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م�شاركة  من  حمرومًا  املهدي  ه��ادي  ُقتَل 
اأن   وقبل  اجلمعة،  تظاهرة  يف  زم��ائ��ه 
اأخته  لإن��ق��اذ  ال��ع��ون  ل��ه  يقدم  مل��ن  يهتدي 
ال��وح��ي��دة م��ن م��ر���ض ال�����ش��رط��ان، وهو 
بغدٍر  اغتياله  خطر  درء  احلالتني:  يف  
حكومي اأو اإنقاذ اأخته الوحيدة، مل يعّول  
معنية  اأنها  ُيفرت�ض  التي  احلكومة  على 

ب�شمان اأمن مواطنيها و�شحتهم.
عدم تعويل هادي املهدي على »احلكومة 
لأنها   نظره،  وجهة  من  ُم��رٌر  الوطنية« 
من�شغلٌة يف ما ل عاقة له مب�شاغل النا�ض 

واحتياجاتهم ومعاناتهم وم�شائبهم،
ولأنها غري معنية اأ�شًا فيما يعني النا�ض 
باأي  ول  بهذا  مبالية  ولي�شت  ال�شعب  اأو 
وجتربته  بوعيه  يعرف  كان  وهو  �شكٍل. 
وم���ا ي��ح��ي��ط ب���ه م���ن اأح������واٍل وظ����روٍف 
وهي  احل���ك���وم���ة،  اأن  دام���غ���ة  ووق���ائ���ع 
»ح��ك��وم��ة ال�����ش��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة« م��ن دون 
اجلميع  وجود  بدليل  نق�شاٍن،  اأو  زي��ادٍة 
تدبري و�شائل  من�شغلٌة يف  تركيبتها،  يف 
ال�شعب  اإرادة  ع��ل��ى  ل��ال��ت��ف��اف  مبتكرة 
والإمعان يف امتهان كرامته والتفنن يف 

ا�شتغبائه وخداعه.
قرائن  اإىل  بحاجة  املهدي  ه��ادي  يكن  مل 
للحكومة  املبيتة  النوايا  تف�شح  جديدة، 
واإذللهم  املواطنني  قهر  موا�شلة  على 
والإحباط  الياأ�ض  متاهات  اإىل  ودفعهم 
بنف�شه  وقائعها  عا�ض  لأن��ه  والر�شوخ، 
املتظاهرين  زمائه  مع  غ�شٍب  جمعة  كل 
عينيه  ب��اأمِّ  و�شاهد  التحرير،  �شاحة  يف 
اأزلُم  ب��ه��ا  ي��ق��وم  وب�����ش��اع��اٍت  ت��ع��دي��اٍت 
احلكومة اجُلُدد من اأيتام البعث واأجهزة 
اأمن وخمابرات �شدام ح�شني الذين اأعاد 
تاأهيلهم رئي�ُض احلكومة، على مراأى من 
دون  من  الطوائف،  واأم���راء  الكتل  ق��ادة 
اأن يتخذوا موقفًا حازمًا ي�شع حدًا لتلك 
كان  ع��ّم��ا  تختلف  ل  ال��ت��ي  ال�شتباحات 
داخل  ال�شّر  يف  ال�شابق  النظام  به  يقوم 

الزنزانات واأقبية التعذيب.
وتبدد  حمنِته  عمَق  املهدي  هادي  واأدرك 
»املعتقل  حم��ن��ة  ي��ع��ي�����ض  وه����و  اآم����ال����ه، 
ال��وط��ن��ي«، يف الأق��ب��ي��ة املُ����دارة م��ن قبل 
برئي�ض  امل��رت��ب��ط��ة  الأم���ن���ي���ة  الأج����ه����زة 
وهو  ا�شتعاد،  لقد  مبا�شرًة.  احلكومة 
يف  امل�شرحي،  واملمثُل  واملخرُج  الكاتُب 
تلك الأقبية بعد اأن تلقى اآخر الركات من 
اأوبا�ِض الأمن »الوطني« ودفع اإىل زاوية 
ل  م�شهدًا  الأق��ب��ي��ة،  تلك  اأح���د  زواي���ا  م��ن 
يخطُئ تفا�شيله جمرب.. م�شهد معتقات 
فيها  التعذيب  واأ�شاليب  ح�شني،  �شدام 
باجلرمية،  املُ��ذل��ني  اأوب��ا���ش��ه��ا  و���ش��ت��ائ��م 
وهو  وم��ل��ت��اع��ًا،  م��ه��م��وم��ًا  منها  وخ���رج 
قلقًا  الوطني،  بتحفِظه  ت�شاوؤلته  يداري 
على التجربة امل�شتباحة ب�شهوة ال�شلطة، 

وخوفًا من ال�شقوط يف منحدر الياأ�ض!
 لقد رّدد اأمام رفاقه واأ�شدقائه: اإنه ينعتنا 
بتهمة البعث، والبعث يف معطفه يخرج 
علينا يهددنا بالويل، وُي�شهر علينا �شاح 
�شيدهم  �شتم  على  جت��ّراأن��ا  ما  اإذا  امل��وت 

اجلديد..!
ك���ان م��ع��ه ث��اث��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن اآخ���ري���ن، 
وتعر�شوا  امل���ارة،  اأن��ظ��ار  اأم��ام  اقتيدوا 
�شدهم  وم���ور����ش���ت  ت���ع���ذي���ب،  لأب�������ش���ع 
اأ���ش��ال��ي��ب ت��خ��د���ض ح��ي��اء ال���ك���اف���ر، قام 
الإ�شام  قبائل  اإىل  ُج���ُدد  منتمون  بها 
ال�شيا�شي، متلفعني بعباءاتهم با حياء، 

الأحزاب  وقبائل  الطوائف  لأمراء  وقيل 
اأم����ام كامريات  ل��ه��م  احل��اك��م��ة م��ا ج���رى 
منهم  اأح���دًا  لكن  التلفزيونية،  القنوات 
قول  غريبًا  يكْن  مل  بل  �شاكنًا،  يحرْك  مل 
البع�ض منهم »هل كان نظام �شدام ح�شني 
احلكومة!؟«  و�شتم  بالتظاهر  لكم  ي�شمح 
بال�شوندات  ال�����ش��رب  يعني  »م����اذا  اأو 
لب�شعة  العتقال  اأو  املياه؟  خراطيم  اأو 
لبع�ض  م�شوؤول  غ��ري  ت�شرف  اأو  اأي���ام؟ 
اأو  اجلن�شي  بالتحر�ض  �شواء  العنا�شر 
يف  قتل  �شخ�شًا  ك��م  ث��م  ال��ب��ذيء؟  ال�شتم 

املظاهرات؟!
من  م�شتفيدًا  احل��ك��وم��ة،  رئي�ض  �شكت 
ال�شراكة  ح��ك��وم��ة  يف  زم��ائ��ه  ت���واط���وؤ 
الوطنية، ومل يتخذ اأي اإجراء �شد القتلة 
ول �شد املَُعّذبنَي اأو قادة الأجهزة، ومات 
م��ن �شقطوا يف  اآب����اء واأب���ن���اء واأرام�����ل 
وا�شرتاح  بغيظهم،  الحتجاج  �شاحات 
البحث  م��ن  الآخ���رة  ال���دار  يف  ال�شهداء 
العمل  وفر�ض  والكهرباء  اخلدمات  عن 
با  امل��وؤج��ل  الأم���ل  ف�شحة  ع��ن  والبحث 

اآجاٍل معروفة.

جبان،  �شوٍت  بكامت  املهدي  ه��ادي  ُقتَل 
و���ش��ت�����ش��ج��ل احل��ك��وم��ة اجل���رمي���ة، كما 
جرمية مقتل كامل �شياع وع�شرات مثله، 
معروف.  ال��ق��ات��ل  اأن  م��ع  جم��ه��ول،  �شد 
مطلق  على  تقت�شر  ل  اجلرمية  ف��اأرك��ان 
اأو  بها،  زوده  م��ن  اأو  ال��غ��در،  ر�شا�شة 
املحر�ض  اأو  م��ن��ه��ا،  امل��ب��ا���ش��ر  امل�شتفيد 
اإنهم جميعًا �شركاء يف اجلرمية،  عليها، 
ال�شيا�شية  البيئة  مدبر  معهم  يتقا�شمها 
التي ت�شكل دافعًا اأقوى لرتكاب جرمية 

القتل.

ال�شيا�شية  البيئة  ه��ذه  �شانع  هو  وم��ن 
الباد منذ �شنة ويزيد يف  التي و�شعت 
والأمنية  ال�شيا�شية  الفو�شى  متاهات 
والقت�شادي،  الج��ت��م��اع��ي  واخل����راب 
بني  امل�شاهرة  مظاهر  اإن��ت��اج  واأع����ادت 
والف�شاد  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���رمي���ة  م��اف��ي��ات 
املايل والإداري وهياكل الدولة املنهوبة 
والقبائل  املذهبية  ال��ط��وائ��ف  واأم����راء 

ال�شيا�شية؟
ال��ب��ي��ئ��ة عنا�شر  واأي����ن جت��د م��ث��ل ه���ذه 
م�شاعدة ومكونة اكرث فاعلية من ال�شراع 
املنفلت على احلقائب وامل�شالح الفئوية 
وكرا�شي ال�شلطة املتهرئة ومتاعها، اأكرث 

من هذا ال�شراع بني عاوي واملالكي؟
على  دامغة  بّينة  ي�شكل  ل  كله  ذل��ك  لكن 
فردًا ول  لي�شوا  مرتكبي اجلرمية، وهم 
بنهب  املعنيني  كل  اإنهم  واح��دة،  جماعة 
الدميقراطية  التجربة  واإجها�ض  الباد 
اإن���ه���ا  م�������ش���خ،  اإىل  ا���ش��ت��ح��ال��ت  ال���ت���ي 
اجلرمية  ه��ذه  من  تريد  التي  احلكومة 
واإ�شاعة  الدميقراطية  املعار�شة  اإخماد 
والداعني  ال�شباب  �شفوف  بني  اخل��وف 
واملطالبة  الغ�شب  ُجَمع  يف  وامل�شاركني 

بالإ�شاح!
ل��ك��ن م��ث��ل ه����ذه الأ����ش���ال���ي���ب، ه���ي مثل 
احلكومة  ت�شعى  التي  ال�شغرية  اخلدع 
لإجبارهم  املواطنني  على  متريرها  اإىل 
التخدير  بو�شائل  ت��ارة  ال�شكوت،  على 
الغليظة،  بالع�شا  وط����ورًا  ب��ال��وع��ود، 
ودائ�����م�����ًا مب���وا����ش���ل���ة خ���ل���ق الأزم�������ات 

وت�شديرها يف خمتلف الجتاهات.
الوطنية  ال�شراكة  حكومة  معطف  اإن 
يبدو،  ما  كل  يتحمل  اأن  من  اأ�شيق  بات 
وهو  امل�شروع،  غري  للتكاثر  مر�شٌح  اإن��ه 
معطٌف يتحمل وزر ما يلحق باملواطنني 

من تعديات وجرائم. 
اليوم على ال�شباب املثابر يف الحتجاج 
يف �شاحة التحرير اأن يرد على اجلرمية 
ع��ل��ى نع�ض  ال����زه����ور  ب���اق���ات  ب��و���ش��ع 
اجلديد،  وال��ع��راق  الدميقراطية  �شهيد 
املحا�ش�شة،  نظام  �شد  الوطني  الداعية 
العتبار  اإع��ادة  اأج��ل  من  الن�شال  �شهيد 
نا�شلوا  الذين  ال�شهداء  كل  لت�شحيات 
دولة  م��دن��ي��ة،  وط��ن��ي��ة  دول���ة  �شبيل  يف 
ق��ان��ون وم��وؤ���ش�����ش��ات وح���ري���ات، دول��ة 
ال�شهيد  زم���اء  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ة احل����رة. 
املهاجر  ويف  ال��ع��راق  ���ش��اح��ات  ك��ل  يف 
اأي  يف  لل�شهيد  رمزيا  نع�شًا  ي�شعوا  اأن 
�شاحة، يف اأي زاوية، ويق�شموا ب�شوٍت 
م�شموع: اإننا لن ن�شمت.. ولن نر�شخ.. 
لراية  العتبار  نعيد  حتى  ن�شت�شلم  ولن 
املهدي.  ه���ادي  قتلة  ونك�شف  ال�شهيد، 
حتى  والحتجاج  التظاهر  و�شنوا�شل 
هي  ال��ت��ي  ال�شهيد  م��ط��ال��ب  ك��ل  تتحقق 

مطالبنا، مطالب �شعبنا.
واأنتم متددون نع�ض ال�شهيد حتت ن�شب 
اعتذاري  وبّلغوه  عني،  قّبلوه  احلرية، 

لتاأخري يف ال�شتجابة لطلبه الأخري..!
�شعوا وردة حمراء فوق نع�شه با�شمي، 
وعاهدوه على امل�شي من دون خوٍف اأو 

تردد..
اإىل  ي����وارى  وه���و  ال�شهيد  ع��ل��ى  ���ش��اٌم 

مثواه الأخري، حرًا �شيدًا.
كتب هذه المقالة بعد ساعات من 
اغتيال الفقيد ونشرت في اليوم 
التالي بصحيفة المدى

رس���ال���ة م���ن ه����ادي ال��م��ه��دي: 

هادي المهدي

فخري كريم 

هذين  اأخفتكم  لقد   .. اأ�شدقائي  اأه���ًا 
بع�شكم  ك����ذل����ك؟  األ���ي�������ض  ال���ي���وم���ني 
قال:»هادي م�شبب امل�شاكل حيًا وميتًا«، 
يف  اأم�ض  �شمعتها  حني  كثريًا  �شحكُت 
املقهى، اأعتذر لأين اأحزنتكم، اأنا نف�شي 
حزين رغم بحر الراحة الذي اأ�شبح فيه 
اأعباء  الآن، رغم �شعوري بالتخفف من 
�شنة،   45 منذ  قلبي  على  جثمْت  ثقيلة 
»خفة  يف  كونديرا  �شديقي  الآن  اأتذكر 
الكائن التي ل حتتمل«، كنت اأحب هذا 

الكتاب. 
مررُت  لأين  ذل��ك  اأعتقد  م��ي��ت؟  اأن���ا  ه��ل 
وراأيتكم  التحرير  �شاحة  يف  اأم�ض  بكم 
با�شمي،  وتهتفون  ���ش��وري،  ترفعون 
بكم  ���ش��رخ��ُت  جت��ي��ب��وين،  فلم  كلمتكم 
من  ال�شوت  مكر  طلبت  تنتبهوا،  فلم 
�شاألُت  اإي���اه،  يعطني  فلم  اجل��اف  علي 
وجهه  ف���اأدار  قليل«  ال��ع��دد  »مل���اذا  ب�شام 
ع��ن��ي، و���ش��ع��ُت ي���دي ع��ل��ى ك��ت��ف علي 
�شاعدت  يبكي،  ك��ان  لكنه  ال�����ش��وم��ري 
اأحمد البغدادي يف حمل التابوت الذي 
لن�شري  ل��وح��ُت  ���ش��ورت��ي،  عليه  ك��ان��ت 
ذلك  ومع  عينّي  يف  عيناه  كانت  غدير، 
مل يعرين انتباهًا، ا�شتف�شرت من اأحمد 
مني  ن�شري  زعل  �شّر  عن  احل�شني  عبد 
فرمقني اأحمد بنظرة مل اأفهمها، وم�شى 
كان  ال��ذي  جر  �شمخي  حتى  ل�شبيله، 
يهتف »يا ه��ادي يا ه��ادي« تركني حني 

اقرتبُت منه. 
عرفُت بعد اأن انق�شْت مظاهرة التحرير 
كّل  وت��ذك��رُت  م��ّي��ت،  انني  الول  اأم�����ض 
بطريقة  لكْن  هنا  تعمل  »الذاكرة  �شيء 
حلظة  اآخ��ر  و�شفها«  ميكن  ل  عجائبية 
 � الآن  مثلكم   � كنت  حني  احلياة  يف  يل 
كنت  والأع��ب��اء،  بالهموم  ومليئًا  ثقيًا 
�شيوف  عندي  وك��ان  بيتي  مطبخ  يف 
�شدري  انقب�ض  ���ش��رًا،  منهم  توج�شُت 
اأدخلتهم،  ذل���ك  م���ع  ل��ك��ن��ي  اأت�����وا  ح���ني 
اأي��ة ح��ال ول ب��ّد من  فهم م��ع��اريف على 
راأيتهم  اأي��ن  �شاعتها  اأذك��ر  .ل  اإكرامهم 
اأ�شماءهم  واأع���رف  الآن  اأعرفهم  لكني 
ل،   .. ل��ك��م؟  اأ�شميهم  اأن  ت��ري��دون  »ه��ل 
األ كلموين  الآن« دخلوا  لي�ض  ا�شروا 
اأتظاهر  األ  ون�شحوين  املظاهرات  عن 
قلت  ال��ب��داي��ة  يف  ا�شتغربُت  غ��د،  ي��وم 
فكيف  للمظاهرة  النا�ض  دعوت  اأنا  لهم 
اأن���ت فنان   « ق��ال��وا يل  غ����دًا؟  اأخ����رج  ل 
بالزعاطيط  ���ش��اأن��ك  ف��م��ا  وم�����ش��رح��ّي 
بال�شبط  قلته  ما  اأذك��ر  ل  املتظاهرين«، 
على  بلطف  ورددت��ه��م  ابت�شمُت  لكني 
ه���وؤلء ه��م ملح  لهم  ع��ادت��ي، قلت  غ��ري 
العراق، �شاألتهم من اأر�شلكم اإيّل؟ قالوا 
وقال  خاطرك  يريد  وهو   »....« اأر�شلنا 
لنا فليطلب ما ي�شاء، هل تريد وظيفة؟ 
تعيينك  ع��م��ل،  ع��ن  تبحث  ان��ك  �شمعنا 
من  اأن��ت  نعرفك  نحن  ب�شيطة،  م�شاألة 

عائلة منا�شلة، كنت منفيًا زمن �شدام، 
ن�شتطيع م�شاعدتك، لكن ل تلوث ا�شمك 
�شلموا يل  قلت  ال��غ��وغ��اء«.  ه���وؤلء  م��ع 
�شاأخرج  اين  له  قولوا  لكن   »...« على 
غدًا لأن هناك خلًا كبريًا يجب الوقوف 
ذلك  عرفت  اأم��رًا،  يبيتون  كانوا  �شده. 
من خوفهم، كانوا خائفني مني، اأحدهم 
وهو يحرك يديه برز من حتت �شرتته 
كان  خوفه  لكن  خ��ويف  ازداد  م�شد�ض، 
ان  نف�شي  قلت يف  ذل��ك،  اأك��ر، حد�شت 
هوؤلء جاوؤوا لتهديدي فقط، لتخويفي، 
فاأكن اأكرث رباطة جاأ�ض منهم. �شاألتهم 
حرقة  من  اأع��اين  كنت  ت�شربون؟  م��اذا 
اأ�شرب اللنب الذي  اأن  يف املعدة واأردت 
كان على املائدة، �شاحب امل�شد�ض طلب 
:«عندي برية  مازحًا  له  قلت  ماء،  كوب 
مل  لكنه  و�شحكت،  اأحببت«  اإذا  ب��اردة 
ال�شفراء  اأ���ش��ن��ان��ه  اأظ��ه��ر  ب��ل  ي�شحك، 
خوف،  ابت�شامة  يت�شنع  وه��و  بالكاد 
امل�شد�ض  �شاحب  لكن  نه�شا،  الآخ��ران 
اأ�شار لهما باجللو�ض، قائًا »لي�ض الآن«، 
فقلت  ب��اخل��روج،  يهمان  انهما  ظننُت 
املاء على  لهما »فعًا لي�ض الآن ا�شربوا 

الأقل«، وذهبت اإىل املطبخ.
هل �شعرمت يومًا باأن عينًا تراقبكم لأحد 
ما لي�ض حا�شرًا معكم بال�شرورة، عني 
هذا  ب��ع��د؟  ع��ن  جماجمكم  تثقب  خفية 
غرفة  من  الطريق  يف  به  اأح�ش�شت  ما 

ال�شتقبال للمطبخ، هتف بي هاتف انك 
مل  ف��ات،  قد  الأوان  ك��ان  لكْن  �شتموت، 
اأر�شية املطبخ وقد  اإل واأنا على  ا�شعر 
�شاحب  وطلب  منهم  اثنان  بي  اأم�شك 
ركبتّي،  على  اأج��ث��و  اأن  مني  امل�شد�ض 
فارغًا  ك��ان  ال��ذي  الكاأ�ض  ي��دي  وق��ع من 
�شغرية،  قطعًا  وت�شظى  بعد،  اأم��اأه  مل 
باأمل  ف�شعرت  كاأ�ض  �شظية  على  جثوُت 
يحدث؟  ال��ذي  م��ا  �شرخُت  ركبتي،  يف 
ق��ول كلمة  اإل على  اأق��و  اأرج��وك��م ل، مل 
واحدة خمت�شرة هي »ل« كررتها مرارًا، 
قال يل �شاحب امل�شد�ض: هذه هدية من 
رجاًء«.  ا�شمه  عن  ت�شاألوين  ل   ،«  .....
العامل �شتارة  الب�شر نزلْت على  وبلمح 
اأمل قليلة، ثم �شكن كّل  �شوداء. حلظات 

�شيء.
تقطعه  مطبق  و�شمت  ك��ام��ل،  �شفاء 
اأغ��ن��ي��ة ل  ق��ب��ُل،  م��ن  ا�شمعها  اأغ��ن��ي��ة مل 
ت�شمعوها  اأن  عليكم  بالكلمات،  تقال 
ل��ت��ع��رف��وا ك��م ه��ي ع��م��ي��ق��ة. ع��ل��ى امل��رء 
ميوت  اأن  اأراد  اإذا  ���ش��اع��رًا  ي��ك��ون  اأن 
لي�شتطيع اإيجاز هذه الرحمانية وراحة 
ولو  حتى  الآن  يحّدين  �شيء  ل  البال. 
�شيء  ك��ّل  ���ش��يء،  ل  م��ن  ك��ان م�شنوعًا 
ن��ور، اأع��رف الآن اأك��رث من ذي قبل، مل 
اأذن  اإىل  اإىل فم لأنطق ول  اأعد بحاجة 
لأ�شمع، ول اإىل عني لأب�شر، ولذا حني 
نظرت اإىل هذا اجل�شد امل�شجى اأمامي، 

م��ن اجل��ث��ة، عجبُت  ال��ن��ازف  ال���دم  اإىل 
كيف �شرُت كل هذه ال�شنني داخل هذه 
والأمعاء،  والعظام  اللحم  من  الكتلة 
اإىل  ن��ظ��رُت  وحت�����ررُت،  �شجينًا  ك��ن��ت 
لونها وغدْت  وجوه هوؤلء وقد �شحب 
من�شغلني  كانوا  بهم،  هتفت  م�شفّرة، 
امل�شد�ض  �شاحب  قال  اأحدهم،  مبكاملة 
وهو يكلم رجًا من هاتفه »الولد نام«، 
�شحكُت لأن ال�شيفرة بينهم كانت مبثل 

هذه ال�شذاجة.
اأخ�شاه؟  ال��ذي كنت  امل��وت  هل هذا هو 
اىل  بالقيا�ض  ل�شيء   � �شدقوين   � اإن��ه 
والأمل  احل��ي��اة،  يف  راأي��ت��ه  ال���ذي  الأمل 

الذي تعانونه الآن.
ع��ن حايل،  امل��زي��د  لكم  اأ���ش��رد  اأن  اأري���د 
اإين  اآه،  تدعوين،  لطيفة  اأ�شواتًا  لكّن 
ال�شباب  ي�شقون  بو�شوح  الآن  اأراه��م 
ويقبلون نحوي، اأنا�ض كثريون، رجال 
ون�شاء اأحاطوا بي الآن، هذا اأبي، اأخي 
ال�شهيد الذي اأعدمه �شدام، زوج اختي، 
يبت�شم،  ���ش��ي��اع  ك��ام��ل  �شديقنا  وه���ذا 
ويدخلونني  بيدي  مي�شكون  اآخ���رون 
اأعد  مل  يو�شف.  اأن  ميكن  ل  ن��وٍر  يف 

قادرًا على الكام.
���ش��اأح��ر���ض ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة ال��ي��ك��م كلما 
الآن  �شاأن�شحب  لكني   ... ا�شتطعُت 
اأقول؟ لن ت�شدقوا  فامل�شهد هنا .. ماذا 

ما اأرى حتى ترون. اإىل لقاء

ت��رون ح��ت��ى  أرى  م��ا  ت��ص��دق��وا  ل��ن 

ابحثوا عنهم في معطف الحكومة.. القتلة 

لم يكن هادي المهدي 
بحاجة إلى قرائن جديدة، 

تفضح النوايا المبيتة 
للحكومة على مواصلة 

قهر المواطنين وإذاللهم 
ودفعهم إلى متاهات اليأس 

واإلحباط والرضوخ، ألنه 
عاش وقائعها بنفسه كل 
جمعة غضٍب مع زمالئه 
المتظاهرين في ساحة 

التحرير، وشاهد بأمِّ عينيه 
تعدياٍت وبشاعاٍت يقوم 
بها أزالُم الحكومة الُجُدد 
من أيتام البعث وأجهزة 

أمن ومخابرات صدام حسين 
الذين أعاد تأهيلهم رئيُس 

الحكومة، على مرأى من قادة 
الكتل وأمراء الطوائف. 
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بو�شت"  "الوا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت 
تقريرا  الإنت�شار  الوا�شعة  الأمريكية 
اأغتيال الإعامي واملخرج العراقي  عن 
هادي املهدي الذي اأغتيل يوم اخلمي�ض 
ي��د جمهولني  ع��ل��ى  ب��ي��ت��ه  امل��ا���ش��ي يف 
لل�شوت.  ك���امت  م�����ش��د���ض  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الطبقة  اأن  الأمريكية  ال�شحيفة  وقالت 
ت�شتخدم  ب���داأت  ال��ع��راق  يف  احل��اك��م��ة 
لإ�شكات  الأب��دان  منها  تق�شعر  اأ�شاليب 
ال�شحيفة  تقرير  وب��داأ  لها،  املعار�شني 
ايام   3 ع�شت  "لقد  بالقول  الأمريكية 

ال���رع���ب، ه���ذا م���ا كتبه  يف ح��ال��ة م���ن 
الرئي�شية  �شفحته  على  املهدي  ه��ادي 
)البع�ض  ق���ال  ح��ي��ث  ب���وك  الفي�ض  يف 
بتحذيري  قاموا  و  هاتفيا  بي  ات�شلوا 
ومداهمات   اعتقالت  ب�شان  وتوعدوا  
وهناك  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ب��ح��ق  ���ش��ت��ح��دث 
�شخ�ض ما ات�شل بي قائا ان احلكومة 
�شتفعل كذا وكذا وهناك �شخ�ض اي�شا 
بار�شال  وق���ام  مزيفا  ا�شما  ا�شتخدم 
بوك(،  الفي�ض  على  يل  تهديد  ر�شالة 
عرث  التهديدات  هذه  من  �شاعات  وبعد 

ع��ل��ى م��ه��دي )���ش��ه��ي��دا( يف م��ن��زل��ه مع 
وتابع  الرا�ض".  يف  ناريتني  طلقتني 
"مل يكن وا�شحا اجلمعة  التقرير قوله 
ملاذا ولكن  او  قتل هادي  )املا�شية( من 
والفزع  اخلوف  من  حالة  اثار  اغتياله 
والنا�شطني  ال�شحفيني  او���ش��اط  ب��ني 
القوات  مغادرة  حني  م�شريهم  وح��ول 
المريكية العراق خ�شو�شا وان الطبقة 
ت�شتخدم  ب���داأت  ال��ع��راق  يف  احل��اك��م��ة 
ا�شاليب وتكتيكات تق�شعر منها البدان 
ل���ش��ك��ات امل��ع��ار���ش��ة وع��ل��ى ال��رغ��م من 

د���ش��ت��وري��ا يف حماية  امل��ك��ر���ض  احل���ق 
اعقاب  يف  ج��اء  وال��ذي  التعبري  حرية 
الطاحة بالدكتاتور ال�شابق الذي حكم 
طويا، ولكن التهديدات والعنف جتاه 
اولئك الذين يتحدثون علنا �شد حكومة 
ت�شاعد  يف  م���ازال���ت  امل��ال��ك��ي  ن����وري 
وهو  امل�شقطي  �شامر  وق���ال  م�شتمر. 
مدير ابحاث العراق يف منظمة هيومن 
"اعتقد ان العراق على  رايت�ض ووت�ض 
المريكيني"،  مغادرة  مع  طرق  مفرتق 
ال�شلطة  ت�شلط  عامات  "ان  وا���ش��اف 

الأمريكي  التقرير  واأك��د  جدا".  مقلقة 
اأن حكومة املالكي "مل تعلق على حادثة 
قيامها  امل��ه��دي ون��ف��ت  ه���ادي  اغ��ت��ي��ال 
واملعار�شني  عنها  املن�شقني  بتخويف 
لها ولكن العراقية وهي كتلة املعار�شة 
اجلمعة  طالبت  الرملان  يف  الرئي�شية 
باجراء حتقيق �شامل وكامل يف عملية 
والتي  الكتلة  وق��ام��ت  امل��ه��دي  اغتيال 
ال���وزراء  رئي�ض  ع���اوي  اي���اد  يرا�شها 
الغتيال  ب��ح��ادث��ة  بالتنديد  ال�����ش��اب��ق 
وا�شفني اجلرمية بانها حماولة يائ�شة 
اىل  ال��ع��راق  واع����ادة  الف����واه  لتكميم 
وال�شتبداد،  وال��ق��م��ع  اخل���وف  ع�شر 
وقال متحدث با�شم قيادة عمليات بغداد 
عن  عبارة  هي  املهدي  ه��ادي  ق�شية  ان 
التحقيق  و�شيتم  عادية  جنائية  ق�شية 
ال�شرطة.وقامت جمموعة  قبل  فيها من 
يف  العراقيني  ال�شحفيني  من  �شغرية 
مدينة بغداد وما حولها بت�شييع هادي 
ان  ويذكر  �شديد،  خوف  و�شط  املهدي 
ال�شابع من  ال�شحفي  املهدي هو  هادي 
العام  هذا  يف  قتلوا  الذين  ال�شحفيني 
�شر�شم وه��ي �شحفية  ذك��رى  .وع��رت 
برنامج  يف  ال��ق��ت��ي��ل  وزم��ي��ل��ة  حم��ل��ي��ة 
ان��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ن�شعر  ق��ائ��ل��ة:  ح�����واري 
املهدي".  نهاية  نف�ض  هي  نهايتنا  ب��ان 
واأ�شاف التقرير الأمريكي اأن الإعامي 
يف  ع���ال  ب�����ش��وت  ينتقد  "كان  امل��ه��دي 
ال�شيا�شيني  جميع  الذاع���ي  برناجمه 
مبا  امل�شارب  خمتلف  وم��ن  العراقيني 
املهدي  وك��ان  املالكي وع��اوي  ذلك  يف 
امل��ث��رية وغ��ال��ب��ا ما  ال��دع��اب��ة  مييل اىل 
الزعماء  م��ن  لل�شخرية  ي�شتخدمها 
ان  ويذكر  الفا�شدة  وطرقهم  املحليني 
للمالكي كانوا يتقدمون بكثري  املوالني 
الذاعي  الرنامج  بحق  ال�شكاوى  من 
الذي يقدمه هادي والذي يبث 3 مرات 
ا�شبوعيا. وبني التقرير اأن املهدي "كان 
يف املقدمة ويف و�شط الحداث حينما 
حل ربيع الثورات العربية وو�شل اىل 
العراق يف �شباط املا�شي وكان املهدي 
قد ذكر يف مقابلة اجرتها معه �شحيفة 
مت  كيف  ال�شهر  هذا  بو�شت  الوا�شنطن 
اعتقاله هو واربعة من ال�شحفيني بعد 
 13 واوق��ع��ت  بالعنف  قمعت  تظاهرة 
قتيا وو�شف كيف اعتقلته قوات المن 
للجي�ض   11 �شعبة  مقر  اىل  واق��ت��ادت��ه 
لل�شرب  ت��ع��ر���ض  ان���ه  ال��ع��راق��ي وق���ال 
الكهربائية  ب��ال�����ش��دم��ات  وال�����ش��ع��ق 
يطلب  ان  قبل  بالغت�شاب  والتهديد 
منه التوقيع على بيان قائا فيه انه مل 

يتعر�ض للتعذيب

إغتيال المهدي يؤكد أن الطبقة الحاكمة بدأت 
تستخدم أساليب تقشعر منها األبدان ضد المعارضين

بغداد/ المدى 

ال��واش��ن��ط��ن ب��وس��ت:

حامد المالكي

احمد المهنا 

قبل كل �شيء ل اريد ان اكتب لك رثاء فما 
اتفاقك  لتكمل  زلت عند موعدنا يف بريوت 
م�شل�شل  لن��ت��اج  ال�����ش��وم��ري��ة  ق��ن��اة  م��ع 
هذا  يل  قلت  ت��ذك��ر؟  ه��ل  تاليفي،  م��ن 
امام  نتم�شى  وع��ائ��ل��ت��ي  ان���ا  وك��ن��ت 
تذكر  ال��ك��رادة،  يف  )مذبحك(  بيتك 
دعني  �شيئا،  لك  �شاقول  لذا  طبعا، 
كنت  كما  �شهيدا  او  ميتا،  اتخيلك 
ت��ت��وق��ع يف ب���رن���اجم���ك الذاع�����ي 
)ي���ا����ش���ام���ع���ني ال�������ش���وت( عر 
اذاع��ة دمي��وزي )خ��اف يقتلون 
اذاعة  ال�شاعدي مدير  ابراهيم 
�شلون  هاي  النوب،  دمي��وزي 
م�شيبة؟( املهم، �شاتخيل انك 
تقول  كما  قتلة  ثاثة  قتلت، 
ن��ادر، نقا عن  ذك��رى حممد 
عيان،  ���ش��اه��د 

ال  ك��ل �شيء  م��ن  دخ��ل��وا اىل بيتك اخل��ايل 
مبالغة  فيها،  مبالغ  لدرجة  العراق  حب  من 
تبالغ،  بانك  اتهمك  بع�شنا  بل  نفهمها  ماكنا 
)خوية ابرينا الذمة( ))لو جنت كذاب بحب 
ال��ع��راق وت��ب��ال��غ ك���ان م��ا ق��ت��ل��وك، زي���ن من 
متوت �ش�شوي، مثا املن اروح واكله اريد 
موتك؟  ا�شكو  من  اىل  امل��ه��دي((،  ه��ادي  دم 
ون�شي  قدامى  ب�شهداء  احلائر  ال�شارع  اىل 
الامي،  ا�شياع، علي  ال�شهداء اجلدد، كامل 
وانت وانا ووجيه عبا�ض وتوفيق التميمي 
وحم��م��د غ���ازي الخ��ر���ض وم��ن��ا���ش��ل داود 
واحمد هاتف وح�شن ح�شني وغرينا ممن 
 1400 ال�شعب  �شينتظر  هل  هادي،  ينتظر، 

�شنة كي يبكي عليك؟
زين، كول انت ميت، وين ندفنك؟ بالنجف، 
جن��ف ع��ل��ي ال���ذي حت��ب ام يف ال��دامن��ارك 
التي  دم�شق  يف  ام  عائلتك،  ت��رك��ت  حيث 
احببتها  التي  ال��ك��رادة  يف  ام  بها  ت�شكعت 
اعرف  ح�شن،  باري�شيا؟  حيا  كانت  لو  كما 
اين تريد ان تكمل نومتك الخ��رية، حتت 
ن�شب احلرية، قرب جواد �شليم، ليا 
مع ال�شكارى الهائمني، ونهارا مع 
بعني  ت��رق��ب  البائعني  اجل��ي��اع 
الم��راء تعر  ب��اردة مواكب 
لتعتلي  ام��ام��ك  ال��ط��ري��ق 
������ش�����ه�����وة ج�������ش���ر 
اجل����م����ه����وري����ة 
ب�������اجت�������اه 
ملنطقة  ا

�شيكون  هناك  اخل�شراء،  اق�شد  ال��ع��وراء، 
قرك، �شافعل �شيئا اخر، �شانعيك يف موقع 
كتابات، موقعك الثري، اياد الزاملي خوية 
تكرمت  )اذا  ل��ك  اق���ول  ن�ض  ل��ك  ادز  م��ا  ك��ل 
رغم  الكرمي(  موقعكم  يف  الن�ض  هذا  ان�شر 
اقول  املرة  لكني هذه  الوطيدة بك،  عاقتي 
لك اياد) ان�شر هذا املقال اح�شن لك( وان�شر 
مكتوبة  دم���وع  م��ن  الث���ري  ب��ه  ماياتيك  ك��ل 
الذمة(  )ابريلي  املهدي  هادي  ال��ورق،  على 
يف  هاتف  احمد  م��ع  ات�شكع  وان��ا  بالم�ض 
ع��ل��ي��ك(..  هادي  ���ش��ارع احل��م��راء )حجيت 
)ابري ذمة العراق( لنه مل يفهمك ال عندما 
يف  �شورتي  �شاغري  ه��ادي   ، ف�شدقك  م��ت 
الفي�ض بك اربعني يوما وا�شع �شورتك بدلها 
)والله �شبع حامد خوفت القتلة( �شاطلب من 
ظاهرة  لتكون  نف�شه  اال�شيء  فعل  �شحبي 
يف الفي�ض بك يعرج عليها العام العراقي 
العوج، هادي اعرف انك ت�شحك علي الن 
يف قرك، وتقول )�شوف هذا البطران( اين 
ال�شامتة  الطلقات  ب�شبب  يوجعني  را�شي 
�شورته،  مكان  �شورتي  يخلي  يريد  وه��ذا 
اذا ماذا افعل هادي، قل يل ، انا يف غربتي 
وحدي يف بريوت وانت يف غربتك وحدك 
يف القر، ماذا ع�شانا ان نفعل �شوى اللوذ 
ب��اجل��نب ك��ي ن��وؤب��ن��ك؟ ل��ن ت��ر ���ش��ى، اع��رف، 
كفاية  جبناء  جبناء،  نحن  �شديقي،  حقك 
يا  ي��دري  من  لكن،  الكلمات،  خلف  لنختبئ 
هادي، لعلك تتحول اىل بوعزيزي العراق، 

ويحرتق خ�شار املناطق املزيفة.
العراق و�شامت�شى يف  �شاعود اىل  ياهادي 
�شارع الكرادة والوح اىل نافذتك واقول لك 

�شلونك هادي، تريد م�شل�شل؟

ال تتشاقى هادي المهدي
أن������������ت������������ظ������������رك ف���������������ي ب����������ي����������روت

إذن فقد قتلوك يا صاحبي! 
 9 املهدي، ع�شية جمعة  يا هادي  قتلوك 
-9 التي كنت حت�شد لها. اآخ كم توؤملني! 
على  عيان  �شاهد  كنت  الأوىل  امل��رة  يف 
معنويا،  قتلك  احلكومة  ق��وات  حماولة 
هذه  ويف  الطريقة.  بنف�ض  معك  وقتلنا 
املرة الثانية بلغني نباأ اغتيالك واأنا يف 
لندن. وهم بذلك يحاولون اقتاع بذور 

» الربيع العربي« فينا قبل اأن تنمو .
موؤملا  م��ظ��ه��را  مل��ح��ت  الأوىل  امل���رة  يف 
جمهورية   « ان��ت��اج  اع���ادة  مظاهر  م��ن 
اخلوف«. تلك التي كانت قد كلفت الباد 
ما  ف��وق  الأع��م��اق،  يف  تغلغلت  همجية 
حت�شى  ول  تعد  ل  خ�شائر  م��ن  كلفت 
واحلا�شر  واملا�شي  وامل��ال  النا�ض  يف 

وامل�شتقبل.
تظاهرة  انف�شا�ض  بعد  الأوىل:  امل��رة 
25 �شباط، ويف باحة مطعم مطلة على 
ال��ك��رادة داخ���ل، و���ش��ط بغداد،  ���ش��ارع 
اأدباء و�شحفيني  جل�ض هادي مع ثاثة 
�شبان من �شحبه ع�شرا لتناول الطعام. 
للجي�ض،  همرات  اأربع  ا�شطفت  وفجاأة 
وتوجهوا  ع�شاكر،   10 نحو  منها  ن��زل 
عليهم  وانهالوا  الأربعة،  اىل  م�شرعني 
املطعم  يف  مذهول  جمهور  اأم��ام  �شربا 

وعلى جانبي ال�شارعني.

ال�شفعة الوىل على رقبة هادي  جاءت 
من اخللف. لن اأن�شاها ما حييت. وكنت 
مثل هادي قادما للتو من تلك التظاهرة، 
الذي  احل��ري��ة،  بن�شيم  ج��ذىل  وروح���ي 
ل اح��ل��ى ول اأخ���ف م��ن��ه، ذل���ك ان���ه يف 
نف�شه  ي�شد  كمن  يكون  املقام  ه��ذا  مثل 
الإ�شتبداد.  �شجون  و�شط  ويهب  حلظة 
ولكن �شرعان ما �شدت تلك الهجمة ذلك 
كما  اخ��ت��ف��ى،  الب�شر  وبلمح  الن�شيم، 
اختطف ال�شبان الأربعة بنف�ض ال�شرعة، 
األوان  ونقلوا بالهمرات ليتعر�شوا اىل 
اأخرى من التعذيب يف الأقبية ال�شرية. 
اأروهما  وي��وم  ليلة  بعد  عنهم  اف��رج  ثم 

فيهما جنوم الظهر.
تفارقه  مل  ب��ل  ينك�شر.  مل  ه��ادي  ولكن 
املحنة  يف  زميله  ي��روي  الدعابة:  روح 
ال�شاعر ح�شام ال�شراي قائا انه« عندما 
ال�شومري  وع��ل��ي  اأن���ا  �شراحنا  اأط��ل��ق 
ال�شادة،  ع��ب��د  وع��ل��ي  امل��ه��دي  وه����ادي 
تظاهرات  يف  مل�شاركتنا  اعتقالنا  بعد 
ممزقة  وماب�شنا  املا�شي،  �شباط   25
ق��ال ه��ادي:«ي��ا �شباب ل  وحالنا ح��ال، 
لل�شيفي)  ين�شاف  كله  هذا  ت�شوجون، 
ب�شحكة  ال��ذات��ي��ة(«،واأع��ق��ب��ه��ا  ال�����ش��رية 

طويلة«.

مل ي�شمت هادي. مل يهداأ. بل ت�شاعدت 
ن�����رات اح���ت���ج���اج���ه. ف��ل��م ت��ن��ف��ع معه 
انتاج  اع����ادة  اأو  ال��ت��دج��ني  حم����اولت 
جمهورية اخلوف، وذلك خافا ملا حدث 
الرعب  ك��ان  اآخ��ري��ن  ك��رث  م��ع حمتجني 

فوق طاقتهم.
على  الق�شاء  اىل  ب�شكوى  املهدي  تقدم 
رئي�ض جمل�ض الوزراء بو�شفه » القائد 
تعر�شه  جراء  امل�شلحة«،  للقوات  العام 
مذكرة  دون  من  والعتقال  لاختطاف 
وتعر�شه  ج���رم،  دون  وم���ن  ق�شائية 
ل��اإه��ان��ة وال�����ش��رب، وا���ش��اب��ت��ه بكدمة 
�شاقه  يف  وورم  راأ����ش���ه  يف  خ��ط��رية 
الي�شرى. وقال يف بيان انه يلفت »نظر 
الراأي العام العراقي انني وبعد تقدميي 
حال  ويف  ال�����ش��ك��وى  ل��ه��ذه  ون�����ش��ري 
فاأنني  خطر  لأي  اأ�شرتي  او  تعر�شي 
نف�ض  عاتق  على  ذل��ك  م�شوؤولية  اأ�شع 

اجلهة التي ا�شتكيها واتظلم منها«.
لتظاهرة  املنظمني  اأب��رز  من  ه��ادي  كان 
25 �شباط، واأكرث ابناء الو�شط الثقايف 
مع  كذلك  وظل  لها،  حما�شة  والعامي 
تقليد الحتجاج الذي ا�شتمر يف �شاحة 
التحرير كل جمعة. وكان الأعلى �شوتا 
او  التظاهر،  يف  �شواء  الإحتجاج،  يف 

يف برناجمه اليومي يف احدى الإذاعات 
املحلية، اأو يف الكتابات، اأو يف الكام.

حتى  و�شجاعا  حم��ت��دم��ا،  ح��ام��ي��ا،  ك��ان 
متاثلت  وقد  م�شرحي.  الرجل  التهور. 
اأداوؤه يف  احلياة لديه مع امل�شرح. كان 
الإثنتني، اخل�شبة والب�شيطة، حرا من كل 
خوف. الطبيعة حبته بانطاق ل يعرف 
احلذر ول الحرتاز. وهذه الطبيعة هي 
هي  كما  الدكتاتورية،  على  �شيء  اأك��ره 

اأكرث �شيء ا�شتفزازا لعبيد اخلوف.
الدكتاتورية  م�شروع  قتاه:  والإث��ن��ان 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة، وج��م��ه��ور اخل����وف الآخ���ذ 

بالإت�شاع.
ومثلما مل يعتذر املالكي عن ال�شاءة اىل 
هادي واىل اأ�شحابه يف حادثة التنكيل 
التع�شفي  والعتقال  واخلطف  العلني 
امل�شينة  الأع���م���ال  وه���ي  وال��ت��ع��ذي��ب، 
فاإنه  امل�شلحة«،  قواته   « ارتكبتها  التي 
اىل  تنكيله  ت�شعيد  مع  �شيئا  يفعل  لن 
اإحالة » احلادث«  م�شتوى القتل، �شوى 
فك  عنه  يعرف  مل  ق�شاء  ل��دى  ملف  اىل 
لغز حادثة واحدة من حوادث الغتيال، 

وهي باملئات.
انها ق�شة موت معلن اأخرى.

غري ان القتيل هذه املرة هو اأول �شهيد، 

م���ن ال��و���ش��ط ال��ف��ن��ي وال�����ش��ح��ف��ي، يف 
تاريخ الحتجاج العراقي الذي بداأ يف 
 2011 �شباط   25 يوم  التحرير  �شاحة 
. ولعل هذا هو اآخر واأعظم عطاء قدمه 
هادي اىل الحتجاج العراقي الذي كان 
يوؤلب على اذكائه حتى اللحظة الأخرية 

من حياته.
اللحظة،  ه�����ذه  م����ن  ����ش���اع���ات  ف��ق��ب��ل 
ك���ان ه����ادي ق���د ك��ت��ب يف م��وق��ع��ه على 
املحر�شة  كلماته  اخر  ويف  الفي�شبوك، 
اأن   9  –  9 ليوم  متمنيا  التظاهر،  على 
للدميقراطية«.  حقيقيا  عر�شا  ي��ك��ون« 
وها هو » العر�ض« يتخ�شب بدمائه، و« 
جمعة البقاء« يتغري ا�شمها اىل » جمعة 

هادي املهدي«.
�شاحة  يف  اخل���ال���د،  ال��ن�����ش��ب  وحت����ت 
زفافك  حفل  ال��ي��وم  �شيقام  الإح��ت��ج��اج، 
يف  الأح�����رار  عليك  و�شيلقي  ���ش��ه��ي��دا، 
التي  التحية  م��ك��ان،  ك��ل  ويف  ال��ع��راق، 
حتوفهم  جعلوا  ممن  اأمثالك،  ي�شتحقها 
التي  الأم��ان��ة  ه��ذه  احلرية:  اىل  ج�شرا 
الكوكب  ه��ذا  ن�شاء  ول  رج��ال  مي��ل  ل��ن 
يرثوا  اأن  اىل  افتدائها  وعن  حملها  عن 

الأر�ض.
وداعا يا هادي! تعي�ض يا هادي!
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... �شقطت جنمة اخرى، كانت ت�شيء جزءا 
من عتمة ليل العراق حالك الظام، و طاملا ان 
خفافي�ض الظام تت�شيد على امل�شهد العراقي 

بكل جتلياته، فلن تكون الخرية.
و�شحفيي  م�شرحيي  من  جمموعة  نحن 
نايل  �شاحة  يف  املجتمعني  ال�شليمانية 
كرد�شتان  مثقفو  ومعنا  ال�شليمانية  مبدينة 
يف الداخل واخلارج،  ندين وب�شدة جرمية 
اغتيال )هادي املهدي( ولن نطالب احلكومة 
املتورطني  املجرمني  عن  بالك�شف  العراقية 
حتى  �شئمنا  لننا  الب�شعة  اجلرمية  بهذه 
الياأ�ض من مطالبتهم، وامنا نطالب املجتمع 
التدخل  العامل  يف  اخلريين  وكل  الدويل 
ليقاف  العراقية  احلكومة  على  لل�شغط 
العراق  مثقفي  يطال  الذي  الدم  نزيف 

وكوادره العلمية.
 هادي املهدي كان اأعاميا بارزا  يف العراق، 

العمر 46 عامًا، متزوج وله ثاثة  يبلغ من 
معروفا  اذاعيا  برناجما  يقدم  وكان  اطفال، 
راديو  يف  ال�شوت(  �شامعني  )يا  با�شم 
ب�شعبية  يحظى  كان  والذي  دميوزي 

وا�شعة.
ظروف  و�شط  ارتكبت  اجلرمية  هذه  ان 
ي�شعر معها العاملون يف و�شائل العام يف 
العراق وكرد�شتان بجو عدائي �شديد موجه 
وموؤ�ش�شات  �شيا�شية  قوى  قبل  من  �شدهم 
حقوق  مواثيق  خرق  ت�شت�شهل  حكومية 
التعامل  يف  التعبري  حرية  ومبداأ  الن�شان 
وال�شحفيني...  واملحتجني  النا�شطني  مع 
فيا اأيها اخلريون يف العامل تدّخلوا ليقاف 
يف  بالثقافة  للم�شتغلني  اليومي  املوت 

العراق، فان �شمتكم... يقتل!
ال�شليمانية  10 ايلول 2011                                                 

املوقعون

اآ�شو�ض هردي - كاتب و�شحفي
هورين غريب- م�شرحي

واثق ح�شني –كاتب
جيمن ا�شماعيل - ت�شكيلية

�شوان حممد-  �شحفي
فائق كولبي – طبيب

اأمرية ح�شن- مدع عام
كمال روؤوف - �شحفي
رحمن غريب - �شحفي

اآوات علي- �شحفي
نهاية ح�شن حممد – نا�شطة مدنية

�شريوان غريب �شحفي 
عثمان حمه �شعيد - نقابي

عبد الرقيب يو�شف - اآثاري
جميد  فرج - �شحفي 

احمد رجب – كاتب
�شيان علي �شالح - مهند�شة

حممد ال�شيخ احمد - حمام
توانا عثمان – �شحفي

�شوان عطوف – م�شرحي
خامن رحيم لطيف نا�شطة يف جمال حقوق 

الن�شان

كاروان جيوار – م�شرحي
جعفر معلة – م�شرحي

اآل كمال حممد علي- اعامية
ريبوار هموندي- كاتب ومرتجم

هردي عبدالله – م�شرحي
جيا هموندي - موظف

�شمال ح�شني – م�شرحي
كوران �شديق – �شاعر

طاهر عبدالواحد – �شينمائي
عمر �شالح – طالب معهد فنون

ابوبكر �شالح – طالب معهد فنون

زمناكو ا�شماعيل – �شحفي
اآرا�ض عبدالله حممود – طالب 

برهم احمد حمه امني – خريج كلية فنون
�شامان حمه كرمي – �شحفي 

ب�شتيوان كمال بابكر – طالب
�شفان حمه جزا – خريج كلية

اآرا�ض انور- مدر�ض
�شازان طه - �شرحية 

اآوات باقي – م�شرحي
دا�شتان جيوار – م�شرحي

كازاو جمال - �شحفي
ريزن جمال – م�شرحي

دل�شاد �شيف الدين - �شحفي
كوران نامق – م�شرحي

امني �شمري �شعيد – كاتب
اآرام �شعيد - �شحفي

هال ابراهيم - حمام
اآران فائق – م�شرحي

جمال غريب كرمي- كاتب 
د�شتي علي- م�شرحي

عمر احمد حممد - كاتب
ديدار بكر – م�شرحي

اآرام علي – مدير كلري اآرام
دانا فائق – كاتب

برهان قرداغي – م�شرحي
عبا�ض حممد – نا�شط مدين
دانا جال – كاتب و�شحفي

ه�شام عقراوي – كاتب واعامي
زياد اليوبي- �شاعر 
نهاد القا�شي – كاتب

خ�شرو عقراوي- كاتب
قي�ض قرداغي – كاتب و�شحفي

فاروق �شري – م�شرحي
حميد حممد ر�شول – متقاعد

�شباح كاكائي – ت�شكيلي و�شاعر 
فتاح زاخويي – وزير الثقافة ال�شبق 

ح�شن جودي – �شحفي
قادر حممد ر�شول – موظف

علي حممد – �شحفي
– من�شق مركز ميرتو للدفاع  رحمن غريب 

عن حقوق ال�شحفيني- 07701523300

أيها الفتى الجميل .. قتلتك الردة
".. لقد سئمت مشاهدة امهاتنا يشحذن في الشوارع " ، تلك الكلمات ياهادي، هي السيف الذي سلطته على رقبتك، وكنت مدركا لذلك. النك بما حملت 

من هم المثقف وسمو الصحفي ورقة المسرحي، لم تحتمل مايجري من خراب في البالد، أطلقت تلك الصرخة المدوية من قلب مثقل بهموم الفقراء 
ووحشة وغربة المثقفين واالدباء عن بلد طالما حملوه في القلب، ولكنهم وجدوه نهبا لمجرمين ولصوص وفاسدين ومفسدين ومشعوذين ودجالين 

ومزوري شهادات وقتلة وزعماء ميليشيات، شحذ هممهم الجهل واالذالل واطلقهم من قمقمهم.
هل تنبأت بمصيرك حين وّدعت اطفالك الثالثة وزوجتك في كردستان؟ هل كان الوداع األخير؟

م�شيئة  ���ش��م��ع��ة  ان���ط���ف���اأت  ال���ي���وم 
تنور   2011 �شباط   24 منذ  ظلت 
ل���ي���ل ال����ع����راق امل���ظ���ل���م..ك���ل ي���وم 
ت�شعل  ن���راه���ا  ان  ت��ع��ودن��ا  ج��م��ع��ة 
وعطرها  بنورها  التحرير  �شاحة 
جمعة  وت�شحيتها...كل  و�شجاعتها 
يف  ناب�شة  �شاخمة  وتعود  حت��رتق 
ف�شلت  تليها....عندما  التي  اجلمعة 
مت  �شوتها  ا�شكات  حماولت  جميع 

كما  لتنطفاأ  ال�شرار  �شبق  مع  قتلها 
احلرة  ال�شموع  اآلف  قبلها  انطفاأت 
الف�شاد  ب��وج��ه  ال�شارخة  الكرمية 
والطائفية  والتق�شري  واخل��ي��ان��ة 
الجنبي... اح�شان  يف  والر�شوخ 
اىل ذلك مل متت روحك ايها ال�شهيد 
تخمد  ومل  امل���ه���دي  ه����ادي  ال��ب��ط��ل 
املهدي  ه��ادي  اآل��ف  ول��د  بل  �شمعتك 
التي  ال�����ش��م��وع  م��اي��ني  وا���ش��ع��ل��ت 

املظلم  ال��ع��راق  ليل  ت�شيء  ���ش��وف 
فار�شة نورها على وجوه الفا�شدين 
و�شفاكي  وامل��ج��رم��ني  وال�����ش��ارق��ني 
دم���اء اب��ن��اء ال��ع��راق....م��وت��ك ايها 
عراق  اجلديد،  العراق  ولدة  البطل 
والرجولة  والت�شحيات  البطولة 
وال�شهامة والتحدي ... قبل �شاعات 
كنت اخجل عندما ي�شاألني الجنبي 
ا�شرخ  الآن  ولكنني  جن�شيتي  عن 

البلد  اأين عراقي لأن  باأعلى �شوتي 
الذي اجنب �شهيدا وبطا ومنا�شا 
كهادي  وف��ن��ان��ا  واع��ام��ي��ا  ورج����ا 
يرزق  حيا  زال  م��ا  بلد  ه��و  امل��ه��دي 
عميل  او  جمرم  او  لفا�شد  ولميكن 
ق��دم��ي��ه.... حت��ت  راك��ع��ا  يجعله  ان 
الطاهرة يارفيقي هي مياه  فدماوؤك 
دجلة والفرات وحتما �شوف تق�شي 
والقبول  واخل������ذلن  اجل����نب  ع��ل��ى 

الراأ�ض  وح��ن��ي  ال��رذي��ل��ة  بالعي�شة 
.و�شوف تنبت ا�شجار الرجولة يف 
م��اي��ني ال��ع��راق��ي��ني و���ش��وف تخرج 
الرجال من اغوارها....لن اقول اين 
حزنت ملوتك لأنك نلت وفزت مبا مل 
ومل  بجزئياته  الظفر  حتى  ا�شتطع 
ان  ع��راق��ي  مليون  ث��اث��ون  ي�شتطع 

يقولوا نحن كهادي املهدي...
هنيئا لك ياغاليا تاج العراق

شمعة تنطفئ في ليل العراق المظلم

فوتوغراف ونص كفاح االمين 

د. نزار احمد

من ليعرفك يعتقد انك ترغب باحراق اردية الزمن 
والطريان بنعال من ريح �شوب ال�شفة امل�شتهاة، 
على  ب�شاطة جتهز  بكل  لكنك  لهم،  هكذا يرتاءى 
املقهى،  اريكة  ف��وق  من  بابت�شامة  املخيلة  ه��ذه 

وب�شوت ي�شبه �شوت نادل مقهى رخيته: 
- واحد �شاي مع جواد �شليم! 

بعذابات  املغلول  الواقع  ر�شيف  اىل  فتعيدهم 
�شوب  امل�شدوهة  بالعيون  املختلفة،  الم��ه��ات 
ان�شمامها  تعلن  وهي  بالكف  الح��ام،  انك�شار 
للجاين  مكان  ل  حيث  باحلرية،  احل��امل��ني  اىل 
حيث ل طعم كطعم ال�شاي املمزوج بحاوة المل 
م�شاء  دون  ابت�شامتك،  دون  ال�شارد  مقهاك  يف 
ي�شاألك ال�شمك ال�شابح يف ركن الكرادة عن وطن 

حتبه! 
اإل انك ل جتيب! 

ل جتيب! 
وال�شمك ايها اجلميل ي�شبح يف بحر دمك! 

مقاه  مفرت�شة،  مقاه  ثمة  احل��ري��ة  ن�شب  حت��ت 
معرفية لل�شعراء وقنا�شي الكلمة وناثري التلفاز 

يف عيون املتمرين يف بيوتهم! 

اقت�شام  وعدالة  بجيفارا  واحلاملني  للحمر  مقاه 
اخلبز ن�شفني: 

ن�شف للفقراء، ون�شف اآخر للمتعبني! 
مقاه لامهات اذ يذرفن الدمع ممزوجا بالغ�شب 
الذين  العمر  احبة  مقابلة  يف  الامنتهي  والمل 

كانوا هناك لكنهم غيبوا او رحلوا! 
مقاه لل�شقاوات وقطاع طريق احلرية دون وجه 
او هوية! مقاه ومقاه، اما مقهاك هنا حتت ن�شب 
احلياة  م�شرح  يف  الغارقون  رواده  فاأن  احلرية 
ب��روف��ت��ك الخ���رية جلهنم مل  واح��ت��دام��ات��ه، يف 

تعرفه القوامي�ض بعد!
ن�ض  رباعية  طبع  ب�شدد  اين  اخ��رت��ك  حينما 
هذه  ع��ن��اوي��ن  اح��د  وان  ف��وت��وغ��رايف،  ب�شري 
الرباعية هي )ال�شمكة امليكانيكية(، اخذتك ن�شوة 

طفولية مع ابت�شامة معروفة عندنا وقلت: 
ب��روف��ة يف ج��ه��ن��م، �شتطري  ت��ق��رتب م��ن  ان���ك   -

ال�شماك! 
- تطري ال�شماك، انها فكرة جميلة ولكن كيف!

ال�شاحف تطري يف فلم بهمن قوبادي، فلماذا ل 
تطري ال�شماك عند كفاح المني. 

كنت تقول ذلك وانت تخرتق ظام الليل بافكارك 
حول املظاهرات والن�شو�ض امل�شرحية القادمة، 
والفام  التاريخ،  وم��زوري  ال�شعاليك  بتهافت 
الثلج  بني  رخيته  مقهى  يف  لا�شدقاء  املقرتحة 

والنار! 
على  ت�شفي  ا�شابعك، وكنت  الوقائع بني  كانت 

الأمل نوعا من الأمل الذي كان يف دمك. 
اجلزء  يف  ابنا  لي�شافح  الن  يحلق  ال��ذي  دم��ك 
ال�شخ�شية  هويته  يف  اأ�شميته  عاملك  من  الآخ��ر 

)الأمل(. 
)ابن ال�شهيد هادي يدعى هيوا / اأي الأمل باللغة 

الكردية(. 
�شباب ن�شب احلرية يوقدون يف  ثلة من  هاهم 
كاأنهم يف م�شهد  دارك،  باب  اأمام  ال�شموع  الليل 
م�شرحي يوؤرخ يف الكرادة لرحيل بطل من هذا 

الزمان! 
التاريخ يكتبه فقط الغزاة  يخطئ من يعتقد ان 
وامللوك، فهناك خارج لعبة �شهوة املال وال�شلطة 
ومزوري التاريخ، ذاكرة �شعبية تختار احداثها 
مرا�شيم  دون  احلياة  ت��اج  فتلب�شهم  وابطالها، 

مفركة او بذخ ممزوج بعار القمع، ذاكرة تلهج 
ال��رواة يف بيوت  كناية، وي�شردها  المهات  بها 

ت�شع ال�شموع  فيها والنتظار. 
انك هناك ، هنا، يف هذه الذاكرة التي �شتعيدك 

الينا عر اكف م�شرة على ك�شف القتلة. 
الزمن لن يتوقف.

التاريخ لن يرحم الطغاة. 
القتلة واهمون 

هذا ما اأكده راأ�ض �شبارتاكو�ض املقطوع واملعلق 
اذ   ، م�شتعل  بزيت  مغم�ض  روم���اين  رم��ح  على 
يعلقوا  اأن  بعد  التاريخ  �شيدخلون  باأنهم  اعتقد 
فوق  �شبارتاكو�ض  مع  الثائرين  العبيد  روؤو���ض 
اىل  ال���دال  ال��ط��ري��ق  ط��ول  على  م�شتعلة  رم���اح 

روما! 
القتلة واهمون. 

حرية  �شبارتاكو�ض  ومنح  التاريخ  جتاهلهم  اذ 
دخول قلوب املايني من حمبي احلرية والعدالة 

يف ارجاء املعمورة. 
القتلة واهمون. 

اذ انك دخلت قلوبنا اىل الأبد. 

حارس نصب الحرية
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هادي  ال�شهيد  وّجهها  ر�شالة  من  مقتطفات  هنا 

اأحمد  اجلميلة:  الفنون  كلية  اأّيام  لزمائه  املهدي 

عبد احل�شني، وليد عبد الله، �شتار كاوو�ض وميديا 

روؤوف زوجته ال�شابقة املقيمة يف الدمنارك.

اخلاكي  البلد  ونعاند  ن�شّر  كنا  قدمياً،  اأ�شدقائي، 

لنغني للحرّية ب�شمت. معاً يف الوزيرية كنا نغني 

للحرّية  غنينا  والعمق واجلمال.  واملعرفة  للحرّية 

وماب�شنا  اجلوع  من  ت�شطك  اأمعاوؤنا  وكانت 

تقطر رثة، وكتبنا مهرتئة، وكانت بغداد تغرق يف 

وحل من الدم والكراهية واللون الزيتوين ونهيق 

اأي�شاً  الهلع  اخلائف  العراق  وكان  وحزبه.  القائد 

العزف  ونوا�شل  نغّني  كنا  �شّرًا.  يتمّرد  اأو  يهتف 

احلرّية،  اأّيتها  نغني:  اجلمال.كنا  مقام  نف�ض  على 

ومدر�شتي  طفولتي  مهد  واإجنيلي.  قراآين  اأنت 

اأّيتها احلرّية  اأمي.  اأنت  اأّيتها احلرّية،  وفانو�شي. 

ل  التي  بخمرتك  اأ�شكر  دعيني  ب�شفتيك.  قّبليني 

تزول. خذيني نحو ال�شماء لأكون �شم�شاً و�شياء. 

اأ�شدقائي: اأين اأنتم الآن؟ اأين اأنا الآن؟ اأين هي تلك 

احلرّية التي حلمنا بها منذ ولدتنا؟ عاث يف الباد 

على  دا�شوا  كلهم  واأمريكان.  وفر�ض  وتتار  مغول 

على  ذبلت  دجلة.  �شفاف  على  ذبلت  التي  اأحامنا 

حتولت  التي  قلوبنا  جدران  على  ذبلت  �شفاهنا. 

بعد  عيد  ل  احلرّية.  ملاأمت  داكنة  �شوداء  معابد  اىل 

الأم�ض  طوال  غنت  التي  �شفاهنا  قبات.  ل  الآن، 

حتّجرت من طول النتظار واحلرمان. الكل جاوؤوا 

وذهبوا اإل احلرّية. ترى، هل جرحنا قلب احلرّية 

بها  اآمّنا  ما  لكرثة  واأحزّنا روحها وكدرنا �شفوها 

وغّنينا و�شلّينا و�شجدنا لها؟ فهجرتنا وتركت لنا 

بتباٍه  يدو�شون  مري�شة  دواب  قلوب  لهم  وحو�شاً 

على اأدمغتنا ويف�شدون اأعمارنا؟ اأ�شدقائي: بقيت 

وحيدًا، وبكيت وحيدًا، و�شكرت وحيدًا، و�شلّيت 

للحرّية  وحيدًا  وغنيت  وحيدًا،  وهتفت  وحيدًا، 

وطالعت  قدر.  اأي  وعن  عنها  رغماً  واأي�شاً  اأي�شاً 

لو  فيها:  تقول  ق�شيدة  كتبت  زجنية  طفلة  فجاأة 

لكّنها  زواياها.  يف  لختفينا  مربعة  الأر�ض  اأّن 

دائرية، لذلك توجب علينا مواجهة العامل. مواجهة 

الطفلة  تلك  قلب  ح�شدت  كم  اآه  اآه.  احلياة... 

وغاندي  واحل�شني  امل�شيح  تذّكرت  وكم  الزجنية 

وغيفارا وبوذا، وتذكرت بطًا بقي وحيدًا من قبائل 

الهنود احلمر املبادة وظّل ي�شرخ: لن اأ�شت�شلم، لن 

طفولتي  ومهد  اأحامي  وغابة  اأر�شي  فهذه  اأهرب 

دربي  �شاأوا�شل  اأ�شدقائي:  ومنتهاي.  وعقيدتي 

هذه  �شاأ�شّر  اأخاف.  ولن  اأرجتف  ولن  اأهرب  ولن 

للحرّية حتت  الهتاف  بل على  الغناء،  املّرة ل على 

ن�شب جواد �شليم عِلّي اأعرث على قري حتته واأنام 

اأرقد،  اأن  اأريد  احلرية،  ن�شب  حتت  هناك  ب�شام. 

واأنام. اأنام طويًا اأحلم اأن يكتب ا�شمي على نحو 

�شحيح على �شاهد قري. واأحلم اأن ياأتي لزيارتي 

ولو ملّرة واحدة ابني نايل الذي ل يجيد العربّية. 

احلرّية  عا�شق  ابيه  ا�شم  قراءة  �شيجيد  اأّنه  اأحلم 

و�شهيدها بطريقة �شحيحة.

هادي المهدي )23 آذار2011(

أيتها الحرية، أنت قرآني وإنجيلي
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اأُعلن عن اغتيال الكاتب والفنان امل�شرحي هادي 
 ،2011 �شبتمر   8 اخلمي�ض  ببغداد،  املهدي 
وكان  واحٍد،  مب�شاٍء  اجلمعة  تظاهرات  ُقبيل 
ِمن  غريه  مثل  املهدي،  هاجر  منظميها.  اأبرز 
اجلوار،  دول  ِمن  بدولة  وا�شتقر  الِعراقيني، 
الباد  الإن�شاين.  اللجوء  باد  اإىل  لانتقال 
وتتعاي�ض  �شعوبنا،  متناق�شات  حتت�شن  التي 
بربوعها بقوة القانون. ل دينًا يحكم ول مذهبًا، 
ول حزبًا يق�شي الآخرين. بعد اأبريل 2003 عاد 
املهدي مع َمن عاد، واحللم كان يام�ض اجلفون: 
عراق خاٍل من احلزب القاهر، وال�شخ�ض احلاكم 

باأمره، وت�شلط اآلة املوت.
اأم  العراق  لبناء  متباينة،  العائدين  نوايا  كانت 
الإعمال  "اإمنا  يقول:  فاحلديث  اآخر.  لغر�ض 
َفَمْن  َنَوى،  َما  اْمِرٍئ  لكل  ا  َ َواإِمَنّ َيّات،  ِبالِنّ
اإِىَل  َفِهْجَرُتُه  َوَر�ُشوِلِه  الَلِّه  اإِىَل  ِهْجَرُتُه  َكاَنْت 
ُدْنَيا  اإِىَل  ِهْجَرُتُه  َكاَنْت  َوَمْن  َوَر�ُشوِلِه،  الَلِّه 
َما َهاَجَر  اإِىَل  َفِهْجَرُتُه  َيْنِكُحَها  اْمَراأٍَة  اأَْو  يُبَها  ُي�شِ
عندما  الِنّكاح(.  كتاب  البخاري،  اإَِلْيِه")�شحيح 
تنظر يف ما اآلت اإليه الأمور، بعد اأبريل 2003، 
�شتف�شح لك الأفعال اختاف الَنّوايا يف الهجرة 
تعدد  فاأ�شابه، عر  املال  اإىل  َمن نوى  امل�شادة: 
زوجته  ل�شتبدال  نوى  وَمن  بل.  وال�ُشّ امل�شارب 
فتزوج ما طاب له، وترك امراأته ت�شتمر يف حياة 
كانت عينه على ق�شر من ق�شور  اللجوء، وَمن 
الرئا�شة ال�شابقة فعل امل�شتحيل للح�شول عليه، 
ومن هاجر من اأجل امتاك عقارات الدولة كان 

له ذلك.
اإل  هجرتهم  تبدو  فا  املهدي  هادي  اأمثال  اأما 
وحماولة  والنوايا،  الأحام  تلك  مل�شاك�شة 
اأجيال  ح�شاب  على  حتقيقها،  دون  احلوؤول 
دقعًا،  احل�شار  واأدقعها  احلروب  هر�شتها 
ُعرف  وما  وذًل،  فقرًا  اب  بالرُتّ األ�شقها  واملعنى 
باأبي  ه�(   40 )اغتيل  طالب  اأبي  بن  علي  الإمام 
اإل لفقره، ول�شق خده برُتاب امل�شجد، ل  ُتراب 
حو�ض  منظف  قال  الرئا�شية.  الق�شور  مبرمر 
ديني  حزب  وعميد  وزراء  رئي�ض  �شباحة، 
ورق  ِمن  يت�شايق  كان  خمدومه  اإن  �شابق، 
�شباحة  حو�ض  يف  املت�شاقط  احلديقة  �شجر 
له  ي�شبب  لأنه  احلايل،  وق�شره  الرئا�شة  ق�شر 
الَتّحول يف طريقة  ح�شا�شية يف جلده! مت هذا 

و�شلوك العي�ض خال اأ�شابيع، فوا عجبي!
اإنه  هوؤلء،  عن  خمتلفًا  كان  املهدي  هادي  حلم 
ل�شدة ما عا�ض من �شيق يف الزمن ال�شابق، ولألق 
الدميقراطية التي عا�شها بباد اللجوء، وما يف 
ُيعاند  اأخذ  الفنان،  املثقف  هاج�ض  من  �شمريه 
الدميقراطية  ميار�ض  اأنه  م�شدق  غري  ويعاند، 
مب�شاك�شته  اأراد  وكاأنه  احللم،  ل  احلقيقة  يف 
اأنه  م�شتبعدًا  وفعًا،  قوًل  وجودها  من  التاأكد 

�شيكون اأحد القرابني على مذبحها.
�شكت هادي ل�شنوات ما بعد اأبريل 2003، لعل 
اأراد، ل زوجًة  ما  ُي�شيب  يتحقق، ولعله  احللم 
يقودها،  ميلي�شيا  ول  ميلكها  جامعًة  ول  رابعًة 
ول  الدينية،  مواعظه  فيها  يلقي  حوزة  ول 
كتفيه، ول عمامة  على  ي�شعها  تيجانًا و�شيوفًا 
ثقافة  الب�شطاء، ويحلبهم حلبًا، عر  بها  يغري 
الكهنوت، ومل يكن حلمه رفع ال�شاح اأو افتعال 
ال�شمري،  �شريح  فهو  الكاذب.  املقاومة  خطاب 
يعلم علم اليقني اأن احللم حتقق عر الأجنبي، 
عو�ض  لكنه  الأجنبي،  لدى  حمميًا  لجئًا  وكان 
عر  الإجرام  وحقيقة  املقاومة  اأكذوبة  عن 
القبول  بثمن  ُيفكر  اأخذ  والكتائب،  امللي�شيات 
بالحتال، اأو مقاومة الحتال بطريقته، وعدم 
باده  ربوع  من  تذهب  املا�شية  الفر�شة  ترك 

هباًء.
ونحن  ينتظر،  املهدي  وهادي  �شنوات،  بعد 
ولي�ض  ظاهرًة  ناأخذه  املهدي،  عن  نكتب  عندما 
ينتظر  كان  اآخرين.  فدمه جاٍر يف عروق  فردًا، 
وينظر الَنّوايا لعلها حتققت لأ�شحابها ليكتفوا 
بل  حٍد،  عند  تقف  ل  املطامع  لكن  اأ�شابوا.  مبا 
وَمن  الَثّاين،  يريد  بيتًا  متلك  َمن  حلقات،  هي 
من  يدركوا  مل  فهم  الثة،  الَثّ يطلب  ثانية  تزوج 
اللذة، مثلما  حالة الرتمل بني العراقيات �شوى 
الغنائم،  �شوى  الباد  ثروة  يف  ينظروا  مل 
كانت  مهما  وات  الرَثّ ُتطهر  والزكاة  وباخلم�ض 

م�شادرها، ومقولة "جمهول املالك" حا�شرة.
يف 25 فراير ِمن هذا العام وجد هادي املهدي 
وغري  متدينهم  ِمن  الَلّذائذ،  اأغوتهم  قد  القوم 
اأحدًا"،  اأ�شتثني  "ل  �شواء  كلهم  متدينهم، 
الذي  الَنّواب،  الِعراقي مظفر  اعر  لل�َشّ والعبارة 
احلكومة  رئا�شة  وا�شتغنت  بغداد  زائرًا  عاد 
بن  علي  منا�شدًا  القائل  وهو  ا�شتقباله،  عن 
لقاتلك  اليوم  عدت  لو  عليًا  "اأُنبيك  طالب:  اأبي 
اعون اإليك واأ�شموك �شيوعيًا". وهنا ت�شدق  الَدّ
طالب،  اأبي  ابن  عاد  فلو  تلك،  مظفر  كلمات 
و�شاهد ما �شاهده هادي املهدي واحتج من اأجله 
حلاربوه واغتالوه. اأعلم اأنهم �شريجموين يف 
ما �شيكتبون ويتقولون ويتمنطقون بالتقوى، 
باأين �شبهت هادي بعلي. وها اأنا اأ�شتبقهم رادًا: 
�شنعتموه  الذي  علي  غري  نعرفه  الذي  عليًا 
به  للهيمنة  لفتًة  ترفعونه  قدر م�شاحلكم،  على 
املال،  وجمع  اخلرافة،  وتكري�ض  العقول  على 

واإ�شباع الَنّزوات.
فهو  الحتجاجية،  الَتّظاهرات  املهدي  ح�شد 
يجد  ومل  الأفق،  يف  يدور  قريبًا  حًا  يجد  مل 
يجد  ومل  منه،  اأ�شجع  الُتّون�شي  بوعزيزي 
اأكرث منه حر�شًا على حماربة  باب امل�شري  ال�َشّ
اأرخ�ض  وريني  ال�ُشّ ال�شحايا  يجد  ومل  الف�شاد، 
ظن  لذا  دميقراطية،  ببغداد  نعم  دمه.  ِمن  دمًا 
اأو  امل�شرية،  ال�شرطة  لهراوات  لي�ض  هادي 
ال�شوري  اجلي�ض  لر�شا�شات  ول  التون�شية، 
تعميق  لفتات  فحمل  ببغداد،  مكان  العقائدي، 
لكنه  الف�شاد،  مافيا  وحماربة  الدميقراطية، 
الله، مرجعه  هوجم واعتقل، وظهر �شاكيًا لآية 
ل�شاحة  املقتحمون  بظله  لذ  الذي  يني  الِدّ
من  و�شحبه  هادي  لراأ�ض  وامله�شمون  التحرير 
كائنًا  كان  تقول:  املهدي  زوجة  ال�شباب.�شمعنا 
اإمنا  ال�شيا�شي،  العمل  يعرف  ول  حزبي،  غري 
فَمن  ذاك  وي�شكت  اأنا  اأ�شكت  "اإذا  يقول:  كان 
يتكلم والبلد م�شروق منتهك". كان هادي يت�شلم 
اغتياله  وُقبيل  بدقة،  يح�شبها  ومل  التهديدات، 
الفي�شبوك،  �شفحة  على  فيها  هازئًا  كاأنه  كتبها 

لكنهم ما كانوا يهزوؤون.
من  ولعَلّ  واأ�شاليب،  ُطرق  لاغتيال  اأقول 
هذا  باليد،  الإ�شارة  اأو  بالكلمة  الإمياءة  اأهمها 
امل�شلمني" ح�شن  "الإخوان  موؤ�ش�ض  مار�شه  ما 
باغتيال  اأوماأ  عندما   ،)1949 )اغتيل  البنا 
"لو  قائًا:   )1948 )اغتيل  اخلازندار  اأحمد 
يف  كامل،  العزيز  )عبد  منه"  يخل�شنه  واحد 
"الإخوان"  اأعمدة  اأحد  اهد  وال�َشّ احلياة(،  نهر 
الكبار. لكنها �شنة واحدة، اأو اأقل، ويواجه البنا 

امل�شري نف�شه.
"�َشك�ٌض  فقيل:  اخُللق،  �شعب  امل�شاك�ض:  معنى 
حاح(.  ال�شَّ )اجلوهري،  ُر  َعذَوّ عنب�ٌض  عبو�ٌض 
يرتدع لعتقال وللكمات  كذلك، مل  املهدي  وكان 
فاإذا مل  لتهديد،  حكومية يف وجهه، ومل يرتدع 

يكن هو امل�شاك�ض فيا ترى َمن امل�شاك�ض.
عن صحيفة االتحاد االماراتية

ب���غ���داد... اغ��ت��ي��ال ال��م��ش��اك��س ! 
رشيد الخيون
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هادي المهدي مخرجًا مسرحيًا
عبد الخالق كيطان ال���ح���ي���اة ت���ب���دأ غ����دًا دائ���م���ًا وأب������دًا ف���ي م���وج���ز ح��رب

تعارف

للمخرج  افرتا�شية  �شورة  اأحمل  كنت 
ذهني  يف  �شنعها  املهدي  هادي  امل�شرحي 
امل�شرح  منتدى  يف  قّدمه  م�شرحي  عر�ض 
اإىل  العراق  مغادرته  قبيل  دجلة  و�شاحل 
القرن  يف  الثمانينيات  عقد  اأواخر  املنفى 
“اأيها  لفتًا:  عنوانًا  العر�ض  حمل  املا�شي. 
العامل الغريب وداعًا”.. هو عنوان لفت اإذا 
ما ا�شتعدنا اأجواء اأواخر الثمانينيات حقًا. 
كانت احلرب مع اإيران قد و�شعت اأوزارها. 
وفرتة من الرتّقب املمزوج بالأمل ت�شّع يف 
اأكادميية  يف  طالبًا  حينها  كنت  ال�شوارع. 
النقد  يف  توجهات  مع  اجلميلة  الفنون 
امل�شرحي، وكان املهدي على اأبواب تخرجه 
الو�شط  امل�شرحي..  الإخراج  فرع  من 
عر�ض  تقّبل  امل�شرحي،  قبل  الأكادميي، 
املهدي برتحاب كبري لأنه ك�شر تابو معمار 
الذي كان ي�شكل  القاّر. هذا املعمار  املنتدى 
كان  املخرجني.  جتارب  اأمام  حقيقية  عقبة 
معمار  على  التغلب  ي�شتطيع  من  منهم  قّلة 
و�شبابيكه  الكثرية  بغرفه  البغدادي  البيت 
الذي  اخل�شبي  املحّجر  وذلك  املت�شابهة 

يحيط باحة املنتدى من الأعلى. 
حد  على  وجمهورهم  امل�شرحيون  يتذّكر 
رياديًا  عر�شًا  الأعوام  تلك  يف  �شواء 
حمل  كرومي  عوين  الراحل  للمخرج 
ذلك  الهزاز”.  الكر�شي  “ترنيمة  عنوان: 
منتدى  معمار  مع  تعامل  الذي  العر�ض 
ملن  ال�شبيل  مّهدت  حديثة  بطريقة  امل�شرح 
ل  املنتدى.  ف�شاء  مع  التعامل  بعده  حاول 
غرابة اأن نقول، على طريق ال�شتطراد، اأن 
هادي املهدي كان يعّد جتربة كرومي واحدة 
من اأبرز جتارب امل�شرح العراقي. ويف كل 
بينه  �شهدتها  التي  تلك  اأو  معي،  حواراته 
تاأّثره  ليخفي  املهدي  يكن  مل  غريي،  وبني 
اأ�شلوب  حتليل  يف  ي�شهب  وكان  باملعلم. 

كرومي الإخراجي وتاأثّره به. 
امل�شرحي،  عر�شه  يف  املهدي  فعله  الذي  ما 
الأعمال  من  عدد  بعد  ولدته،  اأعلن  الذي 

داخل اأ�شوار اأكادميية الفنون؟
الأول  �شقني:  يف  يتمثل  بب�شاطة  اجلواب 
يخ�ّض  والثاين  امل�شرحية  �شكل  يخ�ّض 

م�شمونها. 
يف امل�شمون كان العر�ض �شرخة احتجاج 
عّد  ال�شكل  ويف  وجودية.  قل  اأو  كونية، 
العر�ض مغامرة خطرية، عندما قام املهدي 
اأبطال  لتتبع  امل�شرحية  جمهور  بدفع 
العر�ض من باحة منتدى امل�شرح اإىل �شاطئ 
دجلة، حيث يعر املمثل ن�شري عبد ال�شتار 
يف�شل  الذي  ال�شياج  كندا(  )يقيم حاليًا يف 
املنتدى  وراء  الواقع  العام  ال�شارع  بني 
و�شط  املاء  يف  يغو�ض  ثم  النهر،  و�شاطئ 

نظرات امل�شاهدين احلريى!
فّر املهدي بعدها من العراق. ونحن نعرف 
اآ�شرة  ق�شة  العراق  من  الفرار  ق�شة  اأن 
بالن�شبة لكثريين، وها هي الأ�شاطري تن�شب 
اأنه عر  بغتة حول �شاحبنا. فرواية تقول 
وثالثة  كرد�شتان  اإىل  واأخرى  اإيران،  اإىل 
اإىل �شوريا. ويف جميع الأحوال كانت هذه 
جيلنا  لأبناء  بالن�شبة  متثل  الثاث  الأمكنة 

�شّف  اإىل  العلني  النتقال  واحدًا:  معنى 
معار�شة النظام احلاكم اأنذاك. 

تتمثل  منه  ذهني  يف  بقيت  التي  ال�شورة 
اأي�شًا  وتتمثل  وغرابتها.  بامل�شرحية، 
الذي  امللتحي،  القامة،  ق�شري  مبخرجها، 
يرتدي �شرتة داكنة وي�شع قبعة على راأ�شه. 
هذه  من  �شيئًا  �شنعت  املخيلة  تكون  قد 
ال�شورة، وقد تكون ال�شورة واقعية متامًا، 

اإل اأن هادي غادر... 
اقيم  حينها  وكنت  ذلك،  من  اأعوام  بعد 
امل�شرح،  منتدى  عن  جدًا  بعيدة  مدينة  يف 
ت�شلني ر�شالة بالإمييل من هادي تدعوين 
لزيارة موقعه الألكرتوين الذي د�شنه للتّو. 
واأ�شكره بر�شالة جوابية، واأذهب من فوري 
فيه.  ر�شالة  واأترك  اأت�شّفحه  املوقع.  اإىل 
عدت اليوم اإىل املوقع، ووجدت جملتي يف 
زرت  املهدي:  هادي  املجتهد  مكانها:الفنان 
يفيد  ما  فيه  ووجدت  مرة  من  اأكرث  موقعك 
على طريق بناء م�شرح عراقي متطور. نحن 
بالثقافة  معنية  مواقع  اىل  نكون  ما  اأحوج 
العراقية، وامل�شرح ب�شمنها، يف ظل �شيادة 
يف  املوؤ�ش�شة  تتبناه  الذي  الرداءة  منوذج 

العراق..تقبل حمبتي و�شكري..
فكان: 2002/2/17. كتبت  ذلك  تاريخ  اأما 
الت�شعينيات.  م�شرح  عن  املقالت  من  عددًا 
اأبناء هذا  اإىل  اأ�شري يف تلك املقالت  وكنت 
اجليل، وكان اأ�شم هادي يرد فيها مع غريه. 
وكان يتابع ما اأكتب وير�شل يل كلما ظهرت 
كتبت. وعندما  ما  ليثني على  مقالة جديدة 
اأنهي  لكي   2008 العام  يف  بغداد  و�شلت 
اإقامتي يف املغرتب، كان املهدي قد �شبقني 
اإىل هنا، وكان من ال�شهل عليه اأن يقّدم نف�شه 

يل يف مقهى �شغري بالكرادة ال�شرقية. 
دخل اإىل املكان ي�شبقه �شجيجه. مل اأتعّرف 
ولكن  غريي،  �شافح  مثلما  �شافحني  اإليه، 
تتعرف  اأمل  �شاألني:  الن�شار  كاظم  املخرج 
اإليه؟ نفيت يف اإجابتي، وانتبه هو، وعندما 
ار با�شمينا لبع�شنا البع�ض هّب  نطق الن�شّ
لعناقي. اأوحى يل من خال اللقاء باأننا مل 
دقائق  خلم�ض  افرتقنا  �شديقني  �شوى  نكن 
قريب!  مطعم  اإىل  اأحدنا  ذهاب  ب�شبب 

وبداأت معه �شرية جديدة.
خلفيات

 ،)2011-2008( اأعوام  اأربعة  مدى  على 
تعّد.  ل  ذكريات  املهدي  وهادي  تقا�شمت 

خ�شنا  امل�شرح.  كان  الذكريات  تلك  جوهر 
معًا حوارات طويلة يف امل�شرح. كانت روؤانا 
يف الكثري من الأحيان تتطابق. وكان جهده 
ماحظاته  باذخًا.  امل�شرح  يف  التفكريي 
�شعب  وهو  الأحيان.  اأغلب  يف  مده�شة 
مل  امل�شرحية.  العرو�ض  تلقي  يف  املرا�ض 
يجامل  قد  ولكنه  راأي.  يف  يجامل  يكن 
لعتبارات  املنقود  العر�ض  �شاحب  اأمام 
معًا  وحيدين  ن�شبح  وعندما  اجتماعية. 
ما  اأزاء  احلقيقية  ت�شوراته  عن  يل  يك�شف 

يقدم. مل يكن ير�شى ب�شهولة. 
ب�شعة  يف  تتلّخ�ض  عراقيًا  العليا  اأمثلته 
خليل،  فا�شل  كرومي،  عوين  اأ�شماء: 
اإىل  ينظر  مهدي.  وعقيل  الق�شب  �شاح 
واأكر  معلمني  من  اأكر  بو�شفهم  هوؤلء 
اإليه  بالن�شبة  اإنهم  م�شرح.  خمرجي  من 
بحما�شة  عنهم  يتحدث  كان  روحيون.  اآباء 
كان  كثرية  اأحيان  ويف  النظري.  منقطعة 
خا�ض،  بوّد  املهدي  �شفيق  الفنان  يخ�ّض 

وكذا الأمر مع الفنان ناجي عبد الأمري. 
طويًا  ربطتني  حميمة  عاقة  اكت�شف  وملا 
بالفنانني عبد اخلالق املختار وحكيم جا�شم 
ل  احلميمني.  �شديقيه  عّدهما  ما  �شرعان 
غرابة بعد ذلك اأن يكون يف مقدمة من بكى 
على املختار عندما و�شل نع�ض هذا الأخري 
بل   ،2008 العام  �شتاء  �شوريا  من  قادمًا 
امل�شاب  كاأن  واملعّزين  امل�شّيعني  مع  ووقف 
الراحل  عن  ملحقًا  اأعددت  وملا  م�شابه، 

من  اأول  كان  اأنذاك،  “ال�شباح”  جلريدة 
مب�شاب  �شخ�ض  يوا�شني  مل  فيه.  ا�شهم 
حكيم  الفنان  اأما  املهدي.  من  اأكرث  املختار 
خال�شًا.  قدي�شًا  اإليه  بالن�شبة  ف�شار  جا�شم 
ي�شمع منه وي�شتمع اإليه. كانت كلمات حكيم 

بالن�شبة اإليه اأوامر ل ميكن اإل اأن تنفذ.
�شرنا:   ،2009 العام  لحقة،  فرتة  ويف 
يف  معًا  دخلنا  ثاثيًا.  واأنا،  وحكيم  هادي 
عمل م�شرتك باإحدى الف�شائيات، وملا �شافر 
عملت  فني  لعمل  �شوريا  اإىل  جا�شم  حكيم 
ثالثنا.  فافتقدنا  اآخر  مكان  يف  واملهدي 
الدرا�شة  اإىل  لنتفرغ  العمل  هذا  تركنا  ثم 
الدرا�شات  يف  معًا  قبلنا  حيث  الأكادميية 
العليا، ق�شم الفنون امل�شرحية. هو عن فرع 
الأدب  فرع  عن  واإنا  امل�شرحي،  الإخراج 
كان  معه.  اآخر  عامًا  اأم�شيت  هكذا  والنقد. 
الأكادميية:  يف  الأول  الدرا�شي  عامنا 

 .2010/2009
لعملني  وقته  املهدي  كّر�ض  الفرتة  هذه  يف 
يف  وامل�شرح.  التلفزيون  خمتلفني: 
مع  منفذًا  ومنتجًا  �شريكًا  دخل  التلفزيون 
ويف  املحلية.  التلفزيونية  القنوات  اإحدى 
امل�شرح كان ي�شغله اأن يقدم م�شرحية ثانية 
يف  “بروفة  الأول:  عمله  بعد  بغداد  يف 
خ�شبة  على   2009 عام  قدم  الذي  جهنم” 
اأكرث  ن�شيطًا  كان  ولكنه  الوطني.  امل�شرح 
يف التلفزيون. عمل مع عدد من الف�شائيات 
بو�شفه معدًا للرامج وخمرجًا. ومتنى اأن 

وجد  يفلح.  فلم  تلفزيونيًا  برناجمًا  يقدم 
اإذاعي  برنامج  تقدمي  يف  اأخريًا  �شالته 
يومي، حتول اإىل ثاث مرات يف الأ�شبوع، 
اإحدى  من  مبا�شرة  الهواء  على  يبّث  كان 
�شرعان  الرنامج  ولكن  املحلية.  املحطات 
ما حتول اإىل هّمه ال�شخ�شي، ذلك الهّم الذي 
مبا�شر  نقد  يف  املايكروفون  وراء  يفرغه 

وعلى الهواء للعمل احلكومي.
خصومات بغداد

 10  ،09  ،2008 الأعوام:  هذه  يف  دخل 
يف خ�شومات عديدة داخل الو�شط الفني. 
بينه وبني  ف�شولها  التي جرت  تلك  اأبرزها 
دائرة ال�شينما وامل�شرح. ومل األبث، وحكيم 
جا�شم، يف اأن نتحول اإىل “عمال مطافئ يف 
حرائق املهدي الفنية”. كانت �شاطة ل�شانه 
مع خ�شومه عنيفة يف كثري من الأحيان ما 
يتطلب منا اأن نردعه كلما اأمكن ذلك. واحلق 
الأحيان  اأغلب  يف  يرتدع  كان  اأنه  اأقول 

فيبادر اإىل الإعتذار من خ�شومه. 
حال.  اأية  على  �شخ�شية  حرائقه  تكن  مل 
يف  يحرتق  كان  باأنه  خ�شومه  وي�شهد 
ل  م�شرحًا  يريد  كان  امل�شرح.  بحب  داخله 
اأ�شًا. ذهب  وجود له يف عراق با م�شرح 
مرات عديدة لنقد املوؤ�ش�شة العامة لل�شينما 
وامل�شرح يف ماحظات تخ�ّض اآليات عملها، 
فنانني  كان يجرح  ما  النقد كثريًا  ويف هذا 
نكّن لهم الحرتام، بل يكّن هو �شخ�شيًا لهم 

حمبة كرى. 
م�شرحيته  ح�شر  كثيف  جمهور  واأمام 
ن�شب  حتت  “هاملت  بغداد:  يف  الثانية 
احلرية” وقف ليعتذر للفنان �شفيق املهدي، 
كان  الذي  وامل�شرح،  ال�شينما  عام  مدير 
�شمله بنريان غ�شبه اجلاحمة اأكرث من مرة، 
وتقبل الفنان �شفيق املهدي اعتذاره برحابة 
بع�شهما  واحت�شنا  علنًا  ت�شافحا  �شدر. 
البع�ض. ف�شّفق لهما اجلمهور طويًا. كان 
العراقي، بل قل  م�شهدًا غريبًا يف م�شرحنا 
“خمطئ”  يبادر  اأن  العراقية،  ثقافتنا  يف 
اأخطاأ  الذي  ال�شخ�ض  من  العلني  لاإعتذار 
يف حقه. هادي كّرر اعتذاره لآخرين نالهم 

منه اأذى.
قلب  يف  املهدي  اخل�شومات  هذه  و�شعت 
عر�شه  قدمه  اأن  بعد  امل�شرحي،  امل�شهد 
مغايرًا.  خمرجًا  بو�شفه  الأول  امل�شرحي 
ر�شم  الفنون  اأكادميية  اأ�شوار  داخل  ولكنه 

الدرا�شات  طالب  �شورة  له.  اأخرى  �شورة 
ويدخل  درو�شه  عن  يتغيب  ل  الذي  العليا 
ا�شاتذته.  مع  وجادة  علمية  حوارات  يف 
وكان الف�شاء الأكادميي قد �شّذب الكثري من 

اندفاعاته. 
الأخري: 2011 �شار  العام  اإىل  وملا و�شلنا 
لبع�ض  نفرتق  اأن  وهو،  اأنا  علينا،  لزامًا 
الوقت. فلقد ان�شغل كل منا بحياته، واأي�شًا 
البحث  كتابة  الدرا�شة:  متطلبات  باإكمال 

العلمي.
فهمه للمسرح

بو�شفه  اإل  للم�شرح  املهدي  هادي  ينظر  مل 
لعبًا. �شحره مفهوم اللعبة امل�شرحية. ولهذا 
كان الرجتال غايته. وفن الرجتال بحاجة 
اإىل ممثلني مغامرين، ومل يجد مثل هوؤلء 
عددًا  عمليه  يف  فقّدم  الحرتاف.  خارج  اإل 
من املمثلني غري املعروفني، ال�شباب. و�شّيد 
الكثري  نال  م�شرحيني  عملني  اكتافهم  على 

من ال�شجال.
يف  “بروفة  بغداد:  يف  الأول  عمله  يف 
�شغرية  بقعة  املهدي  هادي  اختار  جهنم” 
الوطني  امل�شرح  خ�شبة  م�شاحة  من 
الب�شاط  الكبرية لري�شم عليها بروفته. هذا 
ممثلون  عليها  يتمرن  خل�شبة  الفرتا�شي 
اأبدًا،  منها  اخلروج  عدم  على  يحر�شون 
فخروجهم يعني دخولهم يف عامل اآخر غري 
والذي  املخرج،  يريده  الذي  الروفة  عامل 

�شّرب من خاله ر�شائله العديدة.
اختياره  اأن  جيدًا  يدرك  املهدي  وهادي 
م�شرحه  خ�شبة  على  غري  ل  كرا�ض  لأربعة 
الندفاع  على  �شيجره  بلون واحد  امل�شاء 
اللعب  وهو  غاياته،  اأق�شى  اإىل  املمثل  مع 
ال�شخ�شيات،  وتنوع  وال�شوت  باجل�شد 
ممثله  يكون  اأن  العر�ض  دقائق  مع  فاآثر 
هكذا  �شواه،  �شيء  ول  للعر�ض  فعليًا  بطًا 
قدم لنا اأربعة ممثلني غري حمرتفني ولكنهم 
ا�شتطاعوا اأن ي�شكلوا نغمة ن�شاز يف م�شرح 

كهل.
تريد  “بروفة”  عر�ض  يف  املنطوقة  اللغة 
فاختار  ال�شارع،  نب�ض  من  قريبة  تكون  اأن 

اللغة املحكية.
على  ممثليه  حتريك  يف  املهدي  برع  لقد 
اأوًل،  املمثل  ج�شد  �شببها  براعة  الب�شاط، 
فر�شيات  يلبي طموحات  الذي  ذلك اجل�شد 
املخرج، كما اأن قدرة ممثليه على ت�شخي�ض 
عدد من ال�شخ�شيات املختلفة �شي�شفي مل�شة 
واللعبة  املمثلني.  اأداء  على  اأي�شًا  حانية 
ممثًا  اخل�شبة  على  نرى  اأن  اأعني  قدمية، 
هذه  اأ�شتنفد  خمتلفة،  �شخ�شيات  يوؤدي 
تظل  ولكنها  الكرث،  املونودراميون  اللعبة 
لعبة خطرة ا�شتطاع اأبطال املهدي الو�شول 

بها اإىل غاية منتهاها، وهو الإمتاع. 
عنا�شر  على  م�شيطرًا  املخرج  بدا  لقد 
حركة  ر�شم  خال  من  امل�شرحي  ال�شتغال 
النف�شي  الدفع  واقت�شاد يف  دقيقة،  ممثلني 
املخرج  عمل  وتبّدى  للمثل..  والنفعايل 
العام  امل�شهدي  التكوين  يف  خا�ض  بوجه 
اإىل  مقت�شد  بناء جمايل  للعر�ض من خال 
على  يعمل  ذاته  الآن  ويف  احلدود  اأبعد 

اإنتاج الدوال طوال العر�ض.. 
التي  بال�شورة،  الهو�ض  املهدي  ل  يف�شّ مل 
الأخرية،  العقود  خال  م�شرحنا  مّيزت 
على  ال�شباب،  املخرجني  عند  وخا�شة 
اأن  على  حري�شًا  كان  بل  الأفكار،  ح�شاب 
يقول ما يريد قوله بلغة وا�شحة ومبا�شرة 

جداأً.  
يف  العرو�ض  من  النوع  هذا  وم�شكلة 

تكون  فلكي  ال�شعارات.  اأ�شرية  وقوعها 
الكثري  يف  تذهب  ال�شارع،  نب�ض  من  قريبًا 
من الأحيان اإىل ال�شهل واملتداول. وبالرغم 
وبالرغم  العر�ض،  يف  العميقة  الأفكار  من 
الذي  امل�شرحي  املونتاج  تكنيك  من  اأي�شًا 
تركيب  اإعادة  يف  امل�شاركة  للمتفرج  يتيح 
املقولت  بع�ض  يكرر  ظل  اأنه  اإل  العر�ض، 
ل  تقديري،  يف  وامل�شرح،  ال�شعاراتية. 
ل  املنابر  مكانها  فهذه  ال�شعارات،  يحب 
عر�ض  من  يجعل  ما  اإن  امل�شارح.  خ�شبات 
البناء  “بروفة” عر�شًا خمتلفًا هو يف ذلك 
املحكم الذي �شّيده الإخراج مبعونة عدد من 
هكذا  يقدمون.  مبا  الولع  �شديدي  املمثلني 
ا�شتحق اأبطال امل�شرحية ت�شفيقًا طويًا من 

اجلمهور وحفاوة يف ال�شحافة املحلية. 
يف عر�شه الثاين �شقط هادي املهدي يف فّخ 

التكرار. 
ن�شب  حتت  “هاملت  ن�ض  قراأت  لقد 
وحتاورت  بنف�شه،  كتبه  الذي  احلرية” 
متريناته  يجري  بداأ  ثم  حوله.  كثريًا  معه 
اجلميلة  الفنون  كلية  يف  امل�شرحية  على 
متطلبات  من  جزءًا  بو�شفها  ليقدمها 
لريوا  يت�شّوقون  كانوا  كثريون  الدرا�شة. 
جديده امل�شرحي، وكنت من هوؤلء. دعاين 
الأ�شاتذة  من  عدد  ومعي  ظهرية،  ذات 
يتقدمهم الأ�شتاذ القدير �شامي عبد احلميد، 
كانت  للم�شرحية.  كامًا  مترينًا  مل�شاهدة 
�شامي  الأ�شتاذ  غ�شب  كبرية.  الأمل  خيبة 
الأ�شتاذ  عرف  القاعة..  من  وخرج  وانفعل 
الن�شو�ض  مع  التعامل  يف  بت�شدده  �شامي 
“اإ�شاءة”  املهدي  عمل  يف  ووجد  اخلالدة، 
لهاملت و�شيك�شبري. بالطبع مل يكن الوحيد 
الذي يت�شدى لن�شو�ض �شيك�شبري بطريقة 
متحدية، ولكن عمله هذا كان �شديد ال�شافة 
يف تقطيع اأو�شال الن�ض الأ�شلي، على اأن 
هادي املهدي مل يكن يّدعي، من جهة اأخرى 
بل  ال�شيك�شبريي،  هاملت  تقدمي  يريد  اأنه 
هاملته ال�شخ�شي. على اأّي حال، ران �شمت 
ثقيل بعد مغادرة الفنان �شامي عبد احلميد 
هيثم  الفنان  بعدها  حاول  التدريبات  قاعة 
عبد الرزاق اأن يخفف من وطاأته، وملا حان 
التي  املاحظات  اأغلب  عليه  اأعدت  دوري 
اأ�شرح  اأن  وحاولت  الن�ّض،  على  �شجلتها 
موقف الأ�شتاذ �شامي، الذي �شهدت مثله يف 

مواقف م�شابهة.
بقوة.  ويدّخن  ب�شدق  ي�شتمع  هادي  كان 
من املوؤكد اأن ما �شمعه منا مل يكن ي�شعده. 
وكادر  نحن  اجلميع:  اأمام  قال  ولكنه 
على  و�شيعمل  مّنا  ممنّت  اإنه  م�شرحيته، 
ماحظاتي  اأبرز  كانت  مباحظاتنا.  الأخذ 
ثانيًا  جزءًا  ت�شبه  اجلديدة  م�شرحيته  اأن 
من م�شرحيته الأوىل. وعندما قّدم العر�ض 
الفنون  بق�شم  العبودي  جا�شم  قاعة  يف 
مع  النهاية  اإىل  ذهب  اأنه  بدا  امل�شرحية 
اأبدًا،  للعر�ض  متحم�شًا  اأكن  مل  هو.  اأفكاره 
�شمع  ولقد  حينها.  يف  عنه  اأكتب  مل  ولذا 
التي  ذاتها  ماحظتي  غريي  من  املخرج 

�شمعها مني قبل ذلك. 
قّدمه مبجموعة من طلبة  الذي  العر�ض  مّر 
مرور  الواعدين  امل�شرحية  الفنون  ق�شم 
ومل  العراقي.  امل�شرحي  امل�شهد  يف  الكرام 
التي  والنقدية  الإعامية  بالعناية  يحظ 
ذلك  اأحزنه  ولقد  الأول.  عر�شه  بها  حظي 

ول ريب.
من  الإكثار  تكمن يف  العر�ض  م�شكلة  كانت 
العر�ض  عنا�شر  ح�شاب  على  ال�شعارات 
ببع�ض  حفل  اأنه  �شحيح  كلها.  الأخرى 

عليها،  التاأ�شي�ض  املمكن  من  التي  العامات 
الت�شّور  حدود  يف  بقيت  عامات  ولكنها 
الأول، اأي اأنها مل ت�شتطع اأن ت�شكل تاأويات 
جديدة متنح املتلقي قدرة على التفاعل مع 
العر�ض. كان كل �شيء يف العر�ض مبا�شرًا 
بداأ  بال�شيا�شة  هو�شه  الياء.  اإىل  الألف  من 
بيانًا  امل�شرحية  عّدت  ولهذا  الآن،  يت�شخم 
هذه  وو�شط  كثرية،  اأ�شياء  �شّد  �شيا�شيًا 
يقدم  اأن  فر�شة  نف�شه  على  فّوت  الروؤية 
قدرته  ينا�شب  جماليًا  عر�شًا  للجمهور 

التفكريية بامل�شرح. 
طراز  من  م�شرحي  خمرج  املهدي  هادي  اإن 
جّل  تكري�شه  ذلك  يف  وال�شبب  خا�ض. 
با�شتمرار،  يقراأ  فهو  امل�شرحي.  للفن  وقته 
ويبحث على الدوام عن اأحدث ما يكتب فيه. 
وكان يكتب، يف بع�ض الأحيان، اأفكاره على 
�شكل مقالت تدّل على وعي نا�شع بامل�شرح، 
اأعّنفه كثريًا  كنت  جمالياته وبنياته. ولهذا 
اأتوقع  فاأنا  ال�شالفني،  عر�شيه  بخ�شو�ض 
منه ما هو اأكر بكثري من الذي قدمه، وكنت 
الظروف  له  توفرت  لو  املهدي،  اأن  اأعتقد 
املنا�شبة، خا�شة من ناحية النتاج، لأبهرنا 
العمق  من  الكثري  فيها  م�شرحية  بعرو�ض 

واجلمال. 
كرومي  عوين  من  ياأخذ  املهدي  هادي  اإن 
الأفكار  خليل  فا�شل  ومن  باملمثل،  ولعه 
عقيل  ومن  ال�شورة  الق�شب  �شاح  ومن 
ي�شتطيع  خا�شة  خلطة  يف  اللتزام  مهدي 
الباحث تلقف اآثارها يف عر�شيه ال�شالفني، 
روؤيته  اجرتاح  يف  الناجحة  حماولته  مع 
اإن  بهوؤلء!.  اأبدًا  تذكر  ل  التي  ال�شخ�شية 
الفذلكة،  يحتمل  ل  النوع  هذا  من  كامًا 
الفكرية  املهدي  �شرية  يف  الإمعان  بل 

والإخراجية يف الوقت عينه.
إهداءات مسرحية

مل اأ�شتغرب اأو اأكّذب �شاحبي عندما اأخرين 
بالفيل�شوف.  يناديه  كان  عارفًا  رجًا  اأن 
بني  يلقي  اآ�شر،  حواره  طريقة  يف  فهادي 
بالعديد  ي�شت�شهد  املعرفة.  من  كّمًا  يديك 
جمل  وامل�شرحيني.  والكتاب  املفكرين  من 
اأو  �شيئًا  ليوثق  ل�شانه  من  ترتى  جمل  بعد 
ق�شيدة  يقراأ  الأمر  تطلب  ما  واإذا  يوؤكده. 

كان  ذاك.  اأو  ال�شاعر  لهذا  يديك  بني  كاملة 
ماكبث.  اأو  هاملت  من  كاملة  مقاطع  يحفظ 
هنا  حرف  نطق  يف  اإل  يخطئ  اأن  ميكن  ل 
اأو حركة هناك. وهذه ميزة قد تبدو لي�شت 
مهمة، ولكنها، عندي، حتيل اإىل م�شاألة غاية 
ما  انتقاء  على  قدرته  مفادها  الأهمية،  يف 
يريد حفظه، وعادة ما يكون ذلك من عيون 
ومن  العاملي،  ال�شعر  اأو  امل�شرحي  الأدب 
انتاجه  واإعادة  متثله  على  قدرته  يف  ثم 
امل�شرحي  بال�شتثمار  اأو  باللفظ  �شواء 
والدرامي وحتى على طريق الكتابة النقدية 

لل�شحافة. 
يف  التهامًا  الكتب  يلتهم  املهدي  هادي  كان 
املا�شي  القرن  وت�شعينيات  ثمانينيات 
من  يتاأمل  كان  املا�شي.  العقد  اإىل  و�شوًل 
امل�شتوى الذي يلم�شه لدى طاب الدرا�شات 
بينهم  يكن  مل  امل�شرح.  ق�شم  يف  الأولية 
اأو  ا�شخيلو�ض  هو  من  تعرف  ندرة  اإل 
اأونيل...  يوجني  اأو  مارلو  كري�شتوفر 
ميان  يعرفون  املثال،  �شبيل  على  فكيف، 
الكاتب  للمهدي  ميثل  كونديرا  كونديرا؟ 
عن  يتحدث  اأن  ي�شتطيع  وهو  الأمهر. 
يف  متخ�ش�ض  ناقد  يتحدث  كما  كونديرا 
اأهل  من  قلة  من  واحد  واملهدي  الرواية. 
امل�شرح مل�شت القدرة عنده لكي يتحاور يف 
وم�شرح  �شعر  الثقافية:  اجلوانب  خمتلف 

ورواية ب�شكل خا�ض.  
الن�شو�ض،  من  عددًا  للم�شرح  املهدي  كتب 
الذي  املخرجني  من  كان  اأنه  بالذكر  وجدير 
امل�شرحية  ن�شو�شهم  اإخراج  لون  يف�شّ
باأنف�شهم. فهو يوؤلف ن�شو�شًا ت�شلح لروؤاه 
ال�شخ�شية. ولكن الافت يف تلك الن�شو�ض، 
النرتنت  �شبكة  على  موجود  واأغلبها 
تلك  اإهداءات  هو  ال�شخ�شي،  موقعه  يف 

الن�شو�ض ومتهيداتها، لنقراأ معًا:
العام  يف  غدًا.  تبداأ  احلياة  م�شرحية: 
احلياة  »اأم�ض  يقول:  املهدي  كتب   ،1997
نوح  اآية  وتليهما  الكائن...  اأوجاع  ثم  من 
واحد  بيوم  املوت  قبل  الطوفان...  بعد 
ميكن لاإن�شان اأن يبداأ احلياة من جديد.«. 

�شعد  “اإىل  دم�شق.  واأبدًا.  دائمًا  م�شرحية: 
حمكومون  اإننا  “نعم”...  ونو�ض...  الله 

نهاية  يكون  لن  يحدث  وما  بالأمل، 
التاريخ... حتمًا”...

 1996 دم�شق  حرب.  موجز  م�شرحية: 
كنت  العامل...  كل  العامل...  اأنظار  “اأمام 
حتت�شر دون اأن يتقدم اأحد لنجدتك! فاإليك 
على  هامدة  جثة  الآن  تطفو  واأنت  وحدك 

�شطح الكوكب”. 
– ال�شليمانية  م�شرحية: رثاء الظل. بغداد 
هوى  حني  “اإنك�شاراته   1988-1986
حمال.  اأفق  اإىل  �شعوده  يتبعه  جنمه... 

الهداء: اإىل ميديا... جنتي وقنديلي”. 
للم�شرح  اأ�ش�شها  التي  الفرقة  �شفحة  ويف 
يف الدمنارك، وحملت عنوان: فرقة م�شرح 
اىل  ام�شي  كنت  “دائما  يقول:  كتب  الآن، 
هنا  ابقى  حني  رمبا  هنا  اين  وا�شعر  هناك 
�شا�شعر اين هناك مفزع ان تكون هنا مفزع 

ان تكون هناك”.
امل�شرحي  “الطق�ض  كتابه  مقدمة  ويف 
الذي  اجتهادي”،  تاأمات و�شع  املعا�شر... 
“امل�شرح  يقول:  كتب   1997 عام  �شدر 
الذات  مع  ي�شتبك  اأنه  ذلك  الطاعون،  قرين 
عليها  يهيمن  خاطفة،  ب�شرعة  الإن�شانية 
اأنه فن  ذلك  وي�شتدرجها لاقرتاح والبوح، 
حدود  ل  وقدرة  مفتوح  حوار  حتري�شي، 
فيه  الآخر،  على  والنفتاح  لاإ�شغاء  لها 
والتيه،  احلرية  حد  اإىل  الولع  العقائد  من 
من  املزيد  اإنتاج  على  القدرة  العلم  ومن 

الأ�شئلة”.
الإعان  املثرية  م�شرحياته  اإعانات  من 
يف  �شفحته  على  ن�شره  وكان  التايل، 
مل  العمل  ولكن  �شهور،  قبل  بوك  الفي�ض 
جدًا  قريبا  املهدي:  هادي  “جديد  يتحقق: 
بطابع  م�شرحي  عر�ض  وذولك..(  )احنه 
بني  حّر  وتوليف  وامل�شخرة  الف�شيحة 
وب�شياغة  فو  داريو  و�شخرية  ارتو  ق�شوة 
الق�شور  احد  حمام  يف  مغايرة..  ب�شرية 
وحيث كل �شىء عار جتري مكا�شفة وقحة 
اىل  فنتعرف  وزوجته  بارز  �شيا�شي  بني 
اقل  �شيا�شية  نخب  وجمتمع  وطن  مامح 
ما يقال عنه انه مقرف ومفزع.. ولننا يف 
واحتكار  ال�شلطة  وا�شتغال  النهب  وطن 
انتاجي  من  هو  العر�ض  هذا  فان  الكرا�شي 

اخلا�ض.... هادي املهدي”.
أخيرًا

امل�شرحي  املهدي  هادي  م�شروع  ميثل 
واحدًا من ورافد نهر التجريب التي انبثقت 
العراق.  يف  املا�شي  القرن  ثمانينيات  يف 
روؤية  امل�شروع  هذا  �شمن  قدم  اإذ  وهو 
الت�شميات  من  عددَا  عليها  واأطلق  لها  نّظر 
الثالث، فهو  وال�شطاحات، مثل: الطريق 
النتيجة حّث اخلطى م�شرعًا نحو غلق  يف 
فتح  ثانية  قراءة  يف  ورمبا  حلمه،  دائرة 

الدائرة على ات�شاعها!.
وكرد�شتان  بغداد  بني  املهدي  اأنتج  لقد 
الن�شو�ض  من  عددًا  وكوبنهاغن  ودم�شق 
التي  والعرو�ض  والدرا�شات  واملقالت 
الذي  الدرامي  للفن  روؤيته  وتك�شف  توؤكد 
هذا  اأن  املوؤكد  ومن  حياته،  كل  يعّده  كان 
ففي  بعده،  ياأتي  ملن  متاحًا  �شيظل  الإرث 

النتيجة ما يبقى هو الكلمات. 
كلماته،  �شياغة  يف  بارعًا  املهدي  كان  لقد 
واإن اآخذه الأ�شدقاء على حدة هنا وغمو�ض 
�شافية  كانت  امل�شرح  يف  كلماته  هناك. 
وذكاء  معريف  جهد  عن  وتنم  ووا�شحة، 
بالنتيجة هو  امل�شرح  ر والتفّكر.  التب�شّ يف 
جحيمه وجنته. ويف الأخري، و�ّشع املهدي 

من م�شرحه فتلقفته الهّوة.
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لليون�شكو   العام   املدير  بوكوفا  ايرينا  ا�شتنكرت 
اىل  ودعت  املهدي،  هادي  والفنان  العامي  اغتيال 

التحقيق يف هذا احلادث وتقدمي القتلة اىل العدالة. 
وقالت بوكوفا يف بيان : 

هادي  ان   . املهدي  هادي  قتل  جرمية  ا�شتنكر   "
يهابون  ل  الذين  واملعلقني  ال�شحفيني  من  وغريه 
انهم   . الدميقراطي  اجلدل  روح  عن  يعرون  �شيئا 
مل�شلحتنا  التعبري  حلرية  ال�شا�شي  احلق  ميار�شون 
يجب  ال�شحفيني  قتل   ي�شتهدفون  الذين   . جميعا 
و�شائل  �شيعيق  اخلوف  فان  وال  للعدالة  تقدميهم 
الذين  ال�شخا�ض  ويعيق  بال�شلل   ي�شيبها  و  العام 

يعتمدون على ال�شحفيني املحرتفني يف احل�شول على 
الخبار والتحليات التي ت�شند خياراتهم ال�شيا�شية . 

اذاعيا  برناجما  يقدم  �شنة،   44  ، املهدي  هادي  "كان 
ثاث  يبث  دميوزي  اذاعة  من   ، بغداد  يف  �شهريا 
يف  رائعا  كان  الرنامج  هذا   . ال�شبوع  يف  مرات 

انتقاده للعديد من املو�شوعات من بينها الف�شاد . 
على  النار  اطاق  نتيجة  هادي  ال�شحفي  تويف  "لقد 
يوم  بغداد  و�شط  منزله  يف  ميتا  وجد  حيث   ، راأ�شه 
منظمة  تقارير  اىل  ا�شتنادا  و   . ايلول  من  الثامن 
تهديدات  يتلقى  كان  املهدي  فان   ، حدود  با  �شحفيني 

عديدة ال انه رف�ض الن�شياع لها" . 

وال�شحفي  امل�شرحي  الكاتب  اغتيال 
م�شرية  يف  منعطف  املهدي  هادي 

العراق.
كل الغتيالت والقتول التي ارتكبت بعد 
التغيري الكبري الذي حدث عام 2003 يف 

كفة وحادث هادي املهدي يف كفة. 
�شحايا  ان  مقد�شة.  الفرد  حياة  ان 
كلهم  كلهم حمرتمون،  والعنف  الرهاب 
وجميعهم  مظلومون،  كلهم  مغدورون، 
منا،  ويتوقعون  منا،  يحتاجون 
ا�شتذكارهم، وياأملون منا، من التاريخ، 
ال�شماء،  عدالة  ومن  الأر�ض،  عدالة  من 

ان�شافهم.
ولكن يجب التفريق بني عراق الفو�شى، 
بني  الن�شبي،  ال�شتقرار  عراق  وبني 
البلد يف ظل احلرب الأهلية، وبينه يف 
ال�شلم،  اىل  جنحت  �شيا�شية  عملية  ظل 
الأمنية  قواتها  اأ�شبحت  نامية  و�شلطة 
تعد  وا�شتخبارات  و�شرطة  جي�ض  من 

اليوم باملليون نفر.
والفو�شى  الدولة،  انهيار  ظل  يف 
دائرة  حتت  يقع  �شيء  كل  كان  التامة، 
البلد  كان  والب�شر.  احلجر  ال�شتهداف، 
معلن.  موت  ق�شة  اىل  حتول  قد  كله 
كانت، اىل حد كبري، حرب اجلميع  تلك 
�شد اجلميع. كان الرهاب وكان العنف 
اجلميع،  على  املوت  توزيع  يف  عادل 
واحلمال  والبقال  والزبال  الأكادميي 
واملراأة  وال�شحفي  والعجوز  والطفل 

واحلاق واملوظف.
وكانت  معلن.  موت  ق�شة  العراق  كان 
بطلة  هي  و�شيعية،  �شنية  امليلي�شيات، 

الق�شة، وهي املتهمة.
اىل  تقريبا  اجلميع  توجه  مع  ولكن 
يف  وم�شاركتهم  ال�شلمي،  اخليار 

انتخابات 2010 ، وتنامي قوة الدولة، 
دخلت الباد يف طور جديد، انتهت معه 
الن�شبي  الأمن  وبداأ  الطائفية،  احلرب 

يتحقق وي�شود.
وكانت تظاهرات الحتجاج بدءا من 25 
�شباط 2011 من اأبرز العامات الفارقة 
للطور ال�شلمي الذي دخله العراق. كانت 
وللرقابة  التعبري،  حرية  لولدة  متثيا 
على  دليا  وكانت  البلد.  يف  ال�شعبية 
ان البلد، او بع�ض فئاته املتنورة، �شرع 
جواره  على  وينفتح  احلياة،  يف  يفكر 
يف  ويتلم�ض  به،  ويتاأثر  القليمي، 
ظروف  يف  مما  واأ�شبابا  اأ�شياء  ظروفه 
" الربيع العربي"،  التي فجرت  حميطه 
انغاق  الف�شاد،  الأ�شباب  هذه  ومن 
اهتماماتها  ال�شيا�شية، ومتحور  الطبقة 
يف بوؤرة ال�شراع على ال�شلطة والرثوة. 
تدهور  حالنا  يف  ذلك  اىل  ي�شاف 
الأمني وامل�شري  اخلدمات وال�شطراب 

املجهول مل�شتقبل الباد. 
وكما كان متوقعا فان احلكومة العراقية 
ال�شيا�شية  العملية  واأطراف  خ�شو�شا، 
والإدانة  ال�شك،  بعني  نظرت  عموما، 
والعداوة، اىل تظاهرات �شاحة التحرير 
بقية  يف  �شقيقاتها  واىل  بغداد،  يف 

املحافظات.
املهدي  هادي  املغدور  �شخ�ض  وكان 
كان  النظرة.  هذه  عليه  طبقت  منوذجا 
ابرز  من  وكان  �شحاياها.  اوائل  من 
ففي  العراقي.  الحتجاج  من�شطي 
فيه الحتجاج  انطلق  الذي  اليوم نف�شه 
تولت  وب�شببه،  �شباط(،   25 العراقي) 
قوة من اجلي�ض اإهانة و�شرب هادي مع 
علني  تنكيل  حادثة  يف  رفاقه  من  ثاثة 
م�شهورة، ثم اقتادتهم مبركبات ع�شكرية 

اىل اأقبية �شرية تعر�شوا فيها اىل انواع 
التعذيب حتدثوا عنها بتف�شيل اىل  من 

العام بعد اطاق �شراحهم.
اثارتها  التي  ال�شجة  من  الرغم  وعلى 
ودوليا،  حمليا  ال�شنيعة،  احلادثة  تلك 
مل  وكاأنها  عنها،  �شكتت  احلكومة  فان 
احلادثة  تكررت  ثانية  مرة  يف  تكن. 
ا�شافت  اآخرين،  متظاهرين  �شبان  مع 
الإعتقال  اىل  الأمنية،  القوات  فيها 
التزوير  تهمة  والتعذيب،  التع�شفي 
احلكومة  قدمت  ثم  ر�شمية.  وثائق  يف 
موقعة   " من  العراقية  ن�شختها  اخريا 
اجلمل"، يوم انزلت امل�شلحني بالع�شي 
�شاحة  يف  املتظاهرين  اىل  وال�شكاكني 

التحرير.
ويف كل هذه احلوادث اأظهرت احلكومة 
حلرية  احرتامها  من�شوب  انخفا�ض 
عن  وك�شفت  ال�شفر،  درجة  اىل  التعبري 
الأفراد،  كرامة  جتاه  ح�شا�شيتها  غياب 
ال�شنيعة  الأفعال  هذه  مبثل  عرت  كما 
لإ�شاعة  منظما  نهجا  اعتمادها  عن 
اخلوف، وهو النهج الذي يعبد الطريق 

لقيامة الإ�شتبداد.
وجميعنا يتذكر ان املغدور هادي املهدي 
وال�شرب،  الإهانة  اىل  تعر�ض  عندما 
ق�شائية،  مذكرة  دون  من  والإعتقال 
الق�شاء  اىل  ب�شكوى  تقدم  والتعذيب، 
على رئي�ض الوزراء ال�شيد نوري املالكي 
بو�شفه " القائد العام للقوات امل�شلحة"، 
العام  الراأي  اىل  بيان  يف  اأعلن  ثم 
الدعوى،  لتلك  ن�شره  بعد  باأنه  العراقي 
م�شوؤولية  �شكاها  التي  اجلهة  يحمل 

تعر�شه اىل اأي خطر.
اأما وقد وقع اخلطر الذي ما بعده خطر، 
ن�شاركه  فاننا  املهدي،  هادي  واغتيل 

مل  ان  امل�شوؤولية،  احلكومة  حتميل 
ظاهرة  و�شعت  اأول  فاأنها  ل�شيء،  يكن 
وثانيا  ا�شتهدافها،  دائرة  يف  الحتجاج 
اأ�شا  هو  واملمتلكات  الأرواح  اأمن  لأن 
حكومة،  اأي  احلكومة،  يد  يف  اأمانة 
وم�شوؤولية ل تعلو عليها اي م�شوؤولية 

لدى اي �شلطة.
هي  ما  بقدر  وطنية  هادي  ماأ�شاة  ان 
ن�شاطه  خال  ومن  فالراحل،  فردية. 
مل  التحرير،  �شاحة  تظاهرات  يف  العام 
يعد ميثل �شخ�شه فح�شب، وامنا ا�شبح 

ميثل واقع حرية التعبري يف العراق.
عن  تعر  ظلت  التي  التعبري،  حرية  ان 
نف�شها منذ 25 �شباط ا�شبوعيا كل جمعة 
وحيدة  و�شيلة  باتت  التظاهرات،  يف 
يف  ال�شعب،  من  متنورة  قطاعات  لدى 
الحتجاج على عملية �شيا�شية م�شدودة 
الأفق، معزولة عن هموم النا�ض، وذات 
من  املزيد  �شوى  تنتج  ل  مغلقة  بنية 

الف�شاد وتدهور اخلدمات والأمن.
احد  املهدي  هادي  لق�شة  يراد  ما  ان 
تكون هي  ان  هو  الحتجاج  هذا  ابطال 
العراق:  يف  التعبري  حرية  ق�شة  ذاتها 
يف  وعذب  اعتقل،  �شرب،  اأهني،  الرجل 
مرحلة. لوحق بعد ذلك يف عمله ورزقه 
حتى اوقف برناجمه يف احدى الذاعات 
اطار  يف  اغتياله  جاء  ثم  املحلية. 
كامتا  يكون  ان  هدفه  دراماتيكي  تطور 
التعبري،  حلرية  الحتجاج،  لأ�شوات 
لو�شيلة ال�شعب الوحيدة يف العرتا�ض، 

يف الرقابة، ويف الإعان عن الأمل!
العملية  اأطراف  ول  احلكومة،  ل 
اجلرمية  هذه  من  مراأة  ال�شيا�شية، 

الب�شعة.
اأو  اآمال  اي  لدينا  ولي�شت  نتهم!  نحن 

ق�شائية  حتقيقات  امكانية  يف  اأوهام 
ذلك  رغم  ولكننا  اجلناة.  عن  تك�شف 
ال�شلطة  �شتتمكن  الت�شاوؤل:هل  نبقي 
لل�شعب  تك�شف  ان  ال�شخمة  باأجهزتها 
انتخبها خيوط اجلرمية وتقت�ض  الذي 
قليا  اأنها خمتلفة  تثبت  اأن  من جناتها؟ 

عن النظام ال�شابق؟
ومهما كان فاننا لن نتوقف عن املطالبة 
مبا  ممكنة  طريقة  بكل  اجلناة  بك�شف 
على  حتقيقات  لإجراء  ال�شعي  ذلك  يف 

م�شتوى دويل م�شتقل. 
نتوقع  لاأ�شف  ونحن  نتهم!  نحن 

الأ�شواأ!
العربي"  "الربيع  بذور  ياحقون  انهم 

يف ربوعنا ويحاولون اجتثاثها!
املجد لهادي املهدي �شهيد احلرية والعار 

للجناة!

اليونسكو تندد باغتيال هادي المهدي 

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نحن نتهم

الكون  كل  يف  الب�شر  من  ال�شرفاء  يتفق 
لوطنه  روحه  وينذر  ُي�شحي  من  اأن  على 
يبقى حيا ول ميوت.. و مبا اإن الإعامي 
 ) املهدي  هادى   ( واملخرج  وال�شحفي 
�شحى باأعز ما ميلك من اجل وطنه العراق 
ابد  العراقيني  ذاكرة  يف  حيا  �شيبقى  لذا 

الدهر ول ميوت.
ف�شح  بطًا  )هادي(  ال�شهيد  كان  لقد       
والإداري  ال�شيا�شي   ( اأ�شكاله  بكل  الف�شاد 
علنًا  الفا�شدين  اأزلمه  وحتدى   ) واملايل 
وبدون متييز .. وكان �شوته الحتجاجي 
يف �شاحة التحرير والإعامي يف و�شائل 

الإعام  يثري الرعب واخلوف فيهم .
وال�شتغال  والعبودية  الظلم  َرَف�َض      
والكادحني  الفقراء  بجانب  وا�شطف 

واملظلومني.
املت�شلطني  �شد  �شعواء  حربا  �َشَن      
و�شرخ  باحلق  ونطق  والبريوقراطيني 
النا�شطني  مع  الباطل  �شد  �شوته  باأعلى 

وال�شرفاء والطيبني .      
كيفية  اجلماهري  وَعَلَم  اخلوف  َكِرَه      
على  تراكم  الذي  هاج�شه  من  التحرر 

�شدورهم لعقود.
حمتومًا  قدرًا  واعتره  املوت  احرتم      
ل مفر منه.. لذا مل ي�شمت رغم انه يتابع 

اأخبار كامت ال�شوت وهو ي�شطاد �شحاياه 
الغدر 8\9  القدر يوم  با رحمه.    وجاء 
راأ�شه  على  الر�شا�ض  اجلبناء  ليطلق 

وين�شم اإىل قافلة ال�شهداء.
فمن  ميوت  ول  حي  ال�شهيد  اإن  ومبا      
)هادي(  ال�شجاع  املتظاهر  بان  املوؤكد 
م�شتاق ل�شماع اأخبار �شاحة التحرير ليوم 
اجلمعة امل�شادف 9\9 وهي الوحيدة التي 
منعه القدر امل�شوؤوم من امل�شاركة فيها منذ 

�شباط 2011 . 
     �شاأروي له وباخت�شار ما جرى يف هذا 

اليوم .. 
    ابداأها من مرا�شيم الت�شييع الرمزي التي 
انطلقت من باب دارك يف الكراده لتمر يف 

�شوارع بغداد و�شوًل ل�شاحة التحرير.
يف  دربك  ورفاق  اأ�شدقاوؤك  قرر  لقد       
التظاهر ال�شلمي اأن يقيموا هذه املرا�شيم 
قد  التي  الوخيمة  بالنتائج  علمهم  رغم 
ر�شائلهم  و�شلت  حيث  ذلك..  على  ترتتب 
والفي�شبوك  اللكرتونية  املواقع  عر 
عراقي  كل  من  تطلب  النقال  والهاتف 
مبرارة  ويح�ض  الدميقراطية  يع�شق 
فقدانها لك احل�شور اأمام دارك يف ال�شاعة 
لتحقيق   9\9 يوم  من  �شباحًا  التا�شعة 
اآمالك اجلريحة يف احل�شور اإىل التظاهرة 

وامل�شاركة فيها رغم انف الفا�شدين .
النع�ض  لأن  �شيدي  تفرح  اأن  وعليك      
ثار  قد  له  قوة  ول  حول  ل  الذي  الرمزي 
من  املايني  رغم  فيهم  والرعب  اخلوف 
ومت  باأمرهم  تعمل  التي  الأمنية  القوات 
تفريق امل�شيع وال�شتياء عليه وال�شيطرة 

على القنبلة النووية فيه !
�شاحة  يف  واأعدادهم  املند�شون  اأما       
عك�شت  لقد  الده�شة..  يثري  فاأمر  التحرير 
اخلوف  مدى  اله�شتريية  ت�شرفاتهم 
ل  متظاهرين  من  الفا�شدون  يعي�شه  الذي 

يحملون حتى احلجارة !
�شاأ�شرح  خُمزيه  اأفعاًل  مار�شوا  لقد       
على  العتداء  اأول..  منها..  البع�ض  لك 
احد  م�شوري  �شرب  مت  حيث  ال�شحفيني 
لن  وح�شي  باأ�شلوب  الف�شائية  القنوات 
نتمكن من اإنقاذه منهم اإل ب�شق الأنف�ض.. 
ال�شاحة  يف  الفو�شى  اإثارة   .. ثانيا 
مع  اأو  بينهم  فيما  �شجار  حالت  وافتعال 
الإرباك  حالة  لفر�ض  املتظاهرين  بقية 
رفع   .. ثالثا  ال�شاحة..  على  والقلق 
لأهداف  ب�شله  متت  ل  ولفتات  فلك�شات 
اأهدافها  التظاهرة يف حماوله حلرفها عن 

واإيهام القنوات الف�شائية.
افتقدك  لقد  )هادي(  يا  �شدقني       

با�شمك  وهتفوا  ال�شاحة  يف  املتظاهرون 
عليه  اأطلقوا  الذي  التظاهر  يوم  طيلة 

ا�شمك.
للناظر  يبدو  كان  احلرية  ن�شب  حتى       
كان  غائب  حر  عن  ي�شاأل  وكاأنه  حزينًا 
يهتف حتته كل جمعه ب�شوت �شادق يثري 

الرعب واخلوف يف الفا�شدين.
     ول حتزن اأيها البطل �شنزودك باأخبار 
مميزًا  موقعا ً فيها  لك  ونحجز  ال�شاحة 
يبقى �شوتك فيه حا�شرًا وحافزًا للجميع 

للم�شاركة يف اجلمع القادمة.
    �شوف لن ن�شمت ول يهداأ لنا بال اإل اإذا 
ركعت احلكومة ل�شوت احلق وا�شتجابت 

للمطالب التي دفعت روحك ثمنًا لها .
    �شنطالبها بان تبني لك متثاًل تذكاريًا يف 

�شاحة التحرير بجوار ن�شب احلرية.  
الذي  ال�شوت  فكامت  العني  قرير  ومن      
ال�شرفاء  ُيرعب  لن  منك  ينال  اأن  ا�شتطاع 

وهم �شائرون على دربك.
    اأما القتلة املجرمون فكن مطمئنا لأنهم 
امل�شري  نف�ض  �شينالون  اآجًا  اأم  عاجًا 

املعروف للطغاة واىل مزبلة التاريخ.
   اأخريا اأقولها لك واأنت �شيد العارفني اإن 
اجلديد  العراق  م�شرية  وتقومي  ت�شويب 

بحاجه اإىل املزيد من ال�شهداء

هادى المهدي .. حي وال يموت
عماد االخرس

ّ

الموقعون
خالد الق�شطيني
�شاح نيازي
 فوزي كرمي
غامن حمدون
في�شل لعيبي
عبد املنعم الأع�شم
ها�شم العقابي

ر�شا الظاهر 
فا�شل ال�شلطاين
لوؤي عبد الله
د.عاء ب�شري

يو�شف النا�شر 
�شفاء �شنكور
اح�شان المام
احمد املهنا



هالل ناجي 
في الذاكرة

عرس بال عريس

كانت نهاية الدكتاتورية يف 9ن�شيان 2003 ، حلظة اأمل 
تاريخية فريدة ، فهي مل تنه حمنة العراقيني وتفتح باب 
الأمل اأمام تطلعاتهم املكتوبة لعقود تكاد اأن تكون دهرًا ، 
بل حولت الدولة ال�شتبدادية بكل مكوناتها ، اإىل خردة 

وخرائب يلتقطها املارة ويتندرون بتهافتها.
مهب  يف  ���ش��اع��ت   ، ال���ن���ادرة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اللحظة  ل��ك��ن 
غريوا  ممن  الرجال  واأ�شباه  الطوائف  اأمراء  �شراعات 
امل�شهد اجلديد ، وانتزعوا روح الأمل منهم ،اإذ انفردوا 
بالباد وا�شتباحوا العراق املنطوي على ذاته املكبوتة 
العراقيني  نفو�ض  اإىل  احل�شرة  هذا  بفعلهم  واأع��ادوا   ،
الذين باتوا يحلمون با�شرتجاع  تاريخ الأيام اخلوايل 
حّل  ملا  والأمل  نفو�شهم  يف  احل�شرة  تثري  باتت  التي 

بوطنهم .
اإىل  حنينهم  ال��ن��ا���ض  م�شاركة  غ��ري  اأج���د  مل   ، يومها 
املا�شي ، وا�شرتجاع روح ذلك الع�شر املنت�شي بتاألقه 
وتفرده وقامات خاقي نه�شته يف كل ميادين الإبداع 
والأمل  بالتفاوؤل  امل�شوب  والتحدي  وال�شتنها�ض 
العدد  �شدر  وي��وم  وامل�شتقبل،  احلياة  على  املفتوح 
الأول من "عراقيون من زمن التوهج" ، خطر كما لو 
اأن العراق عاد اإىل كبوة ل قيامة منها ، واإل مل العودة 

اإىل املا�شي ل�شتنها�ض قوى امل�شتقبل ؟
الرفيع  اخليط  ب��اأن   ، املهدي  ه��ادي  ا�شت�شهاد  حلظة 
نزيهة  اأوح���ت  كما   ، احلا�شر  ماآ�شي  غيبته  ال���ذي 
الدليمي بفكرة " عراقيون من زمن التوهج " توقدت 
فكرة " عراقيون من زمن التغيري " بالغياب الق�شري 

الغادر لهادي املهدي .
اإن املوت يف حالة املبدع ، خلق جديد يعيد تكوين 
 ، البقاء  اليومي على  التناف�ض  احلياة خارج رتابة 
وي�شدل ال�شتار على �شبح اخلوف اجلبان ، وينبلج 
ويتوَعُد  َي��ع��ُد   ، ويتداعى  يختال  اآ���ش��ٌر  فجٌر  معه 
الك�شل والرتاخي  وينّبئ بامل�شرات وينف�ض غبار 

والتاأمل الرخو والنهزام .! 
حلظة  ويعلن   ، القتلة  على  عبئًا  امل���وت  ي�شبح 
القتيل بخوف  ، حيث يحيا  الأر���ض  القيامة على 

القاتل.
اإذا مل يتوهج املا�شي امل�شيء ، بعنفوان احلا�شر 
كل  التحرير  �شاحة  م�شهد  يوؤ�شر  ف��اإلم   ، املتاألق 
ال�شباب  جموع  هم  ومن  " ؟  يت�شع  حلٌم  "جمعة 
الوقت  يف  الأم���ل  ينهبهم  فيه  ي��ت��األ��ق��ون  ال��ذي��ن 
ال����ذي ي��ه��ز اخل����وف الأ���ش��ب��اح ال��ك�����ش��رية وهم 

يتواجهون..؟
اإليهم وفيهم ، اأينما اأ�شرقوا وتفتحوا .. �شي�شدر 
هذا امللحق ، ي�شرد حكايات اأحامهم، وي�شتنه�ض 
جيًا ي�شتحق حياة اأف�شل واأكرم واأنبل ، حياة 

حرًة �شيدة. 

يت�ألقون يف كل ركن، يحملون 
الوعد وي�شيعون الأمل:

عراقيون من زمن التغيير.. !

فخري كريم


