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ال أستطيع أن أخفى فرحة مشـارآة هبـذا احلـذاء الطـائر،
فورا غصة رافضة هلذه الفرحـة، مث حلـق هـذا حة  خالطتها فر

صدق أو ال تصـدق أنـىن مل أشـاهد هـذا.  وذاك تأمل حرج مؤمل
املنظر على شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آـان
مقصودا من داخلى،  حىت ال أَجرَجر إىل مشارآة ىف فرحة مشـبوهة

من الـبعض أن يرسـل  ىل  لست راضيا عنها،  صحيح أنىن طلبت
اللقطة  إلكرتونيا ألشاهدها متأنيا بطريقىت الىت شـاهدت هبـا
أوباما راقصا مع املذيعة األمريكية وهى تصـحبه إىل آرسـى ىف
لقاء تليفزيوىن، وأنىن  التقطت من تلـك اللمحـة  الراقصـة
هلذا النوىب األمريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصـرحياته،

ن أن ألتقط من وجه بوش أآثـر مـن تعـبريات فردتـْىوآان ميك
احلذاء ومها تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خليـاىل أن يصـور
املنظر، وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف

 .اجلارى 19اجلمعة : اليوم الذى أآتب فيه هذه اليومية

تكملة وهو(بدأ مقاله اليوم  فهمى هويدىالرصني الرزين 
أصعب ما قرأت ىف التقارير الصحفية الـىت: "هكذا) ملقال أمس

تابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جهات التحقيق شغلت
شارآته رفضه.  "إخل..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

واجلهــل والغبــاء وســوء تاإلهانــامتامــا، فكــم  نبــهت إىل 
شاع مـن معلومـات متعلقـةتـُتناول  هبا ما ي اليتاالستعمال 

باهللا.  ، من أول حادث بىن مزار حىت مقتل  نادين وهبةبتخصصي
أيهمــا أحــق بفحــص قــواه العقليــة؟ القــاذف أم:  علــيكم

املقذوف؟ بل إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حـىت
اخلروج عن العرف والتقاليـد، بلصـق أمسـاء أو مسـات أمـراض

أحرتم مرضاى وأعلم أهنم أرق وأنبل مـنمرضاى عليها، فأنا  
قسوة هذا املقذوف املسخ البشع،  قاتل املاليني من األبريـاء ىف
ديارهم، وهو يزعم أنه  يعلمهم ألف باء الكرامة واحلريـة،
هذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقـة،  فـاض

كأضـح  الـذي به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلـد  
سنوات، ضحكا أآثر إيالما من آل مثانيالعامل بغبائه القاتل 

بـنفس  -وهـو يغادرنـا  –بكاء، ، مث ها هو ال خيجل أن يعتـذر 
 .الغباء،  وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن
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ومع  أنىن فهمت  غضب هويدى  القاسى، إال أنىن توقفت عند
وال أخفى شـعورا بـالقرف والرثـاء إزاء الـذين: "..قوله 
ىف العـاملني: " ... مث حـدََّد ذلـك  ....."  ا مـا جـرى   انتقدو

، الرثاء جائز، أما القرف يا أسـتاذ"إخل...العرىب واإلسالمى
فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن قاصرة علـى العـامل

فرحة إسالمية أو عربية -مثال–، أنا مل أميز واإلسالمي العربي
مظـاهرة بالشـموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصــورة تتصــدرها.." أمــام القنصــلية األمريكيــة ىف الهــور

فتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الزيدى بيد، ومشوع مجيلـة أيضـا
وجهْى وعيـون الفتـاتني باألخرى، توقفت عند مغزى الشموع، و

اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
رحة مبعىن هذا احلذاء الطـائر، إنـه تعـبري عـنآِمل وراء الف

الرفض الساخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبـا إىل جنـب
البشرى آلـه الوعيإلنارة ) الشموع(مع التلويح بأمل واعد 

من خالل هذه الرسـائل، العـامل آلـه يعلـن احتقـاره  هلـذه
يضـيء املتبلد، لكنه  الغيبقادها هذا  اليتالسنوات الدموية 

أبلـغ ألـف  وصلينالشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري 
العراقي الصحفيالوقفة باألحذية للتضامن مع "مرة من صورة 

 ". أمام نقابة الصحفيني عندنا

أختم هذا التعليق املؤقت مضطرا،  بذآرى صورتني حذائيتني
 :دالتني

األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائـه  -
 يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدةمث 

والثانية لعجوز مصـرى مجيـل آـان جبـوارى حاجـا ىف  -
املزدلفة، حني خلع حذاءه بعد االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح

آلمة..." (خذ يا بن الـ  " يقذف إبليس، وهو يصيح غاضبا 
طردت من خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحـذاء أبـو( –) ال تكتب

 )ني على متثال صدامحتس

رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلـذاء الرمـز، باعتبـاره
ابتكـارا"البصقة الغاضبة العاملية، فتأآـدت أهنـا  ليسـت    

هذا الصـباح، بـل"  وفد"آما قال أسامة عكاشة ىف " عراقيا
،) وليس فقط عربيا أو إسـالميا (هى تعبري عن  احتقار عاملى 

القاتل، الغيبمن هذا املسخ  -لناس آل ا -يعلن موقف الناس 
وفرحة الناس أنه خوفا من  أن تكون هذه فرحيت رفضيمث فهمت 
 .تفريغ عاجز، ال أآثر هيالفرحة 

ال أحد يستطيع أن يكتم فرحته هبذا الرمز، ولكـن ال يصـح
أبدا  أن نفرح بفرحتنا  إذا مل تدفعنا  فورا  لنعمـل مـا

علـى التغـيري عنـدنا وعـرب يرتجم هذه البصقة إىل فعل قـادر 
 .العامل
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