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لك األمثال فَضلّوا
ضربوا َ
انظر كيف َ
فال يستطيعون سبيال.
قرآ كريم

سورا اإلسراء
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الزصل األول
الخطبااال الاالين يكلّمااونكم عاان الحااب ،والساسااة الاالين يخر ااون

آلانك ا اام بالح ا اادي

ع ا اان ال ا ااوطن والش ا اارف والعدال ا ااة ،كله ا اام يثي ا اارون

الغثيان.
نيكوس كازنتزاكي
(االخوا األعداء)

السياسي
للك
ّ
يضيل مدينتَه،
ال يعرف أن
َ
إالَّ إلا أحر ها.
أدونيس

(الكتاب الخطاب الحااب)

أن صلواته وشعائره ال َّ
وحين ّدرت َّ
بد أن تكون انتهت

توجَّهت إلى غرفته و رعت الباب ،فال جواب.

هرما ملزةل
(موبي ديك)
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أماماه ضاحى هالا

بلغ الستين ..وماا يحاد
ها هو جعفر حسن درجال د َ
اليااوم الثااامن ماان آب  1959ماان هااررم وماارم ،وفوضااى ال تطاااق فااي محاولااة

الفااوز بكرسااي أو منضاادز أو مزهريااة أو شاامعة تعليااق المالبااس أو سااتارز نافاالز

أو مروح ااة س ااقفية أو منض اادية أو ...أو ....أو .....تل ااك األش اايال الت ااي أب ااي
نهبهااا ماان مقاار (اتحاااد الشااعب) الواجهااة األماميااة للحاازب الشاايوعي فااي مديناة
مماان ياارون فيااه تهااديما للاادين وتفتيتااا للمجتمااع
السااماوز حيا انتظاار الكثياارون ّ
لحظ ااة االنقض اااو علي ااه وس اار ة محتويات ااه بع اادما تش ا َّامموا رائحا اةَ انفض اااو
الحكومة عناه صواصادار المرجعياات الدينياة فتااوّ بحلّاه وحض هار نش ه
ااطه بشاعار

أمامه اآلن أعاده إلى للاك الفجار الفضاي

كفر صوالحاد"  ..ما يحد
"الشيوعية ٌ
الداكن لليوم الخامس من تموز من العام .1917

فمع أولى نسائم الفجر لللك الياوم وعلاى غيار ماا يتو اع أبص َار عنصار
الجندرمة المنتصب عند باب سراي ائمقامية السماوز المطلّة بنايتها على ه
نهر
حشد من أف اررد يتقادمون باتج ه
ااه
الفرات في ساعة حراسته حفنةَ مسلحين يتبعهم ٌ

مخاازن المااؤن الوا ااع ج اوار مبنااى الس اراي حي ا

تخاازن أكياااس الااد يق والسااكر

والتما اار وعل ا ااب السا اامن لخيا ا ارزَ المدينا ااة مثلم ا ااا ها ااي تم ا ااوين لا اادعم المق ا اااتلين
المجاهدين اللين يتدفقون تلك األيام ويتم استقبالهم وهم يتجهون جنوباا لمقاتلاة
اإلنكليز اللين تجاوزت واتهم لوال المنتفاك  /الناصارية بعادما احتلات البصارز
والشعيبة وتقدمت حتى صارت أصاوات مادفعيتهم تسامع مان بعياد وهاي تتقادم
اع صانعتها الحكوماة العثمانياة فلام
نحو السماوز ،داكاة فاي طريقهاا سادودا وموان َ
تصمد طويال.
ه
مستنف ار صوتَه الحازم:
انتصب الجندرمة
 -إلى أين؟! ..ما اللي تريدون فعله؟
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لاام يهتا هاه رد .فقااط دنااا المساالحون أكثاار ماان الباااب الخشاابي الموصااد بثالثااة
أ فال محكمة .توَّفاوا عناده ،و ارحاوا بمس ه
ااعدز زمارز رجاال ادموا معهام يجهادون
في كسر األ فال وسط دهشاة وغضاب الحاارس .انخلاع القفال األول مان وساط
الباااب ثاام تاااله القفاال الاالي فااي األساافل ،لكاان الثال ا

فااي األعلااى ظاال عصاايا

عليهم إل بدا أبعد من أن تطاله أيديهم بيسر ..تحرك احدهم يبح

عن حجار

أو صااندوق يعتليااه ليسااهل كساار القفاال العصااي .وساارعان مااا الح لهاام كرسااي

كاتب العرائو اللي يتخل من جدار المخزن ميدانا لعمله.

صاارل الحااارس و ااد أيقاان َّ
أن خط ا ار جا ّاديا يحصاال ،و ّأنااه ساايعا ب إن هااو

فوجاااه بند يت ااه ال ا ا(شااانايدر) األلماني ااة لات
أهم اال واجب ااه ول اام يتا اادارك األمااار؛ ّ

الماسورز الطويلاة صاوب المهااجمين وه َّاددهم باساتخدام الرصاام إن لام يكفّاوا

عن فعلتهم .أنهمك الجميع دون أن يولاوه اهتماماا؛ بال بادوا أنهام يساتهينون باه
فااهطلق رصاصااة فااي اله اوال علَّهاام يتو فااون ويهربااون .وكااان علااى وشااك أن
اق الرصاصااة الثانيااة عناادما امتاادت يا ٌاد ماان و ارئااه لتسااحبه إلااى داخاال مبنااى
يطلا َ
الس اراي .تلااك اليااد كاناات لارئيس مجموعااة الحاارس الاالي آثاار أن ال يشاارك َماان
بعهدته في مو ر
ف شائك كهلا ،هو اللي كانت لديه خبرز عشرز أعوام فاي هاله

المدين ااة فه اارول مس اارعا يعتل ااي الس االم وصا اوال إل ااى القائمق ااام ..القائمق ااام ل اام
يلهب تلك الليلة إلاى بيتاه بال ناام فاي مكتباه بعادما عقاد ولسااعات طويلاة مان

اللياال اجتماعااا ضا ّام ائااد الاادرك واعيااان محلتااي (الغربااي) و(الشاار ي) اللتااين
تشكالن الجانب الكبير من المدينة وأخل مانهم تعهادا أن يحماوا بلادتهم بكال ماا

استطاعوا من رجال وعزائم صوايمان ويص ّادوا هجاوم اإلنكلياز المادركين أعتابهاا.
غير أن هلا التعهد كان بمثابة إيمالز تشير لضاعف سالطة الحكوماة ماا جعال
المتربصين يبادرون بالهجمة القاصمة لهيبتها ضربا في ا تصادها.
مااا أن اسااتيقظ القائمقااام ونهااو ماان س اريره فااي الغرفااة المالصااقة لمكتبااه
حتااى ساامع نق ارات خفيفااة متسااارعة علااى الباااب وص ااوت ائااد حاارس السااراي
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يهم ااس بص ااوت خف اايو" :بي ااك ..بي ااك!" ..ح ااين ف اات الب اااب ت اارجم عالم ااات
الخوف تتبارّ على مالم الوجه األسمر الشااحب الممتقاع ،وصاوت الرعاب

يقول" :إنهم ينهبون مخزن التموين ..فيهم مسلحون ال يهبهون لتحليراتنا!".

تل ااك اللحظ ااة ش ااعر "البي ااك" أن ك اال م ااا بن اااه طيل ااة فتا ارز وج ااوده ائمقام ااا

للقضاال أنه َّاد ،و َّ
أن ار ارتاه المبنيااة علاى أسااس تصاميم يقينااي علاى تغييار وا ااع
المدينة نحو األفضل تفتَّت ،وتهاوّ ،وانهار؛ و َّ
أن القائمقام السابق الالي سالَّمه

ات إلاى القض ه
اال الخطاه ،وأناا
ات جئ َ
اان محقًاا عنادما اال" :أن َ
مهامه الوظيفياة ك َ
ك فزت بالنتيجة الص .".
بقدو هم َ
ترك ائد الحرس منتصبا عند الباب وتحرك إلى النافلز المطلة على شارع

النه اار .و ااف هن اااك يط ااالع جم ااوع الن اااهبين ف ااي حال ااة ه ااررم وم اارم وفوض ااى.

وج ااوههم ومالبسا ااهم وأيا ااديهم ملوثا ااة بال ااد يق والسا اامن؛ يهجماااون ثا اام يخرجا ااون
حملااين بكاال مااا يقا هادرون علااى حملااه ماان ملا راك مسااتباح ،مااا يلب ا آخاارون أن
م ّ
يتولّ اوا فااورزَ هجا ر
اوم أخاارّ ،وتحمياال آخاار .وماان بااين مااا يجااري وياادور أبصاار
القائمقااام احاادهم و ااد غزتااه لرات الطحااين فغماارت وجهَااه ولاام تَاابن غياار عينااين
وفم امتأل بالمسحوق اللزم فبدا كما لو كان منهمكا في التهامه ما أوصله إلاى
حالااة االختناااق ،ف اراح يجهااد فااي شاام اله اوال .وحااين لاام يجااد َماان يعينااه علااى
الااتخلم ماان محنتااه عاادا راكضااا باتجاااه الجساار الخشاابي  .وماان هناااك ألقااى

بنفسه إلى النهر سعيا لتفادي اختنا ه وضياع حصاد غزوته.
همن سط بيتهم .للك البيت الاواطىل فاي ز ااق "ال َاد َخل" فاي محلاة الغرباي
استيقظ جعفر .يومها كاان شاابا بعمار السابعة عشار عاماا .اساتيقظ فزعاا علاى
صااوت إطااالق نااار ماان سااالح ريااب ،ثاام سااماع دربكااة وح اوار عا ر
اال متقطااع
وغير مهلوف في الز اق .توجاه إلاى جادار الساط مطاال ب أرساه ،مبصا ار أناساا
مندفعين عبر الز اق باتجاه السوق الكبير ،يتحدثون عن هجوم يحاد
السراي وأن المهاجمين شرعوا ينهبون محتوياته.
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لمخازن

كا ااان الفجا اار انتها ااى (والفجا اار فا ااي مدينا ااة كالسا ااماوز  -تحيطها ااا البسا اااتين
ويادخل فاي جوفهاا الفارات نها ار  -يضاُّ باالهوام مان بعاوو وحارمس وديادان
سود طائرز وأخرّ هوية اللون تدب خارجة من ثقوب تتَّخل منها بيوتا ومآوي،

تخ اارم م ااع انس ااحاب آخ اار ض ااول للنه ااار ،وتتح اارك م ااع اادوم لا اوامس الغ ااروب
لتتناااول حريااة الحركااة والطياران بعضااها بحثااا عاان أجسااام تمااتم ماان بش اراتها
اللدن ااة دم ااال غلائي ااة تزوده ااا بطا ااة الع ااي

صوان ه ااي س ااتموت بع ااد س اااعات،

ثماة
وبعو آخر يتناول الفتات المتروك على أرضية المطابخ – هلا إلا كاان َّ

يوميااة تااهتي علااى مخلفااات

مطااابخ بااالتعريف الحقيقااي للمطااابخ – رحلااة عااي
البشا اار ور ا ااودهم) ،والصا ااباح أطا ا َّال بنا ااوره عنا اادما تا اارك البيا اات اطعا ااا األز ا ااة

لما تزل حثيثاة ألنااس يعيثاون
األمعائية وصوال إلى شارع النهر .هناك الحركة ّ
نهبااا ويحملااون وتااا مجانيااا فاارحين بمااا نهباوا ،ومبتهجااين بمااا حملاوا .متوحاادين
كا َّ
اهن مااا كااان ماان هع اراك بااين محلتاايهم الغربااي والشاار ي النازفااة ج اراله الاادمال
ال ااوفيرز ااد لاب ونس ااي المه اااجمون ا ا اررات الث ااهر المس ااتفحل وف اارم تحقيق ااه.
صااار ياارّ الشاار يين والغ اربيين فااي انهماااك صااارل ((األعاادال أريااتهم يساااعد
أحدهم اآلخر في ه
حمل ك ه
يس رز أو علبة سمن ،أو " حالّنة " تَ ْمر ال يستطيع
َ
فرد واحد حملها في و ت كانت فيه أصاوات مدفعياة القاوات اإلنكليزياة تقتارب
انتص ااا ار بينم ااا هيب ااة الدول ااة العثماني ااة تتقهق اار ان اادحا ار ..م ااا ه االه المفار ااة ،ي ااا
إلهي))

ط حياررز وارتباااك ،وكاناات دائارز البريااد والباارق التااي هااي جاازل ماان
تحا َّارك وسا َ
مبنااى الساراي أول مااا أطلَّاات نظ ارتااه علااى بابهااا الخشاابي لي الضاالفتين بعاادما
شبعت عينيه مان مشااهد الحركاة الدائباة للس ّاراق وهام ينتهازون الفرصاة المثلاى
لالنتقام من حكومة كانوا يوالونها تزلفا ويضاربون لهاا العهاد كالبا .ال يادري ماا
الاالي جعلااه ينظاار إلااى باااب دائ ارز الباارق وهااو يفاات فجااهز فيخاارم منااه القائمقااام
ببدلتاه الحضارية و اد خلاع سادارته ولا َّ
اف أرساه بكوفياة فاي محاول راة للتخفاي عاان

12

أعااين ال ارائحين الغااادين .وا ااع الحااال لاام يكاان ه اؤالل ينتبهااون إليااه ،للااك َّ
أن
أن
َّ
الساامن المجاااني أثماان ماان التطلااع فااي الوجااوه؛ والاارز العنباار أفضاال ماان ْ
تنطلق كلمةٌ تح ًد هلا أو توه ف لاك .دنا منه ،وفاه همسا:
 بيك! هل أصاحبك سعيا لألمان؟رفااع الرجاال نظ ارزَ ارتبا ر
ااك وراح يسااتطلعه .شاايل مااا فااي أرسااه شاارع ياادور.

شيل ما يدور في رأسي اآلنَ ..من هلا الفتاى الالي يقا ًدم مسااعدز مجانياة،
"(( ٌ
ويترفَّ ااع ع اان المش ا ه
ااركة م ااع الن اااهبين؟ َما ان؟! ..آ ..تلكرت ااهّ ..إن ااه ال االي كن اات
أبصاره عديااد المارات يخطااو ريبااا ماان بيتااي وبيااوت المااوظفين المجاااورين لااي.
يل لي و تها ّأنه شاب حملته موجة الغرام من صوبه الكبير عاب ار الفرات إلى

صوب القشلة حي

نسكن)) ...ومن بين خشيته أن ال يكتشف فيحصل ما ال

رد همسا:
يتمناه ّ
ه
ك متابعتي عن بعد ..وأنا أشكرك.
 السير منفردا أفضل..بمقدور َ
ك خلف الرجل المتسلل الحا الخطى دخوال إلى فم الجسر صدا في
تحر َ

ااس االرتيااح لساالمته ،ويقيناا
عبوره صوادراك بيته الكائن هناك.
َ
سحب جعفار أنف َ
سبقه القائمقام بسحب مثل هله األنفاس للسالمة نفسها.
ألقى نظرز نهائية عليه لختم حالة الطمهناة فهنباهه المشاهد أناه يحا

الساير

الاالي ال يشاابه

ماان أمااام البيااوت المطلّااة علااى النهاار ببنائهااا العصااري الحاادي
البيوت األخرّ مخلًفا وراله التياترو ،و د تدلَّت من شارفته ثالثاة رؤوس يبادو
أنها كانت ت ار ب المشهد ،ويقينا أبصرته يمر من أمام أنظارها.

اام سا ر
اير معهااود لرجاال اعتاااد يوميااا عبااور الجساار ماان صااوبنا
((شاااهدنا نظا َ
باتجاه السراي فاي الصاوب الكبيار .وكناا ننتظار و اع خطااه وهاو يساير الهويناا

مستنشقا هوال الصباح ومتعلال بما يسمع من بالبل تطلق زغرداتهاا وعصاافير
تع ااُّ بهصا اوات متش ااابكة ابتهاج ااا بنه ااار جديا اد ..نهض اانا ف اازعين عل ااى ص ااوت
دوت ه
مناهضااة َمقا َادم النساامات الصااباحية البليلااة ،و لنااا معااا :وصا َال
رصاصااة َّ
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اإلنكليااز ! ..اإلطاللااة ماان شاارفة دارنااا أنبهتنااا أن ال وجااود لمظاااهر إنكليزيااة،
ايال ال نتبينهاا؛
فقط أناس يتحركون ما ورال النهر رب السراي وهم يحملون أش َ
أعلمنا ااا ضا ااول النها ااار المتسا االل أنها اام يفتضا ااون با اااب مخا اازن الما ااؤن وينهبا ااون
محتوياتااه ..لاام تكاان الدهشااة فااي الساار ة ّإنمااا فااي الرجاال الاالي جااال عاااب ار ماان
صوب السراي باتجاه صوبنا.
بهية:
همست ّ

 هله الخطى ليست غريبة.وفية
 أنها تشبه مشية القائمقام ! الت ّوافقتها نجية:

أظنه هو!
 -صحي ! تشبه مشيته ،و ّ

متخفيا لئال يكتشف فينال األلّ.
حدسنا ّأنه انسل
ّ
 لااو أنااي عرفتااه ماان بعيااد لنزلاات إليااه واناادفعت ألدعااوه إلااى هنااا بحجااةحمايت ااه ..آه ك اام تمني اات ل ااو زار التي اااترو وجل ااس ألتح ااد

مع ااه ،واش اارب م اان

طلعته الجميلة ..آه!
_ ال تكوني سخيفة يا وفية ..هلي مدينة ال يرتاح فيها َمن يهتيها..
_ كالمك صحي !
انعطف نحو بيته))
_ لننزل إلى الحو  ..لم أعد أراه..
َ
مهم ااة إنا ازال أفرش ااة الن ااوم م اان الس ااط إل ااى الغ اارفتين
ح ااين ترك اات نجي ااة ّ

أحسا اات أن مصا ااير َّ
هن صا ااار محكوما ااا
األرضا اايتين علا ااى عا اااتق وفيا ااه وبهيا ااة َّ

ممان كاانوا
بالخوف ،وما شاهدته ال يشي بهدول ريب؛ هي العارفاة أن العدياد ّ
َّ
اهر مان
يؤمون التياترو سينتهزون مثل هلا الحاد لالنتقام
منهن فلهم معه َّان ث ٌ
الااردع المهااين ج ارال المشاكسااات وتص ارفات كاناات تثياار ار َّ
فهن و اات وجااودهم

بين الرواد.

 هنهار ال يبدو انه سينتهي على خير ..هيا.
أسر َ
عن! هلا ٌ
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كان اات نجي ااة عل ااى صا اواب؛ إل م ااا أن م ا ّارت س اااعة حت ااى س ا َّ
امعن ض ااجة
وصوت في الخارم يقول " هاا هام جاالوا يحملاون البناادق وآخارون
وهمهمات،
ٌ
اون نحا ااو بيا ااوت
يتس االحون بالعصا ااي واله ا ا اروات ،عا ااابرين الجسا اار .إنها اام يتجها ا َ
الموظفين لنهبها ،صوالى الحامية لتسليب الدرك وأخل أسلحتهم وحاجيااتهم بعادما
جااردوا جندرمااة الس اراي ماان أساالحتهم ،وأعلنااوا الس اراي مباحااا بغرفااه ،وفنائااه،

وتهثيثاته ،ومهابته".

ومثلم ااا اس ااتبي السا اراي وأسا ا ارره وترك ااه حمات ااه والق ااائمون عل ااى تصا اريف
ش ااؤونه ،ترك اات النس ااال الا ااثال التيااااترو بع اادما أ فلنا ااه بقف ا رال و راه ساااينده علا ااى
العابرين ليفتضوا الدواخل متَّخلات األز ة هروبا عن األعاين(( .أنه َّان ال ي َّ
اهمن
هله المدينة وال يثقن بحال ي ه
قسم الناس فياه علاى أناه سايدوم وأنهاا تختلاف عان

طيعاة وأهلهاا طيباون
بقية مدن هلا البلد المبتلى بالال انون كونها آمنة وديعاة ّ
تقاز ورعون .فكم من ر ه
حم التياترو بشقاوات مستهترين يفرضاون (الخااوز)
ّ
مرز أ ت َ

ويساالبون الموجااود ..هاالا ينتمااي لفااارو العل اوان ولاك لجااابر الاادخيل ،ووياال
لماان ال يطيااع ..تتاال ّكر نجيااة الشاايخ صااال وصااوته الجهااوري كاال ليلااة أربعااال
فااي مجلااس العازال الحساايني الاالي يقيمااه حااام محمااود فااي بيتااه المالصااق ماان

الخلف للتياترو كشعيرز اعتاد عليها مل َّ
حُّ بيت اهلل وهاو بعمار األربعاين وهاو

اآلن في الخامسة والخمسين .تتل ّكر كيف كان الشيخ صاال ياردد خطباة زيااد
يولَّااون
باان أبيااه يااوم ولّااي علااى البصاارز ،مها ّ
اددا ومتوعاادا ،كتصااوير لجااور َماان َ
اي الطعااام والشاراب ،حتااى
علااى ر اااب المساالمين ماان ّ
ظلَما راة و ساااز " :حارام علا َّ
أسا ًاويها باااألرو َهاادما صواح ار ااا .إنااي أرياات آخا َار هاالا األم ار ال يصاال إال بمااا
لين فاي غيار ضاعف ،وش ّادزٌ فاي غيار عناف .صواناي أل سام بااهلل
صل به أولهٌ ،
آلخلن الولي بالمولى ،والمقيهم بالظاعن ،والمقبل بالمدبر ،والمطياع بالعاصاي،

اك
والصحي بالسقيم ،حتى َيلقى الرجال مانكم أخااه فيقاول " :اناُّ سعااد ،فقاد هل َ
سعايد" .فترتعد خوفا ،ويترالّ لها زياد بن أبيه يرفع سيفا ينهال به على ر اب
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الجااالس ويرفااع بص اره ليكااون آخاار أوام اره أن يااهتي ح ارسااه بهااا ليهخاال أرسااها؛
عن اادها تنس ااحب .ت اادس جس اادها تح اات الغط ااال وتتك ا َّاور ف ااي سا اريرها الخش اابي

المعمااول ماان عياادان سااعف النخياال ماارددز آيااات تتعا ّاول ماان الشاايطان وتطاارد
الوساوس ،أو تترك سط التياترو وتنزل هابطاة إلاى غرفتهاا لتضايع فاي ثرثارز
زميلتيها عن الرواد وتصرفاتهم وأ والهم وما حصل للاك الياوم مان أحادا
آل إلى منتهى.)).

كان آخر ما شاهده جعفر هو التفاتة القائمقام مان بعياد كهناه يبعا

وماا
بشاكره

ويقول بفام االمتناان وصالت بار األماان فعاد .هاجات فاي أرساه تاداعيات لمبتادأ
يق ااين َّ
أن ح اااال تتع ااالى في ااه مظ اااهر الفوض ااى َليش ااي ب ااال اس ااتقرار ري ااب ف ااي
أن الحكومةَ بهيبتها العثمانية الجاثمة سا طةٌ ال محال ،و َّ
المدينة ،و َّ
أن اإلنكليز
علااى األباواب ،والس اراي لاان يفاات بعااد اليااوم بمفاااتي الساالطة الواثقااة بوجودهااا،
المهيمنااة علااى المقاادرات ،و َّ
أن القائمقااام الاالي فا َّار هاربااا ومااا تحيطااه ماان إدارز

حكوميا ااة بموظفيها ااا وعا ااائالتهم وأتبا اااعهم لا اام تعا ااد لا ااديهم إال سا اااعات لمغا ااادرز

أمااا َماان تسااكن فااي حج ارات القلااب
المدينااة صواال غاادو ماان صاام الغااابرينّ .
وتسب في فضال الروح فستغيب حتما ،فتظلم الدنيا ويشيع اللهول.
هجم ا اات علي ا ااه خف ا ااافي

الكآب ا ااة المتالطم ا ااة ،وتك ا ا َّادرت فض ا ااالات ال ا ااروح

المعتلُّ.
ابو كتيم.
لق عميم ،وهم
ا تحمه ٌ
ٌ
وماان بااين تشااكابات الها ًم والقلااق انتفضاات صااورز وهيبااة .رفااع عينيااه باتجاااه

بيوت الموظفين؛ هناك في صاوب القشالة ماا ورال الفارات ..طاارت روحاه إلاى
هناااك ..إلااى وهيبااة .خالهااا بعمرهااا الاالي ياوازي عماره أو يقاال عنااه بعااام تعااي
ق ا ر
الرعااب وتتو ااع الفقااد .تمثَّلهااا تسااتنجد بمااا يزياال عنهااا شااب َ فا ار ر
اادم سااتجعله
اال ياا جعفار ..تعااال،
هاله الحادثاة برزخاا يصانع ف ار هماا األبادي" ..آآآآآآآه ،تع َ
أنقلني وعائلتي من هلا الهول!"
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ايل أماام جس ه
خا َل جعفر نفسه عااجزز عان فع هال ش ر
اامة ح ر
اال مان االساتحالة
تجاوزه والسيطرز عليه.
ف حائ ار ،وتطلَّ َع لهيال!
تلك اللحظة و َ
إن كان القائمقام أدرك بيته سالما أم َّ
أن أم ار سيئا د جرّ له؟..
ولم ينتبه ْ
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()2
طاوال اارون ظلَّاات السااماوز مدينااة عصاّاية علااى كا ًل َماان فكا َّار فااي اإلغااارز
عليها أو جالهاا بمهماة تنظايم إداري وتصاريف شاؤون حكام .يشافع لهاا ساورها

المح َكم المتين وشجاعة أهلها في ص ًد مثل هله الغاارات .أهلهاا منقسامون فاي

اوق طوياال .األول أطلق اوا عليااه الحااي الغربااي
سااكنهم إلااى حياايَّن يفصاالهما سا ٌ
فكان نعت سكنته (الغربيون) فيما الثاني اسامه الحاي الشار ي فصااروا ي َس َامون

(الش اار يون)؛ إض ااافة إل ااى نه ا رار يخت اارق المدين ااة فيه اابهم الحي اااز ويش ااعرهم أنه اام
بم ا ر
مم اان يفك اار ف ااي اإلغ ااارهز واس ااتخدام التعط ااي
اهمن ّ
الت اااريخ ال يمك اان طما اره والتغاض ااي عن ااه ف ا َّ
اين س ااكان ه االين الحي اايَّن كان ااا ف ااي
س ااالحا لمح اااربتهم .و َّ
ألن

معااارك دائمااة وحاارب غااائرز تاادخل فااي أعماااق الساانين .السااوق بعرضااه لي
الساابعة أمتااار يش ا ًكل أرضااا ح ارمااا بااالعرف العسااكري وبرزخااا ال يمكاان تجاااوزه

من بل الطرفين أيام االحتراب .هلا يعني تو ف العمل ونزول الصاعقة على

ر ه
اام فليفعال ).بياد َّ
أن
أس َمن لاه محال بيا رع فياهَ (.مان يساتطع أح ٌاد مانهم االحتج َ
خارجيااا
اديا
ّ
هااله العااداوز ساارعان مااا تتالشااى حااين ينااادي المنااادي أنَّ خط ا ار جا ّ

ي ااداهم المدين ااة ،و َّ
أن رافع ااي لا اوال لل ااك الخط اار يخطط ااون الس ااتباحتها؛ عن اادها
يتنااادّ الجميااع للصااد .يساابقهم فااارو العل اوان شاايخ الغ اربيين وجااابر الاادخيل
شيخ الشر يين في اجتماع ينتهي بتهيئة عشرات األشادال الالين ينتظارون لهفاة

الجنااة ماان با ه
الاادخول إلااى َّ
ااب الشااهادز وحيااازز مو ا راع متميا راز فااي مرتبااة الفااردوس

حي

الحور العين و ه
الولدان المخلدون وانهار العسل.

جعف اار ،حدثت ااه جوخ ااة وه ااي جدت ااه ألبي ااه و ااد تج اااوزت عم اار المئ ااة ع ااام

واحتفظاات رغاام أن جساادها ضاامر واحتلاات وجهَهااا الغضااون والتجعاادات باالاكررز
لهااا اادرز الحكااي المتسلساال بعياادا عاان هيمنااة الخاارف وشاارود الاالهن وعطاال

اللاكرز عن خبر دوم الوهابيين من جاناب البادياة الجنوبياة الممتادز إلاى ارو
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لصدهم؛ فقالت:
الحجاز وكيف تنادّ أهالي المدينة ّ

أم ااي ع اان مق ا ه
ادم وب ااال بش ااري و ا ر
اوم

"ع اااد أب ااي يوم ااا م اان المقه ااى ليح ا ّاد
متوحشااين ااادمين ماان الجزي ارز العربيااة جعلنااا فااي ريااب دائاام وخشااية ثقيلااة ماان

وحميد وكاظم اللين يكبرونناي باهعوام
المجهول .رأيت أبي وأمي وأخوتي مقبهل
ّ

يسااتعيلون باااهلل كلمااا جااال لكاار أولئااك القااوم المتعطشااين للفتااك .فمجياائهم ناالير
ر
ووعد بدمال ستسيل بال رحمة .إل أن لوب هؤالل البدو مجبولةٌ من
شر وشؤم
ٍّ

حج اار .ال يعرف ااون لانس ااانية وجه ااا وال لل اادين س ااماحة .واألخب ااار الت ااي كان اات
تصل المدينة تشير إلى ملاب ارتكبوها تهتاز لهاا الجباال هلعاا وتجاف األنهاار
الهادرز بالمياه رعبا مثلما تل ًكر باالمغول وحابًهم لشارب الادمال ورغباتهم بالعبا
القتل إال لبحا ،وال دخو َل البيوت إال حر ا.
والدمار  .هم ال يعرفون َ
و َّ
ألن الوبال يعم الجميع فقد تنااهو ساكان المديناة .وصاارت اللقاالات تاتم
في بيت فارو العلاوان فيحضارها جاابر الادخيل ورجاالتاه أو فاي دياوان جاابر

جادز .يتنا شون في خطط منع العادو مان اال تاراب
فيدخل الجميع في حوارات ّ
م اان س ااور المدين ااة أو التخط اايط لغ ااارات مباغت ااة ت ااتم خ ااارم الس ااور ث اام يع ااود
المغيرون بخطفة جناح بعد إتمام المهمة .اختااروا لهالا الفعال شاجعان المديناة

وو ع رأيهم على أخي حمياد واحادا مانهم لماا يمتلكاه مان شاجاعة ونباهاة وروح

فدائيااة .وضااع الجميااع فااي حساابانهم أن العاادو يجااب أن يناادحر باال أن تمااس
أصابعه الشريرز خشب أبواب السور الحصينة .وللحاق أ اول أن ائاد المغيارين
لكياة تمثَّلات فيهاا الحكماة علاى أ ادر
لكيا ونابها .تر َ
ك المدينة بعد حادث راة ّ
كان ّ
ما يكون وتعالى دهال الرجال بهرفع ما يرجى .حادثة ظلت تتنا لها األفاواه فاي
الدواوين والمقاهي والجلسات".

"للك اليوم المشوب بالتحاور والتساجل في ر
أمر جلل يتعلَّق في اتخال رار
يتطلَّااب الص اواب وال يقباال اإلخفاااق و ااف جااابر الاادخيل وفااارو العل اوان فااي
أعلى السور .تطلعا يحصيان أعداد المغيرين المرابطين عن رب هالهم العدد
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إل أبصا ار مااا يربااو علااى الخمسااين خيمااة منصااوبة باتساااق وأكثاار ماان ثالثمائااة
نا ااة وع اادد يتج اااوز األربعااين م اان الخي ااول الن ااافرز القويااة؛ فلهم ااا بع ااد لل ااك أن

يحصيا عدد المقااتلين .و اد تقصاد ائادهم الوهاابي الادنو مان الساور والمرَابطاة

ليثير في نفوس أهالي المدينة الرعاب ويساقط مادينتهم باال تاال ،بال باستساالم

مهااين ثاام بعاادها يعي ا

بهاام ااتال وفتكااا وتش اريدا وساالب أم اوال وتاادمير بيااوت

وتجريااف م ازارع وسااحق ثمااار وطعاان ك ارمااة وتقااويو حااال  .كااان بمقاادورهما

اف المالما ا  ،أص اافر
مش اااهدز القائ ااد الب اادوي خمس اايني العم اار (ك ااان ب اادويا جل ا َ
البش ارز ،خفيااف الش ااارب ،كثيااف اللحيااة ،متعج اارف ،مسااتكبر .يهابااه الجميااع،
فيتحركااون مان أمامااه وحولااه كخا ر
ادم ورعاااع .لااه عينااان رغاام تقااادم الاازمن علااى
حيويتهما ما زاال يحتفظان ببريق يساكب دهاال دافقاا برغباة االساتحوال علاى ماا
ياارّ ويتخياال ،وعطشااا متراغيااا للحياااز ونزوعااا دفينااا للساايطرز وحااب النفااول).

يجلس في مقدمة خيمته الوسيعة الحجم و د فرشت له ولقادته اللين يشااركونه

الجلسة البساط الصاوفية المطارزز والوساائد الاوثيرز ،يعتمار عقااال مربعاا وكوفياة
مر طة ببقع حمرال تبدو كماا لاو كانات بقاع دم ر
اال أرادهاا أختاماا لنزوعاه الشاديد

فااي القتاال هويااة لااه تناااهو ثوبااه األباايو المائاال إلااى الصاافرز الشاابيهة بصاافرهز
م ً بيو الصقور ...كان خ ّدامه يتحركون م ّلبين أم ار لمجرد إشاررز من ه
يده أو
ر
طهطهز من رأسه".

محبااا لشاارب القهااوز بالفناااجين الزجاجيااة التااي تتحاارك كثيا ار اارب
"أبصاراه ّ
فمااه ،مثلمااا شاااهدا بش ارز وجهااه الساامرال الصاافرال الكالحااة ،ومالمحااه العابسااة
ه
يلماه .وتباحثاا عان ررام يساتطيع
الغضوب .ف ّك ار بما يصايبه فيتسابب بفارط عقاد ّ
أن يصيبه في القلب فيقضي على عنجهياة الادمار ويساحق المقاصاد الوحشاية
المتناسلة في القلب الحقود .في خضام التحااور اساتقر الارأي علاى أخاي حمياد
َكررام يجيد استخدام بند ية "البرنو" لي التهثير الفاعل ليتولى مهمة معالجة هلا
ر
وتصويب باهر".
حكم
الهدف الثمين لما يتمتع به من رصد م َ
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"صباح اليوم التالي و بيل بزوغ الشمس كانات العاين ال ارصادز تتاابع حركاة
القائ ااد وه ااو يجل ااس منتش اايا بع ااد تناول ااه حلي ااب النا ااة وشا ارائ الخب ااز المطلي ااة

بالعسل األسود الشاهي بانتظاار تقاديم القهاوز بالفنجاان الزجااجي الصاقيل .تقادم

الخااادم الفاااحم البش ارز يحماال دلّااة برونزيااة لميعااة وراح يسااكب هااوز سااودال فااي
لا ااب الفنجا ااان .وفا ااي اللحظا ا هاة التا ااي ارتفعا اات الكا ااف لتتلقا ااى الفنجا ااان وتا اادفع
وتفرطاات أج ازاؤه فيمااا تناااثر
بمحتوياتااه إلااى جااوف الفاام تهشاام الزجااام الصااقيل َّ
السائل األسود بقعا على الوجه ،وكشفت العينان المتفرستان في األرجال لهوال
أرساااها علااى شاااطىل ارار أت هخا َل ساريعا ..ااال فااي أعما ااهَّ :
"إن الاالي أصاااب
الفنجان في لبه لقادر أن يصيبني في رأسي"..

ر
رصد مكيناة
رفع الرأس وأرسى آخر نظررز على الرامي المنتصب في نقطة

فااوق سااور المدينااة و ااد تصاااعد خاايط دخااان ماان الماسااورز الطويلااة؛ لحظتهااا
أعطى إشارز االنسحاب والتحرك صوب مدين راة أخارّ ليماارس فيهاا فعال الالب
والعب

والدمار".

لتقرب بين الشر يين والغربيين فتجعل منهم مدينة
هل تفاعلت هله الحادثة ّ
َّ
موحاادز يؤمهااا الوئااام وينشاار الصاافال رحيقَااه فااي النفااوس؟ هاال تناااخى الفر ااال
على نبل الفر ة كما تناخوا على العادو القاادم لاغاارز والهتاك؟ هال اال احادهم

للثاني َّ
احد صوانسانيتنا مشتركة فلماالا التناافر والشاقاق؟ ..هاله األسائلةٌ
أن ديننا و ٌ
لكنهااا غااب جلسا راة وجا َادت
طرحهااا جعفاار علااى جدتااه تاركااا لهااا حري اةَ الااردّ ..
استدعته إلى غرفتها الحسيرز ..اتكهت علاى الوساادز

نفسها ادرز على الحدي
الصوفية متَّ هخلز جلسةَ َمن يريد الحدي الطويل:
 بال ياومين سااهلتني عان أحاوال النااس المهووساين فااي افتعاال صااداماتر
أجساد تئن.
ال تنتهي إال بزهق روح بريل أو ترك
 -نعام ياا جادتي ،أناا فاي حياررز وبحا

عان جاواب ..أ اول أيان الادين الاالي

يزرعون تعاليمه في لوبهم؟ وأين مخافة اهلل والخشية من بطشه؟
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تضااحك جدتااه جوخااه بقهقها راة تعكااس فعاال الساانين علااى صااوتها واهتاازاز
جسدها ،فتهتي ضحكتها كقه هز دجاجة:

ك أن الناااس هنااا يخشااون
_ أي دياان يااا ولاادي؟ وأي مخافااةَ ..ماان يقااول ل ا َ
ك علااى أن رسااول اهلل واألوليااال لهاام مهاب اةٌ
الاادين فااال تصاادق .وماان يشااير إلي ا َ
حقيقة في نفوسهم فاعتبره من هعداد التخاريف.
تق أر الدهشة على وجه حفيدها وانبثا ها في عينيه:

 -نعا اام ..صا ا ّادق ما ااا أ ا ااول؛ وسا ااتهبك الحيا اااز فا ااي ا ااابالت األيا ااام نعم ا ااة

االكتشاف وتكسبك التجربة يقين َّ
أن الدين بعظمته لم يؤثر بهؤالل األعراب.

اابيع حت ااى تساابب فع اال بس اايط ال يس ااتحق
وفعااال ل اام تم اار سااوّ بض ااعة أس ا َ
ر
حمى الحقاد لترتفاع غيوماا
االهتمام في تال سقطت فيه األرواح تلى وتراغت ّ
ه
كدرز في سمال النفوس .فقد اعترو احد الغربيين "رضاا "الساقّال ،طالباا افاراغ
شيل من مال يحمله إلى احد الشر يين لكي يشرب ويغسل وجهه وينشر حفنة
منه على رأسه الملتهب بفعل هجيار ظهيارز الفحاة فارفو الساقال طلباه مادعيا
حمله لبيت التاجر شلهوب وأن هالا التااجر لئايم وسايتهمه بسار ة الماال فينهاال

عليه بالسباب .الرجل الغربي كان خطاط لهكالا ٍّ
رد سايهتيه فاازداد تعنتاا ،مجبها ار

الرجال الساقّال علاى إعطائااه الماال .وحااين وصاال إلاى بياات التااجر اخباارهم بمااا
أمه الجاعلة من هلا الفعل اعتدال
جرّ .اندفع ابن التاجر إلى أبيه ينقل كالم ّ

كبي ا ار ال يمكاان التغاضااي عنااه .وباادوره هاارع التاااجر إلااى الشاايخ جااابر الاادخيل
ادال عل ااى
ليع اارو م ااا ح ااد م ااع حركاااات تمثيلي ااة تصاااور األم اار ّ
وكهناااه اعت ا ٌ
الحرمات ،واستهانةٌ بالمقدرات .ادعى المشتكي أن هلا لم يحد عفوا:

يك يااا شاايخ ،وفعاال مقصااود فيااه
 إنهااا محاولااة ماان فااارو العل اوان لتحا ّاد َشيطنة تريد االستهانة ه
بقدركم من خالل تحدينا نحن أتباعك األوفيال.
تهماال الشاايخ جااابر الكااالم؛ وراح يسااتعيد ساامات الشاايخ فااارو فتنبثااق فااي
خلف عيناي غريماه ،وتوصاله لحظاات تهملاه أن ماا
لاكرته تالل دهال تتخفى َ
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حااد

جااال ماان باااب القصااد الواض ا ؛ وماان الغبااال التغاضااي عنااه .فهومااه فااي

الحال إلى احد رجاالته المنتظرين إشارز منه:

 -الهب إلى السوق ورد الصاع صاعين.

السوق يعُّ بالمتسو ين .المتسو ون جلّهم ريفيون ادمون صباحا للتساوق.

وهناك أو ف الرجل الشر ي بائع رب متجول يسكن الحي الغربي:
 -كم سعرها؟

 -عشرون ران ..كم تريد؟

امتدت يد السائل إلى خنجره .استلّه من حزام جلدي يطوق الابطن ً
متوجهاا
إلى أحدّ القرب .بضر ر
مز تها ..وببرود مقصود ،خاطبه:
بة خاطفة ّ
بكلمة أمزق ه
ر
الق َرب جميعا.
هت
 ال تستحق السعر .صوان َّتفو َ
ه
تمو سوّ د ائق حتى لعلعت في فضال السوق رشقات من رصام،
لم

وش اااهد يوس ااف بلب ااول اليه ااودي م اان دكان ااه ال االي يع اارو األ مش ااة المتنوع ااة
ر
وخيوط الصوف بهلو ر
مختلفة جمعا من رجال الغربي يوجهاون بنااد هم إلاى
ان
السمال والشارر يتطااير مان عياونهم ،يزبادون ويرعادون .يتوعادون الشار يين ثام
رواده فيساتحيل
الجين األز ة العائدز ّ
لحيهم ،وتااركين الساوق ي َ
ينسحبون و َ
انفو ّ
فراغا في غضون د ائق.
تلااك الحادثااة أطلقاات نااار القتاال المتبااادل سااقط جرالهااا ثالثاةٌ ماان الشاار يين

واثنااان ماان الغ اربيين فماتاات نشااوز االنتصااار ود ّاات عجااوز الن اواح أوتادهااا فااي
فنالات خمسة بيوت وثالثين فردا ،بين رأم وأب وأخت وأل وأوالد ..موت يعلان

وجوده هنا ،في هله المدينة المتواصلة دوما معه .يهتي بشتى األوجه ،ويتلبس
بمختلف اللبوس .يقطاف ماا يرياد مان متفاوتاات األعماار ،ال يهباه وال يخااف،
ال يتردد وليس في لبه رحمة:
م ارز جااال علااى شا ه
اكل دبيااب علااى بش ارز (شااندل) بااائع الجلااود .تاارك خلفااه
طفا ورغباة فاي حاك .أظاافر المبتلااى باه تهار الجلاد فتازداد حساسايته وتاادفع
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حماى تعلاو ماع ارتفاعاات
األظافر إلى هار يعقباه هار  ،ثام هار تصااحبه ّ
مناساايب هسااتيريا الهاار  .ينصاارف اللياال بااين فعاليااة األظااافر وارتفاااع درجااة
ح اررز الجسد ،حتى إلا أعلان الصاباح ظهاوره الات األنفااس وداعاا ياا شاندل،
و ال جسد شندل ها أنا هامد.
عبااوي) فهحاد
ومارز دخال ماع حلياب وهبتاه بقارز هاالل الناصار عبار فام ( ّ

هرجااا ومرجااا فااي معدتااه ..هااام ومااام فااي األمعااال ،فكااان الفاام غااب نصااف
ساعة يلفظ ما في المعادز مان ساوائل صافرال وفتحاة الشارم تادفع ساائال ابايو

وعباوي ال يعارف كياف يو اف هالا الخاروم الكيفاي ،وال
مخضر دون سيطرزّ .،
هااو ااادر علااى إعااالن أن لباسااه الااداخلي وثوبااه تلوثااا بااالخرال ..وساااعة أجباار

نفسااه علااى اإلفشااال بمااا يعتريااه كااان جسااده خااوّ وأعضاااؤه ال اادره لهااا علااى
الحركة ..أسرع شقيقه فاضل مستنجدا بالمير از رضا كي يحضر ليعطي له ما

يعينااه علااى مجابهااة هاالا الطااارّل اللعااين ،لكاان الاازمن لاام يكاان بصااال األل،
للااك أن المياار از رفااو الحضااور ً
مشخصااا الماارو باساام (أبااو زويعااة) ،مكتفيااا

بيعطائه ورق اليانساون .اال لاألل "اغلاوا الماال ولوباوا الوريقاات فياه ثام اساقوه
للما اريو بع اادما يب اارد ..".بي ااد أن الما اريو ل اام يح ااظ برش اافة م اان الس ااائل َّ
ألن

المختلس ،ال بفم السخرية :لقد سبقتكم ،فال داعي لتسخين المال.
َّ
تسلل مع لميا هع مدي هاة فات ه ظه ه
اور األساماك غرزهاا حماادز الس ّاماك فاي
ومرز

رحااومي البقّااال عناادما تشاااج ار علااى لولااوز الساامرال .ولولااوز جااالت ماادعوز
عنااق ّ
إل ااى التيا اااترو ما ااع فر ا ااة زنجيا ااة ما اان البصا ارز تا اار م علا ااى إيقا اااع الا ا ا(الهيا ااوز)

وض اربات الصاانوم والاادفوف مااع رفيقااة لهااا توازيهااا فااي الحركااة واألدال .كاناات
لولوز مساتديرز الوجاه وواساعة العيناين ،شافتاها تلتمعاان ماع بلال الرضااب الالي
تتقصااد أن يكااون دائمااا متحف ا از ال يتاارك شاافتيها يشااوبهما الجفاااف ..اوام لولااوز
ّ
يمكاان أن يقااال عنااه ممشااو ا ولهااا عجيازز تحفّااز الناااظرين مماان ابتلاوا بزوجااات
ليست لهن عجيزات بهاته االستدارز واالرتوال على التحديق اللي يقود إلى وله
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حومي لام ينازعاه بمصاطل
وولع ..هام حمادز بلولوز ،ونازعه عليها رّحومي .ر ّ
الندية إنما أعلن في لحظة هياام و(العارق) المحلّاي يتغلغال
النزاع المبني على ّ

في ثناياا الادماغ َّ
أن لولاوز معجباة باه صوانهاا ضاربت لاه عهادا بهنهاا ساتحدد معاه
موعدا للق ر
اال سااخن ..للاك أغااظ حماادز فجعلاه يساتل مديتاه ليغرزهاا فاي عناق
المسااكين الاالي ال احااد يعلاام هاال كااان صاااد ا فااي ولااه أم ال ،هاال حقّااا أعطتااه
لولوز عهدا وضربت موعدا أم أن للك محو خيال ال يدري اناه سايقوده إلاى

نهاية فاجعة؟ ..المهم أن الموت كان المنتصر .فقد رحل رحاومي رحايال أباديا

وزَّم حمادز فاي الساجن ،ولام يطلاق ساراحه إال بعاد خماس عشارز سانة .وماا أن
اوت ماان خلفااه ينااده
وضااع أولااى الخط اوات خااارم بوابااة السااجن حتااى جاااله صا ٌ
باساامه :حمااادز! ..أتعرفنااي؟!" .و باال أن يكماال حمااادز الطليااق تا ّاوا تطلّعااه فااي
وجااه المااتكلم أنغاارز فااي عنقااه سااكين مشااحول بخمسااة عشاار عامااا ماان الغا ًال

والحقد واالنتظار ،وصوت يقول أنا ابن رحومي اللي تلته غد ار .يا كلب ".

وم ا ارز ،با اال م ا ارات طا اااف علا ااى أطفا ااال المدينا ااة ف ا اراح يحصا اادهم بمنجا اال
(الحصبة) و(أبو زويعة) والغرق في مياه الفرات حي

العادز السنوية أن يبتلع

فتااى فااي الربيااع وآخاار فااي الصاايف ماان أولئااك الاالين يغ اريهم فيسااتدرجهم إلااى

السااباحة ثاام يبااتلعهم وياادفع بهاام إلااى أعما ااه يتخبط ااون ويتخبطااون ثاام تخااور
الدحيل) جناوب المديناة
واهم ويسلبهم أنفاسهم ،وأخي ار يدفع بهم إلى انعطافة ( َ
منتفخااي البطااون ومفقااوئي األعااين ..م ارز وم ارات ا ااتحم حياااز الرجااال والنسااال
فهس ااقطهم ف ااي حوم ااة (الس اال) و(الف ااالُّ) و(الس ااكري) و(ارتف اااع ض ااغط ال اادم)

و(اللبحة الصدرية) و(الجلطة الدماغية).
ق السوق ر
أليام خشايةَ حادو انتهااك وعاودز إلاى اال تتاال .وفاحات فاي
أغله َ
فضااال الجلس ااات رائح ااة الش ااكوّ م اان َّ
اق الس ااوق يعن ااي تو ااف األعم ااال
أن غل ا َ
اتقبل أو َل زب ااون ا ه
ادم م اان
وانقط اااع ال اارزق .تجا ا أر (جب اار) عل ااى ف اات ه مقه اااه واس ا َ
الريااف القري ااب غي اار ع ااارف بالاالي ح ااد
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فش اااهده آخ اار ما َّار م اان أم ااام النه اار

وتوجااه
يرتشااف فنجااان القهااوز بحالااة ماان االنتشااال فساارت إلااى لبااه الشااجاعة ّ
لاايجلس علااى تخا ر
ات ثا ر
اارز بااالجلوس فااي مقهااى بعثاات خب ا ار
اان ..وهكاالا شاارع الما َّ
إل ااى أص ااحاب المح ااالت ف ااي بي ااوتهم فخرجا اوا يس ااتطلعون؛ وم اان ث اام يفتح ااون.

فعادت الحركة إلى السوق وبدا كهن شيئا لم يحد .

جرّ َّ
اق اآللان
أن ائمقام المدينة و ائد الجندرمة العثمااني اعتاادا علاى غل َ
فضا االين
صواغما اااو العيا ااون حا ااين يحا ااد اال تتا ااال وتنتشا اار رائحا ااة الما ااوت ،م ّ

االنتظار علاى التادخل .فعنادما يتعاب المتحااربون وتكال الساواعد يتهيئاون هام
لساماع نادالات االسااتنجاد .و تهاا تتحاارك الخياول ويشاااهد النااس المتلصصااون
الغبار المتطاير مان تاراب الشاوارع والساوق ويسامعون صاوت
من كوّ البيوت
َ
المنادي العثمااني يادور فاي األرجاال طالباا بلهج راة عربياة متكسارز عاودز العقال
إلاى الاارؤوس واالساتعالز باااهلل والخشااية مان غضاابه فيمااا يتوجاه عنصاران ماانهم
إلى بيتي فاارو العلاوان وجاابر الادخيل يادعوهما للحضاور إلاى مبناى الساراي

بنال على طلب القائمقام.
وهن اااك يب اادأ التعني ااف ،وتنه ااال عل ااى مس ااامعهم كلم ااات الت ااوبيخ توص اافهم
بالبالدز والبله والخروم على الدين وطاعاة السالطان ،فتتطهطاه الارؤوس ويبادي

المتحاربان أسفهما طاالبين عال ار لتهاور رجالهماا ،معلناين َّ
أن ماا حاد
ه
بعلمهما.

لام يكان

أن اإلنكليا َاز ااادمون ،و َّ
امع الناااس َّ
أن يتغياار ويااهتي
أن الحااال ال با َّاد ْ
ويااوم سا َ
هؤالل بآرال ال تسم باال تتال وتعا ب َمن يتسبب بها سرت في النفاوس فرحاةٌ
وطافت في القلوب غيوم االبتهام .وراحت العيون تتطلَّع ولو بر ر
غبة دفينة إلاى
ع مجاهاادين اادموا تلااك األي ااام
القااادم الجدي ااد .وه اام صوان كااانوا يحتض اانون جمااو َ
ر
جماعات جماعات لمحارباة اإلنكلياز المارابطين فاي "الشاعيبة" القريباة مان لاوال
البصارز وماانعهم مان احااتالل الاوطن مظهارين التعااون والحماااس للجهاااد إال أن
ااس متحض اارون؛ بمجي اائهم
ال اادواخل ليس اات ك االلك .فق ااد س اامعوا أن اإلنكلي ا َاز أن ا ٌ
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سااتنتهي الهيمنااة العثمانيااة البغيضااة وتااتخلم الماادن ماان أنفاسااهم وسااطوتهم.
سيجلب اإلنكليز معهم عربات تمشي بال خيول تجرها ،ولن يشااهدوا بعاد للاك

روثا ااا تلفظا ااه ما ااؤخرات خيا ااول العربا ااات وخيا ااول الجندرما ااة كا االلك .سينشا اائون
مستشفيات تعالُّ المرضاى وياهتون بهطباال يرتادون الصاداري البايو ويقضاون
علا ااى األم ا اراو الشا ااائعة والمسا ااتوطنة فا ااي ها االه المدينا ااة .سا اايبنون الما اادارس
ً
ااميع كبيارز .ساتهتي بضاائعهم المصانوعة
ويعلمون الصغار القرالز والكتابة بمج َ
با ااآ ر
الت متطا ااورز حديثا ااة .سا اامعوا با ا َّ
اهن النا ااور سا اايهتي محم ا اوال بهسا ااالك معدنيا ااة
ومصابي تنتشر في الطر اات تبا

ضاولها الساحري فتنتفاي ظااهرز الفاوانيس،

عما ااال نصا ااب الف ا اوانيس فا ااي الش ا اوارع واألز ا ااة إلا ااى عما ااال تركيا ااب
ويتحا ااول ّ
المصااابي وتوزيااع النااور .ساايهتون با ر
اآالت سااحرية تحااول المااال إلااى ثلااُّ فتقتاال
في نفوس الناس غائلة الحر وتنتهي ظاهرز نشر "شربات الفخار" فوق حيطان

"حباوب الفخاار" .كال للاك كاان ياهتي علاى لساان
السطوح ،ويتخلّى الناس عان ْ
ايقم علاى
وارد السلمان اللي عا في بغداد ساتة أشاهر وعااد إلاى الساماوز ل َّ

رواد مقه ا ااى (عطي ا ااة) الوا ا ااع عل ا ااى حاف ا ااة ص ا ااف البي ا ااوت المحالي ا ااة لبس ا ااتان
ّ
(آلمكتوب) ما كان يسمعه يدور فاي المقااهي البغدادياة باال خاوف مان الابط
العثماني وال خشية.

_ ((أجلس في مقهاى (الميادان) فاهرّ بعضاهم مان علاى التخاوت الخشابية
التااي يجلسااون عليهااا يتااهففون ،وأساامعهم يجاااهرون بكاارههم لل اوالز العثمااانيين.
يتح ا اادثون بجا ا اررأز ع ا اان أن العا ا ا ار يين س ا اايكونون أغبي ا ااال إن ه ا اام اس ا ااتمروا ف ا ااي

ايتكرس الغبااال فااي ه
نفوسااهم إن لاام يفااردوا األلرع
مساااندتهم لحكا راام جااائرين ،وسا َّ
ترحاب ااا بالق ااادمين الج اادد المتحضا ارين ال االين س اايحرروننا م اان ظل اام و ااع عل ااى
أجاادادنا وانتقاال إلااى آبائن اا ثاام جااثم علااى حياتنااا ،وماان ثاام س ايلتهم حياااز أوالدنااا
وأحفادنا المساكين)).

يده في ه
جيب سترته ويخرم ور ة كتبت بحروف طباعة
يدس وارد السلمان َ
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وزعاات س ا ار بااين بعااو رواد المقهااى وحصاال هااو علااى هااله
آليااة ،ااال أنهااا ّ
النسخة.

((ع ار ن ااا! ه االا العزي ااز ،بل ااد األج ااداد العظ ااام لس ااول طالع ااه وأناني ااة ح ّكام ااه
ه
سلطة سالطين َّادعوا الورعَ وجااهروا
تحت
وجورهم َ
وجد حالَه ضيعة عثمانيةَ ،

بحفاااظهم علااى ااوز اإلسااالم وتطبيااق تعاليمااه اإلنسااانية الساامحة المبنيااة علااى

أساااس "كلكاام كهساانان المشااط" ،اكتشااف أهلااه بعااد حااين َّ
أرضااهم ال تاادر إال
أن َ
ر
بما يبهُّ حياز
اف أن ارياةَ
سلطان بعد سلطان ،هناك في اساطنبول مثلماا اكتش َ
ه
ارو
اإلسااالم التااي باادأت رفرفتهااا فااي ارو الجزي ارز العربيااة ااد انتقلاات إلااى

عثم ااان ،وم ااا مف ااردز مس االم الت ااي تحم اال ب ااين ثناياه ااا مع اااني الح ااب والم ااودز
لوي عنقها فصارت تعني الخضوع والخنوع وامتثاال ألمار
واإلخال اإلنساني د َ
تحت ر ه
ويتضور ألماا وتعباا
اية السلطان ينا ،يكد نها ار
َّ
السلطان .صار المسلم َ

لاايال؛ ثاام يق ا ًدم حصاايلةَ جها هاده وشااقائه وعر ااه علااى طب ا ر
ق ماان خنااوع .بلاادنا يااا

ع َخدومة لهاله البقارز .صاوت ساياط الاوالي
أخواني أرادوه بقرز حلوب ومدنه ألر َ
وأعوانااه تساامع فااي الفضااال ،السااعة ظهااور المتااهوهين لثقاال العماال وضااخامة
الجه ااد .وش ا ّاماعة الطاع ااة للخليف ااة المس االم تعلَّااق عليه ااا ك اال مب ااررات التع االيب
والتجويع واإللالل حتى الموت.)).
الكلمات أحدثت صدّ مؤث ار بين الجالس ،فصاح شاكر حسان و اد ع ّادل

من جلسته على الكرسي المعمول من سعف النخيل وأرسى عقاله الغليظ على
رأسه:

االم در وجا اواهر ..ه اال يقول ااون ه االا ف ااي بغ ااداد فع ااال ،ي ااا وارد..
 ه االا ك ا ٌأ صد هل الناس تؤيد للك؟

مم اان
 األغلبي ااة م اانهم بانتظ ااار الف اارم الكبي اار .أم ااا القلّ ااة فه اام المنتفع ااون َّيقبضون من الترك المال الحارام لكاي يشاوا بالمتالمرين مان ه
حكمهام ،وأولئاك ال
يرتضون زوال أوليال نعمتهم حتى لو سحقت بغداد بههلها جميعا.
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لر األتاراك الكااالب رماااد الجهاال
منااا لاام ينتظاار هاالا الفارم؟! ..لقااد َّ
 ومان ّواألمية واالبتزاز في عيوننا وعقولنا ولم يفكروا يوما بخدمتنا واحترام حقو نا.
جااالت كلمااات شاااكر حسااان مدافااة بالحقااد ،مبااديا اسااتعداده ألن يستنسااخ

القصاصااة التااي ا أر الساالمان محتواهااا ثالثااين م ارز لكااي يااتم توزيعهااا بااين َماان

يحساانون الق ارالز والكتابااة ليطلع اوا عليهااا ،ولكااي يقرؤونهااا أيضااا علااى مسااامع
الناس دعوز لنبل سنين الظالم ورفو هيمنة السالطين.

_ وعيون األتراك المتوزعة بيننا وال نراها ،كيف نتجنب ألاها؟

التفت م ار ار متفحصا وجوه الجالسين بل
كانت هله كلمات مزعل العباس.
َ
أن يفوه بها.
إن نحاان اتحاادنا وخلقنااا كلمتنااا واحاادز..
 هاؤالل كالدياادان نسااحقهم بنعلنااا ْالها السلمان بل أن تنطلق من فم شاكر.

 والجهاد؟! ..وهله الجموع التي تتوالى باسم نصرز اإلسالم والدفاع عنهومحاربة الكفّار من يقنعها َّ
الكافر العادل المتن ًاور أرحام مان المس هالم الظاالم
بهن
َ
المتجبر؟ ..تسالل العباس.
ّ
 هاؤالل عاااجال أم آجااال سيكتشاافون خطااه نظارتهم ،وساايجدون َّأن جهااادا

وسحق للمظلوم.
نصر للظالم
ٌ
يدعون إليه ما هو إال ٌ
انفضاات جلسااة المقهااى انتشاارت رائحاةٌ جدياادز فااي فضا ه
اال المدينااة..
عناادما
ّ
رائحااة رغبا هاة اسااتقبال األماال وانتظااار ساااعة الخااالم .أحااس وارد الساالمان َّ
أن
دعوته وصلت ولو إلى ر
حفنة من الناس ،وجلاس شااكر حساان فاي حاو بيتاه
مني النفس ر
بزمن جدياد يزيال وطل الكاابوس
بعد أدائه صالز المغرب والعشال ي ّ
الجاااثم مناال اارون؛ وشا َّاكك مزعاال العباااس بمااا سيحصاال معتقاادا أن التغيي ارات

التااي ساايحلم بهااا هااو أو وارد الساالمان وشاااكر حسااان مااا هااي إال أحااالم طااائرز
سااتحلًق لاايال ثاام تهااوي إلااى اااع الوا ااع الثقياال ،وغيمااة ماان األماااني سااتمطر
مزنا يسيرز وتتالشى .فما يتمنون لن يحد
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بغمضة عين خاطفة ،أو باين ليل راة

أمااا رجااال الاادين فلاان يتركوهااا تسااير كمااا هااي عجلااة الاازمن؛ إلااى أمااام
وأخاارّّ .
حي ا المسااتقبل بمنابتااه النورانيااة وتجاااوز مسااتنقع فقاار وجهاال وماارو وعتمااة

يخوو في بحورها أبنال مدينتهم .سيتناهضون رفضاا لماا سايحد  ،ويتباارون
لتعطياال مااا سيصااير .سيصاادرون الفتاااوّ ،ويؤلبااون البسااطال .ساايظهرون َّ
أن

ال اادين ف ااي خط اار و َّ
أن الق ااادمين س اايعيثون ف ااي األرو فس ااادا .له اام الح ااق ف ااي

ومستحد  ،للاك إنهام يخاافون المساتقبل فاي حاين يعيشاون
رفو ما هو جديد
َ
في عالم الحاضر حياز الرغد والبطالة والرخال ،ويشادون العقاول إلاى الماضاي

والغرق في يم هيمنته على انه َّ
مقدس يجب التمسك به والتشب

بمفرداته ،وما

ابتعادنا عنه ومحاولة تجاوزه إال عصيانا لمشيئة اهلل وتجاو از على حكمته.
ماان هاالا التصا ّاور كااان مزعاال العباااس ينطلااق ،فااال يستشااعر ب اوادر تغيياار
تهخا اال طريقها ااا بانسا اايابية ال ارغا ااب المتلها ااف .أيقا اان جازما ااا ما ااع نفسا ااه َّ
أن وارد

حسااان ساايال يان الصااد والاارفو والتشااهير ،وسااينعزالن علااى
الساالمان وشاااكر ّ
النير كما يزعمان إنماا
أعدال للدين .بتبشيرهما بالمستقبل الزاهر ّ
أنهما كافران و ٌ

لتقبل الكفّار ويعمالن على تحطيم اإلسالم.
يروجان ّ
()3

ه
عمليات السلب لدوائر الدولة الوا عة في الصوب الكبير وص َال
توسع
خبر ّ
إلااى المااوظفين وهاام فااي بيااوتهم ووسااط عااائالتهم فااي صااوب القشاالة الصااغير.

خبر الحق يقول َّ
أن ّنية الناهبين تتجه إلى اإلغارز على بيوت
ومع هلا الخبر ٌ
الموظفين أيضا لسلبها ومصادرز محتوياتها.
في للك البيت الواطئ البنال لي الحديقة المقتطعة من بستان يجااور بيات
القائمق ااام كان اات وهيب ااة بثوبه ااا القطن ااي الهفه اااف ووجهه ااا المس ااتدير المرتاااوي
احم ا ار ار ت ار ااب موج اةَ شااحوب هجماات علااى وجااه والاادها ماادير المااال ووالاادتها

التي راحت تلرع الحو

والجة غرفة ثم خارجة ألخرّ ،ال تدري ماالا تفعال..
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فقط كانت تردد َّ
"أن اهلل وحده الساتر!" .تارتع

لايال وتصافر حتاى لتبادو تلاك

اللحظة كما لو أنها كبرت عشرين عاما فبدت في الستين .ترتع

وهاي تنظار

بخشية على ابنتها البكر وهيبة وأوالدها الصبية الثال  ..كانت تردد" :ليهخالوا
َّ
كل شيل وليتركوناا فاي أماان نخارم مان هاله المديناة التاي ال تعارف إال الغادر
والشر".

طر ات متتالية على الباب أنبهت بمباررات القلاق .ظ َّان عباد الكاريم شاوكت

ار َّ
فتفجاار فزعااا ولاام تكاان
ماادير المااال أنهااا طر ااات المغي ارين يقصاادون بهاام شا ّا
لديه القدرز على فات البااب؛ لكاهن أعواماه األربعاين تالشات فلام تساعفه بحركاة

توصله إلى االكرز ،والرسو على اليقين.

ر
شجاعة ناضبة.
 َمن؟ ..صاحت أم وهيبة مستعينة بما تبقى لديها من أنا ،الجندرمة ..القائمقام يدعوكم للتهيؤ والمجيل جميعكم إلى داره. -لمالا؟

 ال تقااولي لمااالا يااا خاااتون .عااائالت المااوظفين كلهاام اآلن فااي بيتااه .هااويخشى عليكم وعليهم من الخطر.
وسط ارتباك األب وفزع األم شعرت وهيبة بخيبة اهرز ،وأيقنات أن حياتهاا

شرعت تتجه لغير ما أرادت ،و َّ
ومضببا.
أن ما سيحصل سيكون غامضا
ّ

((ياوم َّ
زف أبااي خباار تر يتااه إلااى درجاة ماادير مااال وموضااوع نقلااه لممارسااة

أماااي كمحاول ااة لتب ااديل الوا اااع
عمل ااه الجدياااد ف ااي دار ض ااال الساااماوز فرح اات ّ
والعي بطر ر
يقة نستطيع فيها تحسين الحال ،مثلما هي فاتحة لتر يات ادماة..

جئنا مان "بهارز" التابعاة للاوال دياالى بال عاامين ..جئناا لنقايم هناا فاي ضاال

السااماوز .أتاالكر أننااا اسااتيقظنا صااباحا وتحركنااا بحقائا ر
اب حملهااا ثالثااة حمااالين

برفقتنا أعمامي األربعة وخاالتي ،شاقيقة أماي كماودعين صاوب الفارات .هنااك
وجدنا زور ا كبي ار يحمل اسام "الرحماة" يرساو فاي مرسااه .كاان متهيئاا للتحارك
ودعنااا أعمااامي متمنااين لنااا سااالمة الوصااول.
فااي مياااه النهاار لالتجاااه جنوباااّ .
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على وجوههم طفت بهجة المركز الكبير الالي سيتسالمه أباي فاي حاين انهالات
الدموع من عيني خالتي راسمة في مخيلتها ثقل الفراق وخائفة من مجهول د

ك الازورق ولاوح لناا الجمياع وارتفعات اكفناا لتلاوح لهام شاك ار
تخبئه األ ادار .تحار َ
ووداعااا؛ ووجاادنا أنفساانا عااائمين نطااالع مشاااهد الضاافتين :بساااتين نخياال كثيفااة
دكنااال وأناااس منهمكااين فااي الم ازارع ..ج اواميس نازلااة فااي المااال تطفااىل ح ا اررز
أجس ااامها الض ااخمة المكدس ااة ب اااللحم والش ااحم ..ض اافاف تس ااوح عن اادها أغن ااام

وماااعز .مررنااا بقاارّ وبيااوت متناااثرز .رأينااا فتيانااا بمالبااس رثّااة ووجااوه موحلااة
يلوحااون لناا باهكفًهم الصااغيرز ،ويناادون " :خالونا معكاام!
لفحتهاا حا اررز الشامس؛ ً

" ..بنااات يحملاان المااال بج ار رار فخاريااة ماان النهاار ويصااعدن باتج ااه بيااوتهن ثاام
َّ
فن ليبعثن بهنظار َّ
وكهنهن يرددن ما فاه به الفتيان ..زوارق ترفاع
هن صوبنا
يتو َ
العلاام التركااي وفيااه عاادد ماان الجندرمااة بباادالتهم الكاكيااة والعمااائم االس اطوانية
يحملون البناادق علاى األكتااف .تتهاادّ زوار هام إثباتاا لوجاود هيباة الدولاة فاي

كل مكان ..كناا نطاالع ،ونطاالع  .وحاين نم َّال مان التطلاع ونتعاب مان م ار باة
موجااودات الضاافتين نتجااه إلااى حااوو الاازورق فنبص اار أكااداس التماار المعبااه
بخااوم س ااعف النخي اال ،أش ا ر
اكال اس ااطوانية تهخ اال مكان ااا واسا اعا ،ومكان ااا آخ اار

ألكيااس حنطااة وشاعير ،وبضااائع مصانوعة محليااا وبعضاها مسااتورد مان بلاادان
بعيدز شاهدنا منهاا أ مشاة مرزوماة فاي بااالت ،وصاناديق يال أنهاا تحاوي ّبناا،

وحاازم حبااال متفاوتااة الساامك وبضااائع أخاارّ غيَّبتهااا صااناديق وأكياااس تحتويهااا
تنق اال م اان مدين ااة ألخ اارّ .وف ااي ط اارف ال اازورق البعي ااد أخ اادود بمثاب ااة غرف ااة
خصصاات ل ارحااة المسااافرين؛ جلساانا عناادها فتناولنااا الغاادال وفيهااا أيضااا تناولنااا
عشااالنا و ضااينا اللياال نااائمين وفااي نفوساانا ش ااوق لرؤيااة السااماوز .ااال أب ااي:
"سيكون لنا بيتا مستقال وسنلتقي بعائالت الموظفين .نقايم معهام عال اة محباة.

نشااترك فااي صااحبة ودودزَّ .".
لكنااه كااان أظهاار تخوفااا ماان أخبااار ساامعها باال
ه
ومجيئه" .يقولون ان السماوز منبت مشاكل ونزاعات وأهلها فاي
بوله الوظيفة
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ع اراك دائاام  .ال ينااامون ويصااحون إال علااى أخبااار االحت اراب والاادمال .".غيا َار
َّ
أمي كانت تب عطر الطمهنينة فاي نفساه وتعاده بي اماة عال اات طيباة ماع
أن ّ
الناس بحي

نكون في منهّ عن الضرر ...خمساة أياام صارفناها علاى ظهار

الزورق بل وصولنا السماوز .لم نتركه إال عندما وصلنا الديوانية عصا ار حيا
هبطنا فدخلنا في استضافة ريب ألبي كان يسكن مدينة "الخالم"؛ ويوماا ماا

بل عشرز أعوام دخل في شجار مع ر ر
جل ينافسه في عمله؛ تفا م الشجار إلى
اساتخدام السااالح انتهااى بطعنا هاه طعناةَ م ر
اوت ،فح هكاام عليااه بااالجالل عاان المدينااة

مناا مهخالا كبيا ار طاوال
طوال حياته .لم نار مان الديوانياة شايئا ألن التعاب أخال ّ
ثالثة أيام من السفر المائي فنمنا تلك الليلاة دون أن نتعارف كثيا ار علاى عائلاة

ازورق ونساير مادز ياومين .كاناات
ريبناا ..صاباح الياوم التاالي نهضانا لنسااتقل ال َ
السااماوز مدينااة نهريااة أبص ارنا علااى يميننااا بيوتااا متزاحمااة .ااال لنااا صاااحب

الزورق" :هلا هو الصوب الكبير ،فيه الحكومة وعامة الناس  .وهلا – وأشاار
إلى يساره – صوب القشلة أو الصوب الصغير كماا يساميه النااس؛ فياه بياوت
المااوظفين وحاميااة للاادرك التركااي .ساانقف هناااك وتنزلااون .أرّ أناسااا ينتصاابون

في المرسى؛ ال َّ
بد أن بعضهم بانتظاركم.

عدز لماوظفي الدولاة.
كان البيت المخصم لنا واحدا من مجموعة بيوت م ّ
َ
بي اات يج اااور بي ااوت القائمق ااام وم ااهمور الط ااابو وم اادير البلدي ااة ومفت ااي القض ااال

وماادير البريااد والباارق وبعااو بيااوت ليهااود آثااروا السااكن فااي هاالا الجانااب ماان
المدينة .بيوت تتوسط بساتين كثيفة مجاورز للفرات بنيات مان الطاابوق بهندساة
حديثااة متشااابهة حي ا

غرفتااان تطااالن علااى صااالة واسااعة تنفاات علااى مجاااز

يقود إلى حديقة .في حديقاة بيتناا تنتصاب ثاال

نخاالت وبعاو مان شاجيرات

الرمان وشجرز تين يبزغ من بين أغصانها ثمر التين األصافر الناضاُّ .وجادنا
أسا ّارز مرتبااة لهااا أفرشااة نظيفااة لكنهااا مسااتخدمة كمااا يباادو ماان باال عائلااة ماادير
المال التي كانت تشغل الدار بلنا .ثمةَ دواليب متوزعة فاي الغارف ،إضاافة
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إلااى أخاارّ احتواهااا المطاابخ .ضااينا الليلااة األولااى ضاايوفا عنااد عائلااة المفتااي.
وفااي اليااوم التااالي رحنااا نرتااب شااؤون البياات ونسااتعد لحياتنااا اليوميااة فااي حااين

متعرفااا
أباادّ أبااي ارتياحااه ماان العماال فااي الساراي الاالي يضاام دوائاار الحكومااة ً

علااى المااوظفين مبااديا ارتياحااه لشااخم القائمقااام (وصااف أبااي القائمقااام بهنااه
شاب طموح يسعى لترتيب شاؤون ضاال يال لاه بال دوماه واساتالم مساؤولية
إدارته ّأنه يعُّ بالمشاكل والمتنا ضات وعجز الكثير من المسؤولين في أدارته

تصور تتمناه الحكومة وتسعى إليه.).
وفق ّ
شاارع أبااي بااالخروم لمطالعااة سااوق المدينااة وحواريهااا؛ ويااهتي ليحاادثنا مبااديا

ه
خروجنا بمصاحبة عائالت جيراننا من الماوظفين
اعيد إلعالن موافقته على
مو َ
عنا)
لكنه كان يسم لنا بالخروم عص ار إلى النهر (النهر ال يبعد سوّ أمتار ّ

 .نستمتع بجريان مائه الهادر .ندفع بهنظارنا إلى الصوب الكبير :بيوت مطلة

على النهر ،نسال المديناة ياهتين بقادور وصاحون برونزياة ومالباس يغسالنها ثام

يما َّ
األن جا ار ار معدنيااة بالمااال وينهضان عائاادات إلااى بيااوتهن .كااان شااو نا ياازداد
لرؤيااة المدينااة والتفاارم علااى سااو ها والتعاارف علااى ناسااها؛ و باال للااك التعاارف
على عائالت الموظفين ،جيراننا (جيراننا ما أن وصلهم خبر مجيئنا واستق اررنا

حتااى شاارعوا يزوروننااا مقاادمين تحيااات االسااتقبال ومااوجهين الاادعوات لزيااارتهم.
ولم تمو أيام حتى صرنا نعي

عائالت متحابة متجانسة) .صرنا نخرم إلى

القماشااين عرفنااا
سااوق المدينااة البتياااع مااا نحتاجااه ماان مالبااس حيا عا ٌ
ادد ماان ّ
ما اانهم داوود زلخا ااا اليها ااودي وحسا اان درجا ااال وآخ ا ارين .لكا اان ها االين المحلّا ااين

يعرضا ااان أنواعا ااا حديثا ااة ما اان أ مشا ااة مسا ااتوردز ما اان فرنسا ااا صوانكلت ا ا ار " :طيفا ااة"

و"جرجياات" و"بااوبلين" و"جااول" و"زري" .نتو ااف عنااد دكاااكين الصاااغة (ثالثااة
دكاااكين) .نطااالع مصااوغاتها معروضااة وجاادناها تااتاللم ولوق نسااال المدينااة:
" الئا ااد" و"أ ا اراط" و"خ ازما ااة" و"ع ا اران" و"أسا اااور" و"خ ا اواتم" و"حجا ااول" .لفا اات
انتباهنا محل يبيع توابل متنوعة وأعشاب نباتياة تعاالُّ المرضاى ،ياؤتى أغلبهاا
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من الصحرال القريبة .جواره عدد من محالت بيع العبالات الرجالية واليشااميغ
وه
العقل ،أخرّ محالت تعرو أزر وبسط محاكة مان صاوف األغناام ،وأخارّ
من وبر الجمال وه رب مال يل أن البادو القاادمين مان البادياة يبتاعونهاا .كاان
ثم ااة س ااوق للح اادادين وآخ اار للص اافارين ل اام ن اادخلهما م ااع أن ل ااي رغب ااة وش ااوق
لرؤيتهم ااا ومش اااهدز عم اال الن اااس وه اام يص اانعون األوان ااي والصا اواني والقااادور
واألبا اااريق النحاسا ااية للبيا ااوت والمسا اااخن مثلما ااا يصا اانعون الفا ااؤوس والسالسا اال
والمناج اال والمس اااحي ومس ااامير طويل ااة تع ااين الفالح ااين ف ااي إص ااالح عرب اااتهم

اركن جمعااا باتجاااه فاارح هنااا أو مااهتم هناااك .حااين
الخشاابية .كنااا ناارّ نسااال يتحا ّ
يشاهدننا يقفن يطالعننا بعيون مفتوحة متسعة .نسمع كلمات اإلعجاب تنسكب
ماان أفاواههن المسااترخية بفعاال الدهشااة " :بنااات العصااملَّي نظيفااات ،حلاوات! "
اتفح ر
م ثام يشايحونها عائادين إلاى
فيما يبع جالس المقاهي أنظارهم صوبنا ب ّ
أحادي كانوا أو فوها لدّ مرورنا .وحين نعبر الجسار عائادات إلاى بيوتناا فاي

القشلة يخيَّل أننا تركنا ورالنا جزيرز نائية)).

جديااة الخطاار جعلاات الخااوف يتغلغاال بقااورز فااي لا ه
اب عبااد الك اريم شااوكت،
ّ
ومحاوالته إظهار ادرز السايطرز ورباطاة الجاه أماام الزوجاة واألوالد أحبطات؛

ااهد الجميا ااع الصا اافرزَ صا ااارخة علا ااى وجها ااه ،وارتعا ااا
فقا ااد شا ا َ
أصابعه ،ورواح ومجيل ينم عن فقدان سيطرز في اتخال رار.

فاض ا ا يعتا ااري

جالهم صوت الجندرمة ينض رجال ،ويعرو حل ار:
 -بقاااؤكم لاايس لصااالحكم ..والتااهخر هنااا ال جاادوّ منااه .اترك اوا كاال شاايل

وتعالوا.

منام من الخضوع ألحكام القدر ،والعامان الللان صرفا هنا سايكونان
ال
َ
م اان هع ااداد ال االكرّ المؤلم ااة والقاس ااية .أم ااا اآلتي ااات القريب ااات م اان األي ااام فم اان
مجاهياال الخااوف الجاااثم ..كيااف سااتنتهي المحنااة؟ ومااا الاالي ساايحد ؟ ولمااالا
كاال هاالا الحيااف يقااع علاايهم وهاام ليساوا إال مااوظفين يااؤدون واجبااا ه
أوكا َل إلاايهم؟
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أحقا سيتركون ما بنوه وما اشتروه وجمعوه ويخرجون صفر اليدين؟

اات علااى البا ه
ارك األب ليفاات
ااب أعااادت إلاايهم تحااليرات الجندرمااة ،فتحا َ
طر ا ٌ
تفجرت فيه اللحظة.
المرز؛ كهن الشجاعة ّ
َ
الباب هله ّ

فات الباااب فايلا هااو (حساوني اليااابس) وخلفَاه (جبياار تفّاال) وعاادد مان فتيااة
و فوا خارم الدار ،تطف عيونهم باحتدام وانتظار ر
فعل سايؤدون  .انشارح األب
وانفتحت أساريره لمقدميهما .اندفعت أم وهيبة إليهما استنجادا بهما.

 -تفضَّاال ..جئتماا فااي الو ات المناسااب .إنناا فااي ورطاة ولاان يقاف غيركمااا

إلى جانبنا ،فهنتم أهل المدينة ونحن غربال.

ااطف مااع ال اوا عين فااي ف ا ًخ القاادر
دخااال! ملقااين تحي اةَ الااود ،مظه ارين التعا َ
ومعلنااين التهسااي علااى مااا يجااري .غياار أنهمااا أشااا ار بصااوت األماار إلااى الفتيااة
المنتظرين أن يدخلوا:

 -تعااالوا! هاؤالل أهلنااا ومعارفنااا ..انقلاوا األثااا

ومااا تجدونااه ضااروريا .ال

تسببوا األلّ لهم.
انا اادفع الفتيا ااة كضا ااباع تهجا اام علا ااى فريسا ااة وجا اادتها ال طا ا ااة لها ااا علا ااى
المقاومة؛ وراحوا يرفعون ما يقادرون علياه ويحملوناه بخف راة إلاى عرباات خشابية

أو فوها خارجا.

تهمل اات أم وهيب ااة ال اارجلين! تاملتهم ااا يقف ااان بك اال ه اادول ريب ااا م اان زوجه ااا،
يتابعاان حركاةَ الفتي هاة مطااالبين باإلساراع فاي أدال المهمااة خشاية هجاوم مغيارين
منافسين على بيوت الموظفين األخرّ.
 -مالا تفعالن؟!..

سؤال الحيرز خرم من فمها المعبر عن االندها :
نهب ممتلكاتهنا وأنتما من معارفنا؟
 كيف ترتضيان َتتج ااه بوج ا راه ممتقاا راع وشا ا ر
افاه يابس ااة إلاااى حسا ااوني .حساااوني كاااان يخاطا ااب
ّ

المنهمكين بهخل المواد التي يجدونها نافعة فقط:
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ك أب ااو وهيب ااة م اان ع االاب الس ااجن بع اادما س اار ت بي اات داوود
 أل اام ينق اال َاليهودي؟
ياارد حسااوني بكلما ه
اات ٍّ
ود ،ويظهاار احت ارمااا كبيا ار ينضا ماان عينااين تقطاران
خشوعا:

إن لام
 نعم ،يا َّأم وهيبة اناتم أصاحاب فض رال عل َّاي وعلاى عاائلتي؛ ولكان ْ
آخل أثاثَكم ومقتنياتكم هله فسيهتي غيري ألخلها.
َّ
ضُّ صدر المرهأز غيظا وطف األلم في نظرات األب ..اتَّجهت إلاى جبيار

تفّال:

أنت يا جبير َمن رعاى زوجتَاك وأطفالاك وأنقالهم مان زمهريار الشاتال ؟
و َمن اشترّ ألطفالك مالبس العيد الماضي؟
تنحني نظرات جبير وتروح الئلز باألرو:

 -نعم ..ولكن أال تجدوا أننا أولى بها من غيرنا؟

صرخت و د نسيت أنها وزوجها وأوالدها تحت رحمتهم:
 -ولكن أال تخافون اهلل وعلابه.

تلاك اللحظااة َّ
تمناات وهيبااة حضااور جعفاار لترجااوه منااع حصااول هااله الساار ة

صوايقاف انتهااك يجاري فاي وضا النهاار أماام مسارو ين صااغرين ..ال ب َّاد أنهاا
ف ّكرت أن َّ
تهب راكضة خاارم البيات ،اطعاة الشاوارع ،عاابرز الجسار ،ومندفعاة

وظنهاا ّأناه لان يتاوانى عان
في شاوارع المديناة تساهل عان جعفار؛ مساتنجدز باه؛ ّ
نجدتها ،ولن يخللها في أحرم و رت في حياتها.

لم تمو سوّ د ائق معدودات حتى فرغ البيت من أثاثه ومحتوياتاه وساط

ر
حزن وأسى ،غضب واحتدام يمأل لوب الوا فين في حالة لهول من سالوكيات
أناااس خلاات لااوبهم ماان الرحمااة ،وتنصاالوا ماان كاال مااا أماار بااه اهلل ماان صااون
لممتلكات العبد المسلم.

أنظاره ااا الح ااائرز البنته ااا
األب وتو ًج ااه
تس اااللت أم وهيب ااة متمتم ااة تخاط ااب َ
َ
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وهيبة:
 -أيفعلها مسيحي أو يهودي ،فلمالا يرتكبها المسلم؟

غ تمامااا ولاام يترك اوا لهاام غياار مالبااس يرتاادونها وحقيبااة
كااان البياات ااد أفا ًار َ
جهدت أم وهيبة في ملئها بحاجيات حسبتها ضرورية لهم.
يودع ااان العائل ااة ويعلن ااان أس اافهما ويطلب ااان الغفا اران
و ااف حس ااوني وجبي اار ّ
اببا فااي جاارح ساايبقى يحكااي سا هاف َر أنا ر
َّ
ااس يحملااون ازدواجياةَ بااداورز
كهنهماا لاام يتسا ّ
تتصااف بالشااهامة والتعاااطف فااي و اات تقاار الغاازو وانتهاااك الحرمااات ...و فااا
يتمنيااان ألفاراد العائلااة السااالمة والوصااول إلااى ماادينتهم البعياادز بهمااان وتضاارعا
هلل أن ال يمسسهم ضر..

ه
موظف آخر.
ليال وخرجا إلنجاز مهمة إغارز أخرّ على بيت

(( تلك الساعة الساابحة فاي صافال خرياف العاام األول مان وصاولنا كانات

أمااي علااى موعااد مااع أم وفيااق زوجااة ثااامر الشاايخ للاالهاب إلااى سااوق المدينااة
لشارال أ مشا راة حديثااة نصاانعها فساااتين لعيااد األضااحى الاالي بقااي عليااه شااهران.
طلباات أمااي االسااتعداد للخااروم ألن شاريفة بناات أم وفيااق سااتكون معنااا ،وهناااك
ساايكون بيمكاننااا اختيااار نااوع القمااا

باالو ينا ال بااهلوا هن مشاايرز إلااى َّ
أن زوجااة

القائمقام اشترت ماشا نسائيا حديثا من نوع "كريشة" إنكليزي الصانع ائلاة ّأناه

من أفضل ما معروو في السوق.
إيقاع هو ر
ال يسرق حفنة من ه
برد الفرات ،نسير إلى جانبه .ثماة
خرجنا على
ه
صاابية يرمااون بهجسااامهم الصااغيرز فااي المااال ماان تعليااة بشااكل لسااان حجااري

عملوه بتصفيف حجر فوق آخر .يغوصاون ويعومون ،ا ثام يغوصاون ويعوماون

فيما الجسر الخشبي الرابط جانبي المدينة مستل ر
ق علاى ماال النهار .كاان الماال
د انخفو ليال بل أيام بعد مد دافق هادد الضافتين وأوشاك علاى افتضاضاه

َّ
لكن هدي ار ما زال يطلقه .أعربت أمي عن خشايتها عنادما غادونا فاي منتصاف
الجسر إ ْل بدا مثل ّشة طافية " .فقط ثًبتي عينيك في وسط الدرب.

38

 ال تنظري إلى جريان المال وأال ستشعرين بالدوار " .كان هالا ا تاراح أمألمي الخائفة.
وفيق ّ
عبورنا بما شابه مان خاوف جعلناا نشاعر أن أرو الصاوب الكبيار أبعادت
عنا خطر انبثق في مخيلتنا أساسه الغرق والرحيل مع اندفاع المال الصاخب.
ّ

اسااتقبلتنا بهلرعهااا الرؤومااة فهدخلتنااا فااي فاام السااوق المساقَّف .الناااس فااي حركااة
تسا ًاوق خفيفااة والمحااالت فاتحااة أفواههااا بانتظااار َماان يرغااب فااي الشارال .مررنااا
ريبااا ماان ماادخل سااوق الصاافارين الفرعااي علااى يميننااا فهرساالت بنظااري إلااى
دكاكينااه وتمنياات دخولااه لالطااالع علااى مااا يصاانعه أصااحابه وكيااف يصاانعون!
ل َّ
ألن دخولنا يعد من نافلة الفضول غيار المقباول؛ لع َّال
كن تلك أمنية ال غيرّ ،

أ لااه تساااؤل َماان يشاااهدوننا :مااا الاالي يفعلنااه نسااال وبنااات العصااملّي! يسا َّ
احن
ر
حسيب أو ر يب؟..
ويتجولن بال
َ

كبزاز يبيع ال ا
لم يكن اليهودي داوود زلخا َمن أشارت عليه زوجة القائمقام ّ
" كريشة " هو اللي وجدنا عنده ماشنا المطلوب؛ فقد اعتلر بهن ماا لدياه مان
أن لدياه أناواع أخارّ مان بضااعة جديادز شارع ينشارها علاى
اع و ّ
هلا النوع اد بي َ
امتاداد تقاااطع خشابي يفصااله عان الزبااائن محااوال اسااتمالتنا صواغرائناا بالشارال ،
وحين عجز عن إيقاعنا في حبائل دهائاه التعااملي أشاار إلاى ب ّازاز يقابلاه لدياه

ما جئنا ألجله.

البزاز اآلخر فواجهتنا أ مشة تتادلى فاي عماق مح رال
تحركنا مستديرين نحو ّ
طااول .وماان بااين مااا
طاوال فااوق َ
آخاار رصاافت أطاوال القمااا المتفاوتااة األناواع َ

تطلعنا شاهدنا القما

المراد.

مااا أن و فنااا عنا َاد واجهااة المحاال حتااى اسااتقبلنا شاااب يقاااربني العماار ينثاار
حيياة نقياة صاافية تقطار بارالز .شااب لو وج راه
كلمات الترحيب ويرسم ابتسامة ّ

حنطي .حين يتحرك تعكس حركتاه خفَّاةَ َمان يجياد مهنتاه؛ صوال يارد علاى ساؤال
َّ
اف الالي باين أضالعي " :هالا
فين ّ
رده يهتي راسما دماثاة خلاق وحسان اول .هت َ
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مخلوق جال من سحابات الحلم لينتصب هنا متقمصا بائع ما

من أجال أن

ترمين له ابتسامة تفوح بشلا اإلعجاب ،وتبوح بكلمات االنجلاب!..
َ
فر ثالثة ألوان من النوع اللي طلبناه وتركنا نتحاور دون أن يتادخل مان
أجاال تص اريف بضاااعته .اسااتقر رأينااا راح المقاام بااين أصااابعه يجااري بيساار.
اخترت لوناا تطغاي علياه صابغة السامال واعتبرتاه يالئام بشارتي كاوني بيضاال؛
و ااد أش اار ت نظ ارت ااه وابتهج اات مالمح ااه ح ااين أعلن اات بغيت ااي واخت اارت الل ااون
السمائي .خيًل لي ّأنه يقول " أنا معجب به أيضا " ،و ّأنه يالئمني وسهغدو باه

جميلة كما يريد فيما اختارت شريفة لونا هويا بنال على نصيحة أمهاا ..لفات
أمي التي اعتادت تَركاي اختاار
انتباهي تدخل األم في لوق ابنتها على عكس ّ
كما أشال)).
رشااقة رصا ر
لعلعاات فجااهز فااي الشااارع فوجااد أبااو وهيبااة وعائلتااه أنفسااهم
اام َ
محاصرين في ر
بيت فاررغ خال من األثا  ،تل ّكر نصايحة الجندرماة ب َّ
اان الو ات

ع يفت الباب وسط رعب مشايع صاار حقيقاة ودق ناا وس
ليس بصالحهم .هر َ
فشبه لهم بهنهم سيموتون من الخوف وليس مان رصاام ساينفل
الخطر الثقيل ّ
إلى البيت ويقضي عليهم .أبصر أبو وهيبة جندرمة متساتً ار خلاف جالع شاجرز

نخيل .يطلق النار صوب مدخل الشارع الممتد من الجسر .صرل:
 -مالا يحد ؟

 س ّاراق اادموا لاغااارز علاى البيااوت .لمااالا اناتم هنااا .ألاام تالهبوا إلااى بيااتالقائمقام.
في أول لحظة متاحة اندفعت العائلاة المحاصارز .فاي بيات القائمقاام وجادوا

تجمعوا ،و د غزاهم الرعب ،فايلا النساال مانهم يبكاين
عائالت الموظفين جميعا ّ
واألطف ااال يص اارخون ،س اارعان م ااا ش اااركهم أوالد أب ااي وهيب ااة ال ااثال الصا ارال
فا ااانهمرت دما ااوعهم وها اام يبصا اارون غيا اارهم ابتلا اات مصا ااانهم بالا اادموع وبا اادت
ادن فرصااة اسااتقرار
وجااوههم متربااة لاام يمسسااها مااال؛ للااك أن أمهاااتهم لاام يجا َ
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ليغسلنهم أو يطعمنهم فطور الصاباح .شاعر الجمياع بمحن راة ااهرز ساا ها القادر
مون خادماتهم وهاا هام
وتركهم أمام أنااس كاانوا بااألمس يعرضاون ماودتهم ويق ّاد َ
كهنهم أعدال بين ر
يغيرون اآلن ويطلقون الرصام َّ
ليلة وضحاها.
لعلع الرصام طوال الصباح ،حتى الظهيرز!!
يغي اار المه اااجمون لالس ااتحوال عل ااى ممتلك ااات الحكوم ااة في ااردهم عناص اار
الجندرمة والدرك بما يمتلكون من أسلحة وعتاد.

وهناك مان بعياد؛ مان جهاة الجناوب كانات أصاوات مدفعياة اإلنكلياز تسامع

فتشير إلى ا ترابهم الفعلي.
()4

كااان جعفاار بعماار الساابع عشارز عامااا عناادما حااد َ للااك الساابي ،وحصا َال َ
للااك االفت اراق؛ وهااا هااو اآلن بعماار السااتين يقااف علااى مرمااى بصاار ماان مقاار

ظنوها ااا
(اتحا اااد الشا ااعب) ،يشا ااهد االنتها اااك البشا ااري آلرال أنا اااس آمن ا اوا بفك ا اررز ّ
المخلًاام لعاالابات البش ارية وحلم اوا الحلاام الجمياال للوصااول إلااى عااالم تسااوده
العدالة وتكافؤ الفرم وسط وا ع إنساني اخرق.

المحرضون على انتهاك المقر يقفاون اآلن ريباا مناه .مان عياونهم تتادفَّق

رسائل االبتهام لرؤية صبية وفتيان يحملاون ماا يساتطيعون حملاه كتعبيار عان

غاازو تقااره أع اراف البااداوز الكامنااة فااي الطوايااا ،وتشااجع عليااه ن اوازع الموتااورين
التائقين لالنتقام.
كان المقر يحتل بنال متواضعا وسط سوق المدينة ،باين عادد مان محاالت
العطارز والمقاهي والمطاعم و د احتفل بل أشاهر بعياد تهسيساه فنشار األعاالم
الوطنياة ،ورفاع الشاعارات األممياة ،مب ًشا ار النااس بع ر
االم أفضال تتحقاق ابتدالاتاه

من ولو هم الباب العريو للمقر المفضي إلى ممر معتم نوعا ما يقود إلاى فناال
أكثر عتمة ،ال تلجه غيار أشارطة ضاول تسام بهاا نافالتان صاغيرتان مطلتاان
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علااى ز اااق خلفااي يضااُّ بص ارال الصااغار وع اراك العااائالت الغار ااة فااي وحا هال
الفقاار؛ إضااافة إلااى ثالثا هاة مصااابي صاافر تتاادلى ماان سااقف عماال ماان "الماايط"

و"البا اواري" ال تب ًش اار ب ااالنور المش اارق ،المفت ا َارو .إن ااه ع ااالم جدي ااد أبص اار في ااه
الكثير من الشباب في مدينة ال أمل لها إال في غيوم تهتي سائحة وسط سمال

وحشتها ،طائرز لتقول لهم هيا اعتلوني فهريكم ما ال تساتطيع مخيلاتكم الضائيلة
رساامها علااى جاادران التحقااق ..عااالم التحليااق والتمنااي ..عااالم األصااابع الباحثااة
ع اان آل ا راة يعزف ااون عل ااى أوتاره ااا نغم ااتهم التائق ااة لنش اايد النه ااار ال ارئ ااق ..ع ااالم
يساامعون عنااه أن أناسااه تعااي

الحريااة واالنعتاااق بااال فقاار وال دجاال ..النسااال

تص اااحب الرج ااال ،والرج ااال ال يس اايرون إال بمص اااحبة النس ااال ..ع ااالم رجال ااه
يعشااقون العم اال كعش ااقهم للنس ااال ،ونس اااؤه كالف ارش ااات تهفه ااف ف ااي حق اال ع ااالم
الرج ااال ..االثن ااان يعم ااالن س ااويا ف ااي المعام اال والحق ااول ..م ا ّارز ش اااهد الش ااباب
المنضا ّامون التحاااد الشااعب فيلمااا سااوفيتيا عاارو ساايال ماان نسااال أوزبكسااتان

البلا ااد اإلسا ااالمي الا االي صا ااار ضا اامن االتحا اااد السا ااوفيتي يخلعا اان العبا ااالات

َّ
رؤوسهن ويرمينها في ناار أشاعلت لغارو إعاالن أن زمان
والمخامر من على

الحجااب المقياد لحركاة أجسااادهن اد ولّاى ،وأن شاامس الحرياة الشايوعية ادمااة
لتشاايع بنورهااا علااى مفااازات العتمااة وأخاديااد الجهاال .شاااهد المتطلعااون الشااباب

(و د تفجرت فاي أعماا هم ه ّازز تادين وا عهام المشاابه لوا اع المجتماع االوزبكاي)
ممان أعل َّان إشاهار حاريتهن لبيحاات أو طع َّان بخنااجر اتلاة
عددا مان الفتياات ّ
بكاال وحشااية م اان باال أهل اايهن الرافضااين لفع ا رال يترجمونااه خروج ااا عاان ال اادين

ً
تعليق باللغة
وتجن على أعراف توارثوها عن األجداد ..يصاحب عرو الفيلم
ٌ
العربياة ولكان بلساان روساي مستشارق ،يادين تصارفات المتخلفاين ،ويادعو إلااى
رفو أعرافهم باعتبارها سلوكيات همجية عفا عليها الزمن .وما الزمن الجدياد
والق ا ااادم إال زما ا اان االشا ا ااتراكية حي ا ا ا

الجميا ا ااع يعملا ا ااون وينتجا ا ااون ويتحركا ا ااون

وير صون ويتعانقون ويتحاابون تحات سامال واحادز ال وجاود غيرهاا ،،تلكام هاي
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سمال الشيوعية ..سمال األمل ..سمال الشباب وتجديد الحياز.
تمنااى نيلااه وحيازتااه .ي ارهااا عاماال
أمااا جعفاار فكاناات وهيبااة أملَااه الوهااامّ ،
تغيياار حيا ر
ااز ابتغاهااا مختلفااة عاان أ ارنااه ،وهااو روٌح ترفاارف للطياران خااارم وا ااع
ينشااد بهوتا ه
ر
ارو كاال مااا عليهااا يطفاايل رغبااة العااي النبياال.
ااد األع اراف إلااى
فحين تنتابك بواع

حياز تهتي مان عاالم الحلام الجميال ال ب َّاد أن تفارد لراعياك

شو ا لتلقّي مالئكة بيضال لها أجنحة ريشاية ناعماة الملماس تعلان ترحيبهاا باك
تتقباال رفعااك إلااى تخااوم جنااة هيئاات لتكااون سااكنك الاادائم ومقاارك
ودعوتهااا ألن ّ
المبتغى ..مالئكة تتحد

بلغتك فتسليك لحظات رفعك ،وتغني لك وأنت عاائم

على محفات الجلل أغنيات تترّ ،ال تنتهي :أغنية بلحن أمومي منسااب فيماا
أناات طفاال رضاايع تنااام فااي مهااد مخملااي ..أغنيااة لهااا إيقاااعٌ ار اام ترتفااع علااى
حمى فرحك ألنك تخطو فتسقط ،تنهو فتقع؛ بواكير مشاي ساتقول لاك
تمايله ّ

ابيا! " بينماا أغنياةٌ تغاليك
ابحت ص ّ
المالئكة المتخصصة بهله المهمة " لقد أص َ
بشااهد النهااوو ارتفاعااا فتجااد نفسااك فتااى شااابا؛ اوام يتعااالى ط اوال .ينباات لااك
ش اااربان أعل ااى الف اام ،وتب اازغ ابت اادالات لحي ااة ف ااي ال اال ن .عن اادها تج ااد مس ااارك
مفتوحااا والاادرب تحفّااه حشااود ورود ثملااة بااالعطر واألل اوان ،ينتهااي بفتاااز تحماال
صفات الجمال ورهافة الحس وعسل الكالم.
رحلااة القلااب السااابحة فااي هااالم الغيااب مااا َّ
تخياال جعفاار اسااتحالتها وا عااا

اوق أربعااة نسااورز :ام أرتااان بعماار األربعااين وفتاتااان تقاربنااه
ساااعة ا تحماات السا َ
َّ
اار
الساانين مؤكاادا همااا ابنتاهمااا .كااان السااوق يعااي حال اةَ الركااود والناااس أنفا ٌ
ليل ااون بفع اال ع ااودز الا اريفيين ال االين ع ااادز م ااا ي ااهتون ص ااباحا فيض ااُّ الس ااوق

بالحركة والنشاط ،حتى إلا تجااوز النهاار انتصاافه وزادت علياه سااعتان خاال،
فال تدب الحركاة مان بال أهال المديناة إال بعاد السااعة الخامساة وهاي الفساحة
الزمنية التي شااهد فيهاا جعفار األربعاة يت َّ
اوجهن لادكان البازاز داوود اليهاودي.

ويدخلن الحدي
يقفن ليال
َ
َ

فيتوجهن نحاوه .يقف َان إزاله و اد
يستدرن
القصير ثم
َ
َ
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رفعا َّان البوشا ّايات فاناادلق ألااق وجااوههن وبااان الجمااال والبهااال واإلشاراق ووجااد
َّ
تحيتهن المائية العلبة.
جعفر نفسه يتلقى
ل اام تك اان تحي ااة تل ااك الت ااي فاه اات به ااا الم أرت ااان الكبيرت ااان كالم ااا والفتات ااان

ابتسااامة باال كاناات نغمااة جنائنيااة سااتب البهجاةَ والساارور والتحليااق البهااي فااي
اهر معاادودات ،ثام ستصااب نغمااة ح ر
سامال جعفاار العاطفياة ألشا ر
ازن وكما راد وأسااى

ألعوام طاوال ..ساهلنه عان ماا ر إنكليازي جدياد مان ناوع ال ا "كريشاة " وصالهم

تجار البصرز من الهند .راح جعفر يعرو علايه َّن ثالثاةَ ألاوان
حديثا ،استورده ّ

متفاوتة لنورع واحد .انشغلت ثال

َّ
منهن بالنقا

والتحاور عن نوعيته وماا هاو

اللون اللي يناسب هله وال يناسب تلك فيما الرابعة التي التفتت إليها أمها كماا
يبدو من تشاابه المالما لتساهلها عان لو هاا ،ائلاة " :وأن ه
ات ياا وهيباة؛ َمان همان
هله األلوان تفضلين؟ " ..اسمها إلا وهيبة هله النخلة السامقة الرشيقة ..وهيبة
ه االه المس ااتديرز الوج ااه بعين ااين وس اايعتين س اار ت ح ااد تاها ل ااون التم اار وترك اات

وج ههها يختطف بياو "القيمر" وخديها يحتويان حمارزَ التفااح وشافتيها تجمعاان
كان أصد اؤه يشاهدونها في صيف العام الفائت
الرمان! ..وهيبة َمن َ
َ
لون ورهد ّ
ه
حمااادي" إلااى القشاالة لالرتمااال علااى
أيااام يعباارون الف ارات سااباحة ماان "ش اريعة ّ
شريط الرمل الساخن أو أدال حركات رياضية وسط عادد كبيار مان فتياة يارون
اح وتس ااالي ...أوه! نع اام! نع اام! كن ااا نش اااهدها م ااع
ف ااي ه االا الشا اريط س اااحةَ ما ار ر
ر
اثن
الن مكانا اا للتطل ااع إلاااى النه اار ويبع ا َ
ص اااحبة له ااا أو أكث اار بعي اادا وهاا َّان يتخ ا َ
ه
بانظار َّ
ااهدن مثلماا
هن باتجاه الجانب الكبير من المديناة .يحاد أحياناا أن يش َ
وبحجاة الماال يشارعن فاي إطاالق نادال
نشاهد أمهاتنا يهتين لملل جرار الماال،
ّ
الترجااي للخضاار احااد أوليااال اهلل الاالي غاااب فااي مااال النهاار لحااين يااؤَلن لااه

ادفعن بهااا بعاادما
باالعودز ليشاايع العاادل علاى عمااوم األرو؛ فيشااعلن الشاموع ويا َ
ات انتباهنااا
يثبتنهااا علااى ألاواح خشاابية فتهخاال طريقَهااا مااع مجاارّ النهاار .ولقااد لفا َ
َّ
ادن أمهاتن ااا ف ااي عم اال مواك ااب ش اامعية
أن بن ااات ونس ااال العص ااملي ش اار ّ
عن يقل ا َ
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ياادفعنها إلااى المااال فتحاااكي تلااك التااي تنحاادر فااي الضاافة المقابلااة ماان النهاار
فيهخلها التيار جنوبا.

ا أر فااي وج هههااا المغمااوس بحليا ر
اب أباايو ناصااع ابتسااامة وساايعة ،ورأّ فااي

عينيها السار تين لعيني مها بوحا غريبا َّ
كهنها تبغي با َّ شايل يشابه اإلعجااب
التمني؛ كهنها تروم و َل ر
كالم من شفتين تخضًبهما حمارز ه
تكبلاه
أو ّ
الرماان ّ
ورد ّ
سالسل المو ف غير المحسوب و َّ
اال الدهش هاة..
الشده اللي طفا كغيمة تحمال م َ
هاال ياارّ هاالا بحااق ،أم َّ
أن مخيلتااه اسااتثيرت اآلن بحضااور لاام يتو عااه ومشااهد
هو من هعاداد الحلام؟ ..هال هاي التاي ترياد بعا َ رساالةَ اإلعجااب لاه وال تادري

أن رسائلَه كثيرزٌ ومتراكمة لبثّها إليها؟ ..نعم! ها هي؛ التي كنت أ ف عن ب ر
َّ
عد
َ
السباحة ألطالعهاا فتتاهملني مان تلاك المساافة التاي تق َّادر بفس ر
ه
احة رملياة
بسروال
وممار يقااود الخطااى نحاو النهاار وشاريط عشابي نمااا طبيعيااا بفعال حنااان النهاار،
ه
حركة األموام المنساابة أو الادخول فاي حادي ماع رفيقاات
ثم تنشغل عني في
نجم باهر يناهّ فاي ساماوات
يجالسنها! ها هي َمن كنت أنظر إليها على ّأنها ٌ
اهلل وليس من حقّي النظر إليه إال عان بع راد يتخطاى مالياين األمتاار فيماا اآلن
ه
ر
م شفتيها،
الشساعة إلى
تنقلّه
أشبار ليس غير فهستطيع َّ
شم أنفاسها ،وأ أر ر َ
وأغرق في ر ار ه
ق عينيها العاجَّتين بمياه االبتهام!
للااك الااوداع المو ّشاى بابتسا ه
اامة انشاراح ،وتلااك الخطااى الرافلااة علااى يناعااة
خميلااة القلااب الاالي أفاارد لراعيااه لالسااتقبال ،وتلكاام هجمااات الساارور علااى مااا

أمها وابنة الجيران وأمها؛ كل للك رفع
تبقى من ساعات يومه وهي تبتعد مع ّ
جعفاار إلااى مصااافي الحلاهام الجمياال ،ملقيااا بااه فااي غابااة بهجااة لاايس لهااا حاادود،

ونور بهي ينفت على آفا ر
كهناه فاي َّ
ق مان أناوار ثرياا بااهرز َّ
جناة الفاردوس؛ تلاك
حساون كلماا دعاا الجاالس إلاى االلتازام بتعااليم الادين
التي يعد بها شايخ جاامع ّ
واألخل بقول اهلل.
ح ااين غيَّبه ااا عم ااق الس ااوق اس ااتحال ك اال م ااا أمام ااه تهثيث ا ر
اات يومي ااة تش ااغل
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ومارز يتفحصاون ،وزمان يحباو بطيئاا حتاى
المكان :دكاكين تعرو محتوياتهاّ ،
اورها
لحظا ااات مقا اادم الغا ااروب الا اات لا ااه المخيلا ااةّ :
هيا ااا! ركا ااو يسا ااتعيد حضا ا َ
ووداعه ااا
وخطوهااا الغ ازل ااي ،ووجهَهااا الزليخااي ،ونظراتهه ااا المالئكيااة،
الربيع ااي،
َ
َ
الاالي يشاابه انفضاااو فارام ماان لا ه
اثم خا ٍّاد مشمشااي .ولاام ياانم تلااك الليلااة إال علااى

بهال ابتسامة للك الوجه والفم اللي نده به أن تعاا َل إلاى في ه
اوو العشاق .ضاع
كفَّك بكفّي لننطلق إلى جناائن تناهّ عان األرو ،هنااك فاي رحااب اهلل وهنائاه
المستديم.

من يومها لم يعد وجوده في السوق إال انتظا ار إلطاللاة طلعتهاا .ولام يتارك
العاابر .ساهل أبااه عان ماوظفي الحكوماة وصاوال

للك الو وف في عالم الحاد
ر
لمعلومة تهديه إليها .وكان الرد تفصايليا .فعارف أن هنااك القائمقاام علاى رأس
اله اارم الحك ااومي ومع ااه م ااهمور الط ااابو وم اادير البلدي ااة ومفت ااي القض ااال وم اادير
المال ومادير البرياد والبارق وكلهام يتخالون مان الساراي المطال علاى النهار فاي

الصوب الكبير مق ار لعملهم .كما عرف أنهم آتون من مادن مختلفاة .مانهم َمان
َهدم من أ صى شمال العراق ،ومنهم َمن جال همن بغداد وأطرهافها:
 -أ ارَبهم لماادينتنا هااو ماادير البلديااة بهجاات الحساان .جالنااا ماان "المساايَّب".

سر من واجهتنا ،وهلا أمر غريب.
اّنه كما يقال ّا
 -ما الغرابة ،يا أبي؟

السن هة فقط.
 الترك ال يعينون موظفا ينتمي لملهبنا الشيعي؛ بل من ّ كيف؟ نح اان ش اايعة العا اراق ابتلين ااا بتهم ا هاة انتمائن ااا لش اايعة إيا اران .وه االه البل ااوّحكمهاام علااى إي اران ،فح هساابنا
جالتنااا ماان العهااد الصاافوي .الصاافويون بس ا َ
طوا َ
اك
طرفااا ينتمااي إليااه .حرمنااا ماان التعلاايم والوظااائف والوجاهااة؛ ولاوال أننااي ألحقتا َ
ألصبحت من العميان الضااربين
عند المال احمد لما عرفت القرالزَ والكتابة ،و
َ
في براري الجهل فال يعرفون مالا يجري في هلا العالم.
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لعن اهلل األتراك ..لعن اهلل الصفويين .تمتم جعفر في سره.
َ
يهمااه إن كااان هااو شاايعيا أو هااي ساانية .ولاام يكاان يعاارف مااا الاالي
لاام يكاان ّ

تعنيا ااه مفا ااردز شا اايعي وكلما ااة سا ااني .ها ااو يعا اارف انا ااه ووهيبا ااة وأهلهما ااا جميعا ااا
مسلمون .ال يرّ عالماة تميزهاا عناه أو تفر اه عنهاا ساوّ أناه كاان يعاي

فاي

ز اااق ض ااي ر
ار
ق حس ااير ت ارب ااي األرو وبي ااوت ال تتع اادّ مس اااحتها الثالث ااين مت ا ا

مربعااا بغاارف حساايرز تشاابه أ نااان الاادجام ،مشاايدز بطااابوق معمااول ماان طااين

مفخا اور بص ااوررز س اايئة ،ورائح ااة أزب ااال وزنوخ ااة مق ااززز منبعث ااة م اان مي اااه ملوث ااة
تلفظها مجاري بيوت تمر بهيئاة مجارّ وساط الز ااق فيماا هاي وبقياة عاائالت
المااوظفين تسااكن بيتااا فارهااا يضاام غرفااا وساايعة بحديقا راة تتاارجم زهااو الطبيعااة
وتدعو لالنتمال إلى عالمها البهيُّ.
حااين اسااتفهم األب عاان عبااد الكاريم شااوكت ااال عنااه ّإنااه ماان بهاارز وهااو
ال
أحد موظف دم إلى المدينة ،صوا ّن لديه زوجة عطوفة يقال أنها ت ههاب الفقار َ
المالبااس ،وتماان المعااوزات ماان النسااال العطاي ااا .كلماتااه أفعماات لااب جعفاار

بالزهو ،و َّربت غيوم الوله في سمال شو ه البنتاه وهيباة .ولام تادن ريااح الش ً
اك

مر السؤال والجواب في دروب البرالز.
من رأس األب؛ فقد َّ
صار يب ًكار فاي إغاال ه
ط عتاب أبياه فاي َّ
أن و تاا
ات العصار وسا َ
ق المحال و َ
اوق متجه ااا ص ااوب
خفي ااا ي ااهتي  .يت اارك الس ا َ
فائضااا يمك اان اس ااتغالله لع ا َّال رز ااا ّ
النهر .فال يعير انتباها لسوق الحدادين على يمينه ،وال لسوق الصافارين علاى

شماله .وحين يدنو من بااب دائارز البرياد والبارق يشاعر بارو رح خفاي يادنو مناه.
للك أن أبا وهيبة كثيا ار ماا خارم أو دخال مان هالا البااب حاين يقفال عائادا مان

السوق و اصدا مدخل السراي الرئيس.
هماان الساايام الحجااري الاالي يطاال علااى النهاار طفااق جعفاار يتااابع حضااورها.
عنهاا ومتهملاة
يبع بنظراته عابرز الفرات العريو إلى الشريط الرملاي ،باحثاة ّ
جلوسااها مااع رينا ر
اات لهااا كااان يبصاار َّ
هن يجلسا َان عنااد شااجيرات كااالبتوس جاايل
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بهااا يومااا لتطاارد البعااوو كمااا ياال .لاام يكاان أحا ٌاد بقا ر
اادر علااى الاادنو ما َّ
انهن.
(أولئا ااك بنا ااات " العصا ااملي " النائيا ااات عا اان عالمنا ااا الغا اااطس فا ااي وحا اال فقا اار

وتخلّا ااف ،وا تتا ااال ،وخ ارفا ااات ال تنفا ااك تتناسا اال وسا ااط تصا ااديق جما اااعي فيما ااا
الصوت المعارو يلهب في رياح اإلهمال وأعاصير االستهزال).

سر حضوره..
مررز عن بعد ،وال يدري إن كانت رأته وعرفت َّ
رآها أكثر من ّ
يتلقَّف درجات السلم الحجاري هبوطاا إلاى جارف النهار اختازاال للمس ه
اافة .يرماي

ر
بحركة خاطفة حفنةَ مال لتصاطاد مان صاغار سامك
حج ار إلى المال أو يغرف

اله

يت ار م ريبا من دميه المحاليتين للمال.

فااي واحاادز ماان لحظااات و اات عصاار احااد األيااام وجااد جعفاار أن ال جاادوّ
ماان محاوالت اه السااابقة .تملكتااه شااجاعةَ فجااهز فدفعتااه إلااى اتخااال طريقااه اادما

مخلف ااا الس ااوق وراله .خش ااب الجس اار يتلق ااى ضا اربات نعلي ااه الجل ااديين .أمام ااه
جبوري وشالل يخطوان متعثرين بمظهريهما المثيارين للتف ّكاه.
جلبت المصادفة ّ
عقاالهما ااا متها اادالن ما اان أرسا اايهما ،وعبالتاهما ااا تتا اادلى ما اان كتفيهما ااا فتكا اانس
نهايتاهما أرضية الجسر  .أنهما يتوجهان مب ًكرين صاوب التيااترو .التيااترو ال

يف اات أبواب ااه ب اال ألان المغ اارب .ال ب ا َّاد أنهم ااا يحلم ااان بص ااوت الغن ااال الع االب
وفي ا ااة أو حس ا اان خدم ا ااة تؤديه ا ااا نجي ا ااة .وال ش ا ا َّ
اتتكدر
اك أن بهي ا ااة س ا ا ّ
سا ااتطلقه ّ

لحضورهما؛ فهي األكثر غضبا حينما يتصرف احدهما بما يسيل إليها .كثيا ار

م ااا ه ااددتهما بالش ااكوّ ل اادّ القائمق ااام كاش اافة أنهم ااا يرش اايان رج ااال الجندرم ااة
ليغض اوا النظاار علااى سااول أفعالهمااا لاالا تراهمااا ال يخشاايان نتااائُّ فعلهمااا ،وال
يهبهان لتضرع زوجتيهما في أن يكونا كالرجال الملتزمين إك ارماا ألبن ر
اال صااروا
أنمولم يحتلّ.
على أعتاب المراهقة ،ويفتََرو باألب أن يكون لهم
َ
خشي أن يستدي ار فيلمحانه ويتسلل إليهما ش َّ
ك توجهه مثلهما إلاى التيااترو.
هلا يعني غضب أبيه عليه ساعة ينقالن إليه بحسن نية أو بقصد إيالال خبار
عبااوره إلااى الصااوب الصااغير ودخولااه التياااترو وو وعااه فااي حبائاال واحاادز ماان

48

غواياتاه .لاللك ماا أن انتهاى مان عباور الجسار ووضاع دماه علاى أديام الادرب
الالي ينحاارف يسااا ار حتااى عااام فاي طاراوز غيمااة ماان الطمهنينااة واالرتياااح ،فلاام

يعد يراهما .كانا استم ار في سيرهما إلى أمام (هل كاناا حقّاا يقصادان التيااترو
كما ااا ها ااي عادتهما ااا أم سيواصا ااالن السا ااير ،فيقفا ااان بج ا اوار التا ااوراز اليها ااودي،
ويتركااان لعيونهمااا النظاار والتطلّااع إلااى داخاال المبنااى بفضا ر
ايتوجه إليهمااا
اول سا ّ
االتهام في ما بعد لمقتال يوساف بلباول اليهاودي فاي بيتاه فجا ار وافتاراو أنهماا
كانااا باال يااوم يتفرسااان فااي عمااق التااوراز ،ومؤكاادا كانااا يخططااان لااللك الفعاال
المشين؟)

لاام تساار ه رغبااة النظاار إلااى البيااوت المتهالكااة فااي الصااوب الكبياار ،تل ااك
الممتاادز بمحااالاز النهاار فااال يبااان فيهااا منتصاابا سااوّ جااامع حسااون ،باال الاالي

خطفااه هااو االناادفاع الجااام لتهماال بيااوت تت ارصااف علااى جانبهيااه وال تبعااد غياار
أمتار معدودات ،هي عارو الشاارع .بياوت ألن ر
ااس ساكنوا هناا بناال علاى نادال

وبساطة الناس ،ويسر الحصاول

الموظفين أل اربهم أن يحضروا لهنالز العي
عل ااى بيا ا ر
اوت أو مسا اااحات ما اان ارو يمك اان تشا ااييد البيا ااوت الفخما ااة والمتهلقا ااة
اوت صااارت بماارور األيااام تتعااالى عارضااة سااطوتها علااى األنظااار
عليهااا .بيا ٌ
مؤ ًججة اإلعجاب لدّ الناظر ،وحدائق في مقدمتها أعلنت عن تناسقها دافعاة
ّإياه إلى سؤال " لمالا ال يوجد في صوبنا مثل هله الحدائق ،ومان أيان ياهتون
بهله األنواع من الورود في الو ت اللي تفتقد إليه حدائق صوبنا؟
 اهلل يعطيك العافية ،يا ابني!ساار ه صااوت متك ًساار ماان فضا ه
اال س اؤالهه الحااائر فهعاااده إلااى حي ا

امرأز عجوز يكشفها باب أحد هله البيوت َّ
الملغزز.
يتوجه الرجال.
التفت محاوال التهكد إلى أين ّ
َ
أنت يا ابني ..تعا َل!
أنت!َ ..
َ -

أبصاار

ه
العجوز ابيو ،بمالم ر عفا عنها الجمال وترك محلَها تزاحماات
كان وجه
َ
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غضون.
 -خل هله الصحون ،يا ولدي .واطرق باب بيت أبي بهجت وسلمها إلاى

أم بهجت .ل لها أم ناطق تهديك السالم والشكر.

أيرفو مستعينا باالعتلار اللبهق أم ينهرها بقوله أنا لست خادما حتى أنقل

صاحونا وأوصال تحياات؟! أيقادم اعتالا ار بجهلااه أيان يكاون البيات؟ هال ياادعي
َّ
أن طريقاه لاان يكاون ريبااا مان البياات الاالي يقصاده وأنااه متوجاه صااوب بساااتين

"الخزاعل" بمحالاز النهر ولن ينعطف يمينا صوب بيوت الموظفين؟!

الرجاال الكاّايس والوجااه السام  ،والمالما الوديعااة ،هاي مااا بااددت انفعا ر
ااالت

غضا اب ش اارعت تتوال ااد ف ااي ال ااروح وجعلت ااه يتلق ااى الص ااحون؛ ااائال بمساااحة
االحترام :حاضر.

وكلمة "حاضر" أثارت في نفسه رغوزَ نشورز ،وخلقات حالاة ارتيااح ،للاك َّ
أن

اك ع ا االرك؛ وبي ا اادك
دخول ا ااه ش ا ااارع بي ا اات القائمق ا ااام س ا اايكون ب ا ااال خش ا ااية (..فل ا ا َ
المستمسكات).
ما أن وضع أولاى الخطاوات فاي الشاارع وبعا

النظار إلاى البياوت وصاار

يق اايس مساااافة تك ااون به ااا دماااه عل ااى مقرباااة مااان ب اااب وهيباااة وحفّاااز الع ااين
الكتشاااف بياات أبااي بهجاات وأرسااته عليااه حتااى انبثقاات فكارز توالاادت ماان كهااف
الدهال .ال العقل المحتدم :نفّل وال تتردد.
سااار حااامال الصااحون ،وباادال ماان أن يقااف عنااد عتبااة بياات أبااي بهج اات
ويط اارق الب اااب واص اال الس ااير حت ااى أدرك ب اااب عب ااد الكا اريم ش ااوكت فتو ااف.

طر ه! ..صبي في الخامساة هاو الالي فات البااب ،و اال :ماالا ترياد؟ وصاوت
فتاز هو اللي تناهى من داخل البيت يستفهمَ :من؟!َ ..من تكلًم يا نامق؟
التااي أظهرهااا باااب الصااالة وأخرجهااا إلااى الفنااال الغااارق فااي خث ارز رطيبااة
ات للحظااة وراح يحا ّادق فااي مااا ياارّ كااان وجااه
كاناات وهيبااة! ..الوجااه الاالي بها َ
البهَاات والاالهول كانتااا شاافتا وهيبااة! ..أمااا
وهيبااه! ..الشاافتان اللتااان انفرجتااا ماان َ
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القلااب الاالي طفااق يخفااق كعصاافور ويطاارق الضاالوع فقلا ه
اب جعفاار!! ..والكفّااان
اللتااان غاادتا ترتعشااان وتكااادان تسا هاقطان الصااحون فكفّااا جعفاار ..والاالي ااال "

أماا التاي
مساكم اهلل بالخير " فمه .واللي لم يرد وبقي
ّ
ّ
مترددا كاان فام وهيباةّ ..
اهم وهيباة؛ وهاي التاي بادرتاه
ظهرت من خلاف وهيباة وشارعت تاتمالّه باهتماام ف ّ
بسؤال:

 -مالا تريد ،يا ولدي؟

 -ظنن اات أن ه االا بي اات أب ااي بهج اات ..كن اات ف ااي طريق ااي عن اادما كلّفتن ااي

العجوز التي اسمها أم ناطق بييصالها إليهم .يبدو أني أخطهت البيت فعل ار.
 ال عليك ..سنتولى نحن إيصالها ..هاتها.استدارت ،متوجهة إلى وهيبة:
 -خلي منه الصحون ،يا ابنتي.

تقاادمت وهيبااة لتتساالمها .وفااي حركا هاة التس الّم والتسااليم كاناات اكااف االثنااين
تتماس ،فيحس جعفر بح اررهز أصابعها وتحاس هاي بارتعاا أصاابعه .اصاطاد
ابتساامة خفياة مان وساط ألااق العيناين ،وانفرجات الشافتان فقطاف ورود معرفتهااا
به ،وسؤال أمها:

القما
 أليس َأنت ّ
 -نعم ،صحي !

اللي ابتعنا منه ما

الكريشة؟

كان الساؤال بمثاباة رصايد فارح ّادم لجعفار سارور أنهاا األخارّ لام تجهلاه،
ر
بهجنحة من هنال.
جاب طر ات الروح
وكان جوابه
عصفور جلل َ
َ
تلااك الليلااة كاناات انعطاف اةٌ كبي ارز ومااؤثرز فااي مسااار حياتااه العاطفيااة .أدرك
أمه ااا ل اام تك اان بالمتعالي ااة .تل ااك
عن اادها أن ااه مقب ااول م اان ب اال وهيب ااة؛ ونظا ارات ّ
اعور َّ
أن هاؤالل الناااس الاالين لهاام الحظااوز
النظارات زرعاات فااي أعماااق جعفاار شا َ
الكبا اارّ لا اادّ ال ا اوالز العثما ااانيين ال يختلفا ااون عا اان أها اال المدينا ااة ،و َّ
أن مالبا ااس

كهفندية :سترز وبنطلون وكشيدز أو فينة هاي ماا يميازهم عان
عصرية يرتدونها
ّ
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الناس هناا ..النااس هناا يلبساون الصااية والعباالز ويعتمارون الكوفياة و ه
العقاال.

نساااؤهم يلبساان العبااالات الملسااال الناعم ااة ويضااعن علااى وجا َّ
اوههن " بوشا اّية"
شفاّفة تحجب عن الناظر مشاهدز مالم الوجه و سماته بينما نساال المديناة:

اين وجا ااوههن
أمه ااات وأخا اوات وبن ااات يتس ااترن بعب ااالات صاااوفية خشااانة ويخفاا َ
بطا ه
ارف العبااالز عاان المااارز فااي الطر ااات أو حااين يقاادم إلاايهم ازئاار فااال تظهاار
ارن بهااا .أمااا حساان الخلااق والدماثااة والوداعااة فوج اادها
سااوّ عااين واحاادز ينظا َ
جعفاار صاافات يتحلااى بهااا الجانب ااان؛ ومااا االخااتالف إال فااي كااونهم متعلمااين
يحس اانون مه ااارات القا ارالز والكتاب ااة صوادارز الش ااؤون الحكومي ااة ف ااي ح ااين يجه اال

اغلااب سااكان المدينااة هااله المهااارات( .يرمااي جعفاار تبعااات للااك علااى فتاااوّ

يصاادرها رجااال دياان متاازمتين تاادفع إلااى كارره العثماانيين الاالين ال يجعلااون عليااا

ولي اا علاايهم ووجااوب عاادم الااتعلم عنااد مؤسسااات الدولااة كونهااا مؤسسااات غياار
ّ
دينيااة مااا ولّااد أجياااال تخااوو فااي َعمااى الجهاال وتتعثاار فااي مهاااوي الظااالم،
يضاااف لهااا مااا لاادّ العثمااانيين ماان بغااو يقلفون اه علااى الناااس ألنهاام شاايعة

موالون إليران).
اديا
فااي اليااوم التااالي صااار جعفاار ي ادخل حاوا ار مااع الاانفس فااي أن يكااون أفنا ّ

فيصب هندامه القادم القميم والسترز والبنطلون ،ومعهما يعتمر الفينة ويلابس
الحلال الجلدي الالمع متخليا عن العقال والكوفية والصاية والنعاال ؟( ..ولكان
ه اال أس ااتطيع لل ااك؟ أال يغ اادو التغيي اار مث ااار ض ااحك وس ااخرية وازدرال ل اادّ
الناس؟ ..أليس ترك تقاليد وأعراف اآلبال واألجداد من نافلة اإلسالز إليهم؟)..

طرح األمر علاى أبياه فجاال الارد" :مان يرتادي مالباس العصاملية ال باد أن

يكون منهم! ..ومان يبغاي التمثّال بهام ال ب َّاد أن يحصاد ردود فعال المساتهجنين
ات شاابا فاي مقتبال
"أنت ما زل َ
أمه فكان جوابهاَ :
الرافضين له! " .واستفهم ر َ
أي ّ
تتحماال نظ ارات ال تتقباال مثاال هكاالا مظهاار يحصاال ماان باال
العماار وال أظنااك ّ

أنت بينهم؟"
أبنائها الصغار ..كيف ستصرف األيام حين تفشل و َ
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َّ
دفع ااه
كلماااتهم ال ااودودز المداف ااة بااالعطف و ّ
التمن ااي ل ااه بالصااال أث اارت ،م ااا َ
فهمااا أن يبقااي
لمراجعااة العاازم ،والتري ا لاايال حتااى يرسااو علااى ا ار رر نهااائيّ .

هندامااه ويساااير الناااس فااي ط اراز هناادامهم أو أن يصا َّار علااى التغيياار فيتخلّااى
عن التقليد متقبهال التجديد.
صااار يسااتيقظ صااباحا فيرتاادي الصاااية والعقااال والكوفيااة ويقااف أمااام المارآز
فيشا اااهد شا ااابا ال تحلا ااو لا ااه ها االه المالبا ااس فلما ااالا ال يجا اارب لا اابس المالبا ااس

األخرّ (.فلتجرب خلع هله المالبس ولترتادي المالباس الحضارية " اال الالي
في المرآز ،مضيفا بعزم الشجعان" :ال تتردد ..نفًل ما انبثق في ر ه
أسك ،وتجاوز
عقاادزَ الخشااية ماان اآلخ ارين!") .فااي خضاام التحاااور الااداخلي وتاادارس المو ااف
علااى أرضااية الموضااوعية وجااد جعفاار فااي كالمااه تطرفااا صوان كااان علااى حا ٍّ
اق؛

فآثر اتخال لحظات رَار تطبيق الفكرز خطوز فخطوز.
صااباح اليااوم التااالي خاارم مرتااديا الصاااية والكوفيااة ومتخليااا عاان العقااال.

طع األز ة ودخل السوق .ألقى التحية علاى جي ارناه أصاحاب الادكاكين وجااله

الاارد ترحيبااا .فاات الاادكان ودخاال فااي غمااار العماال ولاام يجااد مااا يشااير إلااى َّ
أن

أحاادا انتبااه لفعلااه .وفااي المحاال خلااع الكوفيااة وبقااي حاساار ال ارأس يتعاماال مااع
ر
عرف سائد.
مشترين لم يجدوا ما يشير لتغير مظهره وتجاوزه على
صرف بضعةَ ر
أيام يعتمد هكلا مظهر .وفي ظهيرز يوم خفتت فيهاا حركاة

المتبضعين وجد نفسه يخطو ويقف عند محل داود زلخا يسهله عن ثمن للاك
القميم ،وأيضا البنطلون ..تلك الفينة ،وللك الحلال .أبتاع ماا ياتالئم ولو اه،

ممنيا النفس بالمظهر اللي يرضي وهيبة وربما يبهرها.
ّ
ه
بالدهشة د حد فاي عيناي أالم أوال وهاي تبصاره
وكان االنبهار المسبوق
الاادار أفنااديا بكاماال المظهاار .يضاارب بقدمااه علااى بالطااات

يترجاال فااي حااو
ّ
الفخار األرضية كما لو كان موظفا "عصمليا" يجيد إثارز اإلعجاب في عيني
اآلخرين فيما أبدّ أباه ابتهاجه وطف السرور فاي عينياه ناسايا كالماا تحاليريا
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اله عن احتمال توالد نظرز الناس السلبية نحوه ،مبديا أمنية أن يكون يوماا ماا
أفنااديا حقّااا ويعماال لاادّ األتاراك ،فيخاطبااه جعفاار مضاايفا" :وحتااى مااع االنكليااز
إن جالواَ ..لم ال ،يا أبي؟

مرت؟!
كم من األيام ّ

()5

وكم من عنف اللحظات هادأت وتاوارت؟ وكام كاان عظام الت ارجاع واإل ادام،

أو اإل اادام والت ارجااع ااد لوّ شاايئا فهشاايال فوجااد جعفاار نفسااه ياادخل وا ااع حياااز

يوميااة تنساايه مظه اره القااديم ،وترساايه علااى مرفااه ملاابس جديااد يعنااي الحداثااة،
ااوز الكثياار ماان عيااون أ ارنااه ماان َسااكنة الز اااق
ويشااير إلااى
التحضاار .لقااد تجا َ
ّ
وهااي تطفا بااهموام السااخرية ،وأغلااق مساامعيه عاان عديا هاد التجاااوزات تلقااي بهااا

إما غيظا أو حسدا .وشاكر بشايل مان االمتناان ك َّال َمان أبادّ
األفواه الرافضة ّ
إعجاب ااا وأظه اار دهش ااة لش ااجاعته ف ااي اتخ ااال القا ارار وتنفي االه؛ كم ااا نظ اار بع ااين
االعت ازاز ألبيااه وهااو ياارد كلمااات اسااتهجان الكبااار ويصااد غضاابهم علااى فعلااه

أمااه تنثاار الزها َاو ماان عينيهااا وتاارّ فيااه االباان المرتجااى .وكااان ماان
مثلمااا رأّ ّ
ودهاا صواعجابهاا وحبهاا إلاى منطقاة
مبررات هلا التوجه رضاا وهيباة وأمنياة ج ّار ّ
ظااه آمااال أن يسااتيقظ فينطلااق بكاال جموحا هاه لتحقيااق مراداتااه .بقااي أن ينتظاار
حّ

يوم ااا تق ااف في ااه وهيب ااة أمام ااه ،أو ينتص ااب ه ااو بالته ااا ..مت ااى يط اال اله ااالل

الس ا ااماوي؛ وتتق ا اادم مالئك ا ااة الجن ا ااان؟ ..مت ا ااى يح ا ااين اآلن الك ا ااامن ف ا ااي ل ا ااب
يضمه إلى دفائن لكرياته السعيدز؟ هال سايفوه
المجهول ،ويغدو الغيب حاض ار ّ
بتراكماات مشااعره ويساكب غياوم الحناين علاى سااحات تقبهلهاا ه
ورضااها؟ ..هال
سيجمع شالالت اللؤلؤ وهي تنهال من فرط إعجابها؟ ..هل..؟ متى؟ وكيف؟

وعمت رائحة القرنفال فاي الفضاال:
وكان إن تدفق الورد على فنال السوقّ ،
تلااك اللحظااات الخريفي ااة الطرّي اة ،ولل ااك األل ااق المتس االل م اان وديااان البه ااال..
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هتااف القلااب المتقلًااب علااى لظااى االنتظااار :مااا هاالا الهجااوم الكاس ا لف ارشااات
الج االل؟ ولم ااالا انبعث اات الخفق ااات بهك االا مباغت ااة ل اام ت اات ل ااي ت اادارك المش ااهد؟
َّ
العصاف مان
وكيف تدع لعيني اغتراف إعصار الحضور فيسبب لي كال هالا َ
القل ه
المضمخة باالرتعا ؟
ق المداف بالشوق ،والفرحة
َّ
كان ا اات ه ا ااي! ..ه ا ااي! وهيب ا ااة ..تتق ا اادم فينف ا اارم الس ا ااوق وتتّس ا ااع مس ا اااحته،

وتتضااالل األصاوات ،ثاام تصاامت ،ويغيااب الناااس ويتالشااون فااال تبقااى إال هااي

أمهااا تخط اوان علااى إيقاااع االسااتقبال العاالب ،والبهجااة المتراغيااة .تو فااا عنااد
وّ
دكااان هنااا! وتحركااا إلااى دكا ر
اان هناااك .ولاام يرساايا الرسااو الطوياال إال عنااد عتبااة
محلّااه ..ابتس ااامتان متش ااابهتان وتحيت ااان منغمت ااان ،وموج ااات ود تق اااطرت م اان
الوجهين المتهنقين العلبين .بادتا إزاله كماا لاو كانتاا بعم رار واحاد( .إياه جعفار..

هااي اآلن أمامااك بكاال ربيعهااا النضاار ،وصاافال ساامائها الباااهرز ،وألااق عينيهااا

البحا اريين ..انث اار أمامه ااا عظ اام ش ااو ك ،وعم اايم لهفت ااك ،واف اات مس ااارب القل ااب
لتتجول فيه)
جديد ما عنده ،وجميل ما ناوّ عرضاه الحقاا .تركهماا يتيهاان
نثر أمامهما
َ
الوق ،والمقارناة ،واالختياار وراح يحلّاق فاي بهاال وجاه
في تواليات األسائلة ،والت ّ

وهيبااة ،ويعااوم فااي فضااال دواخلهااا .تخيلهااا ترمااي العب االز وتخلااع الخمااار ماان
وجهها ااا  .حسا اابها تما ااد كفّا ااا للسا ااالم واالنطا ااالق .غا اااب محلقا ااا فا ااي سا ااماوات
مما يريدان ،وشجَّعهما على أخل ماا
السعادات المطلقة ..تركهما يختاران أكثر ّ

يمكاان أن يبتاعاااه بعااد أن يضااف ار ب ارأي معا َّ
اارفهن ماان النسااال الجااارات ،نسااال
الموظفين الالتي ال َّ
بد َّ
تبادلن اآلرال واأللواق في االختيار ..ا ترح:
أنهن ي َ
غبن ،وسا ااآتيكم إلا ااى البيااات غا اادا صا ااباحا السا ااترجاع ما ااا
 -احمل اان ما ااا تا اار َ

تستثنين شراله.

راق لااألم اال ت اراح ،وتاادفقت السااعادز والشااوق فااي نظ ارات وهيبااة  .اكتشاافها
مصرز على تطبيقها.
تستحسن الفكرز،
َّ
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تلااك األيااام كاناات األخبااار تتاوارد ماان جنا ه
اوب الاابالد تحكااي عاان تااال ياادور
على مشارف البصرز بين القوات االنكليزية الغازية ،والقاوات التركياة المدافعاة.
اار بالساماوز يشاير إلاى ه ه
اول ماا يمتلكاه االنكلياز مان أسالحة
وكان َمن يجيل م ّا
ادافع ،وطااائرات ،وبن ااادق ،وتمااوين سا اريع ،وتنظاايم عسااكري ح ااالق،
حديثااة :ما َ

وبنااال جبهااات تاليااة متقنااة تناازل باااألتراك فتكااا مطيحااة بهيبااة الساالطنة عباار
الجمااوع الحاشاادز المتهاويااة فااي شااباك األساار لليلااة ،خاويااة ،مهانااة ،فااي حااين

االجن ه
يقصا ااون كيا ااف أن األت ا اراك صا اااروا يسا ااتعينون با ا ً
فينزلا ااون
يا ااهتي آخا اارون ّ
باااإلنكليز بعث ارز و ااتال ،وليساات سااوّ أيااام حتااى يعلاان النصاار علااى الكااافرين.
أن ه االه األخب ااار س اارعان َم اان ي ااهتي ليكا ا ًلبها ااائال :أن االنكلي ااز تركا اوا
غي اار ّ
البص ارزَ ورالهاام بعاادما أسااقطوها به ا ًل الخسااائر ،و َّ
أن المجاهاادين القااادمين ماان
الممنين أنفسهم بالنصر على األعدال اعتمادا علاى ار
مختلف مدن العراق،
ّ
األولي ااال ب اااتوا َش اال ار َم اال ار أم ااام ص ااعود المنتصا ارين ..المنتص اارون يتق ا ّادمون

باتجاه لوال المنتفك  /الناصرية وصوال إلى بغداد ،غايتهم ومبتغاهم.
ر
أمهااا ممااا يح ااد أو
لاام يشاااهد جعفاار مفااردات خشااية عل ااى وجااه وهيبااة و ّ
سيحد للك َّ
أن الموظفين يرون أنفسهم بعيدين عن ما يحصال أو سيحصال؛
إل هاام أدوات تس ا ّاير أم ااور الن اااس ال غي اار ،لكا َّان خ ااوفَهم م اان احتم ااال ارتك اااب
ممان يعتقادون أن كال موظاف هاو عثمااني
بعو المتهاورين مان أبناال المديناة ّ

متناس ااخ ،يمث اال الج ااور واالض ااطهاد واالس ااتحوال .ك ااان ائمق ااام الس ااماوز ي اادخل
وم اان َّ
أن ش اايخي الغرب ااي
بمعيت ااه ،مش ااي ار إل ااى ّ
الطمهنين ااة إل ااى دواخ اال أتباع ااه َ
والشار ي إلااى جانباه وهمااا يلتقياناه يوميااا فاي بيتااه ويعرضاان االسااتعداد للحفاااظ
علاى امان المديناة؛ كماا َّ
أن والل العشاائر ساايكون إلاى جانباه ،منطلقاا مان أنهاام

يؤتمرون بهمر المرجعية الدينية في النجف وهله تقف جها ار إلى جاناب الدولاة
العثمانية رافعة راية اإلسالم.
م ااا أن اس ااتدا ار حت ااى طف ااق يش ا ّايعهما ب ااالود ،والقل ااب يك ا ّادس مالما ا وهيب ااة
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وتعابيرهااا .تمثلاات لااه صااورز تعبيريااة تفصاا عاان جاالل وانش اراح ..تع ااابير ال
يمكن للدواخل أن تخطىل تفسيرهاّ ..إنه الحب ينضا مان عينيهاا الحاوراوين،
المودز رسائل تبثّها صيرز خاطفة مان حاد تيها المتاهلقتين .هالا يعناي َّ
أن الارد
و ّ

ال َّ
بد منه ..ولكن كيف؟!..

تلك الليلة وعلى ضول الفانوس الشحي كاان رأس القلام يانغمس فاي جاوف
ر
عصاارز اللهفاة ،ماا يلبا
المحبرز ليفايو عباارات متهافتاة تساكب باين حروفهاا ّ
أن ً
التحياات ،ويسابك
يمزق الور ة راميا بها إلاى زاوي هاة اإلهماال ،ليعياد صاياغة
ّ

جمي اال العب ااارات .ول اام يخ اارم تل ااك الليل ااة إال عل ااى رك اان الغرف ااة تتك ا َّادس في ااه
األوراق المدعوكة بحيا

أدهشات األم وأغر تهاا فاي اساتفهام السابب والجادوّ،

وحصاايلة سااطرين أعاااد رالتهم ااا عش ارات الما ارات حتااى حفظهمااا(( :عزيزتااي
أماك ثام تقفاان أماامي
وهيبة ..كم كاان حجام ساعادتي وأناا أشااهدك تتاوجهين و ّ
بكاال بهائكمااا ..لقااد تمنياات أن أرساامك .ارساام وجه ااك المفعاام بااالنور ..لكننااي
سهرسم هك حتما؟
وهيبة! كنت انتظر تلك اللحظة التي اعتبرها ميالد فرح دائم لي؟ ..و ه
أنت!

كيف تشعرين؟))..

************

خب ا اار انتص ا ااارات االنكلي ا ااز اس ا ااتحال حقيق ا ااة ص ا ااارخة ال يحجبه ا ااا غرب ا ااال

اإلشاااعات الملفَّقااة وال أ اوال يبثّهااا عمااالل تركيااا ماان َّ
أن جيااو

الجاان تحااارب

ادد المو اف
مع جي اإلسالم .صارت أصوات المدافع الهاادرز خي َار جاواب يح ّ
جليااا ويفصاا عاان أسا ر
بالشااده
ائلة كاناات تتااردد علااى ألساانة الناااس المهسااورين َ
ثمااة
والمشوشااين بالاالهول( :أحقّااا ينتصاار األت اراك علااى االنكليااز؟!) ..و (هاال ّ
جا اان يحا اااربون فا ااي صا اافوفهم حقّا ااا؟!) ..و (ها اال فعا ااال صا ااار " غليا ااوم "(*)

مسالما؟!) ..إلا حاد

للااك مؤ ّكادا فاان اريااة اإلساالم ساتبقى مرفرفااة  ..هالا مااا

ورديااة متراغيااة .بفضاال
كااان المنتفعااون ماان األت اراك يشاايعونه ارساامين أحالمااا ّ
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السلطان في األستانة وحكمته ودهائه سيدخل اإلسالم أوربا منتصا ار ..سايعيد
أرضا ضاعت في األندلس ومفااتي حضاارز إساالمية سالَّمها عباد اهلل الصاغير
على طبق من خنوع للنصارّ األعدال ..سينتشر انتشا ار فااعال يجعال شاعوب

األرو تعتناق ديان اهلل وعناادها سايجعل اهلل األرو جنااة ماا بعاادها جناة للااك
ر
أن جميع البشر سيغدون مسلمين و َّ
شيل عند اهلل اإلسالم.
أن أحب
اااااااااااااا
(*) يت االكر جعف اار حس اان درج ااال أن ألماني ااا طفق اات من اال دخوله ااا الح اارب عل ااى االنكلي ااز
والفرنساايين اسااتمالة الدولااة العثمانيااة إلااى جانبهااا – واسااتمالة العثمااانيين يعنااي و ااوف
المساالمين معهااا .ولمااا كااان ( )70مليااون مساالم فااي الهنااد ،و( )16مليااون فااي مصاار
والس اودان ،و( )20ف ااي بااا ي أفريقي ااا ،وك اال ه اؤالل ف ااي مسااتعمرات يحكمه ااا االنكلي ااز
إضافة إلى ( )20مليون مسالم فاي روسايا .وهاي دولاة تحاارب ألمانياا – هاله األعاداد
الها ااادرز ما اان المسا االمين يمكا اان أن تطا ااي بهيبا ااة انكلت ا ا ار بتا اادمير ا تصا ااادها وعر لا ااة
مشاريعها الحربية .ولما كاان المسالمون يرزحاون تحات وطاهز الجهال والخ ارفاة وانعادام
التحليل الموضوعي لألحدا  ،والضاعف السياساي ،ومغلاوب علاى أمارهم فقاد انطلات
عليهم إشاعة َّ
أشهر إسالمه فهصب اسامه (الحاام غلياوم).
أن (غليوم) يصر روسيا َ
باال اسااتبدل اساامه فغاادا (محمااد ولاايم) ،و َّ
أن الشااعب األلماااني حاالا حاالو يصاره فااهعلن
مسلما.
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كانت طر ات جعفر على باب عباد الكاريم شاوكت فاي الياوم التاالي لهاا ماا
يبررها ..و وفه منتظ ار َم َ ن يوارب الباب ينتفاي عناه الوجال .ال وجاود للخشاية
أن ال يحقق انتصاره على القدر فيخفق في إيصال ماا
تلك اللحظة وال هاجس ْ
كتب إليها.

لم تفاجه بالور ة المطوياة كفتيلاة فاانوس صاغيرز ،ولام يشاعر بارتيااح كماا
ات ووهيباة وجهاا لوجاه فاي
هو ارتياح مشاهدتها تبتسم له وهي تتسلّمها ..ها أن َ
فضااال الحديقااة بااين انشااغاالت عصااافير تتطاااير بااين األغصااان ،وصااغار هاام
أخوتهااا منهمكااون بنشااوز تغااد ها علاايهم األرجوحااة المتدليااة ماان غصاان شااجرز
ر
ً
منسقة  ..ال لها َهمسا:
كالبتوس متين تحلق في الهوال بحركة ارتدادية ّ
ات التااي أحيانااا تااهتين عصا ار وتجلسااين عنااد النهاار مااع صا ر
 مؤكاادا أنا هاديقة
لك؟

عيناها المتوهجتان فرحا سبقت دهشة السؤال المنسكب من بين الشفتين:
 -كيف عرفت؟!

 أراك ماان صااوبهنا ..لبااي ياادفعني إلااى غلااق المحاال والتوجااه إل اى النهاارألبصرك.

وكمااا لااو كاناات تبغااي تهكيااد حضااورها اليااومي كموعا راد ااادم بينهمااا ارحاات

تقول:
 -نعم كل يوم سهكون هناك.
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()6

يومية ولكن عن بعد..
صارت لقالاتهما ّ
هااي فااي ضا ه
افة النهاار البعياادز وهااو هنااا فااي هاالا الصااوب الكبياار ..تجلااس
وصااديقة أو صااديقتان لهااا ماان جاراتهااا يجلساان جاوار مااال النهاار ،وفااي أو ااات
اعلن الشااموع علااى طعا راة خشاابية يتركنهااا فااي انساايابية مااال
غااروب الخماايس يشا َ
النهر يهخل بها جنوبا سعيا لمارراد ر مطلاوب أو أمنياة لتحقياق رغباة؛ هال كانات
رغبتها أن يقترنا سوية ليعيشا حياز حب ال ينتهي؟
كان عبور الجسر باتجاه صوب القشلة ال يبدو غريبا.

يهخله الدرب أماما عبر سوق انتشرت على جانبياه دكااكين وأباواب بياوت

وتياترو وكنيس يهودي وحركة ناس عادية خالل النهار – وصباحا على وجاه
الد ّا ااة – السا اايما و ّأنا ااه الفا اام الا االي يسا ااتقبل ال ا اريفيين القا ااادمين ما اان التجمعا ااات
العشااائرية التااي تحتاارف الز ارعااة ماان الجانااب الشاامالي للسااماوز .لكا َّان الغريااب
حااين تتَّجااه إليااه عصا ار حيا الحركاةَ علااى ا لًهااا ،والمتسااو ون الريفيااون عااادوا
وماان تجااده هناااك ماان ساااكني
إلااى اراهم ولاام يبااق فيااه سااوّ أهاال الصااوبَ .
لمهم رة صيرز استدعته ضارورز .أماا األكثار غ ارباة فهاو
الصوب الكبير فلاهب ّ

اتّجاهاك شااماال حالمااا تعباار الجساار وفااي و اات مااا بعااد الظهيارز .فااللك ال يباارر
التوجااه إلااى الحاميااة التركيااة
لااك القاادوم بحجااة مراجعااة القائمقااام فااي بيتااه أو
ّ
المتّخلز مو عا خلاف بياوت الماوظفين .مان هناا يصاب الشاارع المحاالي للنهار

واآلخر المنعطف يمينا شبه محظور على الغربال من غير أهله .فعلى جانبي
الشارع ليس غير بيوت الموظفين يظهر واضاحا بيات القائمقاام يقاف عناد باباه
عنصاار ماان الجندرمااة كح ارسااة أو بمثاب ااة مخباار للقائمقااام حااين يراجعااه أح ا ٌاد
لطارّل .ومان يمار للاك األثناال يثيار االنتبااه إل يجاد نفساه وحيادا فاي درب ال

يخاارم ساااكنيه كثيا ار .نااا

جعفاار كاال هااله األمااور وهااو يتَّخاال ماان كتلااة حجاار

مرمرية محالية للنهر مكانا للجلوس.
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النهر على ه
بعد أ دام ،ووهيبة على مرمى نهر تجلس هناك ماع رفيق راة لهاا،
والو ت يدنو من لحظات الغروب ..جعفر يجلس صارفا ما يربو على الساعة

جالسااا .يتهماال لبااا يخفااق هناااك ويتحسااس لبااا يضااُّ هنااا .يناشااد المااال أن

ينحسر ليضًئل لهما مسافة التباعد ويجعلهما أكثر ربا .بل ف ّكار :لاو لام يكان
أحدثها بما أريد وأسامع منهاا
هلا النهر موجودا لكنت اآلن أجلس إلى جوارههاّ .

ما تفوه؟

لحظات الغاروب أثاارت فياه الشاجن ..ساي ٌل مان أسائلة تتهافات فاي الارأس
عنااى .راح الشاااب الولهااه يرمااي بالالئمااة علااى مجتما راع
تضاارب جاادار القلااب الم ّ

وأعر ر
اف وأ ر
ادار تسااهم فاي حرمانهماا مان لقاال يرتضايانه لهماا ويتمنااه فيحرماا
بعاادا فرضااا! " ..هاال أتخاال الق ارار الاالي لاان يقنهااع أحاادا حتااى لااو
منااه س ا ار ،وي َ
نثااارت جب اااال م اان المب ااررات؟! أن انها ااو اآلن وأس االك الطرياااق إليهاااا ،عااااب ار
تتبا ااع األنظا ااار ،وال نا ااار االسا ااتنكار؟!..
الجسا اار ومنتصا اابا أمامها ااا؛ ال أخشا ااى ّ
أيكااون للااك ماان صااالحي فااهحقق فيااه مبتغاااي؟!..أال يكااون هاالا فع ا َل جنااون،

وفقدان كنز؟".
وضياع أمنية،
َ
َ
يهم بالنهوو..
ال! ..ال!..

في تلك اللحظة الفالتة من بقايا النهار والسا طة من ً
كف المغيب هطلت

دمعتااان ثقيلتااان ماان عينيااه ..سااقطتا علااى رمااال الشاااطيل وهااو يبصاار وهيبااة
تانهو مان هنااك وتساتحيل هاي ورفيقتهااا شابحين يخطاوان فيغر اان فاي ظااالل
عتمة تلقفتها البساتين الكثيفة المحيطة ببيوت الموظفين ..ويتواريان.
***********

كا اام ما اان األي ا ااام ما ا ّارت ك ا ااان فيها ااا العق ا اال يفا اارو س ا اايطرتَه علا ااى خميل ا ا هاة
العاطف ااة؟ ..كا اام ما اان الها اواجس واالنفعا اااالت تبا ااارت ك ااي تصا اال تخا ااوم ال ا ارأي
األخياار؟ ..كاام هااي الما َّارات التااي يتاوارّ فيهااا القلااب مخلًفااا دواخلااه تتلظااى لاائال
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اك فااي نا ر
ادم وجاازع؟ َماان ينقاالك ماان هاالا الهااول الاالي وصاال
ك ويتركا َ
يطااي بهيبتا َ
حااد الشااعور با َّ
اهن الحااال ال يجااب أن يبقااى هكاالا؟ َماان يضاامن بقااال وهيبااة فااي
االحتاراق اليااومي تتلظّااى بساااعاته فااال يجعلهااا تقاار أنهااا عال ااة حااب ميتااة فااي

مهاادها وفاشاالة ال بار ااة أماال فااي تواصاالها؟ هااي ابنااة الموظااف المرمااوق وأناات
اباان بااائع القمااا المتواضااع! هاالا الهاام الجديااد الاالي يتمثَّاال جاادا ار اجتماعيااا
دفنتماااه أنتمااا االثنااان ولاام ترغبااا فااي إثارتااه .أنتمااا أدرّ ّأنااه سااينبثق يومااا ليها َّاد

صرو َح تعلقكما الروحي وأيامكماا الوردياة ..هاله األسائلة وغيرهاا دفعات بجعفار
أمر الساير إلاى حيا كانات وهيباة تجلاس
إلى أن يتحرك يوما فيعطي للخطى َ

وح اادها عن ااد النه اار .يخط ااو ب ااال ارتب اااك وال خش ااية مستش ااع ار ّأنه ااا م ااا جلس اات

بمفردها إال لكونهها دعوز له أن يحضر فيلتقيا على انفراد.

رأته من مكانها يتحرك في الشارع الموازي للنهر متَّجها إلى الجسر .يعباره

فيكون في صوبهم يترَّجل على أرضية الطريق الماؤدي إليهاا .يبصارها تانهو
من َمجلسها المحاالي للماال لتتّخال مكاناا ظلايال باين شاجرتي كاالبتوس يحجبهاا
عاان األعااين .حااين أبصارته يتقا َّادم ويغاادو ريبااا منهااا ابتساامت ..أومااهت لااه أن
يقترب ضمانا لالختفال.

هربت مؤشرات الصدقَّ ،
وتقدمت لحظات الدهشة .تالشت أشرعة الخاوف

وبانت مرافىل الطمهنينة  .انبثقت األسئلة تتهافت على نواصي الاروح " :هال
أنا حقا مع وهيبة ،وبانفراد؟ هال َمان أ اف أمامهاا هاي ،هاي؟! ..هال َمان تقاف
أمامي الهالة النورانية الباهرز التي أبصرها كل يوم من بعياد فتساتحيل فض َ
اال َ
ر
حلم ر
علب ودنى مفعمة بالروال؟!
َّ
فدفع لها بالروح ..عاجلته بالشغف ،فهرداها باللهفة:
مدت له كفّاَ ،
 وهيبة! هأنت جنتي التي في هله المدينة ،وناري اللي في القلب!
 جعفر! يا منيتي في دنياي ،ويومي اللي أعي . -آآآآآآآ وهيبة!
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 -آآآآآآآآآآآ جعفر!

أن القادر معهماا ،و َّ
َمن يصدق أنهماا يلتقياان؟ ومان يقاول َّ
أن بواعا َ ادوم
ه
جموحها لتكون بصفّهما؟!
الحظ تترالّ بكل
كان لقال خطفته يد الحظً من ً
كف القدر!
كان نو ار ت َّ
جلرت فيه كل بواطن النجوم سافحة جلوتها إنارز لدرب لهفتهماا
َ
في ليل المجاهيل..
الت:

 ستكون هله الليلة اهنهَ رليلة في حياتي! لن أنم لئال تهرب من عيني!
ال:

اس تصا ه
 وأنااا سااهجعلها ليلاةَ عياادي األباادي! وعلااى عكا هاميمك سااهنام مبك ا ار
ه
بهكمل ااه فارح اال ب ااك إل ااى ج ا ه
ازر
النطل ااق ف ااي حل ا رام طوي اال ،طوي اال يهخا ال اللي ا َال
األمنيات المتحقّقة ألعي
 -آآآآآآآآآآآ جعفر!

صوا ه
ياك بال ر
حلر ،وال فراق!

 -آآآآآآآآآآآآآآآ وهيبة!

ال يدريان كيف نسيا عالما يحيطهما ..لم يدركا لمالا كاناا فاي عمايم شاو ر
ق

ارق بلااة مان شاافتين
جعلهماا ينسايان نفساايهما فيتمااس جساداهما ويااروح فماه يس َ
وجدتا في شجاعته رغبة لالستطالة ،فكانت بلة طويلة ختم فيهاا القادر حكاياةَ
حب عرفا صواّياه مبتداها ولم يادرك إال هاو منتهاهاا ..تلاك بلاة ساوف ال تتكارر
أبدا.
أن يحقًااق جعفاار ماارو ار ماان أمااام بياات وهيبااة يااومي االثنااين
وافتر ااا علااى ْ
والجمعااة ماان كاال أساابوع ..فااي و ا ر
ادداه عص ا ار حيا الشااارع آناالاك يعااُّ
ات حا ّ

بالحركة ،وحي

القائمقام يجلس فاي حديق هاة منزلاه يساتقبل زوا ار وماراجعين لهام

أعمال مستعجلة ،عندها ينتفي الشك من مرور أحد.
***********
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ضااحى احااد أيااام العش ارز الثالثااة ماان شااهر أيااار والعااام  1915كااان شاااكر
حسان يرابط في مقهى (عطيه) حامال في رأسه أخبا ار وجد فيهاا أهمياة ينبغاي
ّ
س ااكبها ف ااي مس ااامع ص ااديقيه وارد الس االمان ومزع اال العب اااس ..ك ااان ف ااي لهف ااةر
لحضااورهما .لهفااة ال يطيااق أن تمااوت فااي جوفااه .ساااعة الضااحى توشااك علااى
االنقضا ااال .ال أثا اار ل ا اوارد وال خطا ااى لمزعا اال .فا ااي العا ااادز كانا ااا يسا اابقانه فا ااي
الجلوس ،فما بالهما اليوم ..سهل عنهما عطيه لحظة َّدم له دح اليانسون فلم

يكن جواب الرجل غير اإلبهام ..وحاين كارر اساتفهاماته انفجار متساائال :ماالا
عندك يا شاكر ،ل؟ ..هال مان جدياد؟" ..كاان علاى وشاك أن يفاوه بماا يحتادم
في القلب وما يلوب على طرف اللسان عندما هدم وارد السلمان يح الخطاى
فقد لحظات هنائه بغيابه عن المقهى:
كهنه َ
 أتعبوني هؤالل العمال .تركت لهم حرية شرال الخضار وطلبت مانهم أنينقل اوا حصااتنا ماان اللحاام ويجهاازوا مااا اعتااادوا عليااه .حركااة القطااارات نشااطة.

تنقل الدرك والمتطوعين إلى الشعيبة .بيعناا تحسان هاله األياام .الحارب ادماة
و د تستمر .لللك أفكر بمال اجمعه لتفادي مجاعة د تحصل.

كاان وارد الساالمان يمتلاك كشااكا فاي محطااة طاار السااماوز يقا ًدم ماان خاللااه

أكااالت س اريعة ماان (الت ّكااه) و (الفشااافي ) و(الكباااب) للمسااافرين بالقطااارات
القادمااة ماان بغااداد والبص ارز والتااي تق ااف فااي السااماوز كمحطااة انطااالق لو اات

صا ااير ،لتنطلا ااق بعا اادها ما اان جديا ااد كا ا ّال إلا ااى وجهتا ااه ،فينا اازل الركا اااب لش ا ارال
السندويش ااات أو تناوله ااا و وف ااا عن ااد الكش ااك ح ااين يت ااهخر أح ااد القط ااارين ع اان

الوصااول ..طااا ار الركاااب يهتيااان بااو تين فااي اليااوم .ثمااة طاااران يصااالن فااي
منتصااف النهااار محملااين بالركاااب وآخ اران فااي منتصااف اللياال .لاالا تاارّ وارد
الساالمان يمتلااك ف ارغااا واسااعا ماان الو اات يص ارفه فااي المقهااى ومتابعااة أخبااار
الااوطن ..ك ااان وارد الساالمان ارئ ااا نهم ااا للصااحف القادم ااة ماان بغ ااداد ،وح ااين
يسامع بصاحيفة هناا أو هنااك ادماة مان لبناان أو ساوريا أو مصار يادفع ثاال
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إضااعاف سااعرها ماان اجاال رالتهااا .يق ا أر ،منطلقااا ماان أن مطالعااة مثاال هكاالا
صااحف يوسااع ماان معرفتااه ويجعلااه علااى علاام بمااا ياادور فااي تلااك البلاادان ومااا

يحصل.

الحسان في ألنه.
 اجلس يا وارد ،لدي خبر مهول ..همسّ
 ارتشف هوتك أوال.دفااع الساالمان سااائل القهااوز األسااود بعاادما العااب الفنجااان الاالي دمااه إليااه

عطية إلى فمه .تبعه عطية بفنجان آخر .ثم َّ
كف عن تقديم الثال

بيشارز من

السلمان عن اكتفائه.
 هل من جديد ..ل ما عندك. األتراك يتادهورون ..نطاق الحساان ..أماس ازرناي ابان خاالتي ادماا مانبغااداد وسااافر فجاار هاالا اليااوم إلااى البص ارز .أخبرنااي أن نااور الاادين بااك ال اوالي
الجديد علاى العاراق أعطيات لاه ياادز الجاي

كاللك .اناه النفيار العاام سايجعله

يفعاال مااا يشااال .أول شاايل ارتكبااه هااو إيقاااف إصاادار الصااحف ونفااي رؤسااال
تحريرها ..يعني أننا بعد يومين لان ن َار صاحف الصاباح والر ياب وصادّ بابال
والرياو وكللك َمجلتي لغة العرب والرياحين.
طا من مكانه.
 -كيف؟! ..هتف السلمان ،نا ّ

سري ال يجب أن يسمعه الجالسون..
 ال تصرل! ..هلا كالم ّمال على ألن السلمان ليسمعه:
 -األكثر من للك اصدر أم ار بنفي انستانس ماري الكرملي وعباد الحساين

األزري وداود صا االيوه إلا ااى األناضا ااول .الموصا اال سا ااتكون ما اان نصا اايب عبا ااد
اللطيف ثنيان صوابراهيم صال شكر.
 لكنك استثنيت صحيفة الزهور. لاان تغلااق ألن رئيس ااها محم ااد رشاايد الص اافار ماان رج اااالت الا اوالي ..أاليص

ول مزعل العباس أن هلا الرجل ال يمكن إال أن يكون عميال تركيا؟
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لهااب الس االمان ف ااي خياالت ااه بعي اادا ..خًي اال إلي ااه أن الت اارك ل اان يتركا اوا ه االا
الشااعب المبتلااى إال أرضااا بااال بشاار .أنهاام كااالجراد األكااول ،فاتااك وماااحق .لاان

يتخلوا عن ر
جور توارثاوه لساحق النااس هناا ..راح يتماتم " ماا هاله البلاوّ! ..ماا
هلا االنسحاق؟"
لاام يماار يومااان حتااى تناااهى إلااى المسااامع خباار تو ااف إصاادار الصااحف
صواشاعات تقول أن الوالي الجديد أمر بنفي مصدريها.

أخل مجيل جعفار لمشااهدز وهيباة يتكارر علاى موعاد اتفقاا علياه .يتباادالن

النظاارات واالبتس ااامات ..يعب اار الجس اار .تتلق ااف اادماه امتااداد الش ااارع وصا اوال

إليه ااا ..ي اره ااا منتظا ارز خل ااف الب اااب نص ااف المفت ااوح ..تتش اارب روح ااه بعبي ا هار
ه
روحها السحري ..تراه هاي فتتياه جالال ..تاومىل لاه " :أنات هناا! " مشايرز إلاى

لبههااا ..يرفااع كفَّااه فيضااع أصااابعه علااى صاادغيه .تعاارف هااي أنهااا فااي ال ارأس

تجول ،وعلى اللاكرز تطبع وجودها الحيي.

ما ارز أبصا اره القائمق ااام م اان كرس اايه ف ااي حديقت ااه آن ك ااان ب اااب بيت ااه مش اارعا
اال النظاار .وأخاارّ شاااهده وهااو عائااد ماان رؤيتهااا .ماار جعفاار ماان ه
أمامااه
فهطا َ

كهنه يتسالل َمن يكون .يترجم جعفر فضول الرجل
فهبصرهَّ ،
تفرس به باهتمام ّ
لمعرفته فيح الخطى لئال يثير شكوكه فيناال عقاباا ويفقاد أماال .وثالثاة تو اف
يتهماال للااك الفتااى الاالي يرتاادي السااترز والبنطلااون ويخطااو بحا ر
الال جلاادي لميااع.
لمحه جعفر يهم بييقافه ليرمي عليه ساؤال التعارف فمان

دمياه الساعة ،وجعال

يتحرك كما لو كان في مهماة عمال تتطلاب العجلاة .ورابعاة تجا أر جعفار بالادنو

اب فيه ااا اس ااتحالة مجيئ ااه ف ااي
م اان وهيب ااة فرم ااى أم ااام بيته ااا صاصا اةَ ورق كت ا َ
الموعااد م ااوع از الس اابب لمشاااهدز القائمق ااام ل ااه أكث اار ماان ما ارز ،طالب ااا أن يك ااون
لقاؤهما كما في السابق ،من بعيد ،عبر النهر وفي نفس الو ت.
تكررت اللقالات ،لكنهما لم يعودا يحسبانها الطريقة الفضلى للتواصال بعاد
ااق حبًهماا بخاتم تلاك
أن التقيا عان ارب وش َّام أحادهما أنفااس اآلخار وختماا ميث َ
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القبلة الروحية.
"نعم ..كان طلبا خار ا كالسهم طعنني في خاصرز تعلقي به " ارحات وهيباة

تتمااتم!" كيااف يطااالبني جعفاار أن نعااود لنلتقااي ماان بعيااد؟ ..وكيااف لنااا أن نعااود
تقدمنا كثي ار في مضمار حبنا؟"..
إلى الورال بعدما ّ

أن ياودا ت ه
"نعم ..طفق الجزع يراودني ،يا وهيبة ،شااع ار َّ
اول
حكام طوَهاا ح َ
معصا اامي روحينا ااا التا ااائقين للقا ااال األبا اادي .وشا ااعرت بعا ااد للا ااك بالولا ااه والولا ااع
المتفاا مين فااي نفساي برغبااة أن أصاارح أهلااي ،فلايس صااحيحا أن نبقاى نحاارق

مضارب الروح صمتا وسرّية وخشية".
َ
إنهال مسيرهز العلاب والقلق..
رر جعفر
َ
وصمم على إيقاف نزف األعماق!..

دم العشق والعلاب.
أعماق استمرت تهرق َ
امس النهااار بهكملااه تاالوي حم ارال
لحظااات الغااروب تهاادر تاركااة ورالهااا شا َ

ترسم محنة الشاب مؤججة أفكا ار شرعت تهخل لون الرماد وهو يعاود مان رؤياة
وهيب ااة و ااد ظه اارت وحي اادز عن ااد الض اافة البعي اادز ،حت ااى إلا أرت ااه وتهك اادت م اان
مش اااهدته ّإياه ااا ع ااادت راجع ااة إل ااى البي اات كيش ااارز إلث ااارز ه اااجس أنه ااا ليس اات
بارتياح تبدو به كل يوم بصحبة صديقتها.
أمااه .كاناات تعااد طعااام العشااال فااي زاويااة
دخاال البياات ،ومباشارز توجااه إلااى ّ
اتخلت منها مطبخا.
أطرحه عليك.

لدي حدي
_ أمي؛ َّ
ل اام تب ا هاد اهتمام ااا يس ااتحق م ااا ج ااال ليفش اايه عل ااى مس اامعها ،لكنه ااا اس ااتمرت
صاغية:
_ أريد أن أكمل نصف ديني ،يا أمي ..أريد أن أتزوم.
اسااتدارت تاركااة سااكينا كاناات تقطّااع بااه بصااال لتمزجااه مااع اللحاام المفااروم
أمامه ااا لعم اال وجب ااة كب اااب و ااد تهل ا َّال وجهه ااا ،وتنام اات با اواكير دهش ا راة وف اارح
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سكبتهما عيناها اللتان اتسعتا:
 بهجتي التي انتظار ،ياا جعفار .وياوم ساعدي الالي أرياد!! ..أحقّاا ترغاببالزوام؟!
أمي.
 -مؤكدا ،يا ّ

 سهخطب لك أجمل بنات السماوز وأنقاهن ،إلا! -ال ،لدي الفتاز التي ارغب.

اق إال أن تعلمن ااي أله ا َّ
اب غ اادا للتح ااد
 اختص اارت الطري ااق ،ول اام يب ا َأهلها.

م ااع

حينا ..هي وهيبة.
 هي ليست من ّ -وهيبة َمن؟! ...وراحت تبح

في لاكرتها عن ر
فتاز بهلا االسم.

 بنت َمن وهيبة ،يا ولدي؟! بنت عبد الكريم شوكت ..مدير المال.فعمه الشاحوب؛
أمه ّ
ال يفقه جعفر لمالا وكيف هجمت الصفرز على وجه ّ
هوز الالهول واعترتهاا الحيارز؟ ..ابتسامت فجاهز ثام
وال يعرف كيف سقطت في ّ

ضااحكت بخف ااوت كمااا ل ااو شااعرت أن ااه يمازحه ااا ويالطفه ااا بغيااة إخراجه ااا م اان

انهماكها في العمل.

اصلة فعل المز ه
ومثل من يريد أن يستمر في مو ه
حة والمالطفة ارحات تساهله
َ
خلوا من الجدية ،تراجعا عن الصرامة:
ّ

 مااا الاالي ل ّكاارك بعبااد الك اريم شااوكت ،وكيااف عرفاات َّأن لااه بنتااا اساامها
وهيبة؟
 ال أعرف الرجل ،لكني أعرف ابنته وهيبة ،وأحبها.ولكي يعطي لكالمه وا عية وتصديقا:
 -وهي تحبني.

تتجسااد بقااورز علااى وجههااا .تركاات السااكين ،و ارحاات
الجديااة
عااادت ساامات
َّ
ّ
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بثقاة تفشايها مالمحااه.

تتف َّارس فاي وجهاه( .أمجناون ولادي هاالا؟!ّ ..إناه يتحاد
يقااول كالمااا ال يريااد أن يسااحبه أو يقلبااه إلااى م ازاحَّ .
إن وهيبااة هااله ال بااد أن

تكااون حقيقااة ،و َّ
اائر فااي طريااق األش اواك ،ويحتااام إلااى ماان يخرجااه
أن ولاادي سا ٌ
من هالا العالاب ..ثام ّأناه فاز إلاى مادير الماال وابنتاه! أولئاك أنااس ليساوا مان
انية ال
طينتنااا وال ماان ماالهبنا ..كيااف لنااا نحاان الشاايعة أن نقباال فااي عائلتنااا سا ّ

تق ا ّادس " عل ااي " وال تبك ااي عل ااى " الحس ااين "؟! كي ااف نقب اال أن يمت اازم دمهاااا
با ه
ادمنا؟ ..و كيااف لوالا هادها السا ّاني أن يعطااي ابنتااه لشاايعي ي اراه بعياادا عنااه فااي
ملهبهه ،وخارجا عن دينه؟! )

ك فعال كما تزعم فمجنونة
أنت مجنون .صوالا كانت هي تحب َ
_ ال ،يا ولدي َ
أيضا.
ه
ه
هوز اللهول.
رشقت دواخلَه
بهحجار االستهانة ،وألقت به في ّ
صااباح اليااوم التااالي أنباائ جعفاار بوجا هاه أبيااه ممتقعااا وعينيااه جاااحظتين .باادا
ّأنااه لاام ياانم ليلااه ،وحصااد جعفاار نظارات األب تعكااس شاايئا لاايس لصااالحه .هااو
يعرف أباه حين يغضب أو تشغله مسهلة يحسابها ثقيلاة ال يطياق حملهاا .لاللك
ما أن تناوال فطور الصباح واتكآ متقابلين ليرتشفا فناجين القهوز حتى انطلق:

 -أعلمتنااي أمااك يااا جعفاار بمااا لتااه لهااا .ووجاادتني يااا ولاادي فااي أما رار ال

يصدق .صوالا ص ّاد ته فلان يكاون بالنتاائُّ التاي ترياد أو نرياد جميعاا .األمار تاراه
يسي ار لديك وربما تراه هاي يساي ار أيضاا .لكان للاك غيار ماا ترياان .أنات دخلات
أرضا غريبة ،وهي كللك..

تو ف ليال لئال تبان في عينه دفقة غضب:

 مااا جاارّ بينكمااا أماار محظااور .صوان ظهاار للناااس فالوياال لنااا ،خصوصاااو َّ
أن أعدالنا الشر يين يتحينون خب ار مثل هلا ليشيعوه فاي المديناة ويجعلاوا مناه
وساايلة للوصااول إلااى الحكومااة فيظهاارون أم ااام القائمقااام وموظفيااه علااى أنهاام
الملتزمون فيما يرمون علينا نحن الغاربيين األفعاال الشاائنة .أفعاال لايس أ لهاا
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ه
سمعة والدها.
ك لهله الفتاز التي ال تفقه أهميةَ
حب َ
ّ
استدار ليتحد عن ضعف العائلة إزال الحكومة ورموزهاا وكياف ساتبط
به وبهم جميعا إن تنامى خبر هلا الحب لواحدز من بناتهم.

 لن يتوانون عان شانقك ياا ولادي! ..كياف لاي مشااهدز أرساك معلقاا علاىاحااد أعماادز فاوانيس إضااالز الشااارع؟ األتاراك ال ينظاارون إلينااا كشاايعة إال علااى
أننا رعاع وخارجون عن سنة اهلل والرسول محمد.

أي حا ر
ازن هاالا الاالي يهاابط علااى لبااه اآلن فيحااد

أل ا ا رام ي ا اانه

أمع ا اااله حت ا ااى تجعل ا ااه ي ا اانكم

انقباضااا ساااحقا؟! ..أي

مس ا ااتحيال مخلو ا ااا يوش ا ااك عل ا ااى

التالش ااي؟! ..أي ض اايا رع وج ااد نفس ااه ترم ااى ف ااي أتون ااه اله ااائَُّّ ..
إن معجا ازات

الساامال كلهااا لاان تنقااله ماان هاالا الهااول .لاام يعهااد أباااه بهكاالا جاازع ..لاام يبص اره

بهكلا خوف.

غار ا في بحار الما اررز وجاد كياناه .أساماك ار الكآب هاة تتلقفاه نهماة :تفتاك

ظيه وتنثاره نثاا ار ماان بكاال ،ودماوع ،واختنااق ،وغرباة ،واكتئاااب
باه وتمز اه ،تشا ّ
حمى انشغالهم با تراب االنكليز ووشوك مهاجمة المدينة.
و َ
ت كان الناس في ّ
النزعات العصبية إلى التمسك بالدين والجهاد ،وخشية حصاول مجاعاة اد
تسحق الناس وتدفعهم إلى الموت في الطر ات وعلاى األرصافة هاي ماا يشاغل

الجميع ،هنا في المديناة ..تتنا ال األخباار ماا جارّ فاي مديناة الموصال شامال
البالد من مجاعات و همحن وصلت حد اندفاع الناس الصطياد القطط وافتراس

الكالب وجعلها غلال يقلل غائلة الجوع فيما جعفر منشغل بمحنته ،غائ ار فاي

نف ر
ق دخلاه ووهيباة ،وال يادريان كياف يخرجاان مناه ،وال النتاائُّ التاي ساتتمخو
عن الخروم.
كاناات خاتمااة كااالم األب تحاالي ار بااهن ال يتج ا أر ولااده فيباادي ّأياةَ نهمااة تشااير
حباه بابناة الغرباال .فالالي سيحصال جارال مخالفتاه ألماره فعا ٌل ال
إلى تعلقه أو ّ

تحمد ابتدالاته وال االنتهالات.
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بدا كالم حسن درجال البنه منطقياَّ ،
لكن القلب استحال جمرز متوهجاة لان
يطفئها إال الموت ،فهال سايفكر جعفار باالموت انتحاا ار؟ ..للاك ماا أبعاده تماماا

ألنااه فااي النتيجااة سيخساار مالكاةَ الااروح وحااائزز القلااب ..وألنااه ال يبغااي فقاادانها
تجاااوز علااى طلااب أبيااه وظا َّال مااا أن تهاارب الشاامس وتباادأ العتمااة تتساالل إلااى
السااوق يساااعدها السااقف الجاااثم عليااه بهعمدتااه الخشاابية وصاافائحه المعدنيااة
حتااى يقفاال المحاال ويخطااو مساارعا صااوب النهاار ،تاركااا الس اراي علااى يمينااه
ومنح ااد ار يس ااا ار إل ااى جا اارف النه اار حيا ا

شمس ااه البا اااهرز تنتظا اره فاااي الضا اافة

األخرّ.

يبثها األلام والجازع واللوعاة ،ويتهساى علاى مص ر
اير مجهاول تكبلاه أصافاد ال

دوامااة التساااؤالت العقيمااة :لمااالا لاام أكاان اباان موظااف
فكاااك منهااا فيااروح ياادخل ّ
حتااى يصااب التقااارب ممكنااا والت ازاوم حتميااا ،أو لمااالا لاام تكاان هااي ماان بنااات
حارتنا حتى يغدو ضمها لعائلتنا يسي ار؟

()7

كااان ارتاادال جعفاار للبنطلااون والقماايم َّربااه ماان ساسااون اباان داود زلخااا

الماوازي لااه بااالعمر .يجااده يقااف فااي د ّكااان أبيااه فااي أو ااات متقطعااة حااين يااهتي

إلااى السااماوز ازئ ا ار ألهلااه .كااان ياارّ فااي ساسااون شااابا عص اريا يرتاادي أجماال
وأبهى المالبس اإلفرنجية فيده

لها وتحادوه رغباة أن يلتقياه ويصااحبهَ .بعثاه

أبااوه إلااى بغااداد حااين كااان فتي ااا ال يتجاااوز الثالثااة عشا ارز لياادرس العلااوم ف ااي
(التوراز) هناك؟ كانت تلك التوراز مدرسة تعطي احاد

ماا وصالت إلياه العلاوم

يوم شاهده بمالباس تشابه مالبساه الحضارية
والدراساتَ .نمت عال ته بساسون َ
فدنا منه .لحظتها كان جعفر منهمكاا فاي تجهياز نساال ريفياات به مشاة ابتعنهاا

ثيابااا لعاارس احاادّ بنا َّ
ااتهن ويجيااب علااى تهافاات أساائلة كا َّان يرشااقنها فااي وجهااه
ثيابها ومتطلبات
رجال عن ّ
خياطة نسائية في المدينة يثق بها لتصمم للعروس َ
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غرفة نوم العروسين .رسم ابتسامة عريضة أردفهاا بتحياة ودودز ،مفشايا رساالةَ
إعجاااب مشااوبة بتقاادير علااى شا ر
اجاعة تحلّااى بهااا جعفاار فجعلااه بهاالا المظهاار
َ
الحضري:
 أفندي ،يا جعفر! ..الها بانفتاح حتى أتجاوزك بالحضارز ،يا ساسون! ..رد جعفر مداعبا.اعتااادا وهمااا صااغيران أن يلتقيااا حااين يغلااق أبااوه المحاال وينااادي علااى والااد

ساسااون ليغلااق محلااه أيضااا فيخطاوان سااوية و ااد دنااا و اات الغااروب .يتقاادمهما
االبنااان ،داخلااين فااي أحاديا

عاان البيااع والشارال بينمااا ياادخل جعفاار وساسااون

مرز عن عدد من صور تهتي كدعاية تحتويها
أحادي الصباّ ...
حدثه ساسون ّ
طاوال األ مشااة) وكيااف كااان يجمعهااا ويلصااقها علااى جانااب ماان حااائط بيااتهم
(أ َ
مش ا ًكلة معرضااا جماايال يقااف إزاله كاال يااوم فيتيااه فااي عوالمااه الجميلااة ..وعااد
أمااه بثااوب ّبنااي يشاابه
جعفاار يومااا باصااطحابه إلااى بيتااه فااهوفى .هناااك اسااتقبلته ّ
لحال الشجر وخمار أزرق مو ّشى بنقاط صفر تشبه طرات المطار .كانات فاي

أماه وأخواتاه
مودزٌ وحنان وفاي لبهاا عط ٌ
كلماتها ّ
اف وترحااب .ساهلته عان حاال ّ
و الاات " :أننااا نحاابكم ونحتاارمكم ..انااتم أناااس مسااتورون"؛ ثاام تركتهمااا متحركااة

إل ااى ابنته ااا (موش ااه) ..ه االه موش ااه ي ااا جعف اار؛ بجماله ااا المه اايمن عل ااى لحظ ااة

التطلّع ،وخفتها التي تشبه خفّة غزال في حركته ونفاوره ..أي َان حمادان الناصار
ك عاليب شاعره م ّارز أخارّ؟! ..كانات موشاه تكبار ساساون
(*)
ليسكب أو يساب َ
َ
بخمساة أعاوام .تو فات عاان عملهاا وهاي تبصار جعفاار يادخل البيات ألول مارز.
ارحاات تطالعااه مرت ااديا ثوبااا نظيف ااا .لاام يكاان نظيف ااا بمعنااى مترف ااا ومتهنقااا ب اال

مقباوال لاادّ الناااظرين َماان يولااون للنظافااة اهتمامااا .للااك َّ
أن َماان كااان بعم اره ال
شاحب الوجه ،له بشرز صفرال وثوب موحل ،ناد ار ما يلبس خفّا.
تراه إال
َ
ااااااااااااااااااااااا
(*) توجه حمدان الناصار إلاى بيات اليهاودي داود زلخاا عنادما لام يجاده فاي دكاناه إلتماام
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عماال يخصااه ..وعاارف عاان الناصاار أنااه شاااعر فطااري يقااول الشااعر س اريعا فتتنا لااه األلساان..
طرق الباب فواربتاه ابنتاه "موشاه" بكاف ساحرها .للاك أحاد ه ّازز فاي لاب الناصار ،ولام يخارم
ساؤاله" :هاال أبااو ساسااون هنااا؟" إال متكس ا ار؛ ردت عليااه موشااه ببساااطة َّ
رد اللبا ااة" :ال؛ خاارم".
وأغلقت الباب ..مشى الناصر خطوات فهلجمتاه خطواتاه بناال علاى أوامار مان لباه الالي ارت َّ
اُّ

وعينيه اللتين لم تشبعا .فعاد يطرق الباب .وعادت موشه تواربه ..علاى ساماتها تعلاو ابتساامة
وتعبر عن استغراب .فيتيه الناصر هياماا ،ويغارق لهاوال ..يساهلها ساؤاال لام يشابع
تدين بالهةّ ،
إجابااة " :إلااى أياان خاارم؟ " ...بشاايل ماان نفااور تاارد" :خاارم إلااى السااوق ،".وأطبقاات الباااب...
غير أن الناصر لم يشبع دواخله بقوام هله اليهودية التاي تخيلهاا تفاتو شارنقة الخياال لتتجساد
وا عااا ،فمشااى خط اوات باال أن يعااود مجااددا ليطاارق الباااب للم ارز الثالثااة ...وللم ارز الثالثااة تفاات
موشه الباب فتبصر الرجل منتصبا كما لو كان كتلاة باالدز .تنهاره بلهجتهاا اليهودياة الغاضابة:
"بقة شتغيد ويقف هوني؟!".
هاالا المش اهد الاالي ااد يباادو غريبااا وغياار مااهلوف اسااتحال أبوليااة انطلقاات ماان فاام الناصاار
لحظة استو فه صحبه فاي الساوق حاائرين وهام يلمحاون لهاوال يتسايد مالمحاه ،ويكتشافوا عينياه
تتيهان في شرود ،فلم يجب على استفهامهم الحائر بغير:
صبر أيوب كيف اصبر

منيهود

على الخشف الطلع دالع

منيهود

خزرني وصد علي مزور

منيهود

بقه شتغيد ويقف هوني..
أبوليه حفظوها من أول انسكابها من شفتيه .راحوا يرددونها كحكاية من حكايات الوله.
الخشا ااف :الغ ا ازال الجميا اال
بقه :فاتحة كالم
ويقف :وا ف

اي باهتما ااام
خزرنا ااي :تطلا ااع إلا ا َّ

ما اازور :نا ااافر ومرتا ااد

شتغيد :مالا تريد
هوني :هنا

سا ه ساساون إلاى جادار خلفاي لغرف راة كانات نافالتها تطال علاى شاريط مان

حديق ااة زرعوه ااا بش ااجيرات اآلس لات األوراق القص اايرز داكن ااة الخضا ارز .ك ااان

جاادا ار مليئااا بصا ر
اور متنوعااة لفتيااات يقفاان بمالبااس هفهافااة وبوجااوه تطف ا بهااال

و د ارتدين فساتين باهرز ختمت بهختاام كتبات بحاروف إفرنجياة غريباة .وهنااك
صااور لاازروع يانعااة تحفاال بعااائالت مجتمعااة فااي جلسا هاة متعا راة وحبااور مرتديااة
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مالبااس بهيااة تشااع باااأللق تشااير إلااى رص ااانة الش ااركة التااي صاانعتها فجعلاات
هؤالل الناس يرتدونها فيبدون في أبهى حلّة وأجمل منظر .كاان الفايل المشايع
فاي شاريط الحديقااة يخلاق خثارز باااردز وجاوا لطيفاا تغاارق فياه الصاور الملصااو ة
على الجدار " .ياه! " هتف جعفر مندهشا .حسد ساسون على لو ه .ض ه
ك
اح َ

حصد جمي َل فعله هه:
الفتى اليهودي كما لو كان
َ
 -أتع اارف ي ااا جعف اار ..و اات طوي اال اصا ارفه هن ااا ،مرتمي ااا عل ااى العش ااب

أتهمل الصور .اترك عيني تطوفان من واحدز ألخرّ .احلم أن أعي
النساال أو أصااحب تلاك العاائالت .أريااد أن أعاي

مثلماا يعاي

مع هله

هاؤالل الناااس.

ال يجب ضال الحياز كلها في مدينة صغيرز كالسماوز .نحن هنا في مقبرز.
طفااق يحدثااه عاان أ ربااال لااه يعيشااون فااي لناادن وباااريس ،وأبعااد ماان للااك
أيض ااا! "هن اااك ف ااي بولن اادا وروس اايا يلبس ااون افخ اار المالب ااس ويتس االون بهجم اال
األلعاب ويسافرون سفرات كلها جلل وانطالق!"..
يتنهد ،ثم يسرح بخياله ،ويعود ليقول:
أكون مثلهم!".
 "أريد أن َ -هاال مااا ازلاات الصااور كمااا هااي؟ سااهله جعفاار بعاادما انتهااى ماان تجهيااز

القرويات.

أطلق ضحكة أردفها باستفهام:
لت تتلكرها؟!..
 أال ز َ -لقد غارت في لاكرتي .و د صارفت أو اات طويلاة ارسامها علاى الاورق.

لقد أحببتها كثي ار.

 -حقّا؟!..أأنت ،يا جعفر؟ الها باندها  ،وأضاف:

 ما زالت ملتصقةَّ .لكن ألوانها بهتت وزال رونق الوجوه.
صمت ليال ،طالع سمات تهثر جعفر؛ ثم ال:
ك تعيد ألوانها الهاربة برسوم جديادز...
 -هل ستزورني يوما لتشاهدها ،علّ َ
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وضحك.
 -تو ع طر اتي على بابكم ،فال تنده  ...الها جعفر ضاحكا.

ل اام تم اار أي ااام حت ااى توج ااه جعف اار إل اايهم بمالبس ااه الحضا ارية ع اااب ار الجس اار
ومخلفااا التياااترو؛ مخلفااا وراله التااوراز ..طاارق الباااب الصاااجي العاريو متو فااا
عند عتبة التي تخفي ورالها َمجا از أرضيته مربعات موزائيك مزخرفة بمثلثات
ومكعبات تشكل كيانا هندسيا يقود إلى فنال الدار.
أمااه  .تهلا َّال وجههااا و ااد رماات عليااه
مااا كااان ساسااون َماان فاات الباااب إنمااا ّ
األعاوام امااتالل وساامنة .دعتااه للاادخول مرًحبااة بينمااا وجهاات ناادال لساسااون كااي
يسااتقبله .لاام تكاان هناااك موشااه .موشااه تزوجاات فااي البص ارز .ياال أن زوجهااا
اصااطحبها إلااى الشااام لتعااي

معااه حي ا

هناك على الدوام.

تطلّااب عملااه فااي التجااارز أن يكااون

طالب ساسون بمشاهدز صور الحائط
لم يدخل جعفر غرفة االستقبال إنما
َ
في الحديقة .كان اشترط أن تكون أولى خطوات زيارته تبدأ من الصور.
كان اات الص ااور بهت اات فع ااال .بعض ااها ظ ا َّال ور ااا ملتص ااقا ازل اات من ااه فتن ااة
النسا ااال وبها ااال وجا ااوه الفتيا ااات .جفا اات الحا اادائق العائما ااة فا ااي فضا ااال اليناعا ااة

أبصر ساسون مالم األساف علاى وجاه جعفار فقاال يخفاف مان
واالخضرار.
َ
أساه:
 بهتت صحي  ،لكنها مشر ة هنا! ..وأشار إلى رأسه" ،أليس كللك؟"يحد

فااي غرفااة االسااتقبال وبعاادما شاربا عصااير مشاام

عملتااه أم ساسااون شاارع

جعفر عن رغبة عارمة ال توصف في اغتراف علوم يتلقاها في (توراز)

بغااداد وحاجتااه إلااى تلقّااي اكبا َار ا ر
ادر ماان المعرفااة ،لااللك ااال أنااه يخطااط للساافر
إل ااى لن اادن للد ارس ااة هن اااك؛ فهن اااك يس ااتطيع طال ااب العل اام أن ينه اال وأن يح اارق
شاهد أنه مصمم و ادر على للك.
المراحل حين ي َ
 -حدثني عنك.
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بعد ر
تردد جعفر صوالحاح ساسون أفشى له عن عال ته بوهيبة وحبه الجارف
ر
َّ
لقالات خائفة تتم:
أن
لها .أعلمه أن
الحب متبادل بينهما ،و ّ
انية ..أهلهااا متطرفااون وأهلااي
 -أناات تعاارف يااا صااديقي أنااا شاايعي وهااي سا ّ

فر تااه اآلرال الجاهل ااة
كااللك .وهااله معض االة كيااف أتجاوزه ااا ..إننااا دياان واح ااد َّ
فرمت إسقاطاتها الظالمية على األجيال.

 -عوائق ال مبرر لها ،يا جعفر ..أفهمك وافهام معاناتاك ..المالاهب تفارق

األمم.

لام يستشااف ساساون مااا يشاير إلااى بار ااة أمال تسااقي جعفار شااهد الطمهنينااة

وتشعره سائ ار في طري ر
ق معبَّد .ولام يسامع مان الصاديق كلماة تاوحي باهن القادر
سيكون معه في المدّ المنظور .فقط تسالل:

 ألم يكن بمقدورك الو وع في غرام فتاز من ملهبهك؟.. -هكاالا فعلاات األيااام ..بلهااا لاام أكاان أفكاار بهيا هاة واحاادز ولاام يخطاار باالهني

أني سه ع في شباك العشق حتى جالت وهيبة.
ضغائنهم – تمتم في دفين جزعه  -يرحلون وليس
((يموتون ويخلفون لنا
َ
لنااا إال أن نسااتقبل سااجاالتهم المحتدمااة فااي نفوسااهم ،يتلقفهااا الرابضااون علااى
اال جا ر
صااخرز االنتفاااع سااعيا لرجا ه
ااه يبغونااه ،وهيمنااة جاثمااة يفرضااونها؛ وعلااى
تقبلهااا بينمااا يخرسااون  -بمااا يمتلكااون ماان وسااائل الترهيااب -
عقااول البسااطال ّ
أص اوات العقااالل الرافضااين الضااغائن ،العاشااقين الحياااز ،النااادهين الشاامس أن
تعالي نغترف ضحكتك وبهالك والضيال..

ف ّكاار فااي سا ّاره َّ
أن م ّك اةَ فااي عصاار الرسااول لاام تكاان إال بيوتااات ال تتعاادّ
أص ااابع الي ااد .الن اااس فيه ااا محكوم ااون  -كمحص االة طبيعي ااة  -بنظ ااام ااروي
ترتفع في سمائه ضرورز صرف العي

على تقارب والحياز على عدم شجار..

عليااا تاازوم بناات أبااي بكاار ،ويق ا أر َّ
ار كثيا ار مااا ردد" :ل اوال علااي
أن عما ا
يساامع أن ّ
لهل ااك عم اار" فماان أي اان تول ااد األحق اااد؟! ..وكيااف لرم ا ر
اوز عاشااوا م ااع النب ااي أن
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يحملوا كل تلك التنافرات؟!..
يبحا

عاان مسااببات هاالا التباعااد والتنااائي؛ للااك التااوتر والتنااا و فااال يجااد

غي اار تق ااادم األعا اوام والعق ااود تكش ااف ل ااه طواي ااا النف ااوس الكاره ااة لتا اواد أولئ ااك
الصااحابة .نفااوس أرادت أن تعتااا

علااى الضااغائن واخااتالق مسااببات التنااافر

رافعااة فااي الو اات نفسااه ساايف القهاار ..لاك ياارّ َّ
عليااا أحااق بالخالفااة بعااد
أن ّ

الرس ااول ،والث اااني وجا ااد أن الشاااورّ المبني ااة علا ااى رأي أخا اال األصا اوات مهخ اال
االهتمام هي ما يجب األخل به ..األول نظار إليهاا علاى أنهاا ماؤامرز م َّ
ادبرز أو

كلمة حق أريد بها باطال وماا هاي إال نااع للاورع وماا ورال القنااع كاان الادهال
ارر
بمباادأ الشااورّ وبا َّ

وفعاال االسااتحوال فا از علااى أرال المجمااوع ،والثاااني تشااب
إ ارار المب اادأ بو ا ر
ات ياس ااي س اريع حفاظ ااا علااى لا ا ًم وحاادز المس االمين بعااد وف اااز

الرسول خشية من التشتت والفر ة وضياع الوحادز ...وباين هالا ولاك ضااعت

األجيال المتعا بة .تاهت على ترنيمة الحقد المتراكم واخاتالف األساباب عاماا
بعد عام ،وعقدا بعد عقد ،و رنا بعد رن .تبددت حياتهم بين لاك المنزوي في

كه ااوف حجري ااة يجم ااع ل ااه أتب اااع ي اازرع ف ااي نفوس ااهم ب االور تص ااديق م ااا ج اارّ
طاا مساارّيا
لتنهو أشجار الحكاياات المتداخلاة باين صادق وتلفياق مساتحيلة خ ّ

يغاادو ماالهبا تفاارو أبجدياتااه علااى األجيااال القادمااة ماان ربقااة الجهاال ،ولاك
الالها

ورال الحياااز اليساايرز المترفااة اعتمااادا علااى حاااكم جااائر وساالطة دمويااة،

انطال ا من رأي أطيعوا أولي األمر فهم شفعاؤكم في العالم اآلخر ،عليهم تقع
التبعااات إن جااالت ماان باااب الساالب ،صوالاايهم تااؤوب الحساانات إن هاام أوصاالوا
الرأي إلى محطة اإليجاب)).
واآلرال .يخط اوان

أسااابيع ليلااة ما ّارت ضاااها وساسااون يتبااادالن األحادي ا
لمااا خاااب
باتجاااه بياات وهيبااة علّهااا تطاال ماان الباااب الارئيس فيبصاارها ساسااونَّ .
رجاؤه اد ه إلى ضفة النهر .ومن هناك:

 -أال تا اارّ تلا ااك الفتيا ااات فا ااي الضا اافة الثانيا ااة .تلا ااك وهيبا ااة تجلا ااس ما ااع
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صااديقتها .إنهااا التااي علااى اليمااين .هااا هااي تاانهو اآلن .سااترمي حج ا ار إلااى
النهاار .ه االه دالل ااة أنه ااا أبصا ارتني ،وأنن ااا س اانتبادل التحي ااات م اان بعي ااد ونبعا ا

سوية.
بروحينا ليتعانقا ّ

 -هله لوعة ومعاناز ،يا جعفر! اهلل معك.

وسافر ساسون سف ار سريعا ومفاجئاا علاى أمال أن يعاود لزياارز أهلاه فيلتقياه

َّ
مجددا ليحدثه عن اتساع لظى القلب ومديات اليهس التي تكبار ،طالباا
جعفر
ما يخفف حر ة القلاب مان نص ر
ايحة وحسان رأي .لكناه غااب طاويال! ..يال َّ
أن
أن شااهد َّ
أن مسااتقبل البلااد سااينتفي منااه
أباااه أوعااز لااه
ّ
بالتوجااه إلااى لناادن بعااد ْ
االستقرار ،و َّ
أن األيام القادمة تنبئ بهعاصير د تؤدي إلى ماا ال يتمناون فاهمره

بسرعة الخروم من العراق.
***********

شعر جعفر َّ
ك يومه وجعلاه يحاس بفق راد كبيار لصاديق
أن غياب ساسون أرب َ
سر دفين(( .افتقدته حقّاا ..أيان ساهب فصاول
يبثّه فحوّ المحنة ويهتمنه على ٍّ

محنت ااي ،وكي ااف أتلق ااى النصا ا  ..لق ااد ب ااات انش ااغالي بوهيب ااة يتف ااا م ولهفت ااي

تتع اااظم ..تن ااامى ش ااعور ف ااي أعم ااا ي سهخس اارها .فك اال ش اايل غ اادا ض ااد تي ااار
أم ااي ،واألي ااام! ..طفق اات األي ااام تنق اال لن ااا أخب ااار تحك ااي اارب
أمنيت ااي :أب ااي ،و ّ
احااتالل اإلنكليااز للمدينااة ،وتسااري شااائعات عاان حصااول فوضااى إن ضااعفت
سلطة الحكومة .صاار باإلمكاان مشااهدز برياق الادهال وتحاين الفارم اللهبياة
ف ااي عي ااون الكثيا ارين مم اان يض اامرون أش اايال تق ااتم م اان األتا اراك المغتص اابين

للحريات والعي

الرغيد.

أفكر بها فهجزع!
أتحاور مع خيالها فهبكي!
أوجه لمي ليتيه تخطيطا برسم وجهها ..تساعدني الور اة البيضاال لك ارساة
ّ
ا تنيته ااا لتجم ااع فح ااوّ دواخل ااي كتاب ااة بالرس اام .وج ااه وهيب ااة مبتس ااما ،ووجهه ااا
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ه
متهمال ،وآخر غار ا فاي الساهوم والشارود ،وآخار بادموع تسايل علاى الاوجنتين.
وآخر ينض بالشغف كما لو كان يتضرع أن ال أبتعد عنها ..أ رر أن أهاديها

مني ،ولكرّ.
رسما من هله الرسومات لتعطي رأيها فيه وتبقيه لديها هدية ّ
ه
بالضرر ..أهم فهتراجع.
أهم بلقائهها حتى لو تسببت

يجعلنااي العجااز أهاايم بااال هاادّ! فهنااا هنااا؛ وهااي هناااك! ال يبعاادني عنهااا
غيار مسا ه
اافة خطااى تقطعهااا ألضا ّامها إلاى صاادري وأطبااع بلااة أخاارّ أو أرتمااي
عليها ألرتوي من منهل القبل)).
يعباار الجساار ويف ّكاار باااالنحراف يسااا ار إليهااا فتتصااالب اادماه ..يبصاار رأس
امارأز يشااهدها تطال بر ه
أساها مان حااائهط ساط التيااترو ،تتاابع حركاةَ النااس فااي
الص ااوب الكبي اار ..أنه ااا بهي ااة ..نع اام ه ااي بهي ااة ((نع اام! كلم ااا ض اااق ص اادري
ص ااعدت إل ااى س ااط التي اااترو فاط اال م اان عل ااى الج اادار .أط ااالع السا اراي ال االي
أمامي عبر النهر .أرّ الجندرمة وا فا في الباب ببند يته الشنايدر .أفكار ماالا

أتهمال النااس الارائحين الغاادين
ايرهَّ ..
سيحصل له غدا هالا الالي ال يعارف مص َ
أن التاارك باااتوا فااي خاو ر
ال و َّ
عمااا ساايفعلونه حااين يشااعرون َّ
أن ساالطتهم
فهتسااالل ّ
اافر لهاام و ارفا ر
غاادت ال تااؤثر علااى هااطٍّ نا ر
او ألواماارهم؟ ..أرّ هاالا الشاااب الاالي

كهن ااه واح ا ٌاد م اان أبن ااائهم وه ااو ل اايس إال اب اان حس اان
يل اابس مالب ااس العص اامليين ّ
القما  .لقد و فت عنده واشتريت ماشا لحفلاة الشاهر الماضاي .كانات
درجال ّ

نجيااة بصااحبتي .وعناادما شاااهدته بملبسااه الجديااد عقباات ّأنااه فتااى يباادو كمااا لااو
ّ
كان ال ينتمي لهاله المديناة التاي َّ
تتهياب مان ارتادال المالباس الحضارية .واماه
الممشوق وجمال مالمحاه جعلناي أطيال الو اوف عناده أساهله عان هالا القماا

أو لاك وها او بك اال دماث ااة الخل ااق يجي ااب ويع اارو القم ااا

أم ااامي وأن ااا بع ااين

نجية عان رأيهاا فتارد بلساان الغواياة ّأناه يناسابني عنادما يكاون
اإلعجاب أسائل ّ
رواد التياترو بمثال بان حسان درجاال فاهطلق ضاحكة مبتاورز ،يارد عليهاا بحمارز
ّ
خدياه السامراوين .خجلاه يضافي س ر
خجل تطفا علاى َّ
امات جميلاة علاى وجهاه
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الجميل ..أشاهده اآلن يخطو عاب ار إلاى صاوبنا ..إلاى أيان يتّجاه؟ ..أوه؛ هاا

كهنه سمع سؤال أعما ي فاستثنى المواصلة)).
هو يعود ّ
***********

األيام تتسارع ،والسماوز مدينةٌ تقف على أعتاب مجهول ال أحاد يادرك هال

تتحسااب
ساايكون لصااالحها أم ضا ّادها .الرصااام يساامع بوضااوح والناااس غاادت
َّ
لمحمل ااة بالمفاج ااآت
مس ااتقبال ال تري ااد ل ااه الق اادوم خش ااية م اان العوا ااب الس اايئة ا ّ

المؤلمة ،فجهدوا يفرغون بضاعةَ السوق مان حب ر
وسامن وتم رار ،وماا لاديهم
اوب َ
ماان مااال يحاارزوه فااي و ا ر
ات يتهيئااون لحاارب األعاادال كمااا يشاايعون ،ويسااتقبلون
مجاهاادين ااادمين ماان ماادن الشاامال باتجاااه الجنااوب؛ ثاام آخ ارين هاااربين ماان
الجنوب وهم يحملون أخبار خسائر األتراك وهزائمهم ،وسقوط المدن تباعا بياد

االنكليز المتحركين بكل مقدرز ،وسيطرز ،صواتقان.

لعلاه القاادر رأف بجعفاار احااد األيااام فجعا َال جموعااا ماان المساالحين يتقاادمهم
اوب بيات القائمقاام إلعاالن و اوف
فارو العلوان وجابر الادخيل يتحركاون ص َ
المدينة إلى جانب الحكومة ضد االنكليز .االنكليز غدو علاى المشاارف وباات
الجميااع يساامعون هاادير ماادافعهم تاادك موا ااع األتاراك فااي ريااة الخضاار القريبااة

التوج ااه الح ااتالل الس ااماوز .وص ااالت ش ااعرية يردده ااا المتظ اااهرون
وف ااي نيته ااا
ّ

الجن ااة .لل ااك م ااا دف ااع جعف اار إل ااى اللح اااق به اام.
تتح ا ّادّ الق ااادم وتن ااادي عل ااى ّ

اكتشاافها فرصااة ااد ال تتكاارر لمشاااهدز وهيبااة عاان اارب .فالاالي يجااري جنااوب

المدينااة يناالر بااالخطر ويخفااي مجاهياال ومفاج اآت ااد تطااي بآمالهمااا وتطفاايل
حلمهما الجميل.

َمن يضمن الغد!!!
كهنه كان على ر
علم بحضور المسلحين يرفع
أبصر القائمقام عند باب بيته ّ
ملوحااا عالمااة التحيااة واالتحاااد .وحااين تكاااثف الجمااع أمااام البياات وانطلااق
يااده ً
بعو المسلحين يدورون بحلق راة تصااحبها اإلشاعار الحماساية مارددين "نرضاي
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اهلل ،ونتنومس بيها".
على جانبي القائمقام و ف فاارو العلاوان وجاابر الادخيل يشادون مان أزر

المساالحين وياادفعونهم إلااى مواصاالة الحماااس صواظهااار التهييااد صواعااالن المصااير

الواحااد فاازت إلااى لاك ارز جعفاار صااورز جدتااه جوخااة و هقهتهااا التااي تشاابه ه ااهز

دجاجااة وكلماتهااا التااي تشااير إلااى عاادم تصااديق مااا يجااري ..المشااهد يعكااس

تصميما على الجهادَّ ،
بعيد من لوب المحتشدين .الياوم تاراهم ماع
لكن
الجهاد ٌ
َ
القائمقام والحكومة وغادا يصاب مان اليسار انقالبهام فتكاون الحكوماة والقائمقاام
أعدال يجب الفتك بهم ونهبهم بال رأفة.
طاارد ناوازع التقياايم واسااتدار يرسااي نظ ارتااه علااى باااب وهيبااة .لاام يكاان يبعااد
سااوّ أمتااار عنهااا .كااان الباااب موصاادا لحظااة شاارعت بعااو نسااوز المااوظفين
يفااتحن األب اواب لمتابعااة التظاااهرز المساالحة والرج ااال األشاادال الاالين ساايحمون

تجروا وا تربوا من السور.
المدينة ويكسرون شوكة االنكليز إن َّأ

ال ي اادري جعف اار كي ااف س اامع اهلل دع اااله فس اام ألم وهيب ااة أن تف اات الب اااب

لتشاهد ما يجري ،وتمن ابنتها التي ظهرت من خلفها فساحة كاي تنظار أيضاا
فتبصره ..تنفرم سمات وجهها .يهاجمها الفرح بينما يداهمه اللهول.

ل اام تطااال أألم النظااار فع ااادت داخل ااة البي اات ،تتبعها ااا وهيب ااة بعا اادما أغلقتا ااا

الباااب ..غماره الاالهول عناادما اختفاات وساااوره لااق أن تكااون أمهااا غياار ارضااية
على و وفهما.
ومثلمااا و ااف القاادر ماان باال فااي لحظااات حرجااه فارأف بااه وأنقااله ماان ظمااه
ليقدم خدماته بال مقابل (وهي آخر أرفّ راة
القلق وسقاه شهد اللقال عاد من جديد ّ
جعلها خاتمة في ر
حياز أرادها جعفر غيثا من سعادز يهطال علاى أرو وهيباة
لتخض ا َّار وتينا ااع وتزهااار فا ااي فضا ااال األل ااق والبها ااال وانااادها

العيا ااون النا اااظرز

لحبيبااين يعيشااان حبااور األيااام) .وجااد بعااو المتظاااهرين و ااد أرهقهاام التعااب
فهحس اوا بااالعط واسااتداروا يبحثااون عاان ما ر
اال يطفااىل ظمااههم فلاام يجاادوا غياار

81

األبا اواب يطر ونه ااا ويطلب ااون مبتغ اااهم .وحتم ااا ك ااان بي اات عب ااد الكا اريم شا اوكت
ابي الباااب فعرف اه :أخوهااا .دخاال؛ ثاام عاااد يحماال إنااال فخاريااا
احاادها .فاات صا ٌ
مناي الانفس بمشااهدز
مليل بالمال ،تلقفه العطاشى فراحوا يكرعون .وتقدم هو ي ّ

وهيبة .ويبدو أنها وجدت المو ف غير المتو اع فظهارت خلاف الصابي كماا لاو

كانت مو نة َّ
أن جعفر سيقترب .ومن بين لحظات التوّف عند الباب وانشاغال
الضامئين بشرب المال سنحت فرصة إلقال التحية والسؤال عان الحاال .سالمها
أحدّ رسوماته لوجهها الدافق بالبرالز فيماا تسالَّم هاو بلحظ راة خاطفاة صاصاة
من يدها.
معرفة فحوّ القصاصة هو اللي دفعه إلى تارك التظااهرز والتحارك خارجاا
ماان الشااارع والضوضااال وخشااية هجااوم ظااالم ساايحرمه ماان الق ارالز إل باادأت
سحابات الغروب تهبط والضول يهرب ..وعلى امتداد الطريق المحالي للنهار،

ولهابا عائدا للبيت افرد القصاصة المطوية متفج ار باللهفة:

((حياااتي جعفاار ..ال أريااد أن أزعجااك باألخبااار فقااد أعلَمنااا أبااي َّ
أن األيااام

اق جاادا علينااا ..مااالا افعال؟ ..أنااا خائفااة ماان
القادماة سااتكون مخيفااة  ..وأبااي ل ٌ
جبرين.)).
الفراق! ..سهموت ْ
إن افتر نا م َ
()8

ت ا اواردت أألخبا ااار وشا اااعت عا اان ا اارب دخا ااول االنكليا ااز السا ااماوز بق ا اواتهم؛
وتساربت إشاااعة أنهاام اسااتطاعوا كسااب عا ر
ادد غياار لياال ماان الماوالين ياازودونهم
َ
بالمعلومات ويبثّونهم أخبا ار تشي بان المدينة في شغف انتظارها لوصولهم ،إل

سيدخلون مرحَّبا بهم .الناس في تو ر
ق لمشاهدز ما يصنعه االنكليز لتغييار وا اع
حال مدينتهم التي سامها األتراك سول العلاب؛ فاهللوا أهلهاا ،وأطااحوا بهيبتهاا،

وأكلوا ثروتها ،ولوثوا هوالها ،وتركوها عجفال ،ناحلة ،عليلاة .أبادّ المتعلماون
ومن لديهم هامشا مان المعرفاة والتناوير رغباة فاي ادوم االنكلياز متاهملين زوال
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الكابوس العثماني الثقيل والممل .كابوس جثم على حياتهم عقودا طويلة وحرم
ه
مرت على الابالد أحادا ٌ مهولاةٌ
أبنال بلدهم متعة التعلّم ونهل نور الثقافة .فقد ّ
وك اوار ال تصا َّادق .مااات الناااس آالفااا ،وسا هارق المااال جه ا ار .بعثاارت الثااروات
أكداسااا ولاام يحاارك والتهاام ساااكنا باال كاناات الالمباااالز لمااا تعانيااه الماادن والقاارّ
صحية ومعيشية هوية لهلا الكابوس.
من سول أحوال
ّ

وفي المقابل ب َّ الموالون للوجود العثماني إشاعات تقاول أن االنكلياز أول

مااا ساايفعلون هااو تهااديم المساااجد صوا ازحااة الناااس بااالقوز عاان دياانهم اإلسااالمي
المحمدي سيدفعونهم إلى اعتناق الديانة النصرانية س ار .وسيص هادرون أوامارهم
َّ

بجع اال الما ارأز ترم ااي خماره ااا فتخ اارم إل ااى الشا اوارع والطر ااات والس ااوق كاش اافة
الوجااه ،حاس ارز ال ارأس تشااارك الرجاال جلوسااه فااي المقهااى وارتياااد التياااترو بااال
خشية وال خوف .سيمنعون ختان اللكور ويجعلونهم مثل لكور المسيحيين باال

ختان .سيجعلون الناس يتخلّون عن رسول اهلل محمد فيحملاون الصالبان الئاد
الجنا ااة الموع ا ااودز ،و ه
فا ااي أعن ا ااا هم خاس ا ارين ال ا اادنيا واآلخ ا ارز ،فتض ا اايع َّ
الول ا اادان

المخلدون ،وسوا ي العسل التي ال تنضاب .رجاال الادين و فاوا إلاى جاناب هاله
الرؤية بشيل من القلق وتجسيم الرعب .تنادوا للو وف بوجاه السارطان القاادم.

ت ارصااف معهاام بعااو ماان المشااايخ مخ ًمنااين الاالي ساايحد

وفااق رؤيااة رجااال

الا ادين انته ااال لحي اااتهم ف ااي ال اادنيا واآلخا ارز .اس ااتحال س ااوق الس ااماوز وشا اوارعها

وأز تها مراكز تجمعات صواعاالن خشاية مان ادوم الكفّاار فاي حاين رأّ بعضاهم
في االنكليز مخلًصا بعثه اهلل ليعياد لاساالم مسااره الصاحي بعادما أثقال باآرال
متطرف ااة وخا اازعبالت ال يرضا ااى عنهاااا ديا اان سا ااماوي وال يقبله ااا عقا اال ناضا ااُّ.

المتنورون الراغبون بتغييار الحاال وجادوا أنفساهم لّاة لايس مان الكياساة إعاالن
ر
بصوت مرتفع .إل سيغدون كفا ار بفتوّ يصدرها رجل
تجمع لهم صواشهار آرائهم
ر
ر
دين حانق ،وسينبلون من المجتمع وينظر إليهم علاى أنهام ممقوتاون لايس مان
اإليمان اللقال بهم والتحد

معهم ،فآثروا الصمت أو الهمس باين َمان يخطاون
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علااى ارو الحياااد ،مجاااهرين بااين ا ارأنهم َّ
أن مدينااة تعااوم فااي مسااتنقع البااداوز
وتتنفس هوال الجهل لمن االستحالة تغييرها ،ومن العسر الدخول مع رجاالتهاا

التحضاار والنظاار إلااى المسااتقبل علاى انااه المنقاال لهااا واالنشااداد إلااى
فاي حاادي
ّ
الماضا ااي علا ااى أنا ااه انشا ااداد إلا ااى البا ااؤس والتخلّا ااف .إن الماضا ااي لا اادّ ها االه
الرجاااالت بمثابااة ار ر مقا َّادس حتااى لااو كااان علااى حساااب هنائهااا ،والحاضاار

البد أن يوظَّف لخدمة الماضي؛ أما المستقبل فازمن التطيار مناه والخشاية مان
دنوه .من هنا كانات النصاائ تنهاال علاى فاارو العلاوان فاي أن ال ينادفع فاي
ّ
ه
ه
َّ
مجاهرته برغبة دوم االنكليز أو إظهار بغضه السافر لألتراك ألن الناس هناا

ال أمان لهم .صوالا كان البعو منهم يقف إلى جانبه فلفائدز لاتياة يرجونهاا مان

القااادمين ولاايس لنفااع يعاام علااى الجميااع .لقااد تنصاالوا عاان إمااامهم "علااي" حالمااا

خسر معركة "صفين" ووجدوا َّ
حلمهم في غزو الشام وحيازز الغنائم استحال
أن َ
بو ري ف ارحاوا يق ّادمون األعالار فاي محارباة معاوياة حتاى صارل بهام جزعاا
َ

"لقد مألتم صدري يحا" .وكان فارو العلوان يبعد فكرزَ لقاال االنكلياز بال أن
التوج ااه إل اايهم بالترحي ااب .ل اان يقب اال
حب ااة بالنص ااائ  ،وي اارفو
ّ
تف ااوه األفا اواه الم ّ
بحجة بنال عال ة تشاركية فاي الاود والوئاام والساالم .
دعوات سينثرونها أمامه ّ
كان يرّ فيهم كفّا ار ال يرون إال منفعتهم ،وال يشاغل باالهم إال ماا جاالوا ألجلاه
وخططوا للوصول إليه .ولم يهباه ألخباار وردت إلياه همساا ،والتاي مضامونها "
َّ
أن جااابر الاادخيل بع ا

رجااال ماان اتباعااه بالخفااال ليتَّصاال باااالنكليز الم ارابطين

جنااوب المدينااة حااامال رسااالة يباادي فيهااا اسااتعداده للتعاااون معهاام كااونهم أناااس

متحض ارين يرياادون للمدينااة والاابالد الخياار العماايم ويمنحونااه الحريااة المفتقاادز،
ه
لتخليصااهم ماان األتاراك الاالين يسااتهينون بااالعرب فيطلقااون علااى الكلااب
كااللك
األسااود اساام "عاارب" نكايااة وتحقيا ار " .وأشااارت األفاواه النا لااة للخباار الاادفين َّ
أن

حب اوا بااه و ارح اوا يعزفااون علااى وتاار حريااة اإلنسااان وحقااه فااي العااي
االنكليااز ر ّ
لما اان يما ااد لها اام يا ا َاد الا ااود ،وسا اايقدمون
بك ارما ااة ،ا ااائلين َّأنها اام يبا اادون احت ا ارامهم َ
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المساعدات بال حدود".وزادوا في القول" أن الرجل عاد بصندوق ملايل بليارات
الاالهب كعربااون ص اادا ة وعماال ،و َّ
أن جااابر الاادخيل التمعاات عيناااه ماان بريااق

المعا اادن األصا اافر ،وأعلا اان أما ااام المبعا ااو عا اادم تصا ااديقه َّ
أن ه ا اؤالل القا ااادمين
يتمتعااون بكاال هاالا القاادر ماان الكاارم .فجاااله صااوت المبعااو " :لقااد ااالوا ابلهااغ

شيخكم َّ
أن ما نقدمه اآلن ليل ولينتظر اآلتاي" ..اماتأل بالدهشاة لساماع حاالوز
الكلماات ،وساال لعااب رغبتاه فاي مال ااتهم والتحاد

إلايهم وجهاا لوجاه .نهاو

صوت الجلل :سهكون لهام أوفاى رجال واخلام
اللي في طر ات دواخله رافعا
َ
صديق".
اعر أن ال اادخيل
ح ااين س اامع ف ااارو العلا اوان ه االا الخب اار ّ
تفج اار غيظ ااه ،وش ا َ
يمااارس لعبااة االنتفاااع كعادتااه فااي حيااان الفاارم أو تكاارس األحاادا ّ .إنااه لاام

أما
يف ّكر يوما بمصلحة الناس المحيطين به بقدر ما هي مصلحته التي تعلواّ .
ناسااه فااال يرمااي لهاام غياار الفتاااز كمااا لااو كااانوا كالباااَّ .
إن للااك لاايس ماان شاايم
المسلمين المؤمنين ،و َّ
أن التعاون مع العدو وتنفيل أوامره أو حتى مهادنته يادفع

ب ااالمتواطىل إلا اى الن ااار الس ااعير ،خاسا ا ار ف ااردوس الجن ااة .وم اان اج اال اإلطاح ااة
بس اامعة ال اادخيل أوع ااز العلا اوان لرجاالت ااه دخ ااول الس ااوق وارتي اااد المق اااهي لبا ا

الخباار وتهوياال األماار خصوصااا و َّ
أن الاادخيل اسااتبق االحتماااالت بتوزيااع هاادايا
ألتباعا ا ااه وما ا اان المسا ا اااعدات والصا ا ااد ات بنفسا ا ااه إلا ا ااى المحتا ا اااجين والفق ا ا ارال
وخصوصااا َماان يسااكنون الحااي الغربااي الاالي يااديره غريمااه ،إظهااا ار لسااماحته
ومحبته للجميع دون استثنال.
للك الصباح التموزي ه
وطئت دما الدخيل الساوق يتق َّادم عاددا مان األتبااع،
ّ
اورد الوج ااه .عين اااه تنض ااحان لك ااال وده ااالا ؛ تحي ااات ع اااطرز وكس ااب ود؛
مت ا ّ

وتقباال مثياار ،وتقياايم حااال ..كااان طوياال القامااة،
ودفااين غاايظ ،وانشاراح ظاااهرّ ،
يستقر العقال االسطواني الغليظ على رأسه والكوفية المر طاة نظيفاة وناصاعة
فيما العبالز النازلة من كتفيه العريضين تبدو أكثر بهاال ،والصااية التاي تحتهاا
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رماديااة اللااون تتاارجم دواخلااه المعب ارز عاان مقدرتااه المكينااة علااى تساايير أتباعااه
لرده ااا باااالكالم
وأبن ااال طرف ااه .يلق ااي التحي ااات فيه ااب إلي ااه أص ااحاب ال اادكاكين ّ
المنمااق سااعيا لكسااب رضاااه وعاادم إثااارز دواخلااه الغضاابى المتواريااة
المعسااول َّ
خلف السحنة السمحة الغامرز وجهه.

للك الحضاور إلاى الساوق ،ونثار التحياات واالبتساامات ،صواظهاار الساماحة

والتواضع يعيد جلسة األمس مسال في مجلس فارو العلوان حيا عادد غيار
ممن يحتاجون رأيه أو يستهنس هاو باآرائهم فاي ضاايا تتطلَّاب
ليل من أتباعه ّ
أكثاار ماان تصا ّاور؛ تجمعهاام أرو فرشاات بالسااجاد علااى أرضااية حديقااة وساايعة
تحيطها شجيرات الرمان والتين وأشجار السدر والتوت الوارفاة والرجال القصاير

سرحان خادم المجلس بقامته النحيفة يوزع القهوز فاي الفنااجين القلبياة اللميعاة.
واصاال الجالسااون حااديثا كااانوا ابتاادأوا بااه .وخالصااة الحاادي

أن الاادخيل ينااوي

كساب أكثار عادد مان الناااس إلاى صافّه ،لالا فهااو يخطاط للتحارك والتجاوال فااي
سااوق المدينااة وش اوارعها؛ وهااو ال يكتفااي بضاام أتباعااه إليااه إنمااا ينااوي التحا ّارك
ودهاام صوا ناااعهم بااالو وف معااه فااي المسااتقبل ماان اجاال
علااى الغ اربيين لكسااب ّ
مدينة ظلّت تنام تحت أغطية اإلهمال والتجني ،ويماوت أبناؤهاا أل ال نازلاة أو
ألتفه عداوز غير مجدية.

 ّإنه يرتدي جلباب الدهال يا شيخ فارو .وظناي أن ماا سايفعله هاو مانباااب االنتفاااع الشخصااي يضاارب بااه عصاافورين بحجاار .يكسااب رضااا المحتاال
حبه وعطفه للمدينة.
الكافر وفي نفس الو ت يظهر ّ
الهااا مسااافر شااقيق الشاايخ فااارو مسااتعينا علااى خمسااين عامااا ماان خب ارز
العم اار .ك ااان مسا ااافر يص ااغر ش ااقيقه بخمس ااة أعا اوام لك اان مالمح ااه ورصاااانته
يوحيان للناظر بهنه يكبر شقيقه.
أعل اان معظ اام الجالس ااين تهيي ااده ،م ااا أش ااعره بحسا ان رأي طرح ااه .ع ا ّادل م اان
جلسته على البساط الصوفي لي المخمل المصنوع مان خياوط ملوناة صانعتها
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امه اار اما ارأز ف ااي ص ااناعة البس ااط واألزر ف ااي محل ااة الغرب ااي ،ويس ااحب وس ااائد
صوفية إعانته على االتكاال بالوضاع الماري لحظاة أشاار بييم ر
االز إلاى سارحان

الجالس عن بعد في زاوية الحديقة خلف ال ًدالل المنتصبة على نار من جمر
اله ا

ليخدمااه بفنجااان هااوز .نهااو الرجاال حااامال دلّااة وفناااجين .شاارع يسااقي

الجا ا ااالس فا ا ااي حا ا اادي

سا ا اايهخل و تا ا ااا تتا ا ااداخل فيا ا ااه اآلرال وتتضا ا ااارب ،تنثا ا اار

االحتم اااالت وتتح اادد النت ااائُّ .وف ااي ك اال ه االا ولاك يك ااون ال اادخيل ونواي اااه ه ااو

فينه يعود مجددا إلى
المحور .وحتى لو جَّر الكالم المتبادل إلى موضوع آخر ّ

يؤججاه المحيطاون،
موضوعة الدخيل ،فقد غادا الهااجس الكبيار لادّ العلاوان
ّ

الندّيااة بنتااف أخبااار ينقلونهااا إليااه ،مساابغين عليهااا أل اوان التهوياال
مشااعلين نااار ّ

والتفخاايم لتصاال إلااى مساامعه وكهنهااا أخبااار سااتطي بهيبتااه وتاادفع بغريمااه إلااى

تسيد المدينة كلّها.
ّ
اان الاادخيل ،بااالتحرك الاالي وصاافوه ،أكثاار إد اركااا لوا ااع الحااال وأبعااد نظا ار
با َ
مان العلاوان فااي التعامال مااع الو اائع .فالالي يسااعى للتواصال مااع الحيااز بنظارز
تفاؤلية وينظر للمستقبل على ّأنه ر
آت ال بد من استقباله وتهيئة مستلزمات هلا
االسااتقبال ماان اجاال تحقيااق نجاااح يجعلااه محااط ثقااة واعت ازاز بنظاار المحيطااين

وماان يبقااى منشا ّادا للثواباات واألعاراف ويجااد فااي مااا
األ اربين ،واألبعاادين كااللكَ .
تاراكم علااى كاهلااه ماان إر ر ال يتوافااق وسااير الحياااز الناااحي صااوب زماان ااد ال
يطيااق الو ااوف مااع ما ر
ااو تجاوزتااه اللحظااات فكيااف بااير ر يغااوم ويغااور فااي
الحقب الثقيلة المتهالكة؟

أن تحركاات رجاال العلاوان فاي با ً ماا يطاي بهيب هاة الادخيل ال
كللك ظه َار ّ
تؤدي الفعل المطلوب ،فقد َّ
مل الناس حكما جاثما على صدورهم ،ووجاد فقارال
المدينااة فااي الاادخيل عونااا فااي الضااائقة الضاااربة بهاام .فاا(رّبيااات) تسالّموها منااه
تجرهم
رغم لّتها خير من ّ
عزرز ظلوا يحتفظون بها ويعملون على صيانتها فلم ّ
سوّ إلى الفقر والجهل وتمادي الوالز..
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إزال هالين المااو فين كانات كفّااة الادخيل تاارج فاي أن يكااون التاهثير لااه فااي
القادم ااات م اان األي ااام بينم ااا سيض ااعف دور العلا اوان ول اان يك ااون الن ااد الم ااؤثّر

والغريم الكبير للدخيل.

وكان القائمقام يتحرك لجمع الغريمين معا متَّ هخلا حديقة بيته مكانا للقال..

وتقباال أوام اره
هناااك أظهاار االثنااان تواصاالهما معااه وأبااديا اسااتعدادا لتلقّااي ّ

النية ارحاا يتبارياان
دفاعا عن مدينة غدا االنكليز على مشارفها .صواثباتا لحسن ّ
الحيااين متَّجهااين إلااى
فااي تجميااع االتباااع والقيااام بتظاااهرات حاشاادز تنطلااق ماان ّ

بيتاه عاابرز الجسار ومتخالز الشاارع المحاالي للنهار درباا لالساتعراو ..الرجاال
ارددين هتافا ااات تطالا ااب
يحملا ااون البنا ااادق والسا اايوف والخنا اااجر و"المكا اااوير" ما ا ّ
تجمااع المتظاااهرون و ارحاوا ياادورون علااى
بالجهاااد واالستشااهاد والفااوز بالجنااةّ ..
إيقاااع "هوسااات" يرددونهااا والقائمقااام يساااوره شااعور َّ
أن الناااس فااي ّمااة وعاايهم

لخطا ا ر
اب يلا ا َّام بالمدينا ااة وأوم شا ااعورهم بالمواطنا ااة .إلا لا اان يتركوها ااا تسا ااقط بيا ااد
االنكليااز .يااد ًق فااي عيااون ال اوا فين علااى جانبيااه ،الشاايخين فااارو وجااابر.
يبصاارها عيونااا تتااوهُّ ،باثّااة الزهااو ،معلنااة أن رجالهمااا األشاادال ساايرفعون مقااام
الحكوم ااة وي اادخلون الطمهنينا اةَ إل ااى لب ااه .ه ااو إلا ل اان يفش اال ف ااي ال اادفاع ع اان
المدينة ،ولن تكون المدينة لقمة سائغة في أفواه المحتلين.

اي المتظاااهرين ويشااد ماان أزرهاام مثلمااا
ماان هنااا صا َ
ارف الو ا َ
ات الطوياال يحا ّ
يشا ّادون ماان عضااده فكااان إن اسااتمرت التظاااهرات حتااى منتصااف اللياال انتهااى

التوج ااه سااوية نح ااو السا اراي .هن اااك
بااهن اس ااتدار إل ااى الشاايخين ي اادعوهما إل ااى
ّ
اجتمع بهم وبقائد جندرمتاه و ائاد الادرك معلناا َّ
أن األمار خطيار ومان دون أن

ك دفاع ااا ج ااادا ومس ااتميتا ف ا َّ
اين مس ااتقبل المدين ااة س اايكون عل ااى ك ااف
يك ااون هن ااا َ
عفريت ،و َّ
أن الضرر سيؤلي الناس فالحروب لن تكون نزهة على اإلطالق.

كاارر الش اايخان تعها ادهما فهه اااب بهم ااا بع ااد أن ش ااكرهما و اادم الثن ااال عل ااى
موا فهم ااا التاريخي ااة أن يتقا اادما ص اافوف أتباعهم ااا ح ااين يش ااتعل أوار المعرك ااة
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ليكونا األنمولم الصادق .وبدورهما أباديا ساما أن يادافعا ورجالهماا حتاى آخار
الجناة بكاال ش ه
طارز ر
اغفهما وال يريادان دخولَهااا إال وهماا شااهدال
دم فهماا يرومااان ّ

ليكونا في علّيين.

َّ
ودعهما عند باب السراي ولم يحسب َّ
أن آخر أسارار الحكوماة صاارت بياد

الشيخين! ولم يستقرّل نوازع باداوز كانات انبثقات فاي دواخلهماا فهعادتهماا إلاى
حي

البدوي السالّب َّ
النهاب الكامن في داخلهما.

َّ
توجه ائدا الجندرمة والدرك نحو معسكريهما.

اب ويااروم نومااا
صااعد هااو إلااى مكتبااه فهسا َّار لقائااد حاارس الس اراي أنااه متعا ٌ
هادئا...
ارتمااى علااى س اريره و ااد أنهكتااه ليل اةٌ حشااد اإلجهاااد فيهااا جيو َشااه ليهاااجم

همااا
جسا َاده ويرميااه بااال حاراك ،حتااى أنااه لاام يفكاار مااالا ساايفعل غاادا ،ولاام يعاار ّ
الطال ا ااات كانا اات تختا اارق سا ااكون الليا اال ادما ااة ما اان الجنا ااوب حي ا ا االنكليا ااز
يواصا االون تح ا ااركهم ،للا ااك أن المدين ا ااة ص ا ااامدز برجاالته ا ااا المس ا االحين ،وع ا اازم
شيوخها المتعهدين.
***********

لام ياانم الرجاال غيا َار سااعات حتااى جااال ائااد ح ه
ارس الساراي ينقاار علااى بابها هاه
ر
وبصوت خفيو:
هامسا و هجال،
 بيك ..بيك! "إنهم ينهبون مخزن التموين.كان للك فاي لحظاات الفجار الفضاي الاداكن للياوم الخاامس مان تماوز مان

العام .1917

وفااي ساااعات مااا بعااد الظهي ارز فااي واحاادز ماان صاافحات تحماال المسااؤولية
وامتحان درز الرجال أوعز وسط عويل النسال ومحنة الرجال و سوز الحصار
المفروو عليهم إلى أحد رجاالته التسلل إلى الشيخين يرجوهما َّ
فك الحصار،

وسااحب المهاااجمين ماان أتباعهمااا ،والسااماح للمااوظفين وعااائالتهم بااالخروم ماان
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المدينااة معيبااا عليهمااا مو فهمااا غياار المبااالي بمااا يحااد

للعااائالت والمااوظفين

اللين كانوا يخدمون المدينة.

لاام تمااو ساااعتان حتااى جااال الاارد َّ
أن َ زور ااا كبي ا ار هااو اآلن يرسااو فااي
النهر وبيمكان الجميع اتخاله والرحيل من المديناة بهم ر
اان ويسار ،وباال خشاية..

ساحبت الصاادور أنفاااس االرتياااح وهاادأ صارال األطفااال؛ وتهيااه الجميااع للتحاارك
فخااا وضااع
بعااد ح اوار دار بينااه وبااين موظفيااه خشااي بعضااهم أن يكااون هاالا ّ

لايقاااع بهاام وبعااائالتهم ،لكاان ال ارأي النهااائي اسااتقر علااى ضاارورز الخااروم إل
ل اايس م اان الص ااال المبي اات ف ااي ه االا المك ااان ل اائال تج ااري إغ ااارز ليليا اة عل اايهم

فيقضون جميعا.
َ
تحركاات جمااوع العااائالت خارجااا ماان بياات القائمقااام مشاايا وهاام يحملااون مااا
اادروا عليااه ماان مالبااس صواغ اراو ضاارورية .تحرك اوا اااطعين الشااارع المطاال

على النهر .ولم يكن الزورق هناك بل شاهدوه في الضافة األخارّ .هالا يعناي
علاايهم عبااور الجساار والسااير لاايال ثاام الصااعود إليااه واالنطااالق شااماال باتجاااه
الرميثة.
أص اوات مدفعيااة اإلنكليااز تساامع بوضااوح ،والعااائالت تتحاارك بمشاااعر ارتياااح

يشوبها الخاوف مان المجهاول .فاي الحشاد كانات وهيباة أكثار الالين يشاعرون بااأللم
ويلومااون القاادر علااى فعلتااه ،متمنيااة شاايئا واحاادا أرادتااه أن يحصاال طالمااا أصااب
خروجهم عن المديناة أما ار وا عاا .لاللك ماا أن عباروا الجسار وشااهدوا جماوع ساكان
المدينة يقفون هناك لمتابعة مشهد السبي حتى حفّزت العينين للبحا باين الوجاوه..

لكنااي
ك! ..أدري انا َ
(ال با َّاد أن أ ار َ
التجنااي ّ
ك غياار ااادر علااى إيقاااف هاالا الساايل ماان ّ
ك ل اان تخ االلني فتتا اوارّ ه االه اللحظ ااة ..).لق ااد نس ا َايت المحنا اةَ بك اال
أدري أيض ااا أنا ا َ
عظمها وهولها وصار همهاا الوحياد أن تارّ الحبياب .ال ترياد مبارحاةَ المديناة وفاي

أن تبعا
غصةٌ ال يبددها الزمن أبدا ..ال تريد أن تغادر بال وداع ..بال ترياد ْ
لبها ّ
ه
برسالة نظر علاى األ ال ،ائلاة :سانلتقي! سانلتقي ،وساتبقى روحاي تهفهاف بهجنح هاة
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أن ال ينساااها .تريااد أن
الشاوق إليااك!" ..ترياد أن تتلقّااى مان عينيااه رساالةَ العهااد فاي ْ
تَساامعه يقااول" :وهيبااة ..كنا ه
ات األماال فااي هااله المدينااة وسااتكونين األمنيااة الساااعي
بكل جهدي ونزوعي ومشااعري وتهالكااتي وضاياعي بع هادك لحيازتهاا ..سانلتقي ،ياا

وهيبة ..نعم سنلتقي!".
حش ا ٌاد كبي ا ٌار م اان الرج ااال والنس ااال واألطف ااال يخرج ااون م اان الس ااوق واألز ااة
يلتقااون فااي حشا راد لمشاااهدز َمظهاار الساابي واالنتهاااك غياار اإلنساااني .مسااحوق
الطحااين الاالي نهبااوه صااباحا مااا ي ازال يعفّاار وجااوهَ الكثيا هار ماانهم ..الغريااب َّ
أن

ع ارحاات تسااي ماان عيااون المتطلعااين واناادفع الكثياار ماانهم يفااوه بكلمااات
الاادمو َ
االعتلار ودعوات الصاف مقادمين أعالا ار باهنهم ليساوا المتساببين فاي ماا حاد َ

أن
بينما نظرات الطعينة ال تني تتابع الوجوه والقوامات .لم يكان يشاغلها غيار ْ
تشاهد الجري الصاغر بينها.
ولم يكن هو ببعيد!

"يا إلهي!" ..يصرَل في داخله صرخةَ الجزع واأللم و لّة الحيلة.
ر
ر
ه
مماا اد يحصال،
يبصرها اآلن بين حشد العاائالت المتحركاة بخاوف وريباة ّ
ممان تساببوا
ّ
لكنه ال يروم الظهور بينهم لئال ي َ
حسب أحد السار ين والمهاجمين ّ
في جرحهم صوا ه
يالمهم.
ظا َّال متواريااا ،مبص ا ار العينااين الح ازينتين الم ارتعبتين مش اغولتين فااي البح ا

عناه فيتالشاى خجاال.

عنه .أصابه سهم الجزع فهوشاك أن يردياه تايال .تبحا
ّ
لبااه يخفااق كمااا عصاافور يبغااي االنفااالت إلااى فنااال البااوح ليرتمااي علااى القلااب
ر
الرهيف اللي ال يبعد سوّ ر
يتمنى
عما يجريّ .
أمتار من اللهفة ليعانقه ويعتلر ّ
اام الجم ااع الس ااائر والمتو ااف وأف ا َّ
اتو زحما اةَ
ل ااو امتلا ا َ
ك زم ااام ال ااروح الن اادفع أم ا َ
اارب الاازمن معلنااا أنااه يحااب هااله الفتاااز التااي تعماال بضااة
الحشااد ليوه ااف عقا َ
ه
ه
غياهب المجهول..
اختطافها منه ورميها في
التجني على
لم يستطع الصمود..
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لم يحتمل التواري.

(لن أترك ه
اق ضاغينته؛ وال لفخاا هل الغادر النيا َل مان حباي ).رفاع
للقدر تحقي َ
وتحرك ليكون في مو ه
اجهة الجموع .تلك اللحظة الفالتة من عنق اارورز
امتهَّ ،

القااادر الرما ااادي طاااارت عينا ااا وهيبا ااة تبلغان ااه عظا ا َام اللهف ااة .وتبصا اار الشا اافتين
تنفرجان فتقوالن :آآآه جعفر ..جعفر!"..
اق البشاارية والعيااون ليحتضاانها
كااان عليااه التحاارك اناادفاعا ،مختر ااا العوائا َ
حبه اللبي غير ر
ه
آبه لنظرات اآلخرين.
ويطبع
بالت ّ
حبه الطاهر البنتههم.
أمها صواعالن ّ
كان عليه االعتلار من أبيها و ّ
كااان ماان األولااى أن ال يتركهااا تعااوم علااى مااوم التيااه مبح ارز بنظ ارات كساايرز،

حبااه ويهتكااون
وكااان األجاادر أن يصاارل بهه ا ًل مدينتااه أنهاام بفعلااتهم هااله يغتااالون ّ

مشاااعره ..لكاان كاال هاالا لاام يحااد  .فقااد ماَّارت افلااة الساابي ،واناادفعت بعياادا باتجاااه
مرسااى الاازوارق .كااان الجميااع ااد صااعد ...وتحا ّارك الاازورق مبتعاادا .لاام يشااعر احا ٌاد
أحساات ه
ألول ما ّ ر
ارز أنهااا بحاجااة
ماان ركابااه باألسااف علااى المغاااد هرز باسااتثنال وهيبااةَّ ،
أن تنتحاب كماا الثكاالى .ولقاد شااهدتها األم وأبصارها
أن يفايو دماع عينيهاا ،و ْ
إلى ْ

ظنا َّ
تجناي هاو
أن المو ف بما يحفال مان ّ
األب .لم يدركا سبب البكال الحقيقي ،بل ّ
م ااا جع اال البن اات تف ًج اار ال اادموع فانطلق ااا معه ااا ف ااي نوب ا هاة بك ا ر
اال مري اار ،انظ اام إل اايهم
أمااا ه ااو فق ااد خلّا اف وراله
الصااغار الثالث ااة وس ااط حي ارز أفا اراد الع ااائالت ودهش ااتهمّ .

جموع الماودعين الملوثاة وجاوههم باالطحين بعاد غيااب الازورق فاي انعطافاة النهار
اوب الساالم الحجااري المااؤدي ناازوال إلااى جاارف النهاار..
وكثافااة البساااتين وتحاارك صا َ
هناك جلس على طعة حجر مرمرية وراح يبكي خساارزَ حبيب راة خطفتهاا ياد األ ادار
عنوز من بين أصاب هع أمنياتهه.

تتقاطر دموعه وتتسا ط في ه
مياه النهر!
تتقاطر ..فتمتزم به.
تمتزم به ..فتضيع.
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الزصل الثاني
كم من زمن طويل نحتاجه قبل أن تنتشر موجات الطمأنينة
من مركز ألفتنا لتصل نهايات العالم.
غوستاف با الر
اماليات المكا

وهكذا فأنا مركبٌ ضائع تحت شعر الخلجان
مقذوف باإلعصار في أثير ال طير فيه.
آرثر رامبو

إنَّ ما هو مُضن هو وحده الذي يمكن
أن يغدو ممتعا.
ْ
توماس ما

ابل السةةحر
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()1
وفياة
بهية علاى إيقاا هع نهوضاها الياومي المعتااد فاي التيااترو تاركاة ّ
نهضت ّ
ونجية راحلتين في زورق أنسام الفجار حيا أواخار أياام آب مان العاام 1919
ّ
تشااي بقا ه
ايف
ادوم موجااات الباارد تنااده عليهااا أخريااات ساااعات اللياال ،فقااد ما َّار صا ٌ
كهن ااه ج ااال ليك ااون رديف ااا لس ااخونة
اله ااب ل اام تعه ااده المدين ااة من اال أعا اوام غ ااائرز ّ
عماات الفوضااى حالمااا هاارب آخاار جناادي تركااي
األحاادا التااي ما ّارت بهااا ،إل ّ
أشهر طو ر
ر
ال لنصرز األتاراك كاهخورز
وانكفه المجاهدون اللين تقاطروا جنوبا عبر
ف ااي ال اادين ،وأثبت اات الو ااائع َّ
أن البق ااال والهيمن ااة لم اان يمتل ااك المق اادرز ويس ااتخدم
ه
المنتظار ااوّ خار ااة ساتهتي يومااا لتقااف إلاى جانبااه انكفااه
العقال ،أمااا الضااعيف

لليال ،حسي ار ،مهزوما.

تلقفت دميها درجات السلَّم فهوصلتها إلى الحو

(الحاو

يشايع فياه ناور

اتجه اات لغس اال وجهه ااا ث اام التهي ااؤ إلع ااداد الفط ااور له ااا ولرفيقتيه ااا
الص ااباح)ّ .
والشااروع كعا َّ
اادتهن اليوميااة بيعااداد متطلبااات التياااترو الاالي تركااه زبائنااه ل اايال
ه
البلَنكااو والصااودا
حي ا غساال دالل القهااوز والفناااجين وأ ااداح تقااديم اليانسااون و َ
ه
من فيهااا رائح اةَ خم ارز لاارواد يتناولونهااا خااارم التياااترو وياادخلون متم ًسااكين
يشاام َ
بتعليمااات جبااار الغاااوي (الغاااوي مالااك التياااترو ال يجيااز للمخمااور الاادخول

تالفيا للفوضى صوابقال علاى حسان سامعة المكاان) ،كاللك غسال أراجيال تركهاا
الرباباة والطبلاة وتهاادي أجس َّ
اادهن وصااوت
المادخنون وهام يرحلاون علاى أنغااام َّ
العاازف وهاو يحااول جعال أداله محبباا للجميااع تنافساا ماع زميلاين لاه ال يقاالّن

مهارز عنه في رحلة تمتع يمتزم فيها إشباع النظر من جساد أنثاوي ماع اماتالل
السمع بهنغام تثير فاي الاروح ريااح اللهفاة صواثاارز المكاامن علاى حبياب غااب أو
أيام ضااعت ،أو انتظاار ألمال سايهتي ،أو نصاب شاراك إليقااع بغازال ناافر ال
الصياد المتلصم .رأت أن أرضية التياترو تحتام
يرتضي السقوط في شباك
ّ
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إلااى جهااد مضاااعف لكنسااها وتنظيفهااا فقااد زاد عاادد الاارواد ،وزادت مصااروفات
باتت تنفق في التياترو منل هد َم االنكليز وانكفه األتراك .أماوال كساب الكثيارون
منها فاي لعباة التاهثير والحارب اإلعالمياة المبنياة علاى تارويُّ اإلشااعات ونقال
مماان كااانوا حفاااز ع اراز اسااتحالوا
األخبااار .فصااار باإلمكااان مشاااهدز الكثي ارين ّ
لوي مظها اار مثيا اار لالنتبا اااه يجلسا ااون ف ا ااي المقا اااهي بمباها اااز وألا ااق .يش ا اربون
األراجيا اال لعديا ااد الم ا ارات يوميا ااا ويحتسا ااون فنا اااجين القها ااوز المهَّيلا ااة با ااال عا ا ٍّاد؛

وصارت نساؤهم تدخل السوق لتبتاع ما تريد َّ
لهن وألبنائهن من فخار األ مشاة
وجمياال المالبااس ،فقااد أنفقاات األكااف العثمانيااة الخفيااة الكثياار لمثاال ه اؤالل ماان
اجاال حصااول الفوضااى بنااال علااى تهليااب الشااكوّ وتااهجيُّ مشاااعر اإلحباااط،
كناا علاى أياام زمان التارك لكاان أفضال واهناه
صوايصال الناس إلى رأي يقول لاو ّ
ومااا كنااا نعااي

هاالا التخاابط وعاادم االسااتقرار ،مااع أ اوال تتااداول فااي المقاااهي

والجلسااات تشااير إلااى أن التاارك ساايعودون و َّ
أن االنكليااز ال يبقااون علااى ارو
ليساات له اام ،وأنهاام منهزمااون ال محالااة؛ فااي حااين يسااتفيد آخاارون ماان أمااو ر
ال

يصرفها االنكليز لتثبيت مراكزهم ونشر األخباار القائلاة أنهام باا ون وماا بقااؤهم
اعب أطااح التارك بهيبتاه تحات ساتار الادين
إال لنصرز هلا الشعب المساكين .ش ٌ
وه ااا ه اام االنكلي ااز ي ااهتون ليخرجا اوا الن اااس م اان الظلم ااات إل ااى الن ااور ويط ااردوا
األعادال إلاى غيار رجعاة .يفتحاون األباواب للجمياع باال خشاية وال خاوف .ومان
أن يالهب لمضايف الشايخ الادخيل وعارو
له شكوّ أو حاجة فما عليه ساوّ ْ
ولبيت حاجته.
حاجته أو اإلدالل بشكواه ،ولن يخرم إال و د حلّت مشكلته ّ

ومااا أن أنهاات واجبهااا اليااومي حتااى نااادت علااى رفيقتيهااا كااي تنهضااا .ولاام

اتهن ف ااي االس ااتمرار بالر اااد بع اادما
تج ااد االثنت ااان ب ا ّادا م اان النه ااوو رغ اام رغب ا َ
أتعبتهم ااا وص ااالت الخدم ااة والغن ااال والجه ااود المض اااعفة ،ومشاكس ااات ال اارواد
خصوصااا أولئااك الاالين ياادخلون مخمااورين و ااد زاد عااددهم اثاار افتتاااح محلااين
لبيااع المشااروبات الكحوليااة بج اوار التياااترو حي ا
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يكاارع أغلاابهم باال الاادخول

أ داح "العرق" المستحلَب يؤتى به من مدينة الموصل شامال العاراق ليبااع هناا
من بل رجلين مسيحيين هدما على نصيحة مترجم ع ار ي مان الموصال أسامه

(إلي اااس) ك ااان يص اااحب القائ ااد "تومس اان" ويت اارجم حا اوارات تحص اال بين ااه وب ااين
الماوظفين أو الماواطنين .كاناات الخمارز باال اادوم المساايحيين تصاّانع خفيااة ماان

باال أشااخام ال يجااودون بهااا علااى غياارهم .أولئااك هاام الاالين لهاام حظااوز فااي

المدينا ااة كا ااونهم يعيشا ااون تحا اات ظا ااالل الحكوما ااة الوارفا ااة فا ااال احا ااد يسا ااتطيع

االحتجام عليهم أو يرفع صوته لمنعهم لللك كاان تاداول االحتجاام ياتم همساا
في و ت كان المتعط

مناي نفساه بقادح يكرعاه
لتناول للك الشراب الساحري ي ّ

أو رائحة يشمها تشيع في دواخله روح الخدر اللليل.

عندما دخل جباار الغااوي التيااترو ظها ار ألفاهاا نظيفاة مرتباة الترتياب الالي
نجي ااة بالترح اااب و ااد تهل اال وجهه ااا ،منتظا ارز كلم ااات الثن ااال
يرض اايه فاس ااتقبلته ّ
يغااد ها عليهااا وعلااى رفيقتيهااا؛ للااك َّ
ادر عليااه ربحااا وفياا ار
أن التياااترو صااار يا ّ
اتقبل بعااين الترحاااب وصااار َماان يقا ّادم لهاام
وأماواال كثيارز جعلاات منااه شخصااا يسا َ
اهتمام ااا ف ااي التي اااترو يظه اارون تق اادي ار ازئ اادا ح ااين يلتقون ااه ف ااي الس ااوق أو ف ااي
الطر ات.

وفيااة
لاام ينا ّاده علاايهن كعادتااه اليوميااة ويغاادق كلماتااه الااودود؛ باال طلااب ماان ّ
إعداد أرجيلته الخاصة وأومه إلى نجية أن تتبعه إلى غرفته (يتخال الغااوي مان
ممي ا از) .هن اااك خلااع عقالااه والكوفي ااة
الغرفا هاة مجلسااا لاازو رار يك اان لهاام احت ارمااا ّ

تخفيفااا لح ا اررز شاامس آب الساااخنة المتسااللة إلااى يافوخااه وتاارك غطااال ال ارأس

الع واسااعة .جلااس خلااف منضاادته الخشاابية
القطنااي األباايو يخفااي مساااحة صا ر

الالمعااة المصاانوعة ماان ساام هناادي ال يوجااد منهااا فااي المدينااة غياار التااي فااي
غرف ااة القائمق ااام .و ف اات الما ارأز األربعيني ااة أمام ااه ه
وجل ااة إل َّ
تهجس اات أما ا ار غي اار

التوجس .وبدال من أن تسهله عان ماا شارع يتسالل
وخمنت شيئا يثير
ّ
اعتياديّ ،
ادر وغا ر
إلااى وجهااه ماان كا ر
ايظ ارحاات تنهااال عليااه بكلمااات التقاادير واالمتنااان لمااا

96

يقدمه َّ
لهن من احترام وثنال.
ّ

 نجيااة! أناات تع ارفين أن التياااترو مااا ااام واسااتمر إال ألننااا نحااافظ علااىعه راد طعناااه ماع أنفساانا فاي أن ال نساابب الضارر ألهاال المديناة؛ والمدينااة كمااا

تلمسين لم يسبب أهلهاا لناا ألّ منال افتتحنااه بال خمساة أعاوام بش ر
اعار حفرنااه

ومان ال يرغاب فلايس لناا علياه
في دواخلناَ :من يريد دخول التياترو َمرحبا باهَ ،
شيل.
 -لاام أفهاام ،يااا أبااا سااتّار! ..جااال اناادها

نجيااة يساابق ارتعااا

أصااابعها

التي لحظها الرجل الغاضب.
بهية!
ّ -

 ما بها؟!تجنت في غواية جعفار ابان حسان درجاال .جاالني َمان يس َّار لاي باللك.
 ّوبهياة بهعوامهاا الثالثاين ستتسابب بفضايحة ال
هلا شااب لام يتجااوز العشارينّ ،

رف أبوه بسلوكها مع ابناه ساندخل فاي نفاق
درز لنا على تحمل تبعاتها ..إن َع َ
ويدمرون كل شيل.
ال نهاية له .وس ّكان محلّة الغربي ّ
سيهبون علينا ّ
حاولاات نجيااة تقلياال احتاادام الغاايظ المتنااامي مااع كاال كلما راة يقولهااا الغاااوي،

مشاايرز إلااى أن مااا ساامعه ال يعاادو أن يكااون كالمااا ياراد بااه تهاديم روابااط األلفااة
أن جعفاار لاام يا ه
داخاال التياااترو ،و َّ
اهت غياار م ارات معاادودات كااان فيهااا شخصااا
بن وج ااوده نظا ا ار لص ااغر س ا ّانه ..س اااعتها تعه اادت أنه ااا س ااتتحقق وتت ااابع
اس ااتغر َ
بهية مثلما تالحق نظرات الشاب؛ مؤ ّكدز ّأنه كان يجلس لو رت صاير
حركات ّ

ر
لسلوك يثير الشك.
ثم يتحرك خارجا دون ما يشير

((للحااق أ ااول َّ
أن الشاااب دخاال التياااترو ألول ما ّارز بعااد أشااهر ماان انتشااار
كهناه يساعى للتاواري عان األعاين.
الفوضى و ادوم االنكلياز .يتخال مكاناا صايا ّ

وح ااين يق ا ّادم ل ااه العام اال القه ااوز الحل ا ّاوز يطل ااب اس ااتبدالها بم ا ّارز يق ااول أنه ااا تف اات
مغاليق دماغه رغم م اررتها وفي بعو الم ّارات يطلاب نيناة صاودا أو سايفون.
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ألنه يدخل ر
ببدلة حضرية ال يرتاديها إال الموظفاون أو
متكب ار ّ
في البدل اعتبرناه ّ
وفياة ّاناه يتبااهى بملبساه األنياق ويتعاالى
أبناؤهم فال ينطق بشيل ..الت عنه ّ

بهياة :هالا شااب رمات باه أماوام صااخبة فاي داخلاه
على أبنال مدينته .و الت ّ
إلااى شاااطىل التياااترو! ..ولاام تاازد علااى للااك .لاام نكتشااف هشااباك صا ه
ايدها إال

عن اادما س ااحبت م ا ّارز س ااتار ناف االز الغرف ااة المطل ااة عل ااى فن ااال المقه ااى وتخوت ااه
فهبصرته في مجلسه اليومي ساهما .رأيتها تهز الستارز للفت انتباهه .حتى إلا
اهوم كااان يتيااه فيااه سااقطت عيناااه علااى ابتسا ه
خاارم ماان سا ر
اامة وج هههااا العريضااة
فصااعقه بريااق تلااك االبتسااامة وطفااق يحا ّادق فيهااا .تلااك اللحظااة انسااحبت هااي

تاركااة السااتارز تلعااب دور الجاادار العااازل لصاايد ابتسااامة أخاارّ أو ابتسااامات

ستجعله يرابط في التياترو فال يرغب بمبارحتها.
شباك ه
ه
صيدها ،وبدت أنها أحبته ،فلم تعاد
في األيام التالية بدا أنه و ع في
ارواد صااارفة سااعات ليلهااا ساارحة غائبااة فاي عااالم عش هاقها لااه..
تاولي أهميااة لل ّ
بحبها الحقيقي :فرحها بحضاوره ،ولوعتهاا بغياباه ،اكتشافت
وفي يوم َّ
أسرت لي ّ
َّ
حبها له يفوق ما كان يف ّكر به تجاهها .كشفت لي أناه كثيار الشارود .وفاي
أن ّ
حا ر
كهن ااه يكلً اام فتااااز
ااالت ي االهب س اااهما فيتم ااتم بكلم ااات ال تفهمه ااا  .يتح ااد
ّ

غيرها .وحين سهلتها عن بواكير عال تها به وكيف توالادت لدرج راة وصالت ح َّاد
الشغف راحت تقم وتفيو:

 بعااد مغااادرز المااوظفين وعااائالتهم المدينااة وغااب ماارور أسااابيع أبص ارتهيوم ااا يعب اار الجس اار متجه ااا إل ااى ص ااوبنا ..يم اادني التطل ااع م اان ح ااائط الس ااط

عماان يسااقيها َعاالب الااوداد والعشااق الصااادق؛ الجساار
بانش ار ر
اح روحااي الباحثااة ّ
يمنحني مشهدا جميال يغريني باالنظر إلاى عابرياه ومتابعاة حركاة النااس هنااك
في الصوب الكبير ..كنت أبصر القائمقام في عبوره إلى الساراي وعودتاه مناه
فااهتمنى لااو كااان المؤماال لااي والمرتجااى .لكاان َماان يقفااز ماان و راد إلااى ّمااة جباال،
ومن ال ترشقه كاف الوا اع باالساتهانة والساخرية حاين يفكار بمطرب راة تعاي فاي
َ
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ك ه
لب موظاف فاي اعلاى رأس السالطة؟! ....أبصارته يكارر
تياترو تروم امتال َ
اوره فاال يادخل الشاارع باتجااه التاوراز اليهاودي ليواصال طريقاه نحاو البسااتين
عب َ
باال ينحاارف يسااا ار صااوب بيااوت المااوظفين الخالياة ماان أهلهااا ..تكارار حضا ه
اوره

اي س اؤال الفضااول ..يااهتي مهناادما بالسااترز والبنطلااون ويخطااو كهنااه أحااد
أثااار فا ّ
كهناه عااد
موظفي الحكومة .بعد و ت يعود فهراه من مكاني يجر الخطاى تعباا ّ
َّ
ب جهدا وفيا ار .فاي منتصاف الجسار يلتفات ليبعا بنظاره صاوب
من عمل تطل َ
الشارع اللي يقود إلى بيوت الموظفين ثم يواصل خطوه المنهك المبعثر".
"وحااين شاااهدته علااى احااد تخااوت التياااترو طااارت طيااور البهجااة فااي لبااي
وامتأل فضال روحي بالده  ..لم اصدق وأنا أزي ستارز نافلز الغرفة ّأنه هو.

يمسك جريدز "العرب" التي يؤتى بها من بغداد .أسمع زباائن التيااترو يتحادثون

عاان ّفنااه الس ااحر فااي إجااادز الرساام  .وأساامع أنااه رساام منظا ار طبيعيااا(*) علااى
جاادار داخاال مقهااى برهااوم فااي سااوق الحاادادين ،وأن للااك المنظاار جعاال عاادد
أن لديه كراسة ر
َّ
الرواد يزداد رغبة في الجلوس؛ و َّ
صب فيها رسوما
رسم (**)

ر
ومناظر طبيعية".
ودروب،
لوجوره،
َ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(*) كان المنظر لبيت مان بياوت الصاين لي الساقوف القوساية المنحنياة للاداخل والحاادز
من األعلى ربماا شااهده فاي الصاور الملتصاقة فاي " أطاوال " األ مشاة المساتوردز مان الصاين.
بي اات يط اال عل ااى بحيا ا ررز ماؤه ااا ازرق ص ا ر
ااف تع ااوم علي ااه ث ااال بجع ااات ب اايو وعل ااى ض اافاف
البحيرز البعيدز تحتشد أشجار سارو داكناة الخضارز فاي و ات كانات فياه لحظاات الغاروب تشايع
والقم اار ينضا ا لون ااه الفض ااي ف ااي محاول ااة تع ااويو ض ااول الش اامس المتالش ااي منس ااحبا خل ااف
األشااجار .وهناااك عنااد مماار يشااكل ش ارفة البياات الرئيسااية ويطاال علااى مااال البحي ارز ثم اة فتا ر
ااز
اتفح ر
م أم َّ
أن شاايئا مااا يساار ها م اان
تجلااس ساااهمة ال ياادري المشاااهد ه اال تنظاار إلااى المااال ب ا ّ
رومانسااية المكااان فيهخاالها بعياادا! .جااالت فك ارز رساام هاالا المنظاار عناادما تعا ّارف عليااه إلياااس
كرسااا ضا َّام رسااوما لوجااوه رجاليااة متميازز حفاارت فااي بعضااها
متاارجم القائااد تومساان فشاااهد لديااه ّا

99

أ ازميال األعاوام علاى تقاساايمها فهظهرتهاا نمااالم لشاايول افناوا العماار فاي كا ٍّاد وتع ر
اب صوانهاااك فيمااا
أخاارّ لشا ر
اباب يتبااارّ األلااق علااى القساامات والعيااون تتاادفق إش ا ار ا ،تطلعااا لحياااز ي اراد لهااا أن
افحات أخاار رس ر
تكاون بهيجااة ممتعاة .وفااي ص ر
اومات لوجااوه أنثوياة فاتنااة حاوت عديااد الصاافحات
رس ااام ب اااهر وتخطيطات ااك ت اانم ع اان
وجهااا واح اادا لفت اااز ولك اان بهوض اااع مختلف ااة .ااال لااه :أن اات ّ

المشااهد الطبيعياة ،تلاك التاي تشاغل باال
امتالكك موهبة متميزز .ثم أبدّ نصايحة لاه أن يرسام َ
فناااني أورب ااا تل ااك األي ااام .وراح ي ااردد ل ااه أس اامال الرس ااامين واهتمام اااتهم بالمش اااهد المس ااتلة م اان
الطبيعة وتهثير الضول على فضاال اللوحاة ومحتوياتهاا .فكاان منظار المقهاى بااكورزَ عملاه بناال
علااى فحااوّ النصاايحة .يومهااا انااده

المتاارجم وصااار زبونااا منتظمااا فااي المقهااى ال لشاايل إال

ليتيه في عالمها الجميل وثرال فحواها المثير

(**) هام

كراسة الرسم:

( )1الصفحة األولى:
ثمااة مشااهد يصااور الف ارات والضاافة األخاارّ ..ضاافة الصااوب اآلخاار  /القشاالة ،صااف
بيوت يحيطها نخيل باسق ،وأدناه أشجار متكاثفة .على حافة الطرياق الالي يفصاله عان النهار
جاادار يعلااو بنصااف امااة إنسااان ت ارصاافت فيااه أحجااار مرمريااة بيضااال ،يهطاال ماان فو هااا ظاال
كتل سودال يبدو أنها كتل بشرية أنثوية تتخال مان ضافة

توا ..ثال
لشجيرات كالبتوس ناهضة ّ
النهر وضوحا فتبدو كنسال يجلسن في حدي

مع مخلو اات أعمااق الماال ..هال كانات إحاداها

لوهيبة؟!
( )2الصفحة الثانية
س ااوق المدين ااة م اان الم اادخل المواج ااه للنه اار ..عل ااى اليم ااين مقه ااى جب اار ..تخ ااوت واهن ااة
وجالس خاملين بعقلهم الغليظة ويشاميغهم البيضال المر طة الموحلة وجبار بعشاريناته العمرياة
يلف حامال دلّة البن وفنجانا باين التخاوت تلبياة لرغباة َمان ناادوا علياه ليساقيهم ..وعلاى اليساار
مبنى السراي وبابه الخشبي المرتفع والمشرع على مصاراعيه يقاف عناده عنصار مان الجندرماة
بطربااو

منتصااب وشاااربين بااارزين يقطعااان وجهااه عرضاايا بينم اا كتفااه األيماان يحماال بند يااة

عتيقااة باليااة ..فاام السااوق دخ اوال يعاارو علااى يمينااه مكتااب الشاايخ محمااد خلااف منضاادز و ااد

انحنى ليكمل كتابة عريضة لرجل يقعي كهنه يقم مظلوميته لعرضها علاى مس ر
اؤول سايراجعه
ويتضاارع إليااه .عل ااى اليسااار ماادخل دائا ارز البريااد ودكتااه العريض ااة و ااد ها َام رجا ا ٌل يرتاادي بدل ااة
عصااملية بالسااترز والبنطلااون والفينااة .عمااق فاام السااوق يتااوه فااي خث ارز دكينااة إال ماان بصاايم
ضااول يهطاال ماان أحااد ثقااوب سااقف السااوق المعاادني فيرساام أشااباحا لمتسااو ين ومااداخل دكاااكين
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مضببَّة.
( )3الصفحة الثالثة
يباادو أن لاام الرسااام تبااارّ فااي رساام حا ّاداد يمسااك مقبضااا مكينااا ..راح يااتحكم بنظارات
الرج اال الح ااداد فجعل ااه م ااتجهم القس اامات .يظه اار عل ااى يم ااين الس ااندان الحام اال لقطع ااة الحدي ااد
تمز ااات عدي اادز
اار الهب ااة يؤججه ااا ص اابي ش اااحب -بث ااوب مخط ااط بان اات علي ااه ّ
المعالَج ااة ن ا ٌ
ومحاااوالت رتااق لاام تنفااع – منهمااك بمنفااال يمسااك بضااتيه فيحركهمااا انفتاحااا وانغال ااا .وعلااى
يسار الرجل هناك سالسل تتادلى مان مقدماة الادكان وفاؤوس تتكاىل علاى الجادار بانتظاار َمان
يبتاعها أو لعلّها صنعت لزبائن طلبوها على أمل أن يعودوا الستالمها.

مااا يلفاات االنتباااه فااي اللوحااة تركيااز الرسااام علااى ط ارات عاارق كاناات تتسااا ط ماان وجااه

الحداد لحظة انحنائه وبقصدية واضحة من الرسام في جعلها بحجم أكبار مان المعتااد ،وبغا ازرز
مما تحتَ َمل.
أكثر ّ

ه
لماا يازدادوا بعاد أبصارته يادخل التيااترو.
الرواد ّ
"وفي ساعة عصر ربيعي و ّ
تحينتهااا فرصااة ال تعا َّاوو فااي التحا ّاد إليااه
كااان الاارواد ثالثااة أنفااار أو أربعااةّ .

ألتفحم مظهري إن كانت له درز
التعرف عليه عن رب .و فت أمام المرآز
َّ
و ّ
التهثير عليه ،ثم اندفعت خارجة .فوجئات بانشاغاله بمطالعاة الجريادز .بادا كهناه

يتبين و فتي أماماه فناديات علاى العامال مان اجال تلبياة طلباه .تلاك اللحظاة
لم ّ
اسطر الجريادز وراح يطاالعني ..أطلقات علياه ساؤاال اتساعت لاه
رفع عينيه من
َ

عيناه:

ك أن ترسمني.
ك رسام ،والناس يتحدثون عن ّفنك؛ أريد َ
 سمعنا ّأن َف مندهشا ..وفاه بما ال يدريه استهانة أم هج ّدا:
توّ َ
ر
ه
بشرط ،أتقبلينه؟
أرسمك ..ولكن
-

وفيااة ..ولحظ اةَ عاادت لاام
و باال أن أسااتف ههمه عاان هاالا الشاارط نااادت علا َّ
اي ّ
أجده .كان د خرم تاركا الجريدز على التخت و دح الشاي نصف مملول".
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()2

ماع انحار ه
اف الازورق مقا ّل الماوظفين وعاائالتهم وغيابااه فاي انعطافاة الفارات
اان تاابعٌ للحكوماة إال واساتبي ونهاب كال
عمت السماوز الفوضى ،فلام يظال مك ٌ
ّ

الحيااين
وعماات فك ارز كينونااة ّ
مااا فيااه فعااادت المدينااة عقااودا مدياادز إلااى الااورال ّ
"الغربااي" و"الشاار ي" تكا ًارس هيمنااة "العل اوان" و"ال اادخيل" .مجااددا اللت الن اااس
بحمايااة

أكثاار فااهكثر بخيمااة التكتّاال الجمعااي حيااازز للقاادرز علااى مواصاالة العااي
جماعيااة يااديرها الشاايخان ال بحمايااة فرديااة سااتكون ّشااة فااي ما ٍّاد مااائي هااادر.

و َّ
لمات تتب ّادّ اختباا ار صاارخا لمقادرز التواصال العيشاي الياومي فقاد كاان
ألن الم ّ
أص ااحاب ال اادكاكين أكث اار الن اااس خش ااية م اان حص ا ه
اول الفوض ااى وأش ا َّاد تحرك ااا
لتكاريس بااروز هاالا التكتاال تحاات اريااة شاايخ تطيعااه الجمااوع .تااهتي تلااك الخشااية
ه
برمشة جفن عندما يتفا م الساول
من حرصهم على ممتلكاتهم وبضاعة ستنهب
فااي نفااوس الاابعو .ساايهجمون علااى دكاااكين السااوق كمااا هجماوا علااى مخاازن
التموين ودوائر الحكومة ومعسكر الدرك وبياوت الماوظفين ساار ين ك َّال ش ر
ايل.
ويااوم دخاال االنكليااز بق اواتهم وجااال القائااد تومساان فااي السااوق المسااقف وسااار
علااى كااورني النهاار متطلعااا بف ارسا راة الختيااار مو ا رع لااه ياال ًكره بنهاار (التااايمز)
الاالي يماار بمدينتااه لن اادن سااحبت الصاادور أنفاااس االرتياااح ،وشااعر أصااحاب

الدكاكين ومعهم معظم سكان المدينة أن هاؤالل الرجاال المتحضارين لان يتركاوا
الوض ااع س ااائبا ول اام ي ااهتوا ليخرجا اوا بع اادما عب ااروا المحيط ااات والبح ااور و طعا اوا
الفيافي ودفعوا جنودا لهم ضحايا في معارك طويلة دامت أعواما ابتادأت العاام
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كااان أكثاار النا ه
ااس سااعادز ل اادخول االنكليااز المدينااة هااو ج ااابر ال اادخيل .إل

بمجياائهم مالاات الكفّااة لصااالحه؛ هااو الاالي أباادّ يومااا مااا رغبتااه فااي التعاااون
معهاام فااي حااين تراجعاات وجاهااة العل اوان .الاالي أده ا الناااس هااو عاادم إن ازال
العقاااب فااي العل اوان رغاام و وفااه ضاادهم ومحارتااه رجااالهم ،حتااى و تاال الكثياار

102

ماانهم فااي المعركااة الحاساامة التااي جاارت عنااد شاااطىل الف ارات المواجااه لبسااتان
محمااد عل ااي يااوم ك ااان العن ااف هاااد ار أبل ااى رج اااالت الحااي الغرب ااي ب ااالل زرع
الجاازع فااي نفااس القائااد تومساان ومساااعديه .وحسااب الناااس بسااقوط المدينااة ّأنااه

ك
سينتقم من العلوان وأتباعه شر انتقام .لم يحصل للك على اإلطالق .بل ت هار َ
يدير دفّة الحي الغربي كما كان من بل لكنه لم يمنحه وجاهة منحها لغريمه.

و َّ
ألن الاري مالاات صااوب الاادخيل مااال الناااس نحااوه أيضااا .يؤمااون مضاايفه

فيحتشاادون فيااه .يستهنسااون بآ ارئااه ويهخاالون مشااورته ويتقبلااون النصااائ  ،وهااو
األعلم َّ
أن هلا لم يكن ليحصل لوال وز أسبغها عليه "تومسن"  .ومن جانبه لام

ياانم تومساان ليلتااه األولااى إال فااي بيتااه داللااة الوثااوق بتااابعر لهاام ا ّادم مساااعدات

ومعلومات اساتخبارية غاياة فاي األهمياة أفاادتهم فاي دخاولهم الساريع للمديناة.
المهيبااين لاام يشااهدهما فااي مدينا راة
واألكثاار ماان للااك تلااك الحفاااوز واالسااتقبال َ
أخاارّ .لقااد اسااتقبلته المدينااة بالترحاااب والتهلياال فيمااا النسااال أطلقاان الزغاريااد
ابتهاجا بالقدوم.
يتجهااون إليهااا أو خيمااة يسااتظلّون بهااا،
نعاام! صااار مضاايف الاادخيل بل اةَ ّ
وراح الكثير من سكان الطرف الغربي أتباع العلاوان يازورون الادخيل مظهارين
المواالز له وشكره على ّن ر
عم حققها للمدينة أ لها حالة الهدول العميم .فلم تحد

فوضااى كبي ارز ولاام تطاال مثلمااا حاادثت فااي المنتف اك  /الناص ارية والديوانيااة يااوم
دخلهما االنكليز فهلفوهما بال سلطة تفرو وجودها ،بل فوضى عارماة سار ت
فيها ااا المحا ااالت وانتهكا اات الممتلكا ااات .والا اادخيل يعا ااد الا اارؤوس المحتشا اادز فا ااي

يمسادها وهاو
مضيفه ويمس بعاين المتف ّارس نظاراتهم .يمارر كفّاه علاى لحيتاهّ ،
يتمااتم نصااف بياات شااعر ال ياادري أياان ساامعه" :إلا الااري مالاات ،مااال حيا ا

تمياال" .شااعور بااالزهو واالمااتالل يتفااا م فااي ساامال الااروح .لقااد حقَّااق انتصااا ار
على غريمه .ولم يعد الغريم لا ر
بال بنظره.

حسااان .اعتباار هاالان
أكثاار الناااس فرحااا أيضااا كااان وارد الساالمان وشاااكر ّ
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المتحمسان للتحرير وركاوب زورق الحضاارز دخاو َل االنكلياز انتصاا ار ألفكاارهم
وتصااديقا لتصااوراتهم لاالا ارحاوا يتبااارون فااي التحااد فااي أي مكا ر
اان يجلسااون:
في المقاهي ،في الادواوين ،عناد عطّاار يبتااعون مناه أو باائع خضاار يساهلونه

عن نورع ال يوجد ضمن معروضاته .تحدثوا بلسان البهجة عن انتهال الكابوس

التحضاار .وكااان تص ارفهما هاالا عفويااا ال تسااتخدمه جه اةٌ مااا أو
و اادوم شاامس
ّ

تااديره عيااون خلااف األسااتار .كانااا ينظا اران إلااى الع ااالم فيجدانااه يتق اادم والعااراق

يتراجع .شعوب تنهو من حضيو العتمة لتعادو راكضاة باتجااه الناور .كاناا
دائمااا يصاارخان "لمااالا يبقااى شااعب الع اراق غار ااا فااي عتمااة التخلااف وغيهااب
الضياع .لمالا ال نصب مثل هؤالل؟ لمالا ال نقتفي أثرهم طالما هام يتطاورون
ونحن ناراهم بعاين العقال أنهام علاى صاواب؟ ماا الالي جعلناا علاى ضااللة فاي
حين نوهم أنفسنا أننا على صواب؟ "

كانا يعزفان الكاالم مفعماا باألمال وبعفوياة نقاال يجاي

فاي لبيهماا وصادق

ر
كلحن أثيار ،داعاين أن ينتهاز الشايعة الالين يشا ّكلون األغلبياة فاي
ول يرددانه
تقصد األتراك إلاللَهام فعملاوا علاى هضامها
البالد فرصتَهم لنيل حقوههم بعدما ّ

ارم
ال لشيل إال ألنهم شيعةٌ حسبوا موالين للصفويين العجم فضاعت مانهم ف َ
التوظيف و َش ه
غل مناصاب إدارز الحكام فاي مادنهم .كاانوا يتسااللون :لماالا يادير
شااؤوننا موظفااون ينتمااون للماالهب الساّاني بينمااا كلنااا مواطنااون تحاات خيمااة هاالا
الوطن البريل؟!!
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()3
ات كثيرز.
بمجيل اإلنكليز حصلت متغير ٌ
ر
ببؤس لم
ولم يكن هلا باألمر الغريب ..فقد رثوا لحال المدينة مثلما فوجئوا
يتو عونه من ر
بلد أروا عنه الكثير فهخلوا مان اوانين الشاريعة اإلنساانية األولاى
التي وضعها حمورابي بل أربعة آالف عام ليوظفونها فاي مسايرز حيااز اادتهم
إلااى العظمااة والمجااد .عاش اوا اطّالعااا علااى رفاهيااة عهااد الرشاايد وليااالي بغااداد

الم للرفاهياة ،والتقادم ،والعاي
المضالز حتى الصباح
َ
حالمين بها وخالقين عاو َ
الرغي ااد :خمس ااون س اافينة تج ااوب دجل ااة ل اايال ر اام وط اارب وانط ااالق .مائت ااان
وخمس ااون مغني ااا يطرب ااون أه اال بغ ااداد من ًم ااين ال االوق الرفي ااع لعش ااق الموس اايقى

حمامااا تتااوزع ش اوارع وأس اواق وأحيااال بغااداد ترفااع لااوال
وبهجااة الغنااال .سااتون ّ
العامة علاى بسااط التارف ويحلقاون علاى أجنحاة
(النظافة من اإليمان) فيعي
ّ

السرور .لللك شرعوا ومنل خطاوتهم األولاى فاي التغييار إلاى نثار الحرياة مطا ار
لكي يخرم الناس من و عة الظالم ويلفظوا الجهل.
أول فع ا رال ّأدوه ه ااو أن عينا اوا "ج اااوو بلدي ااة" كمنص ا ر
اب جدي ااد م اان أه ااالي

المدينااة .ضاااعفوا راتبااه كااي يضاااعف جهااده لجعاال السااوق أكثاار نظافااة .يمنااع
أص ااحاب المح ااالت م اان رم ااي مخلف ااات بض ااائعهم ف ااي ع اارو الس ااوق؛ ي ااهمر

بااائعي الخضاار جمااع خضااارهم التالفااة فااي مكااان ريثمااا ينقلهااا عاماال القمامااة
ليرميها خارم سور المدينة .زادوا علياه واجاب التفتاي

فاي األز اة لمناع رباات

البيااوت ماان رمااي القمامااة خااارم البيااوت عش اوائيا وتبليااغ األمهااات بعاادم تاارك
أطفا ه
اال َّ
هن يتغوطااون فااي األز ااة(.األز ااة ضاّايقة ،نتنااة؛ بيوتاتهااا تبا ماان الااداخل

روائا وخمااة تاادفعها زوايااا المطااابخ وعتمااة الغاارف الضاّايقة فيمااا تتبااارّ روائا
العفاان نافاالز ماان س اوا ي فضااالت البيااوت ،س اوا ر
ق تنتشاار وسااط األز ااة .تجااري
َ
وتلتقااي لتصاانع ساوا ر
ق أكباار تقااود إلااى ناوات تصااب دفينااة فااي الف ارات ..هناااك
حي ا

تنسااكب غ ا ازرز جيفتهااا فااي مجاارّ النهاار ...النهاار رحاايم علااى السااماوز:
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مكابر ،صاغر .يتلقى فضالتها فال يشكو ،ويحتمل امتصاام جرياناه ماهخول
المر ..يهخااالون م اان نقائ ااه ،ويرماااون عليا ااه
مااان جس ااده الم ااائي ال ارئاااق فاااال يتا ا َّ

ملوثاتهم).

بمجاايل االنكليااز توجهاات الحكومااة لكساار جاادار أن يكااون موظفااو الدولااة
السنة فقط فراحت تصدر تعيينات لمن يمتلك مؤهالت تثبات بمارور األياام
من ّ
الكفاوئين وتلغااي توظياف المتلكئااين ،وصااارت المديناة تشااهد وجوهاا ماان شاابابها

ورجاالتهااا يتس االمون األعم ااال الوظيفيااة مثلم ااا تاادفقت البض ااائع األوربيااة عل ااى

المدينة وانتهى تداول الليارز العثمانياة لصاال " الروبياة " الهندياة وأجزائهاا جاال
به ااا الج ااي

البريط اااني لتكاااون عمل ااة رس اامية .صاااار الن اااس يبصااارون ااادوم

كعينات يمكن تزويد أصحاب
أشخام من البصرز يحملون نمالم من بضائع ّ

الدكاكين بكل ما يودون ويرغبون .لقد غدت تلك المدينة الجنوبياة الوا عاة عناد

فم الخليُّ مو عا تجاريا ترسو عنادها السافن حاملاة ماا يشاير إلاى تغييار الحاال
ونقاال الع اراق ماان بلااد كااان فيااه بق ارز حلااوب جائعااة إلااى بلا راد يعااُّ بتجاااررز رائجااة

يمكاان

وأناااس يسااتيقظون صااباحا َ ليبصااروا تغيي ا ار حاصااال .مشاااهد االنتعااا
رؤيتها .بات الناس يرون دكاكين تعرو ماا كاان يسامع عناه فاي الكاالم حلماا
أو تخيال ..يومها وجد حسان درجاال نفساه ااد ار علاى شارال بضااعة تهتياه مان
لنا اادن مباش ا ارز حي ا ا

الصا ااناديق الخشا اابية المحت ا اوات با ااهطوال األ مشا ااة ينزلها ااا

الحمااالون عنااد باااب د ّكانااه و ااد كتااب عليهااا اساامه باللغااة االنكليزيااة مرساالة ماان
ّ
وسااع داوود زلخااا د ّكانااه بش ارال دكااان
انكلت ا ار ومكتااوب عليهااا مينااال البص ارز َّ .
شااايع الشاااهر رواف عبااالات الرجااال وصااانع الا ا ه
المقصاابة.
"عقاال" المسااتديرز و َّ
ّ
دكان صغير تركه الرجل بعدما كبر والزم البيت ولم يكن له ولد يتاولّى المهناة

م اان بع ااده .ص ااار دك ااان داود زلخ ااا أكب اار دك ااان ف ااي الس ااوق ،وص ااار يع اارو
العبااالات والصااايات واليشاااميغ

البضاائع المسااتوردز المشاايرز إلااى الحداثاة حيا
وه
العهقاال الرجاليااة ،وجناااح اسااتحدثه نتيج ااة متطلبااات الحاجااة لبيااع البنطلون ااات

106

توجااه يوسااف
والقمصااان واألحليااة واألربطااة والباادالت الحض ارية الكاملااة بينمااا ّ
بلبااول اليهااودي إلااى ش ارال جلااود األغنااام وأص اوافها بغيااة إرسااالها إلااى البص ارز

منقولة بالزوارق النهرية ..زوارق انتعشت حركتهاا وبادأ النااس يبصارون العدياد
صدر إلى وكالة صناعة أصواف انكليزية يال
منها رائحة غادية ،ومن هناك ت ّ
أنا ااه تعا ا ااد معها ااا وتعها ااد بتزويا اادها بهطنا ااان ما اان الجلا ااود واألص ا اواف ،عا ا اادا

الصاافقات مااع العدياادين ماان الاالين ال عماال له ام ويشااكون البطالااة طالبااا ماان
ه
بعضهم السفر في مواسم ً
جز الصوف إلى البادية حي البدو الرَّحل بهغنامهم
الاوفيرز ،فاي حاين أَرسا َل آخارين إلااى ارّ الرميثاة والخضار واألريااف المحيطااة
لجمااع جلااود األغنااام واألبقااار اللبيحااة وشارال األصاواف .باادا َّ
أن المدينااة تسااير
نحااو آف اااق ن ااور أري ااد لااه أن ي اادحر الظلم ااة .ب اادأ الناااس يتمتع ااون بهي ااام هانئ ااة
هادئة .باإلمكان رؤية البدو يادخلون المديناة عبار ساورها الجناوبي بعادما كاانوا
يلولون هاربين في الصحرال والبوادي النائية خشية و وعهم في بضاة األتاراك

ومصااادرز هجمااالهم وأغنااامهم بحجااة دفااع مسااتحقاتهم ماان ضارائب لاام ياادفعونها،
وصااارت المناخااة لات األرو الواسااعة المفتوحااة علااى الساامال تعااُّ ه
بالجمااال
المنتصبة أو المقعية تجتر سااعات بقائهاا صوالاى جانبهاا جمعات أكيااس الخاي
الممتلئااة ببعاار هااله الجمااال بانتظااار بيعهااا علااى الناااس وخصوصااا أصااحاب
المقاااهي الاالين يسااتخدمونها نااا ار بااديال عاان الفحاام إضااافة إلااى أنهااا تبا

رائحااة

زكيااة يكااون مصاادرها زهااور شاالية تقضاامها الجمااال فااي الصااحرال فتااهتي فااي
بعرها فتستقبلها صدور الجالس بارتياح وسرور .وفي يوم استيقظ الناس علاى

بضااعة عمااال وعربااة يجرهااا حصااان تحماال أعماادز خشاابية طويلااة .بااين كاال
عشارين متا ار كااان العمااال ينزلااون عمااودا ،يطرحونااه أرضااا ثاام يتوجااه آخاارون
لحفر حفرز تهبط لمترين في األرو .ثم في اليوم التاالي تنصاب هاله األعمادز

فتبدو كهعواد مشانق مهيهز لتعليق جناز ارتكبوا معصاية تساتحق التعلياق شانقا.
حقّااا حساابوها للااك عناادما راح الموتااورون ماان بقايااا الم اوالين للتاارك يشاايعونها.
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أسر كريم َمدلول إلى الجالس:
سبق هلا حدي جرّ في ديوان العلوان يوم َّ
اي شارال أرو مان بساتاني الوا عاة
_ استدعاني مترجم تومسن وعارو عل َّ
علا ااى النها اار ،عارضا ااا مبلغا ااا مغريا ااا يعا ااادل سا ااعر األرو المعها ااود بخمسا ااة

أضعاف ،ما دعاني إلى عدم الرفو".
عد َل من جلسته،
وحين توالدت عالمات االستفهام على وجوه المستمعين ّ
و ال:
أن المسااتر تومساان اختااار هاالا المكااان َّ
 أعلمنااي المتاارجم َّألن االنكليااز

يبغون نصب محطة ال عنهاا أنهاا ساتولد الكهرباال .و اال أن الساماوز ستشاهد
نااو ار يهتيهااا عباار األسااالك ليغاالي مصااابي تشاابه ط ارات المطاار الثقيلااة .لاان
ترون الفوانيس بعد اليوم.

 ومن يضمن لك َّأن االنكليز ال يكيدون لنا كيدا من خالل أرضك التي

يشترونها؟ ..جاله استفهام من زاوية المجلس.

_ وكيااف تبيااع أرضااك لكفّااار يااهكلون الخنزياار؟ ..فااز عجااوز كاناات عيناااه
تقلفان شرر الغيظ.
وكان على وشك أن تنهال عليه األسئلة المشككة عندما اطعهم:

 في البدل ساورني شعور َّأن هؤالل الغربال اد يساتخفّون بعقلاي أو أنهام
فعال يكيدون كيدا ،وما عرضهم إال لنية شيطانية يبغون تحقيقَها .لكناي عنادما
اشااترطت علاايهم شاارط رفضااي بيااع األرو إن هاام غياار صاااد ين وافق اوا بكاال

رضا .بل وزدت عليهم شرط أن يعمل أبنائي الثالثة في المشروع فوافقوا علاى
واح راد فقاط متعللاين أن العماال الالين يشااتغلون فاي المشاروع يمتلكاون مان خبارز
ودراية ال يستطيع اإلنسان العادي امتالكها.
نص اابت األعم اادز ،وم اادت األس ااالك .وم ااع النص ااب والم ااد س اارت األ اوي اال
المهولااة ،وصااار االنكليااز بعااين الناااس أبنااال ح ارام
المشااككة وتبااارت الخياااالت
ً

يتعاملون بالسحر ويستخدمون الشعولز سعيا للسيطرز على عقول الناس.

108

 "إنهاام يتعاااملون مااع الشاايطان فااي ساابيل تحقيااق مااآربهم " الهااا احاادهمحانقا.

" -وأكثر من للك يكتبون التمائم ويحلون الطالسام فيعرفاون ماا فاي أنفسانا

ويقرؤون ما يتخفى ورال العيون ".ال آخر؛ فيما عقّب ثال :
 "سمعت أنهم يجلبون الطناطل ويبثونها في األز ة والدروب لتخيفنا "..أيااده اربااع متوافقااا ،مضاايفا " لقااد نشااروا السااعالى بهياكلهااا
" -نعاام ،نعاام! "ّ .

المهولة أيضا .وكل ليلة نسمع فحيحها عند النهر كهنها تناده بناا أن نرماي لهاا
صغارنا لتلتهمهم.
الخياااالت تتنااامى تتاارّ ،واألوهااام خبااز يااومي يلوكونااه مضااافا لااه بهااارات
تقبل المستمعين المتحفّزين لسماع المزيد .خيااالت تاهتي
تهويل وتضخيم وسط ّ

بهااا ساااعات الف اراغ .خياااالت تقااول لهااا األلهااان الجائعااة لالغت اراف :زياادي!..
زيدي! " ...خياالت مقبولة ،وأخارّ مان هعاداد عادم التصاديق لكنهاا تادخل باال
اعت اراو .خيااال للعااين تتق ادم رائيااة مااا هااو أمامهااا ماان هياكاال تتمثّاال بهحجااام

وأشكال هالمية ال تمت لهياكل البشر وأحجامهم  .تطوف العين عليها جائساة

تحوالته ااا المس ااتمرز دون تش ااب

بهيك اال ثاب اات أو بحج اام كام اال .خي ااال للس اامع

يترجم األصاوات غريباة كهنهاا آتياة مان أغاوار ساحيقة تحكاي عالماا غريباا يلفّاه
تموجااات لهااول .خيااال لألصااابع تااروح تماار علااى
غمااوو مه اوم وتسااري فيااه ً
األجسام الخرافية المنبثقة مان لاب الغيااب ،تتحاد

معهاا بلغاة اللماس فتحكاي

لها عن تضاريس وجغرافية ال تمت لعالم األحياال ..خيااالت ،أوهاام ،أكالياب،

خزعبالت ..والجميع ينصت ،والجميع يقبل ،ويص ًدق .والسالمان يقاف ليواجاه،
ويصااي لياال ّكر "يااا ناااس! ه اؤالل أناااس تجاوزونااا بااالتفكير ،واكتشاافوا أن الحياااز
حس ااان ،هاتف ااا :م ااا لك اام ال تح ًكم ااون العق اال وال
عم اال وكف اااح ..".يؤي ااده ش اااكر ّ
تعتماادون علااى مااا هااو واضا وجلااي للعااين؟ ..إلا تااركتم الخيااال يهاايمن علاايكم

فااهنكم تقتلااون العقاال .والعقاال أثماان هبااة منحهااا اهلل لانسااان ومي ازه عاان بااا ي
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المخلو ات.
لاام تجا هاد دفاعااات الساالمان ومحاااوالت تنااوير عقااول الناااس المجبولااة علااى

حسااان ومعااه
التشااكيك بكاال غريااب ورفااو كاال مااا هااو جديااد .ولاام تنفااع أ اوال ّ
المرددين برجال  :دعونا ننتظر! ..ازرعوا في لوبكم
بعو من عقالل المدينة
ّ
الص اابر ف ااان جالتن ااا الكهرب ااال فه اام الن اااس الص اااد ون ،صوان ج ااال عك ااس لل ااك

نتناهو لطردهم من مدينتنا بكل ما لدينا من إصرار صوارادز.

ولكن هل جالتهم الكهرباال وتحسساوا متعاة حضاورها فاي بياوتهم واألز اة..

هل تريثوا؟ ..هل احتضنوا غيمة التعقل واالنتظار؟ ..هل رجحات كفّاة الوا اع
التخيالت؟
على كفة
ّ
لم يحد

تطاق.

مرت بضعة أشهر حتى اندلعت فوضى ال
للك ط!! ..فما أن ّ

ه
بحادثة إلقال القبو على شاعالن أباو الجاون ،وامتادت لتهخال نارهاا
ابتدأت

باالنتشااار علااى هاادي رفااو المحتاال وعااودز الاابالد إلااى أهلهااا ،فسااالت دمااال
وزهقاات أرواح ،وجهضاات أفكااار ،وتو فاات عجلااة نقاال الشااعب المسااحوق إلااى
مرفااىل الطمهنينااة ،وانقلااب طااار النقاال الساريع المااار بمحطااة العاراق والاالاهب
ا
إلى مدن الحضارز.

ما اان يومها ااا طفا ااق وارد السا االمان يعا ااي

كابوسا ااا رماديا ااا ويما ااارس حزنا ااا

تفصيليا .يارّ آمالاه تتهادم وتطلعاتاه تتقاوو ومساتقبل مدينتاه يتهااوّ ويضايع
مجددا ..وفي لحظة من لحظات اليهس ساوره شعور َّ
أن تيار رفو القادم د
نج وتحققت باواكير العاودز إلاى الاورال؛ و َّ
أن االنكلياز وجادوا أنفساهم يخسارون
أكثر مما يحققون مان فائ ر
ادز لهام ولش ر
اعب اساتبي روناا ودمارت مقد ارتاه وأوغال
ّ
التخلّف في النفوس عميقا فآثروا االنسحاب تاركين أتباعا لهام يساتلمون مقالياد

إدارز دفّة البالد بعدما وجادوا َّ
إن َمان فكاروا بينقاالهم مان دهماال سالطة األتاراك
ل اان ي اادركوا معن ااى حا اريتهم ،فهع ااادوا الس االطة إل ااى أتب اااع األتا اراك  .وم اان تل ااك
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ان ح رلم لن يعود.
اللحظة
ّ
سيسجل التاريخ خسر َ
وفااي جلسا رة لااه مااع صاادي ر
ق يهتمنااه صا ّارح وعيناااه تاادمعان بااهن حلاام المدينااة
الحقيقي تهدم معيدا مشهد انكفائها وتلعثمها ،ائال:

"هااله مدينااة الفوضااى الصااغيرز المولااودز ماان رحاام الفوضااى الكبياار .لباات
صاافحةَ التاارك واسااتقبلت عها َاد اإلنكليااز .تركاات مهاااوي الظااالم بانتظااار فضااال
وكنااا نعتقاادها صااحت ماان نا ه
اوم الجهاال األباادي ..هااله المدينااة
الغيااب اإلنكلياازي ّ

ارو لهااا عهاادا جدياادا ف ارحاات تفاارد لراعيهااا ألفكااار الم اوات ما ّارز
الرعنااال لاام تا َ
أخرّ .سارت ر
بعقل لايس عقلهاا الحقيقاي فكتاب عليهاا أن تتياه هاي ومان معهاا

ماان ماادن الاابالد عقااودا ال يعلمهااا غياار اهلل "..يصاامت لاايال ،ثاام يطلااق كااالم
التحدي المقرون بسؤال اللوعة " :أيتها المدينة السار ة ارثها من طباع البداوز
ّ
غبة من يحب الحياز أم تبقين العب َ ديدنا لمسير ه
ه
تك القادمة؟!"
هل تتوجهين بر َ
في خضام الفوضاى اساتعاد العلاوان مكانتاه االجتماعياة فاي و ات خباا نجام
الدخيل نوعا ما..
لكاان هاال يستس االم ال اادخيل لظ اارف تبااارّ ليكااون ض ا ّاده؟ وهاال يطيااع أياما اا
المتجيشااة؟ وهاال
جااالت لتقااول أنهااا ليساات معااه بكاال فورانهااا الهااائُّ وعواطفهااا
ّ

يتاارك غريمااه يتساّايد المدينااة بحجااة ّأنااه يحااارب االنكليااز المحتلااين وأنااه لاام يكاان
معهم في و ت من األو ات؟..
أثبت الحال عكس للك.

جمع رجاالته واستشار مقربين لم يضعف من مكانتهم عندما كان في ه ّماة

ه
وعلوه .خاطب الجميع ائال أنه واحاد مانهم وعازتّهم مان عزتاه ،فايلا باان
مجده ّ
ضااعيفا أمااام أهاال الغربااي وشاايخهم العلاوان فااال تكتااب لهاام عا ّازز ولاان تبقااى لهاام

كرامة.

وجالت األيام التالياة لتواجاه حنكتاه ومقدرتاه علاى إدارز دفّاة الحاي الشار ي
وتثبت نجاح تصميم خطَّط له ونفّاله .سااعدته فاي للاك الفوضاى التاي ضاربت
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ك اال ش اااررع وز اااق مثلم ااا س اااعدته األخب ااار الا اواردز م اان أن العش ااائر المحيط ااة

بالسماوز تتهيه لغزوها واستباحتها ونهب ما تختزناه محالتهاا .آنالاك وج َاد نفساه
بمصاااحبة العل اوان الاالي بع ا إليااه برسااول يطالبااه بنساايان الخالفااات؛ فجلسااا

يخططااان للمواجهااة الصااعبة .مواجه اةٌ وجاادها االثنااان تعلااو علااى مصااالحهما
اللاتيااة المتنااافرز مستنهضااين الرجااال ومتحااركين فااي ج اوالت مشااتركة لمشاااهدز
سااور المدينااة وصااالبته و اادرز مالزمااة الرجااال المساالحين عنااده لصااد الخطاار

الداهم.

ومثلمااا واجها اوا حمل اةَ الوه ااابيين يوم ااا وهزمااوهم اارروا االتحاااد ما ارز أخ اارّ

وتحقيااق هزيمااة العشااائر المترّبصااة .فكااان لهاام مااا أرادوا .إل تو فاات دهااالات

محصانا ومااا ورال السااور وحاادز متماسااكة لاان
العشاائر يااوم وجاادوا سااور المدينااة
ّ
يقدروا على تفتيتها ولن يحققوا استباحة حلموا بنجازتها.
()4

آه ..وهيبة!
زورق َع ا ر
الاب ي ااتالطم ف ااي بح ا رار متاه اااتي .يخ اارم م اان القل ااب
ك ااان جرح ا هاك
َ
الطعين ويعود إلى القلب اللبي .
فمز ها ،فبعثرها ،فتركها نثا ار!
ف ار ك كان هخنج ار أوغل في لحم أيامي ّ
لم تكن بلة تلك التي شهدت عليها شجرز الكالبتوس المنتصبة هنااك ،وأناا

الجااالس اآلن هنااا بالتهااا باال كاناات ميثاااق عهااد أن ال أنساااك ،وشاافتان كانتااا
عك :ال تنساااني يااا جعفاار .فااهول شا ر
تناااديني بعظاام لهفتا هاك وتضاار ه
ايل فعلتااه غااب
عنااي هااو أن حفاارت علااى س اااعدي األيساار ،األ اارب ماان القلااب ه االه
غيابااك ّ
العبارز الصادرز من ثنايا روحك المعطرز بالطهر.
أخاارم ماان منعطفااات األز ااة المتداخلااة فااال أحااس بخطاااي تضاارب األرو

مدلهمة باأللم والضجر سائحة ال تبغي االستقرار
المتربة بل أشعر أنني غيمة
ّ
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إال عند المكان اللي كنت أبصرك فياه جالساة تلتقطاين حجا ار فترمياه إلاى ماال
النهر فتادلني الحركاة إلاى أن هاك أبصارتني ،وأناك تتحااورين معاي باالنظرات رغام

بعدها الظاهر ونهيها الماثل.
ه
أين؟
كيف أنت؟ ..و َ
هل وصلتم مدينتَكم بهمان أم استباحتكم جموع الغوغال وعصابات السر ة؟

المدين ااة عن اادنا فوض ااى وض ااياع ،ي ااا وهيب ااة .ال أم ا َان وال أم ااان  ..ه اام ف ااي
ه
هاجس الخوف من المستقبل وأنا في محنة الخشية من ضاياعك .هام يعيشاون
على إيقاع حضور المفاجآت وأنا أعي على نغمة لكرياتنا الحميمة..
أس ااتعيد تل ااك النظا ارز المتض اارعة المنس ااكبة م اان عيني ااك وأن ا ه
ات عل ااى زورق

الرحيال فا َّ
اهتمزق َج َزعاا .تلفظنااي األز ااة وتلتهمناي الفضااالات ،هروباا ماان سا ه
اجن
األوهااام المتناساالة فااي ال ارأس ،نهيااا عاان لظااى االحت اراق المتماااوم فااي روحااي
الخاسا ارز .أغ اارق ف ااي لج ااُّ رم اااد ال اازمن وأت ااوه عل ااى س ا ر
افينة خاسا ارز الم ارف ااىل.

فااي الف اراغ ،أو

اور المدينااة فهصااب بنظاار المتطلعااين مجنونااا يبح ا
أتجاااوز سا َ
ضااائعا يهاايم فااي رمااال الب اوادي .لاام يعااد الااد ّكان بمحتوياتااه والناااس بحااركتهم

المتخيال هاو النهار .والعباور
واليوم بليله ونهاره يعنوني .المكان المفضال للقاال
ّ
ديدن يومي الستعادز األمل الهارب.
إلى الصوب الصغير ٌ
ف اام الس ااوق ،أز ااة الح ااي األمعائي ااة المتداخل ااة ،حيط ااان البي ااوت المتهالك ااة
َّ
المقطعااة طوليااا بهساايال الحديااد،
البساايطة ،الشناشاايل الخشاابية المطلّااة بنوافاالها

ااجة كمعرك هاة عصاافير أشاهدها يومياا لكنهاا لام
حركة الصبية بضوضاائههم الض ّ
اي نهمااة لحنااين منفاات علااى أع اوام صاارفتها علااى عو ه
الما هاك وحقبا هاة حبااك.
تثاار فا َّ
أعوام م َّرت كما لو كانت سحابة صيف أمطرت رلالا وتالشت.
أن لمي ال يدون إال ما أريد أن أبوحه إليك و ه
أتعلمين يا وهيبة َّ
أنت بعيادز.
ّ
وأمااس أعاادت رسا َام وج ههااك النضاار علااى الااورق وتلااك المسااحة الفاتنااة المانحااة

هويةَ البرالز .أمس عندما شاهد مترجم السيد تومسان صاورز رسامتها لاك وأنات
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تقفااين بااين حشااد ماان زهااور تتااوهُّ بالبهااال واأللااق هتااف ماان أعما ااه " :هكاالا
يرسم االنطبااعيون فاي بااريس! " .بااريس البلادز األوربياة التاي يقاول عنهاا أنهاا
تحتض اان رس ااامين له اام تي ااار ال يج اااري تي ااارات الرس اام المعه ااودز .لق ااد ان ااده

وضمني إلى صدره اائال " :أنات فناان انطبااعي صوان لام تعارف للاك!..
وافتتن
َّ

ل ااو ع اارف ب ااك (ماني ااه) و(بيس ااارو) و(موني ااه) لغ اااروا من ااك واعتب ااروك متق اادما
عليهم أو سار ا ألفكارهم.".

أرساامك يااا وهيبااة وسااهظل أرساامك بعياادا عاان تيااار ه
ات الفاان لاادّ األوربيااين
وتوجهاااتهم فهنا ه
ات مدرسااتي الفنيااة .اتبعا هاك يااا وهيبااة وسااوف أهاايم بحثااا عنااك.
ساهنتظر حتاى تهاادأ هاله المدينااة المجنوناة وحتااى يعاود الرشااد للمادن األخاارّ،
السراق واللصوم المنتشرون في الدروب بين المدن ال يتواناون
وحتى يتو ف ّ
حبا هاك
يساار ون مقتنيااات الناااس وثيااابهم ويتركااوهم عاراز حفاااز .وأنااا المجنااون فااي ّ
ال اادفين صاااار دي اادني البحا ا

عن ا هاك ف ااي الطر اااات واألز ااة م ااع أناااي العاااارف

بفقاادانك .ال ادري لمااالا اخاارم ماان ز اااق ألدخاال آخاار ،وال اعاارف مااا دعااوّ
خروجااي الصااباحي وهيااامي سااائ ار كمااا المساالوب العقاال ،ال أ ااف ألتسااالل مااا
جدوّ تهالكي الياومي فاي بحا

كاالب ال نهاياة لاه أناا الالي اعارف َّ
أن وهيباة

جوهرزٌ سر ها القدر ورماني عوضا عن امتالكها بضياع ليس له منتهى.

يهخ االني الفض ااال المنف اات خ ااارم س ااور المدين ااة ي ااا وهيبااة فهج ااد في ااه س االوّ

اب اللصيق بالتراب.
يجعلني انطلق هياما ..هناك أجوب األرو المالحة والتر َ
أن اادفع أكث اار فتب اادو إ ازئ ااي الص ااحرال م ا ّادا م اان فض ااال ح اار .تعترين ااي رغب ااة أن
اركااو فااي ما ه
ادادها ومااداها تمامااا كمااا فعاال اايس باان الملااوح يومااا يناادب ليلااى
الضااائعة ،المس اارو ة من ااه عنااوز صواجحاف ااا .تب ااان أم ااامي تااال ٌل ل اام تطهه ااا اادم.
ه
ه
ورمالاه
بشمساه الصاافية
اعتلي أعالها فتنفت الصحرال أمامي وأرّ اهلل يسوح
صاافر تبع ا

اي وأصاارل :لمااالا حرمتنااي منهااا ،يااا الهااي؟ يااا
تألل اؤا ،فااهفرد ل ارعا َّ

اادر علاى كاال شايل لماالا لاام تقادر علاى منحااي وهيباة؟ " وحاين يتغاضااى اهلل
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ردا ..أصااي بكا ًال جا ار هح القلااب وحجاهام اللوعااة داخلااي " :وهيبااة ..يااا
ولاام اساامع ّ
سااحابتي البيض ااال ،ي ااا َنفَس ااي المقط ااوع ،تع ااالي  ..أعي اادي لب ااا س اار ته وروح ااا
اختطفتهها ا ا ا ااا؛ فل ا ا ا ا اام تترك ا ا ا ا ااي ل ا ا ا ا ااي غي ا ا ا ا اار األس ا ا ا ا ااى ،واللوع ا ا ا ا ااة ،والض ا ا ا ا ااياع..
وهيببببببببببببببببببة! "

يضُّ صوتي فتفر حفنة ّبارات ك َّان يبحاثن فاي تار ه
وتتنباه كلباةٌ
اب األروّ ،
كانت تتخل حفرز غائرز فاي كتاف تّ رال بعياد .خرجات تطاالع ماا ا َّ
اجعها
او مض َ
وحرم جرال لها كانوا يرضعون .أرياتهم حولهاا ياديرون رؤوساهم يرناون أل ًمهام
ر
استجابة منهم نباحا أو هربا.
لردز فعل منها و
انتظا ار ّ
()5
 -ال ..ال! هلا ال يحتمل.

ساامع جعفاار أباااه فااي غما ه
ألمااه .واألم الاارؤوم تحاااول
الم ار ّ
اار ح او رار يباادي تا ّ
حدز الغضب:
تقليل ّ
 -الن اااس تب ااالغ فتنق اال إلي ااك خب اار جنون ااه .ه االا ه ااو ابنن ااا بينن ااا فلم ااالا ال

نكتشف هلا الجنون؟
ر
بانفعال:
يرد
 الناااس ال تكاالب وال تبااالغ .تاارك المحاال ولاام يعااد يااهتيني ليساااعدني .الأدري أين يلهب .منل ارتدّ مالبس العصملية ونفسه تتمرد يوما بعد يوم.

يهتيه صاوت ه
األب مختر اا فضاال الحاو وداخاال غرفاة تض ّامه هروباا مان
أمه تدري
أمهّ .
أعينهم .يصليه كالم األب فيشعر أنه على حق ،ويتهسى على ّ

اات غي اار طبيع ااي ف ااي البي اات وتصا ارفه يثي اار االنتب اااه .فعدي ااد
أن وج ااود ابنها اا ب ا َ
ّ
الم ارات تقااتحم غرفتااه علااى لبلبااة هاااجس يا َّ
ارن داخلهااا فتبص اره يبكااي وحياادا.
ينشااُّ وهااو فااي خضاام الهيااام غار ااا فااي التخطاايط والرساام .تعتريهااا المفاج ااهز
فتسهله بحر هة العاطفة وجزع القلب عن سبب بكائه وجدوّ تغيره.
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بمجسااات األم الحنااون َّ
أن بلااوّ ابنهااا سااببتها لااه تلااك البناات
لقااد حدس ات
ّ
الت ااي أفصا ا يوم ااا برغب ااة اال تا اران به ااا وص ا ّادته عل ااى أنه ااا النج ااوم يرتجيه ااا،

والمستحيل يطلبه.

 يااا ولاادي ،تلااك كاناات ناازوز ماان ناازوات الشااباب الكثي ارز .كاال شا ٍّااب يماار

به ااا .األي ااام ي ااا مهجت ااي كفيل ااة بي ناع ااك أنه ااا كان اات مث اال نس اامة طيب ااة م اارت
ولهبت .تعلقك هلا كتعلّق ظمآن بسراب .بقاؤك بهكلا حال ليس في صاالحك
وصالحنا .ضع نظرك على أية ر
فتاز من المدينة وسوف أخطبها لك.
يباارح البياات منتفضااا ،رافضااا ،مناادفعا .وفااي فضااال الز اااق يرتمااي .يخشااى أن
تس اامع وهيب ااة الحا اادي
ينخااد

حت ااى وه ااي بعي اادز كغيم ااة ،ونائي ااة كحل اام  .يخااااف أن

لبهااا بشاافرز هاالا الكااالم الغريااب .يختاارق األز ااة خروجااا إلااى النهاار.

هناك !..في مكان و وفه المعهود يراها جالسة ترمي بحجر إلاى الماال .يعتالر
عما سكبته أمه فاي ألناه .تارّ مان الضافة الثانياة دموعاه تساي علاى خاده
لها ّ
فتطير محلقة إليه .تجلاس إلاى جانباه وتاروح تمسا دموعاه بمناديل تمساك باه.

حبه ااا لااه ،وعلااى احتفاظه ااا بالص ااورز الت ااي رساامها له ااا
تطمئنااه علااى ساارمدية ّ
و ّدمها هديةَ ع ر
مر ال تخبو يمتها وال يقل درها.
اب وهيبااة صااار يتعاااظم مااع ماارور األيااام ،وتصااديق أماار ف ار هااا
هااوس حا ّ
طفاق يهخال الكثيار مان طمهنينتاه فيرمياه فاي حوماة التعبيار عان خلاود حباه لهااا

وهيااام ال ينضااب بهااا  ،راح يرساام ويرساام ..ويرساام .وحااين تضاايق بااه جاادران
الغرفة يخرم ليسرق حفنةَ هو ر
ال تعيد له توازنه .وليس من هوال يشفيه أال هوال

ألناه الهاوال القاادم مان بيات وهيباة فقاد دفعاه
النهر العابر من صوب القشلة ..و ّ
يومااا جمااوح االغتاراف بااوفررز يمااأل بهااا صاادره ويعا َّ
عبااه ،محققااا
اب مااا يسااتطيع ّ
للك بالتوجه إلى بيتها.

يعباار الجساار ويتاارك لخطاااه السااير وئياادا مسااترجعا فااي كا ًل خطااورز لحظا ه
اات

توجه ااه إليه ااا .ينظ اار يمين ااا فتح اااوره البي ااوت المت ارص اافة بهبوابه ااا المغلق ااة لك اان
ّ
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بشاابابيك مشاارعة ااد ياارّ ماان خلااف ضاابانها صاابية تتطلّااع أو شاايخ أ عدتااه
سنوات العمر الالهثة فلم تعد لديه غير النافلز عينا يبصر بهاا الخاارم .يبعا

بنظراته باتجاه النهر ثم يادعها تعبار إلاى الصاوب الكبيار فيشااهد مقهاى جبار
وعلااى مقربااة منااه جااامع حسااون ثاام صااف البيااوت الوطيئااة المتهالكااة ومااداخل
األز ااة المفضااية إلااى بيااوت صااغيرز ال تتعاادّ مساااحاتها الثالثااين مت ا ار مربعااا
ال السا اامال
حي ا ا الغا اارف أ نا ااان حما ااام والباحا ااات فنا ااالات حسا اايرز تما ااتم ه ا او َ
امتصاصا بينما روائ المجاري تتوساط دروب األز اة تخلاق تقاز از وتتارك نفاو ار
مرز بحمل الصحون
مرز .ينظر علّه يرّ العجوز التي كلّفته ّ
لمن يدخلها ألول ّ
ليسالًمها أل ًم بهجاات ويقااول لهااا أم ناااطق تهااديك السااالم والشااكر .وحااين ياالهب
الترجاي هباال ويتبخاار التمناي يكمال الخطااو متجهاا إلاى البقعااة الخضارال ،بقعااة
ّ

ظ ا ًال بل ااة طفه ااا م اان ف اام وهيب ااة ..تظلل ااه أغص ااان ش ااجرز الك ااالبتوس وأو ار ه ااا
الساايفية الخض ارال وهااي تبع ا

رائحااة ممي ازز تدفعااه إلااى ا تطاااع ور ااة ياادعكها

َّ
ليعب صدره بشلاها الزكي:
ويقربها من أنفه
بكفّه ّ
" -خل! ادعك هله الوريقاات وش ّامها" ..التهاا بعاد أن وهبتاه القبلاة الخالادز

ووجاادت كفّااه تحتضاان الوريقااات .ياادعكها حسااب مااا تطلااب فيهاااجم أنفااه أريااُّ
ماانع " ..هااله ممارسااة أؤديهااا كلمااا أتياات هنااا ،وهااي مااا تفاات مغاااليق شااو ي
إليك يا جعفر.".
وي َّ
تلكر يومها أنها سلَّمته حزماة مان تلاك األوراق أبصارها فاي جيباه عنادما
دساها وهاو يقاف أمامهاا كالمساحور .يادعكها فيخلاق
عاد إلى البيات وأدرك ّأناه ّ
شالا شاارع ينتشاار فااي فضااال الغرفااة معياادا صااورتها ،ومكاار ار صاادّ تلااك القبلااة
اليتيمة ،ورنين ر
لهفة سكبتها في صدره وتهوهات رجال في أن ال ينساها.

يسارق َسااحبا مان غصا ران متا ٍّ
ادل بشاهادز الظاال وساكون المكااان حفنااة أوراق.
يدسها في جيبه بغية إعادز ر
فعل ّأداه ومسعى إلعادز أنفاس وهيبة كاي تنتشار
ّ
ف ااي فن ااال غرفت ااه لتض ا ّامخ الش اايئيات الماثل ااة بطي ااب أنفاس ااها( ..ول اام يك اان ه االا
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التصاارف يماار ماان باااب المصااادفة فقااد اسااتحال ممارسااة هااله عااادز يوميااة).
يعبر يوميا فيقف عند الشجرز .يرفع يدا لتقتلع بضعة أوراق كي ما تكاون مان
أماه تنظاار بريب راة كلّماا دخلات لتنظياف الغرفااة
أبجاديات الطقاس الديادني جعلات َّ

وترتيبها ااا .تحسا ااب ممارسا ااتَه وها ااي تبصا اار األوراق المدعوكا ااة الجافا ااة بفعا اال
مؤرخاا مبتادأ جناون ال فارار مناه .وتقتارب
وسواس طفاق يتسالل إلاى رأس ابنهاا ً

من رأي أبيه في ش ّكه بعدم صالحية ابنهماا العقلياة .وترجاو األب وتدفعاه إلاى
عما يعيد ابنهما إلى مشوار حياز طبيعية يحياها أ ارناه باال
السؤال واالستفسار ّ
ه ٍّام لحااب ضااائع ،وال إعااارز با ر
اال لحااد ر ما َّار  .يساامع األب يتااوخى عودتااه إلااى
دنياه البعيدز عن وساوس وأوهام يحدسها تسكنه بناال علاى نصاائ مع ر
اارف لاه
َ
اهمره فهشااروا باهن يشاركه فااي أنش ه
حااورهم ب ه
اطة النااس االجتماعياة ويساحبه إلااى
مص ااافي التصا ارفات الديني ااة .فل اايس ف ااي عا ارهفهم غي اار ال اادين وطقوس ااه يو ااف

تا اادهور العقا اال لا اادّ شا اااب مثلا ااه ..ا تنا ااع األب بما ااا سا اامع وجا ااالت النصا ااائ

هيا ااا ..يصا اااحب وال ا ااده إلا ااى مجلا ا ر
اس رمضا اااني تلتقا ااي في ا ااه
لتخاطا ااب جعفا اار ّ
البرانياة عاادز
تجمعاا حاشادا فاي ّبرانياة حاام غفّاورّ .
شخصيات المديناة .يادخل ّ
مااا يؤمهااا الناااس فااي ك ا ًل ليلا هاة أربعااال يسااتمعون إلااى محاض ارز دينيااة صاايرز

يكتشاافها جعفاار مكااررز م ا ار ار ،تباادأ بالصاالوات علااى محمااد وآل محمااد وتنتهااي
بتراجيديااة مقتاال الحسااين وصااحبه وساابي عائلتااه علااى ارو ك اربالل؛ ساامعها
ما ار ار ماان باال الشاايخ موسااى حااين ياادخل الز اااق يتبعااه لوو عاهااات :طرشااان
(ف ا اايهم كع ا اايم ،وعاش ا ااور ،وش ا ااامخ ..ثالث ا ااة أ ط ا اااب ال ينقطع ا ااون ع ا اان اللق ا ااال
والتواصال ،رغام كاونهم متفااوتي العمار إال أن الطار يسااويهم فاي الصاامت)،

وعااوران (م اانهم جااابر وجوي ااد مطف ااآ الع ااين اليمن ااى ،بينم ااا عبااد الحس ااين ي اارّ
سويد وياساين وخلاف ومحماد علاي ،يتعثارون
باليمنى فقط) ،ومعتوهين (بينهم ّ
اين ومتااهتئين ،وفق ارال
فااي مشاايهم .ولاادوا مصااابين بشاالل األطفااال) ومعهاام الثغا َ

مسحو ين ،جلّهم دموا من أرياف ال تسعفهم بلقمة عي
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يومياة .يطمعاون فاي

تناااول هااوز تقا َّادم لهاام أو شاارب شاااي يهملونااه .ياادخنون سااجائر تااوزع علاايهم
مجانا بل بدل الشيخ بمحاضرته.
يجلس فيتمثَّل مشهدا يدخل ر عة استفهامات عديدز تتباارّ فاي أرساه عان
ناعاة الجالساين المنصااتين فاي مااا يسامعون ،وكيااف يالوبون ويتماااهون ماع مااا
يفااوه بااه الشاايخ الجااالس علااى كرسااي يعلااو فااوق أنظااار الجااالس الصااامتين..

الجااالس يتَّخاالون ماان األرو المفروشااة بالبسااط الصااوفية مجلسااا و ااد حفَّاازوا
متابع ااة

الح اواس لالسااتماع والتعبي اار .العيااون تتص ااالب علااى ش اافتي المتحااد
سا ر
وتقماام
امات تتغياار مااع طبيعااة عبااارات يفااوه بهااا .حتااى إلا تها ّادم صااوتهَّ ،
مالم المتهلهم َّ
ألم بالحساين انطلاق صاوت نحياب هناا ،وصاوت تاهوه
الج هزع لما َّ

هناااك؛ وعلاات فااي فضااال المجلااس تواليااات بكا ر
اال لوجااوره دامعااة العيااون تحاااكي
مكوناات المجلاس لقيااس تاهثير كلماتاه
وجه الشيخ اللي يمس بنظارات ساائحة ً

خجااال ،فتتسااا ط
علااى المسااتمعين الباااكين فيمااا وجااوه مطهطئ اة تسااف
دموعهااا َ
َ
تلك الدموع على األرضية الصاوفية .وفاي لحظاة هياام عااطفي يتوّاف الشايخ
ه
مهما ااة تجفيا ااف
فيو ا ااف الحشا ااد نشا اايجه وبكا اااله تاركا ااا ألكما ااام أغلا ااب البا اااكين ّ
متمنيااا أن تاادوم ..صاافال
الاادمع ...تلااك اللحظااة حساابها جعفاار ساااعة صاافال،
ّ

يجعاال اإلنسااان يشااعر بتفاهااة الحيااز ،ويدفعااه إلااى الشااعور بضاارورز النقااال ألن
إما طهو ار نقيا
حياز ال تقاس سوّ بهعوام ستنتهي ليدخل اإلنسان حياز األبدية ّ
شري ار مرائيا راره النار.
مآله ّ
الجنة أو ّ
ص ااار حض ااور ه االه الجلس ااات بص ااحبة األب م اان هع ااداد التكا ارار الي ااومي.

وصااارت دعااوز أبيااه لااه للتهيااؤ لحضااور مجاالس فااالن ،وفااالن ،وفااالن ،وفااالن

طقسااا يجااب أن ال يغيااب عنااه .للااك يشااعره أن مصاااحبته اللصاايقة لااه تعطااي
اار النجااح .هكالا سامع أبااه يكلًاام أألم متنبهئاا بحسان العوا اب ماا يادخل رياااح
ثم َ
االرتياااح إلااى لبهااا .يساامعها جعفاار تكلّاام جااارز سااهلتها عاان شا ر
ارود ت اراه يلتهمااه
وهااي تبصاره يخاارم مان البياات إلااى الز اااق أو عناادما يلتقطااه الز اااق عائاادا إلااى
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البيت فتقول :هله حاالت تصاحب فترز الشباب .والشاباب دائماا ال يساتقر لهام
ام واحاد علااى الادوام ..تتو اف لايال بال أن تفااوه" :
حاال وال يمكان رؤياتهم بماز ر
الحمد هلل؛ اآلن يصاحب أبيه إلى مجالس األفراح والتعازي ،ويحضار أحاديا

األمهااات الباحثااات عاان أزوا رم لبنا َّ
ااتهن:
ّ
الكبااار .".وحااين تسااهلها الجااارز بمكاار ّ
"الشا ااباب فا ااي ها االا العما اار ال تشا اافيهم المجا ااالس .خيا اار شا ا ر
ااف لها اام ها ااي ابنا ااة
التمناااي" :ليت ااه يقبا اال!..
الح ااالل ..لم ااالا ال ً
تزوجيناااه؟! " تهتا ااف أألم بكلم ااات ّ

عرضت عليه كل بنات المدينة فلم اسمع منه غيار التجاهال والالمبااالز ..".ال
تريااد البااوح بساار تعلقااه بوهيبااة ابنااة عبااد الكاريم شااوكت وحااب ال تزحزحااه رياااح
التمنااي والترّجااي ،وال عنااف اللااوم والعتاااب .وال تريااد أن تقااول أن ابنهااا لو روح
ّ

هيمان ،ونفس ال تعرف االستقرار.

لم يكن حضور جلسات التعازي طقسا وحيدا مع األب وجالسا إلاى جاواره

حااين ينتحااب ويااروح يبكااي والاادموع تتقاااطر ماان عينيااه وهااو يسااتمع لتفاصاايل
مقتل الحسين تنهال من هفم الشيخ ،بل كان يغاور فاي حشاديات العشارز األولاى
من محرم كل عام حي تستنفَر الجهاود إل اماة مواكاب عازال تواساي الحساين
القتياال فااي محنتااه وتجسااد حضااوره ماان "المدينااة" فااي ارو الحجاااز مااع أهلااه
وأتباعه باتجاه العراق ،بنال على ه
ائدهم الاديني،
طلب الع ار يين ليكون واليهم و َ
م ه
نتزعااا الخالفاةَ ماان "يزيااد" إل أروا فااي األخياار ماجنااا خليعااا سا ّكي ار خارجااا عاان
اإلساالم وتعاليمااه .ولام يضااع فاي حساابانه كياف سااام هاؤالل الناااس أباااه األلّ،

وتركوه حائ ار يقارع معاويةَ الداهية اللي استطاع بمكره وحنكتاه أن يقناع النااس
أن َماان َّ
علااى ّأنااه الخليفااة األحااق بالمساالمين منااه .لاام يضااع فااي حساابانه َّ
يتوجااه
إلاايهم ااد ينقلبااون عليااه فااي ّأيمااا لحظااة .فهاام القااادرون علااى التقلّااب فااي أما رار
عناادما ال يجدونااه يتوافااق وأهاوالهم .ينااهون عنااك ساريعا حااين ياواجههم بطا ٌ
مفضالين الحيااز علاى الماوت ومتاهثرين بم ر
اال
وتنكيل من ورز ال يقدرون عليها،
ّ
خادع يبرق .وطمع ينغمسون فيه ّأيماا انغمااس؛ فخااطبهم يوماا مان باين غياوم
ر
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نفور غمرت سمال روحه بعد أن غضاب علايهم وجازع مانهم" :ديانكم دناانيركم،
و بلتكم نساؤكم".

يدخل ابتدالات الياوم األول مان عشارز أياام مح ّارم األولاى المتمثال بطقاوس
ضارب الظهاور بسالسال ساالكية كثيفاة يحملهاا أفاراد يرتاادون ثياباا ساودا مرمااوز

الحا ااداد والكما ااد ،يتحركا ااون بنسا ااق خيطا ااي يقابا اال نسا ااق خيطا ااي آخا اار فيسا ااير
الخيطان متوازيين .وفي المسافة الفاصالة باين النساقين يبصار حااملي الادفوف

والصنوم معتمرين لفائف ما

سود حاول الارؤوس وبطاونهم مشادودز بهحزماة

جلديااة عريضااة؛ يضاربون بعصااي الخياازران بييقاااع مشااترك فيمااا األباواق تاانفَخ
فينااتع منظمااو هاالا الطقااس المساامى (الزنجياال) وهاام يساايرون الهوينااا .ياارّ
وامات لئاب تنبثاق رويادا كهنهاا ادماة مان تسالل حلماي ..لئااب كهنهاا تجااور
خروجهاا يتكارر معاه فاي أي راام ادماة..
المنظمين وتتداخل معهم ..لئاب سيجد
َ
لئاب سرعان ماا تهخال أشاكاال آدمياة تتحارك بخفاة وائمهاا فاي الساير متربصاة

اال الوجااوه وصاافائها وسااط تصااالب أنظااار الناااس الاالين يقفااون
باادهال يساالب نقا َ
العاارو يتطلعااون لهاالا الكرنفااال الح ازين حي ا السااوق الرئيس اي
علااى جااانبي َ
يتلقفه فتضُّ أصوات الدفوف وترتفاع حادز الصانوم ،وتسامع انهياال السالسال

علااى الظهااور يحاادثها رجيااع األصاوات فااي الفضااال الضاايق المساقّف بصاافائ
معدنية .ليال وتخرم إلى الشارع المطل على النهار بمحاالاز الجسار الخشابي.
هناك يبادأ الماردد اارّل األشاعار بييقااع ساريع يثيار حماساة ضااربي ظهاورهم
ه
اعر يكاارس مهساااز الحسااين اعتمااادا علااى ا ر
اول تااردده زينااب الشاااهدز لمهساااز
بشا ر ّ
ك اربالل لحظااة بلحظااة وه ااي تخاطااب أخاهااا ال االبي  ،أو لوعااة تسااو ها طفل اةٌ
عمهااا العباااس أن يهتيهااا بجرعا راة مااال ،هااو المسااجى عنااد
عطشااى تطلااب ماان ّ
النهاار مقطّااع األوصااال و ااد فعاال األعاادال بمااا يحلااو لهاام بنااال علااى كراهيااة

توارثوها من األجداد.

ااع يشااتد ساارعة وسااط انتعاشااة
السالساال تنهااال علااى الظهااور بشاادز وبييقا ر
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وحسهم
المنظمين وهم يبصرون ّ
محبي الحسين ومناصريه يظهرون مواساتهم ّ
ر
كمظلوم تكالبات علياه سايوف الشار فيشاعرون باالزهو لماا يبصارون،
المنشد له
ويحسا اابون ألا اام المحبا ااين والمناص ا ارين داللا ااة نجا ا ه
ااحهم كمنظما ااين؛ وها اام بها االا
الل
يحاااولون إ ناااع اهلل عاان طريااق لب ااي يحبااه الاارب ورسااوله فيكساابون ها ام و َ
االثن ااين ب اادفعهم إل ااى جن ااان الخل ااد .ينظ اار ف ااال يكتش اافهم م ا ّارز يضا اربون عل ااى

ظه ااورهم بالسالس اال ،ب اال يج اادهم ك ااالطواويس يتبخت اارون عل ااى آالم مس اااكين

لوبهم بكال جراحاتاه وآالماه ...ينبثاق داخلاه هتااف الما اررز :هام
يدخل الحسين َ
يكساابون الجاااه والمقااام االجتماااعي وأنااتم تحاارزون األلاام واإلرهاااق ،واإلنهاااك،

واإلعيال .العرق ينز على وجوهكم ،وتعرجاات األرو تضارب باواطن أ ادامكم
أيهااا الحفاااز؛ وظهااوركم بفعاال انهيااال السالساال الحديديااة عليهااا تنااز دمااا .أنااتم
تلهبون مسحو ين إلى بيوتكم فترمون األجساد التعباى علاى أفرشاة الفقار ،وهام

يجلسون في ديوانيات جلساتهم يتصدرون المجالس متحدثين بلسان الزهو عان
ق نضااحتموه ،و ر
دما ر
اال ساافكتموها ،وعاار ر
أدال اادمتموه بكاال رغبااة صواخااالم وتعلّااق

بم اان رأيتم ااوه ش اافيعا لك اام ف ااي الحيا ااز اآلخا ارز .الغري ااب أن ال أح ااد م اانكم أيه ااا
أبنال لكم يشاركوننا ضرب الظهور؟..
المجهَدون سهلهم يوما :لمالا لم نر َ
وحين يهتي المساال يهخال الطقاس الاديني أسالوبا آخار يعتماد عاري األجسااد
إلااى المنتصااف فتظهاار الصاادور التااي سااتحمر بعااد أن يعتلااي رجاال لو صااوت
جهاوري يهخاال دور شااعر ترتيلااي ليقا أر مصاايبة الحساين شااع ار ،مثيا ار الضاااربين
صاادورهم ماان أجاال تواصاال الض اارب وبق ااوز أكب اار وحماسااة أش ااد .ترتفااع أكااف

جم ااوع أنص اااف العا اراز لتض اارب الص اادور؛ وتس اامع كلم ااات الحم اااس م اان هن ااا
وهناك تؤلًبها األضوال الساا طة مان الفاوانيس والمشااعل المنتشارز علاى جادران

به ااو الج ااامع .وينظ اار إل ااى المنظًم ااين ت ااهتلق عي ااونهم زها اوا ،ورغ اااوي أرواحه اام
تتعالى بالكبريال.
يعااي

ات هيمنااة هاالا الطقااس تسااعة أيا راام .وفااي ليلااة العاشاار ماان محاارم
تحا َ
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وبعد أن تنتهي مراسيم ضرب الصدور بااألكف علاى الصادور العارياة وياؤوب
وتخيال مصايبة
معظم الناس رجاال ونساال بعاد أن يصايبهم اإلعياال مان البكاال ّ
مقت اال الحسا ااين وأص ااحابه وتشا ا ّارد عيالا ااه ياااهتي طقا ااس حلاااق الا اارؤوس لتظها اار
الجماجم بيضال المعة مثلما يتمثل طقس ارتدال األكفان .طعة ما

بيضال

لهااا فتحااة فااي الوسااط ياادخل فيهااا الارأس الحليااق ثاام يااتم نشاار

مسااتطيلة يحا َاد
ر
طرف على الصدر حتى يهبط أسافل الاركبتين فيماا الطارف الثااني يهابط علاى

ايوف مختلف ااة األحج ااام
الظه اار حت ااى انثن ااالز الس ااا ين؛ وف ااي األك ااف تلتم ااع س ا ٌ
واألشااكال ..ساايوف طويلااة منحنيااة؛ ساايوف صاايرز عريضااة؛ ساايوف متوسااطة
الطااول مسااتقيمة تنتهااي بحافااات حااادز .يسااير حاملوهااا علااى إيقاااع طباال ونفياار
ملوحااة بهااا فااي اله اوال تمثاال حالااة ضاارب هامااة
بااوق .أياااديهم اليمنااى تحملهااا ّ
ر
بخيوط عملت من نفس القما األبايو
الرؤوس بينما أياديهم الشمالية تمسك
كهحزمة حول بطون المرتادين األكفاان حااملي السايوف مان أجال الحفااظ علاى

النسااق فااي الحركااة ..ومااع أولااى لحظااات الفجاار ونساايماته الباااردز ينطلااق نفياار
البااوق وتضا َارب الطبااول فاايعلَن باادل ضاارب الاارؤوس بحافّااات الساايوف تاركااة
الدمال تتدفق من الجماجم الصقيلة .منهم َمن يضرب رأسه بسايفه ،ومانهم مان
يعتمااد علااى رجااال و ف اوا بساايوف حااادز ينهااالون علااى رؤوس الحليقااين .وفااي

الفوارز متدفقة من الهامات ومتخلز مسالك شاتى.
لحظات يال يك مشهد الدمال ّ
منهااا مااا يسااي علااى الوجااه ،ومنهااا مااا يهاابط علااى الجااانبين وأخاارّ تسااي ماان
الخلااف .تنتشاار الاادمال علااى األ مشااة الباايو فتظهاار لوحااة المهساااز الحسااينية

عبرز عن المواساز ماع آالم الحساين صواخوتاه وأبنائاه
دمال وا عة كربالل ،م ّ
تجسًد َ
ومحبيه وهاتفة َّ
بهن أتباعه ال ينقطعاون علاى م ًار الازمن ،ولان يتواناوا
وأصحابه
ّ
عا اان إحيا ااال لك ا اراه با اادمال يسا اافكونها سا ااتكون نه ا ا ار ممتا اادا يصا اال أب ا اواب جنا ااة
سيبصرونه يقف عند عتبتها بانتظارهم إماما وشفيعا.
يقاف جعفاار مااع جمااوع الاوا فين يتطلعااون إلااى كرنفااال الاادم .يخااتلس النظاار
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إلااى وجااوه الاوا فين علااى جانبيااه فاايلم شااحوبا وصاافرز وخوفااا يو ّشااحها .يبصاار

علااى حااين غا ّارز رجااال أربعينيااا يشااحب وجهااه ،وتغاازوه فااورز َدو رار تاازوغ خاللهااا
ر
وبلمحة يسقط وسط المتطلعين .لام يحتمال مواصالة مشااهدز الادم يسايل
عيناه

ماان هامااات الاارؤوس والوجااوه تصااطبغ باااللون األحماار الفااائر .يهااب بعضااهم

يرفعونه إلى ز ا ر
ق فرعي ينثرون على وجهاه الماال ويعصارون جبهتاه ،ويف ّكاون

كل ما يضيًق عليه تنفسه.

الغريااب فااي األماار هااو رؤيااة جعفاار للاالين يضاربون رؤوسااهم وينزفااون دمااا

بعااد ساااعات يساايرون فااي السااوق أو ياادخلون الاادكاكين وكااهنهم لاام ينزف اوا تلااك

الفوارز فيدرك مدّ تعلق الناس بقضية الحسين وشاعورهم الصاميمي َّ
أن
الدمال ّ
ااع مخلصااين
يعوضااه رضاااه عاانهم و بولااه بهاام كهتبا ر
ناازف الاادم ماان اجلااه إنمااا ً
مستعدين لتقديم أغلى التضحيات والدم عربون حب له وتمسك به.
متفانين
ّ

للك اليوم..

()6

او أنف اااس النه اار .جعف اار يخط ااو متَّخ االا
نساامات و ا َ
ات العص اار تحم اال بع ا َ
الجساار عبااو ار مسااا ا بهاادي نا ر
ادال غااامو وغريااب ..الجساار يكاااد يخلااو إال ماان
مارز هم من سكان صوب القشلة عادوا إلى بيوتهم بعد ضاال عمال أو انتهاال
ّ
زيارز أو وداع ه
صحاب على ه
أمل لقال .لم يكن الالي يعبار فاي هكالا و ات إلاى
يتجهاون إلاى التيااترو .وهالا
صوب القشلة من سكنة الصوب الكبير إال الالين ّ
رن فااي ألنااه وهااو ينتهااي ماان عبااور الجساار ملفيااا نفسااه علااى ه
مااا َّ
أول َمتاار ماان
ارو القشلة .وبدال من أن ينحرف يسا ار متخلا الطريق إلى بيت وهيباة حيا
سايدخل دارهاا الخاالي كمااا فعال عدياد المارات السااابقات ويتشامم أنفاساها ويمااأل

ناظريه من بقايا صورتها السابحة في الهوال تو ف! ..تطلّع يمينا كما لاو كاان
ر
صوت همس بيسمه! جموع لئاب الهثة تخارم لاه مان باين
يريد اإلجابة على
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أجمااات كثيفااة علااى يمااين الاادرب .تلتقااي وتجتمااع ؛ ثاام بعااد خطيااف اللحظااات
ّ
همااا لخطواتااه تطااهطىل
تتااوزع كمااا لااو كاناات ت ار ااب تحركااه .ثاام كهنهااا لاام تعاار ّ
رؤوسااها ،وتضاارب بقوائمهااا علااى الاادرب الت اربااي تخااط أو ترساام أو أنهااا حركااة
دهااال لفعا رال سااتؤديه؛ ثاام بلمحا راة تعااود منسااحبة باتجاااه األجمااات التااي خرجاات

اوت اادم مان بااب التيااترو المشارع فاي هالا الو ات يبعاد
منها؛ ثم تختفاي ..ص ٌ
جعفر عن التفكير بها.

كان اات الخطا اوات إل ااى التي اااترو ليل ااة ..هك االا تا ارالّ ل ااه ،والب اااب الما اوارب

آن دخال ..أنهاا الم ّارز األولاى التاي تشارع نظ ارتاه فاي مسا ه المكاان
توسَّع أكثار ْ
حرمااا منبااولا .ال توجااد
وتتهماال الشاايل الاالي كااان بنظاار معظاام الناااس غريبااا م َّ
ومشهد ال يفرق عان مشاهد
أناس فرادّ جالسون
ثمة غرابة.
ٌ
ٌ
تخوت مرصوفة و ٌ
ّ
مقهى الدليمي اللي في الصوب الكبير أو مقهى جبر اللي ال يبعد عناه غيار
عبور نهر.

اجتاز عدزَ تخوت..

اختار مكانا ،وجلس.

تنباه إلاى ّأنااه يمساك جريادز (العاارب) حصال عليهاا ماان رج رال صاديق ألبيااه
ّ
كااان مغرمااا بالشاااعر الزهاااوي دعاااه ساااعة كااان جالسااا عنااد د ّكااة د ّكااانهم إلااى
متفرسا ليس فاي القصايدز
رالتها ثم إعادتها إليه طالبا رأيه فيها .أفرد الجريدز ً

المقصودز ،بل في صورز امرأز خمسينية ساافرز احتلات وساط الصاحيفة وتحتهاا
تعليااق يقااول (المااس بياال تنغماار فااي المجتمااع البغاادادي وتصااب منااه) .يتحااد
الخب اار الملح ااق بالص ااورز ع اان اادوم اما اررأز انكليزي ااة مستش ااارز للقائ ااد االنكلي اازي
(كوكس) جال بها بعاد احاتالل البصارز وصااحبته إلاى بغاداد ،وأنهاا سارعان ماا
استطاعت بنال عال ات حميمة مع أشراف العاصمة وسادتها.
ال ياادري كيااف رفااع أرسااه لتلتقااي عيناااه بق اوام أنثااوي لثالثينيااة تقااف أمامااه،
تطالعه بغنُّ ،مشيرز لعامل كي يلبي طلبه :شايا أم هوز أم صودا أم زنجبيل.
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وبدال من أن تستدير وتتركه بعد ما طلب دحا من عصير الزنجبيل ابتسمت
بوجهه:

رسام!
 -سمعنا أنك ّ

 ..................؟؟؟ك أن ترسمني.
 والناس يتحدثون عن ّفنك؛ أريد َموسقت كلماتههاا األخيارز بانغم فياه مساحة دالل .اساتقبل نظار ر
ات فيهاا دعاوز
َ

ال تشي بالبرالز .فيها إغرال مقصود .ما هله التي جالت في هلا اليوم لتنهال
ر
كهن ااه أح ااد عش ااا هها؟ ..لم ااالا تكلم ااه به االه
كرس ااام وبنظا ارات ول ا راه ّ
بمعرف ااة عن ااه ّ
الطريقة الداعرز المفتوحة المشااع عنهاا فاي المديناة علاى أنهاا الوحيادز التاي لام
يقدر الماجنون على استمالتها ال بالمال وال بالجَّمال.
التهامااه بنظراتهااا .تتطلااع لملبسااه الحض ااري فتاازداد عيناهااا
اكتشاافها تااروم
َ
توهجا..
هج ا َام علي ااه االرتب اااك ،وغزت ااه رعش ااة خ ااوف .أس اارع بيرخ ااال الجري اادز عل ااى
التخاات جاواره لاائال تكتشااف رجفااة اعتاارت أصااابعه فتفضااحها ر عااة صاافحاتها.

و َّ
خياال
ألن جعفاار تمالااك نفسااه إزال ابتسااامة ّ
ألن العاماال ابتعااد والاارواد ليلااون؛ و ّ
تتحداه تملكته شجاعة هجمت عليه فجهز فنطق لسانه:
إليه أنها ّ
 أرسمك ..ولكن ب رشرط؛ أتقبلينه؟

انفرجات شاافتاها ،وابتهجاات عيناهااا .وكاناات علاى وشااك أن تقااول " :اال ،مااا
نجية.
هو!" عندما ندهت عليها زميلة لها سمعها ترد با :نعم أنا ادمة يا ّ
ما اللي كنت ستقول لها ،يا جعفر؟

كنت سه ول لها:
ه
أرسمك وأنت عارية ..أتقبلين؟
رده .فقااد خشاي أن تنهااال علياه شااتما؛ للاك أنهااا صالهفة ال احااد
لام يس هام َعها ّ
يقارعها في الكالم.
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ه
ثماةَ
خرَم خائفا ،وجال .لم يكتشف ّأنه نسي الجريدز فاي مكاناه! ..بال رأّ ّ
انسااحاب للشاامس ماان خلااف بساااتين الغربااي وابتاادالات الجساار تتلقّااف دميااه

عبو ار باتجاه البيت.

لم يلتفت إلى هيكل التياترو ولم يضع في حسبانه َّ
أن المرأزَ عندما عادت
وجدت مكانه خاليا فهرعت إلى الباب تتفقاده ولماا وجدتاه فاي منتصاف الجسار
عاب ار لطمتها خفقة حزن.

******

في دروب المجاهيل القدرية ،وعلى سهوب األيام الم َّ
لغماة باألسارار يخطاو
اإلنسااان كالحا ه
االم فااي ساايره ،الغااارق فااي يا ًم لها ر
مطبااات
اول ال تااهثير لعقباتااه أو ّ

تحليراته مهما نثرها بوجهاه؛ للاك أن اإلنساان هالا مسااق بحكم راة أزلياة صاوب
المحيار؟ ..مان هاله
محفّات الال دراية ..أليس وجوده من هعاداد اإلبهاام واللغاز
ّ
المحصاالة الماثلااة غياار القااادر علااى توجيههااا لمنحاااه وتكريسااها لتحقيااق رغباتااه

كان على اإلنسان أن يخضع لقوانين العدم ويسير لنهايات ال بد من الوصاول

إليها حتى صوان أبدّ ش ّكا بها أو رفضا لها .يؤ ّكد للك َّ
أن ما عزم علياه جعفار
ايغير مجاارّ اتجاااه ساافينته العاطفيااة ،ويفاات
لاام يصاال إليااه؛ أو أن وصااولَه سا ّ

أمامه أبوابا لم يكن انتصابها يراود دفائن روحه السابحة في هالم البرالز ،وماا

مرت على خاطره يوما.
ّ
اليااوم التااالي عاازم علااى الاالهاب إلااى التياااترو بغيااة اسااتعادز الجرياادز التااي
نسيها باألمس.
هناك وجدها كما لو كانت مو نة بمجيئه ..كانت بمالبس غير التي كانات
بهاا بااألمس .أنهاا أكثار غنجااا الياوم وأكثار دلعاا ،مرتديااة ثوباا اساود مان مااا

البااوبلين الط اري تنتشاار عليااه بااال اتساااق ورود راز ااي كبي ارز و ااد اتخاالت ألوانااا
فا عااة غلااب عليهااا األصاافر واألباايو وبهاات األحماار بينمااا توزعاات منحنيااات

بنفسااجية بااين صااخب الااورود تمااأل حيااو از ماان فضااالات فارغااة فااي الساواد .لاام

127

مجسااات الجاالب لديااه .فساامرز الوجااه تقاارب إلااى
يبصاار فيهااا مااا يسااتحق إثااارز
ّ
الدكنااة والمالم ا ال تش ااي إال بمسااحة جماليااة مح اادودز .سااعت إلظه ااار لدان ااة
الصدر وتوسيعه أمامه بهن تكلفت بسحب الزياق إلاى أسافل فبادا الثاوب طاويال

ماان اإلمااام ومرتفعااا ماان الخلااف ..أياان هااله ماان وهيبااة! أياان هاتااه األوصاااف
اق يجااري مقارناة
اوت داخاال جعفاار طفا َ
المبتللااة ماان للااك الااروو العاااطر .صا ٌ
التقييم.
الرواد على لتهم يتطلعون إليها بشابق ولهفاة غاامرز وهاي تنتقال مان غرف راة
ّ
يتمنااى لااو اسااتدارت إليااه تحدثااه بالقلياال ماان الكااالم
ألخاارّ .كااان الواحااد ماانهم ّ
المودز.
واليسير من
ّ

نسيت جريدتَك فاحتفظت بها.
 باألمسَ
 -صحي  .جئت كي أستعيدها.

لتسكب إكسير الغواية:
الكالم
ا تنصت
َ
َ
ات ش ااو ا إلين ااا ..وأدارت وجهَه ااا بحرك ا راة يمت اازم فيه ااا العت اااب
 ظننتا َاك جئ ا َ

بالغنُّ.

 -أينها ؟ ..آتني بها.

 احتفظ بها هناك .تعال انهو معي لتهخلها.ياانهو؛ وكالاالي و ااع فااي بحي ارز خاادر يتبعهااا .ال ياادري كيااف دخاال غرفااة
ضمت أثاثا ديما جهدت اليد لجعله مرتبا ترتيبا يخفي تراكم مسببات ال ه
ق ه دم.
ّ

على اليمين سرير خشبي أخفى الشرشف األزرق لو المربعات الزرق الداكناة

تهالكه؛ وفاي الضالع المقابال مان الغرفاة بادا دوالب خشابي؛ بابااه سااجيان كماا
لو كان بال طالل لكناه فاي الوا اع فقاد طاالله منال أعاوام بعيادز .وعلاى األرو
بساط صوفي محاك بال مهارز أرهقته كثرز أ دام ه
وطئته.
تفض اال أجل ااس؛ ه االه غرفت ااي ..وأش ااارت إل ااى سا ارير ل اايس غيا اره مكان ااا
 ّللجلوس.
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حنال و رنفل .شااهد مجموعاة
استدارت إلى الدوالب ففتحته .وصلته رائحة ّ
نضدز الواحدز فوق األخرّ تنضيدا يعكس حسن تنظيم صاحبتها.
مالبس م ّ
سمعها تقول في محاولة امتصام صمت شاع تلك اللحظة:

 لت زبون ينسى مقتنياته بهول زيارز فمالا سينسى بعد زيارات؟!مالا تبغي منك هله المخلو ة بكلماتههاا الباعثاة علاى الحيارز والظان؟ ولماالا
ر
تخاطبك بهله اللهجة التي ال تفسًر سوّ ر
أمر
أمر واحد ال يقتضي االنشطارٌ .
ور أو صااناعة فا ر
يشااير إلااى أنهااا تسااعى لبنااال س ا ر
ام تاادفعك إليااه لتغاادو أسااي ار
لها؟.
مجا ارز لكالمها أجاب:
لكنهااا لرجاال وثااق بااي فهعطاااني إياهااا
 -لااو كاناات لااي لمااا عاادت ألخاالها ّ

للقرالز كاستعارز.

هل كان الناس في المدينة محقَّين عندما يحلرون أبنالهم من التقارب إلاى

ه االا المك ااان علاااى اعتب ااار أناااه مثق اال بالش اابهات ومكاا َّادس بالساا ًاولات؟ ..ها االا
حي از في لهن جعفر.
التساؤل أيضا اخل ّ
وباادال ماان أن تعيااد إليااه الجرياادز اسااتلّت ماان صاافوف المالبااس ثوبااا احماار
رمزي .رمته على وجهه ،ائلة بدعارز:

 هلا أجمل ثوب اعتز به .ال أريد ارتداله إال ألعز الناس.هزت كيانه!
ارتعاشه مباغتة ّ
فاجهته اللئاب!

خرم بعضها من تحت السرير وبعو هبط من السقف .أعداد تسللت من
ااب ف ا ارادّ دخلا اات ما اان البا اااب الم ا اوارب
شا ااقوق تحتا اال الجا اادار
الجصا ااي ،ولئا ا ٌ
ّ
فهغلقته .جميعها انتصبت لحراسة المرأز .المرأز تمثلات عارياة تخطاو بهعضاال
تنض شبقا وغواية .تدنو لترفع الثوب الالي التصاق بصادر جعفار وتهادل فاي
حضنه.
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خدر ورحي ٌل لهني تولّى عدد مان الالئاب العازف علاى
على أنغام يساو ها ٌ
أآلت وتريااة لقيثااارات كااان يشاااهدها بهياادي نسااال يابانيااات فااي الصااور التااي

تازين واجهااة أطاوال األ مشااة المسااتوردز فيمااا ارحاات المارأز ترتاادي ثوبهااا لتسااتر
عريه ااا وتخف ااي نه اادين ل اام يكاان لهم ااا وج ااود عن اادما و ف اات أمامااه ب اال دخول ااه
الغرفااة .كانااا مخفيااان بااللك الثااوب األسااود ماان مااا

البااوبلين الطااري .دناات

منااهّ دساات وجهااه بااين نهااديها :شاام ماان ورود البسااتان ..وهبتااه لااك ،ارضااية

مرضية".
ّ

يشم! ..فيخدر!
يزداد الخدر ..ويتفا م
 .يهخله الرحيل بعيدا ..يادخل غاباات جالل محماوال علاى سارير يطيار فاي

فضال خثرز رطيبة .جنبه امرأز خلعت ثوبا كانت تعتز به وترميه فاي الفضاال؛
ماان فااوق الس ارير فيطياار مثاال ف ارشااة مهفهفااة .تقااول انظاار إلااى الف ارشا هاة تطياار
فينظر إلى عريها الفاض صوالى فخليها وهما يندهان به :تعال..
اور شااب ر
ارحااا عااائمين علااى س ار ر
ق
ير يحلّااق فااي ه اوال وأفااق تهفهااف فيااه طيا ٌ
مز ز ة ..ثم ،بغتة يرّ من بعيد وهيبة ،فيجفل!
عما ااا يسا ااتر عريا ااا فضا ااحته العاريا ااة
يرمقها ااا غاضا اابة فيا اانكم  ..يبح ا ا
ّ
الملتصقة به .يبغي االعتلار لوهيباة .لكان وهيباة تغياب مثال غيماة فتتتَّهاا ريا
دفيقااة .غيَّبتهااا الم ارأز بهمسااها وت ارانيم غوايتهااا وكلمااات ولا راه سااكبتها فااي بوتقا هاة

كهنهااا تتح ا ّادّ الغوايااة رافض ااة وجااود الما ارأز
ألنااه .بي ااد أنهااا ع ااادت ماان جدي ااد ّ
المو همس تمتم شهد نقائه ..انتفو!
وهيبببببببببببة!
ت اارك السا ارير ..ارت اادّ مالبس ااه عل ااى عج اال .خط ااف الجري اادز الت ااي رآه ااا

ظاااهرز فااوق دوالب المالبااس .ومناادفعا خاارم! خاارَم غياار مص ا ًدق مااا جاارّ...
هل كان يحلم؟!
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تفاصيل المشهد ظلّت تالحقه .تالحقه حتى وهو يدخل غرفته في البيت.

لم يكن أبوه د انتهى من صالز المغرب في جامع حسون وعاد .فقط أبصارته

أمااه فلحقاات لاهلااة ،مندفعااة ،داخلااة خلفااه .شاارعت تتفاارس بااه؛ موشااكة علااى

رشااقه بهساائلة َحياارّ ورغبااة فضااول فااي التعاارف علااى مسا ّاببات حضااوره غياار
اكم أسائلتها الحيارّ
االعتيادي لوال أنها َ
كبحت جموح رغبة الكالمّ .
خمَنات تار َ

يوميااا ااد تااؤدي إلااى انفجاااره فانسااحبت بعاادما سااهلته س اؤالها التقلياادي اليااومي:

"هل تحتام شيئا ،يا ولدي؟".

عناادما تتساالل إلااى مناباات روحااك البااريل ألرع الخطيئااة وتعااوم علااى طفااو
حياتك المحّناز بالنقال ال َّ
بد من حدو ه ارتجا رم تهتز لهاا أركاان بساتان هادوئك
الغارق في خثارز هاوال رطياب ..وعنادما تهتياك فتااز الغواياة نااثرز ألاوان خ ه
اداعها
َ
عمااا
علاى سااحة يوماك المادلهم باالحزن واأللام والفقاد تساتفيق لاديك آلاة البحا
ّ

يقلاال ماان غلاوال للااك الحاازن ويض اًئل نساابةَ األلاام ويبعااد عنااك تواليااات رد فعاال
الفقد .فهل أحسانت عنادما تركات بهياة تقاتم مان صادق حًباك لوهيباة وتعلقاك
بهول تو ر
اصل روحي يمثل باكورز البرالز ومنتهاها كما يفترو؟ هل وجادت فاي

بهية التي تهب جسدها بما يحلاو لهاا باديال لوهيباة التاي الات لاك "لان أنسااك،
فااال تنساااني" .".ال ..ال "...وسااحب الوسااادز ماان تحاات أرسااه الماادلهم بهسا ر
ائلة
صااارت تحتشااد عنااد ش ارفة لاكرتااه المطلااة علااى الاالكريات .ياادفن أرسااه تحتهااا
كهنه ينوي خنق األنفاس مرتحال عن غيوم اللوم وعواصف التهنيب ...نام تلك
حما ااى أخا االت تتفشا ااى فا ااي أوصا اااله دافعا ااة إلا ااى تخا ااوم
الليلا ااة علا ااى اسا ااتدعال ّ
الهليانات المنتجة عن دفاق كاوابيس طباهاا وهيباة ببرالتهاا وصاد ها ولوعتهاا،
وبهيااة بعريهااا وغوايتهااا وشاابقها .ولاام ياانهو ماان السارير سااتة أيا راام وساابع ليا ر
اال
َ
أماه الالئباة الكسايرز الحزيناة علاى ول راد ساحقته لوعاة الحاب وأدمااه
كما أخبرتاه ّ

اال مظه ارات مواساااز علااى شااحوب يكتشاافنه
خنجاار الف اراق والفقااد ..يزرنهااا نسا ٌ
يو ّش وجهه.
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ياوم تارك السارير وشااعر أناه اادر علاى النهااوو والتحارك أول ش ر
ايل فعلااه
ّ
هااو تركااه الز اااق خروجااا إلااى النهاار .هناااك و ااف! تمامااا فااي و فتااه المعهااودز

يتحااور ماع وهيباة بحاو هار النظارات البعياادز والاروح الطاائر .وهنااك أيضاا كاناات
عيناااه تساار ان لمحااة ماان بنااال التياااترو ال ارابو بعااد الجساار ،وشاامس العصاار

تنثار بقاياا لها ه
اب النهاار علاى الحااائط الحجاري للتيااترو وبابااه الماوارب ونصااف
أعلى المرأز تطل من شرفتهَ ...من تكون؟!
((كنت أتخال مان ساور ساط التيااترو مكاناا للتطلّاع ،فمنال ساتة أي راام وسابع
ليال ولم أبصره .ومنل ثالثة ر
ر
أيام وأنا أغرق فاي بحار القلاق والحازن واألسائلة..
فااي اليااوم ال اربااع تركاات التياااترو واتجهاات صااوب بيتااه .هناااك وباادعوّ تفصاايل
وأسائلة

ثوب جديد لي زرت الخياطة التي اعتادت خياطة أثوابي .ومان حادي
عان جيرانهااا تفوهاات ب ر
اهلم عاان حالتااه .الات أن جعفاار اباان حسان درجااال وهااو
ّ
حمى ال يدركون سببها .ازره الطبياب ميار از فحاار فاي
يعي
وبهي
شاب وسيم
ّ
حماى مقيتاة
أمره .لم َيعطه سوّ شراب "اليانسون" و"ورد لسان الثور" لتخفياف ّ
تعااي فااي أوصاااله مناال أربعااة أيااام .خرجاات وأمااام باااب بيتااه و فاات .همماات

بالادخول وأناا أحاس أنفاساه الح ّارّ تاهتيني طاائرز ماع رائحاة بخاور تشايع طااردز
الحماى لاوال
أنفاس الشرور وبواع الحسد من منافل البيت تحكاي علاباتاه ماع ّ

أن دخااولي ااد يزيااد بااالله ويساابب إح ارجااا لااه ومضاااعفات .مناال للااك اليااوم

رح اات اتّخ اال م اان الس ااط مي اادانا ألط اال عل ااى الطري ااق علّن ااي أراه ادم ااا يعب اار
ألجره إلى غرفتي وامتم ح اررتاه ال ازئادز فهتركاه يشافى
الجسر وداخال التياترو ّ

ويتركنااي عليلااة إلااى األبااد ...هااا هااو يااهتي! أراه يطااه درجااات الساالم ناازوال إلااى

النهاار .يجلااس هناااك علااى صااخررز .يرفااع حج ا ار ويرمااي بااه إلااى النهاار ..هاال

أنتظاره ادمااا إلااي؟ ..هاال اتاارك السااط وأخاارم فاااعبر الجساار واتَّخاال الطريااق
إليه فهنزل إلى ضفة النهر وأجلس جواره وأمأل القلب بحدي

اللوعة واأللم بماا

عاناااه ومااا جاارّ لااه ،أم أبقااى متتبعااة خط اوات نهوضااه وصااعوده إلااى الطريااق
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وضياعه في أز ة ستلتهمه لتفضي به عند البيت؟ ..آآآآآآآآآآآ جعفر!))
اام معاادودز ما ّارت كااان الشااوق لوهيبااة يتكاااثف ويتناساال ،والاالكرّ المليئااة
أيا ٌ
بالشااغف تعااود غااامرز يومااه .شااعور بهناه ارتكااب خطااه ال يغتفاار هااو مااا ساااوره،

صواحساااس بااهن بهيااة ساار ت الكثياار ماان عهااده لوهيبااة ،و َّ
أن مااا فعلتااه ساايعد ماان
باااب فعاال الطعاان لقل ااب الحبيبااة ،معتبه ا ار خضااوعه لغواي ااة بهيااة آخاار خطيئ ااة

أرتكبها.

كاناات األخبااار تت اوارد إلااى المدينا هاة تحكااي انقضاااو العشااائر علااى هطااار

حمال بالضااباط البريطااانيين وجناودهم ماان الساايخ والكركاة ،و َّ
أن معركااة حاميااة
م ّ
دارت شاامال المدينااة تاركااة الجث ا ماان الجااانبين متناااثرز و ااد شاابعت الكااالب
والثعالا ااب منها ااا .تلا ااك األخبا ااار جلبا اات الخشا اايةَ إلا ااى الجميا ااع وها اارع أصا ااحاب
الاادكاكين إلااى تفري ا هغ محالتهاام ماان البضاااعة ونقلهااا إلااى بيااوتهم ..صااار كاال

مح اال يع اارو الفا ارادّ م اان البض ااائع خش ااية أن يس ااول الح ااال ف ااتهجم العش ااائر
لتمارس السر ة ،هي التي ال تتواني عان فعال للاك ،وشاهيتها فاي أوم انفتاحهاا
هله األيام فلقد شاهدت المديناة الاريفيين يادخلون بعياون تشاع انبهاا ار بمحتوياات
ثم ااة رغب ااة عارم ااة لالنقض اااو
ال اادكاكين وتتطل ااع ب االهول م ااا ورال النظا اراتّ .
واالستحوال.
لل ااك الص ااباح الخريف ااي اس ااتو فه إلي اااس بلب ا ر
ااس عس ااكري بريط اااني و َّبع ااة

دائرية تنتهي من الخلف بقما كتّااني يغطاي الجازل الخلفاي مان أرساه رفعهاا
وهو يترجل من سيارز "جياب" عساكرية ويهام بالادخول إلاى الادائرز حيا ينتظار
اادوم الساايد تومساان .كااان جعفاار ااد باارح البياات الستنشاااق نسا ه
امة هاوال يمررهااا
الف ارات لااه كعربااون لقااال صااباحي ويبع ا

بنظ اره إلااى الصااوب الصااغير علّااه

يشاااهد وهيب ااة جالس ااة تح اات ش ااجرز الك ااالبتوس تنتظ اار حض ااوره .طالب ااه إلي اااس
ه
يهمااه.
بزيااارز ساااعة عصاار لتبااادل األحادي ا مفضاايا برغبااة اطالعااه علااى مااا ّ
وبميا رال جااارف للقائااه والتحااد معااه لمااا
تلااك اللحظااة شااعر جعفاار باالرتياااح َ
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يحمله من ثقافاة غزيارز ،وماا يفايو علياه مان معرفاة واساعة ،وماا يتَّصاف باه

من لو ر
ق رفيع.

دان الو ت لثقل مروره..
َ
وطالب ساعةَ العصر بالقدوم السريع.
()7

 هل تعرف يا جعفر! َّإن الحيرزَ تلفّني مل شاهدت رسوماتهك االنطباعية.
وزادها ولك انك لم تعرف عان االنطبااعيين الفرنسايين شايئا ،واناك لام تشااهد
لهم لوحة واحدز مطلقا.
 -ه االا ص ااحي  ..أن اات تع اارف أنن ااي أع ااي

ف ااي مدين ااة ش ااهنها ش ااهن م اادن

العراق منقطعة عن العالم.

 -أولئك صارت أعمالهم التي يعرضونها مدرسة فنياة تتبااهى بهاا بااريس.

مهما أثار إعجاب األوربيين ..إنهام مانياه ومونياه وبيساارو وريناوار
ش ّكلوا ّتيا ار ّ
وسيسلي ،وآخرون جالوا بعدهم يواصلون االنطباع ويتجاوزوه.
دفع
َ
اجية
سا ّ

يضمه إلى الاورال لايال ،ونهاو ..تارك منضادز خشابية
الكرسي اللي
ّ
احتااوّ سااطحها حاوياةَ أ ا ر
االم و نينااة حباار أزرق ومجفًفااة حباار خشاابية

تشبه زور ا يحمل كتلة خشابية كروياة ناصاعة خصصات الحتضاان الكاف لهاا
وضغطها على سطر الكتابة بغية اإلسراع في تجفيفه من سط الور اة .اتّجاه
التوجه إلى النهر:
إلى النافلز.
سحب ستارز خضرال شفّافة مانحا عينيه حريةَ ّ
َ
أمامااك الف ارات ،يااا جعفاار .ولاك صااف البيااوت فااي الصااوب الصااغير،
َ -

وتل ااك ال اازوارق الطافي ااة عل ااى الم ااال .ك اال ه االه تش ااكل ل ااديك لوح ااة انطباعي ااة
تضاهي بها رسومات بيساارو المغارم باألنهاار والجساور ورسام معاالم مدينتاه..

ك بائع ااات الل اابن وه ا َّان يطف ا َّان ف ااي ال اادروب وب ااين األز ااة ح ااامالت عل ااى
ل اادي َ
رؤوسهن الصواني المليئاة باهواني اللابن الفخارياة ..أدخال إلاى ساوق الصافارين
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ه
نمالجاك فاي الرسام ..عنادك البادو القاادمون بجماالههم
وسوق الحدادين الختياار
اادز
ما اان بطا ااون الصا ااحرال بوجا ااوههم الناحلا ااة الصا اافرال وش ا اواربهم الد يقا ااة الحا ا ّ

وشاعورهم المنساابة جاادائل مان تحات كوفياااتهم .لقاد رسامهم فنااان فرنساي اساامه

دي ااال كا اروا ب اال س اابعين عام ااا .اح ااد

ه االا الرج اال انعطاف ااة متميا ازز ف ااي الف اان

الفرنسي حين مال إلى الشرق فعرو نمالجه الصحراوية.

االتوهُّ
نمال بلررز خضرال تشرع ب ّ
((ينظر جعفر إلى دروب داخله فيكتشف َ
والتهلق على سهول روحه التائقة لمال المعرفاة وناور شامس التفاتّ  ..يادور فاي

حواري التوق فيصطاد الرغباةَ جامحاة فاي اغتاراف المعرفاة ،ويبصار مان بعياد
أكفّااا تااومىل لااه أن ياادنو ويقتاارب ماان م اربااع الثقافااة اإلنسااانية كااي يمااأل جيااوب
سنواته بثمار يناعة الموهبة ..يح ًدق في مدخل نفق انفت تلك اللحظة فيبصر
حشادا ماان لئاااب حااادز النظارات  .بينهااا لئاااب بلياادز ه
خامادز ترمقاه بباارود .غياار

َّ
جليااة ،ثاام شاايئا فشاايئا
تتض ا شاايئياته ّ
أن عمااق النفااق يمااأله لااون سااخامي ال ّ
يكتشااف ب اوادر همهمااة لغا ر
ادر يتهيااه لالنقضاااو؛ ثاام يغيااب كاال شاايل ..ينظاار
إل ااى ه االا الرجا اال الثالثين ااي المفعا اام با ااالود والما اازدحم بالمعرف ااة .لا اام يثن ااه دينا ااه
يقدم نصائحة ويعارو تطلعاتاه لاه ،هاو المسالم بينماا الالي
المسيحي عن أن ّ
َّ
ويتوجساون مناه ألناه لايس علاى
يحيطون به أناس مسلمون ينظرون إليه بريبة
دي اانهم وديا اان آبا ااائهم وأجا اادادهم .ال يقربونا ااه .محتسااابينه كا اااف ار ألنا ااه جا ااال ما ااع
الكفّار.).

راح إلياس يبع

بنظراته إلى النهر أو إلى المدّ ويطلق حسرز ،ائال:

_ أال تستطيع التهثير بهؤالل الناس؟ أال يمكن تنويرهم؟!
يتو ف فيستدير ،فيكون وجها لوجه مع جعفر:

العمال ،يا جعفر .لقاد أنقالهم االنكلياز
 إنهم يخوضون في ّبرية الجهل و َمان كاابوس التارك وكاانوا مص َّاممين علاى نقلهام إلاى م ارفاىل الناور ..أناا معهام
واساامع ح اواراتهم وأ ا أر بر يااات القيااادز فااي لناادن تااوجههم إلااى تقااديم الخاادمات
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ومسااعدز هاالا الشااعب المظلااوم .لقااد جااع أهلااي فااي الموصاال ومااات الكثياارون
ه
ام العالاب
منهم هزاال .كانت رسائلهم تردني وأنا في لنادن أواصال د ارساتي تق ّ
واأللم وتحكي حكايات ال تصدق .لقد أكال جاوعى الموصال لح َام البشار بعادما
أجهزوا على القطط والفئران.

حاااول أن ال يسااتدير هااله الما ّارز لاائال يكتشااف جعفاار دموعااه المنسااابة ماان
عينيه ..يواصل الحدي راح:
 -يكلمنااي تومساان عاان رغبتااه فااي انتشااال هااله المدينااة ماان وحا هال الاابغو

متمنيا عودزَ أهلهها إلى ه
رشدهم .الناس هنا بدأوا ينظرون إلى االنكليز
والتناحر
ّ
ه
بعاادال كبياار .لقااد هاااجموا الباااخرز " غ ارين فااالي  "GREEN FLYجنااوب
الس ااماوز؛ ف ااي ري ااة الخض اار تحدي اادا .ح اادثت مج اازرزٌ ال مب اارر له ااا ت اال م اان

الجانبين الكثير .الحال سيسول فاي األياام القادماة ياا جعفار ،واالنكلياز يفكارون

بتسليم البالد إلى أناس يوالونهم ويتخلّون عنكم.
توَّف ليال بل أن يقول:

ه
حامية المحطة ،خاارم الساور ..سانلتقي هنااك إلا
 -سننتقل بعد أيام إلى

درت على الخروم مع ّأني اشك في للك.
أعل اان جعف اار أس اافا وأب اادّ إح ارج ااا .ش ااعر أن ااه س اايفتقد ص ااديقا وموجه ااا.
ساايجد نفسااه يخساار إنسااانا مجب اوال ماان طينااة النقااال .ساايكون فقااده خسااارز ال
او مان دوال
تعوو .كلماته التنويرية والتحريضية له على مواصلة الرسم بع ٌ
جعله ينشغل عن الحزن العميم جرال فقده وهيبة بالتخطيط والرسم".
كان كلما عرو عليه مجموعة تخطيطات يهتف:

 عظيم! أنت انطباعي العراق بال منازع! تسير على خطى بيسارو!يحدق في الرسومات والتخطيطات ،ويهتف:
 سهضمك إلى االنطباعيين وأجعلك واحدا منهم." آآآآه ،صديقي إلياس!"
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مااا أن م ا ّارت ثالثااة أي ااام حت ااى تنا لاات األلس اان خب اار إغااالق مكت ااب الس اايد
تومسن ولم يلتق جعفر بيلياس أبدا .وماا أن م ّارت أيضاا بضاعة أساابيع حتاى
اناادلعت معرك اةٌ شرسااة مااع االنكليااز الم ارابطين فااي الحاميااة المجاااورز لمحطا هاة

القطار طرفها المحلي القابال المتحيناة فرصاة نهاب ماا يقاع بهياديهم مان هزيماة

أو تاال االنكليااز ورجااال حاااميتهم ماان الساايخ والكركااة إثاار فتااوّ دينيااة جااالتهم
ماان النجااف تحا ًارو عل ااى تااال الكفّااار وج اادوها فرصااة ال تعا َّاوو .أول م اان
التوجااه
تهسااى لااللك صاابية المدينااة الاالين اعتااادوا تاارك السااور صااباح كاال يااوم و ّ

إلى الحامية االنكليزية حصوال من الجنود المرابطين في المحطة على األرغفة
الس اامرال الت ااي يس ااتعلبون أكله ااا والحس ااال الس اااخن ال االي يمنح ااه له اام طب اااخو
الحامية.
لم يجد هؤالل الصغار بعد أيام سوّ محطة طار منهوبة وآثار خراب في

كل مكان.

كانت خشية جعفر على إلياس شديدز ،ليس لها حدود.

صار ج ّل تفكيره تلك األيام ينص َّ
اب علاى معرفاة خبار ساالمة إليااس .وفاي
وعمت الفوضى.
خضم للك القلق سالت الحال داخل المدينة ّ
جااال الخ اراب يحماال كا َّال َّ
عدتااه ماان المعاااول والفااؤوس ليطااي بهيبااة الاازمن

معياادا الحااال إلااى مااا باال اارون ..ناش ا ار ري ا َ سااطوهز األ ويااال علااى الضااعفال
نفق الضياع ...وتاهت.
فدخلت المدينة َ
التفاااؤل بانتهااال االضااطهاد و اادوم الساارور ماتااا فااي لااب وارد الساالمان..

يومااه منزويااا فااي مقهااى الاادليمي .غضااون جبهتااه تفشااي س ا َّار
طفااق يصاارف َ
أمااا انفتاااح
حزنااه؛ وانكمااا عينيااه يبااوح بانطفااال ألااق ّ
تمناااه يشاايع فااي الوجااوه؛ ّ
الاالراعين اللاالين كااان يفردهمااا اتساااعا كسا ه
امة ترحيااب السااتقبال القااادمين إليااه
ر
مفردات متهالكة تخرم من شفتين َّ
َّ
تقشرتا فبدتا كماا لاو
فتبخر .استحالت تحيته

كانتا هوية للخسارز األزلية.
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يقباع حزيناا حساي ار  .دناا

أبصره جعفر مرز فانادفع إلاى عماق المقهاى حيا
منااه؛ جلااس محاليااا لااه فلاام يبا هاد اهتمامااا .اكتشاافه جعفاار َّ
إمااا
يتجنااب اآلخ ارين ّ
ااس جاااهر باااحتر ه
يوصاام بالعمالااة ألنا ر
امهم ورغبتااه فااي بقااائهم أو َّ
أن
خشااية أن َ
الج اازع يغم اار فض ااال روح ااه فيترك ااه غي اار ارغ ااب ف ااي لق ااال اح ااد وال اادخول ف ااي
أحادي

ال أهمية لها بعد اللي جرّ.

نااادّ جعفاار علااى اادحين ماان عصااير الزنجبياال جااال بهمااا العاماال ساريعا،

فتهلل وجه السلمان ليال ،مبديا امتنانا.

َّ
مد كفّا ترفع القدح .ارتشف بعو رشفات بل أن يفت حديثا:
 كيف هو الرسم .أعجبني المنظر اللي في مقهى برهوم.يهمني ..لقد انتهى كل شيل ...فاه جعفر متهلما.
 -لم يعد الرسم ّ

الكلماات اسااتفزت السالمان رغام لتهااا ..فت ارجاع بجلسااته إلااى الاورال كمااا لااو

كااان يريااد أن يتهماال بنظ اررز طويلااة تسااتهدف ساابر غااور هاالا الاالي رمااى كالمااا
مث َل من يرمي حجر في ر
بركة تسعى لالستقرار.
َ
 لم افهم ؟ -لقد تلوا الحلم.

(( ماا هااله الشااجاعة التااي يفاوه بهااا هاالا الشاااب؟ ولماالا اناادفع بهاالا القااول

الصا اري غي اار المس اابوق بممه اادات؟ أتا اراه دن ااا من ااي ليب ااوح بم ااا يتواف ااق وألم ااي
وحسا ارتي عل ااى ض ااياع فرص ااة العم اار ل ااوطن ك ااان يع ااي

عل ااى ش اااطيل م اان

غرو آخر؟!)).
اإلهمال والجور والكد أم لديه
ٌ
تفرس بجعفر ،وعاد يرتشف السائل الحلو ليخفف من م اررز تمأل فمه!!
ّ
رأّ جعفر سحنةَ وجهه تنكم

وعينيه تضيقان:

 -نعم؛ فشلت التجربة وسنخسر عقودا كثيرز لن نحظ بعيشها إلى أن يهتي

ويتوجااه إلينااا َماان يرحمنااا لينقاالنا ماان ظلاام طوياال وجبااروت ال
النااور ماان جديااد
ّ
ينتهي ..متى ينتهي؟
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اصا ااطاد جعفا اار ب ا اواكير أسا ااى السا االمان ما اان زًم شا اافتيه وتر ا اار ه
ق دما ا راع فا ااي

حد تي ااه .زورق األس ااى حم اال جعف اار وه ااو يبص اار الس االمان كئيب ااا منهزم ااا إل ااى

ماادارات نائيااة رأّ فيهااا مصااائر الناااس تنشاار علااى حبااال الضااياع مثاال أرديااة
ممز ااة و مصااان موحلااة وآمااال تتقطّاار سااودال كمااا لااو كاناات مسااتلة ماان حف ارز
سخام فاحم .رأّ النهارات تضُّ بعواصف ترابياة تطاي بهيباة شامس الضاحى

ودفل الظهيرز ونسائم و ت العصر .رأّ كال شايل ال يمات إلاى الموضاوعية
واإلنصاااف؛ كاال شاايل بااالمقلوب :نهاار تجااري فيااه مياااهٌ َكا هادرزٌ ..دروب تملؤهااا
ضاافادع النقيااق ..حاازن تتوارثااه نفااوس تتااوق إلااى جاادول ساارور عاالب ..ساامال
تخلّت عن غيوم جلل ماطرز..

جالت األخبار لتشيع تف ّشي العصيان والمناهضة للقادم .جالت لتقاول إن

ااجة
الض ّ
القادمين في وض رع ال يشير إلاى أنهام سايعيدون ترتياب خارطاة الابالد ّ

بتضاريس األلم والجوع والفا ة ،لن يق ًدموا ما وصلوا إليه مان حضاارز إنساانية
متفو ة ونظم رفاه عميم لينثروها على المدن واألرياف الموشكة على الموات.
ج ااالت األخب ااار لتق ااول أن الفوض ااى تع اام ال اابالد بهرجائ ااه وأن الجمي ااع م اان
أ صااى الع ااالم إل ااى أدن اااه يتك ااالبون علي ااه :بالش اافة ف ااي روس اايا( )1وألم ااان ف ااي

إي اران( )2صوايرانيااون فااي إياران وع ار يااون فااي سااوريا وأتاراك فااي اسااطنبول كلهاام
يحلماون بالتهاام ماا بقاي مان ضاول العاراق ،وجهال يعشا

فاي نفاوس جماوع ال

تتمسااك بهااا نظريااا ،ونفااوس أخاارّ تااروم
تفهاام ماان الحياااز غي ار شااعارات دينيااة َّ
الهن ااال واالس ااتقرار يهتيه ااا عل ااى طب ااق م اان زم اان خ اااطف ،ف ااال تض ااع لحس اابان
الصبر وال لمكائد منصوبة للوطن بغية تهشايمه وتفرياغ ماا نالاه مان منجاز نبال

ااحرق األخضاار واليااابس ..لئاااب تهخاال شااكل
ابس لبااوس الاادين فا َ
عاادو بغاايو لا َ
الجماعااات تنبثااق ماان أز ا راة ياادخل إليهااا جعفاار أو يخاارم منهااا ..لئاااب يرمقهااا
تالحقااه؛ تقتاارب منااه ،تحاليااه فيساامع همهمتَهااا تساابق الع اوال لكنهااا ال تعااوي،
فقط تدفعه إلى تجنبهها والهرب منها حل ار..
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ااااااااااااااااااااااااااااااااا
()2( )1
جااال فااي تقرياار لالسااتخبارات االنكليزيااة فااي الع اراق إلااى :أن أخبااار البالشاافة ومنشااوراتهم
متداولة في العتبات المقدسة جاال بهاا دعااز البلشافية إلاى العاراق فاي زي زوار وطلباة إيارانيين.
وكتب حاكم السليمانية الميجر صون يقول :إن اسام البلشافية ومبادئهاا أصابحت معروفاة لساول
اروم لهااله المباااد ( .ينظاار لمحااات ماان
الحااظ فااي منطقتااه ،وان جري ادز كركااوك هااي أهاام ماان يا ً
تاريخ العراق الحدي ) – علي الوردي – مطبعة المعارف – بغداد  -1977م – 5م51

هلا الحلر دفاع باه فاي لحظ هاة رع ر
اب إلاى اتخاال الشاارع المطال علاى النهار

فلاام يقااف عنااد المنفاال النااازل إلااى النهاار كالعااادز للنظاار إلااى أشااجار كااالبتوس
كانت وهيبة مع ر ر
فيقات لها يجلسن في ظلها ،وال إلى حافاة الماال حيا كانات
صواّيا َّ
الفضا ّاية الصااغيرز الالصاافة وهااي
ااهن يتساالين بااالنظر إلااى جمااوع األسااماك
ّ

ر
اوميو باارق علاى ساط الماال بال باتجااه الجسار ليعباره .وفاي العباور
ترتفع ك
تبتدّل لحظة دغدغة تسري في تالفيف دماغه وتشرع بواكير ارتكااب خطيئاة

كاناات الاالئاب المالحقااة لااه تقلاال ماان تااهثير حاادوثهها فتجعلااه يخطااو علااى َهاادي
ر
انجلاب مهيمن لبااب التيااترو .بااب التيااترو يتاوارب كهناه يبتسام لاه مان بعياد.

حيبه .ولهجتَني مرز فكارر .الالين ماروا عباري صارت لهام
كهنه يعلن شوَه وتر َ
بلة ،وصار الداخل م از ار.

لحظااة اجتااازه جعفاار والتفاات ليستشا َّ
اف فعا َال الاالئاب ونظاار إلااى أياان تسااتمر
همهمتهااا لاام يجااد لهااا أث ا ار ..الهمهمااات لاام تعااد لهااا لبلبااة فااي مساامعه فقااط
أبصا اار الجا ااالس يتخا االون أما اااكنهم علا ااى األ ارئا ااك ورأّ ام ا ارأز يتش ا ا وجهها ااا

بهصاباغ تظهرهااا كتلااك التااي يشاااهدها فااي صااور دعايااة توضااع علااى أطاوال
القمااا

المسااتورد ماان أورب ااا؛ ب اادت ش اافتا الما ارأز حما اراوين صااقيلتين ماان ش اادز

االلتماااع وثوبهااا يشاابه فساااتين نسااال أوربااا يرتفااع ماان األساافل فيظهاار س ااا ين
بضتين يزيد امتاللهما الحلال المرتفاع مان الخلاف ارتفاعاا مس ه
اتد ّا كهناه يساتند
ّ
علا ااى إصا اابع حديا اادي .العيا ااون تالحقها ااا با اانهم وتسا ااكب تركيزها ااا علا ااى الق ا اوام

140

المنتصااب والصاادر المرتفااع جااباله عارضااا هتاااف الغوايااة تاركااة األسااماع تتيااه
عل ااى نبا ارز الص ااوت الغن ااائي الريف ااي ،وص ااوت العام اال ي اادور به ااداح الزنجبي اال

أن حفلااة المساال سااتكون عااامرز بخلا ر
و نااني الصااودا يعلان همسااا َّ
ق فاااتن َشااكال

وصوتا ادم من سوريا؛ إعالن كالبشارز يدلقها فاي آلان الغاار ين فاي ا تناام
افاههم
لحظات نظر للتي انعطفات فاي زاوياة البيات وتاوارت مخلّفاتهم يلعقاون ش َ
بهلسنتهم شبقا .وخلّفت جعفر يصحو على أر ر
يكة ونافالز تنساحب ساتارتها لايال

بهيااة ينتصااب و ااد هجاام الفاارح فغماار وجههااا وجعاال عينيهاا تتسااعان
فتريااه اوام ّ

دهشااة وشااو ا لوجااوده؛ وجعاال عاماال التياااترو غااب لحظااات ياادنو منااه وينحنااي
هامسا أن بهية بانتظاره لتسهله عن شيل تبغي معرفته.
ه
اوو حزنهاا
(الشىل يعرفه! نعم ستسهله عن غيابه وتبعثر على مسامعه في َ
تكبتهااا بحقّااه كاناات
لومااا بساابب ابتعاااده عنهااا ،ولاان تسااهله عاان تبعااات غوايااة ار َ

الحمى والندم).
كطعنة سكين لفت به في هوز ّ
كاناات الغرفااة كمااا هااي بمحتوياتهااا .وكااان شااوق بهيااة غاادا غاادي ار .و فاات

تمسااك بكفّيااه وتقبلهمااا مفصااحة ألمااا ألنااه ما هارو .شاارعت تقاام عليااه لقهااا
لغيابه ما جعلها تلهب يوما تساهل عناه وتتاهلم لماا سامعت مان انهيااره .شافتاها

تت ار ص ااان ش ااو ا اللتهام ااه وعيناه ااا تتوس ااالن رض ااا من ااه .رآه ااا تس ااتدير فتف اات

دوالب مالبسها وتسحب ثوبا لم يشاهده في لقائه السابق:
 انظر لقد فصالت هالا الثاوب مان هأجلاك .لام ألبساه و لات حالماا اساتلمته
ّ

الخياطة ال تمسسه سوّ أصاابع جعفار ،ولان تمطار علياه ساوّ أنفااس
من يد ّ
جعفر .جعفر سيلبسني ّإياه بيده ويخلعه بيده ...هاك خل!
كلمات الرفو تدفَّقت على حافة لسان جعفر .احتادام جاام

شارع يساري

في كيانه العليل بينما صوت داخلي انبثق يدعوه إلى عدم الو وع في غوايتها.
يطالبااه أال ينجاار لتضاارعاتها ،فمااا تبغيااه هااو إشااباع نزوتهااا صوارضااال غرورهااا؛
ويااوم يتحقااق الشاابع سااترمي بااه بعياادا فااي ها ّاوز التجاهاال والالمباااالز ،تمامااا كمااا
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فعلتها ااا ما ااع معظا اام جا ااالس التيا اااترو الم ا ارابطين اآلن علا ااى التخا ااوت لليلا ااين،
كساايرين ،منهااارين .دفعهااا إلااى الخلااف رافضااا دعوتهااا للجلااوس وموشااكا علااى
الخروم وسط تضرعاتها بهن ال يجعلها تتمزق ألما وتحترق شو ا.

في غمار الارفو وارتفااع صاوت األعمااق ومحااوالت االنفاالت مان ياديها
 يااداها راحتااا ترتعشااان ،ممسااكتين بااه ،وعيناهااا متوساالتان عطفااه  -ساارتهمهم اةٌ كاناات تركتااه خااارم التياااترو طفقاات تحاايط بااه اآلن! ..هياكاال الاالئاب
تخاارم ماان بااين شااقوق حيطااان الغرفااة وأخاارّ تنساالخ ماان الباااب التااي أوصاادته

المرأز حالما دخل .أحاطت به وعيونها تطلق بريقاا فسافوريا لميعاا فيماا أفواههاا
تترك لهاثا يشيع في فضاال الغرفاة نااث ار رائحاة خادر .مان خاالل غاللتاه أحاس
بهناماال بهيااة تخلااع مالبسااه وأناملااه تخلااع مالبسااها؛ ثاام تجعلااه يلبهسااها الفسااتان
الجديااد فتنطلااق تتماياال بجسااد ممتلاايل وتسااتدير بحركااة مغنااام مثي ارز؛ مشاايرز

خماان جساادها تااارز جسا َاد أفعااى وتااارات
بيصاابع الاادالل أن يخلعااه عاان الجساادّ .
جسااد ام ارأز جمعاات كاال أبجااديات الفتنااة والعلوبااة ..لاام تكاان هناااك هااله الم ارز

وهيب ا ااة بعفافه ا ااا المك ا ا ّادس ونزاهته ا ااا العميم ا ااة .ك ا ااان الجس ا ااد الشا ا ابهق وال ا االئاب
المستهنسة المستريحة والرغبة العارمة لاشباع.
كانت الغواية بعينها..

كان العهد والوعد بوفال الحضور القريب..
كان الخروم ليال وسؤال أألم عن تهخره غير المعهود و لقهاا مان أن تكاون
جرتاه مان سااعات النهاار
بواكير الجنون د استشرت فاي عقلاه التائاه المفقاود ف ّ
إلى متاهات الليل.
الدوامااة .وف اراغ تركتااه وهيبااة مليئااا بال َكاادر والحاازن
وكااان إن اسااتمرت تلااك ّ
والقلااق والفقااد وعبثيااة الحياااز ينازاح بكا ً
اف لاالز تترعااه بهااا بهيااة بكااؤوس متواليااة

أن وهيبااة غاادت شاابحا يلا ًاوح بكا ٍّ
وعلااى روال حتااى َّ
اف متضاارعة أن ال ينساااها،
لكا ّان الكا َّ
اف تتفتاات وتنفاارط فااي فضااال ماان الالمباااالز .اسااتحالت بهيااة بكاال مااا
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جندتااه ماان جيااو

اإلغارال وأساالحة التيااه هااي المهيمنااة .ال تنااام إال علااى آثااار

أسنانه فاي عنقهاا وعلاى زناديها ورماانتي كتفيهاا تكشافهما المارآز فتغاد ان عليهاا
للز الشبق الجارف ،حالمة ر
بلقال ريب ال يبعاد ساوّ سااعات ليتج ّادد مان فمهاا
المتوسل وروحها المترجية مضمار اللوعة وسكب اآلهات...

بي َاد َّ
أن للااك اليااوم الالي حضاار فيااه جباار الغاااوي لياادخل عليهماا وهمااا فااي
فاورهز عنااق وحشااي والغرفاة تضامهما عاااريين كاان ح ّادا فاصااال لجناون شااهواني
انتهاى باهن غااادرت بهياة إلااى حيا

ال يادري جعفاار .فقاد حاااول معرفاة وجهتهااا

من زميلتيها نجية ووفية ولكن دون جدوّ .ظلتا والدموع تهطالن من عيونهما
تصا ّادانه بجفااال كلمااا جااال لالستفسااار عنهااا .حساابنه المساابب فااي طاارد صا ر
اديقة
َّ
َّ
انلن التعنياف إلخفاائهن موضاوع عش هاقها
لهن وجعل صاحب
نعمتهن يغضب في َ
لااه وعاادم التحاارك لمن ا هع عال ااة ي ارهااا الرجاال مضا ّارز بالتياااترو ااد تتساابب لااه

حد لها.
بمضار ال ّ
بهية مثلما رحلت وهيبة..
وضاعت ّ

ومثلما غاب إلياس عنه إلى األبد..

اكتش ااف الحي اااز ض ااياعات متهافت ااة متوالي ااة .وه ااي إنم ااا تج اايل ب ااالمرادات
المغريااات المااؤثّرات لترشااق وجوهنااا بمقولااة :ه"لاادوا للمااوت وابن اوا للخ ار ه
اب"؛ فمااا

يجااري يبياات ماان هعااداد ش ار ر
يط يعاارو حياااز تباادأ بااالفرهح واللاالز وتنتهااي بااالحزن
والضااياع .ويااوم اسااتعرو مااا دار بااه ومااا جاارّ عا ّاده ماان با ه
ااب حلا رام يجااري
لينتهي..

تع ااود وهيب ااة ص ااو ار متوالي ااة ..وهيب ااة المنتص اابة إزاله كتفاح ااة تع ااُّ بالش االا

مفصااال
الفااائ لهفااة علبااة وشااو ا هفيفااا تمااد كفّيهااا لتااتلمس ماشااا تخياال كثيا ار َّ
علااى جساادها أثوابااا وفساااتين ،ترفاال أمامااه كحوريااة ماان حاواري جنااة وعااد اهلل
بها المؤمنين ،فاردز لراعيها لتضمه بعناق روحها العائمة على موم العفاف.

يعود لبهية تتضرع عند دميه ترجو تقبيلهما في أن ال يف ًكر بهجرها .بهياة
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تتلمس غيوما مان أطيااف أحازان تتجماع عناد مشاارف حد تياه
التي تبكي حين َّ

عمااا يؤليااه ومااا يرهقااه باحثااة عاان سا ًار ال
فتااروح تسااتفهمه بحنااان أمااومي للياال ّ
تدريه ..سر خيانته لوهيبة ونكثاه لعه راد طعاه لهاا .للاك السار الالي لام ياب باه
رغم محاوالتها العديدز في الوصول إليه.
اق
يعااود إلااى إلياااس الرجاال الحاماال لشاافافية العااالم ونقائااه ،المرتاادي لخ لا َ
ك جرحاا عميقاا فاي
إنسان يحب الناس بكل جوارحه وعواطفه ورغباته ..لقاد تار َ

لاكرهز جعفر وجعله يشعر َّ
موجها كاان سايقله بجنااح نقائاه إلاى
أن بغيابه خسر ّ
عالم الفان المساتحيل رغباة أبدياة ساتحطّمها األ ادار مساتقبال وترميهاا عادد مان

محليااا ال يتعاادّ حاادود مدينتااه فااي حااين األجاادر أن
لوحااات تجعاال منااه رساااما ّ

يرتقي إلى مصافي العالمية.
يتا َّ
الكر رس ااالة اس ااتلمها م اان إلي اااس بعثه ااا م اان لن اادن بع ااد أش ا ر
اهر م اان ترك ااه
العراق ..(( :لقد خسارنا نحان العا ار يين دولاة لاو تعاوناا معهاا لنقلتناا مان جي ه
اب

الظااالم إلااى مرفااه الضاايال ،ولفتحاات أب اواب ماادنها الحض ارية إلخواننااا وأخواتنااا
لل ااتعلم والتثقي ااف ،ولوج اادتَك اآلن تع اارو لوحاته ااك اإلبداعي ااة الب اااهرز ف ااي اح ااد

معارضها التشكيلية المنتشرز ..الفن التشكيلي يا جعفر ممارسة نابعة مان لاب

يجرك إلى بر رار ال تدرك تضاريسها ،وال تفقه سار جغرافيتهاا
الشعور الغامو؛ ّ
لكنااه مااع للااك شااعور يتاارجم غمامااة تسااي كسا ر
اائل سااحري فااي تالفيااف ال ادماغ

فيس ااتحيل موض ااوعا بهش ااكال تتمثّ اال ،وآف اااق تظه اار ،وألا اوان تت ااداخل وتتم اااهى

وتمتزم لتتمظهر بفتنة تهتف بها العيون المتلهفة إلى خلاق الفناان .كاان مونياه
يقااول( :نحاان نرساام كمااا يغنااي الطياار) إشااارز إلااى سا ه
امة الحرّيااة المشااتركة التااي
االنطاالق ..أرّ اناك

أن يعي
يتحلّى بها الطير الطليق والفنان اللي يفترو ْ
موهوب وسط جفاف معرفي كزهرز في يباب ..آآآآآه! كم أتمنى لو كنات معاي
اآلن فااي لناادن النطلقنااا إلااى باااريس ناازور معااارو مونيااه وبيسااارو وسيساالي
ورين ا ا اوار ..ما ا ااالا؟ ..نسا ا اايت أن أخبا ا اارك أن فنا ا ااانين جا ا اادد ظها ا ااروا؛ تجا ا اااوزوا
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االنطباعية إلى ما يسمى باا"الوحوشية" يقاودهم فناان اسامه "مااتيس" ،و"دوفاي"،
يسميها النقااد "التكعيبياة"
و"براك" ،و"ماركيه" .ال ،بل ظهرت حركة فنية جديدز ّ
يقودهااا ب اراك وفنااان آخاار اساامه "بيكاسااو" ..ال تتاارك الرساام ،وال ت هطا بموهبتااك
َّ
لفنك".
المميزز .أرسم وارسم؛ فكل ما
َ
يحيطك يحسب مواضيع خاما ّ
ك ؟!
مالا تقول يا إلياس ..بمالا أجيب َ

مبررات حياتهم اليومية..
(الفوضى تعم المدينة ،والناس في خشية من فقد ّ
يهرباون الحباوب
التجار الجشعون ً
الغلال ينفل؛ والمحالت تكاد توصد أبو َابهاّ ..

حنطاة وشااعي ار ولرز بالساافن المتساللة لاايال صااوب الجناوب؛ وأخبااار عاان دخااول
أمراو ال يعرفها الناس بال ..أمس ماتت عائلة بكاملهاا أم وأب وثالثاة أبناال
تعشوا وكانوا يتهيهون للنوم عنادما داهماتهم نوباة إساهال وفقادان ساوائل باال ألام
محماار الوجااه،
فقضاوا مااع ابتاادالات الصااباح .وأمااس خاارم جا ٌ
اار لنااا إلااى عملااه ّ
الحمى تسقطه عناد بااب بيتاه لتنتشار نادبا
بعينين مهيضتين ولم َيعد ظه ار إال و ّ
وبثااو ار علااى وجه ااه ثاام تغاازو جس ااده وتطااي بقامتااه المهاب ااة وطلعتااه البهي ااة..
وأمااس حصاالت حادثااة تاال يوسااف بلبااول اليهااودي حااين أغااار علااى بيتااه لاايال
حفنااة لصااوم آملااين فااي ما ر
اال يحصاالون عليااه فلاام يتركاوا غياار رعا ر
اب لزوجتااه

وبنتيا اه يص اارخان ب ااهعلى ص ااوت النج اادز وهم ااا تري ااان أباهم ااا مض اارجا بدمائ ااه
يااا

وعينيااه تتجهااان إلااى الساامال ...وأمااس حااد َ  ،وحااد  ،وحااد  ..وأحاادا
الدوامااة ماان الفوضااى والعب ا ؟..
إلياااس ..متااى تنتهااي؟! ..متااى تتو ااف هااله ّ

أخبرنااي؛ هاال تا َّام االتفاااق حقّااا علااى حضا ر
اور رجا رال ماان ساااللة البياات الهاشاامي
ليقااود الع اراق؟ هاال حقّااا سترسااو ساافينة الع اراق المتداعيااة وسااط بحاار المشاااكل
المتالطمة الهائلة على مرفه االستقرار؟ وهل سينتصر للك القادم على فوضى

صارت تسري في العرو ه
ق كما الدمال؟)

أن االنكليز يحزمون الحقائب المألّ بلكر ه
األخبار ترد َّ
يات تالهم متهسين
وعدد تركوها ،و ر
أحالم وأدوهاا .وتاهتي أخباار اس ه
على أمو ر
ال خسروها ه
اتقبال رج رال
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اسمه فيصل نصٍّب ملكا علاى الابالد (*)؛ شااهد النااس صاورته باللك الوجاه
الناحاال والق اوام الر يااق يتصا َّادر الصاافحة األولااى ماان صااحيفة العاارب جااال بهااا

شاكر حسان من الديوانية يوم لهب مق ًدما التعازي أل ر
ارب نه

ولدهم الوحياد
َ

حمااى اسااتحالت حج ا ار باااردا .وجا َاد الناااس هناااك
ماارو الجاادري فهنهاااه كتلااة ّ
َّ
ظنوا يوما أنهاا لان
يتصنعون تفاؤال ينقلهم من عظم الهول وينهي سني ضياع ّ

توجه إلى بيت وارد السلمان حالما وصل السماوز
تنتهي .يل أن شاكر حسان ّ
ليطلعه على صورهز الملاك الجدياد ويتركاه يقا أر خب َار استبشاار ساكان العاصامة
ه
العلام
بمقدمه كونه رجال يحمل لوال اإلسالم ويضع خاتمة للعي تحات هيمناة َ
َ
األجنبي القادم من ما ورال البحار.
هل هي صفقة يا إلياس؟
ام ليسوا منهم منل الزمان السومري؟
أم هلا در الع ار يين أن يحكمهم ح ّك ٌ
اااااااااااااااااااااااا
(*) فااي اليااوم الثالا

والعشارين ماان شااهر حزياران  1921رساات الباااخرز " نااور بااروك "

ف ااي مين ااال البصا ارز ف ااا ترب منه ااا زورق بخ اااري يحم اال علم ااا انكليزي ااا وفي ااه ك اال م اان :جعف اار

العس ااكري واحم ااد الص ااانع وج ااون فلب ااي ال االي ك ااان مستش ااا ار ل ااو ازرز الداخلي ااة فاس ااتقبه َل األمي اار
الهاشاامي اسااتقباال حااا ار ،وناازل فااي دار متصاارف ل اوال الديوانيااة احمااد الصااانع فااي طريقااه إلااى
بغداد( .م )49تاريخ الو ازرات الع ار ية م1
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يغير فيك أشيال كثيرز..
عندما يهتي َ
ك الدخيل ّ
اك الخمااول َّ
فتتكيااف ،فتتقولااب ،فتاالهب
وعنادما تبقااى فااي القو عااة
يتهصاال في َ
ّ

الدابااة علااى و ااع الرتابااة والسااير نحااو منحاادر
حياتااك هبااال .وتغاادو مااع األ اوام ّ
الموت الحتمي.

الدخيل األول كان عثمانيا أك َل الناس جميعا ولم يتركهم غير كومة عظاام
وتالل آهات ..اعتصرهم َّ
حد الجفااف ،وداس علاى صادورهم حتاى لفظات كال
التحمل والصبر المرير.
األنفاس إال نفَسا أخفوه بين طوايا
التجمل و ّ
ّ
وجااالهم الاادخيل الث اااني ليطًبااق عل اايهم مااا مطبااق علي ااه .كااان يري اادهم أن
يخلعاوا كاال ثيااابهم ليغاادو عاراز ثاام يهاابهم ثيابااا لااه اسااها علااى مقاساااته ال علااى
ان ،ولاام يتهماال ،ولاام يرعا هاو ه  .وهاالا خطااهه الفااادح .لاام َيحسااب
مقاساااتهم .لاام يتاو َ
التحضاار فجااال ليلغااي حساااب للااك الاازمن
هحساااب زماان صارفه فااي ارتقااال ساالَّم
ّ
على ر
شعب داهمته المفاجاآت فترجمهاا تحطايم ار ر  ،وتهشايم ك ارماة ،ونيال مان

وجود.

يغير فياك أشايال وفيارز حتاى وهاو يتركاك ويخارم ،وال
عندما يهتيك الدخيل ّ
ترّ له دما تطه أرضك ،وال عرباة تهادر لتعلماك أناه هناا و َّ
اوم ال
أن وج َ
اوده جث ٌ

تطيقه.

خاارَم اإلنكليااز وجاايل بفيصاال ملكااا علااى الاابالد؛ أختاااره األعيااان والساسااة
ورجال الدين باديال عربياا مسالما (ظهار الرجال فاي أول ظه ر
اور لاه علاى النااس
بعق ا ر
قص ااب يترّب ااع عل ااى ر ر
أس توش ااحه كوفي ااة بيض ااال ،وتنس اادل م اان كتفي ااه
اال م ّ

عبالزٌ صوفية لهبية وشفافة ،تق ًدم واما متوسط الطول ،ناحال وضام ار ووجه
يل ًكر بفقارال الهناد؛ لكناه يحمال س ر
امات صاارمة رغام ف ارشاات ساماحة تتطااير
من تحت رمو

عينيه.).

جال فيصل بن الحسين ملكا اختاره أهل العراق مقايضاة لثاورز سافكوا مان
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اجلها الدمال ساوا َي ،وتعرضاوا جرالهاا لابط ر االحاتالل ورجاالتاه الالين ظناوا
فعاال الع ا ار يين نك ارنااا لجميا هال صاانعوه لهاام بتخليصااهم ماان حكاام ثيااو راطي جااثم
على صدورهم لقرون.

جااال الملااك فيصاال فااه يم لااه يااوم الثال ا والعش ارين ماان شااهر آب 1921
كاكيااة يحماال علااى صاادره
حفاال تتااويُّ فااي ساااحة باارم الساااعة .جااال ببدلا راة ّ

أوساامة ونياشااين لمعااارك خاضااها مااع أبيااه الحسااين وأس ارته الهاشاامية فجلااس
علاى الكرسااي المعااد لااه ،جاااعال المنادوب السااامي البريطاااني علااى يمينااه وعاان

شاماله جلاس القائاد العاام .فااي الحاادي عشار مان تمااوز كاان اد اعتلاى منصاةَ
مجلس الوزرال ملقيا كلمتاه األولاى( :أتق َّادم إلاى الشاعب الع ار اي الكاريم بالشاكر
الخااالم علااى مبايعتااه إياااي ،مبايعااة حا ّارز دلاات علااى محبتااه لااي ،وثقتااه بااي،
فهسااهل اهللَ عا َّاز وجاال أن يااوفقني إلعااالل شااهن هاالا الااوطن العزيااز ،هااله األمااة

النجيبااة لتسااتعيد مجا َادها الغااابر وتنااال منزلتهااا الرفيعااة بااين األماام الناهضااة.).
ألم اات باااه
وراح يس ااتعرو ت اااريخ العا اراق؛ كي ااف ك ااان ناهض ااا ازها ا ار ،وكي ااف َّ
المصائب والكاوار معلناا أناه جاال الساتعادز للاك االزدهاار والعمال علاى ر اي

الروياة
البالد .مختتما وله إلى الع ار يين بدعوته (إلى االتحااد والتعاضاد ،إلاى
ّ

التبصر ،إلى العلم والعمل ،أدعو أمتي واهلل الموفق والمعين).
و ّ
شااعر الكثياار ماان المثقفااين والمتنااورين والمتااابعين ولااو عاان بعااد أن الع اراق
خس اار ث ااورز ل اام تكا ان له ااا أه ااداف ،وليس اات مبني ااة عل ااى آي اادلوجيا .ك ااان فيه ااا
التحريو دينيا ادما من تخوم اإلطاحة بالهيبة وخشية ضياع الجاه.

أميااين .لاام تاازر مسااامعهم مفااردز ثااورز ،ولاام تلااُّ
كااان فيهااا الرجااال الثااائرون ّ
مياادان أمنياااتهم أف اراس التحري ار .كاناات الرغبااة فااي العصاايان إحاادّ متطلبا ه
اات
َ
ديدن جبل عليه الع ار يون في رفو السلطة ،ه
ر
تقبال الخضاوهع
أية سلطة ،وعادم ّ
إلى نظام ،أي نظام.

اروب م اان معادل ااة َّ
يتوج ااب تقبله ااا ،تش ااير إل ااى مقايض ا راة ه ااي
ك ااان ثما اةَ ه ا ٌ
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محصلة نتائُّ تسبقها أسباب.

لك الغير وال تصانعها بن ه
فساك ال ب َّاد أن يقابلهاا ثم ٌان يساتدعي
فحريةٌ يجلبها َ
دفعهَّ .
ألن الغيار صوا ْن جاال طامعاا بشايل مان ممتلكاتاك فقاد جلاب لاك ماا ينيار

االك الناور
الدرب لوض هع هله الممتلكات على درب االستثمار .يفت أماماك مس َ
وينقلك إلى تخوم الحضارز ويمنحك َّ
صك حياازز العلام ونهال المعرفاة؛ والخاروم
تحابااة المتواشااجة
ماان عتمااة مق ام الدولااة المهيمنااة الجااائرز إلااى عااالم األماام الم ّ

لات العال ات المزدوجة في احتارام السايادز ،وبناال اال تصااد الحار ،والتواصال

البنال ،والحوار الحضاري المعرفي.
اإلنساني ّ

اك الحريااة فتااات خيا هارك العماايم وثروتااك
ات لماان جلااب لا َ
مااا ضا َّار َ
ك لااو دفعا َ
دفعت عمولة بقدر ما هاي كتلاة ماال هاي أيضاا
الجبلية؟ ..ما اللي تخسره إن
َ

دنيا معرفة؟!

بمجيل الملك فيصال شاعر غالبياة العا ار يين أنهام يتحركاون بهنفااس عربياة

تبدل كبير خلل البنى االجتماعية.
لها امتداد هاشمي فتغيرت الحياز وحصل ّ
تفج اارت حركا اةٌ عفوي ااة دع اات العدي ااد م اان الش ااباب إل ااى القف ااز عل ااى الوا ااع
ّ
األبااوي والتخلااي ولااو بهااام

بساايط عاان الجاالور لصااال العص ارنة ،فاناادفعوا

يسااتبدلون المظهاار الخااارجي تخليااا عاان (العقااال) و (الصاااية) والثااوب والنعااال
إلا ا ااى عا ا ااالم (السا ا ااترز) و(البنطلا ا ااون) والقما ا اايم والحا ا االال ولا ا اابس (السا ا اادارز)،
أو(الطا ية) ،أو (الفينة) على الرأس.

كان للك من دواعي سرور جعفر ابن حسن درجال صواثباتا له على ح ه
سن
طبقهااا بال أعاوام؛ فرماى بصااايته ونعالاه ودخاال فضاال التما ّادن والتحضاار
فكاررز ّ
ألشهر حدي َ المدينة عن ر
ر
فعل ارتكبه بمحو إرادته فلم يهباه لنظارات
وكان
سخرية واجهته وال لكلمات تهنيب كانت األفواه المتال ًمرز ترشاقها فاي مسامعه،

التعجب أو االنادها  .صاار علياه أن يادخل مسالك العمال الحكاومي
وال حتى
ّ
بعااد أن وجااد أنااه يناساابه ،وأنهااا فرصااة ال يجااب أن تضاايع( .أناات تسااتحق أن
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تكااون موظفااا فااي دوائاار الدولااة ،تسااتلم راتبااا ثابتااا وتعماال لساااعات محاادودز.
تمسك عمال يخدم أبنال مدينتك ،وتنتهي من صرف الزمن و ضال العمر باائع
األمر علاى أبياه فماا وجاد معارضاة؛ بال تهل َّال
ما في دكان حسير .).طرح
َ
وجهااه وأباادّ ص اراحة سااعادته كااون ابنااه سيصااب لا حظااوز اجتماعيااة ويتساالَّم
مرك از وظيفيا سيحسده عليه الكثيرون.
يميازه كافيااان ألن يعايَّن موظفااا فاي دائارز
كاان حسان خااط يكتباه وشااهرز فان ّ

ري المدينااة .دائاارز كااان يااديرها رجاا ٌل ض ااى أربعااة عشاار عامااا وحاااول ما ا ار ار
االنتق ااال إل ااى س ااامرال ،مدينت ااه الت ااي أجب اار عل ااى الن ااهي عنه ااا م اان أج اال لقم ااة

العي  .كان الرجل ه
فرحاا لتعياين الشااب جعفار السايما وأناه ابان المديناة؛ وهالا
بالنسبة إلياه مس ّاوغ رصاين يادعم محاولاة انتقالاه إلاى مدينتاه ساامرال .سايقدمه
إلااى رؤسااائه فااي متص ارفية ل اوال الديوانيااة التااي تتبااع لهااا السااماوز إداريااا بعاادما
انفا َّ
الرعون أن ال
اك ارتباطه ااا بل اوال المنتف ااك  /الناص ارية أولئ ااك الاالين ك ااانوا يت ا َّ

ويسيرها السير الصحي .
بديل له يمسك زمام الدائرز ّ
للااك الصاايف ماان العااام  1930مااات الشاايخ فااارو العلاوان وكااان المااوت
خلَّف جابر الدخيل بله بثالثة أعاوام ياوم راح ينحارف فاي مشايته ويتعثَّار فيماا
ثقلت يده اليمنى وبات يحس بخدر يتسلل أليها كتسالل أفعاى علاى ساي رملاي

ما لب

لسانه أن راح ينطق الكلمات ثقيلة غير مفهومة ولم ينقله من كل هاله

ضمه ألشهر ثم تركه جثة هامدز ..ماات العلاوان عنادما
األعراو سوّ ف ار
ّ
حمااى اتلااه لاام تمهلااه غياار أيااام مااا نفعاات محاااوالت "المياار از حساان"،
داهمتااه ّ

طبيااب المدينااة ومالزمتااه رجااال بشاافائه .وبااللك انطااوت آخاار صاافحات العااداوز
والاادم الم اراق ..باادت المدينااة كهنهااا لفظتهمااا فاسااتحاال مجاارد أحادي ا

تتنا لهااا

اق فاي لاكارز
األلسن ،وتختتمها بالقول المعهود" :ألكروا محاسن موتاكم" .لام يب َ
الناااس سااوّ الخاتمااة التااي ظلاات تحكااي عاان للااك النهااار الالفا ماان أحااد أيااام
آب حي

غ از الفضال صلي ٌل من رصام ناري انطلق من جموع بناادق تعلان
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خبر تلك الوفاز حصل خاللها غلق لمعظم محالت السوق وعلى األخم تلك
ثمااة غ اربااة فااي للااك ،فهااي
التااي ينتمااي أصااحابها م اواالز للمتااوفى .لاام تكاان َّ
"عراضة " تقام لكل فرد مهم لاه أتبااع كثار أو لرجال ديان لاه خصوصاية كبيارز
عنااد الناااس يااتم فيهااا أطااالق الرصااام فااي الفضااال كتحا ٍّاد للمااوت الاالي تساالل

خلسااة وساارق أعا َّاز مااا لااديهم معلنااين أنهاام هنااا ،وعليااه أن ال يقتاارب مارز أخاارّ
ليساارق عزي ا از ثانيااا ،وفااي الو اات نفسااه يعلاان األتباااع عباار هااله الملحمااة ماان
الرصااام الملعلااع صاايدزَ بطولا راة يسا هامعونها للمتااوفى باعتبارهااا شااهادز ماانهم

وت االكير إلي ااه :م ااا أغمض اات العين ااين إال عل ااى أصا اوات الرص ااام ،ش ااجاعا،
دنوه.
صلبا ال تخاف الموت ،وال ترهب ً

الغ ارب ا اة َّ
أن مجا اازرز حصا االت بفعا اال كثافا ااة الرصا ااام المطلا ااق وكث ا ارز َما اان
اسااتخدموا البنااادق و ارح اوا يتبااارون إلظهااار مهاااراتههم فااي اإلطااالق مااا جعا َال

بعااو البنااادق تنحاارف فتقتاال طفلااين وأربعااة شا ّابان وعجااوز كااان يلا ّاوح بل ارعااه
مح ًل ار من َّ
أن عملهم هو من باب الطاي غيار المقباول .فكاان للاك الياوم ياوم

مهساز؛ واليوم التالي ياوم تشاييع جمااعي لسابعة تلاى حملهام زورق أع َّاد لانقلهم
بر إلى النجف لدفنهم في مقبرز الغري)*( .
إلى الديوانية ،ومن هناك ح هملوا ّا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(*)
جال على ألسنة عدد من اللين شهدوا المجزرز أو ساهموا فيها:

الجب ااار وال ااد أح ااد الش اابان القتل ااى ااال :كن اات ومجموع ااة م اان ح اااملي
( )1هوي اادي عب ااد ّ
البنااادق ف ااي الشااارع المط اال علااى الفا ارات نس ااتعرو ببناد نااا البرن ااو والشاانايدر نص ااطف ثالث ااا
فنطلق رصاصنا باتجااه الفضاال ،ثام يتقادم ثالثاة آخارون ألخال مكانناا ويفعلاون بمثال ماا فعلناا.
المشاهدون يقفون بمحالاز البياوت يتفرجاون علاى ماا نؤدياه وساط (هوساات) وهتافاات مان مثال
خوفنا الموت وما خفنا) ،و (وياك أحناه بهاالي الجناة) ،و (حاي أنات وصاوتك وياناا) .النساال
( َّ
من شرفات السطوح تطاالع و اد ارتادين العباالات الساود وتك َّاومن ككتال ساودال ولام تابن مانهن
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الوجوه لكننا كنا نسمع الصرخات الطويلة والعويل المتواصل ما زاد مان حمااس المستعرضاين،
فتطلَااق رصاصااة ماان

فهناادفع الشاّابان حاااملو البنااادق لاام يتقياادوا بهساالوب الرمااي ثالثااا بعااد ثااال
هنااا وأخاارّ ماان هناااك .وبلغاات حمااى االسااتع ارو أن صااار بعضااهم يرفااع البنااادق بيااد واحاادز
ويطلااق بهااا فااي الهاوال وسااط حماااس المشاااهدين ماان الناااس الاالين احتشاادوا أكثاار فااهكثر .أف اواه
األز ااة أض ااحت تض ااخ ك ااتال بشا ارية معظمه اام م اان الص ااغار الفض ااوليين غي اار اآلبه ااين لخط اار
الرصا ااام وتلا ااك اللحظا ااة التا ااي ا تربا اات ملغوما ااة بالمفاجئا ااات وعلا ااى وشا ااك أن تطا ااي با االلك
االسااتعراو الجلياال حي ا

تمااردت إحاادّ البنااادق علااى حاملهااا باليااد الواحاادز فمالاات وانحرفاات

َّ
ويفج اار مش ااهد دم ااال تف ااور .وأجس اااد تته اااوّ ،وله ااول يع اام
ليتوج ااه الرص ااام ص ااوب الحش ااد ّ
المكان.
( )2ش اارَعت اما ارأز تق اام :ش اااهدناها كهي ا هاة اما ارأز ثكل ااى ..س ااي ال اادموع يج ااري عل ااى
الااوجنتين الضااامرتين .الكفّااان يضاربان الفخاالين المماادودين علااى أرضااية الحااو المتربااة والفاام
الص ااارل :ول اادي! ..م ااات ول اادي! ..تلا اوا ول اادي! ال تك ااف ع اان الصا ارال والعوي اال .نح اايط به ااا
كجااارات نطعمهااا المواساااز ،ونشاااركها الاادموع واأللاام ..لها َام ال والقتياال ولا َادها الوحيااد؛ لاام تحااظ بااه
إال غااب أع اوام ط اوال طافاات مختلااف األئمااة واألوليااال ،وش اربت شااتى الوصاافات الدوائيااة التااي
تتنبه لها بالحمل .ويوم حملت به انتشرت الزغاريد سارية في األز ة والادروب تحكاي حماال ع َّاد
معجزز.
شاهدناه بهنظار اللوعة ،والحزن ،واللهول ،والصرخة المكتومة في الصادور يخار بهعواماه
العشرز مضرَّجا بالدمال الوردية مثلما أبصرنا فمه يفت وصوت اساتغاثة خيال لناا أناه كاان يفاوه
ضميني إلى صدرك!"
أماه ،خليني إليكّ ..
أماه ،تعالي! ّ
با " ّ
( )3شاهد عيان ثال ال:
ماان تهلاوا لاام يسااقطوا بفعاال بند يااة واحاادز ،باال حااد القتاال جارال أكثاار ماان بند يااة .فعناادما
ه
برصاصااها صااوب الحشااد المنشااغل بااالنظر إلااى الرماااز
مالاات بند يااة سااالم ال ارضااي وتوجهاات
جبااار وأخااله مشااهد ابنااه الاالي خا َّار أرضااا فتماياال السااالح الاالي بيااده وتوجهاات
ارتبااك هوياادي ّ
اطال اتااه صااوب ال هاادف فتسااببت بمقتاال الحااام علااي آلحساان حي ا لفااظ أنفاسااه س اريعا تاركااا

أعواما ستين وكفّا ارتخت فلم توصل احتجاجاتها ر
شاهد ّأنه يخرم عن المهلوف.
لفعل
َ

**********
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ه
مسار حياز جعفر.
كان يوم التعيين انعطافة في
َّ
مهاما هي من هعداد مسؤولية لهاا تاهثير اجتمااعي وتاوازن
ألفى نفسه يتسلم ّ

أميون لام تادرك مارافَئهم سافن العلام والمعرفاة ..تلتهاا
مالي بين أناس أغلبيتهم ّ
أمااه ورجااالات أبيااه بااالزوام .هااو
انعطاف اةٌ أخاارّ جااالت رضااوخا لتوسااالت ّ
الاالي لاام تسااتطع األيااام شاافال جرحااه الغااائر فااي دفااين لبااه ،ولاام تقاادر الفرشاااز

عل ااى س ااكب محت ااوّ آهات ااه عل ااى ال ااورق وتفريغه ااا م اان دروب روح ااه الممتلئ ااة

بصدّ الفقد ووطل الضياع.

صوالا كان اعتبر ضال األيام مع بهية نزوز عابرز أو فاخ عااطفي ساقطَ فياه

وتهرب منه كلّما ومضت رؤوس لكراه باعتباره انتكاساة فاي طرياق الحيااز ف َّ
اين
َّ

وهيبة ظلت جرحا نازفا في تواليات أياماه .حملات عهاده لهاا فاي أن ال ينسااها
علااى كاهاال تصااميمه وعزمااه كصااخرهز ساايزيف ال تكااف عاان حمهلهااا كلمااا ما ّارت
األيام ونهت المسافات َّ
وظن األهل أنه نسيها ولم يبق منها سوّ لكرّ شااحبة
المارون على سي المراهقة الزائلة.
لعشق طارّل يمر به ّ
خبر منل أن غادرت وأهلها .وكان اساتمرار القتاال يضااف لاه
لم يهته منها ٌ

عاادم رغبااة بعااو المتنفاالين المحسااوبين علااى االنكليااز فااي رفااو كاال مااا هااو

تركي د أضااع فرصاة عاودز الماوظفين المارَّحلين وعاائالتهم .وياوم عااد مادير
البلديااة والمفتااي وماادير الطااابو إلااى أعمااالهم ساااوره شاايل ماان األماال فااي عا ه
اودز
ٌ
أن اآلخا ا ارين رفضا ا اوا الع ا ااودزَ مفص ا ااحين َّ
اآلخا ا ارين .غي ا اار َّ
أن م ا ااا ج ا اارّ له ا اام

ولعائالتهم ال يحسب من باب الضيافة العربية وال السلوك اإلنسااني .لام ينساوا
ما حصل لهم في طاريقهم إلاى مادنهم مان سالب ونهاب وساول معاملاة مان بال

مروا علاى أ ارضايها .فضااعت فرصاة عاودز وهيباة؛ وأمنياة
بعو أفراد عشائر ّ
مر وانتهى.
مشاهدتها غدت من هعداد الحلم اللي َّ
ه
التهامااه
هااا هااي الثالثااة عشاار عامااا تنصاارف وتوشااك الرابعااة عشاار عل اى

فتنهّ عنه سااكنة القلاب ..وهاا هاي األم تحثّاه علاى الازوام ليعاي
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االساتقرار

مان أجلههاا

م ه
كحال عينيها كماا ترجَّات بقادوم ول راد تعاي مان أجلاه َج ّادز ،ويعاي
حفياادا .واألب ياادعوه إلااى إكمااال دينااه بينهااال مساايرز عزوبيااة غاادت ال مباارر

الستمر هارها.

اوخى جعفاار عاادم أغاااظتهم فااهعلن بولااه علااى
بااين الاارفو وطلااب التااهني تا ّ

زكية بنت كريم الراشد من نصيبه؛ زوجة تمتلك يفاعة الفتاز
مضو ..وكانت ّ
الناضجة ،وحسن الخلق المطلوب.

((خطبني جعفر ابان حسان درجاال علاى الطريقاة المعهاودز فاي مجتمعناا .

أم ااه زي ااارز اس ااتطالعية تملّ اات فيه ااا ااامتي وحركت ااي ،وتابع اات مالما ا
ازرتن ااا ّ
أفضل ومنل صغري عمله جديلاة طويلاة
وجهي األسمر الحنطي وشعري اللي ّ

اتركهااا تتها ّادل علااى ظهااري فتتعا ّاداه وتناازل نهايتااه علااى ردفااي ،كاناات الجديلااة

أماي فاي
تهتز مع اهتزاز ردفي في نهوضي وتحركي داخال الحاو باهمر مان ّ
تقديم كاهس لابن لل ازئارز ماع صاحن تمار .وبخطف هاة نظار أبصارت اشا ار ات وجاه
كمحصلة لقناعة شرعت تنمو في رأسها.
الزائرز
ّ
صوال تركتن ا ااا لل ا ااك العص ا اار م ا اان اح ا ااد أي ا ااام نيس ا ااان الربيعي ا ااة ش ا اارعت أم ا ااي

باالسااتفهام والتساااؤل عاان ساابب الزي ااارز هااي التااي تع اارف عاان أم جعفاار أنهااا
شحيحة الخروم من البيت بفعل نظاام صاارم أوجاده حسان درجاال فاي نسايُّ

تلك العائلة  .لقد ترّبى جعفر تربية خاصة كانت العاطفة فيها بعيدز عن لهان
الجدية والصرامة ما جعل االبن يعي نظاما يختلف عن بقياة أ ارناه
األب بل ّ

فااي المدينااة .ألزمااه ومناال صااباه بااتعلم القارالز والكتابااة وحفااظ الق ارآن عنااد المااال
أحمد معلم الصبيان فنشه بعيادا عان نازق الطفولاة التاي يخاوو غمارهاا الفتياة

عماة جعفار فوجئناا بعاد بضاعة أياام بزياارز
عادز .ازرتناا جارتناا
ّ
الحاجاة خديجاة ّ
والدته تود أ تران ابنها بي وأنها تطلب رأي األب واألم.
تمنااى ،والحبيااب بمااا أراد .فقااد
ان المحظااوظ بماان ّ
كااان ا ت ارنااي بجعفاار ا ت ار َ
كااان والااده حساان درجااال رجااال ميسااو ار أعااادت جا ّادتي تلااك الحكايااة التااي تقاارب
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شاهد على حصولهها ونال ما لم يخطر في البال .حكاية كاان
من الخيال .هو
ٌ
يردده ااا دائم ااا ح ااين ي ااهتي الح اادي ع اان الش ااهامة الممزوج ااة ب ااالحظ ،والك ارم ااة
ّ
المدافة بحسن البصيرز.

تقا ااول جا اادتي أنها ااا سا اامعت ما اان حسا اان درجا ااال نفسا ااه يقا اام حكايا ااة أبيا ااه
وحكايته ،فيقول:
 -ك ااان أب ااي يحبن ااي وي اازداد تعلق ااه ب ااي كلّم ااا زادت أي ااامي وتراكم اات ف ااي

جي ااوب عم ااري .ك ااان يق ااول أن ول اادي حس اان يش اابهني وأن ااا أرّ طف ااولتي م اان
اب
حركاته ولعبه ومالمحه .يومها لم أكن أتجاوز الرابعة عشار سانة عنادما رغ َ
في أن أصاحبه في ر ر
حلة باتجااه البادياة الغربياة ،أناا الالي اعتادت مرافقتاه فاي
ساافرات صاايرز إل ااى الريااف أو الق اارّ القريبااة ماان م اادينتنا .يمتلااك أبااي ف ارسااة

كشف المرو والعلل لدّ الناس عند حصولها وكان يحمل معه في كل سفررز
اوز وخطااوط يقااول
حافظااة ماان القمااا تحتااوي رآنااا ،وأوراق كتباات عليهااا رما ٌ
عنها أنها تمائم تبعد تسلل األمراو إلى األجسااد فتصانع س ّادا منيعاا بوجههاا؛

كمااا تحااوي حافظتااه أعشااابا بهكياااس خااي

يعطيهااا لماان يجاادهم ااد أوغلاوا فااي

العلل وسكنت األمراو أجساادهم فتعمال علاى تهادئتها رجاال فاي أن تضامحل

وتا اازول .انطلقنا ااا ما ااع الفجا اار تا اااركين السا ااماوز بعا اادما اجتزنا ااا سا ااورها الطينا ااي
وضاربين باتجاه البادية يحملنا حصانه األشهب العزيز لديه (دائما يردد حسن
درجال أمام معارفه عبارز" :انه صديقي ..أنه أخي" ويقصد الحصان)  .دخلنا
بعو رّ وبعنا ما نستطيع بيعه وكان أهلها يعرفون أباي فيساتقبلونه اساتقبال

أهل البيت .كنا ضينا يومين نلف القرّ ونقضي ليلتنا في احاد بيوتاتهاا فهجاد

أب ااي يتح ااد بلس ااان الع ااارف والجمي ااع ينص ااتون إلي ااه .ه ااو ف ااي نظ اارهم حك اايم
وعااارف واباان مدينااة .الظاان لااديهم أن اباان المدينااة يعاارف كا َّال شاايل فيسااهلونه
عما يسمعون من هنا وهناك .يطلبون منه نقل التحيات إلى معارف لهام فيهاا:
ّ
عطا ااار يما اادهم بالسا ا َّاكر والا اابن التبا ااغّ ..ما ااا يبتا اااعون منا ااه ثيابا ااا ألبن ا ااائهم
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ونس ااائهم ..آخ اار يحص االون من ااه عل ااى هحب ااال لنص ااب خي ااامهم ورب ااط جم ااالهم
ومواشيهم ..وآخر يقصدونه يبيعونه بعر الجماال الساتخدامه ناا ار وجما ار للياالي

الشتال ،يبا شالا الن ّاوار والعريعارز ..وبعاد ساؤال مانهم عان أمااكن يتواجاد فيهاا
ر
اداد
مهمااة تنتشاار فيهااا إعا ٌ
باادو رّحاال يمكاان أن يفيااد ويسااتفيد اعلمااوه عاان بقعااة ّ
كبيرز منهم.
علااى نسااائم غسااق اليااوم الثال ا

انطلقنااا وسااط عتمااة تشاايع فااي أرو لاام

لكناه اهتادّ علاى توصايف صااغه الرجاال .رحناا نضارب
يصلها أبي من بل ّ

بعياادا فاجتزنااا (العميااد) ومررنااا با ا (فيضااة الشااي ) وبعاادها (فيضااة الكليااب) ثاام
(فيضة السادز) واألرو صحرال ،مدّ شاسع ،وفضاال ال ينتهاي حتاى عنادما
بزغاات الشاامس و ا هادمت ساااعة الضااحى ورأينااا األرو تنتشاار فااي خا ر
االل ماان
ثمااة مااا يشااير إلااى مضاارب باادوي أو ر عااة عشاابية تنبااىل
يباااب ورماال ولاايس َّ

بوجاود حياااز .كاناات الخشااية تتنااامى داخلااي وأنااا أعلاان للهاوال عاان خااوفي علااى
هماا أناا الالي
أبي أكثر منه َّ
علي ولم أشه إعاالن للاك لاه فلربماا أضايف لهماه ّ
اعتلي الحصان خلفاه فاال أرّ سامات وجهاه أن كانات تعلان الخشاية مثلاي أم
تظهره صاب ار صامدا ،مو نا أن سيصل ال محال؟...

طااا رماديااا مااا لب ا
وماان بااين اله اواجس والخشااية الح لنااا خ ّ

إن اسا َّ
اود وزاد

ا ت اربااه ،فااهعلمتني حمحمااة الحصااان أن شاايئا سيحصال لكاان هاالا الشاايل جااال
كالمااا نبااا ع اان فاام أب ااي عناادما أعل اان ارتياحااا كش اافته نب ارز بهج ااة سااالت م اان
صوته:

 -ها د وصالنا! ..لام نخطاىل المساير ،ولام يعطوناا توصايفا خاطئاا ..هاا

هي فيضة غابد.
ك ااان المض اارب األول عن ااد الفيض ااة ه ااو م ااا وج اادنا أنفس اانا في ااه .ل اام تك اان
الفيضااة هااله كفيضااات الشااي والكليااب والسااادز شااحيحة المياااه وضااحلة توشااك
أن تجااف وسااط هجياار الهااب وأرو مكشااوفة تسااتقبل الرياااح المحملااة برمااال
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ساااخنة؛ باال وجاادناها كمااا لااو كاناات بحيارز تضاام مياهااا صااافية علبااة ،تحيطهااا
الخبااز والزّبااد،
أشنات من الصريم والطرطيع والعرفُّ صواعشاب الكرط الباري و ّ
ناهضااة تهفهااف مااع م ارور النساامات عليهااا ...هاارول إلينااا بعااو صاابية دون
العاش ارز؛ فاارحين مبتهجااين لحظااة أبصاارونا ماان بعيااد .تقا َّادم إلينااا صاابيان كانااا
يلعبااان فااي الرماال يرحبااان بنااا ترحيااب الكبااار .ووجاادنا أنفساانا مسااا ين صااوب
خيم ااة فاره ااة منفرج ااة كهنه ااا تس ااتقبلنا .دخلن ااا ..رمين ااا جس اادينا المتعب ااين عل ااى

البساااط الصااوفي منتظارين أن يهتينااا صاااحب المضاارب بعااد أن هاارع إليااه احااد
الصبية وبقي اآلخر يواصل ترحيبه بنا.
لم تمو غير لحظات أسمعتنا صوتا نسائيا يرحب بنا يطلاب مان الصابي
أن يخرم .دخلت علينا تكلمنا بكلمات ترحيب غاياة فاي الر اة ..كانات الظهيارز
حل اات؛ وو اات الغ اادال أزف .بع ااد أن شا اربنا م ااال دمت ااه إلين ااا تح اادثت الما ارأز
ر
بصوت كسير عن علرها عدم مقدرتها علاى تلبياة طلبناا للغادال ألنهاا ال تملاك
شيئا وأن أوالدها الصغار يقضون النهار والليل جائعين صوان زوجها مسافر في
ر
كيف ولمالا تهخر؛ هي لقة عليه.
سفر بعيد لقضال عمل ،وال تدري َ

لم يمتعو أبي سوّ أّناه صارف لحظاات شارد بهاا :إلاى أيان؟ ..ال أدري.
كل ماا فعلاه هاو أناه طلاب منهاا جلاب حاوياة السَّامن .وعنادما الات لاه معتالرز
أنها فارغة أجاب أنه يصد ها القاول لكان لدياه غارو فاي للاك ..حاين جلبتهاا
لااه وجاادها فارغااة تمامااا  .راح يبرمهااا كمااا لااو كااان يباارم ثوبااا رطبااا كااي يسااقط

امن يسااير .راح أبااي ياادهن أصااابعه ويمررهااا
آخاار طاارز عالقااة بااه .نا َّاز منهااا سا ٌ
افتي وسااط
علاى شااربيه الكثّاين ،ويمسا بهاا حااول فماه ،ويساتدير لاي فيادهن ش َّ
لهول المرأز البدوية ودهشتها.

ص ارفنا مااا يزيااد علااى النص ااف ساااعة جالسااين ثاام نهضاانا متااوجهين إلااى
مضرب خيام وسيع ال يبعد كثي ار.
اسااتقبلنا الرجاال األكباار للمضاارب .وجاادنا خيامااه تزيااد علااى العشارز ،موزعااة
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تجمعا صغي ار تبتعد الخيمة الواحدز ليال
بشكل دائري ،يضم عائالت تهخل لها ّ
وديااا ،ومتزنااا ،وحميميااا .عرفنااا َّ
أن اساامه الشاايخ
عاان األخاارّ ..كااان اسااتقباله ّ

لهمااود يقااود جماعااة هاام فاارعٌ ماان عشاايرز تضاام أوالده وأبنااال عمومتااه بعااائالتهم
وممتلكاتهم من ه
الجمال والماشية.
تقول جدتي مستلكرز كيف واص َل حسان درجاال حديثاه عناه وعان والاده،
وكيفيااة التعاماال مااع اآلخ ارين والحصااافة التااي يتمتااع بهااا اإلنسااان حااين يكااون

لكيا:
نبيها ،و ّ

اار الشاايخ لهماود علااى ول راد لاه يااهمره باهن يهااتم بناا كضاايوف ،وأن
عنادما أش َ
َّ
كناا فاي مضارب
يعد غدال يليق بنا (كان و ات الغادال فاات وعارف الشايخ أنناا ّ
المرأز جالسين ما يزيد عن نصف ساعة ) أو فاه أباي ،معلناا أنناا تناولناا غادال

وفيا ار أشاابعنا وتركنااا ال نطيااق أك االَ حتااى لااو كااان عسااال ،و َّ
أن رائحااة اللحاام مااا

ازلاات عالقااة بهفواهنااا وبهصااابع كفوفنااا ..لاام يكاان الكااالم فيااه هااروب ماان إ امااة

الض اايافة فق ااد ش ا َّام الش اايخ والجالس ااون عل ااى يمينن ااا وش اامالنا رائح ااة الدس اام فل اام
يساورهم شك في كالم أبي ،لكننا بقينا جائعين لم نلق غير هاوز تق َّادم لناا باين
ادم العش ااال فم ااال أب ااي ب أرس ااه نح ااوي
هنيه ااات الح اادي ال االي ي اادور؛ إل ااى أن ا َ
هامساا فااي ألنااي أن ال آكاال بشار ر
اهة فنباادو أماامهم كهننااا لاام نتناااول طعامااا مناال
علي فقد وجدت في حركات أباي وهاو يماد ياده
ساعات .ولم يكن األمر صعبا َّ
لتناااول الاارز الاالي علتااه طااع ماان لحاام الضااهن موجهااا لااي فااي ا تفااال حساان

التصاارف .كان اات الص ااينية التااي وض ااعت أمامن ااا وش اااركنا فيه ااا الش اايخ لهم ااود

وسا اايعة .أكلنا ااا منها ااا ما ااا يسا ااد الرما ااق؛ وما ااا يجعا اال أبا ااي يقا ا ّادم الشا ااكر لكا اارم
ودعناا الشايخ ضااربين باتجااه مضاارب أخار..
الضيافة ...صباح اليوم التاالي ّ
تاارك أبااي أنواعااا ماان األعشاااب والتمااائم عنااد الشاايخ السااتعمالها متااى اسااتدعت

ممتنا من حسن اساتقبال واجهتناا
الضرورز بعدما أثنى على المرأز التي ضيفتنا ّ
به ،مصرحا أننا لم نلق طعاام غ ر
ادال لليال كالالي تناولنااه عنادها ..هالا القاول
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نقلتااه الم ارأز إلااى زوجهااا حااين عاااد ماان ساافره ،شااارحة كيااف سااتر ه
جوعهااا و لااة
حيلتهااا فااي تقااديم ضاايافة الئقااة .وكيااف أنااه تحااد
لهمود وأتباعه.

أفضاال حاادي

أمااام الشاايخ

تبتسم جدتي وهي تطالعنا ننصت إليها شغوفين ،ائلة:
عندما يقبل الحظ على بني آدم – يا بناات  -فاناه يقبال بكال عنفواناه .ال
تو فه السدود وال تعيقه البرازل ..فقد مرت األياام واألعاوام ،وماات درجاال ميتاةَ
ااب الباراري وشا َّ
اق القفااار ،مقاادما مااا يمكاان تقديمااه ماان معرفااة
اإلنسااان الاالي جا َ

بهيئااة تمااائم وأدعيااة وأدويااة وأحادي ا

فيهااا ص اام جميلااة لات م ارمااي نبيلااة

ونص مفيد ..مات درجال تاركا ولده حسان يحتضان عشارين عاماا ومجموعاة
تحضاايرات ألدويااة عشاابية وتم ااائم مليئااة ب ااهحرف ورمااوز وأدعيااة م اهخولز ماان
كتاااب اهلل ودعااوز أن يواصاال خطاااه فااي درب الصااالح ومساااعدز الناااس ..ولاام

تمو أشهر معدودات وسط حيرز الشاب اللي لم يجاد فاي ماا خلّفاه األب مان
جاادوّ إل امااة حياااز مسااتقرز بعياادا عاان الترحااال الاادائم بااين القاارّ واالنطااالق
صوب البوادي.

ارق بااب حسان درجاال ،وخارم بنفساه
ولا يوم حزيراني – تقول جادتي – ط َ
يسااتطلع هويااة الطااارق ،فاايلا برجاال باادوي خمساايني العماار يصااحبه فتااى يمسااك
عصااا يه ا

بهااا علااى جمااوع أغنااام تتجاااوز الخمسااين يسااهله :ألاايس هاالا بياات

درجااال؟ فيجيبااه حساان :وصاالت ...وفااي لحظااة فالتااة ماان عنااق ااارورز غياار
ام لااه
المعقاول اال الرجال أناه أتاى بهااله الشاياه ألنهاا ملاك درجاال ...وراح يق ّ
حكاية المرأز التاي هاي زوجتاه وكياف أن درجاال أبادّ مو فاا شاهما وساتر أما ار
ف تصاارف
مهمااات الضاايافة ،وكيااف تصا َّار َ
يااوم جالهااا ضاايفا ولاام تكاان تمتلااك ّ
ارم ضا ر
الرجا ه
اال لوي الكياسااة فتحا َّاد عاان كا ه
ايافة ،لاام تحصاال فااي الوا ااع ،أمااام
الشيخ وأتباعه .وحين عاد حكت له زوجتاه ،ومنال للاك الياوم ارر جعال نعجاة
هديااة لمو فااه النبياال .و ااد توالاادت النعجااة عباار ساانوات عشاار هاالا العاادد ماان
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الشياه التي غدت ملكا له اآلن.
أعلن الرجل البدوي أسفه لسماع خبار وفااز درجاال .أخباره حسان ّأناه كاان
بصااحبة أبيااه للااك اليااوم ،وأنااه وأبااوه اسااتقبهال أحساان االسااتقبال ماان باال الم ارأز،
ائال :إن ظروفها كانت اهرز ولم ترد أن تطهطىل الرأس فتلهب لتستدين من
الخيام األخرّ ،يبدو أنها كانات تعااني حتاى بال وصاولنا لكنهاا كانات صالبة،
وصابرز بغيابك.

تبتسم جدتي وهي تطالع تهثير الحكاية علينا ،وتختم ما تبقى منها:

أمااه
تلااك الشااياه كاناات ثااروز كبيارز دفعاات حساان درجااال بنااال علااى نصاايحة ّ
إلااى فاات محا رال لبيااع األ مشااة .ولاك هااو الاادكان ف ااي السااوق المسااقف يساامع
كقما
صوتنا ما زال يعرو محتوياته ،وما زال حسن يواصل عمله ّ

مساتعينا

مهمة مساعدز األب في مهنته.
على ولده جعفر اللي كبر فتولّى ّ
جعفر ابان حسان درجاال صارت اآلن زوجاة لاه ،وبات أنظار فاي وجاه أبياه
فاستعيد تلك الحكاية التي تبدو آتية من دروب الخيال]] .
صا ااار يا ااوم تعيا ااين جعفا اار انعطافا ااة فا ااي مسا ااار حياتا ااه ،ود ّكا ااان األ مشا ااة

اساتحال مكانااا لل ارحاة مااا بعاد الاادوام ..ينهااي سااعةَ القيلولااة فيخارم علااى إيقاااع
الترفيااه .ياادخل السااوق فيتَّخاال ماان علا ٍّاو  -فااي ماادخل محاال أبيااه  -تصااطف
على جانبياه أطاوال القماا

مكاناا للجلاوس .يتلقاى الساالم مان المعاارف ويقادم

التحيات لمن يعرضون الود ..ولام يحساب لمفاجاهز تمثلات أماماه لحظاة أبصار

ساسااون يترَّجاال فااي خث ارز ه اوال السااوق و ااد لمحااه ماان بعيااد ادمااا فتاارك محاال

والده حي

يتواجد.

أفاارد لراعيااه واحتضاان جعفاار مثلمااا ضا ّامه جعفاار إلااى صاادره ،كهنااه يقااول:
ادي الكثياار أل ولااه لااك! .اكتشااف ساسااون كباار عما ار ،وزاد ترفااا ،واتسااع
تعااال فلا َّ
عرو عليه الجلوس في واجهة المحل ففضل المشي والحدي .
ابتسامة.
َ
كانا على شوق؛ تماما كما كانا على بوح.
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َّ
حدثه عن السنوات العشر التي ضاها في انكلت ار متنقال بين مدن المملكاة
وأريافهاا؛ باين لنادن وضاواحيها؛ نااهال مان بحيارز معرفياة ألخارّ ،معّرجاا علاى
طبيعااة عااي رغيااد يعيشااه االنكليااز؛ راثيااا لحياااز يصارفها الناااس هنااا فااي رتابااة
زمنياة وشاقال ااهر( .نعام! كاان ساسااون يفكار بعقلياة َمان ال يرتضاون الركااود،
وال يجاد فاي الماثال مباررات للرضاا وأبجدياة للقناعاة .توجهاتاه علمياة ورغباتااه
تعلو لبنال مساتقبل يارّ فياه نفساه ماؤثً ار بعل رام وماال ،ومبادعا فاي خلاق صوانتاام.

يعينه في للك و وف أبيه إلى جانبه مل كان صابيا .كاان األب دافعاا ومحفًا از.
يلوح له بضرورز حيازز مستقبل بااهر يوازيهاا اساتعداد لتقاديم ماا يتطلَّباه ).ساهله
ّ
عاان عملااه ،واستفساار إن ك ااان انعااا بوجااوهده ،مثي ا ار فيا اه حالااة اإلفضااال ع اان

طموحاته ورغباته القادمة..

كان جعفر مو نا َّ
أن ساسون لن يهتي أبدا حين غادر العراق بل عقاد مان

الساانين ولاان ياراه مجااددا .إلااى أياان يااهتي والحياااز هنااا ال تمنحااك غياار األلاام وال
تبع ا

فيااك سااوّ االناادفاع للقاايل وتفريااغ مااا فااي جوفااك ماان غاالال تكماان فااي

ثناياااه فايروسااات أم اراو متعااددز باتاات تفتااك بالقوامااات وتتاارك أناسااا أشااباحا،
ومناحات تكاد ال ترّ ز ا ا إال وسمعت مان باين التفافاتاه ناواح النساوز الثكاالى

وآالم األطفااال المصااابين ،واناادفاع الرجااال ماالعورين ماان هجمااات ال مرئيااة ال

ياادرون فااي أيااة لحظااة سااتداهمهم لتجعاال ماانهم هاادفا للناواح والفتااة تتنا اال خباار
فحواها الكاتم أفواه األحيال الرابضين على سكة الموت القادم.
 -كناات احتااام إليااك فااي أع اوامي المنصاارمة يااا ساسااون ألسااتهنس ب أريااك

واطل ااب نص اايحتك .أم ااا لقاؤن ااا الح ااالي فلق ااال ش ااوق ول اايس لت ااداول ف ااي أم اار.
حصلت على وظيفة ،وتزوجت من زكية بنت كريم الراشد.
ابتساام ساسااون ابتسااامة كهنااه ا أر مااا خااامر جعفاار وراح يسااخر إزال زماان
يفجار بوجهاه
يتبدل فينزع ناعا ليرتدي آخر .ابتسم كما لو أنه علاى وشاك أن ّ
س اؤال :أياان غاادا حبااك لوهيبااة؟ ولمااالا رحاال بااال تحققااات لصااالحكما؟ ..ابتساام
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كما لو كان يعلن غلبة األعراف علاى العاطفاة ،والرضاول لمشايئة المتاوار ال
الرفو لجثومية الماثل.
حدثْني عن عملهك في الري ،كماا سامعت ..كياف هاو تعامال الماراجعين
ّ -

من المزارعين معك ،وكيف هي عال تك بموظفي دوائر القضال؟
((فهمته!!..
أدركته!!..

غيَّر موجة الحدي

متفاديا إح ارجاي .ناهّ عان إثاارز الكاوامن كاي ال اساقط

فااي ه ا ّاوز الضااياع ..تجنا اب سااؤاال معه ااودا يطلقااه اآلخ اارون مماان ال يحس اابون
لتهثيرات الموا ف .سؤال من مثال :وأيان غادا للاك الحاب الجناوني لوهيباة؟ أو:
وهيبااة أياان أصاابحت؟ أو :كي ااف س ااارت األمااور بحي ا

لاام تصااب وهيبااة ماان

فو أهلها أم َّ
أن اهلك أص ّاروا علاى عادم التقادم؟  ..هااجمتني
نصيبك؟ أو :أر َ
تلك اللحظاة رغباة أن أنازوي فاي غرفتاي ،أرفاع القماشاة البيضاال التاي جهزتهاا
منل أشهر ألضعها على منضدز الكتابة التي جعلت منها اعدز للرسم فهسكب
علااى مساااحتها الناصااعة َساامات وهيبااة ،مبتا هادئا بااالعينين اللتااين تشا ّكالن مهز ااا

للرسامين ومح ّكاا لكبار ماوهبتهم وعظام ادراتهم علاى إتقاان هالا الفان الصاعب.
ثاام تنااامي المحجاارين ،صواظهااار الشاافتين؛ وبع ااد كاال هاالا تكااون وهيبااة كامل ااة.
بورتريت ال يمكن لمن شاهدها أن ال يقول هلا وجه بنت عبد الكريم.

ساسون! أريد أن انخلع عنك اآلن ،وأعدوا الهثا إلى البيات بال أن تماوت
جلوز الرغبة ،وتتالشى َسماتها المتوهجة هناا ..فاي األعمااق! فاي القلاب! فاي
المشو !))
الرأس
ّ
 لم تجبني! الها مبتسما.. عال ة تقليدية! الها القلب مضرجا بالالمباالز .دعنا نجلاس فاي مقهاىالحاادادين لنتناااول أ ااداح الشاااي ،ونكماال الحاادي  ..رغباات فااي مشاااهدز لااوحتي
على جدار المقهى.
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((ال يااا جعفاار! لاام تعااد تمياال للرساام .ولوحتااك علااى حااائط المقهااى تتكا ّارس

كابوسااا ياالكرك بااللك الشاااب المتماارد علااى أع اراف ثقيلااة .أناات الاالي كساارت
طبقااات الزجااام الاالي تغلااف حياتااك مثلمااا تغلااف حياااز اآلخارين! وخرجاات إلااى
ر
عالم فيه هوال غير معهود! خرجت ولام تفات أباواب االهتماام باالرأي المضااد.

خرجت و د كلَّمت أمي للك اليوم اللي رايتك فيه أفنديا وحسبتك مجنوناا بينماا
المتحضارين ،فمااا لنبااه؟!"
تعاطفات أمااي معاك" :شاااب ويريااد أن يتش ّابه بالناااس
ّ

ك غياار المعهااود ،فا َّ
ارد" :هاالا يتجاااوز أ ارنااه فااي
وأساامعت أبااي رأي فااي تصاارهف َ
غيرون ،يا ولدي ..ال يقبلون بالسائد.".
أفكاره .هكلا هم الم ّ
ات ال ترغ ااب فاااي رؤي ااة الرس اام ..أن اات ترغ ااب ف ااي تعني ااف لات ااك .أيه ااا
أن ا َ
المغمااور بالنقااال .ولكاان مااع هاالا ال يجااب أن أتركااك تجاالف باازورق الضااياع..

أنا معك))

خلّفااا زحمااة السااوق وحركااة الاريفيين المنهمكااين فااي البحا

عاان احتياجااات

جااالوا ماان أجلهااا .دخااال سااوق الحاادادين .كاناات المطااارق تنهااال علااى الحديااد
المحماار الخااارم تا ّاوا ماان عمااق النااار لتصاانع منااه مناجاال ومطااارق ومساااحي
ّ
مدببااة بينماا العاارق يساايل علااى
ز
ر
ا
ي
كب
اامير
ا
س
وم
اار
ق
أب
ابط
ر
ا
م
و
انة
ا
ص
أح
ات
و
وحاد
ّ

الوجوه السمر الموحلة بفعل هيام الح اررز الهاربة من كاوم الفحام الالها  .دلفاا

فخفت إيقاع الضاربات .اساتقبلهما حضايري أباو عزيز"ع ّماي يبيااع
إلى المقهى
َ
الورد" أغنية َّتنمي في الروح بساتين الجمال ،تنبثق مان صاندوق خشابي االوا
انااه الراديااو بعااد أن كااانوا يساامعون نفااس الصااوت يصاادر ماان الغ ارمااافون تلااك

الحمال ينزوي في عماق
اآللة السحرية لات الفم البرونزي الواسع .أبص ار با ر ّ
المقهى يقضم رغياف خباز ،وماع كال ضامه يرتشاف الشااي ثام يدلقاه فاي فماه
مستعلبا ممارسة ديدنية تهتي بعد ر
عمل جهيد ..على يمينه اتخل ريفيان مجلسا
بانتظار أ داح شاي طلباها من عامل المقهاى بعادما أفرغاا فاي جوفهماا حاوياة
مااال وضااعها أمامهمااا .كانااا ضااامئين كهنهمااا لاام يش اربا مااال مناال دهاار .أطلقااا

163

عيونهما تسوح على موجودات المقهى لتقف عند اللوحة الزيتية الموجودز على
الحااائط .حتااى وهمااا يرتشاافان شااايهما اسااتم ار يحااد ان فيهااا ويتهامسااان كهنهمااا

يتسااالالن ويجيبااان فااي مااا بينهمااا .صوال م االّ ماان التطلااع فيهااا انتقلاات نظراتهمااا

إلااى جعفاار وساسااون ،يحااد ان فااي ملبسااهما ويتااهمالن وجهيهمااا ومااا إلا كانااا
يتحدثان العربية أم ينطقان ر
بلغة غيرها.
 ما اللي دعاك إلى العودز؟ ..تترك لندن وتهتي؟! ...جال سؤال جعفر. ال شيل ،إنما استفدت مان عطل راة طويلاة لات لاتكن بمثاباة زياارز يتبعهااوعلي البقال هناك طويال.
فراق طويل .فالدراسة بدأت تصعب
ّ
 -ومالا وجدت الحياز هنا؟

 للح اق أ ااول َّإن ثمااة تغيي ا ار واضااحا فااي طريقااة العااي ؛ لكاان لاايس هااو

المرتج ااى ..وج اادت أن الدول ااة منح اات وظ ااائف للمتعلم ااين ،والحرك ااة التجاري ااة

أوسع مما تركتها .الناس باتت تحتفي بالملبس بعد أن كان يثير الشفقة.

حقّااا العماال الااوظيفي فاات آفا ااا واسااعة لحياااز شاارعت هااي األخاارّ تتسااع.
مناحي عديدز.
حركة الناس نشطت؛ والتغيير اللي ط أر على المجتمع اتخل
َ

جااالت الكهربااال إلااى المدينااة (ماان جااوف ز اااق "الع اريااة" اناادفع جااوق ماان

الصبية إلى البستان المطل على الفرات في الحي الغربي على ضاول أحاديا

عمال وفنيين دموا لنصب ما يدخل الناور إلاى بياوت المديناة
اآلبال عن حفنة ّ
فيحياال العتمااة إلااى ضاايال ،ويتفااادون صااهد الصاايف بتشااغيل م اراوح لهااا الرع
ثال

طويلة تتدلى من سقوف الغرف فتادفع بهاوال باارد تنتجاه حركاة األلرع..

هناااك! وجاادوا العمااال منهمكااين فااي تنصاايب آالت ه
وعاادد أنزلاات ماان عربااات
القطااار حملته ااا م اان مين ااال البصا ارز ف ااي الجن ااوب اس ااتوردها "األم اااميون" ال االي
تجا ار في المدينة لنشر أول ضول صاناعي يشابه
دموا مع العثمانيين واستقروا ّ
ضااول الشاامس ..فض ااول الصاابية وح ا ّابهم لالكتشاااف جعله اام يحضاارون يومي ااا

مت ااابعين خطا اوات التنص اايب ،ويش اااهدون حركا اةَ العم ااال ،منص ااتين ألح اااديثهم
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وناادالاتهم .ولاام ينته اوا ماان الحضااور اليااومي إال بانتهااال العماال .غااب خمسااة
شبهوها بقطرات المطر الكبيرز ).
أسابيع شهدوا نو ار أصفر تطلقه مصابي ّ
ودخل اات أول س اايارز (كان اات م اان ن ااوع الش اايفروليت ..ادخله ااا إل ااى المدين ااة
عباااس األمااامي ،الرجاال الاالي عااا

فااي بغااداد أعوامااا ورأّ أن يااؤرل إلدخالااه

السيارز إلى السماوز .كان ظهور هلا المنجز الخيالي في شوارع المدينة مبعا
أحادي ا

ال تنته ااي .فمااا أن يس اامع الكب ااار باال الص ااغار ه اادير المحاارك حت ااى

يناادفعوا ماان محالتهاام وبعااو ماان بيااوتهم ليتطلع اوا بتركيااز أنظااارهم علااى مااا

يحد  .يقفون أمامها من أجل إيقافها ،ويروحون يدورن حولها متفحصاين هالا
القااادم الغريااب أو ينبطحااون أرضااا سااعيا لمشاااهدز األحصاانة التااي تحركهااا ،أو

َّ
المسخر لجعل عجالتها تدور بسرعة خارم حدود التصور.).
الجن

ووصاال العديااد ماان الصااحف والمجااالت (افتاات طااارق الا َّادهان أول مكتبااة

تبيااع الصااحف اآلتيااة ماان العاصاامة :صااحيفة "التقا ّادم" لسااان حااال حاازب التقاادم
الاالي ي أرسااه عبااد المحساان السااعدون؛ "دجلااة" ورئاايس تحريرهااا داوود السااعدي؛
"االس ااتقالل" لعب ااد الغف ااور الب اادري؛ "الب اادائع" ص اااحبها داوود العجي اال ..ك االلك
المجااالت التااي تااهتي ماان لبنااان ومصاار وسااوريا :مجلااة " المقتطااف " العلميااة،

ومجلا ااة "الها ااالل" األدبيا ااة " ،ومجلا ااة "المصا ا ّاور" السياسا ااية المص ا ارية ،ومجلا ااة
"اللطااائف" المصااورز وي ارأس تحريرهااا اسااكندر مكاااريوس رئاايس الماسااونية فااي
القاااهرز ،و ااد ما ّارت علااى صاادورها أيامااا فيقتنيهااا الموظفااون وبعااو المتعلمااين
رغبة في معرفة ما يدور خارم حدود مادينتهم بينماا يقاف المحروماون مان ناور
القرالز والكتابة يتطلَّعون إلى صور تتصدرها هله المنشورات؛ يبصرون ملكهم
فيصاال أو ولااده غااازي مثلمااا يحااد ون فااي اليزابي ا

ملكااة بريطانيااا ،وف اؤاد ملااك

مصا اار ،ومحما ااد الخا ااامس ملا ااك المغا اارب وغيا اارهم صا ااارت صا ااورهم تتصا اادر
الصفحات الرئيسية تحكي عن تحركاتهم وأعمالهم ضامن نشااطهم الدبلوماساي
مع الخارم صوادارز دفّة بلادانهم فاي الاداخل...كاان دخاول الصاحف إلاى الساماوز
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بمثاب ااة ص اااعقة ولَّ اادت ل اادّ الكثيا ارين رعب ااا .فبق اادر ماااا رأّ فيه ااا الموظفاااون
المغياب عان
والمتعلمون أنهم يدخلون عهد االطالع على المعرفة ونهل العلم
ّ
الناس رأّ فيها المتطيرون مفسدز لألفكار ودافع علاى انحاراف األبناال السايما

و َّ
أن جرياادزَ المقتطااف اللبنانيااة ماثال تناولاات فااي بعااو أعاادادها نظريااة العااالم
الطبيعاي (دارون) شارحا وتوضايحا مشاي ار إلاى أن المخلو اات الحالياة بضاامنها
البش اار ج ااالت م اان س ااالالت م ا ّارت بتط ااور ت اادريجي بط اايل اس ااتغرق مالي ااين
الساانين .ونظريااة كهااله ي ارهااا رجااال الاادين والملتزمااون ساالفيا تنفااي وجااود اهلل،
فهي تعتبر األحيال على األرو من بشر وحيوان وشجر وجودا طبيعيا.).
وارتفعاات علااى واجهااات بعااو المب اااني الفتااات تشااير إلااى وجااود أحاازاب
(كانت األحزاب ترفع شعار الوطنية وتادعو إلاى التقادم .كال واحادز منهاا تب ّشار
بفحااوّ وأهااداف هااله الشااعارات .وكاال واحاادز تاارّ َّ
أن شااعاراته هااي الصاااد ة.

العزز والرفاهية؛ في الو ت اللي لم يلمس
تسعى لخدمة أبنال الوطن وتريد لهم ّ
الع ار ااي سااوّ تبختاار السياسااي الاالي يقااود هااله الفئااة أو تلااك ،ولاام يحصااد ماان
الرفاهيااة سااوّ صااور تلااك الحفنااة الالهثااة ورال مكاسااب شخصااية يغاادق عليهااا
للك الحزب وتلك الفئة وماا ورالهاا مان أصاابع خارجياة تحركهاا كيفماا تشاال.

وكثيا ار مااا شاااهد الناااس ممثلااي هااله األحازاب يسااافرون إلااى بغااداد ،وغااب أيااام
يعاودون حااملين أخبااار وبارامُّ تسااعى إلاى دفااع الحركاة السياسااية إلاى أمااام..
هل تحركت حقّا.).

ر
رسالة وردت إلى جعفر بعثها إليااس وحمال ظرفهاا خاتم
يوما ،وعلى ضول

مدينااة (كيمباارم البريطانيااة) حي ا

يعااي

يسااهله فيهااا عاان حالااه وحااال السااماوز

ردا له:
كتب جعفر ّ
[[ أخ ااي إليااااس يب اادو َّ
أن ش اامس الحض ااارز شااارعت تبااازغ ّنيا ارز ف ااي سا اامال
مدينتنا ،والتطلّع إلى ما ورال السور غدا ديدنا للكثيرين ..لقاد تام تشاييد ساينما
بنوعيهااا الشااتوي والصاايفي .وأنااا اليااوم علااى موعااد مااع أول فاايلم يعا َارو فااي
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الصااالة الشااتوية .الفتيااة أ ارهاام يهرعااون ،و اابلهم الشااباب لالطااالع علااى إعااالن
الف اايلم .اإلع ااالن ص ااورز دعاي ااة بمتا ارين طا اوال وبمت اار عرض ااا؛ ألص ااقت عل ااى
عارضاة خشابية يرفعهااا عامال أجياار راح يلاف بهااا الشاوارع إلثااارز حاافز الناااس

لياادخلوا هاالا العااالم السااحري المثياار خصوصااا واإلعااالن يفشااي انتص ااب فتاااز
بقامااة سااامقة وشااعر مهفهااف يتكااىل باسااترخال علااى كتفااين عريضااتين بينمااا
فستانها يعلو الركبتين كهنه يشير لسا ين بضَّتين يعلنان امتاللهما .يقف إلاى

جانبها بحركة شبق شاب يرتدي بدلة لسكان جبليين ..تحت صورز الفتاز كتباوا
(صباح) وفوق صورز الشاب (محمد سالمان) .أماا الفلام فيحمال عناوان (أحاالم
الشباب).

توجهات .طعاات تاالكرزَ دخا ر
بعاد الغااروب تهافاات الناااس .ومعهاام َّ
اول ألجلااس
كرسااي فااي القاعااة الواسااعة لات السااقف المرتفااع البعيااد حي ا الجااالس
علااى َّ
يمتلئون بالفضول لمشاهدز ما يجري على الشاشة البيضال المساتطيلة الكبيارز.

الشاشة تمتد أمامنا محتلة الجدار و اد أحااط البيااو شاريط مان ماا

اساود.

غنال سليمة مراد ينطلق من ساماعتين متاوزعتين علاى جاانبي المساتطيل (هالا
مو إنصاف منك غيبتك هلگد تطول  //الناس لو تسهلني عنك شارد أجااوبهم،

شگول).

اول
في الخامسة مسال تماما أطفئت أناوار القاعاة وشااع الظاالم إال مان ض ٌ
باااهر انطلااق ماان خلفنااا؛ ماان بااؤرز عليااا سااقط علااى المسااتطيل األباايو فتولا َاد

افيا شاهدنا فياه أناساا بهحجاام كبيارز تتحارك ،وتعرفناا علاى م ر
ادن تزهاو
عالما خر ّ
وحدائق تينع .شوارع طويلة وعريضة فيها عرباات تجاري ،وأنااس يجلساون فاي
مق اااهي يتح اااورون ،أو فاااي م ا ر
االه يتطلعا ااون ل ار صاااات يته ااايفن علاااى مسا ااارح
َ
مغمورز بالنور.
عالم جميال ياا إليااس أردنااه ال ينتهاي بعاد السااعة والنصاف التاي انقضات
ٌ
س اريعا .ما َّان الجميااع الاانفس بالمشاااهدز منتظ ارين اليااوم التااالي ليعاااودا الاادخول
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والعااي

لحظااة بلحظااة مااع أبطااال الفايلم والنطااق بكلمااات ينطقونهااا أو التمثاال

بزي كانوا يرتدونه.

ساااعات عصاار اليااوم التااالي كاناات طويلااة وثقيلااة ..فاايلم اليااوم الماضااي لاام

يشاابع لائقااة الجميااع ..اسااتمروا ج ااائعين ،حت ااى أن الفاايلم األول أعيااد عرضااه
ألكث اار م اان عشا ارين يوم ااا ،ث اام اس ااتبدل بفا ايلم آخ اار رأين ااا في ااه مغ ااامرات بحري ااة
لق ارصاانة يمتلكااون باااخرز عتيقااة وهاام بوجااوه موحلااة ومالبااس رثّااة ،و ااد كرهنااا

القرصان األعور اللي كان ائدا لجموع يمألون الباخرز ،يعاملهم بقسوز مريعاة

أي منهم ألتفه ر
سبب؛ وهو نفسه اللي يهمرهم بالسطو على
وال يتوانى عن تل ٍّ
باواخر كبيارز يرونهااا فااي عاارو البحاار وساالب زوارق صااغيرز يقتلااون أصااحابها

بال رحمة رغام توساالت كانات تاليب القلاب عطفاا .لام يكان رصاانا أنسايا إنماا
وليد همسخ يحمل شرور الدنيا في لبه .لكن الحمد هلل فقد تل فاي نهاياة الفايلم
شر تلة عندما انتصر عليه شاب من بين صفوف القراصنة ثار عليه وسانده
ّ
ه
مضطهدهم بقلع عينه الساليمة
بعو من أتباعه الموثو ين فصدر الحكم على

ورميا ااه ف ا ااي البحا اار أعم ا ااى فريس ا ااة ش ا ااهية ألس ا ااماك القا اار المتحين ا ااة فرص ا ااة
االنقضاو على كل ما يرمى من الباخرز.

وهكلا ترانا بين فترز زمنية وأخرّ نهرع إلى الساينما لنطاالع العاوالم الغريباة

التي تهتي بها األفالم]] .
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بفخال الحزبية ؛ والشاعارات ترتفاع كال ياوم .وجعفار بان حسان
الوا ع يمور
ه
أن غ اادا موظَّف ااا ،ل ااه اس اامه المه اام
درج ااال ي ااروم األفض اال لبلدته ااه وأهله ااه بع ااد ْ
وس اامعته الطيب ااة .ك ااان تطلع ااه نح ااو األحس اان م اان دف ااين تص ااميمه م اال غ ااادر

بهية التي أطلعتاه
(إلياس) وترك فيه بلرزَ التفتّ على الحياز؛ تماما مثل غواية ّ
علااى عااالم اإلغارال وجعلتااه ياارّ أن الحياااز تضاام مسااالك آخاار للعاطفااة ومنافاال

مشرعة على حدائق إشاباع الغ ارئاز ،رفضاا للصارامة المثبتاة بادعائم األعاراف
الصاالبة الصاالدز الجبروتيااة؛ وعلمتااه َّ
حبااا عاالريا ال با َّاد أن يصااطدم بجاادران
أن ّ

الشهوز ويسقط في فخال الللز .كانت تلك ممارسة أبعدتاه عان صاومعة طهار
مر ما يزياد علاى الخماس عشارز سانة مال
تمثلها وهيبة بصد ها وعفتها .وكان َّ

كلياا .لام يعاد يسامع عنهاا شايئا .ولام
حصل فراق وهيبة عنه وانقطااع أخبارهاا ّ
يمتلك الشجاعة ليقطع الفيافي ويخترق البراري من أجل الوصول إليها صواعالن
وتحمل التبعات من اجلها.
إص ارره على الوفال لها
ّ
ك ااان س اامع َّ
أن هحا ازبين جدي اادين أعلن ااا نش اااطهما و ارح ااا يتباري ااان م اان اج اال

كسااب ود الناااس وب ا

أهاادافهما علااى أنهااا لبنااال وطاان حاادي

مسااتقل سياساايا

وا تصاديا .كان "العهد الجديد" أولهما و اد أرسال منادوبين مان العاصامة بغاداد
يطوف ااون ب ااين الم اادن ف ااالتقوا بم ااوظفي القض ااال وتغلغلا اوا ب ااين وجه ااال المدين ااة
َيعدوهم ببنال عراق ينعم باالزدهار وتنظيم شؤون الدولاة علاى أسالوب عصاري
متحضر فيما جاال منادوبون آخارون عان ح ر
ازب س ّامى نفساه "اإلخاال الاوطني"
ّ

أعلان أنااه يعااارو السااائد فاي نظااام الدولااة معيبااا علاى النظااام فوضاااه اإلداريااة

وتراخيه في مواجهة األخطار المحد ة بالوطن.
بعدما اجتماع باه وفاد حازب اإلخاال ووجاد فاي الحازب ماا يمكناه مان خاللاه

انتش ااال مدينت ااه م اان وا ااع الفق اار والجه اال والما ا اررز المترس اابة ف ااي النف ااوس أدرك
جعفر أن عليه االنضامام فاهعلن للاك ،متوخياا حارق الم ارحال فاي بناال مدرساة
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صوانشال جسر ،وتحسين ري ،صوا امة مصنع ،وتكريس منشه تجاري .سيكون كل
للااك ماان أولويااات ورغبااة توغاال فااي أعما ااه ،فشاارع بالحركااة ..باادأ يضاام إليااه

شبابا يرّ فيهم ويرون فيه النزاهة والنقال للهدف األسمى اللي يخادم الساماوز

ككيااان مااديني صااغير وماان و ارئااه العاراق بهكملااه ..ولاام يفقااه أن انضامامه هاالا
سيقوده يوما إلى أن يجد نفسه في بغداد العاصمة؛ وجها لوجه مع عبد الكريم
شوكت  /أبي وهيبة.

كان تناهى إليه خبر فاه به مرز مدير المال الجديد الالي نقال إلاى الساماوز

التقى بشوكت عندما عّين مدي ار للمال فاي مديناة بعقوباة ،مشاي ار إلاى أناه عمال

تحت إمرته هناك شهرين بل أن يهتي إلى السماوز.

جرّ الكالم مصادفة عندما كانوا جالسين في حديقة بيات القائمقاام عصا ار
يتبااادلون الحاادي

بعااد أن انهااوا اجتماعااا حصاال ج ارال أماار سااري ومسااتعجل

اسااتدعي فيااه جميااع رؤسااال دوائاار القضااال وماادرال الناواحي .وفيااه ا أر مفااوو

األمن التابع للقائمقامية بر ية سارية ومساتعجلة مان و ازرز الداخلياة تحالر مان
وجاااود تنظااايم حزبا ااي جدياااد وها ا ّادام لهيكلي ااة الدول ااة والمجتما ااع يااادعى "الحا اازب
الشا اايوعي" يهخا اال أوام ا اره ما اان موسا ااكو وحكمها ااا الا االي يخطا ااط إلشا اااعة روح
الفوضى والكفر في البلدان اإلسالمية ،ومنهاا العاراق .وشارع المف َّاوو يتحاد

عن أن أعضال هلا الحزب من الكفّار والعماالل لألجنباي اائال" :أنهام يساعون
لتقويو بنال الدولة وعلينا أن ال نسم لتسلله إلى مدينتنا".
وعلااى هااام

الس ا ااابقة تح ا ااد

الحاادي

الاالي ابتاادأ بس اؤال القائمقااام لماادير المااال وأعمالااه

زوده ب ا ااالكثير م ا اان
ع ا اان عب ا ااد الكا ا اريم ش ا ااوكت وكي ا ااف أن ا ااه َّ

المعلومات عن السماوز وموظفيها وأهلها .وكيف أنه رفو العودز بعد الالي
ح ااد

ل ااه وأل ارن ااه م اان الم ااوظفين وع ااائالتهم رغ اام الرس ااائل الت ااي وردت ااه م اان

األهالي ترجوه بالعودز وتطالبه بالصف .
مااا هااو حااال وهيبااة؟ أياان هااي اآلن؟ هاال تزوجاات كمااا تزوجاات أنااا أم أنهااا
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ترفو زواجا ال تريده؟ هل عرفت أنني تزوجت ،وأنناي علاى وشاك أن أصاب
أب ااا ،وأنن ااي يوم ااا م ااا خن اات عه اادا طعت ااه له ااا؟ ..ه االه األس اائلة وغيره ااا عدي اادز
تالطماات كااهموام تنتحاار علااى شاااطئ أفكااار جعفاار ،اسااتغر ته عباار الطريااق
المبتدّل من عتبة بيت القائمقام خارجا حتى وصوله البيت.
في منتصف الشهر األول من العام  1931دعي جعفر إلى بغاداد كهحاد
ثمااة حفاال مشااترك تاام فااي
األعضااال الممثلااين لمدينااة السااماوز ونواحيهااا .كااان ّ
حديقة الحزب الوطني الع ار ي المنظم حاديثا إلاى حازب اإلخاال الاوطني ليكوناا
كتلااة حزبيااة وطنيااة رصااينة .هناااك وجااد فنااال الحديقااة مكتظّااَ بهعضااال الحاازب

والمدعوين و د جلسوا حول مناضد تغطيهاا أ مشاة بيضاال تنتشار فو هاا أ اداح

منص ااة عمل اات لغ اارو إلق ااال مس ااؤولي الح اازب
عص ااائر وص ااحون حلوي اااتَّ .

وممثلاي األحازاب التاي تتوافاق .كاناات اطعتاه أحازاب أخارّ رأت فياه معارضااا

ومناهضااا لطموحاتهااا وتوجهاتهااا فقاطعتااه .باال ارحاات وبااال ه اوادز تشاان عليااه
وعلى أفكار يجاهر وأهداف يعلن انه يسعى لتحقيقها حتى وصالت رائحاة تلاك

الحرب إلى الملك فيصل فعمل على التهدئاة داعياا إلاى إتًبااع العمال السياساي
الخالم بعيدا عن التشهير الشخصي.

ادعوين علاى ّأناه ممثال
وكان إن ًد َم جعفر إلى بعو أعضال الحزب والم ّ
السااماوز .ومااا أن ساامع أحاادهم اساام السااماوز حتااى نهااو ماان كرساايه مس اتهلنا
صحبا يجالسهم ويتجه إلى حي

يجلس جعفر.

خمسينيا كاان .ربتاه الخطاى إلاى الالاكرز ،وجالبت مالمحاه؛ فايلا هاو أباو
ّ
وهيبة.
(أي اادر ه االا ال االي تح ا ّارك ليجعلن ااي وجه ااا لوج ااه أمام ااه ألس ااتعيد لي ااالي
الهنالات ونهارات البهجة ومالم للك الوجه المض ّامخ بالولاه ،وأحاديا لبهاا

المحتشد بالحب الصادق البريل؟)

أفرد الرجل لراعيه واحتضن جعفر بلهفة َمن حمل الشوق الوفير..
َ
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((سااحبني لاانجلس عنااد منضاادز فارغااة راح بعاادها يسااهلني عاان هاالا ولاك
بعاادما عرفتااه علااى نفسااي وأعلمتااه أننااي اعماال موظفااا فااي دائ ارز ري المدينااة

مثلما أعلمني أنه اآلن مدير لمال بعقوبة وأناه مان أعضاال حازب اإلخاال جاال

ممثال عن فرعه هناك.
سااهلني عاان أبااي وحالتااه وعملااه وانطلااق س اؤالي عاان أحوالااه والعائلااة فااي
بعقوبة .وكان الساؤال عان وهيباة هاو ماا أردت تسالله مان باين أسائلة طرحتهاا
علي ااه .ااال أنهااام جم اايعهم بخيااار ،و َّ
أن ابنت ااه الكبااارّ وهيب ااة دخلااات المدرسا ااة

وتدرجت في الدراسة ،وهي اآلن معلماة وغيار متزوجاة ،وأن إخوانهاا يواصالون
َّ
بتفوق وهاو يناوي إرساالهم إلاى خاارم الابالد لتحصايل شاهادات مميازز.
دراستهم ّ
وماان بااين أساائلته عنااي وعاان أهلااي أعلمتااه أننااي متاازوم حااديثا وبانتظااار وليااد

بعد أشهر .أعلمته أن السماوز شهدت تغيرات كثيرز منها إيصال الكهربال من
تزود البيوت باالنور لايال و َّ
أن األم َان مساتتب فاي المديناة
مولًدز نصبت حديثا ً
ليس كما كانت أياماه ،فحماد اهلل لحصاول للاك ،اائال :كانات المشااكل أيامناا
ال تحصى.
إلا لم تتزوم وهيبة!

مااا ازلاات مصا ّارز علااى رفااو فحااوّ اللوحااة التااي أنجزتهااا لات يااوم بهيئااة
تطلعت فيهاا فهعجبات :فتااز تطال مان نافالز
(اسكُّ) وعرضتها عليها ..كانت
َ
فااي الطااابق الثاااني .تقطااع وجههااا ضاابان معدنيااة بمثابااة ع اوازل .وجااه الفتاااز

يحماال سااماتها .الاات مندهشااة :هااله أنااا! ..كيااف اسااتطعت رساام وجهااي بهاالا
الوضااوح والد ّااة ..ظلاات تتفاارس بهااا طااويال باال أن تتنااامى عالمااات اس اتنكار
تس ااكبه عيناه ااا وه ااي ت اارّ ش اابابا ك ااان التخط اايط يظه اارهم مص ااوبين نظا اراتهم

محتجة" :ام هؤالل من الصورز وارسم بدلهم شخم جعفار
باتجاهها ...الت
ّ
فقط يقف ليستقبل شاغفي وشاو ي" ..تلاك اللحظاة اعت ارناي خجال االساتنكار..
تتقبل خطه بمثابة خطيئة).
وجدت وهيبة صارمة ال ّ
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لم تتزوم وهيبة إلا!

((أتراها تحمل رَار العهد في لبها أم َّ
يتقدم لال تران بها ..هال
أن أحدا لم ّ
حقّااا بقااي للااك الحااب فااي وجاادانها فااال تساام ألحااد الاادنو منااه ومحااوه بفرشاااز
األيام وال أن تطليه تقادمات األعوام مزيلة أثره من لاكرتهاا نهائياا؟! ..ماالا لاو

أعلمها أبوها بلقائه بي ورماها بخبر زواجي ونقضاي لعهاد الحاب األبادي؟..
َ
ردز فعاال سااتقفز لتكتس ا ساامات وجههااا؟
كيااف سااتكون تلااك اللحظااة؟ وبااهي ّ

كيف ستنام ليلتها ،وكيف ستصرف الزمن بعد لاك؟))

تمناى لاو أناه لام يحضار إلاى
غيوم الكآبة شرعت تتجمع في فضال روحهّ .

بغداد ،ولم يدع القدر يسو ه ليجعله وجها لوجه مع عبد الكريم شوكت .وبدال
ماان الشااعور ه
ومهمااا لمدينتااه
يخيااا لااه
بالغبطااة فااي حضااوره لهكاالا لقااال كااان تار ّ
ّ
انتابتاه مشاااعر الحاازن وهاجماه الكمااد بكاال أسالحته وانتهاكاتااه الساااحقة .لااللك
كاناات عودتااه إلااى السااماوز عااودز المهاازوم فااي معركا راة فقا َاد فيهااا كا َّال َمنحااى
زكيااة لحظاات للااك
للشاعور بنصاار ولااو بحجاهام اضاامامة كااف؛ حتااى أن زوجتااه ّ
عباارت عاان الغ اربااة حااين
ماان أول نظ ارز .عزتااه لثقاال الساافر أول األماار ،لكنهااا ّ
اساتمرت الكآبااة تنشاار سااطوتَها علااى تحركااه وتتاارك نظارات الاالهول تشاايع فااي
عينيه .ولم تصل إلى فحوّ اله ًم فاستكانت ،وصمتت..

زود بهاا مان بال الحازب فاي ضارورز التحارك
هما لتعليماات ً
لم يعر جعفر ّ
على المتعلمين ليكونوا حاملي راية تثقيف ونشر وعي بههداف الحازب وغاياتاه

فااي بنااال عاراق ديمق ارطااي يااؤمن بالمساااواز وتسااوده شاامس المعرفااة والعلاام؛ وال

ك علا ااى عشا ااائر حسا ااب أنها اام سا اايكونون اعا اادز مهما ااة النتشا ااار الحا اازب
تحا اار َ
ومعاضدته في تحقيق مراميه.
لقد نسي َّ
كل شيل إال وهيبة!

لتقرع ااه بكلم ااات الل ااوم ،وتوص اامه ب ااالجحود
تخيله ااا ت اادخل س اااحة العت اااب ّ
ونكاران العهااد معيباة عليااه أعماااق ال تحاتفظ بهيا راام ضااياها تحات شاامس واحاادز
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وتعنف ااه عل ااى عه ااد أهملاااه فتركاااه ال
كان اات تضااايل م ارب ااع عش ااقهما الباااريلّ ،
يستظ ّل بهفيال اإلخالم المطلوب..
شاع الجزع في الروح ،وامتأل القلب بغيوم الكدر.

لكن الماثال ياا جعفار يضاعك أماام حقاائق ال يمكان تجاوزهاا؛ ومان البالهاة
ات زوم صااارت بعهاادتك ام ارأز سااتمر الشااهور القريبااة لتجااد
التخلّااي عنهااا .فهنا َ
دخلت في حياز انفات المجتماع فيهاا علاى آفااق
أنت سياسي اآلن
َ
نفسك أبا ،و َ
ديمقراطيااة جلبهااا لااك ماان يحملااون الحضااارز ويب ّشاارون بهااا ،وبااات علااى هاالا

اال أم رفااو .فالحياااز ال تعااود إلااى الااورال ،والاازمن مااع َماان
المجتمااع ّ
تقبلهااا شا َ
يبغااون النااور تخلصااا ماان الظااالم فااال ياارحم متقاعسااا وال يباارر لمتلكااىل .ومااا

وهيباة سااوّ حا ٍّ
اب ساعيت لتكااون نهايااة مشاو هاره اال تاران وبنااال حيااز مبتغاااز لكاان
القاادر لاام ياارد للااك ،ولاام يجااز لمااا ارتهياات .ومااا عليااك بعااد اآلن غياار أن تف ّكاار

بمدينتك وتبح َ من خالل انتمائك إلى ّتيار حزبي عصري ينتشلها من ه
فقرها،
ويخرجهااا ماان نف ا ه
ق اال تتااال الساااكب منافعااه فااي بوتقا هاة المتنفاالين الاالين ال ها َّام
لهم سوّ مصالحهم اللاتية.

ولكن يوم تتمخو من ر ه
حم الرتابة مفاجهزٌ بحادو زلازال فاي حيااز ،وياهتي
القاادر بمااا لاام تا ه
اهت بااه رّبااة التو عااات ..يااوم أن ترحاال غمامااات اليااهس بعربااات

التشااب بخيبااة األماال وتحاال محلهااا سااهوب نهااار منبثااق ماان محفّااات التفاااؤل..
يوم أن يجابهك الحظ مخادعا أو مشافقا اائال :هاا اد رتّبات لاك ميعاادا تمساك

علااى خمائلااه طيااور األحااالم لتطلقهااا فااي فنااال روحااك الضااام بالمتهافتااات ماان

األحدا

والرؤّ هل تعلن الرفو ،وتصر على التحدي..

جااال للااك اليااوم الاالي َّ
رن الهاااتف ليهتيااه عباار أسااالك الخيااال صااوت عبااد

الكااريم شااوكت يلقااي التحيااة ،ويشااير إلااى َّ
أن لهاام لقااال ساايتم فااي بغااداد ح اادد

الحاازب ميعاااده لت ااداول أما ر
هام ااة تسااتدعي وض ااع خطااة لفتا ارز ادمااة ،وأن ااه
اور ّ
سا ااوف يحضا اار وعائلتا ااه َّ
ثم ا ااة حفا ااال عائليا ااا س ا اايتم علا ااى ها ااام انعق ا اااد
ألن ّ
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االجتماع ..وتمنى اللقال به.

ه
اللهن حدس َّ
أن وهيبة ستحضر..
فز إلى سط ه
َ
ر
ه
حضور بقدر ما هو مبع لهفة سيغدو مثار ألم أيضا .
ٌ
فمالا ستفعل أيها الغارق في ي ًم الجحود ،وكيف تولي لعينيك تحمال مشاهده
ّ
ه
ه
أعتاب نظراتها؟
حضورها ،ولسا يك درزَ حملك وبقائك منتصبا أمام
((أدري أنهااا ستسااعى جاهاادز للقااائي ونثاار هسااني لهفتهااا علااى بساااط البااوح..

دموعها ستكون بهدير نهر جارف؛ بعظم إعصار مجناون .ساتتجاوز
ادري أن
َ
حدود االنضباط أمام األب؛ للك أنها تجاوزت الثالثين وارتقت نواصاي الثقافاة

و اادرز المواجه ااة .ستس ااهل إن كن اات صا ارفت األع اوام عل ااى لظ ااى جم اار الفا اراق
وكيف تحملته وتجاوزته .ساتفوه بكال ماا فاي صادرها مان آهاات اختزنتهاا كبتاا،
ر
وآالم جمدتها َجلَدا لتكون رصيدا للصبر)).
اام ثالثااة هااي الحااد الفاصاال للساافر واللقااال صاارفها جعفاار فااي دوامااة لااق
أيا ٌ
وارتباك!
يدفعه موم الرغبة في السفر وحضور الحفل " .أيها اهلل القادر على صانع
كرس معجزز انتظرتهاا مناك ..دع الو ات يمضاي خاطفاا كيماا تقارب
المعجزات ّ
آن تقاف وهيباة أماامي فاهتحنط أمامهاا.." .
لحظة اللقال ،ودعه يتو ف وينجمد ْ

آه! يرده موٌم آخر يحمله لشاطىل تجنب اللقال ..يتخيل أنه يقف إزالها فينثر
علاى مساامعها عبااارات شااو ه لهااا ،ثاام بعاد لياال ينكفااىل ،ماارددا :مااا نفااع لقااائي
اود ؟ مااا جاادوّ لقا ر
اال ساايحطم
بهااا ،أنااا الاالي باات زوجااا ولااي غااب أسااابيع مولا ٌ
لبهااا ،ويه ّشاام كيااان حااب احتفظاات بااه صاااد ة واثقااة ماان صااد ي لهااا ،وثقتااي
بهااا؟ ..ماان أياان لااي القااوز والطال ااة لاجابااة علااى أساائلة العتاااب حااين تكتشااف
جحودي وتجاوز عهدي ..من أين لي إمكانية التبرير واإل ناع؟
ه
تبعات األمر فتوالدت أسئلةٌ من هعداد الهارب وتجااوز المو اف ..هال
اجع
ر َ
يدعي المرو فيستثني السفر تجنباا للقائهاا؟ ..هال يحضار االجتمااع ليتنصال
ّ
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بعاد للاك بع ر
الر يسااتدعي خروجاه فايقم شاريط فاايلم لقاال سيحصال مؤكادا بعااد
االجتماع؟ هل...؟ وهل...؟

(انظر إلى زكية فهجدها الزوجةَ المثلاى؛ صوالاى عملاي فهتلمساه البحار الالي
حباا احتا َّال فضاالات واسااعة
يغر ناي بفحاواه؛ صوالااى وهيب هاة البعيادز القريبااة فهلفيهاا ّ

اب الت ارج ااع وتو ّش ااحه
م اان القل ااب ،لكن ااه اح ااتال ٌل ش اارعت األي ااام تهي اال علي ااه تا ار َ
بحقيقا هاة َّ
اان حلمااا ااد تفتَّات آج ارات تماسااكه ومثولااه .لااللك صااار
أن مااا كااان كا َ
هما ااي لقالها ااا لمجا اارهد معرفا ا هاة تا ا ه
اهثير الا اازمن علا ااى سا ااماتهها وثقا اال البعا ااد علا ااى
ّ
مشاعرها.).
()10

أ لَّااه القطااار وكااان يعااُّ بالمسااافرين صااوب بغااداد .هطااار ينطلااق كعادتااه
يوميااا ماان البص ارز صااباحا فيصاال السااماوز فااي الواحاادز ظه ا ار ،وسيصاال إلااى
بغدال و ت الغروب ما ار بقرّ وأر ر
ياف ومدن ..العاين تبصار تغيا ار واضاحا فاي
الحياز لكنه كما ال ساسون من بل تغير محادود ال يتعادّ المالما البسايطة

هباوا للادخول فاي مفاصال
في المظهر وتشييد بيت هنا وهناك لمتنفلين إ طااع ّ
السا االطة حفاظا ااا علا ااى هيمنا ااتهم علا ااى جما ااوع الفالحا ااين الرازحا ااة تحا اات رحا ااى
العسااف .دخلاوا األح ازاب ،وصااعدوا إلااى مجلااس الناواب اعتمااادا علااى انتمااائهم

لهااا ...تغياار ال يت اوالم ورغبااة الناااس وحاااجتهم ..كااان التعلاايم شاارع يهخاال دو ار
لكنه محدود؛ واال تصاد ينمو ولكن بنم ٍّاو بطايل متعثار ..يسااجل الماثال فيجاد

الحضاري .وماا زال النااس ينظارون

لما تزل تفتقار إلاى وساائل العاي
األرياف ّ
بريب ا راة لم اان ي ااهتي غريب ااا .و ااد تفصا ا عي ااونهم ع اان ده ااال دف ااين ل ّكرت ااه إح اادّ

لحظات النظر فاي وجاوههم وترجماة ساماتهم بحكاياة تنا لهاا النااس بال ثالثاة
عشر عاما يوم هد َم عدد من الرجال يربون على الثالثين عراز إال مان ساراويل
داخلية تخفي عوراتهم وطا يات كاكية داخلاين علاى ائمقاام الساماوز مفصاحين
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أنهم من الجندرمة كان بع

بهم ائدهم لحراسة القطار اللي انحارف لايال فاي

اويااة) بفعاال إ ازلااة ضاابانه ماان باال الث اوار المناهضااين للمحتاال
منطقااة (أم الو ّ
اتولين علاى أسالحتهم
اإلنكليزي فهجام علايهم أولئاك الثاوار بعاد كماين محكام مس َ

ومجااردينهم ماان مالبسااهم الكاكيااة ،تاااركينهم ع اراز جااوعى ،واهبااين لهاام الحياااز
ر
كهدية ال يمنحها غيرهم من ثوار العالم.
القطار أرسااه عناد محطاة طاار الوشاا  ،ومان هنااك حملتاه عرباة يجرهاا

حصااانان إلااى فناادق "الزيتونااة" فااي عااالوي الحلااة لقضااال ليلتااه .كااان للااك يااوم
 10من الشهر الثاني من العام .1934
كان عليه أن يستهجر عربة تقلّه إلى منطقة (السنك).
صباح اليوم التالي َ
يطلب من الحولي التوّف عند مقر حزب االتحاد ..يتطلب هلا اختراق شارع
الرشا اايد حصا اادت خاللا ااه العا ااين رؤيا ااة المحا ااالت تعا اارو معروضا اااتها علا ااى

الجااانبين :محااالت لبي ااع الحب ااوب م اان ماا ورز وش ااعير ولرز بيضااال وأخ اارّ
صاافرال ،وحب ااوب مس ااتوردز :حم اام وعاادس وم ااا  ..مح ااالت لبي ااع البه ااارات
والعطور النباتية أمكنه مشاهدز الصناديق الخشبية المكعباة و اد بانات عليهاا
الكتابة بالرموز الهندية واالنكليزية سودال ثخينة .

ااكين ،تحتش ا ااد أعما ه ا ااا
م ا اارت العرب ا ااة ا اارب ج ا ااامع الخلف ا ااال فش ا اااهد دك ا ا َ
ومعروضاتها الخارجية ببااالت طان مساتورد وصاوف محلاي تجاورهاا محاالت
نهدافة تعرو أفرشة أحشاؤها من القطان والصاوف :لحاف ووساائد وفار مناام
وبسا ااط صا ااوفية ..دكا اااكين تعا اارو جلا ااودا مدبوغا ااة معا اادز لصا ااناعة الحقائا ااب
القرب و ه
واألحلية؛ وأخرّ تبيع ه
الحبال وأفرشة مصنوعة مان وبار الجماال كهنهاا
تنتظر بدوا من مناطق شتى من البالد البتياعها.
المق اااهي كثيا ارز ف ااي ه االا الحي ااز م اان ش ااارع الرش اايد تض اام تخ ااوت خش اابية
مفروشة بسجاجيد عتيقة ،أبلتها عجيزات الرواد فهفقدتها نقوشها .جال الجاالس
جالوا من ر
للتبضع بحاجيات ينقلها حمالون يجوبون المكاان
مدن وأرياف ريبة
ّ
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إل ااى ش اااطىل دجلا ااة القري ااب ،فتنقلها ااا م اان هنا اااك سااافن ارسا ااية شاااماال باتجا اااه

الموصل أو جنوبا صوب البصرز وما تمر ر
بمدن على الطريق.

سحب الحولي لجام حصانه فتو فت العربة :،ائال :تفضال بياك ،هالا هاو

مقر حزب االتحاد .لم يكن يجهل المقر لكن فضوله فاي التطلاع أنسااه إعطاال
إشارز للحولي بالتو ف.
الباب الحديدي المشبَّك مشارعٌ علاى مم ٍّار عاريو تمتاد علاى جانباه حديقاة
واسعة ارتفعت عند حافاتها المجاورز للجدران شجيرات رماان وليماون بهغصاان
تجاهااد أن تكااون أشااجار بعاارف التوصاايف يس ايًجها سااور كثيااف ماان شااجيرات
آس مخضارز األوراق تبا

رائحااة منعشااة فااي الفضااال القريااب .اسااتطاع جعفاار

التق اااط حرك ااة مس ااتقبلين يرت اادون مالب ااس إفرنجي ااة س ااودال وأربط ااة عن ااق زرق
منتصاابين علااى جااانبي المماار يتولااون كمااا ظهاار لااه اسااتقبال أعضااال الحاازب

والض اايوف م اان الع ااائالت .اس ااتقبلوه بابتس ااامة ود وتحي ااة .تق اادمهم رج اال كه اال
بابتسامة حيية مستفس ار عن اسمه ومن يكون .زادت ابتسامته وتهافتات كلماتاه
الترحيبية وهو يجيب على سؤاله كممثل للحزب في السماوز .
اااده عب اار ب اااب سا ااجي ص ااوب ص ااالة تتخثّاار فيه ااا العتم ااة ويتس االل إليه ااا
الضااول ماان با ر
ااب بعيااد ع اريو مفتااوح ونافاالتين علااى جااانبي الباااب تسااحبان

االز الصاالة .تلاك البااب تقاود إلاى ش ر
الضول ليساهم بالقدر الممكان فاي إض ه
ارفة
عريضة تطل على نهر دجلة يتخلها ادز الحزب والضايوف مكاناا لالساترخال
عص ار وفي المسالات الرائقة ،والتداول الحواري كللك.

لفت انتباهه تناثر بعو العائالت في الحديقة .بعضها يجلاس فاي حلقاات
ر
بعائالت لهاا سامعتها المبجلاة وصايتها
عدت بتنسيق يليق
حول مناضد مترفة أ ّ
اللائع باالحترام .لم تكن عائلة عبد الكريم بين الجالسين ،ولم يلم عبد الكريم
في اعة االجتماع.
كاناات كلمااة ترحيبيااة تب ا

بهجااة وارتياااح تنهااال ماان فا هام أمااين عااام الحاازب
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ق مسؤوليه في المدن واألريااف فاي كساب
تعلن نجاح الحزب في توسعه وح َل َ
األعااداد التااي تتوافااق والخطااة الموضااوعة .شاااع االرتياااح علااى الوجااوه وتكللاات
اق إحصااائية ايجابيااة عاان التوسااع
القَساامات بمالم ا االبتهااام وهااو يتحا َّاد وفا َ
َّ
الممي ااز حققه ااا خ ااالل أعا اوام ص اايرز اس ااتقبل فيه ااا
الحاص اال مفتخا ا ار للنش اااط
األعداد الوفيرز من المنتسبين والمناصرين.
عرف نفسه بهنه مسؤول تنظيمات الحلّاة مبار ار
رج ٌل أربعيني دخل مستهلناَّ .
ساابب تااهخره لحاااد سااير متسلساال ضاربت فيااه إحاادّ الساايارات ساايارز أمامهااا
تو فاات فجااهز فصاادمت الثانيااة بساايارز ماان خلفهااا ،والساايارز الصااادمة صاادمتها
التااي خلفهااا ،وهكاالا كااان ساايال ماان صاادامات بقاادر مااا تسااببت بخسااائر ماديااة
أثااارت المشاااهدين وهاام ياارون صاافا ماان ساايارات متصااادمة بشااكل ياادعو علااى
التف ّكااه .ضااحك الحض ااور لتصااوير المو ااف ماان هباال المتح ا ّاد  .وعاااد القائ ااد

يواصل حدي

االرتياح لنشاط الحزب ،طعه دخول عبد الكريم واعتلاره بعالر

شخصي سيوضحه للقائد الحقا.
بعد و رت ترك الحادي لمساؤولي الحازب فاي المادن والقصابات أن يطرحاوا
ما لديهم.

حتااى دخاال الرجاال الكهاال الاالي اااد

ومااا أن ها َّام مسااؤول الكاارل بالحاادي
جعفاار باال لياال و ا ّادم صاص اةَ ور ر
ق وضااعها أمااام القائااد الاالي مااا أن رساات
عيناااه علااى فحااوّ الور ااة حتااى تجهَّاام وعلاات سااحابة شا ر
اده وحي ارز علااى وجهااه.
لهب في صمت وسهوم بل أن يفوه:

 أنقاال خبا َار وفاااز األميارز رفيعااة كريمااة ملهكنااا فيصاال ..إن حاادادا ساايعلنلثالثة أيام.
توّف كما لو كان يستجمع الكلمات التخال رار فوري:
 -اعتقد أننا في مو ف يحتًم علينا تعليق االجتماع ،صوالغاال الحفال العاائلي

جرال هلا الحد

الجلل ،ومواساز الملك المعظم.
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ساد الصمت ،ورفع االجتماع ؛ وشعر الجميع بحزن ثقيل.
أشار القائد علاى جعفار واثناين آخارين كاي يبقياا لموضاوع سايطرحه ساريعا

فيمااا شاااهد عبااد الكاريم يخاارم مااع الخااارجين مرتبكااا .ال يباادو أنااه شاااهد جعفاار
عند دخوله؛ َّ
لعل فكرز رمادية طرأت له لشيل ما سيحد في العاصمة وعلياه
أن يع ااود إل ااى بعقوب ااة سا اريعا ،أو أن ال االي أب ااداه للقائ ااد ه ااو م ااا جعل ااه يخ اارم
مسرعا.

لم ت ه
جد محاوالت جعفر التملّم من القائد وتحقياق رغباة الخاروم للحظاات

لمشاااهدز وهيبااة ،فقااد ألا َ عليااه فااي البقااال لمالحظااات ساايبلغه بهااا .لكاان حااين
أر القائد لقه ال" :خل راحتك! تو ع طلبا سهبع بتفاصيله إليك بر يا.".
خاارم علااى و ا هع لهفتااه للقااال عبااد الكاريم ومعرفااة مااا إلا اصااطحب العائلااة
معه كما اخبره في اتصاله الهاتفي ،وما إلا كانت وهيبة ضمنههم ،وما إلا أفرد
الحظ أبوابه ليدخل على فنال رؤيتها والحدي

معها.

الحديقة تشهد حركة غيار اعتيادياة ،يشايع فيهاا االرتبااك .العاائالت تحااول
الخروم واستئجار عربات تقلّهاا فاي حرك راة ساريعة فهام منهاا أنهام يخشاون عادم
حصااولهم علااى وسااائط تاانقلهم إلااى ماادنهم حي ا

القادمين من أماكن مختلفة.

االمعزين
سااتزدحم الش اوارع با ّ

عندما تق ًدم لك حاوال الحاظ تفاحاة ،ويهتياك حسان الطاالع بمائ ه
ادز مشاروبات

الجنة :عسل وسلسابيل ،وماال نقاال ومتوالياات مان المثيارات الفاتناات ال ب َّاد لاك
أن ال تفقد الفرصاة ،وال تجاناب اللحظاات التاي إن أتات عارياة فلان تمساك
من ْ
بلدانة حضور فتنتها!..
ه
اك يقضاام
ادح البالهااة  ،اناادفع وال تاادع لبا َ
تحا َّارك فااال تتاارك لعقلااك يغتاارف ا َ
هيا!
حجر البالدزّ ....
َ
اناادفع يبحا

عاان عبااد الك اريم! ..ال وجااود لااه بااين المنتش ارين المتبقااين فااي

ق مسرو ر
الحديقة .طارت عيناه بقل ه
ق تبح
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بين األشجار فلم يحظ باهي مانهم..

اعت ه االه
ات اب اان الغب ااال وحفي ااد الجن ااون إن أض ا َ
يا اا إله ااي ،ال أث اار له اام( ..أن ا َ
الهنيهة التاريخية! اندفع !) .
اندفع خارجا!

ثمة عربة يقودها حولي تقف عن بعد .أبصر عبد الكريم يرفاع ادما علاى

د ّكااة الصااعود ويها ّام برفااع األخاارّ ،ثاام ياادخل إلااى جوهفهااا .رفااع الحااولي سااوطَه
ادبت الحركااة .وبالحركااة ما ّارت العربااة ماان أمااام
وضاارب علااى ظهاار حصااانيه فا ّ

جعفر ،خاطفة .ثمة امرأز وبجنبها فتاز ،وفي المقابل عبد الكريم وشاب بعمار
أمهااا؟ ..هاال كاناات الفتاااز المرتديااة
ااهد َّ
العش ارين ..هاال أبصا َار وهيبااة ،وهاال شا َ
بدلااة خض ارال بلااون ورق الكااالبتوس هااي وهيبااة؟ ..هاال صاااحبة الشااال أألزرق
لات الوجه األبيو الناصع هي وهيبة؟ ..هل أبصرته بحي

تجمدت نظراتهاا
َّ

علي ااه وه ااو يق ااف متص ااالبا عل ااى الرص اايف؟ ..أي ااركو ع اادوا ليلح ااق بالعرب ااة

ويو فها؟

ت المبادرز.
األسئلة سر ت و َ
الوضال..
نور وج ههها
ّ
األسئلة حجبت َ

األسئلة تهافتت لتتآمر على لحظة اللقال الهاربة من فضال الغيب.
األسئلة كادت تقلف به على ار ه
عة البكال طعينا ،نديما ،حسي ار.

آآآآه األسئلة!
األسئلة!

ثمة ضياعٌ أثقال مان هالا! ..وال خيباة ر
ادر أكثار رماادا مان إيقااف
ال يوجد َّ
ر
جنون ٌ تتحقق فيه كل هله الخسارز األبدية!
القلب وهتكه ،وتمزيقه! ..وال
استساالم إلا أيهااا الضااائع؛ و ه
ارم فااي هااوز خساااراتك حقبااة كاناات لااديك بمثابا هاة

ح رلم أردته أن يتحقق..
فهبى!!!
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الفصل الثال
بقيتتتتت ُجمتتتتوعُه ُم كأنَّتتتت ُكلهتتتتا

وبقيتتتتتت بيتتتتتنه ُم كأنَّتتتتت مُفتتتتتردُ

المتنبي

رقد "انكيدو" مريض ًا أمام جلجامش ،وأخذت الدموع
تنهمر من عينيه ..فقال له جلجامش:
يا أخي العزيز عالم يبرؤونني من دونِ .

ملحمة الاامش ..ت  /طه باقر
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()1

الكاكيا ااة
فا ااوجئ جعفا اار وها ااو يا اادخل الز ا اااق بانتشا ااار الشا اارطة ببنا اااطيلهم
ّ

القصاايرز فااوق الركااب وسااداراتهم التااي تشاابه زوارق مقلوبااة علااى الاارؤوس فااي

حالااة متابعااة ورصااد للمااارز وتركيااز فااي الوجااوه .ثالثااة ماانهم يحملااون اله ا اروات

فضاايتان
تمي ازه بدل اةٌ كاكيااة مهندمااة نوعااا مااا ونجمتااان ّ
يااهتمرون باايمرز مفا َّاوو ّ
تتكئان على طرفي يا ته و د بدت على وجهه سيمال الصرامة.
الز اق يخلو من الحركة.
اوتر يشااعرك
ال يوجااد هناااك شا ٌ
ايل سااوّ صااهد الشاامس يحتاال الفضااال وتا ٌ
بضاايق صاادر الز اااق ماان هكاالا مشااهد غريااب ،رغاام َّ
أن الغ اربااة ال تبتعااد عاان
المكان ببيوته الصغيرز الحسيرز المتهالكة التي تنامت منال الثالثيناات بيتاا فبيتاا
بع ااد أن كان اات صا ارائف تتشا ا ّكل م اان القص ااب وبيوت ااات ك اااألكوال ترتف ااع م اان

الطااين .بيااوت أخ االت تزحااف بفعاال أناااس اادموا ماان ش ااتى األرياااف والم اادن

اروا مان هناا فوجادوا الساماوز مديناة يلتازم أهلهاا باالكرم .القاادم إليهاا
الصغيرز .م ّ
ارددين اوال هااو ماان
حسااب غريبااا باال واحاادا ماان أهلهااا حااين يحاال ضاايفا ،ما َ
ال ي َ
ات رب المن ه
ه
ازل))
عسل الشعر(( :يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحان الض َ
ايوف وأن َ
أهل ااه وص ااحبه ع اان

فيع ااود ه االا الض اايف بع ااد أي ااام إل ااى م ااوطن س ااكناه يح ا ّاد
اال الاابالد
السااماوز و ومهااا حتااى غاادا لقااب " أهاال السااماوز العازاب " يطااوف إرجا َ
ويلكرون حيثماا يارد الحادي عان سامة الك ه
ارم وحسان االساتقبال وما ًد الضايافة.
اتقدم معاه آلاةَ نداف راة
ويوم جال احادهم ممان فضَّا َل العاي َ فيهاا وتار َ
ك مدينتاه اس َ
تحول الصوف إلى خيوط تستحيل بسطا صوفية ،والقطن المنفو إلى أفرشة
ً
المستل من ر
َّ
ر
مستهجر يحاوي هاله
بيت
الكيان
ون
َ
سم َ
ووسائد وثيرز صار الناس ي ّ
اآللة العجيبة في نظرهم معماال وصاار الز ااق الالي يساكن فياه جعفار يسامى
( َعجااد المعماال) ،تتصاال بااه أز اةٌ جدياادز مسااتحدثة عامااا بعااد آخاار حتااى غاادا
اليوم ونحن في العام  1959مان أحياال المديناة الداخلياة أو صابة كماا يطلاق
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عليااه اآلخاارون .زحفاات األحيااال الجدياادز ببيااوت صااغيرز كاأل نااان زحفااا تجاااوز
محط اةَ القطااار وتاارك وراله مسااتنقعات كااان ينمااو فيهااا القصااب وتتكاااثر فيهااا

الضفادع واألفاعي المائية وتلجه إليهاا الكاالب الضاالة لتكاون مالجاىل إيوائهاا

نهااا ار حي ا
وتبح

تنتظاار اللياال لتطااوف فااي سااوق المدينااة الكبياار والواسااع بتفرعاتااه،

في سوق القصابين على األخم علّها تحظى ببقاياا فضاالت حيوانياة

حياة ،صوال لام تجاد
لتلتهمها كهسلوب من أساليب الغريزز األبدياة فاي حاب البقاال ّ
ما يسد الرمق تروح تبح في المزابل التي تنتظر مقدم الصباح ليرفعهاا زّباالو
البلدياة .ويااوم جاال إلااى هناا ائمقااام اسامه علااي حيادر أول شاايل َّ
فكار فيااه هااو
تخلي ااد لكا اراه فعماال عل ااى توزيااع األ ارض ااي المتراميااة خل ااف المسااتنقعات .تل ااك
األراضي كانت د كًرست مقبرز يدفن فيها الصغار حين يموتون فسميت باسام

(الحيدرية) تيمنا به.

واصاال السااير مجتااا از المفا َّاوو المنتصااب والشاارطة الااثال

الاالين تحرك اوا

فاتخلوا موا َع عند مبتدأ الز اق ووسطه ونهايته التي تربطه بز اق ث ر
اان يفضاي
إلااى أز ااة متداخلااة ساايخبره انح ارفااه إلااى الز اااق الاالي يوجااد فيااه بيتااه َّ
أن هناااك
مهمة الرصد.
شرطة آخرين توزعوا ليتولوا ّ
لم يو فه أحد؛ ولم يسهلوه عن هويتاه؛ للاك َّ
أن عمار الساتين ال يمثال هوياة
للشااك ،وصااورته ال تباارره جهلَهاام بااه فقااد تو فااوا كثي ا ار عنااد دكانااه يتفحصااون
اع
اودون ش ارالها ،ورَّبمااا بعااو ماان نسااائههم ابااتعن مااا فتا َانه َّن ماان أن او ر
أ مشااة يا ّ

مناسبة َّ
لكل األلواق اعتاد جلبها وعرضها في واجهة دكانه.

طاارق الباااب كعادتااه ..والطر ااات تااتم برفااع كا ً
اف برونزيااة تمسااك أط اراف
ه
أصابعها كتلة حديد كروية ينهال بها على اعادز برونزياة ساميكة فيناتُّ صاوتا

خاصا يعلم َمن في الداخل بوجود ادم عند البااب ويتطلَّاب مان هالا الالي فاي
الداخل أن يسهلَ " :من الطارق؟" بل أن يفت الباب وتتم عملية االستقبال...
لكن هله المرز لم ه
يهت السؤال؛ حتى وهاو يكارر الطَّارق ،فاهدرك بحكام المو اف
ّ
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أن الخش ااية والخ ااوف يتس ا ّايدان المك ااان ،و َّ
َّ
أن زكي ااة وابنتهم ااا فاطم ااة مص ااابتان
بااالهلع فاضااطر إلااى إطااالق الناادال ...لحظااات وانفاارم عاان أم فاطمااة يهتااف

وجهها الكهولي بالشحوب وتطف من عينيها الكليلتين غيوم الخوف الصارل.
وجوده الثقيل ،ويعدم الحركة.
توتر يشيع بلحظاته؛ يفرو
َ
ٌ
 ما اللي يجري؟!!يهتيه صوتها خفيضا:
 -ال ترفع صوتك!

وتسحبه من يده إلى غرفتهما ،فتفوه هامسة:
 -الشاارطة داهماات الشاايوعيين فااي مقا ًارهم؟ ..المتواجاادون فااي المقاار هرب اوا

من الباب الخلفي المنفت على ز ا نا و د اندفع احدهم إلى بيتنا الئلا ،دخيال.
المس ااكين كا ااان يا ارتع خوفا ااا .صاااعدت با ااه إلاااى مرسا ا هامك .ان ااه هنا اااك خلا ااف
اللوحااات واألدوات .لقااد ا ااتحم الشاارطة البياات وفتشاوا الغاارف والمطاابخ والحمااام
وعناادما صااعدوا إلااى السااط طااالبوني بفاات المرساام فتع ا ّلرت بهنهااا مقفلااة ماان
هبلااك ومفتاحهااا لااديك .ال أدري كيااف ا تنع اوا بكالمااي فنزل اوا بااال إص ارار علااى

َّ
لوبهم ..ألم تشاهدهم يرابطون في األز ة؟
تفتيشها ،لع ّل حظ الشاب أعمى َ
 وه اال م ااا زال ف ااي غرف ااة المرس اام؟ س اايموت م اان الح اار! ال ب ا َّاد أن ت ااروواعطشه؟

 سااهفعل؟ ..التهااا و ااد تناااثرت مفااردات التهسااي عليااه .تحركاات إلااى كااوزالم ااال  ..وم اان خثا ارز الظ اال ال االي ينتص ااب في ااه الك ااوز تن اااهى ص ااوتها متمتم ااا

بم اررهز التي تحمل وطل لكرّ ثقيلة" :هله حال السياسة في العراق".

تحفَّاازت الاالاكرز وهااو يهاام بخلااع القماايم والبنطلااون اللاالين غزاهمااا العاارق

ليستبدلهما بالبيجاما القطنية تحر ار من هربقة الحر وهيمنته في هكلا ر
يوم ائظ.
تحفَّزت اللاكرز..

مرت بل ثالثين عاما..
تحفَّزت الستعادز
َ
مشاهد وأحداثا ّ
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"هااله حااال السياسااة فااي العاراق!" ..كلماتهااا ظلاات تتااردد بحسارتها ،وألمهااا،
وشااعورها الجااارف باليااهس ،وهااي نفااس النغمااة اليائسااة التااي كاناات ترددهااا أمااه
عندما نصب القادر حرَاباه وراح ينهاال علاى ولادها بفتكاه وألاه .يتال ّكرها جعفار
اآلن:
((أع ااود إل ااى ثالث ااين عام ااا خل اات .ولل ااك الص ااباح ال االي ااادتني لحظ ااات
ضحاه إلى دائرز البريد ألكتب بر ية طويلة على هاام

إصادار و ازرز الداخلياة

ونحن في العام  1935أم ار بمنع إ امة شاعائر "الزنجيال" و"التطبيار" وا تصاار
طقااوس عاشااورال علااى إ امااة جلسااات الااوعظ وتنااوير العامااة ماان الناااس بخطااه
إ امة مثل هكلا ممارسات ال تمات للادين الحنياف بشايل ،صوانماا هاي سالوكيات

جا اااهر بها ااا الغا ااالز ودفع ا اوا بها ااا البسا ااطال ليجعلوها ااا طقوسا ااا ترتا اادي معطا ااف
التقديس.
ر
َّ
كلمات تقول" :منع الناس من أدال طقوساهم -
أتلكر أني َّ
ضمنت البر يةَ

صوان كان اات بمنظورن ااا طقوس ااا دخيل ااة خاطئ ااة  -به االه الفظاظ ااة يخلّ ااق ت ااوت ار،
ويفجاار رفضااا للحكومااة ولحزبنااا الاالي يشااارك فيهااا بقااوز؛ حزبنااا
ويغ ا ّلي كرهاااّ ،
الساااعي لضاام وكسااب أكباار عاادد ماان األتباااع بغيااة األخاال بياادهم إلااى م ارفااىل

النااور ال إبقااائهم فااي م ارتااع الجهاال وتااركهم صاايدا سااهال لماان يسااتغل بساااطتَهم
وعفااويتهم وبا ارالتَهم .إنن ااا نس ااير عل ااى خط ااه س اايكلًف مس اايرتنا السياس ااية أثمان ااا
فادحة".
نعاام كاال عا اال يقاار بااهن هكاالا ممارسااات تتصااف بتعنيااف الاانفس وتعااليبها

بهسلوب مازوشي ليس من موجبات الادين الحنياف ،وماا يادور سانويا ماع ادوم
لكرّ مقتل اإلمام الحسين بن علي ما هو إال من فعل غالز أحبوا هلا الرجال
القويم اللي أحب دينه القويم .ابتدأ سيناريو المغااالز ألول مارز فاي كاربالل ياوم
دخاال حفنااة ماان ازئااري مر ااد الحسااين ي ا َل أنهاام أت اراك حليقااو الاارؤوس يرتاادون
أوشااحة بيضااال ويحملااون ساايوفا تباارق ارح اوا ينهااالون بهااا علااى رؤوسااهم وهاام
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يصا اارخون بهص ا اوات فاجعا ااة" :يا ااا حسا ااين ..يا ااا مظلا ااوم" وسا ااط دهشا ااة النا اااس
ولهااولهم ماان مشااهد أبصااروا فيااه الاادمال تتاادفق ماان هامااات الاارؤوس وتسااي

منسابة على البيااو الناصاع فايعكس لوناا دموياا وردياا جع َال يغمار األوشاحة.
ادورون حا ااول المر ا ااد لم ا ارات عديا اادز ،تنطلا ااق ما اان أف ا اواههم مفا ااردز (حيا اادر..
يا ا
َ

حيدر)؛ حتى إلا تسربلوا بالدمال وبحَّت أصواتهم من الهتاف انسحبوا ،والنااس
تتسااالل ماان يكااون ه اؤالل ...وفااي العااام الثاااني وباانفس الموعااد ا هادم عاادد اكباار
محبااي الحسااين س اؤاال :لمااالا
ما ّ
اؤدين نفااس الطقااوس مااا ولَّااد لاادّ الشاايعة ماان ّ
يااهتي ها اؤالل م اان بل ا ر
وعن ااال الطري ااق ولم ااالا ينزف ااون
ادان بعي اادز
متحمل ااين مشا اقّة َ
ّ
الاادمال ماان اجاال الحسااين وال نفعاال نحاان َماان نشاام دمااال الحسااين فااي األرو
عناادنا؟ ..لمااالا ال نسااف دمالنااا ماان اجلااه؟ ..هااله األساائلة وغيرهااا ساارت بااين

شيعة العراق ليشهد العام الثال

جموع الحليقين المتَّشحين بالبيااو والحااملين

الساايوف وهاام ينهااالون بهااا علااى الاارؤوس فتتفجاار الاادمال ويغاادو األماار طقسااا

سنويا ،اساتحال تياا ار جارفاا ال احاد يساتطيع اإلفتاال بييقافاه صواعاالن أناه مغااالز
تبعد المسلم عن دينه والشيعي عن رضال الحسين لدمال تنزف هد ار.

ه
تمو غير ساعات على إرسالي البر ية والدوام فاي الادائرز يوشاك علاى
لم

االنتهال حتى َّ
رن الهاتف يطلب حضوري العاجل إلى بغاداد للتاداول ماع ياادز

الحزب دون أن أرسو على ه
أمر رضا القيادز أو رفضها لما كتبت)).
تناااول الجا ّارز الفخاريااة الممتلئااة مااال باااردا ماان يا هاد أم فاطمااة وارتقااى الساالَّم
صااعدا بعادما طلااب منهاا أن تصااحبه لتكلً َمااه مان خلاف الباااب حتاى ال يفاجااه
ر
وتوجه إليه.
به
كصوت رجالي ّ
فيظنه شرطيا ا تحم البيت ّ
توجااه صااوتها بهما ر
 افاات  ،يااا ابنااي .جئاات لااك بالمااالَّ .اس اكتشاافه أكثاار

حنانا ،وأعمق عاطفة.
مخمنااين أن الخااوف
انتظ ا ار حركااة تباادر ماان داخاال الغرفااة .أرهفااا الساامع ّ
أن ماا هاي إال
والحلر يساتدعيان أخال القارار باالفت أو عادم االساتجابة وحسابا ْ
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لحظات وتنفرم الباب عن وجه شاب الات عناه "كاان خائفاا كاالطير المكساور
الجناااح ا ااتحم البياات واسااترحمني بحمايتااه صواخفائااه" .غياار أن للااك لاام يحصاال.
كررت الندال الهامس ولام ي ه
اهت الجاواب أدار جعفار أكارزَ البااب ودفعهاا
وعندما َّ
فيلا به وبها وسط الغرفة.

لم يكن الشاب هناك .ولم يريا ما يشير إلى ّأنه بقي طويال .يبدو ّأناه كاان
أكثر خوفا مما رأته المرأز وأ ل شعو ار باالطمئنان في غر ر
فة كهله ال ب َّاد إن بادأ
التفتي

في البياوت مان فتحهاا عناوز حتاى لاو أصارت هاي أو رب البيات علاى

مبررات لن يحسبونها لات جدوّ عندهم.
عدم فتحها استنادا إلى ّ
 إلا هاارب عباار السااطوح ووصاال إلااى طريااق ااد يهخااله إلااى بيتااه ،أو هااواآلن في بيت يعتقده أكثر أمانا.

تفقَّ ااد جعف اار محتوي ااات الغرف ااة واطَّل ااع عل ااى اللوح ااات المركون ااة أرضاااا أو

المتكئة على الجدار .لم يساوره اعتقاد أن عدد اللوحات كان نا صا لكنه أيقن
أن اله ااارب الش اااب ش اااهد بعض ااا منه ااا ولااام يسااام ل ااه رع ااب اللحظاااات م اان
مشاااهدتها جميعااا .اكتشااف للااك ماان طبعااات أصااابعه علااى لوحااة هنااا وأخاارّ
هناك مكتفيا بالنظر السريع.

هبطااا الساالم .يساامع أم فاطمااة تتمااتم خلفااه مجااددا بلعنا ر
اات تصاام السياسااة،
ه
ااكل
وتتهسااى علااى سياساايين ال يجلبااون
لرؤوسااهم غياار الصااداع .يشااترون مشا َ
يفتاارو هاام فااي غنااى عنهااا وال ينقلااون ألهلهاام غياار العاالابات اليوميااة والقلااق
الدائم.

ماان عتمااة المطاابخ الصااغير الاالي توجهاات إليااه أم فاطمااة إلعااداد الغاادال،

ومن مكانه في الغرفة حي

يتكىل على وسادز تاركا سا يه يهخالان امتادادهما

لالس ااترخال م اان ط ااول انثنائهم ااا ف ااي الا اادكان إل الجل ااوس عل ااى كرس ااي طيل ااة
ساعات الصباح يسبب احتقانهما بالدم سامعها تصارل كحادي
إال بهله الوسيلة:
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تظناه ال يصاله

ه ه
 طالما َّعما جرّ.
أن الولد خرم فألحدثك ّ
ال:

 -كن اات ف ااي ال اادكان عن اادما ح اادثت جلبا اةٌ غي اار اعتيادي ااة م اان الن اااس ف ااي

الس ااوق ،وسا اامعنا ما اان أفا اواه صا اابية يقولا ااون أن الشااارطة داهما اات مقا اار اتحا اااد
الشعب.
من عتمة المطبخ جال صوتها مؤيدا:

 ص ااحي  ..أن ااا كن اات هن ااا بالض اابط ،ف ااي المط اابخ أع ااد لطبخ ا هاة الغ اادال،وكانت فاطمة بالصدفة تغسل الصحون عندما ه
سمعت جلبة ،فنهضت مسارعة
وهااي تخاااطبني :يااا أمااي حركااة غياار اعتياديااة فااي الز اااق .لاات يااا حااافظ يااا
مدي برأسك وتهكدي .اد يكاون ه
صابية نز اون يلعباون فيحادثون كماا هام
حفيظّ .

َّ
اي :ال ياا أماي أرّ رجااال وشابابا
كل َ يوم جلباة إثار جلباة .غيار أنهاا ردت عل َّ
يعدون خائفين كهنهم فعلوا شيئا خطي ار.

اعت اااد الن اااس ف ااي ه االه المدين ااة المحكوم ااة بالرتاب ااة ،المهس ااورز ب اااآلالم أن
يبصااروا أمااو ار كثي ارز تحااد ؛ بعضااها شااجارات ألسااباب ال أهميااة لهااا يخلقهااا
جراؤهاا جرحاى ودعااوّ ضاائية ال
الفقر والبطالاة فيصانع منهاا معاارك يالهب ّ
العامة يتنا لون األخبار مضيفين عليها من
تنتهي فتتوتر أجوال المدينة ويروح ّ
الخياال ساايناريو أوسااع ورغبااة إظهااار الشااهادز بوجااودهم لحظااة الحاااد

فتكباار

الحادثة كماا تكبار كارز الاثلُّ المدفوعاة مان ساف جب رال باتجااه الاوادي .وكام مان

رج ا ر
َّ
يتبض ااعون بفع اال
اال س ااقطوا ف ااي مقه ااى وه اام جالس ااون أو ف ااي الس ااوق وه اام

تصفية حسابات لقرويين يتربصون ألعدائهم فال يجدون الفرصة إال فاي ساوق

المديناة أو شاوارعها فيطلااق علاايهم النااار وسااط أنظااار الناااس بسا ه
ابب ثا ر
اهر م َّبياات
ونوايااا دفينااة تنمااو وتكباار فااي رؤوس طالبيااه حتااى لااو اسااتدعى للااك عقاادا أو

عقا ااودا ما اان السا اانين .ولقا ااد أضا ااافت التنا اااحرات السياسا ااية وظها ااور األح ا ازاب

َّ
آخرهاا ماا حاد
ّ
تضادات وصدامات ومعارك لعال َ

190

العاام الماضاي مان الهجاوم

علااى مقهااى البعثيااين فااي الصااوب الصااغير والعب ا بمحتوياتهااه ونهبه اا ورمااي
بعو منهاا فاي الفارات الالي يطال علياه المقهاى ماا ولّاد تش ر
انجات صوارباكاا فاي
العمالية
أحيال المدينة جميعا .و بلها بهشهر ال تبرح لاكرزَ الناس تلك التظاهرز ّ
الحاشدز التي اختر ت سوق المدينة فووجهت برصاام السالطة وساقط خاللهاا
احد الشباب صريعا ثمنا للحرية التي كان يطالب بها.

استمرت أم فاطماة مان مكانهاا فاي العتماة الدفيناة تفاوه كهنهاا تخلَّصات مان

أن ال مسؤولية على الكالم:
ثقل وجود الشاب وشعورها ْ
 ما أن هممت باستفهامها عن السبب حتى انقطع صاوتها ووجادتني وأنااأسااتدير خارجااة ماان المطاابخ بشاااب ال يتعاادّ العشارين ينتصااب إ ازئااي شاااحبا،
حائ ار يحاول النطاق عان اعتالار ال تحاماه البيات أو رجاال لحمايتاه فيماا كانات
فاطم ااة جام اادز ف ااي و فته ااا ،يتّشا ا وجهه ااا ب ااالخوف وال االهول لهك االا مش ااهد ل اام
تعبار
يخطر في بالها .تطلعت إلي كهنهاا تتخلّاى عان مساؤولية إدخالاه أو أنهاا ّ
شعور باللنب ألنها لم تربط جهشها وتمنعه .وعندما رأتناي أتص َّارف بب ر
ر
ارود
عن

فااه ول للشاااب ال عليااك يااا ولاادي ،أناات فااي بيتااك ،هاال رآك أحااد وأناات تاادخل

أحساات بالطمهنينااة وتقهقاارت الصاافرز ماان وجههااا .أبصاارت فااي عينيهااا دهشااة
َّ

صواعجابااا لتصاارف أمااومي أ ااوم بااه تجاههااا وحنااو إنساااني صااوب الشاااب .لاات
لااه :ال عليااك يااا ولاادي ،تعااال معااي إلااى فااوق عناادنا غرفااة هااي مرساام لزوجااي
سهخفيك فيه ،وستكون في أمان.
احن ماارق باميااا ورغيفااي
َ
احن رز وصا َ
دخلاات الغرفاةَ ترفااع صااينية َحااوت صا َ
خبز مع أنال خضروات جمعت فيه خليط من ورق الكرفس والرشاد والريحاان
وجالور الفجال .اجتمعاا حاول صاينية األكال بعاد أن نادها علاى فاطماة ،وافتقاادا
الجلسااة الحميميااة لاام

(جمياال) ولاادهما الاالي يضا ّامه بياات الزوجيااة اآلن حي ا
تكاان لتكتماال بغياار وجااوده .هاالا االفتقاااد حصاال كثيا ار حااين واصاال د ارسااته فااي
معهااد الصااناعة العااالي فااي بغااداد بعااد إنهائااه مرحلااة الثانويااة وتخرجااه بعاادها
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ليعين في معمل سمنت السماوز.
لمقاار اتحاااد الش ااعب نهضاات مس اارعا،

عمااا يح ااد
 لحظااة فاااه الص اابية ّواجت اازت الس ااوق وس ااط ح اادي الماااارز م اان المتس ا ّاو ين أو أص ااحاب الااادكاكين
وصا اوال إل ااى المق اار ألش ااهد بعين ااي م ااا يج ااري .فهك االا أفع ااال تعي اادني إل ااى تل ااك
األعوام التي كان العسف يجري بشتى المستويات ومختلف اللرائع.
دفااع لقمااة الاارز المخلوطااة بماارق الباميااا إلااى فمااه وانتظاار ازدرادهااا باال أن

يكمل:

حرضااين َماان كااانوا باال
 أرياات النهااب والساالب والهتااك البشااري .أرياات الم ًأيام يدفعون بهحاديثهم المشحونة بالكراهية إلى حد ر كهلا وسط شاعور النااس
بامتعاااو لمااا يفعلااه ه اؤالل الفضااوليون الاالين ال ها َّام لهاام سااوّ إثااارز بلبلااة ال
حاجة للمدينة لها ،وال رغبة للناس في حدوثها.

 -كاال يااا رجاالّ ! السياسااة تهاارب منااك وأناات تالحقهااا وتتشااب

بهردانهااا..

السياسااة فااي هاالا البلااد هبااال .ال نفااع فيهااا ومنهااا ،باال ضاارر .وفااي كاال زمااان
المحرضون الفضوليون اللين ال ينامون إال علاى آهاات
ومكان هناك العابثون
ً

اك ووجاع الارأس؟ ..لقاد آلمناي للاك الشااب وأناا أ ا أر فاي عينياه
المتهلمين ،فماا ل َ
أب
سور الرعب .كان بريئا مثلما كان ضائعا ال يعرف مالا يفعل .مؤكادا لاه ٌ
وأم لقون عليه اآلن سوال وصلهم أو لم يصل.

أكا َال علااى تفاصاايل م ا اررهز الحاااد  ،وانتهااى مااع ساايل الحس ارات .حس ارات
للتحض اار وارتق ااال بالبل ااد نح ااو مص ااافي
تط ااي بهيب ااة أي ا راام أراده ااا يوم ااا س ااجال
ّ
البهال.

تهاجمنااا الاالكرّ فتفااتو بكااارزَ نساايان عقااود أردناهااا مطمااورز ال جماار لهااا،

بل رماد بارد..

تهاجمنا اللكرّ ألننا بغضناها لكونها مبع

ألم ،ونكىل جراح.

وألنهااا تاااريخ ماادفون تحاات أدياام الاالاكرز فا َّ
اين ض اربة أول معااول لألحاادا
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يظهرهااا جليااة واضااحة ،يتعااالى بريقهااا شاايئا فهشاايال ،ال تريااد أن تنطماار إلااى
األبد .وحاده الماوت المهايمن المخاتلس َمان يمتلاك مجاارف الحفار صواهالاة تاراب
النسيان.
اللكرّ تعود بجعفر ،فيرّ مشاهد الجاوع وصاور الفا اة وانتشاار األماراو
وتفشااي الجهاال تطااي بهيبااة ات ازنااه .صااور يوميااة تمااد لسااانها ساااخرز ماان كونااه
انضم إلى ر
حزب كانات شاعاراته أطاول مان ألسانة مؤسسايه وأ صار مان تحقياق

فعلهاام ..البااؤس يترجمااه فااي وجااوه النسااوز صاافرز وشااحوبا ،وصاادورهن يكتشاافها
مستعمرات للسل الناه

يقره على شفاه الشاباب التاائقين
بال حدود ..الضياع أ

لعااي ر يضاامن لهاام ك ارمااة تليااق بفتااوتهم الراهصااة وس اواعدهم المشااحولز بحااب

العمال ،وانادفاع َمان يريااد أن يخلاق ..الطفولاة مسااتباحة والمادن صاورز إلهمااال
لتعبا اار عا اان هويا ا راة
مقصا ااود صواطاحا ااة بهيبا ا راة تسا ااعى ألن تنما ااو وتكبا اار وتا اازداد ّ
تتمنااى عودتااه ساانينا لمااا
اسااتقاللية رفضاات المسااتعمر المحتاال يومااا فصااارت ّ
يملك ااه م اان ا ر
ادر ول ااو ض اائيل ال يملك ااه السياس ااي اب اان ال ااوطن الماس ااك لتقالي ااد
المصائر؛ وجعفر المشحون بطا هة ر ه
غبة التغيير واالنتقال من جزيرز الفقر إلاى

حرز كريمة يجد نفساه يساتعيد
ارز الرفاهية كي يعي هلا الشعب البريل حياز ّ
تلك اللكرّ و وزٌ خفية تقوده لالستلكار .فمع أولى طالئع فجر األول مان آب
 1935كانات السايارز المش ّابكة التاي بمثابااة ساجن متن ًقال تلاتهم الطرياق الت اربااي
فتثياار زوابااع ماان غبا ر
اال سااجنهم المتحاارك فتغيااب وجااوه
اار طحينااي يقااتحم فضا َ
الشاايخ خ اوام وثمانيااة ماان السااجنال كااان جعف اار ضاامنهم .اسااتعانوا بيشاااميغهم

فكمماوا أناوفهم وأحكماوا إغاالق األفاواه .فقاط هاو أألفنادي بيانهم.
لتفادي الغبار َّ
اسااتل منديلااه ماان جيااب البنطلااون التقااال جنااون هاالا المهتااام الاالي يااؤمي با َّ
اهن

ويال ينتظرهم.

كااانوا سااحبوه فجا ار وسااط جلبا راة مقصااودز تباارر لااديهم كباار الفعاال المااتهم بااه

وا تادوه إلى سيارز شرطة خضرال يعتلي ظهرها المكشوف على الهاوال شارطي
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ه
حوضااها الااداخلي يجلااس شاارطيان ماادنيان يباادو
يمسااك رشااا "فيكاارس" .وفااي
أنهمااا شاارطةٌ أمنيااون حاالرون ماان فعا رال َّ
يتوجسااونه ساايبدر منااه أو ماان جماعا راة

مسلحة ستترصد في الطريق إلطالق سراحه مع أنه كان مقيَّد اليدين والقدمين
بهص ا ر
افاد حديدي ااة محكم ااة .غ ااادرت الس اايارز الس ااماوز لتق ااف عن ااد مرك ااز ش اارطة
الرميثااة حيا

كبلااين َّ
رأّ هناااك الشاايخ خاوام وصااحبه مثلااه م َّ
ومقياادين بعااد أيااام

ماان تا ر
اال شاارس رماات الحكومااة برئاسااة ياسااين الهاشاامي ووزياار دفاعااه رشاايد

اررز ،فقت ال
ادوز جا ّا
عااالي الكيالنااي بكاال ثقلهااا العسااكري لكهنهااا تجابااه جيوشااا عا َّ
الكثياار ماان األبريااال ال اريفيين (*) .لاام تماار نصااف ساااعة إال وكاناات الساايارز
تنطلااق بهاام جميعااا .ياال أنهاام ي َنقلااون إلااى بغااداد ليمثل اوا أمااام محكما راة عرفيااة
كونهم َّ
دبروا مؤامرز لقلب النظام الملكي ولن يكاون اإلعادام ساوّ عقوباة يسايرز
ر
عقوبات تترتب على ر
هول ارتكبه المناهضاون للحكوماة الوطنياة
ضمن
ستكون
َ
ونظامها الحضاري.
ااااااااااااااااااااااااااااا
(*)

كانا اات الشا اااعرز الفراتيا ااة حزينا ااة لمقتا اال أبنا ااال عشا اايرتها علا ااى يا ااد األخا ااوز األعا اادال.

فاناادفعت متهلمااة غاضاابة ،باال حانقااة علااى ياسااين الهاشاامي رئاايس الااوزرال ووزياار دفاعااه رشاايد
عااالي الكيالنااي ،متوعاادز تااردد ،وهااي تالحااق األبنااال بعينيهااا يتسااا طون صاارعى علااى أرو
أحبوها ،ووطن ا سموا أن يكون لهم مدفنا ،متفانين ،مخلصين:
ت ا ا ا ا ا ااونين ي ا ا ا ا ا ااا روح ا ا ا ا ا ااي ت ا ا ا ا ا ااونين

مثاال يااوم (اب ااو صااخيرز) 1تري اادين

بيا ا ااه الص ا ا اابايه املطخا ا ااه ب ا ا ااالطين

وج ا ا اار الا ا ا ازلم ج ا ا اار الجصاص ا ا ااين

والبا ا ا ا ااد نفجا ا ا ا ااس عيا ا ا ا ااون ياسا ا ا ا ااين

ونا ا ا ا االب رشا ا ا ا اايد وناخا ا ا ا اال ال ا ا ا ا اادين

ونستفص ا ا ا ا اال الواح ا ا ا ا ااد بخمس ا ا ا ا ااين

ب ا ا ا اادال ال ا ا ا االي م ا ا ا اااتوا امعرس ا ا ا ااين

َّ
اوعجا ا ا اات البا ا ا ااين
ابيا ا ا ااوم الرميثا ا ا ااة

ودخانها ا ا ا ا ا ااا ينشا ا ا ا ا ا اااف صا ا ا ا ا ا ااوبين

حا ا اايهم عما ا ااامي الما ا ااا بها ا اام شا ا ااين

يحما ا ا ا ا اااز يا ا ا ا ا ااا سا ا ا ا ا ااور الخ ا ا ا ا ا اواتين

( 1ابااو صااخيرز) نهاار فااي ضااال الرميثااة .و عاات فيااه معركااة بااين العشااائر واألت اراك عااام
.1880
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( 2ينظر منشورات دار البياان ،الحلقاة ( ،)30فناون األدب الشاعبي (الحلقاة الرابعاة) ،بقلام
علي الخا اني ،مطبعة األزهر ،بغداد  ،1962م7

المطباات تتواصال يؤانساها الغباار العمايم والسايارز الساجن
الطريق متعثار ،و ّ
تجاهد م ه
قاومة هلا الابالل الحاصال ،تنحارف لتتفاادّ الهباوب الطحيناي فتواجاه
ببقعة تثير زوابع طحينية اشد ثورز.

لم يكن خوام بمالم تشي بالتلمر بل بصر ر
امة تدين معتقليه ومعاه جعفار
ّ
ر
ر
زجااون بتهمااة عظيماة اساامها التااآمر .يارّ فااي الشاايخ
وآخارون وجاادوا أنفساهم ي ّ

أميته ،والصالدز رغم أصفاد تقيده ،وابتسامة استهانة بحكام
خوام الكبريال رغم ّ
ّ
يقودون الحكومة ال عنهم :أنلال ،أليال األجنبي.
يتفا َّارس الشاايخ فااي الوجااوه المحشااورز فيجاادها تسااتلهم منااه وتَهااا ومقاادرتها
علااى امتصااام مااوثًرات صاادمة القااادم .هاام ياادركون للااك ،و ااد ااال يخاااطبهم

من بين فورز الغبار:
" -مثلماا لاات لكام باااألمس سايحاولون ترهيبنااا ،وسيصادرون أحكامااا جااائرز

متكئين على أسيادهم .يظنون أنهم سيخيفوننا هؤالل العبيد!
 -أين سرحت؟

سحبته زكية من الرحيل اللاكراتي .أطلق حسرز ،جابهتها هي با:

نفسااك
 أشاغل َك هااروب الشاااب؟! ..أتمنيتاه مااا زال يقبااع فاي الغرفااة لتاازَّم َ
ر
ورطة مع الحكومة بسببه؟ ..كل يا رجل؟
في
 أتعا ارفين ي ااا أم جمي اال؛ لق ااد أع ااادتني حادث ااة الي ااوم ومحن ااة الش اااب إل ااىالثالثينااات ..إلااى اعتقااالي! أتاالكرين؟ ..أرّ الناااس هاالا اليااوم مثاال تلااك األيااام
يحرضونهم على االنتفاضة؛ حتاى
متحمسين كانوا أنفسهم
سريعي التقلّب على
ّ
ّ
إلا احتدم األمر انسحبوا تاركين المخدوعين هعرضة للعقاب.
 هاالا هااو حااال الع اراق؟ ألاام ت اتَّعظ ماان كا راالم كناات تقااول َّ
أن جاادتي ظلاات
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تلقنني به ألعوام؟!
هم ،ويقف عند نصب حزن...
يهتي على مرمى ٍّ
يااروح يتسااالل :أي رجا رال ر هاالا الاالي سااقط فااي ها ّاوز الااوهم منكسا ار؟ وكيااف

خاااو فااي وحاال التيااه مناادفعا لاام يفقااه تاوالي تحااليرات كاناات الجا ّادز تسااكبه فااي

مسمع أعوامه حتى لكهنه أراد الو وف مو اف المناكفاة معهاا ،وساعى لاطاحاة

اب سافينةَ
باّ :إياك! إّيااك ...ياا جعفار! ..إي رج رال هالا الالي كاان علياه أن يرك َ
الفاان ويبحاار إلااى شاامال الك ارز األرضااية ليجااد الفضااال الاالي يسااتقبله  ،والاادنيا
التي تبتهُّ لم ه
قدمه كخالّ ر
ق ،ر
بان ،مرَهف؟!
َ
كان عليه االستعانة بيلياس َمخرجاا للعاالم الجميال! ..كاان علاى إليااس أن
يدعوه أو يحفّزه على األ ل لالنخراط في ع ر
االم هاو األَولاى باهن يعيشاه اساتعانة
ر
بشعر كان يسمعه من أبيه عن ّجده يعدد محببات السفر كفوائد خماس يجنيهاا
اتلمس َّ
ال ارح اال ع اان ال ااديار ي ااوم ي ا َّ
تلب ااي س ا َ
أن تين ااك ال ااديار مجافي ااة ل ااه ال ّ
ايل َ

حاجاته وال تحقّق شيئا من أمانيه ..كان أبوه يردد وهو يساتمع فاال يهباه .للاك
ظ الشاعر
أنه لم يضاع فاي الحسابان خارطاةَ التحارك خاارم مدينتاه رغام أناه حفا َ
بهبياتاه (أسافر ففاي األسا ه
افار خماس فوائ راد) .وهاا هااي تعاود ،يتماتم بهاا فتسااتحيل
خنج ار يطعن خاصرزَ هدوئه.
كاناات الس اايارز الس ااجن تقط ااع المس ااافات فتماار ب ااين بس اااتين وتعب اار ن اااطر

وخوام يت َّ
ااعر
فحم صحبه بعيناين تبر اان ضاول مان شاجاعة مختزناة تبادد مش َ
ّ
له
ق تهخل طريقها إلى أعما هم.
((كانت عال تي بخوام ابتدأت من زيارته لي في الدائرز ادما مان الرميثاة.

علي بعدما ابل ائمقام السماوز وسمع أنناي مان المناهضاين
عرم َّ
أعلمني انه ّ
إليقاااف م ارساايم التعااازي الساانوية وأننااي معتاارو بشاادز علااى إج ارال الحكومااة،
وأنااه يااود اللقااال فااي ديوانااه فااي الرميثااة التخااال إج ارال حاساام تجاههااا بمطالبتهااا

بالتراجع عن هكلا ر
جنة اهلل فكياف تلغاى تعاازي
فعل يؤلي الناس ويبعدهم عن ّ
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ابن بنت رسول اهلل.
طمهنته إلى أنني سهزوره في ديوانه ،فالمكان الحكومي ال يفي الحدي

هكاالا أماار يسااتدعي النقااا
المتحاورون.

في

المطا َّاول وتااداول اآلرال ثاام اتخااال ارار يتفااق عليااه

عصا اار للا ااك اليا ااوم اسا ااتهجرت سا اايارز تهخا االني إلا ااى الرميثا ااة وفا ااي ديوانا ااه
هيال ووساط الحشاد
استقبلني الشيخ بالترحااب .ادمت القهاوز ،وتبعهاا الشااي الم ّ

التحيااات المرًحبااة ،تحا َّاد
ماان الرجااال احت اواهم الااديوان وتعالاات
ّ

الشاايخ خ اوام

بعدها ،ائال:

 ي ااا أخ ااوتي حكوم ااة ياس ااين الهاش اامي تم ااادت ف ااي إلالل الن اااس بع ااد أنضربت الوعود في تحسين حالة الفالحاين وتحقياق مطاالبهم فاي بناال المادارس
والمستوص اافات الص ااحية .وان ااتم ت اارون أن الكثي اار م اان أهلن ااا يموت ااون ألبساااط
األمراو وال من يقدم لهم الرعاية الصحية والعالم.

َّ
وجه نظراته إلى العيون التي كانت متصالبة على ما يقول ،وما يقترح:
 -واليوم يتجاوزون على مقدساتنا فيصدرون أم ار بييقاف شاعائرنا ومنعهاا،

بل جعلوا مان ال يلتازم يعارو نفساه أل ساى العقوباات ..ليتساالل أحادنا إلا ماا
الفاارق بااين اإلنكلياازي المحتاال الاالي لاايس ماان ديننااا ولاام يجلااب لنااا غياار تاال
الناس بطائراته وبين هؤالل المحسوبين على اإلسالم ويريدون تدميرنا؟

توَّااف ليعاارو تعاااطفي معااه فااي رفضااه صواعااالن احتجاجااه واتخااال اارار
عصيان بيلته و يادز هلا العصيان بنفسه:

ومنااا جعفاار حساان درجااال الموظاف الاالي ماان روح الحكومااة وماان
 بيننااا ّجساد الحازب القائاد للسالطة يقاف إلاى جانبنااَّ ،
وظناي أناه مساتعد للو اوف معناا
واالنضاامام إلااى مطالبتنااا بيسااقاط الحكومااة صوالغااال القاارار الجااائر الاالي يمااس
حرمة المسلمين.
تركت ااه يتح ااد

ويتح ااد

حت ااى إلا انته ااى م اان كالم ااه وج ااال الح اادي

197

ل ااي،

خاطبته ومعه الجالسين:
 -إننااي معكاام فااي مطااالبتكم إيقاااف تطبيااق هاالا الق ارار الاالي احساابه جااائ ار

لكنااي لاايس معكاام فااي طلااب إسااقاط الحكومااة والوصااول إلااى العصاايان ضا ّادها

حت ااى يتحق ااق س ااقوطها .نح اان ال نري ااد أن تس ااقط حكوم ااات لت ااهتي أخ اارّ تعي ااد
الج ااور عل ااى أهلن ااا بهس االوب آخ اار .إنن ااي أفض اال مطالبته ااا بالوس ااائل الس االمية
الحوارية أن تتراجع بعدما نقادم توضايحاتنا باهن ا ار ار كالالي أصادرته لايس مان

صاال الدولاة ،صوالا كانات الحكومااة محقّاة فاي مناع مااا لايس مان صاميم الاادين.
فعلى األ ل أن تؤجل مثل هكالا ارار يفارق أبناال البلاد الواحاد ..ثام هال انتهات

كل مشاكل العراق حتى نصل إلى هالا األمار فتتخال الحكوماة مثال هالا القارار
ر
مشاكل الوطن فاي غناى
اللي ال يشم من رائحته إال زرع بلور الطائفية وخلق
عنها؟

نعاام! كناات أريااد أن تتغياار الحااال شاايئا فشاايئا ال تنتاازع ماان عقااول الناااس

انت ازعااا .فممارس ااة لط اام الص اادور ب اااألكف والض اارب علااى الظه ااور بالسالس اال
وهاادر الاادمال بضاارب الاارؤوس عااادات متهصاالة صوان جااالت مسااتوردز ،ومثلمااا
دخلت وانتشرت َّ
وتفشت عاما بعد عام فين إزالتها واالنتهال منهاا يتطلاب جهادا

التحمل.
كبي ار ،ووعيا تنويريا ،وصب ار مدافا بالتهني و ّ

وهمتااه تتضااالل فااي
أبصاارت مالم ا االمتعاااو ترتساام علااى وجااه الشاايخ ّ
كساابي وجعل ااي م اان إتباااع أري ااه ،وأبصا ارته يت اارك الح اادي للرج اااالت أص ااحاب
الرأي اللي يعتد بهم ولوي الخبرز في أمور النااس .ارحاوا يتمااوجون باين مؤياد
له ومطالب بتخفيف اللهجة تجاه حكومة تحشد شرطتها وتعاد جيشاها لمواجهاة

كل َمن يتجاوز على القرار.
لم يفت على لقائناا هالا يوماا حتاى تنااهى خبار عصايان يقاوده خاوام كانات
ابتدالاته حدو "مظاهرز " جابت طر ات الرميثة وتجمعت أماام مبناى الساراي
تعلن العصيان؛ ما لبثت إن امتدت في اليوم التالي إلى السماوز  .سمعت وأناا
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ورال مكتب ااي ف ااي دائا ارز ال ااري اطال ااات ناري ااة دخ اال عل ااى إثره ااا فا ا ار

ال اادائرز

يعلمني أن "مظاهرز" مسلحة تعبر اآلن الجسار الخشابي مان الصاوب الصاغير
وأنه ااا تتوج ااه إل ااى سا اراي المدين ااة لتس االيم القائمق ااام ا ارار العص اايان والمطالب ااة

أن خاوام اتخال القارار ونفَّاله ،و َّ
بيسقاط الحكومة ..أدركت َّ
أن العوا اب لان تكاون
حسنة!)).
ال يدري جعفر كيف انتهى من تناول الغادال؛ فحادثاة الياوم خلخلات حياتاه

الروتينية اليومية ..وجالته أم جميل بالشاي ارتشافه ساريعا وانادفع إلاى الفا ار
مدد أرضا يرمي برأسه على الوسادز مستعينا بوس ر
الم َّ
انة تاهتي بهاا فتارز القيلولاة،

وخبا رار حملتااه أم جمياال ماان َّ
المحرضااين ومعهاام شاارطيان يجوبااون
أن بعااو
ّ
األز ة القريبة ويطالبون بتفتي

البيوت بيتا فبيتا .يسمعها تتمتم بكلمات الجازع

وتوشااك أن تطلااق نحيبااا علااى مااا وردهااا ماان أخبااار أن شا ّابانا كثي ارين اعتقل اوا
صوانهاام يسااامون العاالاب ماان باال رجااال األماان الاالين كاناات األخبااار تشااير باال

أيااام إلااى تااوتر يشاايع فااي المدينااة وأن األمااور لاان تماار دون أن تساالب اإلرادز

وتهاارق الاادمال .فااالبالد تجااي

بالتناااحرات واألزمااة السياسااية تمااور والحكومااة

ب اادافعها ال ااوطني المس ااتقل ال تري ااد أن تس اافك ال اادمال وال ترغ ااب ف ااي أن يت ااهزم

الوضع بين أحزاب فتية ًدر لها أن ترّ النور فلم تدرك معناى الحرياة ف ارحات

كل واحدز ترّ باآلخر مناهضا لمشاريعها ومحطما لطموحاتها ،تغليها جهاات
خارجية معادية ،تدفعها إلى مناهضة الحكم والعمال بماا لاديها مان وساائل إلاى
اإلطاحة به وتغييره.

كان جعفر صرف األشهر الماضية يستقرّل الماثل فال يجد ما يشير إلى

يتنام داخلاه شاعور
أنها أزمات طفيفة ستزول كغيمة ّ
مارز في سمال البالد ،ولم َ
أن األح ازاب سااتتجاوز بغضااها وكراهيتهااا فااي مااا بينهااا كقااوّ تتنااافس بشاارف

ون ازه ااة م ااا جعل ااه ي ااوه ن َّ
أن ال اازعيم عب ااد الكا اريم اس اام أل االي أراد للبل ااد الرخ ااال

واالزدهار لن يقدر على تحقيق مناه ،ولان يحقاق ماا وعاد باه الشاعب .للاك أن
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األع اادال أ س ااى م اان أن يرحما اوا الطبق ااات المضا اطَهَدز ،وأعت ااى م اان أن يو فا اوا
سايول أحقااد تت ارغاى وتجاي فاي نفوسااهم .لاللك كاان جعفار يخشاى علااى وارد
الساالمان ماان ألّ ساايلحق بااه حااين أكتشاافه غااب سااقوط الملكيااة يسااعى جاهاادا

ألن يحقً ا ااق للمح ا اارومين بعض ا ااا م ا اان حق ا ااو هم مج ا اااه ار ب ا ا َّ
اهن الش ا اايوعيةَ ه ا ااي
خالصا ااهم ،ولا اايس لها اام إال أن َيزّج ا اوا بوجا ااودهم فا ااي حكا اام تقا ااوده البلوريتاريا ااا

أم ااا األنظم ااة األخ اارّ فل اايس إال أنظم ااة تبغ اايهم مطاي ااا
ويس اااندهم الفالح ااونّ ،
يحملااون علااى ظهااورهم المنهكااة ثااروات ليساات لهاام .لااللك و باال مداهمااة المقاار

بهساابوع أغلااق الاادكان عصا ار وانحاادر فااي سااوق الحا ّادادين حيا

الطريااق يقااوده

إلى بيت وارد.

طرق الباب فايلا بصاديقه يطال كهناه كاان فاي انتظااره .دخال البيات ،ووجاد
جعف اار نفسا اه بع ااد تن اااول اادح ش اااي يف اات ح ااديثا حس اابه عل ااى اادر كبي اار م اان
األهمية:

ر
تحركااات الحكومااة،
 أناات علااى مقربااة ماان الشاايوعيين ،يااا وارد وترصااد ّكيف ترّ الوضع هله األيام؟
س ااحب الس االمان َنفَس ااا ط ااويال م اان س اايجارز "الجمه ااوري" الت ااي كان اات ب ااين
أصابعه بل أن يجيب:
 ال أرّ ف ااي األف ااق م ااا ي اانم ع اان تج اااوز أالزم ااة ..أبص اار هن اااك طيع ااةواسااعة وكبي ارز سااتحد

بااين الشاايوعيين والحكومااة ..مااا حصاال فااي الموصاال

وكركااوك أزعااُّ الاازعيم وأظهاار الشاايوعيين مرتكبااي أخطااال تاريخيااة لاان تنسااى

مااع أننااي أباارر لهاام فااي بعااو الحاااالت الاادفاع عاان ثااورز وجاادوها تعياانهم علااى
اإلفصاااح عاان آرائهاام ،هاام الاالين ظل اوا مقمااوعين مناال إشااهار تهساايس حاازبهم
علنا.

 ل اام هآت إلي ااك ألدخ اال ف ااي ج اادال ع اان األخط ااال والتبريا ارات؛ إنم ااا جئ اات

ألطلب مناك أن تكاون علاى حالر .فعهادي باك اناك كنات وماا زلات نقياا .وكال
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ه ًمك أن ترّ ع ار ا يعي

أهله فاي نعايم و اد تخلَّام مان مظااهر الباؤس .لالا

أرجو أن ال تندفع كثي ار.
تطلَّااع الساالمان فااي وجااه جعفاار كهنااه ينتظاار خالصااة القااول ،فنطااق جعفاار
بل أن يجعله يستفهم:

 مجتمعاتنا لم تخلع ثياب البداوز يا وارد ،وسرعان ما سيتخلّون عناك فاير
ات أنات
تصرفوا معي ب َل خمسا وعشرين عاماا ،وكن َ
أزمة د تحصل لك مثلما ّ
شاهدا على للك.
هما كبي ار كاان يجاثم علاى صادره ،فااعت اززه
تلك الليلة شعر جعفر أنه أزاح ّ
بوارد السلمان أ َّ
اجع أياماه ،وأراه أناه سايكون مجحفاا بحقاه إن لام يقادم
و مض َ
ردا عل ااى
علااى نص اايحته ،ويظه اار إخالصااه ف ااي رغب ااة أن ال يصاايبه مك ااروهّ ،

موا ف شجاعة و فها معه في و ت تخلّى عنه الكثيرون يوما ما.

منل للك اليوم وحتى حدو الهجاوم علاى مقار الشايوعيين اكتشاف جعفار

َّ
أن السلمان جعل يضًئل من اندفاعه ويكب جموحاه .يبادو أناه نظار إلاى أساررز

ستضيع إن اعتقل وس هجن ،وأبصر مستقبال لان يكاون لاه لاو بقاي يجاهاد وساط
بيئة تطفو على مرالات ،ودجل.

_ "للك أفضل ما فعلت ،يا أباا جميال"  ..خاطبتاه أم جميال وهاي تقادم لاه

صا ااينية العشا ااال "وارد السا االمان يسا ااتحق أن تنصا ااحه .وما ااا لهابا ااك إلا ااى بيتا ااه
وتبصيره بوا ع الحال إال عمال من عداد الشهامة .لقد و اف معاك يوماا وأنات
في سجن َّ
الخناق فلم يجبن كما جبن اآلخرون.".
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 لقد ألقي القبو على جعفر حسن درجال.حسان؟!
 َمن ال للك ،يا شاكر ّجبوري السائق أنه أ لّه إلى
 حدي المقاهي هلا الصباح ،يا وارد .يقول ّخوام.
الرميثة بسيارته وهناك بقي لساعات يتحاور مع الشيخ ّ
 -وبعد!

 و َّأن خا ّاوام بعااد ثالثااة أيااام أرساال إليااه مبعوثااا التقااى بااه فااي مكتبااه بمقاار
حاازب االتحاااد .ودار حاادي عاان ضاارورز اشااتراكه فااي العصاايان ،وأن جعفاار

كان متحمسا بشدز.
 أيعقل هلا؟! -األحادي ا

ف ااي المقهااى لهباات إل ااى ابعااد ماان للااك فقالاات أن الش اارطة

داهماات بي اات جعف اار ف ااي منتص ااف اللياال ووض ااعت ي اادها عل ااى بن ااادق وأعت اادز
ّخبًئت لتزويد العصاز في السماوز.
 ال أصدق مطلقا! جعفر ليس من أولئاك الالين تصال بهام الحماساة إلاىالعصيان والخروم علاى الدولاة؛ ثام أناه فاي حازب مان أ طااب الحكوماة فكياف
يرتكب فعال كهلا؟!
 -هلا ما تنا له الناس ،يا وارد.

 هي مكيدز  ..وهناك من وشى به بغير حق.كانت ليلة  17مايس  1935داكنة وكامدز وثقيلة وجعفر يجد نفساه خلاف
نضااارز السااجن فااي مركااز شاارطة الخناااق .ال
مرميااا علااى أرضااية ّ
القضاابانّ ،
يعرف لمالا دوهم بيته في تلك اللحظات الهادئة الساكنة وهو يغط بنومه صوالاى
مر على والدته ما يدنو من عام.
جانبه زكية تضم بدفئها ابنهما "جميل" اللي َّ

اعتاد العودز من عمله مسرعا ليرتشف من ضحكات الصغير البريئة وحركاتاه
العنيفااة وهااو يهفااو إليااه ليرفعااه ويضاامه بااين لراعيااه ليرتااوي ماان حنانااه األبااوي
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واضاامامته الروحيااة الغااامرز .ال ياادري لمااالا سااا ه جااابر مفااوو الشاارطة الاالي
بال ساااعات كاان يكاان لاه االحتارام وياارّ فياه صااديقا تتحباب عشارته ،وتمتا َادح

صاادا ته؛ ولمااالا يحيطااه شاارطيان مااا كانااا ليجاارؤا علااى فعاال للااك ل اوال الغاال
الاادفين فااي صاادور ماان وجَّههاام ألدال أماار تمااأله الغ اربااة ،وتفاايو ماان محيطااه
الدهشة.
يقطا ااع الز ا اااق با ااين الشا اارطيين والمفا ااوو يتقا اادم صا ااامتا .ال يجيا ااب علا ااى

استفهاماته في لحظات للك الليل البهايم ساوّ ب ا" :ال ادري! كنات فاي خفاارتي

عناادما رن هاااتف متص ارفية الديوانيااة وماادير أمنهااا يوجااه أم اره بيلقااال القاابو
عليك! لمالا.....؟ ال ادري.".
أمااه ماان ورال القضابان التااي تحجازه
فاي زيارتهااا لااه فاي اليااوم التااالي حكات ّ
عاان ساار ة حاجياتااه ومقتنياتااه ،ساوال تلااك التااي فااي مكتبااه فااي الاادائرز أو هاتااه
التي في غرفته في مقر الحزب.

أن ال أحااد يعلاام كيااف اختفاات ،وال
الاات :عناادما سااهلنا عنهااا جااال الجاواب ْ
من هي األيدي التي امتدت ..السر ة يا ولدي خصلة متهصلة في نفوسانا منال
األزل .السر ة عند أ وامنا صافة مان صافات الرجولاة أو صافحة مان صافحات
الفروسية.

ويت االكر جعف اار َّ
جدت ااه وكركراته ااا وتح االيراتها ع اان وج ااوب االحتس اااب م اان

المحيط القريب:
أمامااك عصااافير المااودز ،وزغااردوا
 ال تثاق بماان حولااك حتااى وان ّطيااروا َ
لااك بااهفواه الوفااال ..أولئااك الاالين يهللّااون لطلعتااك هاام َماان يكياادون لتحطيمااك؛

واللين ينشرون إزال ناظريك عس َل الكالم هم َمن يالحقونك بسكاكين تمزيقك.
تسحب نفسا بعد أن أرهقتها الحماسة:

العامة فال رأي ثابت لاديهم .إنهام يسايرون ماع الماد ،وينساحبون ماع
أما ّ
 ّالجزر.
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ومجتمعهم المحكوم بالادهال والقاوز واالنقضااو علاى
يستعيد جو ةَ اللئاب
َ
الاالئب حالمااا يضااعف أو يجاارح .تعااود تلااك الاالئاب المخمليااة تتساالل ماان بااين

ثقوب جدران نظارز السجن كتًلت عليها تواريخ سجنال خطّاوا ماا يسااورهم مان
ألاام وضاايق ،ويهاابط بعضااها ماان تشا ر
تتجمااع لتش ا ًكل حلقا راة
اققات فااي السااقفَّ .

ترعبا ا ااه بهنيابها ا ااا النا ا ااافرز وتكشا ا اايرتها الباعثا ا ااة علا ا ااى انتظا ا ا ه
اار َحيا ا ااان الفرصا ا ااة
لالنقضاااو والاانه والتمزي ااق واألكاال بشا اراهة وحشااية تلي ااق بمجتمااع الاالئاب
البرية.

يسااتعيد مارأّ للااك الضاايف الاالي أسااتقبل يومااا ماان باال إحاادّ القبائاال فااي
ر
اال الضايافة كهفضال ماا يحكاى
خيمة يراها المار تفات بااب الكارم ،وتجازل عط َ
كرمااا .حتّااى إلا َّ
ودعهاام مثنيااا علااى حسان
ايف معااز از م َّ
عنهااا .ثالثااة أيااام أستضا َ
األبية إلى مكارم األ وام في زمن العرب الساحيق وضايافة
صنيع يغور بجلوره ّ
حااتم الطااائي الاالي نحا َار فرسااه كااآخر ماا يملااك ماان أجاال إكارام الضاايف صوابقااال
صاافة الكاارم طابعااا للعربااي فااي باديااة الحياااز – أرساالوا َماان يقطااع عليااه الاادرب
ليجردونه من ماله وراحلته ،ثم ليكملوا ظالم الفعل بقتله ه
وتركه نهشا للوحو .
فقط وارد السلمان َمن زار جعفر بن حسن درجال في سجنه..
بحضااوره حضاار المتنبااي وهااو يرفااع ل ارعااه إثااارز النتباااه السااجين وجعلهااا
رينة لرفع عقيرته:
بواةةةةةةد

وآخةةةةةةةةر يةةةةةةةةدعي معةةةةةةةةه ا ةةةةةةةةتراكا

وفةةةةةةي األحبةةةةةةاب مخةةةةةةت

إذا ا ةةةةةةتبعت دمةةةةةةوع فةةةةةةي خةةةةةةدود

تبةةةةةةي مةةةةةة بكةةةةةةد ممةةةةةة تبةةةةةةاكد

المتكرساة حااج از يعكاس القابو علاى الحرياة؛
فمن بين القضبان المتوازياة
ً

اام
مجسًادا فكارز االساتالب تقا َّادم وارد الساالمان بعقالاه المنتصااب علاى أرسااه كتا ه

حيياا ،وصاايته المانحاة جساده
عفّاة ،وعبالتاه " الجاول " كماا خيماة تضام كياناا ّ
متانااة كهنهااا هوي اةٌ ت ه
فص ا عاان امااة ناهضااة لرجاال رصااين؛ ونعليااه الجلااديين
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اوب أعمااال رجوليااة
وهمااا يحمااالن ثقاال الكياسااة واألبهااة والجااود ويهخلانااه صا َ
تترك أث ار حفريا على جدار الشهامة.
يتَّجه إلى زنزانة الحبس ،يقوده شرطي كان ينظر إليه بر ر
يبة.
َّ
تقدم إلى القضبان الحاجزز بقلب الواثق ،ومالم المتَّازن ،و اماة االعتاداد.

لم يظ ههر أسى؛ وال عبَّر عن أسف.
ر
ر
بهجة وانسجام فاه:
لقال
ببسمة جعلها تتسع لتغدو َ
 هلا اختبار الرجال يا جعفر ..األفكار الصاد ة في النفوس الواثقاة دي ٌانيلباي حاجاة
مفروو ومطلوب رغم ثقله .كان علي بن أباي طالاب ياردد وهاو ّ

أهل ااه وم اان يهتي ااه طلب ااا ألم اار "لق ااد حمل اات الجن اادل والحدي ااد فل اام َأر أثق اال م اان
الا َّادين ".وهااو بهاالا ال يقصااد الاادين المااادي بالعملااة النقديااة فحسااب باال الاادين
المعنوي اللي ال يعيره اآلخرون اهتماما وال ينظرون إليه على أنه رسالة.

يق ا أر السااجين فيااه لغااة الواثااق .يتهملااه كمااا لااو كااان حكيمااا واجااه منعطفااات

ارورها صوا بالَهااا .عااا َر ف ارسااخ
والت اوالات وتقلبااات الحياااز مثلمااا َخبها َار يسا َارها وسا َ
أمهات الفقر.
األلم مثلما اصطحب َّ
يجاااهر بابتسا ر
اامة ياادري السااجين أنااه يبغااي ماان خاللهااا كااب جماااح تيااار
الت ااوتر حدس ااه يس ااتبي أعما ااه .يض ااع كفَّ ااه بحن ا ٍّاو عل ااى كفّا اه القابض ااة عل ااى
القضبان المتوازية الفاصلة بينهما.
يقول:
علي بن أبي طالب هداية لك في أمرك .فهنت صواّياه اليوم تارددان
 اجعل َّولااه( :أيهااا الناااس ال تستوحش اوا فااي طريااق الهاادّ لقلااة أهلااه ،فا َّ
اين الناااس ااد
اجتمع اوا علااى مائا ر
ادز شاابعها صااير وجوعهااا طوياال .).عرفتااك يااا جعفاار شااابا
تحااب ماادينتك وتعشااق وطنااك سااالكا طريااق الهاادّ ،وعرفاات الناااس ال ها َّام لهاام

سوّ الشبع القصير .وهلا ليس لنبا يرتكبوناه عمادا صوانماا جهال يخوضاون فاي
رماله .شعبنا يحتاام إلاى الكثيار .لان ينقاله هاؤالل الساساة المترفاون بال العماال
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والفالحون والمثقفون هم األحق بقيادته.
بالجلَااد وأراه إنسااانا ينطااق ثقافااة ويتحااد
كالمااه أفعاام لااب السااجين جعفاار َ
كما لو كان ائدا.
ااال و ااد تفا ماات فااي لبااه مفااردات الشااكر ،وازدحماات عنااد طاارف لسااانه
حسرات أرادها كلمات تترجم له بهال تصوراته:
 -شاك ار لاك يااا أخاي ،بكالمااك هالا تمنحنااي دافاع الصاامود وتجعلناي اشااعر

أن الاادنيا لاان تقلااب؛ ومااا تخلااو ماان الرجااال االنقيااال أمثالااك ...أ ااول لااك صااد ا

أننا رمينا بهنفسنا في بحيرز الوهم ببنال وطن على طول امة أبنائاه المتطلعاين
ه
للبهال ،وكنا نتعفَّر بغب ه
وملحهاا ،لك َّان
اار أرضاه التاي أحببناهاا وأخلصانا لطينهاا
القادمين من براري المصال اللاتية والادهال النفعاي خادعوا الجمياع بالشاعارات
وكنااا نظرنااا إلاايهم علااى أنهاام رجااال صاانعتهم المحاان ليصاانعوا علااى صاافحات
ّ
التاااريخ مجااد الااوطن لكاانهم ساار وا األحااالم الخضاار واألماااني العلبااة واناادفعوا
يبنون لهم أمجادا على حساب شقال المسحو ين والمعلبين.
 نعم! ..الها واثقا  ،وأكمل ..ستريك األيام األكثر.تكاررت زياارز وارد السالمان ثاال م ّارات بال أن ياتم نقال جعفار ليانظم إلاى
خ اوام ورجاالتااه فااي المعتََقاال المتن ًقاال .للااك الاالي انتهااى بهاام إلااى سااجن مركااز

(الش ا ّاواكة) ف ااي جان ااب الك اارل م اان بغ ااداد حيا ا

وص االوه عصا ا ار ليج اادوا ش اارطة

المركااز مسااتَنفرين ،حاااملين أساالحة ف هها َام السااجنال بعااد أيااام أنهاام كااانوا علااى
ر
بعدائية فهم يخضعون كما
أهبة االستعداد لرميهم إن أبدوا عصيانا أو تصرفوا
عرفاوا بعاد سااعات لنظاام عرفاي أصادرته الحكوماة فاي  11ماايس مان عاامهم

اللي هم فيه  .1935أنزلوهم من السيارز المشبَّكة يتقَّدمهم الشيخ خوام .اادهم
أربعا ااة ما اان الشا اارطة الم ا ادججين بالسا ااالح إلا ااى ردها ااة سا ااجن اكتشا اافوه يعا ااُّ
بالمو وفين.
عمي عندنا! يا مرحبا ..يا مرحبا!
خوام ابن ّ
ّ -
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اوت جهااوري مرًحبااا بالشاايخ خاوام وسااط بهاات الشاارطة واناادها
انطلااق صا ٌ
تفرس الشيخ بصاحب الصوت فصاح مندهشا:
السجنالّ ..

اك إلااى
 محمااد صااال بحاار العلااوم! ..يااا شاااعر الجياااع ،مااا الاالي جااال با َهنا؟
اي .لق ااد
 ثورت ااك! ..ولوعاااة المس ااحو ين وتض ا ّاور المح اارومين نااادهت عل ا َّصرخت من هنا؛ من بغداد :أين حقّي؟ أريد أن َّ
نحق الحاق ال أن نتظااهر باه

ونتحد باسمه وهو بعيد عنا ..صرخت من هنا أوافقك الثورز ،يا شيخ.
تهلا َّال وجااه الشاايخ وراح فمااه يسااكب كلمااات الماادي متص افّحا هفعااال آبائااه

التاريخية وو وفهم المساتمر ماع المظلاومين ومجااهرتهم باال خشاية بضارورز أن

يتولى الحكم َمن هم أه ٌل له.
_ ستكون إلا شاعر الثورز.

 -ولم ال؟! طالما أنها تنادي بينصاف هلا الشعب المسحوق.

نهو السجنال من أماكنهم وهيئاتهم البائسة التي تظهرهم في أشد حااالت
اإلهمااال .و فاوا باهتمااام يتفرسااون بالقااادمين .تسااتقر نظ اراتهم علااى اوام الشاايخ
ودواخلهم يتعملق فيها سؤال :من يكون هالا الرجال الالي ال يبادو مظهاره مثيا ار
للشك وال نظراته نظرات َمن يؤتى بهام إلاى الساجن مجارمين؟َ ..مان هالا الالي
هيهتا ااه تشا ااير إلا ااى رصا ااانته؟ ..نظ ا ارات الدهشا ااة انتقلا اات إلا ااى با ااا ي السا ااجنال
المجلوبين.
((وجاادناهم يتحركااون مناادفعين يرتبااون المكااان ويعا ّادون مجلسااا حاااولوا أن
يكون الئقا بمقام القادمين .ال بحر العلوم يخاطبهم:
 ه االا ص ااوتكم ..ص ااوت المح اارومين! ه االا ض ااميركم ض اامير المس اارو ةحقا ااو هم .ما ااا جا ااال إلا ااى هنا ااا إال ألنا ااه نا اااهو الظلا اام وصا اااح با ااهعلى صا ااوته
بينصاف المقهورين.
تو ااف يمس ا ا بنظ ارتا ااه عي ااون الا االين ابا اادوا انتباهاااا شا ااديدا وبا اادوا كتالميا اال
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ينصتون باهتمام إلى أستالهم:
 -كان يمكن أن يكون وزي ار أو نائبا في البرلمان أو متصرفا فاي لاوال مان

ألوية البالد ،لكنه أبى نيل هكلا مراكز وعيناه تبص ارن المسحو ين كما هم في
سااحقهم ماان باال األت اراك والمسااتعمرين ..كااان يمكاان أن يتلقااى المااال ويجنااي
الم ارتااب لااه ولعشاايرته بمجاارد أن يضااع يااده بيااد القااافزين علااى ك ارسااي الساالطة

وسار يها .لكنه رج ٌل أصيل .و ف يطالب بحقوهكم ،بحقو نا جميعا ،منادياا أن
ومان ال هام لهام إال إشاباع نازواتهم وتوجياه
ال يهكل خيرات البالد أوالد الساسة َ
الم اركااز ألبنااائهم وأحفااادهم غياار عااابئين بنااا نحاان الاالين نتشااب

باااألرو وال

نحب غير العراق.

((انبثقات باواكير ألا ر
ق فااي عيااون الساجنال ،وطفحاات رسااائل اعتازاز بهاالا القااادم
وأتباعه .استقبلنا تعاطفهم معنا ،واهتماامهم بناا .ولام نانم تلاك الليلاة ساوّ علاى
غيااوم الترحاااب ،وأمطااار الااود أمطرونااا بهااا ماان س اامال أرواح نقيااة .حت ااى أن
األيام الخمسة التي صرفناها معهام فاي ردهاة الساجن مو اوفين بانتظاار إنجااز
اطال وطيب اون
إج ارالات محاكمتنااا كاناات أيامااا للحميميااة والااود أرنااا كاام هاام بسا ٌ
أبنااال شااعبنا :وكاام هاام مظلااومين ومتهمااين بقضااايا ال تاادنو ماان الجريمااة ولاايس
لها مساس بالفعل المشين سوّ ارتكاب الفقر وعي

الحرمان)).

()3

ر
َّ
اؤرل الماادن ،ومااا
ظلاات السااماوز كمدينااة نسا ّايا منسا ّايا فااي التاادوينات التااي تا ّ
التعرف عليها يوجد فاي دائارز الطاابو كتضااريس جغرافياة تحادد أالمااكن
يمكن ّ
والموا ا ااع عل ا ااى ش ا ااكل أر ا ااام وتس ا ااميات( :أم التل ا ااول والجالج ا ااة) و(الخن ا اااق)

و(القشلة) ،و(بساتان اليهاود) ،و(الخ ازعال) ،وأخارّ تادوينات ال نص ّاية محفاورز
في لاكررز جمعية تعتمد المنطاوق الشافاهي المتجسًاد علاى ألسانة الكباار .هالان
ك عن السماوز .لاللك كانات المديناة ماع بادايات القارن
المصد ارن هو كل ما تر َ
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العش ارين ال تتعا ّادّ سااو ار يااراه القااادم ماان بعيااد يحاايط بهياكاال بنائيااة متهالكااة

تتعدّ مساحة ه
أكبرها خمسين مت ار مربعا ،وال تجاد
كهنها أ نان دجام ال ّ
لبيوت ّ
غرفااة أو فنااال يمكاان أن تقيسااه بمقياااس بنااال يعكااس حياااز أناااس يعيشااون فااي
بحبوحة أو حتى في حياز اعتيادية ،بل بيوت شيدت كما لو كان يراد منهاا أن
تكااون مااآوي ألو ااات يساايرز ال غياار .وللناااس فااي للااك الحااق .فهاام ال يحيااون
سااوّ حياااز اجتماعيااة اركاادز ونظااام ا تصااادي بااائس علياال .فااال ارتباااط بماادن

التحضر وتصرف الزمن في الرفاهية ،وال بلدز تتَّصف
كبيرز لدول كبيرز تعي
ّ
اتهلك غنااي يهمااه العااي الرغيااد؛ باال مدينااة جاال ه
بااالغنى بنااال علااى مسا ر
عيشااها
ّ

يعتمد على ما يدخلها من سكان األرياف والبادو القاادمين مان البادياة الجنوبياة

للتسا ّاوق .ريفيااون يحيااون علااى سااحائب فقاار تاانقلهم ماان غا ٍّام آلخاار وماان كا ر
ادر
لك اادر ،وم اان مفاج ا ر
اهز ألخ اارّ ،وم اان تحس ا ر
اب لتحساااب .فه اام عل ااى موع ااد م ااع

الفيضااان الاالي يااهتي بااه الف ارات فااي ربيعيااات األع اوام فَيغا هارق الاازرع ،ويطااي
ه
ويهد البيوت ،وينفق المواشي وبللك يصنع الخسائر المادمرز وال
بهيبة المزارعّ ،
تعويضات ينتظرها المنكوبون من ر
دولة مركزها بعيد في االساتانة وحكومتهاا ال
ف ااي ب االل الحك اام والدول ااة

يهمه ااا س ااوّ أن تجم ااع الجباي ااات والضا ارائب لتع ااي
ّ
والجاه للا يبقى الريف في حالة ضيا رع دائم ويظل النااس َيحياون كماا ا فاي
ادو ي ااهتون م اان البا اراري
مه ااب ري اااح عاتي ااة ت اازورهم زي ااارز المواس اام الماحق ااة ..ب ا ٌ
القص ّاية تحملهام هجماال ينوخاون بهاا فاي َمناخ راة أع َّادت لهاله المخلو اات داخال
المدين ااة ريب ااا م اان الس ااوق .ي ااهتون بوج ااوره ممصوص ااة لفحه ااا هجي اار الص ااحرال

وشعااثت لحااهم .يجيئاون
وصفّرها سول التغلياة ،وبعثارت ساموم الاري شاوارَبهم َّ
بمص ه
طما َار الخمااار األساود وجااوههن ولاام يسام سااوّ لعيااونهن
ااحبة نسااال لهام َ

تخصص اات باحتياج اااتهم الشخص ااية:
ب ااالنظر .الرج ااال يتوجه ااون إل ااى دك اااكين
ّ
تبا ااغ ،وشا اااي ،وسا ااكر ،وعطا ااور هنديا ااة ،وزيا اات زيتا ااون يا اادعكون با ااه شا ااعورهم
المعمولة جدائل يفخرون بيطالتها مثلما ينهمكون في شرال خيام مصانوعة مان
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الوبر األسود و ه
القرب الكتانية منها للشرب اآلدمي والمطاطية منها لجلب المال
من اآلبار أو الغدران المنتشرز في البوادي للطهي وروال الماشية فيماا تتحارك
النسال والجاات الساوق ليانعمن بخثارز ظلّاه وهاوال فيئاه الباارد .تهخالهن الخطاى
عائمااات علااى خفقا هاة جناااح فضااول مااا تعرضااه الاادكاكين ماان بضااائع غريبااة
علاايهن معظمهااا لاام يشااهدنها أباادا للااك أنهاان ال ياادركن المدينااة إال حلمااا فحياااز
االم
الكثير منهن تبدأ في الصحرال وتنتهي في الصحرال؛ وما ورال الصحرال ع ٌ
مبهم يسمعن به ولم يشاهدنه .يتاوجهن إلاى ساوق الصافّارين علاى هادي أسائلة

غبن أن يساهلنه لساماع نبارز
ينثرنها كل خطاوز أو خطاوتين علاى مساامع َمان يار َ
ه
اعن فااي دروب المدينااة وأز تهااا.
كالمااه وماان أجاال أال تهخاالهن أ اادام التيااه فيضا َ
فااي سااوق الصافّارين يلجا َان ساايمفونيةَ المطااارق والمااداخن المعدنيااة وتااداهمهن
ظا ااي والمعروضا ااات النحاسا ااية والبقايا ااا العتيقا ااة المهملا ااة
روائ ا ا النحا اااس المتل ّ
المرمية في بطون الدكاكين تنتظر زمنا يعيدها عبر مراحل الصهر والتالويب

َّ
اتطلعن عل ااى م ااا تحتاج ااه
والتص اانيع إل ااى واجه ااات تلف اات االهتم ااام واالنتب اااه .ي ا
لائق اااتهن م اان أدوات الط اابخ والتع ا ّارف عل ااى م ااا يعرض ااه الصا افّارون م اان أو ر
ان
و اادور وص اواني وجفاااجير ومالعااق وأباااريق ومساااخن نحاسااية ومر ّشاااز هعطاار

وشمعدانات وكفوف مشرعة تتوسطها عين الحاسد مفتوحة علاى ساعتها لتبياان

َّ
أن هله العين ثقبت يد النبي للا تبقى هله الكف التي دائما ما يروم بيعها من

شيئيات غرف البيوت تدعوك حين تنظر إليهاا إلاى أن تاردد " :ال أعاول بارب
الفلااق ماان شاار مااا خلااق ،وماان شاار غاسااق إلا و ااب ،وماان شاار النفاثااات فااي

تفحصااا لكااف
دوامااات النظاار والتيااه ّ
العقااد ،وماان شاار حاسااد إلا حسااد" .يعشاان ّ
فتطوعهاا وتصاانع
الصافّار وهاي تنهااال بمطر اة حديديااة علاى الشارائ المعدنيااة ّ

محمار كهناه برياق أفاول الشامس فاي أفاق
منها واحدز مان شايئيات تلتماع ببرياق َّ
الصاحرال حاين يبصارنه كا َّال ياوم مان أماام خيا َّ
اامهن فيظانن الشامس تبكاي بكااال

دمويااا ؛ حتااى إلا انتهااين ماان للااك دخلاان علااى مااا َّ
منااين الاانفس بااه ومااا ساامعن
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ممن سبقهن في المجيل إلى المدينة من صويحباتهن البادويات ،وبالالات إلاى
هااله أالماااكن المليئااة بالسااحر واإلدهااا  .ياانعطفن يسااا ار للو ااوف أمااام دكااان
غري ااب مثيا اار تس ااي فيا ااه عتما ااة مغلّفاااة بهس ا ار رار وأحا اااجي مبعا ا

أسا اائلة يلفّها ااا

الغمااوو .دكااان موبااول بعطااور فوضااوية كهنهااا فااي شااجار دائاام مااع الصاامت
اللي يشيع في جوفه كي تخارم منتفضاة لتترجَّال فاي انعطاف هاة الادرب ثام تهابط

ثاال َ درجا ر
اات لتتغلغاال فااي السااوق الكبياار مطيحااة بصااحو المتسااو ين الجااائبين
أرضايته بحثاا عان حاجا راة حضاروا ألجال ابتياعهاا أو ما ّاروا مجارد م ر
ارور عااابر.
ختزناات شااتى النباتااات العشاابية فااي جاوار ه
دكااان أ ه
يره الخشاابية المصاافوفة طوابااق
تبتدّل من مستوّ العارضة الخشبية فاصلة البائع عن المشترين صعودا إلى
السااقف الاالي يسااتعين هاالا البااائع ببرمياال متوسااط الحجاام العتالئااه وصاوال إلااى

أعلى صف من الجوارير .أعشاب تطيب لها النفس عالجاا أو تحليقاا .سايقفن

محم ااالت بالفض ااول ي ااتطل َّ
عن إل ااى حلق ااات برونزي ااة متدلي ااة م اان وس ااط جا اوارير
ّ
مهمتها ااا سا ااحب الجا ااارور بيصا اابع رجا اال أربعينا ااي يشا اااهدنه أآلن ،ها ااو خبيا اار
األعشاب وبائع األدوية العشبية الجافة المجلوبة مان مناشاىل متفاوتاة بعضاها

محليااة صا ًدرت إليااه ماان شاامال العاراق بجبالااه الهائلااة وغاباتااه الداكنااة ،أو ماان
جنوبااه حيا

البصاررز وأ صاااها (الفاااو) و(رأس البيشااة) ،وأخاارّ مسااتوردز ماان

دول مجا اااورز ،تركيا ااا صواي ا اران والشا ااام والا اايمن ،أو بعيا اادز نائيا ااة :الهنا ااد والصا ااين
العاجاة باألشاجار
وألربيجان وتركمانستان شر ا .ومن غابات أفريقياا وساواحلها
ّ
الضاجة بمختلف النباتات والورود والبلور العجيبة في
المتوحشة غربا و ّ
الكثيفة َ
تهثيرها العطري أو الدوائي .يسهلنه عان محتوياات الجاوارير فضاوال عبار ساؤال
عان ما ر
اادز لان أنهاان َنساين اسا َامها ،فياروح باادافع برياق عيااونهن الالي شااعر أنااه
اق
يخترق صدره وصوال إلاى القلاب فيعاوم هنااك مرفرفاا فاي سامائه الهادئاة .بري َ
فن ال غياار فصااار يشااير علااى كاال جااارور؛ يمااد
َّ
فس اره ألا َ
ائن يتعاار َ
اق فتيااات جا َ
ساابابة كفّااه األيماان يسااحب الحلقااة البرونزيااة فيتجاااوب الجااارور ويتناااول حفنااة

211

من بلور يفرشها علاى كفّاه المصاطبغة بصابغات أحادثها فعال خلط ر
اات لادهون
ومعاااجين وص اوابين وأعشاااب ماان أجاال اسااتخرام دوال بنااال علااى " روشاايته "
بعا

بهااا إليااه المياار از حساان طبيااب المديناة الوحيااد بيااد ماريو سااحقه الماارو

فعللّه .ومن جارور آخر يتناول خلطة أعشاب ال أن اسامها ورد لساان الثاور
مااع ورد البنفشااة الكيالنااي والزعتاار والصااخبر ،تعطااى للمحمااومين بتااهثير الباارد
القااارم .وماان ثالا

يسااتخرم باالور الك ارفس ،وماان ال اربااع باالور الرشاااد ،وماان

الخامس بلور اللرز الصفرال ،ومن الساادس بالور الالرز البيضاال ،ومان الساابع
باالور القرنااابيط ،وماان الثااامن باالور الخااس ،وماان التاسااع باالور العاادس ،وماان
العاشاار باالور المااا  .ثاام تنتقاال الكااف إلااى الطااابق األعلااى فيسااتخرم ماان أول
جارور بلور الخروع ،ومن الثاني بلور عباد الشامس ،ومان ثالا

الحباة
بالور ّ

الناوار ،تلاك الاورود التاي تشايع
السودال ،ومن رابع فاحت رائحةٌ عرفنهاا رائحاة ّ
زخااة مطاار فينتشار فااي الفضااال ضااوعها .وعناادما تهكلااه
فاي الصااحرال بعااد كاال ّ
اوم يشااعلون ني ارانهم ويكااون البعاار لاك و ااودا بعااد
الجمااال يكااون بعرهااا شا ّ
اليا يا َ

يباسه.

وعل ااى إيق اااع فض ااولهن ت ااروح عي ا َّ
اونهن تتعا ارف عل ااى المحتوي ااات نظا ا ار أو

تساااؤال ثاام تحااط عنااد اوارير زجاجيااة بعضااها ّبنااي اللااون وبعااو أخاار ش افّاف
حااوت س اوائ َل ااال عنهااا الرجاال األربعينااي المهسااور ببريااق عيااونهن أنهااا لعماال
العطور المفضلة لدّ الناس أو مزم الزيوت التاي تادخل فاي انسايابية الشاعر،

فهله القارورز تحوي زيت السمسم ،وهله زيت الزيتون ،وهله زيات البصال .هناا

الحيااة ،وهااله فيهااا زياات
زياات الخااروع ،وهنااا زياات الحبااة السااودال ،وهنااا زياات ّ
الطيااار الاالي ينبغااي أن ياادهن مااع زياات
البااابنُّ ،وهااله القااارورز فيهااا العطاار ّ

الزيتااون ليحااتفظ بااه الشااعر طااويال .تسااتثير َّ
اتعن منااه
هن آخاار عبااارز يقولهااا فيبا َ
اتدرن ليادخلن
كمية وضعها في عبوز زجاجية كان سائلها بلون الزعفران ،ثم يس َ
الساوق الكبيار عائادات إلااى حيا

الرجاال المنتظارين عنااد باائعي التباغ والسا ّكر
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أو ريبا من الجمال في المناخة.
بين الريفيين القادمين من راهم والبدو التااركين الصاحرال ،وساكان المديناة

الغالب عليهم الفقر كانت عجلة السوق اال تصادية تدور وتدور ..تادور بابطل
فتطمر الطموحات وتقضي على التطلعات ،وشاجاعٌ َمان م َّازق جادار األعاراف
وانتهك الفقر وخرم إلى حلبة المدن البعيدز يصاارع الحيااز وياهتي بماا ال تعرفاه
المدينااة ماان وسااائل حض ارية تفاات عيااون ال ار اادين علااى وسااادز اليااهس .ويااوم

اس ااتحد

س ااجن نقا ارز الس االمان ف ااي الص ااحرال وص ااارت الس ااماوز محط ااة لنق اال

السااجنال إلااى للااك الضااياع الطااامر والوجااود المنسااي أو حضااور لويهاام صااد
الزيااارز اااطعين  160كاام ماان الرمااال واألخاديااد والمجاهياال ماان السااماوز إلااى
مطبات الرمال سرت ساحابة
النقرز محمولين بعربات الفورد القادرز على تجاوز ّ
انتعا أخلت تمطر تحسنا ،ففتهحت في المدينة المطاعم واساتحدثت الفناادق.
ساااعد فااي للااك زيااادز الغربااال القااادمين ألعما ر
تخصااهم أو الاالين ترمااي بهاام
اال
ّ

الحكومااة مااوظفين معااا بين ماان رؤسااائهم ماان ما ر
أن كااان الغريااب
ادن بعياادز بعااد ْ
اوين استقبال
الداخل إلى المدينة يحل ضيفا على الجميع في بيوت تستحيل دو َ
مرًحبا ااة .فاسا ا َّ
اببات هح ا اراك
اتحق َ ت بفعا اال ها االه التغيي ا ارات التا ااي تعا ااد ما اان مسا ا ّ
اال تصاااد اساام مدينااة ،ونقاال المااارز فيهااا أو القاااطنين ألجاال العماال اساامها .ولاام
يعااد اآلخاارون حااين تقااول لهاام أنااا ماان السااماوز يسااهلونك مستفسارين أياان تقااع ؟
في الشمال أم في الجنوب؟! ..في الشرق أم في الغرب؟
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أن تسا َّ
زكيااة عاان
الل إلااى العقاال هاارم الصااباح ،وما اررز الفعاال ،وحكايااة ّ
بعااد ْ
اوم يلول راة مربكاة اساتحالت
الشاب الدخيل ولكريات الماضي البعيد نام جعفر ن َ

كاوابيس وتقلّبااات دفعتااه إلااى النهااوو بال و تااه المعهااود الاالي يصاارفه كعادتااه

يوميا.
ّ

الحقااا بطلا ه
زكيااة َمعرفااة مااا يجااري فااي المدينااة ،وهاال مااا ازل اات
اب ّ
خاارم م َ
الش اارطة ومعه اام الن ااا مون الموت ااورون يجوب ااون األحي ااال واألز ااة الت ااي س االكها

أن تطالهم أيدي الشرطة ،ورجته معرفة ما يدور بالسوق وما هو
الفارون دون ْ
ّ
ه
رد فع اال الن اااس هن اااك؛ لك ااهن دخ ااول الش اااب بي ااتهم أح ااد زلا ازاال ف ااي داخله ااا
وتوجه عتبا له على ه
تركه البيت وهروبه.
فجعلت تبدي لقا عليه ّ

و
لم يكن الز اق خاليا رغام شايوع الصامت فاي المكاان؛ فقاد أبص َار المف َّاو َ
يجلااس علااى تخاات جاايل بااه ماان مقهااى فااي السااوق ه
ووضااع فااي فاام الز اااق فااي

زاويااة انح ارفااه لز اااق آخاار ليكااون بمقاادور الش ارطي الجااالس مشاااهدز حركااة مااا

يح ااد ف ااي الز ااا ين صوالق ااال الق اابو عل ااى َم اان يش ااتبه ب ااه ويحس اابه م اان غي اار
سااكانهما اعتمااادا علااى دلياال وضااع ليوشااي بالمتسااللين الخااارجين عاان ال ا ًدين.
يد أن يكون سببا للفتك ببعو من الشاباب
هكلا ح هسمت اإلشاعة ..وهلا ما أر َ
ر
عائالت تحيا تحت طائلة السحق والقهر.
المنحدرين من

يدخل السوق من فم الز اق اللي تواجهه الدكاكين ويختر ه المارز.

الساعة الرابعاة عصا ار أ ارب إلاى سااعة ظهيارز .للاك َّ
لماا يازل
أن الصايف ّ
ينشر أشرعة ح اررته ،وسخونة ال يمكن تالفيها إال في الشهر التاسع ونحن ماا
زلنااا فااي الشااهر الثااامن ماان العااام  .1959ال ادكاكين تفاات أفواههااا بمحتويا ر
اات
تخاطب المارز.

دكاااكين لعطااارز تتقاادمها مصاااطب تفصاالها عاان جااوف الاادكان ه
وضااعت
عليه ااا ف ااف كحاوي ااات تص اانع بفع اال أي ا ر
ااد م اااهرز م اان عي اادان ص ااب األها اوار
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رز بهنواعه العنبر واألحمر والحويزاوي ،وحاويات أخارّ تعارو محاا
تعرو ّا

وشااعي ار ولرز بيض ااال وب االور دخاان أص اافر الم ااع ،وفااي ال ااداخل تتا اراكم أكي اااس

حتمل أن تشترّ جميعا في أية لحظاة ياهتي فيهاا تااجر
خي كخزين بضاعة ي َ
مسااافر صااباحا ليحملهااا بعااد الظهاار بضاااعة مشاات ارت ودكاااكين تفاارغ و لااوب
أصحابها تطفو على غيمة سعادز البيع سريعا والرب وفي ار.

دكاكين عطارز صفَّت علب زيوت نباتية وحيوانية تدخل في الطابخ ،وعلاى

الرفوف انتشرت لفائف الشموع وأسالك تنظيف الصحون ،وزجاجاات الفاوانيس
والكا ااازات ،وعلا ااب زجاجيا ااة حا ااوت عصا ااائر البرتقا ااال وأخا اارّ عصا ااير العنا ااب
األسااود ،و ناااني (مااال الغريااب) تعطااى منهااا مالعااق صااغيرز للرضاايع تخلصااا
ماان ألاام غااازات يسااببها لااه حليااب الرضاااعة ،وس ا ّكر بااهنواع مختلفااة :مكعبااة

وبلّوري ااة و ناديااال مخروطياااة ص االبة ملفوفاااة ب ااور ر
ق ازرق ي ًمي ااز جاااودزَ الش ااركة
المصًنعة لات العالمة التي تحمل فنا ار متعالياا يبا رأساه لو النوافال المربعاة
نو ار بمثابة شعاع ينشر خيوطا صفرال إلى البعيد وسط لاون أزرق يمثال سامال
مطلقة.
أصحاب الدكاكين بين منهماك فاي تلبياة طلاب تقادم باه متساوق وآخار
رأّ
َ
يجلس على محفّاة انتظاار .وجاوم ال يمكان إخفاال مخالباه مان َسامات الوجاوه.

والخشااية ماان القااادم هاااجس يااومي لاايس ماان اليساار أن يمااوت أو يتالشااى .ااد

يختفااي أليااام لكنااه يعاااود الظهااور ألسااابيع .المدينااة وسااط هاادير ل اق مسااتديم
تااهتي عاادواه ماان لااق أعظاام يسااود ماادن الاابالد جميعااا ..صااحي أن حكومااة
وطني ااة جمهوري ااة ج ااالت عل ااى أعق اااب س ااقوط حكوم ااة مش اابوهة ملكي ااة إال َّ
أن

المو ااف ال ي ااؤتمن ،والصا اراعات ف ااي مجتم ااع أ اارب إل ااى الب ااداوز ال تبااادو أن
اموس ااها يف اارز مف ااردات للس ااماحة واالنفت اااح .فقب اال أي ااام حص االت مج ااازر ف ااي

الموصل ،و بلها فاي كركاوك ،واألحازاب تتصاارع لايس علاى فك رار تساتوعبه بال
علااى كراهيا راة بشااكل إف ا ارزات رعويااة تقاار بااالغزو منهجااا ،وبانتهاااك الحرمااات
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فااو از ..إف ا ارزات لغ از هارز ه
يحهااا َغاادت متج ا ًلرز فااي النفااوس .كاال يااوم يتناااهى إلااى
المس ااامع انتهاك ااات إنس ااانية ! حت ااى َّ
لتمن ااى غالبي ااة الن اااس الع ااودز إل ااى العه ااد
ااكم نقااي أحااب الااوطن والشااعب غياار أنااه يخطااو
الملكااي رغاام أن البلااد يقااوده حا ٌ
على أرو تخفي تحتها وعليهاا مارالات ال تنتهاي .هالا ماا تقاره األفاواه الهاتفاة
ه
بحبهااا للااوطن ،وتضاامره النفااوس التائقااة إلااى اسااتقرار مسااتديم .وجعفاار
صااد ا ّ

يس ااير ف ااي خثا ارهز ف اايل السا اوق أس ااتطاع توص اايف المو ااف بهن ااه رغ اام اله اادول
الحاصا اال اللحظا ااة إال أنا ااه ها اادول يشا ااي بعواصا ااف ادما ااة .صوالا جا ااال تحا اارك

الحكومااة اليااوم لتضاارب هاالا وتو ااف لاك فااان فعلهااا ال يعاادو مس ا ّكنا لماارو

مردهاا الجهال فاي
خطير اسمه الكراهية .كراهية تسببها جرثومة ضاغينة دفيناة ّ
إدراك آلية العمل الحزبي التنظيمي المجاهرز بحرية األحزاب فاي التعبيار عان

رأيها بالطرق السلمية ال باليد البدوية.

يسااحب المازالم ويرفااع "الكبنااك" .يضااغط علااى زر إشااعال الكهربااال فياادخل

الاادكان ويجلااس علااى كرسا ّايه المعهااود .يااده تتجااه إلااى الماالياع فتعلمااه إلاعااة
بغداد بزيارز يقوم بها الزعيم عبد الكريم اسم إلى (مديناة الثاورز) .المديناة التاي
ال وص ارائف إلااى بيا ر
َّ
اوت تطاال علااى
فحولهااا ماان أك او ر
وجااه رعايتَااه الخاصااة لهااا َّ

شوارع منسَّقة هندسيا؛ أناسها ألول مرز يشعرون بهويتهم اإلنسانية .يدخل إلاى
محاال هخبااازز فياارّ صااورته كبيارز مزججااة مكتااوب تحتهااا "فخامااة الاازعيم األوحااد
عبااد الك اريم اساام" بينمااا يلفاات انتباهااه صااغر حجاام عجينااة ستسااتحيل اارم
رغيااف بعااد لياال .يسااهل الخب اااز "هاال تحبن ااي؟"؛ فيجيبااه الب ااائس" :وكي ااف ال،
ات ه
ادت لنااا الك ارمااة! .".لحظتهااا يضااحك الاازعيم ضااحكة مبتااورز ،ويقااول:
أعا َ
وأنا َ

َّ
وكباار
ات تحبنااي حقّااا فص ا ًغر الصااورز (ويشااير إلااى صااورته
المزججااة) ّ
"إلا كنا َ
حجم العجينة ..".يدير مؤشار المالياع علاى صاوت العارب مان القااهرز فيسامع
امجهااا موجهااة ضااد الاازعيم مطالبااة شااعب العاراق بالعماال علااى اإلطاحااة بااه.
بر َ
وينتقل إلى إلاعة لندن فتشير نشرتها اإلخبارية إلى ّنياة أمريكاا صاناعة نبلاة
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هيدروجينيا ااة تا االيب الما اادن وتمحا ااو الجغرافيا ااة كا ا ٍّ
ارد علا ااى محا اااوالت الا ااروس
المحمومة في إنتام اكبر عدد من القنابل اللرية.
تماار ماان ه
أمامااه دوري اةٌ راجلااة لشاارطيين يحمااالن اله ا اروات وفااي حزاميهمااا

ابضات األيدي (كلبجاات) وهماا فاي حالاة اساتعداد لتلقاي خبار ياهتي باه أحاد

ٍّ
متخف ينبغاي إلقاال القابو علياه أو لحاجاة ضاابط
الموتورين ليوشي بشيوعي
إل ااى م ااال يطع اام جيوب ااه الجائع ااة .ل اام يك اان ض ااباط األم اان والمفوض ااون وحت ااى

الشاارطة يغاايظهم َنفَااس الشاايوعية ،وال تحسس اوا نظ ارات الشاايوعيين ،لكا َّان خم ارز

يترعااون بطااونهم بهااا لاايال س اوال فااي نااادي المااوظفين أو فااي عتمااات بيااوتهم؛
و ما ار يلعبونه على طاوالت النادي أو فاي غارف ضايوف بياوت رواد صاحاب
تتطلَّب استالب المال ،ألن المال على هاتيك الصخرتين – الخمارز والقماار –

ال َّ
يعوو ..كيف؟ ...يجلاس ضاابط األمان بمالبساه المدنياة أو ضاابط
بد أن َّ
الش اارطة ببدلت ااه الرس اامية والص ااداع ينق اار أرس ااه جا ارال " َع اارق " الليل ااة الفائت ااة
وانزعام من خسارز في ور ه
ق القمار .ينده على الشرطي في لم اإلدارز .يطلاب

مناه ملفاات الشايوعيين أو َمان علايهم شابهات سياساية ..يقلّاب الملفاات ..يعازل
ارطيه المنتصااب عنااد باااب مكتبااه ،يااهمره
ثااال أو أربااع منهااا ..ينااده علااى شا ّ
مماان
بتبليااغ شاارطة متابعااة الاادعاوّ بيلقااال القاابو علااى فااالن ،وفااالن ،وفااالن ّ

يعرف الضابط المهزوم في القمار أو المسلوب من فتاز الخمر أن ّلديهم درز
إفراغ الجيوب..
يتحرك الشرطة..

الشرطة يتحركون..

يسحبون األول من دكانه ،واآلخر من مقهى يجلاس علاى احاد تخوتهاا ماع
صحب له يتداولون األحادي  ،وثالا

يحاد

ماروره فاي الساوق .يؤخال الثالثاة

م اان أم ااام األنظ ااار ،ويس ااا ون ليودعا اوا ف ااي نظ ااارز الس ااجن ..يعلمه اام الش اارطي
المنتصب عند باب الضابط أن بر ياة مساتعجلة جاالت مان مديرياة األمان فاي
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العاص اامة ت ااهمر باعتق ااالهم ونقله اام إل ااى س ااجن الحلّ ااة أو الك ااوت أو حت ااى نقا ارز

السا االمان بسا اابب نشا اااطهم السياسا ااي الخطيا اار المعا ااادي للدولا ااة ...المو وفا ااون

يقس اامون أن ال نش اااط ل ااديهم .يس ااهلهم"" :أتقول ااون الص اادق؟ ..إلا ك ااان األم اار
كااللك سااهكلم الضااابط علّااه يتجاهاال أماار البر يااة ويطلااق س اراحكم .." .لاام يكااد

ارطي ظنااوه
الثالثااة يعلنااون الفاارح ،ويساااورهم األماال ،ويشاايدون بحساان فعاال شا ٍّ
حركوا أيديكم)؛ مصطل يفك شفرز المعرفة لدّ المساتمع
مالكا رشقهم بعبارز ( ّ
فيفهم أن عليه أن يقادم الماال رشاوز مغلَّفاة بمناديل الفكاهاة .فيفارغ الالين خلاف
القضبان جيوبهم ..يستلمها الشرطي..
الشرطي يستلمها..
طياب
ويتحرك على إيقاع وعد ينثره على مسمعهم " :سهكلم الضابط ،فهاو ّ

القلب ،رحيم ،دائم التعاطف مع السياسيين ،ولكن يابغو الساار ين والشاقاوات
والقتلااة والمشاابوهين وآكلااي أم اوال الناااس بغياار حااق .يقااول عاانكم وعاان أمثااالكم

بس ااطال أبري ااال ال يس ااتحقون االض ااطهاد ..." .غ ااب لحظ ااات يب اازغ م اان عم ااق
غرفااة الضااابط ،ارسااما ابتسااامة ود وكااالم ماان مثاال " :خااالم انتهاات! " أو "
ميااه ..كلمااة واحاادز
مياهّ ،
أنااتم محظوظااون! " أو " الضااابط اليااوم بم ازام منفاات ّ
وأ نعته ببرالتكم  .." .يق أر صحيفة عدم التصديق في وجوهههم أو يمسك غياوم
الدهش ااة ف ااي فض ااال عي ااونهم ،فيف ااوه " :ص ا ّاد وني ي ااا أخ ااوتي ،س اايمزق بر ي ااات
هيا ااا ." .و با اال أن يا اادفع بالمفتا اااح فا ااي فا اال البا اااب الحديا اادي لي
اعتقا ااالكمّ ..

القضاابان الطوليااة العموديااة ،يطلااق مفااردات التحااليرّ " :إياااكم صوافشااال موضااوع
منااي الضااابط
خاادمتي لكاام ،أو التحااد عاان إكراميااة أهااديتموها لااي ..سااينتقم ّ
الطيااب الشاريف النزيااه ..سااهتحطم وتنهااار عااائلتي! " ..يسااحب الباااب انفتاحااا،

أنفسهم أح ار ار طلقال ...وهنااك فاي الغرفاة ،ورال المكتاب السااجي
ويجد الثالثة َ
تتحرك أنامل الضابط تعد نقودا أفرغتها الجيوب.
صاورز الشاارطيين والكلبجاات تهتااز فاي حزاميهمااا تعياد جعفاار حسان درجااال
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إلاى رهباة الحكوماة؛ إلاى الحقاوق المهاادورز؛ إلاى المعانااز المتجسًادز جابال علااى
صاادور التعسااال لتضاايق علاايهم أنفاااس الهنااال ،إلااى الهاام اليااومي الاالي يعيشااه

اإلنسان الجنوبي حي الكد والكمد كتبا عليه ،وأجبهَر على الصمت والخنوع.
((ك ااان فن ااال المحكم ااة ال االي وج اادنا أنفس اانا نس اااق إليه ااا معتما اا .ينتص ااب
ر
منضدز مستطيلة داكنة مرتديا وشاحا اسود  /يماثله في الملابس
الحاكم ورال
الاارجالن الجالسااان علااى جانبيااه .فااو هم علااى الجاادار ارتفعاات صااورزٌ مز َّ
جج اة

ه
دوّ مان
للملك غازي بوجهه الوديع الشاحب وبدلته الكاكياة المتواضاعة .فجاهز ّ
خلفنااا صااوت ارتفااع جهوريااا وصااارخا يعلاان " :محكما ااة! " ..نقااف فااي فاام
اب
االتهام ،وخلفنا شرطيان .على يساارنا منضادز تشابه منضادز الحااكم انتص َ
خلفهااا رجا ٌل يرتاادي وشاااحا اسااود كالاالي يرتديااه الحاااكم ويضااع شاريطا أخضاار
عل ااى ص اادره يمت ااد م اان أعل ااى الكت ااف األيس اار هبوط ااا تح اات ل ارع ااه األيم اان .

من ااا؛ أشا اااروا عليناااا أن نكا ااون ه ااادئين ال أن ننفعا اال عنا اادما
محامون ااا ا ترب ا اوا ّ
يتحا ااد لو الش ا اريط األخضا اار " أنا ااه لسا ااان االدعا ااال العا ااام " ا ااال احا اادهم "
س اايطالب ب ااينزال أ ص ااى وأ س ااى العقوب ااات بحقك اام ،وس اايتهمكم بخيان ااة ال ااوطن
والعماال علااى إحاادا عصاايان يحفّااز علااى انقااالب يطااي بالحكومااة .ال تنفعلاوا
لكالمااه ،وال تقاااطعوه .." .تلااك اللحظااة وددت لااو أنااي أمسااك فرشاااتي وأمااامي
ماشا ااة الرسا اام .لا ااو َّ
أن بيا اادي لما ااا وور ا ااة  -علا ااى األ ا اال  -لقلا اات للقلا ااب
التجنااي .ازرع فااي جبهااة
ودون بالصاورز هاالا
عسا هاف َ
ّ
المنقاابو ارساام بانو ارمااا َ
كّ ،
الور ااة تا ار َ أما راة لاام تعاارف يومااا أنهااا ركباات ساافينة التجلّااي مبحارز فااي عاارو

فضااال المسا ّارز .وال هااي رفلاات علااى خمائاال الهنااال ..فقااط ظلاام ،و ساار ،ولل،
وتقهقر ،وانحطاط ،وحكام ال تعرف الرحمة ،وحق ال وجاود لاه وال أثار ..لقلات
اكتاب أن تاريخنااا وصامة عاار ساودال علااى جباين األرو ..وددت لااو رساامت
اللوحة المجسًدز لوجودنا؛ حتما ستقتصر على اللون األسود والرمادي.

ردد الحاااكم أساامالنا واحاادا بعااد اآلخاار مبتاادئا بالشاايخ خ اوام " :أناات م اتَّهم
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بالخيانااة والعماال علااى إسااقاط الحكومااة ،وأعلناات عصاايان وحرضاات العشااائر
عمت السماوز ومعها الرميثاة .بيتاك
لالنضمام إليك ..نظمت تظاهرات مسلحة ّ
وبيااوت المتهمااين معااك جعلتموهااا مخااابىل لألساالحة الممنااوع تااداولها ..كاناات
لاديكم خطاطٌ للهجاوم علااى المخاافر وم اركاز الحكومااة فاي اال ضاية والناواحي..

هل أنت بعد كال هالا باريل أم تعتارف بماا سامعت؟ " ..الغرياب أن الحااكم لام

يشار إلااى توجهاات الحكومااة فاي منااع الشااعائر الدينياة ،باال جعال أساائلته مركازز
على العصيان وحيازز األسلحة والتحريو اللي يتوجه لاطاحة بالدولاة وهالا

بحد لاته جريمة ال تغتفر)).

اوت يلعلااع ماان عم ا ه
َّ
وتتوجااه األنظااار
ق السااوق فتش ارئب األعناااق
يااهتي صا ٌ
متطلعة إلى من ينتهك حرمة الصفال في ه
مثل هكلا و ت عادز ما يشهد حركة
َ
ادّ حرك ااة س اااعات العص اار .يخ اارم ح ااام
ا
ت
تب
أن
ال
ا
ب
ايع
ا
ش
م
ادول
ض ااعيفة وه ا
ْ
فضالة بائع المفروشات القطنية مان أغطي راة ولحاف ووساائد منادفعا مان عماق
دكانه الغارق في عتمة ال يصله ضول سوّ القادم من ك ّاوز فاي الساقف تسام
باادخول ش اريط يشاايع فااي المكااان فيماان بقعااة يسااتغلها لنا ه
ادف وسااادز أو خياطااة
جبااار س اري
لحاااف تاركااا الجاارلان تسااوح بااين باااالت القطاان واللفااائف .ويتاارك ّ
ماكناةَ الخياطااة ناهضااا ليسااتطلع مصاادر الصااوت كفضا ر
اول اعتاااد عليااه ليكااون
َ
ح اادي جلس ااال يصا ارفون الو اات مع ااه ف ااي د ّكان ااه ويس ااتهنس بوج ااودهم بينم ااا
ينهو سيد رحيم بائع الخضروات ،يعبر هفاف بضاعتهه ليبادر باالستفهام:
 ها! ما اللي يجري ،يا دروياوت يقاارب إلااى صا ر
بصا ر
اوت نسااائي ،وتعبياار ياانم عاان عماال بطااولي مزحااوم
بدافع تشفّي ،يصي :
دباااغ الجلااود .ظهاار هاالا الخنفسااال
 الشاارطة ألقاات القاابو علااى سااالمّ ،شيوعيا خطي ار كان واجبه يوم أمس حماية ه
جحرهم الوسخ.
وبلسان التشفي راح يزيد:
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َّ
ً
اور شااايه لمارات
الحماال الوديااع ّ
وكنااا نتعطااف عليااه وناادفع أجا َ
 كااان يمثاال َومارات نحاان فااي حزبنااا الااديمقراطي ،ولاام نا ه
ادر أنااه ماان هاؤالل االزبااال العاليااة،
الشيوعيين.

يصمت ليال بل أن ينطلق صارخا:
ه
للحكومة با ٌل حتى يقع وارد السلمان في شباكها.
 ال يهدأأحاد

صاعقة فاي رأس جعفار ،فانهو

ورود اسم وارد على لسان درويا
كمن ص هدم من انفجار َّ
هز كيانه ..اندفع خارم الدكان يهتف حانقا:

 كيااف تتجا أر علااى ترديااد اساام وارد؟ هاال ترياادون أن تخلطاوا الاادم بالمااال؟حرض ااك عل ااى جل ااب اس اام وارد م ااع أس اامال تبغ ااي
ات ااق اهلل ،ي ااا درويا ا ! َم اان َّ
اتهامها زو ار.
َ
جعفر بنظررز استنكار تنتهي بخشية من شجاعته في الو وف بوجهه:
حدم
َ
 ليس أنا اللي يقول ،بل الناس يا أبا جميل؟ َمن همن الناس الهاا ..لام اسامعها إال مان فماك؟ لماالا تادخل النااس فاير
أمر لم يقولوه؟
عاااد حااام فضااالة إلااى عمااق دكانااه ليكماال ندافااة وسااادز كااان عاال وشااك

االنتها ااال منها ااا ،ورجا ااع جبا ااار س ا اري إلا ااى حضا اان ماكنتا ااه فا ااانطلق ها ااديرها
مكانه خلف خضرواته م ه
دمدما بينماا تحارك النااس
متواصال ،واتخل سيد رحيم َ
كاال إل ااى وجهت ااه بع اادما تو فا اوا يس ااتطلعون بس اامع الفض ااول م ااا يقول ااه ص اااحب
الصوت األنثوي.

متزلًف ااا للس االطة المحلي ااة

المش ااهد أثا اار غ اايظ جعف اار ال االي يع اارف درويا ا
ولمفوو األمن هعجرم دوخان اللي يمثلهاا ..هعجارم وجادها فرصاة للفات انتبااه
الناس فاي المديناة إلياه لتحقياق مآرباه فاي الرشااوي وابتازاز المهاربين الناشاطين
في تهريب المشاروبات الروحياة إلاى الساعودية عبار الصاحرال وجلاب الساجائر
هربااة ماان هناااك بهنواعهااا الا ا(ك اريفن) والا ا (روثماان) والا ا (دنهياال) و(ال َك هماال)
الم َّ
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إضااافة إلااى عطااور الا ا (ريااف دور) والا ا (بااروت) كااللك القمصااان والمالبااس
الداخلية ،وباألخم تلك التاي تحمال كلماات وأر اام التينياة يرغاب الشاباب فاي
ارتاادائها وتمنااع الحكومااة اسااتيرادها فتكااون ماان هع اداد األمنيااات فااي الحصااول
عليها والتباهي بلبسها.
تجرؤ دروي

مس وارد السمان أثار حنق جعفر  .وارد اللي يحسبه
على ً

جعفر َمغموسا بعسل النقال ،ابن هله المدينة المسحو ة .يشعر بآالمها فيتاهلم،
ويتعاالب لعاالابها فيخاارم علااى الخطااه شاااه ار ساايف لسااانه وداعيااا إلااى إنصاااف
المحرومين صواعادز ح ً
ق المسلوبين..

 يااهتي هاالا المتحااللق لو الصااوت األنثااوي ليحا ّارو علااى توجيااه األلّلوارد السلمان! كيف يحد هلا؟! " ينطلق احتجام جعفر جهوريا .وصل إلى

مسااامع الجي اران فلاام يجا ه
ااره احااد أو يؤيااده ..جماايعهم اللوا بالصاامت كااهنهم لاام
يسمعوا ما ال.

" أح ااب ش ااعبي! ..ك ااان وارد يق ااول ..أح ااب وطن ااي! ..ه االا ال ااوطن ومع ااه
ودون أفعالااه ،ورساام
الشااعب لاام ياالق طعا َام الهنااال ماال فاات التاااريخ صاافحاتهّ ،
وجااوده .شااعب ال يعااي إال علااى ترنيما هاة ب ارالز؛ ووطاان ال يهااوّ إال االنقيااال
ثمة ألناب بشرية ال يرضايها للاك لالا تاراهم،
يرفلون على صدره الحنون .لكن ّ
يا جعفر يسعون جاهدين إلطفال نوره حتى لو تحالفوا مع الشاياطين .ينادفعون
لوأد كل فتاز حلام تمنحاه األما َل فاي رغ ه
ادز عاي حتاى لاو تطلَّاب ارتكااب دناالز

يجروك إلى همنصة اإلعدام عندما افتاروا علياك فع ّادوك خائناا؟
األفعال ....ألم ّ
هاال تساااللوا بضا ه
امير الشارفال لحظااة :إلا كااان جعفاار حساان درجااال خائنااا فماان
هو المواطن الشريف؟ ما اللي فعلته غيار أناك لام تج ه
اارهم فاي غايهم السياساي

ومساراتهم البدوية ،وطمعهم الدنيوي؟"

لم ه
يجار جعفر رأي السلمان واندفاعه عنادما م َّارت األعاوام واكتشافه يحمال
فكرزَ الشيوعية عند تسللًها إلى العراق ،لكنه لم يعترو عندما عرف أنه صار
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عض اوا فااي الحاازب الشاايوعي .كااان يساامع الساالمان يجاااهر بضاارورهز أن يقااود
اق ألنهم ممثًلوه الحقيقياون اعتماادا علاى نسابتهم الكبارّ
العمال والفالحون العر َ

في الوطن ،والحتمية التاريخية تدل على أنهم سيقودون العالم نحو بناال أممياة
اشااتراكية تاانقلهم فااي النهايااة إل اى شاايوعية تبنااي مجتمعااا عالميااا سااعيدا مرفهااا

ينتفي فيه االستغالل ويعم مبدأ تكاتف الفرم.
كالمااه الاالي كااان يااردده دائمااا أمااام جعفاار ويثقااف ماان خاللااه البسااطال ماان

الن اااس مبعا ا َ ش ااعور أن ااه يخ ااوو ف ااي طوباوي ااة جارف ااة وخي ااال ال يج ااب أن
يتح ااد ب ااه ،ه ااو الرج اال ال االي ال يمتل ااك م اان األفك ااار الش اايوعية لات الفلس اافة
العسيرز غير مصطلحات آلياة صاعبة يغلاب عليهاا التعقياد وتبادو جامادز ،غيار
مماان يقودونااه ،مصااحوبة ببواع ا
مفهومااة .يساامعها َّ

تااهجُّ خيااال ال يماات إلااى

الوا ااع بشاايل .ورغاام للااك يبقااى الحلاام باألجماال دياادن اإلنسااان المتطلااع إلااى

آفاااق النااور .لااللك عناادما انطلااق صااوت للااك الموتااور للطعاان بااه شااعر جعفاار
با ااالخوف عليا ااه يوازيا ااه شا ااعور بالشا اافقة .ف ا اوارد أرق ما اان أن تطا ااال معصا ااميه
القابضات الحديدية ،وأبعد من أن يسال إليه في مدينة أحبَّها بصدق.
()5

ر
صدمة للمتهمين وصاعقة نزلت على رأس جعفر!
كان رار الحكم بمثابة

ل َام يحااد كال هاالا الجاور؟ ..ومااا الالي ياادفع سالطة ارتقاات علاى أصاواتهم
َّ
وتتنكاار لرضااا أغااد وه عليهااا؟! ..ولمااالا يناادفع القاضااي
ف ارحاات تاريهم العاالاب
بقرالز أحكام اإلعدام دون رحمة ساوّ ادعائاه أناه ينفال انوناا موضاوعا بهنااس
ارتكبوا جرما َّ
فحق عليهم القصام.

كااان يااوم  30حزي اران  1935يااوم الشااعور بظلاام صاااعق أحس اوا أنااه و ااع

علاايهم .سااينفل فاايهم الحكاام خااالل ثالثااين يومااا .واألدهااى ماان للااك جعاال تنفياال
ر
مدينة نائية لن يشاهدهم فيها أهل وال أحباب.
الحكم في
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اختاروا لهم (الموصل) ثكناة عساكرية يساا ون منهاا هام المحكوماون عرفياا
ليتم إعدامهم.

يوم واحد حتى ادتهم ليال سيارز فم ،كتلك التي نقلاتهم مان
لهلا لم يمر ٌ
السااماوز إلااى بغااداد .سااارت بهاام اطعااة ش اوارع ليلااة تضاايئها مصااابي باهتااة
نصااب بع ااو الباعااة مصاااطب لبيااع السااجائر والحلويااات فيمااا مااارز يعباارون

الطاارق بتثا ا رال واض ا خااارجين ماان َمحااالت منااارز ساامعوا محمااد صااال يتمااتم
معلقا:
وطن لم يؤسسوا فيه غير البارات وبيوت الدعارز! ".
 " ٌفانتفضت تساؤالتهم الدهشة:
 -مالا تقصد؟

 الم تبصروا هله البهرجة واألنوار المتف ًجرز من بطون المحالت؟ -نعم! ومالا بها؟

ااهي أو مطاااعم ،أو محااالت لبيااع المالبااس ،أو
 ال باد أنكاام خمنتموهااا مقا َدكاكين عطارز ،أو مساجد تستقبل المصلين ليال!
!.................. -

َّ
المغفلاين مان الفقارال والمااجنين مان أبناال
 إنها بارات ومالهي الصاطياداألغنيال.
كانت لديهم استفهامات يبغون طرحها.
عنااد محطااة القطااار اتخاالت الساايارز السااجن طريقااا ااادهم صااوب مركااز

شرطة يبدو انه خام بالسجنال المقرر نقلهم إلى ر
مدن أخرّ أو بهولئك اللين
يؤتى بهم لير دوا ليلة بل أن تتسلَّمهم مراكز الشرطة المنتشرز في العاصمة.
أنزلوهم فرادّ والسالسل بهرجلهم ،وفي معاصمهم القيود .
سادت حركة غير اعتيادية من بل الشرطة في المركز ..والمركز لم يكان
سااوّ رواق طوياال معااتم يضاام غرفااة كتااب علااى بابهااا (ماادير المركااز) وأخاارّ
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( لم المركاز) بينماا ج ّاروهم إلاى غرفاة الساجن الكائناة فاي نهاياة الارواق .غرفاة
بمساااحة صااغيرز جاادا ال تتعاادّ المتارين مربااع عرضااا وطاوال و ااد أفرغاات كمااا

يبادو لتحتاويهم جميعااا ،هام الاالين بلاغ عاددهم تسااعة أفاراد بعااد أن ض ّاموا معهاام
لتمرهدهم ااا عل ااى الس االطة ف ااي لا اوال المنتفاااك /
متهم ااين اثن ااين ح هكم ااا باإلعااادام ً
خوام ورفضه للقرارت الجائرز \=
الناصرية بنفس و ت تحرك الشيخ ّ
لم تمو غير ساعة حين حدثت دربكة عند باب غرفة تاو يفهم وفات احاد
الشرطة الباب لا القضبان الحديدية .انتصب ضاابط يحمال نجماة واحادز علاى

كتفااه عرف اوا فااي مااا بعااد أنااه مااهمور المركااز .تطلّااع فااي وجااوهههم ثاام راح يااردد
المدونا ااة فا ااي ملا ااف يحملا ااه ،مو ًجها ااا أم ا اره إلا ااى عا اادد ما اان الشا اارطة
أسا اامالهم
َّ

الماادججَّين بالسااالح لسااو هم إلااى عربااة وجاادوها بمثابااة سااجن آخاار ،حتااى أن
َّ
ردد مته ًكما يخاطب شرطيا بدا شااحبا وبمالما أظهارت
الشاعر محمد صال

وجلَف:
حيادا على عكس ما يظهره الشرطة اآلخرون من صرامة َ
 كاام هااي َّمنظمااة وحال ااة حكومتنااا فااي إعااداد السااجون وتقييااد الحريااات

بينما ااا فوضا ااوية وعابثا ااة فا ااي تحقيا ااق م ا ارادات الشا ااعب ..أيا اان الحقا ااوق" ..أيا اان
حقّي؟!".

الشاارطي ل اام يج ااب .اس ااتمر محتفظااا بمالما ا الحيادي ااة وعالم ااات ش ااحوب

تهتف على وجهه الضامر .لم يستبدلها إال عندما أصعدوهم إلى عربة القطار
الساجن ،أبصاروا ي َاده ترتفاع تل ًاوح لهاام كهناه كاان يتعااطف معهام ..تلاك اللحظااة
هتف به محمد صال :
 -انتظرونا ،سيهتي اليوم اللي نعياد لكام كارامتكم فاال نجعلكام العصاا التاي

تليق شعبنا الهوان.
خوام للكالم:
ضحك الشيخ ّ
 -أنت متفائل ،يا محمد! ..إال تعرف انك مساق للموت؟

ه
للشرطة المساكين فهام
 -الموت حياتنا التي ستالحق أولئك األوغاد وتعيد
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ادال ال ااوطن ..األعا اادال والمجرماااون ه اام ادتا ااه األجا ارال ،العقا ااو
أنن ااا لس اانا أعا ا َ
صحون المستعمرين الدخالل ،وما نحن إال مشاعل ننير دروب الحرية.
كالمااه المماازوم بااروح الدعابااة والتحاادي خفااف ماان غلاوال األلاام الفااائر فااي

دواخلهم والنيران المتعالية وساط لاوبهم .أحاس جعفار أن وجاود محماد صاال

معهم في السجن َّ
بد َد الكثير من األفكار الرمادية التاي كانات تنبثاق فاي الارأس
اع
ولساعات ثقيلة تتمطى وتطول .فكلماا لما أحادهم يرحال بازورق األفكاار ط َ
عليااه الرحلااة المؤلهمااة معياادا إياااه إلااى عااالم اليقظااة ،يزّينااه بالنكااات والحكايااات

الكوميدية فيجعل النزالل يضاحكون ،ويارون فاي الحيااز بطولهاا وعرضاها رحلاة

ال يجااب أن يقضااونها بال َكمااد والحس ارز باال باااالغتراف اادر مااا يسااتطيعون ماان

ساارورها ومفاتنهااا وضااحكها وغنجهااا .ويااوم اارَل علاايهم الحكا َام الجااائر بااالموت
يتقبلاون مصاي ار
و َ
ف يلقي أشعا ار تم ًجد الناور وتارفو تكاريس الظاالم فجعلهام ّ
رسا َام لهاام حتااى صوان كااان جااائ ار"..المهاام أن ال نتقباال رضااوخا للاايال لمشاايئتهم"؛
هكلا كان يقول.

في الساعة الثامنة مساال غاادر القطاار المحطاة ،تضا ّمهم العرباة الحديدياة
مشبكة بقضبان كقضبان سجنهم اللي جلهبوا منه مسا ين كما لاو خ ً
ونوافل َّ
ط
طا َ

لهم أن يلفظوا األنفااس فيهاا بال وصاولهم إلاى (الموصال) وتنفيال حكام الماوت

فيهم.
ال
هدير الماكنة في المقدمة ينتهك سكون الليل ويخترق أجو َ
كانوا يسمعون َ
األري اااف الج اااثم عليه ااا ص اامت كهن ااه ص اامت األما اوات .ل اام يك اان هن اااك غي اار
بصيم ضول يبصرونه من بعيد يتكرر أو مجموعاة أضاوال صافرال فيادركون

أنها ر
مروا بساامرال
لمدن يتو ف عندها القطار ليال بل أن ينطلق من جديدّ ..
وتكرياات وحمااام العلياال والشاار اط؛ حتّااى إلا الح خاايط الصااباح وكااان معظمهاام
لاام ياانم أطا َّال وجااه أحااد الشاارطة المااهمورين بمصاااحبتهم وتسااليمهم إلااى آمريااة
معسكر الجي

في الموصل .بادره محمد صال بالسؤال ضج ار:
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الطامة؟
 أين نحن؟ ومتى نصل إلىّ

 -نصف ساعة ونكون في المحطة ..ونصف فو ها وتكونون بيد اآلمرية.

كانت اآلمرية عباارز عان معساكر كبيار ..وضاعهم فاي غرفاة ساجن خاام
بالجنود المعا بين.
لاام يكاان حااال الاالين يتعاااملون معهاام كح اراس سااجن أ اال جلفااا ماان ح اراس
سااجن بغااداد وال أهااون تعااامال .كااان تعاااملهم صااارما بنااال علااى أواماار معطاااز
إل اايهم .له االا ك ااانوا يخض ااعون لنظ ا راام ظ اااهره العق اااب الب اادني ،وباطن ااه الح اارب
النفسااية .نظااام أريااد بااه تحطاايم معنوياااتهم وصاوال إلااى تا ه
اركيعهم صواجبااارهم علااى

تقااديم اسااترحامات مللااة للحكومااة فااي بغااداد كااي مااا تو ااف تنفياال إعاادامهم أو
تقليل الحكم عليهم.
حسال كفطور صباحي مع كتلة رغيف اسمر يحسبه
في الصباح يقدم لهم
ٌ
الناظر ه
ألول مرز طعةَ حجر .يعقبها سو هم من الزنزانة صوب أرو محفاورز
بهيئة شقوق معدز لتكون ميدان عقاب يومي لهم .حفر كانت مواضع عسكرية

بهيئ ااات أخدودي ااة .ي اادفعونهم للن اازول فيها ااا والو ااوف منتص اابين ،ث اام يشااارعون
يهيلااون أك اوام ت اراب داخاال األخاديااد بغيااة دفنهااا وتسااويتها مااع األرو فتاادفن

معهااا أجسااامهم ف اال يبقااى منه اا غياار رؤوسااهم بااارزز بمسااتوّ سااط األرو..

يسااتمرون فااي وضااعهم هاالا طيلااة النهااار حتااى توشااك لحظااات العصاار علااى
االنته ااال وتنس ااحب الش اامس فيس ااتلّون م اان األرو اس ااتالال ،منهك ااين متعب ااين.
ليس لهم إال إعالن تلمرهم بالكلمات.
الحراس يستقبلونهم بالسخرية:

ميتا ااون .لا اام تبا ااق لكا اام غيا اار أيا ااام
 -ها االا تم ا ارين لا اادخولكم القبا اار ،فا ااهنتم ّ

معدودات.

لحظتها يهتف محمد صال حانقا:
 -ال تغتا ا ا ّاروا! ول ا ا اوا ألسا ا اايادكم ،إلا كا ا ااان لنا ا ااا با ا ااور فا ا ااي ارو الا ا ااوطن

227

فالع ار يون لن يجعلونهم يعفنون األرو بهجسادهم يوم تثور الثائرز.
يخشون عليه من هالا الكاالم مثلماا يخشاون علاى أنفساهم أن يزيادوا القساوز

بحقهم .فالكالم ال يجدي نفعا مع أفراد ليسوا إال مهمورين ومنفلين.

كانت أعداد الجناود وفيارز وكاان جعفار والمحكوماون معاه يارونهم يخرجاون
كاكياة ليتادربوا فاي سااحات تادريب واساعة .يسامعون
من اعات كبيارز بمالباس ّ
ض اربات أحااليتهم علااى األرو وصاايحات يطلقونهااا ضاامن مفااردات التاادريب.

ادربون علااى اسااتخدام البنااادق والقت ااال بالسااالح األباايو ،وعن ااد
يشاااهدونهم يتا َّ
انسااحابههم صااوب القاعااات يماارون ع ان بعااد فيلوحااون بهيااديهم كااهنهم يواسااونهم
فاي محنااتهم أو يقفااون إلاى جااانبهم فااي مااو فهم .كاانوا يتحاشااون اال تاراب ماانهم

ر
عقاب سيطالهم حتما .أدركوا للك بفراستهم.
خشية من

طيلااة أربعااة أشااهر كاناات الطبيعااة رحيمااة معهاام الساايما وكااانوا فااي صاايف

بااارد ال يشاابه صاايف الجنااوب فااي ماادنهم .كمااا لااو كااانوا أبنالهااا ارحاات تغاادق
علايهم بهاوال رطياب علياال صاباحا ،وبش ر
امس دافئاة حنااون ظها ار ،وفاي سااعات
العصر تستحي الشمس مان حم ر
اهز أسارفت بهاا علايهم مجبارز فتقلال مان غائل هاة

َحا ٍّار تحساابهم ال يسااتلطفونه .أمااا فااي اللياال فااال تماانحهم غياار الصاافال بساامال
كالعبااالز السااودال صااافية إال ماان نجااوم يبصاارونها ماان ورال ضاابان الزن ازنااة
تااتألأل كمااا لااو كاناات تريااد مؤانسااتهم وجعاال الساااعات أو ااات حبااور يباادد شااقال
الظلاام الاالي أهياال علااى رؤوسااهم وطماار أجسااامهم ،ويضاائل ماان ثقاال لكريااات
تاانقلهم إلااى أهلهاام فااي الجنااوب .لكريااات اسااتحالت ش اريطا سااينمائيا يعاااودون

تمريره على باصرتهم طوال الو ت مفج ار فيهم الحنين إلى األم واألب والزوجاة
واألبنال ..يف ًكار جعفار بابناه جميال وحركاتاه الطفلياة البريئاة تعبيا ار عان ابتهاام
مفاااجئ حالمااا يس اامع صااوته ي اادب فااي البي اات؛ ي ااروح يص ااارع اله اوال بلراعي ااه
اللدنين كي يرفعه من فراشه ويلف به الغرفة أو يخارم باه إلاى الحاو  ..يف ّكار

باألب اللي يكرر كالم أمه  /جدته في تحاليره مان الادخول إلاى نفاق السياساة
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وتهكياده علاى التضارع هلل وحماده ألنااه وهباه وظيفاة يحلام بهااا غياره َمان هام فااي
عمره ولم يحصلوا على تعليم ينتشلهم من تخوم الفقر والجهل ..يف ّكر في زكية

صاار هااو
وكيااف تقضااي أيامهااا وهااو بعيااد هناااّ .
تقصاار بحقّااه و ّ
زكيااة التااي لاام ّ
بحقًهااا ج ارال خطااف الجاازل الكبياار ماان عاطفتااه ومنحااه لوهيبااة صوان كااان علااى

شااكل لكاارّ وحنااين ..يفكاار بوظيفااة لاام تعااد لااه ولهباات بغياار حااق ..يفكاار فااي
أحبهااا وأحااب لكرياتااه فيهااا ،يتا َّ
إلياااس وهااله مدينتااه الموصاال التااي َّ
الكره؛ للااك
اإلنس ااان المفع اام باألحاس اايس النقي ااة والتطلع ااات العصا ارية .أربع ااة عش اار عام ااا

ما ّارت كااان فااي أعوامااه الثمانيااة األول متواصااال معااه عباار الرسااائل؛ مااا لبثاات
األيام واألشهر المتهافتة أن هالت فوق حياته تالل من رمال النسيان فلم َّ
يتلق
منه ما يعلمه بوجوده ،أين يكون وفي أي مكاان أصاب  ..ينتشاله مان كال للاك
التفكياار ش ااعور أن الم ااوت ااادم وأنااه ل اام ين ا هاه ج االوز اإلبااداع ف ااي رس اام م ااا ف ااي
مخيلتااه .لاالا عاازم إن بقااي لااه ماان أيا راام وانقلااب المااوت إلااى حياااز ساايكون أول
مشرورع مستقبلي له هو االرتمال في جنة الرسم يرسم ،ويرسم ،ويرسم.
لظ ا ر
اروف ل اام يهلفونه ااا ك ااانوا يش ااكون التص اااق التا اراب بمس ااامات أجس ااادهم
والعفاار الاالي يتغلغاال فااي فااروات رؤوسااهم وهاام فااي الحف ارز فيهفااون إلااى أحااالم

الحمامااات الساااخنة بالبخااار المجنااون ..أبخ ارز خياليااة تنقاال
اليقظااة يسااتدعون ّ
حمام عفريت) يوم كان فاي فياوو الشاباب
جعفر فيجدها تتدفق من أرضية ( ّ

ليستحم اساتحمام العرساان .هنااك تتلقفاه
وعنفوانه يلهب إليه صباح كل جمعة
َّ
األز ااة مخلفااا بيااوت حميااد القا ّازاز وساايد مشااكور وحم ازز البنااا حتااى يقااف عنااد
بوابتااه الخشاابية العتيقااة المشاارعة ليضااع دميااه علااى درجتااين تهبطااان بااه إلااى

فنال مربع علقت على جداره صورز مزَّججاة لارجلين أوربياين حضاريين يرتاديان
بدلتين و اد باناا فاي اشاد هااالت الت ارفاة ،لكاهن عفريات يرياد أن يقاول ياا زباوني

عندما تبرح الحمام بعاد بخ ر
اار غيماي وماال سااخن وخدماة متيسارز ساتخرم مثال
المهندمين المترفين
رب مشاهد يلهب تصوره بعيدا فيعتقد أن هلين
َ
هؤالل ،أو ّ
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الحم ااام وخرجااا بهاالين المظها ارين الباااهرين ..ف ااوق
اتحما يوم ااا فااي ه الا ّ
ااد اسا ّ
الكرسااي المتعااالي علااى د ّكااة حجريااة مربعااة ترتفااع علااى أنظااار الزبااائن لاايال

يجلااس "عفرياات"؛ تحجبااه منضاادز خشاابية تشا ّابعت برطوبااة متفشااية فااي المكااان
وعرضت على سطحها سجادز نسيجية منمنمة من ه
عمل فنان فارسي استوحى
النس ااام فهدخله ااا ف ااي
وج ااهَ و ا اوام ي ااان ار ص ااة أم ااام ع ااازف َرباب ااة اس ااتلطفها ّ
حفريااات ّفنااه النساايجي ولاام تحلاام أنهااا سااتكون محااط أصااابع وكفااوف سااتمس

الحمام أو تسلم أجزال النقاود المساترجعة...
جسدها
َ
ّ
المتثني لحظة تسليم أجور ّ
اعتاد عفريت الجلوس بهندام ال يتعدّ العقال الثخين والكوفية المبقَّعة بالنقااط
السااود علااى ال ارأس خافيااة صاالعا متوارثااا ال يعرفااه إال الزبااائن المتخلّفااون إلااى

بهو الحمام ،يرفعهما من الرأس ويلهب ليستحم
آخر النهار عندما يهم بدخول َ
باال توجهااه إلااى البياات .يسااتقبل غفّااار عاماال الخدمااة وماادلك األجسااام جعفاار
استقبال الود.
((جال غفّاار إلاى الساماوز ليجعال منهاا ساكنا وعيشاا .جاال مان بغادال بال
اابا س ااا ته الظ ااروف وحتَّم اات ل ااه األ اادار َمس ااا ار
عشا ارز أعا اوام ليعم اال فيه ااا ش ا ّ

ظفهاا باالكيس الصاوفي الخشان ماا ار
سيجعله حين يغدو َكهال مادلك أجساام ومن ّ
علاى أجازال الجسام الغااارق فاي البخااار ليزيال عنهااا األوساال .تعلاام هاله المهنااة
عندما وجد نفسه في عمر السبع عشارز يشاتغل بعاد أن نفار مناه األب لبطالتاه
وعاادم توجهااه للعماال أسااوز باااآلخرين هم ّماان فااي ساانه وها َّادده بالشااكوّ إلااى والااي
بغااداد العثماااني ،فاضااطر الشاااب إلااى أن يقباال بااهي عماال ينسااب إليااه .فكااان
أوله ركوب السفر بنال على هدي صديق له اال ":ياا أخاي طالماا ب َّ
ات تضايق

لرعااا بوالاادك ،ووالاادك ال يرياادك عاااطال فخاال بنصاايحتيَّ ..
عمااا ينقاال
إن لااي ّ
علي رغبة مصااحبته فاي عملاه
المسافرين من بغداد إلى حلب في الشام طرَح َّ

وأنااا أرّ أن تشااتغل معااه باادال منااي فااي ساايا ة الخيااول صواطعامهااا فااي الطريااق
فتكسب بللك نقودا تجمعها لغدك ،إضافة إلى ما تحاوزه مان مشااهدات لم ر
ادن
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و صا اابات وطا اارق ال نبلغها ااا نحا اان البسا ااطال .سا ااتخالط وتعا ااي

ما ااا تا اارّ ما اان

النااس ..أجاد للاك مناسابا فاال تتارك الفرصاة تتياه ليحوزهاا غيارك ..خال يااومين

لتتشاور مع نفسك واهلك ،وأبلغني".

لل ااك الي ااوم ت اااه غفّ ااار ف ااي غاب ااة مااان األفكاااار .يحس ااب بعملياااات الطا اارح
والقسمة ،الجمع والضرب عمال ال يعرف عنه شيئا .بال هاو مان هعاداد الغيااب
عاان مدينت ااه بغ ااداد ،وع اان ص ااحبه .يلزمااه ح ااين يواف ااق توظي ااف الجه ااد الكبي اار

تحمل تبعات غضب صاحب العمال إن تل ّكاه أو
وتقديم الخدمة الوفيرز ..يلزمه ّ
شا ااتائم المسا ااافرين إن لا اام يلا ا ً
أما ااه " :كا اان رجا ااال
اب لها اام الطلبا ااات ..الا اات لا ااه ّ

والهب! ..ا طع البراري وتجاوز المسافات ،فالرجال ال تقاس كرامتهاا بالبطالاة
واالعتمااد علااى فتااات يتلقوناه ماان لويهاام ّإنماا باليااد العاملااة المنتجاة .اليااد التااي

هزت ااه ،صوالا بض اات عل ااى حج اار فتّتت ااه ،صوان ي اال له ااا أي اان
إلا ضا اربت ج اادا ار ّ
منتوجااك الاات :خاالوا جباال االنجاااز ،فينظاارون إلااى حي ا يشااير فاايلا هاام أمااام
صاارح هائاال ماان عماال منجااز بيتقااان ،ومحااروس بقاادرز ..ويااوم ساامع األب َّ
أن

ابنه انطلق في أول افلة تحركت بل يومين من منطقاة (الجعيفار) أعلان عان
َ
بهجته ،و ال :هكالا ولادي ألالي أرياد! عاامال ،منتجاا ال يهااب األ ادار .وبقادر
أحس أيضا ه
هم ينزاح منفاوق كاهلاه ..لايس ساهال أن
أحس بهلم ف ار ه َّ
ما َّ
بجبل ٍّ
تقبل رؤيته يكمن في البيت
يرّ األب ولده عاطال بال عمل ،وليس من اليسر ّ
أو يناازوي فااي مقهااى بغياار مااا هاادف .لقااد كاناات جيااو ماان األلاام تغاازوه حااين
يراه متهالكا في سيره ،لليال فاي تصارفه .تثاور فاي صادره حر اةٌ بعاد كال كلماة
اسااية يوجًههااا إليااه فيعااود نادمااا يك ا ًل َ م األم بهنااه مضااطر ألن يساامعه خشاان
الكالمَّ ،
ألن السكوت على خموله يعني الجناية علياه مساتقبال ،خصوصاا وأناه
شرع يكبر واألعوام تتوالى وأن يوما سيهتي يغدو من الواجب تزويجه ...األياام
كانات اساية علااى غفّاار؛ فلام يكاان يعتاد خدمااة الغيار ،ولام تكاان لدياه الاالراعان
المتمرسان على حمال األثقاال ورفعهاا ،والتعامال ماع عشارز خياول كاان يتطلاب
ً
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فا َّ
اك َّ
أعنتههااا وأحزمتهااا وتقااديم العلااف الااالزم لهااا فااي كاال محطااة يتو فااون عناادها
وأرو تتطلااب المكااو فيهااا لو اات .واألساابوعان اللاالان صاارفَتهما القافلااة مناال
انطال تها من بغداد إلى حلاب حسابهما دها ارَّ .
مناي الانفس بضارورز
لكناه كاان ي ّ

الصبر ويطعمها بيكسير َّ
الجلَد .يساعده في للك الراكب اللي يعتلي الحصاان
ويتعام اال مع ااه طا اوال مس ااافة المس ااير ...ك ااان ال ارك ااب ت اااج ار يع اارف حيثي ااات

التحماال ،فهاله سافرته الرابعاة فااي هالا الادرب  ،وعناادما
الطرياق ويخبار حااالت
ّ
عاارف أن سائسااه يعماال ألول ما ّارز فااي هكاالا عماال صااار يتعاماال معااه تعااامال

حساانا تصاااحبه صاادا ة وود مااا جعاال غفّااار يرتاااح لااه ويسااتهنس معااه ..هااله
الصااحبة وللااك االسااتئناس دفعااا التاااجر إلااى أن يقتاارح عليااه أن يصاااحبه إلااى

اسااتانبول رفيقااا فااي صاافقة تجاريااة ،يبقااى هناااك لشااهر ثاام يعااود .للااك دغاادغ
عواطف الشاب ال سيما واستانبول مدينة ر
حلم أل رانه في بغداد.

حم ااام كرم ااان
ف ااي اس ااتانبول ش ااالت الظ ااروف أن تق ااوده لالس ااتحمام ف ااي ( ّ
أوغلاو) الالي ا تارح علياه صااحبه أن يعمال عناده عاامال الساتقبال المسااتحمين
استحمامهم في اعة البخار..
(تناول مالبسهم ثم تقديمها إليهم عندما يكملون
َ
نشاار "الااوزرات" المبلَّلااة المسااتعملة ماان باال الزبااائن علااى حبااال الغساايل ف ااي

سااط الحمااام وجلااب الااوزرات َّ
الجافااة لتقااديمها للقااادمين بغيااة االسااتحمام .كااان

اال تراح مبع رضا التاجر اللي شعر أنه بزياراته القادماة إلاى المديناة سايجد
رفيقااا لااه .للااك الرضااا اااد غفااار إلااى البقااال عش ارز أع اوام وساابعة أشااهر ،تعلَّاام
خاللهاا مهناة التادليك وتنظيااف جساد المساتحم) ...وياوم حا َّان إلاى بغاداد وجعاال

يبكاي العااودز عاااد َّ
مودعااا ماان أوغلااو بمبلاغ ماان المااال حساابه يكفااي لبنااال حمااام

في بغداد .لكن عودته أبلغتاه بوفااز والدياه اللالين ح َّان لرؤيتهماا ّأيماا حناان فاي
ممان وجادوا الماوت
موجاة طااعون ضاربت المديناة وأطاحات بحيااز ثالثاين ألفاا ّ
يااهتيهم بلبااوس ال ياادركون كيااف يواجهونااه ...األلاام الاالي تساابَّب بفقاادهما دفعااه

إلااى شاارب الخماار وصاارف الليااالي يبكيهمااا ،حتااى تبا َّادد المااال ،وكااان عليااه أن
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يج ااد عم ااال فج ااال بن ااال عل ااى نص اايحة ت اااجر هحب ااال التق اااه ف ااي إح اادّ مق اااهي
(الشورجة) وزّين له السماوز مدينة رؤومة ستنتشله من مستنقع اإلدمان)).
يتلقّااف مااا يحملااه جعفاار ماان مالبااس نظيفااة ملفوفااة بوشاااح (بقجااة) مصاانع
لطقااس االسااتحمام ،ويتحاارك أمامااه مرتقيااا درجااات تضااعه وسااط أخاادود عا ر
اال
مفاارو

بالسااجاد العتيااق تنتشاار علااى حيطانااه مسااامير لتعليااق مااا يخلااع ماان

مالبس يرتديها .يختار غفّار لجعفر المكان الفاارغ المخصام لتعلياق مالبساه
بعيدا عان مالباس زباائن يساتحمون تلاك اللحظاة فاي البهاو البخااري ..يساتخرم
جعفاار الااوزرز فيلفهااا سااات ار نصاافه األساافل العاااري ،ثاام يتحا َّارك هابطااا الاادرجات

مخلف ااا ح ااوو الم ااال الواس ااع ،وتارك ااا ض ااول ينه اال م اان زج ااام أب اايو ومل ا ّاون

المكونااة سااقف الفضااال فيمااا يساامع " عفرياات " يرجااو لااه
القبااة
يزخاارف أعلااى ّ
ّ
اسااتحماما رائقااا ومياه ااا ساااخنة تمنح ااه ال ارحااة واالسااترخال ..ف ااي هااوز البخ ااار
وعالم الضباب الساخن يدخل محموال على ر ه
غبة خلع أدران النفس ورميهاا فاي
هااوز االنسااالل سااعيا الرتاادال ثااوب النظافااة واالنطااالق لتحرياار الااروح وتركهااا

تعوم في هيولي راحة يتمناها اإلنسان أبدية ال تنتهي ...ويفياق علاى حضاور
غفّااار يعلاان اسااتعداده لتاادليك جسااده بنااال علااى رغبااة أعلنهااا لااه ودعوتااه عنااد
ولوجااه الحمااام أن يهتيااه حالمااا ينتهااي ماان واجبااه فااي تقااديم الخاادمات للزبااائن
يهي ااىل له اام المناش ااف لتجفي ااف

سا اوال القا اادمين ج ااددا أو الخ ااارجين ت ا ّاوا حيا ا
أجسااادهم ،مس ااتلما ال ااوزرات المش اابعة بالمااال ..ينتق اال إل ااى المس ااتطيل المرتف ااع
لاايال عاان أرضااية البهااو الضاابابي الساااخن فيتماادد عليااه ويشاارع غفااار بااهدال

خطواته المعتادز في تدليك الجسد ابتدال من العنق حتى أخمصي القدمين ،ثم
ينتق اال إل ااى اس ااتخدام ك اايس الخ ااي الخش اان المعم ااول بحج ا هام ك ااف ،يم اار عل ااى
البشرز رواحا ومجيئا إزالة لألوسال العالقة بالجسد .حتاى ألا انتهاى مان واجباه
شعر جعفار أناه يحلًاق كماا طيار تخلام مان سالسال تعياق تحليقاه فاي فضاال
التحرر الجسدي .هله اإلعا ة يجدها اآلن تكبًل أعضاله وهو فاي هاله الحفار
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إماا باالموت وال ارحاة مان
المقيتة التي ال يدري متى يحاين موعاد الاتخلّم منهاا ّ
ظل اام اإلنس ااان ألخي ااه اإلنس ااان أو ب اااإلفرام والع ااودز إل ااى األه اال حيا ا وردته اام

األخبااار بااهن المرجعيااة فااي النجااف تلااك التااي كااان للشاايخ خا ّاوام ارتباااط معهااا
طيلااة حياتااه ائاادا لعشاايرته والااوطنيين فااي األح ازاب الوطنيااة الحقّااة لاام تسااكت
علااى الظلاام ،ولاام يهاادأ لهااا بااال إال باستصاادار ارار عفا راو عاانهم صوايقاااف جميااع

األحك ااام الص ااادرز بحقه اام ابت اادال م اان ا ارار إع اادامهم وس االب أرواحه اام وانته ااال

بمصااادرز أماوالهم المنقولااة وغياار المنقولااة وكااهنهم يملكااون الع اراق بهكملااه حتااى

يتحركون لمصادرته.

وفي ي ر
اوم فوجئاوا بعادم ساو هم إلاى الحفار التاي صاار التوجاه إليهاا ممارساة
حر ه
اسااهم األشاادال الجلفااين .جااالوهم فااي احااد
ااع َّ
بتغياار طبا ه
يوميااة مثلمااا فوجئ اوا ّ
الصباحات بمالبس جديدز وبمقاسات تناسبهم بينماا جعلاوا وجباات األكال ثالثاا

بعادما كانات وجبتااين فقاط األولااى فطاو ار صااباحيا بحساال وكتلااة رغياف والثانيااة
عص ا ار بصااحن رز ياار فو ااه ماارق باميااا أو بطاطااا أو فاصااوليا جافّااة بع ااد
سحبهم من الحفار فيكاون غادال وعشاال فاي نفاس الو ات .وكانات عشاية ال ارباع
عشاار ماان أيلااول و ااد ص ارفوا أربع اةَ أشااهر فااي دوامااة العاالاب والقسااوز اليوميااة

وانتظار مقدم الموت فت باب السجن وطلب مان الشايخ خاوام التهياؤ لمواجهاة
آماار المعسااكر .ولاام يطاال خروجااه سااوّ د ااائق معاادودز عاااد بعاادها يساار لهاام
خب ا َار إع ااالن العف ااو ع اانهم م اان ب اال المل ااك غ ااازي صواس ااقاط جمي ااع ال ااتهم الت ااي
جرالها الحكم القاسي عليهم:
ألصقت بهم وفرو ّ
حكم برالتنا.
 غدا نعود إلى بغداد .ومن هناك نهخل َتلا ااك اللحظا ااة انطلا ااق فا اام محما ااد صا ااال يهتا ااف بكلما ا ر
اات صا اااغها اإلما ااام

الشافعي شع ار:

ف هرَجا ا ا ا اات وكا ا ا ا ااان يظنها ا ا ا ااا ال تفا ا ا ا اارم

ضا ا ااا ت فلما ا ااا اسا ا ااتحكمت حلقاتها ا ااا
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ايد ثمااين ال يجااب أن
ألاام أ اال لكاام سااتفرم ،ال تنظااروا للحياااز علااى ّأنهااا صا ٌ
يهرب من أيديكم بل احسبوها أمانة عهدوا إليكم باالحتفااظ بهاا لازمن ثام جايل

من يستردها؟!

تو ف ليال بل أن ينطق:
يظنوننا نتركهم لغيًهم؟!
 وهلّ

في بغداد حي

نقلوا في اليوم التالي ليكونوا طلقال ترَّجل محمد صال فاي

فنال المركز وهاو باين لهفاة أفاراد عائلتاه المبتهجاين بايطالق ساراحه وتاوديعهم،

ت َّ
وجه إلى الشيخ خوام ،هاتفا:

انتفاضة أخرّ ضد ه
ر
ظلمهم وجبروتههم.
 -سننتظرك يا شيخ في

ضاحك الشايخ ،وضاحك الجمياع .ضاحكةٌ جاالت عريضاة وواساعة بعاارو

بهجة صاروا يرفلاون علاى خميلتهاا وهام طلقاال ،وواساعة ساعة حرياة وهبهاا اهلل
درز ثمينة لانسان.

اسااتحالت دعوتااه هااله خاتمااة أليااام سااتحفر بيزمياال األلاام جنايااات يرتكبهااا
السَّاسة بحق أبنال وطنهم لغايات لاتية أنانية ينام فيها الضمير ،ويموت)*(.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
• جااال فااي خطاااب العاار الاالي ألقاااه الملااك غااازي صااباح يااوم الخماايس  8آب /أوغساات
 1935فااي حفاال افتتاااح مجلااس الناواب الجديااد " إن حاواد

الفتارز لاام تكاان نتيجااة جهاال الناااس

وطيش ااهم فق ااط – كم ااا أش ااار وزي اار الداخلي ااة – ب اال كان اات ايض ااا نتيج ااة ظلا ام االدارز وعس اافها.
والتماارد الاالي و ااع ماان باال فريااق ماان عشااائر الفارات لاام يكاان فااي الحقيقااة تمااردا علااى اوانين
الدولااة ونظمهااا ،باال كااان تمااردا علااى ظلاام الاالين يمثلااون الدولااة فااي تلااك المناااطق )...(.أمااا
االض ااطرابات االخيا ارز الت ااي انفلق اات ف ااي الرميث ااة فه ااي نتيج ااة س ااول تص اارف وزي اار الداخليا اة)
م ،138تاريخ الو ازرات الع ار ية ،عبد الرزاق الحسني ،م4
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ه
صبيحة منتصف آب أيقظت جعفر ببرودتهها.
أنسام

ااد الناوم هروباا مان وخم هاة الغارف وساخونة
هبطَ من ساط الادار حيا اعت َ
زكية كاي تانهو وتنازل لتع َّاد لاه شاايا بينماا هاو يخارم إلاى
الحو  .ندهَ على ّ
ادبيات فطاو ار للصاباح ،فقاد
السوق القريب ألبتياع صحن يمر تبيعه النسال ال ّ
افتقااد تناولااه مناال َّ
ام فبااات
عكاارت األحاادا التااي شااابت المدينااة والز اااق الم از َ

الحال ال يشجًع على الشعور بالجلل واالبتهام.

أي أثا اار
للا ااك الصا ااباح فاجا ااهه با اازوال التخا ااوت ما اان رأس الز ا اااق وغيا اااب ً

المارز الخاارجين ت ّاوا مان بياوتهم نظارات االستفساار أوال
للشرطة .تبادل وبعو ّ
ثم الدهشة أعقبهاا االرتيااح .لاللك أسارع فاي شارال القيمار وحا َّ الخطاى عائادا
لياازف الخباار لزكيااة التااي اسااتقبلته و ااد ارأت سااورز بريااق تبثّااه نظ ارتااه ف ارحاات
ترساام عالمااات اسااتفهام ماان عينااين باااحثتين عاان ٍّ
رد تمنتااه ايجابيااا ،فلاام يجااب
سوّ ببيت شعر كان يردده محمد صال

ضا ا ااا ت فلما ا ااا اسا ا ااتحكمت حلقاتها ا ااا

من خزين حفظه لشعرال دامى:

ف هرَجا ا ا ا اات وكا ا ا ا ااان يظنها ا ا ا ااا ال تفا ا ا ا اارم
عينيه ااا الحس اايرتين .ارح اات

المتغض اانة ،وانفرج اات رم ااو
تهلل اات س ااماتها
ّ
ام الحال صواز ه
الة الغ ّمة .سمعها جعفر تخاطبه وهاي
تتمتم َحمدا للخالق على إفر ه
ادمااة ماان المطاابخ تنقاال محتويااات صااينية حااوت :صااحن القيماار الاالي تناولتااه
ماان يااده عنااد دخولااه و ااوري الشاااي واأل ااداح وحاويااة السا َّاكر لتاادخل عليااه فااي
متحسرز:
الغرفة،
ّ

 -وطن متخم باألحدا  ،وناس لم تعرف الراحة.

الب فطا ر
اور ويتحا ّادثا فااي أجماال أحادي ا ؛ فمااا
يجلسااان متقااابلين لتناااول أعا َ
أبهُّ الساعة التي ترّ انك في وجود يخلو من الضغوط والمن ًغصات .تتحارك
بيسر؛ فال عين ترصدك وال هراوز تتبعك.

تفوهت زكياة و اد أطلقات زفيا ار طاويال ..أنناي اشاعر
 -أتعرف يا جعفر!َّ ..
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ار باال خمااس وعش ارين ساانة.
بسااعادز كااالتي شااعرت بهااا عناادما عاادت إلينااا هحا ّا
كانت عودتاك لاي و تهاا تعاادل اماتالك العاالم أجمعاه .أتادري َّ
أن غيااب الرجال
تامااا يصاايب أف اراد للااك البياات ويتااركهم صاارعى األلاام
عاان البياات يعنااي شاالال ّ
اح عاان
والعاالاب واالنتظ ااار؟ ..أتاادري أن مجيئااك اآلن بخباار انفاارام الحااال أز َ
هم ما يعتري صدور األمهات وه َّن يبصارن األبناال أو األزوام ساجنال
صدري َّ
فجاار فااي داخلااي أساائلة عدياادز:
أو
مالحقَااين؟ ..دخااول الشاااب بيتنااا مسااتنجدا ّ
َ
يتجنااى اإلنسااان علااى أخيااه اإلنسااان لارأي يقولااه وشااعور يفصا عنااه؟..
لمااالا ّ

ولما ااالا القس ا ااوز تصا اال ح ا ا َّاد سا االب األرواح و ت ا اال اإلنسا ااان بهمجي ا ااة حيوان ا ااات
الب اراري؟ ..لمااالا ال تسااير الحكومااات السااير الصااحي وكاال يااوم نساامعها تااردد
ه
المناهو لها عا ّا يستحق العقاب
أنها جالت لخدمة اإلنسان؟ ..هل اإلنسان
أم هو المطالب بحقو ر
ق يجادها مساتلبة مناه ويساعى الساتردادها؟ ..ثام لماالا ال

يتَّبع اإلنسان الوسائ َل السلمية للتفاهم والحوار؟
ضحك ،و د رآها على وشك أن تطلق لعينيها مهمةَ ه
سكب الدموع:
ّ
ات الي ااوم تتفلس اافين ،ي ااا أم جميا ال! ..نهض ا ه
 أن ا هات م اان الفا ا ار رَّبا اةَ بي اات
ألست أن ه
ه
ه
ات التاي
فاستحلت خالقةَ أسئلة ،والفلسفة تبدأ باألسئلة وتنتهي بها!..
عودتهني على سماع كالمك " هله حال السياسة في العاراق"؟ ..أسائلتك يجياب
عليها كالمك هلا.
يقول للك وينهو:

 لنتَّكل على اهلل ونتَّجه للسوق ،نفت المحل ونستشف حال الدنيا. -عساها خي ار ،يا أبا جمال.

كهن ال تهثير له!
في السوق بدا االنفرام ْ
ما زال الناس ينهضون ويتحركون وسط ر ر
تابة وشعور َّ
بهن الحال لن يتغيَّر

نحاو األفضاال؛ بال أنهاام َّ
يتهجسااون اآلتاي .فقااط الشايوعيون والمتعاااطفون معهاام
هم َمن حصد االرتياح للك اليوم بتوّف مالحقاتهم ،لكانهم ظلاوا متاوترين حاين
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اكتشفوا رجال األمن يتعقَّبون خطاهم؛ والموتورين من الحركات المناهضة لهام
لم يكفّوا عن التحاد

عان ضارورز أن ال تغاو حكوماة الازعيم الطارف عانهم،

اارهم اإللحاديااة الكااافرز متَّكئااين علااى بيا ر
باال ال بااد ماان اجتثاااثهم وطماار أفكا ه
اان
أصدرته الحكومة عبر إلاعة بغداد يشير إلى أن ال ال أحادثتها زمارز ال تمات
للحزبية الشريفة في مدينة السماوز و امت السلطات األمنياة للمديناة بماداهمتهم
واعتقااال المتااورطين فيهااا .متورطااون ك ااانوا ين ااوون جعاال المدينااة تعااي

توتر.

حالااة

رأّ الشيوعيون في الخبر مجانبة للحقيقة واكتشفوا أن السالطة األمنياة فاي
المدين ااة أبر اات إل ااى الحكوم ااة المركزي ااة ف ااي بغ ااداد خب ا َار محاول ااة الش اايوعيين
قرهاا الكاائن
اإلضرار بالحكومة الوطنية عبر عقد االجتماعات المشابوهة فاي م ً

وسط السوق وأن رجال األمن أحبطوا تلك االجتماعات وضربوا بيد من ساطوز

سالمها وللناس استقرَارهم وطمهنينتهم.
وجبروت معيدين للمدينة
َ
لم يمار ياوم واحاد حتاى انتشارت منشاورات مكتوباةٌ بتساررع حملات فاي ه
ليلهاا
ٌ

اساام الحاازب الشاايوعي يشااير إلااى خباار مداهمااة مقا ّاره ونهااب محتوياتااه بهساالوب
يبتعد عن ديمقراطية تجاهر بها حكومة الزعيم واستنكار محمال القوّ الرجعية
والموت ااورين م اان رج ااال الا اادين الا االين ارتفعااات تل ااك األياااام أصا اواتهم تعل اان أن

وتوج ااه الح اازب ف ااي منش ااوره إل ااى
الش اايوعيين كفّ ااار ملح اادين يج ااب مح اااربتهمّ .
الزعيم عبد الكريم أن ال ينجر ورال دعاوّ هله القوّ التي ال تريد للبالد سوّ
الخلخلة واالنجرار إلى حرب أهلية مد ًمرز.
توتر الوضع واست هنفرت مفرزز األمن وجعل المفاوو الالي عاين بال شاهر
َ
يجااوب السااوق والش اوارع بحمايااة اثنااين ماان الم ارافقين المساالحين بالمسدسااات.
يمدونااه بهساامال َماان ياارونهم يعملااون
يصاااحبه فااي أغلااب األحيااان الموتااورون ّ
علااى نشاار الفكاار الشاايوعي (الكااافر الها ّادام) و ااد يهمسااون فااي إلنااه عاان للااك
المار في الطريق أو الجالس في مقهاى أو الالي يارابط فاي محال ياديره فيطيال
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المفاوو النظاار فياه كهنااه يبغاي رساام صاورته بمالما ال يرياد أن ينساااها ،و ااد
يكتبااون تقااارير يوميااة عاان تحركااات مشاابوهة بغضااا وكياادا فتااتم مداهمااة هاالا
البيت أو لاك ،هله المقهى أو تلك.

وهو على وشك إغالق دكانه والعاودز لقضاال فتارز الغادال والقيلولاة تنااهى
همسااا خباار اعتقااال وارد الساالمان( .كااان مااؤًلن الجااامع الكبياار يفااوه بمقدمتااه
مطلهقااا عقيرتااه بااهلان الظهي ارز عناادما دنااا ماان الساالمان اثنااان ماان رجااال األماان
با َّ
مهمااة تسا ّاوق لعائلتااه ااالوا لااه أن رئاايس المفاارزز
االزي الماادني لحظااة كااان فااي ّ
األمنية يطلبك لبعو األسئلة .ولما لم يجد ما يخشاه لهب معهما).

اق
تلك الظهيرز هجم القلق على الع حصاون جعفار الدفاعياة النفساية فطف َ
يعي هاجس ضرر د يحصال للسالمان .ف هه َام أن تقريا ار ّادم إلاى آمار المفارزز

خصوصا وأن من نقل خبر االعتقال أضاف إلى سماعه خبر مداهمات ستتم
العتقا ااال كا اال ما اان يشا ااتبه با ااه لا ااه صا االة بالشا اايوعيين وما اان يع ًكا اار صا اافة أما اان
الحكومااة .وعباار هااله العبااارز الفضفاضااة ساايتَّهم الكثياار ماان األبريااال ،ويساااق

ممن ال رب لهم في السياسة وال ارتباط ،وسيتوتر الحال من جديد.
العديد َّ

لم يشه إخبار زكياة بماا سامع لكنهاا اكتشافت تململاه و لاة شاهيته فاي تنااول
الغاادال وعاادم رغبتااه فااي ر اااد يلولااة اعتاااد عليهااا يوميااا فطفقاات ترشااقه بهسا ه
ائلة

ارر األماار لشااعور لااق عااام علااى وض ا رع تعيشااه الاابالد
الحي ارز واالستفس ااار .با َّ

فراحت في محاولاة تبدياد هالا القلاق تطالباه بتارك الهماوم الن العاراق ال ينتهاي
وسيجلب له شالالت من اإلمراو القاهرز المميتة إن جعل لبه يعيشها.
كانا اات تلا ااك الظهي ا ارز طويلا ااة ومملَّا ااة وتعيسا ااة دفعتا ااه إلا ااى ارتا اادال مالبسا ااه

ومبارحااة البياات باال و تااه المعهااود فااي الخااروم .دخاال السااوق ولظااى الني اران
يتعااالى داخلااهَّ .
فكاار بالتوجااه إلااى المفاارزز الكائنااة فااي صااوب القشاالة لمحاولااة
مواجهة السلمان ومعرفة أساباب اساتدعائه واعتقالاه لكناه تفاجاه بمان يخباره أناه

شاهد السلمان خارجا من المفرزز ،وانه لم يبق طويال هناك تح َّاد
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معاه اآلمار

طالبا منه عدم تدخله في أنشطة الشيوعيين اللين آلموا الزعيم وأغضبوه ،واناه
بكياسااته وأعوام ااه المتجاااوزز الس ااتين ال يج ااب أن يناادفع م ااع ساالوك حفن ااة م اان

الطائشين العابثين.

كان خبر استدعال السلمان وعودتاه مان المفارزز شااع فاي المديناة فلام يباق
احد لم يسمع به ،ولم يبق احد لم يستقرّل األمر بان القادماات مان األياام لان
تمر دون رّجة سياسية واجتماعية كبيرتين.

حاادد جعفاار و اات الغااروب لزيااارز الساالمان بعاادما يغلااق الاادكان وباادال ماان

التوجه إلاى بيتاه سايتوجه إلاى بيات السالمان لالطمئناان علياه ومعرفاة ماا جارّ
ّ
له وما دار معه.

الطمهنينااة بعودتااه أ ازلاات ضااجر داهمااه ظه ا ار؛ والنعاااس الاالي تساالل إليااه
ساعة كان في الدكان وجعله يهسف على عدم النوم في البيت د زال .لم يبق
له سوّ ألتحرك اآلن صوب بيته علّه يجد صديقه يراجع حديثا جرّ مع آمار
المفاارزز األمنيااة ،لكنااه وهااو يخطااو ماان أمااام مقهااى حمااود لما الساالمان جالسااا

حساان الالي اعتااد جعفار أن يشااهده
يرتشف الشاي ،ولم يلما صاديقه شااكر ّ
في صحبة حميمية وتبادل أحادي جلّها في السياسة و ليلها في شؤون العمال

حسان غادر السماوز يوما مان أياام صايف عاام  1940علاى أمال
(كان شاكر ّ
زيارز أ اربه في الديوانيةَّ ،
لكن القادمين من بغداد أشاروا إلى أنهام شااهدوه فاي
الكرادز الشر ية بعاد أن اساتهجر محاال كبيا ار
سوق الشورجة .أخبرهم بسكنه في ّ
لبيع مصاابي "اللاوكس" والفاوانيس وأدواتهماا االحتياطياة ،ولدياه ورشاة لتصالي
هااله األدوات بعاادما مهَّااد لااه ريبااه فااي الديوانيااة فرصااة العماال ووضااعه علااى
طريق الكسب الكبير والرب الوفير .وعندما سئل عن العودز إلى السماوز ال:

أصبحت جزل من تااريخ حيااز لكناه يحان إليهاا؛ راجياا نقال تحياتاه إلاى صاديقه
الحميم وارد السلمان ،مرددا وال تمناه يصال إلياه "اخاوي وارد! ديار بالاك علاى
نفسك ..".فهل كان متيقناا وواثقاا مان كالماه؟ ...األياام المتعا باة أثبتات عكاس

240

للك؛ فقد استرخم النفس من اجل المبادّل األصيلة .إل حملت األيام خبر
َمقتلااه غااد ار بعااد أن و ااف مو ااف الرجااال الصاااد ين مااع أنفسااهم ،اللائاادين عاان
حمى إنسانيتهم منفلا ول علي بن أبي طالب "ال تستوحشوا طرياق الحاق لقلاة
سااالكيه" عناادما و ااف بوجااه ثلّااة ماان الجنااود اناادفعوا ماان أمااام ناظريااه صاابيحة

الي ااوم الث اااني م اان ش ااهر حزيا اران  1940يباش اارون الس االب والنه ااب م اان بي ااوت
اليهود في الكرادز بعد أن طال هلا الفعل ممتلكات لهم في محلة "ابو سيفين"

و"الساانك" واالعظميااة وشااارع الملااك غااازي فااي الرصااافة .و ااف يمنااع الجنااود
اللين ترَّجلوا من عربتههم ليكسروا باب يهودي جار لاه تقاسام صوايااه حيااز الجيارز
الصاد ة ورأّ في عائلته الستر والصاون واألخاالق العالياة .صااح بهام :لماالا

ترتكبااون إثمااا ال يرضاااه اهلل وانااتم مساالمون ومسااؤولون أولااى بكاام صااون حرمااة
صادا الجنود المغيرين ،رافضا فعلهام
ف ّ
البيوت وحفظ ممتلكات الناس .." .و َ
المشين ،صارخا" :ال تدخلون البيت المصون وتنتهكون حرمة العائلة إال علاى
جثتااي ..".وكااان خااط الشاراهة والطمااع لاادّ المغيارين أعلااى ماان خااط الضاامير
المش ا ّابع باإلنس ااانية .كان اات النزع ااة البدوي ااة ف ااي أوص ااالهم أعل ااى م اان اإليم ااان
المساالم .كااان الشاايطان فااي ساامال نفوسااهم فااوق اهلل .لااللك ضااغطوا الساابابات
على أزندز بناد هم مصلين جساده بكثياف الرصاام ،ومنادفعين لممارساة هتاك

حرمة البيت).

َّ
ويتمن ااى
وحياادا كااان الساالمان يح اان لصااديقه شاااكر حس ااان .يتاارَّحم عليااه،
لنفسه ميتةَ ر
إبال كالتي استشهد بها صديقه الحميم!.

حي ا ااا أمام ا ااه اآلن ليبادل ا ااه المش ا اااعر ،ويع ا اارو ل ا ااه
ك ا ااان وحي ا اادا ،يتمن ا اااه ّ
الحال!...
اناادفع جعفاار بكاال شااوق القل اب ورغبااة مشاااهدز الساالمان سااالما معااافى لاام
يحس بهلّ ،ولم يحصل له ضرر.
حدثه عن استدعائه من بال مفاوو األمان بناال علاى أ اويال كثيارز ماألت
ّ
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مسمعه .افرد له الرجل ملفا كان محتشدا بالتقارير:

 -هااله كتباات ضاادك ،ماان أبنااال ماادينتك ،يااا وارد ..كلهااا تؤ ًكااد انااك القائااد

الخفي للتنظيم الشيوعي في المدينة.

يتو ف ليطلق حسرز ويحرر آهة:

ألن حقاادا بقا ر
 الرجاال المفا َّاوو كااان يتااهلم َّادر ال يصاادق يكيلونااه لااي .أنااا

الاالي أحبباات هااله المدينااة وأخلصاات لهاالا الااوطن ..تصا َّاور أظهاار لااي تقري ا ار

يتَّهمني بهنني أنا ائد الخيط الخفي لتنظيمات الشيوعيين ،وتقري ار آخر يتهمني
بيدارز عملياات تادمير المديناة ،وآخار أناا الالي اخطاط الغتياال الازعيم  ،وآخار
أنا اللي أحر ت مقهى البعثيين ،وآخر أنا أ اود شابكة تهرياب لتمويال نشااطات
الحاازب الشاايوعي فااي المدينااة ،وآخاار أنااا لاادي خطااط لحاارق المساااجد ،وآخاار،
وآخاار ...وآخاار !.....حتااى أن الرجاال المفااوو تعاااطف معااي مشااي ار إلااى أنااه
رج اال غري ااب نق اال إل ااى هن ااا بعم اال وظيف ااي ال غي اار ،وال يك اان للمدين ااة و ه
أهله ااا
الضرر لكن المرضى بدال الحقد والكراهية هم اللين يتربَّصون بهبنال مدينتهم.
األيااام التاليااة شااهدت تااوت ار انكم ا

فيااه الشاايوعيون وظهاارت علااى السااط

نشاااطات الموتااورين يرفعااون شااعارات (الديمقراطيااة) ويناهضااون اإللحاااد القااادم

ماان مااا ورال الحاادود .يبثّااون منشااورات يوكلونهااا إلااى صاابية لتوزيعهااا لقااال نقااود
اارز ف ااي
مغري ااة فين اادفع أولئ ااك األبري ااال دون إدراك للفح ااوّ بتوزيعه ااا عل ااى الم ا َّ
السا ااوق والش ا اوارع .منشا ااورات تعلا اان بتملّا ااق وتزلّا ااف أنها ااا ما ااع الا اازعيم األوحا ااد
الهداماة ،مطالباة بالض ه
ارب بي راد مان حدياد علاى
فتياة ضاد األفكاار ّ
والجمهورية ال ّ

(الحا اادين عل ااى ال اازعيم) ومبدي ااة اس ااتعدادها للكش ااف ع اان التنظيم ااات الس ا ّارية

ألعادال (الجمهوريااة) .يقا أر جعفاار ورال سااطور هاله المنشااورات فيجاد كتّابهااا مااا
محمل ااين بض ااغينة تكب اار وتكب اار ،تق ااف وراله اام جها اةٌ حا اادزٌ م اااكرز تبغ ااي
ازلا اوا َّ
اإلطاحااة بهيبااة الدولااة وتفتياات الاابالد مثلمااا يجاادها َّ
تتوعااد بالشاايوعيين بااهن لهاام

أياما سيصبحون بها شل ار مل ار.
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لمارات عديادز صاار يبصار وارد السالمان فاي مقهاى حماود؛ يجلاس وحياادا،
صامتا ،منعزال ..ما األمر ،يا وارد؟!

يغاارق جعفاار فااي محاايط تااداعيات ولكاارّ" ...آآآآآآآه! نعااي

الوحاادز حااين

تتبارّ على سفوح ألهاننا متطلباات التف ّكار فاي أم رار جلال اد و اع ،أو نتحسَّاب
لحااال ال نتمنااى أن يحصاال ،أو ناارّ فااي الوحا ه
ادز فسااحةَ غيا ر
ااب عاان ضوضااال

اديك واحادز مان هاله االحتمااالت،
بتنا نعيشها في دنيا ال تعرف الهادول ،فهال ل َ
يا جعفر؟ أم أنها جميعا تحتشد في جعبة صمتك وانعزالك؟!"

يبا ا

ال! ال ...اعرفهم .نعم اعرفهم! " ..ينسكب كالمه الدفين متمتما.
ال أحااد ماان أولئااك الاالين كااانوا يحبااون هع ه ش ارته .ينصااتون لكااالم يفااوه بااه
رائح ااة الم ااودز والحميمي ااة والص اادق .يبص اار وارد يجل ااس منف ااردا يخش ااى

اآلخرون اال تراب مناه والجلاوس إلاى جاواره .إنهام يباررون خشايتهم مان سالطة
يتهربااون فااي سا ر
ااعة هااو أحااوم إلااى ماان
ااد ت اتَّهمهم فياالو ون السااجن والعاالابَّ .

يقف معه متباهين بهفكاره النابعة من حبه للناس والوطن.

لمارات عدياادز صااار يشاااهده يجلااس وحياادا كمااا لااو كااان منبااولا أو مصااابا

بما ر
ارو تخشااى عاادواه ،فيعااود إلااى للااك اليااوم ال الي أفاارم فيااه تاام االف ارام عنااه
وعاااد ماان غياااب دام خمسااة أشااهر عاان المدينااة .حسااب أن الناااس ساايزورونه

يعلن ااون اللهفا ااة والو ا ااوف بجانبا ااه ضا ااد الا االين ا ااادوه إلا ااى فا اام الما ااوت .حسا ااب
األصااد ال ساايحيون حفااال ابتهااام لعودتااه سااالما بعااد أن نشاارت الصااحف ارار
خوام والثائرين .تخيَّل أصحابه في الساوق
المحكمة العرفية بيعدامه مع الشيخ ّ
سيجلسون عنده في دكانه متهافتين على مواساته علاى أياام القهار الثقيلاة وهاو

عما جارّ لاه معلناين فاي
ينتظر ساعات الموت المحتَّم ويحثّونه على الحدي
ّ
النهاية استنكا ار لحكم جائر وساسة موتورين .تخيَّل أنهام سايرفعون الفتاة تعلان
ترحيبهااا ب اه صوادانتهااا لحيا ر
اف و ااع عليااه لكاان أي شاايل ماان للااك لاام يحااد ؛ لاام
يحااد

علااى اإلطااالق .فجي ارنااه فااي الز اااق كااانوا يزورونااه لاايال بعااد التهكااد ماان
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خلا ًاو الز اااق ماان أي اثاار بشااري يخشااونه ماان آثااار الساالطة ،وجي ارنااه وأصااحابه

فااي السااوق مااروا ماارور الخااائفين يلقااون سااالما باااردا باهتااا وهاام يتلفتاون كااهنهم
ه
بخيبة أمل مريرز
يبررون فعلتهم التخاللية وتصرفهم المرفوو ..يومها أصيب
ّ
ار إلااى الباديااة بحثااا عاان مضااارب
ادتااه إلااى األخاال بنصاايحة أبيااه فااي الساافر با ّا
الشيخ لهمود التي لن تكاون بعيادز ،فهاو بحسان درايتاه بالصاحرال والبادياة يجاد

َّ
أن واحاة (بصاّاية) واألرو التاي حولهااا تاالال ومنبسااطات هاي أفضاال أالماااكن
للرعي  .فيها فيوو عديدز من مياه غدران تظل على مدّ العام تحوي مياها

ال تنضب؛ على عكس غدران أالماكن األخرّ حي

صايهود الصايف ولهاا

مدا من رماال
األرو يجفًفان الموجودات فتغدو األرو على مراميها الواسعة ّ

تتالعب فيها الرياح شمالها وغربها.

ك ااان علي ااه أن يص ااحب مع ااه ول ااده " جمي اال " وينطل ااق مثلم ااا انطل ااق ج ا ّاده

درجال وولده حسان  /أباوه يوماا باتجااه البادياة ،لكان "" جميال "" عماره لام يتع َّاد
السنة ولو كان بعمر أبيه في الرابعة عشرز كما كان آنلاك الصطحبه معه.
عرفااه أبااوه بباادوي ااال أنااه يعاارف الباديااة شااب ار شااب ار ،وأنااه اتفااق
للااك اليااوم َّ

معه لقال مبلغ من المال أن يرافقه وال ينفصل عنه حتى يوصله إلى مبتغاه.
تحاد

الباادوي عان معرفتااه بمضااارب الشايخ لهمااود .و ااال اناه ناازل عناادهم

م ار ار .هم كرام ودودون ،معلنا أنه مستعد لالنطالق في أي يوم يشاالون ،ولان
تستغرق الرحلة أكثر من أربعة أيام ليكونوا في لب المكان.
يتفا ّارس جعفاار فااي الرجاال الباادوي في اراه أربعينااي العماار ،نحاايال ،شاااحبا،
تبارز لحيتاه مدبباة وشاارباه منتصابين وخطهماا شايب ض َّامخته صافرز حصالت

بتهثير لون تبغ يشربه لفائف من الورق الشفّاف.

صرف عشارز أياام كانات المديناة تبادو كماا لاو كانات تضام أناساا ال يمتّاون
ل ااه بص االة أو ال ينتم ااي ه ااو إل اايهم .غرب ااال ب ااانوا ،باس ااتثنال وارد الس االمان ك ااان

عما
يجلس عنده في الدكان عص ار يتناوالن حديثا تتخلله أسئلة تدور في رأسه ّ
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حصاال لااه ومااا ال ااى خااالل أشااهر االعتقااال وفتارز انتظااار تنفياال الحكاام .ويااروح
السلمان يتحد

له عن تن ّكار الكثيارين مان المديناة لاه  /لجعفار ورمياه بتبعاات

تخص ااه شخص اايا
أعم ااال ال يج ااب أن ي اازم نفس ااه ف ااي خض اامها ،لكهنه ااا آم ااا ٌل
ّ
وليساات أفعاااال سااعى جاهاادا ماان خاللهااا لخاادمتهم وانتشااال المدينااة ماان با ر
اؤس

ر
ويهس ماحق.
ثقيل

فااي اليااوم المحاادد النطال تهمااا كااان الباادوي ضااى ليلااة فكاناات انطال تهمااا

صباحا على فرسين استهجراهما كاي توصالهما إلاى هادفهما .كاان جعفار حم َال
معااه حقيبااة حااوت مالبسااه وجانبااا منهااا لفااائف مااا وأنابيااب أل اوان وفاار

اامُّ اارر يااوم كااان سااجينا فااي
مختلفااة األحجااام فااي مسااعى منااه وضاامن برنا ر
رر أن ال يعاود إال و اد رسام ك َّال ماا
الموصل تنفيله في حالة إطالق سراحهَّ .
اكتشفه يستحق الرسم ،تماما كما فعل الفنان الفرنسي ديال كروا الالي بعا

لاه

إلياااس يومااا ك ارسااا عاان حياتااه ورسااوماته لوجااوه صااحراوية اعتبهاارت فااي زمنهااا

منعطفا في الرسم حقَّقه للك الفنان الشهير لانسانية.

اام أربعااة صاارفاها سااي ار وناازوال عنااد هاالا المضاارب أو لاك ماان مضااارب
أيا ٌ
الباادو الرحالااة خفا َّ
اف ماان حنقااه علااى َماان تنكااروا لمسااعاه فااي تحقيااق مااا هااو

أفضاال لهاام ،أولئااك الاالين نهب اوا حاجياتااه فااي الاادائرز وساار وا كاال مااا يماات ماان
لكريااات طيبااة عاان وجودهااا فااي نفسااه .فحااين يساار ك َماان تظاانهم أهاال بيتااك
تتف ااا م الما ا اررز ف ااي لب ااك ،ويثق اال حم اال وطل أوزاره اام ..عي ااونهم تس ااكب باله ااة

المغفل ا ااين ،وغب ا ااال الجه ا ااال ،وعم ا ااي ال ا االين ال يف ّك ا اارون إال بي ا ااو همهم المغم ا ااور
بمطبات البالدز ..الطمع يبني أعشاشا على شرفات دواخلهم المتهالكة ،والنبل
ّ

مفردزٌ ال يفهمونها بينما هم يخطون على أديم غ ارباة حيااز يفتَ َارو أن يحيونهاا
حياااز الزهاااد الااورعين طالمااا يرونهااا فانيااة؛ كمااا يفتا َارو أن تااهتي علااى ألساانتهم
ر
ه
يؤملااون أنفسااهم بهااا كمااآل
عبااارات تصاامها بالتفاهااة ،حااالمين فااي حياااز أبديااة ّ
ساارمدي ..إن هويااة ومااه ال يمكاان تعريفهااا إال بهنهااا تضاارب فااي انتهازيااة ال
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تهم َل العا بة ،و َّدر النهايات؟
يملكها غيرهم ،وال يقبلها َمن َّ
وص ا ااولهما ك ا ااان م ا ااع لحظ ا ااات الغ ا ااروب إل ا ااى مض ا ااارب الش ا اايخ لهم ا ااود..

اساتقبلهما الشايخ فااخر ولاده الكبيار ،فالشايخ لهماود كماا أعلموهماا تاوفي متاهث ار

بس اارطان الحنجا ارز ،الزم ااه ألش ااهر مع اادودات افق ااده النط ااق أوال ث اام اض اامحالل
الجسد ،موصيا ألوالده الثال

أن يستمروا كرماال ماع ضايوف سايحلّون علايهم

فااي مضاامار حياااتهم وسااط الصااحرال كمااا كااان هااو مضاايافا ،وكمااا كااان أبااوه

وجده .لللك وجدا من الشيخ فاخر حسن اللقاال وطياب التعامال .ظلات الالبائ
نحاار لثالثااة أيا راام دون ان يساامعا ماانهم ساؤال عاان وجهتهمااا .لكااهنهم حساابوهما
ت َ
بحدس النبهال أفرادا من بيلتهم ..يستيقظ جعفر صباحا على صافقات األكاف
التن ااور ليخ اارم رغيف ااا س اااخنا
تصاافق عجين ااا لتحيل ااه أ ارص ااا تلقمه ااا النسااال ف ا َام ّ
يستحيل علوبة يدوفه بالدهن الحر ويعقبه برشفات الشاي المهيَّال .ويناام علاى
ر
التمني له ر
هانىل وأحالم تطفو على سحابات السرور.
بنوم
تحيات ّ
وكان علياه أن يحكاي لهام ماا فاي الالاكرز؛ فجاالت تلاك الليلاة التاي امتادت

ه
بس ه
َّحر.
حرها حتى الس َ

جده درجال والفتاى حسان  /أباوه الالي كاان يصااحبه وكياف
حكى لهم عن ّ
نازال عناادهم ضاايوفا ،و صااة الضاايفة التااي نازال عناادها ساااعة الغاادال وكاناات ال
تقدماه و ات كاان زوجهاا غائباا ،وموضاوع الخمساين رأس مان الغانم
تملك شايئا ّ
جال بهم للك الزوم بعد مرور عشرز أعوام.
الحكايااة أعااادت لهاام تلااك األيااام فااهعلن الشاايخ فاااخر بااان الرجاال والم ارأز

توفيااا وأن لهاام أبناال كبااروا و ااادوا العائلااة .التقااهم جعفاار فااي المضاارب الوساايع
وتعرف عليهم و ضى فترز عشال أحد األيام عندهم.
ّ
م عليهم ما حصل
في اليوم الثال من إ امته في مضرب الشيخ فاخر َّ
له ،وعرو عليهم أمر رغبته في البقال عندهم كهحد المنتمين إليهم .الترحياب
المص ااحوب بالس ااعادز ه ااو م ااا انث ااا َل ش ااهدا م اان ش اافاههم .ف ارح اات األي ااام تم اار
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وجعفر ينهل من نقال البادية ويغترف من هوائها الطلق .يعي

حسان التعامال

وطيب اإل امة.

يستيقظ مع أولى نهوو الشمس وهي تنتفو كفتاز نيرز من بيتها الارابو

فااي األفااق فتباادو فااي فتنااة ،تغنااي لهااا الكثبااان الرمليااة أغنيااة الجاالل ،وتق ا أر لهااا
أسراب طيور الحبارّ والقطا ،و فزات األرانب البرية ،ومجااميع غازالن يلمحهاا
من بعيد طعانا ناافرز شاع ار مان موسايقى فتفايو فاي أعما اه رغباة أن يجسًاد

كال هاالا الجمااال فااي لوحااة يسااكبها علااى القماشااة البيضااال محاايال خلقااا ساااح ار
تقااف عنااده عيااون الجميااع شا ّابانا وشاايبا وصاابية فااي اناادها
تساايل ماان أف اواه فاااغرز بالااده

تعكسااها مفااردات

واالنبهااار .يزيااد عليهااا مااع األيااام لوحااة لحفنااة

هجمال تمد أعنا ها ترتشف مياها خضرال من فيوو بحيرات تشيع بازديااد ماع

تكرار هطول المطر؛ ولوحة أخرّ لورود الن َّاوار والخ ازماى والبنفساُّ واليانساون
فواحااة علااى ما ٍّاد ماان
الكمااون و ً
والقرنفاال صواكلياال الجباال و ّ
الرشاااد والزعتاار تطفااو ّ

خميلا ااة خض ا ارال تهفها ااف ما ااع هبا ااوب النسا اامات الصا ااباحية المتمايسا ااة كبنا ااات

الطبيع ااة الض اااحكة .وأخ اارّ لمتنوع ااات الش ااجيرات .فيبا ا
الرما
العارفُّ و َ

منه ااا هن ااا ش ااجيرات

و الرغاال .وفااي أخاارّ شااجيرات الطرطيااع و الروتااه والشااعران

اوزع فاي بعاو المسااحات حشاائ
والسدر؛ وفي أخرّ شجيرات العلند بينماا ي ّ
الزرياع والقارط
النصي والصليان؛ وأخرّ يظهار يناعاة حشاائ
الكبة وأعشاب
ّ
ّ
ّ

الخباز ولساان الجمال؛ وفاي أخارّ الربلاة والباابونُّ والزّبااد .يرسام لوحاةَ
البري و ّ
ّ
لقا ر
اال كااان فيااه الشاايخ فاااخر يجلااس وسااط الخيمااة الوساايعة متكئااا علااى وسااادتي

الملونااة ورؤوس غ ازالن مالاات مااع ااوز اتكااال
صااوف انتشاارت فيهمااا المربعااات ّ
ودحاام فيماا الخاادم ينحناي فاي
هماام ّ
كوعه األيسار؛ يجلاس علاى جانبياه أخاواه ّ

مشاهد ساكب القهاوز ماان دلّاة برونزياة لميعاة فااي فنجاان زجااجي ابايو ليقاادمها
إلاى الضايوف تباعاا .ولوحاة أخارّ رسامها فاي لقط راة بااهرز شااهدوا فيهاا صاقر
الشيخ يهاوي علاى طيار حباارّ با تادار وساط خناوع الطيار واستساالمه للمنقاار
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الحاااد المعقااوف المغااروز فااي ر بتااه .ولوحااة أخاارّ لفتيااة المضااارب وه ام فااي
ساباق محمااوم علااى أحصاانة كهنهااا أفاراس األعاوام تعاادو فااوق األرو كمااا لااو

كتب أسفلها بيتا للمتنبي:
كانت تطير ،و د َ
عل ا ا ا ااى َلها ا ا ا ا ر
ق ك ا ا ا ا َّ
أوجًهها ا ا ا ا ا ا ا ا ااا يمينا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا أو شا ا ا ا ا ا ا ا ا ااماال
اهن الا ا ا ا اري تع ا ا ا اادو
يصاارف األيااام علااى الجياااد مااع فتيااة المضااارب ،ياالهبون يالحقااون الاالئاب
ويحاربونها في اوجارها بعد أن تناهضهم بعوائها ليال وتتوعدهم بهجمات علاى
الشااياه التااي يشاااهدونها وسااط وهاادز اللياال وعتمتااه منكمشااة خائفااة تشاام رائحااة
وتتحسااس وطل األ اادام الريشااية تااهتي علااى جناااح التخفّااي .يشااعلون نااا ار
الغاادر
َّ
ظنااا ماانهم أنهااا ستشااوي خ اواطم الاالئاب وتحاارق لهااا
ياادفعونها ف ااي فاام الااوجر ّ
جلودهااا لكاانهم يكتشاافون دهااال هااله المخلو ااات تمنحهااا لهااا الطبيعااة وتفرضااها
حتميااات رغبااة البقااال حي ا

ادو
الثقااوب العدياادز التااي تصاانعها تخلصااا ماان عا ٍّ

محتماال يااداهمها ماان فاام وجاار فتساالك مختلااف المما ّارات التمويهيااة كساابا لانقااال
وتخلصااا م ان العاادو القاتاال ..وفااي رحااالت أخاارّ ينطلقااون إلااى فيااوو المااال
البعياادز باتجاااه حاادود المملكااة السااعودية بحثااا عاان غ ازالن ناادهت عليهااا مياااه
البرك كي ترتشف العلوبة والصفال وتسرح على خميلة الازروع وهاي تتا ار م
علا ااى يناعا ااة خض ا ارز هفهافا ااة تغنا ااي لها ااا الا ااورود بوريقاتها ااا الطريا ااة ومياسا اامها
الهائجااة .وجعفاار يعااي

عالمااا دفعتااه إليااه ول ّكرتااه رسااوم بعثهااا لااه إلياااس فااي

كا ار ر
اس مص ا َّاور للوح ااات رس ااامي االنطباعي ااة ماني ااه وموني ااه وبيس اااروا ورينا اوار

والفريااد سيساالي وفااان كااول ودعوتااه المتكااررز لااه أن يسااتمر فااي الرساام وان ال

لجااة الضااائعين علااى مسااار حياااز تخطااو بمتوالي اة األكاال
يتركااه فيضاايع فااي ّ
والشاارب وتهافاات األع اوام ثاام المااوت واالناادثار بااال أثاار .وهاالا مااا ال يجااب أن
يحصل مع المحظوظين بموهبة منحها اهلل لللين يحبهم.

ار ،ومااع أناسااها الغاطسااين فااي أم اواه ب ارالز
فااي الصااحرال صااار جعفاار حا ّا
الطبيعة يصرف األيام بال هموم مع أن الشاوق يلفاه ألبياه وأماه ،لزوجتاه زكياة
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وولااده جمياال ..يهفااو البتسااامة زرعهااا حقااال ماان ب ارالز ،وأيقونااة ماان ن اادالات

رائقة ،ها هي ترن َّ
ودعهم فيها.
منغمة في مسمعه في آخر لحظة ّ
يشتاق إليهم ..تغمره اللهفة الستعادز لحظات العي

معهم.

يشتاق فيكبحه تل ّكره للجفال اللي حصل معه وللمدينة التي َّ
تنكرت له.

حر إال من فرشاته و ماشته ..األلاوان تهتاام وتتباارّ
يفضل البقال بعيداّ ،ا
ليمررها على القماشة كي تساتحيل روحاا تترجَّال وخلقاا ياتكلم فتقار موهبتاه أنهاا

تتجسَّد برضا ،ال يضطهدها فيجعلها تعي

كبتا وحسرز ،فتموت.

لكاان هاال للسااعادز أن تسااتمر؟! ..هاال يمكاان للحبااور أن ال يتعثاار وينتهااي
متهالكا؟!
هل للطبيعة أبجدية االستمرار بمن السرور الدائم دون أن تفاجئك األ دار
بما ال تحسبه فتقطع عليك الدرب وترميك في غيهب التيه؟

أيامنا بما نريد وما نشتهي؟
دارنا،
ّ
هل نحن ماسكوا أ َ
ومسيرو َ
األسئلة ولدت متهافتة تلك الليلة التي ادلهمت فيهاا السامال مان ياوم شاتوي

عسااير ،واسااتمرت لثالثااة األيااام .االفت مااا جمعاات ماان مااال ،ومااا حشاادت ماان
رعود وبروق ،ائلة للصحرال خلي.

لاام يتفاجااه الشاايخ فاااخر وأهلااه وصااحبه وأتباعااه بمااا جاارّ .الهاادير الماااطر

والسيول الجارفة ،والري المجنونة هي ما عهدوها في حياتهم التي يحيونهاا أو
تلااك التااي ورثوهااا حكايا ر
اات ماان آبااائهم وأجاادادهم عاان هااوم الطبيعااة فااي يا ر
اوم
حماى
مثلما بهجتها في يوم آخار ،لكان جعفار ماا عهاد للاك؛ إل ساقط فاي لجاة ّ

وهااول ارتجاااف .رحا َال فااي عااالم هاالياني بعيااد .حملتااه زوارق ك اوابيس فهرتااه
طر ااا ماان ر
آالم ال تنتهااي .أدخلتااه ماادنا شاابحية ال تغاادق غياار بواع ا الرعااب،
وأرسااته عنااد ماواني وجااد أرصاافتها تحتشااد بمخلو ااات همسااخية توعدتااه بااالتمزيق
أن ال يمااس رأس الاازروق
والتشااظي لحظااة اال ت اراب .وجااد نفسااه يصااارع هماان ْ
حاف اةَ رصاايف مينااال .يفصاا لااه الشاايخ فاااخر س اااعة كااان انس االخ ماان جولااة
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الهااليان أنااه كااان يصاارل مرعوبااا ،طالبااا النجاادز ماان شاايل باادا كمااا لااو كااان
مهوال.

مع دو ه
امة الري والمطر ،وهيام الرعاد والبارق تحولات الكاوابيس إلاى حناين

لألب واألم ،إلى لوعة وشوق لزكية وجميل .صار البيت اللي تركه ع ّشا يحن

لدفئااه .صااار سااو ار يتااوق للااركو علااى آج ارتااه الحجريااة .عااداد طفااال يتساالق
العمااود الخشاابي ال ارفااع لسااقف الشاارفة ص ااعودا إلااى سااط الاادار بناازق اارود

أماه تطالباه بااعتالل درجاات
تتسلق نخلة وصوال إلى ثمر فاي األعاالي .يسامع َّ
السلم والتخلّي عن هلا الفعل اللي د يخطئه مرز فيتسبب في عو اه أو موتاه.
يتناهى إليه رعبهاا مان ن ر
اار يو ادها فاي الساط مان حطاب تناور الخباز ليشاوي
ر
غدال له من عم رال أنجازه بجهاده الالاتي؛
عليها عصفو ار أصطاده وجعله وليمةَ

تعلاان خشاايتها ماان حريااق ااد يلااتهم البياات فيغاادون مشا ّاردين ضااائعين .تاارن فااي
ألنااه ضااحكة جمياال بكرك ارهز األطفااال الجااللين بااهبيهم يتس الّى بحركااات يؤديهااا
أمااامهم ،فيسااعدون ويسااعد .يهتيااه جمياال طااائ ار بجناااحين مالئكيااين يطالبااه أن

يضمه إلى صدره ،أو يقاول تعاال ألعيادك إلاى البيات بخطفاة رما  .وحاين ال
ردا يروح مندفعا يبكي في هالم ضباب وجو غائم ،مبتعدا عنه .فيمد
يجد منه ّ
هماام يخاطباه بحناان
يده نادها باه أن يعاود ..يناده ويناده ،يصاحو علاى الشايخ ّ
أنت بين أهلك وأحبائك ،يا جعفر.
أن يهدأ .ويغدق عليه عطفه ،ائالَ :
جرعاوه إيااه بعادما عملاوا مناه ساائال سااخنا.
لم ينفاع شاراب (الزعتار) الالي َّ

وال أوراق (الصخبر) التي ألابوها في المال ودفعوها في فماه كمحاولاة لخفاو
بقوز تتي لسا يه درز الو وف دون االعتمااد علاى مسااعد
لهيب الجسد وزرعه ّ
يتكىل عليه لقضال حاجة.
الحمى أليام..
حين استمرت ّ
حين صارت اللكرّ متوالية ال تفار ه..
حين استشار الشيخ فاخر أخوته والحكمال من أهله اتخل رار إعادته إلاى
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السماوز حي

سيكون شفاؤه هناك.

الوا انه مرو الحنين!!

الحمى ال تزول إال بتغيير المكان!..
و الوا أن ّ
و الوا البقال ليس من صالحه السيما والنحول أخل منه الكثير من العافية.
و ااالوا غاادا ننقلااه إلااى ضااال الساالمان ،وماان هناااك سنسااتهجر ساايارز تحملااه
إلى أهله.

كللك الوا ستة أشهر في بادية لم يع فيها مان بال لهاي عم ٌار كالادهر،
لب ال يدانى!..
ص ٌ
وابن مدينة لم يهلف حياز البراري لهو َ
()7
األيام تتوالى أمامه..

واألعوام تتالحق..

أمااه بااه ،ومجاايل ابنتااه فاطمااة إلااى الحياااز ،وكباار
شا َ
اهد ما َ
اوت أبيااه ،ولحاااق ّ
ولده جميل وتعليمه المتوالي ليكون فنيا في معمل االسمنت المقام حديثا غرب
ر
موظفة زميلة معه في العمل.
المدينة ،وزواجه من
شااهد تعا ااب الااو ازرات فااي العهااد الملكااي ،وتباااري السياساايين فااي تولّيهااا:

و ازرات جمياال الماادفعي ماان األولااى حتااى السااابعة  /و ازرات نااوري السااعيد ماان
األولااى حتااى الرابعااة عش ارز  /و ازرات رشاايد عااالي الكيالنااي ماان األولااى حتااى
الرابعااة  /و ازرز طااه الهاشاامي  /و ازرز محمااد فاضاال الجمااالي األولااى والثانيااة /

و ازرات علي جودت األيوبي الثالثة  /و ازرز عبد الوهاب المرجان  /و ازرز احماد
مختار بابان ..و ازرات بلغ عددها تسع وخمسون.
شهد تعثر برامُّ كبرّ وضعتها معظم تلك الاو ازرات للنهاوو بالبلاد بغياة
اردي الخ اادمات
جعل ااه موازي ااا لل اادول
المتحضا ارز ف ااي ش اامال الكا ارز األرض ااية وت ا ّ
ّ
المقدمة إلى الناس .ولم تحارز الساماوز كمدين راة جعلهاا أنماولم لماا يناال المادن
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األخاارّ ماان ب ارامُّ س اوال علااى مسااتوّ االنجاااز أو التعثّاار سااوّ إنشااال مركااز
لتصفية المال وتوزيعه على البيوت عبر أنابيب فاستحدثت دائرز (إسالة المال)

ليكااون ارتباطهااا باادائرز البلديااة وتسااتوفى ماان الناااس مقاباال التمتااع بمااال عاالب
الحن ااة " .ه االا
فض ااولي أب ااو ّ
اور يح ااددها ااارّل المق اااييس " ّ
يص اال بيوته ااا أج ا ٌ
الرجل كان فرحا بعمله كوناه مارتبط بالحكوماة ويهخال مقابال خدماتاه راتباا ثابتاا
جعله يسارع في خطوب راة َّ
فضاولي
ظنهاا ال تتحقَّاق لاه حتاى فاي األحاالم( .كاان ّ
حياا
يرتدي البدلة الحضرية ويطرق األبواب باباا فباباا ،ماساحا المديناة جميعهاا ّ

فهحيال .يتفارس فاي الع ّاداد َّ
المثبات أول دخاول أنباوب الماال إلاى البيات ،يطاالع
ادون علااى ور ا راة بمثابااة وصا رال ماان مجموعااة وص اوالت
األر ااام اإلفرنجيااة ثاام يا ّ
فضاولي مصادر معلوم ر
اات لكال مان يرياد معرفاة
تش ًكل دفت ار ..ومان هناا صاار ّ
َ َ
أياان يكااون بياات فااالن :فااي أيااة حااارز ،وبااهي ز اااق .مااا هااي أوصاااف واجهااة

لفضولي جاهٌ واسع ..إليه ياهتي َمان يهمال
البيت ،وما لون باب الدار ...تنامى ّ
عبااس ،أرجاوك
تهجيل دف هع المبلغ المترتًب عليه .يهماس فاي ألناه" :عيناي أباو ّ
ال تقا أر مقيااس مائنااا هالا الشااهر ،ماا عنادي فلااوس كافياة حتااى أسادد األجااور".

فضااولي! فاادوز ال
فضااولي ر مااا ضاائيال حسااب مااا يرتااهي ..يهتيااه آخاار " ّ
ادون ّ
فيا ّ
فضااولي!
تماار علااى بيتنااا ،وال ترمااي لنااا وصاال " .وآخاار يرجااو ويعلّااق" :اخااوي ّ
هلي الحكومة ما تشبع ،فلي

وياناا ..".والحاق
تجمع لهاا أموالناا ..كاون رحايم ّ

فضولي لم يسبب ألّ للناس ..لهلا غدا محط وًد الجميع).
يقال ..أن ّ
شااهد إعااالن حلااف بغااداد كقااورز غربيااة تقااف بوجااه التغلغاال السااوفيتي فااي

الشرق األوسط واأل صى ويرّ التظااهرات تنادلع رفضاا لاه ،و بلهاا التظااهرات

العارما ااة التا ااي شا ااملت عما ااوم الا اابالد واسا ااتمرت أياما ااا ج ا ارال العا اادوان الثالثا ااي
اإلس ارائيلي البريطاااني الفرنسااي علااى مصاار فااي العااام  1956وخااروم مصاار
منتصا ارز بع ااد ت ااهزم الع ااالم ومخاف ااة ان اادالع ح اارب عالمي ااة تك ااون أرو الع اارب
ميدانا تاليا لها  ..تاهتي الصاحف اليومياة تنقال أخباا ار مهولاة تض ه
اخمها تقاارير
َ
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صااحفيين وم ارساالين ياارون فااي مااا يبثااون ويرساالون شااهرز لهاام بحي ا

صااارت

عمااا يقولااون ومااا يتص اورون وص ااار الناااس يقاارأون
أسااماؤهم تتنا لهااا أأللساان ّ
تحليالت ال حصر.
شااهد يااام االنقااالب العسااكري فااي تمااوز ماان العااام  1958مطيحااا بااو ازرز
أحم ااد مخت ااار باب ااان ك ااآخر و ازرز َم َ ه اارت عه اادا ملكي ااا اس ااتمر ثم ااان وثالث ااين
دب اره ونفااله حفن اةٌ ماان العسااكريين الااوطنيين؛ كااان هاادفهم إ امااة
عامااا .انقااالب ّ
حك اام جمه ااوري بعي اادا ع اان ملكي ا راة فش اال وجوده ااا عل ااى أرو العا اراق ،معلن ااين
نظامااا جمهوريااا بااديال عنهااا يهاادف إلااى ماان الحريااة لكاال األفكااار واألح ازاب.
لكن هلا الهدف سارعان ماا ساقط فاي ه ّاوز التنااحرات والصاراعات .انتشار الادم
وزادت مساااحة ه ا َّاورز أريااد له ااا أن تض اايق ثاام تنطم اار .باادا أن الق ااادز ال ااوطنيين
يقااودهم عبااد الك اريم اساام غياار ااادرين علااى مكاار الطائفيااة المتفشااية وجبااروت

العاادال الطبقااي المسااتفحل .لااللك ظلاات الاابالد تعااي

علااى سااط ر يميااد ،وحلاام

كبياار ال يباادو أنااه مسااموح لااه التحقااق رغاام حا ً
اب الطبقااات الفقي ارز والمسااحو ة

لاازعيمهم الاالي وجاادوا فيااه المااتفهًم لمعاناااتهم ،ورغاام الخطااط الهائلااة والطموحااة
التي وضعها النتشال العراق من اإلنهاك ،والتقهقر ،والخوال.

توجه الدولاة إلاى
من هام حرية ّدر جعفر
َ
وجودها ،مستفيدا من فرصة ّ
ه
أعمال ااه
احتا ارام الف اان واألدب واإلب ااداع بها ا َل فكا ارز إ ام ااة مع اارو فن ااي لجمي ااع

طرحهااا عليااه أعضااال (رابطااة الفاان التشااكيلي) المنشااهز حااديثا فااي األول ماان
تم ااوز  1959حيا ا

أش اااروا إل ااى أن ااه ارئ ااد الف اان التش ااكيلي ف ااي المدين ااة وأنه اام

ليحدوهم فخر أن يكون أول معرو تقيمه الرابطة مخصصا ألعمالاه .أعمالاه

التااي وصاافوها ّيمااة ال تقاادر بااثمن ،مقتاارحين أن تكااون اعااة "مدرسااة سااومر"
مكانا مثاليا لها ،محددين يوم افتتاحه في  14تموز حي اللكرّ األولى لقياام
الثورز.
يصااعد جعفاار إلااى غرفااة المرساام التااي تركهااا مغلقااة ألعاوام بعااد أن سااحبته
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رتابااة األيااام غااب عودتااه ماان الصااحرال فااي العااام  1936فياادخلها ازئ ا ار كلّمااا
عنت عليك لكرّ.
ّ
يدخل إلى خارطة أيامه فتنصارف ثاال

سااعات كاالبرق الخااطف يساتعيد
فيها وجوها رسمها في عشرينات القارن .يارّ وهيباة تقاف باين حش راد مان زهاور

َّ
تتوهُّ بالبهاال واأللاق .،يحا ًدق فاي وجههاا ويتساالل وساط شاعور بخنجار ينغال
فااي بطااين لبااه :أياان أصاابحت ،وكي ااف ص ااارت ،ومااا ت ااهثير الساانين عليهااا؟.
َّ
يتلكر صديقه إلياس وهو يتطلَّع في بعو رسوماته ،صاارخا :أنات ترسام كماا
رواد االنطباعياة .يبصار
يرسم انطباعيو باريس ،يا جعفر! ..أنات ال تقال عان ّ
وجااه بهيااة و وامهااا الاالي رساامه شاابه عا ر
اار بغرفتهااا فااي التياااترو فيحاااول الهاارب

ردز فعال أرادهاا طعناة لق ر
حرماه مان العاي
من خطه ارتكبه بحق وهيبة في ّ
ادر َ
لحظات عمره جميعا معها فاراح يادخل فاي عشا ه
ق بهياة المااجن ..يساتعيد وجاهَ
عر ااا والي ااد تنه ااال بالمطر ااة عل ااى الحدي ااد
ص اااحب الح ااداد الخمس اايني َيقط اار َ
األحمر كي يصنع منجال لفالح كاان ينتظاره فاي زاوياة اللوحاة فيتالكر أناه بعاد
ولماا
إنجاز اللوحة بشهر توفي الرجل متهث ار بهنفلون از اتلة دفعت باه إلاى القبار َّ

يزل اد ار على صناعة جيو

مان مناجال ..يساتعيد مشاهد و وفاه عناد الفارات

ليرساام للااك الجساار الخشاابي الاالي شااهد ماارور الملااك فيصاال األول فااي زيارتااه

إلى المدينة في الثالثيناات ولام يعاد لاه وجاود هاله األياام ،إل أزي َال مثلماا أزيلات
البهيااة رغاام تعاسااتها ..يقااف عنااد اللوحااات التااي
الكثياار ماان أعشااا الطفولااة ّ
ألهمته ّإياهاا الصاحرال َفيتياه هدهشاا متعجباا ،متساائال أحقاا أناا الالي خلقات مان
تحت ه
يده كل هله الكائنات؟!
لام يقاادر علااى اخفااال جللااه ،وال َّ
اق ساارو ار عميقااا فااي أعما ااه
يتنكاار لمان خلا َ
سبق افتتاح المعرو؛ ويقصاد بعاو الشاباب الالين أولعاوا فاي الفان التشاكيلي

اب بازغااة تنتظاار اآلتيااات ماان
والاالين رأّ فااي رسااومات عرضااوها عليااه مواها َ
األيام ليكونوا فنانين يشار لهم باالنبهار؛ فقد تناهضاوا بجهادهم الشابابي الياافع
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يكناون لاه
ولو هم اإلبداعي المتهجُّ إلى إتماام المعارو ليكاون جااه از .ألفااهم ّ
احتراما وفي ار ويتباهون في كون السماوز تضم فنانا الوا عنه "كبي ار ".

ام ائمقااام المدينااة ش اريط االفتتاااح .صاااحبه فااي للااك
غااب ثالثااة أيااام ا َّ
ه
شرطة القضال ورؤسال الدوائر والمهتماون فاي الفان واألدب وجماوع مان
مدير
المتشو ين لمشاهدز أعماال فنياة يفتقادون إليهاا فاي مديناة تشاكو التنااحر
الناس
ّ
والصا ا اراع .و فا ا اوا عن ا ااد اللوح ا ااات يتملّ ا ااون الموض ا ااوعات واأللا ا اوان  .يبص ا اار
اإلعجاااب ينسااكب ماان العيااون ،والثنااال مفااردات يساامعها تتهاطاال ماان األف اواه.

يلتفت القائمقام يشد على يده ،يصافحه بتقدير ر
ر
وتهان وفيرز.
عال،
وفي الختام
َ
ينتبااه جعفاار إلااى أن ال أحااد أولااى اهتمامااا للوحا راة وضااعها خاتمااة لمسااار
اللوحات ،ولم يجاد َمان يساهله عان مغايرتهاا ألخواتهاا .ففاي الو ات الالي كانات
المعروضات تعوم فاي ألاوان زاهياة النطباعياة مبهارز كانات تلاك اللوحاة الفريادز

دواماة ريا ارتاهّ جعلَهاا باهلوان
تعرو بيوتا متزاحمة مائلة كهنها تترن  ،تلفّها ّ
متداخلاة يمتاازم فيهااا األحماار بالرمااادي ،باااألزرق الااداكن ..تلااك هااي رؤيتااه لمااا
سيهتي ،أو تنبؤه بما سيحصل..

ات طوي اال ليخا اارم م اان هالاا هاة اساااتفهام تنا ااامى لدياااه وهاااو يبصا اار
يلزم ااه و ا ٌ
شخص ااين ال ي اادري كي ااف ألهت ااه الباصا ارز ع اان ب ااا ي زوار المع اارو لتتابعهم ااا

اي لا اام يبا اارح المعا اارو ويتبا ااع
عينااااه  .األول ضا ااابط شا اارطة برتبا ااة ما ااالزم بق ا َ
اب عشريني بوجه وديع مزروع بابتسام رة ال تفارق
القائمقام وصحبه .والثاني ش ٌ
عينيااه ،يرتاادي بنطلونااا رماديااا و ميصااا أباايو وحاالال اسااود لميااع .أبصاارهما

ياادوران علااى اللوحااات .يتو فااان عنااد واحاادز وينااتقالن إلااى أخاارّ وسااط زحااام
المشاهدين .شهد الضابط الشاب يطيل النظر في لوحتين :األولاى وجاه وهيباة
الباس اام ،والثاني ااة وه ااي بقوامه ااا المنتص ااب وس ااط الزه ااور النضا ارز فيم ااا الش اااب
الحداد" و"سباق األحصنة في الصحرال".
يتطلع إلى لوحة "صاحب ّ
يس ااتدير الض ااابط باعث ااا ابتس ااامة عريض ااة كهنه ااا التهنئ ااة الص اااد ة إلب ااداع
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الرس ااام تقديم ااه لل ازئا ارين ..ويخ اارم؛ بينم ااا يقت اارب من ااه الش اااب ويفار ااه
أحس اان ّ
هامسا:
 -أعتقد أنني شاهدت هله اللوحات من بل؟

يده

جعفر ،فيهتف به:

 أين؟لم يرد ..ولم يادع لاه الشااب فرصاة اساتفهامه أكثار ..كاان اد خارم يمساك

بيد صدي ر
ق له ينتظره عند باب المعرو.

تلك الليلة عاد جعفر إلى أو ار ر
ق أهملها ،ورسائل متفر ة تداخلت بينها.
عاد ليبح

عان رساائل إليااس .وكانات خشايته أن ال يجاد واحادز منهاا فاال

ادونا علااى الغااالف الخلفااي لمظااروف الرسااالة ...لكا َّان الحااظ
يضاافر بعنوانااه ما َّ

كان معه تلاك الم ّارز؛ فلام يكاد يف ّارق بعاو الوريقاات حتاى انبثقات ف ارشاة زر اال
خبر وجود عنوانه على ظهرها.
تهفهف لتزف َ
تلك الليلة كتب بما فاو به القلب وسكبته المشاعر:

"صديقي إلياس
كان اات مف ااردات رجائ ااك أن ال ات اارك الف اان تق اارع ف ااي فض ااال لاكرت ااي طا اوال

األعوام المنصرمة الراكضة التي افتر نا خاللها مثل نا وس في كنيسة أتخيلاك
اآلن داخلها ترتل لسيدنا المسي تراتيل الطاعة ،والخشوع ،والسماحة.

اليوم يا صديقي افتات أول مع ر
ارو رسامي لاي ..والياوم كاان االحتفاال بماا

أنجاازت وعرضاات بالخااا .الاالين أبصااروا اللوحااات غم ارتهم الدهشااة ماان كااوني
أرس اام بانطباعي ااة مثيا ارز .وراح ع ّش اااق الف اان التش ااكيلي والخائض ااون ف ااي حرفت ااه
يسهلونني كيف تعرفت على المدرسة االنطباعياة ،وماا هاو تاهثير مانياه ومونياه

اي وكااهنني اعاارفهم وافهاام دواخلهاام وانطباعاااتهم
وبيسااارو ورين اوار وسيساالي علا َّ
خلق ابتس ر
محيااي.
وتوجهاتهم الفنية ..وأنا أضحك في داخلي محاوال َ
اامة علاى ّ
ال أدري ما أجيب سوّ أنني لت :مارد تعلماي لصادي ر
ق خ ارفاي أسامه إليااس..
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لاام يكاان الرجاال رساااما باال كااان يضاامر ويفشااي اعت ا از از بااي ويجاادني أس اتطيع
الرسم كما يرسمون ،و ادر على اإلبداع كما يبدعون.

مني يوما لتخبرك
هل حقّا أنا هكلا ،يا إلياس؟ ..أدري أنك بانتظار رسالة ّ
بما أخبرك به اآلن..
أخمنه جملةَ فررح ال تنتهي"..
أنتظر ّ
ردك اللي ّ
ص ااباح الي ااوم الت ااالي كان اات رس ااالة جعف اار أول رس ااالة ترم ااى ف ااي ص ااندوق

حياا ليق أرهاا بعاين الحلام الجميال
الرسائل ..وكان أمله فاي وصاولها إلاى إليااس ّ

تمناااه يومااا ..حلاام النجاااح الباااهر والساامعة الفنيااة واأللااق اإلبااداعي ..بيا َاد
الاالي ّ
َّ
أن األيا ااام ما ا ّارت ،وتعا با اات األسا ااابيع ،وتتالا اات األشا ااهر ولا اام يا اارد ما اان إليا اااس

جواب ..هل نسيه إلياس؟ ..هل أخطهت الرسالة الجهة التاي توجهات إليهاا؟..
هل توفي إلياس فرهكنت الرسالة وضاعت في سديم اإلهمال؟ ..هل.......؟
()8

للك الو ت الساخن من ظهيرز العاشر من أيلاول  1959فجَّار فاي المديناة
حدثا كانت فيه الدمال هحب ار للتدوين على صحائف التاريخ .فبعد ه
حفنة أيارم من
توزيااع المنشااورات واسااتمرار تااوتّر الحااال وتواصاال دوريااات الشاارطة فااي سااوق
ااربون انطلق اوا فااي
وش اوارع المدينااة ،وشااعور الشاايوعيين أنهاام مرصااودون ومحا َ
دويهااا ياادخل ماان فاهام السااوق المنفاات علااى الكااورني  .هاالا يعنااي
تظاااهررز ساامع ّ

أنهاام انطلق اوا ماان الكااازينو الحم ارال المطلااة علااى الف ا ارت والتااي جعلوهااا الفتااة
ر
بنسمات تمر عليه متربة ساخنة
يجلسون تحت رفيفها والفرات يداعب وجوههم

فيتلقفونهااا أنفاس ااا محببااة ت اال ّكرهم بحرّي ا راة باااتوا يفتق اادونها بع ااد أشااهر ليل ااة م اان
االنفتاح والعهد اللي حسبوه فاكهة شهية تهتيهم على طبق من انتصار.
مر بعو الفتية راكضين ف ار ار يقطعون الساوق فيواجهاون بهس ه
ائلة أصاحاب
َّ
َ
عم ااا يج ااري .في ااهتي رده اام سا اريعا :الش اايوعيون يتظ اااهرون والش اارطة
ال اادكاكين ّ
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تحاول منعهم.
ال يدري جعفر لمالا فز الفضول ناف ار إلى بحيارز دواخلاه وراح يارم مالهاا

ال اركاد أو الالي عاازم علاى جعلااه اركادا .هااجس مااا اشاتعل فااي مضاارب الااروح
فاندفع خارجا .يسحب كبنك الادكان إلاى أسافل بنصاف انغاالق ،ويتحارك علاى
َ
جنااح الساارعة لالطاالع علااى مااا يجاري .صااارت األمتااار الخمساين بااين دكانااه
ونهايااة السااوق الظلياال بالسااقف المعاادني المنفاات علااى ساامال شااارع الكااورني

طويلا ااة .رأّ الشا اارطةَ ينتصا اابون فا ااي مو ا ااف المتا ااوتًر ،المتهها ااب وجمعا ااا ما اان
اعار كثي ا ا ار ما ااا َّ
المتظا اااهرين يقفا ااون علا ااى بعا ااد عش ا ارين مت ا ا ار يهتفا ااون بشا ا ر
ردده
الشاايوعيون أو يكتبونااه علااى الفتا ر
اات لهاام تنتشاار علااى الحيطااان فااي الشااوارع

وشعب سعيد).
وطن حر
ٌ
واألز ة (سنمضي ،سنمضي إلى ما نريد ٌ //
ما اللي أوحى لجعفر َّ
أن َمن يراه يقود المظاهرزَ كان وارد السالمان باهعوام
ه
فمااه يااردد الشااعار
الشاايخوخة و ااد ارتاادّ بدلااة عماال زر ااال ورفااع مطر ااة تاركااا َ
فيحاكيه الجمع بالترديد الم َّ
نغم؟! ..ما اللي ارغاى الاده َ داخال جعفار فجعلاه

ي وارد السلمان؟! كيف اندفع ليكون هكلا؟!
يتسالل :أحقا هلا اللي أمام ناظر َّ
وما اللي دعاه ليكون في مقدمة المواجهة؟!

اخم ك ااان اظه اار أرس ااه م اان بي اات
األس اائلة بتره ااا إط ااالق ن ااار ص ا َّاوبه ش ا ٌ
حمودي الداشر باتجااه المتظااهرين؛ وحماودي هالا كاان مان القاوميين الناا مين
ّ

عل ااى الش اايوعيين ،اااد بعض ااا م اان أص ااحابه خ ااالل األس ااابيع الماض ااية حمل ااة
الجتثاثهم مان المديناة حتاى لاو تطلَّاب اتلَهم جميعاا كماا كاان ياردد باال حسااب

تصرح َعلنا َّ
بان (الشايوعية
لتبعات األمر ،منطلقا من فتوّ جالت من النجف ً
اروعه الكياادي الكبياار.
كفا ٌار والحاااد) فوجاادها فرصااة تحقًااق لااه بغيتااه وتنجااز مشا َ
فظناوا أن الناار تطلاق علايهم مان المتظااهرين ماا
للك افزع الشارطةَ المارابطين ّ
جعلهاام يسااتلون مسدساااتهم ماان أغمادهااا ويوجهااون الرصااام إلااى أجساااد َم ان

هم أمامهم.
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ملوحااا بيديااه والمطر ااة فااي يمينااه مطالبااا
رأّ جعفاار وارد الساالمان يناادفع ً

الشرطة بييقاف الرماي فيماا اعتقادوا ّأناه ينادفع لمهااجمتهم .كانات الرصاصاات
متظاهر آخر في الساقوط ريباا مناه
األولى اختر ت صدره فسقط أرضا .لحقه
ٌ

بينمااا فاازع المتظاااهرون فولّاوا متفاار ين لاهلااين مندهشااين .اناادفعوا داخاال األز ااة
القريبا ااة وسا ااط اسا ااتمر هار لعلعا ااة الرصا ااام .وفا ااي اللحظا ااة التا ااي راح الشا اارطة

يالحقاون الهااربين إللقااال القابو علاايهم انادفع جعفار إلااى وارد السالمان ساااعيا

إلسا ااعافه ،وطالبا ااا ما اان النا اااس التحا ا ّارك إل ا اى اآلخا اار ليس ا ااعفوه أو ينقلا ااوه إلا ااى
المستشفى.
أطا َّال الشااخم الاالي أطلااق الرصااام ماان الشاارفة ب أرسااه ماان ورال حااائط
بيا اات الداشا اار ليسا ااتطلع المو ا ااف وت ا اوارّ بعا اادما اشا اابع فضا ااوله الا اادموي ما اان
الجسدين السا طين مضرجين بدمال راحت تنساب على األرو.

ل اام يك اان الس االمان محتفظ ااا ببقاي ااا أنف ا ر
ااس ،وال عين ااين منفتحت ااين ،وال لس ااان

أن يقااول كالمااا للشاارطة الاالين أطلق اوا عليااه الرصااام ،وال لجعفاار
يسااتطيع ْ
اللي ال َّ
يخمنه سيلتقط بعينيه تفصيالت َمقتله ويقف عند رأسه يشهد اغمااو
العين ااين اللت ااين كثيا ا ار م ااا تمن ااى امتاللهم ااا بمش ااهد الح اادائق الب اااهرز والبناي ااات

العاامرز والنااس َيرفلاون علاى خميلاة الزهاو .كانات أعواماه المتجااوزز الساتين اد
تجمعا اات فا ااي بقعا ا هاة ر
دم سا اااحت علا ااى التربا ااة التا ااي َّ
ام ألهلها ااا،
أحبها ااا واخلا ا َ

اجهون من بل سالبيهم
خصوصا َمن كان يبصرهم ينسحقون برحى الفقر ،ويو َ
ه
بتجاهل مطالبهم المشروعة.
َّ
تلكره جعفر!

َّ
تلكر زيارز السلمان له يوم تو يفه في العام  1935وتفوهه عبارات سامعها

أحقيااة العم ااال
جدياادز عل ااى لس ااانه لاام يكاان ينطقه ااا ماان ب اال .أكااد فيهااا عل ااى ّ
والفالحااين فااي يااادز الدولااة وبنااال حياااز عادلااة يسااودها السااالم أألممااي .يومهااا
اكتشف جعفر َّ
تغير وأنه يضمر في صدره ما ال يرياد أن
أن شيئا في السلمان ّ
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يكشاافه رغاام ثقتااه بااه واحت ارمااه لااه .ال بااد َّ
ارد للااك حملااه للفكاار الشاايوعي
أن ما ّ
وانتماؤه في ما بعد وبقاؤه وفيا له ولمبادئه.
لفت انتباه جعفر ارتفاع لراع السا ط على ه
بعد أمتار مض َّارم بالادمال كهناه

يااومىل لااه مسااتنجدا إل لاام ياادن أحا ٌاد منااه خشااية عااودز الشاارطة وسااقوطه فااي
شراك التهمة .رفع رأس السلمان من فوق فخله اف از إلى الجري ..
هاله ما رأّ!..

رأّ الشاااب الاالي كااان يطياال النظاار فااي لوحااات معرضااه الفنااي باال أيااام!

ابق وش اااهد تل ااك
ه ا َاو !...ه ا َاو !....ه ا َاو َم اان دن ااا من ااه و ت االاك ،كاش اافا أن ااه س ا َ
اللوحات .
كااان الاادم يتاادفَّق ماان فمااه وعيناااه تجاهاادان لاارفو انطباااق األجفااان ..تفا َّاوه

متسائال:

 -هل عرفتني؟

ألست أنت الشاب اللي...
َ
اار مان هاؤالل الالين أطلقاوا الرصاام
 نعم أنا الالي التجاهت إلاى بياتكم ف ّاعلينا اآلن..

صرَل متهلما:
 آ ،يا الهي! ..أحقّا أنت؟أما بحق فاي تلاك السااعة
 انقل امتناني لزوجتك الكريمة ..لقد كانت لي ّالتي تشبه ساعة الحشر.

 سهفعل! ..ولكن دعني أحملك على ظهري و....ل اام يف ااه بكلم ا راة! ..ول اام يت اارك لجعف اار فرص ااة التح ا ّاد إلي ااه .فق ااد انتص اارت

هم بسحبهما ليعينانه
األجفان على العينين فخللتهما ..تهالكت اللراعان اللتان َّ

على حمل جسده فترهلتا.

ر
عما َاد هاالا األزلااي جسااديهما
مااات االثنااان وهمااا علااى مرمااى فارات يومااا مااا ّ
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ر
بمال عشقهما له..

آآآآآآآآه! ..أطلقها جعفر بعم ر
ق ،وبجرح.

عاشت المدينة أياما من الحزن.
تلهب إلى ف ار الليل لهقة ،مته ًجساة خائفاة .وتانهو علاى نه ر
اار واهناة،
مكتئبة ،مرتابة.
يقين أنها مديناةٌ لان تهادأ ،صوان الابالد عموماا
مقتل االثنين زرعَ في النفوس َ
دخلت نفق الحزبياة المترجرجاة ..أحازاب جاالت مان رحام الصاراع االجتمااعي

والطااائفي ال ماان لا ه
اب أفكا ر
اار ترفااع شااعاراتها لااو طبقاات خلقاات مجتمعااا مثاليااا

تسااوده عدال اةٌ تقااارب عدالااة الساامال .دخلاات السااماوز مناال للااك اليااوم ال اادموي

مرحل ااة الع ااي

عل ااى ك ا ً
اف أح اادا

ل اان تنته ااي كان اات فيه ااا االعتق اااالت يومي ااة

والمداهمات من نافلة الممارسات المهلوفة.

فااال عجااب إلا إن انتشاار رجااال األماان فااي ز اااق (الع اريااة) العتقااال سااالم

برهم العامل في ورشة كاكه حمه الكردي لصناعة المواد االحتياطية صواخراجه

مان بيتااه بوضا رع ما ر
ازر لام يكماال فياه ارتاادال مالبساه ،وسااماع أخباار تعليبااه فااي
خيطياا مان فقارال معادمين ساا هم
نظارز التو يف ،ثم ليجر ورال اعترافه تنظيماا
ّ
ر
منقوم عليه.
الحظ العاثر ليكونوا سياسيين في حزب
ولاايس غريبااا إن انهااال شاارطي بها اراورز علااى دروي ا

بااائع الخضااار أم ااام

أنظار المارز في السوق ألنه ش َّ
اك فاي أناه اساتخدم طعاة ماا

حمارال ينظاف

بهااا الفاكهااة المغبا َّارز مااا ياادلل علااى انااه شاايوعي يناااهو بهااا رجااال أماان لااديهم

أمر بمالحقة الشيوعيين ،للك أن كل شايل أحمار صاار يثيار تاوجس الشارطة
والسلطة األمنية فبدا رجالهاا كماا لاو كاانوا ثياران مصاارعة (الميثاادور) ،يثيارهم
اللون األحمر فيندفعون هائجين مهاجمين.

ول اايس غريب ااا أن تج ااري اعتق اااالت واس ااعة ف ااي ز اااق (السبوس ااة) أو ش ااارع
ات م اان طلب ا راة ش ااباب
دبع اان) فيس اااق عشا ار ٌ
(مص اايوي) أو ز اااق (المعم اال) و( َ
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وعمااال وفالحااين وأصااحاب مها ران متفاوتااة إلااى سااجن مركااز (الخناااق) فيمتلااىل
به اام وتض اايق مس اااحته ف ااي اس ااتيعابهم ،ث اام تب اادأ مرحل ااة بك ا ه
اال األمه ااات و ل ااق
الزوجااات وحي ارز اآلبااال فااي إنقااال أبنااائهم وهاام ال ياادرون ماان أياان جااالتهم هااله

البلوّ فراحت تسو هم سجنال يتلقون اللل والمهانة والتعليب..
وليس غريبا أيضا أن ترّ الشيوعيين يتلقون الضاربات تلاو الضاربات وهام
يحركااون ساااكنا .فااال هاام يتوجهااون إلااى الدولااة ومركزهااا فااي بغااداد للتفاااوو
ال ّ
ر
اضطهاد يتعرضاون
وح ّل االشكاالت العالقة وال هم يحلّون الحزب وينهون عن
لااه بغياار مااا ساابب ،وال هاام يقا ّادرون إمكااانيتهم العسااكرية فااي عماال تغيياار فااي
لمااا تاازل تمااارس
الحكومااة خصوصااا ولهاام العديااد ماان الشخصاايات العسااكرية َّ

مسؤولياتها في المستويات العليا من الدولة ريباة مان الازعيم اسام .لاللك كاان
النا اااس فا ااي حي ا اررز وارتبا ا ر
ااك وتسا اااؤل :كيا ااف يرتضا ااي ه ا اؤالل الشا اايوعيون تلقّا ااي
الضربات العنيفة وهم عَّزل فال يفعلون شيئا؟

ه
مصدر ل ر
لسلطة الجمهورية مثلما كانات مثاار
ق
وكان إن أعتبه َرت السماوز
َ
ارتباك للعهاد الملكاي .فاا َم مان للاك بعاو األفاراد المنقاولين مان مادن مختلفاة
بقصد اإلبعاد كونهم يش ًكلون مصدر إزعام للحكومة في أماكن تواجدهم فيثار
الساؤال لاادّ أهاال المدينااة :لمااالا يااؤتى بهاؤالل الناااس الاالين يباادون فااي كياسا راة
وحسا هان تصاارف وسا ه
االمة لو ر
ق ليكوناوا مااوظفين بسااطال يطالااب رؤساااؤهم بتتبااع
حركاتهم داخل ميدان العمل ويقوم رجااالت األمان فاي متابعاة تحركااتهم خاارم
المي ا اادان؟ ..ك ا االلك ك ا ااان الن ا اااس وم ا اانهم الش ا ااباب المتحفًا ااز إلط ا ااالق األس ا اائلة

المشااحونة بالفضااول يبصاارون الساايارات المشا ّابكة التااي بمثابااة سااجن متحاارك
تنق ا اال باس ا ااتمرار س ا ااجنال باتج ا اااه الص ا ااحرال حيا ا ا (نقا ا ارز الس ا االمان) الس ا ااجن
الص ااحراوي الهائ اال ليعيشا اوا مبع اادين ن ااائين ع اان األه اال والن اااس .لل ااك جعله اام
محملين برغبة الوصول إلى النتائُّ ما جعل المدينة في حال من عدم
يبحثون َّ
االسااتقرار الاادائم والشااك المسااتمر بنوايااا الحكومااات .فيتوالااد اتجاااه نا ااد ،نااا م،
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ارفااو ...يقابلااه اتجاااهٌ انتهااازي ،نفعااي ،حرباااوي .اسااتخلم جعفاار كاال للااك
بحجم ر
ه
عام واحد.
من تجاربه في حياز لم تمنحه فرصة حيازز ل ّلز ولو

متفرجااا مناال انطال ااه باتجاااه الصااحرال ب ارال ماان تلا ّاون
اتخاال ارَار أن يكااون ً
الناس هنا .ناس مجبولون منل زمن بعيد على نفعية بغيضة ،تلك التاي خاللت
علي بن أبي طالاب ياوم ظناوا اناه سينتصار علاى معاوياة فيصاب الشاام لاديهم
لقمااة سااائغة لتوزيااع الغنااائم البالخااة فاادعوه إلااى المجاايل للع اراق و يااادز الدولااة

اإلسالمية من الكوفة ،حتى إلا اكتشفوا بهس معاوية ودهاله ،وتيقناوا مان عادم
انفضاوا عنااه غياار أبهااين بتوسااالته لهاام
اادرز اإلمااام علااي فااي االنتصااار عليااه
ّ
في مقار ه
عة الفساد والظلم وانح ارف دين الرسول األعظم.

اتخل جعفر رار أن ال يتدخل في ر
أمر سيجعله مثل الحسين ابن علي يوم
ناادوا علياه أن ياهتيهم مان المدين راة طاامعين طمعاا دفيناا فاي ملاك الشاام وشاعو ار
أن مااوت معاويااة ساايجعل الدولااة األمويااة فااي انهيااار يسااهل غزوهااا واغت اراف
مغااانم لهااا مبتاادأ ولاايس لهااا منتهااى الساايما و َّ
أن ماان خلَّفااه ولااده يزيااد الماااجن

اال يزيااد وأيقن اوا أنااه لاايس بهااله الصاافات
الفاااجر الس ا ّكير ،حتااى إلا اكتشاافوا دها َ
التااي تدغاادغ حاس اةَ التغلّااب عليااه انهااالوا علااى الحسااين يشاابعونه وأهلااه غااد ار

وجهوهاا إلياه كيماام لهام فايلا بهام يخللوناه
وطعنا وتجاهال
متنصلين عن دعاورز ّ
ّ
فيسيرونهم أسرّ.
ويدمونه ويشتتوا عياله ّ
وضااع جعفاار كاال للااك إزاله ووجااد نفسااه عباار خمااس وعش ارين عامااا بعااد

ي أم ا ٍّار يحس اابه
إط ااالق سا اراحه ين ااهّ ع اان ك ا ًال م ااا ه ااو سياس ااي .ين ااهّ ع اان أ ً

مارالات ،وزيفاا ،ودجااال .يعااي

علااى مااا ياادر بااه دكااان األ مشااة رز ااا للعااي ،

ومكانا لالستقرار.
ولكاان هاال تنتهااي المفاج اآت فتقاار أنااه فااي زماان ال يضاايره مااا حماال منهااا،
كوناه بعياادا ال فااي العيار وال فااي النفياار؟ هال تتركااه األ اادار يساير بيومااه كيفمااا
يش ااال؟  ..المحص االة تش ااير إل ااى أنن ااا مهم ااا عش اانا ف ااي ب ااروم مش اايدز س ااتدركنا
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المفاج اآت ،ويهتين ااا مااا ل اايس ف ااي التوّااع ليط اارق أبوابن ااا فيثياار فين ااا االس ااتغراب
المو ّشى بالقلق إن لام نقال الفازع الم َّ
حناى باالهلع خصوصاا والمديناة وماا حولهاا

البلد تعي على ٍّ
كف مرتعشة.
فف ااي س ا ه
ااعة عص ا هار اح ااد أي ااام تشا ارين أول ،ول اام يك اان ااد م اار عل ااى مقت اال
السلمان ورفيقه الشاب أسبوعان دخلات دورياة ش ر
ارطة راجلاة فناال الساوق وساط
تتابع أنظار أصحاب المحالت والمارز وخشيتهم من إن تكاون اد جاالت باهمر
اعتقال أحاد .المفاجاهز التاي تصايَّرت لهاوال علاى الوجاوه أبارزت و اوف الدورّياة

أمام دكان جعفر بن حسن درجال وطلبهم أن يصاحب احد أفراد الدورية إلى

ر
مركز الخناق ر
لسبب يجهلونه.
بهمر من ضابط المركز
فا ااي الطريا ااق الا االي راح يطبا ااع خطا اااه علا ااى ه
أديما ااه هجما اات مشا اااهد ف ا اي هلم
َ
الاالكريات :تا َّ
الكر مركا َاز التمااوين والجمااوع التااي كساارت أبو َابااه َّ
وتوجهاات تطااي

نهبا بمحتوياته بال أربعاين عاماا ..تال ّكر تهجي َار الماوظفين وعاائالتهم ،ووهيباةَ
ه
بتلا ااك الا اادموهع والنظ ا ار ه
نفسا ااها
ات
ّ
المتوسا االة إلنقالها ااا ما اان الها ااول التا ااي وجا اادت َ
وعائلتَهااا فيااه ..تا َّ
لسا هام ودعواتااه أن ال يهما َال
الكر إلياااس و َلباه الكبياار
وروحااه ا َّ
َ
نفسه فيعي كما يعي أبنال مدينته في ر
جهل ارتضاوه وهاوان لام يتكااتفوا علاى
اعهما لتك اريس
اابر الاادخيل وص ار َ
مناهضااة خالقيااه ..تاال ّكر فا َ
اارو العل اوان وجا َ
هيمنتهما علاى طرفاي المديناة ..ت َّ
اون
الكر َ
بهياة وعشاقَها النز اي ولهفتَهاا ألن يك َ

ع الالئاب
العشيق األبدي ثم صفعةَ القَدر لها بطردها من التياترو ..تلكر جماو َ
التااي كاناات تتساالل إليااه ماان خلاال الجاادران والسااقوف بعيونهااا الحماار وهمهمتهااا

بالتوعااد المثيارز للفاازع ..تاال ّكر ساسااون اباان داود زلخااا ،ومصاااحبته لااه،
المليئااة
ّ
وبثَّااه أس ارار حبااه صوافشااال طموحاتااه ..تاالكر العما َال الااوظيفي ورغبتااه فااي ه
أدال
َ
ر
زكياة
جسدها صد ا بعي طابعه البؤس والشاقال ..تالكر ّ
خدمات لمدينته التي ّ
ولمااا يتعاادّ العااام ..تاالكر الحاازب الاالي انتمااى إليااه
وولااده جمياال وف ار ااه عنااه ّ
اجن والمحاكم ااة والنق اال بالس اايارات الش اابكية
فق اااده إل ااى ف اام الم ااوت ..ت االكر الس ا َ
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المرعبة ..تلكر اللحظات الكابوسية تومو لهم مان بعياد منالرز بتهياؤ البناادق
وجعاال أجسااامهم مناخاال يفعلهااا الرصااام ..تاالكر تنكاار الناااس لااه وهااروبهم

منا ااه ،وتفا اااديهم الحا اادي
ّ

معا ااه والتغاضا ااي عنا ااه ..تا االكر رحيلا ااه وعيشا ااه فا ااي

الصحرال وتلك الساعات المحمومة التي وضعته على شفا موت كاان دناا مناه

يوما فعااد لينصاب لاه فاخ اختالساه لروحاه ..تالكر أعواماه الغائصاة فاي هاالم
الخدر بعيادا عان كال ماا هاو سياساي يقاود إلاى بئار الخديعاة السياساية ..تالكر

مقتل وارد السلمان أمام ناظريه ،واغماو عيني الشاب اللي بكت عليه زكياة
عندما لم تجده في غرفة مرسمه بعدما اتخلت رار إخفائه متح ًملة التبعات..

وهااا هااي اللحظااة تقااوده إلااى مركااز شاارطة الخناااق لتعيااد لااه لكاارّ لحظااة

سو ه منتصف تلك الليلة النائية متَّهما بالخيانة العظمى.

الخنااق موحشاا؛ والشاارطي الالي كاان يارابط حاامال بند يااة
كاان فناال مركاز ّ
ر
ااب بب ر
ارود
سيمنوف روسية الصانع بادا متثائباا غيار آباه لحضاوره ،حتاى أناه أج َ
على سؤ ه
كان الضابط في مكتبهه..
ال مرافقه الشرطي إن َ
ه
الدخول وعاد ليقولَّ :
تفضل.
المكتب بعدما سبقه الشرطي في
دخل
َ

اف عان القائمقاام
مواجهة الضابط الشاب الالي حضار معرضاه الفناي وتخلَّ َ
وصحبه أسقطت جعفر في ه
بركة ه
هول المفاجهز..
اجية اللااون .دع اا جعفاار
او الضااابط ماان خلااف المنضاادز الخشاابية الس ا ّ
نها َ
للجلااوس علااى كرسااي يحااالي المنضاادز وجااال هااو لاايجلس فااي الكرسااي الاالي
يقابله .يطيل النظ َار باه .يتملّاى مظهاره ..عينااه تساوحان علاى وجهاه بتجاعياده
ات األع اوام ،ثاام تهبطااان
ايب يحكااي تهافا َ
السااتينية ،وعلااى شااعره الاالي صااار أشا َ
عل ااى ميص ااه (اآلرو) األمريك ااي الص اانع وبنطلون ااه الس اارم اإلنكلي اازي .يبتس اام،

فيقول:

ه
ورونقه.
ظ بالشباب
 -ما زلت تحتف َ

ما اللي يبغيه هلا الضاابط مان نظ ارتاه ،وماالا يقصاد بالكلماات؟! ..أت ارهاا
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ابتدالات لتحقيق سيف ًجر أسئلتَه في وجهي سؤاال بعد سؤال أم اساتمالة لمعرفاة
يا ارد منهاا الصاادا ةَ أوال ،والسااقوط فااي شاراك الساالطة ثانيااا ،ثاام طمااس تاااريخي
ر
تجاهل وغدر ثالثا؟!
النظيف في نظر َمن ترفعت عليهم بعد
عمااا خالجااه .بيا َاد َّ
أن جعفاار
كااان الشاااب ينتظاار ماان فاام جعفاار ّ
ردا يعباار ّ
أبدّ صمتا.

 -لقد أدهشني أنك فنان بارع ،يا عم.

ه
مفهوم َّ
أن خيطا من االحترام يمده هالا الشااب ساببه
كلمة "عم" أحالته إلى
حبه للفن ،ورغبته في أن يتعرف إلى فنان...

ول ا ا َام ال؟! ..لق ا ااد ش ا اااهده يطي ا اال النظ ا اار ف ا ااي اللوح ا ااات ..يتطلَّ ا ااع بباصا ا اررز
بقسمات اكتشفها تتغير من ر
ر
ر
لوحة للوحة.
متفحصة ،ويتفاعل
 -إال تعرفني ،يا عم؟

ط شاارطة ،وعرفتااك اابال ازئا ار لمعرضااي؛ رأيتااك ترحاال
 -أعرفااك اآلن ضاااب َ

إعجابك.
مع اللوحات بانفعال ،ففرحت ألنني حصدت
َ
 -فقط ! هلا كل ما تقوله؟!

 ....................نهااو ماان مكانهااه وعاااد للجلااوس خلااف منضاادته .ما َّاد كفااا تسااحب جااارو ار،

وراح َّ
يتفحم شيئا .ثم اخرم َملفّا فتحه .ومن بين أو ار ه استل ور اة ،دفاع بهاا
إلى جعفر:
 -أتعرف هلا الوجه؟

ال يدري الرجال الساتيني لماالا اناتفو فاي الارأس دو ٌار عاارم ،ولفَّات عينياه
غشاوزٌ ضبابية! ال يدري لمالا احتام إلى م ر
اال ليرطًاب فماه الالي ج َّ
اف ولساانه

اللي َّ
تخشب؟

لمالا توَّف الزمن تلك اللحظة ليعاود عقاودا مان سانين حسابها انقضات وال

ر
ماو حمل كل ما يؤسي القلب ويوجعه؟
يهوّ العودز إليها ،للك أنها
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اق باب ااا م اان األوج اااع المتزاحم ااة المتيقظ ااة لمداهم ااة ال ااروح
لم ااالا كلَّم ااا أغل ا َ
تطي رر وزواب رع من لق؟
التَّ هعب تواربت أبواب حاملة أعاصير من ّ

كااان وجااه وهيبااة يمااأل الور ااة ،والور ااة هااي نفسااها التااي أهااداها إليهااا يااوم

جلسا في ظل شجرز الكالبتوس.

اف هاالا الشاااب طااويال عنااد اللااوحتين اللتااين احتوتااا
عاارف اآلن لمااالا توَّا َ
وهيبة ،وكيف الح له كهنه كان يدخل في حوار معهما..
أنت....
 -أيكون َ

أمي وهيباة ..لام نكان نعلام بهالا الرسام
 نعم ،أنا ابنها البكر طارق .وهله ّطيلةَ حياتهنا حتى حانت....
ف!
وتوَّ َ

اي الاالي
أن ينهااار فااي الكرسا َّ
توّفااه جعاال جعفاار حساان درجااال علااى وشا هاك ْ
تمناه تلك اللحظة يستحيل تابوتا يضم جسده.
ّ
 -ال تقل لي أنها...

 لقد توفيت يا عم ..توفيت في العام الماضي .ولم تسر أحدا غيري بهلاادر لاام يرحمكمااا ،وأعاار ر
اب شااريف كااان بينكمااا ،و ا ر
الرس اام .ح اادثتني عاان حا ٍّ
اف

كاناات برزخااا أمااام هنائكمااا ..أخبرتنااي أنهااا لاام تتاازوم إال بعااد أن عرفاات انااك
أنهاا

جدي عبد الكريم شوكت لخطبتهاا فاده
تقدم إلى ّ
تزوجت .وكان أبي د ّ
وافقت بعد أن كانت ترفو كال خطياب يطلاب يادها .كاان أباي ضاابطا يارتبط
جدي .كان لطيفا ،حنوناا معناا .ماات بال أشاهر إثار وفااز أماي .لقاد
بقرابة مع ّ
حبا خالدا فلم َيطق ف ار ها.
أحبها ّ
صمت ليال ،بل أن يرفع نظراته المتصالبة على وجهها اللي في الور ة:

 لقد ترّجتني وهي علاى فا ارظنا منها أنك خير حافظ لها.
ّ

الماوت أن أعي َاد إلياك هاديتَك لتحاتفظ بهاا،

 -ال ،بال هااي رسااالة علااى أنهااا احتفظات بحًبهااا لااي حتااى اللحظااة األخيارز
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سره  .. -يا لوفائك يا وهيبة!
من حياتها  -ال متمتما في ّ
امت ثقياال ،لاام يشااه الاادخول فااي التفاصاايل ،ولاام يجاارؤ علااى
ساااد بينهمااا صا ٌ
ر
أسئلة حسبها ال تنتهي ..فقط ال:
طرح
تزورناا .صوالا رغبات أن تعاي
 اعتبر نفسك ولدي ،وأنا أباوك ..أرجاو أن َبيننا فهلا سرورنا.

تلك الليلة لم َينم جعفر!

()9

تلك الليلة كانت مهتما كبي ار ومهيبا في نفسه..
لقد ماتت وهيبة ولم يبصرها مرز..
حبهما العلبة ،الرائقة ،البريئة.
ماتت وهيبة ولم تفار ها أيام ّ
()10

ان
اام م اان الك اادر ،والكم ااد واألل اام عاش ااها جعف اار ..أبص ا َار خالله ااا األحا از َ
أي ا ٌ
تهاجمه من كل صوب.

رأّ األحباة يتسااا طون كااورق أصاافر ماان شاجرز الحياااز ،وهااو الصاااغر لمااا

يرّ..
اس األعوام تعدو.
رأّ
األيام تتوالى ،وأفر َ
َ
رأّ مدينة تصحو وتنام على خو ر
ال وتهالك وضياع.
رأّ صراعا ،ونفا ا..
مرالات وأكاليب..
اعب ماان مسااتنق هع الضااياع ،وتنقااله ماان
رأّ أح ازبااا أريااد لهااا أن تنتش ا َل الشا َ
بر ه
العاتم،
اثن الديجور ّ
العماى ،وتاهات فاي ساديم َ
لكنها هي َمن سقطت في ه ّاوز َ
ه
اررز بال أربعاة عقااود؛ رافعااين
بجيوشااهم الجا َّا
فهفشالت تجرباةَ أولئااك الالين جااالوا
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شعار
التحرر ال الفتوح ..الحضارز ال الجهل .وخرجوا معتقدين ّأنما بلروا بلرزَ
ّ
اار التقاادم الناااجز ،والمعرفاةَ الثا ّارز،
التغيياار التااي سااتنبت شااجرز وارفااة تحماال ثما َ

النور الباهر ،والر ي الالفت ،والسرور المتناسل ،والبهجة المهفهفة ،والتحاور
و َ
المتح ً
ضر ،والتعبير الحر ،والكتابة المؤثًرز ،والتدوين الفاعل ،والفان المحباوب،
واألدب المرغااوب ،والموساايقى الس اااحرز ،واألناشاايد الغ ااامرز ،والحااب الطاااغي،
اودز المباحااة .واألحااالم الطليقااة ،واآلمااال الهاطلااة ،والاارزق الااوفير ،والخياار
والما ّ
الشا ااامل ،والعطا اار الفا ااائ  ،والبيا اااو الصا ااائ  ،والحميميا ااة المتبادلا ااة ،والوفا ااال
العماايم ،والصاادق المبااارك ،والعاطفااة الهادئااة ،والزغاريااد الصااادحة ،والكرك ارات
البالخة ،والبريق الطليق ،والمطر ال ار م ،والخاوف ال ازئال ،والظاالم المنتهاي،
والفقر المتقهقار ،والحازن الهاارب ،والجهال الممحاو ،والقلاق المنازوي ،والفاجعاة
العا ااابرز ،والف ا اراق المتضا ااائل ،والتنكيا اال الغائا ااب ،والخا ااداع المطا اارود ،والزيا ااف

المسحوق ،والغدر المرفوو .لكن شيئا من كل هلا لم يحد .
اللي حد

هو َّ
أن جعفر مخلفا ستينا من األعاوام وراله صاار يتناسال فاي

حكم عليه
ناطر تحتها مياهٌ تغلي ،ونيرانا تتهجُّ.
شعور أنه يعبر
رأسه
ٌ
ٌ
َ
شعب َ
القاادر أو أريااد لااه أن يعااي االيااام محتاادما يعطااي ض اريبة ر
دم ماراق هااادر ماان
َ

تتجسااد تفاصاايله باللحظااات
اعب جباال علااى رؤيااة العنااف
َّ
أجاال حياااز يوميااة .شا ٌ
ااس تخلَّا اات عا اان لوبهها ااا واسا ااتبدلتها بالكراهيا ااة والا اابغو مسا ااتعينة بغرياا ازز
وأنا ا ٌ

االفتراس والوحشاية ،تماماا كماا تمارساها أشاد الحيواناات فتكاا بالمخلو اات التاي

تع ااي

بينه ااا فيس ااقط جراله ااا األبري ااال ص اارعى .تس ااحق تطلع ااات المتطلع ااين،

وتطفااه عيااون المتااهملين تغييا ار للمشااهد الرمااادي للحياااز للااك َّ
أن باالرزَ االسااتحوال
ه
علااى هااله األرو مناال ه
ميالدهااا ،وأبجديااة الفتا هاك
القاادم تتنااامى كهنهااا ولهاادت مااع

كهنهااا ال تريااد أن تنتهااي .فمناال ْ ه
اع (لوكااال زاكياازي) مؤ ًسااس أول
تتوالااد ّ
أن وضا َ
دول ااة س ااومرية م ااع عائلت ااه ب اال أربع ااة آالف س اانة ف ااي ف اام وأ ه
حر ا اوا بك اال
وحش ااية أم ااام األنظ ااار وحت ااى ه االا الي ااوم تس اايل ال اادمال وته اادر لمج اارد ارتف اااع

269

صوت يطالب برف هع مظلمة أو تقدم ريد لتنال حقّا من ج ر
هد بللته.
َ
ماان مو عااه فااي الاادكان والو اات عص ا ار لم ا جعفاار طار اا ادمااا بمالبااس

اهد ه
أمهاا! اساتيقظت
مدنية خارم أسار الادوام الاوظيفي فاساتعاد مش َ
ادوم وهيباة و ّ
تل ااك الج االوز النائم ااة ،الخامااادز ف ااي منعطف ا ه
اات الااالاكرز ف اادعاها للتن ااامي ساااعيا
المتصام رائحةَ وهيبة.

دعاه للجلوس ،فجلس.

راح بعدها يشرح له جانباا مان حاال الساماوز منال العشارينات :كياف كانات!
اار باألح ا اادا
وكي ا ااف عاش ا اات .،أعط ا اااه وص ا اافا للمك ا ااان و ا ا ارالز للزم ا ااان ،م ا ا ّا

والشخوم ،معقبا على ر
ومار مرو ار عاب ار علاى َمان
أمر يراه يستحق التعقيبّ ،ا

ال تهثير له .حدثه عن جدتّه جوخاه ونصاائحها لاه بخصاوم النظار والتعامال
مع الناس :هنا؛ في بلدتنا هله ،وفي بلدنا هالا! يحاد كالا ..وكالا ..!..طفاق
طااارق يصااغي بانتباااه كمااا لااو كااان يريااد اسااتعادز زماان أمااه فااي هااله المدينااة.

المدينااة التااي جمعاات أمااه منهااا مااا حساابته يسااتحق أن يغااور فااي تربااة لاكرتهااا
رغم الم اررز التي انتهت عليها هي وعائلتها يوم اإلغارز عليهم وترحيلهم.
َّ
حدثه ..وحدثه! ..حتى جال اليوم اللي ختم به الحدي

وأعلن رغبة أن ال

يبقااى طااويال فااي هااله المدينااة التااي هااي نمااولم لماادن الاابالد؛ ي ارهااا كاال لي
بصاايرز تشااهد تناميااا لصاراع دفااين ياراد لااه أن يتفجاار فااي أيااة لحظااة بااين فقارال
اعرهم بغا راد شاايوعي تعاام فيااه الحريااة،
مسااحو ين جااالتهم الشاايوعية تدغاادغ مش ا َ
ويش ا ااترك الن ا اااس ف ا ااي تقاس ا اام الث ا ااروات ،ويق ا ااود المجتم ا ااع نخبا ا اةٌ م ا اان العم ا ااال

تجبا ٌار ،وال اسااتغالل .ووعااود كهااله
والفالحااين ،ولاان يكااون هناااك اضا ٌ
اطهاد ،وال ّ
ترسام غادا حلمياا جماايال ال يمكان ألي هاة َّ
مخيل راة أن ترفضااه ..فاي المقابال شارائ
شعار الديمقراطياة كح ٍّال أمثال للمجتماع
ميسورز الحال تترفَّع على الفقرال ،ترفع
َ
وهو شعار ال َّ
وتحضا ار،
شك أن تجسيده على ارو الوا ع يحقّق َرفاها وتقدما
ّ
لكن َمن رفع هلا الشعار لم يكن يقبل اآلخر كتجسيد احد مفاهيم الديمقراطية،
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فضا الّوا يناهض ااون األفك ااار األخااارّ بم ااا ل ااديهم م اان وساااائل؛ وه اام نت ااام ها االا

ثمااة أيضااا أف اراد معاادودون جااالوا بفك ارهز بنااال
المجتمااع العااام بالمتنا ضاااتّ ..
وط اان ااومي م اان المح اايط إل ااى الخل اايُّ اتخ االوا الفت ااة تحم اال اس اام " البعا ا "؛
اناادفعوا برغبااة تحطاايم الشاايوعيين كهعا ر
ادال صااميميين ،وف ّكااروا وخطط اوا كيااف

العامااة ماان البشاار ال الين ال ياارون فااي السياسااة غياار
ينتقمااون ماانهم ..وهناااك ّ
التجني والتضاد واأللم.
تهسيس لصداع دائم وتناحر ال طائل من ورائه غير
ّ
النااس تعاي

الدوامة المستمرز وتقدم المستقبل الغاامو ،وحيا
وسط هله ّ
أوائل أيام عام  1963جال طارق يوما ليدفع بور ة أمام أنظار جعفر.
ال :ا أر يا َعم ..ستعدها مفاجهز!

ا أر العاام أم ا ار رسااميا ماان مديريااة الشاارطة العامااة بنقاال المااالزم طااارق إلااى

بغداد.

سهله :كيف حد

هلا؟! ..كيف! ومتى سعيت للحصول على هكلا أمر؟

أجاب ضاحكا:

ال عليك بكيف ومتى؛ لكن عليك ،يا عم أن تادرك أنناي أخالت بنصايحتهك

ونفَّلتها!

*******

لب جعفر بعدما غادر طارق المدينة.
بعد أسبورع غادرت الخشية َ
وبعد ر
شهر من مغادرهز طارق مات جعفر!
مات ميتة صامتة!
َ
م ااات وف ااي عيني ااه رؤّ مض اابَّبة عل ااى مدينت ااه الت ااي أ َّره ااا ترت اادي معط ااف

ه
ضات مختلفة وانفعاالت شتى.
صدرها متنا
التطير ،وتضم في صندوق
ٌ
ّ
ه
اابيع معاادودز
مااات جعفاار ميتااة فااي و تهااا المناسااب .فلااو ا ًد َر لااه العااي أسا َ
لشااهد انقالبااا ها َّاز الااوطن بهكملهااه فااي يا ه
اوم جمعا راة رعنااال ماان شااباط أرعاان؛ أ ّلن

بهنهار ر
ه
ااح حق راد
دم تدفَّقت على أرضاه ،وغياوم ضاغينة تنامات فاي سامائه ،وري ه
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مدنه .كانت السماوز واحدز منها..
عاتية ضربت َ
انتشر الخوف وبال في الشوارع ،والرعب أشباحا جالت في األز ة.
َّ
وآالم ت ارغ اات وب ااال جرثومي ااا
كراهيا اةٌ د اات بكفّه ااا الممتلئ ااة عل ااى األبا اواب؛ ٌ
هاجم ما لادّ العاائالت مان اساتقرار شاحي فهطااح ه
اوب
بجلَاد اآلباال ،وأدماى ل َ
َ َ
ه
هلع الصغار.
األمهات ،وفتك بدواخل الزوجات ،وأثار َ
ماات جعفاار حساان درجااال ولاام ينتبااه أحا ٌد إلااى اللوحا هاة التااي تقبااع فااي غرفا هاة
مرسمه مع اللوحات النائمة على الجدران ،تلك التي كانت بيانا خبيئاا ألحادا ر

َمهولا راة تنبااه بحصااولهها ،فاسااتحالت وا عااا ماااثال ،دخلاات إليااه السااماوز عاريااة إال
ه
وضغينة أبنائهها.
من وجلهها ،وخوائهها..

السماوا
2009 / 1 / 22
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