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ــ ال أعــرف مـجــرد فـضــول فـبــسـبب
عــشــرتـي الــطــويــلــة مــعــهم أصــبح
هــؤالء الـطــيـبــون أنـاس يــهـمــونـني
ـا ذات يـوم أصـبح مـثلـهم جـداً فـر
وأكتب كتاباً عنهم. قال ذلك ضاحكاً
ثم أردف: كـتـابـتي رديـئـة أنـا أتـكـلم
وأنت تكـتب وسـتعـرف مني الـكثـير
ا عن عاداتهم أثناء الـسفر فأنت ر

تعرف عن حياتهم في القرية فقط.
وبـعـيداً عن الـسـفـر تـركـني الـسائق
وذهب لـيمـتّع نـاظـريه بـدوران ركاب
ســيـارته الــذي لم يــتــوقف وقـال لي
ضـاحـكـاً وهـو يـقـتـرب نـحـوهم: لـقـد
حتـوّل كل واحــدٍ إلى رقّــاص سـاعـة.

لهذا الزمن عندهم لن يتوقف.
تــعـــجـــبت مـن حـــكــمـــتـه وفــراســـته
وابــتـســمت بــرضى جلـمــال عــبـارته
وعدت إلى الكتـاب أريح ذاكرتي عند
كــلــمــاتـه وأيــضــاً أريح ذاكــرتي من
ـقـابـر عـنـدمـا ال حتوي صـور حـزن ا
سـوى قــبـور أطــفـال رُضّع وأتــخـيل
وت عـنـد الـسـومـري وأنه أبـديـة ا
كان مـثلهـا عنـد أهل اإلغريق. عـندما
ــوت أطــفــالـــهم ال يــدفــنــونــهم في
مـقـابر خـاصـة وال يـذهـبـون بهم إلى
ـــظـــلـــمـــة بل أقـــبـــيـــة الـــفـــردوس ا
يدفـنونـهم حتت ظل أشجـار النـخيل
ليـكبروا مع الـنخـلة حـتى وهم نيام.
وهم يــعـتــقـدون أن ســرّ انـتــصـارات
سومـر في حـروبهـا هـو العـون الذي
يــأتي من هــؤالء الــذين كــبـروا حتت
أفـياء الـنـخيـل وصاروا بـذات أعـمار
اجلــنـود ولـكــنـهم يــحـاربـون مــعـنـا
بـخــفـيـة وأجـسـاد ال نــراهـا ولـكـنـهـا
ــا أهل قــريــتــنــا يــدفــنـون تــرانــا.ر
أطـفـالـهـم حتت قـصب مـيـاه األهـوار
ا ليـنمـوا ويكـبروا مع الـقصب ور
عدان أن اجلـواميس عـندما يعـرف ا
ـياه من تذهب وحـدهـا إلى قيـلـولة ا
دون من يـقـودهـا بـعـصـاه الـغـلـيـظة
فــإن أولــئك الــرعـاة الــصــغــار الـذين
كــــــبـــــروا حتـت الــــــقــــــصب هـم من
يـقــودونـهــا اآلن ويـعــودون بـهـا إلى
شاهد فهي زرائبها.أذهب عن تلك ا

لــيـــست ســوى افــتــراضــات وخــيــال
ــوت فــلــعـلـي أجـد يــهــيــمن عــلــيه ا
أشــيـــاء أخـــرى بـــ طـــيـــات ثـــيــاب
اجلـــنــود الـــتـي أبـــدلـــوهـــا بـــبــدالت
احلـرب. لـقـد خــلـعـوا ثـيـابـاً وارتـدوا
أخرى وعـلى الـشـاعر أن يـتـحدث عن
شـهــيـة صـوت أنـفــاسـهم وهي تـبـذل
جـهــداً في اخلـلع واالرتــداء فـيـصـوّر
صـدورهم الــعـاريـة كـمــلـمس الـرخـام
عــلى دكّـة حتـت ضـوء الــقـمــر فـيــمـا
كؤوس اخلـمـر تتـرنح مع الـقيـثارات
وقـهـقـهــات سـعـيـدة لـلـذين جنـوا من
احلرب مع البرابرة والفرس وغيرهم
من أعـداء أثـيـنـا..فـأشعـر أني أعـيش
تــلك الـلــحـظــات وأتـســاءل: مـا الـذي
ســـأفــعـــله في لـــيل األهــوار عـــنــدمــا
يــلـبــســني حسّ الــكـلــمـات ونــظـرات
طبـوعة على غالف الـكتاب الشاعـر ا
وهي تناديك بصوت أتعبته  سنوات
ـديـنة مـا بعـد الـوظيـفـة والـوحدة وا
ذاتها بـليـلها وصـدى ما يـناديك إليه
قلـمك الـباركـر لـتكـتـبه: ال سفن هـناك
جتليك عن نفسك.وسترد: ال توجد يا
كــافـافـيـس ولـكن هــنـاك من ســيـأتي
ــشــحــوفه الــصـغــيــر مـعـه تـلــمــيـذ
ــدرســـتــنــا من قــريــة أخــرى وآخــر
ـديــنـة لــيـجــلب الــسـكـر يــذهب إلى ا
لشـايه الذي يـريح به رأسه في الـليل
البارد وسفن أخرى هي مجرد طيف
صــنـعه رجــال اآلثـار هــنـا إن نــوحـاً
صـنع سـفـيـنتـه من هـذا القـصب وبه
أبـــحـــر إلـى جـــبل أرارات أو شـــاطئ
ــكـان طــنــجـة.إذن ســتــجـد في هــذا ا
السفن  التي جتـليك عن نفسك ولكن
ـكان الذي إلى أين تذهب بك? وهذا ا
حتــســبه أنت وحــســبه قــبــلك أبـوك
ــكــان ومـــعــلـــمك وأخــوك إنـه ذات ا
الـذي هــبط فـيه آدم أول مــرة وعـلـيك
أن تـعــود إلـيه أيــنـمـا غــرّبت  سـفـنك
وأينما شرّقت.إلى صـوفيا أو بلغراد
أو وارشو أو براغ وحتى أثينا التي
مـا أن وطأتـهـا قـدمـاك أّول مـرّة حتى
بــهــرك سـحــر الــنـســاء اإلغــريـقــيـات
سـكن إيقـاع خطـوة األنوثة الالئي 
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دى البعيد تلبي على خامات محلية على ا
حاجات بلد سيضم خمس سكان العالم".
ـنـشآت وفي الـوقـت احلـالي تـعـمل كـافـة ا
الـنـوويـة الـتـجاريـة بـالـيـورانـيـوم ويرجع
ذلك العـتـبـارات جيـوسـياسـيـة فاسـتـخدام
الـغـرب للـطاقـة الـنوويـة جـاء بالـتزامن مع
تـطويـره للقـنبلـة الذريـة فنواجت تـخصيب
الـيـورانيـوم سـهـلة االسـتـخدام في تـطـوير

تلك األسلحة.
ـهــنـدس الـنـووي ويــقـول جـيف بــاركس ا
ـا كان بـجـامـعة كـمـبردج إنـه لوال ذلك لـر
الــعـالم قـد اجته السـتــخـدام الـثـوريـوم في

توليد الطاقة.
أمـا الهند فـلها استـراتيجيـة مختلـفة نظرا
لـشح مـا لديـهـا من احتـيـاطي الـيورانـيوم
ــا جـعـل مـؤسس بــرنــامـجــهـا الــنـووي
هــومي بــابـا ال يــرى بـديـال عن الـثــوريـوم

دى الطويل لتوافره لديها. على ا
ونـواة الثوريـوم ال تنشطـر تلقائـيا وبترك
هذا العنصر حلاله فإنه يتدنى ببطء باعثا
أشـعة ألفـا غير الـقادرة حتى عـلى اختراق
جــلـد اإلنـسـان ومن ثم ال خـوف عـلى رواد

الشواطئ الهندية من وجود رمال مشعة.
ولـكـي يـتم حتـويـله إلى وقـود نـووي يـلـزم
ـادة انـشــطـاريـة كـالـبــلـوتـونـيـوم خــلـطه 
تــطــلـق نــيــوتــرونــات أثــنــاء انــشــطــارهــا
تلتقطها ذرات الثوريوم لتتحول إلى نظير
انـشـطـاري لـلـيـورانـيـوم يـطـلق عـلـيـه "يو-
233. ونـظـيـر الـعـنـصـر هـو صـورة أخرى

للعنصر يختلف في عدد النيوترونات.
ويـشـبه راتـان كـومـار سـيـنـهـا الـذي خـلف
بـانـرجي في رئـاسة إدارة الـطـاقة الـنـووية
الـهـنـديـة حـتـى عام 2015 مـادة الـثـوريـوم
بـــاخلــشب الــذي أصــابـه الــبــلل والــذي ال
يــشــعـل نــارا وهــو حــالــته الــرطــبــة حــتى
يــوضع في فـرن جتـفـيف عــنـدهـا يـشـتـعل
رحلتـان األولى والثانية كـوقود; وهكذا فـا
من اســتـراتـيـجـيـة الـهــنـد تـهـدف لـتـحـويل
احـتياطي البالد الـضخم من الثوريوم إلى
مـــادة انــشــطـــاريــة.وفي الـــبــدايـــة يــنــتج
الـبلوتـونيـوم عبر مـفاعالت تقـليديـة تعمل
بــالـــيــورانــيــوم ثم يــتـم تــخــصــيب نــاجت
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وتــضع الــهــنــد نـصـب أعـيــنــهــا مــنـذ زمن
اسـتـثـمار مـا لـديـهـا من مخـزون الـثـوريوم
ــا بــ  300 ألـف إلى 850 الــذي يــقــدر 
ا يـعد غـالبا اخملـزون األضخم ألـف طن 
ـيـا ومع ذلك لـم يـشـهـد اســتـغالل هـذا عــا

االحتياطي خطوات كبيرة.
ــادة الـــثــوريــوم ومـع جتــدد االهـــتــمـــام 
وتــقـنـيـات االســتـفـادة مـنه عــاد االهـتـمـام
بـهذا احللم إذ تـمكن علـماء هولـنديون في
ــاضي مـن تــشــغــيـل أول مــفــاعل الـــعــام ا
جتـريـبي جديـد يعـمل بـالثـوريوم وهـو ما
لم يـحدث مـنذ عـقود بـينـما تـعمـل شركات
نـاشئـة على تـرويج تقـنيـات االستـفادة من
ذلك الــعـنــصـر في الــغـرب وقــد خـصـصت
ـاضيـة مبلغ  3.3مـليارات الـص الـسنة ا
كن دوالر لإلنـفـاق على تـطويـر مفـاعالت 

أن تعمل بالثوريوم.
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ـتـحمـسـون لـلـفكـرة إن الـثـوريوم ويـقـول ا
قــادر عــلـى تــولــيــد طــاقــة دون مــخــلــفــات
كـربـونيـة ودون مـخـلفـات نـووية خـطـيرة
فـضال عن تـدني مـخاطـر تعـرض مـفاعالته
حلـوادث إشـعـاعيـة وصـعـوبة اسـتـخدامه
في صناعة األسلحة النووية مقارنة بغيره

من العناصر النووية األخرى.
ومـع ذلك هـنــاك من الــعــراقـيل مــا يــحـول
دون االســتــفــادة مـنه عــلى نــطــاق جتـاري
واسع مـنـهـا الـتـقـدم عـلـى صـعـيـد الـطـاقة
ـتجددة وارتـفاع كلـفة استـخدام العـنصر ا
ــتــشــكــكــون بـشــأن سـالمـة ومــا يــثــيــره ا

منشآته ومدى حفاظها على البيئة.
ويــرجع تـبــني الـهــنـد لـلــثـوريــوم لـظـروف
تـاريـخيـة وجـغرافـية خـاصـة بهـا. ويـعتـقد
دى عـلـماء الـهـند بـاسـتراتـيـجيـة طـويلـة ا
لــلـوصـول إلـى االعـتـمــاد طـاقـة خــالـيـة من
الـكربون في بلد يتوقع أن يبلغ سكانه 1,7

مليار نسمة عام 2060.
ويــقــول سـريــكــومــار بـانــرجي الــذي كـان
مـسؤوال عن إدارة الطاقـة النووية الـهندية
حــتـى عـام 2012: الــهــنــد بــلــد مــتــعــطش
لـلـطـاقـة وال بـديل أمـامـنـا سـوى االعـتـماد

Z ∫ تضخ الهند مخصصات مالية ضخمة خلدمة برنامجها النووي تشمل أربعة مفاعالت للماء الثقيل في كايغا بوالية كارنتاكا U½dÐ

ثل اسـتخالصه الـيورانـيوم 233 والـذي 
ـنضب صـعوبـة أخرى ألن من الـثـوريوم ا
دائـــرة الــوقـــود ســتـــنــتـج بــاإلضـــافــة إلى
الــــيـــورانـــيـــوم  233 نــــظـــيــــرا آخـــر هـــو
الـيورانـيوم  232 الـذي يطـلق أشعـة جاما

اخلطيرة.
ـركـز بابـا لـلـبـحوث وقـد نـفـذ الـباحـثـون 
الـذرية تـلك العـمليـة على سـبيل الـتجريب
ولـكن تنفـيذها عـلى نطاق واسع سـيحتاج
ـنــشـآت ذات حـمـايـة عـالـيـة من اإلشـعـاع
والسـتـخدام أجـهزة روبـوت لـعدم تـعريض

العامل للخطر.
وقـد اسـتـكــمـلت الـهـنـد تـصـمـيم مـفـاعـلـهـا
األول لـوقود الثوريوم وهو مفاعل متطور
لــلـمــاء الـثـقــيل ولـكـن ال يـتـوقـع الـبـدء في
بــنـائه قـريــبـا إذ يــؤكـد سـيــنـهـا بــصـفـته
ـوذجا ـسـؤول عن تـصـميـمه أنه لـيس  ا
لــلـمـرحـلـة الــثـالـثـة وال يــزال يـلـزمه مـواد

انشطارية إضافية.
فـترض أن تصل طـاف من ا وفي نـهايـة ا
الـهند إلى مـفاعل توليـد حراري دائم يعمل
بـنـظـير الـيـورانـيوم  233والـثـوريوم مـعا
ومن ثـم يـعــاد تــزويــده بـوقــود الــثــوريـوم
الـطـبـيـعي.ولم يـسـتـقـر الـعـلـمـاء بـعد عـلى
ــفــاعل وإن أجـمــعــوا عـلى تــصــمـيم ذاك ا
ـصـهور ـلـح ا أفـضـلـيـة اسـتـخـدام مـزيج ا
كـوقـود ومبـرد بـاعـتبـار أن هـذا التـصـميم
يــلـقى دعــمـا في الــغـرب والـصــ بـيــنـمـا

جتري الهند عليه أعمال بحث وتطوير.
ؤسسة الـنووية الهنـدية تقر بأنه وحـتى ا
لـيس مـتوقـعـا أن تولـد البـالد ما يـكفي من
الـطـاقـة من الثـوريـوم قـبل منـتـصف الـقرن

احلالي على األقل.
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ويــقــول إم في رامـانــا األسـتــاذ بــجـامــعـة
بـريـتـيش كـولـومـبيـا الـكـنـديـة والذي ألف
كــتــابــا عن الــسـيــاســة الــنــوويـة لــلــهــنـد:
"الـثـوريوم مـثار حـديث مـنذ سـبـع عـاما
وســـوف يـــســـتـــمـــر احلـــديث عـــنـه كـــأمــر
مـستقبلي".ويضيف أن تكلفة توليد الطاقة
بـالوسائل النووية التقـليدية باهظة فماذا
لـو أضـيفت إلـيـها تـكـلفـة تـطويـر مـفاعالت
الــثــوريــوم وعــمــلــيــات مــعــاجلــة الــوقـود
ـعقـدة? لكن أنـصار الـثوريـوم يقـولون إن ا
فـوائده جتب التكلفة ومع ذلك يظل رامانا
غـــيــر مـــقــتــنـع ويــقـــول إنه حــتـى فــائــدة
الـسـالمـة الـتي يـتـحـدثـون عـنـهـا بـاعـتـبـار
مـفاعالت الثـوريوم أقل عرضـة للحوادث ال
ـفـاعالت ــكن الـتـكــهن بـهــا حـتى تـبــدأ ا
عـمـلـها بـشـكل كامل مـضـيـفا "حـتى كـارثة
تشيرنوبل وفوكوشيما وغيرهما لم يتوقع
أحــد وقـوعـهـا".ويــعـني نـاجت الــيـورانـيـوم
 232أن مـخـلـفـات الـثوريـوم سـتـكـون أشد
دى القصير لكن ناجته من خـطورة على ا
ـدى الــنـظـائــر سـيــكـون أكـثــر أمـنــا عـلى ا
ـا األطــول نـظـرا النـخــفـاض إشـعــاعـهـا 

يعني سهولة التعامل معها وتخزينها.
ـهـنـدس الـنـووي بجـامـعـة كـمـبردج لـكن ا
ـــنــافع جـــيف بــاركـس يــضــيـف أن تــلك ا
هــامـشـيـة ألن الـعــالم لم يـجـد بــعـد سـبـيال
مـقنعا لـلتعامل مع الـنفايات الـنووية ككل
ــا كـانت فــائـدة الــثـوريـوم األكــبـر هي ور

زيـد من الـيـورانـيـوم من الـبـلـوتـونـيـوم بـا
الـيــورانـيـوم عـبـر "مـفـاعالت تـولـيـد" حـتى
ـكن استخدامه فـي حتويل الثوريوم إلى

نظير اليورانيوم 233. 
ــرحــلــة األخــيــرة يــتم اجلــمع بــ وفـي ا
اليورانيوم  233 ومزيد من الثوريوم لبدء
مــفـاعالت تـولـيــد حـراري تـواصل دورتـهـا

تلقائيا بالتزود بالثوريوم اخلام.
لــكن حتــقـيـق هـذا الــتـصــور الــذي وضـعه
ـهندس بابـا ال يخلو من صـعوبات ليس ا
أقـلـها أن الـهنـد سـارت منـفردة ألن الـغرب
كــان يــركـز عــلى الــيـورانــيــوم نـاهــيك عن
عـزلتها بسبب برنامجها لألسلحة النووية
ورفــضـهــا الــتـوقــيع عـلـى مـعــاهـدة حــظـر
ـا حـرمهـا لـعـقود من االنـتـشـار النـووي 
االسـتفـادة من التجـارة الدوليـة في الوقود

النووي والتقنيات النووية.
ـقدور الـهند اآلن ويـقول سـينـها إنه بات 
الــسـيـر بـخـطى أسـرع بــعـد رفع الـعـراقـيل
تـحدة على عـقب توقيـع الهند والـواليات ا
ــدنــيــة عـام اتــفــاقــيــة نـوويــة لألغــراض ا
Æ2008 لــكن مــنـذ طــورت الـهــنـد مــفـاعالت
ـــضـــغــوط الـــتـي تــعـــمل ـــاء الـــثـــقـــيل ا ا
بـالـيـورانـيوم في الـسـبـعـينـيـات لم تـكـتمل
ـرحلة الـثانيـة; إذ لم يبلغ مـفاعل الـتوليد ا
الـتـجـريـبي الـذي بـدأ تـشـغـيـلـه عام 1985

قدار  40 ميغاوات. فترضة  طاقته ا
ومن اخملــطط أن يـبـدأ هـذا الــعـام تـشـغـيل
مــفــاعـل الــتــولــيــد الــســريع بــطــاقــة 500
ـــوذجــا مـــيــغـــاوات - والـــذي ســيـــكــون 
فاعالت أخرى مثيلة - ولكنه جاء متأخرا
عـن مـوعـده األصـلي الــذي كـان مـقـررا عـام
2010. أي أن األمـر باختصار ال يسير كما
يـنبغي.كـما سيـتع عـلى الهنـد التأكد من
ـشروع إذ خـبـرتـهـا عـمـلـيـا قـبل تـوسـيع ا
ـطـلوب يـقـول بـانرجي إن تـولـيـد الوقـود ا
سـيــسـتـغـرق وقـتـا يــقـدره بـعـشـر سـنـوات
ـضـاعفـة الـبـلوتـونـيوم لـبـناء مـفـاعل آخر

بينما يحتاج الثوريوم ألمد أطول.
وهـذا هـو الـسبـب في أنه سيـتم اسـتـخدام
طـلوبـة قبل الـبـلوتـونيـوم لبـناء الـشـبكـة ا
االجتــاه لــتــحــويل الــثــوريــوم إلـى نــظــيـر

صــعـوبـة اسـتــخـدامه في تـطــويـر أسـلـحـة
نووية.

ويــقـــول رامــامــورتي راجــارامــان أســتــاذ
الــفـيــزيـاء بـجــامـعــة جـواهــرالل نـهـرو في
نـيـودلـهي إن "فخـرا مـؤسسـيـا" يقف وراء
تـمـسك الـهـند بـبـرنـامـجهـا لـلـثـوريوم إذ ال
ـؤسسـة النوويـة الهـنديـة أن تنحي تـريد ا
جـانـبا بـرنامـجا اعـتـبرته رائـدا واألهم ما
أكـــد عــلــيـه مــؤسس الـــبــرنــامـج الــنــووي
الـهندي هومي بابا من أهمية اكتفاء الهند
ذاتيا خاصة بعد ما تعرضت له البالد من

عزلة نووية.
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تناوب على ويـقول أنيل كاكودكار أحد ا
رئــاســة إدارة الـــطــاقــة الــنــوويــة لــلــهــنــد
فوضيتها للطاقة الذرية والـعامل حاليا 
ـتــجـددة إذ إن الــهــنـد ال تــغـفـل الـطــاقــة ا
تـخـطط لـلـوصـول إلى  175 غـيـغـاوات من
تجددة بحلول عام 2022.  سبل الطاقة ا
والــهـنـد رابع بـلـدان الــعـالم في اسـتـخـدام
طـــاقــــة الـــريـــاح وخــــامـــسه فـي الـــطـــاقـــة
الــشــمـســيــة ولـكـن ال الـريــاح وال الــشـمس
يُـعتمد عليهـا بالكامل في سد حاجة البالد
بـأسرها لكونـها مصادر غيـر ثابتة. ويقول
كـاكـودكـار: "الـطـاقـة الـنـوويـة تـظل اخلـيار
الـوحيد الواسع بخالف الوقود األحفوري
وفي حــالـة الــهـنــد لـيـس سـوى الــثـوريـوم
هـمة".وتـختـلف اآلراء حول مدى لـلقـيام بـا
احلـاجة لتوفـير االكتفـاء الذاتي من الطاقة
اآلمـنـة وحـ كـان هـومي بـابـا مـسـتـشارا
لالسـتراتيجية النوويـة للهند كان االعتقاد
ا أن مـخـزون اليـورانيـوم في العـالم أقل 
عُـــرف الحــــقـــا وكـــان اخلـــوف أن تـــتـــسع
األنـشطة الـنووية بـسرعة في الـعالم بشكل
يـسرع من نضوبه ولـكن منذ التسـعينيات
ـيـا تــدنى اسـتـخـدام الــطـاقـة الـنــوويـة عـا
وأثـبت الـيـورانـيـوم توافـره.وتـعـمل الـهـند
عـلى تـنـويع مـصـادر طـاقـتـهـا فـفـضال عن
ـســتـمـر فـي مـجـال طــاقـة الـريـاح الــعـمل ا
والـطاقـة الشمـسية أقـرت احلكومـة إنشاء
 12مـفـاعال جـديد لـلـمـياه الـثـقـيلـة تـضاف
إلى  22 مــفـاعال قــيـد الــتـشــغـيل وتــسـعـة
حتت اإلنـشاء كما تـبحث إمكـانية الدخول
في صـفـقـات لـبـنـاء مفـاعالت بـتـصـمـيـمات
خــارجـيـة من روســيـا وفـرنــسـا والـواليـات
ـتحـدة. لـكن بعـد أن الهـند قـطعت شـوطا ا
مع الـــثــوريــوم ال يـــعــتــقــد بـــاركس أنــهــا
دى سـتـتخـلى عـنه كـسبـيل لـلـطاقـة عـلى ا
البعيد.وال يعتقد العلماء النوويون الهنود
أن الــثـوريـوم مــفـيــد بـالـضــرورة لـلــبـلـدان
ـتقـدمة حـيث لديـها تقـنيـات اليـورانيوم ا
ومــنـشــآته بــالـفــعل بــيـنــمــا الـفــرصـة في
الـبـلـدان النـامـيـة لالسـتفـادة من الـثـوريوم
لـتـوافره بـكـثـرة ولصـعـوبة اسـتـخدامه في
ا يجـعله بديال واعدا األسـلحة النـووية 
لـلـطاقـة دون ما يـحدثـه الكـربون من تـلوث
لـلـبــيـئـة.ويـخـلص كـاكـودكـار بـالـقـول: "من
ـضي قـدمـا نـحـو طـاقـة خـالـية يـرغب في ا
من الـكـربـون لن يـجـد أمـامه سـوى الـطـاقة
النووية وليس من سبيل لنمو تلك الطاقة
دون الـثوريوم والـعالم بانتـظار من يحقق

الريادة".

الـلــذيـذة عـلى أرصــفـتـهــا احلـجـريـة
ــاذا لم يـأت كــافــافـيس فــتـســاءلت: 
ليـعيش فيـها وهـو اليـوناني وفضّل

اإلسكندرية وطناً له?.
أعـــيش حلـــظـــة الـــتـــســـاؤل وهــؤالء
ـكـان وال ـعـدان قـرروا الـبـقـاء في ا ا
يــعـــرفـــون مـــتى تـــنـــتـــهي طـــقــوس
زيـــارتـــهـم والــســـائـق بـــدا راضـــيــاً
ومـبتـهـجـاً وب فـتـرة وأخـرى تطل
عـيـونــهم عـلى جـلـســتي مع الـكـتـاب
وكـــأنــهـم يــدركـــون أن الـــرجل الــذي
يـطـبع صـورتـه احلـزيـنـة عـلى غالفه
يحب مثل هذه الطقوس الفرق أنهم
يـــقــدمـــونــهـــا إلى نــبي غـــائب وهــو
يـقدمـهـا إلى عصـر مـلـحد. لـهـذا فهم
ـــــارســـــون مـــــا لـم أكن أتـــــوقع أن
يفعلوه بالرغم من أني أعرف أنهم ال
يـحـفـظـون األدعـيـة عن ظـهـر قـلب إال
قـدار تـلك الكـلمـات الـتي تشـعرهم
بأنهم بأمان ح ينتحون بالنبي أو
بــإمـام مــعــصـوم. وال أعــرف من أين
أتـاهـم هـذا الـتــيه الـذي نـبــهـني إلى
ـارسون طـقوسـاً لم يتـعودوا أنهم 
ـارســتـهــا وأن الـغـبــار الـذي يـهب
عـليـنـا من قـوة ضـرب أقـدامهم وهي
ـكان يـتحـول إلى عاصـفة تدور في ا
صـغـيـرة تــصـاحـبـهـا أنـفـاس عـالـيـة
ومتلذذة بـشهيقـها وزفيرهـا لبشر ال
أعرف فيهم من خرج بروحه أو دخل
فــيــهــا مــقــام الــنــبي الــذي جــعــلــهم
يـــنــســـون أن عــلـــيــهم الـــرجــوع إلى
احلـــافــــلـــة لـــيــــعـــودوا إلـى قـــراهم

مبكرين.
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أحـــســست بـــســعــادة أنـي ســأجــعل
الشـاعر الـيونـاني يشـاهد طـقساً من
مــودة الـبــراءة مع احلـسّ في شــكـله
الغيبي بعد أن تـعمد السائق إبطاء
عمـليـة تبـريد مـاكنـة السـيارة عـندما
ـعــدان حـول راق له مــشـهــد دوران ا
الـضـريح ألتـخـيـلـهم أنـا وقـد أوحي
إلي أن كــافــافــيس تــخــيّل مــثــلي أن
حـركــة هـؤالء الــبـشــر بـدأت مـثل أي
طقس صـوفي على الـرغم من أنهم ال
يـعــرفـون شـيـئـاً عـن هـذه الـطـقـوس
لــكـن فــطــرتــهم والـــتــيه الــذي ســكن
عـقـولـهم في حـضـرة الـنـبي اخلـضـر
قـادهم لـيدوروا بـإيـقـاعات مـتـداخـلة
مع مـدائح تأتي مـن حنـاجـر متـعـبة.
ــشـتـعـلـة يـضئ الــرمل مع الـدوائـر ا
برغـبـة الدوران حـتى لـو العـمـر كله.
رجال يرتدون عـباءات هرمت وثقبت
من التصدي للريح وحافات القصب
يـــتـــأبـــطــون حـــركـــة ال مـــنـــتـــظـــمــة
مـــســـتــجـــيـــبـــ لـــشيء مـن الـــذعــر
واخلشوع لتـلك اإليقاعات الـصاخبة

وهي تـهـيـمن عـلى فـوضى احملـتـف
فترض.  بالنبي وضريحه ا

أحسب أن األمر يحتاج من كافافيس
تدويـنـاً آخر بـقـلمـه البـاركر ووددّت
أن أهــديه الــقــلم الــذي مــعي لــكــني
تداركت األمر بشعور أن الرجل ليس

سوى صورة في غالف كتاب.
أشــعــر ويــشــاركــني كــافــافــيس ذلك
الشعور أن ثمة روحاً طائرة تشاهد
عـدان وهي من قـبل هـؤالء الـعـرب ا
مارسة  تلك تمنحهم القوة والرغبة 
الــطـقــوس الـتي تــخـتــفي فـيــهـا آالم
أقـدامــهم احلـافـيــة وهي تـدور وسط
الغـبار وخفق الـراية اخلـضراء فوق
قــبــة الــضــريح الــتـي كــانــوا كــلــمـا
أحــسّــوا بــالــتــعب رفــعـوا رؤوســهم
إليها وكأنهم يستمدون منها نشاطاً
جـــديــــداً. حـــســـبـت األمـــر طــــقـــســـاً
لـدراويـش طـريـقـة الــرفـاعـيــة فـلـكي
تنظر إليهم عـليك أن تغمض عينيك.
ألنه ال يــنــبــغي أن يــشـاهــدوك وأنت
تــنـــظــر إلـــيــهـم بــتـــســاؤالت الـــعــلم
والــطـبــيـعــة ولن يـجــيـبــوك عـنــدمـا
تـسـألـهم كـيف تـدورون هـذا الدوران

ئة دورة .? السريع وقد جتاوز ا
ـعــدان من  وحــتــمــا إن أفــاق أحــد ا
غـيبـوبـة الـدوران سيـجـيـبك: كل هذا

ألننا نشرب حليب اجلواميس.
كان إنها شيء من بـارسكولوجـيا ا
أعـــرفه أنـــا جــيـــداً ولـــكن الــشـــاعــر
اليـوناني ال يـعرفه وحـتمـاً سيـطلب
مـني قلم الـبـاركر لـيـسجل شـيـئاً من
هذه الظاهـرة الروحية. فـح حضر
طـيـف الـنــبي اخلـضــر حي الـدارين

“U¹—…∫ بغداديون عند شواطئ دجلة في مقام اخلضر

تـخـيّـلـت أن األجـسـاد الـثـقـيـلـة بـدأت
تطيـر على بُـسط  كاشانـية تذهب بك
ـرّ عليك أنى تشـاء. وكبـرق خاطف 
أحدهم مثل شـبح ببـياض ساطع في
لــيل الــطـــرق واألدعــيــة بــفـــطــرتــهــا
الشعرية وبراءة سجعها ليقول: حي
ـا يهب. إنه واحـد أحد. فال تـشـكك 

ولقد وهبنا أجنحة نوره لنطير.
فتوحة األذرع كلقاء في هذه البرّية ا
عـــشق رومــانـــسي بــ إلهٍ إغـــريــقي
وأحد قـتـلى حـرب طـروادة حيث من
ــفـتـرض أنـه مع الـغــبـار الـشــتـائي ا
الـبـارد سـتـحـمـر خـدود الـرجـال وقـد
قرروا أن ال يـتـوقـفوا يـأتي بـشر من
شــتى قـرى األهــوار  لـيــقـيــمـوا هــنـا
حلقـات مودة لذكـر النبي بـتلقـائية ال

يحسبونها انتماءً ألي طريقة. 
طـريــقـة لـلــمـودة بـطــقـوس الـدروشـة
جـريـاً حـول الــبـنـاء الـذي كـان طـيـنـاً
فحولوه قبل بضعة سنوات إلى بناء
من الطـابوق  لـيكـون مرقـداً لصاحب
ــكــان الــذي نــأى به عـن بــلـده هــذا ا
ليـموت فـيه أو يـغيب فـيه إلى عودة
موعودة بأجل. أرض شبه قاحلة ب
هـــور اجلــبـــايش وبـــر الــنـــاصــريــة
جزيرة ال تـنطفئ في ليـاليهـا النجوم
وال تـــهـــدأ الـــذئـــاب من الـــبـــحث عن
طـــــرائـــــدهـــــا من صـــــغـــــار ابن آوى
واألرانب الـبريـة حـيث ال نهـر يـجري
وكل بـئـر حتـفـره ذاكـرة الـبـشر يـأتي
ـاء وحــكـايـات يــؤسـطـرهــا الـنـاس
ــانــهم ومــصــاحلـهـم. هـذا حــسب إ
ــارثـونـي يـشــعـرك أن هـذا الـدوران ا
الـنـبـي الـغـائب اخـتــار غـيـبـته  ونـام

كان.  مؤقتاً في هذا ا
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تـركت قــراءة الـقـصــائـد وشـعـرت أن
شهد كافافيس مثلي يعـيش متعة ا
وما بدأت أنا بتدوينه كرؤوس أقالم
خلـــواطـــر لــيل فـي قــريـــتــنـــا حــيث
سأعـيش متـعة ضـوء الفـانوس وهو
يــعـــيــد مـــعي ســرد تـــفــاصـــيل هــذا
الـطـقس الـذي جــعل سـائق احلـافـلـة
يـعــيش مـرحـاً غــريـبـاً ويــتـمـدد عـلى
األرض سعـيـداً وهو يـتـلذذ بـتـقشـير
صها بفرح ولذّة كمن البرتقالة ثم 
صّ شفـتي حـبيـبـته وفجـأة نادى
على اجلميع: ابـقوا في هذا الدوران
حتى لو بـقينـا إلى الصبـاح.في ليلة
مـحــددة مع اكـتــمـال الـقــمـر والـنـذر
يفـكـر النـاس بهـذا الـيوم ويـجمـعون
هواجـسهم جتاه سـاكن هذه الـبيداء
لـيــلــتــقــوا عــنــد قــبــته الــفــيــروزيـة
ويــشـكّــلــون حـلــقـات ذكــر تـســبـقــهـا
صـلــوات تـتـعـشق حــالـة االسـتـعـداد
ــــتــــلــــكــــونــــهــــا ألجل ذروة الــــتي 
التـعـشيـق مع الولي الـنـائم في رقدة
رتـدين أثواباً الرمل. فيـما األحـياء ا
عـريـضـة بـراقـة يـنـتـظـمـون بـحـلـقات
جالسة وواقفة ويـنتظرون إيعازاً ما
ـكن أن يُطـلق عـلـيه حفل لـيبـدأ مـا 
طــقــوس مـــودّة الــغــيــاب داخل روح
الــقــديس الــســيــد الــعــلـوي. الــولي
الـقادر عـلى مـنـحنـا مـا نـطلـبه اتـقاءً
حملـنة أو تـخـلصـاً من جـوع أو فـضّاً

لنزاع ما.
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اجملـتمـعـات تنـتج حكـومـاتهـا فأن ثـبت انـها ضـعيـفة فـلـضعف في الـشعب وان
شابـتها خـصلة الكـذب والسرقـات او البطش فـهي انعـكاس لشعـب اجنبها اي
الـنـاخـبـ الـذين صـوتـوا لـلـنــظـام فـأن قـيل انـهـا اتت رغم ارادة الـشـعب فـأمـا
الشـعب ال يعي دوره او انه يعي ويرضى لكنه يـكذب او ال يعرف كيف يعبر عن
مـرضه رغم انه سـيـلقى نـهـايتـه وتنـتـهي قدرتـه على الـتـفيـيـر لـسنـوات لن تـكون
هدي مثلـما لن يكون من االنصاف قليـلة.ليس من االنصاف مـهاجمة عادل عبـدا
عدم تـأييده لو ان له برنامجاً موثوق النـجاح او مهاجمته ان ثبت انه سيفيد من

اخطاء اخرين سبقوه ليمضي اربع سنوات ويخرج.
سـتقل حـزبيا وكـذلك العكس اال في العـراق احلالي سيـكون صـعبا ان يـقود ا
اذا فهم كال الـشخـص ان عـملـهمـا حكـومي خدمي والـعراقـيون االن يـفهـمون
القـضيت بـشكل يعني الـفرح واالثراء فكل جتـارب العراقي مـن سقوط البعث
ـعــارضـة جتــارب خــيـبــة حـيث اثــرى جــمـاعــة وجـاعت الى نــهــضـة احــزاب ا
جمـاعات.نـعم ثمـة راحة واسـعة من ازاحـة العـبادي من مـكان مـاكان لـيستـحقه
ـا اقول يـومـا فالـرجل له قـدرة عـلى الهـذر والـكذب وتـمـيـيع االستـحـقاقـات ور
ـسؤوله ف" الـدگة ا قـد اصبـح على هـذا الشـكل قـبيـل حتركه لـيـكون بـديال  ر
الـنـاقصـة" كـمـا يـقـال لـيـست غـريـبة عـن عراقـيـ كـثـر لـوجـود اسـتـعـداد ذهني
ونفسي لـكتابـة تقاريـر كيديـة تطيح احـيانا بـرقاب مظـلوم واسـتعداد لتـحليل
احلرام كـما في سرقـة اموال عامـة وقد سرقت الـكويت ونهـبت الدولة الـعراقية
قـبل سـنوات.سـتـنـتـقم االحـزاب الـشـيـعـية احملـتـوى والـتي حـرمـهـا الـسـيـسـتاني
هدي ودفعه للزعل او القبول مرغما على مرشحيهم السلطة بالضغط على عبد ا
او اخلـروج بـحـكومـة تـعـرج الن الـسيـاسـيـ دعـاة التـدين هم اكـثـر اسـتـعدادا
للـبـطش من اسـتعـداد عـلي حـسن اجملـيد! ضـع امامك- ولـست بـحـاجة _قـائـمة

انـييهـا ووزرائها االحزاب الـتي تثق انهـا تنظـيم عصابي بـپر
ال الذي سرقه ودرجـاتها اخلاصة واسترجع ولو ربع ا
كل واحـد مـنـهم وقـتـذاك سـيـكون الـتـعـامل مـعك مـنـتـجا
ـايـشور لـلـشـعب.وتـذكـر ان لـلـعـراقـيـ مـقـولـة" الـسـيـد ا

ايسموه ابو اخلرگ".

أن يـتـحول رئـيس احلـكـومة الـعـراقيـة الى رجل مـسـاع حمـيـدة لـلتـوسط وإقـناع
ـنقوصة الـعدد فهذا ساعـدته بإكمال تـشكيلـة حكومته ا رؤساء الكـتل النيابـية 
شهـد السياسي أمـام عقبة راقب للـشأن العـراقي على يق بـأن ا أمر يـجعل ا
هدي أسيرة وأيضـا يفصح عن وجود حكومة معلنة يتزعمها عادل عبد ا كأداء 
حلـكومـات عـمـيـقة لـكـنـها تـعـمل بـاخلفـاء  وحـتى يـحـ الوقت الـذي قـد تـتدخل
ـتصـارعة اخملـتلـفة أو أن يـتـفهم اخملـتلـفون أطـراف خـارجيـة بإقـناع األطـراف ا
ان خـطـورة سـياسـة كـسـر اإلرادات الـتي حتـكم طـبـيـعة الـعالقـة بـيـنـهم . فـالـبـر
أبرزها حقيبتا أصبح عـاجزا عن اختيار ثمانية وزراء لشغل احلقائب الشاغرة 
ـعــضـلـة األســاسـيـة  وعــلى وجه الـتــحـديـد وزارة وهــمـا ا الــدفـاع والـداخــلـيـة 
الداخلـية الـتي تشكل لـيست عـقبة بـ االطراف العـراقية اخملـتلـفة لكـنها خالف
اضية ان اخلالف وقد شهدنا في الـسنوات ا عمـيق ب اطراف خارجية دولـية 
كان خالفـا سنيـا- شيـعيا بـينمـا في هذه الـدورة االنتخـابية  2018 حتول الى
خالف شـيـعي  –شـيـعي بـالـدرجـة األسـاس وكـردي  –كـردي وكـذلك سـني –
كون االجتماعي الواحد فبقدر ما هو سني وهذا التشظي واخلالف ب كتل ا
ذهـبي األكثر ضـررا على اجملـتمع لـكنه أفصح خروج عن اخلالف الـطائـفي وا
عن غيـاب بالـوعي السـياسي لـدى األحزاب الـتي تقـود دفة الـعمـليـة السـياسـية
ؤثـر اخلارجي موجود فا وأثبت بـان بوصلة الـعمل السيـاسي ليست في بـغداد 
وهو العب فـاعل ومـؤثـر وزعـامات الـنـفـوذ صارت قـويـة ومن الـصـعب على أي
بل أصـبح أسـيـرا لـهـا وهـو احلـال الـذي يـواجه رئـيس رئـيس وزراء تـخـطـيـهــا 
ـهدي فـانه يـسيـر وسط حـقـول الغـام  قـد تنـفـجر الـوزراء احلـالي عـادل عبـد ا
تـلك األلـغـام الـسـيـاسـية الـتي ـيـنه أو من شـمـاله  عـلـيه بـأي حلـظـة سـواء من 
إذ يـجـد نـفـسه مـقيـدا تـمـامـا فان رفض تـتـجـسد في كـتـلـتي االصالح والـبـناء 
وان وافق كـتلة فلن تـغفر له  مرشح كـتلة الـبناء لـوزارة الداخـلية فـالح الفيـاض 
البـناء على قبول مرشـحها فانه سيـواجه عقوبة قاسـية من كتلة االصالح  وقد
تـلـقى بـهذا الـصـدد رسـالـة من الـسـيـد مقـتـدى حـذره فـيـهـا من انه سـيرفـع عنه
الـدعم الـذي كـان يـلـقاه مـنه فـي حال تـرشـيح الـفـيـاض لـلـداخـلـيـة . في مـفـهوم
العمل الـسياسي األحزاب الناضجة تـتبنى مشاريع تمتد باسـتراتيجيات طويلة
أو الربح  والتنازل تتجاوز أمور تخص اخلسارة  حتيط االنـسان بكل ما يريد 
ـا يـتــعـلق الـوضع لـطــا فـانه ال يـعــد خـسـارة  عن حق مـعـ أمــام خـصم آخــر 
ـصالح وفي هـذا احلال فـان مصـلحـة العـراق ينـبغي أن تـكون أو ا ـعطـيات  با
او الـشخـصية ثم صـالح الذاتـية  هي الفـيصل الـذي تتـحطم عن اسـواره كل ا
قـبلة أن اخلسـارة في جولـة ال يعني أبـدا انهـا خسـارة آخر جولـة فاجلـوالت ا
وقد تـكون جـولة اخلسـارة مكـسب في نـظرها قد يـكون الـنصـيب أفضل فـيهـا 
ونقد لـلمـاضي فسـياسـة كسر االرادات وقت استـراحة ومـراجعـة  كونـها تعـد 
تمـثل تراجعا خطيرا في األداء السياسي لألحزاب العراقية وغياب للنضوج في
الوعي الـسياسي وقد شكـلت خيبة أمل لـلعراقيـ الذين يتفـرجون على حراجة
وهم يـنـتـظرون ان يـتـفق الـسـيـاسـيـون علـى تشـكـيل حـكـومـة تـقـدم لهم ـوقف  ا
فقودة على مدى سن طويلة ولكن وبعد ان تيقنت جميع الكثير من اخلدمات ا
ـاء الــسـاخن قـد يـنــسـكب عـلـيـهم األطـراف بـأن كـسـر اإلرادات ســتـكـون مـثل ا

أن تـطـرح الـكتل تـوقع  ويكـتـوون به قـبل غـيـرهم فانه مـن ا
واذا لم ـقبـلـة شـخـصـيـات جـديدة  الـنـيـابـيـة في االيـام ا
تنـجح فان احلـكومة سـيكـون مصـيرها االسـتقـالة التي
ـهـدي حتى ـا لوح بـهـا رئـيس الوزراء عـادل عـبد ا لطـا
ــيـدان قـبل ان يــكـلـف بـتــشـكــيل الـوزارة واثــنـائــهـا وا

احلالي هو اخملتبر الفعلي ولكنه األخير.
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ـدنية وتبني اساسيـات العملية التـعليمية وفق منـهاج علمي حداثوي هو قد تكون الدولة ا
ـشـكالتـنـا ولـكن قـد يـبرز تـسـاؤل مـنـطـقي ونـحن نـبـحث عن حـلـول نـاجـعة احلل االمـثل 
تـنـقـذنا من امـراضـنـا االجتـمـاعـية والـسـيـاسيـة .هل تـأتي هـذه احللـول بـجـرة قلم او هي
مطالب تـتحـقق من اجل مجـتمـعات تتـقدم وتـتطـور واحلقيـقة نـحن نحـتاج الى زمن طويل
حتى نـدخل السـلم االول في التـعافي ..اوال يجب ان تـكون هـناك مـنظومـة تعـليم مـتطورة
ت بـصلة للمستجدات تتماهى مع منهـاج تربوي معاصر يثقف لـلحداثة والتقدم وكل ما
نحـتاج الى ثقافة احلياتية وان نـفصل الدين عن السـياسة كما يحـدث عند اال االخرى
شـخـصيـة تـتـربى عـلى قـيم اخليـر والـعـدالـة االجتـمـاعـيـة بدل طـمـوحـنـا االنانـي في جعل
ان نـقبل بـاالخر مـهـما يـكن بل ارى ضرورة نـفعـة الـشخـصيـة احليـاة وسيـلـة للـمتـعـة وا
واطنـة بكل اساسياتها هي الفاعلة بدأ بـحيث ننسى ذكره وان تكون دولة ا ازاحة هذا ا
ومانعمل عليه .وفي مجتمعات ينخرها التخلف واجلهل واالستعباد الروحي وترزح حتت
فاصـل التي يجب ان وهنـاك الكـثيـر من ا قـدس بشكـل اعمى قد ال جنـد لهـا حال  نيـر ا
نـقطعـها في سـبيل ان نـؤسس دولة حـقيـقية تـبني انـسانـا وتنتـج وتعمل وتـعمـر بحـراكها
ـتحضر .مـا يطرح من تمـنيات وآمال في بـناء الدولة من قـبل النخب الراشدة وسـلوكها ا
يكاد يكون حلما ونحن نعيش في حومة التخلف واجلهل احلضاري وما اتيح للعراق من
فرصـة ذهبـية لـلبـناء تـبخـر عـند مـنصـة التـعصب الـطائـفي الـتي احالـتنـا الى ركام بـفعل
وتـبقـى االمال مـعـقـودة علـى االجيـال الـقـادمـة في ان تعي جـهل سيـاسي وقـيـمي فـاضح
ونـنـهل من جتـارب ـاضـيـة واكــتـشـاف اخـطـائـهـا  ـرحـلـة ا وان تـقـيم ا دورهـا في الــبـنـاء
الـشــعـوب في جنـاح جتـاربــهـا وازدهـارهـا وفـق سـيـاقـات عــمل عـقالنـيــة بـعـد ان بـلـورت
قصرين فيه وبناء سؤوليتها احلقيقية في احترام القانون ومحاسبة ا مجتمعات تـشعر 
مـؤسـسـات وهـيــئـات مـسـتـقـلـة قــادرة عـلى االطـاحـة بـاعـتى الــرؤوس الـتي تـتـجـاوز عـلى
ـدني وليس سـببا ـواطن دوره احلقـيقي في الـتغيـير ا مقـدرات البالد وضـرورة ان يعي ا
تـلكهـا الشعب ال احـد قادر على احـتوائها أال دنيـة فالقـوة التي  في فشل بـناء الدولـة ا
قراطي ـعضلـة قد انـتهـينـا منهـا  بفـعل ما مـتاح من تـوجه د بـالقبـضة احلـديديـة وتلك ا

عبأة حـبا وعواطف ترتبط ليونيـة ا احلشـود ا خجول ومتـردد احيانا
واطن العراقي وتراثه اخلالـد يجب ان تصب في مصلحة ببيـئة ا
ـقاييس فـكيف اسـتطيع بـنائـها وفق هذه ا بنـاء الدولـة احلقيـقية
واطن رشيدا والتي ال ادعوا الى ازالـتها بقدر ان يكون تفكير ا
سـتـحيـلة هـمـة ا ـصـلحـته الـعامـة وتـلك ليـست بـا فيـما يـتـعلق 
ولـكن يجب ان تـتوفـر االرادة والتصـميم والـوعي في تبـني هكذا

مشاريع طموحة تخدم الوطن ومواطنيه.


