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ال يوجد عراقي أهم من عراقي في الدم الذي ال يزال 
يسفك عبر مسدسات االغتيال. المسلسل الدموي يبدو 
غير قابل لالنتهاء، والسلطات االمنية تعددت مسمياتها 
وتفرعت صالحياتها، ومهما سمعنا منها من تبريرات 
في المعالجة فهي مقصرة وامكاناتها غير متطورة مع 
في  الجديد  السياسي  للنظام  الطويلة  الزمنية  الفسحة 
العراق، ذلك أّنها لم تستطع أن تقطع دابر االغتياالت 
السيما تلك التي تستهدف الناشطين من الشباب وتثير 
الرعب في الشارع. أولئك الشباب ضحايا الرصاص 
من  شبر  عن  تبحث  أحالم  سوى  يملكون  ال  الغادر 
أرض الواقع لتبني عليه مايدل على امكانية وجود حياة 

جديدة في البلد.
لجولة  يستعدون  أحرار  تشرين  انتفاضة  شباب  قتلة 
يراهنون  انتخابات،  في  البلد  على  الهيمنة  من  جديدة 

على كسبها مهما كانت درجة الغضب بين الناس . 
قتلة شباب تشرين هم فئة آمنة متمترسة وراء حواجز 
عالية، ال تزال تمتلك تسهيالت من أنواع شتى على 
استدعت  ما  متى  الواقع  االمر  فرض  في  االستمرار 

الضرورات.
الشارع،  في  الزكية  دماؤه  سالت  شاب  كّل  تعويض 
أمل  ومنتهى  الحكاية  كل  ليس  هذا  تقاعدي،  براتب 
هذه  لعّل  بل  الشعب،  دماء  توزن  هكذا  وما  الشعب، 
المقاربة هي ايغال في الطريق الخطأ وتمهيد لتسهيل 

تكرار القتل. 
فقدوا األمل في أن  أنهم  العراقيين هو  ما نسمعه من 
تقديم  خالل  من  أبنائهم  حقوق  رسمية  جهة  تستعيد 
القتلة والمحرضين على القتل الى محاكم علنية، لكي 
يتم رسم مرحلة جديدة للعدالة في العراق الذي أنهكه 

اليأس.
الذي  األمر  هو  هذا   ، الشارع  في  كثير  يأس  هناك 
خسيسة،  وصفقات  سياسية  بتوافقات  تمييعه  اليمكن 

والبد أّن له موعداً مع انتزاع الحقوق.

بوح: العراق .. والرئيس األلف
." عندما أفّكُر في الوطن ، ينتابني احلزُن والبكاء" – باتريشا جريس ! 

العراُق اآلَن هَو العراق ! 
واملواطُن ليَس هو املواطن ! 

احلياة بال حياة ! 
واملستقبُل يبحُث عن مستقبل ! 

كّل  ما أجنزُه أجدادنا السومريون والبابليون واآلشوريون معًا ، بقلٍب صواني ، يغادُر أرَض 
الرافدين حجرًة حجرًة .. والكّل باطٌل وقبض الريح !  

صدأت أبجدية كّل قانوٍن إنسانّي  على مقاس مشاعر العالِم أجمع ، صاغُه بفتافيِت جسدِه 
جدنا العظيم حمورابي ، وظلت مسلتُه رمزًا لعادلٍة وأماٍن مصادرين ، ولْم يُعد املواطن العراقي 
ُيراهُن على احُللم – منطاد النجاة ، وهو يستحضُر روح جلجامش العظيم ، ال للبحث عن 

عشبة اخللود ، بل عن حلظة حياة آمنة ! 
." ال ثمة مستقبل" – دانيال بناك ! 

العراق ماٍض .. ذكرى .. ال أحد ! 
واملواطن في هذا الوجود العسير بال مستقبل ! 

فقَد العراق بنسمات رافديه اجلميلني كّل تعريٍف في قواميس الوجود ، وأنسكلوبيديات احلياة 
، وال خريطة شامخة لُه في جغرافيا الكون .. كان هنا باألمس ماليء الدنيا وشاغل الناس 

.. و اآلن  ال أحد..! واملواطُن على قائمة االنتظار ، هذا إذا أتيحت لُه فرصة موٍت مريٍح .. ! 
كّل شهر ، ورمبا كّل يوم ، ورمبا كّل ساعة رئيس وزراء جديد ، تقذُف بِه قائمة الريح من جهٍة 

مجهولة .. من الالمكان .. الالميليشية .. والالحزب .. والالعقيدة .. وال فائدة ..!! 
وحتى الرئيس الوزراء األلف ..! 

 فاملسؤولون هم الوجوه نفسها ، وجهة احلصانة واحلماية التخفى على أحٍد ، مهما تلونت 
ثيابها ، وتعددت خطواتها ، وقوانني احلق والعدالة واحلرية مصدر إزعاج لهؤالء املسؤولني ) 
حفظهم الله من كل سوء( ، بْل لم ترد في تفكيرهم  ، وماداموا يتربعون على كراسيهم الوثيرة 
، ونقضوا وضوَءهم ، وصالتهم على ِقبلة تعيُد إليهم تسبيحاتهم الزخرفية ، فال خوف على 
كراسيهم من الصدأ ورطوبة املكان .. الخوف والمباالة واملواطُن يعيش غيبوبة وقتِه املراوغ ، 

يحلم بطعم ولون الرغيف املستحيل .. ! 
وكّل ما يصوغه رئيس الوزراء اجلديد من قوانني مؤّجل حتى إشعاٍر آخَر ، وال معنى ألبجديتها 
مادام املسؤولون والبرملانيون مخمورين بعطر لياليهم اخململية ، وأرصدة حساباتهم في بنوٍك 

في الالمكان ، واملواطن يعيُش كابوسًا نهاريًا ليليًا غير متلوٍّ بيقظٍة أبدًا ! 
." هناك نوٌع من احلياة البطيئة الصعبة أسوأ من املوت" – تشينوا أتشيبي ! 

لذا وجَب على املواطن مجازا من اآلَن وصاعدًا ، أن يزَن التصريحات السياسية لهم باملليجرام 
 !!

فاملواطن العراق سواء أكان في الداخل أو اخلارج في محرقة ، يتقاسمون جمرها بال رماد ! 
مواطُن الداخل حياة تشكو من احلياة ! 

ومواطن اخلراج وهو يطلق قدميه في الريح  من دون حماية ، إذ ال معنى لهويته وعراقيته 
وانتمائه حتى لو احتاج إلى تأكيد اسمه ضمن األحياء   األموات ، تتعامُل معه السفارات 
والقنصليات  ، حسب القوانني التترية ، وعن بعد ، كأنه مصاُب بـ)كورونا( مزمنة ، و) كمامة( 
العودة  وعليه   ، أمره  عليه  تسهُل  ورقٍة صفراء  في  له حتى  الحّق   ، بها  معترف  غير  الوطن 
والذهاب إلى بغداد  ، هناك ُتحل مشكلته ، وهو وأسرته يحترقون في بلِد اإلقامة ، وبدت لهم 
يتقاضون  الذين   ، احلكومة  قوانني  عبيد  املترفني  ، مبوظفيها  والسفارات  القنصليات  مباني 
رواتبهم بالعملة الصعبة ، مباني ال تنبعث من جدرانها أي رائحة لألمان .. قلق يكرُه من القلق 
نفسه !  وما ُيحكى من قصٍص في السفارات بالنسبِة للغير غرائبية .. فانتازيا .. خيال ، ال 
أحد يصدق من أصدقائنا العرب على اختالف جنسياتهم ، وال من مسؤولي  بلد اإلقامة ، أن 
جتديد جواز سفر العراقي خارج بلده محنة  بل مشكلة حلها في الغيب .. وأن ال صالحية 
للسفارات وملوظفيها  ملنح هذه الوثيقة ، وهي حق كّل مواطن في قوانني ولوائح حقوق اإلنسان 
، حتى وأنت متتلك مستندات رسمية صاحلة ، فال بد من إرسال معاملتك إلى وزراة الداخلية 

في بغداد ، وإن طال العذاب واالنتظار . 
ياسيدي رئيس الوزراء القدمي واجلديد .. ورئيس الوزراء األلف ..! 

هل نترحم على املاضي ، وأيام ) الطاغية( حيث كنت حتصل على جواز سفرك في ساعة 
واحدة  في أي مكاٍن من العالم ..؟  واآلن وفق القوانني العثمانية اجلائرة ، ورمبا امليليشياوية 
النافذة ، رمبا يستغرق حصولك على جواز السفر ثالثة شهور أو أكثر ، واليهم لو فقدت عملك 
انتظار  ! عليك  بلد اإلقامة  ، أو دراستك ، وحرمت من حقوق كثيرة في  ، وتشردت أسرتك 

االنتظار! 
إّنُه يانصيب احلياة الشنيع !! 

أي معنى لوجود هذه السفارات والقنصليات ، وهذا الكم الزائد عن احلاجة للموظفني ابتداء 
مكافأة  أنها  يبدو   .. بالقهوجي  وانتهاًء  والقنصل  السفير  من 
وإجازة سياحية مفتوحة ، ملَن ينعمون برضاء احلكومة ، أو بقرابة 
من رئيس الوزراء اجلديد أم ماذا؟ السؤاُل يلُد السؤال واحليرة 

في جيرة .. الوطن ليس الوطن .. والوقت ليس الوقت ..!! 

في  محكمة  حكمت   - ب(  ف  )أ  طوكيو 
الثالثني  في  ياباني  على  الثالثاء  طوكيو 
أشخاص  تسعة  لقتله  باإلعدام  العمر  من 
إلى منزله عبر  في 2017 بعد استدراجهم 

"تويتر".
خالل  أقر  شيرايشي  تاكاهيرو  وكان 
أوصال  وقّطع  قتل  بأنه  محاكمته  جلسات 
 15 بني  أعمارهم  تراوح  أشخاص  تسعة 
عاما و26، بينهم ثماني نساء، داخل شقته 

في فترة زمنية ال تتعدى شهرين.
وبعدما سأله القضاة هل سمع نص احلكم 
الصادر في حقه، اكتفى شيرايشي بالقول 
بنبرة هادئة "لقد فهمت". وهو كان قد أعلن 
الشهر املاضي أنه "مستعد" لتقبل مثل هذا 
احلكم مستبعدا فرضية الطعن به. لكن لم 

يتسن التأكيد على الفور ما إذا كان ال يزال 
يستبعد هكذا خطوة.

مبعاقبته  ينادون  عنه  الدفاع  وكالء  وكان 
قد  كانوا  ضحاياه  أن  بحجة  بالسجن 
وسائل  عبر  انتحارية  ميوال  أظهروا 
موافقتهم  وأعطوه  االجتماعي  التواصل 

على قتلهم.
التي  الفرضية  هذه  ردت  احملكمة  أن  غير 
ينفيها املتهم نفسه، كذلك األمر مع محاولة 
نفسية  اضطرابات  وجود  إثبات  محاميه 
العقوبة  لدى موكلهم في محاولة لتخفيف 
تصريحات  في  القاضي  وقال  حقه.  في 
أوردتها قناة "إن إتش كاي" العامة إن "أيا 
ولو  موافقته  يعط  لم  التسع  الضحايا  من 

ضمنا على أن ُيقتل".

القاضي أفعال احملكوم بأنها  كذلك وصف 
"داست  أنها  إلى  مشيرا  اخلطورة"  "بالغة 
كرامة" الضحايا. وكان تاكاهيرو شيرايشي 
قد قّطع أوصال جثث ضحاياه وخّزنها في 
الكبيرة  زاما  ضاحية  في  الصغيرة  شقته 

في جنوب غرب طوكيو.
 ،2017 األول/أكتوبر  تشرين   31 وفي 
وقعت الشرطة في الشقة على مشهد مرعب 
البشرية  البقايا  من  قطعة   240 وجدت  إذ 
مع  للعدة  وعلب  ثالجات  داخل  مخبأة 
خالل  من  االهتراء  روائح  طمس  محاولته 

رشها مبواد مخصصة إلطعام القطط.
وسكاكني  مقصات  على  الشقة  في  وُعثر 
في  مستخدمة  مختلفة  وأدوات  ومنشار 

أعمال النجارة.

الثالثاء  العلماء  أعلن   - ب(  ف  )أ  طوكيو 
اجلزئيات  كمية  اكتشفوا  عندما  ذهلوا  أنهم 
الياباني  املسبار  األرض  إلى  بها  عاد  التي 
ختام  في  الكويكبات  أحد  من  "هايابوسا2-" 

مهمة دامت ست سنوات.  
وكان هذا املسبار الذي ُأطِلق في كانون األول/
كويكب  استخرج جزيئات من  ديسمبر 2014 
من  كيلومتر  مليون   300 يبعد  الذي  ريوغو 

األرض. 
وألقى املسبار في مطلع كانون األول/ديسمبر 
كبسولة  األسترالية  الصحراء  في  اجلاري 

حتتوي على العّينات الثمينة التي جمعها.
اليابانية  الفضاء  وكالة  من  باحثون  وكشف 
الداخلي  احملتوى  عن  الثالثاء  )جاكسا( 

في  عثروا  االثنني  كانوا  بعدما  للكبسولة، 
اجلهة اخلارجية منها على غبار أسود شبيه 

بالرمل.
العلماء  أحد  وهو  ساوادا،  هيروتاكا  وقال 
عاجز  بأني  شعرت  الكبسولة،  فتحنا  "عندما 
عن الكالم، إذ تبّين أن كمّية العّينات أكبر مما 
ذهولي  أثار  مما  الكثير  يوجد  وكان  توقعنا 
على  العّينات  تقتصر  "ال  وأضاف  فعاًل". 
جسيمات صغيرة كاملسحوق، ولكنها تتضمن 

عّينات يبلغ قياسها بضعة ملليمترات".
ويأمل العلماء في أن توّفر هذه العّينات التي 
أفرغتها على األرض كبسولة صغيرة مؤشرات 
عما كان عليه النظام الشمسي عندما نشأ قبل 
4,6 مليارات سنة.   ولم يعلن اخلبراء بعد 

َحملتها  التي  العّينات  من  كمية  كانت  إذا  ما 
الكبسولة تساوي أو تفوق الكمية التي كانوا 

يتوقعونها وهي نحو مئة ملليغرام. 
لكّن عضو مشروع "هايابوسا2-" األستاذ في 
رضاه  أّكد  واتانابي  ناغويا سيشيرو  جامعة 

عن احلصيلة في كل األحوال.
العينات(  )من  "الكثير  في احلاوية  أن  والحظ 
املواد  من  يكفي  ما  تتضمن  أنها  ويبدو 
العضوية"، معربا عن أمله في أن تتيح "معرفة 
الكويكب  على  املادة  تطور  طريقة  عن  الكثير 

ريوغو". 
انطلق  يحملها،  التي  العّينات  إيداع  وبعد 
"هايابوسا 2" إلى مهمة جديدة يجري خاللها 
ملدة  الشمس  حول  مدارية  دورات  سلسلة 

البيانات  تسجيل  بهدف  تقريبًا  سنوات  ست 
ومراقبة  الكواكب  بني  الفضاء  في  الغبار  عن 

الكواكب اخلارجية.   
ووكالة  اليابانية  الفضاء  وكالة  وستتشارك 
الدولية  واملنظمات  )ناسا(  األميركية  الفضاء 
 ،"2 "هايابوسا  جمعها  التي  املواد  نصف 
الستخدامها  املتبقية  الكمية  ُتحَفظ  أن  على 
تقّدم  يواكب  بشكل  مستقبلية  دراسات  في 

التكنولوجيا التحليلية.   
في  األول  هدفه  من  ذلك  بعد  املسبار  ويقترب 
أن  في  العلماء  ويأمل   .2026 متوز/يوليو 
 2001" الكويكب  تصوير  من  املسبار  يتمكن 
سي سي 21" أثناء "مروره بسرعة عالية"، مع 

أنه  سيظل على مسافة معينة منه.

اإلعدام لـ )سفاح تويتر(  الياباني.. 
 كيف ارتكب جرائمه البشعة؟ 

العلماء اليابانيون مذهولون لكمية ما أحضره املسبار من عّينات 

 الزمان - السنة الثالثة والعرشون العدد 6839 االربعاء 29 من ربيع ثاين 1442 هـ 16 من ديسمرب )كانون أول( 2020

عذاب الركابي
 كاتب وناقد وشاعر وإعالمي 

11 شخصا  قتل   - ب(  موسكو-)أ ف 
دار  في  الليل  خالل  اندلع  حريق  في 
باشكورتستان  منطقة  في  للمسّنني 
محققون  أفاد  ما  وفق  روسيا،  وسط 

الثالثاء.
وأكدت جلنة التحقيقات الروسية التي 
حتقق في اجلرائم الكبرى أنها فتحت 

حتقيقا جنائيا يتعّلق باإلهمال.
احلريق  اندالع  "وقت  احملققون  وقال 
متكن  شخصا   15 الغرفة  في  كان 
وخالل  مبفردهم.  الفرار  منهم  أربعة 
إخماد احلريق عثر على جثث  عملية 

11 شخصا".
قرية  في  الواقع  املسنني  ودار 
مبنى  عن  عبارة  كان  إيشبولدينو 
مع  واحد  طابق  من  مكون  خشبي 
وزارة  بحسب  صغيرة،  سقيفة 
اإلطفاء  فرق  ان  وأضافت  الطوارئ. 
بحلول  النيران  إخماد  من  متكنت 

الصباح.
كان  الدار  فإن  احملققني  وبحسب 
تقوم  ربحية  غير  كجمعية  مسجال 

بأعمال خيرية للمسنني.
لوكالة  قال  محليا  مسؤوال  لكن 
انترفاكس إن الدار لم يكن لديه احلق 

القانوني لتوفير اإلقامة الليلية.
واالنفجارات  احلرائق  حوادث  وتكثر 
نتيجة  روسيا  في  سكنية  مبان  في 
التقيد  وعدم  التحتية  البنية  لتهالك 

مبعايير السالمة.

رسوم القط ويليس الكاريكاتورية تلخص تاريخ بلد يتجدد

الطباعة  ورشة  في   - ب(  ف  القاهرة-)أ 
الشرفية  لآلثار  الفرنسي  املعهد  داخل 
عمرها  يزيد  مخرطة  تلقي  بالقاهرة، 
من  هيروغليفية  بحروف  عام  مئة  عن 

الرصاص واحدا تلو اآلخر.
عاما  لثالثني  استخدامها  توقف  أن  فبعد 
اخملرطة  عادت  التقني،  التطور  بسبب 
التي صنعت في العام 1902 الى اخلدمة 

في إطار جهود حماية التراث.
قسم  عن  املسؤول  غوس  ماتيو  وقال 
لآلثار  الفرنسي  املعهد  في  النشر 
برس  فرانس  لوكالة  بفخر  الشرقية، 
أيلول/ في  تشغيلها  إعادة  في  "جنحنا 

وإحالل  عدة  إصالحات  بعد  سبتمبر 
أعيدت  حرف  وأول  الالزمة".  الغيار  قطع 
مفتاح  كان  أيلول/سبتمبر  في  طباعته 
أن  غوس  وأكد  )العنخ(.  املصري  احلياة 
كانت  جديد  من  اخملرطة  تشغيل  حلظة 
ومن  باملشاعر.  ومفعمة  للغاية"  "مؤثرة 
عن  املسؤول  أعيد  املشروع،  إمتام  أجل 
تشغيل اخملرطة للعمل بعد إحالته سابقا 
 63( سعد  حسام  وكلف  التقاعد.  الى 
وتعليمهم  الشباب  العمال  بتدريب  عاما( 
أي  في  ليست موجودة  ماكينات  "تشغيل 
مكان آخر". وتابع "نحن في حلظة فارقة. 
نقل  فيها من  التي سنتمكن  اللحظة  إنها 

معارف ومهارات الى جيل أكثر شبابا".
وإضافة الى احلفاظ على التراث، سيتيح 
أو  "خطاطني  مع  أعمال  بدء  املشروع 
متخصصني في النشر ورمبا مع فنانني".

كما أن عددا من الباحثني يبدون اهتماما 
السوداء  الهيروغليفية  باحلروف 
متاما  واخملتلفة  بالرصاص  املطبوعة 
املعهد  ُأسس  احلديثة.  الطباعة  عن 
العام 1880  الفرنسي لآلثار الشرقية في 
في  الفرنسية  املعاهد  شبكة  ضمن  وهو 
دراسة  للباحثني  املعهد  ويتيح  اخلارج. 
اآلثار  خالل  من  املصرية  احلضارات 

والتاريخ واللغات.

في  مسرح  يقدم   - ب(  ف  لندن-)أ 
العاصمة البريطانية لندن في شباط/
فبراير عمال يجمع بني األوبرا والروك 
الوزراء  رئيس  حلياة  مخصصا 

البريطاني السابق توني بلير.
ويحمل هذا العرض املمتد على خمس 
"توني!"،  بعنوان  دقيقة  وأربعني 
براون.  وستيف  هيل  هارفي  توقيع 
الرابع من شباط/ وهو سُيعرض بني 
مسرح  في  منه  والسادس  فبراير 
مسيرة  من  فصوال  ويروي  تورباين 
في  احلكومة  رئاسة  تولى  الذي  بلير 

بريطانيا بني 1997 و2007 والذي كان 
للروك  رومرز"  "أغلي  فرقة  في  عضوا 
أن يصبح  قبل  الدراسة  خالل سنوات 
العّماليني  قاد  الذي  الوحيد  السياسي 
اخلمس  السنوات  خالل  السلطة  إلى 
الليبرالي  املاضية مع خطه  واألربعني 

املعلن.
املشروع  هذا  على  القائمون  ويشرح 
احلبكة  متزج  مضحكة  "تراجيديا  أنه 
والسلطة  الدين  مع  السياسية 
زوجة  العمل  ويجسد  والرومانسية". 
والناطق  ديانا  والليدي  شيري  بلير 

الشهير باسمه أليستر كامبل، وأيضا 
حسني  وصدام  االبن  بوش  جورج 
اإلصالحي  وتولى  الدن.  بن  وأسامة 
سن  في  الوزراء  رئاسة  بلير  توني 
في  أداءه  لكن  واألربعني،  الثالثة 
خصوصا  انتقاد  موضع  كان  السلطة 
بغزو  مشاركتها  خالل  البالد  لقيادته 
الواليات  بقيادة  ائتالف  العراق ضمن 

املتحدة.
حاليا  عاما   67 البالغ  بلير  ويدير 
مؤسسته "توني بلير إنستيتيوت فور 

غلوبال تشاينج".

متحف  يعرض   - ب(  ف  موسكو-)أ 
في موسكو التمساح الشهير ساتورن 
الذي جنا من قصف برلني خالل احلرب 
حتنيطه  إثر  وذلك  الثانية،  العاملية 

عقب نفوقه أخيرا عن 84 عاما.
وقد أعلن متحف داروين في العاصمة 
الروسية األسبوع املاضي االنتهاء من 
من حديقة  ُنقل  الذي  احليوان  حتنيط 
عاش  حيث  موسكو  في  احليوانات 

حتى حلظاته األخيرة.
"عرض  إن  بيان  في  املتحف  وأوضح 
يتوج  الدائم  املعرض  ضمن  ساتورن 

أخصائيي  من  العمل  من  أشهر  ستة 
التحنيط واملتحف برمته".

بدأ  أخصائييه  عمل  أن  املتحف  وذكر 
في حزيران/يونيو مع استخدام منتج 

خاص على حراشف التمساح.
الواليات  في  املولود  التمساح  وهذا 
إلى  ُنقل  قد  كان   1936 سنة  املتحدة 
حديقة احليوانات في برلني، لكّنه هرب 
الثاني/نوفمبر  تشرين   23 في  منها 
السوفياتي  القصف  خالل   1943
حيوانات  على  قضى  الذي  للمدينة 

أخرى عدة في احلديقة.

وبعدما ُفقد أثره لثالث سنوات، رصده 
ثم  من   1946 سنة  بريطانيون  جنود 
السوفياتية.  السلطات  إلى  أعادوه 
قضاها  التي  الثالثة  األعوام  وتشكل 
هائما في الطبيعة "لغزا"، بحسب بيان 
إثر  موسكو  في  احليوانات  حلديقة 

نفوقه في 24 أيار/مايو.
موسكو  إلى  ساتورن  وصول  وإثر 
التداول  في متوز/يوليو 1946، جرى 
بشائعات عدة في شأنه، أكدت إحداها 
حظيرة  في  احليوانات  أحد  كان  أنه 

أدولف هتلر اخلاصة.

 مخرطة عمرها مئة عام بحروف هيروغليفية تعود للحياة

عمل فني في لندن يجمع بني األوبرا
والروك عن مسيرة بلير

عرض متساح ناج من احلرب العاملية الثانية 
داخل متحف

11 قتيال بحريق 
في دار للمسّنني 

بروسيا 
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الرئيس  ألقى  عندما   - ب(  ف  )أ  تونس 
علي  بن  العابدين  زين  السابق  التونسي 
بحريات  فيه  وعد  الذي  األخير  خطابه 
ناديا  عّبرت  ثورة،  يشهد  بلد  في  جديدة 
اخلياري عن ذلك برسم قط يلقي اخلطاب 

نفسه أمام مجموعة من الفئران. 
الثاني/يناير  كانون   14 في  ذلك  غداة 
احلكم  في  بقي  الذي  علي  بن  فر   ،2011
23 عاما من البالد اثر تظاهرات واسعة. 
غير  هامش  أمام  الباب  رحيله  فتح  وقد 
قط  من  جعل  التعبير  حرية  من  مسبوق 
رموز  أحد  هذا  الكاريكاتورية  الرسوم 
نادية اخلياري  التونسية. وتقول  الثورة 
مع  مقابلة  في  الرسم  وأستاذة  الرسامة 
أجعل  أن  "قّررت  براس  فرانس  وكالة 
في  يحصل  ما  على  تعّلق  شخصية  منه 
ذات  رسومها  تنشر  نادية  كانت  بالدي". 
التواصل  مواقع  على  السياسي  الطابع 
منتقدا  ويليس  فيها  ويظهر  االجتماعي 

بشدة املسار السياسي في تونس.
وتوضح نادية "بالنسبة لي كفنانة كانت 
التعبير  من  متكنت  ألنني  حقيقية  ثورة 
النظام،  سقوط  من  يوم"  بعد  حرية  بكل 
"ما فتح لي آفاقا شاسعة. كان هناك حرية 
في الكالم ومتكنت أخيرا )...( من اجناز 

رسوم ساخرة".
على  البداية  في  يقتصر  جمهورها  كان 
املقربني منها، ثم اتسعت حلقة املعجبني 
بأعمالها وانضم اآلالف ليصل العدد الى 
55 الف متابع في صفحتها على فيسبوك.

شخصية  تزال  ال  سنوات،  عشر  وبعد 
ويليس صامدة وأصدرت نادية كتابا في 
تشرين الثاني/نوفمبر يتضمن عودة على 
والتي  السابق  في  الصادرة  الرسوم  كل 

تنتقد بشدة الوضع في تونس.
متكنت تونس من احراز تقدم في انتقالها 
الدميقراطي، بينما ظلت باقي الدول التي 
العربي" تعاني  "الربيع  هبت عليها رياح 
إما  فوضى داخلية أو قمعا متواصال من 

أنظمتها السياسية.
في مقابل ذلك، يعبر الكثير من التونسيني 

االجتماعية  األزمة  من  أمل  خيبة  عن 
الوضع  وتدهور  فساد  من  ويشتكون 
اخلدمات  في  الفت  وتراجع  املعيشي 

العامة املقدمة من احلكومة.

حلسن احلظ... حرية التعبير
العام  في  الرسامة  اجنزته  عمل  ويظهر 
2018، القط ويليس "قبل الثورة" مطروحا 
من  وجهه  يدعس  ثقيل  حذاء  مع  أرضا 

دون أن يتفوه بكلمة.
ويظهر اجلزء الثاني من الرسم القط في 
الوضعية نفسها  مع اضافة تعبير على 
وجه القط وهو يصرخ متأملا "اي اي اي"، 
احلظ،  "حلسن  الرسم  أسفل  كتب  بينما 

نتمتع اليوم بحرية التعبير".
سقوط  أن  الى  األربعينية  الفنانة  تلفت 
االبداعي.  أفرج عن حسها  نظام بن علي 
رسومها  في  تظهر  كانت  السابق  ففي 
أن  إال  السياسي،  الوضع  إلى  تلميحات 
أجناز "رسم ساخر برمته، كان مستحيال" 
بالنظر الى الرقابة املشددة من قبل النظام. 
ما  انتقاد  في  احلرية  مطلق  لها  واليوم 
تشاء وخصوصا الطبقة السياسية التي 
التونسيني  من  وسخرية  غضبا  تواجه 
واحملسوبية.  بالفساد  يتهمونها  الذين 
يبني رسم آخر قطا يقترب من مقر رئاسة 
احلكومة في العاصمة تونس وهو يقول 
لقط آخر "أخف محفظتك"، فثمة "عمليات 

سطو كثيرة في هذا احلّي".
املتجول  البائع  اضرم  سنوات  عشر  قبل 
جسده  في  النار  البوعزيزي  محمد 
اثر  )وسط(  بوزيد  سيدي  محافظة  في 
ما  بضاعته،  حول  الشرطة  مع  خالف 
اتسعت  اجتماعية  احتجاجات  اثار 
بسقوط  وانتهت  تونس  العاصمة  لتصل 
ومع  االخيرة  الشهور  في  علي.  بن  نظام 
اثر  تأزما  االقتصادي  الوضع  تزايد 
جائحة كوفيد19-، تواترت االحتجاجات 
املطالبة  واتسعت  البالد  في  االجتماعية 
بالتنمية داخل املناطق املهمشة في غرب 
تعليق  وفي  خصوصا.  وجنوبها  البالد 

عن هذا املوضوع، أظهرت الرسامة القط 
يرتدي  وهو  مكتب  على  جالسا  ويليس 
الرسم  على  كتبت  وقد  وبزة  عنق  ربطة 
في  ظهر  فيما  الفساد"  تكافح  "احلكومة 
في  التسريع  أردمت  حال  "في  االسفل 

االجراءات، ميكن أن نتفق".
بأنها  تونس  االعالم  وسائل  تصف 
"ليس  الواقع  الدميقراطية"لكن  "مختبر 
منظما إلى هذا احلد" وفقا للخياري التي 
ترى أن الوضع أقرب الى "ورشة بناء" في 

طور االجناز "وهذا أمر مشوق".
وتؤكد الرسامة وهي بصدد توقيع كتابها 
اجلديد في مكتبة تديرها مع زوجها في 
تونس،  العاصمة  بضاحية  راقية  منطقة 
"متت  األخيرة  العشر  السنوات  خالل  أن 

مناقشة العديد من املواضيع احملظورة".

نضال يومي مستمر"
وتتابع "ال أقول أن الوضع حتسن، ولكن 
وجنسية  دينية  مواضيع  في  نتحدث 
وكذلك  املرأة  وجسد  باملثلية  يتعلق  وما 

السلطة".
لها  نتطرق  "بالتأكيد  الرسامة  وتضيف 
معبرة  لها"،  نتطرق  ولكن  سيء،  بشكل 
عن األمل في أن تناقش هذه املسائل خالل 

العقد املقبل بشكل "أكثر انسانية".
في  األعمال  من  الكثير  اخلياري  وتنشر 
في  منخرطة  فرنسية،  ومجالت  صحف 
جمعية "كرتونينغ فور بيس" التي أسسها 
"بالنتو"  الفرنسي  الكاريكاتير  رسام 
واالمني العام االسبق لالمم املتحدة كوفي 
احترام  أجل  من  "النضال  بهدف  أنان 

الثقافات واحلريات".
وبالرغم من التقدم احملرز في تونس في 
"مراسلون دون  اال أن منظمة  هذا اجملال 
العمل الصحافي  أن مناخ  حدود" تكشف 

تراجع منذ انتخابات العام 2019.
تتوقف  "لم  القول  إلى  الرسامة  وتخلص 
محاوالت اسكاتنا من جديد..نشن نضاال 
حرية  على  للمحافظة  متواصال  يوميا 

التعبير".


