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 تعتعة

ال أستطيع أن أخفى فرحة مشارآة هبذا احلذاء الطائر،
فرحة خالطتها فورا غصة رافضة هلذه الفرحة، مث حلق هذا وذاك

هد هذا املنظر علىصدق أو ال تصدق أنىن مل أشا. تأمل حرج مؤمل
شاشات التليفزيون حىت اآلن، ولعل عزوىف ذلك آان مقصودا من
داخلى، حىت ال أَجرَجر إىل مشارآة ىف فرحة مشبوهة لست راضيا

 ىل اللقطة  من البعض أن يرسل  عنها، صحيح أنىن طلبت
إلكرتونيا ألشاهدها متأنيا بطريقىت الىت شاهدت هبا أوباما

ة األمريكية وهى تصحبه إىل آرسى ىف لقاءراقصا مع املذيع
الراقصة هلذا  التقطت من تلك اللمحة  تليفزيوىن، وأنىن

النوىب األمريكى الرشيق أآثر مما وصلىن من آل تصرحياته، وآان
احلذاء  ميكن أن ألتقط من وجه بوش أآثر من تعبريات فردتْى
ر املنظر،ومها تتالحقان باصقة عليه، هكذا مسحت خلياىل أن يصو

وسوف أآتفى بالتعليق املوجز على بعض لقطات من صحف اليوم
 اجلارى، 19اجلمعة : الذى أآتب فيه هذه اليومية

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

ات التحقيق شغلتتابعت حدث قذف الرئيس بوش باحلذاء، أن جه
شارآته رفضه. إخل ..بالبحث عن حالته النفسية والعقلية، 

نبهت إىل اإلهانات واجلهل والغباء وسوء  متاما، فكم
االستعمال الىت ُتتًَناول هبا ما يشاع من معلومات متعلقة

  .نادين وهبة  بتخصصى، من أول حادث بىن مزار حىت مقتل
واه العقلية؟ القاذف أمأيهما أحق بفحص ق: باهللا عليكم
إنىن أرفض ابتداء تربير القتل واإلبادة، أو حىت  املقذوف؟ بل

اخلروج عن العرف والتقاليد، بلصق أمساء أو مسات أمراض
أحرتم مرضاى وأعلم أم أرق وأنبل من  مرضاى عليها، فأنا

قاتل املاليني من األبرياء ىف  قسوة هذا املقذوف املسخ البشع،
يعلمهم ألف باء الكرامة واحلرية،  وهو يزعم أنه ديارهم،

فاض  هذا الشاب الغاضب تقمص آل ناس األرض ىف حلظة فارقة،
به فأرسل بصقة ىف صورة حذاء على هذا املتبلد الذى أضحك
العامل بغبائه القاتل مثاىن سنوات ضحكًا أآثر إيالمًا من آل

 بنفس   –ناوهو يغادر –بكاء، مث ها هو ال خيجل أن يعتذر 
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 وآأنه نادل يعتذر لزبون لسع لسانه حبساء ساخن،  الغباء،

القاسى، إال أنىن توقفت عند  ومع أنىن فهمت غضب هويدى
وال أخفى شعورا بالقرف والرثاء إزاء الذين: "..قوله

ىف العاملني: " ... مث حدََّد ذلك  ....."انتقدوا ما جرى 
ستاذ، الرثاء جائز، أما القرف يا أ"إخل...العرىب واإلسالمى

فهمى فهو غري جائز، مث إن الفرحة مل تكن قاصرة على العامل
فرحة إسالمية أو عربية –مثال–العرىب واإلسالمى، أنا مل أميز 

مظاهرة بالشموع: "..ىف الصورة املنشورة بالوفد اليوم عن
الصورة تتصدرها.." أمام القنصلية األمريكية ىف الهور

يدى بيد، ومشوع مجيلة أيضافتاتان مجيلتان، حتمالن صورة الز
باألخرى، توقفت عند مغزى الشموع، ووجهْى وعيون الفتاتني
اجلميلتني، وتصورت أن هذا املنظر الرقيق هو ترمجة ملوقف عاملى
آِمل وراء الفرحة مبعىن هذا احلذاء الطائر، إنه تعبري عن
الرفض الساخر لكل القتلة السفلة األغبياء، جنبا إىل جنب

إلنارة الوعى البشرى آله) الشموع(ويح بأمل واعد مع التل
هلذه  من خالل هذه الرسائل، العامل آله يعلن احتقاره

السنوات الدموية الىت قادها هذا الغىب املتبلد، لكنه يضىء
الشموع حتملها هذه الوجوه اجلميلة، تعبري وصلىن أبلغ ألف

العراقىالوقفة باألحذية للتضامن مع الصحفى "مرة من صورة 
 ".أمام نقابة الصحفيني عندنا

أختم هذا التعليق املؤقت مضطرا، بذآرى صورتني حذائيتني
األوىل للرئيس خروشوف ىف الستينات وهو يلوح حبذائه مث: دالتني

يضعه أمامه ىف اجتماع رمسى لألمم املتحدة، والثانية لعجوز
ءه بعدمصرى مجيل آان جبوارى حاجا ىف املزدلفة، حني خلع حذا

االنتهاء من قذف اجلمرات، وراح يقذف إبليس، وهو يصيح
طردت من( –) آلمة ال تكتب..." (  خذ يا بن الـ" غاضبا 

 )خميلىت قباقيب شجرة الدر، وحذاء أبو حتسني على متثال صدام

  رجعت إىل فرحىت املكتومة حبادث احلذاء الرمز، باعتباره
ابتكارا"ليست   االبصقة الغاضبة العاملية، فتأآدت أ

هذا الصباح ، بل  "وفد"آما قال أسامة عكاشة ىف " عراقيا
،)وليس فقط عربيا أو إسالميا(احتقار عاملى   هى تعبري عن

من هذا املسخ الغىب القاتل، -آل الناس -يعلن موقف الناس 
مث فهمت رفضى فرحىت وفرحة الناس أنه خوفا من أن تكون هذه

 .ز، ال أآثرالفرحة هى تفريغ عاج

ال أحد يستطيع أن يكتم فرحته هبذا الرمز، ولكن ال يصح
لنعمل ما  فورا  إذا مل تدفعنا  أن نفرح بفرحتنا  أبدا

يرتجم هذه البصقة إىل فعل قادر على التغيري عندنا وعرب
 .العامل
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