
ترنح بأصـبعه إلى حـركة الـبنـدول ا
حتت قدمي الزعيم قائال ......

أنظر! لـهذه السـاعة. فإن بنـدولها لم
يـتوقـف منـذ زمن بـعـيـد عـنـدمـا كنت
احتفظ بـها في صـومعتي بـعيدا عن
سؤول ووكالء األمن .  أنظار ا

ـضي سـريـعـا ولوال أن كان الـوقت 
ـتراقص بنـدول الـسـاعة اجلـداريـة ا
حتت قـدمي الزعـيم يـطـلق رنـيـنا كل
دورة  المــضـــيت الـــنــهـــار بــأكـــمــله
أحتــدث مع الــســاعــاتي الــتــاريــخي
غادرة سألته عن تلك الساعة وقبل ا
اجلـداريــة وقـال لي مــفـتـخــرا...أنـهـا
تعـمل منذ الـساعـة األولى التي رحل
بـــهـــا االنـــكـــلـــيــز مـن هـــذا الـــســوق
وبندولهـا لم يتوقف ثـم أبتسم قائال
مرة أخرى....أنها مسيرة طويلة عبر
التاريخ ولن تتوقف !! وبعدها أشار
ـــتـــظـــاهــرة إلى صـــورة احلـــشــود ا
بجانبـها وقال ...لقـد خرجنا في ذلك
اليوم مؤيـدين للثورة سـاعة إعالنها
من قبل الزعيم.ومـا أن مسك ساعتي
بيده  راح يهزهـا جل اهتمامه حتى
كـادت دمـوعه تـتـسـاقط فـرحـا بـرؤية
الـزعيم خـلف زجـاجـتـهـا وهي تـعمل
من جديـد ثم قال لـي بأهـتمـام يأسى
له لــيـس كــســـابق مــرة مع ســـاعــتي
ن هـــذه الـــســـاعـــة ? ـــعـــطـــلــــة ...  ا
أجـبـته....أنـهـا لـوالـدي كـان ضـابـطا
في اجلـيش وقـد اعـدم بـعـد الـثورة 
هــز رأسه واســتـغــرق في الــتــفــكــيـر
البعيـد ثم قال.... أنظر إلى تـاريخها
الــقــد أنه يـــشــيــر الى الــتــاســعــة
صباحا في الثـامن من فبراير أال إنه
لم يخبرني بأنه الـتاريخ نفسه الذي
انــكــست فــيـه الــثــورة اعالمــهــا ولم
يعـلم السـاعاتي ايـضا بـأن في العام
هو تاريخ ميالدي ونحن اآلن1963
في صدد 2003 وقد مـضى على ذلك

أربعون عاماً . 
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لـــفت انـــتـــبـــاهي الـــبـــاب اخلــشـــبي
ـــؤصــد خـــلـــفه في نـــهـــايـــة دكــانه ا
الـضيـق الصـغـيـر عـنـدمـا فـتح قـليال
واطـلت مـن خالله امــرأة طـاعــنـة في
السن يبـدوا أنهـا لم تبرح الـدار منذ
أمد بعيد حـتى كاد النور الداخل من
نافذة الدكان يـغشي بصرها ثم مدت
يــدهـا بــبطء نــحــو الـرجل الــعــجـوز
وهي تـقـول .... تــفـضل أبـو كـر ثم
وضعـت ب يـديه كـوبـا من الـشاي .
لــقــد أدركت في تـــــلك الــســاعــة بـأن
دكــانه الــصـغــيــر يــقع في مــــــقــدمـة
مـنــزله الــبـلــيــد في أحـد ازقــة سـوق

الصويرة . 
وبعد أن ارتشف الشاي مد عنقه إلى
نهاية السوق وأشـار بيده الى بناية
عــالـــيــة مـــطــلـــة إلى احـــدى مــداخل
ــزوج الــســـوق وقــال لي بـــصــوت 
بــســعــادة وحـــزن....أنــظــر إلى هــذه
درسة أنـها منـزل الزعيم فـقد تبرع ا
به مــجــانــا لــتــحــويــلـة إلـى مــدرسـة
لــلــبــنــات وســمــيت بــعــد ذلك بــأسم
اعــداديـــة الـــزعــيم وعـــاد من جـــديــد
مــكـتــنــزا عــلى كــرسـيــة وهــو يــقـول
بـلــهــجـة تــدل عــلى الـغــرابــة.... الـله

يحفظ الزعيم من كل شر ?!!
لم اشــأ أن اســأله عـن ســبب تــزمــته
بأفكاره التـي الزالت اسيرة إلى عهد
الـزعـيم وإنه الزال عـلى قـيـد احلـيـاة
كـمــا أنه غـيــر راغب بــاالقـتــنـاع بـأن
الـزعيم رحـل عن الدنـيـا مـنـذ أربـع
عــــام ولـم تــــبق  ســـــوى ذكــــرى زمن
جميل . لـقد بالغ ذلك الـعجوز وافرط
في قـول احلـقــيـقـة وأصــبح مـغـلـوب
عـلى أمـره وقـانع بـأن الـزعيـم اليزال
حـــيــا وســـتــعـــود الــثـــورة وتـــرتــفع

اعالمها من جديد.
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يبتاع على متنها ساعات واكسوارات
وبعـض احللي ولم تـفـكـر في أن تـلوم
ــظــهـر من قــام بــشــرائــهــا وأعــجب 
الـــســـاعــة اخلـــارجي ولـم يـــتــفـــحص
جوهـرها الـداخلي ومع ذلك مـازحتـها
الخماد بركان غضبها واخبرتها بأني
أعشق السـاعة ال لكـونها سـاعة حتدد
الـزمن ولـكن لـكـونـهـا بـخـيـسـة الـثـمن
فــــأخـــرجــــتــــهـــا مـن جـــيـب ســـتــــرتي
ووضعتها في خزانتي لـلحفاظ عليها
كـمــا إنـهـا لـم تـكـتــفي بـذلك االهــتـمـام
وزادت من احلاحهـا واصرارها الـغير
مـبـرر عـلى أن أبـقي الـسـاعـة في يـدي

رغم توقفها عن الفائدة !  
في صباح الـيوم الـتالي ذهـبت لزيارة
والدتي الـتي أبلـغتنـي حال وصولي 
بـأنــهـا قــبل يـومــ زارت قـبــر والـدي
ــتــوفـي مــنــذ ســنـــ وكــنت في ذلك ا
احل لم أبلغ السـنة ولم أتذكر تاريخ
ـثبت وفاته كـما اخـبرتـني بأن قـبره ا
عـلــيه إسـمه وتــاريخ وفـاته قــد مـسح
وأخــتــفى تــمــامــا فــقــد قــام عــنــاصــر
السـلطـة بعـملـية مـسح كامل لـلمـقبرة
ـة في الــنـجف بــهـدف تــوسـيع الـقــد
ؤدية لها هذا دينة وتعبيد الطرق ا ا
قـيم بـجوار الـقـبر ماابـلغ به الـدفـان ا
منذ اربع عام وكان متذمرا فسألتها
وكــيف لـي إن أعــرف تــاريـخ الــوفــاة?
اســتـغــرقت فـي تـفــكــيــرهــا وقـالت أن
الــتــاريخ مــقــيــد في ورقــة الــوفــاة ثم
اعـدلت عن إجــابـتــهـا واحــنت رأسـهـا
متأسفه...ال لقد اضعت ورقة وفاته ثم
قـالت ...ومـن يـدري اآلن يــاولـدي ومن

يتذكر ذلك اليوم? 
فـأنه مــات في احلــرب األولى بــجـانب
اضية ونحن اآلن الزعيم في احلقبة ا
عـلى وشك احلـرب األخـيرة وقـالت لي
ايـضـا .... أنه تـوفـي في الـسـنـة الـتي
ـاذا تسـأل عـنه بـعد كل ولدت فـيـهـا...
? الشي يــاأمي ولـكــنـني هـذه الــسـنــ
طلـبت الـتـاريخ لـكي أكـتب عن الـزعيم
ألم يكن رفيقه ومن الـضباط األحرار ?
لم تفقه ماقـلته ونهضت إلى خـزانتها
وأخرجت من داخـلـها قـطـعة نـقود من
أيـام الـزعــيم وسـاعـة يـدويــة مـكـسـوة
بالـتراب وقـالت خـذ فهـذه ساعـة أبيك
فـقد كـانت في يـده عـنـد سـاعـة إعدامه
فـقــد جــاءوا بـهــا مع أغــراضه . إنــهـا
هـديــة الـزعــيم له فـقــد كـان رفــيـقه في
حرب (48) في فلسـط فلم يـكن فيها
شـيــئــا جـمــيال ســوى صـورة الــزعـيم
منـفـرج االسـاريـر مثـبـتـة في ميـنـائـها
وكـانت مـتــوقـفـة ولــكن عـادت والـدتي
لــــتـــــقــــول لي وحتـــــذرني من أن أزالم
النظام الزالوا واحلـرب لم حتسم بعد
والزالت اذانهـم تصـنت الفـواه الـناس
واخشى أن يلمحوا بـيدك تلك الساعة
وتـــلـــحق بــــركـــاب أبـــيك أنت أيـــضـــا
ياولدي  اوعدتها بـأني سأحتفظ بها
حلــ انــتــهــاء احلــرب الــتي لم تــطل
حتى انكشف ستارها وراحت بيارقها
تـلـوح بـاالفق مـعــلـنـة سـقـوط الـنـظـام
ـســتـبـد ودخــول االحـتالل بــدال عـنه ا
وفي تلك األجـواء الـتـحولـيـة وفوضى
التغـيير شـعرت باالمـان واعدت الكرة
في يـوم مــشـمس وذهـبـت مـجـددا إلى
الـــســوق قـــاصــدا مـــحل الـــســـاعــاتي
الـعـجـوز من أجـل أن أعـرض الـسـاعـة
أمــامه لــفــحــصـــهــا عــلى أمل ضــئــيل
بـتـشـغــيـلـهـا كـان واقــفـا وعـلى وجـهه
بشائر السعادة وقـد غير ديكور محله
وبـــرزت من خاللـه عالئم الـــتـــجـــديـــد
وخـلـفه يـقف الـزعــيم شـامـخـا بـحـلـته
الـعـسـكـريـة بـ إطـار سـاعـة خـشـبـية
والبندول اليزال يتراقص حتت قدميه
ـة حلـشـود . وإلى جـواره صـورة قـد
متظاهرين يحملون الفتات تؤيد ثورة
الــــرابع عـــشــــر من تــــمــــوز ثم أشـــار

راحة تامة استسلم لها جسدي أسيرا
ومقـيـدا بـ ذراعـيهـا فـأصـبح انـتزاع
الساعة كل مساء بالنسبة لي الضعها
ــنــضــدة  عــادة دائـمــيــة وهي فــوق ا
ــجـــهــود عــد ـــفــردهـــا و تــعـــمل 
الـفــائــدة . في آخـر الــلـيـل أصـنت الى
حركـتهـا عن بعـد ب حلـظة وأخرى ال
اكـاد أسمع حـركـة الـعـقـرب وهـو يدور
فــوق أرقـــامــهـــا الالتــيـــنــيـــة مــحــاوال
اخلروج الى فـضـاء أوسع . لـعـله سأم
من مـجـاراة زمن لـيس بـنـيتـه التـوقف
ـتـعب رحـاله لـلـحـظة لـيحـل العـقـرب ا
واحــــدة حـــــتى أنـي مــــلــــلـت حــــالــــته
الروتـينـية فكـنت أستـمع حتركـه أثناء
تخم بـالتـفكـير طرف مالمسـة رأسي ا
الوسـادة أو عنـدما أنـهض عنـد حلول
الـــغـــسق . قـــبـل أن تـــكـــتـــمل ســـنـــتي
األربــعـــون تــوقـــفت الــســـاعــة بـــشــكل
مـفـاجئ وتـعـطــلت.وضـعـتـهـا في يـدي
وذهـبـت الى آخـر الــســوق الــقـد في
ـديــنـة حــيث يـركن ســاعـاتـي عـجـوز ا
اغراضـه في محل صـغـيـر ضـمن زقاق
ضـيـق مـحــدوب الـظــهـر مــنــكـبــا عـلى
مصطـبة زجاجـة يتفـحص ساعات من
خلف الزجاج بعد حلظات استفاق من
تــأمــلـه أمــام ســاعــاتـه ونــظــر الي من
خـلف عـدستـه الفـاحـصـة فـأشـار بـيده
ــــتـــــوقــــفــــة ثم أخــــذ إلـى ســــاعــــتي ا
يتفحصهـا دون أن يتكلم وأعادها إلى
يـدي قــائال....أنــهـا بــضـاعــة صـيــنـيـة
صــنــعت لـــســنــة واحــدة فــقط بــعــمــر
الـبطـاريـة الـتي بداخـلـهـا سـتسـحـقـها
عجلـة الزمن  هل تالحظ الـصدأ الذي
الـتــهم مــحـتــويـاتــهـا الــداخـلــيـة ? فال
جــدوى من إصـالحــهــا فــأنـــهــا التــفي
بـالــغـرض من أجـل الـتــاريخ والـزمن 
نحـتاج إلـى ساعـة فعـلـية حتـافظ على
التاريخ والزمن. هـكذا قال لي وصمت
ثم تـكـلم بــصـوت هـادر لـيــقـول جـمـلـة
تاريـخـية تـعـلقـت في ذاكرتي مـنـذ تلك
اللـحظـة...أعمـارنـا رهيـنة الـزمن الذي
تقـيـده السـاعـة ...!!! ومع ذلك نزعـتـها
من مـعــصـمي ووضــعـتــهـا في جــيـبي
وأخــذت أسـتــعــرض الــســاعــات الـتي
أمـامه أنـهـا عـجــيـبـة الـصـنع مع إنـهـا
ــة ومـــتــوقــفــة وعــنـــدمــا ســألــته قــد
أجــابـنـي بـأنــهــا تـعــمل دون بــطــاريـة
شـحن أنـها تـعـمل بـأنـتـظـام مع حـركة
اجلسم فيما لو وضعتها بيدك . 

ـــنــــزل وجـــدت أثــــنـــاء عــــودتي إلـى ا
ـنـزل  زوجـتي وهي واقـفـة في فـنـاء ا
تنتـظر مجـيئي فـتغيـرت نبرة صـوتها
عندما لـم تالحظ الساعـة في معصمي
وأدركت بــــأنـــهــــا لم
تـــعــــد ذات فــــائـــدة
وأخـــذت تـــتـــمـــتم
بـكـلــمـات تـوبـيخ
لـــذلك الـــصـــبي
صــــــــــــــــــاحـب
الـــــعــــــربـــــة
تـحركة ا
الــــــــتي

بغداد

بـبـالغ الــقـلق واخلـوف والـتــرقب تـلـقى الــعـالم األسالمي أنـبــاء األعـتـداء عـلى
صادف 2019/3/15 وهم يؤدون صالة ـصل في نيوزلنـدا يوم اجلمعة ا ا
تـطرفـي اسـترالي اجلـنسـية سـجد  من قـبل احـد اجملرمـ ا اجلـمعـة في ا
عـلومـات الـتي تواردت بـعـد احلادث  وأسـتوقـفـنا كـثيـراً عـند  الـفلم حـسب ا
الـذي صورهُ وبـثهُ اجملرم الـقـاتل  مبـاشر عـلى مـواقع التـواصل االجتـماعي 
ـتهُ الـبـشـعـة بـدم بـارد  بل كـان يـسـتـمـتع بـالـقـتل ومـدجج حـيث أرتـكب جـر
بـأنواع مـخـتلـفـة من األسلـحـة والذخـيـرة   والطـريـقة الـتي مـارس بهـا عـملـية
ة والذهاب والعودة الى السيارة للتزود بالسالح اطالق الـنار وارتكاب اجلر
والـذخـيـرة كــانت تـوحي انهُ يُـمــثل مـقـطع في فــلم  فـقـد تـمــتع اجملـرم بـهـدوء
اعـصاب ودقة في التـصويب واحترافـية في احلركة وكـأنهُ مُدرب على العـملية
ة غياب كامل لالجهزة االمنية تاز  يـرافق أداء اجلر ومُـعَدّ مسبقاً بشكل 
ا يضع اكثـر من عالمة استفهام الـنيوزلندية واخـتفاء الناس من الـشارع  
عـلى احلادث  وفي اول رد فعل  لرئيسة الوزراء النيوزلندية قالت نأسف عن

ساجد !! ة ووجهنا بأغالق كافة ا ارتكاب اجلر
ـسـاجـد بــحـد ذاتـة كـان احـد اهـداف الـقــاتل  كـنـا نـأمل ان تـصـرح اغالق ا
قراطي في البلد ساجد  واحلفـاظ على النظام الـد رئـيسة الوزراء بحمـاية ا
ارسة طقوسة الدينية  حجم االستنكار  والـذي يعطي كل مواطن حقه في 
ـة وقـذارة ـة من قـبـل الـدول لم يـكن بـحـجم بـشـاعـة اجلـر الـذي رافق اجلـر
سـلـم  والـدول االسالميـة تداهن اجملـرم  وكأن الـعالم الـغـربي متـشفي بـا

وجتامل .
ة بـرمـتـها لـهـا داللة وعـبـرَّ  ان عـلى العـالم بـأسـره جتنُـب لصق  تـهـمة اجلـر
ألن االرهـاب ظاهرة دولـية يـتطـلب تعـاون اجلميع من أجل األرهـاب باألسالم 
ـا يرسـخ مـبـاديء االديان الـقـضـاء عـلـيـهـا  وان نُـفَـعّل مـبـدأ حـوار االديـان 
الـسـمـاويـة  احلــقـة  وأخالقـهـا الـســمـحـاء  عـبـرَّ كل الــرسـاالت الـسـمـاويـة 
وحـادثة نـيوزلنـدا خيـر دليل  بـأن يعـترف الـعالم بـأسره ان "األرهاب الدين له

والهوية "  
سـلـم في اجملـتـمعـات الـغربـية  اإلسالمـوفوبـيـا تشـويه مـتعـمـد لإلسالم وا
ـواطن ئة من ا ؤشـر التسـامح االوربي لعام 2013 يرفض  70 بـا ووفـقاً 
مارسات اإلسالمـية والتي تشمل الصالة  والصوم األوربـي التسامح مع ا
 وعـدم أكل حلم اخلـنـزيــر  وعـدم شـرب اخلـمـر  واحلـجـاب  وذلك بـسـبب
اجلـرائـم الـتي تــرتــكب بـأسم الــدين في دول الــعــالم وخـاصــة أوربــا من قـبل
ة نيـوزلندا ـتطرفـ احملسـوب على االسالم  فـكيف يـنظر االوربـي جلـر ا
كن ان نضع واخلـسائـر اجلسيـمة  الـتي تكـبدهـا االبريـاء   وفي اي خانـة 
ـتطـرف إال ة   اليـوجد مـكان لـهذا اجملـرم وامثـالة من ا مـرتكـبي تلك اجلـر

ان نسميهم ارهاب وقتلة وضد تعاليم كل األديان السماوية .
ـسـلـمـة فى دول الـغـرب ألبـشع أنـواع الـتـنـكـيل بـعد لـقـد تـعرضـت  اجلالـيـة ا
انـتشـار "اإلسالمـوفـوبيـا" بـالـتزامن مع زيـادة األعـمـال اإلرهابـيـة فى عدد من
الـدول الـعـربـيـة وخـاصـة فى الـشـرق األوسط وخـاصـة جـرائم تـنـظـيم داعش
قاتل األجـانب الذين نفذوا هجمات اإلرهـابي الذى استقطب عدد كبـير من ا

إرهابية إلى بلدانهم بعد عودتهم من األراضي السورية والعراقية.
ة اإلرهابية البشعـة التى وقعت فى نيوزيلندا الـيوم  تؤكد تزايد ظاهرة اجلـر
ؤسسات "اإلسالمـوفوبيا" فى اجملـتمعـات الغربيـة وهو ما يتـطلب تعـاون مع ا
غـلـوطة فـاهـيم ا ـنـا العـربي واالسالمي  وذلك لـتـوضيـح ا اإلسالمـيـة فى عا
تـطرفـة عن الـدين اإلسالمي عبـر مواقع الـتواصل الـتى تروجـها اجلـماعـات ا

االجتماعى أو منتديات تديرها تلك اجلماعات.
 وتـعد دول القـارة األوروبية األكثـر شعورا بـ"اإلسالمـوفوبيـا" خالل السنوات
ـتـزايـد لـدى بلـدان تـلك الـدول إلـى وقوع الـست األخـيـرة وتـسـبب الـشـعـور ا
أعـمال شـغب واشـتـبـاكات كـان آخـرهـا انـدالع اشتـبـاكـات بـ السـلـفـي من
ان من جهـة أخرى بـعد ظهـور ما عرف ـانية ومـواطنـ أ جـهة والشـرطة األ
قـيم فى "بشـرطة الـشريعـة" التى قام بـتأسـيسهـا مجمـوعة من الـسلفـي ا
ـاثلة ان إلى تـنظـيم احتجـاجات  انـية كـما دعـا نشطـاء أ مـدينة كـولونـيا األ

انية أخرى. فى مدن أ
كـانت فرنـسـا فى قـلب الـعاصـفـة بـعد تـصـاعد "اإلسـالموفـوبـيـا" فقـد شـهدت
قـابر اإلسالميـة وكتابـة عبارات مـسيئة ـساجد وا الـبالد تدنيس الـعديد من ا
ـدن الــفـرنـسـيـة ـسـلــمـ بـعـد انـتــشـار اجلـرائم اإلرهــابـيـة فى ا لإلسالم وا
بواسطة مقاتل فرنسي عائدين من معسكرات القتال فى سوريا والعراق.
وتـصاعدت وتيرة "اإلسالموفوبيا" فى بلدان آخرى من القارة األوروبية ومنها
ؤتمرات اإلسالمية آذن وحظر ا الـسلطات السويسرية التى جلأت إلى منع ا
عـلى أراضـيـها وذلك خـوفـا من تـعـرض مـواطـنـيهـا لـهـجـمـات من اجلـمـاعات
ـنـظمـات اإلسـالمـية فـى الـقارة ـسـاجـد وا اإلرهـابـيـة الـتى تـسـتـخـدم بـعض ا

تطرفة. العجوز الستقطاب الشباب األوروبى للقتال إلى جانب اجلماعات ا
انى ـؤسـسـة بريـطـانـيـة أكد نـصف الـشـعب األ  وفى أحـدث اسـتطالع رأى 
وجـود صراع أصـولى بـ تعـالـيم الدين اإلسالمى وقـيـمهم اجملـتـمعـيـة فيـما
ـواطنـ الفـرنسـي عن تـصاعـد الشـعور فـيمـا عبر 36% عـبر  %45من ا

واطن األمريكي عن وجود صراع ب تعاليم الدين اإلسالمى. من ا
وأكـدت بعض اسـتطالعـات الرأي  أن مـا عزز الـشعـور بـ"اإلسالموفـوبيا" فى
ـواطن األوروبـي ال يعرفـون شيئا عن الـقارة األوروبية وأمـريكا أن غـالبية ا
تـعالـيم الـدين اإلسالمى وال يـعـرفون مـسـلمـ بـشـكل شخـصي فى بـلـدانهم

عرفة الصورة الصحيحة لإلسالم .
ان األمـة االسالمية عليهـا اليوم ان تنهض برسـالة االسالم ومبادئه وقيمه من
ؤلم في التاريخ جديد  دعونا  نعتبر هذا اليوم االسود في تاريخ نيوزلندا وا
االسالمي  "يـوم الصــــــحوة من الغفلة " حيث اصاب العالم االســــــــالمي
ـشــــــــهـد الـسـيـاسي الـذي لم يـتـرك غـفـلــــــة كــــــــبـيـرة في ظل تــداعـيـات ا
مـســـــــــاحة كـافـيـة للـمـشـــــــهـد االسالمي الـديــــــــني ان يـأخـذ مـداه  لذا
ــة  بـــحــجم بــشـــاعــتــهــا   ونـــســمي االمــور البــد ان نـــســـــــــتــنــكـــر اجلــر
تطـرف  خارج اطار ـســــــــمياتـها دون محــــــــابـاة فالدول الـتي ترعى  ا
ســيــطــرتــهــا فــهي دول داعــــــــمــة لالرهـــــاب  والــدول الــتي التـــــــــصــنف
راقـبة في الوقت الـذي تتابع اي مـواطنيـها اخلـــــــطـرين وتضــــــعـهم حتت ا

مسلم على ارضها تلك دول فاشلة .
ـكـن ان تـكـون والـدول الـتـي التـؤمن بــحـريــة تـأديـة الــعـبــادات فـانــهـا دول ال

قراطية د
ويـبقى الدين االسالمي مُـستهدفـاً وهو دين احلق  وتبـقى دول الغرب حتاول
الـصـاق كل مـاهـو سيء عــلى الـدول االسالمـيـة واخـراجـهـا بـثـوب األرهـاب 

والـيوم تـتكـشف احلـــــــــقيـقة لـتظـهـر للـعالم اجـمع انهم
ارهـابــيــون بـثــوب غــربي وحتت عــنـوان مــتــطـــــــــرف
ـارســــــــون الـقـتل والتـنكــــــــيل باألبـرياء ـيني . 
ويــــغـــلـــقــــون دور الـــعــــبـــادة ويــــصـــــــــرخــــون انـــهم

يحافضـــــــون على احلريات واحلقوق .

Íb½UÐ U²Oſ ≠ ÊbM

إذا سألت أي امرأة إن كان مـعظم الرجال
مــولـعـ بــالـصـدور فــسـتـأتــيك اإلجـابـة

باإليجاب.
لــكن إذا ســألت الــفــنـانــة الــهـنــديــة إنـدو
هـــاريــكــومـــار عن األمــر ســـتــقــول لك إن
مـــعــــظم الــــنـــســــاء مــــهـــووســــات كـــذلك
بـصــدورهن.وعـلى مــدار شـهـريـن عـكـفت
هاريكومار عـلى مشروع فني يـعتمد على
Identitty" جتارب شخصية أُطلق عليه

وهو تالعب لفظي باللغة اإلجنليزية 
ليمزج كلمتي "الهوية" و"صدور".

وتـقـول هاريـكـومـار "قـبل نـحـو عـام كنت
أحتــــدث مـع امــــرأة عــــبـــــر (تــــطـــــبــــيق)
إنــســتــغــرام وبــدأنــا احلــديث عـن صـدر
ـــرأة. كــانت تـــقــول إن صــدرهـــا كــبــيــر ا
احلـــجم وحتـــدثت عـن رد فـــعل الـــرجــال
عندمـا كانت تدخل مـكاناً مـا وكيف أنهم
ال يـرون إال صدرهـا الـكـبيـر. كـمـا حتدثت
أنـا عن شـعـوري بـعـدم االكـتـفـاء منـذ سن

راهقة ألن صدري ليس كبيرا". ا
وتضيف الفنانة "كانت جتـربتنا مختلفة
وإن حــمـلت بــعض الــتـشــابه أيـضــا. لـذا
وضـوع يصلح سألـتهـا إن كان تـرى أن ا
ـــشــروع مـــثــيـــر فــقـــالت نـــعم. ثم رُحت
اســـتــــطـــلع اآلراء من حــــولي ألبـــحث إذا
كــانت الــنــسـاء ســتــشــارك (في مــثل هـذا
شروع) فقـالت كثيرات إنـهن سيسهمن ا

شروع". في العمل. فقررت أن أبدأ ا
اخلـطـوة الــتـالـيـة كــانت الـبـحث عن اسم
للمشروع.وتقول هـاريكومار "طلبت إبداء
ـشـروع واقـترحت اقـتـراحات لـتـسـميـة ا
صـديـقــة إطالق كـلـمـة (Identitty) التي

اعتقدت أنها مناسبة جدا".
WOB ý hB

ـــاضـي كـــتـــبت وفي كـــانـــون الــــثـــاني ا
الفنانـة التي تعيش في مـومباي وتنشط
عـلى تطـبـيق إنـستـغـرام مـنشـورا تـطلب
ــشـــاركـــة بـ"قــصص فـــيه مـن الــنـــســـاء ا
شــخـصــيـة" عن صــدورهن وعن مـشــاعـر
الـــبـــهــــجـــة أو احلـــزن وحــــتى اخلـــزي
ـرتـبـطـة بـ"أكــثـر جـزء مـفـضل في جـسم ا

رأة مناقشة وتصويرا في العالم". ا
كما طلبت هاريكومار إرسال صور ملونة

Ÿ
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ـــشـــاركـــات. وكــــان لـــهن حق لـــصـــدور ا
اخـتـيـار إرسـال الـصـور وهن عـاريـات أو
هن يرتدين "حمـاالت صدر أو قطع نسيج
أو قطع قمـاش شفـافة أو وضع زهور أو
نـقوش حـنـاء". كمـا كـان لهن حق اخـتـيار
إظـهـار الـوجه أو تـغـطـيـته. وطُـلب مـنـهن
حتــديـد أكـثــر وضع يُـفــضّـلن أن يُــرسـمن
فـيه.وتقـول الـفنـانـة إن االسـتجـابـة كانت
مــذهـــلـــة ألن "كل امـــرأة لـــديـــهـــا قـــصــة
لصـدرهـا. شكل وحـجم الـصدر يـسهم في

حتديد شخصيتك".
—bB « “ËdÐ

ـثال عن التـجربة ولنتـحدث عـلى سبيل ا
الشخصية هاريكومار نفسها.

ــراهــقـة كــنت تــقــول الــفــنــانــة "في سن ا
نحيفة القوام وأترقب بروز الصدر قليال.
ــراهـقــون يــهـتــمــون جـدا بــالــفـتــيـات فـا
اللـواتي تـكون صـدورهن مـتشـكـلة جـيدا.
ات الـصدور يفـكرن دائما ومثيالتـنا عد
فـي أنــهـن لن يـــعــثـــرن عـــلى من يـــقع في
حــبـهـن".وتـروي أنــهـا شــعــرت بـأن "ثــمـة
شيء خــطــأ" في جــســدهــا وأنــهــا "غــيـر
جديـرة باحلب" وتـصف كـيف قادهـا هذا
الشعـور إلى "عالقات فـاسدة" ألنـها كانت
تعتقـد أنه ينبـغي لها أن "تتـشبث بكل ما
حتصل عليه". وهي حاليا شابة ثالثينية
وتعتقـد أنها تـتمتع بجـسد جميل لـكنها
تقول إن األمر اسـتغرق منـها وقتا طويال

لتصل إلى هذا الوضع.
ولـهـذا شـعـرت بـ"تـفـهم تـام" حلـالـة امرأة
كــتــبت لـهــا أنــهـا تــشـعــر بــأنـهــا "نـصف

إنسانة" ألنها "صغيرة حجم الصدر".
وعلـى الرغم من هـذا يـلـعب احلجم دورا
مزدوجـا عنـدما يـتعـلق األمر بـعدم رضاء
الكـثـير من الـنـساء ومـا يـشعـرن به جتاه
أجـسـامـهن. فــقـد أشـار مـسح شـمل 384
ــئــة امــرأة بــريـــطــانــيــة إلى أن  44في ا
منـهن يرغـ في صـدور أكبـر حجـما في
ئـة منـهن في صدور ح ترغب 31 في ا

أصغر.
وتـقــول هـاريـكـومــار إنه في الـوقت الـذي
كـــتــبت نـــســاء صـــغــيــرات الـــصــدور عن
شـعـورهن بـعدم االكـتـفـاء فـإن كـثـيرا من
الــنـــســاء كــبـــيــرات الـــصــدور كـــتــ عن
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تـابعـنا بـأسف مـجزرة نـيـوزلنـدا والتـي تمـكن منـفـذوها من إيـصـال رسالـتهم
ـرارة ردود الـفعل الـعـربـيـة والتي وبـأقـصى سرعـة وابـعـد احلـدود وتابـعـنـا 
اقـتصرت على بـيانات االدانة من دون وقـفة جادة وحازمة ازاء فـعل قبيح ينم
ـا لن تـكـون هـذه ـسـلـمـ ر عن قـلـوب مـلـئت قـيـحــا وقـبـحـا إزاء االسالم وا
اجملـزرة هي االولى إزاء االسالم وبالـتاكـيد لن تـكون االخـيرة  اذا مـا علـمنا
ان الـغرب يعلم مدى هشـاشة الوحدة العربيـة التي لم يتبق منـها غير الشعار
الئـكة دمـاء الضـحـايا الـعزل  ودمـوع ذويـهم صعـدت الى الـسمـاء والـتقت 
االرض ونـقـلت معـهـا مـرارة مـا حمـلـته قـلـوبـنا ونـحن ال حـول لـنـا وال قوة في
سلم سلم الخيه ا نصرة االسالم اسالم محمد (ص) الذي دعا الى نصرة ا
في اي ارض وزمـان  لم يـجد من يـتـبعه في يـومـنا هـذا ونـحن نتـابع مـجزرة
ا تكون هي األعنف بعد مجازر العراق التي حصدتها أيدي داعش بـشعة ر
تابع ان منفـذي الهجوم الذي طال اكثر ا يتوقع الكثيـر من ا اإلرهـابي ور
من مـئتي مصلي قـد يلقون مـحاكمة عـادلة تعـطي الطمأنـينة الهالي الـضحايا
ـسـلمـ لكـنـهم لم يعـرفوا ان حـكم اإلعـدام في نيـوزلـندا قـد الغي وجلـميع ا
مـنـذ سـنـوات  وغــاب عـنـهم ان الـغـرب ال يـنـظــر الى هـذه اجلـرائم حتت بـنـد

االٍرهـاب  لــذلك أقـول وبـحـســرة اال من يـنـصـر االسالم اال
من يـحـمـل قـوة عـمـر واخالق عـلي اال من يـخـشى يـوم

احلساب?! 
سـابقـا كانت تراودنـي األحالم بحكـومات قـوية رادعة
حتق احلق واليوم حلت محلها الكوابيس بواقع حال
مـريـر وعـلى مـا يـبـدو ان االخـيـرة تغـلـبت عـلى االولى
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طـويت الــصـفـحــة األخـيــرة من كـتـاب
سيرة وحياة الزعيم عبد الكر قاسم
. ولـكن وكـأني طـويت سـنـتي االربـع
الـشيء الـذي لم اتـوصل إلى حـقـيقـته
هـــو أن الـــزعـــيم قـــتـل غـــدرا من قـــبل
حزب دموي متعادين  لقد اقتضت
ـشـتـركـة في اطـمـاعـهم ومـصـاحلـهم ا
السـلـطة عـلى قـتل رئيس لـم يحـبذ ان
تكون له حمـاية وقد اخـتفت جثته من
دون قبـر ?هكـذا مـصيـر األبطـال الذين
قــرأت عــنــهم يــخــلــدهم الــتــاريخ في
ساعات بـطولـية لفـترة طـويلة دون أن
ا قـبور االبـطال تكـون لهم قـبور. لـر
تــرعب الــطـامــعــ والـقــتــلــة. أولـعل
الــكــتب الــتي بــحــثت فــيــهــا بـعــمق 
راعاة التاريخ تخفي نصف احلقيـقة 
لعدم جـعله مـنحازا بـالكـامل جلهة أو
شـخص اسـتـثـنـائي لم يـبق لـآلخـرين
سهم فيه . لعل احلقائق الـتي ينطقها
ن عاصروا شـخصية الناس الكـبار 
الزعـيم هي الـطـريق األقـرب لـلـوصول
إلـى احلـــقــــيــــقــــة اجلــــوهـــريــــة فــــهم
اليــتــكــلــمــون من خالل دوافع ومــأرب
ا يتحدثون بسجية وفطرة أخرى وإ

فهم هكذا تماما. 
dB³ « `*

لم اكن أســـتــوعب في حـــيــنــهــا
مقـدار الـسنـ الـتي مرت

في حـيـاتي سـريـعـا
هــكـــذا كـــلــمح
البصر ولم
أعـــد أفـــهم
مــايـــجــري
أو مـاجـرى
طـيــلــة هـذه
الـــــســـــنـــــ

ـــنـــصـــرمــة ا
ولــــــــــــــــــــــكــن
اسـتطـاعت
ذاكــــــــرتي
في اجلـزء
األخـــــيـــــر
والـــضـــئـــيل

شـعورهـن باخلـجل وعـدم الـراحـة بـسبب
حجم صدورهن.وتروي الـفنانة عن امرأة
كبيرة الصدر إنهـا "أخبرتني أنها ترتدي
دائــمـا حــمـاالت صــدر ضــيـقــة كي جتـعل
صــدرهـا يــبـدو أصــغـر ألنــهـا تــخـجل من
جــذب االنــتــبــاه إلــيه".وفي قــصــة أخـرى
وصـلتـهـا عبـر إنـستـغـرام قالت مـشـاركة
"تــبـدو لي فـكــرة جـاذبــيـة الـصــدر األكـبـر
حـجمـا كـذبـة كـبيـرة. يـوجـد ألم أشـعر به
عنـدما أركض وإحـراج يخـاجلني عـندما
أذهـب إلى صــالــة األلــعـــاب الــريــاضــيــة
وأوضــاع الــصـدر في تــدريــبـات الــيــوغـا
اخملــتـلــفـة. أنــا حـالــيـا أرضع طــفال وقـد

أصبح حجم الصدر أكبر".
لــكن عـلـى الـرغم مـن حـالــة اخلــجل الـتي
تـــتــــســـلل إلـى مـــعــــظم الـــقــــصص فـــإن

الــرســـومـــات تــعـــكس بـــهــجـــة الــنـــســاء
واعــتـــزازهن بــأجــســامـــهن مــثل "امــرأة
أرادتني أن أرسمهـا في غرفة الـنوم ألنها
تـدرك قــدر تـأثـيــر صـدرهـا عــلى الـرجـال
شـروع إلى وتـدرك قـوته".ويـرجع تـمـيـز ا
أن اجملتمع الهندي مازال محافظا بدرجة
كــبــيــرة ويــفــتـــرض أن تــكــون الــنــســاء
دن الكبيرة ال محتشمات الزي. وخارج ا
البس قـريبة من تزال فتـحة الـصدر في ا
الرقبـة كمـا ال تزال احلافـة السفـلى للزي
قــريـبــة من األرض. وحــتى بــروز حـمــالـة
ــرأة يــثــيـر الــصــدر من أســفـل قــمـيـص ا
انـــتــقــادا.ومـــنــذ إعالن هــاريـــكــومــار عن
مــشـــروعــهــا امـــتأل صـــنــدوق بـــريــدهــا
اإللــكــتــروني بـــالــرســائل. وخالل أقل من
شهرين استلمت ما ب  50 و60 قصة

نظـر الي من خلف نـظارته وهـو يقول
مـــتـــســـائال...ألم تـــصـــدق مـــا اقــول ?
ــنــضـــدة جــهــاز فــأخـــرج من خــلـف ا
تسـجيل قـد وأدار شريط الـتسـجيل
وكــان صــوت الـزعــيم يــصــدع عــالــيـا
يــخـــاطب الـــضــبـــاط األحــرار ورجــال

الثورة. 
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لـقـد كـانت حـقـيـقـة صـادمـة بـالـنـسـبـة
لي...يـالــهي! أن الـزعــيم لم يــقـتل..أنه

مايزال حيا فعال. 
ورحت أحدث نفـسي...لو كان مـقتوال
لـكــان له قـبــر. هـكــذا كـانـت احلـقــيـقـة
صـادمــة. لـقــد قــرأت ثالثـ عــامـا عن
حـــيــــاته ولم أجــــد شـــيـــئــــا يـــدل إلى
احلقـيقـة. ألم أقل بـأن احلقـيـقة تـطلق
ـســنـ كـهــذا الـهـرم (أبـو من أفـواه ا
كـــر )??أجــبـــرت أن أبـــقى صـــامـــتــا
بعدهـا كون ساعـتي بقيت في قـبضته
غـير مـبـالي بـأعـادتـهـا لي وبـعـد فـترة
من الصـمت والتـفـحص والتـمعن بـها
وهي تــعــمل عــرض لي عــلى بــيــعــهـا

ولكنني رفضت .
قال لي .... مـتى ما نـويت على بـيعـها
سوف ادفع لـك ماتـريـد . ومـا أن أكمل
حـديـثه حــتى نـهض من عــلى كـرسـيه
ــغـادرة وراح يـقــول....إسـمـح لي ! بـا
اآلن لـلـلـحــاق بـركـاب الـثـورة ! وغـادر

محله مسرعا. 
. غــادرت وكـــأنه شـــاب في الـــثـالثـــ
مــحـل الــســـاعــاتي وســـرت في ســوق
الصويرة الـكبير علـى عجلة من أمري
فـــقـــد تـــصـــاعــــدت األنـــبـــاء من داخل
السوق بأن األرتال العسـكرية التابعة
لالحتالل االميركي على وشك دخولها
ـديــنــة تـبــحث عن فــدائـيـي الـنــظـام ا
الـبــائـد والــرفـاق الــبـعــثـيـ وتــعـالى
صوت الـرصـاص في كل صـوب وعـند
ـدخل الـرئـيــسي  اعـتـرضت حـشـداً ا
من الـرجـال يــحـمـلــون صـورة الـزعـيم
ويـهـتــفـون بـإسـم الـثـورة ويــطـالـبـون
ـحاكـمـة عـنـاصـر النـظـام ويـهـتـفون
بـاحلريـة وخـلـفـهم حفـنـة من الـشـباب
يـطلـقـون االنـاشـيـد وبـعـد حلـظات من
رؤيــتي لــصــورة الـــزعــيم حتــولت كل
ـديـنـة عـارضـات الـبـنـايـات ومـداخل ا
لصور الـزعيم وبيـنما أنـا أسير وسط
السوق متـباعدا حملت رجلـ طاعن

جالـس وسط مـقهى الـزعيم الـبلـيد 
القـريب من مـدخل السـوق  يـتحـدثان
بـينـهـمـا بـصوت عـالي بـأن الـيـوم هو
الرابع عشر من تمــــــــوز ذكرى إعالن
لـوك في ح الثـورة وسقـوط عرش ا
أن الهـمرات انـتـــــــشـرت في كل زقاق
ـســاء واجلـنـود ـديــنـة في ذلك ا من ا
االمــــيـــركــــيـــ يــــتـــجــــــــــــولـــون في
شــوارعـــهــا والــهـــــاتـــفــون اليــزالــون
يــهـــتــفـــون بــذكـــرى الــزعـــيم وثــورته

اخلالدة
.ارتـديت ســاعــة والـدي األثــريـة حتت
اطـمــئـنــان وسـعــادة خـفــيـة انـســتـني
دينة وزمجرتها وبعد أيام ضوضاء ا
ـشهـدقصـدت السوق من انتـهاء ذلك ا
وخطـرت في ذهـني فكـرة بـيع السـاعة
( لـذلك الـسـاعـاتي الـعـجـوز (أبـو كـر
ال بقصد تقدير ثمنها ال حلاجة إلى ا
وعندمـا ابلغـته بالبـيع قفز من مـقعده
وهرع إلى خـزانة الـنـقود واحـضر لي
حـفنـة دنـانـير حـديـديـة علـيـهـا صورة

الزعيم قبل أربع عاماً ! 
تسمرت في مكـاني ونظرت إلى ساعة
الزعيم خـلفه وهو مـبتسم في داخـلها

وبندولها يدق بصوت عالٍ !
وقـفت مـتـســائال ....أن سـاعـة الـزعـيم
تدق منذ أن رحل االنكـليز الى اليوم 
حـتى حل الـهنـود احلـمـر  بـدال عـنهم
والــزعـــيم اليــزال مـــبــتـــســمــا بـــبــزته

عتادة ?! احلربية ا

بـاإلضافـة إلى الـصـور. وقـد رسـمت حتى
اآلن  19صورة لهذه القصص.

وتــقـول إن االســتــجـابــة جــاءت من شـتى
أرجـــاء الــهـــنــد مـن مــدن كـــبــرى و قــرى
صـغيـرة من نـساء تـتـراوح أعـمارهن من

عاما. غير أن 50عاما إلى  18
رسوماتهـا الفنيـة ال حتدد موضوعات أو
تــشـــيــر إلى أي مــكــان وهــو مــا يــســمح
للنساء بالكشف عن أجسامهن و مناقشة
مـشـاعـر حـميـمـيـة جـدا في مـسـاحـة آمـنة

مبنية على جتارب مشتركة.
وأتـاح لـهـا ذلك كــمـا كـبـيـرا من الـذخـيـرة
شـروعهـا.وتـقول ضـاحكـة "لم أنظـر على
اإلطالق إلى أجــســام من أحــبــبــتــهم (من
الــرجـال) بـنــفس الـقــدر من الـتــأمل الـذي

نظرت به إلى هذه الصور".

عبد الكر قاسم

من مـخـزونـهـا الـتـراجـيـدي أن أتـذكر
ــعـتـاد والـذي قـالت حـديث والـدتي ا
فــيـه....أنــنــا الـــتــمـــســنــا الـــســعــادة
والعـيش الـكر مـنـذ السـاعة األولى
من والدتـك وبـــعــــد أشـــهــــر لــــيـــست
بالكـثيرة أخـتفى كل شيء من حـولنا
يـدعــوا لــلـســرور واألمل . فــقـد رحل
أبيك عن الدنـــيا في تلك الـسنة ! ثم
تصمت وينتـهي احلديث . لقد كانت
تــقــصــد زمن الــزعــيم وســاعــة قــيـام
الثورة.وضـعت في معـصمي الـساعة
اجلديدة التي اشتريتها قبل ايام من
الــسـاعــاتي صــاحب الــعــربــة وبـائع
االكـسوارات حلـاجـتي إلـيـهـا بـعد أن
حصلت على عمل جديد كبائع جرائد
في سوق الصـويرة القـد وتوجهت
إليه باكـرا في اليوم االول  في باد
االمــر إمـــتــزج قـــلــبي مـع حــركـــتــهــا
الـدؤوب طــوال الــنـهــار أمــا في آخـر
اللـيل  انـتـزعـها من يـدي قـبل الـنوم
ــــثــــقل ثم اضــــعـــــهــــا قــــرب رأسي ا
بـالـتــفـكـيـر وعــنـدمـا يــعم الـسـكـون 
يدخل في أذني تـكـتكـة عقـربـها لـيعم
الـــضــوضـــاء في رأسـي من جـــديــد 
يقـفز مع كل ثـانيـة تمـضيـها الـساعة
في عـمــلـهـا. غــيـر مـكــتـرث بـوجـودي
تهاوي مستلقـيا على ركام جـسدي ا
 الــتــمـس راحــتي بـــ أجــنــحــة
الـــظـالم . في الـــيــــوم الـــتـــالي
قـررت االبـتـعـاد عن الـسـاعة
عـدة أمـتـار مـتـروكـة فوق
الكـومـديـنـو في نـهـاية
الـــغـــرفـــة  عـــنـــدمـــا
ساء نزعـتهـا منـذ ا
اســتــعــدادا لــنــوم
عميق فـقد منـحنا
الــــزمن ســــاعـــات
معدودة لـلظفر به
كــحــبــات مــهــدئـة
نـتـنـاولـهـا بـهدوء
قبل هبوط الليل .
فـــــهــــذه ســـــمــــات
منتصف العمر 
أمـــضـــيت ذلك
الليل مـعانقا


