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ل���ط���ف���ي���ة ال���دل���ي���م���ي

ف�����ي�����ص�����ل ع�����ب�����دهللا 

س�����ع�����د س����ل����وم

ع����ل����ي ح��س��ي��ن

عبد الكريم كاصد 

كان���ت قامت���ه البا�س���قة ك�س���جرة، الوجه الآخ���ر ل�س���رته الواثقة 
وقناعات���ه الرا�سخ���ة واإميانه العمي���ق بالنهاي���ات املنت�سرة لقيم 
التغير والثورة والعدالة الجتماعية،لذلك كان كامل �سياع ينظر 
با�ستخفاف لتلك الأخطار التي نبهها اإليه بع�ض ال�سدقاء املتمثلة 
يف الظهور العلني وال�سافر لقوى الظالم التي ظل يوؤكد �سرورة 

حماربتها لن احلياة مع امل�ستقبل.
لق���د ادرك على نح���و مبكر اننا يج���ب ان نعي�ض ع�س���ر امل�ستقبل، 
كان الإمي���ان بامل�ستقب���ل يتخل���ق تدريجي���ا يف وعي كام���ل �سياع 
وب�سب���ب �سغف���ه بق�ساي���ا النا����ض; الت���ي تف���رغ لها والت���ي اأغوته 
باإمكانية اأنط���اق الكثر من امل�سكوت والو�س���ول من خاللهم اىل 
ع���امل جديد. امل���رة الأخرة الت���ي �ساهدت فيها كام���ل �سياع كانت 
يف خمي����ض ق�سيناه بقاعة ح���وار ب�سحبة بع�ض الأ�سدقاء وكان 
وجهه مفعما باحليوية وروحه املرحة ول�سانه ل يكف عن التقاط 
الأف���كار، حتدث عن م�سروعاته وعن اخلر الذي ينتظر البالد يف 
حال اإميان �سا�ستها بامل�ستقبل، هذا امل�ستقبل الذي ل ميكن بناوؤه 
باأف���كار مع���اد ت�سنيعها م���ن منتج���ات املا�سي. ولالأ�س���ف الن�سبة 
الأك���ر م���ن قوانا ال�سيا�سي���ة ما زال���ت م�س���دودة للما�سي، وغر 
ق���ادرة على اإدراك اأن امل�ستقب���ل، بالن�سبة لنا، اأهم من املا�سي.ظل 
كام���ل �سياع يدرك ب���ان قيمة احلي���اة يف امل�ستقبل،امل�ستقبل الذي 
دف���ع من اجله اجمل �سني حياته م�س���ردا من منفى اىل منفى، فقد 
عا����ض مث���ل كل املثقف���ني الأح���رار م���رارة املنفى، حني كت���ب عليه 
ان يتنق���ل م���ن بل���د اىل بل���د، متواريا ع���ن اأجهزة القم���ع وق�سوة 
ال�سطه���اد، مكتوب���ا علي���ه ان يكفر ع���ن «جرمي���ة« التفكر احلر، 
وعلي���ه ان ينغلق عل���ى قمعه حيث ت�سبح احلي���اة اكرث ق�سوة مع 
الظل���م ال�سيا�س���ي والقهر امل�ساحب لعبادة احلاك���م الذي ل يجروؤ 
اح���د على خمالفته والعرتا�ض عل���ى ممار�ساته. ولن الوطن، مل 
يكن بالن�سبة لكامل �سياع، وطنا باملعنى املجرد، تر�سمه ذكريات 
واأحداث، ول هو وطن، حتدده �سيا�سات ومبادئ،وامنا الوطن 
كان بالن�سب���ة ل���ه مغامرة، لي�س���ت فقط يف العي����ض يف بالد هي 
الأخط���ر واإمن���ا يف بالد هي الع�س���ق، الع�سق ال���ذي يحتم علينا 
ان نبني هذه الر�ض ون�سنع وجدانها وقيمها.هذه هي املغامرة 
الت���ي قدم كامل �سياع حياته قربان���ا لها،مغامرة العي�ض يف بغداد 
من جديد لكت�ساف �سرها ب���ني ج�سر باب املعظم وج�سر ال�سهداء 
متت���د على جان���ب الر�سافة بغداد القدمية. حت���ت ظاللها الأني�سة 
�سنجل����ض يوم���ًا لن�سم���ع دقات �ساع���ة الق�سل���ة، ونراق���ب اللقالق 
حتر����ض اأع�سا�سها، ونتح�س�ض حج���ارة مبانيها ال�سفراء. وحتت 
وه���ج ال�سم����ض البي�س���اء �سنخط���و نحو دجل���ة املتع���ب، املتاأجج 
اب���دًا...... حينها �سندرك �سّر بغداد م���ن دون �سورة اأو 
خ���ر » ملاذا ع���دت؟ يجيب كامل �سي���اع على �سوؤال 
ظ���ل يطرح عليه با�ستم���رار قائال: « عدت اإىل 
الع���راق بعدم���ا اكت�سفت اأنن���ي �سخ�ض دون 
م�سروع خا�ض. يف ال�سيا�سة كما يف الثقافة 
م�سروعي مرتبط باجلماعة... فال فعل ول 
ح�سور دون م�سارك���ة وت�سامن. عدت من 
املنف���ى واأن���ا م���درك اأن ل ع���ودة يل من���ه 
لأن���ه يجّدد نف�سه يف كل متا�ض مع ما هو 
ماألوف اأو غر ماألوف. و�سوف تالزمني 
اأ�سباحه كما لزمتن���ي اأ�سباح الوطن. كل 
رجوع عن املنف���ى تعميق جلذوره واإيهام 
بخفاي���اه. اأي اأوجاع �سرية يورث املنفى، 
اأي �سف���اء يحمل الوطن  » با�ست�سهاد كامل 
�سياع ادركنا نحن، حمبوه بان بغداد ظلت 
را�سخة يف قلبه مثل الهوية التي ت�سكلت 
مالحمه���ا الباك���رة يف اوىل خطوات���ه، 
وظلت م�ستع���ادة على امت���داد �سنوات 
املنف���ى التي تعددت، ظل���ت هي الذكرى 
والذاك���رة وه���ي المل،المل بع���امل  جديد 
وزم���ن اآخر لبغ���داد املقهورة عل���ى اأمرها،اأمل 
ياأت���ي عر امل���وت وت�ساقط ال�سه���داء الذين يوؤذنون 
بفجر جديد والذين و�سفهم بلند احليدري بقوله:بغداد 
من قال ب���ان القتلى من اأجلك مات���وا؟.. �سيجيئون غدا 

و�سنعرف فيهم كل �سموع الأعياد.

 لي����ض رثاء لأخ  و�سديق ومثقف متف���رد، فقد كتب الآخرون مرثيات 
اتف���ق فيه���ا حمب���وه وعارفوه عل���ى  فداحة الفق���د وخ�س���ارة الثقافة 
العراقي���ة امله���ددة م���ن منظوم���ات وموؤ�س�س���ات ودول -  برحيل هذا 
الرج���ل الر�س���ني العامل ب�سم���ت احلكم���اء و�سر املتفائل���ني وحلم  

التنويريني ونزاهة الزاهدين..
كان ال�سدي���ق الأ�سد نبال والتزاما وحياء ومعرفة واإيغال يف احللم، 
ويف حواراتنا �سواء يف بغداد واأوروبا مل اكن اخفي عنه انه يحمل 
فكرا طوباويا من زمن غر زماننا، وهو يعمل و�سط ح�سود الأ�سداد 
الذين ي�سحذون الكراهية واجل�سع ويوائمون 
وقن���اع  الوح����ض  خمل���ب  ب���ني 
ظلم���ة  وب���ني  التواف���ق 
و�سه���وة  الفك���رة 
 . لت�سل���ط ا
ن  كا

يق���ول يل )ذل���ك �ساأن طبيع���ي يف مث���ل فو�سى بالد حمتل���ة وممزقة 
تعيد بناء نف�سها. ولكنك ح�سنا فعلت بخروجك من البالد اأما عودتي 
اأن���ا فهي خي���ار وجودي ومع���ريف، اعلم ان الوط���ن مل مينحك �سوى 
عذاب���ات مرتادفة وفر�ض موت و�سيكة، ولكني اخرتت ان اأم�سي بني 

الر�سا�سة والأخرى، لعلي اأخفف من جراح الوطن(..
ه���ا هو واحد من �سحايا احللم الثق���ايف والإن�ساين ي�سلمنا لوح�سة 
رحيل���ه ال�ساع���ق وخ�سارتن���ا الفادح���ة الأن���ه اخت���ار الزم���ان اخلطاأ 

لتحقيق احللم..؟؟ اأم لأن الأر�ض ما عادت تت�سع لنزاهة احلاملني؟؟
كام���ل �سياع الذي ما راهن عل���ى مكا�سب مادية او �سلطوية كان ميثل 
لنا نحن اأ�سدقاءه حامل م�سباح ديوجني الذي نبحث بوا�سطته عر 
مرايا النهار عن رجال ي�سبهونه او يقاربونه يف اخل�سائ�ض والزهد 
والنزاه���ة، ونحن ندرك حجم العتمات يف نهارات الطائفية والقبلية 
والنتماءات الفرعي���ة املتناحرة ونعرف ندرة الرجال املتجردين من 
الأحكام امل�سبقة والأهواء، بينما حتت�سد ال�ساحة بالأ�سخا�ض الذين 
ميار�س���ون خطاب���ا �سيا�سيا مراوغا يج���رت عذاب���ات ال�سحية ويعيد 
ت�سويقه���ا للحا�سر والغد خم���درا بها اجلموع اليائ�س���ة التي يكر�ض 

ذلك اخلطاب جهلها وا�ستالبها وبوؤ�سها املوؤبد..
م�سكل���ة كام���ل �سياع ورمب���ا ماأثرته، اأنه مزج ب���ني املثقف املحايد 
العقالين الناقد واأمانته العلمي���ة ومو�سوعيته النادرة، وبني 
املثق���ف الع�س���وي - امل�ست�س���ار العامل م���ع ادارة احلكم من 
جه���ة وه���و الأك���رث الت�ساقا برهان���ات احلل���م الجتماعي 
ف���كان ير�س���م الروؤي���ة  والإن�س���اين م���ن جه���ة اخ���رى. 
الإ�سرتاتيجي���ة للموؤ�س�س���ة الت���ي ل تتقب���ل خي���ارات 
الدميقراطي���ة الثقافي���ة ب���ل تعرت�ض عل���ى الأن�سطة 
الت���ي قاده���ا ه���ذا الرج���ل و بينه���ا املوؤمت���ر الأول 
للمثقف���ني العراقي���ني ال���ذي رقدت مق���ررات جلانه 
ومقرتح���ات ور�س���ه يف ادراج مكت���ب امل�ست�س���ار 
كام���ل �سي���اع ب�سب���ب حظ���ر وزراء املحا�س�س���ة 

ن�سرها يف كتاب..
كان يخط���ط بروؤي���ة م�ستقبلية متفتح���ة على اآف���اق معرفية وجتارب 
فكرية جديدة، وكانوا يعملون بنزعات طائفية حمكومة باملحا�س�سة 
والنظ���رة املا�سوية التي ل ترى ابعد م���ن م�سلحة الكتلة او الطائفة 
ومظامله���ا التاريخية، وتعمل وباإ�سرار قاطع �س���د جميع التوجهات 
امل�ستقبلي���ة للرجل وتعيق وحتبط اي مقرتح عقالين ملعاجلة الواقع 

الثقايف وتطويره وع�سرنته..
من جانب اخر كان كامل �سياع مهموما بفكرة الهوية املحلية والهوية 
الثقافي���ة، فلطاملا حدثني عن جهده ال�سخ�س���ي لتعريف ابنه الوحيد 
)اليا����ض( ال���ذي ولد وعا�ض يف بلجيكا - عل���ى منابع وجذور الثقافة 
العربي���ة وتنويعاته���ا وجتلياته���ا يف الأدب والف���ن والعم���ارة وكان 
ي�سحبه يف رحالت اىل �سورية واليمن ليطلعه ميدانيا على العنا�سر 
والثيم���ات التي ت�سكل ج�سم الثقافة وخ�سائ�سها وتالوينها، ليعرف 
ان وال���ده العراق���ي ينتم���ي اىل جماع ه���ذا النتاج الفن���ي واجلمايل 
والفك���ري ولتنفتح بينهما م�سارات للحوار والتوا�سل واملعرفة غر 

امل�سروطة بزمن ومكان حمددين..
كان ق���د ق���راأ يل ر�سائل كتبها لبنه، ر�سائل �سجي���ة مفعمة بالعقالنية 
وعاطف���ة الأب���وة املمتزج���ة باملع���ارف املعا�س���رة وروح ال�سداق���ة 
والتفاه���م ب���ني جيل���ني خمتلف���ني، كتبه���ا لإدراك���ه خط���ورة الف���راغ 
املف���زع الذي يرتب����ض بالفرد عندم���ا يفتقر اىل عنا�س���ر ا�سا�سية من 
هوية اجتماعي���ة وثقافية تربطه بوطن وجماع���ة ب�سرية لها عاداتها 

وخ�سائ�سها واحالمها واوجاعها امل�سرتكة..
مل يذه���ب هذا الرجل اىل التخ���وم كما كان ي���رى يف مفهومه للنهاية 
املت�سمن���ة يف احلا�س���ر، على راأي جان بودريار- ب���ل اجتاز الف�ساء 
امل�ستحي���ل وحي���دا وحامل���ا ومبت�سما يف حق���ول جتارب���ه اليوتوبية 
و�سط اخلراب، لأنه كان يعي�ض النهاية كل حلظة ويقول: )حني ندرك 
ذلك ل يعود هناك ما ي�ستحق النتظار، غر ان ت�سليم النف�ض للنهاية 

لي�ض ا�ست�سالما، اإنه بداية ال�سر نحو التخوم او بينها(..

الثال���ث  يف  مت���ر 
م���ن  والع�سري���ن 
ع���ام،  كل  م���ن  اآب 
املفك���ر  اغتي���ال  ذك���رى 
التنويري العراقي البارز 
وبالتزام���ن  �سي���اع.  كام���ل 
الأع���وام  م���دى  وعل���ى  معه���ا 
الع�س���رة املا�سية تتجدد املطالبات، 
لل�سلط���ات  واجلماعي���ة،  ال�سخ�سي���ة 
العراقي���ة يف الك�سف عمن خط���ط ونفذ تلك 
اجلرمي���ة ال�سنيع���ة يف و�سح النه���ار وتقدميهم 
ال�س���اأن،  ه���ذا  يف  مذك���رات  �سلم���ت  اإذ  للق�س���اء. 
ولع�سرات املرات، اإىل رئا�سة اجلمهورية ورئا�سة 
الوزراء ونوابها ووزارة الداخلية وم�سوؤول ملف 
حقوق الإن�س���ان يف الحتاد الأوروبي ومثلها اإىل 
ممث���ل الأمني العام لالأمم املتحدة يف العراق. ومع 
ذلك، مل يرت�سح لنا، نحن املكويني بحجم الفاجعة، 
ما يرقى اإىل م�ستوى اليقني يف الك�سف عن حقيقة 
مالب�س���ات ما جرى، اأو اجلهة التي تقف وراء هذه 
الفعل���ة اخل�سي�سة. م���ا و�سلنا لغاية ه���ذه اللحظة 
عب���ارة عن نت���ف تقولت ت�س���در من هن���ا وهناك، 
يف اأغلبه���ا كيدي���ة واأق���رب اإىل ت�سفي���ة ح�ساب���ات 

�سخ�سي���ة، على ح�ساب دم اأري���ق يف عملية خطط 
له���ا بطريق���ة احرتافية ل تخط���ئ هدفها. ويف ظل 
غي���اب �سبه ت���ام للمعلوم���ة الر�سمي���ة اأو ل�سياقات 

احل�سول عليها من جهة موثوق بها. 
�سحي���ح اأن الطلق���ات ال�سبع الغ���ادرة مل ت�ستهدف 
ج�س���دًا و�سخ�س���ًا بعينه بق���در ما كان���ت ت�ستهدف 
امل�س���روع الثق���ايف التنوي���ري الذي عاد ب���ه كامل 
�سياع اإىل بلده بع���د رحلة منفى قاربت الربع قرن 
اأ�سبعه���ا كتاب���ة وتاأم���اًل و�سوقًا اإىل الع���راق الذي 
اعت���ره يقين���ه. اإل اأّن ذل���ك ل يغر م���ن حقيقة اأن 
القات���ل ظل جمهوًل، كما كل القتلة ممن يرت�سدون 

فكرة التنوير يف العراق، اأو بلدان قريبة منه. 
القناعة العامة التي تولدت لدينا، كعائلة واأ�سدقاء 
ربت على ملف  كامل �سياع، باأن ثمة اأختامًا حمر �سُ
هذه الق�سي���ة وحيثياتها. وا�سع���و تلك اخلطوط 
احلم���ر ه���م املم�سك���ون بخي���وط تفا�سيله���ا وه���م 
املت�س���رتون على اجلناة. اأما اجلن���اة احلقيقيون، 
فه���م طلقاء بف�س���ل احل�سانات الت���ي ينعمون بها. 
املا�سك���ون بخيوط عملية الغتي���ال يدركون حجم 
وخطورة وح�سا�سية ه���ذا امللف ومن يقف وراءه 
من روؤو�ض كب���رة. ويدركون اأي�س���ًا اأن التدلي�ض 
هو الطريقة الأمثل لت�سلق �سلم الوظيفة، برغم اأنها 

ل تخ�سع يف اأغلبها اإىل �سياقات التدرج الوظيفي 
الطبيعي���ة بل اإىل الولء والتبعية العمياء. مبعنى 
اأن هن���اك قات���اًل ومثل���ه ثم���ة م�ستفيدي���ن كرثًا يف 
دولة يت�ساوى فيها الفع���ل ال�سنيع بالعمل النزيه. 
ودليلنا يف هذا ال�سياق كي���ف لنا اأن نف�سر اإحجام 
وزارة الثقاف���ة عن نعي اأحد اأه���م اأ�سمائها النزيهة 
يف يوم اغتيال���ه؟ اأو رد وزير الداخلية وقتها على 
�س���وؤال �سحايف وفق منطق يخلو م���ن امل�سوؤولية 
وال�سم���ر، ب���اأن »وزارت���ه فق���دت اأي�س���ًا الكث���ر 
م���ن عنا�سره���ا نتيج���ة ا�ستهدافه���م«، ه���ل ت�سقط 
اجلرائم بفع���ل التقادم؟ التاريخ يقول العك�ض، لذا 
نرى، كعائل���ة وجمهرة وا�سعة م���ن املثقفني، باأننا 
�سن�ستم���ر يف ط���رق كل الأبواب مهم���ا طال الزمن 
للمطالب���ة بفتح ملف اغتي���ال كامل �سي���اع واإعادة 
ط���رح التحقيق، اآخرها دع���وة اأطلقت يف الثالثني 
الحتفالي���ة  هام����ض  عل���ى  )اأغ�سط����ض(  اآب  م���ن 
املخ�س�س���ة لذكرى غياب���ه العا�سرة يف لندن، ويف 
حلظ���ة تاريخي���ة ح�سا�س���ة حيث تتع���اىل اأ�سوات 
ال�سب���اب وه���م يواجه���ون حمل���ة الك���ذب والزيف 
والقت���ل والف�س���اد ومعهم نرف���ع �سوتن���ا عاليًا من 
اأج���ل معرفة قتلة البن البار لل�سعب العراقي كامل 

�سياع، الغائب عنا واحلا�سر معنا فكرًا ورهانًا.

�س���كل اغتي���ال كام���ل �سي���اع �سرب���ة لنظ���ام العدالة يف 
العراق، وكان���ت �سيا�سة الإفالت م���ن العقاب بعد مقتله 
عالم���ة عل���ى انط���الق �سل�سل���ة م���ن جرائ���م الغتي���الت 
والتغيي���ب �سمل���ت العدي���د م���ن النا�سط���ني واملثقف���ني 
واملدافع���ني ع���ن حق���وق الإن�س���ان وحرية التعب���ر. اإن 
ال�سيا�س���ة املنهجي���ة يف اغتي���ال هادي امله���دي وتغييب 
رم���وز الحتجاج املدين مثل ج���الل ال�سحماين وواعي 

املن�سوري، والقتل الع�سوائي والطائ�ض لقمع حمتجي 
الب�سرة هذه الأيام، وعجز ال�سلطات عن معرفة اجلناة 
اأو جتنبه���ا مالحقتهم... جميعها جت���د جذورها يف تلك 
اللحظ���ات الفارق���ة التي اخ���رتق فيه���ا الر�سا�ض ج�سد 
الراحل. اإن الر�سا�سة التي اغتالت حلمًا عراقيًا جت�سد 
يف اإن�سان، حطمت امياننا بنظ���ام العدالة الذي نفتقده 

يف هذه ال�سنوات الع�سرة التي مير بها العراق. 

اإ�سارة :
“وين دّمك �ساع ياكامل �سياع ؟” هكذا ت�ساءل 
ال�ساعر الراحل “زهر الدجيلي” بعد اأن غدرت 
ر�سا�س���ات الإره���اب الق���ذرة باملثق���ف والكاتب 
الي�س���اري الإن�س���ان “كامل �سي���اع” )النا�سرية 
1951 – بغ���داد 2008( وه���و يف ذروة عطائه. 
ح���اول اإنق���اذ الب���الد م���ن الغ���رق ب���زورق كثر 
الثقوب ا�سمه الثقافة. هو الذي قال عام 2004: 
النا�ض  اإىل  “امل���وت يف مدين���ة كبغداد ي�سع���ى 
م���ع كّل خطوة يخطونها، فيم���ا تتوا�سل احلياة 
مذع���ورة منه اأحيان���ًا، ولمبالية اإزاءه يف اأغلب 
الأحيان”، ف�سعى اإليه املوت. تدعو اأ�سرة موقع 
الناقد العراقي الكّتاأب والقّراء اإىل امل�ساهمة يف 

ملفها عنه.
البناوؤون ..

)اىل كامل �سياع(

عبد الكرمي كا�سد
-1-

اجلميَع هنا قادمون
اجلنِة”: “لبناء 

الطيبون والأ�سرار
املالئكُة وال�سياطني
الل�سو�ُض والقتلة

ماذا كنَت �ستفعُل يا كامل يف هذا ال�سرك؟.
اأيُّ جداٍر تبنيِه جلنتك اخل�سراء؟.

و�سط جحيٍم اأّولُه ليْل
واآخُرُه ليْل

اأّي طوائَف جتمُعها؟.
واإن اجتمعْت فلذبحك اأنْت

-2-
هنا

ينطُق ال�سمُت بل�سان ال�سرخات
ويقف الظّل حائرًا

يف طريقِه اإىل البيت
هنا

ت�سهُر الأمُّ نائحًة
تهّز قَر طفِلها

كاملهْد
-3-

البيت؟. يف  تب�سُر  – ماذا 
– قرًا

القر؟. يف  تب�سُر  – ماذا 
– عائلًة

-4-
من اأين نبتدئ الرحلة؟.

والقطارات
ذاهبًة

اأو
اآيبًة

ل فرق
من اأين؟

واملحطاُت مكتظٌة باجلنازات
ماذا نرتُك اأو نحمل؟.

اأّي �سفائَر ُقطعْت؟.
اأية اأحالٍم ُنهبْت؟.

-5-
يا كامل �سياع

الطريق التي ابتعدْت
مالأتها الإ�سارات
واخلطى العائدْه
وتلك ال�سواهُد..

تب�سُرها؟.
�سواهُد مْن؟.

*عن جملة 
الثقافة 

اجلديدة

الهوي��ة  هاج��س  ش��ياع:  كام��ل 
ومصباح ديوجين

حقيقة مكتومة بأختام حمر

اح��الم 
ك��ام��ل ش���ياع

رصاص ممنهج بال عقاب

البناؤون .. 
)الى كامل شياع(
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ك������ام������ل ش����ي����اع

اأين اأع���رف احل���رب فه���ي التي اإختطف���ت ولدي 
وكل تل���ك الأمه���ات ِعرفنه���ا .. األ�س���ن وحده���ن 
يف زمن احل���روب الكب���رة وال�سغ���رة الالئي 
جتتمع فيهن حلاَل من ال�سواد ماآ�سي احلروب؟ ، 
فللرجال فقط ب�ساطة املوت الال اإرادي املفرو�ض 
!، ونحن عرفناه���ا يف عراقنا ت�سرب الدمار يف 

اأو�سال �سعبنا الطّيب،
عرفناها بامللمو�ض حت���ى كلفتنا تلك املعرفة دمًا 

نازفًا من العروق ومن ال�سمائر.
عرفن���ا معن���ى اأن مي���وت الرج���ال دون ث���واب.. 

ب�سمت ي�سبه الت�سليم بالإنتحار!
وعرفن���ا انه���ا اآيلة للجحي���م تلك الدع���وات التي 

اأحيت فينا حماقات جاهلية
بينم���ا مل تخل���ف عل���ى الأر�ض �س���وى املوت من 

دون ح�سر.
عرفن���ا ان قلب الأم اأ�س���دق.. ولي�ستنفذ بعد ذلك 
كل املتقّول���ني واملداحني والف�سح���اء والأدعياء 
القومي���ني قامو�ض اللغة م���ا اإ�ستطاعوا ليرروا 
حالة موت واح���دة او لي�سقطوا عنها م�سوؤولية 

فاعليها ..
عرفن���ا ان ي���وم العق���اب اآٍت و�سيك���ون وا�سح���ًا 

بو�سوح اجلرمية،
عرفن���ا ومل ن���زل نحر�ض �س���د م�سعليه���ا بل�ساٍن 

تيب�ض من القمع واحلنني وجور املنايف،
فهل اأنتهى الأمر اأو تعادل: 

فعل �سائن بقول �سريف؟
لكننا نلقي اأ�سواتنا لآفاق اأبعد 

حيث متت���د خطى �سرفاء النا�ض وحمبي احلياة 
اأبدًا،

وحيث الإنحياز لأجل ال�سالم يعني الفعل لأجل 
ال�سالم، 

وحيث رف�ض احلرب يعني العمل لإلغاء اأ�سباب 
احلرب،

وحيث ت�ستبدل نهاية اأعم���ار النا�ض قبل الآوان 
با�ستقبال ولدات جديدة 

وحي���ث كل الطيب���ني هم ج�سد واح���د او �سحية 
واحدة مادام���ت الفا�سية تتنا�س���خ بربريتها يف 

م�سوخ تتوىل …
احل���روب م���ن �سّدرها 

لنا ؟ من اأذكاها فينا؟ 
واأ�سح���اب  وال�سه���ود  وال�سحاي���ا  تع���رف  الأم 

القول الآخر.
************

اإنها ذكرى البالد الت���ي �ساأبكيها غدًا، حت�سرين 
هذا امل�ساء 

 ، للم���وت  قناع���ًا  ت�ستع���رين  الت���ي  الب���الد 
وت�ستعيدين اإليها باحلروب 

البالد التي يتداركه���ا ال�سيا�سيون بالغايات، اأو 
التي ت�ستباح 

اأي ف�سٍل �سيبداأ ؟
كاأّن اآبائنا اأ�سالفنا الغابرون .. 

تد�سن���ه  م�سه���دًا  ر�سمن���اُه  ���َر  احلا�سِ ه���ذا  كاأّن 
املراثي 

كاأننا يف َحرٍب اإنَتَهت منذ األَف عام 
كاأَنّ العراق بوابة منفى

كاأَنّ التاري���َخ كاَن حُمتِجبًا َخلَف 
حماقة

ال�سغ���ر  اأيه���ا  وان���ت 
ْم بِخطاأَك  املعت�سِ

الّرحل���َة  ُرّب���اَن 
اأو  التائه���ة.. 
الإرادة  ِل�س���اَن 
الت���ي تقا�س���ي 
ن  جن���و

ال�سياء 
َبلَّغ���َت  ه���ل 
لت���َك  �سا ِر
ه���ل  الآن؟ 
َم���ن  عرف���ت 

الأق���وى  ه���َو 
فقط؟

ه���ا ذكرى البالد  ِاَنّ
َت�سَتع���ُرين  الت���ي 

…
ًا  م�سه���د

يحرُق الذاكرة ومنفى ياأتيني من كل اجّلهات 
****

اآله���ة احلرب مّرت من هنا ف�سلبتنا ترابًا ورجاًل 
لن ي�ستعادون 

واأحيت فين���ا ع�سبيات قدمي���ة وخلَّفتنا قرابينًا 
للوهم باأننا �سنكون 

احل���روب  اأو�سم���ة  تثقلن���ا  قرابين���ًا  الأق���وى، 
اخلا�سرة

او ي�سهرنا فراغ املعاين..
هل نحُن ندفع ام ندافْع ؟ 

مفتوح���ًا  �س���وؤاًل  حرب���ًا..  اإ�سرتع���وا   : األق���ادة 
ملقدمات غائبة 

ف���ال ي�ست���وي  األق���ادة: وخم���دوا يف اجلحي���م، 
اخلراب امللمو�ض بعدئٍذ والوعد امللمو�ض 

القادة: ليب�سرون … 
*********************

انه���ا ح���رٌب معلن���ٌة عليك، 
اإنها حرُب بك 

فاأي جم���ٍد تنتظر 
؟

واأي العرو�ض 
�سي�سِنُد دمَك يا 

اأبن النائبات
للمرِة الأخرِة 

فقط!
اأيه���ا  اأنت���م 

هبون  املتاأ
املوتى احفظوا 
ئك���م  �سما اأ

العزيزة 
فهي  وو�ساياك���م 
لن���ا  يبق���ى  م���ا  كل 

…
مل  م���ا  واإ�سرتجع���وا 
ٍة واحدة ..  تكون���وه مل���رَّ
وما كنتموه واخلطى التي 

اأوقفتُكْم 
ه���ذه  عن���د 
مليتة  ا

املريبة !
واخلط���ى الت���ي تفت���ُح اجلبهات واخلط���ى التي 

تخطُئ اجلهات ، 
فاأنتم �سهود الآتي 

اأيها الحياء املرتهنون اأيَن القبور التي �سنغفوا 
فيها �سرعى؟ 

**********

لهذا املوكب احلربي املكلّل باملنايا، لهذا الواجب 
التدمري 

له���ذه الإ�ستباح���ة واله���در والإ�سته���الك املطلق 
للحياة 

لهذا املوت 
اإف�سحي اأيها اجِلهات الآفاق

لهذا البدْء ال�ساِلف لهذا الإع�سار الأخر 
اإخمدي اأيتها البدايات .

َمن اإ�سطفانا كي يُعِلَن فينا َو�سيُة اخلراب ْ ؟ 
*********************

ف�س���وًل ِم���َن الرم���اد َق���د حا�س���رت ذل���ك َ امل�سهد 
القدمي 

ف�سوًل تتناهُب الأمل 
ف���ال ت�ستدر لل���وراء وان���َت تعَل���ُم اأنَّ تاري���َخ كَل 

اأحلروب
قد مُتليِه َعليَك َحرب واحدة 

ل تنتِظ���ُر �سق���وَط َدول���َة اخل���راَب األذهبي دولة 
اأحلليَف الَعُدْو

فباأ����ُض ه���ذا الراأ�ض األ�سغ���ر َقْد اأح���رَق َج�سُدك 
ة  النهري بنوايا األفرو�سَيّ

تها  حي … واأَن���ِت اأَيّ اأن���ِت اأَيُته���ا اأجله���ات اإنف�سِ
اجِلهات اإخَتِلطي 

***************************

َقلياًل…. َقلياَل َكي ُنَوّدَع هذا اأملوِكَب األأ�سَود
ة التي مل نوعد بها  كي َنْدفَع هِذه األأبدَيّ

……            
ُقْل اأَن حربًا َبداأت لأَن حروبًا ُعِطَلْت 

ُقْل اإن احلرب لن تكون ُخدعة
َر بها غَر َم���ن يخو�َض فيها، واإنها  واأَن م���ن يب�سٍ

مل تف�سح طبقة بل �سّيَعتها للقِر
نُع اأبطاًل ي�ستح�س���رون ماآثرهم  ق���ل اأَنه���ا �َسَت�سَ

َوحَدُهم ..
اأو اأن�سابَا جلنوٍد جمهولني 

لِكن لَك اأيُّها الَبعيد كم متِثُل احلرب حّقًا ؟ 
كيف ينبغي متثيلها؟ 

****

احل���رب العاملي���ة الأوىل ، الثاني���ة ، حرب خليج 
اخلنازير 

ح���رب داِح����ض والغ���راء، حرب فيتن���ام ، حرب 
بروت ، احلروب ال�سليبية

ح���روُبّ دون �سلبان ، ح���روُبّ للرتُقِب اأو للحذر 
 ،

حروُبّ ُنعِلقها باملعاهدات 
ح���روب حتِرُق الأوراق ، ح���روٌبّ تعلُن ال�سالم ، 

خ  حروب تتف�َسّ
حروب … حروب … احلروب دائرة.

*************

عزيزي فيصل*،

حتية،

يف ي����وم م����ن �سيف 1749، توج����ه جان جاك 
رو�س����و لزي����ارة �سديق����ه دي����درو، حي����ث كان 
 »Vincennes« مدين����ة  يف  حمبو�س����ًا 
ب�سب����ب اآراءه الالمهادنة لل�سلط����ات الدينية. 
 Mercure de «  واأثن����اء قراءته ل�سحيفة
اإعالنًا عن م�سابقة تنظمها  France« وجد 
جامعة »دي جون« لأف�سل مقالة حتت عنوان 
»هل ان اإحياء الفن����ون والعلوم قد يوؤدي اىل 
اأم اىل نقائه����ا«. كان له����ذه  اإف�س����اد الأخ����الق 
الإع����الن تاث����ره العا�س����ف عل����ى رو�س����و، اإذ 

اإنتابته فجاأة حالة م����ن الإلهام ت�سبه الوحي. 
فما كان من����ه ان اأوقف العرب����ة ليجل�ض حتت 
ظل �سجرة م����ن اأجل تفريغ �سحن����ة اإنفعالته 
 »Vincennes« بكاًء. وحامل����ا بلغ مدين����ة
اأبل����غ �سديق����ه دي����دور مب����ا اإع����رتاه وهو يف 
طريق����ه اإليه.. اإق����رتح الأخر علي����ه ان يكتب 
ما يظن����ه جوابًا �سافي����ًا لهذا ال�س����وؤال. ورغم 
ان دي����درو مل يكن متفقًا م����ع اآراء �سديقه، اإل 
ان����ه اأعت����ر اآراءه )وهي باخت�س����ار تقول ان 
الفنون والعلوم تف�سد اأخالق النا�ض اأكرث من 
ان حتّييه����ا( كافية لإث����ارة النقا�ض ملا فيها من 
ج����ّدة واإبتعاد عن املاأل����وف يف املناخ الفكري 
والتنوي����ري )العقل����ي( ال����ذي كان �سائ����دًا يف 
فرن�س����ا قبل الث����ورة الفرن�سي����ة. وفعاًل فازت 

مقال����ة رو�س����و باجلائ����زة الأوىل يف امل�سابقة 
ولي�سبح بعدها رو�سو م�سهورًا.

م����ا يهمن����ي الآن لي�����ض �س����رد ه����ذه الق�س����ة، 
وه����ي طريف����ة بذاته����ا، ولك����ن التذك����ر ب����ان 
حالت مفاجئ����ة تعرتي النف�����ض، مثل الرغبة 
بكتاب����ة ر�سال����ة، ك����م ه����ي عادية ه����ذه الرغبة 
تك�س����ف  ق����د  املتناهي����ة؟،  ليوميته����ا  بالنظ����ر 
ع����ن ح����الت باه����رة م����ن الو�س����وح: اإذ فجاأة 
اأق�س����ى درج����ة  يب����دو الع����امل متجان�س����ًا اىل 
»Homogeneous« متيحًا للكتابة �سرطًا 
مثالي����ًا للبناء خارج الفو�س����ى والالجتان�ض. 
ذل����ك ان الكتاب����ة لي�ست جمرد ر�س����ف كلمات. 
والواق����ع ان كل فعل ان�س����اين، ولي�ض الكتابة 
فق����ط، ل يعتم����د الر�س����ف البح����ت: اأي و�سع 

�سئ بجان����ب �سئ، لأنه يقوم عل����ى فكرة اأبعد 
م����ن التجميع...على فك����رة جمازية. هل تظن 
ان بن����اء �سارع، وهو يق����وم على اأ�سا�ض فكرة 
ر�سف عنا�سر مت�سابه����ة: احلجارة او الكتل 
الكونكريتي����ة، ل ي�ستند اإل عل����ى اأ�سا�ض بناء 
�س����ارع؟ طريق مالئم ل�س����ر العربات؟. كال ان 
لبناء �سارع دللة جمازية اأبعد من اإ�ستخدامه 
املبا�سر..�سحيح ان اأف�سل ال�سوارع ل ميكنه 
ان يق����ود اىل اجلنة! ولك����ن ال�سارع بحد ذاته 
هو تنفيذ لفكرة نقي�سة ملا هو لي�ض ب�سارع...
مل����ا هو اأدن����ى فنيًا من ان يك����ون �سارعًا...لكل 
�سبي����ل ل ي����وؤدي اىل م����كان. وجمازيت����ه، اأي 
ال�س����ارع، تكمن يف تعزيزه فك����رة ل ميكن ان 
تتج�سد واقعيًا بحذافرها ولكنها جذابة اىل 
اأبعد حد وهي فكرة احلرية. ل اأعلم بال�سبط 
ان كان����ت فك����رة احلري����ة احلق����ة تتما�سى مع 
وجود �سارع رحب، يف اأملانيا الغربية ميكنك 
ان ت�س����وق �سيارت����ك ب����اأي �سرعة جت����د نف�سك 
ق����ادرًا عليها،...ولكن هذا ما يظهره لنا العامل 
املعا�سر، يف اأملانيا ال�سرقية يالحظ اىل جانب 
�سوء نوعية ال�سوارع تاأكيد مت�سدد على عدم 

ال�سياقة باأكرث من 90 كم يف ال�ساعة.
م����ا  ال�س����ارع جم����ازًا  ف����ان كان وراء  وله����ذا، 
)�س����ورة اآيديولوجي����ة ت�ستن����د عل����ى الكث����ر 
م����ن الوه����م( فكي����ف ل ميك����ن للغ����ة ان تكون 
الأداة الأوىل ب����دون من����ازع للمج����از. اللغ����ة 
ت�سر اىل �سئ/ اأ�سي����اء تبداأ حدوده/ا عندما 
تنته����ي اللغة ذاته����ا. ولهذا ف����ان اللغة مت�سنا 
لي�ض باعتبارها جمموع����ة كلمات، بل م�سالك 
وهمية نح����و مواطن الرغبة، ال�س����وق، الفهم 

والروؤية.
�ساك����ن  ع����امل  هن����اك  يك����ن  مل  اإذا 

ومتجان�ض)ظاهريًا( ل ميكن الكالم.
اإذا مل ينج����ح الكالم يف قيادتنا نحو حت�س�ض 
اأنف�سنا، فانه ي�سبح جمرد ت�سجيل اأو ا�ستباق 

ملا جرى و�سيجري ل اأكرث.
كم �سروري هو الكالم عندما نبلغ اأنف�سنا؟

واإذا كان �سروري����ًا ف����اأي م�ست����وى للكالم هو 
القابل للكتابة؟

* 24 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1989.

ل� 4 �سباط 1979
بقلم كامل.....

اأذكر ظهرة اإ�ست�ساءت باأول هالل الغربة
اأذكر اأبواب املدينة حني اأ�سرعت لل�سفلة
اأذكر الوقفة امل�سرتيبة يف اأماكن عرفتنا

اأذكر �ساحة امليدان
اأذكر ان القلب كان مرتبًا لكن مل اأقل وداعًا

اأذكر حا�سرًا مبهمًا
اأذكر منذ الطفولة كوى مل اأفتحها لنف�سي؛

اأذن،
طوبى للثابت يف الكائن:

وجه الأم ووجه املدينة....

خواطر
حرب على حرب
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ن����اج����ح ال���م���ع���م���وري

ج���م���ال ال��ع��ّت��اب��ي

»مل تكن رجاًل
كنت اإن�سانية

مل متت�سق قلمًا، مل متت�سق بندقية
مل متت�سق اإل دمك

كان دمك مك�سوفًا من قبل اأن ي�سفك
ومن راآك راأى دمك

هو الوحيد الوا�سح، الوحيد احلقيقي«

حممود دروي�ش / يف رثاء غ�شان كنفاين

من قتل كامل ...؟؟! ال�سوؤال الذي مل اأجد له جوابًا 
يف �سجالت ال�سرط���ة العراقية، ومل ي�سهد الق�ساء 
جل�سة حماكمة واحدة ملتهم، ومل يك�سف عن م�سر 
التحقيق يف اجلرمية، بل جرى عمدًا اإغالق ملفها، 
واأ�س���دل ال�ست���ار عليه، ومرتكب���و اجلرمية اأحرار 
طلقاء بعلم ال�سيا�سيني واحلكام واأجهزة ال�سلطة، 
و�سب���ق مل�سوؤولني اأن اأعلنوا جه���ارًا وعر و�سائل 
الإعالم، معرفته���م باجلناة، واجله���ات ال�سيا�سية 
الت���ي حتميه���م وتق���ف وراءه���م، و�سخرته���م لهذا 

الفعل الدينء، معروفة اأي�سًا لديهم.
الأع���وام الع�س���رة املا�سي���ة الت���ي م�س���ت بالتمام 
والكم���ال حافل���ة بالأحداث، واأن���ا ل اأكف عن طرح 
الأ�سئل���ة، مثلم���ا ل اأكف عن حماول���ة التو�سل اإىل 
الأجوب���ة، فالقات���ل عن���دي مك�س���وف الوجه، غر 
مقن���ع اأو ملث���م مثلم���ا ي���راه �س���ركاوؤه، القاتل هو 
اأب���و جه���ل، ل اأعن���ي بالطبع ذل���ك الرج���ل امل�سّمى 
عم���ر بن ه�س���ام بن املغ���رة املخزوم���ي، املعروف 

ب�س���دة عدائه لالإ�سالم ونبيه، ل���ذا ُكني بهذا ال�سم 
لقتله امراأة عج���وزًا طعنًا باحلرباء ب�سبب جهرها 
بالإ�س���الم، فالرم���ز هن���ا اإ�سارة واإمي���اء وتلميح ل 
للح���دث التاريخ���ي، اإمنا للجهل ذات���ه مبا يت�سمن 
من طاقة اإيحائية تع���ر عن التخلف عر التاريخ، 
فقطع���ًا اإن ق���رار ت�سفية كامل ج���رى يف دهاليزه، 

ويف اأقبية الظالم. 
يف دهالي���ز القت���ل الت���ي ت�سنع امل���وت للفكر النر 
ودعات���ه، خم����ض �سن���وات م���ن العم���ل امل�س���رتك 
يف وزارة الثقاف���ة العراقي���ة كان���ت بالن�سب���ة يل 
�سخ�سي���ًا، در�س���ًا يف العف���ة والنزاه���ة وال�سع���ور 
العايل بامل�سوؤولية والنفتاح على العطاء الثقايف 

من خمتلف موارده وتلويناته.
ظ���ل ال�سوؤال يلح عل���ي دائمًا، م���ن �سيحمي كامل؟ 
الر�س���ني، املتوا�س���ع، امل���وؤدب، ثم �س���ار ال�سوؤال 
م���ن قتل كامل؟ غر اأولئك الذين يغذون الحرتاب 
الطائف���ي والدين���ي، لتعزي���ز امتيازاته���م، اأولئ���ك 
الذين يريدون عراقًا بال نخب، بال علماء ومفكرين 

من خمرة الإبداع.
يف الذك���رى العا�س���رة ل�ست�سه���اده، ونح���ن نقف 
زم���ن ح���داد على الثقاف���ة، مل يعد الأ�س���ى كافيًا يف 
الك�سف عن القتلة وتقدميهم للق�سا�ض، فما يجري 
الي���وم يف العراق �سياأخذن���ا اإىل الدمار، فهل نحن 
مدركون حلجم الأخط���ار يف ظل الرتدد واخلوف 
وال�سمت، هل نحن مدركون �سوء امل�سر؟ وملوك 

الطوائف ما زالوا يعبثون يف البالد. 
فتاوى اجلهل والتطرف والع�سبية والطائفية هي 
التي اغتال���ت كامل، لأنها غر ق���ادرة على احلوار 

مع���ه، وت���رى يف حري���ة العق���ل نهايتها، فل���م يكن 
كام���ل من ق���ادة الطوائف، ول من اأم���راء ال�سالح، 
ول ميتلك �سيارة مظلل���ة رباعية الدفع، ول ق�سرًا 
منيف���ًا اأو ر�سي���دًا يف بن���ك دويل! كامل كان ميتلك 
عق���اًل فقط، وابت�سامة تعل���و وجهه الأ�سمر، ميتلك 
ح�س���ورًا لفت���ًا يف الو�سط الثق���ايف، متوحدًا مع 
واقع���ه و�سخو�س���ه، يعي����ض تفا�سيل���ه ودقائق���ه، 
والعالق���ات  والق���راءات  باحلكاي���ات،  مكتن���زًا 
ال�سفيف���ة الطافحة باملثل والقيم النبيلة، كان كامل 
رجاًل يتق���ن حتريك الأجواء، بوعي���ه الفردي غر 
النقي����ض لوعيه امللت���زم، حماورًا للجمي���ع، ناقدًا 
مت�ساحم���ًا، م�ستك�سف���ًا اأف���ق املع���ارف �سارم���ًا يف 

احلق حتى مع نف�سه.
كام���ل... كل مال���ه وحالل���ه، اإن���ه ج���زء م���ن تاريخ 
بعي���د، ينتمي فيه اإىل تل���ك احلقبة التي بداأ خاللها 
ينه���ل من م�سادر املعرفة، ورحاب���ة الفكر يف الفن 
حقيق���ة  واإدراك  والجتم���اع،  والفل�سف���ة  والأدب 
ال�س���راع اأنه �سراع م�ستدمي ب���ني العقل واجلهل، 
ب���ني القبح واجلمال. فاأعتق نف�سه من �سلطة عالقة 
بالف�س���اد والوه���م والأكاذي���ب، ما اأنتج���ه كامل ل 
يخت���زل م�سروع���ه الفك���ري، ول يع���ر عن جممل 
الآلي���ات الت���ي اأنتجت���ه، اإذ تفر����ض علين���ا الدق���ة 
التمييز بينهم���ا، مثلما تظهر احلاجة لإعادة قراءة 
كام���ل مرات عديدة، لأنه �ساحر بكلماته، له اأدواته 
الفكرية، واأ�سلوبه املمتع يف الكتابة، برغم �سحته 
يف الكتاب���ة، اإل اأن هذا ال�سحي���ح كان مرثية كتبها 
كام���ل بنف�س���ه يف جدارية حوار مع امل���وت. كانت 

مترينات اأوىل على الغياب.

 وانط���وت حما�سرات ب���ول ريكور عل���ى ا�سارات 
وا�سحة عل���ى ردود انرثبولوجية وفل�سفية حول 
الدعوات اخلا�س���ة بدعوات م���وت اليديولوجية 
الت���ي ا�ستولدها � كما يبدو � م���وت الله النيت�سوي 
وموت املوؤلف لرولن بارت وموت البنيوية فوكو 
. ويب���دو يل ب���اأن هذه املواقف م���ن اليديولوجية 
جزء من احلملة امل�سادة لالحتاد ال�سوفيتي والتي 
لعبت دورًا ب���ارزًا ل�ستكمال ن�ساط الخر من اجل 

حتقيق انهيار النظام ال�سرتاكي .
لقد ا�ست�سرف بول ريكور بعقل علمي ر�سني بالذي 
�سيح�س���ل يف العامل اآب /1991 وتعامل بذكاء مع 
اثن���ي ع�سر مفك���رًا وفيل�سوف���ًا ، قراأ له���م ما كتبوا 
عن اليديولوجي���ا واليوتوبيا بتفا�سيل وا�سعة . 
وافرد خم�ض حما�سرات مو�سعة عن مارك�ض ومن 
بع���ده كارل مانه���امي / التو�س���رم ماك����ض فير / 

كليفورد غرت�ض / �سان �سيمون / فوريه .
م���ا ميي���ز جه���د املفك���ر ب���ول ريك���ور ه���و املج���ال 
النرثبولوج���ي الفل�سف���ي اأم���ا كام���ل �سي���اع ، فقد 
تاأط���رت ر�سالت���ه بالنرثبولوجي���ة ������� الثقافي���ة ، 
وكان اأكرث تركي���زًا واختزاًل مثلم���ا اأ�ساع العديد 
م���ن املرك���ز ، لكنه التق���ط بذكاء وح���دات مهمة من 
املخي���ال الجتماعي وال�سيا�سي ، مث���ل اليوتوبيا 
والعن���ف / الدكتاتورية / العن���ف والندفاع نحو 

ال�سيا�سة القهرية والجتماعية . 
يج���ب على مقال خمت�سر ذهب نحو عر�ض جتربة 
اأغفلته���ا الثقاف���ة العراقي���ة �س���رورة التاأ�سر على 
اجلهد الفل�سفي املهم لأحد مفكري القرن الع�سرين 
. وباإمكانن���ا اعتب���اره الأك���رث اإث���ارة لالهتمام يف 
توجه���ه العميق لق���راءة اليولوجية واليوتوبيا . 
لأنه ا�ستطاع بعقله العلمي ووعيه العميق ا�ستبق 
حتقق النيار بك�سوف مو�سوعية ملا قاد لحقًا يف 

اآب 1991 .

اليوتوبيا خيال حمفز 
اليوتوبي����ا ت�س����ورات خيالي����ة ذات طاق����ة حمفزة 
لتن�سيط الفراد واجلماعة ملواجهتها وهي تت�سع 
با�ستم����رار . ومثل هذا اخليال له �سلة وثيقة بكل 
ثقاف����ة موجودة وتتمت����ع بح�سور يف 
التداول والتوا�سل . لكن التمركز هو 
احل�س����ور الأكرث و�سوح����ًا يف العامل 
الآخر ، لأنه ميثل خطابًا م�ستقبليًا من 
اأهم الن�سو�����ض اليوتوبية املعروفة 
وه����ي » اليوتوبي����ة » لتوما�����ض مور 
. وجمهوري����ة اأفالط����ون ، واخ����وان 

ال�سفا .
واليوتوبي���ا ل تذه���ب ب�سكل جدي 
تق���رتح  ب���ل   ، الع���امل  تف�س���ر  اىل 
حتويل���ه وتغي���ره ، وه���ذا مفتاح 
. والتح���ول  امل�سيح���ي  الغنو����ض 
 / للما�س���ي  الع���ودة  باجت���اه 
الفردو�ض املتعاي�ض فيه كل النا�ض 
، بالإ�سافة اىل توعية اجلماعات 
حول ال�س���رورة الق�سوى للحلم 
بعامل بال خطايا وذنوب ، بحيث 
ي�سر العامل حتققًا موجودًا على 
�سورة احللم امل�سيحي املعروف 
: الأب / الإب���ن / الروح القد�ض 
الإ�س���ارات  ه���ذه  خ���الل  وم���ن 
ال�سريحة تت�سح لنا اليوتوبيا 
الاله���وت  م���ع  بتجاوره���ا 
امل�سيح���ي والغنو�سية ، لكنها 

خمتلفة مع يوتوبيات الفل�سفة املتعددة يف العامل . 
وهذا حت�سيل حا�سل – كما قال كامل �سياع – من 
خالل معرفة بع�ض املفاتي���ح يف الديانة امل�سيحية 
والفك���ر الغنو�س���ي . وه���ي الفردو����ض املفقود اأو 
جن���ة عدن . و�سارت هذه القيم الدينية بالدميومة 
 . وامل�سيحي���ة  اليهودي���ة  الديانت���ني  يف  اأحالم���ًا 
وهيمن���ت اإ�سط���ورة الفردو����ض فاعل���ة وموؤث���رة . 
حت���ى جنح هذا احللم بالتمدد وب�سرورة احلراك 
نحو الدين الفرعوين ومن بعده ال�سالم . وجنح 
الف���رد امل�س���ري بتاأكي���د ت�سور حي���ازة اليوتوبية 
يف احلياة املجتمعي���ة وتعامل مع الروح بو�سفها 
�س���كاًل يوتوبي���ًا » لي����ض ثم���ة يوتوبي���ا ميك���ن اأن 
تخف���ي حنينها للما�سي ال�سعيد » ومتيزت الديانة 
الفرعوني���ة بانتق���ال ال�سعادة احلا�س���رة يف حياة 

الفرد اليومية اىل العامل الآخر.
من املالحظات التي يثرها عر�ض اطروحة املفكر 
كام���ل �سياع ه���و حياديت���ه حول مق���ولت العالقة 
ب���ني اليوتوبي���ا والاله���وت امل�سيح���ي والفك���ري 
الغنو�س���ي ور�ساه بالإحالة غ���ر املو�سوعية لأن 
الفردو����ض املفقود وجنة ع���دن مل تكن من مكونات 
اليوتوبيا يف الديانة امل�سيحية ، لأن اأ�سلها امليثي 
مع���روف ب�سكل وا�سح ، ولأن �سم���ت املفكر كامل 
�سي���اع ملح���وظ ج���دًا ، ف�ساأ�سط���ر لالإ�س���ارة الي���ه 

برتكيز .
مع���روف ملن اهتم بالفكر العراق���ي القدمي ، وتابع 
طق����ض الزواج الإلهي املقد�ض ، هيمنة هذا الطق�ض 

كث����رًا و�س����ار خا�سع����ًا للع����ود الأب����دي – ال����ذي 
جتاهله كام����ل �سياع – ومل ي�سر له اأبدًا وله اأي�سًا 
– عالقة روحية واحتفائية مع الالهوت امل�سيحي 
. وتركت بدئيات الديانة ال�سومرية عماًل ت�سكيليًا 
ع����ن وجود اإلهني وبينهما نخل����ة واأفعى متجاورة 

مع الآلهة . 
اأ�س����ار العالم����ة اأحمد �سو�س����ة اىل اأن ه����ذا الرقيم 
الفن����ي هو معن����ي باأ�سطورة الفردو�����ض التي حاز 
عليه����ا الكتبة العران ف����رتة وجودهم يف العراق 
، واأعي����د انتاجه����ا . ويبدو يل ب����اأن ق�سدية �سمت 
املفك����ر كامل �سياع وحياديته نتيجة �سغط مبا�سر 
اأو غ����ر مبا�س����ر لالأ�ستاذ امل�س����رف و�سغط ثقافته 
املعني����ة بالتمركز الغربي ، وه����ذا موقف معروف 
وق����دمي ، ابتداأ حلظة الك�سف عن اللوح الت�سكيلي 
والتالعب مبا انطوى عليه من �سردية ، كما نعرف 
ب����اأن الآخر م����ا زال حتى الن ي�سط����ب على امللمح 

العراقي للح�سارة ال�سومرية .
كث����رًا  حت����دث  ال����ذي  ال�ست�س����راق  ي�ستطي����ع  ل 
ع����ن جنة ع����دن فه����ي لي�ست م����ن مكون����ات الديانة 
امل�سيحي����ة ، ب����ل ال�سومرية وارحتل����ت اليها بذات 
الطريق����ة الت����ي اأخذت به����ا الفردو�����ض املفقود لأن 
جنة عدن كان����ت البحرين – دملون – ومت الك�سف 

عن وجود تاأثرات �سومرية مهمة للغاية .
ذه����ب كامل �سي����اع اىل اأن اليوتوبي����ا نتاج للوعي 
وتتح����رك غ����ر خط ج����ديل ، يب����داأ م����ن امل�ستوى 
املج����رد باجت����اه اآخر ملمو�����ض ، وي�سب����ح الأخر 
وثيق ال�سلة واأعمق يف عالقة الإن�سان مبا يحيط 
به . ويوؤدي دورًا م�ساركًا يف احلياة وما تقت�سيه 

من امكانات لتطوير العالقة مع احللم .
اإن تاري����خ اليوتوبي����ا ، ق����د ابتداأ بو�سف����ه تاريخًا 
اأدبي����ًا وهذا التاريخ �س����كل من اأ�س����كال اليوتوبيا 
املتمتع����ة بفك����ر نق����دي فع����ال . وات�س����ح للق����راءة 
ارتباط����ًا باملالحظ����ة الأخ����رة ال�سب����ب الذي جعل 
كام����ل �سي����اع يختار عن����وان ر�سالت����ه » اليوتوبية 
مع����رًا نقديًا » لكن����ه – �سياع – ح����ذر من خماطر 
وج����ود عامل ب����دون يوتوبيا ، لأن����ه �سيكون فقرًا 
، لأن مث����ل ه����ذا العامل يتعط����ل فيه الفك����ر والعقل 
الن�ساني����ني ، ول����ن تك����ون ل����ه اأهمي����ة تذك����ر . لأن 
اليوتوبي����ة ديانة كما اأرى اأن����ا لأن املا�سي معي�ض 

با�ستمرار ولن يقوى الكائن على التخلي عنه .
اهت����م املفكر كام����ل �سياع ب�سكل وا�س����ح بالنظرية 
الفل�سفي����ة اخلا�سة بكارل بوب����ر ، التي مل ت�ستطع 
توفر قناعة بالفرتا�سات اخلا�سة بال�سراع بني 
الهند�س����ة الجتماعي����ة التدريجية وب����ني الهند�سة 
الجتماعي����ة اليوتوبية ، مث����ل الهند�سة املعمارية 
يفرت�����ض  حي����ث   . احلديث����ة  الف�س����اء  وتقني����ات 

بالثانية اأن تكون بدياًل لالأوىل .
اأخ����رًا لب����د م����ن التذك����ر بال����دور ال����ذي لعبت����ه 
اليوتوبي����ة من����ذ الق����رن ال�ساد�����ض ع�س����ر وحت����ى 
التا�س����ع ع�سر يف تكري�����ض العلمانية والميان بها 
وم����ن هن����ا – كما اظ����ن – ذهبت ت�س����ورات املفكر 
د. فال����ح عبد اجلب����ار اىل ان العلمانية لي�ست فكرًا 
يروم الف�سل بني الدين وال�سيا�سة ، بل هي جمال 

معريف .
 / امل�سيح����ي  والاله����وت  اليوتوبي����ا  اأدت 
الروت�ستانتي اىل تراج����ع دور الذات والندغام 
باملقد�����ض العمي����ق ولي�����ض الطقو�س����ي ، وتخلخل 
الأن����ا ، مما ادى اىل تراج����ع دور املثقف النخبوي 
مم����ا اأدى اىل ثورة ماي����و 1968 يف فرن�سا ، لأنها 
عك�س����ت دور ومكان����ة املثق����ف كم����ا ق����ال د. حممد 

�سبيال.

إرادة الذاكرة: اليوتوبيا معيارًا ثقافيًا

يقود الحديث عن اليوتوبيا اىل 

التذكري باملرجع املوسوعي 

عن االيديولوجيا واليوتوبيا 

لبول ريكور وترجمة االستاذ 

فالح رحيم وهو عبارة عن 

مجموعة من املحارضات 

القاها يف جامعة شيكاغو 

عام 1984وطبعت الحقًا عام 

1988ونرشت بطبعتني عن دار 

الجديد .

استفاد بول ريكور من ماركس 

طاقة املخيال السيايس 

واالجتامعي ومتركز بوضوح 

حول املؤسسة الدستورية 

وتقديم السلطة . أما املخيال 

االجتامعي فهو الوسيلة / اللغة 

القادرة عىل خلق االفكار .

من قتل كامل..؟؟



زه���ي���ر ال���ج���زائ���ري

ح�����س�����ام ال�����س�����راي

   عق���ٌد وعام  مّر على ت�سفية الباحث واملثق���ف العراقي كامل �سياع )1954- 
2008(، وما من اأحد ي�سغي للمطالبات باإعالن نتائج التحقيقات يف اغتياله، 
�سمن م�سار اعتدناه من املوؤ�ّس�سات الر�سمّية التي تعلن حال وقوع اجلرمية 

عن ت�سكيل جلنة حتقيقّية، ثّم تتبّخر هي وما ينتظر منها من معلومات.
الف���ارق �سا�سع ب���ني حمل كامت ال�س���وت و�سهولة القتل حّتى ب���ال لثام، وبني 
�سعوب���ة اأن ت�سل اإىل احلقيقة يف عراق الي���وم؛ بفعل الإحجام عن اإعالن ما 
���ل اإليه اجلهات امل�سوؤولة، لأّن للجاين م���ن يحميه، ولعّله تابع لإحدى  تتو�سّ
الق���وى واجلماعات الفاعلة يف ال�ساحة ال�سيا�سّي���ة العراقية. احتمالت كّلها 
قائم���ة، اأمام غي���اب املعلومة عن ال���راأي العام ال���ذي كثرًا ما وّج���ه الر�سائل 
وبعث ببيانات عدة اإىل الرئا�سات الثالث يف دورات برملانية �سابقة، واأي�سًا 

اإىل اجلهات الأمنّية يف البلد.
�سي���اع م���ن بني ع�سرات فقدناه���م خالل عقد ون�سف من جترب���ة عراق ما بعد 
�س���ّدام، ومل نع���رف اإىل يومن���ا، َم���ن ه���ذا الذي يوّج���ه بقتل مثق���ف حامل، له 
م�سروع���ه ال���ذي ل ميلك غ���ره. نتذّكر هنا امل�س���ر امل�سابه للناق���د قا�سم عبد 
الأم���ر عجام ال���ذي اغتيل يف اأيار )ماي���و( 2004، واأ�سماء اأخرى جنهل من 

الذي قتلها، ومن هو التنظيم اأو الكيان الذي خّطط ملثل هذه اجلرائم؟
اأجاد الراحل اأربع لغات اأوروبّية )لإقامته يف مدينة لوفان البلجيكية(، واهتّم 
بالفل�سفة والبحث الجتماعي والرتاث العراقي )توىّل مهمة املن�سق الوطني 
العام للجنة حماية الرتاث العراقي لدى منّظمة اليوني�سكو(، واأجنز كتابات 
نقدّية كث���رة مل يجمعها يف كتاب )�سدرت له فقط ر�سالته يف املاج�ستر عن 
»دار املدى«(. حينما فقدناه، خ�سرنا وجوده »م�ست�سارًا لوزارة الثقافة«، فمن 
جاء بعده مل ي�سغل امل�ساحة التي �سغلها، لفوارق يف الوعي الفكري والنظرة 

واإدراك ح�سا�سيات الثقافة العراقية ومتطّلباتها.
اأّم���ا م�سروع���ه، فراأينا كي���ف انته���ى ماآله وكيف ركن���ت كّل التو�سي���ات التي 

خ���رج بها موؤمت���ر املثقفني 2005، فال »بناء وتاأ�سي����ض« ول »تغيرات عميقة 
يف نظ���ام الإنتاج الثق���ايف« من التي حتّدث عنها، كم���ا مل ننته من »التوظيف 

الأيديولوجي والتعبوي لأ�سكال التعبر الثقايف«.
فك���رة اغتي���ال مثقف عائ���د اإىل بلده بعد غرب���ة عقود، حتمل اأبع���ادًا اأكر من 
الفتك بج�سد وروح اإن�سان، اإمّنا تعني احماء اأّي رغبة يف فعل �سيء والتقّدم 
اإىل واجه���ة احل���دث وامل�سوؤولية ب���ني ح�سد من الوحو����ض املتحا�س�سة على 
املنا�س���ب والمتي���ازات، تلك التي جت���د يف نزاهة كاتب مندف���ع يفّكر بالغد، 

عائقًا اأمام مطاحمها يف ح�سد املغامن وال�سفقات على ح�ساب املال العام.
واإذا كان القات���ل قد نّفذ اأركان الغتي���ال املعروفة؛ با�ستغفال املقتول ومن ثّم 
الإيقاع ب���ه يف مكان معزول، فاإّن املوؤ�ّس�سات الر�سمّي���ة التي يديرها اأن�ساف 
واأرب���اع م�سوؤولني، ل يهّمهم كام���ل ول ي�سغلهم البحث يف ق�سيته، فهو لي�ض 
زعيم���ًا مليلي�سيا م�سلحة، ول هو ابن اأو اأخ اأحد اأمراء الطوائف الذين تنقلهم 
ة من بلد اإىل ثاٍن، ولي�ض م�سوؤوًل اأتى اإىل من�سبه اإثر قرابة  الطائرات اخلا�سّ
م���ع رج���ل دين اأو م�سوؤول حزب���ي نافذ. يف هذا العدد م���ن »كلمات«، �سهادات 
جُتم���ع كّله���ا على اأّن عائلت���ه وزم���الءه يف وزارة الثقافة والو�س���ط الثقايف، 
ف�س���اًل عن اللجن���ة املعنية بالثقافة يف جمل�ض الن���واب، ل يعرفون اأّي نتيجة 
تخ�ّض ال�سهيد. مطالبتنا باإعالن نتائج التحقيق على املالأ، لن يختلف التعامل 
معه���ا عن �سابقاتها. فق���د و�سل النظام ال�سيا�سي الذي يحكم البلد اإىل اأق�سى 
درج���ات الف�سل وفقدان امل�سروعية، ومل ينل رف�سًا مثل الذي يناله الآن، وقد 
بداأ جلّيًا منذ اأ�سهر باملقاطعة الكبرة لالنتخابات وحّتى ثورة �سباب الب�سرة 
املنتف�س���ني على واقعهم املزري و�سوء الإدارة التي تتحكم مبدينتهم وبالبلد 

عمومًا.
رمّب���ا ننتظر زمنًا اآخر لفتح ملف كام���ل �سياع ومعرفة ذلك املجرم الذي اأطلق 

ر�سا�ساته ال�سبع على ج�سده يف بغداد يف و�سح النهار.

  اأ�س���ك اأ�سن���اين  واأ�سغ���ط  الأر�ض بقدم���ي واأنا 
اأكت���ب ع���ن كام���ل. م���رة اأرى القاتل بعيني���ه وقد 
جتم���د  املاء فيهما. اأري���د اأن اأ�ستنبط هوية القاتل  
قبل اأن اأغم�ض عيني، وال�سوؤال  الق�سر الب�سيط 

اجلاهز بني الأ�سنان : مل؟
وم���رة اأرى القتي���ل بع���ني القات���ل وق���د  انعك�ست 
الده�س���ة م���ن وراء �سبكة الأ�ساب���ع، ورمبا اأ�سمع 
ذات ال�س���وؤال الق�س���ر الب�سي���ط  : مل؟ ث���م اأطل���ق 
ط���اق!   : حم���رتف  قات���ل  اأي  مث���ل  الر�سا�س���ات 
طاق!ط���اق! واأغ���ادر املكان  على عج���ل باحثا عن 

التايل يف قائمة اليوم.
لقد عرف كامل القاتل منذ زمن، عرفه واألفه ونحى 
الكراهية بينهما )ق���د ل يعرفني، وقد ل يق�سدين 
اأن���ا بال���ذات، ولي�ض بين���ي وبينه ث���اأر �سخ�سي(. 
القتي���ل  هوي���ة  حت���ى  القات���ل  يع���رف  مل  ورمب���ا 
و)ذنوب���ه(، ومل يكن �سوى اأداة تنفيذ لتلك القوى 

ال�س���وداء التي ترى يف املثق���ف املتنور ن�سازا يف 
دولة طالبان املتخيلة.

مقت���ل  تفا�سي���ل  ع���ن  و�سم���ع  راأى  م���ا  ولك���رثة 
الأقربني، ا�ستح�سر كامل  دائما يف خياله �سورة 
املقتلة.. نتح���دث معا عن تفا�سيلها وكاأنها حدثت 
فعال وما نحن الأحياء اإل �سدفة، وما زمننا الذي 
نعي�س���ه اإل من في�ض ال�سدف وامل�ساحات الفارغة 

بني قتيل وقتيل.
لق���د كان���ت الر�سا�س���ة موج���ودة اأ�س���ال، �ساكن���ة 
وب���اردة يف موؤخرة الدماغ، ويف تلك العقدة التي 
جتمع التهج����ض والإح�سا�ض بالواقع���ة الآن، يف 
منعط���ف الطريق الذي يلي البيت اأو ي�سبق موقع 

العمل.
يطيل كامل هذا الزمن ال�سدفة بالتنقل بني بيوت 
عدي���دة داخ���ل منفى اآخ���ر ل مكان ثاب���ت فيه، هو 
الوط���ن. و من ه���ذه الثغ���رات ي�سن���ع كامل زمن 

احلياة ويتوا�سل معها منكبا على العمل م�ستعينا 
مب�ساهد احلياة العادية.

وم���ن ركن خف���ي يت�سل���ل القات���ل ب���ني ت�ساري�ض 
احلي���اة ال�سوية مراوغا با�سم���ا، فال�سحية اأمامه 
دائما، عارية غافلة. وحتى لو زاغت عيناها بحثا 
عنه، �سيت�سنع ه���و الغفلة بينما ي�سع الر�سا�سة 
يف بي���ت النار متحكما بالوق���ت واملكان وامل�سهد. 
يعرف كام���ل قاتله ويعرف املقتلة، ومع ذلك يبقى 
حماجج���ا نا�سحي���ه، بان���ه م���درك متام���ا بانه لن 
ي�سنع املعج���زات، لكنه يري���د اأن يعي�ض التجربة 
يت�س���كل  كي���ف  بعيني���ه  وي���ري  تخومه���ا،  حت���ى 
التاري���خ هنا عل���ى اأر�ض العراق الوع���رة، من كل 
هذه ال�س���دف الغبية والعظيم���ة واملوؤملة. �سرى 
هذا الت�سكل ويق���راأه كما كتاب حي، ويت�سكل منه 
وي�سكل���ه. ورمبا اأ�س���اف مبقتله نقط���ة ف�سل يف 

فقرات هذا الكتاب.

كما رآهما كامل شياع

كامل شّياع ... حارس الحلم العراقي


