللصوص
ْ
ُ
ُ
س��تفعل ي��ا كامل يف
ماذا كنت
هذا السريك؟
َ
نار تطفئ؟
أية ٍ
جدار تبنيهِ لجنتك الخرضاء
أي
ُّ
ٍ
وسط جحيم ٍ
ّأو ُله ليل
وآخره ليل
ُ
طوائف تجمعها؟
أي
َ
ّ

ال����ى ك���ام���ل ش��ي��اع

اجتمعت فلذبحك أنت
وإن
ْ
الشهيد الحبيب كامل شياع
الشهيد الحبيب كامل شياع
-2إنها ليست بأوروك
أسوارها عالي ًا
لرتفع
َ
َ
وال غابةِ األرز
لتقتلع الوحش
َ
هنا
ينطق الصمت
ُ
الرصخات
بلسان
ْ
ّ
الظل
ويقف
حائر ًا
يف طريقهِ إىل البيت
هنا
تسهر األم نائحة
قرب طفلها
ّ
تهز َ

كاملهد
-3– ماذا تبرص يف البيت؟
– قرب ًا
– ماذا تبرص يف القرب؟
– عائلة
– ماذا..؟
-4من أين نبتدئ الرحلة؟
والقطارات
ذاهبة
أو
آيبة
ال فرق
من أين؟
ٌ
مكتظة بالجنازات
واملحطات
ُ

عبد الكريم كاصد

ِ
وكلامت نعينا ..أنا وأنت
ماذا نرتك أو نحمل؟
طعت؟
أي
ظفائر ُق ْ
ّ
َ
ُهبت؟
ن
أحالم
أية
ٍ
ْ
-5يا كامل شياع
ابتعدت
الطريق التي
ْ
مألتها اإلشارات
والخطى العائدة
وتلك الشواهد
تبرصها؟
أ نسكنها وننام
بانتظار القيامة؟
قيامةِ  ..من؟
يا كامل شياع
*عن جملة الثقافة اجلديدة

