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حرب الضغائن
المنتَج أواخر العاـ
لـ تكد تمضي سبعة أشير عمى اكتماؿ شريط فيمـ " حرب الضغائف وبانوراما اليمع " ُ
تجري فييا فعالية االنتقاـ بمؤثِّرات
 1963يوـ َّ
جس َد السماوة نموذجاً أمثؿ لمدف العراؽ  ،طوالً وعرضاً ّ ،
صوتية َّ
عب ارً واقعياً يدعـ نجاح مخرج الفيمـ
شكؿ نواح األميات وكمد اآلباء وخوؼ الزوجات ورعب األبناء ُم ِّ

مروعٌ  ،أسرع ىذا المخرج مف جديد
حدث ٍّ
الذي يسمى التاريخ  ..أقوؿ لـ تكد تمضي السبعة أشير حتى اندلع ٌ

التحرؾ سريعاً إلى مكاف وقوعو .
يوجو
ِّ
ِّ
مصوره ناصر الجببلوي لحمؿ كاميرتو و ّ
ولما كاف ناصر الجببلوي يسكف في الصوب الكبير مف المدينة والحدث الذي يستحؽ التوثيؽ صورياً وقع في
ّ

صوب القشمة أو كما يطمؽ عميو الكثيروف الصوب الصغير لمحدودية عدد بيوتو واقتصار نشأتو األولى عمى
دور موظفي العيد العثماني لزمو اختراؽ السوؽ المسقَّؼ الرئيسي ثـ عبور الجسر الخشبي المتيالؾ عمى
تقاطع  ،حاثّاً الخطى  ،مع رجاؿ قروييف تحتَّؾ أخفافُيـ بخشب الجسر وتيد ُؿ ذيوؿ عباءاتيـ
نير الفرات .
َ

الخفيفة ممتقطة التراب المتطاير بفعؿ االحتكاؾ  .القرويوف بعدما رماىـ الباص الخشبي عند مدخؿ كراج مغمؽ
ٍ
بنساء يحممف صر ارً فوؽ
التبضع  ،ولكف باتجاه السوؽ المسقَّؼ  ،متبوعيف
كانوا أيضاً يحثّوف الخطى بغية
ّ

مبلبس سوداء َّ
أنيف مف قرى وأرياؼ
كأنيف حزانى عمى فقداف عزيز مشترؾ مع َّ
رؤوسيف ويرتديف جميعاً
َ
مختمفة .

ناصر الجببلوي اتَّخذ األزقة المتداخمة مف بيف بيوت اإلمامييف بدالً مف سموؾ الدرب شماالً وصوالً إلى التقاطع
أماـ جامع مجمّي ليكوف عند االستدارة يساراً بمواجية مكاف الحدث.
صفر الحراـ
الحدث جرى صباح يوـ صيفي كانت فيو السماوة تعيش سكوناً ال تعيده إال أياماً قميمة مف شير َ

حيث يسافر معظـ سكانيا إلى كرببلء لزيارة اإلماـ الحسيف بف عمي  ،حفيد الرسوؿ محمد في أربعينية

استشياده  .والزيارة تعني تراجع عدد السكاف إلى أقؿ مف الربع  ..في أولى لحظات تمؾ الصبيحة انطمقت
صرخ ٌة ىتكت ستر الفضاء وغدت الشمس غب وقت قصير ساخنة كانت فييا ساعة الضحى كأنيا ظييرة
قائظة.
التعرؼ عمى السبب فيتؼ صبي يحث
الصرخة المغموسة بالرعب أثارت في نفوس صبية الشارع فضوؿ ّ
ىياً ! لنر ما يجري  ..وعمى ٍ
قرب ىتؼ بيـ ثالث  :سآتي معكـ
آخر خرج مف بيتو المجاور لمقبرة الخاتونة ّ :

العرؽ أف يرافقيـ  ..توما التفت عمى صوت يأتيو مف خمفو فأبصر
..وأومأ ىذا لتوما ابف بطرس بائع َ

شميراف تطؿ برأسيا تسألو عما يجري  .مف ورائيا ظير والدىا إبراىيـ ال زار يعيد السؤاؿ " :ما ندري  ،رايحيف
نشوؼ شكو ماكو  ." ..جاء رد الصبية موحَّداً.
سجاد لـ يكد ينتيي مف رفع كبنكات مقياه  ،ويتجو
حركة الناس تتَّجو نحو الشارع الرئيس  .السيد ّ
ٍ
حكمة أو
مدوف خمفيا مف
لمروزنامة المعمقة جوار وجاغ إعداد الشاي ليرفع ورق ًة مف يوـ انتيى ويق أر ما َّ
شعر حتى سمع الصرخة  ..أشجار الكاليبتوس والسدر ونخمة البريـ بعذوقيا الصفر في الجزرة الوسطية
ضج ٍة تزعج باع َة الخضروات وأصحاب
لمشارع تبدو خاممة تطرد عصافير وفواخت اعتادت كؿ صباح عم َؿ ّ

الحوانيت فيرمونيا بالحجارة كي يقمموا مف نزقيا  ..حيرة تقطر مف العيوف واضطراب يتفاقـ في الدواخؿ  ..قمؽ

يترجرج بيف خوؼ مف مجيوؿ وعائؽ مفاجىء يحرميـ مف معرفة ما يجري .
األفواه تتحاور بالسؤاؿ حيف يسبقيـ أحد حاثّاً الخطى بنفس حيرة سؤاليـ.
وتجمع مبعثر ألناس فرادى يقفوف عمى بعد عشرات األمتار
انتصاب شرطييف في باب بيت سمطاف شاىر
ّ

زموا
ويمنعيـ الشرطياف مف االقتراب أعطى نصؼ اإلجابة  ..رج ٌؿ توقؼ مع واقفيف ينظروف بفضوؿ وقد ّ

الشفاه قمقيف  .قاؿ يستقري  :قد يكوف سمطاف شاىر صاحب سيارات المرسيدس األربع التي تنقؿ الركاب مف
السماوة إلى الديوانية توفي .
تفوه آخر :
َّ

-

يا لمرجؿ الطيب  .توفي وأفراد عائمتو جميعاً في كرببلء توجيوا لمزيارة.

صحح الكبلـ:
متوقؼ ثالث َّ
-

شاىدت ولده يوسؼ في الصوب الكبير وبيده كتاب  .جاء قادماً مف جية
ليسوا كميـ  ..ظير أمس
ُ

المكتبة العامة.

أف كممة " توفي "استفزتو ىتؼ بشيء مف رفض االحتماؿ:
أحد النابييف مف بيف التبعثر البشري وكما لو َّ
-

بماذا تتحدثوف ؟ !انتصاب الشرطة في الباب ومنعنا مف االقتراب ال يعني وفاة عادية  .البد َّ
أف حادثاً

خطيراً جرى في الداخؿ.
سجاد المنتصب في واجية مقياه  .كاف قد نشر الحصراف عمى التخوت واستعد الستقباؿ الجُّبلس ،
أيَّده السيد ّ
توجو معظميـ لمزيارة.
مع ْ
أف ال جبلس يعتد بيـ ىذا اليوـ بسبب ّ

قتؿ
نصؼ ساعة ال غير وانتشر خبر َّ
تحسرت لو النفوس  ،وانطمقت مف الصدور آىات جزع  .سمطاف شاىر َ
بطريقة بشعة  ..الجارة أـ زينب التي أوصتيا زوجة القتيؿ قبؿ سفرىا إلى كرببلء بخدمتو اكتشفتو مقتوالً
بفضاعة .
تندفع الى الشارع فتطمؽ صرخ َة ر ٍ
عب أفزعت سكاف الصوب
ىوؿ المفاجأة وقسوة المشيد جعمتا المرأة الجارة ّ
الصغير وأسقطتيـ في ىوؿ حيرة وقمؽ.
تصور الشرطي الحالؾ البشرة ببدلتو الكاكية العتيقة وسدارتو
المشرع  .لـ ّ
عيف الكامي ار اخترقت باب البيت ُ
التي تغطس فوؽ رأسو األشيب كأنيا زورؽ مقموب وىو يرفع بندقية سيمنوؼ بحربة طويمة مطوية  .عيف
الكامي ار تحركت قاطع ًة مدخبلً تشيع فيو عتمة ثـ تدخؿ حوش البيت  ،وسريعاً تتـ الحركة دخوالً الى غرفة
جمس عند مدخميا رج ٌؿ عمى كرسي خشب بمسنديف يدوف ما يممي عميو المحقؽ [ الغرفة مستطيمة  .في
زاويتيا العميقة اليمنى يمتد سرير القتيؿ فيما الزاوية اليسرى جوار السرير قاعدة خشبية أسندت عمييا قاصة
 ،بابيا مفتوح بمفتاح في حمقة تتدلى منيا عدة مفاتيح  .تبعثرت في داخؿ القاصة وعمى األرض قريباً منيا
أوراؽ  .ال وجود لماؿ وال مصوغات قد تحتوييا ؛ ما يدؿ عمى فعؿ سرقة  ..جوار القاصة كرسي خشبي
بسفيفة مربعة لمعجيزة وأخرى مستطيمة لبلتكاء  .فوؽ الكرسي بخمسة أشبار قطعة مزججة لسورة اإلخبلص
بخط النسخ  .وعمى الجانب مبلبس رجالية تخص القتيؿ حص ارً  ،سترة وثبلثة دشاديش ويشماغيف وعقاؿ

وحزاـ جمدي عريض  ،معمَّقة عمى حاممة مبلبس مف خشب الصاج البني المميع  .قريباً مف الباب تحتؿ مرآة
بطوؿ متر مؤطرة بخشب زاف حفرت عميو ورود وتعرجات أغصاف  .يستطيع الناظر عند الوقوؼ أماميا
يتفرس برجؿ ال تباف معالـ وجيو جراء دـ متيبس يغمر
مشاىدة قسمو العموي حتى أدنى الحزاـ ]  ..المحقؽ َّ
ويتخضؿ في لحيتو الشيباء الكثّة  .لـ يكف ىناؾ الجزء األعمى مف الجبية  .كاف الرأس
عينيو ووجنتيو
ّ

ميشماً وقد التصقت كتؿ مف الدماغ بيضاء عمى الجدار جوار سرير يحتوي الضحية بطريقة تنـ عف دفاع

المحقِّؽ وىو يتفوه  :االحتماؿ كبير بوجود قاتؿ شريؾ ساىـ
جرى مع القاتؿ  ..التقطت عيف الكامي ار صورة ُ
تمت بقسوٍة خارقة.
بعممية القتؿ  ..أداة الجريمة قضيب حديدي أو مطرقة برأس صمب  ..الجريمة َّ
ارتكب ىذا الفعؿ الشنيع ؟  ..كيؼ ؟  ...ولماذا بيذه الوحشية ؟ ىؿ حصمت سرقة ماؿ وفير يشمؿ ثروة
َمف
َ

ثمة بصمات تركيا القاتؿ ؟  ..ىؿ القاتؿ شخص واحد أـ أكثر ؟
الضحية أجمعيا ؟  ..ىؿ َّ

تبارى القوالوف وكثرت اإلشاعات  ،خصوصاً بعد انتياء أياـ الزيارة وعودة الناس إلى بيوتيـ  ..انتعشت أذىاف
ذوي الخياالت اليائجة فانطمقت الحكايات مفبركة مثمما تعددت سيناريوىات الجريمة .
ِ
ودوف ما يجده
المخطط َّ ،
َمف القاتؿ ؟  ..ال أحد يدري  ..فقط حضر محقؽ يصاحبو شرطياف وكاتب ُ .رسـ ُ

ضرورياً بغية كشؼ الجريمة  ،ليجري بعد ذلؾ دراسة الدوافع ووضع االحتماالت.

الدوافع ُعرفت سريعاً  :الطمعُ في ماؿ  ،ثروة خرافية  .فالقتيؿ مف أغنياء البمدة  .ليس لديو حساب مصرفي ،

ولـ ُي َر يوماً يدخؿ مصرفاً  ..ىو إذاً يحتفظ بثروتو في داره.

االحتماالت  :وجود الرجؿ وحيداً  .وليس معو غير ابنو الشاب يوسؼ  ..ابنو أغراه فراغ البيت  ،أثارت طمعو
الخزانة المميئة بالماؿ  .األب لـ ُيطمع العائمة يوماً ع ّما يممؾ  ،واالبف كأي شاب في عمره يسعى إلى

البيرجة والتمتع بما يممكو أبوه ويبخؿ بيا عميو وعمى أفراد أسرتو  ..جناي ُة االبف في ىكذا احتماؿ واردةٌ ..
ليذا وجب اعتقالو عمى ذمة التحقيؽ.
االعتقاؿ كاف تعسفياً  .والتحقيؽ جرى مصحوباً بتعذيب لنزع اعتراؼ االبف بقتؿ والده حتى وا ْف أدلى بأقواؿ

يقيف أنو بريء  ..الميـ الحصوؿ عمى توقيعو واعبلنو أماـ الحاكـ
صادقة دفاعاً عف نفسو ؛ حتى لو تحقَّؽ ُ
بارتكاب فعمو ألجرمي.

يوسؼ َّ
ظؿ مص ارً عمى رفض االعتراؼ  ..يصرخ بوجو المحقّقيف  :انتـ مجانيف ! كيؼ أقتؿ أبي مف أجؿ ماؿ
زائؿ  ،أنا الذي أتحصف بثقافة تتجسد متعُ الحياة أماميا تافية  ...إذا كنتـ حاذقيف أبحثوا عف القاتؿ الحقيقي
.

ويستياف بالقضاء
أسابيع ظؿ فييا يوسؼ موقوفاً  .وخشي ًة مف تفاقـ األمر  ،وخوفاً مف ْ
المحقِّؽ ُ
أف ُيداف ُ

والحكومة المحمية أُفرج عنو  ..أُفرج عنو مطعوناً في صميـ وعيو  ،وخمؿ ما ضرب لو ذىنو  ..الذيف أبصروه
بعد إطبلؽ سراحو قالوا  :ىذا ليس يوسؼ الذي نعرفو قبؿ االعتقاؿ.
صحب التحقيؽ مع يوسؼ تحقيقاً مع المرأة الجارة  ..والجارة أدلت بما شاىدتو  ،وأعمنت أنيا لـ تدخؿ غرفة
مرةً ألنو اعتاد عمى إقفاليا ووضع المفتاح في جيبو حيف الخروج  ،وأنيا كانت تعد الطعاـ في اليوميف
القتيؿ َّ
السابقيف لمجريمة وتقدمو في غرفة أخرى تخموا مف األثاث  ،فقط بساط صوفي ووسائد كمتكآت عمى الجدار .
وحيف أبعدت زوجة القتيؿ فكرة ارتكاب الجارة لمجريمة أطمؽ سراحيا.
حارس المدرسة المقابمة لباب بيت القتيؿ  ،ثـ أبعدت عنو الشبية بادعائو انو كاف في
كما شمؿ التحقيؽ
َ

زيارة كرببلء وقضى لياليو في موكب العزاء الذي يديره الحاج مجمّي  ..الحاج مجمّي بصـ بإبيامو األيمف
أف الرجؿ الحارس كاف يناـ في الموكب ولـ يتخمّؼ ليم ًة عف النوـ مع جموع الزوار.
بعدما أدلى بشيادة َّ
بيمة والقاتؿ طميقاً.
وكاف ْ
إف ظمت الجريمة ُم َ

خمو المدينة مف سكانيا أحد مغريات القتؿ  .إذ الذي نفَّذ
استحالت حكاي ًة  ،كمما حضرت إلى الذاكرة أحتُ ِم َؿ ُّ

جريمتَو اختار وقتيا بدىاء  ..جريم ٌة ُخطِّط ليا ولـ تحصؿ مصادفة  .م ِ
حساب االنسحاب
نف ُذىا َح ِسب
َ
ُ
والتواري دوف أف ُيرى .

أف القضية دخمت في السؤاؿ والجواب  .وأ ِ
التحري المشوب باإلىماؿ والتغاضي والتأخير
ُدخمت إلى
الميـ َّ
ّ
بفعؿ ٍ
فتُ ِرَكت وطُ ِمرت ؛ ثـ أغمِقت ِ
قاتؿ مجيوؿ  .قُّيدت عمى أ ّنيا مف قضايا القتؿ بدافع السرقة والطمع بماؿ.
****
أف الجريمة  ،حقّاً  ،لـ تنفذ بيد قاتؿ واحد إنما ىناؾ مف
وىو يطالع دقائؽ الفيمـ وتفصيبلتو حدس التاريخ َّ
ساىـ بضربة أو عدة ضربات  .يكشؼ ذلؾ انحراؼ جسد القتيؿ يميناً عمى السرير ووجود ضربات عمى
جمجمتو مف اليسار  .فمو كاف الجاني فرداً واحداً لكانت الضربات مف أماـ فقط كوف االثنيف المياجـ والمدافع
يواجو احدىما اآلخر كاحتماؿ رصيف.
تصور ثـ دارت تمتقط جوانب الغرفة وزواياىا ثـ تيبط إلى األرض بببلطيا
تابع حركة عيف الكامي ار التي زحفت ِّ
المربع األبيض واألسود  ،وسيؿ الدـ المنساب مف نيايات األصابع لميد المتدلية مف حافة السرير  ..سيؿ
اتخذت نيايتو شكؿ القطرة ثـ تخثَّر ويبس  ،داللة حدوث الجريمة قبؿ أكثر مف ساعة تصويرىا  ..قبؿ أكثر
مف ساعة يعني قبؿ بزوغ الشمس ؛ يعني قبؿ أداء صبلة الفجر.
****
ِ
كونو أستوديو إ َّنما جامخانة زجاجية تعرض خمفيا صور
أماـ دكانو الصغير الخالي مف الفتة تشير إلى
متفاوتة في أحجاميا وقؼ ناصر الجببلوي يطالع الفرات الذي يفصمو شارع ورصيؼ توزعت عميو تخوت
الدىانييف تتراصؼ
جاسـ القيوجي المجاور لدكانو  ..بعث بنظراتو إلى ما بعد النير  .كانت بيوت االمامييف و ّ
بواجيات جميمة تختمؼ عف واجيات بيوت الصوب الكبير المتيالكة  ..نظراتو أعادت إليو رغبة مشاىدة
بعض مف لقطات الفيمـ فاستدار داخبلً  .فتح باب غرفة تصنيع الصور واألفبلـ مف كامي ار  8ممـ ودخؿ .
تناوؿ عدد مف صور اختارىا مف الفيمـ باعتبارىا تش ّكؿ مفاصؿ الجريمة وخرج  .جمس خمؼ منضدة ذات
ُدرج يحتوي صو ارً التقطيا في أياـ ماضية تعود ألناس لـ يأتوا الستبلميا بعد  ،وتحت الدرج خزانة تضـ عمب
ورؽ الصور مع قناني اليايبو ومواد كيماوية أساسية لتطيير األفبلـ واظيار الصور.

تمتـ  :لو كانت أجاثا كريستي ىنا لكتبت الحادثة رواية طالما توارى القاتؿ دوف اكتشاؼ واتيـ االبف والجارة
وحارس المدرسة وتاىت خيوط الجريمة وعجز المحققوف عف الوصوؿ إلييا  ..لو كاف آرثر كوناف دويؿ ىنا
ؼ شارلوؾ ىولمز ومساعده في اكتشافيا متتبعاً بعيف الدىاء والخبرة والتحري الدقيؽ تفاصيؿ خطة ظنيا
لكمَّ َ
متحر حاذؽ ركوب زورؽ الوصوؿ وادراؾ المبتغى  ..لو جاء
طبؽ الجاني ُمحكمة ال تُكتشؼ ػ وليس ألكبر
الم ِّ
ٍّ
ُ
الفريد ىيتشكوؾ ألصدر أوامره لممصوريف بتنصيب كاميراتيـ مف زوايا متعددة ووجو مصابيح البروجكترات

أشياء تربؾ فراسة المشاىد  ،وألخرج فيمماً مثي ارً يكتنؼ
لتصنع ظبلالً داكنة أكثر مف المعتاد ُمظ ِيرة وجوىاً و َ
التتبع لتقؼ واثقة عمى الجاني الحقيقي .
أحداثو الغموض ويحفّز العيف عمى ّ

()2

التاريخ  ..فعل الكامي ار
ُّ
مداً مف أحداث عصفت بالسماوة
ووددت تدوينيا بنفسي كتابياً
فيمـ "حرب الضغائف وبانوراما اليمع  " .كاف ّ
مدوف
لكف ناصر الجببلوي
َّ
َّ
صورىا بدف ٍع مف التاريخ فكاف يحمؿ كاميرتو ويصؿ إلى أخطر مكاف يعجز أي ّ

كممات مف االقت ارب منو  .إزاء ذلؾ البد مف االعتراؼ أننا ميما قمنا وكتبنا يبقى التاريخ ىو غالبنا والمنتصر
عمينا  ،في التدويف والتصوير  .ىو الذي يستحيؿ َمر ِجعاً وخازن ًة ذاكراتية تحتفظ بكؿ ما حدث بينما ذاكرتنا
ميما احتفظت بما نظ ّنو يستحؽ التوثيؽ ستتيشـ بموتنا ويبقى ما كتبناه أو قمناه محدوداً مقارن ًة بما يممكو

ىو جميعاً.
وعدوىا فوؽ األيدلوجيات األخرى
الفيمـ منذ بدايتو يعرض صراعاً بيف أناس حمموا أيدلوجيات حسبوىا الُمثمى ّ
المتبارية معيا في الساحة  .أي أنيـ تنادوا لجعؿ أيدلوجيتيـ ُمقدَّسة ال يجب أف تمسسيا أو تنازعيا أخرى

لذلؾ عمموا عمى محؽ اآلخر سعياً لمبقاء منفرديف  ..ىذا الفعؿ استيجنو التاريخ وعدَّه  ،وىو يدعو ناصر

الجببلوي إلى تصويره  ،عمى انو تصرؼ أخرؽ ؛ سيؤلب اآلخريف لينتقموا حالما تحيف فرصة  ،واف كانت تمؾ
أشير  ..ولـ تمر غير أعواـ حتى تحقؽ زمف تمؾ الفرصة .
الفرصة شي ارً أو
َ
حدث االنتقاـ  ،ورِفع شعار محؽ األيدلوجيات األخرى  ،تماما كما رفعيا مف فُ ِ
تحت عمييـ أبواب االنتقاـ يوماً
ُ
ُ
َ
.

وح َممَة األيدلوجيات األخرى
ناصر الجببلوي يحمؿ كاميرتو ويدور في مدف العراؽ األشد التحاماً بيف المنتقميف َ

يوجو ناصر الجببلوي إلى كتابة العاـ  1959كواجية أولى تتمقّاىا عيف المشاىد حيف يتابع الفيمـ
..التاريخ ِّ

يصورىا مف زوايا مختمفة عارضة
..كانت كركوؾ والموصؿ مياديف وساحات لمقتؿ والفتؾ والتمزيؽ والتعميؽ ،
ّ

وسادية المنتقميف  .الشيوعيوف ينتقموف والقوميوف ُينتَقَـ منيـ  :سح ٌؿ في الشوارع  ، ،و "
بشاعة االنتقاـ
ّ
الماييزىا عفمقي " ،و "ماكو مؤامرة تصير والحباؿ موجودة  " ..دعوات لبلنتقاـ ببل رحمة  ،وتأجيج البغض

ألعمى حد  ..التاريخ  ،وفي  8شباط مف العاـ  1963تحديداً  ،دعا ناصر الجببلوي لحمؿ الكامي ار مف جديد
أف القادمات مف األياـ أستشرفُيا حبمى باألحداث الميولة  ..البعثيوف ىذه المرة ىـ ِ
المنتقموف ؛
.قاؿ لو َّ
ُ

االنتقاـ كاف كبيراً  .رآه التاريخ أوسع جغرافي ًة مف جغرافية ارتكاب
والشيوعيوف َمف سيقع عمييـ االنتقاـ ..
ُ
الشيوعييف  .جاء االنتقاـ َّ
أشد عنفاً عمى أعقاب حقد تنامى يوماً فيوماً  ،وشي ارً فأشيراً  ..السماوة كما ظيرت

في الفيمـ َّ
شكمت نموذجاً لصراع وانتقاـ  ..خوؼ  ،ورعب  ،وتعذيب  ،وصراخ  ،وأنيف  ،وتشفّي  ..كره
توجس مف طارىء  ،وىمع مف وشاية  .دوريات منفمتة في الشوارع ،
وضغينة  ..مداىمات واعتقاالت ّ ..

وعيوف عدائية تخترؽ األزقة تطالع ما ينـ عف ريبة تستحؽ وضع اليد عمى َمف ترتاب منو العيف  ..ذئاب
ِّ
تكشر وفرائس ترتعد  .مف السقوؼ حبا ٌؿ تتدلّى  ،ودماء تقطر صانع ًة بركاً عمى األرض  ...كؿ ذلؾ حوى
الثمث األوؿ مف الفيمـ.
في الثمث الثاني منو كاف التاريخ حاذقاً.
ٍ
وضار مف العاـ  1963؛ والوقت يقرب مف
ناصر الجببلوي يحمؿ كاميرتو في بداية صيؼ تموزي الىب
الظييرة ُّ .
أف ال يترؾ شاردة أو واردة إال ويسحبيا بعيف
يحث ال ُخطى نحو محطة قطار السماوة  ..التاريخ أمره ْ
عدستو  ..ناصر الجببلوي يدخؿ شارع مصيوي بعدما يترؾ بيتو ويخترؽ زقاؽ المعمؿ فيكوف في مواجية
ميوس
مدرسة سومر  .يسرع في مشيو مخمّفاً فندؽ الحيدري ومقيى عبد اهلل حطحوط وخاف الزعيري وطولة ِّ
.يشاىد أحد الميسوريف بسيارة جيب يتوقَّؼ في تقاطع الطريؽ المؤدي إلى شارع مقيى اليجع وفندؽ

إثر مشاىدة دفعات منيـ بوجوه مآلى بالحيرة  ..يبصر
الوحيد فيسأؿ شباباً ُمسرعيف صوب محطة القطار َ

شباباً ييرولوف  ،قادميف مف جية المحطّة سعياً لطمب المساعدة مف أىالي المدينة " :ىا  ،شكو  ..شنو
خصصة لمبضاعة تحمؿ مئات السجناء العطشى والجائعيف
صاير  "..أعمموه َّ
أف قطا ارً بعربات حديدية ُم َّ

الرجؿ الميسور يده في جيبو ويستخرج خمسة دنانير
ُمرسميف في ىذا الصيؼ الناري إلى نقرة السمماف  ..يمد
َ
.يدفعيا إلييـ ويقوؿ  :اشتروا َرقّي وبطّيخ كي يشبعوا ويرتووا فيؤالء ضيوفنا.

تتوجو حالما يدخؿ مف باب المحطة ويجتاز فناءىا ثـ يخرج إلى الرصيؼ
عدسة كاميرة ناصر الجببلوي
ّ

فتصور عربات حديدية مشرعة األبواب ورجؿ يمبس بدلة زرقاء بقبعة كالتي يمبسيا الروس في أزيائيـ
ّ

التقميدية  ،يتبعو شاب يشابيو بنفس بدلة العمؿ  .الرجؿ في األربعيف وقد بدا مزىواً بانجازه ميمة إيصاؿ

وتوجيا نحو إدارة المحطة  .ىناؾ
قطار بعربات حديدية قبؿ الموعد المعتاد  .اتخذ االثناف جانب الرصيؼ
ّ

قدـ نفسو " :أنا سائؽ القطار وىذا مساعدي  " ..طمب تسجيؿ الوصوؿ
دخبل عمى المدير  ..الرجؿ األربعيني ّ
ِّد لو  ..المدير أبصر في عيني
 ،وأعمف اختزاؿ الوقت إلى ما يقرب مف الساعة والنصؼ عف الموعد الذي ُحد َ
أداه الرجؿ غير آبو بعقاب صارـ قد يواجو بو
السائؽ ٍّ
تحد واحتداـ  ..المدير أكبر في نفسو عظـ الفعؿ الذي ّ

.
فات العدسة تصوير العامميف في المحطة وىـ يسمعوف لحظة توقَّؼ القطار طَرقاً وصراخاً ينطمؽ مف داخؿ
فات تصوير اندفاعيـ إلى العربات الموصدة بإحكاـ  ،غير مباليف بأفراد
عربات حديدية ّ
معدة لمبضائع َ ..
الحرس القومي  ،المميشيا المسمحة لحزب البعث  ،المرابطيف داخؿ المحطة  .فات التقاط حركة العماؿ

فقد بعضيـ
المتحمسيف وىـ يسحبوف أبواب العربات السبليد فيبصروف مئات األشخاص منيكيف ومنياريف َ ،
ّ

الوعي  ..فات العدسة تصوير المشيد الدرامي لقفز أولئؾ األشخاص إلى الرصيؼ واالرتماء عمى أرضيتو
اء َّ
عز عمييـ في عربات الجحيـ  ..العدسة فقط لحقت عمى تصوير أشخاص متناثريف
اإلسمنتية ليتنفسوا ىو ً

عمى الرصيؼ ؛ ممدديف وقد فغروا األفواه عطشاً بينما أسرع عماؿ المحطة ومف لديو طاقة متبقية مف
السجناء إلى حنفيات الماء المنصوبة عمى الرصيؼ  .يضغطوف صماماتيا ويأتوف بماء بوسع أكفيـ

المضمومة  ،يسكبونيا في فـ ىذا وفـ ذاؾ وسط ىتاؼ يأتي مف رجؿ بدوي شيد الحاؿ وتحرؾ بيمة ليساىـ
ماء كثي ارً  ..ال تشربوا الماء بوفرة  .فقط بمِّموا الشفاه وارتشفوا القميؿ  .ىاتوا لنا
مع المسعفيف  :ال تسقوىـ ً
ِ
تصور عدد مف
ممحاً مف مطعـ المحطة لنضيفو عمى الماء  .أجساميـ فقدت الممح الكثير  ..وفيما العدسة ّ

السجناء ببدالت عسكرية تحمؿ رتباً متفاوتة فييـ المقدـ والرائد والنقيب والمبلزـ ورأس العرفاء والعريؼ

والجندي  ،وفيما تنتقؿ إلى تصوير أشخاص موردي البشرة ببدالت ميندمة لوثيا دىف وتراب العربات  ،وفيما
كاف العديد بمبلبس العمؿ الزرقاء واألكؼ الخشنة  ،وفيما تستقر العدسة عمى مشيد رجؿ ممدد عمى األرض
يرتفع صدره وينخفض وشخص يحتضنو ويضع رأسو عمى فخذه ويردد جزعاً  :ماذا افعؿ لؾ يا أخي ؟ لعف اهلل
الربو  ،وفيما يتكىء بعضيـ عمى جدار وقد أخذىـ اإلنياؾ فمـ يقدروا عمى فتح عيونيـ  ،وفيما تدور العدسة
تمر ورقّي
وتدور اقتحمت المحطة جموع أىالي المدينة ُم َّ
حمميف باألغذية  :فواكو وخضار  ،ألباف وعصائر ٌ ،

وبطّيخ كتعبير عف دعـ ومواساة  ..وقؼ الجميع بوجو أفراد الحرس القومي المسمحيف برشاشات بورسعيد .

حراس أنيط بيـ ميمة نقؿ السجناء إف بقي منيـ أحياء في شاحنات تحمميـ لسجف نقرة السمماف في
الصحراء  ..عدسة الكامي ار توجيت أل كثر المتحمسيف إلطعاـ وارواء الجائعيف والعطشى مف السجناء فانصبت
بحالة الزوـ عمى وجوه عديدة مف شباب المدينة تُطعميـ وتروييـ  ،تُ ِ
سم ُعيـ كممات تثميف وحماسة واكبار

جراء أفعاؿ
أف الرجاؿ لممواقؼ  ،و َّ
وشد عمى يد وطمأنة أنيـ بيف أىميـ وناسيـ و َّ
سي َ
أف سجانييـ ُ
سحقوف ّ

شنيعة يرتكبونيا بحؽ المخمصيف والوطنييف األفذاذ  ..انتقمت حركة الكامي ار فمرت عدستيا عمى تعبيرات وجوه

تنـ عف شكر وعرفاف  ،تبعث امتناف لف ينسى  ..عدسة الكامي ار تركزت عمى شفتي ضابط كبير يتفوه بنفَس
حقدىـ فزاد مف سرعة
متقطع "  :خطُّتيـ أف نموت قبؿ الوصوؿ لمسماوة َّ ،
لكف السائؽ الشريؼ استشعر َ
فأوصمنا قبؿ أف نموت ".
القطار  ..تحسس واجبو اإلنساني في لجـ التجني  ..رفض االنصياع آلمريو
َ

تمؾ الحادثة أطمؽ عمييا اسـ " حادثة قطار الموت  " ..التاريخ استحسف التسمية  .أمر ناصر الجببلوي أف
يدوف كممتي " قطار الموت " عنواناً لمثمث الثاني مف الفيمـ.
ما جرى مف أحداث متواصمة داخؿ مدينة السماوة أكممو الجزء الثالث مف الفيمـ .
الجزء الثالث دارت فيو الكامي ار ىائجة مائجة لـ تستقر يوماً .
ناصر الجببلوي يدخؿ السوؽ المسقوؼ ِ
مبلحقاً عناصر الحرس القومي بالبدالت الكاكية ورشاشات بور سعيد
..يدور في الشوارع  :شارع مصيوي  ،شارع باتا  ،شارع الرشيد  ،شارع الجسر  ..يمج األ زقة أو العكود :

عكد الجامع  ،عكد الدَّخؿ  ،عكد العراية  ،عكد السبوسة  ،عكد الييود  ،عكد المعمؿ  ،عكد الداحرة  ،عكد
سجبلً حاالت انتزاع الشباب مف
يصور ؛ يدخؿ العكود الضيقة جداً ومنيا المغمقة النيايات ليبلً ُم ِّ
النجاريف ّ ..
بيوتيـ  .يقتحـ مراكز االعتقاؿ فيثبت كاميرتو عمى معتقميف ُمعمَّقيف مف أيادييـ بمراوح سقفية بينما أرجميـ
تتدلى في اليواء وقد سالت دماء مف أنوفيـ وأفواىيـ وجفّت عمى الذقوف أو سالت عمى الرقاب وصبغت

المبلبس  ..ينتقؿ لغرفة اعتقاؿ مجاورة  .يسحب بالعيف النافذة مشيد نساء شبو عاريات  ،تمزقت مبلبسيف
بوحشية  ،منفوشات الشعر ومموثات الوجوه جراء دموع وصبغة كحمة كانت متشبثة برموش تطبؽ عمى حمـ
جميؿ فانتزع الحمـ وأُبدؿ بكابوس تمو كابوس فسالت مع سيوؿ البكاء اآلتي مف لوعة التعذيب وثقؿ االىانة
ومروعة  ..مرة كاد أف ينتفض عمى
...يصيبو الجزع ويعصر أمعاءه األلـ فالمشاىد قاسية  ،وفضيعة ،
ّ

التاريخ ويعمف رفض تصوير الكثير مف األحداث بسبب مأساويتيا  ..التاريخ وبحكـ سعة صدره كاف يبتسـ
أف ُيقاؿ عنو
بوجو مصوره العتيد  ،ثـ ييمس في أذنو كمعمـ ينصح تمميذاً  :مف ِسمات المصور الذي إذا أراد ْ
وتحمؿ المشقّة ؛ المغامرة واالندفاع إلى أتوف بركاف الحدث ؛ اقتناص
الصبر الطويؿ
ناجحاً ونابياً وحاذقاً
ّ
ُ

المبتبلة بشرائح المجرميف
المثمى والتقاط المشيد النادر  ..يسحب َنفَساً عميقاً يرثي حاؿ اإلنسانية ُ
الفرصة ُ
ِ
أف ييمس مف جديد  :اذىب
يحدؽ في وجو
العتاة المشحونة قموبيـ بالبغض والكراىية  ،ثـ يعود ّ
تمميذه قبؿ ْ

إلى أحد رفوؼ مكتبتي واطَّمِع عمى مراسميف واعبلمييف نذروا أنفسيـ لتصوير فضاعة اإلنساف وسعيو لتدمير

ٍ
نموذج الحربيف العالميتيف األولى والثانية ستخرج بحصيمة انؾ تتولّى
معارؾ ضروس ُ ..خذ
أخيو اإلنساف في
َ
ميمة إنسانية في أعمى مراتب المسؤولية .
ّ

ٍ
بطفؿ ِّ
رث الثياب ينحني ليمتقط حج ارً مف أرض متربة  ،يرشؽ بو جدا ارً احتوى
تنتيي آخر مشاىد الفيمـ
تعمر إنما تركت
ممصقات ُممزقة ألحزاب ىاجت وماجت طواؿ َعقديف بشعارات ليا تأثير الدغدغة فمـ ِّ
تبف ولـ ِّ
جباؿ ِ
الجزع  ،والخراب.
األلـ  ،و ِ
لمكامي ار المتحفِّزة تصوير َ

()3

الولع بالصورة
ِ
مجسدة بصور أشخاص أو أمكنة داخؿ إطارات ،
مزجج يضـ مجموعة حيوات
صاحب أستوديو
لكؿ
معرض َّ
ٌ
ّ

صور بغض
ووراء زجاج شفّاؼ حدست ذائقة المصور  ،ىذا أو ذاؾ  ،الفنية ورؤيتو لمجماؿ أنيا أجمؿ ما َّ
النظر عف أىمية األشخاص اجتماعياً  ..وناصر الجببلوي بحكـ ولعو بالتصوير اعتاد الناس عمى مشاىدتو

أنى سار وفي أي مكاف دخؿ  ..نما ذلؾ الولع أوؿ األمر بالكامي ار الفوتوغراؼ  ..حدث ذلؾ
حامبلً كاميرتو ّ
تعدى الولع ورغبة الحرفة إلى اقتناء كاميرة الصورة
في أوؿ زيارة لو إلى بغداد في أوائؿ الخمسينات  .ثـ ّ

المتحركة بفيمـ مف  8مميمتر عندما بنيت سينما عبد اآللو في المدينة وسماح مالكيا عبد الستار اإلمامي لو
التعرؼ مف العامؿ الم ِّ
شغؿ عمى أبجديات اإلعداد والعرض .
بالدخوؿ لغرفة تشغيؿ عرض الفيمـ السينمائي و ّ
ُ
حمى المراىقة لممجيء إلى العاصمة  ،مأخوذيف بما ك ّنا نسمعو مف
كانت زيارتو معنا مرةً وقد حممتنا عربة ّ

أىؿ وأقارب بيرتيـ البيرجة وأمتعتيـ وسائؿ الترفيو  .قضينا ثبلثة أياـ في بغداد ندور في الشوارع ونتأمؿ
واجيات المحبلت عمى جانبي الطريؽ  .ندخؿ شارع الرشيد مف ابتداءاتو في ساحة الميداف حتى ننتيي
لمدخؿ شارع أبي نؤاس  .ىناؾ نرى دجمة يرفؿ أماـ أعيف النضارة والكازينوىات فارىة ؛ قاعاتيا تستقبؿ
زبائنيا بالكراسي ذات المقاعد المسفوفة والمناضد الخشبية بالسطوح الفورميكا ؛ ودرجات سمَّـ إسمنتية

يأخذىا َمف فضَّؿ الجموس عند الضفة ليسمع لبط َة السمؾ في العتمة ويستقبؿ نسمات طرية ينده عمييا النير
.كاف ناصر الجببلوي يتخمّؼ ع ّنا  .يتخمّؼ مسحوباً ومسحو ارً مف واجيات استوديوىات الفوتوغراؼ  ..يتيو

بل مع الوجوه المحدقة في عيف العدسة أو المتأممة نقاطاً يحددىا المصور بنفسو
عمى غيمة جذؿ وولو راح ً
حيف تكوف المقطة داخؿ األستوديو أو يرتئييا صاحب الصورة حيف ينتصب واقفاً جنب ما يحبذه أو يرغب في
إظيار ما ورائو كخمفية تصنع منظ ارً يحسبو ُمبي ارً ومؤثّ ارً  ..يرحؿ مع األمكنة  ،حيث الساحات واألبنية

تميز طابع البناية ؛ وحيث المعارض  :معارض األلبسة الجاىزة ،
بطوابؽ متعددة لمخازف تجارية وواجيات ّ

حسو
معارض األحذية  ،آالت زراعة  ،مكائف خياطة  ،مكتبات  ،محبلت قرطاسية  ،أسواؽ اورزدي باؾ ّ ،

حسو  ،مكاتب الخطوط الجوية  ،وكاالت سفريات ،
أخواف  ،فتّاح باشا  ،البمداوي لبيع األربطة  ،ألياس ّ

مكاتب شركات ومؤسسات حكومية وأىمية  ،محؿ خياطة أحمد حسف  ،محؿ خياطة " دروزة وسرحاف " الذي

العبخانة وأزقتيا األمعائية المتداخمة  ..معرض باتا
افتتح مف قبؿ
فمسطينييف قدما لبغداد بعد نكبة ّ ، 1948
َ

لؤلحذية  ،محؿ أحذية ريفاف  ،معرض أحذية ريفوس  ،محبلت جقمقجي  ،المدرسة الجعفرية  ،معرض حافظ
القاضي المتخصص باستيراد وبيع السيارات األمريكية الحديثة  ..المطاعـ  :مطعـ تاجراف  ،كبة السراي ،
الباجبل  ،مطعـ عمو ياس في المربعة  ،تبسي باذنجاف ،قوزي عمى تمف  ،تشريب الطماطة
مطعـ عبوسي أبو
ّ
 ،باميا مطبوخة بمحـ الدوش  ،باجة وكوارع ؛ المقيى البرازيمية  ،دار عبد الرحمف النقيب  .حتى إذا انتبو
حث الخطى مسرعاً غير ٍ
لنفسو َّ
المارة
مباؿ لبيرجة المعارض وبضاعة تنصب شباؾ التذوؽ الصطياد ذائقة ّ
ُ
لحاقاً بنا.

تمؾ الزيارة أحدثت انعطافاً في حياتو وجعمتو يدخؿ عالماً ساح ارً َّ
تشكمت آجراتو في الخياؿ فاستحاؿ زمف ما
بعد الزيارة كتاب حياة يستحؽ عرضو عمى القراء ومتابعي ذكريات وتجارب اآلخريف  .زمف غدا واقعاً يعيش
تفاصيمو ؛ نقمو مف فضاء الحمـ إلى بستاف الواقع  .الصور الفوتوغرافية خمؼ زجاج معرض " المصور األىمي
ومطعمة بموف ذىبي المع أو فضي مبير
"سمبت عقمو  ،وسحرتو الصورة المحفوفة بإطارات خشبية محفورة
َّ
 .معظـ الصور كانت لمموؾ المممكة العراقية وأمرائيا  ..في قمب المعرض صورة مؤسس المممكة عبد اهلل بف
قصب وعباءتو الصوفية السوداء الشفافة  ،جعمو المصور ينحرؼ جانبياً ليظيره ينظر إلى
الم َّ
الحسيف بعقالو ُ

نقطة غير مرئية  .نقطة بمثابة شيفرة لمستقبؿ يريده زاى ارً لمعراقييف طواؿ فترة حكمو  .عمى يميف الصورة
شاىد ولده الممؾ غازي ببدلة كاكية ورأس مكشوؼ  .عمى زاوية الصورة العميا مف اليسار شريط أسود وأسفؿ
الصورة كممات بحبر جيني داكف خط بيد ىاشـ الخطاط " الممؾ غازي  ،أرواحنا لو الفداء  .وتحتيا صورة
لمسيارة التي اصطدمت بجذع شجرة عندما كاف يقودىا في طريقو لقصر الرحاب  ..عمى يسار الممؾ عبد اهلل
كانت صورة الممؾ فيصؿ الثاني بعمر عشرة أعواـ  .حيف حدؽ ناصر الجببلوي في الصورة خيؿ إليو أف
الممؾ الصغير يبتسـ لو  ،وييمس  :متى تمتقط لي صورةً  ،يا ناصر ؟  !...يطأطئ ناصر الجببلوي رأسو
المتغذية حواشييا
بل ويرفعو فيبصر عيني مبلّ عبود الكرخي بعقالو المق َّ
خج ً
صب الثخيف وكوفيتو البيضاء ُ

تعجاف بما يشبو مجيء بيت شعر أو مقطع قصيدة يتأىب إللقائيا عمى مسمعو مثمما
بخيوط حرير صفراء ّ

اجو بابتسامة سميمة باشا  ،كأنيا اكتشفت خجمو  .تخيَّميا تتحرؾ لتخرج مف إطار الصورة مرددة  ( :ىذا
يو َ
ٍ
برجؿ ظير مف داخؿ األستوديو عرفو في ما بعد أف اسمو عبد الرحمف
مو إنصاؼ منؾ ) عندما فوجىء
ٍ
سم ٍح وعينيف تمسحاف مظيره بالبنطموف الرمادي والقميص
محمد عارؼ  :تفضؿ ! يسألو بوجو شيخ
عجوز َ

أف الشاب المبيور ليس بغدادياً  ..سؤالو أجاب عميو ناصر
األبيض والحذاء األسود المترب  .الشؾ َّأنو أدرؾ َّ
الجببلوي بكممة " شك ارَ " خجول ًة  ،وىرع يمحؽ بنا.
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ناصر الجبالوي يغيب
في معرض شوقو لمتصوير  ،واندفاعو اندفاع عاشؽ لمحبوبة لـ تشبع عينو مف امتصاصيا ىاـ ناصر
أف يجمس معنا حتى يرحؿ  .وحيف نسحبو إلينا ال يتوانى عف التصريح في أنو
الجببلوي بالصور  .صار ما ْ
كاف يجمس في مقيى البيروتي يستمع لمبل عبود الكرخي ويتخيؿ انو يمسؾ كامي ار فيصور حركاتو ونكاتو
يصور ناصر حكيـ وراء منضدة يتسمَّـ أجور الشاي والقيوة والنرجيمة وينده
وأشعاره الباعثة عمى التف ّكو ّ ..

تواً .
عمى عمالو ليخدموا الجبلس الداخميف ّ

تخيؿ األمكنة :
ىيامو بالصور قاده إلى استرجاع وجوه الشخصيات التاريخية مف مموؾ وأمراء وعامة ؛ قاده ل ّ
ُ
المدف بيياكميا ودروبيا  ،القرى بأكواخيا وزروعيا ومواشييا  ،األنير وزوارقيا وضفافيا  ،البساتيف وخثرة

ظبلؿ أشجارىا ودفؽ سواقييا  ،قصور المموؾ بالغرؼ والميوانات والدىاليز والمخابىء السرية  ..قاده لرغبة
تصوير األزمنة الجاىمية واإلسبلمية واألموية والعباسية والعثمانية  ،تخيؿ أزمنة اليوناف والروماف  ،الصينييف
يكرس وقوفو أماـ األلواح الزجاجية
والينود  ..صار في وقت الحؽ مف زياراتنا إلى العاصمة والمدف األخرى ال ّ
يتوجو إلى المكتبات  ،وبالذات تتفقَّد عيناه كتب التاريخ السيما
لبلستوديوىات ويطالع ما وراءىا فقط إنما ّ
المشفوعة منيا بصور وتخطيطات  .ولـ نعد نفاجأ بكثرة ما صرنا نممحو يتأبط كتاباً يقوؿ عنو أثار إعجابو ..

الصورة والتاريخ استحاال صنواف لدىشتو وعشقو.

وفي يوـ افتقدناه..
جاء اليوـ الثاني والثالث  .وحيف توجينا نطرؽ باب بيتو في اليوـ الرابع خرج لنا بشخصو  .أعممنا انو
استأجر دكاناً مف أمبلؾ اإلمامييف في الكورنيش "  :سأبدأ العمؿ فيو غداً .سأمتيف مينة التصوير .وسأصبح
مصو ارً فوتوغرافياً  " ...وحيف واجو دىشة تفشييا عيوننا قاؿ  :غيابي عنكـ ثبلثة أياـ ىو ما يترجـ عممي
المصور األىمي في مدخؿ شارع الرشيد مف جية الميداف  ..قمنا "  :نعـ  .كنا نتركؾ
كمصور  ..أتتذكروف
ّ

تتابع الصور ونواصؿ سيرنا  ..ماذا بو ؟ "  "..تخيموا  ..عبد الرحمف محمد مصور العائمة المالكة وأعياف
العراؽ بنفسو يعمّمني التصوير  ..وىو بنفسو منحني شيادة إتقانو واظيار الصور".
في اليوـ التالي كاف ناصر الجببلوي يتفؽ مع ىبلؿ النجار لصنع جامخانو ؛ سنشاىدىا بعد حيف تعرض
صو ارً جمبيا مف المصور األىمي  .يقطع الدكاف مف الداخؿ إلى قسميف  :األوؿ لممراجعة فيما الثاني غرفة
غسؿ األفبلـ واظيارىا  .يدخميا عبر باب خشبي وخمفو ستارة سوداء ثخينة تفرض عتمة كاممة عمى
موجودات الغرفة  ..في الغرفة يتـ التعامؿ كيماوياً عبر تجييز محموؿ يتشكؿ مف الكاربونات والسولفايت
والييدركتوف والميستوؿ  .تبدأ المرحمة األولى بتحميض الفيمـ  ،الصورة السالبة) نكتؼ (وتنشيفو  .يشرع

ٍ
لثانية واحدة ال أكثر  .يمييا
بطبع الفيمـ بوضع الورقة عميو  ،ثـ عمى زجاجة ويضيء مصباح خمؼ الزجاجة
بوضع الورقة في المحموؿ فتظير الصورة  .أخيراً يعمؿ عمى تثبيتيا بمحموؿ التثبيت  ،ويتركيا لتنشؼ  .كانت
جرب بنفسو خطوات استخراج الصورة ووجدىا صورةً كاممة تشبو ما جمبو
دىشة ناصر الجببلوي عظيمة حيف ّ
ٍ
معو مف بغداد  .ولما كانت ُّ
معاممة تُدار مع الحكومة وتتطمَّب صورة فقد تماىى ولع ناصر في التصوير مع
كؿ
ٍ
مينة ال تتطمب الجيد إنما الحذؽ والموىبة .

منذ ذلؾ اليوـ تبدلت الكثير مف صفات ناصر الجببلوي  .التبدؿ األوؿ كاف في ممبسو ؛ فقد اتَّبع نصيحة
أستاذه بضرورة أف يظير المصور نموذجاً لموسامة واألناقة وحسف الينداـ كي يصبح محط جذب يستقطب
اعتناءه بمظيره عامؿ ميـ مف عوامؿ استدراج الزبوف
أف
الزبائف تماماً مثؿ الحبلؽ الناجح الذي يدرؾ َّ
َ

لصالونو  .وىذا ما فعمو  .يقؼ في باب دكانو بوجو حميؽ مصفوؼ الشعر والمع بدىاف إفرنجي وقد ارتدى
البنطموف الذي مرت عميو المكواة ساخنة جداً فأظيرت الخط النازؿ مف الحزاـ حتى الثنية التي تمس الحذاء
التبدؿ الثاني ىو الجوالت المصحوبة بالتأمؿ المستمرة
البلمع دائماَ بينما القميص في أعمى درجات الترافة ّ ..

في األسواؽ والشوارع والحارات ودخوؿ األزقة  .وىي نصيحة ىدفيا تيذيب الذوؽ واطبلؽ الموىبة مف ِ
قمقميا
القتناص المقطة النادرة والموحية التي ال تتوفر متى شاء وأيف أراد  ،ليذا دأب عمى حمؿ الكامي ار حتى وا ْف
نوى الذىاب لمكاف قريب  .التبدؿ الثالث سفره المتواصؿ إلى العاصمة ولقاءاتو مع أستاذه  .لقاءات أنتجت
اكتساب ميارة جديدة تمثمت باستخداـ الكامي ار ذات الفيمـ المتحرؾ  ،ووضع نموذج ليا في المعرض الزجاجي
مر ِمف أماـ األستوديو أو توقَّؼ يطالع معرض الصور.
يراىا كؿ َمف َّ

ولقد كاف اختيار ناصر الجببلوي لدكاف عمى الكورنيش موفَّقاً  ..النير يثير الدواخؿ  ..كؿ يوـ يبصر عشرات
صممة لصيد يسير يستخدميا صيادوف يعتمدوف رزقاً يومياً عمى ما يجود بو
الزوارؽ تجوبو  .زوارؽ صغيرة ُم َّ
المارة طرياً طازجاً  ..يبصر زوارؽ شراعية كبيرة تأتي مف
النير  ،فيعرضونو جوار الجسر الخشبي  .يشتريو ّ

حمادي أو شريعة ح ّنوصة  ..زوارؽ تنقؿ بضائع مف ميناء البصرة باتجاه
مدف متفرقة لترسو عند شريعة ّ
ط ٍ
نقؿ تخفّؼ عمييـ أعباء السفر البري المرىؽ وا ْف
بغداد وبالعكس ؛ يجد سكاف المدف واألرياؼ فييا وسائ َ
وثمة زوارؽ طويمة يعتمييا مجموعة صياديف يستخدموف
كاف استغراؽ الرحمة ضعؼ زمف الواسطة البرية ّ .

الطياري يربط بيا كرب النخيؿ التي تطفو فبل تدع الشباؾ تيبط إلى القاع ؛ تغادر المدينة ليوميف أو
شباؾ ّ

يزيد حيث الشباؾ تُنشر وسط النير في أماكف يحددىا الصيادوف وعادة ما يختاروف بقعاً مائية نائية  ،وقد
يتركوف النير منعطفيف إلى أىوار " آلغانـ "حيث الصيد الوفير .
تيادي الزوارؽ أو انطبلقيا يخمؽ أجواء محببة لدى ناصر الجببل وي  .ليذا آف يبصر مشيداً يستحؽ
الدرج ويعدو ألخذ لقطة قد ال يجد ليا مثيبلً إال في المصادفات  .يرفعيا
التصوير ييرع لم ا
كامير ؛ يسحبيا مف ُ
ويحدؽ بمربع العدسة  ،يسحب المشيد ليكوف في المدار الزجاجي الدائري ثـ يضغط
 ،يسندىا عمى وجيو
ّ

َّ
فتتشكمؿ صورة.
بسبابتو نابض تثبيت الصورة عمى مربع الفيمـ الكامف داخؿ صندوقيا المعدني ؛
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مناسبة وتاريخ
أي منيا يروح يسرد
لناصر الجببلوي ذاكرة قوية  .ال ينسى ظروؼ وحيثيات صورة التقطيا  .وحيف تسألو عف ٍّ
بشيء مف الوصؼ مقروناً بحركة اليديف واألصابع  .مبلمح الوجو تت ّغير مع نبرة الكبلـ الذي يستحيؿ حكاية
صور أخرى ليا أيضاً مناسبات
المزجج مناسبة وتاريخ  .وفي داخؿ دكانو
..لكؿ صورة مف صور المعرض
َّ
ٌ

وتواريخ وا ْف تفاوتت أىميتيا مقارنة بصور المعرض  .تمؾ الصور موزعة عمى جداريف ونصؼ جدار .
الباب المفضية لغرفة تحميض األفبلـ واظيار الصور
النصؼ الثاني مف الجدار تأخذه
ُ
.

ناصر حكيـ  ..الصورة والصوت
بخمفية صورة شممت الجسر الخشبي الوحيد في السماوة والفرات بأياـ ىيجانو حيث الفصؿ ربيع وما خمؼ
الجسر والفرات بيوتات تتقدـ عمى شريط بساتيف لنخيؿ كثيؼ يقؼ ناصر حكيـ بعقاؿ ثخيف ويشماغ باألبيض
شاب ثبلثيني  ،مبلمحو ترسـ ابتسامة يخاؿ لمف يطالعو يحسبو يرحب بو فيما
وجو ٍّ
واألسود  .اليشماغ يحيط َ

الصاية الرصاصية الفاتحة الموف ُمقدِّمة لوناً محبباً في أوائؿ الخمسينيات كموديؿ تباىى بو الشباب  .بيف

الحنية الموف النازلة مف كتفيو ىبوطاً إلى األرض حتى الحذاء الجمدي
يعدؿ ناصر حكيـ عباءتو
لحظة وأخرى ّ
ّ

الجديد الذي اشتراه حاؿ خروجو مف بيت صديؽ دعاه لزيارة المدينة ووقوفو أماـ معرض أحذية باتا يأخذ رأيو

 ،غير آبو لجموع صبية شرعوا يحتشدوف بعدما تناقؿ أحدىـ خبر سماع وجوده مف أبيو الذي طرؽ عميو
أف َمف يييـ بغنائو ىو اآلف في السماوة  ،يمكف مشاىدتو صورةً وصوتاً .
جاره يعممو َّ
حالما خرج ناصر حكيـ بروح مرح أضفى عميو ارتداء الحذاء الجديد حالة مف البيجة وجعؿ يضحؾ ويقوؿ
ضيفو  :ىذا أوؿ غيث السماوة.
لم ّ
ُ
مضيفو عبر السوؽ المسقوؼ متبوعيف بجوؽ الصبية  .بعض الصبية يعدو إلى عمؽ السوؽ ويتوقفوف
قاده
ّ
لحيف اقتراب ناصر حكيـ ليطالعوا ويتمموا تقاسيـ وجيو وايقاع خطاه  ،وك ّؿ منيـ يبتسـ لو تعبي ارً عف إعجاب
وولع بصوتو.
يترجؿ في السوؽ استقبموا تحيتو  .دعوه الستضافتو بفناجيف قيوة أو أستكانات شاي أو
كثير ِّممف شاىدوه َّ
قناني مشروبات غازية  ،وىو في كؿ مرة يعمف شكره ويشيد بترحابيـ الحميـ.
ومضيفو مف فـ السوؽ المسقؼ وجد نفسو في شارع الكورنيش أماـ الجسر الخشبي  .أبصر
حيف خرج
ّ
المضيؼ:
يحيو وشمس الربيع تحتفي بو  .ووجد شاباً يتو ّجو إليو وقد حم َؿ كاميرا  ..ىتؼ
ّ
الفرات ّ
-

ىيا يا ناصر  .التقط لنا صورة  .ضيفُنا عزيز عمينا.
ّ

ذكية التقطي صورة لمطربنا الجميؿ.
ىيا يا كاميرتي ال ّ
عرفتو مف بعيد  ..وقمت ّ

اء كبي ارً  ،فتيافتت كممات الشكر عمى مسمع ناصر الجببلوي.
ضحؾ ناصر حكيـ  .اعتبره إطر ً
التقط ثبلث أو أربع لقطات واحدة منفردة لو وثبلث مع الصديؽ  .صمـ عمى جعؿ الصورة المنفردة واحدة ممف
تعرضيا جامخانتو الزجاجية.
واصؿ ناصر حكيـ ومضيفو السير في شارع الكورنيش  .شاىد السماويات يحممف المساخف والقدور متبوعات
ببناتيف الصغيرات يرفعف عمى رؤوسيف صرر مبلبس تحتاج الغسؿ بماء الفرات  .دىش ناصر حكيـ لجماؿ
مار في أعماقو  .سمع َمف كاف يبلحؽ االثنيف في جولتيما فيض
المتياديات صوب النير  .أباح لمضيفو بما َ

البوح  ..الذي سمع كاف شاعراً شعبياً يأمؿ أف يرفد المطرب بشعر يحيمو الصوت الريفي بآلة نغـ عذبة إلى
حو َؿ كممات ناصر حكيـ شع ارً  ،قاؿ اسمعوا :
أغنية  ..التفت لصحبو َّ .
ناصر حكيـ يكوؿ حموة السماوه
وشكثر بييا خشوؼ لمشط تياوه

تابع ناصر حكيـ ىدير الفرات في أعمى درجات جنونو  ،ماؤه حامؿ لوف الغريف والطيف الذائب مف كتوؼ
ضفتيو وقت مروره بمدف عانو وراوه والرمادي وكرببلء والحمة والشامية والديوانية  ..النوارس الزائرة تطمؽ
أصوات في حبور لما تممحو طافياً تدفعو المياه الجارفة  .األصوات لفتت انتباه ناصر حكيـ  .صار يتابعيا
وحدتيا  .ولـ ينتبو
متخاطفة بأجنحة رمادية  .يرىؼ سمعو لذبذبات أصواتيا ؛ صعودىا وىبوطيا  ،رقّتيا ّ
ال زدياد أعداد المعجبيف المتناديف بوجوده في السماوة إال عندما أدار رأسو شماالً ليطالع بنات السماوة يدليف
برؤوسيف مف شرفات السطوح أو يطالعنو مف شبابيؾ الشناشيؿ  .ىالو رؤية أعداد الصبية والشباب
مسحوريف بتياديو في شوارعيـ  .راحوا يسألونو إف كاف سيغني في صالة السينما أـ في حديقة نادي
عطية حذّاؼ  ..أنا وا ّياه ك ّنا أصدقاء
الموظفيف ؟ ..كاف يضحؾ ويقوؿ  :ال ! حضوري لمسماوة لزيارة صديقي ّ

في الفاو  .أبحرنا في السفف الى الكويت وعممنا عمى ظيورىا أشير  ،ثـ عدنا لمعراؽ  .ىو فتح مقيى وأنا

رجعت لمناصرية أشارؾ بالغناء في األفراح  .بعدىا تقدمت شركة محطة الشرؽ األوسط المبنانية فتعاقدت معي
ألف وجودي شبو دائـ في بغداد أغراني بفتح مقيى في العبلوي  .ىي اآلف محط
لتسجيؿ االسطوانات  .و َّ
حضور عشاؽ الغناء والتجوؿ في بستاف الفف الجميؿ.
في المساء كاف مقيى عطية ح ّذاؼ يعج بالرواد  .وكاف ناصر حكيـ عمى كرسي مرتفع بوسائد وتكيات صوفية
تريح جمستو يطمؽ ابوذياتو ومواويمو مشفوعة بأغنية " نخؿ السماوة " أوالً  ،ثـ " رد يابو زويني " ثانياً  ،ثـ
تطوح عمى ايقاع اليياـ بينما رؤوس آخريف لعبت فييا الخمرة فدفعت
الرواد ّ
"بالراض امش " ثالثاً  .ورؤوس ّ

بيـ الى النيوض  ،يتمايموف ويرقصوف .

وىناؾ  ...في نادي الموظفيف وعمى ىدي صفو الميؿ وىدوء المدينة المخترؽ مف صوت صفير القطار
السريع القادـ مف بغداد أو اآلتي مف البصرة كانت حنجرة ناصر حكيـ تطمؽ نغماً يصؿ الرواد المتحمقيف حوؿ
الموائد الدائرية المغطاة بالشراشؼ البيض  .يترنـ بعضيـ مع موجة الغناء القادمة فيروح ينقر بأصابعو عمى
حافة المنضدة نقرات خفيفة ؛ ثـ يقترح عمى الجبلس معو أف ينيضوا فيعبروا الجسر ويأخذوا شارع الكورنيش
ثـ ينعطفوا لشارع مصيوي ؛ وىناؾ سيرفعوف الصوت ويموحوف باأليدي تحية لمطربيـ الذي سيستمر بوصمة
الغناء بناء عمى رجاءاتيـ في نيؿ السعادة وتغذية الروح بفاكية الطرب  .سيسعد عطية أف صديقو لـ يخذلو
بوصمة غناء قصيرة بؿ ألجؿ أىؿ السماوة الطيبيف سيظؿ حتى الصباح كما ىمس بأذنو  ،ويينأ الصديؽ
لخيبلء عطيو وىو يحصد امتناف أبناء المدينة في ليمة لف ينسوىا  :سمر  ،وانتشاء , ،بيجة  ،وتحميؽ ،
وىياـ  ،وشعر  ،وغناء ؛ إنصات باستعذاب وترديد بتذوؽ ؛ تجاوز عمى ىموـ وتخطّي فقر ؛ محاورة نجوـ
ومناغاة قمر  ..ليمة سيظموف ينسجوف أجمؿ ديباجات السرور مف خيوط سعادتيا  ،وسيتباروف لمجموس في
مقيى جمس فييا ناصر حكيـ وغنى  ،وسيأتي أبناء المدينة بكؿ صديؽ أو قريب يأتي لزيارتيـ فيأخذوف بيده
ليجمسوه في مكاف اتخذه ناصر حكيـ مجمساً  ،وينطمقوف بس ٍ
رد تتخممو حرك ُة األيادي واألصابع  ،وتغيير
تقاسيـ الوجو بيف اإلعجاب واالندىاش والتباىي يتحدثوف عف زيارة تاريخية  .لـ ال وىي مناسبة قد ال تتكرر

فجر مواىب الغناء لدى شباب المدينة فصار جبلس المقاىي المحاذية
عف وجود لـ يحسبوا لو ولـ يتوقعوه َّ
لمنير يترنموف عمى أصوات كانت خجمة وخائفة  .تتناىى لمسامعيـ ليبلً آتية مف الشريط الرممي في صوب
وشجياً يحاكي غناء ناصر حكيـ ويتمثؿ بو .
القشمة حيث العتمة تسود والقرائح تنفتح فيندلؽ الغناء عذباً
ّ

في اليوـ الثاني كانت صورة ناصر حكيـ تمصؽ في إطار جميؿ وتزجج ويضعيا ناصر الجببل وي في واجية
معرضو  ..التفاتة ذكية تعمَّميا مف أستاذه المصور األىمي وىو يعرض أية صورة جديدة يمتقطيا لمممؾ
أحبيـ وأخمص ليـ القتنائيا .لذلؾ ما أف شاىد محبو ناصر حكيـ ومف تعمَّؽ بو
ولمعائمة المالكة فييب مف َّ
تمؾ الميمة حتى تيافتوا عمى األستوديو يشتروف نسخاً منيا عمقوىا عمى جدراف بيوتيـ او محبلتيـ ؛ ُّ
وكؿ
ترجاه إعادة
يقص كيؼ قابمو  ،وكيؼ تحدث معو  ،وكيؼ ّلبى دعوتو عندما طمب منو أف يغني مواالً أو ّ
ّ
مقطع أغنية في تمك الميمة الخرافية الساحرة .

حبيب
الصورة التي تجاور ناصر حكيـ كانت لحبيب  .العيناف الكبيرتاف الواسعتاف تمؤلف وجيو أسفؿ جبية عريضة
احتؿ شعره األسود الكثيؼ النصؼ األعمى منيا  ،وبدت تسريحة الشعر كتسريحة ىتمر في صوره الكثيرة  .نعـ
بتسريحتو تمؾ كاف يشبو القائد النازي  .زاد مف الشبو بو قص الشارب وجعمو كشاربو  ..ال ندري لماذا استمر
بيذه التقميعة رغـ أف الكثير مف شباب المدينة الذيف أُع ِجبوا يوماً ما بيتمر وقمدوه في تسريحة شعره وشكؿ
وع َّد مجرـ حرب  ،وصار الذي يجاىر بحبو وتقميده شخصاً منبوذاً ومثار
شاربو تخموا عنيا بعدما ُىزـ وانتحر ُ

ريبة.

ك ّنا مجموعة أصدقاء  :كاظـ قصير وبديف يعمؿ موظفاً في مصفى المدينة ؛ محمد عمي شاب معتدؿ الطوؿ
ونحيؼ  ،ضعيؼ البصر يضع عمى عينيو نظارات ثخينة الزجاج ُيطمَؽ عميو لقب ( أبو زىرة ) مع انو أعزب
ويكره الزواج ؛ كاتب عرائض مارس ىذه المينة اضط ارراً بعدما أُطمؽ سراحو مف سجف قضى فيو سنة كاممة

رجع الى الوظيفة .
بتيمة انتمائو الى حزب محظور ومباىاتو بو اثناء عممو ككاتب العدؿ فسحبت يده ولـ ُي َ

يحب القراءة ويقتني الكتب  .يجاىر بما يق أر بشيء مف الفخر والتباىي ؛ عدناف معمـ طويؿ ونحيؿ ويطمؽ
عميو تبلمذتو لقب ( المسموؿ ) ؛ عبد الباقي موظؼ في دائرة النفوس  ،وسيـ ولو وجو متورد ؛ حبيب
َّ
فحؽ
صاحب دكاف عطارة وأعشاب يرى فييا الناس رابطة تربطيـ بحياة ماضية توارثوا طقوسيا عف اآلباء
عمييـ التواصؿ معيا .
نياراً  ،نروح نتسكع في شارع الرشيد وسوؽ السراي وشارع المتنبي ) شارع المتنبي يدفعنا إليو ابو زىرة كونو
مولع بالقراءة  .يبلحؽ شعراء الجاىمية ويردد متمذذاً بأشعار أبي نؤاس مف الحقبة العباسية كمما دخؿ نطاؽ
الثمالة ورفع الكأس تحي ًة ) .

مساء نصرؼ وقتاً نمعب الطاولي في واحدة مف كازينوىات شارع ابي نواس عمى ضفاؼ دجمة ثـ ننيض
ً

لندخؿ باراً  .نحف نكرع ما نرغب مف بيرة ذىبية أو عرؽ أبيض مستحمب تاركيف ناصر الجببلوي يشاىد
معارض المصوريف الفوتوغرافييف  ،متخيبلً لقطة يمكف لمكامي ار أف تمتقطيا ىنا  ،ولقطة ىناؾ ؛ ونعطي لحبيب
الحرية في ما يبغي  ..كاف حبيب مولع بمشاىدة األفبلـ ؛ يناشدنا حيف نمح عميو بتناوؿ كأس مف عسؿ إثارة
عمي بمسألة الشرب ،
الخياؿ وعمؿ فيمـ مف المخيمة  ،يقوؿ " :أمشي معكـ أينما تذىبوف  ،فقط ال تضغطوا ّ
والنسواف ما أقربيا  ."..احتراماً لرأيو وتوافقا مع مشاعره ورجاءاتو نتركو لحالو ورغبتو.
محمميف بالشوؽ لما نرى
ننيض  ،مخمّفيف البار وموليف وجوىنا شطر مميى االمباسي أو عبلء الديف ّ ،

ونسمع ..ىناؾ نرسـ لوحة المتعة بالغرؽ في بحر الموسيقى الصاخبة المصاحبة النثناءات وانحناءات وتمايؿ
أجساد الراقصات  ..راقصات عراقيات وأخريات مف مصر وسوريا ولبناف ،فمبينيات وتايمنديات  .أنوثة نرى
أنفسنا نحف الذيف نعيش في واقع اكتشفناه مع مرور األياـ وترعرع الوعي داخمنا يعوـ في الزيؼ ويستمقي

عمى شاطئ المراءات وسط فضاء يخمو مف العبلقات الصادقة والتعامؿ النقي وصبلت البراءة  .وحيف يقؼ
معنا الحظ نستمتع بوصمة رقص فرقة بريطانية أو ايطالية ىي لوحة تعري تدريجي ؛ تتمثؿ لنا حياة البدء
يوـ رمى اهلل آدـ إلى جنة األرض ودفع لو بعد ذلؾ بحواء ؛ وكانا عارييف إال مف شغفيـ لما شاىدوا ،
وبيجتيـ بما نالوا  ،ودىشتيـ ليسر ما حصموا  ...يرفع عدناف قدح البيرة الذىبية وييتؼ عمى موجة الجذؿ :
إلى الجحيـ ايتيا السياسة  ،وفي النار أييا السياسيوف  .يقوؿ ذلؾ مكايداً محمد عمي الذي فقد وظيفتو مف
أجميا ؛ صارخاً في غمرة الثمؿ ّ :أي ُة سياسة في مجتمعات بدوية يا معتوه ؟ ! ..يبتسـ محمد عمي أوالً  .ثـ

بتأثير الخمرة يحتدـ متييئاً لمرد عميو والوثوب عمى ما يقوؿ  .غير أننا نغير مجرى الحديث  .وينقذنا حبيب
مف المحنة حيف يطؿ عمينا قادماً مف سينما دخميا وفيمـ شاىده.
كاف ولع حبيب بالسينما ومتابعة األفبلـ شديداً  ..يتركنا بعد تجوالنا في شارع الرشيد ليقطع تذكرة دخوؿ

سينما الزوراء في المربعة أو يواصؿ مصاحبتنا لينعطؼ يسا ارً نحو سينما غرناطة تاركنا نواصؿ السير باتجاه
شارع أبو نؤاس حيث البار الذي تعودنا ارتياده  ..يرغب في قص ما رأى عمينا ؛ بيد أف ال أحد يستمع اليو ؛
ذلؾ أف المقاء مع صبيحة كسرى ونزىة وراجحة عبد السيد في المميى يمغي الرغبة ويتركنا نعد سيناريو
لقائيف القادـ .
يقص عميو أحداث الفيمـ  ،يومىء بيديو  ،وتتغير تقاسيـ
عند العودة يقتحـ غرفة ناصر الجببلوي ويروح
ّ

وجيو  ،يحتقف  ،ويسترخي  .ينفعؿ وييدأ  ..وناصر يردد  :نعـ  ..نعـ  ..المسكيف يحسب ناصر الجببلوي
مرات .
معو بينما الواقع يؤكد رحيؿ ناصر بعالمو الصوري مرةً وبالمتحرؾ ّ

حبيب يتزوج

غيرا نظاـ المقاء والسفر والمتعة المرتجاة وشذّا عف مسار مجموعتنا  .األوؿ مبلزمة ناصر الجببلوي
حدثاف ّ
لمحمو والثاني زواج حبيب .

ففي واحدة مف سفراتنا لكرببلء نزلنا في ُنزؿ تديره أـ شاىناز  ،امرأة أعجمية مف إيراف  ،حفيدة أحد جنود
نادر شاه الذي قدـ مف ببلد فارس واستوطف بعضيـ قريباً مف المراقد الشيعية في كرببلء والنجؼ والكاظمية
تؤجر غرفاً لممسافريف والقادميف لزيارة الحسيف والعباس  ..لممرأة ابن ٌة جميمة بعمر الرابعة عشر  .كنا
،
ِّ
نممحيا تتحرؾ داخؿ البيت تساعد أميا في ادارة شؤوف ُّ
النزؿ وتنادي عمييا األـ بميجة إيرانية " شاىناز ..
بيا " أي تعالي كمما احتاجت لمساعدتيا.
تكررت زياراتنا لكرببلء بعدما أقمنا عبلقات صداقة مع كرببل ئييف وآخريف مف مدف متفاوتة يأتوف لزيارة
َّ
العتبات المقدسة  .وك ّنا في كؿ مرة نقضي أياـ سفرتنا في ُنزؿ أـ شاىناز.
مرت األياـ  ،سافرنا خبلليا لمبصرة  .والبصرة بجماليا الجنوبي وميسيا المحبب نالت منا أكثر مف زيارة ؛
ّ

ثـ أخ َذنا حب الفضوؿ إلى األىواز في الجانب اإليراني  .اكتشفنا عالماً جديداً  :تجواؿ وشرب وجنس وعودة
حمى الشباب تندلع في دمائنا فنتفاداىا بوسائؿ الترفيو  .كانت سفراتنا تمؾ
ببل منغصات وال ّ
مطبات ؛ فقط ّ

التقبؿ  .ليس لحبيب أخ  ،وىو األخ الوحيد
تفتقد الى حبيب  .يقدِّـ أعذا ارً نرى فييا الواقعية وتفرض عمينا ّ

لثبلث أخوات وأـ ترممت منذ كاف ىو أكبر أوالدىا بعمر عشرة أعواـ  .واصؿ دراستو بمساعدتيا  ،وكانت تجد
كخياطة أزر صوفية اعتمدت عمى خياليا وميارتيا في إنتاج ُيق ِبؿ عميو الناس  ..يأتوف ليا بالصوؼ فتغسمو
بإتقاف ثـ تغزلو خيوطاً كروية  ،تشرع الميارة والموىبة بصناعة تبير الناظر ما اكسبيا سمعة ميزتيا عف

يشبوف وجدت أ َّف عمى حبيب ممارسة عمؿ مع
باقي صانعات األ زر  ...وألنيا رأت الحاؿ ال يدوـ واألوالد ّ

أف ينجح في االثنيف  ،الدراسة والعمؿ حتى تتخمى عف مينتيا المرىقة  ..لذا في
مواصمة الدراسة  .وقررت ما ْ

واحدة مف حاالت التحاور مع الذات وحساب ما ادخرتو مف ماؿ قررت استئجار محؿ اقترحت عميو اف يكوف
عطارة  .قالت لو بشيء مف الحماس وكثير مف الدعـ ُ :كف رجبلً وانطمؽ.
الفتى استحاؿ رجبلً كما تمنتو  ،لكف عمى حساب تعمـ صار يتمكأ  ..ناؿ الشيادة المتوسطة وقد غدا شاباً
تجمعو وا ّيانا رفقة حميمية تغذي الروح بشيد الشباب  ،وفضوؿ اكتشاؼ ما وراء المدينة كعالـ لـ نخرج عف
مداره مف قبؿ.

وجو حبيب دعوة لنا لحضور زفافو  ..لـ تكف المفاجأة في زواجو َّإنما في الفتاة التي اقترف بيا ...
في يوـ ّ
تبي َف أنو أحبيا بصمت دوف أف يطمعنا  .وببوح خجوؿ وصادؽ طرح رغبتو عمى األـ
تمكـ كانت شاىناز ّ ...
باقترانو بابنتيا  .قبمت األـ فتحرؾ إلكماؿ الترتيبات  ..وتحركنا نحف نرجو ناصر الجببلوي رفع صورتو

وعدنا ناصر بتمبية الطمب حالما
اليتمرية مف المعرض واخفائيا  ،أو عمى األقؿ عرضيا داخؿ األستوديو َ ..

قدـ االبف البكر .
لم َ
يراه يرزؽ بولد  .وعندىا سيقدميا لو ىدي ًة َ

()6

المركز الحكومي
القصاب الذي استمـ ميامو كقائمقاـ لقضاء السماوة في آذار العاـ  1909ويكتب
يؤر َخ عبد العزيز
قبؿ ْ
ّ
أف ّ
أف ليا تاريخاً ينبغي تدوينو ليكوف كتاباً يعود إليو أبناؤىا ومف لو صمو بيا ،
مذكراتو لـ تنتبو المدينة إلى َّ

يقمّبوف صفحاتو ليطمعوا أو يتساجموا مع ما فيو مف أحداث وشخوص ومناسبات  ،ومع ما يعرض مف سموؾ

زمف
وتصرؼ واجو بيما الناس ما يتجسد أماميـ سواء مف المحسوب أو الذي مف ِعداد الغيب .
َ
تيافت ٌ
أحداث وأحداث كاف أىميا غائبيف عف االنخراط في تدوينيا عمى ورؽ  .أحداث مشفوعة
وزمف  ،وجرت
ٌ

يمزـ حفظُيا في أماكف تضمف ليا اإلدامة والخمود  ،ال في
بالدوافع والمسببات والنتائج والعظة والحكمة ُ ،
صناديؽ الذاكرة اآليمة لمتيشـ وضياع المحتويات  .لـ يتخذوا مف أجدادىـ النائيف عنيـ حقباً والنائميف في
أجداث ال تبعد عنيـ سوى مسافة كيمومترات معدودة أسوةً  .أجداد حسبوا ألىمية وجودىـ وفعالية أفكارىـ
الرقـ والمسبلّت فكانوا
فقرروا التدويف رسماً أوالً  ،ورمو ازً كتابية تالياً ّ .أرخوا عمى الطيف والحجر  ،وأنتجوا ُّ
بحؽ أجياالً حيَّة تولَّت المسؤولية فأحسنت وأجادت  ..يحدوىـ اعتقاد بأحفاد ليـ سيمسكوف يوماً صولجاف
فحِّرؼ مف
التواصؿ إلدراؾ حقائؽ كثيرة مبيمة لدييـ آنذاؾ َّ ،
لكف األحفاد دخموا تحت مظمة ديف جاء ُلي ِّ
حرر ُ

قبؿ سبلطيف وأمراء آثروا العيش بذخاً عمى حساب أخوتيـ في الديف.

األخوة في الديف أكموا منيـ أعمارىـ والتيموا أجياليـ وضاعت أربعمائة مف األعواـ كانوا ُينظَر إلييـ مثؿ

موتى  .األخوة في الديف حمموىـ في سفينة نشروا فييا حشرة األرضة  ،وأطمقوا فييا يد مواليف طامعيف

جشعيف وايماءة تغاضي تقوؿ خذوا منيـ ما تشاءوف  ،فالسفينة تواصؿ إبحارىا ولو عمى خواء  .كانت
سفينة ضياع  ،وكاف بحر موات  ..ويوـ رفع الرّكاب المساقوف إجبا ارً وعسفاً والمتيالكوف مرضاً وجوعاً

رؤوسيـ وواجيوا َمف قاؿ أنو جاء محرراً َعبر البحار ينقؿ ليـ بشارة الخبلص انقسموا بيف متطمِّع لقدوـ يزيؿ

عنيـ حجر الذؿ ويفتح أبواب النور ويطمقيـ لمفضاء الرحب  ،ومنكفئ ارتضى ثقؿ الحجر واعتاد عميو وصار
وعده مف المسممات و ِ
الحكـ انطبلقاً مف قوؿ حكيـ
عنده مف ِعداد نظاـ حياة ال خير في تغييره  .بؿ تشبَّث بو ّ
رسخ
" :انصر أخاؾ ظالماً أو مظموماً  ." .و " أطيعوا ولي األمر "  ، .فصارت الحكومة مجموعة ق اررات تُ ّ

نظاـ ذؿ الناس  ،وصار العامموف الفاسدوف المرتشوف الفاسقوف فييا أدوات لتطبيقو  ..نظاـ وجدت السماوة
ٍ
دميا عنوة وتضرب بسياط الغؿ لحظ َة ترفع
نفسيا  ،كوحدة إدارية مف وحدات النظاـ في مجراه  ،فتاةً ُيمتص ُ
الصوت تأوىاً أو تطمؽ الصرخة احتجاجاً.

مصمماً عمى جعميا نموذجاً لنظاـ
جاءىا عبد العزيز القصاب في أوائؿ القرف العشريف مفعماً بروح التغيير ،
ِّ
جديد ُّ
ش ّيدت في نفوسيا  ،وليس
ييد جباؿ الضيـ الجاثمة عمى صدرىا ويبدد حشود اآلىات فاصطدـ بحواجز ُ

مف اليسر حمؿ معولو وتيديميا  .واذا كاف عزاؤه االعتماد عمى مف يقؼ الى جانبو ُّ
يشد مف أزره ويدعمو
فأولئؾ كانوا قميمي العدد ؛ قميميف جداً  ،بينما يحتاجيـ صوتاً ىادراً وكاسحاً يشؽ عباب الظبلـ.
سحب ناصر الجببلوي كاميرتو مف جارور المنضدة  .ففي نفسو اليوـ التقاط صورة لممركز الحكومي  .ابتغاىا
لقط ًة يأنس ليا التاريخ ويربت عمى ظيره استحساناً  .أرادىا صورة تؤرخ لممدينة ىيكميا الحكومي وتظيرىا

ٍ
يسير حياتيا ويضعيا عمى سكة
مركزً سمطوياً ُيدار
ا
بانتظاـ ال فوضى  .فاألمـ لـ تنيض اال عمى ىدي نظاـ ّ

البناء العممي الرصيف  ..كانت واجية المركز المطمة عمى النير تشيد حركة مراجعيف دؤوبة  .أفندية يدخموف
الزاف المتيف والعريض  ،مخمفيف شرطياً يقؼ عندىا بمبلبس خضراء داكنة  ،يتنكب بندقية ،
عبر باب ّ
وينتصب ببل ممؿ  ،بؿ باىتماـ استعداداً لمجيء القائمقاـ مف بيتو في صوب القشمة قاطعاً الجسر الخشبي
ولم َع حذاءه
سي ارً عمى القدميف  ،لذا كاف الشرطي ببدلة ميندمة واف بدت قديمة اقرب إلى البمى وقد صبغ َّ
تبف غير ركبتيو تعموىما حافات بنطمونو القصير.
األسود ّ
وشد الشريط الكتّاني الكاكي عمى ساقيو بإحكاـ ولـ َ

طالبات المدارس يمرقف باتجاه مدارسيف  ..طالبات ابتدائية يحممف حقائب تتدلى مف أيدييف أو مف أكتافيف ،
شرائط بيض حريرية معقودة عمى شعورىف المنسابة البلمعة في ضوء بدايات الصباح  ،قمصاف ثمجية الموف
ناصعة  ،ت ّنورات زرقاء بكسرات مرت عمييف حرارة أجيزة المكواة  ،أحذية جمدية سوداء أو حمراء بعضيا
مشبكة تمـ أقداميف الرقيقة الناعمة  ..طالبات المدرسة المتوسطة الوحيدة لمبنات بعباءاتيف السود يخطرف
َّ
صوب المدرسة وينظرف مف بعيد لمعرض أستوديو ناصر الجببلوي ؛ يوددف لو توقفف يطالعنيا صورة فصورة
 ،لكنيا الخشية مف كبلـ الناس السيما حيف ُيعرفف  ،فيصؿ إلى آبائيف  ،فينمف الموـ أو التقريع او حتى
التيديد بالحرماف مف الدراسة.

مدير دائرة البريد والبرؽ والياتؼ يمر مف أماـ ناصر الجببلوي برفقة أميف صندوؽ القائمقامية  .يندىاف عمى
مدير المستوصؼ الممحؽ بمبنى المركز الحكومي  .مدير المستوصؼ لـ يسمع نداءىما فينعطؼ يميناً ليدخؿ

المستوصؼ فيما يواصبلف السير  .مدير البريد يمج فـ السوؽ ليرتقي السمَّمتيف المتيف تدخبلنو إلى دائرتو

حيث الموظفوف يتَّخذوف أماكنيـ فيمقي التحية ويتجو لمكتبو بينما يواصؿ أميف الصندوؽ طريقو نحو غرفتو
حممة
في المركز الحكومي  ..في مدخؿ السوؽ عربات بأحصنة وحمير وعربنجية تمسؾ المجاـ  .العربات ُم َّ

بالرقّي والبطيخ  ،أو بصناديؽ الباميا و الطماطة و ِّ
معسؿ مقطوؼ
الشجر  ،كوشرات فييا حتى الحافة رطب ّ
تواً مف نخؿ السماوة  :رطب استعمراف  ،رطب َّ
عباس وخستاوي وبيض الحماـ
حجي ّ
شكر  ،رطب بريـ وحموة ّ
ّ
وأشرسي وجوزي وِدكمو وأنواع ال حصر ليا  ،أكياس خيش تحوي خيار أخضر وعطروزي وباذنجاف  .قرع

ح ّني الموف بأحجاـ كبيرة يأخذ مكاناً مف العربات يظنو الكثير مف األطفاؿ بطّيخاً فيعجبوف لحجمو فييتفوف
باندىاش  :يااااااااااااااااااه  ! .قاسـ زيف العابديف المحامي يتذمر مف وقوؼ عربات نقؿ الخراؼ واألبقار
المذبوحة لحظة تتوقؼ عادة أماـ مكتبو لنقميا إلى سوؽ القصابيف عبر درب ضيؽ ال تسمكو العربات  .قاسـ
يتخيؿ بناية المسمخ في بساتيف الشرقي عند طرؼ المدينة وذبح الخراؼ واألبقار وأحيانا الجواميس
المحامي ّ

وال ِجماؿ  ،يسمع أصوات الرعب مف أفواه المخموقات المدركة لقدوـ الموت مف سكاكيف تقطر دماً بأيدي

الذباحيف  ،يشـ رائحة دماء متخثرة ونفايات أمعاء وجمود متراكمة ُمممَّحة  .يشـ وخمة تبعث عمى التقزز
ّ

الحماليف اإلسراع في نقؿ
والقيء ؛ ليذا يشرع نافذة مكتبو مف الطابؽ الثاني ويطؿ برأسو صارخاً بالعربنجية و ّ
الجثث وترؾ المكاف  ..كؿ ذلؾ تسحبو كاميرة ناصر الجببلوي  .تسحبو بمقطة ثاقبة اقتضت منو اعتبلء

تميز في تمؾ المقطة
مارة أثارىـ فعؿ االرتقاء  ...ولقد ّ
ناصية جزء مف برج الجسر الخشبي غير آبو لفضوؿ ّ

عمـ المممكة الذي تجمى مرفرفاً بصارية طوليا ثبلثة أمتار وقاعدة إسمنتية تعمو نصؼ متر فوؽ جدار المركز
الحكومي.
في السابؽ كاف عبد العزيز القصاب كمّما واجو مشكم ًة وعجز عف حؿ إشكاؿ عاد لمقدمة ابف خمدوف .
اختمى في مكتبو  ،وطمب مف عنصر الجندرمة المنتصب في بابو أف ال يسمح ألحد بالدخوؿ عميو  ..يعتمي
المقدِّمة  .يقؼ عند باب ديواف ابف خمدوف ينقر بظير أصابعو أوالً ثـ بعد
فرس القراءة ويضرب في براري ُ
لحظات يدخؿ بطربوش أحمر وبدلة سوداء وربطة عنؽ رصاصية يمسكيا دبوس  .يخطو بحذاء أكمتو
يومياً مف مكتب القائمقامية في الصوب الكبير الى البيت في القشمة وقد عبله غبار
المسافة المقطوعة
ّ

يرحب بو الرجؿ الفيمسوؼ مبتسماً  .ينيض مف فوؽ تخت
الطريؽ  .ينحني  ،ثـ يتحرؾ ُلي ِّ
قبؿ ظاىر كفّو ّ ،

خشبي تمتد عميو وعمى مسند الظير جمود صوفية ناصعة البياض  ..ينيض ويصافحو  .يمد لو بكأس

كيس وصائب ُيتَّخذ ساعة
الطمأنينة تخفؼ مف حشود غيظو واحتدامو  ،ثـ يقوؿ ُ :عب لتسترخي  .ال قرار ّ

غضب  .وأنا أراؾ غاضباً  ،ومتوتراً  ،وكظيما  ..تتراخى عضبلت وجو القائمقاـ وتيتز رموشو كتعبير عف

امتناف لروح سمح يغدؽ عميو مطر الطمأنينة  .يطرؽ برأسو نحو األرض لحظ ًة ويرفعو "  :كيؼ وأيف أجد
حبلً لمجتمع تتآكمو االنقسامات  ،وتوىنو األىواء  ،ويتيدده تيو غائر ال مخرج منو ؟  ..امنحيـ الثقة فبل
يثقوف بي  ،واعدىـ باليانئات مف األياـ فبل يصدقوف  ..يمنحوني العيد ثـ يتنكروف  ،ويقسموف إزائي
تعدؿ عمام ًة بيضاء زحفت لمخمؼ  ،يضع طرؼ سبابتو عمى أرنبة
فيحنثوف  " ..يرفع الرجؿ النصوح يده ّ
أمة وممكت ما بأيدي أىؿ الممؾ قبميا كثر رياشيا ونعمتيا
انفو  .يتأمؿ قبؿ أف يقوؿ "  :اعمـ  ،إذا تغمبت ّ

فتكثر عوائدىـ ويتجاوزوف ضرورات العيش وخشونتو إلى نوافمو ورقتو وزينتو ويذىبوف إلى إتباع َمف قبميـ
في عوائدىـ وأحواليـ وتصير لتمؾ النوافؿ عوائد ضرورية في تحصيميا وينزعف مع ذلؾ إلى رقة األحواؿ في
المطاعـ والمبلبس والفرش واآلنية ويتفاخروف في ذلؾ ويفاخروف فيو غيرىـ مف األمـ  ." .كؿ ذلؾ يحصؿ
ممكيـ  ،وليـ قدرةٌ عميو بالسيؼ والرمح  ..ومف تحت ِ
عمى حساب مف تحت ِ
ممكيـ سيحتمموف عقداً أو أكثر
التقية  .وألنؾ جئت ليـ ممثبلً
مما يقع عمييـ فكيؼ إذا ىي أربعة قروف  .عندىا يمتجئوف إلى ّ
مف السنيف ّ

يطرونؾ تزلفاً ويقتربوف
عف تمؾ األمة المترفة رافعة السيؼ عمييـ ومسددة الرمح إلييـ فمف تستطيع قيادىـ .
َ
تتبع أىواءىـ ؛ وسيخذلونؾ واف ىـ أظيروا تأييداً آلرائؾ ودعماً
إليؾ طمعاً  ..سينكفئوف عميؾ آف ال ّ

لمقترحاتؾ " .نيض  .أمسؾ قارورة الحبر  .رفعيا ووضعيا بمواجية ضوء المشكاة يتفحص نقاء محتواىا ،ثـ
استدار يرفع غطاء صندو ٍ
طعـ برؤوس دبابيس فضية محفور عميو بالخط الكوفي " نوف والقمـ وما
ؽ صاجي ُم َّ

مسودة " الموشحات
يسطروف  " .استخرج ريشة كتابة جديدة  .أشار بيا إلى القائمقاـ :
سأبيض بيذه َّ
ّ
واألزجاؿ لؤلندلس " التي جعمتيا خاتمة لمقدمة ( ِكتاب العبر وديواف المبتدأ والخبر في اياـ العرب والعجـ
والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي السمطاف األكبر.) .
أطرؽ القائمقاـ برأسو وقمبو يعتصر ألماً  .يجد في الكبلـ خيبة أمؿ في اإلصبلح  .يتوافؽ في ما قالو الرجؿ
الفيمسوؼ  .رفع الرأس كي يؤيده في قولو فوجد نفسو في غرفتو وعينيو متصالبتيف عمى الصفحة  131مف
كتاب المقدمة.
يرى في قيادة الشؤوف اإلدارية وتسيير حياة الناس نحو األفضؿ ميمة صعبة وعسيرة لكنيا خدمة تجعؿ ذا
ٍ
بتفاف ونكراف ذات وتعيب عميو حيف يطمع فتستثار
الشأف مسؤوالً تكافئو السماء حيف يجد ويجتيد ويخمص
شيوتو  ،فيتجنى  ،فيجنح نحو ارتكاب األخطاء  ،فيتصرؼ بروح استحواذ واستغبلؿ منصب  ،فيخفؽ ،
ىوة الذكر المعيف ؛ لذلؾ وضع في ذىنو كؿ كممة فاه
فيصبح محط امتعاض التاريخ  ،فيمفظو  ،فيرمي بو إلى ّ
بيا ابف خمدوف .

وفي واحدة مف إيقاعات أىمية الكممات التي بمثابة نصيحة آثر ترؾ المدينة حيف أعمف أىميا العصياف ووجد
فييـ ما أنبأه الرجؿ الفيمسوؼ مف جفاء ولَّدتو لحظة كانوا ينتظرونيا جمع أتباعو مف الموظفيف وعائبلتيـ
ودوف في دفتر ذكريات يضعو في جيب سترتو الداخمي
عمى زورؽ انطمؽ بيـ صوب مدنيـ البعيدة َّ ،
ويصاحبو أ ّنى تحرؾ  ،وأنى شاء التدويف  ،ولو برؤوس أقبلـ ما سيسكبو في مؤلفو الوحيد ( مف ذكرياتي )

فيظير السماوة مدين ًة تعيش عمى تؿ رممي متحرؾ ومترجرج ال استقرار لو وال ثبات  ،يتحرؾ طبقاً لنسبية
الريح في ىدوئيا وجنونيا.
كثيراً سعى عبد العزيز القصاب لجعؿ الجياز اإلداري يعمؿ عمى إيقاع خدمة الناس بصورة خالصة انطبلقاً مف
أنيا واجب وظيفي وانساني عمى السواء  .كثي ارً سعى لمعالجة األدراف والطفح مف جسد العمؿ اليومي وجعمو
الجياز متيال ٌؾ ِ ،
اء استحاؿ مف األمراض المزمنة .
أف العمّة كبيرةٌ  ،و
حيوياً  ،نشطاً  ،معافى  .بيد َّ
َ
ور َث خو ً
ظمت العمّة في جسده حتى عندما جاء النظاـ الممكي وبنيت الدولة العراقية األولى بناء جيد المموؾ عمى

جعميا دولة يحترميا العالـ فتأخذ ليا مقعداً في عصبة األمـ  ،وبعدىا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ؛ وحتى
عندما جاء النظاـ الجميوري  ،وسقط ليأتي نظاـ جميوري آخر  ،وآخر تحرؾ عمى نفس اإليقاع  ..استمرت
المحسوبية والرشوة والمحاباة قائمة  ،وظمت الفجوة واسعة بمثابة ىوة كبيرة بيف حكومة بنظاـ مريض ومواطف
بمساف مقطوع  .فتعاقب عمى المدينة مسؤولوف ليسوا مف أىميا ؛ ُيعيَّنوف بمراسيـ مركزية فيأتوف بروح

سو لقطة تُظير راعياً بيده عصا وخرافاً تُساؽ تحت اىتزاز العصا  ..مسؤولوف بسمطة
تكر ُ
بيروقراطية وتعالي ّ
بسائر ِ
ِ
جسدىا.
فيروس الفساد
أسيا يشيع
ُ
حيف يفسد ر ُ
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جسر السماوة
مرور الممؾ فيصؿ الثاني صحبة خالو األمير عبد اإللو في صيؼ العاـ  1952عمى جسر السماوة
عقب َّ
الخشبي في زيارة تفقدية وفرشت أرض الجسر بالسجاد الكاشاني واألصفياني ُجمعت مف برانيات أقطاب
أف يشيَّد لم ِ
ِ
مدينة جسراً حديثاً يميؽ بيا كقضاء لو أىميتو
المدينة والجامع الكبير والحسينيات أتُّخذ قرار ْ ُ

االقتصادية وحاجة رافقت تطور المممكة في طرؽ مواصبلتيا  .واذا كاف اعتماد السماوة عمى معمؿ االسمنت

كمرفؽ اقتصادي امتص قدراً مف البطالة فإف مشروع الجسر الجديد ال يقؿ أىمية في تشييده  ،فقد تولت
شركة ألمانية ميمة انجازه اعتماداً عمى معمار حاذؽ اسمو وليـ آرو ترؾ الحرؼ األوؿ السمو واسـ أبيو
بارزيف في قمة قوسي الجسر عند كؿ ضفة مف ضفتي النير  ( W A ) .ذلؾ التشكيؿ المبير جاء عمى
وتيرة متسارعة لعمؿ ال يتوقؼ  ..ثبلث شفتات يومياً  ..في النيار نور الشمس  ،وفي الميؿ بروجكترات
تضيء مكاف العمؿ  ..ميندسوف بنظرات ثاقبة وىمة عالية تجسد ذكاء مرموؽ  ..عماؿ بسواعد مفتولة
وجباه تنز عرقاً وصعود أو ىبوط أو غوص إلى أعماؽ النير يتطمب المغامرة  .صوت ِ
الكرنؾ يتوالى بدقات
تُ ِّ
بل مف
ذكر الكادر الفني االنكميزي مف ميندسيف وفنييف بضربات نواقيس الكنائس  ..النائموف عمى السطوح لي ً
األىالي تتنغـ مسامعيـ باألصوات المتعالية التي تثير اليمـ وتطرد أصابع الكسؿ حيف يدنو لتطبؽ أجفاف
الصبات الكونكريتية اليائمة نيضت مف قمب النير عمى شكؿ دعامتيف
العامميف وتشبؾ رموشيـ ...
ّ

أساسيتيف ترفعاف الجسر وتسند ىيكمو المنحني حامؿ أطناف الحديد الفوالذ  ..جسد الجسر يمتد قطعة فقطعة
شؽ مع صامولة
ولوح معدني فموح  .براغي لولبية بطوؿ ساعد تخترؽ ثقوب األلواح بسعة عيف جمؿ ثـ تتع ّ
بحجـ اضمامة كؼ  .تتكرر المحاولة مئات المرات فتتشكؿ ىيئة جسر  ...ناصر الجببلوي عمؿ ريبورتاجاً

صورياً لمراحؿ البناء  .ميندسوف وفنيوف وعماؿ ميرة وعماؿ نقؿ وتحضير ِعدد  .قبعات معدنية  ،وأخرى

كتانية  ،وأخرى قبعات قش  ،وأخرى محمية مصنوعة يدوياً مف خوص سعؼ النخيؿ  ..بدالت عمؿ بقمصاف
وبنطمونات كاكية  ،بدالت زرقاء قطعة واحدة  ..أحذية كتاف بيضاء  ،أحذية نسيجية صفراء  ،أحذية شامو ،
أحذية مطاطية  ،جزمات  ،أحذية جمدية مشبكة  ..كرفاف الكادر اليندسي  ،سقائؼ استراحة العامميف ..
سيارات الندروفر لمميندس المقيـ وكادره  ،سيارات حمؿ ثقيمة  ،حاويات  ،رافعات  ،أعمدة كيرباء ،
بروجكترات شديدة الضوء  .لقطات متعددة  .لقطة لمقائمقاـ اقتنصتيا عدسة الكاميرا لحظة كاف يطالع مف
شباؾ نافذة مكتبو في مبنى المركز الحكومي  .لقطة لصؼ أناس جمسوا عمى السياج الحديدي المطؿ عمى
النير يطالعوف مجريات العمؿ بفضوؿ مقروف بالدىشة  .لقطة لغواصيف ارتدوا بدالت الغوص وقفزوا مف
حمميف بعدة لحاـ ستشكؿ ىيكؿ حديدي
زورؽ حمميـ لمسافة ثمث النير  ،ىناؾ رموا بأنفسيـ الى اليـ ُم َّ
خباطات
بامتداد عشرة أمتار  .ىيكؿ يرتقي إلى أعمى متجاوزاً مستوى ماء النير  .ىذا الييكؿ سينتظر ّ

االسمنت والرمؿ والحصى تدفع الخميط بخرطوـ إلى جوفو لتنتصب بعد أسبوع دعامة استحقت التصفيؽ لربع

ساعة مف قبؿ العامميف مع حركة فؾ لحاـ الحديد المييكؿ ليا  .حركة حثيثة لـ ينتو ناصر الجببلوي منيا
طواؿ نيار كامؿ  ،لكأنو كاف عامبلً في الموقع  ..في كؿ صباح يعرض في معرضو صورةً آلخر ما أ ِ
ُنجز مع
أف الناس تتابع وبحضور يومي تتـ ساعات العصر حيث تتدفؽ الجموع المتشوقة بفضوؿ خرافي مف شارع
باتا وشارع مصيوي وشارع محطة القطار  ،مف فروع السوؽ وأفواه األزقة  ،مف بيف حشود أكواخ الشوصة
خمؼ س ّكة الحديد ودروب حي الحيدرية جديد اإلنشاء  .فشاىد الناس الدعامتيف الكونكريتيَّتيف الضخمتيف ،
وشاىدوا امتداد جسد النير مف الضفتيف  ،والزوارؽ الضخمة وسط النيار ترفع ألواح الحديد كي تربط الجزأيف
القادميف مف الضفتيف  .وتمؾ كانت أصعب المراحؿ.
وضع الخطى  ،والعبور عمى أسفمتو كاف مف ِعداد الحمـ لدى الناس  ،وسط دىشة متفاقمة في النفوس تعظـ
جيد الشركة في اإلعمار وتشيد بذكاء الميندسيف المعمارييف المنيمكيف ببل كمؿ وال ممؿ وال انقطاع في تمشية
مراحؿ البناء  ..يوماً فيوماً صار الناس يشيدوف ىيكبلً حديدياً يعمو؛ حتى إذا قدـ العاـ  1958انتصب جسر
ىائؿ  ،بدا الجسر الخشبي الذي عمى مقربة منو كياناً فقيراً وىزيبلً ومتيميبلً  ..وفي المحظة التي قَص خميؿ

وسمح
ك ّنو شريط االفتتاح وُن ِحرت الذبائح كتقميد نذري متوارث ،
وعبر ومعو المسؤولوف مف ضفة لضفة ُ
َ

لمناس باستخدامو تدفؽ صبية األزقة مبيوريف بسواد اإلسفمت  ..تمددوا عميو  ،وراحوا يتقمبوف فرحيف سعداء
.عيوف الكبار تتابع بانبيار االنجاز الميوؿ والييكؿ الحديدي الخرافي  .صار محط تمتع  .يؤتى إليو عص ارً
لبلنتقاؿ مف زمف رتيب ودروب بائسة لزمف حضاري يبدو فيو العمراف عمى أحدث ىندسة  ،وتتجمى الضخامة
الحديدية بأبرع مما ينتجو الخياؿ.
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فندؽ الصحراء
يوـ ىطؿ المطر عمى السماوة بغزارة ونزؿ صقيع بارد في شتاء أرعف أغرؽ السوؽ بمياه غير معيودة وتدثر
اتقاء  ،وأشعؿ الفقراء مف الباعة والحماليف والعربنجية قطع
أصحاب المحبلت بما لدييـ مف مبلبس صوفية
ً

كراتيف يابسة وأخشاب صناديؽ طمامة مرمية في قُمامة عادةً ما تُجمع عند أفواه الشوارع الفرعية واألزقة ،

ذاؾ اليوـ بدت األبنية المنتصبة عمى جانبي السوؽ المكشوؼ لمسماء أكثر تيالكاً مف المعتاد  .سقطت

ُمسقَّفات ومالت عوارض  ،تثمَّمت شرفات وتفطرت جدراف  .تسربت مياه المطر مف عديد السقوؼ لدواخؿ
َّ
المخزنة في محبلت المجارش
الحوانيت  .فأفسدت بضاعة ؛ وبممت بضاعة  .غرؽ الكثير مف الحنطة والشعير
القريبة ؛ باف خمؿ وعدـ فاعمية سقوؼ البواري المعمولة سواتر عف المطر والشمس  .حتى العماؿ الذيف
استعاف بيـ أصحاب المجارش في نقؿ الماء بالجرادؿ وسكبو عمى أرضية السوؽ بدوا عاجزيف عف إنقاذ ما

يمكف إنقاذه  .مستوى ارتفاع ماء المطر كاف عالياً يقطع جانبي السوؽ  .ومف سعى لبلنتقاؿ مف جانب

وتحمؿ برودتيا القاسية  .الرجاؿ رفعوا دشاديشيـ إلى أعمى وعبروا .
لجانب عميو الخوض في غمار المياه
ّ

لمتسوؽ خضف في المياه وقد غطست عباءاتيف وأطراؼ ثيابيف مجبرات .
النساء البلتي خرجف مف بيوتيف
ّ

بعض الميسوريف مقابؿ عشرة فموس استعانوا بأصحاب العربات الخشبية يدوية الدفع بنقميـ بالعربات ،

تذمر تطمؽ مف أفواه ىنا وىناؾ تعيب عمى البمدية إىماليا وعدـ
وبعض حممتيـ كواىؿ الحماليف  .مفردات ّ
استعدادىا لموسـ األمطار مثمما تعيب عمى اإلدارة الحكومية في عدـ مد شبكة مجاري أصولية ِّ
تجنب الناس
ٍ
معاناة تتكرر مع كؿ موجة مطر.
العساؼ الذي يتولى إدارة الفندؽ يحث أربعة عماؿ نده
مف نافذة إحدى غرؼ فندؽ الصحراء كاف عبد اهلل
ّ

عمييـ كي يعينوه  .تركوا النار تتوىج وىبوا لرزؽ ينتظرونو  .المطر أسقط واجية الفندؽ ،والقطعة التي تشير
اليو مالت جراء ارتخاء وسقوط مسمار الحمقة حاممة الطرؼ األيمف  .رخاوة المسمار الثاني الذي بقي
يسندىا كادت أف تسقطو  ،فتسقطيا  .انفعؿ عبد اهلل العساؼ لرؤية القطعة مائمة بيذا الشكؿ  .حسبيا
كالراية في وطيس المعارؾ البد مف ارتفاعيا  ..ال يجب أف تسقط أو تنتكس  .رأى في الوميض والرعد ثـ
المطر وىطولو طواؿ الميؿ معركة  .ليذا أوؿ شيء طمبو مف العماؿ ىو معالجة أمر القطعة وجعميا في مكانيا
رواد الفندؽ عمى قمتيـ قضوا الميؿ ضجريف  .غرؼ متيالكة ؛ سقؼ يتسرب الماء مف خبللو ،
المحدد ّ ..

أسرة خشبية تميد مع حركة النائـ وتقمبو  ،فراش صمب ال يشعر المستمقي بطراوتو بؿ كأنو يستمقي عمى لوح
ّ
مف خشب  .وسائد كالحجر  ،بطانيات تغزوىا الثقوب  .األُجرة خمسوف فمساً  .يستاء النزيؿ حيف يسعى عبد

اهلل العساؼ لرفعيا بغية تغيير االفرشة وتحسينيا  .عبد اهلل العساؼ يحتفظ بإدارة يفضؿ اغمب النزالء قضاء
الوقت فييا  .عارضة خشبية عالية عمييا سجؿ النزالء ؛ وخمفو عمى الجدار لوحة بمسامير معمقة عمييا
مفاتيح الغرؼ الخمس وعمى جانبو رؼ يحوي مسجؿ غراندؾ كمما طابت نفسو ضغط زر التشغيؿ فانطمؽ
سعدي الحمي " اخذني يالسريع وياؾ لمبصرة  " .تختاف متقاببلف بفراشيف مف اإلسفنج الثخيف  .وعمى األرض
سجادة كاشانية قديمة كاف ابتاعيا مف سوؽ ىرج بغداد  .أربعة كر ٍ
اس  ،ذات مساند  ،مبطنة بقطيفة مشجرة
ّ

وبحشوة قطف ناعمة جمبيا في زيارة لو لمبصرة التي يحبيا ؛ ففييا ذكريات يبكي إف استعادىا  ...كثي ارً ما

تستحيؿ اإلدارة غرف ًة سادسة لنزالء ليس ليـ غيرىا  .وكثيراً أيضاً ما رجاه النزالء الثابتوف الرقاد فييا وترؾ
النزالء الطارئيف في غرفيـ  .يصارحونو بشكوى " :خشب األسرة أكؿ ظيورنا وصريرىا يقض نومنا." .
ثبت ناصر الجببلوي كاميرتو وتحركت عتبلت انفتاح
مف زاوية أرادىا لقطة مؤثرة لممطر الغامر ألرضية السوؽ ّ

العدسة وانغبلقيا فإذا ىي صورة تتسـ بالوضوح كاف فييا فندؽ الصحراء بار ازً بواجيتو البسيطة وقطعتو

المسندة بإحكاـ وشرفتو الخشبية في السطح تنتشر عمييا البطانيات كي تضربيا الشمس وتجففيا  .التقطت
العدسة مشيداً عريضاً  .الدكاكيف عمى يميف الفندؽ تعاني مف دخوؿ المياه إلييا  .عمودا كيرباء مائبلف
وأسبلكيما متدلية تخيؼ المارة عمى الرصيؼ الضيؽ المحاذي لمدكاكيف  .أحدىـ انتبو لخطر تدلّي األسبلؾ
فعمؿ عمى رفعيا بقطعة طويمة مف الميط استعارىا مف صاحب المجرش تفادياً لحدث سيتسبب بموت مف يمر

بغفمة مف الخطر  .المياه وصمت إلى حبلنات التمر المكدسة في دكاف يجاور الفندؽ وقد تشربت بالماء فبانت
أكبر حجماً ومترىمة  ..عمى يسار الفندؽ لفت انتباه ناصر الجببلوي عربات تقؼ عند الرصيؼ مشدودة الى
أحصنة وقد أسدؿ مالكوىا العربنجية القطع الجمدية عمى عيونيا لئبل تيتاج مف مشيد المياه في مكاف كاف
باألمس جافاً بينما ثبلثة عتاوي يبلحقوف قطة شيباء تحاوؿ اإلفبلت مف تنافسيـ المريب لمفوز بيا  .لحظ
ناصر الجببلوي وسط الطريؽ المغمور بمياه المطر عربة  ،تتّجو صوبو  ،يجرىا حمار ىزيؿ يقوده فتى يمؼ
رأسو بيشماغ وسخ كأنو لـ يغسؿ مف زمف  ،والحمار يخوض في المياه كما لو كاف ال وجود ليا  .ارتاح
ناصر بوجودىا في وسط الطريؽ المغمور واف بدت بعيدة ؛ فتوقفت الصورة عمى ىذا المشيد.
ولقد ضحؾ ليا حيف ظيرت كاممة أمامو  .ضحؾ ألنيا بدت كأنيا التُقطت لمفندؽ بذاتو وليس لغدير الماء
وغرؽ السوؽ  .فقد ظير عبد اهلل العساؼ يطؿ مف شرفة الفندؽ يرفع يدا باتجاه الكاميرا كأنو يريد الصورة
لو وحده.
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يوسف
اعتاد ناصر الجببلوي عمى رؤية يوسؼ يمشي متماىبلً  ،متيادياً قادماً مف صوب القشمة وعاب ارً الجسر
الخشبي  .كثي ارً ما رآه يتوقؼ عند عارضة مف عوارض الجسر ىنا  ،وعارضة ىناؾ .يتوقؼ ليتأمؿ الماء في
جريانو  ،أو يصالب نظره عمى ُّ
الد َوب الثبلث الطافية فوؽ الماء  ،عمى مسافات متباعدة ومتساوية  ،ماسكة
الجسر ومثبتتو بسبلسؿ حديدية لئبل يأخذه ُّ
مد الماء وتنفرط زوارقو الحاممة أللواح الخشب المتراصفة ،

العاممة درباً يسمكو العابروف  ،خصوصاً في الربيع عندما تذوب الثموج مف الجباؿ التركية وتندفع المياه ىادرة
تب
 ،ال سدود توقفيا وال عوارض تحد مف ىيجانيا  ..يوسؼ يحمؿ كتاباً أو أكثر  .قمّما يأتي فارغ اليديف ُ .ك ٌ

ينقميا مف يد ليد حيف يطوؿ مساره  *.واذ يرتقي الدرجات الموصمة لجادة النير يكوف بإمكاف ناصر الجببلوي
ش َكرية افرنجية مستوردة وربطة عنؽ قيوية مف أربطة
مشاىدتو عف قرب ُ .مترؼ وميندـ  ،يرتدي بدلة َ

البمداوي الشييرة  .يمبس حذاء باتا ب ّني المع يحرص عمى الدواـ الدخوؿ لمسوؽ المسقوؼ والجموس أماـ
صباغ أحذية كي يرفؿ بعدىا مثاالً لممثقؼ الذي يتكافأ فيو حسف المظير وجماؿ الروح.
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•

عمم جديد فتح لو آفاق معرفة وسعت
انو اآلن طالب جامعي يدرس عمم االجتماع  ،أحد فروع كمية اآلداب لجامعة بغداد ٌ .

من ميدان فضولو وجعمتو كمغامر ميووس في ىوى اكتشاف أسموب حياة وعالئق الناس والمجتمعات واألمم  .وصار كل
من يفتقد يوسف يجده في " مكتبة المثنى " بشارع المتنبي ؛ يخرج من غرفة ليدخل أخرى من غرفيا الثالث عشرة  ،قد

يسأل قاسم محمد الرجب عن عنوان كتاب أو مجمد أو مخطوطة ؛ وحين ال يجده يذىب لمكتبة التربية أو مكتبة النيضة أو
مكتبة الشطري أو المكتبة األىمية  .ومن يخفق في إيجاده ىناك البد أن يراه في المكتبة االنكميزية ببناية " لنج " بشارع

الرشيد  ،قريباً من سينما سنترال  ،يجمس مع صاحبيا السيد مكنزي  -أو مساعده كريم الذي لقب بكريم مكنزي غب وفات
السيد وانتقال ممكيتيا لو كما وردت في الوصية بعد موتو – داخالً في حديث فيو استفيامات عن جديد الكتب وقديميا ،
الدوريات منيا واإلصدارات المنفردة  .وفي خضم التواجد داخل المكتبة والسياحة المعرفية تنصرف الساعات فينسى نفسو.

مر مف أماـ األستوديو "  .فمو جرى
أف َّ
يخطو بوقار خارج التكمّؼ  .يتَّخذ الجانب القريب لمنير ولـ يحصؿ ْ
أزججيا واضعيا في
أكب ُرىا و ِّ
ومر كنت أوقفتو " يتمتـ ناصر الجببلوي في سره " ولدعوتو اللتقاط صورة ِّ ،

واجية المعرض  ،جوار صورة حبيب  .المقطة تكوف ىكذا  :أرفع يده حاممة الكتاب وأجعميا عمى صدره كما

لو انو يحتضنو  ،ثـ أرفع وجيو المستدير وأدعوه لمنظر لمحافة السفمى لدعاية الكوكا كوال المتدلية مف مظمة
مقيى جاسـ  .عندىا تصبح الصورة جاىزة بمجرد ضغط نابض انفتاح العدسة وانغبلقيا. ".
ساعات الضحى  ،يمر يوسؼ كعادتو كؿ يوميف أو ثبلثة أياـ حامبلً كتباً يقصد المكتبة الوطنية التي تقابؿ
بناية الكازينو الحمراء  .يعيد ما استعاره مف كتب ويستدير ليدخؿ قاعة القراءة  .الصمت سيد المكاف .
ممارسة طقس القراءة تقرب مف طقوس اتصاؿ العبد بخالقو  ...يتّخذ كرسياً مع عدد مف المطالعيف جاءوا

ِ
صحيفة األىالي واتحاد الشعب و صوت األحرار  .يمد يده ليسحب مجمة
يمر عمى
يتمتعوف بقراءة مجانية ُّ .
المصور أو الشبكة مف قارىء فرغ مف قراءتيا .
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شراد ىديب
لشراد ىديب ويعرضيا في الواجية األمامية جوار
ما الذي استرعى انتباه ناصر الجببلوي فجعمو يمتقط صورة ّ
صور ألصحا ِبيا ثق ٌؿ في المجتمع ؟ !وكيؼ التقط لو تمؾ الصورة التي تظيره بوجو ممفوؼ بيشماغ اسود
وابيض وعقاؿ ثخيف يطوؽ رأسو الصغير الشبيو برأس شمبانزي وعينيف ذئبيتيف بحاجبيف كثيف ولحية
وشاربيف أسوديف ال بياض فييما رغـ دخولو األربعيف ؟ ! ..أيف اليداف المتاف عادة ما يظيرىما كؿ مف يمبس
العباءة الصوفية الشفّافة عندما يجمس عمى كرسي كمممح لو ضرورتو في الصورة بمكانيما األجمؿ فوؽ
الركبتيف المثنيَّتَيف ؟ !
عمي ظييرة أحد األياـ وكنت موشكاً
يضحؾ ناصر الجببلوي  ..يضحؾ حتى تدمع عيناه  ..يقوؿ ىو َمف دخؿ َّ
عمى غمؽ الستوديو والتوجو لمبيت لتناوؿ الغداء والظفر ِ
بسنة نوـ  ..ىو َمف قاؿ "  :ارتديت ىذه المبلبس
آلخذ صورة تظؿ ألوالدي فميس صحيحاً أف تحتوي الجنسية التي احمميا صورة ألخي المتوفي  ،وغير مقبوؿ
بالكامير الصندوقية الخشبية جوار الدوائر حيف يطمب مني ذلؾ فأرى
ا
أف التقط صورة عند مصوري األرصفة

الصورة ال تشبيني  .أريدؾ يا ناصر أف تأخذ لي واحدة تمثمني بمبلمحي الحقيقية ويعتز بيا أوالدي .. " ..
قمت لـ ال ! أنا مصور لمجميع.
أضئت البروجكترات .رفعت رأسو ووضعت كفَّيو عمى ركبتيو ،
أدخمتُو إلى االستوديو  ..أجمستُو عمى الكرسي .
ُ

فأعدت وضع الكفيف عمى الركبتيف  ،فسحبيما بشيء
لكنو سحبيما  .قمت ربما بدرت الحركة ال إرادية منو .
ُ

لكفي أف يظيرا في الصورة ُ ."..دىشت  ! ..لماذا ؟ الصورة تكوف أجمؿ بيما ؛ وحيف ال
مف النفور " :ال أريد َّ

تكوناف يبدو صاحب الصورة وكأنو مبتور اليديف  ...بنفس النفور أجاب " :ال عميؾ  ..الصورة لي وليست لؾ
."..جممتو األخيرة لجمتني  .الصورة لو فعبلً  ،فما بالي أنا ؟.
شراد غريبة ؛ كأنيا ليست لو  .ال بمبلمحو
مرر ُت الورقة الصقيمة في السائؿ المظير تجمت صورة ّ
لحظة ّ

الحقيقية الطبيعية وال بجمستو التي ارتأيتيا بنفسي  .لذلؾ حيف حضر في اليوـ التالي وطالعيا صرخ " :أعوذ

باهلل ! َمف ىذا ؟ كأنو أبو الج ّنيب  . "..ضحكة اقرب لمقيقية كادت تنفمت مف فمي  ..تمالكت نفسي وقمت

كنت متوت ارً في جمستؾ مع أ ّني
محاوالً التقميؿ مف وقع تأثيرىا السيئ في نفسو"  :ىو أنت  ،ولكنؾ كما يبدو َ

سيمزقونيا
كنت تجمس في مقيى "  ...ال  ! ..ال  ! ..سيكرىني أوالدي ..
ّ
طمبت أف تكوف مسترخياً كما لو َ
مف أوؿ نظرة  ." ..اقترحت عميو التقاط صورة خارج األستوديو ؛ في اليواء الطمؽ  .إذ قد يكوف لبلستوديو

تأثير سمبي عميو  ...اقتراحي قمَّؿ مف التوتر ؛ بؿ أراحو  .قاؿ نعـ  ،في الشارع أفضؿ.
تركنا األستوديو  ..عبرنا الشارع  .اقترحت عميو الوقوؼ عند السياج الحديدي الذي يفصؿ الرصيؼ عف د ّكة
النزوؿ إلى النير  .وراءه كاف الفرات عريضاً  .وبعيداً كانت بيوت االمامييف وأشجار الكالبتوس ونادي
طمبت منو  ،يده اليمنى ليضعيا عمى
الموظفيف وبساتيف الخزاعؿ  ..استحسف الفكرة  .انتصب وقد رفع  ،كما
ُ
مكعب كونكريتي تستند عمييا األنابيب مانعة النزوؿ إلى النير ؛ قميبلً وضغطت النابض  .سمع صوت انفتاح

وانغبلؽ بوابة العدسة لكنو استمر منتصباً  .استمر حتى وأنا أبعد الكاميرا مف عيني  .قمت انتيت  .تأتيني
غداً .
في اليوـ التالي كاف ِ
فرحاً لرؤية صورتو بمنظر استحسنو وأسعده  ..فعبلً كانت الصورة متميزة جمعت النير
وزوارؽ ثبلثة  ،لـ ألحظيا وقت التقاط الصورة  ،تجوب المياه وخط أفؽ جميؿ مف دور االمامييف وصؼ
نخيؿ الخزاعؿ وطيور نوارس كانت ترتفع وبعضيا ييبط  .لكف ما لفت انتباىي مشاىدة غرباف سود عديدة ،
ىناؾ في الصوب الثاني  ،تتراصؼ عمى امتداد سمؾ كيربائي بيف عموديف  ،مع أني لـ أبصر ىذه الغرباف
أكبر
في الواقع أصبلً  ..ىو لـ ينتبو لذلؾ  ..عدَّىا صورةً جميمة  .وجود الغرباف بيذه الحالة الغريبة جعمني ِّ
الصورة وأعرضيا في المعرض الرئيسي  ..فعبل ؛ كثيروف ممف شاىدوىا توجيوا لي بالسؤاؿ عف وجود غرباف
كنت أضفتيا بطريقة
سود فييا في حيف َّ
أف المدينة ال تعرؼ ىذا الصنؼ مف الغرباف  .واستفسروا في ما إذا ُ

فنية  .وضعتيا في المعرض المزجج وكممات أستاذي المصور األىمي تراود مسمعي وتدعوني إلى النباىة
ّ

المميَّزة  .فمثؿ تمؾ الصور  -كما يشير – تخترؽ باصرة المشاىد
والحذؽ والذكاء في اختيار المقطات الفريدة و ُ

وتغوص فتمتصؽ بذاكرتو ؛ سيبقى ذلؾ المشاىد يتحدث عنيا أينما جمس وفي أية مناسبة تمس موضوع

التميز  .حديث مثؿ ىذا وغيره يدخؿ ضمف الدعاية االيجابية ببل أجور تدفعيا لصحيفة
يتعمؽ بالفف والغرابة و ّ
تروج لؾ مقابؿ ماؿ.
أو مجمة  ،وال مؤسسة دعائية ّ

وذكره يخمؽ تشاؤماً عند َمف يسمع اسمو .
الناس في المدينة ترتاب مف شراد ىديب  .ترى فيو
منبت ٍّ
َ
شر ُ ،

ذكره يعني تمتم َة الناس بكبلـ غير واضح  ،لكف َمف يطالع مبلمحيـ سيكتشؼ أنيـ كانوا يتعوذوف باهلل .
ُ

يغيب عف المدينة ألياـ  .والغياب قد يطوؿ  .أسابيع أو أشير ُيرى بعدىا يخطر داخؿ السوؽ  ..ويأتي مف
يحمؿ خبر توقيفو بتيمة سرقة أو قتؿ  ..وألف األدلة ال تكفي إلدانتو وتجريمو يطمؽ سراحو.

مرةً ولحظات الضحى تتيافت والسوؽ في نيار خريفي يشيد حرك َة تسوؽ حثيثة شراد ىديب يتيادى بالعقاؿ
َّ
والصاية والعباءة والخؼ الجمدي  .يخطر كأنو افتقد المدينة وحسب أنو لف ي ارىا ؛ فقد قضى شيريف كامميف
في مركز شرطة الرميثة موقوؼ عمى تيمة قتؿ تاجر ُو ِجد مطعوناً في غرفة إدارة خاف يدير فيو عممية تجارة

تمور ينقؿ لمبصرة ومف ىناؾ تحممو البواخر ألوربا ُليعامؿ بطريقة فنية تنظيماً وتعبئة وعرضاً  .كانت طعنات

خنجر قاتمة في صدر الضحية وعنقو  ،وقاصة مفتوحة  ،خالية مف َّأيما نقود َّ
مخزنة  ..في حيثيات تداوؿ

الفعؿ وأداء الجريمة انصبَّت كممات الشيود مف المحبلّت المجاورة لخاف القتيؿ عمى مبلمح رجؿ  ،دخؿ الخاف
ومظير شراد ىديب  ،السيما وأسمو في قائمة المشبوىيف بارتكاب الجرائـ.
قرب لممحققيف صورةّ
وخرج ّ ،
َ
ظؿ مرغوب مف ٍ
السوؽ المسقؼ تشوبو خثرِة ٍّ
حبب ومريح  ..خريؼ يجيء بعد أشير صيؼ
أياـ خريؼ ُم َّ

يعج بحركة
الىب
وريح سموـ تمفح الوجوه فتحرؽ بشرتَيا  ...مثؿ ىذه األياـ يكوف السوؽ مزدحماً ُّ
ٍ

دكاف آلخر َّ ..
المتسوقيف المنتقميف مف ٍ
يتعكز رجؿ خمسيني يمبس مبلبس افرنجية ويعتمر خوذة كاكية داكنة

عمى عصا قيوية المعة يحث الخطى ويجيب بكممات شكر عمى صديؽ مف داخؿ محؿ بيع أقمشة دعاه
لمجموس فأعممو بصوت جيوري انو يسرع كي يصؿ مقيى محمد سعد لئبل تفوتو نشرة أخبار الساعة
السادسة بتوقيت غرينج مف إذاعة لندف  ..حبيب بدكانو منيمؾ بوزف وتعبئة طمبات نساء توقفف عنده يبتعف
أعشاباً  ..درويش الدالؿ يحمؿ عمى كتفو فخذ لحـ بقر كبير مخترقاً السوؽ  ،و صائحاً "  :ذبح اليوـ ِ ،عجؿ
عمره ستة أشير عند عبد الزىيري ..ال يفوتكـ  ..باجة وكبده وكسور ." ..يقاطعو حامؿ الفتة خشبية لػ " فيمـ
اليوـ " يحمميا عمى كتفو ويصيح "  :فيمـ اليوـ  ..أحسف ما أنتجت السينما اليندية  ..أـ اليند ؛ بطولة
الممثمة المسممة نرجس  ..صراع مف أجؿ الحياة  ..ثبلث ساعات  ..فيمـ شاىده الزعيـ عبد الكريـ قاسـ
وأعجبو ؛ أحزنتو أحداثو  ." ..شراد ىديب يسمع االثنيف ؛ يسحب نفَساً مف سيجارة الجميوري  . .يتوقَّؼ .
يطالع دعاية الفيمـ ويتابع حامميا حتى يقؼ عند عمود البريد المجاور لدائرة االستيبلؾ  ،قبؿ الجسر  .حامؿ
الدعاية يسندىا إلى العمود كي يطَّمع عمييا المارة ؛ عمى أمؿ العودة ليا عصراً إلعادتيا إلى إدارة السينما ..
مرمية دفع بيا بائع أجيزة كيربائية  ،وأشرطة حريرية مع قطع خشبية رماىا
يتجاوز شراد صناديؽ كارتونية
ّ

بائع أقمشة مف أطواؿ القماش كبقايا ال نفع منيا  .شاىد جمّو  ،الرجؿ المولع بالمخمفات المرمية في المزابؿ
بمكاف قَصي ِّ
ٍ
يفكؾ الصناديؽ الكارتونية  ،يجعؿ منيا قطعاً يصففيا واحدة فوؽ االخرى  .ال
يحمميا  .يموذ

كس َر القطع الخشبية حمميا الى دكاف خياط  ،قدَّميا لو  ..الخياط
يدرؾ شراد لماذا ؛ فقط عرؼ أف جمَّو بعدما ّ
مر حامبلً صينيو وقوري واستكانات
نده عمى بائع شاي سفري َّ
بتودد قاؿ " :شك ارً  ..اقعد اشرب شاي َ " .

يمبي دعوات أصحاب الدكاكيف  ..يقوؿ لصانعو في داخؿ الدكاف "  :خمّي القطع الخشبية بداخؿ األوتي "..
سره  .لطالما شاىد جمّو عند ضفة النير يبحث في مخمفات وأزباؿ السوؽ التي
شراد ىديب يضحؾ في ّ
ّ

عماؿ القمامة أو ص ّناع المحبلت إلى النير  ..كاف ينده عميو مف أعمى المحجَّر "  :ىا ولؾ شمقيت ؟
يرمييا ّ
..شوكت تمقى الفانوس السحري ؟ شوكت يطمع لؾ مارد سميماف ؟ " ..يمتعض جمّو مف كبلمو  .يعتبره مف

شراد  .يضحؾ
باب الفضوؿ أو االستيانة  ..يمتعض  ،وينيره " :تروح ال أتفؿ عميؾ ؛ معيدي  "..فيضحؾ ّ
ويستدير ليعبر الشارع لمكتب شتيوي الياور  ..ىناؾ يمقي التحية ويشرب معو الشاي مف مقيى جبر
المجاور .
كبرىا
قبؿ ثبلثة أياـ َّ
مر عمى الياور  .شرب الشاي وأخبره انو التقط صورة عند ناصر الجببلوي وناصر ّ

ووضعيا بجانب صورتو  ..يقوؿ شتيوي مندىشاً "  :إي شفتيا  "..وبشيء مف الدىشة ُيكمؿ " :لكف كيؼ

شراد "  :ما أدري ؛ صدفة  ..كؿ شي
اجت صورتؾ وصورتي وحده بصؼ األخرى ؟  !" ..ببل أدنى شؾ يرد ّ

بالصدؼ ." .

وجعؿ ينتظر انصراؼ
عندما اقترب مف سوؽ النجاريف الفرعي فضؿ الجموس في المقيى  ..طمب شاياً ،
َ
الوقت ليذىب الى الصوب الصغير ؛ ومف ىناؾ يصعد الباص الخشبي الى قريتو خارج المدينة.
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شتيوي الياور
يشده مف وسط البطف حزاـ جمدي أسود يتدلّى منو عمى الجانب األيسر مسدس براوننؾ في غمد
بثوب عربي ّ
تبرز مف نتوءاتو رؤوس رصاصات مصفوفة في حاوياتيا يقؼ شتيوي الياور  .يحتذي نعاالً جمدياً تتوسطو
سفيفة مف شريطيف دقيقيف ومتداخميف  ،شريط أزرؽ وآخر أحمر  ..القامة ناىضة والوجو ٍ
خداه
مرتو يبرز ّ
مضرجاف بحمرة خوخ مشوب بالصفرة  .انتفاخيما يجعبلف العينيف حسيريتيف  .في العيف
منتفخيف  ،كأنيما
َّ

بريؽ يعكس ِسياـ شرر  ..مف ُيطالع الصورة التي جعميا ناصر الجببلوي عمى الضمع الجانبي لمعرضو
سيذىب بأوؿ نظره إلى العينيف  ..العيناف ىوية اال نساف  .العيناف منفذ سبر الدواخؿ .

تحدي صديقاتيا المسرعات لحضور حفمة زكريا عند بيت حسوف الدفّاعي
سنية بشيء مف ّ
يوـ وقفت ّ

وانفصمت عنيف لمحظة كي تطالع جامخانة الصور ( وىو فعؿ ال تجرؤ نساء المدينة عمى ارتكابو خشية النقد
نظرىا عمى صورة شتيوي فانتفضت كالممدوغة "  :ياه  ،وجو سكراف ،
السمبي ممف يراىف مف الرجاؿ ) وقع ُ

جبوري "  .وتقصد زوجيا  ..وانكفأت  .لقد استمرت ولسنيف تموـ أىميا وترمي بتبعات سوء
عيونو مثؿ عيوف ّ
جبوري بيا حتى وىي اآلف لدييا ثبلثة أوالد وبنتيف  .ففي ليمة
حياتيا عمى أبييا الذي وافؽ عمى اقتراف ّ

بحبات ىيؿ كاف يمضغيا عمى مرأى منيا .
عرسيا دخؿ عمييا ورائحة الخمرة في فمو رغـ محاولتو إزالتيا ّ

كانت رائحة ِّ
مقززة ليا  ،ىي البنت التي لـ تدرؾ الخمسة عشر مف األعواـ  .لـ يكف الزوج الذي تتمنى وال
الفارس الذي تحمـ  .لذلؾ ما أف أبصرتو حتى قفزت مف جمستيا عمى حافة سرير الزوجية واندفعت مخترقة

طعـ بالخرز الثمجية والدانتيبل وحشد النسوة
الم َّ
فناء البيت الضيؽ بالبدلة البيضاء وغطاء الرأس األبيض ُ

أميا
العريس وأختو وحيرة ِّ
المنيمكات بالتصفيؽ والغناء  ،ىاربة الى الزقاؽ نحو بيت أىميا وسط دىشة والدة ّ
و ِ
أختيا التي تكبرىا  .الصبيات والصبية المتبعثروف في الزقاؽ عمى إيقاع بيرجة الزواج وزغردات النسوة تمؤل
األرجاء فوجئوا بالعروس تيروؿ وتتعثر جراء عمو كعب حذائيا  ..ساعة أو أكثر انصرفت أعيدت الى غرفتيا

شمت الرائحة الغريبة .
بعد محاوالت َ
سادتْيا كممات ّ
ترجي أو عتاب أو تيديد  .. .وبعودتيا واقترابو منيا ّ

ف ّكرت  :اذا كاف في ىذا اليوـ المبارؾ يجيء سكراناً فكيؼ في اآلتيات مف األياـ  ..تساؤليا كاف فيو نباىة
تعجب ؛ كاف فيو توقّع واحتماؿ حصوؿ  .إذ ظمت رائح ُة العرؽ ال تفارؽ فمو  ..في الصباح والظييرة
ومثار ّ
ربعية العرؽ تمؤل جيبو .
والمساء ّ

يقؼ شتيوي في الصورة منتصباً  ..الصورة جعميا ناصر الجببلوي عمودية عمى اعتبار َّ
أف شتيوي كاف واقفاً
بقامة تقرب مف المتريف  .حيف اتخذ وضع التصوير أدار ناصر الكامي ار ليجعؿ العدسة تمتقطو بشكؿ طولي
ٍ
ميماً ومتمي ازً  ..قاؿ
متجاوزاً عمى جانبيف يمثبلف معالـ الجسر الحديدي الجديد الذي يبدو عف بعد شاىداً ّ
ٍ
بفـ يطمؽ رذاذاً "  :أريد صورة أتباىى بيا أماـ األصدقاء  .ال تجعمني أبدو ضبعاً أريد أف يراني اآلخروف أسداً
".وضحؾ  .جاءت الضحكة قيقية  .قاؿ ناصر الجببلوي البلصؽ عينو بمربع حدود الصورة "  :أوقؼ
الضحكة واثبت  ،ستفسد الصورة.".
رغـ أنو يجيء الى البيت متأخراً إال أنو يستيقظ مبك ارً  .اعتاد صرؼ ساعات الميؿ في نادي الموظفيف يكرع
أقداح البيرة ويتخذ كرسياً الى جوار الكراسي المشغولة مف قبؿ ندامى يتحمقوف حوؿ مائدة مستديرة يمعبوف
الكونكاف ويرموف العمبلت الورقية فئة الخمسة دنانير لكؿ شوط فتشرع األعصاب تتوتر وتحترؽ ُ .ينفَث دخاف

تشرب بصبغة
السجائر فيتعالى عمى شكؿ فورات لمسقؼ  .كاف السقؼ أبيض لكنو اآلف يميؿ إلى الصفرة ؛ َّ
طوبية  ،ياس ،
تموه لونيا الرصاصي الحقيقي ..
ّ
النيكوتيف وصارت المروحة السقفية وريشاتيا صفراء ّ

بطرس نادلوا النادي يخشونو  .يخافوف غضبو  .كثي ارً ما بصؽ بوجوىيـ أو اندفع يياجميـ شاى ارً مطرقة
المزة .
خشبية يستخدمونيا لتكسير قوالب الثمج الى كتؿ صغيرة تُقدَّـ عمى المناضد مع قناني المشروبات و ّ

ىياجو بحماقة يجعميـ يتواروف عنو ىاربيف الى المطبخ وممراتو  ،وقد يمجأوف لمبيو الخاص بالقائمقاـ
ومدير البمدية ومدير الماؿ وضابط مركز الشرطة المخصصة لممسامرة أو لمشرب فيطمبوف النجدة ممف يجدونو
ٍ
بسماحة وبشاشة  ،يعتذر منيـ  ،ويغدؽ عمييـ حفنة دراىـ ليسامحوه .
ىناؾ  ..ل ّكنو في اليوـ التالي يأتييـ
النيار يقضيو في محؿ يحمؿ الفتة " مكتب الثقة لممقوالت  " ..دكاف استأجره مف توفيؽ اإلمامي يجاور معمؿ
اجية ونصؼ طقـ أريكة مغمَّؼ بمخمؿ بني وأصفر  .واجية المحؿ جامخانة عريضة
الثمج  ..أثَّثو بمنضدة ص ّ
ِ
وسطيا ما َّ
َّ
خط في البلفتة الرئيسية  .بجوارىا برواز وزجاجة كاف  ،يوماً ما  ،يقؼ عبد الكريـ قاسـ
خط في
وراءىا وبقواـ نصفي  ،ثـ استبدليا بصورة عبد السبلـ عارؼ  ،ثـ أخيراً صورة أخيو الرئيس عبد الرحمف
عارؼ  ..وفي الجدار المقابؿ قطعة مزججة بخط النسخ "  :الخدمة غايتنا  ..اإلخبلص طريقنا  " .إذا
سئ َؿ عنيا وعف فحواىا يجيب أنو شعار شاىده في مكتب " المقاوالت العالمية " بإحدى زيارتو لبغداد
ُ

وجوالتو في شارع الرشيد.

أف ال رابط قربى يربطيما وال صمة عمؿ
شراد ىديب يدخؿ عمى شتيوي الياور في مكتبو مع ْ
كثيراً ما شوىد ّ

عجب بشجاعتو  ،ويسعى لتقريبو كي يشار إليو عمى أ ّنو شجاع ال يقؿ
تقتضيو المصالح  ..يقاؿ َّ
أف شتيوي ُم َ
شجاعة عف شراد صاحب األعصاب الحديدية وقاتؿ اربع ضحايا ٍ
بدـ بارد دوف دالة عميو أو إثبات.
ّ
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صندوؽ االسرار
يعدىا مف الصور الميمة والمتميزة لديو  .يتمنى لو
يحتفظ ناصر الجببلوي بخزانة كانت لورؽ استحاؿ صو ارً ّ
عرضيا لكنو يخشى رد فعؿ السمطة الممكية  ..صور لجانب مف تظاىرات كانت تندلع ىنا وىناؾ في المدينة ؛
يحرضوف المتظاىريف ويحثونيـ عمى الصمود ومواصمة
في مناسبة كذا  ،وكذا  ..صور فردية ألشخاص كانوا ِّ
سيروىا الشبحييف ؛ مقمقو السمطة وعيونيا
وم ِّ
االحتجاج ثـ ينسموف ويتواروف  .أولئؾ قادة التظاىرات ُ
الفاشميف في اكتشافيـ  ..صورة لعماؿ يرفعوف الفتات مندِّدة بالقادة والوزراء  .صورة َّ
ركز فييا عدستو عمى

الفتة كتب عمييا  :يسقط االستعمار  ..يسقط  ..يسقط  .والشعار مستنسخ مف فيمـ مصري يحمؿ نفس
االسـ ُ ،عرض في صالة سينما عبد اآللو في المدينة وانتفض جراؤه الشباب فانطمقوا بعد انتيائو بتظاىرة ال

طيا  .تبله بعد شير فيمـ " بورسعيد  ..مدينة باسمة " فيمـ آخر حماسي
أحد يعرؼ مف جاء بالبلفتة ومف خ ّ

انتيى بانتفاضة وتظاىرات ضربت المدينة وتواصمت لثبلثة أياـ ؛ اعتقؿ فييا العديد مف المتظاىريف
المتحمسيف ؛ أىينوا وضربوا وىددوا باالعتداء الجنسي عمييـ  .عممت ضدىـ محاضر تحقيؽ انتيت باتياميـ
بتعكير أمف الببلد وتسببيـ في ايقاؼ حركة أعماؿ الناس .

تطير وعدـ استقرار خمؽ في قادمات
كاف لناصر دور ميـ في توثيؽ األحداث  ..أحداث أظيرت المدينة َمنبت ّ
األياـ صداعاً لـ ييدأ لمحكومة المحمية وسبَّب إحراجاً ليا ؛ ىي التي اعتادت إرساؿ الموقؼ إلى مركز لواء

ومسيطَر عميو سياسياً وأمنياً .
الديوانية باعتبار السماوة  ،القضاء التابع ليا ِّ ،
طيع وىادىء ُ
صوره وأنتجو واحتفظ بو أرشيفاً تولدت
ولتواصمو مع أستاذه عبد الرحمف  ،المصور األىمي وتعمقو بكؿ ما َّ
فحاز منو غب زيارات متعاقبة وحنيف دائـ ووفاء ال
في نفسو رغبة اقتناء نسخة مما كاف يحتفظ بو أستاذه َ .
ينقطع عمى صور ألشخاص وأمكنة ومناسبات كاف منيا صورة تتويج الممؾ فيصؿ األوؿ تجمس إلى جانبو
ِ
المس بيؿ التي قدمت مع المحتميف االنكميز وأشيع عنيا أنيا أحد الرموز المؤثرة في بناء المممكة العراقية .
وزججيا وأطّرىا بإطار
كبرىا أضعاؼ حجميا
ّ
ولقد عرضيا ناصر الجببلوي في واجية معرضو لسنيف بعدما ّ
ُمميَّز ثـ نقميا إلى داخؿ األستوديو حيف أيقف اشباع عيوف الناس منيا ؛ وصار ُّ
كؿ َمف يقبؿ أو يمج

ومبيرة  ..حصؿ عمى صورة ألوؿ برلماف في العاـ  1928؛ صورة
األستوديو يو َ
اجو بيا كصورة جميمة ُ

لمظاىرات وثبة كانوف اثر إعبلف اتفاقية جبر -بيفف  ،أو ما أطمؽ عمييا رسمياً " معاىدة بورتسموث " في
كانوف ثاني  1948عاـ تقسيـ فمسطيف ؛ صور مراسيـ تشييع جعفر شقيؽ الشاعر الجواىري بعد استشياده
في تظاىرة اندلعت احتجاجاً عمى المعاىدة ؛ صورة لشرطة مرور ينظموف السير ميندميف بستر بيضاء
وبنطمونات وأحذية سوداء وقد اعتمروا خوذاً معدنية تقييـ حرارة الشمس ورذاذ المطر  .صور متعددة لمراحؿ
بناء المتحؼ الوطني في العبلوي ؛ صورة لشارع الرشيد قريباً مف جامع الحيدرخانو وقد بدت أرضية الشارع
متربة وطينية تقطعيا عربات تجرىا الحمير والبيوت عمى الجانبيف متيالكة ال أثر لمممح حضاري ؛ صورة
جراء جنوف دجمة ومياىو اليادرة
لفيضاف بغداد في العاـ  ، 1950وتحديداً شارع الرشيد  ،ولـ يكف الفيضاف ّ
القادمة مف الشماؿ إنما مف أمطار ىطمت واستمرت أربعة أياـ جعمت الشارع ينغمر بالمياه فتُظ ِير الصورة
أكثر مف بغدادي يعبر الشارع وقد غمره الماء لنصؼ قامتو وبدت حافبلت مصمحة نقؿ الركاب تسير في مد
مائي خرافي والمياه تدخؿ مف بابي الحافمة لجوفيا وتغمر أقداـ الركاب ؛ صور لساحة حافظ القاضي ،
أـ تنحني عمى ولدىا القتيؿ  ،وجسر مود الذي تمبَّس اسـ جسر
ونصب الجندي المجيوؿ المتمثؿ بييئة ٍّ
األحرار في ما بعد  ،وكمؾ في النير يحمؿ رجاالً ينووف العبور الى الضفة األخرى  ..سينما روياؿ  ،سينما
الزوراء  ،مكتب الخطوط الجوية العراقية في السنؾ  ،عربة حمؿ فورد تقطع ساحة الخبلّ ني وقد احتشد في
حضنيا جمع متفاوت األعمار واألزياء الشعبية  ،تدلت سيقاف بعضيـ مف الحافة الخمفية لمعربة فيما الذيف
في األعمى يرفعوف صورة كبيرة مؤطرة ومزججة لمزعيـ قاسـ  ،وا ٍ
ياد تموح باليشاميغ ابتياجاً بعيد السنة الثانية
مف عمر ثورة تموز  ..صور ألدباء  :الزىاوي والرصافي واألب انستاس الكرممي وساطع الحصري وجعفر أبو
التمف  ،وصور لمفنانيف محمد القبنجي ويوسؼ عمر وحضيري ابو عزيز ورشيد القندرجي وحقي الشبمي
ليف صيتيف وبصماتيف الفنية في رفاىية واسعاد الناس  :جميمة العراقية
كرواد في المقاـ والمسرح ؛ ومغنيات َّ
ّ

ثـ زكية جورج وصديقة
وزو ْر َّ
وجميمة الطي وبدرية ىبلؿ وبدرية أنور وجميمة عراط  ،والراقصة منيرة َ
الي َ

المبلّية وسميمة مراد .

يعود لناصر الجببلوي ذلؾ الموقؼ التاريخي الجميؿ والذي اعتبره المصور األىمي شيادةً ال تضاىى يوـ
حمؿ معو صورة التقطيا لجسر السماوة الحديدي الجديد وبدا فييا الجسر شفرة تواصؿ عمبلقة بيف ضفتيف .
لست
تيمؿ وجو أستاذه وىو يطالعيا  .رفعيا ونظر ليا مف زوايا متعددة فأشير إعجابو مردداً  :أنت أنا ..
َ

صرت عمبلقاً  ،يا ناصر  ! ..مباشرة
أنت مف التقط صورة الجسر إنما أنا  ..وأخشى القوؿ انؾ بززتني ! ..
َ
َ

نيض مف كرسيو ؛ فتح باب المعرض الخشبية  ،سحب صورةً واستبدليا بصورة الجسر  ..وحيف وقؼ

ناصر أماـ المعرض ونظر مف الرصيؼ لصورتو ىجمت عميو البيجة وتبارى في الروح اليناء  .زاده أضعافاً
المارة وتفرسيـ في الصورة الجديدة وسماع عبارات الثناء واإلعجاب عمى ممتقطيا الذي حسبوه
وقوؼ
ّ
المصور االىمي.

اىتـ بالباعة في دكاكينيـ  ..الباعة
اىتـ ناصر الجببلوي بكؿ ما يراه ممي ازً يستحؽ األرشفة َّ .
منذ ذلؾ اليوـ َّ
الصموف  ،باعة البقصـ  ،بيض المقمؽ  ،شعر البنات  ،االبقبلوة ،
المتجولوف في الحارات واألزقة  .باعة
ّ

عمف
االسكيمو  ،العسمية  ،العالوجو  .اىتـ بالعربنجية والحماليف والمتشرديف والمعدميف والمتسكعيف الباحثيف َّ
يؤوييـ أو يطعميـ لقمة خبز ويكسييـ ممبساً يقييـ قسوة األياـ وعسؼ األعواـ  ..أىتـ بالميرة مف أصحاب
عزوز وىو يمؼ المحـ المثروـ عمى سيخ يعمؿ شيش كباب بميارة وسرعة ويضعو عمى منقمة
صور ّ
الميف ّ .
الفحـ المتوىج  .جاءت الصورة جميمة َّ
صور محمد
ألنيا حوت دخاف الشحـ المتبخر مف لحـ الشيش ّ .

الرقية المصبلوية بسكيف المع النصؿ ويرفع شيفاً أحمر يقطر سائبلً ِ
خضبلً  ،ىاتفاً بصوت
ورواش يطعف ّ
صور عباس بائع الحريرة والكاستر  ،الرجؿ الحزيف
جيوري يمؤل فناء السوؽ المسقَّؼ  :أحمر دـ الرّكي َّ .

زو َج ابنتو لغير ما تم ّنت  ،فقضت عاميف في حياة زوجية كاف فييا
أبداً  ،البس السواد حتى مماتو ؛ ذلؾ أ ّنو َّ
الجسد يعؿ ويضعؼ حتى داىميا الس ّؿ بسكاكينو الباشطة فصارت تبصؽ دماً عجزت دورة األدوية المناىضة

صور الشباب اليافعيف بالبدالت األجنبية المستوردة  ،السرج
لممرض إلى إعادتيا لمحياة الطبيعية فماتت تئف ّ .
والسموكف  ،وموضات الشعر وموديبلت القمصاف بالياقات الطويمة والعريضة  ،واألربطة بنوعييا التقميدي

النازؿ عمى الصدر والبطف أو الذي عمى شكؿ قرتيمة تأخذ شكبلً عرضياً مع الرقبة  ،ولبس األحذية بأنواعيا
الجمدية ذات الموف الواحد األسود أو األبيض  ،أو تمؾ التي تصنع بمونيف وتُصدر آف رفع القدـ ونزولو عمى
إسفمت الطريؽ صوتاً منغماً  .كانت السينما الصيفية آنذاؾ تعرض فيمـ " وسادة تتحدث PILLOW
"TALKSوكاف فييا " روؾ ىدسف " شاباً وسيماً يعيش مغامرة عاطفية مع " دوريس داي "  ،يضع الربطة
القرتيمة بدؿ الرباط الطويؿ ويمبس الحذاء ذا المونيف والصوت الصادر منو متيادياً فتتبارى عواطؼ الشباب ..
يتأجج خياليـ فيروحوف يسألوف عبد باتا عف ىكذا نوع مف األحذية  .عبد باتا يخبرىـ َّأنو أبصر ىذا النوع

مف األحذية في المعرض الرئيسي في شارع الرشيد لكنو لـ يضعو بحسباف االتياف بو لمسماوة وبيعو  ،ظناً
منو أف األذواؽ قد ال تتوافؽ وموديمو الحديث جداً.
لمحؽ نقوؿ كاف صندوؽ ناصر الجببلوي بمثابة غرفة لحيوات محتشدة وأماكف ستأتييا أصابع الزمف لتمسح
أو تغير معالـ الكثير منيا.
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يوسؼ وعمـ االجتماع  ..الصدفة
تعود ابتداءات ولع يوسؼ بعمـ االجتماع إلى حدث وارب بابو فشاعت مف الداخؿ رائحة فاغمة أبيجت النفس
وسمَّمتو درباً عندما وضع أو َؿ خطوٍة عمى أديمو توالت خطوات ؛ أعقبتيا خطوات  ..خطوات بدأت بطيئة ثـ
فأشياء حتى وجد نفسو يطير ويحّمؽ في فضاء معرفة نقمتو عمى غيوـ الدىش إلى حيوات
تسارعت شيئاً
ً

أناس بكؿ ما فييا مف نشاط وحركة  ،أفراح ومأتـ  ،تطمعات وانكفاءات  ،نوازع فعؿ خير ودوافع صنع شر ،
قناعة وطمع  ،سمب واستحواذ  ،ىمود وجثوـ  ...يمكف رسـ ذلؾ الحدث عمى الشكؿ التالي:
مر صبي
في ضحى يوـ مف أياـ آب كاف الطريؽ الذي يقوده الى مكتب نقميات أبيو خالياً مف المارة ؛ فقط َّ
تكومت فوؽ رأسو كوفية موحمة ومممومة  ،يمسؾ عصاً ييش بيا خمسة خراؼ تمشي متقاربة مع معزى
َّ
مشاكسة تتقافز ىنا وىناؾ  .تعدو قبؿ الخراؼ تقضـ ورقة مقوى وتموكيا ثـ تبمعيا  .وىناؾ ديؾ ينقر قشر
بطيخ ودجاجات ينبشف أرضاً متربة ويمتقطف نمبلً أصفر  .انفرج باب بيت إبراىيـ ال زار المسيحي وبرز وجو
غضة ،تكبره بخمسة أعواـ  .تطمعت يميناً وشماالً في الشارع ثـ خاطبتو
ابنتو شميراف  ..فتاة ببشرة بيضاء ّ
:

-

عيني يوسؼ  ،فارغ ؟

-

نعـ ِ ،
عندؾ شي ؟

ظيرت مف فرجة الباب يدىا تحمؿ كتاباً:
-

إليـ ؟
عيني  ،ىذا كتاب استعاريتو مف المكتبة العامة بالصوب الكبير  ،ممكف ترجعو ُ
***

شي َد حديثاً ومتجاوزاً كنيس الييود  ..كتاب " ُمقدمة ابف
التيمت قدما يوسؼ أرض السوؽ مخمّفاً جامعاً ّ
مصدؽ ما ىو فيو  .إ َّنيا المرة األولى التي تنطؽ شاميراف أسمو  ،وأوؿ مرة تخاطبو
خمدوف " بيده ؛ غير ِّ
بحميمية فتفوه بكممة " عيني " شيفرة المحبة واالعتزاز  ..شميراف تنطؽ اسمو يعني تترنـ بأغنية  ،ال أـ
كمثوـ وال سعاد محمد وال نجاة الصغيرة وال شادية وال ىدى سمطاف ارتقيف بإيصاؿ الصوت الساحر وال النغـ

المغموس بالكممات الطائرة إلى خميمة الذائقة الخضراء الطرية  .وليس ريتا ىاورث ومارليف مونرو وصوفيا
لوريف وفاتف حمامة وىند رستـ تسمقف إلى مصافي جماليا  ..شميراف قالت " عيني يوسؼ " يعني قالت
وداعة عيسى المسيح  ،يعني تحمَّت بصفات الحوارييف  ،يعني أنشدت لمسماحة  ،لمدؼء  ،لميدوء  ..عندما
صورت عينياه مرآة رقبتيا البيضاء وخطفتو خصمة الشعر الذىبية المتدلية عمى جبيتيا
دفعت بالكتاب اليو
َّ
تعج
وحاجبيا األيمف  .لمح في داخؿ البيت َّ
طعمة بالورود  ..امرأة ممتمئة ّ
أميا تمؼ رأسيا بفوطة زرقاء ُم ّ

المتورد  .عيناىا زرقاواف يقاؿ انيا مف أحفاد بقايا الصميبييف الذيف جاءوا مف أوربا
بالشحـ األبيض والوجو
ّ

لمحاربة صبلح الديف األيوبي ومنعو مف تحرير القدس  ،ويوـ انكسرت شوكتيـ وىزموا تناثر جمعيـ وتبعثروا
مشجر ال
ثوبيا
ووجد بعض منيـ ْ
ّ
أف ال رجعة الى نيـ ؛ أوجدوا ليـ عمبلً فتأقمموا  ،فتناسموا  ،فتوارثوا ُ ..

أميات الحي إ ّنما يقرب مما تمبسو الشابات اليافعات مع أ ّنيا في الخمسيف  .يعود
أمو وعموـ ّ
يشبو ما ترتديو ّ

يسميـ بالغرابة ويبعدىـ عف عادات تنأى وعادات مجتمع
صوت ِّ
ُ
أمو حيف يأتي الحديث عف عائمة ال زار ُ
السماوة  :الناس ليـ دي ُنيـ وعاداتُيـ ولنا دي ُننا وعاداتنا .

تقدـ أـ شميراف اعتذا ارً عندما تدعوىا نسوة الحي لزيارتيف  .زياراتيا المحدودة كانت تقتصر عمى
غالباً ما ّ
حضور األفراح والمآتـ  ..نساء الحي يحببف في أـ شميراف ليجتيا الموصمية التي ما استطاعت تغييرىا رغـ
السنوات الطويمة التي عاشتيا في السماوة  ..أـ شميراف حيف تنزعج مف صياح الصغار أثناء لعبيـ في
الرقاد تدفع برأسيا مف الباب
الشارع وقت القيمولة وترى زوجيا يتقمَّب في الفراش غير قادر عمى أخذ ِسنة مف ِّ
 ،تنادي عمييـ:
-

يا عجايو  ..مو ط ّغشتونا  ..عمكـ الغجاؿ أبو شميراف ما يعغؼ ياخذلو كسغة نوـ مف وغاكـ.

فيصمت الصغار  .ينسحبوف مطأطيء الرؤوس  ،فيدخموف زقاقاً ينفجروف فيو ضحكاً عمى ليجتيا  .يحاولوف
يوضح ليـ فيترجـ ما قالتو  :يا صغار  ..مو
اعادة كبلميا لكنيـ يفشموف  ..توما ابف بطرس ىو مف
ّ

عمكـ الرجاؿ ابو شميراف ما يعرؼ يأخذ لو كسرة نوـ مف وراكـ.
َّ
طرشتونا ّ ،

النجار  *.ىي التي ح ّنت ليا شعرىا
مرةً شاركت أـ شميراف في مراسيـ حفمة زفاؼ الجارة سميرة بنت حميد ّ

ونقشت ظاىر كفّييا بنقوش جميمة لـ تألفيا نساء المدينة عمى عكس نساء الحي البلئي اعتدف وضع كتمة
كؼ الفتاة والطمب منيا القبض عمييا ما يقرب مف ساعة كي تعمؿ الصبغة فعميا في
مف الح ّناء في باطف ّ

بشرة باطف الكؼ  ..أـ شميراف جعمت الح ّناء َخ ِ
ضمة وأضافت ليا مسحوؽ الشودر  ،جمبتو مف بيتيا  ،صبغة

يعمؽ فعؿ الصبغة ويطيؿ زمف بقائيا
خاصة تعمَّمت استخداميا مف ِّ
أميا في قرية تمكيؼ  ،مسحوؽ طحيني ّ

في الشعر والبشرة أطوؿ مف المعتاد.
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حميد النجار ىو من صنع تابوت زوجة القائمقام عبد العزيز القصاب صبيحة خاتون  ،ابنة عبد الكريم الجمبي  ،يوم توفيت
جراء وباء نقمتو أفواج المجاىدين الذين قدموا لمسماوة في طريقيم لمحاربة االنكميز بعد احتالليم الشعيبة عام  1914ودفنت في
أرض عمى من مركز شرطة الخناق صار يطمق عمى المقبرة الخاتونة  ..كان حميد ضمن وفد أىل السماوة الذين ترجوا
القائمقام العودة إلى المدينة الدارتيا بعدما عمت الفوضى ونشب قتال بين طرفييا الشرقي والغربي واضطر إلى تركيا وادارتيا
من الرميثة مقر اًر عدم العودة الييا  ..ويوم ىرب افراد طاقم المدفع في الزورق المتصدي في بساتين السماوة لباخرتين حربيتين

بريطانيتين َّ
حل حميد محميم فحشا المدفع بارودًا وسط تشجيع القائمقام ومن جاء معيما وسدده باتجاه إحدى الباخرتين فأصابيا
 ،ما ادى إلى تقيرقيما وانسحابيما وفشل تقدميما لضرب المدينة  ..والعت اززه بالقائمقام عبد العزيز لبى األخير طمبو بمصاحبتو
فراشاً يوم صدر أمر تعيينو قائمقاماً لقضاء " اليندية  " .ثم رافقو إلى قضاء " عانو  " .وىناك َّ
حن لمسماوة فتضرع لمقائمقام أن
يسمح لو بالعودة  ،فكان لو ما أراد .

كمي ثوبيا الكشمير البنفسجي ذي
وىي منيمكة في خمط عجينة الح ّناء ودلؾ شعر العروس بعدما ثنت ّ
الورود الثمجية شرعت بالحديث:
-

أنا مف عغست كانت الدنيا ىغج ومغج  .والناس قاعديف  ،والحغ يضغب بالوجوه والميفايات كثيغو
ألوؿ مغة يجينو الحغ بيذا الشكؿ ؛ أشنعمؿ بقو  ..نصبوا جادغ بشاغع طويؿ  ،طويؿ مف ىذا
الطغؼ لذاؾ الطغؼ  .نقموني بالغبؿ والخاتونات يصفقف  .أمي خمتمي لوز بجيبي وقالت  :اكمينو
غبت ماؿ عنب اغوي روحؾ مف تعطشيف  ..كانت ليمة حاغو وابراىيـ
مف تجوعيف وىذا بطؿ َ
ش َ
الشباج مف َّ
بغو الحوش ..الحغ
العغيس انشغؿ يتغس السطؿ َمي ويغوح يغشو عمى الحمفاية مالت ّ
َّ
اغتفعت حغاغتؾ ...
أمي قالت ىذا ثمج حطينو فوؽ غاسؾ اذا
َ
مغضني  .يوميف وانا َمغيضو ّ .
باليوـ الثالث اجت أمي ودقَّت الباب  .ىا شموف صغتي ؟  ..اتغيديف آخذؾ لمحكيـ  .الخستخانة
قغيبو.

كف يكركرف مف سماع ىذي الميجة الغريبة يعتقدف أ ّنيا تتكمـ لغة ثانية  ،تقوليا أـ شميراف بعفوية
النسوة َّ
اء غاء فقط فتتولد نبرة مموسقة غريبة عمى مسمعيف.
فيزددف تعمقاً بيا  .ال يدريف أنيا مف مجتمع يمفظ الر َ

أما األوالد فكثيراً ما تحايموا عمى شاكر وباقر المذيف يشترؾ بيتيما وبيت إبراىيـ ال زار طالبيف منيما المعب في
ّ
سطح الدار  .وىناؾ يتسمقوف الحائط ويطمّوف برؤوسيـ الصغيرة مرىفيف السمع لكبلـ ينطمؽ مف ِ
فميا وىي
زوجيا أو ابنتييا شميراف وأختيا.
تحادث َ
أغمب سكاف القشمة ينظروف لشميراف التي تدرس في جامعة بغداد نظرة انبيار  .تخرج سافرة بالشعر األصفر
وكوستـ ال يروف لو مثيبلً إال في األفبلـ  .حافة ت ّنورة الكوستـ تبلمس ركبتييا الشمعيتيف  ،والحذاء بالكعب
العالي يثير انتباه المارة  ،لكف اتزانيا وقوة شخصيتيا يسبغاف عمى وجييا طابع صرامة تجعؿ مف تمر جواره
يطأطىء الرأس ىيب ًة واحتراماً.

شميراف تطالع الصحؼ يومياً  .تتابع ما فييا مف أخبار  ،تق أر أبوابيا اليومية  .مطالعتُيا تبدأ بعد تناوؿ
مساء إال وصحيفة اتحاد الشعب و الرأي العاـ تحت إبطو  .يمر عمى مكتبة
العشاء  .ال يدخؿ أبوىا البيت
ً
َّ
مطشر جبر المقابمة لدائرة البريد فيجد ولده محمد طوى الصحيفتيف ولفّيما بقطعة ورؽ أبيض كتب عمييا
بالقمـ الحبر " العـ ابراىيـ ال زار  " .تجمس شميراف عمى كرسي خيزراف  ،تحت ضوء مصباح أصفر يتدلَّى مف
تواً بارتفاع متريف وسط الحوش  .تواجييا العذراء
عارضة خشبية تسند السقؼ  ،جوار شجرة السدر الناىضة ّ
ٍ
مذىب  .تجمس
مريـ
بوجو وديع يشعُّ براءةً تحتضف مولودىا عيسى الرب المحاط بيالة نورانية داخؿ إطار ّ
حبانات جامعة شتبلت ورد جوري قرمزي ووردي ناصع  .تضع فخذاً فوؽ فخذ
شميراف والى جانبيا صؼ ّ

وتشرع بقراءة مستفيضة  .أماميا منضدة سطحيا مف الفورميكا ؛ وضعت عمييا األـ كاسة فرفوري مؤلتو
بمب الجوز وقدحاً فيو شراب السحمب أعدتو بشعور َمف تفخر بابنة ترى فييا فتاة ذكية ومتعممة تعمماً يميؽ

مدرسة  .شميراف تق أر باىتماـ وشغؼ  .تقمب صفحة لترسو عمى
أف تكوف طبيبة أو ميندسة أو محامية أو ِّ

أخرى .
الدب ّيات بائعات المّبف يحممف عمى الرؤوس صواني تجمع طاسات فخارية مميئة
في الخارج وكعادتيف اليومية ّ
بالمنتَج الطازج  .تق أر
يسألف رغبة ربات البيوت
يطرقف األبواب  ،باباً فباباً .
َّ
بالمبف الرائب المتماسكة ؛
َ
ُ

حماليف وعتاليف وعماؿ بناء ؛ وعماؿ ورش ..
شميراف وصوت ضرب أخفاؼ العائديف لبيوتيـ عمى األرض ّ :

نساء يحممف عمى أكتافيف أو تتدلى مف أيدييف زنابيؿ خوص ابتعف المشمش أو الكوجة أو الت ّكي كفاكية
ليمية توزع بعد العشاء.
طواؿ الطريؽ انشغؿ يوسؼ بمطالعة غبلؼ الكتاب  ،مسترجعاً رجاء نظرات شميراف وتحرؾ شفتييا  .ذلؾ

االسترجاع أيقظ شيطاف الروح  ،فيمس "  :ال تكف غبياً ؛ قمِّب صفحات الكتاب ؛ قد تحظى بورقة كتبت فييا
دعوة لعبلقة عاطفية معؾ "  ." ..ح ّقاً ؟  ! ..بشيء مف التم ّني راح يتصفح الكتاب ورق ًة فورقة .آخر صفحة
طواىا كشفت خيبة أمؿ قاىرة  .أشفؽ عمى نفسو  ،وتساءؿ  :ماذا لو كتبت سط ارَ واحداً عمى قصاصة فييا
مف كممات الشوؽ ما يوارب أبواب القمب لمتواصؿ ؟
مخمِّفاً الجسر ومنعطفاً يميناً اتخذ كورنيش الفرات باتجاه المكتبة  .في النير كاف جابر حمو يجمس منتصباً

وسط زورقو الذي َّ
خط عمى جانبو بصبغة بويا بيضاء " غاكة الفرات " كاسـ ٍ
ثاف لمنورس يرمي بشبكتو الى

تبعثر عدد مف الفتية عمى جرؼ النير  ،أصابعيـ تمسؾ خيوطاً بصنارات تغوص في الماء
الماء وينتظر بينما
َ
تحمؿ ديداناً استخرجوىا مف طيف الجرؼ بانتظار سمكة بمياء تسحبيا  .عمى يمينو يسمع صوت اصطفاؽ

سبلسؿ رفع حاويات الثمج مف أحواض النشادر في معمؿ ثمج االمامييف  .يرى عربات خشبية تُدفَع باأليدي
متراصفة تأخذ دورىا في حمؿ قوالب الثمج وبيعيا في السوؽ  ..وىناؾ ! في عمؽ الزقاؽ  ،في خثرة الظؿ
شاىد الفتة " فندؽ الزىراء " تمتصؽ فوؽ باب خشبي مفتوح  .الوصوؿ لمباب يتطمب ارتقاء أربع درجات مف
سمـ كونكريتي يستدعي الحذر في صعوده لذلؾ يخشى المسافروف مف كبار السف النزوؿ فيو.

فتح الكتاب يق أر عناويف الصفحات بالحروؼ الكبيرة " :الكتاب األوؿ في طبيعة العمراف في الخميقة وما يعرض
َ

إف األمـ الوحشية أقدر عمى
فييا مف البدو والحضر  " ..بشغؼ شرع يطالع عناويف الفصوؿ "  :فصؿ َّ ،

أف
وزيو "  " ،فصؿ في َّ
التغمّب ممف سواىا "  " ،فصؿ َّ ،
إف المغموب مولع أبداً باالقتداء بالغالب في شعاره ّ
األوطاف الكثيرة القبائؿ والعصائب َّ
ٍ
أوطاف
أف العرب إذا تغمبوا عمى
أف تستحكـ فييا دولة "  " ،فصؿ في َّ
قؿ ْ

أبعد الناس عف الصنائع "  ،فصؿ  ،وفصؿ وفصوؿ.... .
أسرع الييا الخراب "  " ،فصؿ في َّ
أف العرب ُ
المعوقَيف شريدة وحبلّ ف وصندوؽ بيع
َّ
يرفع نظره مف الكتاب  .يجد نفسو قريباً مف د ّكاف حسف البعثي  ،مخمِّفاً
المرطبات الذي يجمساف عنده يبيعاف البيبسي والسودا والمشف البارد عمى المارة  .يمقي التحية عمى حسف
البعثي ويرفع نظره إلى دعاية كوكا كوال التي يراىا عادةً مضاءة ليبلً مف مكانو في كورنيش الجانب الثاني
مف النير  .يتطمع يساراً نحو شارع مصيوي  .متوسطة السماوة لمبنات مغمقة  .العطمة الصيفية في منتصفيا
شاط اآلف في غرفتو في مستشفى السماوة يفحص
شاط مغمقة ىي األخرى  .الم ّ
.عيادة الدكتور باقر الم ّ

ويعالج صفّاً مف مرضى ِ
قدـ أغمبيـ مف الريؼ  ،رجاؿ ونساء  ،وأطفاؿ محموليف عمى أكتاؼ أمياتيـ أكمتيـ
الحمى أو ضربيـ أبو صفار  ..يرفع رأسو  .شرفة بيت سيد مندؿ فارغة  .كاف حيف يبرح البيت فجراً لمقراءة
يفضموف القراءة تحت مصابيح اعمدة شارع الكورنيش يبصر
استعداداً لبلمتحانات النيائية مع موجة طمبة ّ

سيد َمندؿ في شرفة بيتو جالساً عمى كرسي يتنسـ ىواء الفجر ويغذي نظراتو بعذوبة جماؿ الفرات مثمما يتابع

المبكريف ألعماليـ.
حركة المستيقظيف ُ

غير الحمراء  .الكازينو واحدة مف ثبلث أنشأتيا دائرة البمدية باكورة عمؿ متميز إعبلناً بأف
ترؾ كازينو عمي از ّ

ثورة قاسـ جاءت لمبناء والتغيير ..بناية الكازينو غرفة مخمسة األضبلع  ،بمساحة ال تتعدى أربعة أمتار

مربعة إلعداد الشاي والمشروبات  ،يحيطيا رصيؼ إسمنتي  .مكاف انتشار وجموس الزبائف شريط مع امتداد
بالثيؿ األخضر لكنو تُرؾ مترباً يتوزعو صفاف متقاببلف مف تخوت
رصيؼ الكورنيش أريد لو أف يكوف مفروشاً ّ
ومناضد خشبية  ..الكازينو األولى غرفتيا صفراء  ،ثـ الثانية خضراء  ،والحم ارء ىي الثالثة.

ىواء ما بعد فترة الضحى ساخف ورطب  .الفرات نير أخضر ٍ
جار تتخممو موجات بموف الطيف توحي باستمرارية
ذوباف الثموج التركية وتواصؿ دفؽ الطمي  .ىناؾ ! بساتيف الخزاعؿ كثيفة في الضفة البعيدة مف النير
وزورؽ متوسط الحجـ مثقوب مف وسطو تركو أصحابو الصيادوف مركوناً عمى الشريط الرممي لمقشمة .
طرزاف الخزاعؿ يتَّخذ مف المساحة القريبة منو مجمساً  ..اعتاد حيف يتسمؿ الميؿ يضع أمامو ربعية العرؽ
ومزة خيار وكاسة لبف رائب ثقيؿ الحموضة تركتو جدتو ليكوف خميرة لمبف تشربو األسرة كثيرة العدد ظييرة
ّ
اليوـ التالي فيأخذ ما يعتقده ال يؤثر عمى التخمير  ..بعدما يجيز عمى محتويات ربع العرؽ ويرطب بمعومو
بشطائر الخيار والمبف الحامض يمد كفّو لجيب بنطمونو المتيرىء يسحب ناياً مف نوع الفيفرا  .يضع طرفو
عمى حافة شفتيو ويوزع أصابعو عمى الثقوب الخمس ثـ تتولى القصبة اليوائية دفع اليواء فينطمؽ في
غير حتى ييب الى جياز التسجيؿ الذي يبث مقامات محمد
الفضاء نغـ شجي  .نغـ ما أف يسمعو عمي از ّ

حي وعذب  ،ينشر في الروح تقاسيـ حزف جنوبي  .حزف
تمؽ آخر ٍّ .
القبنجي فيطفئو  ،تاركاً الرواد في ٍّ
تمؽ ٍّ

َّ
يولينيـ االىتماـ  .حزف أرممة فقدت زوجاً في
شاؽ فقدوا أحبة لف يعودوا  .حزف شباب ُك ِبحوا بفتيات لـ
عّ

تيجس قمبيا خشي ًة عميو  .حزف أـ نقموا ليا خبر وفاة ولدىا في ببلد بعيدة حمـ بيا فمـ تُ ِ
سقو غير
رحمة َّ َ ُ
َ

الموت  .حزف  ،وحزف  ،وحزف  ،،وأحزاف تترى  ..في كؿ مرة يأتي الحزف زائ ارً ؛ ما يمبث أف يستوطف حيف

فأرض كالعراؽ  ،جميمة وساحرة ومعافاة  ،البد أف تثير شيوة الطامع الحالـ
تتوفر لو بيئة خصبة لممكوث .
ٌ
برغبة االمتبل ؾ واالستحواذ  .ىذا الطامع العدو الجمؼ الغازي يأتي مشحوناً ومشحوذاً بالقسوة فيطيح بكؿ

تحد ويوئد ّأيما انتفاضة أو ثورة تبدر مف أبناء األرض فتنمو في البيوت شجرةُ ٍ
حزف وارفة باأللـ
اعتراض أو ٍّ
والذكرى عمى أفراد ِ
قتموا تج ّن ّياً  ،وحؽ س ِرؽ منيـ عنوةً  ،وكرامة َّ
حطميا قات ٌؿ ٍ ،
ومحتؿ.
ُ
جاف ُ ،
انعطؼ يساراً ولـ يدخؿ شارع " أبو الستّيف " ،بؿ اتخذ درباً فرعياً جعمو يقؼ عند باب حديدية ُمشرعة قرأ

فوقيا الفتة  :المكتبة الوطنية  " .وطىء درجتيف نزوال لممر ذي ببلط مربع بمونيف ابيض وأخضر داكف  .عمى
الفراش في
الجانبيف حديقة عامرة بأشجار الدفبل المتوىجة بزىور وردية تبث عطراً يشيع في الفضاء  .كاف ّ
ألف مف يدخؿ مف ضوء لعتمة أو شبو عتمة
العمؽ المظمـ لرواؽ المكتبة أشبو بشبح في عيني يوسؼ ِّ ،

نعدمة  ،وعيناه بحاجة الى ٍ
يرى اآلخريف في الداخؿ أشباحاً  .المبلمح م ِ
وقت كي تستعيد الرؤية الواضحة .
ُ
•

أريد إعادة ىذا الكتاب ؟

ُّ
الفراش ارتفعت وسبابتو أشارت إلى نافذة مربعة بقياس قدـ ونصؼ  .لـ يتكمـ  .البلفتة في الممر قالت :
كؼ ّ

الفراش أوؿ المنفذيف عمى اعتبار  :األقربوف أولى بااللتزاـ بالقانوف
الرجاء المحافظة عمى اليدوء والصمت  .و ّ

.

وجو عيف الفضوؿ إلى صالة
حيف تسمـ أميف المكتبة الكتاب وشطب عمى اسـ شميراف استدار يوسؼ ّ ..

وقراء بعدد أصابع اليد  ،ثـ منضدة طويمة جداً مف الصاج البلمع  ،عمييا مجبلت وصحؼ متناثرة .
مضاءة ّ

يسحب القراء في الداخؿ منيا ما يشاءوف  ،ويقرؤوف .
الفراش
دنا مف ّ
-ىؿ مسموح لي أف ادخؿ وأق أر ؟

المجيب ىامساً  ..المكتبة ُممؾ القراء  .مجبلت
 -طبعاً  ،ىذه المكتبة لكؿ مف يحب القراءة  ..جاءه صوت ُ

وصحؼ وكتب .
بتييب وقؼ ..
ّ

وقراء  ،واف كانوا معدوديف  ،يبحروف في بحر معرفة  .تحمميـ زوارؽ مكدَّسة بميفة
أمامو صال ٌة مضاءة ّ

مرد .
وشوؽ الى اغتراؼ كنوز ال تضاىييا أكواـ الذىب والفضة  ،الماس والياقوت و ُ
الز ّ

وقؼ يق أر مستطيؤل ورقياً ابيض ُخط عميو بقصبة حبر جيني بيتاً شعرياً بالخط الفارسي خمؼ زجاج صاؼ ،
مؤطر ببرواز خشبي المع  ..عدسة العيف سحبت البيت الشعري كمم ًة فكممة :
ُّ
ِ
أعز ٍ
وخير صدي ٍ
كتاب
ؽ في
سرج ساب ٍح //
الزماف ُ
مكاف في الدنى ُ
ُ
الكرسي الذي جمس عميو وسحب بيده مجمة الشبكة مف بيف مجبلت  :آخر ساعة  ،الكواكب  ،روز اليوسؼ
المصور كممارسة أولى في مكتبة أُعدَّت لعشاؽ القراءة ؛ المنضدة التي امتدت أمامو بمبلستيا وجماؿ
،
ِّ
لونيا ؛ الوجوه اليادئة اليانئة في مطالعة الكتب والمجبلت والصحؼ ؛ روائح العشب األخضر القادـ مف
تحيات َمف استيقظوا مف فوؽ الرفوؼ واستقبموه بعيوف طافحة بال ِبشر ووجوه
بساتيف الكتب وجنائنيا ؛ ّ

سيضمو سج ُؿ القراء في ىذا الكوف المعرفي
مغمورة بالسماحة  ..كؿ ذلؾ بصموا بإبياـ ترحيبيـ بقارىء جديد
ّ
ِ
كؼ شوقو لمقراءة.
المترامي  ..جاءتو شميراف
بمسحة بيجة ومدَّت كفَّيا تصافح ّ

لـ ُيطؿ البقاء  ..تصفّح المجم َة سريعاً وخرج.
ال يريد لمفرح عمى سعتو الفضائية الرحبة أف يموت بيف صفحات المجمة  .يريد أف يطير عمى موج لحظة
مائية غامرة تنقمو إلى بستاف لو مخموقاتو وطبيعتو وىواؤه وعبلقات عناصره  ..سوا ٍ
ؽ بخرير مموسؽ ،
وحفيؼ أوراؽ تترنـ  ،وزقزقة عنادؿ  ،وكركرة عصافير  ،وحوارات لمخموقات تتغذى عمى عسؿ ينتجو نحؿ
شاؽ كتب  ،وعشاؽ عاطفة  ،وعشاؽ خير  ،وعشاؽ تبادؿ روحاني  ،وعشاؽ تواصؿ
معرفة ال مثيؿ لو  ..ع ّ
تمؽ ال حدود لو .
إنساني  ،وعشاؽ لعمـ ُمشاع مقروناً ب ٍّ
كاف الفرات عمى مرمى نظر منو  .نده عميو  :ىا يوسؼ ! ما ىذا الجذؿ الذي ينسكب مف جيوب روحؾ ؟
ِ
ٍ
بخمر مبلئكي تتيادى ؟ تبدو لمف يراؾ اآلف سكراناً أغوتو فتاة الخمر فأردتو سعيداً  .تبدو
كالثمؿ
أنت
ولماذا َ

غائباً عف وعي الواقع  ،عمى عمّتو  .تبدو كأنؾ عمى موعد مع قرار سيغير تقويـ حياتؾ القادمة .

يقطع كورنيش الفرات كحالـ  ،ويقؼ عند ناصر الجببلوي كمتيَّـ  .يستغرب الرجؿ  ،ينيض مف وراء منضدتو
وكممات ترحيب تسبؽ وصولو.
-

وكبر الصورة  ..أريدىا ىنا في معرضؾ.
التقط لي صورة  .حث عدستؾ عمى امتصاصي ّ .

-

استجبت لمرادي وليفتي  ،يا يوسؼ  .قاؿ ناصر الجببلوي بيمس  ،وواصؿ  :كـ مرة ىممت
كأنؾ
َ
َ

-

أعدتو لممكتبة.

أف اوقفؾ فأستميحؾ بمقطة أضعيا ىنا  ،كما تطمبو اآلف  ..أيف الكتاب الذي كاف معؾ ؟

-

صورتيا
رغبتي أف التقط لؾ صورة وأنت تضـ الكتاب إلى صدرؾ  ...عاد ييمس ويواصؿ  :عيني َّ
قبؿ أف تصورىا كاميرتي.

-

غداً سأجمب كتاباً معي.

-

إذاً غداً ألتقط لؾ الصورة.

افترقا سعيديف  ..ىو يحمـ بصورة ستبصرىا يوماً ما شميراف يحمؿ كتاب " مقدمة ابف خمدوف "  ،وناصر
الجببلوي يحقؽ رغبة تم ّنى ِ
تجسدىا فاستحالت واقعاً.

في اليوـ التالي شاىده ناصر الجببلوي يمرؽ مف أماـ االستوديو ولـ يمتفت أو يمقي تحية الصباح  .ظ ّنو
نسي ما اتفقا عميو أو استثنى الفكرة َّ ..
مرت عندما امتؤل فضاء باب األستوديو بقامتو  .ناصر
أقؿ مف ساعة َّ
َ
الجببلوي قاؿ ضننتؾ استثنيت  .قاؿ  :ال احتجت لمكتاب وأردتو مقدمة ابف خمدوف تحديداً  .أريده بعنواف
تظيره المقطة بوضوح  ...لـ يعمؽ ناصر الجببلوي  .ال يدري لماذا ىذا الكتاب بالتحديد.
***
كانت المقطة باىرة ؛ وصباح اليوـ التالي كاف يوسؼ بطولو الفارع وبدلتو اإلفرنجية المستوردة والكتاب المجمَّد
األسود بالمقدِّمة الواضحة داخؿ إطار مزخرؼ  ،خمؼ زجاجة شفافة يستقبؿ شعاع العيوف واتساع حدقاتيا .
شكر ناصر الجببلوي ،
ُ
سع َد يوسؼ كثيراً  .أعمف فرحو وتم ّنى فعبلً مرور شميراف يوماً مف أماـ األستوديو َ .

وقاؿ استنسخ لي واحدة بحجميا واطارىا وزجاجيا  ..غب ثبلثة أياـ كاف سمطاف شاىر مسروراً يشاىد
الصورة فيبتسـ وغيوـ زىو تمر في سماء خيالو تيطؿ أمطار بيجة  .يقوؿ ىذا أنت ؟  ! .يراه بوقفة أمير
وزىو عالـ  .يقوؿ  :عمِّقيا  ،يا ولدي  ،في غرفة الضيوؼ  .أال نستحؽ المباىاة ؟
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شعاعُ العينيف والثَّ َمؿ
طرؽ الباب  .كانت الكؼ البرونزية المممومة الماسكة كرة بحجـ ثمرة بندؽ تطرؽ ثبلث مرات ال أكثر عمى
َ

قرص دائري برونزي يشبو عممة معدنية  ..الطرقات أنتجت مواربة الباب  .الباب المواربة أظيرت شميراف
شجر  .ارتعش
بوجييا المشع وعينييا السوداويف وقامتيا الممشوقة  ،يحتفي بيا ثوب ىمايوف أخضر ُم ّ

يوسؼ مف رقرقة العينيف  .كانت كعيني أبييا في الموف  ،لـ تأخذ زرقة عيني أميا  .خصمة شعرىا المتيدلة
عمى حاجبيا األيمف ىي َمف ترجرجت مع االبتسامة العريضة.
-

أوصمت الكتاب لممكتبة َّ ،
أشروا استبلمو بسجبلتيـ.
ُ

-

شك ارً  ،يوسؼ  ..عندي كتاب ثاف مستعار  ،ما زلت مشغولة بمطالعتو.

-

غداً أذىب إلى ىناؾ  ..عرفت الدرب إلى المطالعة.

ابتسمت  ..شعرت أنو يبغي اإلفصاح عف امتناف انبثؽ في قمبو  .قالت:
-

ال شيء أعذب مف القراءة  .وال مكاف برأيي أقدس مف قاعة مطالعة  ..المكتبة مثؿ البستاف العامر
تجوؿ فيو  .ستجد روحؾ تسوح في جنة مف جناف الرب.
بالفواكو  .أدخمو يا يوسؼ ّ .

حمى االرتعاش  .قمَّمت مف خفؽ قمبو  .انتصابيا والشجرة خمفيا أعادت اليو صورة
كمماتُيا أسكرتو  .بدَّدت ّ
َّ
مطشر في السوؽ  .تقؼ فييا حواء إلى جانبيا آدـ
متخيمة يبصرىا كثيراً مزججة ومعمقة في جدار مكتبة
تقدميا إليو  .آدـ يستقبؿ التفاحة بامتناف لكف عينيو
وشجرة تفاح تعج بالثمار  .حواء تمسؾ تفاح ًة ّ ،
تتجوالف عمى جسد حواء:
-

كاف عظيماً ابف خمدوف في مقدمتو  .قالت.

-

تصفحتُو ؟  ..يرصد حياة المجتمعات  ،ويؤشر عبلقاتيا.

ِ
لـ يقؿ ليا سأستعيره غداً  ..أراد أف يقوؿ ِ
ضربت بعصاىا ففتحت لي درب الوعي  ..أنت
أنت الساحرة التي
الطائر الذي أطؿ ببل انتظار عمى نافذة مشاعري فنقر ليوقظني عمى بياء صباح أستشرفو فاتحة لصباحات
مبيرة وأياـ تقوؿ البياء ِ ..
أنت َمف أخذت بيدي وأرتني دنياً كانت غائبة عني ؛ بؿ غائبة عف الكثير م ّنا في

أف يقوؿ ويقوؿ لك ّنو لـ يقدر  .عقمُو يربكو  ،لسانو
ىذه المدينة البريئة المبتبلة بالخدر والخموؿ  ..أراد ْ
شب  ..الخصمة الراقصة عمى الحاجب القيوي ألجمت رغبتو في البوح  ،شعاع عينييا أرداه ِ
ثمبلً  ،أشجار
يتخ ّ
اليمايوف الميفيفة عمى قواميا أسقطتو أسير دوار ال يحدثو إال نبيذ معتؽ مرت عميو عقود مف السنيف في
جب معتـ تشرؼ عميو أصابع الغواية.
تمؾ الميمة دخؿ غرفتو واغمؽ خمفو الباب  .الساعة الصينية الدائرية المستندة قاعدتيا المعدنية الذىبية عمى
منضدة تجاور سريره يشير عقرباىا إلى تجاوز انتصاؼ الميؿ بعشريف دقيقة  .كتاب مقدمة ابف خمدوف
المستعار يناـ بيف كفّيو  .يستمقي في فراشو  ،متكئاً عمى وسادة تمنحو جمسة مريحة لمقراءة  .تتردد صفارة
ُ
الحارس الميمي في الشارع يقطع الطريؽ ببندقية تتكىء عمى كتفو  ،وظمُّو كشبح يتبعو بفعؿ مصباح يسكب
ضوءاً مف أعمى العمود المنتصب عند تقاطع شارع التجنيد مع الشارع المؤدي الى مركز شرطة الخ ّناؽ .
المدمف عمييا رغـ تحذيرات الدكتور باقر المشاط يوـ
يسمع تجشؤات أبيو في غرفتو ّ
جراء سجاير "غازي " ُ

إف تمادى في إدمانو .
راجعو في عيادتو فأشار لخطورة الحاؿ  ،وأنذره بخذالف القمب لو يوماً ْ

ألف
يفتح الكتاب عمى ّأيما صفحة  .يقرأ عنواف"  :عمـ تعبير الرؤيا " ..لـ يمج ميداف األسطر إلدراؾ فحواىا َّ
شميراف ارتسمت صورة احتمت مساحة الصفحتيف  .لقد أينعت شجيرة العاطفة في بستاف مراىقتو  ..يتكئ

الح ّبانات بعدما سقيتيا
عمى الوسادة والكتاب بيده  .يتكىء وشميراف تأتيو  .تقوؿ " :تركت ورود الجوري في ُ
الماء ونثرت نظرات دىشتي عمى وريقاتيا الرىيفة وجئت إليؾ  ..ىيا  ،انيض  ."..أخذتو في جولة ؛ قطعا

أف
السوؽ غير مبالييف لممكوجي فرىود المنشغؿ بتمرير المكواة عمى بنطموف سرج أسود ؛ فرىود الذي ما ْ
ابصرىما حتى رفع الكتمة الحديدية الساخنة مف البنطموف  .أسندىا عمى قاعدتيا وراح يطالعيما بعينيف
يطفحاف بالدىشة  .تحرؾ لمقدمة الدكاف  .أدار وجيو يميناً وشماالً يبغي حث جيرانو أصحاب الدكاكيف لرؤية
ىذا المشيد الغريب  ،غير المألوؼ  .يبغي االستعانة بشاىد يؤكد كبلمو حيف يأتي عمى ذكره  ..اثناف
يتيادياف أماـ األنظار وال يأبياف ألحد  ! ..ىو يحاذي شميراف حتى يتماس الكتفاف  ،وشميراف تدفع كفيا
لتتشابؾ أصابعيما  .ىو يقوؿ  :يا ليذا الحشري البائس  ،ال أحد يسمـ مف عيف فضولو ! وىي تقوؿ  :كـ
أف
أبغض دناءة المتطفميف  !..يسعياف الثارة غيظو  ،يبغياف إعبلف الصفاء الفتة لدواخميما  .ييدفاف إلظيار َّ
مرورىما يعج بالبراءة ويفوح بالنقاء.
َ
عب ار الشارع  .اتَّخذا الرصيؼ  .ىناؾ ؛ نده عمييما النير  .تمقفت اقداميما الدرب الترابي نزوالً لمشريط الرممي
عمد بالماء الجاري المدرار .أنا سأعمدؾ بيواء الفرات رمز الحياة
.اقتربا مف الماء  .قالت  :تعاؿ ؛ نحف ُن َّ
أنت اغرؼ بكفيؾ بعضاً مف الماء  ،اسكبو عمى رأسي  ." ..كمماتيا أججت فيو دفعات مف أسئمة
األ زلي َ .

يشوبيا الذىوؿ  ..أنا أحمـ ؟  ..أىذه شميراف فعبلً ؟  ..أيشيد ىذا النير العظيـ تراسيـ وجودنا معاً ؟ َمف أنا
؟  ..أوووووه  ،ال  ..ال  ..شميراف ! اعتقيني مف أصابعؾ  ..خصمتؾ الذىبية تكايدني  ،كأنيا تغويني .

قدماؾ الشمعياف عمى نديؼ الرمؿ يقودانني صوب الجنوف  " ..يتابع حركة الناس عمى الضفة البعيدة ..
يحتشدوف ىنالؾ  ..ىنالؾ غابة مف أجساد وجيش مف رؤوس  ..عيوف تتابع بإدىاش يتماوج  ..أطفاؿ
يموحوف بيا توافقاً مع تمويحات الكبار
يرفعوف أغصاف خضر تنتيي بورود كبيرة تشبو زىور عباد الشمس ّ ،

..شميراف تبتسـ  ،تطمؽ ضحكة جذؿ  .تقوؿ "  :انظر ؛ إنيـ يحتفوف بنا  !" ..ىنالؾ صبية نزلوا مسرعيف

عبر السمـ الحجري إلى النير كأنيـ يتدحرجوف  .خمعوا أثوابيـ ؛ رموا بأجساميـ البرونزية إلى النير  .صاروا
يعوموف  ،ويجذفوف بأذرع نحيفة صغيرة  .يغوصوف وينطوف  ..نوارس بأجساـ مغزلية بيضاء ورمادية ترتفع
محمقة في الفضاء ثـ تيبط بتناغـ وئيد "  ..أيف تأخذينني ؟ ! " ,قاؿ  ..كانت الشمس زاىية  ،والضحى
ساعات مف جذؿ وسرور وابيار  .ريفيات يحممف صر ارً عمى الرؤوس توقفف عمى الجسر الخشبي العتيؽ

خمؼ رجاليف القروييف بعقميـ ويشاميغيـ وأثوابيـ الميفيفة وأكثر مف ٍ
فـ يطمؽ صيحة دىشة وذىوؿ  :أنا
اخوووووؾ !! .
تعجب القروييف وذىوليـ  .عينا
أصوات النوارس الزاعقة تأتي في موجات متوالية كما لو كانت تضحؾ مف ُّ
أما عقمو فيفمسؼ األشياء  .يبحث
يوسؼ السائحتاف في المكاف تتابعاف كرنفاؿ اليناء  .قمبو يموج سرو ارً ؛ ّ
عف ماىية السعادة وتكيننيا في لحظة جذؿ  ..يبحث عف أبجدية التوافؽ حيف تكوف النفس مغموسة في

قدرية تتاح ليا ؛ يستحيؿ الما حوؿ شيئيات تخدـ ىوية التوافؽ ؛ فالحزيف يرى االشياء حزينة فيما السعيد

تنياؿ عميو فراشات السعادة وتأتيو فتيات الحبور جميبلت باسقات يانعات يغدقف بأمطار البياء  ...مف أقصى
الشريط الرممي لمضفة النائية أبص ار رجبلً يتيادى  ..عمامتو مزينة مقدمتيا بفص عقيؽ  .لحيتة شيباء باعثة
عمى الييبة  .قفطانو ممزوج بصوؼ وحرير  ،مطعـ بنقوش محاكة بفف أ ّخاذ  .خاتـ ذو فص عقيؽ يماني
خرمة بخيوط مف جمد التماسيح  ..خطا باتجاه الماء فاعتبله  ..سار .
باىر يتمبسو خنصره ُ .بمغتو جمدية ُم َّ
صار الماء درباً حريرياً سالكاً  .بدا كأنو يقؼ عمى غيمة  ،والغيمة تدفعو بأصابع خرافية  .كانت أنساـ

الضحى المتحاورة مع سطح الماء تمر عمى وجيو فتتفجر  ،فتتداخؿ  ،فتتشكؿ ىالة  ..لحظات وكاف يقؼ
أماميما  ..ابتسمت شميراف وأطمقت ىتاؼ الترحيب  .ىو وقؼ ذاىبلً كأنو يتساءؿ َ :مف يكوف ؟  ..سمعيا

رحب بو.
تيمس  :ىذا العبلمة الجميؿ ابف خمدوف ؛ ِّ

عجب  ..ترحيبو كاف خفؽ متسارع لمقمب  ! ..يمد الكؼ المرتعشة لميد الممتمئة ..
ترحيبو كاف نظرات َ
يتصافحاً  .الكؼ التي صافحتو ىي نفسيا الكؼ التي َّ
خطت أسرار األمة وطوالع الدوؿ  :عيشيا وطريقة
حياتيا ؛ تفكيرىا ومطامحيا  ،خوالجيا وانفعاالتيا  .قاؿ "  :أنا في ىياـ  ،أييا الشيخ الجميؿ  .كتاب مقدمتؾ
دلَّني عميو ىذا المبلؾ األنثوي  .المقدمة نثرت في عيني مسحوؽ السحر  .مف يوميا وأنا بيف ضفتيف مف
ىياـ  ..ضفة ىذي التي أسميا شميراف  ،وضفة المقدمة  ..ابتسـ الرجؿ  .قاؿ بوقار حكيـ "  :الذي يدلؾ
عمى النور كالذي ييبؾ المشكاة.".
تدريب وحث عمى
ندت مف ترقرؽ عينيو رسالة تثميف  .قاؿ  :التعمُّ ُـ تواصؿ .
كانت ابتسامتو عريضة ؛ ّ
ٌ
الوصوؿ  .ابتيجت شميراف لكمماتو  .رفعت كفّيا اليمنى  .ارتفعت اناممُيا البيضاء ال ارادياً تعبث بحافة ياقة
قميصيا  .اسماؾ صغيرة شذرية تتبلصؼ عند سطح الماء ؛ تياجـ قطعة رغيؼ جاء بيا انحدار النير ..
نظر الييا الشيخ باىتماـ وابتسـ "  :صورة السمؾ ىذه تشبو صورة المجتمع المتوحش  .كبلىما يسعى
كتبت ما يشبو ىذا في فصؿ " األمـ الوحشية أقدر عمى التغمب مف سواىا " ..
لمتغمب والحيازة قبؿ غيره .
ُ

لت في الخطوة األولى  .".جاءت
أت ذلؾ في المقدمة ؟ "  " ..سأقرؤه أييا الجميؿ ..
عالمؾ  .ما ز ُ
ُ
ىؿ قر َ
دخمت َ
ابتسامة الشيخ أعرض ىذه المرة  ..ربت عمى ظيره  ،واستدار لشميراف  :واصبل سروركما  ..رأيت في

فخ ُر بو مستقببلً  ." ..استدار  ..خطا  ..مشى عمى الماء ..
التفيـ ،
صاح ِب ِؾ ىذا القدرةَ عمى
وجدت فيو ما ُي َ
ُ
ّ

حممَ ُو النسيـ لمضفة الثانية  ..ىنالؾ رفع يده مموحاً  ..وعاد مف حيث ظير.

أمحموـ ؟ ! ..ال ..ال  ..الحضور معؾ ومجيء
مررت شميراف أصابعيا عمى وجيو ُ :م ِّ
تعرؽ  ،يا يوسؼ َ .

ىيا  ،لنعد  ..سنعود مرة أخرى " .قالت  .ورفعت رأسيا الى
الشيخ عمى غير ما أتوقع رفعا حرارتي "ّ ." ..
ِ
ىاماتيا مف
الطريؽ  ..لحقيا  ..كانت حديقة نادي الموظفيف داكنة  ،أشجار الكالبتوس الشاىقة خضراء تممع
أثر سطوع شمس الضحى ؛ وفي ظبلليا شاىدا عربة خشبية بإطارات صغيرة تقؼ  ،ينشغؿ مالكيا ببيع
الرماف المقطوؼ تواً مف بساتيف المدينة عمى صغار تحمقوا حوؿ العربة  .رجاؿ
النومي الحامض والحصرـ و ّ
أفندية وآخروف يرتدوف الدشاديش يحثوف الخطى ويتقاطعوف عمى ارض متربة  .بعضيـ قادـ مف مركز

حمى مواصمة انجاز معامبلت يقيقرىا تمكؤ الموظفيف
شرطة الخ ّناؽ  ،وبعض يتجو صوبو َّ .إنيـ في ّ

وتقاعسيـ أو قصديتيـ في قبض رشا.

ارتقيا إلدراؾ الطريؽ الرئيسي  .عبرا الشارع  ..دخبل الدرب الى حيث بيتييما  .كاف المكوجي بانتظارىما ..
احمرت عيناىا  .وكاد ىو أف يندفع اليو ليشبعو ضرباً عندما وعى عمى نفسو يرتعش
تكدَّر وجو شميراف .
َّ
وكتاب ابف خمدوف بيف يديو  ...لـ تكف ىناؾ شاميراف ؛ وال وجود لممكوجي  .كانت الساعة الصينية الدائرية
لكف عقربييا كانا يتعانقاف عند الرقـ  (2) .وكاف ىو يتكىء عمى
كما تركيا تستند بقاعدتيا المعدنية الذىبية َّ
الوسادة وقد تسرب إلييا عرؽ ظيره  ..تمؾ المحظة كانت شميراف في بيتيا تقمب الصفحة  11في جريدة "
الببلد " لترسي نظراتيا عمى الصفحة  12المتخصصة بػ " مفارقات وأخبار مف العالـ "  ،والمكوجي يتقمب في
جراء تعنيؼ تم ّقاه مف زوجتو أماـ جيرانو مف أصحاب المحبلت عصراً  .تعنيؼ بمثابة تقريع عمى
فراشو ّ
حؽ احتياجات ٍ
استمراره في مينة ال تفي َّ
بيت وأسرة بسبعة أنفار.
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سبارتكوس محرر العبيد
يوـ وراء يوـ انيمؾ يوسؼ في مطالعة مقدمة ابف خمدوف  .وكمما انتيى مف قراءة صفحة قمبيا متشوقاً
لمتابعة ما بعدىا  ..فصوؿ وفصوؿ تناولت أحواؿ أمـ  ،وأخبار دوؿ ؛ انساب واحساب  ،العرب والبربر ،
العرب والعجـ ؛ البناء واليدـ  ،العمراف والفساد ؛ الممالؾ واألوطاف ؛ في التصوؼ وعمـ الكبلـ  .في العموـ
العقمية والعموـ العددية ؛ في عمـ أسرار الحروؼ وعمـ الكيمياء ؛ في عمـ اإللييات وعمـ السحر والطمسمات
دونيا الرجؿ بناء عمى معطيات كانت
..لفت انتباىو وأثار اىتمامو التحميؿ والتمحيص والخروج بأفكار ّ

إف فيو مف الصراحة ما تُعد شجاعة ببل
إف لمرجؿ نظرةً رمادية تجاه العرب َّ ..
حيثياتيا ىي السائدة آنذاؾ " َّ
تحسب مف تقدـ خنجر يقتمو غيم ًة في زمف كاف يعيش فيو العرب أسياد وويؿ لمف
خشية مف رد فعؿ وال
ُّ

ي ِ
أمرت عيناىا عمى األسطر ،
غض ُبيـ " .تش ّكؿ في رأسو ىذا االنطباع  ...ىؿ قرأت شميراف الكتاب بأكممو ؟ َّ
ُ
وتمقَّت الصفحات أنفاسيا ؟  ..ما االنطباع الذي خرجت بو ؟ وىؿ تأثرت فقبمت ما عرضتو فصوؿ الكتاب أـ
دوَنيا َّ
أمة
ليا رؤية مناقضة لعدد منيا ؟  ..أيكوف ابف خمدوف أخطأ في رؤى َّ
ذكرىـ و ّ
فتجنى عمى أناس ورد ُ

شر وحدَّد ؟ .
ليس فييا الكثير مما أ ّ

ومحتوى فيو الكثير مما َّ
اليات األعواـ والقروف
أف الكتاب فيو مف الصعوبة ما لـ يدركو ،
انطباع َّ
بيف
ِ
فندتو تو ُ
ً
وتحرؾ ل ِ
ِ
ش لرؤية شميراف وفتاتيف  ،في
ممكتبة العامة  ..أعاد الكتاب ،
توجو يوسؼ ل
َّ
َّ
قاعة القراءة ُ .د ِى َ

كر ٍ
اس متفرقة  ،يجمسف في قاعة قراءة مخصصة لمنساء  .كانت تطالع كتاباً  ،وفتاة منيمكة في تدويف اسطر
خم َنيا تعد بحثاً فيما الثالثة كانت تقابميا تركف كتاباً جانباً وتطالع مجمة
تنقميا مف ثبلثة كتب أفردتيا أماميا ّ

ود لو رفعت شميراف رأسيا َّ .
آخر ساعة المصرية َّ ..
ود لو امتمؾ الشجاعة وتجاوز النظاـ فدخؿ عمييا يمقي
ويعمِ ُميا بحضوره لمقراءة ورغبتو اليومية في المجيء لمطالعة الصحؼ واستعارة ما يؤثث بيتو المعرفي
التحية ُ

.

َّ
صحؼ
قراء يجمسوف عمى كراس وقد اسندوا مرافقيـ عمى المنضدة الطويمة يطالعوف
َ
اتخذ مكاناً وسطياً بيف ّ

أياـ سابقة ومجبلت دورية محمية وعربية بينما آخروف سحبوا كتباً لمطالعة وقتية داخؿ القاعة الطويمة

السابحة في صمت مييب  .سحب صحيفة ) الرأي العاـ ( كانت قريبة تطاليا يده  .شرع بقراءة افتتاحيتيا
الرئيسية في الصفحة األولى ) ماذا في الميمونة ( سطَّرىا رئيس تحريرىا الشاعر محمد ميدي الجواىري ؛
ويستيجف سمط ًة تمارس كبت الحريات
يديف فييا ممارسات الشرطة في اعتقاؿ نساء متظاىرات في الميمونة
ُ

متعسف ًة ،
وتعمف حرباً سوداء عمى نساء متنورات  ،فتعود أجيزة الشرطة واألمف لزماف عيدىا الممكي قمعي ًة ،
ِّ
أف القادة الجدد نماذج مستنسخة عف قادة العيد المباد.
وتذمرىا  ..يتكرس يقيف َّ
جائرة  .يعود اكتئاب الناس ّ
ُّ
أف العرب إذا
كؼ ابف خمدوف تطرؽ باب ذاكرتو  ،وتعود رؤيتو وانطباعو عف العرب  .يعود فصؿ " في َّ
تغمبوا عمى أوطاف أسرع إلييا الخراب".
عندما انتيى ونيض  .ألقى بعيف زائغة نظرةً عمى غرفة مطالعة النساء فمـ يبصر شميراف  .كاف مكا ُنيا فارغاً
.أدار رأسو في محاولة رؤيتيا تعيد كتاباً طالعتو أو ىي في حركة استعارة كتاب ستحممو معيا لتطالعو في
البيت  .لـ ير غير أميف المكتبة يجمس وراء منضدتو وموظؼ اإلعارة يحمؿ كتباً قُ ِرأت فاستُر ِجعت ليعيدىا
ألماكنيا عمى األرفؼ حسب تسمسميا  .ال يدري أف شميراف المحظة في البيت ؛ فما أف جمس وطالع الصحيفة
األولى حتى نيضت مف مكانيا  ،استعارت كتاباً وخرجت  .لـ تتوقع وجوده في المكتبة وال ىي أبصرتو يطالع
.فمو حدث أحد األمريف لكانت بصحبتو  ،عائديف لمبيت .
خطى خارجاً  .في شارع الكورنيش كانت العيف تبعث بالنظرات بعيداَ عمّيا تبصر شميراف في طريقيا إلى البيت
يمر عمى وج ِيو ساخناً ..
..ساعة الدنو مف الظييرة تتسارع  ،حرارة الشمس تيبط إلى األرض  ،واليواء ُّ
عماؿ البمدية ببدالت العمؿ الزرقاء ومكانسيـ باألذرع الخشبية الطويمة يتولّوف تنظيؼ الشارع  .عامؿ منيمؾ
الغرب مف أوراؽ في الجزرة الوسطية أماـ محطة إنتاج وتوزيع
برفع ما لفضتو أشجار السدر والخروع و َ

الكيرباء ووضعيا في حوض عربة يدوية  ..صبية يسبقيـ ضجيجيـ يتقافزوف وىـ يبصروف الفرات ينده

عمييـ ويبتسـ ليـ عمى مرمى نظر  .ال ييابوف لمظى سيتفاقـ مع مرور الوقت  .أنيـ يصيدوف المذة في
تحاورىـ مع ماء النير  ،ويتساجموف عمى موعد لمتوجو إلى السينما لمشاىدة سبارتكوس محرر العبيد ؛
فييج مخيمتيـ ؛ يحكي كيؼ أف
فاليوـ ىو اليوـ الثاني لمعرض  .باألمس شاىده أحدىـ ذىب صحبة أبيو ّ

سبارتكوس جمع الفقراء والمعدميف وثار عمى مضطيديو  ،وكيؼ ىب المسحوقوف مف المدف واألرياؼ
لبلنضماـ لثورتو حالميف بحرية تنيي ليـ أزمنة العذاب والحرماف وشظؼ العيش  ..تمر عربة بيع نفط أبيض
يجرىا حمار منيؾ يمسؾ بمجامو شاب عشريني فرح بمينة جاءىا منذ أسبوع  ،لذا كاف تكرار ضربو لمعصا
المعدنية عمى ناقوس برونزي صدىء مف عداد الموسيقى المبيجة  .بيجة بزغت في فضاء روحو عندما
تواربت أبواب وخرجت نساء بعباءات سود يحممف عمب التنؾ األبيض يطالبف بممئيا حتى السطح فبل ُيبقي

فراغاً ينقصيا  ..عجوز تمازحو أو ىي تفتخر بمؿء قمبيا "  :النفط راح ايصير ببل فموس في عيد العماؿ
ىازةً االرض وسط ابتسامات
القادـ  .ىذا عيد الزعيـ ؛ عيد الفرح  ،يا ولدي " .؛ وطفقت تترّنـ وتردح ّ
كريـ
وسبلـ  //سر يا ّ
النسوة وكركراتيف  ،وانشراح العامؿ وانيماكو في تعبئة الصفائح المعدنية "  :ديمقراطية َ

لؤلماـ" .

واصؿ سيره  ...مر مف أماـ أستوديو ناصر الجببلوي  .توقَّؼ " ِّ ..
ٍ
زماف دول ٌة ورجا ُؿ " تردد صدى
لكؿ
العبارة في رأسو عندما انصبت نظراتو عمى صورة الزعيـ عبد الكريـ قاسـ مزججة في معرض األستوديو ،
تماماً في اإلطار والمكاف المذيف كانت تشغمو صورة الممؾ فيصؿ الثاني .
صور تأتي  ،وتزوؿ صور..
ٌ
وجوهٌ تمر  ،فتخمِّؼ وجوىاً ..
الزعيـ يبتسـ كأنو يسخر مف كياف ممكي لـ يحسف االستمرار في قيادة دولة أريد ليا أف تكوف قرينة بدوؿ
المصانة ليقوؿ أنا َمف ُيحسف القيادة  .الزعيـ نزؿ إلى المسحوقيف
أوربا ذات النظاـ البرلماني والحرية الفردية ُ

وجمس في مقاىييـ ؛ أكؿ بالصحف الذي يأكموف بو  ،وتناوؿ ما يتناولوه  .الزعيـ لـ يف ّكر
فتجوؿ في أزقتيـ
ّ
َ
بالمقاـ الشخصي بقدر ما ف ّكر بالسيادة الوطنية ؛ لـ يسع لبناء ٍ
مجد يخصو لوحده إنما جيد حثيثاً لبناء وطف
سمِّـ سفينة وكاف عميو
الممؾ ُ
يفتح قمبو لكؿ مواطنيو ّ ..
الممؾ فكاف نزيياً لكف الببلد بحاجة لبناء ؛ َ
أما َ
اإلبحار بيا إلى مرافئ األماف والعيش الرغيد  ،بعيف أب وقمب أـ َّ .
لكنو كاف مغموباً عمى أمره ِمف مستعمريف

نصبوه فاعتبروا ىذا فضبلً عميو ؛ لو ديوف وعميو مستحقات  ..لقد قرأ يوسؼ مما قرأ مف مقدمة ابف خمدوف
َّ
أف اإلنساف إذا ُغمب عمى أمره وصار آلة لغيره تناقص عمرانو وتبلشت مكاسبو ومساعيو وعجز عف
المدافعة عف نفسو  ..يذكر أف الببلد قبؿ تفجر ثورة  14تموز عاشت كأنيا تسير بيد غير يد الممؾ  .يؤخذ
بيا والممؾ غافؿ  ! ..تُدار والممؾ عاجز أو صاغر لما ُيممى عميو  .سيقت الببلد لتتكبَّؿ بمعاىدات وأحبلؼ
ىي في غنى عنيا.

يطيؿ يوسؼ النظر في صورة الزعيـ  ..تتضبب صورة القادمات مف األياـ أماـ عينيو  ..صورة َمف سيحؿ في

وجده  ،ويضـ اآلف ابتسامة
المذىَّب وىو يضـ ابتسامة الممؾ الشاب وقبمو أبوه ّ
المستقبؿ بديبلً داخؿ اإلطار ُ

الزعيـ ؟ !

استدار  ..واصؿ سيره نحو الجسر الخشبي صوب البيت  ..عادت لحظة العتاب مع الحظ ولوـ القدر عمى
عدـ تحقيؽ المراد .
كرسيو حتى تنيض شميراف مف مكانيا ؛ يتقابؿ
كاف يمكف لمسعد الوقوؼ الى جانبو فيجعمو ما أف ينيض مف
ّ
وجياىما  ،ترتسـ ابتسامة مشتركة  ،يتحقَّؽ حمـ اليقظة الذي مر بو  ،فيخرجاف سوياً  .يعبراف الجسر
الخشبي  ،وبدؿ أف يتَّجيا لمبيت تأخذ بيده الى الدرب النازؿ لمشريط الرممي فيتيادياف ؛ وربما يظير ليما ابف
بل ويحادثيما.
خمدوف فع ً
انتبو الى أنو عبر الجسر  ،وسمؾ الدرب المفضي لمبيت  .كاف فرىود المكوجي جالساً عمى كرسي في مقدمة
دكانو  .لـ يكف الرجؿ ينظر إليو بفضوؿ  ،ولـ يكف في الواقع حشرياً  .ألقى يوسؼ عميو التحية فتمقى أحسف
منيا .
في البيت عند التخت الذي يجمس عميو كانت شميراف تجمس إلى جانبو  .تحادثو وتعتذر لعدـ انتباىيا لوجوده
وحمـ اليقظة يزوؿ عندما تُطرؽ باب البيت ويدخؿ أبوه  .أبوه يطمب منو
االعتذار ُيبتر
في المكتبة ؛ لكف
َ
َ
الذىاب لممكتب ومبلزمتو لحيف أدائو صبلة الظير في الجامع القريب.
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عيد وتظاىرة
كانت االستعدادات في محطة سكؾ حديد السماوة جارية نياراً  ..في العصر يجتمع أكثر المنتسبيف في نقابة
العماؿ ؛ يناقشوف برنامج وضعوه لممناسبة وشعارات ُمفترضة ستحمميا الفتات ستجوب الشوارع او ترفع عند

مداخؿ السوؽ والساحات المستديرة والجزر الوسطية  .كانت شقيقة شميراف ضمف كادر سيتقدـ تظاىرة

عمالية لسواعد مفتولة تعمؿ عمى تشغيؿ متقف لقطارات تأتي وتغادر وورشة ضخمة رئيسية لتصميح وادامة
مكائف القطار وحركة عجبلت الفاركونات  .تظاىرة ستجوب شوارع المدينة وتنفض أماـ المركز الحكومي جوار
طت الشعارات ِ .
الجسر لمسنة الثانية مف ثورة تموز  ..أُعدَّت البلفتات  ،و ُخ َّ
وضعت فقرات برنامج االحتفاؿ
أممياً فتستحيؿ أغمب
ونوقشت  .كاف الحماس كبي ارً وشديداً وعظيماً في مناسبة عالمية يحتفؿ فييا العماؿ ّ
تمجد يداً تدير اآللة وتصنع الغد الصناعي المشرؽ لمشعوب  .غد
بمداف العالـ كرنفاالت احتفالية مبيجة ّ

صناعي تستحيؿ فيو األرياؼ والبطاح إلى جناف يزىو فييا الفبلح العامؿ بأرض ولد وترعرع فييا  ،يسمع
تغريد الببلبؿ وثغاء األغناـ وخوار األبقار وىدير التراكتورات  ،وىناؾ في السماء تمر ارتاؿ مف طيور َأوز وبط
وخضيري راحمة صوب مستعمرات مائية سيتناسؿ ويمرح ويتعانؽ ويطرطش بمياه خضراء صافية ثـ يعود

حمبلً بغناء وجذؿ ليبيض ويخمؼ ويعيش حياة اهلل  .غد صناعي في مدف تكبر وتتسع عمى إيقاع اجتماعي
ُم َّ

ُمبيج  .تُ ُّ
شؽ الطرؽ وتعمو األبنية  ،تُنظَّـ األرصفة وتُش ّكؿ الحدائؽ  :نافورات  ،تماثيؿ  ،أرائك  ،سيمفونية

طبيعة في جناف خمد تشيع في أجوائيا موسيقى تحمؿ أرواح المتجوليف أو المطروحيف عمى الحشائش أو
المتكئيف عمى األرائؾ أو عمى جذوع الشجر المزدىي بخضرة أوراقو وبياء ثماره أو المنزويف مف عيوف

الفضولييف المتمصصيف ليتبادلوا القبؿ ويتعاىدوا عمى لقاءات متكررة  ،وسيطُيما الحب النقي وجذوة الروح

المتَّ ِقد.

في البيت أـ شميراف تخاطب ابنتيا "  :أغيدؾ اتبيضيف وجيي بيذي المناسبة ؛ أشموف َبقو  !!" ..تبتسـ
ِ
أميا  ،تعقِّب ضاحكة " ِ :
وجيؾ أبيض أصبلً  ،يا أمي  "..شميراف منشغمة بكتاب "
أنت
البنت وتسعد لكبلـ ِّ
ُبناة العالـ  ".استعارتو مف المكتبة  .صرفت ثبلثة أياـ مستمتعة بمضمونو ومندىشة لمغة ستيفاف زفايج
ٍ
لتناوؿ ُمثير شم َؿ
الثاقبة وخيالو الخصب في رسـ مشاىد خيالية مصاحبة لتواريخ حقيقية  .شميراف مندىشة
بل حفرىا عمى صواف
ميمة في مسار اإلنسانية وأحداثاً توقؼ عندىا التاريخ طوي ً
شخوصاً أحدثوا انعطافات ّ
مسيرتو  .كاف بمزاؾ وستنداؿ الفرنسييف  ،ىولدرف وكبليست االلمانييف  ،ديستوفسكي الروسي  ،ديكنز

االنكميزي يزورنيا في البيت ساعة المطالعة  ..يجمسوف معيا جوار شجرة السدر ويبتسموف بإطراء الىتماميا
بالورد وعشقيا لمقراءة  .تبدي إعجابيا بما أنتجت مواىبيـ وما عرضت  .تتبرعـ عمى شفتييا ورود سرور
جسدوه مف غيوـ الخياؿ عمى أرض تنعـ
وكممات تريد البوح المقروف بشيء مف الحسد عمى خمؽ جميؿ َّ
بالرخاء اإلبداعي  .فتيمس  :يااااااه  ! ..يا أنتـ ! كأنيا ارض الواقع  ...تقطع عمييا األـ المقاء والحوار
باقتراح أف تصاحب أختيا في التظاىرة لدعميا  ،فترد باندفاع بعدما عادت مف جزيرة الخياؿ  :طبعاً  ،طبعاً .
المناسبات الوطنية الحقّة تتطمب االحتفاء واالحتفاؿ بيا طالما تشير لكفاح يقود اإلنساف نحو بناء حياة أرقى
.
تعود الرتقاء زورؽ القراءة  ..تقؼ عند مرفأ ديكنز ؛ تكتشفو غارقاً في الضحؾ مع حركة سكب القمـ جذوتو
عمى الورقة  .يعمميا انو يضحؾ لسموؾ " بمبؿ كوؾ " السميف الممتمىء سارؽ قوت أطفاؿ الممجأ والمتوافؽ
مع موزع الطعاـ عمى الصغار الجائعيف وىـ يتممظوف عمى حساء بائس تسرؽ مواده العضوية منظومة كاممة
تقدمو بالطاسة الفارغة مف موزع
مبؿ فوؽ ذلؾ يعيب عمى أوليفر ّ
وب ُ
مف إدارييف وعامميف وحتى طباخيف َ ،

ِ
الجائع ىذا جريم ًة يجب أالّ تمر دوف حساب وعقاب  ..تضحؾ
الطفؿ
الطعاـ ليطمب سوباً مضافاً فيحسب فع َؿ
ِ
شميراف لمموقؼ تسيؿ في روحيا مرارة مقرونة باأللـ عمى معاناة إنسانية ال حدود ليا  .طفولة تنتيؾ مف
طمع بشري يرتكبونو أناس مدركوف وواعوف " .كيؼ يحدث ىذا  ،أييا الرب ؟ " !تتمتـ.
****
كانت التظاىرة حاشدة والمشاعر عارمة أماـ مبنى السينما  ،بجانب مستوصؼ حماية األطفاؿ  .مكاف ُحدد

ليكوف مثابة االنطبلؽ  .تدخؿ التظاىرة عبر شارع مصيوي وصوالً إلى الفرات  .وعمى امتداد شارع الكورنيش

تقدميا حتى تقؼ عند مبنى الحكومة  .ىناؾ سيشاىدوف عماؿ السكؾ غيرىـ مف عماؿ
تواصؿ التظاىرة
َ

الميف األخرى تقودىـ نقاباتيـ الفرعية قد سبقوىـ ؛ وسيأتي غيرىـ الحقاً  .قد يجدوف الفبلحيف الذيف يؤتى

بيـ مف األرياؼ والقرى والمجاورة محتشديف ينشدوف ىوساتيـ واشعارىـ وىـ يتقافزوف برقصاتيـ الريفية
المعيودة  ...فرؽ كشافة المدارس االبتدائية  ،بنيف وبنات  ،عمى إيقاع الطبوؿ ونفير األبواؽ تضرب بإيقاع
منغـ عمى أرضية الشوارع التي ُرشت منذ الصباح بسيارات البمدية  .شباب قادىـ الحماس وقد زودوا بأعبلـ

يموحوف بيا خفّاقة فوؽ رؤوس المارة المتخذيف مف األرصفة مياديف لمفرجة.
عراقية ّ

ِ
ىتاؼ " عماؿ السكؾ فدوة البف قاسـ "  ،يرتفع ويعمو مف حناجر مستنفَرة وأعناؽ م ِ
بحماسة
حتقنة ُ .محتقنة
ُ
ُ
صوت مائدة نزىت يصدح بأنشودة " أنا العراؽ  " ..ناصر الجببلوي
فيتصرؼ بانفعاؿ ..
َمف يؤ ِمف بصدؽ
َّ
ُ

يصور بكاميرة " زينث " اشتراىا لمتو واستخدـ بنجاح حركة الزوـ في تقريب وابعاد ما يراه يصنع لقطة مميزة
في صور سابقة  .يمتقط األكؼ تصفؽ بتوافؽ  ،األفواه الفاغرة ُمطمقة ىتافات تعمو في فضاء الشوارع

المشرعة عمى أىمية المناسبة  ،البلفتات المحممة بشعارات وطنية وأخرى تحيي الزعيـ قائد الثورة  ،ابف

تيزىا بتناغـ مع صدى التصفيؽ  ..قفزات ورقصات َمف يتقدـ
الشعب البار  .األعبلـ العراقية تخفؽ بأكؼ ّ

التظاىرة تبعث عمى الزىو  ..لـ تكف شقيقة شميراف وحدىا  .كانت شميراف إلى جانبيا  .ترى في المناسبة
ويكرـ اليد العاممة  .شعار ) يا عماؿ العالـ اتحدوا ( يرتفع بقمـ ماركس وينطمؽ
احتفاالً إنسانياً ِّ
يمجد العمؿ ّ

بحنجرة لينيف  .خط نسخ أحمر عمى الفتات مف القماش األبيض  .منجؿ ومطرقة تتعانؽ في لحظة تاريخية
شر بأممية ينتفي فييا
تمطَّت فعبرت العقود مف السنيف  ،وانطمقت تعبر الجغرافية األوربية لقارات العالـ تب ّ

بمد غيمي ناصع تحمَّؽ في فضاء ُمبير وضاحؾ
العسؼ ويموت الجور  .فقط الفرح والبيجة َحمامات بيضاء ٍّ

احتفاء بعرس يرفؿ العامؿ والفبلح عمى خميمة سروره األبدي ويتصافحا في وثاؽ تاريخي
؛ تصفؽ األجنحة
ً

يصنع الغد المشرؽ لئلنسانية جمعاء  ...المشاركوف المثقفوف مف كوادر الحزب الشيوعي يترنموف في
ىبوا ضحايا االضطياد  ،ضحايا جوع االضطرار.
دواخميـ بالنشيد األممي متذكريف كومونة باريس الياتفة ّ :

ناصر الجببلوي استعد ليذه المناسبة  .وضع فيمماً بست وثبلثيف صورة  .وقبؿ يوـ استطمع أماكف ستخترقيا
التظاىرة  ،يحسبيا ستراتيجية  .أماكف سيعتمييا ليمتقط ما يؤرخ لممدينة مناسبة يشترؾ فييا كؿ ذي وعي
بأىمية العامؿ في بناء األوطاف.
وتحيي العامؿ ؛
مجد العمؿ
ضحى اليوـ األوؿ مف مايس كراديس التظاىرة متواصمة تمر ببلفتات وشعارات تُ ِّ
ّ
شر ٍ
بغد جميؿ  ..األرصفة تزدحـ بالمشاىديف المتطمعيف بشوؽ لكرنفاؿ كانت فيو
تحيي الزعيـ األوحد وتب ّ
ّ
لماعة بأطواؿ كاممة برتقالية ووردية وبيضاء وسمائية مشدودة لرؤوس
األعبلـ تخفؽ وشرائط مف أقمشة ّ

األعمدة الكيربائية أو ممدودة عمى جدراف البيوت  ..رتؿ سيارات متفاوتة األحجاـ ُزِّينت بنديؼ قطف حمؿ
مختمؼ األلواف تحمؿ صور الزعيـ ونماذج صور لعماؿ يرتدوف البدالت الزرقاء مف جنسيات دولية متفاوتة
رغـ أف العماؿ ذوي الطاقيات المنقوش عمييا النجمة الخماسية لجميوريات االتحاد السوفيتي تزيد صورىـ

عمى الصور األخرى  ..ناصر الجببلوي يرى في التظاىرة العمالية لنقابة السكؾ نموذج لمسيرة عمالية راقية ..
يتقدَّـ التظاىرة صؼ مف رؤساء العماؿ وقد شبكوا األيدي ورفعوىا تحية لمجميور مثمما أرادوىا شيفرة ىاتفة
بوحدة الطبقة العاممة .

تقصدتا الظيور بمبلبس
مع األكؼ المتشابكة شميراف تشارؾ أختيا االحتفاؿ في الصؼ األوؿ  .الشقيقتاف َّ
متشابية كتعبير عف ازدىاء في مدينة تحتاج الى الكثير كي تزيؿ عف وجييا بثور الخموؿ وعمّة اليمود ..
مرة  ،يخرج مف جيبو غصف ينتيي
َّ
ظيرتا
كأنيف توأماف  ،كؿ واحدة ترتدي  :قميص أبيض ُيمبس ألوؿ ّ

بوردة جوري قطفتيما شاميراف مف أصص زىورىا ؛ تنورة زرقاء داكنة تتماىى ولوف بدلة العمؿ ؛ حذاء أسود
بكعب ٍ
عاؿ ابتاعتو مف معرض الماسة لؤلحذية النسائية في شارع النير بالعاصمة  ،بناء عمى اتصاؿ ىاتفي
بكـ ىائؿ مف الحفاوة َ . ...مشيد حرص ناصر
مف شقيقتيا وىي تذ ّكرىا بالمناسبة وضرورة االستعداد ليا ٍّ

الجببلوي عمى عدـ تركو مع أنو التقط أكثر مف صورة لتظاىرة نسائية  .آخرىا التي جرت قبؿ أسابيع ،

تظاىرة قادتيا بنت المؤمف  ،المرأة الشيوعية التي حضرت قبؿ أكثر مف عاـ ميرجاناً لمشبيبة العالمية في
موسكو  .جوؽ نسائي انتيز ىكذا مناسبة إلعبلف رغبة التخمّص مف أسار الييمنة الذكورية واعبلف مساواة
المرأة مع الرجؿ في واجباتو وحقوقو ومرافقتو يداً بيد في مسيرتو ونضالو  ،جمع نسوي يرفؿ عمى ثرى
المطالبة بازدىاء وكبرياء بكسر قيود األعراؼ الجممودية المقيتة وجعؿ ىذه المسيرة باباً لبلمساؾ بصولجاف
اإلنسانية القافزة عمى لظى نظـ بائدة غير متجانسة مع ديالكتيؾ الحياة وايقاعيا الناحي صوب قارات النور .
ِ
بمممكة الذكورة واالستحواذ
يفجر في دواخميف البارود الكامف منذ قروف ليطيح
نساء لـ يصدِّقف حضور َمف ّ
حس َّف التعامؿ معيا وي ِ
عمى مقدراتيف  .لـ يساورىف أدنى شؾ في أنيا فرصة تاريخية إف لـ ي ِ
ستفدف مف
َ
ُ

نيف اليوـ وعمى مرأى ومسمع مف السمطات وطواطـ
سيغتالف الحاضر ويخسرف المستقبؿ  .إ َّ
َّ
حضورىا اآلني
تمنحيف
َّ
بسف قوانيف أكثر انفتاحاً عمى النور واطبلؽ حريات
الجثوـ عمى تطمعاتيف ييتفف وييتفف  ،مطالبات ِّ
حرية اإلفصاح عف رأييف ببل خشية وال ارتياب  ،يجب اإلطبلؿ مف شرفة الحضارة وقراءة تجارب اآلخريف ،
يجب منح المرأة ثق ًة في الحياة والسير مع الرجؿ في مضمار البناء وصنع الغد المشرؽ  ،فػ " المرأة عماد
أمكـ وأختكـ وزوجتكـ وابنتكـ  ..المرأة
األسرة " كانت بنت المؤمف تردد في أيَّما محفؿ تتواجد فيو "  ..المرأة ُّ
أنتـ  ..نعـ المرأة أنتـ " تقوؿ مخاطبة حشد المتظاىريف  ،ومف ورائيا تصطؼ النسوة بوجوه تعج بال ِبشر
المعبر والشجاع ؛ يمثميف خير تمثيؿ ..
وعيوف تزدىي بألؽ بيجة غامرة َّ .
إنيف يجدف في المتحدثة الصوت ُ
صفَّقف بتواصؿ عندما رفعت صوتَيا لمرتبة اليتاؼ  :نريد تحقيؽ العدالة االجتماعية  ،نطالب بتفعيؿ مبدأ
تكافؤ الفرص.
يدفع ناصر الجببلوي بجسده إلى الوراء كي تستوعب عدسة الكامي ار نسبة أكبر وأوسع مف الحشد المتظاىر
والبلفتات المرفوعة  .بنت المؤمف في الوسط رافعة يدىا متوائمة مع ىتافيا  ..ناصر الجببلوي التقط بعينو
أف
يوسؼ مع الجميور المنتصب عمى الرصيؼ يصيخ السمع لما تقولو المرأة بخطابيا  ..لـ يدر بخمده َّ

اف عف االنخراط بالتظاىرة حتى
شميراف مع شقيقتيا يتقدماف تظاىرة عماؿ السكؾ  .فمو رآىف أو عرؼ لف يتو َ

تخصو كطالب يفترض بو االحتفاؿ مع المتظاىريف الطمبة  ...ومثمما خسر لقاء شميراف في
ولو كانت ال
ّ

المكتبة خسر مشاىدتيا في التظاىرة  .إذ ترؾ المكاف مكتفياً بما شاىد وخطا داخؿ السوؽ المسقوؼ يبغي

شراء دفتر قرر تضمينو عنوانات ٍ
كتب يقرأىا  ،ورأياً شخصياً يخص الفحوى والمضموف لكؿ كتاب يطالعو ..
انو يسعى لتطبيؽ فكرة قرأىا في كتاب ال يتذكر اسمو ومؤلفو مف أف القارىء الجيد ىو الذي يمـ بالجوانب
الميمة في كتاب ينتيي مف قراءتو ويترؾ رؤيتو مدونة عمى ورؽ بمثابة كتيب مؤلَّؼ.
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بائعة القيمر
وىو يقفؿ عائداً مف تصوير مكاف ارتكاب جريمة قتؿ سمطاف شاىر ويمتقط ما يراه كافياً لفت انتباه ناصر
الجببلوي جموس بائعات القيمر عمى الرصيؼ  .أماميف صواني األلمنيوـ تحوي طبقات مف القشطة الثمجية
الدسـ  .كانت وجوىيف تشحب مف ىوؿ الجريمة وحركة
الناصعة وقد غطست مبلعؽ البيع في الحميب الثخيف ِّ
الناس ولغطيـ المبيـ وتصوراتيـ عف فعؿ منكر ال يمكف ارتكابو إال بيد قاتؿ ال رحمة في قمبو  ..األكثر
شحوباً كانت الجالسة عمى مبعدة منيف  .شابة تتعدى الثبلثيف  ،تمؼ رأسيا بعصابة سوداء فيظير وجييا
دائرياً ؛ حضرت مع الفجر حضور اعتادت عميو منذ ما يزيد عمى أسبوعيف عندما اقترح عمييا جوؽ عماؿ
ِّ
المبكر ليبتاعوا منيا فطو ارً ثـ تحمميـ سيارة بيؾ أب إلى ميداف العمؿ  ..يتناولوف الفطور عمى
الحضور
أرضية الرصيؼ مع شاي يقدمو ليـ عامؿ يتخذ مف جدار التوراة الييودي مكاناً اسند فيو كشؾ صغير .
الفتاة اليوـ أكثر ارتياباً مف رفيقاتيا البائعات  ..وىي حائرة ِ ،
مكتئبة  ،قمقة  .لـ تر أحداً منذ حضورىا فجراً
عماؿ يحثّوف الخطى إلى
لممكاف يدنو مف بيت حاج سمطاف شاىر  ،فكيؼ حدثت الجريمة  ..لـ تشاىد غير ّ

أعماليـ وشراد ىديب ابف قريتيا البعيدة يسير مع المقاوؿ شتيوي الياور الذي كثي ار ما اشترى منيا القيمر ببل
مساومة عمى السعر أو الوزف  ،واعتاد ترؾ بقايا العممة الصغيرة  .ما الذي جمب شراد ىديب قاتؿ خالو عمى
ماء ساقية سمبيا مف حصة أرض الخاؿ ليخطو مع شتيوي ؟ !
شاىدتيما يسيراف باتجاه الحديقة المستديرة  .ظنتيما سينعطفاف يميناً إلى شارع التجنيد إال انيما اتخذا
االتجاه المعاكس فدخبل الشارع المفضي لمركز شرطة الخ ّناؽ .

فعبلً  ،استدار االثناف باتجاه مركز شرطة الخناؽ  ..كاف يسيراف صامتيف  .خمّفا وراءىما متوسطة السماوة
وروضة األطفاؿ فصا ار عند الباب الواسع العريض لمبنى مركز الشرطة  ..تكمـ شتيوي الياور بضع كممات
سمعيا شراد وتمتـ بكممة أو كممتيف  ،ثـ انفصبل  ..واصؿ شراد ىديب طريقو باتجاه شارع النير جوار نادي

الموظفيف بحديقتو الوارفة الشجر بينما استدار شراد الياور داخبلً مركز الشرطة  .ىناؾ تكمـ مع الشرطي
فتحرؾ إلى فناء المركز واتجو إلى غرفة
الحارس المنتصب عند بوابة المركز  .الشرطي أومأ برأسو إلى الداخؿ ّ
مأمور المركز.

****
كبة برغؿ مع
في طريؽ عودتو إلى البيت شاىد ناصر الجببلوي حبيب يدخؿ مطعـ أحمد لتناوؿ طعاـ الفطورّ ،
ٍ
فضاء المطعـ  .أراد المحاؽ بو لك ّنو تراجع  .لـ
بسوب ساخف وبيارات تشيع رائحتُيا الفاغمة في
مشبع
خبز ّ
َ
يشأ إرباكو بخبر الجريمة ولوف الدـ ما قد يتسبب في تعكير مزاجو واثارة غثيانو وحرمانو مف تناوؿ الفطور
...ترؾ األمر لساعة  .ليسمع الخبر مف غيره  .سينتشر الخبر سريعاً  ،ومعو تأخذ الشائعات مدى أوسع
ويفعؿ خياؿ المتحدثيف فعمو في تصوير الجريمة ومبرراتيا  ،ومآليا

.
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حبيب يصعؽ لمخبر
لسماعة الياتؼ يرفعيا ويتصؿ بعامؿ البدالة يطمب منو
غب وقت قصير  ،وحالما رفع حبيب كبنؾ دكانو توجو ّ

ربطو ببيتنا.

–ألو ؛ أسمعت بخبر مقتؿ والد يوسؼ ؟
-

استرسمت  :صرخة الرعب
أف عدناف نقؿ لي الخبر  ،و
قمت بشيء مف الجزع  ...أخبرتو َّ
ُ
نعـ ُ ..

-

يقاؿ أوقفوا يوسؼ لمتحقيؽ.

-

أوقفوه أـ طمبوه لمشيادة ؟

-

ال  ،أوقفوه  .جعموه ضمف َمف ُيشؾ بيـ.

ىذا يعني أنيـ عاجزوف عف اكتشاؼ المجرـ الحقيقي.

-

ال أدري  ..أخشى عميو.

تألمت كثيراً .
عبرت الفرات وأيقظتني .
ُ

الفصل الثاني

السينما
سحر الصورة وتأجيج المخيمة
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عمؿ المخيمة
تعدى
لـ تقتصر حرفة ناصر الجببلوي عمى التصوير الفوتوغرافي الذي ابتدأ ىواية وولع وانتيى إلى حرفة َّإنما ّ
ذلؾ الى السينما ؛ العالـ الذي جمع سحر الصورة وتأجيج المخيمة كما يصرح دائماً بعدما ىاـ بيذا الفف
الجميؿ كييامو بالصورة الفوتغرافية .
لو الحؽ في ذلؾ

.

فالسينما شكمت مفترقاً ىائبلً في عمؿ المخيمة ودخمت حياة البشرية لتحقؽ حمماً ىو سيؿ مف أمنيات تترى ..

تستعذبيما
يحوؿ الخياؿ إلى صورة  ،والسرد المسموع إلى حياة ُمعاشة فيصنع متع ًة ولذاذة
ذلؾ الحمـ الذي ِّ
ُ
فيوج ُييا صوب
الذائقة مثمما يخمؽ ثقافة تتغمغؿ في الذات البسيطة البيضاء التي بحاجة إلى َمف يمؤلىا
ِّ

شواطئ المعرفة لتنيؿ منيا  ...ولدت السينما فنقمت اإلنساف إلى ثقافة الصورة المتحركة التي قدمت لو حياة
عرفتو
أمـ  ،ومشاعر شعوب  ،وتدوينات أفراد فدخؿ عوالـ جديدة كانت مف ِعداد الخياؿ ومصافي األمنية َّ ..
عمى قارات ومحيطات  ،جزر وغابات  ،مرافىء وأرخبيبلت  ،سفف تبحر وأخرى تموح رؤوس صوارييا في االفؽ
 ،موانىء تجري فييا مطاردات ويحدث فييا قتؿ  .ميناء ُيسحب فيو أدموف دانتيس إثر وشاية مفبركة سجيناً

ُليرمى في سجف قصر " أيؼ " الرىيب  ،ويعود لمميناء نفسو باسـ " الكونت دي مونت كريستو "  ،رجؿ
طؽ ؛ وميناء ينطمؽ منو
ممف تآمروا عميو وسببوا لو ىواف لـ ُي َ
ىمو االنتقاـ َّ
باذخ الثراء  ،ثاقب الذكاء كؿ ّ
بسفينة تحمؿ البحار النجار " التياري " ورفاقو في رحبلت تجارية وىـ يموحوف لجزيرة غرناسي توديعاً ،

عرفتو عمى
ومخ ارً في عباب المحيط اليادىء َّ ..
وييبطوف في بحر المانش  ،دخوالً إلى المحيط االطمسي َ

مدف بأبنية حجرية وأناس يرتدوف أقمشة قطنية يقولوف عمييـ نببلء يجمسوف فيتحاوروف ثـ يصدر قائدىـ

الذي يطمقوف عميو القيصر أم ارً فتبدأ الحروب ىمجية  ،وحشية  ،طاحنة  :رماح تقذؼ  ،وسيوؼ تتبارز ،
صيحات تعمف النصر برايات ترتفع إلى أعمى مرفرفة في الفضاء  ،آىات تنطمؽ مف ىنا وىناؾ تعمف موتاً
متحققاً  ..أدخمتو مدناً كبيرة بأبنية ليا طوابؽ متعددة تبير الناظر يقاؿ عنيا عمارات وناطحات سحاب
وشوارع عريضة وعربات حديثة طويمة ببل سقؼ  ،ييفيؼ فييا شعر الشق اروات البلتي يقدنيا  ..أرتو قرى

صغيرة تتبعثر في روابي خضراء وسط زروع وماء أو صح اروات ليس فييا غير اليجير والصفير والمفح

..

أطمعتو عمى دسائس ومكائد  ،صراعات وحروب  ،حب واحتراقات  ،لقاءات وافتراقات ؛ ثـ قالت لو سترى ..
وترى  ..وترى.
في البدء جاءت كأي شيء جديد يتمكأ  :حركة أفراد بسرعة تثير الكوميديا ؛ صامتة ببل حوار وال مؤثرات
صوتية  ،ومع ذلؾ كانت انتقالة نوعية ؛ ثورة عممية ىائمة وميولة تعدت وتجاوزت ثورة الصورة الثابتة .
خمَّفت الفوتوغراؼ وراءىا  ،بؿ صار الفونوغراؼ تابعاً يوظَّؼ لئلشيار والدعاية بييئة ممصقات  ،وجاءت
بالفيمـ المتحرؾ يتفاعؿ مع الضوء الوىاج سقوطاً عمى جدار منبسط يأخذ الموف األبيض مساحة لبلستقباؿ .
جاءت السينما ليتمقفيا األغنياء الميسوروف مادياً ليشاىدوا أنفسيـ في فيمـ يتحرؾ عمى بكرة معدنية
وبمساعدة ضوء وىاج  .تسقط أجساميـ المتحركة عمى شاشة  ،وسط عتمة إجبارية تسود الفضاء بغية
مجيء حركة الشخوص في أبيى صورة وانصع مشيد.
وألنيا فف ينمو وينيض يافعاً ومؤث ارً مف مممكة أحاسيس إبداع يتوىج لينشر عبقو وشذاه في فضاء الرغبة ،

في التحميؽ واالكتشاؼ  ،في التفاعؿ والتماىي فقد خرجت مف أسار فكرة أف تبقى بيد األغنياء فوظِّفت فنياً ؛
ما أفشى سر نجاحيا وانتشارىا السريع والواسع  ،سارق ًة مف المسرح فف الحركة واألداء ومف األدب سرده
وحكاياتو  ،فاردةً ذراعييا لمواىب فنية تحتدـ اعماقيـ بحمى الخمؽ .
ثمة عيف ترصد  ،وتدقؽ  ،وتعمؿ لحسابات النفع المادي  ..تمؾ كانت عيف االقتصاد الذي سرعاف ما وظؼ
ويسقط
الماؿ مف أجؿ تحقيؽ ربح ال سعة لو يجيء بو ىذا االختراع الخرافي  ،فأنشئت الدور وأثثت بما ُيغري ُ

في يـ الغواية والسحر  ،مستقطب ًة الطاقات الفنية لممثميف اندفعوا بدافع حب الفف واليواية أوال ثـ فرش

الدروب أماميـ بورود إغراءات مادية ومعنوية تكافئ جيدىـ المبذوؿ وطاقاتيـ اإلبداعية المتميزة  .ما لبثت
أف استُ ِ
ٍ
دور العرض ولممثميف مثموا  ،فأتقنوا  ،فأجادوا  ،فبرعوا  ،فحؽ أف
حدثت جو ُ
ائز تُمنح ألفبلـ استقطبتيا ُ

ينالوا استحقاؽ الفوز والتكريـ في ميرجانات كرنفالية مبيجة تتخمميا عروض فنية راقصة ومقاطع ألفبلـ
دخمت حمبة المنافسة عمى نيؿ الجوائز .

()2

سينما عبد االلو  ..سينما الشعب
دخمت السينما العراؽ مبتدأ القرف العشريف كمممح ترفييي  ،ثقافي تو ّخى جالبوه نفعاً اقتصادياً يتوازى وحقيقة
ُّ
يطؿ منيا العراقي لمتعرؼ عمى تفاصيؿ دنيا غائبة أو مغيَّبة عنو.
متعة يخمقيا لمناس وسعة نافذة

حكـ عثماني داـ قروناً وفتح عينيا
وفي السماوة التي كانت تعيش جيبلً مطبقاً وتخمّفاً رماه في وجييا ٌ
س صناعات حديثة متقنة وتجارة عابرة لمقارات وجاء
استعمار بريطاني كاف يمثؿ آنذاؾ وجياً حضارياً َّ
كر َ

المتنور مع شريؾ لو  ،مشروع
حضوره ليفتح آفاقاً واسعة لمتواصؿ مع العالـ نفّذ عبد الستار اإلمامي  ،الرجؿ
ّ
بناء سينما اعتماداً عمى ما رآه في بغداد مف رغبة الناس في الرفاىية  ،وشعور بتحقيؽ كسب اقتصادي ؛

فاختار مكاناً عمى مساحة  1800متر مربع سينما شتوية وأخرى صيفية تجاورىا  .افتتحيا في العاـ 1948
بواجية واحدة ومدخؿ واحد حممت اسـ " سينما عبد االلو " ثـ ُب ِّدلَت إلى " سينما الشعب " بمجيء الجميورية

بعد عشرة أعواـ  .جاء بناء السينما الشتوية وفؽ اليندسة والمواصفات المعموؿ بيا لسينما عصرية .
فضمت أربعمائة كرسي أرضي  ،وخمفيما تقاطعات " لوج "  ،في كؿ تقاطع وضعت أربعة كراسي لمذيف

يفضموف الجموس منعزليف عف المشاىديف اآلخريف  .وىناؾ طابؽ ثاف لمعائبلت يضـ مائة كرسي  ...واحتمت
السينما الصيفية مساحة مستطيمة مكشوفة نحو السماء  .أرضيا ترابية يتوزع عمييا عشروف صفاً مف
التخوت الخشبية المعرضة لمشمس والغبار واألمطار في الشتاء ما جعميا غب األعواـ المتتالية ببل انتظاـ
وجعؿ أرضيا تعج بقشور المكسرات مف البزر األحمر واألبيض والفستؽ األخضر وأغمفة السجائر الفارغة :
ِ
الميربة  ...وفي الخمؼ كاف
غازي ولوكس وتركي والمختار  ،وسجائر الروثمف و الكريفف وال َكمؿ والدنيؿ ُ
الموج المخصص لمعائبلت  .لـ يشاىد الذي يدخؿ السينما ويمتفت إّال عائبلت الموظفيف الغرباء وعائبلت

اإلمامييف القريبة اجتماعياً مف شريحة الموظفيف  .ولـ يحدث أف دخمت عائمة مف عائبلت السماوة تشغؿ

ٍ
وتزمت مفروض  ،وخشية مف نقد سمبي يأخذ باعاً عمى ألسنة مف ال
كرسياً أو لوجاً بفعؿ تحفظ كاف شائعاً ،
النير.
يروؽ ليـ ىذا المنبت الحضاري ّ
كاف مدخؿ السينما مربعاً يغمؽ ويفتح بباب مف الحديد المشبؾ السبليد  .تواجينا عندما نقؼ في وسطو باب
الدخوؿ الى رواؽ مستطيؿ يقع عمى يساره بعد كؿ خمسة أمتار باب لمدخوؿ إلى القاعة الشتوية المغمقة .
وبعدىا بخمسة أمتار أخرى باب آخر ثـ يعقبيما في نياية المدخؿ سمـ يرتقي بالرواد إلى الطابؽ الثاني
المخصص لمعائبلت ثـ صعوداً توجد غرفة تشغيؿ ماكينة العرض التي تبث ضوءىا لتسقطو عمى الشاشة
البيضاء  ..وعمى يميف الفناء باب تأخذ بالرواد مف العائبلت إلى الموج في حيف يوجد ٍ
باب ٍ
ثاف بعد خمسة
أمتار وثالث بنفس المسافة تؤدياف إلى فناء السينما الصيفية .
عمى يميف مدخؿ السينما باب وضعت عمى جانبيا قطعة خشب مف الصاج البلمع كتب عمييا بخط الرقعة "
اإلدارة "  ،وعمى يساره باب تقابؿ باب اإلدارة وعمى جانب منيا ثمة فتحة مربعة وضعت فوقيا قطعة مماثمة
مف الصاج كتب عمييا " بيع التذاكر " .عمى الجدراف ألصقت إعبلنات تشير إلى أفبلـ عربية وأجنبية .
ممصقات ممونة ألفبلـ سبؽ عرضيا تمفت انتباه المشاىد وتحفزه عمى رغبة الدخوؿ لمشاىدة فيمـ اليوـ ،
وممصقات ألفبلـ أخرى ستعرض في االياـ البلحقة.

()3

األفبلـ قاموس المتعة
الدخوؿ إلى السينما يعني الدخوؿ إلى جنة األحبلـ أو دعوة إلى قاموس حياة يزودؾ بما تتمنى وما تحتاج مف
مفردات التعرؼ عمى الدنيا بكؿ تفاصيميا  ،الظاىرة والدفينة.
جسد االنتقاؿ مف ضفة رتابة تكدِّس جيبلً كاتماً وعتمة تكاد ال تنتيي إلى ضفة
حضور السينما إلى السماوة
َّ
وىاج يضيء درباً يمنح بيجة ببل حدود  ،وييب متعة ببل قيود  ..نور ييبؾ صولجاف السير في طريؽ
نور ّ
الشعور بأف األحبلـ ال تقتصر عمى المسافة القريبة مف رموشؾ بؿ الدنيا البعيدة عف تصورؾ.
جاءت األفبلـ  ،عربية وأجنبية  ،فاتحة عالماً جميبلً تيافتت عميو جموع الغارقيف في أنفاؽ الحرماف ،
الت ّواقيف لموصوؿ مشاىدةً إلى آفاؽ الحياة في العوالـ األخرى  .طبيعة متفاوتة وحياة اجتماعية متنوعة ..

جسدة حركياً تعيش مع
يؤدوف أدوا ارً ُمتقنة فينالوف اعجاب المشاىديف  ..قصص وحكايات ُم َّ
ممثموف وممثبلت ّ

األسرة أو دموع تتقاطر
شخوصيا بينائيـ وسرورىـ  ،بعذاباتيـ وحرمانيـ  ..أحبلـ تحمّؽ كالفراشات فوؽ
ّ
ِّ
سرة تصنع
تتأسى عمى نفس تتعذب مثمما تغضب عمى
كالندى عمى الوسائد .
ّ
ّ
متجبر ُيعذب  ..كوميديا ُم ّ
الضحؾ داخؿ النفوس ودراما أليمة تُنتح حزناً ُيمظي األرواح ٍ ..
تداف وابتعاد ؛ لقاء وىجر  ،تواد وعتاب ،
اعتذار وزعؿ  ،توؽ وجفاء.

األمزجة تتنوع  ،واألذواؽ تتفاوت  ،لكف السينما واحدة.
الفيمـ العربي لو حصة األسد عند الفتية بينما الكبار يييموف عندما تطؿ عمييـ اشيارات الفيمـ االجنبي ..
الممثموف العرب شغموا الفتية كثيراً بينما الكبار سقطوا أسرى الممثميف األجانب  ..الفتية يغرموف بكؿ ما

ضح ُكيـ  ،ويقمّدوف ما ي ِ
ي ِ
سقطُيـ في ِشباؾ المتعة السيمة .
ُ
ُ

بل  .دخمنا لمشاىدة
رض عمى شاشة السينما بكادريف تمثيمييف في زمنيف متباعديف قمي ً
فيمـ عنترة وعبمة ُع َ
االثنيف  .الفيمـ األوؿ مثَّمو سراج منير وكوكا ؛ والمرة الثانية كاف بطمو فريد شوقي وكوكا أيضاً  .ووفؽ

الحدس والمقارنة و ِجدنا أداء سراج منير يفوؽ روعة أداء فريد شوقي لِما امتاز بو مف قواـ فارع فيو مف

ضخامة وتقاسيـ وجو ما يتوافقاف في المخيمة وصورة عنترة الشجاع والفارس الذي ال ُيياب في حيف بدا فريد
شوقي متكمِّفاً بذراعيف مجنحيف وحركات ال تمثؿ عزـ عنترة وانفعاالتو واقدامو عمى السواء  ،غير أف حركات
وشجعيـ عمى متابعتو
ميز الفيمـ الثاني  .أثار انتباه الفتية مف الرواد
ّ
وأداء شيبوب معو في التمثيؿ ىو ما ما ّ
لما كاف يؤديو مف حركات بيموانية ودور كوميدي مع ِشعر بسيط يتوافؽ وذائقتيـ  .شعر صاروا يحفظونو
ويرددونو في الشوارع واألزقة بأداء تمثيمي بفعؿ تكرار مشاىدتيـ لو  ،بما فيو مف ضحؾ وبيموانيات  .وباتوا

حالما يأتي دوره في الفيمـ يروحوف يمؤلوف صالة السينما صخباً مردديف قوؿ شيبوب في مخاطبتو لمحبيبة
المفترضة:
ِ
انت تقمعيمي عيف

وآنا اقمعمؾ عيف

ونعيش عوراف اثنيف.

إسماعيؿ ياسيف أيضاً استقطب ذائقتيـ بأسموبو الخاص في العرض الكوميدي فشيدوا أفبلمو " في الجيش "
 ،و "في الطيراف "  ،و "في البحرية "  ،و "بحبوح أفندي "يشاركو فييا عبد السبلـ النابمسي ورياض القصبجي
وثمة مف الوجوه الكوميدية.
أحدث ذلؾ الفيمـ وقعاً مؤث ارً في نفوس
ُعرض فيمـ سبارتكوس وبطمو النجـ األمريكي " كيرؾ دوغبلس " .
َ

الجميع  ،صغاراً والكبار  .ظمت آثاره تتفاعؿ مع فشؿ ثورتو في تحرير العبيد واعدامو دوف تحقيؽ حممو

الكبير في تحريرىـ واعادة نصاب حؽ المسحوقيف مف الجياع والمحروميف  ..وليس بعيداً عف الذاكرة " طرزاف
"المخموؽ البشري الذي نما وترعرع مع الحيوانات في الغابة  ،وصار يتعامؿ معيا ويعيش دفاعاً عنيا حيف
يجيء َمف يصطادىا أو يقتميا .وال يمكف نسياف " شيتا " القردة الشمبانزي األثيرة إلى نفسو  ،المصاحبو لو

في عيشو وتحركاتو .

الوسترف..
َ
أفبلـ " الوسترف "كاف ليا عظيـ الوقع في النفوس  .فبلفتة عرض الفيمـ حيف تشير إلى ىكذا نوع مف األفبلـ
تُزؼ البشرى لؤلصدقاء بإ َّف فيمـ اليوـ فيمـ" عصابجي " ..أفبلـ ازدىرت أواخر الخمسينات وأوائؿ الستينات
بطراز الوسترف حيث ممبس المجتمع األمريكي في القرف التاسع عشر وما قبمو  :قميص وبنطموف وحذاء
جمدي" بمؤخرة حديدية مستديرة ومسننة "؛ وعمى الرأس قبعة جمدية دائرية عريضة وحوؿ الخصر حزاـ
يتدلى مف جانبو األيمف مسدس " ريفولفر " ويسميو الفتية " أبو البكرة " ؛ وعمى ظير الحزاـ تتراصؼ
االطبلقات ذىبية المعة  ..وعادة ما تجري أحداث الفيمـ في قرى نائية وفضاء صحراوي منعزؿ  .وكثي ارً ما
كانت االحداث تتفاقـ جراء عممية قتؿ يتبعيا ثأر وانتقاـ ببل رحمة  ،أو تصارع قوى فييا الشر في البدء
متسيد وجاثـ بوسائمو البشرية المتجممدة قموبيا مع خير يتحرؾ رويداً رويدا بذكاء وانتباه وقوة داخمية تواجو
الشر وأدواتو ببل تقيقر أو نكوص  .وفي الختاـ تندحر قوى الشر وتؤوؿ إلى خيبة فضيعة وسط ارتياح
الجميور المتابع الذي مؤكداً يقؼ مع البطؿ " رمز الخير " فتراه ُيطمؽ التصفيؽ والصرخات المبتيجة

مؤيدةً ِ
وفرحة.
باالنتصار في فضاء السينما ّ

سفف وقرصنة
القراصنة الجبابرة الدمويوف وقطاع الطرؽ البحرية كاف ليـ حص ًة في السينما .موجة االنقضاض عمى السفف
الكبيرة لمصادرة حموالتيا واالستيبلء عمى ثرواتيا وانتزاع مممتكات ركابيا يستفز ذائقة المشاىد وىو يطالع :

ماؿ وذىب وآللىء ومجوىرات وتجارة منقولة تشمؿ السجاد والطنافس والعاج والبيارات اليندية والممح  .موجة
محمميف بالعبيد والنساء والماؿ
مياجمة الجزر المأىولة  .يقتموف رجاالتيا ويفتكوف بنسائيا ثـ يعودوف
ّ

المسروؽ  ..ال يتقايضوف وال يتبادلوف  .االستحواذ بمعناه الجمي والصبلفة بأبجديتيا الجمفة  .تعامميـ بحد
يدونوف انتصاراتيـ الوحشية ..
السيؼ والبارود  .بيما يت ّخذوف قرار السيطرة واالمتبلؾ  ،وبالدـ المراؽ ّ
يعبوف الخمرة دىاقاً عمى نجاحاتيـ فينطمقوف بالرقص والغناء والثَّ َمؿ  ،يتمايموف ويتعثروف ويسقطوف ،
ّ
يفتكوف بالنساء المأسورات ويتنافسوف عمى الترتيب في االغتصاب.

ممف يؤدوف أدواراً متميزة وناجحة في مغامرات
يتقدـ بيرت النكستر االيطالي قائمة الممثميف الشييريف ّ
ِ
مشتركاً مع ِنؾ كرافات والحسناء أيفا
القرصنة  .فمع فيمـ القرصاف االحمر THE CRIMSON PIRATE
رحؿ المشاىدوف الحالموف وذوو الخياالت الجامحة في أوؿ فيمـ
باتروؾ وعمى مدى مائة دقيقة وفوقيا خمس َ
شاىدوه  ..بحار وخمجاف وأرخبيبلت وسفف تجوب المسافات المائية في أفؽ يشابو لوف الذي تحتو مف ماء
والذي فوقو مف فضاء حيث الزرقة الشذرية الغامقة المشوبة كثيراً بالغيوـ تناسباً مع َمقدـ الفصوؿ  :غيوـ

كنديؼ القطف بيضاء ناصعة تتكتؿ في السماء بحشود زاىية تبير النفوس تزرع فييا قصيدة ىناء متراغية
توارب ابواب النفوس المبحرة عمى عطاء السماء الثر ؛ غيوـ دكناء رصاصية تزحؼ جالبة معيا أظافر الكدر
لتخدش خدود النفوس المحممة بالخشية مف المجيوؿ في رحبلت طويمة غريبة وغامضة  ،غيوـ تُنبيء لحظة
ّ
التحديؽ في عمقيا وغورىا بمصير يصؿ َّ
حد الموت الزؤاـ عبر عاصفة عاتية تأتي بيا رياح مجنونة تأمر

الغيوـ أف تنزع احشاءىا مف الماء وتطمؽ بريقيا المصحوب برعود مرعبة كأنيا غضب السماء حيف تعتورىا
حالة ىستيريا  .شحنات كيربائية تحتؾ وتتصادـ منتجة ىوالً تتمايؿ فيو السفف
ِّ
وتتطوح  .يرتفع الموج أمتا ارً
وينخفض أمتا ارً  .تنقذؼ اجساد البحارة مف جانب لجانب  ،مف مقدمة السفينة الى مؤخرتيا  .تنكسر أعمدة
الشراع ويتمزؽ قماشيا  .تتدلّى الحباؿ مف أعمى الصواري  ،وتتمايؿ البراميؿ مع حركة تمايؿ السفينة ،
وبالعكس  .تنقمب الصناديؽ فوؽ بعضيا  ،ويخشى البحارة المنشغموف في السيطرة عمى توازف السفينة التي
شة مف أف تنقذؼ عمييـ الصناديؽ فيبلقوف الموت بعيداً عف األىؿ  ،أو
تستحيؿ أماـ اليياج الميوؿ مثؿ ق ّ
بتكسرات األعضاء وخطورة الجراح فيبقوف يعانوف مف آالـ ال شفاء منيا وسط ىيولي ينأى عف
يصابوف
ّ
إف َّ
جؿ ما يخشونو ىو عربدة الطبيعة وىياجيا ؛
موانىء ومرافىء يمكف ايجاد َمف يعالجيـ ويشفييـ فييا َّ .

لذلؾ كثيراً ما تعترييـ رغبة التخّمي عف ذىب حمموا باالستيبلء عميو مف سفف مارة  ،وصرفوا النظر عمى زمرد
وياقوت وعقيؽ ومجوىرات ومعادف ثمينة أخرى كانوا يتممظوف ويسيؿ لعابيـ فتظير بعض مف اسنانيـ
الذىبية بديمة اسناف سقطت في معارؾ واشتباكات سابقة لمجرد ذكر اسمائيا عندما تأتييـ بواكير رياح
تمر عمى عجؿ .
مسرعة أو دفقة غيوـ رمادية ُّ
الرؤوس الحالمة والقموب المحتدمة مف الفتية والمراىقيف المتابعيف لعالـ البحار وجزئياتو وتفاصيمو وأبجديتو
المصمميف عمى ادراؾ مكامف
التمبس بمبوس البحارة الفرساف الباحثيف عف المغامرة العصية و
تم ّنوا كثي ارً ِّ
ّ

متجمدي المشاعر ؛ ولكف مف
متحجري القموب ،
المجيوؿ  .فرساف سيقضوف عمى القراصنة القتمة األجبلؼ
ّ
ّ

نير محدود المياه متجاور الضفتيف !
أيف ليـ بالسفينة وأ ّنى ليـ اإلبحار والفرات ٌ
ال يمكف نسياف

المستَمَب ضد أخيو
فيمـ " أـ اليند " ! الممحمة السينمائية التي تعرض صراع االنساف ُ

االنساف المتسمِّط  ..ال يمكف نسياف أفبلـ ىيتشكوؾ الغريبة ومتاىاتو الغامضة غوراً في النفس البشرية
وسموكيات االنساف في تعاممو مع ذاتو وما تفرزه سنوات عمر خمت  ..وىؿ يمكف نسياف سقوط االمبراطورية
الرومانية وعمر الشريؼ مع االيطالية صوفيا لوريف بإدارة اخراجية قؿ مثيميا وحسف صنيع مبير في ادارة
جموع الكومبارس بأعدادىـ الميولة ؟  ..ىؿ يمكف التجاوز عمى فيمـ " ذىب مع الريح "وصراع الشماؿ
االمريكي الناحي باتجاه تحرير العبيد واحتراـ كرامة االنساف بعيداً عف لونو مع الجنوب المنفعؿ والغاضب عمى
قانوف التحرير المعمف مف قبؿ الرئيس االمريكي ابراىاـ لنكولف فيركف في خانة النسياف  .لقد شاىدناه خمس
مرات حتى بعد أف َّ
أصر وبرجاء أف نرافقو ونشاىده
مؿ عدناف مف مشاىدتو وشاركتو أنا  ،لكف أبا زىرة َّ
احتراماً لعشقو لو وتماىيو في احداثو واكباره لسكارليت اوىارا التي صممت عمى انقاذ مزرعة أبييا بأي ثمف ؟
تعاؿ سمِّـ " تمثيؿ فريد االطرش
..ماذا عف فيمـ " صانع المطر " لبرت النكستر مع كاتريف ىيبورف  ،و " َ
وسامية جماؿ  ،و "ايامنا الحموة " لعبد الحميـ حافظ وعمر الشريؼ وفاتف حمامة  ،و "حياة او موت "
ليوسؼ وىبي وعماد حمدي ومديحة يسري  ،و "اغمى مف حياتي " لصبلح ذو الفقار وشادية  ،وأفبلـ تترى
تسعى عبر المتعة إلى تربية الذوؽ االنساني ُ ،مدين ًة ظمـ االنساف ألخيو االنساف وفاضحة ما تعانيو
ٍ
َّ
برمج ،
المعذبة وعارض ًة إلى العاطفة البشرية حياةَ المعذبيف في االرض وما يواجيوف مف عسؼ ُم َ
اال نسانية ُ
وتيميش مقصود  ،وحرماف حقوؽ سماوية  ،مقروف بسمب عرؽ مسفوح ببل مقابؿ يعادؿ العطاء ؛ وقتؿ ببل
رحمة  ،وسفؾ دماء بتشفّي  ،وترنـ عمى ايقاع آىات  ..عناء  ،وأنيف  ،ولوعة ؟!
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شخوص افرزتيـ السينما
أنتجت السينما نماذج صارت العيف السماوية تشاىدىا ترفؿ عمى أديـ الشوارع والطرقات  ..شارع مصيوي كاف
ميداناً  ،وشارع الكورنيش كاف ميداناً  ،وبساتيف الخزاعؿ في صوب القشمة كانت ميداناً  .أما التأثر في
المظير فكانت المدينة بأحيائيا وأسواقيا وشوارعيا تُقدِّـ وجوىاً تستطيع بسيولة ادراؾ فعؿ السينما عمييـ :
موضة المبلبس  ،شكؿ الشعر وتسريحتو  ،طريقة المشي والتحدث  ..تأثر ال يمكف اغفالو .واذا كاف مصطفى
االخرس الذي اعتاد اعتبلء المسرح في السينما الصيفية وقبؿ ابتداء الفيمـ ورفع يديو دعوة إلثارة انتباه
الجبلس ومف ثـ يرفع صوتو بنبرات متمعثمة يحيي الزعيـ عبد الكريـ قاسـ بعد أف كاف ييتؼ بتحية الممؾ

فيصؿ الثاني وييتؼ بحياتو فيطمؽ الجبلس بعده كممة " يعيش " لثبلث مرات يعقبيا التصفيؽ فإف ثبلثة مف
اء فرقتيـ بتأثيراتيا المتنوعة.
الفتية أو الشباب جمعتيـ السينما بأفبلميا الساحرة َّ
لكف االىو َ

الوسترف
مجيد وأفبلـ َ
سادت موجة افبلـ الويسترف في خمسينات القرف العشريف  .تمقفتيا ذاكرة عشاؽ السينما مف المشاىديف
لتتعرؼ عمى ممثميف أجادوا فف التمثيؿ وبرعوا في أداء األدوار  .اشتير غاري كوبر وكيرؾ دوغبلس وجوف
ويف وغريغوري َبؾ وجوف ستيوارت وبرت النكستر وروالند ريغف الذي أصبح بعد ثبلثة عقود رئيساً ألمريكا

كرسيا اليانكي االمريكي إلبادة الينود الحمر
يديرىا بشيء مف قسوة يتصؼ بيا بطؿ افبلـ رعاة البقر  .قسوة ّ

سكاف أمريكا االصمييف بتيمة الوحشية وعدـ رضا حياة الحضارة وقبوؿ أبجدية التطور  .قسوة خارقة مف باب
الدفاع عف النفس أثّرت بشكؿ فاعؿ  ،حافرة وجودىا في ذاكرة الناس البسطاء مف المشاىديف في والدة كرٍه

طبع مفردة" الوحوش " عمى أسئمة المتابعيف  .وفعمت الصورة فعميا العكسي فجعمت أولئؾ المشاىديف
َ

يتعاطفوف مع رعاة البقر ويسقوف أرض دواخميـ بكره لذوي البشرة الحمراء الذيف ييجموف بوسائؿ بدائية

لقض مضجع المتحضريف الساعيف لمزراعة المنظمة وتربية المواشي بعممية

وبناء التجمعات القروية

الحضارية  ،فانطمت عمييـ الحيمة المبرمجة ؛ ناظريف ألصحاب الحؽ والمدافعيف عمى أنيـ معتدوف يستحقوف
محمميف بنشوى انتصار البطؿ عمى اعدائو الوحوش .
القتؿ بنزعة تشفّي تريحيـ مع انتياء الفيمـ  ،والخروج َّ
يسرع مجيد مخترقاً السوؽ المسقَّؼ خارجاً مف بيوتات " آلعاقوؿ "  ..يخرج غير آبو لمناس وحركتيـ ..
يخرج مف ظؿ وعتمة السوؽ الى الجزء المكشوؼ تحت الشمس  ..لـ يحسف غسؿ وجيو ولـ يجمس أماـ
والدتو كي يتناوؿ فطور الخبز البائت مف األمس وقدح الشاي االسود المحترؽ لكثرة بقائو عمى طباخ النفط
االبيض َ ..مف يبصر مجيد تمؾ المحظة يظف انو ُمرسؿ مف ِقبؿ أبيو الى عمؿ فيو مف االىمية ما يستدعي

اليرولة  .لكف مجيد ما كاف يحث الخطى إال ليقؼ أماـ واجية السينما التي تكوف تمؾ المحظة مغمقة بالباب
الحديدي المشبؾ ليشاىد مف بيف التشابكات الفيمـ الذي سيعرض ذلؾ المساء  .يعرفو مف خبلؿ قطعة صغيرة
معمولة مف خشب المعاكس وقد كتب عمييا " فيمـ الميمة "  ،ثـ تنتقؿ عيناه لقراءة الفتة أخرى عمى الجانب
الثاني مف جدار صالة بيع التذاكر كتبت عمييا كممة " قريباً  " ..وبقدر ما كاف مجيد يحب أفبلـ األكشف

الوسترف  ،أفبلـ تكساس
فاف ولعو الشديد
والدراما المصرية َّ
َّ
انصب غب مشاىدات متعددة عمى افبلـ َ

بزييـ الخاص  .قميص كتاف لو جيباف مزر ارف في الصدر وذؤابات
والصحراء االمريكية  .أفبلـ رعاة البقر ِّ
خيطية تتدلى مف نقطة ارتباط الذراع بالكتؼ حتى ظاىر الكؼ ؛ بنطموف جينز ينتيي بحذاء جمدي بنصؼ
قبعة جمدية مستديرة عريضة بشكؿ ممفت لمنظر ؛ حزاـ جمدي عريض يحيط بالورؾ ويتدلّى مف جانبو
عنؽ ؛ ّ

غمد برصاص مصفوؼ ومسدس سريع االطبلؽ  ،لكف بطؿ الفيمـ لميارتو وتفوقو وسرعة حدسو في مواجية

أكثر مف عدو بآف واحد عادةً ما يتمنطؽ بمسدسيف يستخدميما سوية لحظة المواجية  ..مع ىذه االفبلـ يتيو
إف الخياؿ مبعث خمؽ السعادة ؛ والسعادة رجاء انساني سيؿ التحقؽ في الخياؿ .
الخياؿ وتُستفَز المخيمة َّ .
بالتطير والخشية مف شعور اف الحضور
َمف تطرؽ بابو السعادة يينأ  ،لكف زمف زيارتيا قصير جداً  ،يتيشـ
ّ

ومدم ارً وماحقاً ؛ نتائجو الجنوف .
لف يأتي بغير ثمف  .والثمف قد يكوف كبي ارً
ِّ

ٍ
بوقت مشاىدة مجيد
في يوـ عرض أحد ىذه االفبلـ بمقدور مف يقترب مف السينما قبؿ بدء بيع التذاكر
بدشداشة مقمَّمة ونعاؿ مطاطي مترب وقد اشترى بعشرة فموس بزر أبيض مف دكاف ستّار حنوش أو كاظـ
ودس الكيس األسمر الصغير في جيبو  .ال تغريو النفس وال تدفعو الذائقة الى فتح الكيس وتناوؿ جزء
لوفو َّ
ويكرز
مما فيو عند االنتظار َّ .
إف لو مع البزر طقساً ال يستعذبو إال مع شروع عرض الفيمـ ؛ فيروح يتابع ّ

بمذّة ال تضاىييا لذة.

بدأ عشقُو ألفبلـ الويسترف مف فيمـ " قتاؿ القوافؿ " FIGHTING CARAVANSالذي جعمو مترجـ السينما
بعنواف " العربة االخيرة " لكاري كوبر  ،وفيمـ " الرجؿ مف الرمي "THE MAN FROM LARAMIE
لجيمس ستيوارت وكاثي أودونيؿ  ،وبعده " القيادة "  THE COMMANDلغي ماديسوف وجواف ولدف  .ثـ
تتالت مشاىداتو وولعو حتى استحاؿ الولع سموكاً يومياً ومشاىدات مف باب االدماف  .ذلؾ أثار انتباه الناس
وقسميـ الى قسميف  :قسـ يسخر مف تصرفاتو ويحسبيا مثيرة لمتف ّكو والضحؾ  ،وقسـ يتأسى ويحزف ألف
َّ
مثؿ ىاتيؾ السموكيات قد تسوقو نحو ىاوية فقداف العقؿ.
ومف أجؿ أف يبدو ككاري كوبر وجوف َويف وغريغوري َبؾ استعاف بالبنطموف والقميص والحذاء الذي يرتديو في
المدرسة واحتاج لقبعة تشبو قبعة كاري كوبر  ..ولما شكمت القبعة عائقاً لتحقيؽ كامؿ الحمـ والظيور بمظير

راعي بقر ال تنقصو ناقصة جذبتو تسريحة شعر جيمس ديف في فيممو " ثائر دوف سبب REBEL
" WITHOUT CAUSEوأعجب بيا  ،مقرراً أف تكوف بديمة لمقبعة  .ماذا يفعؿ ؛ العيف بصيرة واليد قصيرة
بعمو  ،يوماً  ،يجمب لو قبعة ب ّن ّية عتيقة ابتاعيا مف سوؽ
..داـ ذلؾ ما يربو عمى الشير  ..ولقد فؤجي ّ
اليرج في بغداد َّ ..
رجاء أمطره عمى العـ إف سافر إلى بغداد االتياف بقبعة تشبو قبعة جوف ويف
تذكر مجيد
ً
..المفاجأة حدثت مف شدة يأس الحصوؿ عمييا في السماوة العتياد اىميا لبس العقاؿ واليشماغ فيما

الموظفوف والمتحضروف يترجموف حاسري الرؤوس ؛ يتركوف المشط يمارس حواره التجميمي مع الشعر.
يترجؿ في الزقاؽ تاركاً البيت وسط لوعة األـ وخجميا مف منظر ستنياؿ عمى مسمعيا استفيامات الجارات
وتعميقاتيف وتنبؤاتيف بجنوف َّ
البد سيقع في بركتو فيتموث عقمو ولف تستطع ال ىي وال أبوه وأعمامو مف
انتشالو  .يخرج الى شارع مصيوي  .يترؾ صيدلية مؤيد قدوري  ،يتجاوز عيادة بولص بيناـ سياوش قس .
يمر بجوار أطفاؿ تجمعوا حوؿ عربة خشبية بثبلث عجبلت صغيرة ؛ أطفاؿ يمسكوف بطاسات معدنية وشوكات
ترفع قطع شوندر حمراء إلى أفواىيـ المفغورة اللتياميا ثـ يكرعوف السائؿ البارد المذيذ فيما أطفاؿ ينتظروف

النجار مف داخؿ د ّكانو فبل يمتفت إليو  ،وال
جبار ّ
دورىـ بعدما سمّموا البائع عمم َة الخمسة فمسات  .يخاطبو ّ
يرد  .تحاذيو  ،مارةً  ،سيارة مرسيدس بثمانية عشر مقعداً استؤجرت مف سمطاف الشاىر لسفرة مدرسية

انطمقت إلى آثار الوركاء تحمؿ طالبات متوسطة السماوة  ،المدرسة الوحيدة التي تكرست بعد صراع عنيؼ
استمر أعواماً بيف معارضيف لتعمـ البنات ومتحمسيف لؤلخذ بيدىف إلى مرافىء النور  .الفتيات تطمّعف مف
ففجرف ضحكات لـ يسمعيا  .فقط شاىد قسمات وجوىيف يسكب
وراء زجاج النوافذ لمنظر مجيد الغريب ّ

دىش ًة  ..يقترب مف بيت معممو رؤوؼ جيجاف فبل يكترث إف خرج وشاىده بيذا المظير  .إ ّنو في عالـ
الوسترف وأمامو معركة البد مف االنغمار في ىياجيا واالستمتاع بمعمعة الرصاص والغبار المتعالي في الفضاء
َ
..يصؿ مدرسة سومر  .يتسمؽ سياجيا الحجري  ،ويروح يتيادى  .يطالع األرجاء بحثاً عف منافسيف

بالمسدسات الريفولفر ذي البكرة المتحركة يبغوف مقارعتو أو ىنود حمر يكمنوف لحياف الفرصة واليجوـ عميو
..بيف لحظة وأخرى يستدير فيستؿ بسرعة خارقة فكي خروؼ مف ِغمديف ىما كيسا جمد ربطيما بحزامو
حوؿ خصره  .الف ّكاف استخرجيما مف مخمفات بائع باجة وكوارع وجعميما مسدسيف تدرب كثي ارً عمى
استخداميما.
عدوة ؛ يروح يخطو ثـ يستدير بسرعة خاطفة ِّ
موجياً
يخمنيا ّ
يتبختر عمى السياج العريض  .يختار أىدافاً ّ

مسدسيو العظمييف الى ىدؼ ُمفتََرض فيطمؽ الرصاص مف فمو  :كيو  ،كيو  ،كيو  ،كيوووووو ؛ فينتعش .

المرتعب ،
يتخيؿ رصاص ًة نفذت إلى القمب
وياً مف شدة األلـ ،
يتخيَّؿ سقوط اليدؼ ُم َّ
ّ
ضرجاً بالدماء متمّ ّ
َ

ورصاصة اخترقت الجبية وخرجت مف خمؼ الجمجمة  ،يتخيَّؿ صؼ المشاىديف لممنازلة يطالعوف المشيد
باىتماـ وتوفّز ثـ يتفجر االعجاب في العيوف وتندلع األكؼ بالتصفيؽ  .ترتخي اسارير وجيو  .يرفع نيايات
لفوىتي المسدسيف  .حركة تمثيمية متقنة شاىد أحد ابطاؿ
مسدسيو العظمييف  ،وبنفخة مف فمو
يوجييا َّ
ّ

الوسترف يؤدييا طرداً لدخاف البارود بعدما حقؽ اصابة مباشرة ألىدافو البشرية التي سقطت صرعى  ،ببل
َ
نفَس وال حركة  ..ال يخشى مجيد السخرية وال يأبو لمعيوف المستي ِجنة الم ِ
بلحقة لمظيرِه الغريب ومساره غير
ُ
ٍ
بمشيد تمثيمي يعجزوف ىـ عف ادائو ُ ،مكبريف فيو شجاع ًة
المعتاد بؿ ينتشي لتصفيؽ زمر الصبية المنبيريف
يتحمّى بيا ومدينيف ُجبناً يعشش فييـ.

ييبط مف السياج وقد أرضى غروره وأشبع دواخمو بما يجعمو قاد ارً عمى الوقوؼ إلى جانب رعاة البقر ،
يضاىييـ في البطولة ويقارعيـ في األداء.
ناصر الجببلوي التقط لو صورةً وكاف يخشى عرضيا لممارة في معرضو الزجاجي خشي ًة مف أمريف  :األوؿ ىو
سيستثار فضوليـ لرؤية الصورة والتم ّني بأداء وارتداء يشبو أداءه وارتداءه ؛
احتشاد صبية االزقة الذيف ُ

والثاني خشية سخرية ستقود مجيد إلى الغضب واليياج وتيشيـ زجاج المعرض بحجارة سيجمعيا مف الطريؽ
اعتقاداً منو أف عرض الصورة ُيراد منو االستيانة بو والتف ّكو عميو  .وذلؾ ما ال يبغيو ناصر الجببلوي  ،الرجؿ
ِ
سرية في ما يخص
الحذر في تعاممو مع الناس في مينة يراىا خطيرة تتطمب الحذر مع اآلخريف وتستدعي ال ّ

تصوير النساء البلتي يأتيف اللتقاط صور ليف سواء لمعامبلت رسمية أو لتأرخة مراحؿ حياة يمررف بيا ،
وأرشفة بياء وألؽ يتَّصفف بيما.

مجيد ُيعمف ولعو
ظ مع الصباح فأسمعُ صوت النير ؛ ماؤه يستحـ بفيض الشمس وينغمس
كؿ شيء حولي يسحرني  ..أستيق ُ

في صفرة مبيرة كالذىب  .أسمع النير جذالناً ألف بيتنا قريب منو  .ليس غير زقاقيف وأربعة بيوت تفصمنا
عنو  .كؿ صباح  ،ومع سعادة النير أسمع ضربات حوافر الحمير القادمة مف جية بساتيف محمد عمي .

حمير تأتي محممة بخضروات وفواكو محمية قُ ِطفت قبؿ وقت قصير لذا تُعرض في الصباح يانعة ُيقبؿ عمييا
الناس اقباؿ َمف ينتظر لحظة حصاد سنابؿ مالت مف سويقاتيا ُمثقمة بالشوؽ لمف يحصدىا فيحقؽ حيازة
امتبلكيا.

جرني شقيقي مف غير أمي  .يكبرني بعشرة أعواـ  .ىو ابف زوجة أبي
كؿ شيء يسحرني  ..النير صديقي ّ .
األولى  ،ذلؾ أف أبي متزوج مف أربع نساء  .الديف يبيح لو التزوج مف أربع أو أكثر شرط أف يعدؿ  ..ىؿ

عدؿ أبي فعبلً ؟  ..ىؿ يعدؿ أي أب تزوج مف أربع ؟  ..ىؿ يتمقى األبناء وىـ كثر رعاية أب يخرج صباحاً
تذمر
ليشقى ويكد في مدينة تتوسؿ اهلل أف يغدؽ عمييا سبلمو ورزقو عمى قمتو ورضاه ؟ كؿ يوـ اسمع ّ

عمي وعمى أخوتي بما في افواىيف مف حجارة التقذيع  ،وحيف نخرج مف البيت نسمع
زوجات أبي  ،منياالت َّ
عجة الغبار  ! ..يا لمرجؿ الذي ال يفكر إال
جاراتنا العجائز َّ
وىف يكنسف مقدمات بيوتيف يرددف "  :جاءت ّ

ىف بتعميقاتيف  .فأمي إذ يأتي الدور عمييا في عمؿ العجيف تضع ثبلثة كيموات مف
بشيوتو  ! " ..محقّات َّ
الطحيف في الطشت وتدوفيا بقبضة يدىا ؛ أسمعيا تتألـ وتتمتـ متذمرة  :سـ  ..سـ وزحير  .وساعة تشرع

يتكوـ تؿ نمتيمو جميعاً في وجبة الغداء  .وتعود
في لقـ التنور بأقراص العجيف واخراجيا أرغفة جاىزة لبللتياـ َّ
لدوامة العجف والخبز عند الغروب واعادة تكويـ تؿ آخر سنفترسو بشر ٍ
اىة مثؿ جيش عوقب بالحرماف مف
جرني أخي مف غير أمي مع ثبلثة مف اخوتي وخمسة مف صبية
األكؿ ثـ اطمؽ سراح شييتو  ...أقوؿ ّ

الجيراف المقاربيف لي بالعمر إلى ضفة النير ؛ وطفؽ يطمؽ األوامر :
 -اخمعوا ثيابكـ وأخفوىا بيف الحجر.

خمعنا نحف التسعة جميعاً الثياب  ،ومعيا الفانيبلت القطنية الموحمة وبقينا بالشورت الداخمي.
ىيا  .تبدؤوف بالنزوؿ إلى الماء ببطء وال تتعدوا حدود
 سأدخؿ قبمكـ إلى الماء  ،وعندما اقوؿ لكـ ّاعي المتيف افرجيما لكـ بخط مستقيـ.
ذر َّ

دخؿ الماء واثقاً وسط اعجابنا بشجاعتو  .انتصب في مكاف ينأى ثبلثة امتار ع ّنا  .رفع ذراعيو فبدا لنا
ىيا.
كعيسى المسيح في صورة صمبو  ..قاؿ ّ :
التيجس شرعنا بالنزوؿ  .تمقت اقدامنا الماء ثـ غطست سيقاننا  ،ثـ انغمست
بحركة خطى مشوبة بالخوؼ و ّ
شورتاتنا الداخمية في التيار ولـ نعد نراىا  .وحيف وصؿ الماء الى أدنى القفص الصدري وشعرنا ببرودتو

تدغدغ بطوننا الممساء قاؿ  :قفوا.
توقفنا ..رفع بعضنا ذراعيو باستقامة تشبو استقامة ذراعي أخي وبعض لصؽ عضديو بصدره  .لـ تكف
الحركة تقميداً ألخي ورفع الذراعيف محاكاة لما فعؿ انما البرودة التي تسربت إلى اجسامنا مف الماء جعمتنا
نجفؿ فنفعؿ ذلؾ.
•

حسنا  ..وقوفُكـ داخؿ الماء ليذا الحد جيد  ..اعجبني التزامكـ  ..اآلف اثنوا ركبكـ داخؿ الماء
بالتدريج واجعموا اجسامكـ جميعاً تغطس في الماء  ..ال اريد ىامة رأس احدكـ جافّة  ..الشجاعة
تبدأ مف ىنا  ..شجاعة مقرونة بانتباه وحذر.

غطسنا جميعاً ؛ ومع غطسنا سرت في اجسامنا قشعريرة قاومناىا خشية مف عقاب أخي الذي َّ
حذرنا ونحف
نقطع الطريؽ الى النير مشياً بإلغاء تدريب وتعميـ غير الممتزـ بتعميماتو  ،محذراً أف الخطأ يؤدي إلى الغرؽ .
فتعمـ السباحة ليس في النياية نزىة ونزؽ انما ميارة  ..والميارة تحتاج إلى تدريب ومراف وصبر  ،بعيداً عف
العبث  ،تجنباً البلمباالة.
محمميف بشغؼ العودة إلى النير ،
ساعة مف الغطس  ،وساعة مف خشية أخي عمينا عدنا إلى بيوتنا
ّ

ومتأججيف بأحبلـ السباحة ببل مراقبة وال أوامر  .فقط اتقاف وكبلـ واثؽ ينطمؽ مف فـ أخي  ،ىاتفاً بنا :
اذىبوا  ،فأنتـ الطمقاء.
ويا لعباس ابف عبلىف  ! ..يا لتمؾ الميمة التي جاءنا ونحف نمعب " اجانا كس َّ
الن َعجو " وسط خبلء الزقاؽ مف
النساء بفعؿ صيحاتنا وصخبنا ونحف نؤدي المعبة غير مباليف بحكـ براءتنا وطفولتنا  .بؿ في الواقع ال نفقو

عباس وعيناه تطفحاف بانبيار جعمنا نتوقؼ ونسألو "  :ويف كنت ؟  ..افتقدنا
تأثير الكممات عمييف  ..جاءنا ّ

حضورؾ  . " ..وبشيء مف العتب رددنا "  :مو إنت قائد مجموعتنا  ،يا عباس  " ..صمتو الطويؿ وانتقاؿ

نظراتو مف وجو لوجو جعمنا نيتؼ بصوت واحد  :ىا!..شنو ؟  ...فتأتي دىشتو مدافة بسرور امطرتو عيناه
" ..اجيت ىسو مف فيمـ عصابجي  ".وراح بحركة افتراضية يستؿ مف خصره مسدساً ويطمؽ عمينا النار مف
فمو " كيو  ..كيو  ..كيو " واحداً فواحداً  ...راح يقص متعتو لمشاىدة فيمـ كمو قتاؿ بالمسدسات  ،ويمثؿ
ومف قتميـ ببل رحمة سيعرفيـ بحكـ ذكائو وحدسو المصيب
انتقاـ البطؿ ممف قتؿ زوجتو وطفميو بغيابو َ ..

عصابة مف ستة اجبلؼ يقودىـ رجؿ عتي ال شبيو لقسوتو  ..سأصحبكـ غداً  ..قاؿ  ..سأجعمكـ تشاىدوف
المواقؼ في العارضة الزجاجية لمصالة الخارجية  .ستشاىدوف البطؿ كيؼ انتقـ مف الجميع شر انتقاـ.
متى يأتي الصباح .؟  .ولماذا طاؿ ىذا الميؿ ؟
ليمة اليوـ الثاني كانت اصواتنا تمزؽ ىدوء السوؽ ونحف نخترقو متحدثيف عف المواقؼ البطولية وضاحكيف
عمى تصرفات جبف القتمة حيف يواجييـ رجؿ شجاع  ..ويوـ عرض فيمـ " القطار األخير " كنا أوؿ الداخميف
في صفوؼ تخوت بطاقات االربعيف فمساً  .تعرفنا فيو عمى كيرؾ دوغبلس المارشاؿ الذي انيط بو تحقيؽ
العدالة واشاعة النظاـ في قرية مف قرى الشماؿ االمريكي مثمما عرفنا انطوني كويف  ..ومثمما شاىدنا الفيمـ
السابؽ وانتقاـ البطؿ مف قاتؿ اسرتو شيدنا المارشاؿ يبلحؽ قاتؿ الفتاة اليندية بعدما الحقيا اثناف ىي
وأخوىا الفتي وىي تقود عربة عائدة مف المدينة باتجاه اسرتيا فاعتدى احدىما الذي سنعرفو االبف المدلؿ
النطوني كويف عمييا جنسياً  .وعرؼ المارشاؿ مف خبلؿ سرج الحصاف الذي ىرب بو الصغير واعمـ مف قبؿ
الفتى بما حدث ألختو  .فييب الى قريتو بالقطار وىناؾ يمقي القبض عميو  ،لكف احد اصدقاء القاتؿ الشاب
يتيور فيطمؽ النار عمى المارشاؿ بقصد قتمو فتخطيء الرصاصة طريقيا لتصيب قمب الصديؽ  .عندىا يشعر
انطوني كويف بالجزع لمقتؿ ابنو المدلؿ فيتقابؿ مع المارشاؿ عند محطة القطار وسط رجاء األخير في عدـ
المجابية  .وأخي ارً تسرع رصاصة المارشاؿ لتصيب قمب األب فتطيش رصاصتو في الفضاء.
الوسترف .
توالي االفبلـ وتيافتيا أشعؿ مخيمتي بما يجب أف أكوف  ..وما سأكونو ىو أحد ابطاؿ َ
شاىدني احمد بائع الباجة وأنا اقترب مف عربتو وأفتش في حاوية المخمفات العظمية التي يبيعيا لزبائف
عما ابحث عنو  .فقمت  :فكوؾ  .ضحؾ لطمبي واندىش
بأسعار ارخص مف باجة اصحاب المطاعـ  ..سألني ّ
:ماذا تريد بالفكوؾ ؟ ! ..واستخرج لي بعضاً  ..سحبت مف يده اثنيف دوف أف أرد عمى سؤالو.

كنت وأنا اقطع السوؽ عائداً إلى البيت احقؽ نصؼ مرادي  ،وكاف حضيري ابو عزيز يصدح بأغنية "
يحضيري بطؿ النوح واىدأ اشوية  //نوحؾ بعد شيفيد راحت ىدية " مف راديو يضعو جبار سمير عمى رؼ في
مقدمة مقياه فيكثر عدد الرواد ال لشيء إال ليتييوا مع الغناء الجميؿ واستنياض ذكرى احباب رحموا وغابوا .
ىؿ يدركوف انني أحمؿ فكي خروؼ مسكيف ُذبح وصارا قطعتي مسدس سأطمؽ مف خبلليما رصاصات انتقامي
عمى القتمة والسارقيف ومنتيكي اعراض الناس معتمديف عمى جاه يضمف ليـ السبلمة  ،ينأى بيـ عف
الحساب ويبعدىـ عف العقاب ؟

في اليوـ التالي رحت استطمع األماكف التي سأجعؿ منيا ميداناً لقتالي ومواجيتي  ..تركت الزقاؽ ودخمت درب
آلرباط  .مررت بشريدة وحبلّ ف المعوقيف عند صندوقييما الذي يبيعاف فيو المشروبات الغازية ويعرضوف
السجائر والعمكة  .طالعاني بنظرة اىتماـ فحدست انيما فيما مقصدي فأسرعت دوف القاء التحية مع اني

اعتدت تحيتيما ولو بشيء مف المكايدة  .خرجت الى شارع الكورنيش  .عبرت الشارع الى الجانب اآلخر .
وقفت عند السياج المطؿ عمى الفرات  .بعثت بنظراتي الى جرؼ النير وتساءلت  :ايمكنني اداء الدور ىنا ؟
..دواخمي سريعاً رفضت  .فاستدرت  .دخمت شارع مصيوي  ..تركت خمفي عيادة باقر المشاط  .مررت مف
أماـ صيدلية مؤيد قدوري  ،خطوات وجابيتني الفتة عيادة الدكتور بولص بيناـ سياوش قس  ،ىذا الطبيب
الذي كثيراً ما دخمت عميو بعد شوط سباحة طويؿ في النير حيث اقطع تذكرة الدخوؿ المجانية مف مسجؿ
الباصات  .يسألني بعينيف تقطراف حناناً ووجو مسيحي مرتوي ال يشبيو أحد مف رجاالت مدينتنا  .أقوؿ اشعر
باإلنياؾ والخموؿ  ،فيقوؿ وجيؾ أصفر  ،سأسجؿ لؾ حقناً مقوية  B12 .ومعيا حبوب فيتاميف سي
تمصيا مص وليس بمع  ..أخرج وأذىب إلى الصيدلية واستمـ العبوات  .وحيف أخرج أبحث عف زاوية ألرمي ما
بيدي مف دواء استممتو وأىرب.
أواصؿ السير  ..وأجد نفسي عند مدرسة سومر وسياجيا العالي  ،وساحتيا المشرعة لمواجية االعداء.
غداً سأجيء إلى ىنا.
غداً.

نجـ وستيؼ ريفز
ظؿ سحر قامة وبناء جسـ ستيؼ ريفز الجميؿ بالعضبلت المنتفخة البلمعة يتنامى في مخيمة نجـ  ،وظؿ نجـ
ألياـ متتالية يدخؿ فيمـ " ىرقؿ الجبار  " .يطالع الصدر الممتمىء وعضبلت البطف الست تبرز بتناسؽ يشبو
تناسؽ رخامات عمى صفيف  ،لكؿ صؼ ثبلث عضبلت يكوف ترتيبيا عمودياً  :عضمة كبيرة اسفؿ القفص
الصدري  ،فعضمة أصغر فأصغر بينما عضمة عضده ممتمئة ومنتفخة تشبو جسـ فأر ضخـ  ،مع عضمة
التر ِ
ايسبس تبرز مظيره وجوداً يشبو الييكؿ العموي لكوخ  .أما عضبلت الفخذيف " الدبني " فقد أخذت مف
دوامات التفكير والتأمؿ طويالً أماـ المرآة  .خمع
نجـ الكثير مف الوقت والتفكير  ..لقد وقؼ في واحدة مف ّ

قميصو وفانيمتو الداخمية حدَّؽ في صدره  ،وتممى بطنو  .نظر جانبياً إلى ساعديو والجزء القادر عمى رؤيتو
مف ظيره  .شعور بالزىو تنامى في رأسو  .قاؿ  :يمكف أف اصبح مثؿ ستيؼ ريفز ،فأنا أممؾ ما يممكو ؛ فقط
تماريف متواصمة وغذاء جيد  :حميب  ،لحـ أحمر  ،كبد غنـ وبقر  ،كرفس ورشاد وريحاف  ،بروتيف اشتريو
قدوري  .بار الحديد وأقراص التمريف باإلمكاف عمميما مف االسمنت بعدما اصنع قوالب
مف صيدلية مؤيد ّ
وخمطة اسمنت ورمؿ وحصى  .أصؼ كرسييف مف كراسي البيت الستمقاء الظير واجراء تمريف البنج بريس .
نعـ كؿ شيء تحت السيطرة  ،كؿ شيء أقدر عميو  .سأكوف ستيؼ ريفز السماوة  ،سأكوف ىرقؿ الجبار .
ستكوف قمصاني الصيفية القادمة بنصؼ ُكـ  ،سأشتري بموزات تي شيرت شفّافة بحيث يرى الناظر عف بعد
حجـ عضبلتي المثيرة فيخرج بحصيمة أف َمف يسير في الشارع بطبلً مف ابطاؿ الكماؿ الجسماني  .قد يحالفني
الكيار وعباس الينداوي ؛ وقد انافس
الحظ فاشترؾ في بطوالت الجميورية وأخطؼ كأس البطولة مف عمي ّ

التخيبلت  .وصؿ جزر التحقّؽ وعاد بكؤوس
سيرجيو اوليفيو عالمياً  ..تاه في األمنيات  ،وأبحر في مياه
ّ

ساد مف اقرانو ولمذيف يحمموف بمضاىاتو  ...لكنو
وميداليات ذىبية فقط  ،تاركاً الفضية منيا والبرونزية ُ
لمح ّ

حيف خمع بنطمونو وحدَّؽ في المرآة داىمتو كآبة ثقيمة  .لمح ساقيو وفخذيو مقوسيف  .ال يشبيا ساقي

وفخذي ستيؼ ريفز  .ذلؾ أخذ منو الكثير  .صار دخولو إلى الفيمـ م ار ارً يصاحبو ىاجس الخشية مف أف ال
يصبح كبطمو النموذج  .وبيف ظيور ىرقؿ بعضبلتو المحتقنة  ،وىو ييد القبلع المتحركة التي تشبو قبلع
احجار الشطرنج أو يسحب بالسمسمتيف المشدودتيف إلى معصميو عشرات الحراس والمقاتميف  .وبانتياء
تفاصيؿ المعركة كانت مشاعر نجـ تحتدـ  .يود لو يدوـ المشيد وقتاً أطوؿ كي يتممى حركة عضبلت الساقيف
وتضخـ الفخذيف وتصمب اليديف وىما ترفعاف ما عجز عف فعمو الفرساف المقاتموف.
بغضوف اسبوع كاف سطح الدار يجمع في زاوية منو طاولة مستطيمة مف كرسييف مصفوفيف  ،وبارات حديد ،
السمؾ  .صار سطح الدار ميداناً لمتمريف  ..كؿ فعالية يؤدييا ثماف مرات بثبلث
وأقراص كونكريتية مختمفة ُّ
دفعات بيف لحظة استراحة قصيرة وأخرى  ..وحيف يصؿ لفعالية البنج بريس البد مف االستمقاء بظيره عمى
الطاولة المستطيمة ورفع البار الحديدي بطرفيف يحمبلف قرصيف اسمنتييف متساويي الوزف  .ىذا يتطمب وجود
وقت
رافعة يسند عمييا البار  .وألنو عجز عف استحداث ذلؾ عممياً قرر االستعانة بصديؽ  ..صار كمما يأتي ُ
ط المطؿ عمى الزقاؽ ونادى عمى اثنيف مف فتية يحسبيما قادريف عمى رفع البار  ،كؿ مف
ؽ الحائ َ
االداء تسمَّ َ

طرؼ.

ستة أشير صرفيا في التمريف المتواصؿ والغذاء النوعي ومتابعة ستيؼ ريفز مف سينما الشعب  ..ستة أشير
تابع خبلليا أفبلـ ستيؼ التي جاءت بيا ادارة السينما تباعاً وبعناويف أخرى  :لص بغداد  ،وساندوكاف ،
وموركف القرصاف  .وكاف كؿ مرة يشاىد فيمماً تزداد في داخمو رغبة اف ُينظر اليو كبطؿ  ..صار يرفع ذراعيو

بل وىو يخطو في الشارع داللة َّ
أف عضبلت االبطيف كبرتا وتضخمتا فجعمتا الذراعيف المنتفخيف أيضاً
قمي ً

صة شعر تشبو قصة ستيؼ  .وحيف أبدى الحبلؽ
مجنحيف  ..عند الحبلقة صار يطمب مف الحبلؽ عمؿ قَ َّ
جيمو أتاه بصورة يقؼ فييا ىرقؿ وبيديو سمسمتيف حديديتف يقارع بيما جموع المياجميف مف الجنود األعداء
.
المرآة صارت قرينة لو في البيت أو المقيى التي تضـ جدرانيا مرايا أو الواجيات الزجاجية التي تعكس بشكؿ
ومكمف غواية  .يطالع قوامو فيحس أف شي ارً مف التمريف
نسبي صورة المنتصب إزاءىا  .المرآة عامؿ اغراء
َ

جعؿ عضبلتو تسحب العيوف الى الغرؽ في بحيرة االعجاب والدىشة واإلكبار  .يحدِّؽ في وجيو فيخرج

إف سمرة ستيؼ البرونزية في " ىرقؿ الجبار" تشبو سمرتو
باستنتاج ُيقر بتشابو مبلمحو مع مبلمح ستيؼ َّ ..
 ،وعيناه الحسيرتاف الدقيقتاف رغـ صغرىما تشبياف عيني ستيؼ َّ ...
بزاز فاشترى ما يعينو
ود لو ذىب الى ّ

سراج يعمؿ لو حزاماً جمدياً عريضاً  ،وحزاميف جمدييف
عمى تفصيؿ بدلو تشابو ما يرتدييا ىرقؿ ؛ والى ّ

قصيريف يشدَّىما حوؿ معصميو  ،ونعميف بخيوط جمدية دقيقة يمفيا حوؿ ساقية ؛ وبذلؾ يغدو التمييز بينو
وبيف ىرقؿ صعباً لمناظريف.
متحضر بعيد يعيش فيو ستيؼ نجماً سينمائياً المعاً وسط بيرجة
ُيمعف نجـ في التأمؿ  ..يقارف بيف واقع
ّ
اعبلمية مثيرة تبلحقو فبلشات الكاميرات وأقبلـ الصحفييف وكراريس المعجبيف  ،وواقعو المرصود بعيوف

عباس جباره  ،معممو الفناف التشكيمي ذي
الفضوؿ وأفواه التف ّكو واشارات السخرية  ..لطالما تم ّنى الذىاب الى ّ
االسيامات االخراجية في المسرح وأداء التمثيميات ومقابمتو بغية عرض مقترح اقامة مسرحية ليرقؿ الجبار
قاىر األعداء يؤدي ىو فييا دور ىرقؿ عارضاً مقدرتو وامكانيتو المتميزة عمى االداء .
مرةً  ،وفي لحظة رحيؿ يحممو زورؽ حمـ يقظة تحاوره فتيات األمؿ ترؾ نجـ سريره قاطعاً رحمة استرخاء .
ارتدى قميصو وبنطمونو َّ ،
مشط شعره  ،نظر في المرآة كداعـ لكؿ أمر ينوي الولوج اليو ؛ نثر قطرات مف
عطر الػريؼ دور عمى خديو  ،استدار يطالع قوامو مف الخمؼ  ،ثـ بمحظة كاف يبرح الزقاؽ داخبلً السوؽ
تمبس عنجيية وكبرياء ىرقؿ
المكشوؼ  ..روح ىرقؿ تمور في داخمو  ،عضبلت ستيؼ تأخذ مكاف عضبلتو ِّ .
.يرتفع الذراعاف  ،تنقبض البطف  ،ينكمش الخصراف  ..إنو اآلف ىرقؿ يخطو في مدينة السماوة  ،أو ستيؼ
يقوؿ جئتكـ مف ىوليوود ألطبع انفاسي عمى أديـ فضائكـ  ..سيقابؿ معممو دوف تردد  ،متخايبلً يخطو وسعة
ابتسامة المعمـ تخيميا ستستقبمو مقرونة بفخار واعتزاز  ..معممو يجاىر عمى الدواـ بضرورة تخطّي السائد
وركؿ الماضي  .مجاىرتو تمؾ متأتية مف ثقافتو الفنية وعمؽ قراءاتو لؤلفذاذ والعظماء الباصميف بصمات نقؿ
االنسانية مف حقبة ألخرى مقرونة بنور ومحفوفة بيناء تضيئبلً لعذابات سرمدية عانتيا االجياؿ البشرية .
مقيدة لحرية
فاالثناف " السائد والماضي "  ،يرددىا بصوت تمثيمي يقمّد فيو الفناف يوسؼ وىبي " أصفاد ّ
المعاصـ ِ ،
ومثقمة لحركة القدميف".
ورواده مف شاربي النارجيبلت وىـ يطالعونو بعيوف يسرؽ احتراؽ التبغ
عمار ّ
يخطو نجـ متجاوزاً مقيى عمي ّ
انفراج عيونيـ ويفعؿ الخدر فعمو في رؤوسيـ  .يمر مف أماـ بائع احذية وشباشب وجزـ مطاطية وكواليش

ترتدييا العجائز  ،يفضمنيا لخفتيا وقت جرييف لحضور التعازي والزيارات مف بيت لبيت  .يطالعو عبد اهلل
العساؼ مف شرفة الفندؽ فيبتسـ وييز رأسو مبر ارً تألؽ وتأنؽ نجـ لفترة الشباب والمطامح المنفتحة عمى
قير المستحيؿ  .يتجاوز ثبلث خراؼ ربطيما صاحب مجرش الحبوب أماـ محمو متسمياً بقضميا الجت والتياـ
الشعير أو السحالة مف اناء حجري غير ميتـ النزعاج المارة وضجر جيرانو اصحاب المحبلت  ..ينحرؼ
يساراً ليكوف عند مدخؿ المدرسة  .يمج الباب المشرع ليكوف بمواجية جمع التبلميذ المنشغميف في أداء
تمثيمي إزاء مخرج العمؿ  ،معمميـ متعدد المواىب.
المراد عرضيا عمى المسرح  ،آنذاؾ  ،ىي المسرحية
لـ َ
يمؽ مف استاذه التشجيع ؛ إذ المسرحية السائدة و ُ
االجتماعية التي تثير المشاعر ال التي تعرض بطولة جسمانية قد يمتعض ليا الجميور ويمقتيا .

اقتنع بكبلـ استاذه لكنو لـ يقع أسير براثف االحباط  .فراح يواصؿ تمارينو الرياضية في سطح الدار  ..يواصؿ
غذاء جيداً َّ
ومرك ازً شرع الممؿ يدب في روحو  .فقد مر عاـ
ويواصؿ  ...ولما كاف نمو العضبلت بطيئاً ويتطمب
ً
كامؿ لـ تظير لو عضبلت كالتي يمتمكيا ستيؼ ريفز ؛ مضافاً ليا عدـ لفت انتباه أقرانو وأصدقائو إلى ما

التحمؿ  .ويوـ سأؿ صديقاً بشيء مف االبيار عف رؤيتو لو
يشير أنو يمارس ىذه المعبة المقرونة بالصبر و ّ
ِّ
ومتفكيا  ،وكانت الطعنة الكبرى في ذاتو عندما قاؿ لو الصديؽ "  :ما أشوفؾ
كبطؿ ضحؾ الصديؽ ساخ ارً
التمرف واكتفى بمتابعة ستيؼ ومشاىدة افبلمو وقراءة أخباره إلى أف حمت
غير ديؾ ميموس  ." ...بعدىا ترؾ ّ

ساعة انطفاء نجمو المفضؿ عندما وقعت بيده مجمة " نجوـ الرياضة " التي يصدرىا مميح عميواف مف بيروت

 ،وىي مجمة متخصصة ببناء االجساـ  ،استعارىا مف ٍ
قريب جمبيا معو مف البصرة  ،فتاه بيا سح ارً  ..شاىد
ابطاؿ العالـ بعروض تبعث عمى االبيار  ،وبدا لو ستيؼ ريفز " ديكاً ميموساً " مقارنة مع األجساـ المتفصدة
عضبلت واليياكؿ المتباىية بتقاسيـ جسدية تبعث عمى الرىبة  ،والدىشة  ،واإلعجاب  .بدا لو ستيؼ ريفز
عجوزاً بعضبلت تثير الضحؾ  ،ال تنفع الدىوف التي اريد ليا تمميع التشريحات العضمية واظيارىا بارزة
متضخمة في اخفاء جسد ال يممؾ مف الحيوية اال ما يبعث عمى البؤس.

نجـ يقوؿ اندىاشو
باألمس ذىبت إلى ناصر الجببلوي  .عرضت عميو راجياً الحصوؿ عمى صورة ممونة لستيؼ ريفز مف
مجموعة الصور التي يمصقونيا داخؿ المعرض المزجج في الصالة الخارجية بحكـ معرفتو بعبد الستار االمامي
صاحب السينما وتواجده المستمر مع مشغؿ الفيمـ في كابينة العرض  .أشرت عميو بالحصوؿ عمى تمؾ التي
يقؼ فييا ستيؼ ريفز وىو يصارع نم ارً بينما نمراف مرمياف عمى االرض المتربة وقد تمزقت اشداقيما ولفظا
انفاسيما بعد معركة حامية كاف ستيؼ المنتصر بفعؿ قواه الخرافية الخارقة  ..الدـ ينز مف صدره أحدثتيا
ىمو في أف ال
مخالب النمور المتوحشة التي نشبتيا في عضمة الصدر وستيؼ لـ يأبو لمدـ وال لؤللـ .
َّ
انصب ّ

يتمرغ بتراب اليزيمة فيسخر منو القيصر المشرؼ مف مقصورتو عمى ميداف المصارعة لحظة يغرز النمر
انيابو ويمزؽ لو حنجرتو فيصرعو وتنطمؽ قيقيات المشاىديف وىـ يممئوف المدرجات بالصخب  ،رافعيف

القبضات يحيوف النمر المنتصر ويسكبوف مف ما وراء محفّات رموشيـ غيوـ الشماتة عمى ىرقؿ الطريح
الذبيح.
أربكني ناصر الجببلوي حيف واجيتو وفي قمبي يقيف أف سيعمف بشارة حصولو  ..أفيمني معتذراً أف الصور
الممونة المعروضة البد مف اعادتيا حسبما اعممو عبد الستار االمامي مع بكرتي الفيمـ والدعايات الورقية إلى
عمي فكرة أف سيحصؿ مف المش ّغؿ عمى لقطة
حسو اقترح َّ
تاجر االفبلـ في بغداد  ..وبحكـ دماثة خمقو ورىافة ّ
سيقصيا لو مف شريط الفيمـ  .وبدوره سيقوـ ىو بتكبيرىا في االستوديو  .فقط الصورة ستكوف باألسود

واألبيض كما قاؿ  ...شكرت لمرجؿ عرضو لكني استثنيت الفكرة ووجدت في الصورة ذات المونيف شكبلً شبحياً
ال تُظير ستيؼ ريفز كما ىو في الصورة الممونة بطبلً ال يضاىيو أحد في امتبلء عضبلتو ومقارعتو االىواؿ.
ولتج ّنب خيبتي  ،وخشي ًة مف فقداف الصورة الدقيقة لبطمي الخرافي في المخيمة طفقت اذىب الى الصالة
الخارجية لمسينما بعد فتحيا فأصرؼ وقتاً طويبلً ُمحدقاً في الصور الممونة المعروضة خمؼ الزجاج  ..كانت

الصور مثبتة بالترتيب :

الصورة األولى  :ستيؼ بذقف مكسو بمحية سوداء كثيفة متخذاً دور ىرقؿ والى جانبو سيمفا كوسينا بثوب
أثيني ش َكري مفتوح الصدر  ،وحاسراً في االسفؿ لمنتصؼ الفخذيف  .يمفو مف الخصر حزاـ جمدي عريض
الزمرد ؛ فتاة مثؿ وردة ُمعطرة مغموسة بندى الصباح  ،عمى عربة يجرىا حصاناف بموف
ُمطعـ بفصوص مف
ّ

الحميب  .ستيؼ يمسؾ بمجاـ الحصانيف وقد بدت عمى وجيو صرامة القيادة فيما سيمفا تطالعو بعيف االعجاب
الغارؽ بحب يتنامى مع كؿ استدارة في طريؽ أو انحراؼ حاد يثبت فيو سيطرتو عمى جموح الحصانيف وحسف
توجيييما آف يحدوىما ىاجس السقوط في منحدر صخري يجعميما يجفبلف ويحوراف  ،ثـ يسقطاف إلى جوؼ
الوادي.
الصورة الثانية  :ىرقؿ داخؿ مغارة مع سيمفا ويوليسس ابف الرتيس ممؾ ايثاكا الذي صاحبيما في العربة
بعدما ترجى أبوه مف ىرقؿ العناية بو مف أجؿ الوصوؿ بسبلمة  .يقؼ ىرقؿ عمى حافة صخرة بركانية
بمواجية الشيخ أديبوس الممؾ عمى عرش ثيبات وىو يمسؾ عصا وقد بدا متذم ارً جراء شكوى قدميا االبف ،
مفادىا سرقة أخيو السمطة منو وتركو ميمشاً  ..يتولى ىرقؿ ميمة مواجية األخ المستحوذ واببلغ غضب أبيو
عمى سموكو ووعيده بالويؿ إف لـ يعد ألخيو مكانتو .
الصورة الثالثة  :ستيؼ يرفع تمثاالً عمبلقاً ىو تابوت لئللو اخناتوف فيرميو بوجو مقاتميف دعتيـ االميرة
عاشقة الرجاؿ االقوياء لمواجية ىرقؿ وصحبو بعدما فشمت في ترويضو وتحنيطو كعيدىا بمف تقضي زمنا
َّ
المحنط كأ ّنو حي.
شبقياً معو ثـ تعطي أمر التحنيط عمى أيدي مصرييف ميرة يتقنوف فف التحنيط بحيث يبدو
الصورة الرابعة  :وفييا يستنيض ىرقؿ كؿ قواه فيوقؼ حركة بابيف حديدييف ضخميف مسننيف يتحركاف ببط
جراء ثقميما حتى تتداخؿ االسناف الفوالذية في ثقوب تنتظرىا  ،فيحكـ االغبلؽ  ،ويغدو انفتاحيما مف ِعداد
الخوارؽ والمعجزات  ..يفعؿ ىرقؿ ذلؾ كي يتسمؿ اتباعو إلى ممر يقودىـ إلى منفذ يطؿ عمى البحر فيعتموف
سفين ًة تنتظرىـ لئلبحار لمقاتمة سارؽ عرش أثينا مف أخيو.
ِ
المنتقـ  Hercules the Avengerعمى جدار الصالة الخارجية و ُك ِت َب تحتو "
وعندما أُلصؽ فيمـ ىرقؿ

اتحرؽ شوقاً  .فمو كاف قد كتب تحت خانة عرض " االسبوع
قريباً " ضاؽ صدري
َّ
وتعسر نفَسي  ،ووجدتني َّ

القادـ " لقمت ِ
عميؾ يا روحي بالصبر ؛ أما أف يكوف قريباً فالقريب قد يكوف اسبوعيف او ثبلثة أو أكثر  ،وقد
يتـ استثناء جمبو مف العاصمة.
ولـ يكد يمر اسبوع واحد حتى رفع ممصؽ الفيمـ ووضع في خانة االسبوع القادـ  ..ولـ يكف الموعد كاذباً فقد
مر في السوؽ حامؿ الدعاية وىو يردد كأنو يعمف البشارة  :ىرقؿ مرة ثانية ..
انفرجت اسارير النفس عندما َّ
ىرقؿ يحرر األسيرات  ..ال تفوتكـ مشاىدة الفيمـ  " ..صوتو ال يثير انتباه الكبار بقدر ما أثار الصبية فراحوا
يتراكضوف  ،يسبقونو ؛ ثـ يتوقفوف  .يتفرسوف بمحتويات االعبلف  :ساقا ىرقؿ المطوياف بخيوط مف جمد
منفرجاف بثوب متيدؿ اعمى الركبتيف  ..وما بيف الركبتيف المنفرجتيف تنتصب عف بعد فتاة شقراء بثوب مف
قطعتيف ؛ القطعة االولى تخفي الصدر وتباف البطف كمرآة  ،والثانية تبدأ مف أسفؿ الخصر حتى منتصؼ
الفخذيف وقد افرجت ساقييا وأخفت كفييا خمفيا تتيح لممحدؽ بحدس أنيا مكبمة.
تصور  ،وعاطفتي
ذلؾ المساء كاف ممحمة  .كاف فيمماً وارب أبوابو وكنت
َّ
بعيني المتابعتيف  ،وذاكرتي التي ّ

المتأججة  ،وانصاتي الشديد لنبرات صوت ىرقؿ الرخيـ ومبلحقة متى يسترخي ومتى يغضب  ،ما الذي يريحو

وما يوتّره فيجعؿ جسده كتمة عضبلت تثير داخمي حب تقميده عندما أعود إلى البيت وأشرع في التمريف ثـ
أقؼ إزاء المرآة أحاكي حركاتو وانفعاالتو.
بعد أياـ مف انتياء عرض الفيمـ واعادتو إلى العاصمة حدث ما لـ اتوقعو  ..صبي وىو يدفع بطائرتو الورقية
الى السماء ويطعميا خيطاً فتذىب بعيداً وسط متعتو واشباع فضولو البطولي في انتصار حقَّقو لمحني مف
فوؽ جدار بيتو  .الطفؿ ترؾ التطمع لمطائرة وراح وسط دىشة مستحمة بالذىوؿ يطالعني  ..أداء التماريف
صبياف ارتقوا الجدار
ولمعاف جسدي مف التعرؽ اثار فضولو  .رأيتو ييبط ويغيب  ...بعد دقائؽ عاد ومعو ّ

وصاروا يتابعونني باىتماـ.

يوماً بعد يوـ ازداد عدد الصبية المرتقيف جدراف بيوتيـ  .ازداد تعمقيـ بمتابعتي مع كؿ تمريف أمارسو ؛ ثـ
تجاوزوا المتابعة إلى طمب برجاء أف أقدـ ليـ عرضاً بحركات كالتي يؤدييا ستيؼ ريفز في أفبلمو.

طرزاف الخزاعؿ
ٍ
كسباح ناؿ الجوائز وحصد الميداليات خير نموذج
كاف جوني ويسممر
بقامة ممشوقة اكتسبيا مف ىوايتو ّ

ومثاؿ يحتذى  .تمقفتو السينما في الثبلثينات ليحقؽ حمـ ادغار رايس بورغس الذي اخترع بخيالو السردي
شخصية فطرية اسماىا طرزاف  ( TARZAN) .مخموؽ بشري جعمو يعيش في أدغاؿ افريقيا وغاباتيا كقارة
ِبكر ترافقيا حميمية وتعاطؼ مع مخموقات الغابة فينبري رافضاً ومناىضاً ومحارباً محاوالت الرجؿ االبيض
ِ
المستعمر الطامع بثراء عمى حساب قتؿ ىذه المخموقات .

وألنو عاش مف طفولتو في الغابة فقد مارس االنتقاؿ عبر اجزائيا  ،مف شجرة لشجرة  ،بواسطة حباؿ يعمقيا
أو ىي مف شيئيات االشجار الكثيفة  .بنى بيتو عمى اغصاف شجرة ضخمة  ،وآوى اقرب مخموؽ يتآلؼ معو ؛
قردة أطمؽ عمييا اسـ شيتا  .اعتاد طرزاف عمى اطبلؽ صرخة خاصة بو كتعبير عف غضب أو تنبيو حيوانات
لخطر قادـ يدنو منيا  ,.السينما التي تبني وجودىا عمى االثارة وتحقؽ الربح الوفير كمؤسسة ترفييية البد أف
السباح ممثبلً رئيسياً حممتو إلى غابات افريقيا السوداء .
عمف يكوف أداة لذلؾ  .ليذا وجدت بالبطؿ ّ
تبحث ّ
وىناؾ حيث العالـ الغامض والحيوانات التي تعيش بأنواع وأحجاـ غريبة عمى االنساف االمريكي كانت

الكاميرات والكوادر الفنية تتحرؾ فتتحرؾ معيا مخيمة المشاىديف لطرزاف في سموكو وتصرفو وتعاطفو وغضبو
وحنوه وانتقالو مف شجرة لشجرة دوف أف تمس قدماه االرض إال عند الضرورة.
وكاف إف جمب عبد الستار االمامي مجموعة افبلـ مف بينيا " طرزاف الرجؿ القرد "" ،طرزاف والمرأة النمرة " ،
طرزاف يجد ابناً"  " ،انتقاـ طرزاف " " ،كنز طرزاف السري " سمسمة مف محفزات خياؿ الفتوة.
ِّ
المشغؿ بكرةَ" ىروب طرزاف
وضع

" Tarzan Escapeفي عتمة الدوراف  ،أشعؿ الضوء المتوىج

بفولتية عالية  ،أدار عتمة التشغيؿ فانطمقت حزمة النور مف مربع في جدار غرفة التشغيؿ الى الشاشة
البيضاء المستطيمة قاطعاً  30مت ارً لتظير خارطة افريقيا مرسومة عمى الفتة ومؤطرة ببرواز مف ورؽ اشجار
وأغصاف فيما زاويتو اليسرى السفمى تحتؿ مخطط االتجاىات االربع وقد توزعت أحرؼ )  ( AFRICAعمى
الخارطة  .اعقبتيا لقطة حممت اسـ شركة فوكس ( TWENTIETH CENTURY- FOX FILM
) CORPORATIONوأسفميا بحروؼ صغيرة كممة " تُقدِّـ "  ،ثـ أدناىا جاء اسما  :جوني ويسممر و
موريف اوسيمفاف
ساد الصمت فضاء القاعة  ،وتصالبت العيوف عمى الفيمـ الجديد باألسود واألبيض  ..مشيد انجمى عف غابة
دكناء كثيفة الشجر  .مف بيف المشاىديف في القاعة ثمة شاب اسمر البشرة  ،طويؿ القامة  .لو نحافة أو
باألحرى رشاقة خمقيا العشؽ المستديـ لمسباحة في نير الفرات  ،كوف النير قريباً مف بيتو  .ىذا الشاب ،
المشاىد  ،رّكز النظر  ،أرىؼ السمع  ،شحذ الذاكرة الستقباؿ ما ترى  .ىذا الشاب انقطع تمؾ المحظة عف
العالـ المحيط  .انقطع عف صديقيف يجمساف جواره  ،صحبيما عابريف الجسر الخشبي ومخترقيف السوؽ
المسقؼ باتجاه الدخوؿ الى الفيمـ الجديد .
كاف بثوب موحؿ  ،وخؼ جمدي عتيؽ  ،وشعر مر المشط عميو ليوصؿ الدىاف االبيض مف القنينة الزجاجية
الشفافة التي اشتراىا مف بائع كماليات  .اشتراىا ليخفؼ مف خشونة الشعر األ كرد ويرطب البصيبلت  .ىذا
الشاب وارب أبواب الروح شوقاً  ،ودىشة  ،وانبياراً وىو يرى الغابة تشبو بستاف أبيو وبساتيف اعمامو
المجاورة  .ومثمما في الغابة أشجار جوز عالية وأشجار بأسماء متنوعة  :بمزا  ،إلواف  ،بقـ  ،كابوؾ متشابكة
ففي البستاف شجرة توت و َغرب وكالبتوس ِ
وسدر تتداخؿ اغصانو ونخيؿ تتقارب سعفاتو واف كانت تخمو مف

السعاديف والسناجب والببغاوات والطيور ذات المناقير الصفراء الطويمة التي يشاىدىا تتقافز وتطير مع
سباح  ،قاؿ في سره جسمي يشبو جسمو ..
تحركات طرزاف وانتقالو  ..شاىد طرزاف بقواـ رياضي يشبو قواـ ّ

ولما كاف طرزاف عارياً إال مف جمد يغطي وسطو وسكيف يشده الى حزاـ فرؾ كفيو فرحاً " :أنا كؿ يوـ اسبح
ّ

بالمباس الداخمي  ،وىذا يشبو الجمد الذي يغطي وسطو  ،ولدينا في المطبخ اكثر مف سكيف ؛ سأختار االقرب

الى سكيف طرزاف  .أما صرختو المتميزة فبمقدوري الدخوؿ الى البستاف وممارسة الصراخ كما يصرخيا ىو .
فقط ما يعوزني" الشيتا  ." .مف أيف لو بأفريقي يبيعو شيتا  ..لكنو وبومضة بارقة في الرأس " :استطيع
استبداليا بمرىوف ..القط االبيض ذو االذف الصفراء.".
الخياؿ والحوار مع الذات  ،التداعي واالسترجاع سرقوا منو الكثير مف مشاىد يفترض التركيز فييا  .لذلؾ
خرج تمؾ الميمة ولـ يشبع فضولو  ..تمؾ الميمة كانت الوسادة الطرؼ الثاني في الحوار مع ذاتو ؛ ونيار اليوـ
التالي كاف طويبلً كي يستديف مف جدتو مبمغ اربعيف فمساً يبتاع بو تذكرة الدخوؿ لوحده ىذه المرة  .انو يبغي
ويؤدييا.
التقاط الفيمـ بكاممو  ،ومتابعة حركات طرزاف حركة فحركة  ،فيتقمصيا ّ
***

سألتو جدتو  :أسمع عواء كمب  ..مف ايف دخؿ لبستاننا ؟  ..أبوؾ يتطيَّر مف وجود الكبلب النجسة  .اذىب
..ابحث عنيا وارشقيا بالحجارة لتترؾ البستاف.
أف ما سمعتو َّانما ىو صوتو يقمّد فيو بطبلً لفيمـ مولع بو
الجدة يثير فيو روح الفكاىة  .يريد اخبارىا َّ
كبلـ ّ
أوضحت لف تفيمو  .وما سأقوؿ البد سيثير
جاداً ال مازحاً  ،مولعاً ال عاب ارً ؛ فيستدرؾ في سره  :ميما
ُ

أي عواء  !..ستقوؿ أخرح الى السوؽ ابحث لؾ عف عمؿ بدؿ تقميد الكبلب واالرتماء
أي طرزاف  ،و ُّ
تيكميا ُّ ..

في بئر الترىات.
رسمية التي تأتيو مف ما وراء جدار السعؼ الفاصؿ بيف
بيف انغماره وتماىيو في شخصية طرزاف وابتسامات
ّ
بستاف اىمو وبستاف اىميا تقمبت أيامو .

أُعجبت رسمية برشاقتو وخفتو ؛ تعمقت بو  ،وكانت ترىؼ السمع لقش ُيداس وأغصاف يابسة تنقصؼ عمى
أف أحداً يمر
أرض البستاف المجاور  .ترىؼ السمع لحفيؼ اوراؽ شجر الرماف والتوت والبرتقاؿ لتدرؾ َّ
فتُحدث فتح ًة في جدار السعؼ لمشاىدة َمف يكوف  .واذ تممحو وتتأكد مف وجوده تشرع متظاىرةً بجمب

شعر تجيد تنغيمو
الحشيش لمبقرة المربوطة إلى جذع نخمة بغناء الشعر الدارمي سعياً إلثارة اىتمامو ٌ ..

يطرؽ باب مسمعو بطرقات شغؼ  ..تردد بصوت ممؤه العاطفة:
ممتمات
شو خالو ّ
جبتو برشيح العيف

كمجف عمى ىواي
ومراجؼ جبلي

يتكرر ىذا البيت م ار ارً  .يسمعو يومياً يقطر لوع ًة ويمطر دعوةً لمحب .
متحجر جوار جدار السعؼ  .شاىد قواماً يتثنى في ثوب أخضر
في واحدة مف ىذه الدعوات اعتمى كومة طيف
ّ
تتراقص عميو ورود صغيرة كثيفة الورؽ بيضاء وصفراء ووردية كأنيا نثرت لتقوؿ قصيدة  .الساقاف طويمتاف

يضميما حذاء كتّاف
لفتا بشريط مف قماش قطني أبيض يقارع لفح الحر وصبغة الشمس ينتيي بقدميف
َّ

ِ
ٍ
الوجو مستدير ُ .خّيؿ اليو
لممرة األولى .
ربطة
رمادي  .الشعر بموف القيوة جمع في
ُ
قماش ناصعة ُمستعممة ّ
حمص  .العيناف واسعتاف فييما حور أرداه ِ
دىشاً  ..فاه بنبرة خجؿ تترجـ
انو يشبو رغيؼ خبز جنوبي ُم َّ
تردداً  :صباح الخير!

انقطع الغناء وتوقفت اسطوانة النغـ الولوع  .انفرجت عيناىا ولي ًا  ! ..أحقاً تسمع تحي ُة مف ِ
فـ فتى األمنيات
حساف.
؟  ! ..قالت لو  :أسمي رسمية  ،وقاؿ ليا :اسمي ّ
التعارؼ باألسماء ولّد مواعيد صارت تحصؿ يومياً ؛ تتحقؽ عند جدار السعؼ  .يتبادالف الكبلـ عبر ىذا
العازؿ الواىف أماميما  ،البرزخ السرمدي إزاء رغبتيما .
في عالـ سعادة تتجسد واقعاً وحياة بر ٍار تشبو حياة طرزاف بكؿ تفاصيميا عاش أيامو  .ينتيي مف لقاء رسمية
فيقفز ليمسؾ حببلً متدلياً يحممو إلى أعمى شجرة كالبتوس صنع بيف تقاطعات اغصانو مكاناً لمجموس
واالرتماء عمى اوراؽ خضراء كانت كالفراش وعريشة تقيو ضوء الشمس وحرارتيا البلىبة  .يقضي اوقات
ضحى أو ساعات قيمولة مرتمياً  .يغمض عينيو فتأخذه زوارؽ الكرى الى جزيرة عامرة بالغابات وغزيرة
بشبلالت وأنير وسواقي ماء نمير  .ماء يشبو فض ًة تجري وتترقرؽ لميع ًة  ،بيي ًة  ،زاىية ونيار يصدح
باشراقات النور الباىر  .ىناؾ يعيش مع رسمية ؛ عارياف إال مف قطعة جمد تغطي أماكف محظورة مف
جسدييما ؛ معيما تتقافز الشيتا  ،ويتيامساف في موضوع انجاب ٍ
ولد يعيش سعادة حياة البراري وينيؿ مف
شيد ثمار الغابات.
تتوالى األياـ ميمة تواصميما  ..يعيشاف حياة العشؽ  .تأخذىما طيور األحبلـ في رحبلت سعادة ينفتح
اماميما فضاء فسيح  .يشاىداف مف ٍّ
عؿ السماوة ببيوتاتيا وشوارعيا ونيرىا الخالد  ..يشاىداف بستا َني
اىميما فيسراف لرؤية النير يسقييما عذب مائو وصؼ اشجار ال َغ َرب يعمؿ سياجاً أخضر مع النير ونخيؿ

سره كأنو يخاطبيا :
البستانيف مع البساتيف المجاورة  .سجادة خضراء تزىو تحت وىج الشمس  .يقوؿ في ّ

وقدري حماسة اآلباء في
انظري فعؿ الخمود الذي صنعو اجدادنا كي تستمر الحياة يانعة واألرض معطاء ّ ،

بمقود العمؿ عمى ديمومة الخير "  ..كأنيا ج ّنة  ..كأننا
استمرار عطاء جنة االجداد  .أما نحف فعمينا االمساؾ َ
أنت مثؿ آدـ وحواء  " .يبوح ليا  ..تسعد ِ
أنا و ِ
لبوحو  .تينأ وتكركر كركرة طفمة أغواىا عسؿ الكبلـ ...
يصرفاف وقتاً عمى أمؿ المقاء يوـ الغد  ..تعود ىي الى البيت  .وينطمؽ ىو لمتمثّؿ بسموكيات طرزاف.

****
ٍ
ممارسة التعمّؽ ِ
ِ
في و ٍ
صوت يتماىى وصوت جوني ويسممر
بالحباؿ والقفز مف شجرٍة ألخرى واطبلؽ
احدة مف
حبيبيا يمارس فعبلً غريباً يقرب مف ٍ
فعؿ يمارسو المجانيف .
تصدؽ َّ
تتفاجأ رسمية بما ترى وتسمع  ..ال ّ
أف َ
ِ
جانب خصره االيمف
المفاجأة في مشاىدتو عارياً إال مف قطعة جمد تأخذ دور المباس الداخمي ومدية تتدلّى مف
تعجب  :ما ىذا ! ماذا تفعؿ
.بيف ضحؾ ظاىر وانتقاد دفيف تستفيمو بسيؿ مف االسئمة الغارقة في خضيب ال ّ
أنت بيمذا الشكؿ ؟ !مف أيف تعممت ىذا الشيء ؟ ! مف عمَّؽ ىذي الحباؿ بيف االشجار ؟ ! كيؼ
؟ ! لماذا َ

تتعمؽ بيا وتنتقؿ دوف أت تسقط ؟ ! ما ىذه الع ارئش بيف االشجار ؟ !
يضحؾ  ! ..ويضحؾ!

أتشبو
يجمع ورود الكممات  .يعمؿ باقة يقدميا جواباً "  :شاىدت بالسينما شخص يشبيني  .أنا اآلف
ّ

بمظير وسموؾ مخموؽ نظيؼ في عالـ البستاف الطبيعي  ..سحر ونقاء  ،وسبلـ  ،وعيش رغد  ..السينما ،
يا رسمية  ،تقدـ قصص وتعرض تجارب جميمة ومفيدة".
أنتف محرومات مف مشاىدة ما تعرضو السينما  .أنتف مقموعات مف أعراؼ
يطمؽ حسرةً ثـ يعمف تأسيو َّ :
مجتمعنا القاسي عمى نفسو  .مجتمع يدري انو يعيش القسوة والعذاب.
القدوري ونساء الموظفيف الغرباء يطمعف مف بيوتيف وقت
الدىاف و ّ
تقوؿ لو  :اشاىد بنات ونساء اإلمامييف و ّ
أمي انيف يذىبف لمسينما  .تتحسر عندما تقوؿ ىذا الكبلـ عمى حياة نعيشيا محرومات مف
الغروب  .تقوؿ ّ

حقوقنا.

"نعـ  ..نعـ" ! يقوؿ.
يطأطىء رأسو ويرفعو ليخاطبيا:
-

تمنيتؾ واحدة مف بنات ىذي العائبلت ل ُكنا ذىبنا سوي ًة إلى السينما ؛ نحجز لوجاً ونتابع طرزاف ممؾ
الغابة  ،تشاىديف ذاؾ المخموؽ وسط الطبيعة كيؼ يعيش الحياةً مع الحيوانات بعيداً عف شر
االنساف وبغضو  .تمنيت لو نعيش أنا وأنت مثؿ ما يعيش طرزاف  .حياة سعيدة مع زوجتو في
االدغاؿ  .نصحو الصبح عمى تغريد الببلبؿ ونناـ بالميؿ عمى موسيقى الصمت.

تكمّمو بمساف المخموؽ القانع"  :لنشكر اهلل لما نحف فيو  .ال تطير لبعيد باألحبلـ  .قؿ متى يا رب تحقؽ
رغبتنا ونعيش سوي ًة .".
كانت أكثر واقعية منو وأبعد رؤية لما يخبئو القدر وتأتي بو االياـ .

كاف أشد حري ًة في الخياؿ منيا وبعيداً عف تقدير المفاجآت  ..المفاجآت التي جسدت واحدة منيا بكؿ قسوٍة
وسح ٍ
ؽ صورةَ االفتراؽ  ،فقصمت ظير أمانيو في االقتراف والعيش تحت عريشة زوا ٍج أبدي .
رد ِ
مفاجأة ترجميا ُّ
فعؿ والد رسمية حيف حضر اليو حفنة رجاؿ يخطبونيا باستحالة اقتراف ابنتو بشاب ال عمؿ
لو غير التسكع داخؿ البستاف والعواء الذي ال ينقطع أو السباحة في النير كأنو عبد الشط  ...تمؾ االستحالة
آلت برسمية بعد أشير الى زواج نقميا ألبي الخصيب  .ىناؾ في أقصى الجنوب عاشت في بستاف كاف شط
ِ
العرب يسقيو عذب ِ
السعادة المفترضة والمتخيمة مع حبيب كاف اسمو
المد  ،وكانت ىي تعيش َجزَر
ماء ِّ

بددوا صور الذكريات ونثروىا شاحب ًة عمى أديـ الذاكرة .
حساف  ..غب سنوات صار ليا أوالد ّ ،
ّ
حساف حياتو وع ّكر أيامو وبدد جموح تمؾ المخيمة المجنونة .
غياب رسمية َ
ممؾ عمى ّ
ترؾ حياة البراري وتخمّى عف االنتقاؿ بيف الشجر  ..لـ يعد يأبو الفبلـ جديدة تحمؿ اسـ طرزاف

المخدَّر
صار قميؿ الكبلـ  ،قميؿ الظيور  ..واذا حدث وظير مخترقاً السوؽ وقاطعاً الشوارع ظير كالذاىؿ أو ُ
او السائر في نومو.

طرزاف يعترؼ
الشيء غير الضباب يمؼ البستاف وينتشر  ،حاجباً ىامات النخيؿ  .نحف في أوائؿ َمقدـ الشتاء  ،نياية شير

تشريف الثاني  .العصافير ىذا الصباح أقؿ مشاكسة في كركراتيا ؛ البقرات أقؿ انيماؾ في قضـ العشب .
جدتي تركت غرفتيا ووقفت بوجو الضباب المتراغي ثـ قفمت عائدة  .اختزلت خطواتيا فمـ ت ُغص كعادتيا

نمت عمى مشاىدة ثالثة لفيمـ طرزاف  ،وكاف جوني ويسممر داخؿ
اليومية صباحاً في عمؽ البستاف  ..أمس ُ

دائرة حسدي  ..حسدت ىذا الممثؿ حسداً يعادؿ مقدار دىشتي لعالـ يعيش فيو يقارع عصابات قتؿ أو أسر
المخموقات المسالمة  ،وحتى المتوحشة داخؿ الغابة  .سمعت خرير ماء الساقية القادـ مف بستاف جارنا .

كاف الماء دافقاً  ،والناس بيف حب لمماء وخوؼ مف فيضاف الفرات تتداوؿ أحاديث طويمة بناء عمى تنبؤ ورد
عبر اذاعة بغداد بموسـ شتوي سيكوف ممط ارً وقد يسقط الحالوب بكتؿ كبيرة.
أمطارنا تأتي في الشتاء القارص القاسي فيستدعي ىطوليا ارتداء مبلبس سميكة بينما مطر الغابات التي
يعيش فييا طرزاف دافئة  ،والجو دافىء لذا اشاىده عارياً إال مف جمد يستر وسطو  ،ال بؿ يتقافز وسط المطر
المدرار ؛ تحاكيو الشيتا بما يفعؿ  ..أمطارنا مجنونة ال وقت ليا محدد لمتوقؼ  .امطار تأتي فيكتئب ليا
الفقير ويتشاءـ  .لكأنيا عدو ال تقؿ شراس ًة عف الفقر الذي يتربص بو  ..لو الحؽ في تشاؤمو ؛ فضرر
يجيء بو ال يمكف تجاوزه إال بتضحيات  ..في شتاء العاـ قبؿ الماضي قدمت غيوـ بزحوؼ يثير القمؽ واليمع

.صاح الشيوخ  :لـ نشيد في حياتنا مثؿ ىذا القادـ المريب  .دكنة قاتمة يصاحبيا رعد يمي تكسرات مف
ضوء كأنو يمزؽ السماء  .غيوـ انبأتنا بويبلت وكوارث سقطت فييا سقوؼ البيوت ؛ وأكواخ سكاف القرى
استحالت كتبلً طينية سرعاف ما ذابت مع استمرار المطر الثقيؿ المتواصؿ وصارت وحبلً طمر اطفاالً وح ّنط
شيوخاً وعجائز ال طاقة ليا لبلنسبلؿ مف ىيمنتو  ..وكمما صرخ الناس بتذمر  :ما ىذا يا أهلل ؟ ! ..جاءت
صرخات أخرى تموـ بشدة  :ال تكفروف  ..ما ىذا إال خير السماء  ..اتمنى أف ال تتكرر موجة االمطار تمؾ ،
ألنني سأتمثَّؿ بشخصية طرزاف  .سأصنع حباالً وأعمقيا بيامات النخيؿ وأشجار الكالبتوس وال َغرب  .لف آبو
لنظرات استغراب َمف يراني اتسمؽ مف شجرة ألخرى وأتعمؽ بالحبؿ فأنتقؿ مف واحدة لواحدة .
عندما شاىدت فيمـ طرزاف وابنو طار خيالي إلى رسمية  ..سأتزوجيا واجعميا تخمِّؼ ولداً يصاحبني في قفزاتي
كفيو فيحيط بيما فمو ثـ يطمؽ صيحة التحذير لمحيوانات
يقوس ّ
وتعمقي وانتقالي بالحباؿ  ،سأعممو كيؼ ّ

الحرة الطميقة في عالـ حر وطميؽ .
بقدوـ عدو غادر يسعى ليتؾ ستر الغابة واثارة الرعب بيف مخموقاتيا ّ
سأقوده إلى النير  ،وىناؾ أعمّمو السباحة والغوص إلى االعماؽ ليبصر ويعيش مع مخموقات األعماؽ ..

رقادؾ
سأحممو إلى العريشة عند ىامات الشجر وأقوؿ لو سيكوف نوـ قيمولتؾ ىنا  ..أدري َّ
أف َّ
أمؾ سترفض َ

ىناؾ خشي ًة عميؾ مف االستيقاظ لحظة نومؾ وسقوطؾ إلى األرض  .لقد حاولت تعميميا عمى التسمّؽ والعيش
كما فعمت زوجة طرزاف لكنيا أبت  ،وحسبت بفعمي ىذا أماـ أنظار أىميا سيعيؽ تزويجيا إلي  .طالبتني
بالكؼ عف تمؾ االفعاؿ  ،لكف طرزاف خمب عقمي وسحرني.

() 5
يسقط االستعمار
كاف افتتاح سينما عبد االلو في السماوة في عاـ توقيع معاىدة صالح جبر  -بيفف في ميناء بورتسموث ..
ىب التائقوف الى
افتتاح جاء عمى ىدي أفبلـ فتحت باب الدىشة واسعة لحممة الفضوؿ وحب االكتشاؼ َّ .
أمطر عمييا ىذا الوافد النوراني رذاذ المتعة ممزوجاً ببذور الوعي ..
معرفة ما وراء رقعة الشطرنج  .جموعٌ
َ
جموع صارت مع مرور الوقت وتوالي المشاىدة ِ
وجودىا البائس بحياة شعوب تحاور الشمس وتتناغى
تقارف
َ
مع القمر.
عبد الستار االمامي حضر مف بغداد أمس  .جاء ومعو خمسة أفبلـ  .صديقو حبيب المبلّ ؾ مدير ومالؾ
سينما النجوـ أشار عميو بأربعة منيا "  :ذىب مع الريح " الذي يجمع كبلرؾ غيبؿ مع فيفياف لَي " ،
الباحثوف "  " ،كفاية يا عيف " لماجدة وكماؿ الشناوي  " ،في كاليفورنيا القديمة " بطولة جوف َويف  ،ولـ

ينصحو بالفيمـ الخامس  ..الفيمـ الخامس كاف ( يسقط االستعمار ) "  ..أخاؼ عميؾ مف غضب السمطة

عندكـ في السماوة  ،فعرض الفيمـ قد يسبب احتجاجات تخمؽ فوضى وقد تتسبب بانفبلت أمني فينحوف
بالبلئمة عميؾ " .حذّره المبلّ ؾ  .تمؾ المحظة ضحؾ عبد الستار االمامي  .سحب مف جيب سترتو الداخمي
عمبة سجائره المعدنية الفضية بتفاحة ذىبية ناصعة  .عمبة يفضؿ مؤلىا بسجائر غازي تشبياً بػأوناسيس
َّ
استؿ واحدةً  ،احكـ جموسو في الكرسي الصاجي ذي المسنديف ووضع ساقاً عمى
المميونير اليوناني الشيير ،
ساؽ ؛ ارتفع دخاف السيجارة  ،طالع صديقو النصوح الجالس وراء منضدة مكتبو  ،ثـ قاؿ  :السماوة يا حبيب
تحوؿ نحو
بحاجة إلى ىكذا افبلـ  ..السينما في المدينة فتحت آفاقاً لوعي جديد  .وعي مقروف برغبة ّ

أف الحياة تطمع إلى مرافيء الضوء ال
شواطىء الحضارة  .شباب المدينة صاروا مف خبلؿ السينما يدركوف َّ
البقاء في بحار الخموؿ والضجر  ..دعني ىذه المرة آخذ معي خمسة افبلـ وليست اربعة كوجبة شيرية.

في اليوـ الذي الصقت في الصالة الكبيرة اعبلنات أربعة افبلـ  .تيافتت العيوف تقرأ وتشاىد عناوينيا
ونجوميا  ..تساءلوا مف سيكوف فيمـ الغد إذ لـ توضع كالعادة اشارة لذلؾ  ..لـ يحصدوا الرد مف ادارة السينما
عماليا  ..ضاعوا في التخميف.
 ،وال مف ّ
في اليوـ التالي كاف حامؿ الدعاية يخترؽ السوؽ يعمف عرض فيمـ " يسقط االستعمار " لتمؾ الميمة  .العيوف
طالعت حسيف صدقي وشادية  .العيوف تحاورت وتساءلت  :أصدقاً ىذا فيمـ يسقط االستعمار ؟ ! ..أحقا
فجر التظاىرات واربؾ الحكومة في بغداد ؟.
سنشاىد ىذا الفيمـ الذي ّ
بسرعة انتشار نار في ىشيـ انتشر خبر عرض فيمـ الميمة.
الخامسة عص ارً  ..المحظات تدنو مف الغروب .
المشبؾ يعمف عدـ
ومتحمسة  ،وال ئبة  ...الباب الحديدي
الوقت ثقيؿ وبطيء وممؿ  ..النفوس متميفة ،
ِّ
ّ

ابتداء بيع التذاكر رغـ حضور البائع ووقوؼ بواب الدخوؿ وصعود مشغؿ الفيمـ الى غرفة التشغيؿ وتوزع
العماؿ في قاعة العرض.
عمى الرصيؼ احتشد المتحرقوف لممشاىدة  .ولكثرتيـ نزلوا الى الشارع  ..تدافع الداخموف الختيار مكاف
مناسب .
عبد اهلل العساؼ مف شرفة الفندؽ ُيبا َغت بالجموع فيستدير ؛ يتخذ السمـ نزوالً إلى السوؽ  .يسأؿ بائع

الدبس والتمر والدىف الحر المنشغؿ بيفيفة المقشة المعمولة مف سعفة خضراء لمنع الذباب مف اليبوط عمى

المارة عمى ارضية السوؽ المتربة  .بائع
بضاعتو المكشوفة لميواء والتراب المتعالي مف خفؽ احذية وأخفاؼ َّ
الدبس لـ ينتبو لمتجمع  .يرفع بصره ويطالع المسافة البعيدة  ،يرد  :ال أدري  ..وبدىشة  ،يقوؿ  :صحيح ،
المطؿ
الناس في تجمع  ،كأنيا تظاىرة  ...يندفع عبد العساؼ باتجاه السينما ويمتفت يرفع يده يومىء لعاممو ُ
مف شرفة الفندؽ  :انتبو  ،دقائؽ وأرجع .

لحظات الغروب تمتص برد شباط فتندفع تيارات ىواء باردة تصفع وجوه المارة وتجعؿ اصحاب الدكاكيف عمى
يميف وشماؿ واجية السينما ينكمشوف في معاطفيـ الصوفية ويتوسموف دفئاً تجود بو المصابيح الصفراء
المتدلية مف السقوؼ .
يرفع بائع التذاكر سماعة الياتؼ يرد عمى اتصاؿ عبد الستار االمامي الجالس في مكتبو في الصوب الصغير
يستمع إلى الراديو يعمف آخر اخبار اضراب عماؿ شركة نفط البصرة واصرارىـ عمى زيادة االجور وتفاقـ االمر
الى صدامات واعبلف الممؾ فيصؿ الثاني االحكاـ العرفية في لواء البصرة بينما عينو تمتقط يوـ  15كانوف أوؿ
1953في الروزنامة المعمقة عمى الجدار اسفؿ صورة كبيرة لمممؾ فيصؿ األوؿ ببدلة عسكرية وخوذة معركة
 ،الى جانبو حفيده الصغير فيصؿ يجمس عمى كرسي المموكية الواسع والكبير عميو :
-

نفذت التذاكر بوقت قياسي ؛ لكف االجواء غير طبيعية.

-

ماذا تقصد ؟

-

تصفيؽ حاد يضج داخؿ صالة العرض لكؿ مشيد حماسي .

-

وبعد ؟

-

االجواء ممغومة  ..المشاىدوف في الداخؿ يبعثوف عمى القمؽ.

-

كيؼ ؟

-

اسمع اآلف ىتافاتيـ  ،يرددوف يسقط االستعمار.

لحظة انيى المكالمة استرجع عبد الستار االمامي تحذير حبيب المبلؾ  ...ولـ يكد ينتيي مف االستماع لخبر
اضراب حتى رف الياتؼ  ،وبائع التذاكر يعممو مف جديد بخروج المشاىديف في مظاىرة حماسية حاشدة ،
وشعارات تندد بالحكومة متَّيمينيا بمطية االستعمار.
لـ يكد يضع سماعة الياتؼ حتى تناىت اليو لعمعة بعيدة لصوت رصاص متقطع  ..ال يدري أف اندفاع رواد
ىبوا بي ارواتيـ ورجاؿ
السينما الى الخارج ودخوليـ السوؽ أربؾ الحكومة المحمية  ..ال يدري َّ
أف الشرطة ّ

األمف عمى قمتيـ بدؤوا يواجيوف المتظاىريف الذيف اجتازوا تمؾ المحظة فندؽ الصحراء ومجارش الحبوب ،

متوجييف الى السوؽ المسقؼ سعياً لموصوؿ الى مركز القائمقامية إلعبلف احتجاجيـ عمى استعمار يتخفى
وراء مممكة تجاىر بالوطنية واالستقبلؿ  ،طالبيف التحرر مف ىيمنتو ورافضيف حكومات يحسبونيا ذيمية ذليمة
تطيع أوامره  ،وتنفذ بطريقة عمياء كؿ ما يريد .
أِ
التحدي في نفوس المحتجيف  ..ليؿ شباط قارس والريح
حمى حماسة
ُطمؽ
ّ
ُ
الرصاص الذي صار يئز فرفع ّ

تمطـ الوجوه  .الغيوـ داكنة في السماء وال وجود لمقمر  .المصابيح خافتة وقد أطفأ اصحاب الحوانيت

المصابيح وأغمقوا حوانيتيـ وفروا نحو بيوتيـ خشي ًة مف رصاص طائش يردييـ صرعى  ..الزميرير القاسي

عرقيف لشدة حماستيـ وتواصؿ
لـ يؤثر في المتظاىريف
المتحمسيف  ،والفقراء انصاؼ العراة المحتجوف كانوا مت ِّ
ّ
اطبلؽ اصواتيـ المناىضة الستعمار يحسبونو ييدر كرامتيـ .

كاف عبد اهلل العساؼ نيض مف كرسي وضعو في الشرفة وجمس ينتظر اندالع التظاىرة بعدما عاد مسرعاً مف
وخمف أف الميمة ستشيد احتجاجاً وصداماً
مشاىدة " يسقط االستعمار "يأخذ مساحة اعبلف " فيمـ المساء " ّ

بين المحتجيف  ،ورجاؿ األمف والشرطة  .مشاىدتو لدعاية الفيمـ أعاده سريعاً لشريط دخوؿ شابيف متوردي
البشرة يرتدياف البدلة االفرنجية والسدارة السوداء  ،يتكمماف بالميجة البغدادية قبؿ ما يربو عمى الشير ،
يؤت الى غرفتيما بوجبات األكؿ الثبلث
يطمباف غرفة بسريريف  .بقاؤىما في الفندؽ وعدـ خروجيما وطمب أف َ
أثار ريبتو  .حسف استقبالو وترحيبو الجنوبي خمؽ مودة سريعة معيما  .ف ِيـ وبشيء مف كشؼ السر انيما

جاءا ىاربيف مف بغداد بعد عرض الفيمـ نفسو واندالع تظاىرات َّ
ىزت العاصمة وأربكت الممؾ ورئاسة الوزراء
المنظميف والمحرضيف عمييا
فاستنفرت االجيزة االمنية استنفا ارً لـ تعيده المممكة منذ تأسيسيا  ،وتـ مبلحقة
ّ

ومداىمة بيوت وأوكار خمنت السمطات انيا مكامف الختباء الرؤوس المخططة  .ليذا وخشية عمى سبلمتيما

فضبل النأي بعيداً عف العاصمة  ..قضيا في الفندؽ عشرة اياـ كاف عبد اهلل العساؼ فييا يعيش القمؽ
سري مف مخبري المدينة الذيف
المتفاقـ ويتطيَّر مف كؿ وجو غريب يشؾ انو لرجؿ أمف متخؼ أو مخبر ّ

يعرفيـ خبلؿ مراجعاتيـ لو واالستفياـ منو عف أمور النزالء وىوياتيـ.

مرت التظاىرة عارمة  ..ومف شرفتو أبصر الجموع المتحمسة تيتؼ بسقوط االستعمار مثمما شاىد مفوض
َّ
مركز الخ ّناؽ وأربعة مف اتباعو يمسكوف ى اروات ويستعدوف لمواجية االندفاع البشري القادـ  ،والمشحوف
عصية عمى التقدير.
بطاقة احتجاج تكاد تكوف
ّ
سحب المفوض آمر مفرزة الشرطة المكمفة بالتصدي لمتظاىرة مسدسو مف الغمد المتدلي مف حزامو
لحظة
َ

بريؽ فبلش كاميرا ،
الجمدي وأطمؽ رصاصة اولى في اليواء بغية اخافة المتظاىريف وايقاؼ اندفاعيـ لمع
ُ
ٍ
صور في الميؿ لشدة الوضوح وعمؽ
ليمية سيعتز بيا ناصر الجببلوي ويعدىا مف أجمؿ ما َّ
والتقطت صورةُ
عزؿ يجابيوف الرصاص ببل خوؼ.
المعنى  ،حيث المتظاىروف ّ

عنؼ مف قبؿ القائمقاـ  ،وي َّ
في الصباح استدعي عبد الستار االمامي ُلي َّ
حذر مف رئيس شعبة األمف ويؤمر
ُ
بإيقاؼ عرض الفيمـ واستبدالو بآخر.

****
بعد الظير رف الياتؼ في البيت  .رفع عبد الستار االمامي السماعة  ،ورد "  :ىالو  ! "..جاءه صوت توفيؽ
السويدي  ،رئيس الوزراء السابؽ بتحية وسؤاؿ عف الحاؿ  .وسؤاؿ عف الشقيقة التي تعيش في السماوة ..
رد عبد الستار بتحية حارة وشكر ليذا النداء ؛ إذ كاف قبؿ اسبوع في بغداد والتقى السويدي وتناوؿ معو

الغداء قي بيتو  ..السويدي كمَّمو عف الفيمـ الذي حممو معو الى السماوة  ،معاتباً عمى عرضو في مدينة
يؤاخذ عمييا أنيا منبت مشاكؿ ومبعث انتفاضات  ..ضحؾ عبد الستار ليذا العتب ونبرة الغضب التي شابتو
..وكاف عمى وشؾ أف يرد عندما جاءه صوت السويدي يستفيـ :
"ألـ تحذرؾ شقيقتي وتطالبؾ باالبتعاد عف المشاكؿ ؟-

يا سيدي  ،زوجتي دائماً مصدر نصائح لي ؛ لكف ىؿ تعمـ أنيا وافقتني عمى عرض الفيمـ حيف
اخبرتيا بو ؟  ! ..الصورة يا سيدي الفتة والفيمـ منشور  .وأنا أردت االثنيف يؤدياف واجبيما لمناس
.مجتمع مدينتنا يحتاج إلى وعي أكثر لما يجري لوطننا  .لندع السينما تفعؿ فعميا التثقيفي .

-

"لكنني تعرضت لعتب حيف عرفوا أف شقيقتي ىي زوجتؾ  .كانوا ينووف اعتقالؾ ." .

ضحؾ عبد الستار:
"  -عمى أي حاؿ أوقفنا عرض الفيمـ  ..لكف ىناؾ افبلـ وأفبلـ ستأتي  ،ىؿ يتوقؼ صوت االحتجاج الحؽ
.".
" -الميـ ؛ طمنتني عندما قمت اوقفت عرضو ؛ أما اآلتي فدعو لعالـ الغيب".
()6

تردي االوضاع
ّ
المد الزمني ممبدة بغيوـ رصاصية داكنة .
صباحات السماوة منذ ثبلثة أياـ تأتي كئيب ًة  ،و
السماء طيمة ىذا ّ
ُ
ُ

األحياء وتبتعد  .شتاء ممطر ورياح كأنيا ُمرسمة بقصد اغاضة الفقراء
مارة ترشؽ
ىناؾ ّ
َ
زخات مطر لسحابات ّ
المعدميف  .مبنى محطة القطار العالية يغرؽ في ضباب حميبي والعربات الحديدية المتوقفة عمى
البائسيف و ُ

فيظيرىا كما لو كانت سبلحؼ خرافية جاثمة ببل حراؾ ..
سكة الحديد تستحـ بندى كثيؼ يذوب عمى جسدىا ُ

المحدَّبة تختفي في الضباب ويبدو صؼ الدكاكيف صناديؽ مموىة بغشاوة تُخفي
ىامة قاعة سينما عبد اإللو ُ
محتوياتيا مف البضائع بينما الناس في الشوارع ىياكؿ شمعية تتحرؾ بآلية شخوص ٍ
فيمـ ُيقدَّـ بالعرض
البطيء  ..مستوصؼ حماية االطفاؿ مشرع االبواب  ،والماسيرات في داخمو يستعذبف الدقائؽ ويرششف

المطيرات في الردىات والممرات المعتمة  ،فطقس كيذا يذكرىف بأجواء ويمز والريؼ االنكميزي الذي ولدف فيو
وترعرعف وحممف في ذاكراتيف تضاريسو ومناخو ودنيا احبلميف العذاب  .يعيد إلييف صباحات األحد حيث
المبلبس الزاىية يرتديف  ،وطريؽ الكنيسة المعمدانية يتخذف  .ىناؾ يؤديف الطقوس ويجمسف خمؼ النافذة
المنصت  .يطمبف الغفراف ويتمقيف النصائح ليأخذف بيا  .ومنيا قدوميف الى ىنا  ،إلى
ّ
المشبكة يعترفف لمقس ُ

السماوة المدينة النائية كثيراً كثي ار  ،متطوعات لخدمة االنسانية المعذبة  ،ممرضات ينقذف االميات الحوامؿ

ساعات المخاض لينمف مف السماء رحمة توصميف إلى الجنة فيعشف مع الرب واألـ العذراء  ..مقيى عطية
حذاؼ ُىدـ  .سقطت اعمدتو الخشبية وتياوى السقؼ المعموؿ مف سعؼ النخيؿ وبواري القصب وبدا انقاضاً
؛ فقط شجرة ال َغ َرب وسط المقيى بأوراقيا الخضراء الناصعة بقيت منتصبة تذ ّكر بجمسات رواد جمعتيـ

ويبدده  .عطية
أحاديث صرؼ الوقت  ،فالوقت في السماوة ثقيؿ وبطيء وممؿ  ،ليس ليـ إال مقيى يطيح بو
ّ

ىاجر الى الكويت بعد تمقي نداء مف صديؽ لو يعمؿ في ثكنة عسكرية انكميزية َّ
بشره بعمؿ افضؿ مف ادارة
المقيى وخدمة الزبائف  ..دكاكيف تعرض جمود االبقار والخراؼ مدبوغة ومممحة تشيع رائحتيا العطنة في
فضاء السوؽ  ،تجاورىا دكاكيف تبيع التمر والدبس والزبدة والمبف الرائب ىي األخرى تشارؾ دكاكيف الجمود

المدبوغة الرائحة الوخمة تكرسيا الرطوبة المتفشية وتبقييا اكبر زمناً  .فندؽ الصحراء المجاور يفتح عبد اهلل
دونيما في سجؿ النزالء  :قروي عجوز جاء بو أوالده ليراجع
العساؼ بابو عمى صباح جديد ونزيميف فقط ّ
المستشفى مف التياب في الحنجرة يمنعو مف النطؽ وتركوه عمى أمؿ العودة اليو في اليوـ التالي إلكماؿ
المراجعة  ،ونزيؿ دخؿ مخمو ارً آخر الميؿ بعدما فاتو القطار السريع الذي قصد أف يستقمو إلى مدينتو
يتجوؿ في شوارع المدينة  .يخترؽ السوؽ الرئيس
الناصرية  ...صوت الشقاء والكد اليومي والحياة ببل أمؿ َّ
واألسواؽ الفرعية ؛ يدخؿ األزقة ويتعثر بالحفر  .يجابو بصرخات االميات في بيوت كأقناف الدجاج مف ابناء
يمبلت في غرؼ فوؽ السطوح
شياطيف نزقيف يتشاجروف أو يتقافزوف مف بيت لبيت وسط دمدمة عجائز ُم َ

وتذمرىف ممف ال يرحـ سعييف لنيؿ غفوة في النيار بعدما صرفف ساعات الميؿ مسيدات يخشيف قدوـ
سربت .
المتحيف سرقة انفاسيف  ...الوضع السياسي ٍّ
المختمس
ّ
مترد  ..بعض مف بنود معاىدة بورتسموث ُ

تناولتيا اعمدة الجرائد عمى انيا تكبيؿ مضاؼ لقيود سابقة واذالؿ يبقييـ أسرى ال انعتاؽ منو  .الفقر يواصؿ
ويردي المرضى صرعى جراء ضعؼ الخدمات وشحة دواء يعيد لمجسد طاقتو ..
حصاد الطاقات عند الشباب ُ
أف المدارس تفسد البنات .
األمية في النساء متفشية يرتكب فعميا الرجاؿ اعتماداً عمى رؤية َّ

ناصر الجببلوي يتألـ لموجوه الشاحبة والمكفيرة والممصوصة  .يتأسى لمقامات اليزيمة التي تمتقطيا عدسة
كاميرتو وتثبتيا عمى الورؽ  .شيادات صورية لخواء مجتمع منكفىء تمثمو رموز متيرئة مف صميـ وجوده
.يحمؿ كاميرتو ويمؼ الشوارع  .يتذ ّكر مبلحظة استاذه المصور االىمي في ضرورة مبلزمة الكامي ار اللتقاط ما
قد ال يتكرر مف المشاىد أو الحاالت  .فالمقطة البارعة والصورة المتميزة ىي ما تأتي خارج االستعداد والتييؤ
والتحضير  .إف أجمؿ الصور تمؾ التي تجيء بعيدة عف التكمؼ قريبة مف العفوية ؛ فييا مفارقة  ،وغير
المرات فازت لو صورة بعثيا إلى مسابقة أجرتيا صحيفة الببلد  .الصورة تعرض شابا مصاباً
مألوفة  .إحدى ّ

بمرض جمدي والدمامؿ تمؤل جسده يقؼ وسط ماء الفرات الجاري وجيش مف أسماؾ صغيرة شذرية المعة

تتبلصؼ منيمكة في مياجمة الدمامؿ والجمد المتقيح والشاب يستعذب الدغدغة التي تحدثيا افواه المخموقات
الصغيرة  .يتذ ّكر يوميا أف الصورة نشرت كأجمؿ لقطة واطراء رئيس التحرير فاروؽ بطي مقرونة بثناء لجنة
التقييـ واشارة إلى موىبة وحاسة بصرية ثاقبة يمتمكيا ممتقط الصورة .

.

مكتب مقاوالت
بمشورة ونصيحة نسيب موظؼ حكومي جاء منقوالً مف العاصمة وتسمَّـ ادارة المشاريع في قضاء السماوة
وأريافيا افتتح شتيوي الياور مكتب مقاوالت  .وعده النسيب بما يفيده  ...أوؿ مقاولة وقَّع موافقتو عمى

بنودىا كانت بناء قاعة ُممحقة لمدرسة المأموف االبتدائية تجري فييا انشطة التبلميذ البلصفية واجتماعات

اآلباء والمعمميف  ،ومعارض التربية السنوية لنتاجات التبلميذ والمعمميف  ،وامتحانات نصؼ السنة ونيايتيا ،

كذلؾ احتفاالت المناسبات الوطنية  ..شتيوي تمقّى مائة دينار ربح المقاولة بعد انجازىا  ،لقاء جيد أخذ منو
وزودىا بإنارة ومراوح سقفية وستائر شبابيؾ.
شيد خبلليا القاعة حسب " تندر "االتفاؽ َّ
خمسة اسابيع ّ
جمع مف نسوة بعباءات موحمة يتبعيف جوؽ أطفاؿ صغار  ،بنيف وبنات  ،بمبلبس ممزقة ووجوه معفرة
ىف يقصدف الطريؽ
بالغبار  .الجميع يتجو إلى زقاؽ فرعي يتداخؿ مع ازقة ممتوية كاألمعاء  .النسوة وصغار َّ
حماـ " قبيمة " ؛ ىناؾ سيدخمف عالـ البخار الكثيؼ ويجعمف اجسادىف تتحاور مع الماء الساخف المندلؽ
إلى ّ
مف حنفيات تمؤل احواضاً حجرية بالماء المغمي والبارد  .واذ ال تستأنس اعضاؤىف لماء يستشعرنو فات ارً

يدوي اسفمو مرجؿ ناري يحصؿ مف اشتعاؿ
يحممف الدالء ويتحركف إلى " القزانة"  ،يغترفف الماء المغمي جداً ّ ،
النفط االسود طواؿ وقت االستحماـ  ،فيدلقنو عمى اجسادىف المحمرة والمسموخة جراء مرور كيس التدليؾ

وليفة الصابوف مف ِقمـ رؤوسيف حتى األخمص .
عماؿ بناء يحمؿ أحدىـ عمى ظيره كيس مف الخيش يحوي ِعدد البناء  :مطارؽ برؤوس حديدية
يمر أربعة ّ
وأعمدة خشبية  ،شاىوؿ  ،ميزاف زئبقي  ،كور خيط حريري  ،جمجات بحجوـ كبيرة لتسطيح االسمنت عمى

الجدار وجمجات صغيرات لتكحيؿ الفواصؿ بيف طابوؽ الحائط باالسمنت االسود فيما آخر يحمؿ مسحاة عمى
كتفو  ،وآخر يحمؿ كركاً بنفس الوضع  ،وآخر يتدلى مف يده كيس قطني فيو فطور وغداء رئيس العماؿ وىـ
يقطعوف شارع الكورنيش باتجاه البساتيف الشرقية  .ىناؾ سيبنوف غرفة لحارس ماكينة سحب ماء مف الفرات
إلى البساتيف الجديدة ومالكيا طاىر زيف العابديف بعدما أسر لو عبد الرزاؽ االمامي صاحب ثبلث مكائف عمى
النير بوفير ربحيا وقمة استيبلكيا مف الوقود مع حارس يشكر السماء ألنو سيحصؿ عمى غرفة تجمعو
وأسرتو باعتبارىا َمسكناً ومثابة لمحراسة.
شتيوي الياور شعر بالسعادة في مينة المقاوالت  .وجد فييا عمبلً توجييياً ومتابعة ثـ حيازة ماؿ ال يأتي
باليسر في ٍ
ميف أخرى  ..لذلؾ كاف ظيوره بيف الناس في االسواؽ والمقاءات االجتماعية ظيور الشخصية
البارزة صاحب الشأف االجتماعي الكبير  .يغدؽ الماؿ ىنا ويصرفو بكرـ ىناؾ .خاتـ ذىب بفص عقيؽ ثميف
مطعمة احجارىا بالفضة النقية البيضاء  .صار يحضر لنادي الموظفيف بمبلبس
في بنصره  ،ومسبحة يسر َّ
مترفة  .يتناوؿ الويسكي بدالً مف العرؽ المحمي  .فالعرؽ صار يسبب لو صداعاً عندما ينيض صباحاً ..

صارت لو عبلقات مع موظفي الحكومة الذيف يجدوف الفراغ ثقيبلً في قضاء محدود العمؿ والنشاط  .صار يكمـ
القائمقاـ ويجالس مدير مركز شرطة القضاء ؛ يحادث مدير الماؿ ويمعب الورؽ مع موظفي الري  ،والكمرؾ ،
شاىد في المبلىي يفتح زجاجات الدمبؿ
في َ
والبريد والبرؽ  ،واالستيبلؾ  .صار ي ُكثر مف الذىاب لمعاصمة ُ
والببلؾ أند وايت لراقصات المبلىي بعد اتماـ رقصاتيف عمى المسرح وامتاع الجميور المتعطش لؤلجساد

جسات الشبؽ
حرك ًة َم ّ
البضة والضحكات المتفجرة مف أفواىيف وحمرة الروج الدموية التي تطمي شفاىيف ُم ّ

التخيؿ في اعماقيـ تارك ًة ّإياىـ يطمقوف اآلىات لوعة مف قمّة حيمة امتبلكيف أو حتى الجموس معيف عمى
و ّ

طاولة واحدة.

ال يأبو شتيوي لما يجري في المدينة وما يحصؿ في الوطف  .ال يرى في االحتجاجات والتظاىرات غير افعاؿ
عقيمة ألناس يستولي عمى ممكاتيـ الحقد وتحركيـ أصابع ال تريد لمببلد االستقرار  ..ليذا كاف يجاىر برأيو
ومنمياً شعور أنو معيـ  ،ال يرتضي ما يصدع
ىذا في جمساتو عمى موائد الشرب حاصداً رضا المسؤوليف
ّ

رأس الوطف ويخمخؿ كيانو.

() 7
بورسعيد  ..المدينة الباسمة
العدواف الثبلثي عمى مصر في  1956شحف األجواء  ،وفاقـ التوتر  ..فضاء السماوة يميد بحماس مغموس
ِ
مستعمروف وطامعوف شاركيـ في العدواف سالبو وطف
بغضب يطفح مف العيوف والنفوس تحتدـ ؛ فاألعداء
وجدوا الفرصة مثمى وتاريخية ليضموا أرضاً جديدة بينما السمطة العراقية الحاكمة تديف العدواف بخجؿ وترفضو
العدة
بحياء  ..اعبلف الحرب يعني القتؿ
بالمجاف واالستيبلء عمى مواقع جغرافية  ،والشعب المصري أعد ّ
ّ

لمواجية العدواف بشجاعة خرافية فصمد  ،فقاتؿ  ،فتمقى الضربات  ،فأعطى الشيداء  ،فمزؽ األعداء ،
فانتصر .
عبد الستار اإلمامي عاد باألمس مف بغداد وقد حمؿ معو حقيبة تحوي ثبلثة أفبلـ وصمت العاصمة حديثاً .
أصر في جمسة تعامؿ مع المتعيد حبيب المبلّ ؾ جمب فيمـ " بور سعيد  ..المدينة الباسمة  " .المبلّ ؾ ذ ّكره
بتحذيره السابؽ في موضوع فيمـ يسقط االستعمار الذي لـ يولو باالً فحصؿ ما حصؿ مف تعنيؼ وتحذير
فض َؿ استبداؿ الفيمـ بآخر ألف عرضو سيجعؿ السمطة المحمية ىناؾ
ووعيد مبطف مف قبؿ سمطة المدينة َّ .
محرض يبغي تفجير الموقؼ رغـ التحذير اآلنؼ.
تنظر إليو عمى أنو ّ

توجياتيا الفكرية فرصة عرض الفيمـ فعبأت سريعاً اتباعيا
ولقد انتيزت القوى السياسية في المدينة بمختمؼ ّ

لمدخوؿ الى السينما والخروج بعد انتياء العرض بتظاىرة تخمخؿ ىيبة السمطة وتوصؿ لببلط المممكة رسالة
أف الشعب لف يسكت عمى محاوالت اذاللو بربطو بمعاىدات وأحبلؼ تقيد حركتو وتتركو عاجزاً عف مساندة
أخوتو في بمد يتعرض لمعدواف.
ذلؾ اليوـ الخريفي مف شير تشريف أوؿ  1957السينما الصيفية تكتظ وبصورة غريبة بالرواد  .ال مكاف

لمجموس  .والمشاىدوف تقبموا الوقوؼ لرؤية فيمـ الميمة  .المقاعد في الموج التي عادة ما تكوف غير مشغولة
جميعاً حجزت وراح كؿ اثنيف يجمساف عمى كرسي واحد  .بائع البزر ولفات الباذنجاف والبطاطا والمرطبات يجد
صعوبة في الحركة لكنو ِ
فرح لتصريؼ مبيعاتو  ..بائع التذاكر اغمؽ نافذة البيع  ،وخرج يعمف لممتزاحميف عمى
الشراء اف بطاقات اليوـ وحتى البطاقات المييأة ليوـ الغد نفذت  .السينما ممتمئة  ،فأيف تجمسوف أو تقفوف ؟
".
كاف الفيمـ مف بطولة فريد شوقي وىدى سمطاف  .جاء انتاجو بطمب مف الرئيس عبد الناصر في لقاء خاص
مع فريد شوقي ضـ عبد الحكيـ عامر وأنور السادات لتخميد ممحمة دفاع مدينة بورسعيد وشعبيا أماـ عدواف
ثبلثي ٍ
عات.
ذلؾ الصباح كاف يوسؼ حزيناً وغاضباً ومكتئباً  ..مرد اكتئابو يعود لمعرفتو بانطبلؽ سيارة الرّكاب التي تحمؿ
صم َـ الميمة الفائتة عمى النيوض مبك ارً لمشاىدتيا وىي
شميراف الى بغداد بعدما صرفت إجازة ثبلثة أياـ  .كاف ّ
تخرج مف بيتيا حاممة حقيبة مبلبسيا فيسعى لمواجيتيا عمى اساس المصادف ًة ويقترح حمؿ الحقيبة حتى
كراج النقميات  ..ال يدري اف كانت ستتقبؿ أـ ترفض ؛ الميـ اف ىذا ما شغمو الميمة الفائتة وجعمو يسير
فوت عميو فرصة النيوض واالستيقاظ مبك ارً  ،وجعمو طواؿ النيار يشعر بفقداف شيء عزيز
ويسيد طويبلً ما ّ
ال قدرة لو عمى تعويضو  .لذلؾ  ،وكمحاولة لقتؿ الوقت وتبديد غيمة الضجر مف فضاء يومو اتجو إلى
السينما .
منذ اسبوعيف لـ تنقمو قدمو الى ىناؾ  .وحتى البلفتة الحاممة لفيمـ الميمة المستندة عمى العمود المجاور
لػدائرة االستيبلؾ لـ يرفع نظره لئلطبلع عمييا .
بالمصمميف عمى الدخوؿ .
لفت انتباىو زحاماً غير طبيعي عمى رصيؼ السينما  .صالة بيع التذاكر تغص
ّ

طالع مكاف الفتة عرض فيمـ الميمة فألفاه يحمؿ عنواف " بور سعيد  ..المدينة الباسمة  " .لـ يستفزه العنواف
بقدر ما اثار فضولو الحشد المتزاحـ والتنافس لموصوؿ الى شباؾ التذاكر الستحصاؿ بطاقة دخوؿ  .ال يدري
لماذا انتفض قرار الحصوؿ عمى بطاقة لمتعرؼ عمى مسببات اىتماـ الحشد في الدخوؿ والمشاىدة .

ومستفزً  .يعوـ في حيرة ويغرؽ
ّا
في صالة العرض استطاع الحصوؿ عمى مقعد في الوسط  ...منتظراً كاف
مستعداً لموقوؼ ساعة ونصؼ
في دىشة  .صالة العرض امتؤلت واكتظّت  .تفاقـ عدد الداخميف  .أكثرىـ كاف
ّ
ىو وقت العرض المعتاد لؤلفبلـ  ،وقد يزيد.
ىناؾ  ،فوؽ  ،في غرفة تشغيؿ الماكينة وعرض الفيمـ كاف العامؿ الفني قد ىيأ البكرة واستعد لتحريؾ نابض
مربع انبثاؽ
التشغيؿ  .اوقؼ جياز التسجيؿ فتوقفت أـ كمثوـ عف " األولو في الغراـ  " .تطمّع مف خبلؿ ّ

الضوء فيالو مشاىدة الصالة المكشوفة لمسماء تضج بالرواد  .حمد اهلل ألنيـ في الصالة الصيفية وليسوا في
الشتوية المغمقة لكانوا ماتوا اختناقاً .
لحظة أطفأ االنارة وغرؽ الجميع في العتمة ووضع يده عمى اكرة التشغيؿ ودارت البكرة المحممة بشريط الفيمـ
مررىا بسبلـ.
لتتمقفو بكرة فارغة تدور بنفس االتجاه تمتـ بقمؽ  :سترؾ  ،يا رب ّ .
ما أف ظير اسـ " أفبلـ العيد الجديد " الشركة المنتجة يمؤل الشاشة حتى تفجر النشيد الحماسي ( اهلل اكبر )
ِ
مؤي ِد ) يرافؽ اسماء الممثميف عمى
اربع مرات ؛ تبعيا ( اهلل اكبر فوؽ كيد المعتدي  ..اهلل
لممظموـ خير ّ

الشاشة  .ذلؾ النشيد الذي لحنو محمود الشريؼ عمى وقع العدواف الثبلثي وحاجة تأجيج حماس المواطنيف

ضج المشاىدوف بالتصفيؽ وانطمؽ كـ ىائؿ مف الحناجر تحاكي
وتعبئتيـ لمدفاع عف ارضيـ ووطنيـ َّ .
النشيد مستذكرة اياـ العدواف قبؿ عاـ  .تمؾ األياـ التي ىبَّت فييا السماوة تُعمف االضراب شأنيا شأف مدف
الببلد كميا ويساىـ أىمُيا في تظاىرات عارمة ظمت السمطة الممكية عاجزة عف إيقافيا فتركتيا تطوؼ في
الشوارع وتخترؽ األسواؽ.
بانتياء النشيد الحماسي وشروع الفيمـ بخطاب تسجيمي القاه عبد الناصر عبر اذاعة القاىرة يعمف فيو تأميـ
قناة السويس تدفقت الجماىير في الفيمـ مع أغنية وطنية شرعت ىدى سمطاف التي تأخذ دور ضريرة ترددىا
محاكاة إلعبلف عبد الناصر  ،ساىـ فييا ابناء الحي مردديف وميمميف "ِ :
أمـ جماؿ وال ت َخؼ  " ..ارتفاع
مردديف مع
رواد السينما فنيضوا مف مقاعدىـ رافعيف القبضات وسط العتمة و ّ
قبضات الحشد ألب الحماس في ّ
الجموع " أمـ جما َؿ  ..أمـ جما َؿ ؛ وال ت َخؼ" .

في الوقت الذي كانت الماكينة تعرض الفيمـ كانت كاميرة ناصر الجببلوي تمتقط صو ارً  ..التقط ىديراً عاصفاً
السماعتاف المعمقتاف عمى جانبي الشاشة الكبيرة جداً .
تماىى مع صوت المنشديف المتحمسيف الجارؼ  ،تبثو
ّ

مداً الحتجاج يمتزج حاؿ انبعاثو مف
صور ّ
صور أرواحاً ثائرة ترتفع في االجساـ المحتدمة حتى تبمغ الحناجر ّ .
ّ
االفواه فيستحيؿ غيمة ترتفع وتعمو في سماء المدينة تمطر غضباً محتدماً يتواصؿ مع احتجاجات دفينة وغيظ

مكتوـ ضد سمطات جائرة  ،تناسمت سمط ًة فسمطة  ،منذ بدء الخميقة حتى المحظة  .سمطات قمعية توارثت
وخمفاء
الدىاء والمكر والضغينة وتمبست لبوسات متنوعة  ،كاف فييا القادةُ الطغاة المييمنوف  ،آلي ًة
َ

وسبلطيف  :أجبلفاً  ،قساة  ،دموييف  ،أنانييف  ،موتوريف  ،سادييف  ،شبقيف  ،شيوانييف  ..كانوا ذئاباً

غادرة  ،وضباعاً شرىة  .يفزعيـ صوت مظموـ  ،وترعبيـ آىة احتجاج  .يدركوف انعداـ ثقة المواطف بيـ ،
يصور الحشود التي تركت السينما
ىوة كبيرة وواسعة تفصميـ والناس  ...اندفع حامبلً كاميرتو ِّ
مستشعريف ّ

ونزلت الى الساحة المواجية ليا تيتؼ بخاتمة الفيمـ التي كانت كبدايتو "  :أمـ جماؿ وال تخؼ  ..إ ّنا ىنا

ِ
ُّ
طغياف العدا  " ..ىتاؼ سرعاف ما تغيَّر إلى ىتافات محمية تندد بنوري
سندؾ
عـ الفدا  /بسبلحنا وبعزمنا ..
َ
ن َ
السعيد ووزير خارجيتو وحكومتو  ،وتصفيـ بالعمالة  ،ثـ تتيكـ بيما عبر ترديد جمعي "  :نوري سعيد القندرة
 ،وصالح جبر قيطانيا  " .يتفجر فبلش ناصر الجببلوي وتسحب العدسة بانفتاحيا وانغبلقيا حركات تطبع
وجودىا عمى الفيمـ ليظير في ما بعد وجوه متحمسة بأشداؽ مفتوحة وأفواه تطمؽ كممات التنديد بحكومة ال
قامات ترفع االيادي بقبضات محكمة االغبلؽ
تسعى إال الى ارضاء مستعمر نصبيما أدوات لمآرب يبغييا .
ٌ
ٍ
تموح وتيفيؼ باليشاميغ والكوفيات والعقؿ في مسار حثيث وخطى تتعجؿ الوصوؿ إلى مبنى الحكومة
وأياد ّ

لترشؽ مسامع المسؤوليف قائمقاماً ومدير مركز شرطة وشعبة أمف  ...لفت انتباه ناصر الجببلوي في

مطالعتو الصور بعد اظيارىا وتجفيفيا وجود يوسؼ وسط التظاىرة ييتؼ بحماسة متميزة  ،لكأف الجمع الثائر
أطمؽ في داخمو صرخة الكبرياء وأشعؿ بيدر االحتجاج  ،لكأف االعبلف عف انطبلؽ شرارة الوعي حانت فكاف
حماسو تمؾ المحظة مضاع فاً واندفاعو يثير االنتباه  ،لكأف أصابع الوفاء حاف مرورىا عمى وجو الوطف وشفتا
حرى عمى جبيتو  ،لكأف الدموع المنسكبة مف العينيف المشرعتيف عمى البوح
العشؽ بشغؼ تطبع قبم ًة ّ

الصادؽ والتي اقتنصيا ناصر الجببلوي في واحدة مف المقطات تُمير اخبلصاً لف تُنقَض مواثيقو  .لذلؾ حيف

أصر يوسؼ عمى مواصمة
ىجمت مفرزة الشرطة وعناصر األمف عمى المتظاىريف وفر الكثير مف المحتجيف َّ
نضارة التوقيؼ قبؿ أف يتعيد والده
احتجاجو  ،فألقي القبض عميو مع نخبة مف المتحمسيف وبات ليمة في ّ

أماـ مأمور مركز شرطة القضاء بعدـ تكرار ولده لفعؿ ال يخدـ المممكة وال يتسبب لمعائمة إال بأضرار نفسية

وتنغيص في احتجاجات ال طائؿ منيا.

بنت المؤمف
الشمس ساخنة تدفع صبية األزقة إلى الفرات يستعذبوف ماءه
صباحات صيؼ العاـ  1957تتمظى  ،تأتييا
ُ
ويطردوف عرقاً غرقوا فيو طواؿ ساعات الميؿ الفائت مزيميف لسعات البعوض الجاعؿ مف وجوىيـ وأطرافيـ
المكشوفة وليمة مفتوحة تنتيي بآثار خراطيـ أبرية دخمت  ،فامتصت  ،فامتؤلت .
فتاة بعمر العشريف تمر بعباءة تيفيؼ وبوجو مكشوؼ يناىض العرؼ الذي يجبره عمى االختباء خمؼ طرؼ
تتذمر مف حر الصباح فتروح تيفيؼ
العباءة فبل يظير منو غير عيف ُخ ِّ
صصت لمنظر تفادياً لمتعثر  ..الفتاة ّ

قريباً مف الوجو  .تطالع الصبية كجوؽ فراشات يتجيوف إلى النير ؛ تبتسـ  ،تتمنى لو كانت ولداً ينضـ الييـ
فيشاركيـ العوـ والسباحة لساعات ببل ممؿ  ..الفتاة تتوقؼ  ،تبلحقيـ بنظراتيا وىـ يعبروف الحاجز االنبوبي

الذي يفصؿ الرصيؼ عف حافة النزوؿ عبر السمـ الحجري الى الشاطىء  ...ىتؼ ناصر الجببلوي مف مكاف
ىـ
ىـ بالنيوض وحمؿ الكامي ار ؛ َّ
نفورىا َّ " ..
جموسو داخؿ االستوديو " :بنت المؤمف  ..ىذه مشيتُيا وذاؾ ُ
ِ
ِ
خوؼ النسوة مف قسوِة الرجاؿ وأعراؼ المجتمع المكرسة لتحطيميا .
حاجز
بالتقاط صورة ليذه التي تكسر
َ
يريد االحتفاظ بصورة ليا تؤرخ بالدليؿ شروع الوعي النسوي في المجتمع السماوي  .فميس غير ىذه الفتاة
استطاعت مدعومة مف الوالديف المجاىرة بحياف اخذ المرأة حقوقيا وادانة فعؿ القسوة مف لدف اعراؼ وضعت
لجعميا نكرة ومخموؽ ولود.
كاف والدىا تجاوز ناموس المجتمع بتسجيميا في المدرسة االبتدائية المكرسة لمبنات بعدما حاوؿ القائمقاـ
وبجيود مكثفة مع متصرؼ لواء الديوانية التي تتبعو السماوة ادارياً استحصاؿ موافقة افتتاح مدرسة لمبنات .
المدرسة احتضنت بنات الموظفيف الغرباء القادميف مف مدف مختمفة بحكـ القانوف الوظيفي ورأى الشيخ محمد
ضرورة تسجيؿ ابنتو  .فاصطحبيا صباح أحد األياـ ُّ
جسدىا الصغير بعباءة وتعبر الجسر الخشبي الى
تمؼ
َ
الصوب الصغير حيث اصوات التمميذات يعمو في الفضاء جماعياً  .ارتعشت البنت الصغيرة  .أخذتيا رجفة ال

تدري أىي خشية مف موقؼ جديد ومبيـ عمييا أـ ىو عظـ فرحة ترجرجت داخميا فأحدثت االرتعاش ؟ ..
رحب بالوالد وأسدى كممات التشجيع عمى البنت  ..وفي اليوـ الثاني كانت تجمس
الميـ َّ
أف مدير المدرسة َّ
عمى مقعد الدراسة بيف قرينات ليا ينطقف ليجات مختمفة ويتفوقف عمييا بترافة المبلبس وحسف الينداـ.
فع ُؿ الوالد وشجاعتو فتح عميو مدفع النقد والتجريح فأُديف لجعؿ ابنتو تدخؿ مدرسة حكومية لف تعمميا غير
االنحراؼ وتردي االخبلؽ  .يسمع سيؿ الكممات مف األقرباء واألصدقاء تع ّنفو معيبة عميو فعمو فيبددىا
بالصمت  ،يتمقى احتداـ العيوف وانكماش قسمات الوجوه فيواجييا باالبتساـ  .يقوؿ في سره  :نعـ  ،أنا َمف
ِ
وتخمفكـ  ،أنا َمف سيضيء درب عتمة ترموف ابناءكـ وبناتكـ في متاىتيا  .وأيضا أنا َمف
يكسر قمقـ جيمِكـ

سيسامحكـ عمى سمبيتكـ نحوي  ...ولـ يمر العاـ األوؿ وتجتاز البنت مشوارىا الدراسي بتفوؽ وتستعد لمعاـ
الثاني حتى بات باب بيتو يطرؽ ليبلً ُليسأؿ عف االجراءات التي اتَّبعيا في تسجيؿ ابنتو  ..إنيـ يرغبوف

تسجيؿ بناتيـ في المدرسة.

الفتاة تقطع الدرب واثقة الخطى  ،تمـ العباءة عمى جسدىا واليواء يداعب رموشيا والشمس تيمس ليا
ٍ
مضف
بأبيات شعر تتغنى بياتو التي ستكتب مدينة السماوة عمى قرطاس تيالكيا االبدي صفحات مف جيد
وكفاح ال يعرؼ الميادنة  ،صفحات سعي حثيث لتنوير شريحة تقارب نصؼ المجتمع  ،صفحات مواجيات
مستمرة وتظاىرات تواجو بالعصي والركؿ وشتائـ كالسيؿ فمـ ُّ
تكؿ ولـ تُيادف  ..الفتاة تقضـ االعواـ عمى ىدي
ايماف بحتمية نيؿ المرأة السماوية مع منظومة المرأة العراقية نضاالً مع نساء العالـ حقوؽ تضامنت رماح
وسيوؼ ومجانيؽ الذكورة المارقة عمى طعنيا وتيميشيا وتيشيميا بسادية تتواصؿ عمى مد زمني أكؿ القروف
وتعالى عمى الحقب.

تمؾ الفتاة يواجييا ناصر بعدسة كاميرتو فترفض أف تكوف لقطة تظيرىا منفردة ؛ بؿ تريدىا لقطة تاريخية
تجمعيا مع قرينات ليا يناضمف ويكافحف ويصارعف قد ارً وضعيف في دائرة بشرية تستمب كرامتيف وتسرؽ
تطبؽ
احبلميف وتطيح بييبتيف كبانيات اصيبلت لؤلسر التي لوالىا لتوزعت البشرية شذراً مذ ارً تييـ في طبيعة ّ

عمييا نواميس الوحشية .

ظؼ جيدؾ وجيز كاميرتؾ ألنشطتنا التي نريدىا اف ال تتوقؼ  .نريد
قالت لو  :يا ناصر  ،يا ابف مدينتي و ّ
الخروج مف مستنقع الذؿ  ،نسعى لمتقدـ إلى أماـ فبل نجعؿ خطواتنا تتخمؼ عف خطى الرجؿ  ..أال ترى كيؼ
أف أمؾ وأختؾ تتعثر وتكاد تسقط ارضاً مف خمار سميؾ وثخيف يحجب عينييا مف النظر الى الطريؽ ؟ أال
َّ
ترى كيؼ يجمس الرجؿ في قمارة السيارة ويجعؿ المرأة تجمس في حوضيا مع الخراؼ والدجاج ؟  ..التقط لنا
ظؼ كاميرتؾ لمتحاور مع المرأة
في قادمات االياـ تفجرنا في مدينتنا التي تشبينا في تمقييا الضيـ واليواف  .و ّ
قمبيا كؿ
مي ولدىا في أتوف بطالة قاىرة فصار ُ
السماوية في التعبير عف خمجاتيا  .اتركيا تمتقط صرخة أـ َر َ
يوـ يعتصر لرؤيتو طاقة معطمة وساعد مكسور  ،قسمات زوجة كبرت قبؿ وقتيا جراء شقاء وكد يومي ال
ينتيي وذؿ مف لدف زوج ال يفقو حقيا وال يحسبيا شريكة في بناء اسرة يراد ليا اف تكوف ُمثمى  ،دمعة طفؿ
وطفمة يمشياف حفاة  ،سرؽ ضحكتيما سياسيوف جمسوا عمى مقاعد النيابة فنسوا مياميـ في بناء حديقة

غناء تفتح ابوابيا لمطفولة كي ترفؿ عمى خميمة المعب والجذؿ والمرح وتنشئة أجياؿ ليا حؽ صعود قطار
الحضارة كما االمـ التي اغترفت النور واستقمت تغني لغد ضاحؾ ؛ سياسيوف لـ يدركوا مسؤولية انيطت بيـ
جراء حقب مف التجييؿ
المط ِبؽ ّ
وواجبات ُحتِّـ عمييا أداءىا لصنع صورة بانورامية لمجتمع عاش الجيؿ ُ

المنظـ والتذليؿ المبرمج فبات يحمـ بصباح مشرؽ يأتي بو ابف وطف غيور قرر أف يدوس عمى رأس تنيف

الخوؼ ويعبر محيط اآلالـ إلى جزيرة النور ليقود بعدىا سفينة االنقاذ ليحمؿ مواطنيو وينقميـ إلى جناف
الحرية.
نزلت يد ناصر الجببلوي الحاممة لمكاميرا  .ابتسـ ليا ابتسامة َمف تأثر بكبلميا وأعمف االعتذار.
واصمت سيرىا ؛ وفي رأسيا ارتسـ برنامج نشاطيا القادـ وسعييا لمتواصؿ مع فتيات رأت فييف دافع الشجاعة
ويزحف جدار الحيؼ عف
يعمف رفض الجور
جعميف َّ
َّ
لبلنضماـ الييا والتحرؾ عمى أمؿ  ،واف يكف بطيئاَ  ،في
َ
واقعيف  .عادت زيارتيا الى كرببلء صحبة والدييا ولقاءىا بالدكتورة نزيية الدليمي  ،الطبيبة التي شرعت

تفحص والدتيا المصابة بداء النقرس  .عاد ذلؾ المقاء الذي حسبتو تاريخياً بعدما خرجوا مع الدكتورة لمسافة
وىي في طريقيا لبيتيا مرتدية عباءةً مجاراة لواقع كرببلء الديني واالجتماعي  .كانت ىي تصغي لكؿ كممة
تتحدث فييا الدكتورة عف الواقع االجتماعي القاسي وحرماف المرأة مف حقوقيا وكيؼ جيدت ىي مف أجؿ
مواصمة تعميميا وقيادتيا حركة تحقؽ لممرأة مكانتيا الحقيقية في المجتمع  .عاد ذلؾ المقاء وعاد إعبلنيا
االنضماـ لمحركة والتواصؿ عبر أبييا الشيخ محمد عندما تسمَّـ مف المرأة رقـ ىاتفيا في المستشفى ودعوتيا
لتتواصؿ .

كاف التواصؿ مستم ارً  .وكاف األب بزياراتو المتكررة إلى كرببلء تحقؽ تقدماً في ىذا األمر  .تحققت لمبنت
زيارتاف كانت بمثابة محاضرتيف ميمتيف تضمنتا العمؿ والبرنامج المذيف عمييا تطبيقو في المدينة  .فكاف
التحرؾ  ،وكاف النجاح  .نجاح وصؿ إلى تأسيس رابطة نسوية فرعية مف " رابطة الدفاع عف حقوؽ المرأة
العراقية "كانت الدكتورة الدليمي ترأسيا.
ويوـ استحاؿ اسـ الرابطة " رابطة المرأة العراقية " واستحاؿ العاـ  1961عاماً لنشاط المرأة العمني والفاعؿ
كبرت أعداد النساء المجاىرات بانتزاع حقوقيف  ،وكبر اسـ بنت المؤمف في عيوف َمف ُك َّف يممنيا أو يرفضنيا
تجنيف عمييا بالكبلـ والنميمة  .وكاف عمى ناصر الجببلوي حمؿ كاميرتو والوقوؼ أماميا ببل
أو حتى البلتي
َ

خشية وال مواربة ىذه المرة .

تمؾ األياـ كانت ىي التي تدعوه اللتقاط اجتماعاتيف ومؤتمراتيف ؛ وىي التي ترجوه اإلكثار مف الصور
فتبعثيا لمصحافة مع خبر أنشطة الرابطة وجيودىا في تنوير ما ظؿ الظبلـ يتكمس عمى جدرانو ويتكتؿ كغيوـ
دكناء في سمائو.

بنت المؤمف تفوه األلـ
اىيف تطمؽ نداء
في الثانية عشر مف عمري حممت أنني أسير في درب محفوؼ بوجوه نسائية شاحبة  ..أفو َّ
طمب المساعدة مف خضيب طيف اسود يغرقف فيو لما فوؽ صدورىف ويقرب مف أعناقيف كأنيف سيغطسف حد
مد يتواصؿ حد األفؽ بينما ممح يسقط كنديؼ الثمج مف فوؽ  ..وىناؾ ؛ عمى جزر
الموت واالنطمار في ٍّ
تعمو يحتشد رجاؿ بمبلبس وأزياء متعددة يعود بعضيا لعصور غائرة في التاريخ  .أيدييـ تموح بسياط
يضربوف بيا اليواء تيديداً ووعيداً فيمؤل أزيزىا األرجاء وسط صرخات نسائية تياجـ مسمعي وتجعمني كما
لو كنت في دوامة مائية مرعبة ستمفني إلى أسفؿ اليـ وتغرقني حد الموت  ..استيقظت فزعة وسط غرابة أمي
التي كانت تمسؾ المكنسة المعمولة مف خوص سعؼ النخيؿ وتنظؼ أرضية الحوش المبمَّطة بالطابوؽ
الفرشي المربع  ،واتشاح سحنتيا بالحناف واأللـ  ،وسؤاليا الشغوؼ لتوضيحي  :ما بؾ  ،يا ابنتي ؟ !! ..
ِ
حركت رأسيا تمممبلً  ،وقالت ُّ :
سبقتؾ
كؿ امرأة
َّ
مت الحمـ وأصابعي ترتعش  ،وقمبي يخفؽ بنبضات َىمع َّ ..
فص ُ
بالعمر حممت ىذا الحمـ في ِ
مثؿ عمرؾ  ."..ثـ عادت تواصؿ ميمة كنس الحوش  ...طالعت أمي تمؾ المحظة

إنما أـ العراقيات جميعاً  .أولئؾ البلتي
وراقبت انيماكيا  .ال أدري لماذا بدت لي كأنيا ليست أمي فقط ّ ،

تيافتت عمييف مصائب الزماف فاحدودبف وفعا ُؿ اإلنساف الظالـ فانسحقف.

ظؿ ذلؾ الحمـ يراودني كمما فتحت أمي باب البيت عمى طرقات واىنة لجارة تأتييا لطمب المساعدة في رأي
سديد تجعمو درباً لتجاوز أزمة أو حؿ لمشكمة يتمثؿ فييا الرجؿ جبروتاً قاسياً  ،غضوباً وأنانياً  ..أسمع مف
بيف النشيج وسيؿ الدموع عمى الوجنتيف صوت الجارة يتكسر وىي تعرض وسائؿ شتى اتبعتيا مع زوج لـ
ِ
تجف منو غير عقاب مريع وتيديد بطبل ٍ
ؽ ُنطقو عنده أسيؿ مف شربة ماء  .زوج كأنيا غريبة عنو رغـ

يقووف وشيجة الحياة معو  .لماذا كؿ ىذه القسوة ؟ وما ىذا السموؾ المريع ؟ ! ..
األبناء التي خمفتيـ وظنتيـ ُّ
كثيراً ما وجدت أمي تنشج مواساة لمف تأتي لمتش ّكى.
كف يعرضف معاناتيف باالبتعاد عف زيارة َمف يقرأف البخت ويكشفف الطالع ثـ
أسمع أمي تنصح الكثير ممف َّ
يمارسف أفعاؿ ىي مف ِعداد السحر الكاذب  ..ال حؿ لمعضمتنا  ،ال طريؽ يأخذ بنا إلى شريعة النور  ..نحف
في زورؽ وسط نير مجنوف  ..كؿ ما تمارسف وتتأممف ال قيامة لو  ...اسمعيا بيقيف اليأس تخاطب جارةً
غيرَىا جاءتيا ترجو المشورة في أمؿ ينقذىا "  :ال يا أختي ؛ المي احنو بيو ما يمكف تجاوزه  .يا ما شفت
أمي تشكي  ،ويا ما سمعتيا تحكي عف معاناة أميا  .معاناتنا دوالب ضيـ وقير يدور  ،ويدور  ،ويدور." .
المرأة في مدينتنا ال تخرج مع الرجؿ  .ال يظير رجؿ في شارع أو سوؽ ومعو زوجتو أو ابنتو  .ىذا عيب في
نظر رجؿ مدينتنا  .واذا حدث وخرجت فبل بد أف تسير خمفو بخطوات  .انيا ال تضاىيو بؿ ىي تابع لو
الخياطة كي تنجز ليا ثوباً الرجؿ ىو الذي
تخطو متعثرة  ،مرتبكة  ،خجمة  ...القماش الذي تحممو إلى ّ
البزاز ويختار النوع والموف الذي يريده  .ليس ليا الحرية في االختيار .
يشتريو  .ىو َمف يقؼ عند دكاف ّ

إعطاؤىا االختيار يعني انفبلتيا  ..ىي ضمعٌ ناقص  .لحضور فرح أو مشاركة في مأتـ تخرج لوحدىا أو مع

جارة ليا أو جارات يتفقف  ..خروجيف يمارسنو بطقس مبيج ومفرح حتى واف توجيف لمأتـ ذلؾ أف مبارحة
قمعة البيت الحصينة يعنى تنفس ىواء منعش يزيؿ صدأ قير تعاني منو كسجينة.

منصؼ صريح لطأطأ رأسو وبكى !
تمر المرأة عندنا فتحمؿ معيا تاريخاً مف الم اررات  ،وصو ارً لو اطَّمع عمييا
ٌ
لمحؽ منب ارً  .سيعجز في حؿ
ِّ
..ستيرب منو الكممات ويضؿ طريقاً جيد بالتقوى ونظافة الضمير أف يكوف
معضمة تيافتت عمييا صخور القروف وجبلميد الحقب  ..مف ينقذنا ؟!
ولما أدنو مف العشرة أعواـ إف انفرجت أشداؽ النساء مف األميات والجدات ونأت شفاىيف دىش ًة
حدث مرةً ّ
ينبيف أمي لكبري وتراكـ
َّ
لمشاىدتي أخرج إلى الزقاؽ كما أنا عميو ؛ طفمة امتمئ بالبراءة والعفوية  .رحف

سنواتي ووصولي إلى مراتب الفتيات البالغات المستحقات الزواج ؛ ويمم ّنيا عمى تركي ببل عباءة تستر جسدي
وال فوطة تخفي شعري  .وقتيا أتذ ّكر أمي احمرت حماس ًة مقرون ًة بتقطيب حاجبييا رافضة
كبلميف ورادةً
ّ
وذكرتيف بدموع يسكبنيا  ،يوـ يؤتيف أماميا  ،لسوء
َّ
لوميف  .أظيرت عجباً الزدواجيتيف في التصرؼ
َّ
عمييف
تصرفات زوج أو محاولة انتقاـ حمي  .تروح تعنفيف معيبة عمييف تقيقرىف إزاء واقع اجتماعي ييضـ
ويقودىف صوب وادي الذؿ والخنوع.
َّ
حقوقيف
َّ
رأي أمي في مقارعة الظمـ عمى المرأة واجييا تفيـ أبي  ..أبي كاف عمى تواصؿ دائـ مع صحب لو في
العاصمة  ..في العاصمة تتقدـ الحياة واثقة ؛ والم أرةُ تبصـ تطمعاتيا عمى رقيـ يبغي تأرخة صراعيا مف أجؿ
تكريس قيميا كمخموقة تضاىي الرجؿ  ،حواء وقفت قرينة آلدـ  ،تكريس حياة رسميا الخالؽ لتكوف لمقرينيف
عمى قدـ المساواة فانحرؼ ابف آدـ ولـ ينظر ليا إال عمى انيا وعاء لتفريغ شيوتو وتفريخ أوالد يتولوف

اإلمساؾ بصولجاف قيره وظممو  ..في العاصمة كاف أبي يبصر النساء المتحضرات يتوجيف إلى العمؿ واثقات
 ،متزنات  ،ويخطوف متأنقات ومتألقات ومتفائبلت  .يأتي أبي ليحدثنا عف حياة تقؿ فييا الضغوط االجتماعية
قياساً بما ىو مكرس في مدينتنا والناس في بناء حثيث يتقبموف برضاً وتقبُّؿ ما تأتي بو رياح الحضارة  ،ىناؾ
 ،في البمداف الشمالية مف كرتنا األرضية  .لذلؾ حيف افتتحت أوؿ مدرسة لمبنات في مدينتنا قادني مقتنعاً بما
يفعؿ ضارباً آ ارء َمف حذروه مف عواقب فعمتو في تسجيمي مع بنات الموظفيف الغرباء  .فأدخمني عالماً ساحراً
كانت فيو المثابرة عمى التعمـ ديدناً وصحبة البنات ممف يعشف في عائبلت متحضرة انفتاح عمى واقع جديد

مداً مف تيافتات ظمـ واقع عمى قريناتي مف البنات في حصاد النور وجمعو لتنوير درب
وارب أمامي ناظري ّ
الحياة القادمة.
النور الذي جمعتو في غرفة ذاكرتي ىو َمف جعمني بمرور األياـ أرصد معاناة النساء وابحث في مكامف قيرىف

في جموح الدفاع عنيف واالندفاع لتنويرىف بما ممكت يدي  .أخرجيف مف ظؿ غيمة يوميف
؛ ىو َمف أثار َّ

بتجبر  ..كاف أبي
العتيـ وأفصح ليف عف حقوؽ ليف يجب الكفاح مف أجؿ استردادىا مف كؼ تقبض عمييا ّ

يبتسـ لي مع كؿ عبارة منبعثة مف غرفة النور تبدو غريبة عمى مسامع نساء ورجاؿ مدينتي وأنا أبصرىـ

ويرينيا خطراً عمى حياتي
وأبصرىف يفغروف ويفغرف أفواىيـ وأفواىيف َد َىشاً ويخشيف مف تبعات يرونيا َ
َّ
أمي تقوؿ  :أخشى عميؾ ! فيذا مجتمع عصي عمى تقبؿ
وتجاوزاً عمى قيـ حسبوىا
وظننيا مقدسة ؛ وكانت ّ

ما تقوليف  .واذا كاف الرجاؿ سيرفضوف رأيؾ بشدة فإف النساء سيقفف معيـ  .سيحسبنؾ تسترجميف حتى و ِ
أنت

تسعيف السترداد حقوقيف المستمبة.
لـ يكف الدرب يسي ارً ؛ وما كاف فضاء العمؿ بالصفاء الذي ُيراد .
مع األياـ كنت اشيد عيوناً تنفث غيوـ الريبة  ،وأسمع ألسن ًة تموؾ كممات الغيظ  ..ليس مف الرجاؿ فقط بؿ
ىمي انصب عمى ما تقولو
ىماً لمرجاؿ ؛ فيؤالء الطرؼ الثاني في المعركة لكف ّ
ومف النساء كذلؾ  ..لـ أعر ّ
النساء  ،عمى ما أسمع  :متمردة تنكرت لناسيا  ..صاحبة لساف زفر  ..تربية مدارس  ..صمفة  ..وقحة ..
ىمي انصب عمى
مسترجمة  ..حقيرة ال تدري أنيا بفعميا تؤلب الرجاؿ عمينا فتجعميـ يزدادوف حقداً وقسوة ّ ..
ما يصمني مف رجاءات مقرونة بنصائح مف أفواه النساء  :اتركي الناس عمى حاليا ِ ..
أنت تنفخيف في قربة
مثقوبة  ..ترميف نفسؾ في تنور الىب  ..نحف خمقنا عمى ما نحف عميو  ..بدوف الرجاؿ نضيع فمف لنا
غيرىـ ِحمى ؟ !

لفتػو جواد

ِ
ُّ
وقمعيا  ..الصحؼ تتناقؿ أخبار االحتجاجات في
الشرطة
استنفار
يشتد أو ُارىا ؛ ومعيا يشتد
ُح ّمى التظاىرات
ُ
ُ
عموـ المممكة العراقية  .إذاعة لندف تفعؿ فعمتَيا بتصوير شيء مف حقيقة ما يجري في المدف  .تسقيط

جنسية الييود  .ىناؾ بقايا منيـ في المدينة  ..الصوب الصغير يشيد تناقص أعدادىـ بشكؿ سافر َ..رحؿ

سفّر زلخا وساسوف وأوالد يوسؼ بمبوؿ  ..التوراة أغمؽ  ..صار البقايا مف الييود يؤدوف
أدور وايماض ُ ..

طقوسيـ في بيوتيـ  ..إسرائيؿ تنده عمييـ  ..إسرائيؿ تساىـ مع فرنسا وبريطانيا في ضرب مصر  .عبد

الناصر ُي ِّ
حذر  ..إسرائيؿ وجدتيا فرصة لترىيب ما تبقى مف الييود في الدوؿ العربية  ،وفرصة لييود العالـ

كي يحتشدوا في المطارات لتنقميـ الطائرات والسفف بالمجاف الى حيفا ويافا  ،يحتشدوف في الموانىء البحرية
العالمية ففرنسا حميفة ليا وبريطانيا ترعاىا  ،وىا ىـ الثبلثة يسعوف لكسر شوكة عبد الناصر  .يطعنوف
ِ
امجيا السياسية ونداءاتيا
خاصرة اكبر وأقوى دولة عربية  ...إذاع ُة صوت العرب مف القاىرة توظّؼ بر َ

عبئ المستمعيف في العراؽ لمقضاء عمى النظاـ الممكي واستحداث
التحريضية عمى الثورة وطرد المستعمر  ،تُ ّ

اف ثبلثي  ،معاىدة بورتسموث  ،معاىدة حمؼ بغداد ،
مدف تغمي  :عدو ٌ
نظاـ جميوري  ..عاصم ٌة تمور ٌ ،

بيع السيادة لممستعمر  ،انقبلب بكر صدقي  ،حركة عالي الكيبلني  ،ثورة يوليو  1952في مصر ثـ العدواف
الثبلثي عمييا بعد أربعة أعواـ  ..السماوة تنيض مف رحـ االنتفاضات المتعاقبة  ..السماوة تريد استعادةَ

ِ
يردىا مف المرجعيات الدينية في النجؼ  ..السماوة فييا تنظيمات سياسية
أحداث ثورة العشريف منتظرة ما َ

ليبرالية؛ بيئة حاضنة لؤلفكار المحرضة وراسمة غد أفضؿ تنتعش فيو الحرية ويتحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص .
تنظيمات تناىض الحكـ باعتباره ذيؿ لمستعمر جاء ليستحوذ ويييمف إف لـ يكف بنفسو فبأدواتو وعمبلئو .
السماوة تعيش الفقر الساحؽ الماحؽ  :بيوت خربة بمثابة أطبلؿ  ،أزقة ىي الفتات صارخة باليمود  ،شوارع
أرضيا تراب  ،أرصفتيا دروب عثرات  .قمامة متناثرة  ،عربات تجرىا حمير تترؾ فضبلتيا منابت لمستعمرات
ماريف
الذباب والبعوض  ،بدو يجيئوف مف البادية بجغرافيتيا الرممية مخمّفيف
ّ
العميد ونقرة السمماف وبصيَّة ّ

عمى بر ٍار ومخترقيف تبلؿ عمى ىدي بيع ما يحمموف معيـ مف سمف حيواني ومصؿ لبف مجفؼ وجمود خراؼ
مدبوغة وبعر جماؿ يابس لممواقد يبيعونو عمى أصحاب المقاىي ويبتاعوف بأثمانيا القيوة والسكر وِقرب الماء
ضرورياً مف المبلبس  .لفح شمسي قاىر تمطره سماء
والتبغ وأوراؽ المَّؼ ويوفروف حاجتيـ مما يظنونو
ّ

صافية ُينعش التيفوئيد والسحايا ويشيعيما في الدروب وزحمة السوؽ وبيف مراجعي الدوائر الحكومية

والمستوصفات الطبية جاعبلً األجساد المنتيكة خواء والرؤوس مراجؿ نار الىبة أو زميرير عنيؼ قاطع يردي
تقاطر
الفقراء العراة وذوي األسماؿ والمبلبس البالية موتى أشبو بالمومياءات المتحنطة المتصمبة  ..ىناؾ
ُ

نسوة بوجوه صفر وىياكؿ خاوية تخفي سرياليتيا عباءات موحمة  ،حوامؿ يجرجرف أنفسيف أو يقدف أطفاالً
أسى
ىزيمي األجساد باتجاه " مركز حماية األطفاؿ " َ
فيشكيف بعبارات متقطعة وأنفاس الىثة وعيوف تقطر ً
لمماسيرات المسيحيات القادمات مف أقاصي أوربا لمدينة جنوبية اختيرت مف لدف لجاف طبية كونيا بائسة
تفتقر لمخدمات الصحية وفؽ مشروع مارشاؿ األمريكي لنشر الوعي الصحي وتقميؿ نسب األجنة الموتى في
البطوف أو المواليد الذيف يموتوف أثناء لحظات الوالدة  ..مشروع أقيـ ليشيع وسط النفوس الغارقة في

الحرماف البعد اإلنساني ألنظمة ليست مف طينتنا وال ديننا وال قوميتنا استفزىا الجور والعذاب واإلىماؿ
سؼ واالستحواذ وموت الضمير وسحؽ الوجداف الذي يعانيو الوطف الغني الكريـ النقي البريء فاندفعت
الع َ
و َ

توصؿ بؤر خدمية صحية وتثقيفية واف كانت صغيرة ويسيرة ومحدودة.

ىروات مييأة لبلنيياؿ عمى الرؤوس والظيور وترضيض
في السوؽ والشوارع تترجؿ دوريات شرطة  ،حاممة ا
األطراؼ ؛ وفي األغماد الجمدية السوداء مسدسات فيما األحزمة تجمع جعباً صغيرة مف ذوات العشر رصاصات
..الدوريات تتابع بتوفّز وتحفّز كؿ ما ترتاب بو أو تحسبو ينـ عف حركة ستؤوؿ إلى تظاىرة تبدأ باستفزازىـ

مف قبؿ عنصر ِ
صدامي أو أكثر توجييـ األحزاب المثيرة لغضب الحكومة بغية اندالع مواجية لتقويض سمطة
الدولة في المدينة.

لفتو جواد بقامتو الناىضة وسمرتو الداكنة يمر وقد رفع ذراعيو وجعميما كجناحيف صورةً لمشجاعة بينما عيناه
ادىا وجروه مع جموع المتظاىريف في مسيرة منفعمة ُع ِّبئت
تحدي
تبعثاف رسائؿ ّ
لدورية سبؽ واف اعتقمو أفر ُ
ّ

بضرورة المواجية وعدـ التراجع  .تظاىرة غاب عنيا َمف حرضيا فكانت ىادرة ُ .رفعت فييا شعارات تطالب
فج ِرح الكثيروف  ..ىو أحس بمسعة ساخنة بموح كتفو .
دوى فييا رصاص السمطة ُ
بإسقاط الحكومة  .تظاىرة ّ
أعممتو أصابعو التي وصمت ليا بدـ أحمر تشرب بو القميص والسترة  .سريعاً ساوره شعور بضرورة التسمؿ

والعودة لمبيت لئبل يسقط في يد السمطة فتتيمو بالمواجية ويكوف جرحو شاىداً عمى محاربة السمطة بالسبلح
؛ فقد اعتادت البرقيات المرسمة إلى بغداد حمؿ أخبار استخداـ المتظاىريف لمسبلح ما يضطر الشرطة إلى الرد
خفاء لمجرح واشيار الدـ  .دخؿ سوؽ
بالرصاص دفاعاً عف النفس  ..خمع سترتو وعمقيا عمى متنو إ ً

آلسيد طفّار طريقاً لبلبتعاد  ،ثـ زقاؽ العرايا كي ما يصبح قريباً مف بيتو ..
القصابيف  ،ومف ىناؾ اتخذ زقاؽ ّ

شاىد شيخاً يقؼ عند باب داره ومف وراءه كانت امرأة تيذي  ،تشتـ المتظاىريف وترمي بالبلئمة عمييـ في

ِ
محتدماً  .بصؽ باتجاىيا واسمعيا كممات شتيمة  .رفع سترتو واستدار يعرض ليا
تعكير حياة الناس  .التفت
ظيره  ،مردداً "  :نحف َمف يؤذي السمطة أـ السمطة ىي َمف تؤذينا  ." ..بيتت المرأة  ،وىاليا لوف الدـ .
تراجعت الى الوراء وغابت وسط تضرعات الزوج بمسامحتيا كونيا عجوز ال تبغي غير السمـ حتى لو كاف
اء والظمـ سماء  ..مع انعطافتو واقترابو مف زقاؽ النجاريف شاىد امرأتيف تمتقياف  .وجياىما
الجور ىو ً

تكسوىما صفرة  .تحاوالف العودة بسرعة إلى البيت  .سمعت األولى وكانت تحمؿ قدراً فوؽ رأسيا تخاطب
الثانية  :كنت اشتري طرشي مف حسيف الطرشجي عندما تعالى صوت الرصاص  .سمعت الناس في خوؼ
يعمنوف فتح الشرطة النار عمى متظاىريف يطالبوف بإسقاط نوري سعيد " .فتردد األخرى متضرعة بالسماء :
يا ستار ! أخشى عمى أخي  .كمما قامت تظاىرة القوا القبض عميو وسجنوه  ..سأذىب إلى ىناؾ ألرى ". " .
ال  ..ال ! ال تكوني مجنونة  .عودي إلى البيت  .ىا ِ
أنت ترينني لـ اكمؿ التسوؽ  ..ال أماف في الدنيا".

مشاركة لفتو جواد في تظاىرة فيمـ بور سعيد المدينة الباسمة قادتو إلى سجف الخناؽ  .ومثمما حصؿ لو في
المرات السابقة حصؿ لو ىذه المرة ؛ إذ قضى أياماً ناؿ فييا المطمات والسطرات والركؿ باألرجؿ مع البصاؽ
والشتائـ.
وفي واحدة مف أخبار االعتقاالت في المدف وباستعراض و ٍ
اؼ أوردت إذاعة لندف في ذيؿ خبر طويؿ إشارة
العتقاؿ الشرطة شاب في مدينة السماوة  .سحب مف الشارع مف قبؿ شرطييف انياال عميو بالي اروات أماـ
أنظار الناس ورمي في نظارة سجف المدينة  .لـ يكف ذلؾ الشاب سوى لفتة جواد.
وي َذؿ ُ .ييدَّد بالعقاب القاسي والسجف الطويؿ .
ويضاـ ُ ،يركؿ ُ
قضى لفتو جواد يوميف في المعتقؿ ُ ،يياف ُ

ويكبروف
وحيف أطمؽ سراحو بكفالة شفيية مف أحد أعياف المدينة وعاد ألىمو اندفع الصحاب يحيوف شجاعتو ُ

فيو تحممو  ..ذلؾ عزز لديو الثقة بالنفس واالستعداد لمواجية المواقؼ ميما عظـ ثقميا وصعب األمر.

مشاركاتو في أية تظاىرة صارت ديدنا حتى وىو يجيؿ أسبابيا  ،وال يعرؼ مرامي المتظاىريف  .إ ّنو الحماس
المقروف بالتطمع ليوـ أفضؿ مف سابقو  ..تقارير شعبة األمف عنو تشير إلى عدـ انتمائو لتيار أو حزب
تضعو السمطة في خانة األعداء  .أدركت حماستو وانفعالو البريئيف  ،لذا صارت دوريات الشرطة ورجاؿ األمف
يتحدونيا وتقودىـ لممعتقؿ تتركو رقماً ىامشياً  .أدركوا سعيو لجعؿ الناس تتحدث
حيف يعتقموف َمف يرونيـ ّ
عنو في المقاىي والجمسات كبطؿ  .صار ما أف يشاىدونو بيف المتظاىريف يمووف أنظارىـ عنو  ،وىو في

أف ذلؾ لـ يحصؿ  ...إىمالو
غير َّ
دفيف روحو ينده بيـ  :ىيا اقتربوا  ..انيالوا َّ
عمي بالي اروات  ..اعتقموني َ ..

لو في تظاىرات الحقة قتموا فيو روح البطولة التي تمنى.

ناصر الجببلوي ىو اآلخر أدرؾ مسعى مشاركة لفتة جواد  .لذا أراد أف ال تفوتو تأرختيا  ،وبصورة مميزة .
حيف تناىى إليو ىدير صوتي لتظاىرة قدمت مف شارع مصيوي ودخمت شارع الكورنيش وصوالً إلى مقر
المتحدي  ..سيراه
الحكومة سحب كاميرتو  .لـ يكف اليدؼ األوؿ تصويرىا بؿ التقاط أكثر مف صورة لمشاب
ّ
يتقدـ التظاىرة رافعاً يده ومتحمساً يردد اليتافات.
ولـ يكف م ِ
خطئاً  ...فما أف اقترب جمعُ المتظاىريف حتى أبصره  ،كما عيده  ،في المقدمة يردد بصوتو شبو
ُ
المبحوح شعارات حماسية تتوعد نوري السعيد وجوقتو بيوـ أسود .
****
صيؼ السماوة حار وجاؼ ؛ يغمي عمى مدى شيور أربعة  .أرجوزة طويمة لحدث ينتظر شرارة اندالعو ..
ُ

مسروؽ مف ِ
كتاب جينـ .
صيؼ السماوة فص ٌؿ
ُ
ٌ

مجد
شمس ساخنة
نيارىا
ٌ
وعرؽ غزير تنضحو األجساد المحمومة جراء واجبات متواصمة وبانوراما إنسانية تُ ّ
ٌ
ُ
العمؿ وتُعمي مف شأف العامميف في حيف تديف الراكنيف أجسادىـ في األفياء يمارسوف الممؿ ويتحاوروف مع

الضجر .
وجمسات عمى التخوت وكراسي الجريد أو عمى نديؼ الرمؿ عند شاطئي الفرات  ،ارتياد ٍ
مقاه لمعب
سمر
ٌ
ّ
ليمُيا ٌ
الدومينو والطاولي  ،سماع غناء أـ كمثوـ يصدح مف الكازينوىات المطمة عمى النير  ،نوـ مب ّكر  ،ارتياد

سينما عبد اإللو ومشاىدة فيمـ جديد أو إصرار عمى معاودة مشاىدتو بحكـ إثارٍة أوقعت المعاوديف في حبائميا
.إثارة جمبتيا كاريزما البطؿ أو ميارة الحبكة بجعميا المتابع يعيش لذاذةَ التتبع فيسعى مف خبلؿ تكرار
الدخوؿ إرضاء نزوعو واشباع دىشتو.
مد سكني أحدثو القائمقاـ الجديد عمي حيدر
السماوة تعيش رتابة حياة ُجبمت عمييا ُرغـ اتّساعيا قميبلً وظيور ٍّ
 .وجد في التوسع ضرورةً  ،خروجاً مف المحدودية الجغرافية ودخوالً إلى االنتشار البشري  .فقد انيمؾ ذلؾ

الرجؿ الممتميء حيوي ًة بعد طمبات ومتابعات حثيثة وتحرؾ شخصي لـ يعرؼ الكمؿ وال النكوص لجمب موافقة
حي بعد فرز ُمجيد لمساحة واسعة سيعطي لممدينة سم ًة حضارية
متصرؼ لواء الديوانية عمى استحداث ٍّ

تتمثؿ بشؽ شوارع منتظمة واستحداث مرافؽ عصرية بما فييا المدرسة والمستوصؼ والممعب الرياضي

الحي اسمو  ،وصارت الحيدرية مصدر اىتماـ االغنياء والقادريف
والمتنزه الترفييي  .وكاف لو ما أراد فحمؿ
ُّ
عمى الشراء والبناء  ،تمؾ المبادرة فتحت باب بيع األراضي في الضجرية فاندفع الفقراء يبنوف بيوتيـ
بالطابوؽ والجص متخمّيف عف أكواخ الشوصة التي كانت تحتؿ شريطاً أرضياً جوار محطة سكؾ القطار .
أكواخ بائسة اعتادت أمطار الشتاء المدرارة عمى إغراقيا بينما تفعؿ الرياح الشديدة فعميا في طيراف ىياكميا
جريد النخؿ وسيقاف القصب ؛ وسقوفيا مف البواري والحصراف  ..زالت مف خارطة المدينة
المعمولة مف ّ

العشوائيات َّ
مكائف وفراكيف.
وحؿ محمّيا فناء واسع يجعؿ الناظر يبصر  ،عف بعد  ،لوكة إدامة القطارات :
َ

لفتة جواد يقوؿ الفقر
مف رحـ المعاناة ولدنا  ،وفي حارة الحرماف نشأنا ؛ لكف الحمـ بالجميؿ ديدف  .نقفز عمى اليموـ ونتعدى
الجراحات  .يأتي أبي ظيراً معروقاً ومنيكاً فتستقبمو أمي بصينية فييا صحف رز وصحف مرؽ باذنجاف
وكراث غسمتيـ جيداً فيحتج بعتب ىامس  :كؿ يوـ بيذنجاف ،
وصحف خضروات ىي مزيج مف كرفس ورشاد ّ

يا مميحة ؟ !فترد بنفس نبرة العتب "  :ىذا ما أقدر عمى شرائو  ،الخمسيف فمس ما تجيب لحـ وال بالمقدور
شراء باميا .".وبشيء مف الغنج تردد "  :مد ايدؾ  ،واكؿ  ! ..راح تأكؿ أصابعؾ مف طيبتيا  ..قمّيت مع
الشرائح بصؿ فصارت المرقة تبسي  ."..لفتو وأخوه وأختو نسفوا الصحوف  ،وطالبوني بأكثر بالمزيد  .ولوما
وفرغوا القدر. ".
اقميـ الباقي ىو غده ابوكـ كاف ىجموا عميو وأكموه ِّ

أتطمع في وجو أبي فأحصد الشحوب  ،وأقرأ أسطر البؤس تحكي حكاية إنساف لـ أره مرةً يمبس ما يمبسو
األغنياء  .وكؿ ما يحصؿ عميو مف عمؿ كأجير يتمقى أجره مع مقدـ الغروب فيعود الينا خاوياً مف وجبتي
عمؿ ٍ
قاس ومرىؽ كعامؿ بناء يعتمد عمى قوة ساعده وكفاءة جسد يسممو ألمي كي ترتّب ميزانية البيت مف
مأكؿ وممبس  ..كمما جمسنا نرتشؼ الشاي بعد العشاء متحمقيف حولو نطالبو بما يشبع نزوعنا مف حكايات
أدور عميو  .ويف ما أخمييا تخرب.
تخصو  .يضحؾ بشيء مف السخرية ويقوؿ  :الحظ يتمبَّد وآنا َ
قاؿ لنا مرة  ،أ ّنو عندما كاف فتى سمحت لو إدارة محطة قطار السماوة ببيع السجائر مقابؿ أف يتولى تنظيؼ
رصيؼ المحطة مما يرميو المسافروف مف عمب سجائر فارغة واعقابيا  ،وبقايا أطعمة ؛ وجمع اوراؽ الشجر
المتطاير مف حدائؽ بيوت الموظفيف االنكميز واداريي المحطة والفنييف اآلتيف مف مدف عراقية مختمفة  .كذلؾ
التجواؿ بيف تمؾ البيوت لجمع األوراؽ اليابسة وما يرميو السابمة الذيف يسمكوف الدروب الضيقة بيف البيوت
لست في حي مف مدينة بائسة كالسماوة
وال يمتزموف بالنظافة  ..التجواؿ في ىذه الدروب يجعمؾ تشعر أنؾ َ
أنما أنت في أحد األحياء األجنبية التي تظير في األفبلـ  .كانت مبلمح وجوه النساء االنكميزيات ورشاقة

يصورىا الشيخ موسى لممؤمنيف في جنة اهلل الموعودة لممتقيف مف فوؽ منابر
قاماتيف كتمؾ الحوريات التي ّ

المحمّقيف بأجنحة ريشية
التعازي األسبوعية  .وكانت الصبيات والصبية مف أبنائيف كأولئؾ الصغار الممتمئيف ُ

بموف الثمج حوؿ أمياتيـ الممتمئات شبو العاريات والتي نراىا في صور مزججة ُمعمقة عمى جدراف غرؼ تمؾ
أمر كالمذىوؿ  ..أتطمع بعينيف
البيوت تكشفيا الشبابيؾ المشرعة لميواء فترة الضحى  ..يقوؿ أبي كنت ُّ

مفتوحتيف اندىاشاً عمى الجماؿ والنظافة  .وقد ساقني الحظ ِ
النكد إلى الوقوؼ مرةً كصنـ أماـ انكميزية تحمؿ

لكف الطفؿ لـ يكف ُمحمقاً وليس لو
بل مبلئكيا ال يتعدى العاـ مف العمر  ..حورية مف حواري الج ّنة كانت َّ ،
طف ً
متحج ارً أثار امتعاض المرأة فاستدارت
جناحاف بموف الثمج بؿ كاف آدمياً خمقو الو مف قيمر وعسؿ  .وقوفي
ِّ
نافرة  .سحبت الباب المشبؾ مانع دخوؿ اليواـ مف ذباب وبعوض وحرمس إلى البيت وتوارت  .لحظات
ود ِفعت الباب فخرج رجؿ أربعيني أشقر لـ أتبينو أوؿ مرة  .طالعني بتركيز وسمعتو يرطف بكممات ال أفيميا .
ُ

لـ يكف إال المستر وليـ ىوبكنز معاوف مدير محطة السكؾ  .كثيراً دخمت غرفتو انقؿ األوراؽ مف سمة

الميمبلت المركونة في زاوية مكتبو فيبتسـ لي ابتسامة التعاطؼ وتمجيد ما اعممو  ..في صباح اليوـ التالي
عدت إلى بيتنا دوف أف ابيع عمبة سجائر واحدة  ،ذلؾ أف رئيس المبلحظيف الذي توسط لي لمعمؿ قد
استدعاني وعنفني عمى فعمي وشرح لي غضب المعاوف  .لـ تنفع توسبلتي ومحاولة إيضاح ذىولي
المفاجىء ببراءة إنساف أخذه العجب ليسقطو في بئر الدىشة ليس غير  .وبذلؾ فقدت عمبلً كاف سيتطور
فأصبح عامبلً ثابتاً في أحد أقساـ المحطة أو فنياً في ورشة العماؿ الميرة المناط بيـ إصبلح الماكينات أو
العربات العاطمة وتزييت وتشحييـ عتبلتيا وعجبلتيا وحركة أبوابيا  .كانت الورشة عبارة عف َج َمموف مفتوح

بل  ،والدىشة تعوـ في فضاء روحي وعيني تتابع حركة الميندسيف
في بدايتو ونيايتو  ..كنت أقؼ طوي ً

والفنييف والعتّاليف ببدالتيـ الزرؽ الممطخة بالزيت وسخاـ الفحـ ووجوىيـ تقطر عرقاً في ساعات الظييرة
الصيفية أو يرتدوف القماصؿ الزرقاء الداكنة وأحرؼ س  ،ح  ،ج  ،ع متشابكة تشير لؤلحرؼ األولى مف "

سكؾ حديد الجميورية العراقية " وقبعات زرقاء تكمؿ اكسسوارات بدلة العمؿ  ..بإمكاف كؿ مف وقؼ في
مكاني شـ رائحة بنزيف وزيوت وشحوـ وسمع ضربات مطارؽ وحركة مفكات وأصوات فنييف يتنادوف مف أجؿ
إحضار ما تتطمبو ميمة العمؿ أو نقميا بعد االنتياء منيا.
()8

شميران  ..العودة
تستيقظ شميراف عمى نداء أميا وكركرة العصافير في السدرة التي تظمؿ سريرىا في فناء الحديقة الواسع ،
وعاـ دراسي انصرؼ في قسـ الجغرافية لكمية اآلداب  .ىي اختارت الفرع وفضمتو في جامعة بغداد  .فضمتو
ع لمتعرؼ عمى العالـ بجغر ِ
افية كرِتو األرضية وتضاريسيا  ..تستيقظ فبل تجد أباىا  .كاف
َّ
ألف في قمبيا نزو ٌ ّ

خرج لمتسوؽ ؛ فيو يفضؿ خضار وفاكية الصباح الطازجة  .دائماً يقوؿ ألميا "  :الفاكية وجوه نضرة

تعج بالنشاط و ِ
الغناء خصوصاً إذا جئتيا في
تستقبمؾ بابتساـ وبيجة حيف تكوف طازجة  ،والخضرة أجساد ُّ

نصح أبداً بشرائيا إذا استمرت معروضة إلى ما بعد الظييرة" .
بدايات عرضيا  "..ال ُي َ
تنيض تغسؿ وجييا في المغسمة الفرفوري عمى يميف باب المطبخ ؛ صابوف جماؿ برغوة تنعش رئتييا ،
حبات يابسة مف ىذه الزىيرات ذات الكأس
والمنشفة القطنية مشبعة برائحة القرنفؿ ؛ عرفت أف أميا وضعت ّ
الطولي الداكف الحمرة الستعذاب رائحتيا في ماء غسيؿ المناشؼ  .الرائحة إعادتيا لطفولتيا في " تمكيؼ "،

المثمِج حيف يطؿ كانوف ثاني مف كؿ عاـ  .ىناؾ تخطو مع
ىناؾ في الشماؿ الجبمي البارد تمؾ المحظة  ،و ُ

سيموف  ..تمميذتاف طفمتاف تحمبلف حقيبتييما الجمديتيف المميئتيف بالكتب والدفاتر  ،تقطعاف الطريؽ الثمجي

أشجار البموط المسربمة بجميد يجعميا كما لو كانت طواطـ منتصبة في الطريؽ إلى كنيسة مرقس
وتطالعاف
َ

شؾ الرمادية تتقافز
حيث تتمقياف دروسيما في المدرسة الممحقة بالكنيسة  .تطالعاف األرانب والسناجب وال ُك ُ
عمى النديؼ األبيض فتكشؼ نفسيا وتصبح عرضة لمصيد بخراطيش البنادؽ  ..كانتا شبعتا مف أفراح وىدايا
عيد الميبلد قبؿ أياـ  .كانتا َن ِعمتا بالصحبة البريئة مع صبياف القرية وصباياىا  .يتبادالف األحاديث ويتفوىاف
عميا الذي غادر
باألماني والتطمعات لما سيفعمف في أسابيع وأشير السنة الجديدة  .تُ ِّ
حدثُيـ سيموف عف ّ

بغداد إلى ديترويت في أمريكا تاركاً الثانوية المركزية كمدرس يدرس المغة االنكميزية وطامحاً لنيؿ شيادة

الدكتوراه والعودة ليكوف أحد أساتذة جامعة بغداد  .ويستمعاف لتمميذ يقع بيتيـ عمى قمة تمة خارج القرية
يستطيع مف خبلليا مشاىدة الوادي السحيؽ والبغاؿ المحممة بالشاي والسكر والممح والبيارات وحباؿ القنب
والقدور والطاسات المعدنية المستوردة مف الصيف وبمداف أوربا  ،ويستمع ألغاني الرعاة تأتي  ،يتبعيا الصدى
والترّنـ بعذب الكبلـ  ،ما يجعؿ أمو وأخواتو يبرحف البيت ويقفف عند َّ
ييج في
دكة الباب لئلصغاء بيياـ ُي ّ

النفس الشجف ويستدعي الحنيف لمذكريات البعيدة فيما تحدثيـ شميراف عف نية أبييا االنتقاؿ إلى العاصمة

وتأجير دكاف لبيع النبيذ في البتّاوييف وسط بغداد ؛ فقد تمقى اقتراحاً مف ابف خالتو ينصحو فييا بجمب األسرة
والعمؿ  ،حيث ِ
قدـ الكثير مف المسيحييف واستطاب ليـ العمؿ والعيش.

ودعت شاميراف صديقتيا سيموف  ،وصدؽ قوليا في االنتقاؿ إلى بغداد  .فما
غب أشير ؛ ومع قدوـ الصيؼ ّ
إف نجحت وأختيا في المدرسة وانتيى العاـ الدراسي حتى حممت سيارة األجرة االسكانيا في حوضيا الخمفي
عفش العائمة وصعد األب واألـ والبنتاف في القمرة جوار وخمؼ السائؽ منطمقة إلى بغداد في رحمة اكتشاؼ
عالـ جديد وتييئة مقرونة بضرورة التكيؼ والتواصؿ  .فالمطامح تأبى الركود وال تتحقؽ إال بالحركة.
ومثمما استقرت األسرة في البتاوييف واستطاعت العيش بالرزؽ المتوفر عاميف عمى إيقاع الطموح لبلرتقاء
األـ حوا ارً لمقتر ٍح أبداه بطرس بيناـ توما ،
بالوضع المادي نحو األفضؿ انتقمت لمسماوة حيف
األب و ُّ
َ
تبادؿ ُ
الصديؽ الذي نشأ وا ّياه في عنكاوا وشؽ طريقو حالما تزوج فانتقؿ إلى بعقوبة أوالً ثـ إلى بغداد  ،وأخيراً

استقر في السماوة  .جاءت رؤي ُة األـ األخذ بالمقترح  .استقبمو توما بعد ثبلثة أشير مف عرض االقتراح .

ٍ
سكف بيتاً متواضعاً بحديقة استطاعت األـ بمرور األياـ جعميا
مقربة
وفَّر لو دكاناً في صوب القشمة ؛ وعمى
َ

روضاً ُيعتَد بو مثمما تمكنت شميراف مف عمؿ حديقة مصغرة في أصص أنتجت ليا ورد الجوري  ...وجد الرجؿ
وأسرتو في السماوة تجمعاً بشرياً يمكف ألي غريب التعايش بيسر فبل نظرة سمبية لغريب  ،وال اعتداء ُيخشى
منو الضرر.

****
صبيحة الرابع عشر مف تموز  1958غيرت الخارطة الزمنية  ..بغداد شيدت حركة دبابات ولعمعة رصاص
ومنع تجوؿ وتييب ناس في بيوتيـ  .ذىوؿ وترقب وتساؤالت  ..اآلذاف منشدة إلى اإلذاعة الوطنية  .البرامج
اليومية التقميدية انقطعت واستبدلت بنشيد " اهللُ أكبر " الذي سمعو الناس ألوؿ مرة في العدواف الثبلثي عمى

جدد الحيرة في نفوس المستمعيف  ..األذكياء والنابيوف ىـ
مصر  ..ما أف ينتيي النشيد حتى ُيعاد مجدداً لتتّ ّ

مشوشة ال تتعدى
وحدىـ الذيف أداروا مؤشر المحطات فأوقفوه عند إذاعة لندف  ..إذاعة لندف قدَّمت تقارير َّ
بث أخبار لعمعة الرصاص وخمو شوارع بغداد مف المارة  ..وشيئاً فشيئاً أدرؾ كادر اإلذاعة بناء عمى
ِّ
مؤشرة تحركاً عسكرياً  ،تطويؽ لقصر الرحاب  ،عدـ معرفة
معمومات زودتيا بو السفارة البريطانية في بغداد

وجود رئيس الوزراء نوري السعيد ووزراء حكومتو  .إبياـ حوؿ مصير العائمة المالكة والممؾ الشاب الذي كاف
يستعد لمقاء خطيبتو التركية في أوربا وانشغمت الصحافة طيمة أسبوع بنشر صوره والخطيبة واالستعدادات
لكف
تباشير مستقبؿ سعيد َّ ..
الجارية لسفره  .صور أظيرت الممؾ مسرو ارً والبيجة دافق ًة مف عينيو وساكب ًة
َ
ٍ
السرور سرعاف ما انطفأ وتعتَّمت حياتو
بموت مأساوي ىو وعائمتو ُمنيياً حكماً ممكياً داـ خمساً وثبلثيف عاماً

وعشرة أشير واحدى وعشريف يوماً.

ىب الشعب في فورة ىياج وحب انتقاـ  .حسبت ثورة ولـ تعتبر انقبلب  ..سقطت رموز السمطة البائدة
َّ
شر البياف األوؿ بإعبلف " الجميورية العراقية " بديبلً لػ " المممكة
واقتيدت إلى قفص االتياـ والمحاكمة  .ب ّ
صرحاً بما
العراقية  ".وصارت رتب ُة " الرئيس " عوضاً عف " الممؾ  " ..جاء القادـ مف بيدر المعاناة  .جاء ُم ِّ

يِ
نعش آماؿ الشعب وطبقاتو وشرائحو المحرومة  .جاء ليكوف نموذجاً  ..زرع الحب مف بذور التواضع ؛
ُ
ونادى بالديمقراطية والسبلـ فشرعت الجموع الفرحة تيتؼ واألمؿ يحدوىا إلدراؾ ٍ
كريـ
غد مشرؽ "  :سر يا ّ

أف الديمقراطي َة طُ ِعنت
بيد َّ
بخناجر التنافس األيدلوجي  ،والسبلـ خطا عميبلً
لؤلماـ  //ديمقراطية وسبلـ َ " ...
َ
بمطبات غيظ المتنافسيف  ،ويصاب بدوار النزوع البدوي المتأجج برائحة الثأر المتو َارث.
يتعثّر
ّ

ستيفاف زفايج
ىروباً مف أوار فقده ولفح انتيائو اندفع يوسؼ إلى المكتبة يستجير بنسمات باردة تُطمقيا نافذة كتاب مشرعة
الحرى  ،وتعالوا يا سميمي اآلالـ ..
عمى بستاف طمأنينة  .ترفرؼ في سمائو الفتة تقوؿ  :ىم ّمي أيتيا النفوس ّ

تراءت الرفوؼ إزاءه عوالـ وحيوات  ،وباف الفضاء دنيا تفاؤؿ وأمؿ  ..اقترب مف استيفاف زفايج فوجده متكئاً

خمنو مكتب صحيفة جاء لزيارة شعبة ثقافيتيا َّ .
مد كفَّو مصافحاً  ،وعرض عميو فكرة
عمى مسند أريكة لمكتب َّ
مصاحبتو ليتجوال في شوارع السماوة  :لـ ال ! قاؿ زفايج ببل اعتراض  .سنعمؿ سوية عمى إفراغ حزنؾ
ونتحدث عف قيمة ضياع الوقت مف الذيف قموبيـ ثراء  .سنعالج موضوعة المغامرة الزمنية لئلنساف ونتائجيا
حسو  .لنستشرؼ الذاكرة العائدة إلى الماضي بغية استعذاب المستقبؿ.
عمى تاريخو وأعرافو ومتواليات ّ
يخاطبو يوسؼ باندىاش  :أتراني أسير معؾ مثؿ ما يسير تمميذ مع معممو ؟
يرد زفايج  :كيؼ ؟  ..لـ افيـ.
يوسؼ غريؽ الدىشة  :لقد قرأت كتابؾ " ُبناة العالـ " بجزئيو  ،عرفتني عميو صديقة لي اسميا شميراف
يقوؿ
ُ
 .وىذه األياـ أبحر في مؤلَّ ِف َؾ " ساعة القدر في تاريخ البشرية " بعذوبة تشبو امتصاص نحمة لرحيؽ ،

ِ
استاذيتؾ ؟
فاستحؽ االعتراؼ بتممذتي  ،و

ِ
غيرؾ قرأىا أكثر  ..نحف
َ
يضحؾ زفايج ضحك ًة ينضح منيا خجؿ ُمداؼ بعسؿ الزىو  ،فيقوؿ بفـ فيمسوؼ ُ :

حصمة التواصؿ قصد البقاء  ..أنا
غيرنا ،
وغيرنا يقرؤوننا  ..تمؾ استمرارية عجمة المعرفة واعتمادىا ُم ِّ
ُ
نقرأ َ
ممتف لممترجميف األفذاذ الذيف نقموا إلى لغتكـ رؤيتي لمغامريف خاضوا األىواؿ متسمحيف برؤى االكتشاؼ

وسعت آفاؽ فيـ
والوصوؿ إلى أقصى بقعة مف الجغرافية األرضية  ،وكتّاب نيموا نير اإلنسانية بعيوف معرفية ّ
اإلنساف لمحياة.

ِ
قمت تناولؾ لئلنساف مغامراتياً وعرضؾ لو أدبياً َّ
سماء قراءاتنا فصرنا نرى فيو ىوية  ،وصار لنا
بث عبقَو في
ُ
ثقافة وتأريخ  ..لقد طرقت مؤلفاتؾ عمى باب شيوتنا لمقراءة وعشؽ مراىقتنا الجارؼ لمشيئيات  ..وشوشت

فتيت رحيبلً مع
كتابؾ " ماجبلف قاىر البحار " ُ
في آذاف ليفتنا  ..حقاً جاءنا المترجموف بجيد مكيف  ..قر ُ
أت َ
عت
التحدي لموصوؿ
أجواء
ّ
تحمؿ ماجبلف ومنظوم َة رجالو المغامريف األىواؿ والشقاء  ،صار ُ
ُ
وتحممت مثمما ّ
ظيور ِ
ِ
نمت عمى األكياس القطنية
الطبيعة مثمما صارعوا  ،وتحاورت مع مياه البحار الزرقاء عمى
سفنؾ ُ ،

المحممة بالرغيؼ اليابس وسمعت كثي ارً قرمشة األرغفة يصنعيا احتكاؾ أنياب الجرذاف المنتعشة بغذاء
سيشبعيا عقوداً مف السنيف  ،الجرذاف الراحمة ىي األخرى عمى أمواج المغامرة .
التحدي مف أجؿ الوصوؿ  .استنتجت ذلؾ مف قراءتي
في المغامرة  ،يا سيدي تتمثؿ بوضوح أبجدية
ّ

ىرب إلى الخمود والكفاح مف أجؿ القطب الجنوبي  "..تناولت عناوي َنؾ " فتح القسطنطينية "
لموضوعؾ األثير" ٌ
أحداث إثارِة َممَكة الخياؿ وتغذيتيا بما يخمؽ منيا كينون ًة ال تعرؼ
 ،و "دقيقة واترلو في تاريخ العالـ " وفحواىا
َ
الضمور.

يبتسـ زفايج بعد ىذا الكبلـ ؛ يريد بعدما سمع ىذا المديح طرح عبارات شكر يتجاوز أو يوازي فيض مكنوف
القمب  .قميبلً ويذىب في سيوـ طويؿ يرى يوسؼ غب التطمع في وجيو سيميف مف دمع عمى خديو األحمريف
.يقوؿ محاوالً تضئيؿ شدة وقع ما يريد قولو "  :لقد حطمنا ىتمر بحماقاتو ورعونتو وعنجييتو فدمر أحبلـ
كنت محقّاً في رفضو ونبذه مف ذاكرتي ؟  ..أَما كاف احتجاجي المقروف
شعوب األرض بحرب ىوجاء  ..أَما ُ

المقيت ؟  "...يطالعو يوسؼ بتعاطؼ ويقوؿ " :كاف يمكف أف
باالنتحار إشيار إدانة لمحرب وبغظ لشخصو َ
تتحدى وتبقى لترفد البشرية بنمير إبداعؾ فأنت ينبوع معرفي بحاجة لؾ العطشى لمثقافة  ."..تتَّسع عيناه ،
ويتوىج في حدقتيو مشعؿ احتداـ  ،يرفع كفّو ويضعيا عمى كتؼ يوسؼ كتعبير عف حميمية ثـ يقوؿ"  :حينما
تفتح عينيؾ وترى صفاء السماء َّ
يتكدر بجوؽ غرباف  ،حينما يبلحقؾ عواء ذئب أينما اتجيت  ،حينما تتموث
الشمس وينكسر القمر  ،حينما تحمؿ مجريات الوقت وترى البشرية تُقاد نحو الدمار بواسطة قائد معتوه ؛
حينما  .....وحينما  ........وحينما  ......ليس عميؾ إال صفعو والبصاؽ عميو واظيار انؾ تحسبو قاتبلً ال
بطبلً  ،منبوذاً ال محبوباً  ،قميئاً ال عظيماً بعدىا ستكوف تضحيتؾ بنفسؾ الفت ًة لمشجاعة ورفضاً لمرضوخ.".
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نداء ُم َن َّغـ
يكثر يوسؼ مف القراءة  ..تأخذه قراءاتو إلى عوالـ وأناس في بمداف مترامية أو متجاورة ؛ إلى مدف وأرياؼ ،
جزر وأرخبيبلت  ،موانىء ومرافىء ؛ إلى غابات وحدائؽ ؛ إلى بحار وأنير وسواقي ؛ إلى ٍ
سفف وزوارؽ ؛ إلى

وعميات وشرفات  ،نوافذ موصدة إلى األبد وأخرى
قصور وأكواخ  ،بيوت عامرة ومتيالكة ؛ إلى غرؼ منزوية ّ
مشرعة تيفيؼ ستائرىا الريح فترفرؼ خارجيا  .أناس تتفاوت اعمارىـ وتطمعاتيـ يعيشوف الحب  ،الولو ،

التموف  ،الضغينة  ،الكيد ،
الشقاء  ،البؤس  ،األسى  ،المجوف  ،التآمر  ،االستحواذ  ،القتؿ  ،التواري ّ ،

البراءة  ،العاطفة  .تعيش النقاء مع اآلخر  ،التبادؿ الحميـ لمعواطؼ  ،الصدؽ في التعامؿ  ،البوح ببل مؤاربة

حد التشفّي.
 ،كتابة رسائؿ الغراـ  ،السعادة بعيداً عف األلـ  ،الحزف العميؽ  ،الوفاء حد الموت  ،القتؿ ّ
يقرأ يوسؼ الكثير  ..بعض مما يقرأ يأتي عمى اغ ارء المربعات الكارتونية الحاممة ألسماء الكتب ومؤلفييا
وتسمسميا وتصنيفيا المعموماتي في الجوارير التي يسحبيا عند تواصؿ زياراتو لممكتبة  ،وبعض آخر يجيء
عمى ىدي اشارة شميراف لو عمى ضرورة مطالعتيا.
صار حالماً  ،صار خالقاً لعوالـ يبغييا يوتوبيا ؛ أبجديتيا السعادة وعيش الناس بيناء  ،رفضاً لمحروب
التحزب في بمد كبمده ال تفقو نخبتو الحزبية جوىر العمؿ المبني عمى
والتقاتؿ ودعوةً لمخير والسبلـ  .يرفض
ّ
التنافس الصادؽ مف أجؿ عرض وتطبيؽ برامج تخدـ الناس وتقدـ ما يرتقي بطموحاتيـ سعياً لبناء دولة
عصرية ُيحترـ فييا االنساف وتصاف كرامتو ؛ دولة تكوف فييا الحرية ممارسة يومية تنتفي عمى أديميا

الكراىية والبغضاء  ..صار مع كؿ كتاب يطالعو وينتيي منو يفرد ذراعيو ويتخيؿ نفسو أو ىو يتمنى طائ ارً

ينطمؽ إلى الفضاء فيعيش الحبور الدائـ والتحميؽ عمى ىفو الجذؿ العميـ "  ..خموةً أريدىا ؛ يمطر فييا
اليناء رذاذه فأعدو راكضا  ،أخمع مبلبسي  ،قطعة فأخرى  :القميص أوال  ،رفس الحذاء في اليواء ورميو ،
مستحماً برذاذ فردوسي يضمخو عطر تتراغى
البنطموف  ،الفانيمة القطنية  ،المباس الداخمي  .عرياناً  ،أروح
ّ

لو اعضاء الجسد  ،فتتفكؾ عضواً فعضواً  .ال أبكي  .فقط الروح يييـ ونداء منغـ يأتي مف مسافات نائية .
نداء يتماىى فيو صوت شميراف مع صوت مبلئكي يمنحني الحبور ويعدني بفيض جنة نتخايؿ عمى خميمتيا
ِ
دخمت عالمي وكيؼ ؟ فتضحؾ وتُجيب بيمس  :عالمؾ عالمي  ..أراؾ وأنت تنزوي في
...اقوؿ  :مف أيف
غرفتؾ تكتب رسائؿ الغراـ وتمزؽ  ،اسمعؾ وانت تنشج ويتيدج صوتؾ ألنؾ ترى ما تكتب ال يكافئ شوقؾ لي
..اقوؿ  :ولكني سعيد ِ
بؾ  .وسعادتي تضاعفت مف أوؿ رجاء انسكب مف عينيؾ ذلؾ الصباح الخرافي  ،لكف
الشجاعة تخونني في التعبير عف عظـ سعادتي بالتواصؿ معؾ  ." ...تكركر  .تسكب مف عينييا سواقي
ٍ
معممة لتمميذ  :ال  ..ال ! ال يجب أف تخجؿ ؛ ال يجب أف تموت كممات مشاعرؾ
ابتياج  .تخاطبني مخاطب َة
البريئة  .ذلؾ يعني أنؾ تدخؿ درب العشؽ المغمؽ  .نحف لسنا في زمف قيس ابف المموح يطعف الحب فيو
بسكيف الحرماف  .ال فائدة مف البوح بعد ضياع فرصة التبلقي  .ال شيء ُيرجى مف كبلـ نقولو بعد فوات األواف
افض بما في خزانة صدرؾ  ،وافتح لي قمبؾ "  . " ..ال أقدر  ،يا شميراف ،
..ال  ..ال يوسؼ  .قؿ وال تتردد ِّ ،

ال أقدر  ..كؿ ما أقدر عميو ىو األخذ بكتب تستعيرينيا فأعيدىا الى المكتبة  .أما الوقوؼ أمامؾ ونثر
مكنونات الروح عمى بساط عينيؾ وحكمؾ فيذا ما اعجز عنو  ،ال شجاعة عندي  .ال أقدر َّ ." ..
يتكدر وجو
شميراف وتظمـ سحنتيا  ..تغيـ عيناىا وتجؼ شفتاىا  .تمسح بمنديؿ ورقي جبيتيا وتحني رأسيا  ..ىؿ

قمبو حيف وعى عمى نفسو كاف يعتصر وأصابعو ترتعش فيما
نشجت شميراف ؟ ىؿ بكت ؟  ..ال يعرؼ َّ
ألف َ
شفتاه يابستاف ومتقشرتاف ومعيما كانت الورقة والقمـ ييوياف إلى االرض.
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شراد ىديب  ..الجذور
ّ
حيف التمعف بشخصية شراد والنظر في عينيو يراود الناظر شعور أنو يقؼ إزاء مخموؽ يثير الريبة ويبعث
عمى الخشية  .فالدىاء ال يمكف ابعاد احتماؿ وجوده في العينيف  ،والمخادعة مف غير الصحة محوىا مف
سموؾ يمارسو في التعامؿ مع الناس  .أما الصبلفة فميس ثمة جدؿ في طابع راسخ ُجبؿ عيو  ..شخصية

مركبة نشأت وتشكمت عمى تراتبية اعواـ مف التيميش وسط حياة قروية كاف فييا المتذبذب المتخمخؿ بيف

واقع حرماف وتطمع ألف يكوف ذا شأف  ،ىو الذي فتح عينيو عمى ال شيء  .ارض يسودىا الممح والسبخ
يممكيا االب وأربع نخبلت متناثرة ال تدر ما يسد جوع اسرة مف ثبلث بنات وولديف كاف ىو احدىما وريؼ يشح
عنو الماء  .واذا ما وصؿ ىذا الماء فبل يصؿ االرض إال حياف موسـ الربيع إ ْذ يختنؽ الفرات بالمياه اليادرة
مف الشاـ بعدما ذابت ثموج تركيا فتنكسر جية رخوة مف ضفة الفرات تستقبميا االراضي الواطئة  .ولما كانت
ارض ابيو تدخؿ ضمف مساحات ىذا التوصيؼ فإنيا تشبع غرقاً ويبقى الماء طافياً ال سبيؿ لتسريبو اال
التبخر يعني عممية نضوب الماء وبقاء االمبلح  .وىكذا يتكرر الحاؿ بيف عاـ وعاـ أو كؿ عاـ.
بالتبخر  ،و ّ
ّ
ينيض شراد الصبي فبل يرغب بالذىاب مع اقرانو الى المدرسة ( المدرسة كوخ بجدراف طينية وسقؼ مف
سيقاف القصب ؛ التبلميذ يفترشوف األرض والسبورة خشبية سوداء منصوبة عمى مرتفع طيني بينما المعمـ
ينحني حيف يكتب عمى السبورة ويطمب مف تبلمذتو نقؿ ما يكتبو بعدما يرددونو بأصوات عالية متوافقة بعيداً
عف النشاز ) وال ىو يصاحب األب الى االرض  .يزداد غيظاً أذ يراىـ عائديف مف المدرسة بدشاديشيـ وعمى
اكتافيـ اكياسيـ القماشية حاوية الكتب والدفاتر يتحاوروف ويتنادىوف مستمتعيف برفقة ونيؿ معرفة  .ىذا
المشيد يغيظو كثيراً  .الغيظ المتراكـ سيولّد حقداً مع مرور االياـ  ..ومع مرور االياـ الحقد ينتج فعبلً خبيثاً
يضر اآلخريف  .االضرار يخمؽ ألماً لممتضرر وسادية بمذاذة تترجـ حب االنتقاـ  ..االنتقاـ بنظر المجتمع
وقوانينو ونواميسو جريمة تستدعي العقاب  ..العقاب مؤلـ لمرتكب الفعؿ الشنيع والجريمة المستنكرة ؛ لكف
ِ
المرتكب
حيف يتكرر العقاب  ،واأللـ يحصؿ فتحتممو الروح الحاقدة يصبح االنتقاـ سمة وتتصرؼ ما لـ يسمكو
يساوره شعور بحالة فقداف البد مف عمؿ لتعويضو  .العمؿ ىذا ىو فعؿ الجرـ  ..وبيذا تتشكؿ ىوية المجرـ .
ارتكاب جريمة ينتج نيؿ عقاب ؛ العقاب المتواصؿ يؤدي الى مناعة مف الشعور بسوء الفعؿ وتأنيب الضمير ؛
المناعة تمنح حامميا عدـ التييب مف العقاب وال اىتماـ لرد فعؿ المجتمع الذي ىو الوسط الذي يتحرؾ فيو.

ينيض صباحاً ؛ يتناوؿ رغيؼ خبز وشاي  .يرفض طمب أمو في الذىاب لمساعدة ابيو في االرض طالما يكره
الذىاب الى المدرسة والتعمـ  .يأخذ طريقو الى القرية  .ىناؾ يستظؿ بفيء اشجار الكالبتوس المشكمة ظبلالً
يمتجىء الييا القرويوف صباحاً حيف ينووف النزوؿ الى المدينة فيستعينوف بالظبل ؿ ريثما يأتي الباص الخشبي
فيحمميـ الى ىناؾ ثـ يعود بيـ عصراً  ..يصادؼ كثي ارً أف ينظر مف اعمى سياج بستاف يمر قربو أو يفتح
ثغرة في الجدار المعموؿ مف سعؼ النخيؿ  .كثيراً ما تستفزه رؤية ثمار الرماف البلمعة او العنب الراوي او
البطيخ والرقي الناضح فيمج في غفمة مف اصحاب البستاف يسرؽ ما يجده يمؤل جوفو  ..تمقّى الكثير مف
البصاق والشتائـ والدعاء بويؿ االياـ وغضب اهلل مقروناً في كثير المرات بضربة عمود عمى الرأس أو قطعة
شب
روض لديو شخصية سمبية ال تأبو لما تبلقي  .لذلؾ حيف َّ
حجر عمى الظير  .ما نالو مف سوء االفعاؿ َّ
وكبر وتمقفتو المراىقة وسحبتو يد الشباب تقدـ إلى ميداف الحياة بروح َمف يتقبؿ الضربات والطعنات واإلىانات
تقبؿ وخزة ستفرز غدة االدرناليف سائؿ تخدير ألميا وتبديده .

فسجف  .والسجف لمثمو ببل عمؿ وال صنعة أو ميارة يجني منيا قوت يومو او يمبي طموح نفس تسعى
سرؽ ُ
َ

لمتميز يعني المناـ واألكؿ مجاناً  ،أحاديث وحكايات يروييا السجناء والموقوفوف  ،صرؼ االياـ يتفرج مف

خبلؿ قضباف السجف ألناس منيمكيف بحركة انجاز معامبلت يومية  ،خروج إلى فناء السجف كؿ ثبلثة اياـ :
استحماـ وغسؿ مبلبس وشمس يغرؽ في خضيب اشعتيا الذىبية  ،ثـ اطبلؽ سراح.
استداف مبمغاً مف ىذا ولـ ُي ِعد َّ
الديف فسجف وانيى فترة السجف وخرج  ..ادَّعى أنو شيخ عشيرة ساقو العمؿ
الى تجارة وقع مع زمرة محتاليف سرقوا ماالً وفيراً بعيدتو وتركوه حاسر اليديف فتناىض َمف سمع ِمف تجار
المدينة الى اغاثتو بعشرات الدنانير كي يستمر بحياتو الباذخة لحيف العودة الى العشيرة وارساؿ امواليـ .

وحيف توالى استمرار رؤيتيـ لو في المدينة وعدـ عودتو تناىضوا لمسؤاؿ عنو والتعرؼ اخيراً عمى حقيقتو فتـ
توقيفو وقضاء اشير خمؼ القضباف  ..سرؽ بشتاً رجالياً وضعو تحت ابطو وسط غفمة البائع المنشغؿ

بالتعامؿ مع زبائف يطمعيـ عمى ما يرغبوف فأ ِ
ُمسؾ بالجرـ المشيود وصرؼ اسابيع قبؿ أف يتقدـ المسروؽ

بطمب اسقاط الدعوى واطبلؽ سراحو بعد رجاءات كاف يبعثيا لو مف وراء القضباف.
أتِّيـ بقتؿ رجؿ أعرج كاف ينتظر الباص النازؿ إلى المدينة قصد العبلج  .صاحبو لخطوات  ،ثـ تبعو عندما
ىـ الرجؿ لقضاء حاجتو خمؼ جذع نخمو فانقض عميو بخنجر مف الخمؼ مزؽ لو عنقو  ،وعاجمو بطعنة
أخرى في خاصرتو حتى تركو جثة ببل حراؾ  ،عندىا مد يده يبحث في الجيوب ويأخذ ما كاف فييا مف نقود
عمى قمتيا.
ومثمما كاف قت ُؿ الرجؿ األعرج مجرد اتياـ واشاعة ال أساس ليا مف الحقيقة صار سطوه عمى بيت في القرية
تواً مف الكويت بعد عاميف مف العمؿ المتواصؿ ىناؾ وخبر جمبو لماؿ
المجاورة وقتؿ رب األسرة الذي قدـ ّ

إما خشية َمف أبصره مف عواقب الشيادة أو دىاء
يكفي بناء قرية كذلؾ اتياـ يخمو مف الصحة واإلثبات ّ
القاتؿ في القياـ بجريمتو بحذؽ وتخطيط في وقت تكوف ساعة الجريمة بعيدة عف األعيف.

أيضاً  ،أيضاً قتؿ خالو  ..قتمو عمى كمية ماء حاججو الخاؿ عمى سرقتيا ألرضيـ بينما ىي مف حصتو .
تنكر لسرقة المياه مف خالو  .بصؽ عميو حيف شتمو الخاؿ في ساعة غضب  .تعدي انساف عمى قريب لو
في مجتمع عشائري يعني ارتكاب خطيئة تستدعي العقاب  .ولكف  ،كيؼ يعاقبو الخاؿ  .اكتفى بأف قذفو بكممة
يا ابف الحراـ  ...الكممة فجرت في رأسو قذيفة االنتقاـ فجعمتو يسحب سكيناً مف جيب داخمي في سترتو
وينياؿ بيا عمى عنؽ الرجؿ وصدره وبطنو وسط ذىوؿ غرؽ فيو الضحية مع نوافير الدـ المتدفقة مف الجسد
الذي تيالؾ سريعاً وتوارت العيناف خمؼ أجفاف اطبقت عمييما فأنيت فيمـ الذىوؿ.
سجف  ،وكاف سيحكـ عشريف عاماً سجناً  ،قضى عاماً واحداً وبضعة اشير جرت خبلليا مفاوضات عشائرية
الدية لعائمة خالو القتيؿ واعبلف التفاىـ  ،مميور بشرط الزـ ىو االجبلء عف القرية بعيداً .
تـ فييا دفع ّ
وكانت السماوة المدينة التي استقبمتو.
يخطر في سوقيا المسقؼ بصاية وعقاؿ وبشت خفيؼ ونعاؿ جمدي ثقيؿ  .يطالع المحبلت ويتفرس في الوجوه
متأمبلً ومتمنياً َمف يتحبب لو ويدنو منو ليكوف مفتاح تعرفو عمى مجتمع سمع بطيبة ناسو وبساطتيـ

واستقبالو لمغريب بحنو وانفتاح قمب .

لـ يجد بعد أياـ اربعة صرفيا ىنا َمف يمكف اف يكوف صديقاً فيأنس لو ويبدد غيوـ الغربة وقسوة البعد عف
ومر عمى اسواقيا الفرعية
منزؿ نشأ ونما فيو رغـ قسوة الحاؿ  ..بعد أف اتعبو التجواؿ في شوارع المدينة َّ

ترؾ السوؽ المسقؼ مخمفاً وراءه دائرة البرؽ والبريد  ..جمس في مقيى جبر  .اختار تختاً يواجو الجسر

الخشبي يستطيع مف مكانو مشاىدة النير ييدر بمياه قدمت اليو منذ عشرة اياـ ِ ..
قدـ ناصر الجببلوي خارجاً
مف د ّكانو القى عميو التحية بحكـ جموسو قريباً مف مدخؿ المقيى  .ناصر الجببلوي أشار عمى عامؿ المقيى

أف يحمؿ الى الدكاف شاياً ساخناً وماء بارداً ثـ عاد لدكانو  .شتيوي الياور خرج مف مكتبو ووقؼ يطالع النير
حسوف  ،ثـ استدار يميناً فوقع نظره عمى شراد ىديب يجمس وقد بدا متعباً  .رفع
.التفت يسا ارً باتجاه جامع ّ

نظره يتابع حفنة مف القروييف ينزلوف صبياً عميبلً مف عربة يجرىا حمار استأجروىا لحمميـ الى المستوصؼ

الممحؽ ببناية مركز الشرطة  .قميبلً ودخؿ الى مكتبو  ..شراد ىديب لمح شتيوي يطالعو ثـ يرفع بصره  .تم ّنى
لو دعاه لمدخوؿ والجموس ليحكي ظروؼ مجيئو الى السماوة طالباً مساعدتو في ايجاد عمؿ يقيو بطالة ثقيمة
ويبعد جوعاً محتمبلً  .لذلؾ حيف برح المقيى وصار مروره مف أماـ المكتب القى التحية  .كاف شتيوي في
عمف
عمؽ المكتب يجمس خمؼ منضدة صاجية بموف باذنجاني المع  ..رد التحية بشيء مف التساؤؿ الدفيف ّ

يكوف ىذا الغريب  ،وما إذا كانت تحيتو عابرة أـ وراءىا قصد ؟

عندما اجتاز المكتب وجد نفسو عند معرض استوديو ناصر الجببلوي  .استوقفتو صور المعرض فراح يطالعيا
صورةً فصورة  .ابتسـ لناصر حكيـ وأمؿ يوماً أف يرىؼ السمع ألغانيو بالصوت والصورة ال عبر االذاعة
واالسطوانات فقط  .لفت انتباىو صورة شتيوي الياور ووقفتو الرصينة  .حدَّؽ في عينيو فأبصر بريؽ عيني
ذئب.

()11

شميراف  ..التعمُّؽ
ىدوءهُ  ،تُك ِبر فيو سمع ًة طيبة تتناقميا االميات حيف يقارنو مع شباف طائشيف
حبب في يوسؼ
كانت شميراف تُ ِّ
َ
يؤذوف بناتيف ويحرجوىف في الطرقات أو عند ذىابيف إلى المدارس وعودتيف  .قامة يوسؼ الفارعة

قربتا صورة ابييا في ذاكرتيا  .ترى فيو اباىا ّإباف شبابو  .تظير البوـ صور يحتفظ بو األب
وبياض بشرتو َّ

في خزانتو الحديدية الى جانب مستمسكات افراد العائمة مستخرجة مف ناحية " عنكاوه  " :الجنسية وشيادة
شر  :ىنا يشبو أبي  ،وىذه
الجنسية وصورة قيد الطابو لبيتيـ  ،ىنالؾ  ،بمساحة  600متر مربع  ،تقمبو وتؤ ّ
االلتفاتة تشبييا التفاتة يوسؼ  ،ىذا أبي كأنو يوسؼ  ،موديؿ بدلة يوسؼ التي يمبسيا ىذه االياـ تشبو بدلة
أبي قبؿ عشريف عاماً  ..تقارف وتعجب  " ،ط ارزات المبلبس وموديبلتيا تتكرر كؿ عشريف عاماً  ،تعود جيبلً
سرىا  .تتأمؿ وتيفو لمبلمح االثنيف  .لذلؾ آف نادت عميو وىو
بعد جيؿ  .يا لممفارقة البشرية " تتمتـ في ّ

مار في الشارع طالب ًة برجاء اعادة الكتاب المستعار إلى المكتبة العامة لـ تشعر بحرج  .كانت كأنيا تكمّـ أخاً
..ويوـ اقتربت مف استوديو ناصر الجببلوي وطالعت معرضو وشاىدت يوسؼ في الصورة الكبيرة المزججة

ىفت روحيا إليو َّ .
تمنت  ،لو امتمكت شجاعة الرجاؿ  ،الدخوؿ إلى االستوديو  ،طالبة منو استنساخ الصورة
ودت لو التقطت معو صورةً لمذكرى  ..لو التقيا كثيراً لمتحدث
قصد االحتفاظ بيا جوار صورة أبييا في ألبومو ّ .
التيجس والخشية مف المقاءات الثنائية أو
المبنية بصخور
؛ أحاديث ُيطيحاف فييا بجدراف العبلئؽ المتوارثة ،
ّ
ّ
التمازج االجتماعي ؛ ويعبراف برازخ صنعيا الموتوروف المجبولوف عمى االنانية والغيظ الدفيف مف منابت

كرسوىا مواقع في جغرافية األجياؿ المتعاقبة  ..يوسؼ يحمؿ روحاً تفرد ذراعييا لكؿ ما ىو حديث
النور ثـ َّ
وجميؿ "  .أنا أتوؽ لكؿ ما ىو جديد  .ال أحب االلتفات إلى الوراء يا يوسؼ "  ." ..وأنا كذلؾ يا شميراف .
القديـ صورةَ تستحؽ الدراسة والتقييـ ليس غير ؛ ال جعميا ُعرفاً ُمقدَّساً "  . " ..يريدوننا أف نمبس ونأكؿ
أرى
َ
ونشرب كما كانوا يأكموف ويمبسوف قبؿ قروف بعيدة "  . " ..الغباء يا شميراف صفة ُمقدِّسي الماضي .
البمداء والبمياء والخائفوف مف كؿ ما ىو غيبي ،
واألغبياء  ،لسوء الطالع  ،ىـ َمف تتكرس آراؤىـ ويتمقفيا ُ

لـ يحف أوانو بعد "  . " ..الشرؽ يغوص في ثرى الجيالة ورفض النور  ،يا يوسؼ "  " ..ماذا نفعؿ ونحف
المقادة بالمعتوىيف عف حدائؽ النور ؟ " !..ماذا لو دعوتؾ ووضعت
ىنا في جزيرة الضياع  .تنأى سفينتنا ُ

كفّي بكفؾ واشتبكت اصابعنا  ،وىبطنا إلى عالـ الرضا أو ارتقينا الى فضاءات االحبلـ الطيبة ؟ ..ماذا لو

تمقيت ىمسؾ َّ ِ
لتجوؿ في السوؽ نطالع حركة الناس  ،نتأمؿ تعامميـ وأداء طقوسيـ
النغـ مقروناً بدعوة ا ّ
االجتماعية ؛ نمر عمى الصاغة ل ُنمتِّع نظرنا ونشبع دواخمنا بما أنتجت الذائقة اليندية مف منمنمات عمى

المعدف األصفر المشع بشكؿ خواتـ وأقراط وقبلئد  ،وما قدمت اليد العربية مف حجوؿ وأساور وأحزمة تُشد
عرجنا عمى معارض المبلبس بالموديبلت الحديثة ،
عمى الوسط ُمظيرةً فتنة الخصور الضامرة  ..ماذا لو ّ
كوستمات بقطعتيف وأحذية بكعوب عالية مثمتيا مارليف مونرو في غنجيا وميسيا ؟ ..ىؿ شاىدت فيمـ

طوعت العنجيية وأذلت الكبرياء لمتمجيـ الصارـ الحازـ فتركتو يبكي لفراقيا ؟  "..عادت
الدكتاتور  ،كيؼ َّ
الييا كممات قاليا عندما سألتو يوماً عف السينما وما يفضؿ مف أفبلـ " تشدني أفبلـ ىتشكوؾ وغوره في
شاىدت لو افبلـ الطيور  ،والنافذة الخمفية ،
النفس البشرية الستنطاؽ انفعاالتيا وتيجساتيا ومخاوفيا .
ُ

والدوار  .أفبلـ يتداخؿ فييا الخوؼ بالشده  ،باالندىاش  ،بالرعب  ،بالترقب ،بالقمؽ  ،بالتراجع لمخمؼ

والصاؽ الظير بمسند كرسي الجموس الخمفي والقبض باليديف عمى ذراعي الكرسي آف تتشكؿ لقطة مريبة ،
المشاىد إلى فراغ سمعي يؤجج فيو طاقتو التخييمية وتحفيز العيف لبلنشداد إلى
وتصمت الموسيقى لتترؾ ُ
المشيد بانتظار لحظة االنفراج ومعرفة النتائج .".

أغرـ في خط مسار االفبلـ االنكميزية جميعاً  ،تمؾ التي تتناوؿ الحاالت االجتماعية وتعالج مشكبلت تظير
الكيسة الرصينة لتكوف منيجاً
طافية عمى سطح المجتمع محتاجة لمف يحاورىا فيأخذ بيا إلى مرافىء الحموؿ ّ

لحؿ مشكؿ اجتماعي "  ." ..فعبلً  ..فعبلً " تقوؿ مؤكدة صحة وجية نظره  ،وتزيد " االفبلـ االنكميزية ال تبغي
المتعة لمشاىدييا فحسب بؿ وتجعميا موضوعات لمنقاش وتب ّني الحموؿ بجوىرىا وىدفيا  ..الفرد االنكميزي
يعيش عمى ايقاع حياة تبغي االرتقاء نحو مراتب اليناء  ..ىو ال يشعر بتناقض بيف ما يعيش وما ُيراد لو أف
ُيعاش  ." ..آنذاؾ تنيدت  ،وأضافت " لقد اعجبتني فكرة ألستاذؾ عمي الوردي يوـ َّ
ردد في محاضرة القاءىا
عمينا عندما استضافتو كميتنا لطرح رأي كاف مثار جدؿ جاىر بو عف التناشز االجتماعي  .قاؿ عف انساننا
المثؿ العميا التي ينادي بيا في كتاباتو وخطاباتو  ،وعالـ
العراقي أنو " يعيش في عالميف متضاديف  :عالـ ُ
الواقع الذي يعيش فيو بمفاخراتو ومنابزاتو " ذلؾ أنو يعيش في " بيئة مفعمة بقيـ العصبية والثأر والشقاوة

والغمبة* "  .كما يؤكد .
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رؤية وردت في موضوع التناشز االجتماعي نشرىا الدكتور الوردي في ما بعد في كتابو " لمحات من تاريخ
العراق الحديث " الجزء االول.

مصور القرية .
تمتمت وىي تبتعد عف االستوديو " لو كنا في عنكاوه لك ّنا وقفنا سوي ًة أماـ عدسة ألبير
ّ

يطالبنا باالبتساـ داللة االشراؽ والتفاؤؿ كعيده عندما يمتقط لمعائبلت ممتعضاً مف اظيار مبلمح التشاؤـ أو

قسمات الحزف والضياع َّ ." ..
تمنت لو كاف الواقع االجتماعي يسمح لمشباب مف الجنسيف الخروج ببل مواربة
وال استيجاف لكانت دعتو لمشاىدة أحد االفبلـ سوي ًة  .يجمساف عمى كرسييف في الموج  ،يتابعاف عمى مدى
وكررت
زمف يمتد لمائتيف واثنيف وعشريف دقيقة فيمـ " ذىب مع الريح " الذي أُعجبت بو ّأيما اعجاب َّ ،

مشاىدتو ثبلث مرات  .كانت فيو شخصي ُة " سكارلت أوىارا " اسطوري ًة تقدـ صورة المرأة التي تستطيع قيادة

نفسيا بنجاح فتحقؽ ما تصمـ عميو في التمسؾ باليوية والحفاظ عمى االرث مف خبلؿ ابقاء بيت األىؿ
والمزرعة التي تنتج القطف تعج بالنماء وسط حرب قاصمة َّ
فككت التماسؾ االجتماعي وأطاحت بييبة المزارع
وأوقفت ماكينة االنتاج َّ .
تمنت لو كاف يوسؼ معيا في الجامعة  ،وفي نفس الكمية والقسـ ليخرجا سوية بعد
انتياء زمف المحاضرات يخترقاف شارع الرشيد  .تأخذ بيده نحو مكتبة مكنزي فيدخبلىا باحثيف في المعرفة
ومغامريف في اكتشاؼ العناويف والعوالـ المختمفة تضميا بطوف الكتب  ..يخرجاف  ،يواصبلف السير حتى
يبمغا المقيى البرازيمية  .تبتسـ لو وتقوؿ  :ادعوؾ الرتشاؼ قيوة ُمّرة  ،سوداء  ،داكنة  .سنجمس قميبلً

أحدثؾ عف أماكف البد مف دخوليا واإلطبلع عمى موجوداتيا وما فييا كي تتسع معرفتؾ بعوالـ بغداد  .عوالـ

توارب ابوابيا عمى ما يوجد في بمداف العالـ  :شركات  ،ومكاتب  ،وانتاج  ،وبضائع  ،ومحاصيؿ  ،واصدارات
اعبلنية تنشر شباكيا الصطياد المقتربيف بانبيار لمرؤية واالكتشاؼ  ..يتخذاف منضدةً قريبة مف الواجية
الزجاجية المطمة عمى الطريؽ  ،يشاىداف المارة الحاثيف الخطى ألعماؿ يبغوف انجازىا أو اولئؾ الذيف يمشوف
وتصور  .تشيع رائحة القيوة في فضاء المقيى تأتي مع صوت ماكينة طحف
اليوينا  ،تاركيف العيوف تستطمع
ّ

بذورىا واليواء اليارب مف نار ىسيستيا واحالتيا سوداء تستحـ بموف بني داكف  ..تقوؿ لننيض ! فالوقت
يسرؽ صحبتنا الجميمة.
رواؼ عجوز يساعده ولداه  .مين ُة الرجؿ ترتيؽ ثقوب تحدثيا
يمراف مف أماـ ّ
يعبراف إلى الجانب اآلخر ّ .

جمرات السجائر عمى البدلة الثمينة أو التمزؽ البسيط جراء فعؿ مسمار في كرسي أحدث ما يسيء إلى
عدةُ الرجؿ أبر دقيقة وكشتباف
الممبس سواء كاف في السترة او البنطموف  ،أو المعطؼ الصوفي حتى ّ .

ومجموعة خيوط بألواف مختمفة  .يعمؿ ىو وأوالده بميارة ترضي الزبائف المطعونيف بغدر المسامير أو خبث
الجمرات.
يواصبلف السير فيقفاف عند محبلت جقمقجي  ..أصوات متناغمة تطير في اليواء فبل ترى  ،وصولوات كمانات
تتمايؿ أو تعدو مسرعة  ،تعمو أو تيبط  .تمايميا وىبوطيا يجعؿ ممف يرىؼ السمع يرى عشاقاً يتيادوف
بزوارؽ في بحيرة ىادئة تمنح اليناء وتقوؿ سيمفوني َة تبل ٍ
ؽ  ،بعيداً عف عواصؼ التجني وعيوف الغيظ بينما
عموىا وسرعتيا ترسـ صورة جيش يعدو بعدما سمع صرخة تدعو لميجوـ  ،صميؿ سيوؼ وتصادـ رؤوس
وتممح بأصابع مف
رماح  ،صرخات وأ ّنات ووجع  .ثـ تتناىى نقرات بيانو تفرد مع مسارىا السعادة ذراعييا ِّ

ِ
ٍ
تناغـ ىارموني آلالت تصنع الفرح ،
بفاكية
حرير أف تعاؿ أييا السامع ؛ يا َمف حممت روحاً رىيفاً ال يينأ إال
وتسقي عطاشى المعذبيف كؤوس المرح  .توافؽ بإيقاعات تفجر في الروح نوازع الشباب والوثوب إلى ىامات

جباؿ األلؽ  ...تسحبو شميراف مف يده ويدخبلف  ..تطوؼ نظراتيا عمى االغمفة تقرأ اسماء الفنانيف وعناويف
السيمفونيات والكونشرتات والسونيتات  .يطالع ىو االعبلنات الكبيرة عمى جدار المحؿ بتقاطعاتو وزواياه .
تشتري لو اسطوانة " عمشاف الشوؾ المي في الورد " لعبد الوىاب  .وتيمس في اذنو سأسمعؾ فحواىا عندما
ادعوؾ إلى بيتنا ونجعؿ غرامافوف أبي يقدميا إليؾ عمى طبؽ مف ىياـ روحي  ..سأسمعؾ أيضا موزارت ؛
بل مع المذاذة والمتعة  .قد يقص لؾ
سيخرج لؾ ليصافحؾ ويدعوؾ إلى محبتو واالشتياؽ لو كمّما رجوت رحي ً
موِتو مسموماً عمى يد مواطنو انطونيو سالييري وبغضو لموىبة خرافية اثارت حسد الرجؿ فجعمتو يحنؽ
ويرتكب حماقة حرمت البشرية مف ابداع كاف سيشبع ذائقة مرىفي الحس ويغذييـ بعسؿ الموسيقى.
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المحاكاة
قسماً الوقت
السنة الدراسية لمرحمة الخامس االعدادي عمى وشؾ االنتياء  ..يوسؼ يجد ويجتيد  ..يقرأ ُم ِّ

عمى عدد الكتب المدرسية الواجب حفظيا واالستعداد المتحاف البكموريا  .لقد صمـ عمى حيازة معدؿ كبير

التعمؽ
يؤىمو لمدراسة في جامعة بغداد  ..لف يدخؿ كمية الطب أو اليندسة  .يريد دراسة عمـ االجتماع  .يريد
ّ

في العبلئؽ االجتماعية وحياة البشر  :تفاعميـ وتواصميـ  ،تضادىـ وتنافرىـ  ،مرامييـ وغاياتيـ  ..يريد

االنتقاؿ مف مجتمع لمجتمع  ،ومف ديف لديف  ،ومف مذىب لمذىب خروجاً بحصيمة ووصوالً لنتائج  .يريد
تعمؽ في رؤى ابف خمدوف ومقدمتو  .الدراسات التي تناولتيا واىتماـ الغرب بيا وبو كعالـ اجتماع سبؽ
ال ّ

عصره في تممس حركة المجتمع ووضع اصابعو عمى مناطؽ ومجسات لـ تثر انتباه احد مف قبمو  ...يستعيد
لحظة دفعت شميراف بكتاب المقدمة اليو ورجتو اعادتو لممكتبة  ..تنشرح دواخمو  .يبتيج  .تمر اصابعو عمى
اسطر كتاب عموـ الحياة التي بيف يديو فيشعر أنيا تمر عمى جبية شميراف  ..تبتسـ لو شميراف  .تجمس عند
السرير الذي يضمو ؛ تقوؿ  :حدثني عف نفسؾ  ..تبدو خجوالً  . ..يطأطىء رأسو  ،ثـ يرفعو  .يترؾ شفتيو

أنت التي أرشدتني إلى ابف خمدوف واف لـ تطمبي مني ذلؾ ِ .
تعزفاف  :شميراف  ! ..آه شميراف ِ ..
أنت التي

وضعت قدمي عمى د ّكة المكتبة العامة واف لـ تقوديني بيدؾ ِ .
ِ
أنت َمف اشرت إلى أف القراءة مفتاح ادراؾ سر
الحياة وحيازة النور  .جرى ذلؾ مف الصحؼ اليومية التي أبصر اباؾ يأتي بيا لتطالعينيا يومياً  .حممو

اليومي لمصحؼ زرع داخمي يقيف أنؾ تؤديف طقساً معتاداً ال يمكف القفز عميو أو تجاوزه فاىتديت الى شراء
كنت يا شميراف امتعض مف أبي حيف يدفع بي الى
صحيفة أو اكثر يومياً وصرت اطالع صفحاتيا وأبوابيا ُ .

مشاىدات وأفعاؿ احسبيا مف باب الضغط غير المبرر  ،أنا الفتى الذي اريد العيش بعالـ طفولي ال يخرج عف

ابجدية المعب  ،غير آبو لما تأتي بو االياـ  .لكف أبي غير ذلؾ  .أراد بحكمة االياـ اف أتعمـ  ،أف أرى  ،أف
أجرب .
تصوري  ..في صباح أحد االياـ أيقظني ورفعني مف فراشي  .قادني إلى السوؽ الكبير دوف تناوؿ الفطور
ّ

قصداً  .قطعنا مف السوؽ مسافة ثـ استدرنا يساراً  .دخمنا سوقاً فرعياً تنز منو روائح الدماء والمحوـ الدافئة
وفضبلت االمعاء .

وجدت نفسي في سوؽ ضي ٍ
ؽ تتقابؿ فيو محبلت جزارة  .كانت رائحة المحـ ولوف الدـ

يشيعاف في فضاء السوؽ  ..سحبني أبي مف يدي بقوة وأوقفني اماـ دكاف ج ازرة  .انحنى وىمس في أذني :
ال يجب اف تيرب مف الدـ  ..اريدؾ أف تراه فتعتاد عميو  ..اليروب ال يحؿ مشكمة  ".كاف يحتقف وينفعؿ
ويغضب حيف يبصرني اىرب مف لوف الدـ وىو يذبح بسكيف المطبخ ديكاً أو دجاجة وجب ًة لمغداء أو العشاء .
كاف الجزار قبؿ وصولنا انيمؾ بتقطيع ثور كبير ذبحو في المجزرة الحكومية خارج المدينة وجاء بو مع ثبلثة
اغناـ مذبوحة  .وقفت مذعو ارً أبصره ينياؿ بالسكيف عمى رقبة الثور الذي فصمت قصبتو اليوائية ليتـ عممية
توجو ليقطع قائمتيو االماميتيف  ،بعدىا استدار ليفصؿ الخمفيتيف .
فصؿ رأسو عف جسمو  .ثـ ّ
ولقد انقبضت امعائي وتقمصت عضبلت بطني آف لمحت الجزار يبقر بطف الثور ويسحب السكيف طولياً فيندفع
كرشو وأمعاؤه خارج الجسد فتداىـ أنفي رائحة غريبة  ،عظُ َـ فزعي  ..أُغمض عيني  .أحاوؿ االفبلت مف

قبضة ابي لكف القبضة تحكـ عمى رسغي مف أوؿ قدـ انطبع عمى ارضية السوؽ  .داىمني شعور بالغثياف
.أوشكت عمى التقيؤ  .ألمح االحشاء تنفصؿ بفعؿ حز السكيف  ،يرمييا الرجؿ القصير الممتمىء عمى االرض
المدماة  ..استمرت السكيف تمر طولياً مف صدر الثور حتى نياية عنقو عند الرأس ِ .
أوشؾ عمى البكاء
ّ

وسط دوار طفؽ يتفاقـ  ..أرفع رأسي لوجو أبي وأستغيث ..أتضرع اف يترؾ يدي ألنفمت وأىرب ؛ ولكف ىييات
من ثني عناده ؛ ودموعي التي تياطات عمى خدي ما كاف ليا وقع عمى عاطفتو االبوية.
كرر ىذا الفعؿ لعدة مرات حتى جعمني أدخؿ السوؽ ببل قمب تزداد دقاتو عف المعتاد وال مبلمح تفشي شحوب
الوجو أو رعشة تعتري األصابع.

( )31يوماً دراماتيكياً
صباح الثامف من شباط  1963بارد وصقيعي ؛ جمعة رمضانية تتبارؾ بممسات رضا خالؽ السماء  ،منتظرةً
اسبوعاً لتتشبَّع بفيوض ليمة قدر مباركة ىي بعيف اهلل خير مف ِ
طوقت الدبابات مبنى وزارة الدفاع
ألؼ شير َّ .
ٌ

مر دراماتيكياً
احد َّ
يوـ و ٌ
وأعمف الذيف عمى ظيورىا انيـ جاءوا لئلطاحة بمف استفرد بالسمطة وغدر بالرفاؽ ٌ ..
كريـ مع المقربيف منو فأعدموا في مبنى االذاعة  ،وأُِّرخ اعدامو والرفاؽ بصورة
بساعاتو ودقائقو وثوانيو ُنقؿ ّ

ُحفرت تفاصيميا في ذاكرة المعاصريف لحكمو ومطالعة َمف جاء بعدىـ مف االجياؿ .

الفصل الثالث
يوسؼ والمدين ُة الرماد

() 1
مرة
التوقيؼ ألوؿ ّ
انتيت حقبة الحرس القومي  ،ثمانية أشير وعشرة أياـ  ،انيزـ حزب البعث رافع الشعارات القومية وتحقيؽ
الوحدة العربية بنظاـ اشتراكي يعتمد مبدأ تكافؤ الفرص وحرية تُعمي كرامة المواطف عمى يد َمف وضع اليد

باليد معو  .انتيت حقبة أستطاع ناصر الجببلوي توثيقيا بأمر مف التاريخ مقرونة بفضائع وويبلت كانت فيو
َّـ أعضاء الحزب الصاغريف
األيدلوجية ّ
مطية يقودىا موتوروف تغذّت قموبيـ بدماء الكراىية وحب االنتقاـ  ..قد َ
ألمر السمطة الجديدة  ،رفاؽ األمس  ،تبرئات خطية ُنشرت في الصحؼ المحمية وسحب الناس االنفاس
ارتياحاً.
العراؽ يخرج مف دائرة الخبر األوؿ في االذاعات العربية والعالمية  ،ويتراجع الخط العريض لئلخبار عنو في
الصحافة الورقية مف أعمى الصفحة الرئيسية ليغدو ثانوياً عمى الصفحات االولى ثـ إلى األخبار التي عفا
عنيا االىتماـ في الصفحة الثانية.
مقومات العيش عمى أبجدية الحركة الديناميكية لمحياة اليومية لممدف  :بيوت
السماوة عادت مدينة تمتمؾ ّ

توارب أبوابيا  ،سوؽ صارت معظـ حوانيتو تشرع بعدما كاف أكثر مف نصفيا مغمقة  ،شوارع تشيد خطى
عماؿ
بيمة َمف يسعى لبلستعاضة عما فقده مف قبؿ  ،عربات تدفعيا أيدي ّ
أناس يتجيوف إلى اعماليـ ّ

إما شمات ًة
استبشرت بفصوؿ رزؽ جديدة كانت بخيمة وحسيرة  .شيوعيوف مطموبوف كانوا متواريف ظيروا ّ

حرية ُح ِرموا منيا طواؿ أشير  .شيوعيوف خرجوا بعيوف اغمبيا تسكب غيظاً
بالميزوميف أو استنشاقاً لنسمات ّ

وحقداً عمى معذبييـ أو مبلحقييـ الذيف باتوا يشاىدونيـ يخطروف في الشوارع واألسواؽ أو يجمسوف معيـ
تعبر عف ثأر
في المقاىي دوف أف يعاقبوا عمى شناعة اعماؿ صنعوىا وفضاعة جرـ ارتكبوه  ..قسماتيـ ِّ

تفجره وتأجيج أواره  .كانوا منفعميف ومحتدميف ومأزوميف  ،يشعروف انيـ ظمموا مف
سيبقى دفيناً ينتظر أواف ّ
السمطة الجديدة ألنيا تركت المجرميف والقتمة طمقاء  ...شميراف طردت الخوؼ مف قمبيا  ،تبعتيا اختيا في
امتبلؾ التصميـ عمى الخروج ببل خشية ىذه المرة  .أـ شميراف ىي َمف شجعتيما عمى الخروج وأطعمتيما

بل شيئاً  .الحرس القومي ىـ َمف تصرفوا بسوء وحاولوا اعتقاليف بدعوى مشاركاتيف
حماسة انيما لـ تفع ً

الفاعمة في تظاىرات تمجيد عبد الكريـ قاسـ  .ولوال تحرؾ ابييما وتسريب قناني العرؽ والويسكي إلى قادة

الحرس وضابط شعبة أمف القضاء لِ ُك َّف مع المعتقبلت  .شميراف وأختيا خرجتا صباح أحد االياـ  .قواماف
ممشوقاف وبشرة بيضاء  .شعر ذىبي تعقده قرتيبلت تجعمو يشكؿ ذيؿ حصاف يتدلى عمى ظيرييما  .شميراف
ترتدي قميصاً ازرؽ وت ّنورة سوداء وحذاء أسود بكعب ٍ
عاؿ بينما أختيا آثرت ارتداء قميص أبيض وتنورة بنية
وحذاء ب ّني نصؼ كعب  .عبرتا الجسر ونظرتا كأنيما يدخبلف السوؽ المسقؼ ألوؿ مرة  .لقد صرفتا اربعة
أشعر تقبعاف في البيت خشية لفت انظار افراد الحرس القومي فتعود اسطوانة ابتزاز ابييما أو اعتقاليما ..
مرورىما داخؿ السوؽ وتوقفيما عند ىذا المحؿ أو ذاؾ ارساىما عمى شعور امتعاض الناس مف أشير رعناء
تتجوؿ في السوؽ  .تحوؿ
انصرفت كأنيا أعواـ  .فرحت شقيقة شميراف إذ التقت زميمة معيا في المدرسة ّ

المقاء إلى كرنفاؿ بيجة  ..الفتيات الثبلث تحركف يرسمف االياـ القادمة بتفاؤؿ ويتخيمف السعادة بستاف يعج

بالثمار الضاحكة  .اصحاب المحبلت والمارة يترجموف السبلـ مف خبلؿ مرورىف  .فبل خشية بعد وال خوؼ .
مررف مف أماـ رجؿ عمى كرسي خشبي
بالتطير كارتكاب خطيئة ...
التيجس ال مبرر لو  ،وقتؿ السرور
َ
ّ

يطالع مجمة  ،وآخر يتخذ األرض مجمساً ومنيمؾ في لؼ لفافة تبغ  .اجتزف محؿ صياغة بعدما ابتسـ ليف
الصائغ  .كانت في احدى عينيو عدسة تكبير يطالع نقشاً دقيقاً في مصوغة قالت ليف شميراف أنيا ىندية ،
وىمست ليف  :الينود أمير صاغة في العالـ  ..تمقتا المعمومة بانبيار بينما تفوىت الصديقة "  :سنقؼ عند
دكاف أبي  .".شيقت شقيقة شميراف "  :حقاً ! أبوؾ في ىذا السوؽ ؟ " ..لـ يقطعف غير عشرة امتار عندما

دخمف قيصرية بدرب ضيؽ بعرض متريف  .ثبلث دكاكيف خياطة خمَّفف  ،ووقفف عند الرابع  .ابتيج األب لرؤية
ىيا ادخبل  ."..لـ تدخبل  .فقط الشكر أبدينو
ابنتو والفتاتيف َّ .
رحب بيما كما لو كانتا ابنتيو " :اشربف شاياً ّ .
المخاطة حديثاً معمَّقة بمسامير عمى مستطيؿ خشبي تعموه صورة
..عيونيما تطالعاف الدشاديش الجديدة ُ ،

عبد السبلـ عارؼ  .ضحكف لمصورة  .ىز الرجؿ رأسو "  :كانت بدليا صورة الزعيـ  ،وقبمو المميؾ الشاب ..
زماف دول ٌة ورجا ُؿ  .السياس ُة في بمداننا العربية دمار ُّ ..
ماذا نفعؿ ِّ .
لكؿ ٍ
اء الثورة ويرسـ
كؿ َمف يأتي يرفع لو َ

حجاج عيده  ،ثـ تكوف خاتمتو القتؿ بيد َمف
الغد الوردي ثـ بعد وقت يبدأ طريؽ الدـ واالنتقاـ ويصبح ّ

سينالو القتؿ بعد ذلؾ.".

كانت نظرة الرجؿ تطابؽ نظرتنا المجاىرة بعقـ السياسة وغباء السياسييف:

•

نور السعيد ومف عمى شاكمتو في العيد الممكي سعوا لمبقاء تحت االضواء عبر مقولة ميكافيمي "
الغاية تبرر الوسيمة" .

•

دمر حياةً سياسية مبنية عمى أساس نظاـ برلماني كاف
عبد الكريـ قاسـ رغـ نقائو وصفاء قمبو َّ
سيتطور مستقببلً وتتغير أدواتو ويتجاوز عثراتو عندما يرتقي إلى منصتو أناس أكفاء يحمموف الوطف
عيد عمى البناء بصمت وال جعجعة.
نقياً في قموبيـ  ،وفي ذاكرتيـ ٌ

•

البعثيوف كانوا يحمموف ببناء وطف قومي كبير وأدبياتيـ تؤكد السعي الحثيث لتحقيقو لكنيـ بدالً مف
ذلؾ لوثوا وجو الوطف الصغير بضغينة حمموىا عمى اعداء سبؽ وساموا بعضيـ العذاب مقروناً
بالوعيد والتيديد بالثبور.

•

بل قومياً لكف نظرتو إلى السياسة وقصر نظرتو
عبد السبلـ عارؼ أراد عبر كاريزما أف يكوف بط ً
لموطف القومي رسمت طريؽ مقتمو في ما بعد.

•

ٍ
لحكمة يمتاز بيا وقيادة
وىا ىو عبد الرحمف عارؼ يتسمـ قيادة الدولة فيبلقي قبوؿ الشعب ليس
ينجح فييا انما لتعب الشعب مف م اررات وتيالكات ودماء أريقت ببل طائؿ.

ترسخت نظرتنا  .فحسبنا انفسنا الناجحيف فقط حيف لـ تؤثر فينا السياسة ؛ ما جعؿ ناصر الجببلوي يوماً
يرجونا االجتماع سوي ًة اللتقاط صورةً جماعية لنا  .يرفع صوتو مقيقياً قبؿ أف يثبت الكامي ار ويحبس نفسو
ويضغط النابض  :راح اخمّي لمصورة عنواف " البلمنتموف  " ..اثبتوا  ." ..كاف الفرات خمفنا يجري فييب الناظر
اليو فكرةَ أنو شيفرة لجدلية الحياة وتوالي سير الزمف  ..فالصورةُ تبقى بما حممت مف ذكرى ؛ ويبقى ىو
السرمدي الذي يحكي لحظة اإلطبلؿ عميو والجموس عند ضفتو حياة أناس ولدوا  ،وعاشوا  ،ثـ رحموا بعربة
حياً  ،ال يموت.
برية االندثار والنسياف  ..فقط َمف ترؾ لئلنسانية ارثاً معرفياً ُينتَفع منو يبقى ّ
الموت إلى ّ
إزاء أشير االنتقاـ المريرة بدا يوسؼ مخموقاً يتَّسـ بسماحة ويبرر سوءات الصنيع الشائف  ،واضعاً ّإياىا في

خانة الحقد السايكموجي لمنفوس المرضى بفايروسات تربية متوارثة تعود بجذورىا إلى منابت البداوة عمى أرض
الغؿ والحقد والثأر الدفيف  ...ثبلثة أسابيع مف االعتقاؿ كاف ذاؽ عذابيا عندما ّجَّر الى التوقيؼ كما تُجر

الخراؼ لمذبح آف كاف راقداً في سريره مع زميؿ لو يشاركو غرفة القسـ الداخمي لجامعة بغداد بعد شير مف
بدء االنتقاـ .
برد بيضاء صمبة
جرى ذلؾ في ليمة ممطرة وباردة مقرونة بزوابع رعدية ونباح كبلب رشقيا المطر بحبات َ

وقاسية ولـ يشفع ليا إال االنزواء في شقوؽ االبنية المتيالكة وفجوات االكشاؾ المغمقة في عموة الخضار .
كانت الزمرة التي اقتحمت القسـ الداخمي وداىمت عدد مف الطمبة الغارقيف في النوـ خمسة انفار يرتدوف
البدالت الكاكية ويشيروف رشاشات بورسعيد  .صرخوا بو والرشاشات مصوبة إلى رأسو:

-

قُـ.

-

ليش ؟ !شكو ؟

حرى مضمخة بالغرابة
سحبوه ببجامة النوـ ؛ الفراش مبعثر ودافىء  ،أنفاسو تشيع في فضاء الغرفة ّ

والغموض تتصادـ مع سؤاؿ الحيرة " ليش" ،والدىشة " شكو  " .الحيرة تركيا عمى وجوه طمبة القسـ وسؤاليـ
المييف.
عف سبب ّ
جره بيذا المشيد ُ
لـ يكف يوسؼ شيوعياً كما اتيموه وقادوه  ،بؿ كاف بنظر زمبلئو ليبرالياً  .لـ يجاىر بشعار أو يطرح رأياً
يستفز اآلخر انما كاف كما عيدوه مثقفاً قرأ الكثير وتنقؿ بيف ممالؾ المعرفة  .يحترـ اآلراء ويتمناىا تخدـ
الناس المبتميف بإرث أىمكيـ وجعميـ حرثاً منيوباً  .خبروه مولعاً بالقراءة يتابع بعيف صقر حركة المجتمع
يتصرفوف بما يناقض المسار الديالكتيكي لحركة المجتمعات االنسانية.
شر مسارات خاطئة  ،وأفراداً
َّ
فيؤ ّ
قرً لوجودىـ ومثابة لغاراتيـ ومداىماتيـ
في غرفة التوقيؼ التي ىي جزء مف بيت جعمو افراد الحرس القومي َم ّا
الميمية لمف يروه مناىضاً أليدلوجيتيـ صرؼ االياـ معمَّقاً مف يديو في مروحة سقفية  .يضرب وي َّ
عذب  ،يتمقّى
ُ
ُ
ُ
ِ
خانة
رمياً في
وينير َ ،م ّ
فيزجر ُ
التيديد باالنتقاـ والوعيد بالموت  ..يحاوؿ عرض افكاره وايصاؿ تصوراتو ُ
اليدامة  ..يسمع صراخ المعتقميف في غرفة مجاورة  ،ويتناىى اليو أنيف َمف ُعذبوا فتُركوا يمتقطوف
األفكار ّ
مارس معيـ دورة تعذيب تالية.
االنفاس إيذاناً بصولة قادمة تُ َ

فؤجىء بعد ثبلثة أياـ بمجنة مف الحرس القومي يدخموف عمى المعتقميف فيسألوف عنيـ وعف جناياتيـ ..
وتفرس بوجيو ثـ سأؿ عف اسمو واسـ
وكانت عناية السماء إلى جانبو عندما حدَّؽ فيو أحد اعضاء المجنة َّ
عائمتو  .االسـ الكامؿ أعاد لمسائؿ ذكرى  ..بعد خروج المجنة بوقت دخؿ عضواً مف الحرس القومي سريعاً
عرفو يوسؼ  .كاف أبو داوود شقيؽ حسف البعثي صاحب الدكاف في شارع الكورنيش في السماوة  .كثي ارً ما
توقؼ عنده ليشتري منو اقبلماً لمكتابة  ..قاؿ سمماف الذي كاف يرتدي بدلة كاكية ويحمؿ رشاش بورسعيد
عمى كتفو مخاطباً بعض الحرس  :انزلوه  ..وقؼ بمواجية سمماف الذي عاتبو عمى نشاطو المعادي لمحكومة
انساف تقي وورع  ..ىيا  ،تعاؿ معي.
 ،وقاؿ  :سأكفمؾ احتراماً ألبيؾ  ،فأبوؾ
ٌ
خرجا مف المعتقؿ  ..أية عناية ىبطت مف السماء ؟ ! ..وأية قدرة عجيبة طارت بو وىبطت عمى شواطىء
الحرية ؟ !ال يصدؽ ما جرى  ..كيؼ اطمؽ سراحو بيذه السيولة  ،ىو الذي كاف ينتظر قرار اعدامو بعدما
صفي في الغرؼ المجاورة عدد مف زمبلئو في الجامعة ببل محاكمات.
َّ
عمى الرصيؼ رفع سمماف يده لسائؽ أجرة حمميما إلى القسـ الداخمي  ..ىناؾ قاؿ ليوسؼ " :خذ جنطتؾ
وسافر لمسماوة  .انتظر مني اتصاؿ تمفوني حتى ترجع لدراستؾ  ..لحسف حظؾ أخبرني عضو المجنة المي

زارتكـ بوجود طالب مف السماوة بيف المعتقميف  .كبلمو أثار بي فضوؿ َمف يكوف فإجيت بسرعة  .حضوري
إجو بوقتو فأنت شاب ال تستحؽ الضرر.".

()2

الجرائم أبجدية الموت
الجريمة في مدينتنا يمكف حدوثيا في أي وقت  ،وأي مكاف  ..ال مناسبة ليا ؛ وليس ثمة طقوس الرتكابيا.
شوارع المدينة صفحات في سجؿ التج ّني والدـ المراؽ وقَطع االنفاس و ِ
القتؿ ببل رحمة  ..انيا متوالي ٌة مف
الجد القاتؿ قابيؿ والضحية القتيؿ ىابيؿ  .إذ ال تدخؿ شارعاً في المدينة إال وتناىت اليؾ آىة
التواصؿ مع َّ
اطمقيا صدر طعيف  ،وال تخطو عمى درب إال وأبصرت اجفاناً تذوي ورموشاً تنطبؽ إلى األبد  ...يأتي الموت

ٍ
جمع
فرصة
قدوـ
َ
متسمبلً يكمف تحت ابط طالب ثأر تنامى الحقد والغؿ والبغض في مسارات روحو وجعؿ يتحيف َ

وىيأ أداةَ تنفيذ سمب روح الضحية الراجمة عمى أديـ الغيب  .قد يأتي بصيغة قتؿ
عدَّتو النفسية لبلنتقاـ ّ ،

طمعاً في ماؿ واستحواذاً عمى ذىب وفضة أو غسبلً لمعار بناء عمى عرؼ بداوة متأصمة في نفس حامميا ،
شرر عيوف تخمت عف الترميش
ُ
فييدر دـ مخموؽ بريء يعجز الزمف عف درء خطر تقدَّـ بسكيف يعكس نصمُيا َ
وأجبرت عمى تصوير مشيد ذبح الضحية  .أو قد ُيستدعى الموت دوف سابؽ انذار ؛ أي أنو لـ يكف يخطر

في طريؽ القتؿ بؿ ربما كاف نائماً أو متكئاً عمى أريكة أو يتيادى عمى خميمة يريح قبضتيو المنيكتيف جراء
واجبات ال تنتيي  ..قتؿ بسبب شجار غير محسوب  ،ترتفع فيو مستويات الحماقة فيستؿ احدىـ سكينو ينياؿ
بيا عمى عنؽ المقابؿ  ..قتؿ عمى اختبلؼ في الرأي وتناقض في االيدولوجيا فتأخذ الضغينة طريقيا في
البغض كبير واالنتقاـ ال تسعو حدود .
النفوس فيغدو سفؾ الدـ جمعياً ال فردياً ؛ إ ْذ
ُ
أفبلـ الجرائـ المتواصمة أرشفيا ناصر الجببلوي بمشاىد لـ يجيد كثيراً في تصويرىا  .فالتاريخ ما أف ييمس

في أذنو عف ٍ
دـ جرى ىنا أو رو ٍح زىؽ ىناؾ حتى ييب حامبلً كاميرتو  ،ضاغطاً عمى نابض التصوير تاركاً
الفيمـ يدوف مرثية انتقاـ االنساف مف أخيو االنساف.

بالس ّكيف
فيمـ صباح الطعف ّ
التاريخ استق أر حركة غير اعتيادية لشابيف يرتدياف الدشاديش والستر يجمساف متجاوريف عمى تخت وجداه
فارغاً مف تخوت مقيى جبار اسمير المشغولة دائماً كونيا في قمب شارع باتا  ،في مدخؿ السوؽ  .عيونيما

المارة ودواخميما تحتدـ بغيظ دفيف  .شربا الشاي بعصبية  .اصابع احدىما تنقر بقمؽ عمى مقبض
ترمقاف ّ
التخت الخشبي  ،ويد اآلخر بيف لحظة وأخرى تتحسس شيئاً في جيب السترة الداخمي  ،مكاف القمب.

اليوـ شتائي ؛ والوقت ضحى.
تسوؽ خضار غداء ذلؾ اليوـ حيث سيأتي الزوج غب انتياء
تواً وجارة ليا مف ّ
امرأة ثبلثينية العمر انتيت ّ

عممو في دائرة البرؽ والبريد ليستقبمو اوالده الثبلثة وابنتو التي تصغرىـ وسط انتياء األـ مف اعداد وجبة
الغداء لتجتمع االسرة عمى مائدة بسيطة ومتواضعة مف رز ومرؽ وبعض مف الكرفس والرشاد.
بعدما انتيت المرأتاف مف عممية التسوؽ اتجيتا الى مكاف وقوؼ عربات الربؿ  .صعدتا العربة  ،ومعيما
صعدت متسوقة ثالثة وانطمؽ العربنجي يضرب عمى حصاف عجوز بسوط و ٍ
اه فتحركت العربة  ..اخترقت

السوؽ المزدحـ وتجاوزت السينما ثـ عبرت سكة القطار  .تمقفت الشارع الذي يوصؿ الى حي الحيدرية  .وما
بل  .اتجو
أف ادركت منتصؼ الطريؽ حتى ووجيت بشابيف يعترضانيا  ..الجـ العربنجي حصانو فتوقؼ جاف ً
ْ

الشاباف كؿ الى جية نزوؿ او صعود الركاب وراحا يتفحصاف النسوة الثبلث التي اصفَّر وجو احداىف بصفرة

رعب متأتية مف مباغتة لـ تمر بخاطرىا مطمقاً  ...ىتؼ أحدىـ  :انزلي يا نجمة  ! ...لـ تتفوه نجمة اال بػ :
يتفوه حمد بعدىا إال بشرر يتطاير مف عينيو  .يمد يده تسحب
عويد  ! ...لـ َّ
ىا يخوي َحمد  ،ىا يا خوي ّ

المخموقة المتفاجئة بأخييا الغاضب  .يسحبيا مف جوؼ العربة الى االرض  ،حتى انيا تعثرت وسقطت عمى

تحدؽ بعيف الرعب الى اليد التي سحبت سكيناً مف ٍ
غمد في جيب السترة الداخمي وبرقت
وجييا  ،ثـ نيضت ّ

بتأثير سقوط حزمة شمس عمى نصميا  .يد َّ
خزنت جيد عشرة أعواـ مف االنقباض واالنبساط وغؿ روح

تعبأت بشحنات االنتقاـ  .راح حمد يغرز سكيف الغؿ في عنؽ وصدر وأمعاء االخت التي لـ ترتكب جريمة
تفجر
بعيف الرب بزواجيا مف رجؿ احبتو واختطت معو طريقاً شرعياً انجبت منو أربعة ابناء  ..صوت االنتقاـ َّ
مف فـ الطاعف فيما انطمؽ الكبلـ مف فـ الثاني يقطر غيظاً اكبر  :تتزوجيف دوف رضانا  ،يا فاجرة ؟ ." ..جاء
صوتُيا واىناً  ،وىف مف يرحؿ بعربة الموت  :عمى َّ
عويد  ..عمى سنة اهلل ورسولػػػػ.....ػو
سنة اهلل ورسولو يا ّ
َ
." .

فيمـ الصعقة  ..دليؿ الموت
جواد البوري بائع خراؼ يمتمؾ طولة ممحقة ببيتو القريب مف ممعب الحيدرية الرياضي.
الساعة الثامنة صباحاً يخرج مف بيتو  ..يفتح باب الطولة  ..ربع ساعة تمر ويخرج حامبلً عمى ظيره

ٍ
بل أكياس خضر وفاكية ابتاعيا مف السوؽ بعد بيعو الخروؼ  ..يوقفو
خروفاً سميناً  ..بعد
ساعة يعود حام ً

جار لو  ..الجار يشكو تربية االغناـ بيف البيوت  ..ينظـ جار ٍ
ثاف وثالث يسمعونو ضجرىـ والبيوت المجاورة
مف رائحة فضبلتيا وتسببيا في جمب البعوض والحشرات  ،وحتى الفئراف.
يعدىـ جواد البوري خيراً وبمساف معسوؿ  :انتظروني اسبوعيف أو أقؿ  .ما راح تسمعوف بعدىا الثغاء وال
تزعجكـ بعوضة أو يقرض ثيابكـ فار ؛ سامحوني .
النفوس التي ساورىا ارتياح لموعد انتظرت اسبوعيف  ،وأضافت آخر ؛ ثـ آخر ؛ ثـ آخر  .ولكف دوف جدوى.
الجار ييمس في أذف صاحبو  :مف أيف يأتي بيذه الخراؼ اليزيمة ؟ أال تبصرىا عميمة  ،يجرىا جراً ؟
الجار المستمع يتطيَّر ويعمف تشاؤمو  :أىجس أنيا تحمؿ امراضاً قد تنتقؿ الينا والى صغارنا .
أف الخراؼ اليزيمة تصبح سمينة ومميئة بالشحوـ غب أياـ ال تتعدى اصابع اليد.
الغريب في األمر َّ
في عموة بيع الماشية يبيع جواد البوري خرافو بسعر أرخص بكثير مما يبيعو اقرانو ليذا يقبؿ عميو المشتروف
ممف لدييـ مناسبة عرس أو عشاء مأتـ.
يتفجر مف عينيو  ،والشتائـ تندلؽ مف فـ زاعؽ
يوماً ما جاء إلى الشارع َمف يسأؿ عف جواد البوري  .الغضب َّ
بينما عمود مف خشب الزاف تقبض عميو كفُّو المتشنجة.
طرؽ طرقات فييا انفعاؿ يثير حفيظتي الذيف في الداخؿ ويدفعيـ إلى ترديد  :يا ستار ! كدعاء طمب مف اهلل
لكف امرأتو فتحت الباب وأعمنت غب مشاىدة الغاضب
ابعاد ما تخفيو األقدار ..جواد البوري كاف في البيت َّ ،
ماسؾ عمود خشب الزاف سؤالو عف زوجيا أنو لـ يعد لحد اآلف.
الجيراف الذيف في بيوتيـ استفزتيـ الشتائـ وصوت الزعيؽ  .فتحوا األبواب وتطمعوا.
الغاضب توجو إلييـ "  :تصوروا ؛ ىذا االفّاؾ باعني خروفاً حسبتو سميف وبيو لحـ وشحـ  ،بس وصمت
البيت صار جمد وعظـ".
وتأسوا عميو.
ضحؾ الجيراف لسماع الرجؿ ،
ّ
أف جواد البوري ينفخ تحت جمود الخراؼ بقصبة قبؿ أخذىا الى عموة
اكتشفوا غب تطمعيـ مف أسطح بيوتيـ َّ
البيع بمحظات فتبدو سمينة ومتعافية ُيق ِبؿ عمييا المشتروف  ..واذ يسوقونيا الى بيوتيـ أو يحممونيا بعيداً

حجميا الحقيقي وىزاليا المريع.
حتى تعود تضمر شيئاً فشيئاً مسترجع ًة
َ

تكررت حيؿ جواد البوري  ،ولسانو ظؿ يقطر عسبلً في الكبلـ  ،وحيم ًة في التعامؿ  ،وغشاً في البيع.
َّ
وفي يوـ دخؿ الحماـ ليستحـ.

في غمرة االستحماـ ورغوة الصابوف تمؤل وجيو وتغمؽ عينيو رفع ذراعاً ال يدري انيا ستصطدـ بسمؾ كيربائي
صعقو فرماه بقوة ميولة  .ارتطـ رأسو بحافة المغسمة ؛ ومات.
سائب
ُ

الخنجر الشطري  ..الموت فائ ازً
عطية تتقدميا ثبلثة تخوت خشبية عمييا حصراف مف خوص سعؼ النخيؿ  .التخوت عمى الرصيؼ
مقيى ّ

عطية ُيعد الشاي  .وسط شارع مصيوي ساقية يجري فييا ماء رفعتو مضخة
المترب  ,وفي جوؼ المقيى ّ

النير  .الماء يجري باتجاه حديقة تقابؿ محطة القطار  .شارع مصيوي أرض ترابية ألف التاريخ ، 1950

وحنش المقاوؿ ال يشمؿ عقد مقاولتو مع الحكومة المحمية تبميط ىذا الشارع  ..ابراىيـ ابف الشطراوية شاب
يمبس البنطموف والقميص ويمبس كيوه كردية قطنية بديبلً عف الحذاء الجمد وعمى رأسو عرقجيف ينحرؼ يميناً
وينزؿ حتى حاجبو األيسر  .إنو يتمثؿ بإبراىيـ ابف عبدكو  ،الشقي الكردي األفيمي الذي ذاع صيتو زمف
العيد العثماني عندما قتؿ وجرح الكثير مف الجندرمة  .اب ارىيـ ابف الشطراوية وابراىيـ ابف عبدكو ! يا ليذا
التقارب في االسـ!
كريـ بف جويد عامؿ يبيع السجائر في محطة قطار السماوة  .ويصعد إلى القطار القادـ مف بغداد إلى البصرة
مزبف ".
أو القادـ مف البصرة باتجاه بغداد رافعاً صوتاً بيف المسافريف "  :جكاير  ..جكاير  ..غازي  ،لوكس ّ ،

ثـ يترؾ عربات القطار وييبط سريعاً مع بدء تحرؾ عجبلت القطار ؛ ويعود ألىمو عمى أمؿ أف يعاود المجيء
إلى المحطة في منتصؼ الميؿ انتظا ارً لمقطار السريع فيبيع لممنتظريف ؛ ثـ بقدوـ القطاريف يصعد فيبيع ،
ويعود إلى بيتو  ..ىكذا ىي خارطة عممو.

ابراىيـ ابف الشطراوية لـ يرؽ لتصرؼ كريـ بف جويد مرةً عندما اشترى منو سجائر فرط  .طمب منو أف يزيده
مف السجائر  .كريـ رفض مبرراً أف ذلؾ يسبب لو الخسارة  .رفضو أزعج ابراىيـ  .ىذا االنزعاج ظؿ دفيناً في
الصدر .
تمؾ الظييرة الصيفية مف أواخر شير تموز يمر كريـ بف جويد مف أماـ مقيى عطية  ..ابراىيـ يجمس عمى
تخت منتظ ارً شاياً ...ابراىيـ ينده عمى كريـ أف يذىب إلى البيت ويأتي لو بعدد مف السجائر  ..كريـ يعتذر ،
فينفعؿ ابراىيـ ويروح ينياؿ عميو بكممات نابية  ..كريـ يقابمو بكممات نابية أيضاً ويواصؿ طريقو نحو البيت.
بالصدفة يمر شقيؽ كريـ مف أماـ مقيى عطية فيسمع ابراىيـ يسب ويشتـ ويتمفظ الفاظاً تمس أخاه وعائمتو
.

االستغراب والعتب والتصايح  ،وحضور شقاوة ابف عبدكو في رأس ابف الشطراوية دفع ىذا إلى استبلؿ خنجر
معقوؼ مف جيب بنطمونو  ،وعمى طريقة عنؼ ابف عبدكو غرز ابراىيـ ابف الشطراوية خنجره وبطعنات متعددة
عطية لممشيد وسقوط استكاف الشاي وصحنو
في معدة شقيؽ كريـ فأرداه مضرجاً بدمائو وسط اتساع عيني ّ
إلى األرض.

وأيضاً  ،وعمى طريقة ابف عبدكو في اليرب والتواري ىرب ابف الشطراوية وتوارى ؛ تاركاً الموت فائزاً في مشيد
ألف المعركة تتكينف عمى أساس طرفي صراع  ،تنازعاً وتصارعاً  ،وكانت الغمبة لؤلقوى
ال يمكف احتسابو معركة َّ

بينما كاف الطرؼ الذي يمثمو أخو كريـ األضعؼ ألنو جاء م ِ
عاتباً فحدث لو ما حدث.
ُ

() 3
المفوض الجديد لممركز
َّ
شاش جاسب نقبل الستبلـ منصبو كمأمور مركز شرطة الخناؽ مع بدايات العاـ 1964 ..
جاء المفوض ر ّ
جاء أثر انتقاؿ ضابط صرؼ سنتيف شاعت خبلليا رائحة فساده غامرةً فضاء المدينة  ،ثـ انتشرت الى
ممحة الستبدالو
االرياؼ والقصبات  ،وابتعدت اكثر لدرجة وجدت السمطات المركزية في لواء الديوانية ضرورة ّ
.

جاء رشاش جاسب بوداعة رسمت لمناس الفرؽ الشاسع بينو وبيف سمفو ُ ،مظي ارً بساطة صارت َمحط حديث

زرع في النفوس شعور بنزاىة الرجؿ  ،وقوؿ انو أوؿ مأمور مركز يتحمّى بصفات االتقياء  .ذلؾ جعؿ ناصر

الجببلوي يأخذ كاميرتو  .يعمقيا مف حزاميا الجمدي عمى كتفو ويروح يتيادى الى مركز الخناؽ  ،عابراً الجسر
الخشبي غير آبو لمقطة كانت ستكوف صورة غاية في الجماؿ  .لقطة كاف فييا صياد ينتصب في حضف
زورقو  ،يسحب الشباؾ وسمؾ الشبوط والبني والكطّاف والشمؾ يتبلصؼ خمؿ الخيوط المعقودة ويتبلبط في
بي
محاولة االفبلت مف حومة اليواء والعودة الى مممكة الماء  .يدندف ناصر الجببلوي بػ " خذني وطير َّ
أف سيمتقط لصديقة المبلية صورة سيعرضيا كوسيمة
لمسماوة  //وذبني بكاع ما بييا نداوه  " ..لقد حمـ يوماً ْ
مف وسائؿ دعاية تثبت انو ليس مصو ارً بحدود مدينتو انما تتسع خطاه وتنتشر لموصوؿ ألي مكاف يريده .

كاف سيصورىا وىي واقفة عمى المسرح  .يتمناىا بشعر منسدؿ عمى كتفيف عريضيف وفستاف لقامة اقرب
تشده وتسحبو وقد
إلى الطوؿ منيا إلى المتوسطة ؛ تمسؾ منديبلً حريرياً طويبلً يتدلى مف احدى يدييا ّ ،
تمزقو في لحظة االنفعاؿ والتماىي بمواؿ أو مقاـ  .كاف سيجعميا صورة توازي ما التقطو استاذه المصور
ويتخيؿ مبلمح
االىمي ألـ كمثوـ وفرقتيا يوـ قدمت الى بغداد وغ ّنت في أوتيؿ اليبلؿ في العشرينات  ،يدندف
َّ
مأمور المركز وقامتو.

الشرطي المنتصب عند باب مركز الخناؽ العريض متنكباً بندقية سيمينوؼ ليا حربة فضية طويمة لـ يعره
اىتماماً وىو يخترؽ الباب دخوالً الى باحة مربعة واسعة ومفتوحة عمى السماء والشمس الباىرة  .مراجعوف
كثر  .بعضيـ يبحمؽ في مداخؿ الغرؼ المفتوحة عمى الباحة وبعض يتحاور مع افندية  ،مظيرىـ يدؿ عمى
انيـ موظفوف في المركز  .عناصر شرطة يتحركوف بقيافات مرتبة وأحذية جمدية سوداء المعة  .احدىـ خرج
مف غرفة االضابير يحمؿ ممفاً صوب غرفة قمـ المركز  .عنصر يقؼ عند باب المحقّؽ  ،ينظر في عريضة
سحبيا مف يد رجؿ ريفي جاء َّ
ليقدـ شكوى عمى حفنة اشقياء نصبوا عميو في سوؽ المدينة  ..عينا ناصر
الجببلوي سحبت المستطيؿ الخشبي الصغير وكممتي " مأمور المركز " عمى يميف الزاوية اليمنى العموية لباب
مغمؽ  .ىرع الييا  .نقر عمى الباب عدة نقرات منتظراً رد السماح لو بالدخوؿ ؛ لكف صدى خطى متسارعة

اقتربت مف وراءه فووجو بشرطي يسألو  :تفضؿ شتريد ؟ "  " ..جيت لمقابمة المفوض الجديد و ِ
أخذ صورة لو
"  . " ..المفوض عند القائمقاـ  ،عدىـ اجتماعيـ يمكف يطوؿ أكثر مف ساعة  ..اذا رغبت انتظر  " .وجد
بل  ،والعودة الى محمو أفضؿ  ،إ ْذ تركو مفتوحاً دوف الرجاء مف جاسـ القيوجي الرد عمى َمف يسأؿ
الوقت طوي ً

النضارة  ..قضباف الحديد العمودية تظير خمفيا موقوفيف
عنو في غيابو  .استدار  .وقع بصره عمى غرفة
ّ

صفر الوجوه  ،عيونيـ طافحة كأنيـ لـ يذوقوا النوـ ألياـ  .دنا منيـ  .نظروا إليو بأسى  .صاح بشرطي يقؼ

عند باب مدير الماؿ  :ىؿ مسموح التقاط صورة لمموقوفيف  ..جاءه الرد بصيغة رفض مشفوع برجاء  :ال ..
ال  ..عقوبة مأمور المركز تجينا اتفرفر ".
استدار خارجاً  ،متفيماً الوضع  .ترؾ الفناء المشمس واجتاز الرواؽ خروجاً الى الشارع عندما تناىى اليو َمف

يناديو "  ..تعاؿ  ،يطمبوؾ  ." ..كاف مأمور المركز منتصباً في باب غرفتو  ..رحب بو  .ادخمو الى مكتبو .
جمس خمؼ المنضدة  .وراءه  ،عمى الجدار  ،صورة عبد السبلـ عارؼ بمبلبس مدنية  ..انتصب ناصر
قرب الكامي ار مف وجيو َّ .
حدؽ بمربع الصورة يبحث عما يرسي قراره بحسف المقطة
الجببلوي وسط الغرفة َّ .
صاحب الحركة ابتسامة
وتميزىا  .قميبلً وانتيؾ صمت الغرفة االنفتاح الخاطؼ ألبواب العدسة وانغبلقيا .
َ

رسميا ناصر الجببلوي وتخميف اسمعو لممفوض بجماليا وتميزىا.

ما الذي جعؿ ناصر الجببلوي يصمـ عمى التقاط صورة لمأمور المركز فيجشـ نفسو عناء التحرؾ وعبور
الجسر ودخوؿ المركز واقتراح التقاط صورة ؟ ! ..لماذا قرر العودة مرة أخرى حيف اعممو الشرطي باجتماع قد
أف المأمور قد يرفض طمبو بنفور ويحسب فعمتو مف باب الفضوؿ
يطوؿ ؟ ولماذا لـ يضع في حسبانو َّ
المذموـ ؟  ...حيف سألناه عف ذلؾ لحظة كاف يبحث عف مكاف أمثؿ في الجامخانو كي يضع الصورة بعدما
طرىا  ،أجاب " :ال أدري ! شيء ما في داخمي دفعني الى ترؾ المحؿ والتوجو اليو دوف
كبرىا وزججيا وأ ّ
ّ
حساب لرد الفعؿ. " .

()4

نادي الموظفين
حديقة نادي الموظفيف يانعة  ..النادي مساحة خضراء اقتطعت مف بساتيف الخزاعؿ في الثبلثينات
ليكوف مكاناً إلراحة موظفي الحكومة بعد دواـ طويؿ وزحمة مراجعات ومدينة حسيرة يكوف أم ارً غريباً تجواؿ
الغرباء في شوارعيا يومياً  ..الحديقة يانعة تُضاء حاؿ مقدـ الغروب  ..شتيوي الياور اتخذ منضدةً قريبة
مف صؼ شجيرات الياس الخضراء بانتظار َمف يأتي مف الندامى لينده عميو فيجمس لتبدأ ممحمة تناوؿ

االقداح مميئة بالبيرة الذىبية أو بالعرؽ االبيض المستحمب  ..ترؾ شتيوي لبس الدشداشة والعقاؿ والكوفية

البيضاء منذ أف تسمـ أوؿ مردود مغري مف مقاولتو األولى وصار يرتدي السترة والبنطموف والحذاء الجمدي
زيو القديـ ؛ إذ ساءت الحاؿ وقمت مشاريع البناء  ،وحتى القريب الذي
البلمع  .أما ىذه االياـ فعاد يمبس ّ

يعتمد عميو في ارساء المناقصة لجانبو ُنقؿ مف المدينة  ...اآلف شتيوي يتكىء عمى ترافة مبلبسو وجمساتو
اليومية في النادي وعبلقاتو بالموظفيف الغرباء مف أجؿ تبادؿ األحاديث ليس إال  .لذلؾ حيف دخؿ المفوض
رشاش جاسب ألوؿ مرة وطالعو متممياً قوامو ومبلمحو استأنس لطمتو  .رغب في دعوتو لكنو تراجع  .ترؾ
ذلؾ لؤلياـ .
ذلؾ الحضور لممفوض كشؼ لشتيوي أنو يتناوؿ العرؽ  .يشرب نصؼ قارورة وينيض عائداً لممركز حيث
يناـ في غرفة مخصصة لو  .غرفة بسرير ودوالب حديدي لتعميؽ المبلبس ومنضدة خشبية لتناوؿ وجبات
األكؿ ؛ وفي الجوار غرفة صغيرة بمثابة مطبخ جيز بطباخ نفطي ِ
وسنؾ اسمنتي فوقو شبكة خشبية لتثبيت
الصحوف بيف تقاطعاتيا  ،إضافة لمجموعة قدور ومقبلت وسكاكيف ومبلعؽ  ..ومع تعاقب األياـ صار
المفوض رشاش ُيدعى لغرؼ لعب الورؽ  .ىناؾ حيث يتبارى عشاؽ المعبة بتنافس محموـ تنتقؿ فيو الدنانير
مف الخاسريف إلى الرابحيف ؛ وينيض الجميع مع دنو انتصاؼ الميؿ عائديف إلى بيوتيـ ممنيف النفس

بالحضور في المساء التالي.
مرةً دخؿ عفات احدى الغرؼ فأبصر المفوض يشارؾ البلعبيف لعبيـ ؛ بدا أماميـ محترفاً يتقف اكثر مف لعبة
.
ضمت اربعة العبيف .يساىـ البلعبوف بالدنانير فيطالبيـ عفّات
في الميمة التالية كاف شتيوي يقابمو في لعبة ّ

بالمعب بخمسة دنانير سعياً لمفت نظره  . ..المفوض رأى في شتيوي ومبلبسو المترفة وسيولة رمي الخمسة

غنياً السيما عندما تبادؿ البلعبوف دعابة انو مقاوؿ يكسب الماؿ بسيولة بينما
دنانير أو حتى العشرة شخصاً ّ
ىـ موظفوف محسوب راتبيـ عمى عدد اياـ الشير  .ذلؾ جعؿ المفوض يحفز اىتمامو بشتيوي ويرغب

بصداقتو.
حيف ترؾ شتيوي النادي وخرج يترنح قفزت اليو موضوعة الماؿ الذي خسره بيسر بينما صرؼ وقتاً يتضرع
لقريب لو أف يقرضو ىذا الماؿ  ،متذرعاً أف سيتعرض لمحبس إف لـ يسدد دينا عميو  .حقؽ مسعاه بتمييف

قمب القريب شرط اعادتو خبلؿ اسبوع  .شرع الخدر يتبدد مف رأسو حيف كبرت شفرة الماؿ وضرورة اعادتو .
قميبلً وبزغ المفوض رشاش أمامو مبتسماً ؛ وىمس  .ال يدري إف كاف ىمسو يقوؿ ال تقمؽ أنا معؾ أـ كاف
وعيداً بالويؿ.
التقرب مف غرؼ لعب القمار
يوماف قتميما شتيوي في جموسو عند مصطبتو المعيودة في حديقة النادي دوف ّ
 .يوماف لـ يحضر فييما المفوض  .كاف في واجب خفارة وخروج في دورية لمعشائر القريبة  .وحيف ظير

شخصو داخبلً نيض شتيوي مف كرسيو اشارة تمقي السبلـ والدعوة لمجموس.
لقاء ثنائياً ش ّكؿ لىشتيوي نجاحاً في كسب صداقة القادـ الجديد بينما وجد المفوض فيو شخصاً يستحؽ
كاف ً
اردية " .
الصداقة كونو مقاوؿ يتسرب الماؿ مف كفّو كما يتسرب الماء  .والمقاولوف كرماء  ،باذخوف " ،خو ّ

في تمؾ الجمسة لـ يشرب المفوض العرؽ األبيض بؿ كانت قارورة الويسكي الدمبؿ تنتصب أمامو وثبلث انواع
مف المزة جاء بيا النادؿ مسرعاً بإشارة مف شتيوي  ..شتيوي طمب عرقاً كعادتو كؿ ليمة موضحاً لممفوض أنو
ال يخوف صديقاً صاحبو منذ أوؿ الشباب.
ليم ٌة ثمينة انصرفت ؛ حسبيا شتيوي تاريخية ،ال تنسى .
ولما كانت الديوف تثقمو  ،والمقاوالت ال أثر ليا ؛ وا ْف حصمت فبل ترسو عميو َّ
التحرؾ بيف الناس
فكر في
ّ
يرد لو طمب.
النجاز معامبلتيـ بطرؽ مختصرة اعتماداً عمى مأمور مركز صديؽ ال ُ

يقدر صديقو المقاوؿ وينجز لو معاممة ىنا ومعاممة ىناؾ عمى أنيا تعود ألقاربو .
في البدء كاف
َّ
المفوض ّ
لكف األمر استدعى في احدى الجمسات المصارحة  ..أبدى المفوض شيئا مف االمتعاض المداؼ بعتب  ،تبله
رسالة مقتضبة ف ِيـ منيا شتيوي أف الصديؽ الم ِ
عاتب لف يستمر مستقببلً في انجاز معامبلت األقرباء دوف
ُ
ٍ
ايفاء لمخدمة.
وكانت تمؾ فاتح ًة ٍ
لعمؿ صار ُيخطط لو عمى المنضدة بيف األقداح والمزات ليبلً  ،وينجز في المكاتب وعبر
الياتؼ حتى لو تعمؽ األمر مع الدوائر األخرى نيا ارً.

شراد ىديب  ..أيام التسكع
ّ
الخروج مف السوؽ المسقوؼ وجموسو عمى تخت مقيى جبر يروي ظمأً ويشرب شاياً ولَّد لدى شراد ىديب
َّ
استؿ دفتر الورؽ الشفاؼ  ،فصؿ ورقة وراح
التذمر  ..أخرج كيس التبغ مف جيب سترتو .فتحو ؛
حالة مف
َّ
قداحة احشاؤىا قطف
يمؤلىا بورؽ التبغ الناعـ ويمفيا  .يطعـ طرفيا شفتيو ويطعـ الطرؼ الثاني ناراً مف ّ

مشبع بالبنزيف  .نفث أوؿ نفس بانفعاؿ ينـ عف قمؽ دفيف  ..ما لديو مف ماؿ شرع ينضب وىو ببل عمؿ يدر
عميو ما يجعمو يواصؿ حياتو  .إلى متى يؤخر صاحب فندؽ الصحراء ما بذمتو مف اجور مناـ تعدى العشريف
يوماً بعدما وعده بالتسديد حالما تأتيو حوالة مالية مف اىمو كما وعد الرجؿ ؟ وكيؼ يكوف موقفو حيف يعتذر
عزوز صاحب المطعـ مف تقديـ وجبات الطعاـ وقد مرت عشرة أياـ لـ يسدد دينو معتمداً عمى نفس العذر ؟
النير أمامو  .زوارؽ تنساب مع مد الماء المتوسط الحركة واألشرعة ممفوفة عمى الصواري  .الصيادوف
وفتياف يصاحبونيـ يتولوف التجديؼ ينتظروف لحظة حياف سحب الشباؾ وقياس مدى وقوؼ الحظ معيـ
بسمؾ عالؽ  ،وفير  .كاف مستعداً لمعمؿ معيـ صياداً يعيش بيف الماء والسماء  ،ولكف كيؼ الوصوؿ ؟
َ
لفت انتباىو اناس تدخؿ مكتب شتيوي الياور وتخرج بوجوه عمييا البشر وقسمات تفصح عف استقرار  ..لـ
يواصؿ حرؽ المفافة حتى نيايتيا  .رماىا أرضاً  .سدد قيمة الشاي وتحرؾ  .أماـ باب المكتب المشرع شاىد
شتيوي يتحدث مع رجؿ وامرأة يمسكاف اوراقاً  .يدعوف لو بالخير والرحمة لوالديو.
قالت لو الشجاعة ادخؿ  ،وال تتييب.
دخؿ  ..القى السبلـ وجمس  .لـ ينتظر الرد ( لـ ييتـ إف كاف سيأتيو الرد أو ال (.
طالع وجوه الجبلس فاستشؼ عيوناً تمطر استعطافاً  ،ورجاء في أداء فضؿ  ..شاىد شتيوي بوجو سمح
يتحدث مع المستعطفيف  ،ويتفوه بكممات تطمئنيـ وتشيع في دواخميـ أف ما جاءوا ألجمو سينجز.
شجع شراد ىديب عمى التحدث بعدما
كممات شتيوي وسماحتو  ..ابتسامتو العريضة التي تترجـ طيبة قمبو ّ

فرغ المكتب مف المراجعيف.

لمح شتيوي سحنة أسى عمى الجالس أمامو  ،يقبض عمى تكية التخت بكؼ تكاد تيشميا وتطحنيا مف القمؽ
..ترجـ ممبلً يسيؿ مف العينيف ولـ يبصر ذالً.
ربع ساعة مرت استوعب شتيوي شخصية شراد ىديب  ،فوعده بالمساعدة والوقوؼ إلى جانبو  ..فقط وضع
في حسبانو معرفة خمفية ىذا الغريب الباحث عف عمؿ .
أياـ وجاءه المفوض رشاش بصحيفة حياتو عبر مخاطبات أمنية فيـ منيا شتيوي كؿ شيء.

شتيوي  ..أياـ المتعة
َن ِع َـ شتيوي الياور بصداقة المفوض رشاش جاسب  .يدخؿ مركز الخناؽ ببل استئذاف  .شرطة المركز يعرفوف
توجيو نحو غرفة المفوض  ..وفي الميؿ كاف نادي الموظفيف مكاناً لمقاء عمى طاولة وسط حديقة خضراء

وورود تضحؾ لمناظريف  ،والزقيف رئيس جوقة البويات المتعاقد عمى ادارة بار النادي أيزيدي يعاونو بويات
جاء بيـ مف قريتو بحزاني في لواء الموصؿ  ،وأوصاىـ بتمبية طمبات الرواد "  :يجب عدـ التمكؤ  ..يجب
عدـ اظيار ممؿ أو ضجر مف خدمتيـ  ..يجب تحمؿ غضبيـ وعدـ اغضابيـ  ..يجب برو ٍح سمحة تمقّي
شتائميـ إف أطمقوا الشتائـ بوجوىكـ  ..كما تعرفوف الشتائـ ال تأتي في صحوىـ إنما في سكرىـ وثمالتيـ
وغياب العقؿ عنيـ "  .وبشيء مف الحذر يردد "  :كما تروف أنيـ رأس السمطة وموظفوىا الكبار" .
يومياً ؛ حاؿ تراجع الشمس وخموليا يب ّكر شتيوي في الحضور  .ينادي عمى ىذا أو ذاؾ مف البويات إلعداد
الطاولة كما ينبغي ويوصييـ بتمبية الطمب حالما يؤمى ليـ بإشارة مف يده.
يبتيج لحضور الصديؽ المفوض  ..يصرفاف ساع ًة في خثرة ظممة يحببانيا وضوء مصباح أصفر يحيييما مف
عمود بعيد في زاوية الحديقة  .بعدىا ينيضاف إلى غرفة لعب الورؽ .
خسارتيما تفوؽ ربحيما  ..ال رابح في لعبة القمار  ..المقامر خسراف عمى الدواـ  .إف ربح َّ
لذةٌ محدودةٌ ال بد
وطوفاف مف احتداـ وغضب مصحوب بدخاف يعمو مف سجائر تحترؽ سريعاً وأصابع
اؽ داخمي
أف يعقبيا احتر ٌ
ٌ

تصفر مف صبغة التبغ .

ويعبو في النادي  ،بؿ يحمؿ معو نصؼ قارورة عرؽ يواصؿ شربيا في
ال يكتفي المفوض رشاش بما يحتسيو ّ

غرفتو  ،فيصرؼ الميؿ حتى يدركو الفجر فيناـ لساعة.

شتيوي لـ يرغب بمواصمة المفوض لمشرب  .لقد دعاه كثي ارً لترؾ ىذه العادة واكتفائو بما يتناولو في النادي ؛
تمؽ القبوؿ.
غير أف ىذه الدعوة لـ َ
لـ تكف خشية شتيوي عمى احتماؿ اساءة سمعة المفوض كصديؽ إنما الخوؼ مف حصوؿ ما ال يسر  .أي قد
تتدىور صحتو فيموت  ،فيفقد بذلؾ مصدر رزقو الذي انفرجت ابوابو عمى مصاريعيا فبات في بحبوحة  ،يأكؿ
ويشرب  ،ويسير  ،ويسافر كثيراً إلى العاصمة ليعيش ليالي البذخ في مبلىي " االمباسي " و " عمي بابا " و
"

الكرواف  " ..يزور بيوت أـ سياـ  ،وأـ جميمة  .ترحباف بو وتقدماف لو خيرة عاىراتيما  .فالماؿ يغدقو

رواد آخريف  .اشترى لنورىاف أحمى عقد بنقوش ىندية فائقة الجماؿ ألنيا منحتو
عمييما بكرـ لـ يألفنو مع ّ

تعر وتقبيؿ ..آىات وحمحمات تطمقيا أماـ رىزاتو فيشعر كأنو امتمكيا  .صار سمطاناً
ليمة بساعاتيا ودقائقيا ٍّ :
 ،وصارت محظية  ...وفي الصباح نيض  .ارتشؼ القيوة مف فنجاف رفعتو انامميا الى شفتيو  .سمع
مفردات غنجيا الممزوجة بآىة عشؽ وولو  ،وخرج .
تعاقب عمى مطالعة محبلت الصاغة ؛ وكانت عينو تبحث عف أجمؿ مصوغة سييدييا ليا ألف لو ليمتيف
عرض الصاغة بشيء مف التحبب وبكثير مف كممات االغراء
سيصرفيما معيا قبؿ العودة إلى السماوة ..
َ
أجمؿ ما وصمتيـ مف مصوغات  .وكاف يتخيؿ حيف يرفع لو الصائغ العقد المقترح ويشاىده يبرؽ عمى

الخميمة الحمراء لمصندوؽ الذي يحتويو توىجو عمى صدر نورىاف  .لذلؾ تنقؿ مف صائغ لصائغ بناء عمى
مخيمة لـ ترتض ما شاىد وما ُعرض  ،حتى توقؼ عند معرض لصائغ كاف منشغبلً في تصفيؼ مصوغات
وصمتو تواً مف اليند  .سريعاً تسمرت عيناه عمى ٍ
عقد ىتؼ بو  :تعاؿ خذني ؛ سأكوف أجمؿ ىدية .
ستشبعؾ نورىاف بالقبؿ ؛ وستصرؼ معؾ ليمتيف لف تقضييما حتى في األحبلـ  ...وفعبلً برقت عينا نورىاف
لمشاىدتو  ،وأنامميا مرت عمى النقوش المحفورة والخطوط المتعرجة  ،وعمى اغصاف متشعبة سكب عمييا
ٍ
فميا يفجر كممات االعجاب حاصداً بمنجؿ شيوتو فرحتيا
أخضر َّ
نقّاشيا لوناً
َ
مموه بصفرة مبيرة فيما انطمؽ ُ

وابتياجيا بيدية ستتباىى أماـ قريناتيا مف العاىرات  ،وتقوؿ  :لو لـ أكف االجمؿ واألبيى لما تقدَّـ لي بيذا .

لكف.
أنتف مف قدَّـ َّ
فياتف َّ
َّ
أف صديقو المفوض ال يتمتع بأجازتو الدورية كامم ًة  .فيو ما أف يسافر إلى عائمتو
مع االيام الحظ شتيوي َّ
بإجازة أمدىا اسبوع حتى يدؽ ىاتؼ مكتبو بعد ثبلثة أياـ ليسمع صوتو يخبره أنو في السماوة  ،قطع االجازة
وعاد.

()5

يوسؼ ُمتَّيماً
كاف وقع خبر توقيؼ يوسؼ بدعوى قتؿ ابيو ثقيبلً عمى مسامعنا  ..عدناف اكتأب  ،وُذىمت أنا بينما ضحؾ
أبو زىرة ساخ ارً  ":يا لؤلغبياء ! يوسؼ يرتكب فعؿ القتؿ  ! ..يوسؼ الذي تمور الثقافة في دمو ويترفع عف
بل ىمجياً ال تؤديو إال الوحوش  ،ومع َمف ! مع أبيو ؟ ..اسألوني
سموكيات يحسبيا تستحؽ المقت يرتكب فع ً

عينيؾ الستقباؿ النور  ..كمما
أورؽ وعي َؾ وأفرد أبواب
أت كتاباً
َ
َ
عنو فأنا اتقف فيـ نوازع المثقفيف  ..كمما قر َ

ىفوت إلى مكتبة قاؿ لؾ اهلل ابشر بالج ّنة  ..ىؿ رأيتـ عاشؽ نور ييوى الديجور الرتكاب خطيئة ؟ ىؿ تناىى
َ
أف مثقفاً شير سبلحاً عمى ٍ
أحد فارتكب جرماً ؟ ".
لمسمعكـ يوماً َّ
في الطريؽ نسمع العجوز كريمة بائعة الممح تستنكر الفعؿ الشنيع  ،مرددة "  :يا ستّار يارب  .إبف يقتؿ أباه
 ،كبلـ ال يمكف تصديقو ! ىذا افتراء وتج ّني  "..تدس الطاسة الخشبية في كيس ممح ٍ
متدؿ مف جانب حمارىا

لصبية قدمت ليا عشرة فموس وقارورة زجاجية تبرؽ في قاعيا ذرات ممح ناصعة  .تغرؼ وتسكب
لتمؤله
ّ

وتجره فيتبعيا  ..نبصر الحاج
الصبية  .تمسؾ لجاـ الحمار
الممح في القارورة وتعد لمخمسة فتناوليا الى
ّ
ّ

حسوف الدفاعي يخرج مف الجامع الذي بناه وصرؼ عم ارً في خدمتو  .يغمؽ الباب بمفتاح حديدي طويؿ يدور
ّ
مرتيف ثـ يسحبو  ،يدسو في جيب سترتو وييبط مف درجات السمـ الثبلث  .يوقفنا ليسأؿ "  :أىذا الكبلـ

صحيح ؟ " ! ،ويقصد جريمة القتؿ  .وحيف نجيب بنعـ يطأطئ رأسو ويروح يعمّؽ  :أنا اعرؼ سمطاف شاىر

واعرؼ ولده يوسؼ  ..االثناف عمى وئاـ  .أب يعطؼ عمى ولده  ،والولد خموؽ ومطيع لوالده  ..ال  ! ..ال !
 ..ىذا ال يمكف  .ىذا اتيام باطل !
رواد مقيى عبد اهلل حطحوط نخبة مف المعمميف والمثقفيف  .نسمعيـ يتحاوروف ويتناقموف الخبر مبعديف
ّ
شناعة الجريمة  ،ومجمعيف عمى َّأنيا بفعؿ مجرـ طامع في ماؿ  ..أصحاب المحبلت في السوؽ استنكروا
الفعؿ المشيف و أروا في يوسؼ شاباً َميما دنا الطمع مف نفسو وارتفعت شيوة الماؿ في روحو ال تأتيو الجرأة

الحديث عف النفس األمارة بالسوء  ،ويقوؿ :
فيقتؿ أباه  .حبيب تولّى الدفاع ألكثر مف مرة حيف يأتي
ُ
صحيح  ،إال يوسؼ  ! ..لو نفس تترفع عمى الصغائر وتمتعض مف فعؿ السوء.

حادثة القتؿ المريع واالتياـ الباطؿ َّ
صرحوا أف ال سعادة  ،يأتي بيا اهلل لئلنساف تدوـ .
عكرتا مزاج الناس َّ ..
فما أف يينأ ويعوـ جذالناً منتشياً في بحيرة طمأنينة حتى تيب عاصفة ىوجاء تطيح بصرحيا وتتركيا أطبلؿ
قمؽ  ..لقد سحبت الناس أنفاس االرتياح النتياء أشير ثأر االحزاب وتصارعيا  .خمدت أ ّنات المعتقميف
وصارت فترات الضغينة بيف البعثييف القومييف والشيوعييف األمميف مف عداد لطخة داكنة عمى لوحة بياء
الوطف  .عاشت المدينة تنعـ بيدوء ؛ وظف الناس إف اآلىات لف تعاود االنطبلؽ مف الصدور مرة أخرى .
عمى أي حاؿ ِ ،
وضع يوسؼ في غرفة منفرداً  ،بعيداً عف الموقوفيف والسجناء  ..وضع في غرفة معتمة
يدخميا في الميؿ َمف يقرأ في أذنو ضرورة االعتراؼ بالجريمة أماـ قاضي التحقيؽ الذي سيستدعيو في اليوـ
التالي دوف مماطمة ألف الشواىد جميعاً تشير اليو كقاتؿ  ...يرفض يوسؼ ما يسمع  .يديف َمف يتيمو ،
مطالباً بالتحري الدقيؽ عف الجاني الحقيقي.

الرفض واإلدانة حممتا رسالة ِّ
تؤشر صبلبتو وعناده ؛ لذلؾ قضى منتصؼ الميؿ يتعرض لتعذيب ساىـ فيو
اثناف بعدما عصبا عينيو  .انياال عميو بالصفعات والمكمات  ،ثـ استعانا بالي اروات تغذي جسده باأللـ  .وبيف
انيياؿ وآخر يسأاله إف كاف سيعترؼ أـ ال  ..وىو الذي خبر تعذيب الحرس القومي لو أياـ توقيفو في بغداد
ِ
المعذبوف  ..ىي  ..ىي ؛ ىذه الوسائؿ مع تمؾ  ..اضربوا  ،وعذبوا ؛ لف تنفعكـ وحشيتكـ
استعد لما يمارسو
بإقرار جريمة لـ ارتكبيا .
تمو وجبة .
يمة  ،وأياماً تُمارس معو وجب َة تعذيب َ
أياماً استمر الحاؿ معو في غرفة مدلَ ّ
فينيروف ؛ يراجعوف القائمقاـ فيرمي الكرة في ممعب القانوف والتحقيؽ وما
األىؿ يحاولوف الوصوؿ إلى المركز ُ

يسفر عنو  ..الناس في المدينة تتساءؿ ما الذي يجري  ،وما ىو حاؿ المتَّيـ  .ىؿ تكمـ ؟  ..وماذا قاؿ ؟ ...
ٍ
مقرب مف الشرطة  ..التعذيب مستمر  ،ويوسؼ ينكر معرفتو بالجريمة ؛
شيء واحد َّ
تسرب س ارً عف طريؽ فـ ّ

بؿ ىو يسخر مف متيميو.

يصدؽ ارتكاب يوسؼ لمجريمة .
تذمر ينفجر مف أفواه الناس .ونفوسيم  .ال أحد ّ
شاع خبر التعذيب  ..سرى ّ

واذا حدث وقيؿ اعترؼ فإف ذلؾ البد حصؿ تحت طائمة التعذيب .

التذمر دفع القائمقاـ إلى االجتماع بقاضي التحقيؽ
التذمر ولَّد خوفاً لدى السمطة المحمية والمحققيف ..
ِّ
ِّ
واستشفاؼ حيثيات القضية.
جاف لـ يترؾ دال ًة لجريمتو يمكف مف خبلليا
ثبلثة أسابيع  ،وتقرر اطبلؽ سراح يوسؼ  .أُلقي االتياـ عمى ٍّ
حمى مصحوبة بآالـ جسدية ال
تعقبو  ..األسبوع الثالث ّ
أدى بيوسؼ الى الوقوع في بئر اليذياف  .يصارع ّ
تبدى لمعذبيو خطورة مواصمة التعذيب  .فالركبلت عمى الرأس وتمقيو الي اروات أحدثت رجرجة
تطاؽ  ..اسبوع ّ
في رأسو  ..وجدوه يجيب حيف السؤاؿ بكبلـ ال رابط لو.
مترنحاً ومرتبكاً يقوده شرطي نحو غرفة مأمور المركز  ..ىناؾ قُدمت إليو ورقة مكتوبة بخط اليد  .الورقة
تشير إلى أنو عومؿ معاممة حسنة ولـ يتعرض لتعذيب  .يطمب منو المأمور التوقيع ببصمة ابيامو األيسر .
عيناه غائرتاف  ،خداه ضم ار  ،فقط بانت عظمتا الفكيف بارزتيف  .الشارباف تداخبل مع شعر المحية التي نمت
غزيرة ولـ يحمقيا طيمة فترة التوقيؼ  ..يسألو المأمور بشيء مف االحتجاج عف سبب عدـ حمؽ لحيتو
ىء فيو فبل يرد  ..مف أيف يأتيو الرد ؟!
والتييؤ لمخروج بمظير ميندـ في ىذا اليوـ السعيد الذي ُبر َ
عمو قاده نحو
ويداف البريء ُّ .
عمو المطعوف بالحزف واألسى والنقمة عمى نظاـ تتيو فيو الجريمة ُ
استممو ّ

غص ٌة  ،وفي قمبو غيظ.
البيت وفي فمو ّ

شرع يسألو فبل يسمع جواباً مترابطاً  ..ىذياف تارة وصمت تارات  ..يتوقؼ ويتفرس بو  :ماذا بؾ
في الطريؽ
َ
 ،يا ولدي ؟ ماذا بؾ ؟  ..قؿ الحمد هلل  ،أنت حر اآلف  ..يوسؼ  ،قؿ ما بؾ يا عزيزي ؟

تدمع عينا يوسؼ  .ال يدري ما بو .

****
غماً  .تتراكـ أياـ الحزف واأللـ عمى رب أسرة قُتؿ غدراً وببل ذنب  ،وابف خرج
عاشت عائمة سمطاف شاىر ّ
الحساس .
ُمحطَّماً جراء أجواء غريبة عميو وتعذيب ال يستحقو  .ىو الشاب الرىيؼ  ،المثقؼ ،
ّ
باعتقالو وتوالي أياـ وجوده في السجف ُمِّرغت ثقافتو بوحؿ التجني ُ .ك ِسرت رىافتو  .شرعت آجرات صبلبتو

تتيشـ  ،وكاف عميو أف يعيش ُمعطّبلً.

****

في ردىة التوقيؼ كاف يوسؼ يجمس عمى أرض اسمنية متربة  .يسند ظيره بجمسة قرفصاء عمى جدار
طبلءه األخضر الزيتوني يوـ بني المركز بكامؿ منشآتو ألوؿ مرة في العاـ 1935 .
اسمنتي موحؿ فقد
ً

يقاسمو الردىة اربعة موقوفيف بمبلمح ريفية كوموا بيشاميغيـ عند وسائدىـ وتربعوا عمى بطانيات عتيقة ،
لتمتص دخانيا بعمؽ وشراىة  ،ومعيا تتحرؾ
يشعموف لفافات تبغ يصنعونيا بأنامميـ ثـ يطعمونيا شفاىيـ
ّ
اصابعيـ تفرز حبات مسابح كروية تتساقط حبة فوؽ ٍ
حبة محدثة صوتاً ينقر في رأسو المتصدع  .يتمنى لو
يوقفوا دوامة المطارؽ  .ييـ برجائيـ متوسبلً َّ
لكنو يتراجع اذ يحسبيا وسائؿ تبدد قمقيـ وتصرؼ ليـ وقتاً
بل  ..ثبلثة منيـ القي القبض عمييـ في محاولة تسمميـ إلى الكويت  ،والرابع أُمسؾ متمبساً
يجدونو ثقي ً
بتيريب سجائر الروثماف والكريفف في منطقة " الحفر " عند الحدود السعودية  .مر أكثر مف شير عمى
توقيفيـ بانتظار قرارات الحكـ  .ال يبدو أنيـ ضجروف  ،وال أبدوا احتجاجاً عمى تأخرىـ  .الحياة لدييـ سواء ،
خارج السجف أو داخمو.
الموجَّية اليو .
ّ
تأسوا عمى يوسؼ عندما أسمعيـ التيمة َ
مرت كاف فييا قد خطط النجاز مشروع
يوسؼ يمتزـ الصمت طواؿ الوقت  .يعيش الذىوؿ ؛ ويراجع أياماً ّ
ٍ
استعدادات كي ينطمؽ ببحث ابتغاه ُمدَّوناً في
ثقافي يقتضي دراسة معمقة لحركة المجتمع  .مشروع يتطمب
كتاب تضمو أرفؼ المكتبات (  .لقد َّ
شد الدكتور عمي الوردي  ،استاذه في قسـ االجتماع  ،عمى يده إذ وجد
بيمة وتصميـ  ،عمى تقديـ رؤية اجتماعية ليا فعميا وتأثيرىا  .كاف كمما ساىـ
فيو طالباً قادراً  ،إذا استمر ّ

في نقاش أو طرح رأياً في المحاضرة ابتسـ لو الدكتور الوردي َّ
وردد "  :زياراتؾ البف خمدوف ومقدمتو مثمرة ..
أنا مثمؾ  ،وقبمؾ فتح ابف خمدوف باب المقدمة حيف نقرت عمييا نقرة واحدة  . "..كاف الرجؿ عالـ اجتماع
ألفت فيو كتاب " منطؽ ابف خمدوف في ضوء حضارتو وشخصيتو  ..يوجو كبلمو لطمبة الفصؿ  :أتمنى
فمتة ُ .
مطالعتكـ لو  ) .يوميا صار كمما توفرت لو فرصة ارتقى درجات سمـ قسـ االجتماع في كمية اآلداب  ،وسمؾ

الدرب إلى غرفة يجد فييا استاذه فيجمس معو ؛ واألستاذ يوجيو ؛ يسقيو اكسير التشجيع عمى القراءة وسموؾ
عمـ حديث في العالـ  ،وأف الواقع يستدعي الدراسة
درب البحث االجتماعي  ،منطمقاً مف أف عمـ االجتماع ٌ
وتحميؿ العبلئؽ االجتماعية وتتبع حياة الناس وتعامبلتيـ  ..يثني عميو عندما يقدِّـ أمامو صفحات جرائد
نشرت لو فيما يعمف ىو تأثره بما حصؿ عميو مف مؤلفات  ..يخبره االستاذ أنو منيمؾ في كتابة عدة اجزاء
تتناوؿ حركة المجتمع العراقي منذ بداية العيد العثماني حتى ثورة العشريف ؛ وضع ليا عنواف " لمحات
اعده كتاب العمر ألنني " بذلت فيو مف الجيد والوقت
اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث  " .وال أخفيؾ أنني ّ
أكثر مما بذلت في أي كتاب آخر سابؽ لو  ." *..بخجؿ تمميذ يحادث استاذه  :لقد زودني كريـ مكنزي
بمؤلفاتؾ ؛ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  ،وشخصية الفرد العراقي ،ووعاظ السبلطيف عندما سألتو ؛
ووعدني أف سيجمب لي كتابيؾ اسطورة االدب الرفيع وميزلة العقؿ البشري  ..يرسـ الدكتور الوردي ابتسامة

عده سيكوف باحثاً يحمؿ بعضاً مف رؤاه وتحميبلتو  .فالعمـ يتواصؿ عبر
عريضة ترجمت عظـ ابتياجو ّ .
التوارث ؛ وكؿ يستعيف باآلخر ويجري خمفو في رحمة المعرفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
•

من مقدمة " لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث "  ،ج  ،1ص _ 5د .عمي الوردي

صوت خشف وناىر يسحبو مف ىذا الحوار الحميمي فيرميو في ىوة عينيف تحدِّقاف فيو بشرر وصوت يصرخ
ٌ

 :انيض واستعد  .استدر  .وجيؾ الى الحائط ويداؾ خمؼ ظيرؾ  .يدخؿ شرطي ُ .يحكـ القابضتيف

المعدنيتيف حوؿ معصميو بينما شرطي آخر يمسؾ ىراوة يطبطب بيا عمى جانب ساقو في عممية تعبير عف
التذمر .
تفوه بما يعني
تحدي أو َّ
ويؿ إف أبدى حركة ّ
ّ
تقدما بو إلى الفناء المضيء بشمس تموز الساخنة  .الشمس بيذا الوقت مف النيار أعادت اليو سريعاً
الرفقة الحميمية لما قبؿ شيريف ؛ يوـ كانوا خمسة طبلب  ،كاف ىو أحدىـ  ،وبينيـ طالبتاف يقطعوف الدرب
مروا
مف باب المعظـ ليدخموا إلى ساحة الميداف متَّخذيف شارع الجميورية وصوالً إلى الباب الشرقي  .ىناؾ ّ

عمى المكتبات المتجاورة في شارع السعدوف بحثاً عف مصادر لبحوث سيقدمونيا خاتمة لعاميـ الدراسي

وميماً  ..يوميا
وع َّد بحثاً ناجحاً
مأخوذيف بنصيحة اساتذتيـ مف أف البحث كمما كثرت مصادره زادت رصانتو ُ
ّ

كانوا يعيشوف حياةً دراسية تراجعت فييا السياسة ومماحكات حزبية  ..إنيـ طمبة يتحركوف عمى ايقاع زمالة

تضمخيا البراءة وتمر في فضائيا انساـ الصحبة الصافية  ..وكاف كمما ورد ما يشير إلى ابتداء نقاش سيقود
إلى السياسة ىب واحد أو أكثر ليقطعو  ،واضعاً الحديث عمى س ّكة رفقة ُيراد ليا الديمومة  ،متذكريف ويبلت

ما حصؿ ليـ ولغيرىـ مف الطمبة ولشرائح اجتماعية متنوعة  .فما زاؿ العاـ لـ يكتمؿ عمى انتياء فترة الحرس

القومي  ،وما زالت الناس عمى مقربة مف االحداث والمآسي  .ولـ يزؿ الجميع يعيش تذوؽ اليدوء والسبلـ ،
متمنيف االستمرار بغية محو كؿ ما يعكر األياـ القادمة بساعاتيا وتفاصيميا  ..قفزت تمؾ المحظة الى ذاكرتو
وعرضو الوقوؼ عند شربت حاج زبالة الرتشاؼ عصير الزبيب وقضـ قطع
اقتراحو الدخوؿ الى شارع الرشيد َ

الكعؾ المحمص المصنوع مف محؿ كعؾ السيد المقابؿ عمى حسابو كعزومة يبادر بيا تعبيراً عف األلفة ..

استقبميـ حاج زبالة بابتسامة اعتاد عمى رسميا ليـ كطمبة يمثموف ىوية الوطف الراكض نحو شمس العمـ
يقدـ ليـ الشربت بأقداح كبيرة يندىشوف لمشاىدتيا  ،فيسألونو  :أنستطيع شربيا كامم ًة
ومرافيء المعرفة ّ ..
؟ ! ..فيجيبيـ بشيء مف التحدي "  :نعـ عندما تتذوقونيا ستنتيوف منيا جميعاً  ..وقد يطمب أحدكـ قدحاً
ماريف بالشورجة  .ثـ اذا وصموا ساحة حافظ القاضي اوقفتيـ
آخر  .".شكروه وساروا  .عبروا الطريؽ ّ ،

احدى الطالبتيف ودعتيـ إلى التقاط صورة جماعية  .فالعاـ يوشؾ عمى االنتياء  ،ومف األولى تأرختو بصورة

تمتقطيا عدسة كاميرة ارشاؾ  .ضحؾ الجميع ووجدوىا فرصة ليبصـ التاريخ بصمتو عمى زمالتيـ الحيية ...
وجو ارشاؾ عاممو الشاب الميندـ اللتقاط الصورة فخرج يسبقيـ إلى ساحة حافظ القاضي  ..ىناؾ أوقفيـ
ّ

ٍ
كممة لجماؿ شخوصيـ  ...التقط الصورة  .وكاف
بعدما طالع أفضؿ وأجمؿ
مكاف يمكف أف تكوف خمفيتو ُم ّ

يوسؼ في اليوـ الثاني يحمؿ خمس نسخ منيا  ..كاف الجميع بوقفة أحسف العامؿ الشاب اختيارىا  ..خمفيـ
كانت الحديقة البيضوية بنخمتيف ترتفعاف إلى أعمى وقد تدلَّت عذوقيا بثمر كوي ما زاؿ في بداية نموه ؛ وبانت
مدورة لتنظيـ
عند طرؼ الحديقة مظمة واسعة يقؼ تحتيا شرطي مرور يمسؾ عصاً خشبية تنتيي بقطعة َّ
سير المركبات القادمة مف الميداف باتجاه الباب الشرقي والمركبات القادمة مف جسر االحرار الذي باف مدخمو

في الصورة واضحاً وقد قدمت منو عربة ربؿ بحصانيف ومظمة مسدلة وثبلث فتية يركبوف دراجات ىوائية
ويتقاطروف اماـ حصانيو كأنيـ يضايقونو عف قصد  ..يتذكر مواصمة السير والخروج مف فـ شارع الرشيد
ومواجيتيـ حديقة األمة ونصب جواد سميـ الذي َّ
فيشده اليو
مر بو ،
معمماً ممي ازً  ،صار يجذب كؿ َمف َّ
ّ
شكؿ َ
ويدىشو ثـ يترؾ في ذاكرتو جماؿ فف أثير وتجسيد نضاؿ شعب يعشؽ الحرية .

وكاف عمى وشؾ استذكار لحظة دخموا مكتبة المثنى عندما أنتبو عمى سحب عنيؼ مف ذراعيو  ،فعمو
اضعيف بحسبانيما أف مأمور
الشرطياف ُليظيرا حزميما وبغضيما إزاء ُعظـ جريمتو  .يطالعانو بشزر  ،و َ

المركز والقاضي وربما حتى القائمقاـ يطالعونيما مف خمؼ سمؾ النوافذ وزجاجيا فيسارورىـ ارتياح لمقياـ

بواجبيما تصرفاً مع مرتكب جريمة شنعاء.
يقوداه فيدخبله غرفة مأمور المركز  .ىناؾ يوقفاه بمواجيو المفوض رشاش  .المفوض رشاش أشعؿ سيجارة
كانت بيف اصابعو لـ يطعميا النار بعد  .سحب نفساً ووضعيا عمى حافة المنفضة ثـ نيض مف كرسيو  .دنا
مف يوسؼ وتظاىر أنو يطالعو بعيف تقطر عطفاً "  :أنت يا يوسؼ شاب مثقؼ  ،وآراؤؾ تنـ عف تطمعات
يقولوف عنيا انسانية أو أممية  ،أو غيرىا مف الكممات الرنانة التي ليست غير جعجعة  ..ىؿ توافقني الرأي ؟
" ..لـ يجب يوسؼ  .يوسؼ غير مصدؽ ما يرى  ،لـ يصدؽ ما فيو مف حاؿ.
مطالعتو ليوسؼ لممرة الثانية كانت بشيء مف الحنؽ  ..سحب َنفَساً عميقاً مف سيجارتو وعاد إلى كرسيو .
وضع السيجارة عمى طرؼ المنفضةمن جديد  ،ثـ رفع رأسو "  :لف تفمحوا بما تنووف وما تخططوف  .ولدينا
أف عيد الحرس
معمومات عف كؿ ما تصرفت بو  .لدينا توجياتؾ  .ولدينا محضر توقيفؾ في بغداد  ..ال تظف َّ
القومي إذا ولّى ولّت معو ممفات التحقيقات معؾ أو مع غيرؾ  ..اعترؼ بقتؿ أبيؾ وانيي عذابنا ".
رفع السيجارة مف المنفضة  .سحب كمية مف الدخاف  ،نفثو باتجاه وجو يوسؼ "  :ىا  ،ما تقوؿ ؟ "  "..أقوؿ
لـ اقتؿ أبي  ،وابحثوا عف القاتؿ" .
مرغ المفوض السيجارة في حوض المنفضة بعصبية  ..قاؿ  :خذوه  .الكبلـ الطيب ال ينفع
بغضب وانفعاؿ ّ
معو.

ساقاه إلى غرفة مظممة  .ادخبله  ..سمعيما يكمماف شخصاً  :ال يريد االعتراؼ والمفوض أشار إلى ادخالو
الى ىنا  ..خذ دورؾ.
دور الشخص االنيياؿ باليراوة عمى رأس يوسؼ وظيره وساقيو  .كاف دوره الركؿ والرفس والمطمات عمى
كاف ُ
الوجو  ،وكممات  :ال اتركؾ حتى تعترؼ  ..لقد اتعبتنا .

ليس لدى يوسؼ غير التأوه واطبلؽ الصرخات مف األلـ  ..ليس لديو غير الرفض واعبلف رغبة الموت عمى
االعتراؼ بما لـ يرتكب.
بانص ارؼ دورة التعذيب تُرؾ في مكانو ثـ أُقتيد عند الفجر إلى ردىة السجف وقد انيكتو أدوات القسوة.

()6

ارتياب بائعة القيمر
كاف ارتياب بائعة القيمر الشابة لرؤية شراد ىديب بمصاحبة شتيوي كبيراً  ..ظمت نظراتيا تبلحقيما حتى
يسارً :
ا
انعطافيما



ىي غرقت في غمرة العمؿ وابعاد الشؾ عما يخامرىا مف ظف سيء بابف قريتيا البعيدة .كانت نظرتيا

حيادية عندما اتخذا طريقاً يمراف فيو مف أماـ مركز شرطة الخناؽ  .ومع حضور ساعة الضحى
عادت الى طرؼ المدينة حيث تعيش مع زوجيا وأىمو والجواميس جوار الفرات .


ىما واصبل سيرىما كأنيما يقصداف نادي الموظفيف أو يحبذاف مواصمة السير وصوال الى الشريط
الرممي لمنير .حيف بمغا مركز الشرطة انفصبل..
شتيوي دخؿ المركز ممقياً تحية الصباح عمى الشرطي المنتصب عند الباب يقاوـ نعاساً شديداً

بالتثاؤب .
شراد واصؿ سيره ثـ انحرؼ يسا ارً متخذاً شارع الكورنيش ؛ ىناؾ مشى لمسافة ثـ عبر الجسر الخشبي

ودخؿ السوؽ المسقؼ ليتوارى بعدىا عف عيف بنت قريتو ما يزيد عف عاـ  .ظير بعدىا أل ٍ
ياـ ثـ
اختفى .
صارت بعد ذلؾ تممحو بيف حيف وحيف .

()7

غياب االناقة
الصوب الصغير صوب الدوائر الحكومية ؛ جانب المدينة االصغر  ..يسميو الناس  :القشمة  .سكنتو االقميات
ألف قربيا مف السمطة الحكومية يشعرىا باألماف ويبعدىا عف مشاكؿ وخفايا ىي في غنى عنيا ..
أيضاً َّ
فضمت السكف في ىذا الصوب بينما جعمت عمميا في
عائبلت ييودية ضاربة جذورىا في عمؽ تاريخ المدينة ّ
الصوب الكبير كمركز اقتصادي فاعؿ  ..عائبلت مسيحية قدمت عمى ىدي عمؿ تمارسو فطاب ليا العمؿ

والسكف مفضم ًة البقاء  ،والتوارث  ..عائبلت عديدة قدمت بعد افتتاح معمؿ اسمنت السماوة مف مدف مختمفة
فنيوف ؛ مياراتيـ تدير عجمة
تتكمـ الكردية والتركمانية وأخرى تنطؽ بميجات عراقية متفاوتة  .الذيف جاءوا ّ
االنتاج وتقدـ اسمنتاً فاخر التصنيع  ،مع وجود مواد أولية تجود بيا االرض.

الصوب الصغير ميداف عمؿ محدود وسوؽ ُّ
جؿ بضاعتو ما يمبي حاجات عائبلت الموظفيف الحكومييف ،
حاجات االقميات  ،حاجات القروييف القادميف مف االرياؼ  .يتوزعوف :باعة خضر وقصابوف  ،عطاروف
ونجاروف  ..بائعو سجاير يطوفوف ؛ معمقين عمى صدورىـ معارض مكشوفة  ،يبيعوف سجائر الجميوري
والموكس  ،والمزبَّف

الذي ُي َّ
صنع في المدينة عمى أيدي عماؿ متخصصيف  ،مقيياف اغمب روادىما مف

الريفييف ِّ
يدخنوف النارجيبلت ويصرفوف الوقت بانتظار مقدـ باصات خشبية تعيدىـ إلى قراىـ  .ىؤالء يطالعوف
المارة القادميف مف الصوب الكبير أو العابريف اليو بعيف الفضوؿ  .يرمقوف ما يمبسوف  ،وبفضوؿ يصيخوف
السمع لما ينطقوف بو  ..حادثة مقتؿ سمطاف شاىر شرعت تتبدَّد مف فضاء النفوس وتصبح حكاية منسية .
فقط ما بقي منيا ادانة لحكومة فاسدة وقضاء عجز عف اكتشاؼ جريمة في مدينة صغيرة ليس مف الصعب
مر ذاىبلً  ،صامتاً.
وضع اليد عمى القاتؿ  ،وذكرى حزينة يثيرىا يوسؼ كمما َّ
ىنداـ جميؿ عرؼ بو  .فمظير الترافة والتأنؽ استُ ِ
ٍ
بدؿ بالعبث والبلمباالة  ..البدلة
يمر يوسؼ وقد تخمى عف
ُ
طر بأفخر العطور الفرنسية صارت ال تثير
التي كاف ال يرتدييا إال بعد أف تمر عمييا ميارة المكوجي وتتع ّ

اىتمامو ؛ يرتدييا ببل تذوؽ وال تممي  .والعطور حيف فرغت قواريرىا ظمت عمى قاعدة المرآة ىياكؿ زجاجية
فارغة  .لـ تستبدؿ ولـ تحؿ محميا قوارير جديدة بماركات حديثة دخمت السوؽ وعمؽ باعتيا االعبلنات
الجاذبة لبلذواؽ التائقة لمجماؿ ؛ والكبلـ الذي كاف يقطر عسؿ الحكمة والرؤية الصائبة في تقدير االشياء
وتفسير المواقؼ استبدؿ بالصمت.
يمر يوسؼ مف أماـ شميراف  .وجو شاحب وقواـ عفت عنو االناقة  .ذىبت تمؾ المبلبس الزاىية المترفة
القادمة مف تحت حرارة المكواة وحمت محميا القمصاف الميممة المدعوكة والبناطيؿ المجعدة واالحذية المتربة .
غاب الشعر المميع المصفؼ المدىوف بأرقى المستحضرات الزيتية واستبدلو شعر أشعث يمر عميو المشط مرة
في اليوـ أو قد ال يمر.

سمب الجُّناة
شميراف تطالعو بعيف الحزف وبانكسار القمب  .ال ّ
تصدؽ مشاىدتو بذلؾ الشرود والضياع  .لقد َ

منو طمأنينتو  ،وكسروا فرشاة تفاؤؿ كاف يرسـ بيا دنيا أمؿ ومشاىد مستقبؿ جميؿ  .لوثوا قماشة الرسـ
البيضاء العازـ عمى سكب جذوة روحو عمييا بغية خمؽ منظر مدينة تسعى ألف تشرب مف ضوء الشمس

وسحر القمر  .كاف يردد انو سيرسـ مدينة متخيمة بديمة لمدينتو  ،تغرقيا الحدائؽ اليانعة وتشيع فييا نافورات
ىيا  ،ىمموا ،
الماء العذب ألرقراؽ تفتح صدرىا لمفقراء والمسحوقيف وتنده بمساف األـ الرءوـ  :تعالوا ّ ،

ارتشفوا مف شيد خيراتكـ التي استعدناىا مف دناف الطغاة وانتزعناىا مف مخالب السراؽ  .استمتعوا اييا

المحروموف  ،المضطيدوف  ،المقموعوف  ،الميمشوف  ،المنبوذوف  ،المتيالكوف  ،المعذبوف  ،المخدوعوف ،
المذبوحوف مف الوريد الى الوريد بسكاكيف السادية واالستغبلؿ والتشفّي  ...أحياء المدينة بعيف يوسؼ
استحالت مقابر  ،والشوارع طرقات تؤدي إلى منصات اعداـ وسرقة حياة مف ىياكؿ شمعية تتحرؾ بآلية ليا
سنوات صبلحية محددة تؤوؿ إلى أبواب قبور مشرعة  .جدراف القبور تحمؿ صو ارً شاحبة لوجوه تتشظى
مبلمحيا فتبدو متشابية  .نساء بأوشحة سود وعيوف تقطر دمعاً ناضباً تبكي ابناء سرقوا مف بيف اصابعيا
وعمقوا مومياءات تضاء وتطفأ كأضوية المرور عمى مفترقات المقابر  .رجؿ يحمؿ مبلمح حكيـ يستنطؽ
ُ

التاريخ ويستشرؼ المستقبؿ ؛ يحمؿ كتاباً  ،حيف يسألو "  :ماذا  ،وكيؼ ترانا  ،أييا الحكيـ ؟  "..ييز رأسو
سيضيؽ بكـ

أسى  ..يفتح الكتاب ويقوؿ  :اعمموا  ،أنكـ
ويطأطئو ثـ يرفع وجياً يشي بعينيف تفيضاف ً
الحاؿ  ،وييرب منكـ اليواء  .تتشرذموف وتتشظوف  ،تتنازعوف وتتقاتموف  ،تييموف كالضواري العطشى بحثاً
عف جرعة ماء فبل تجدوف  ،وتسعوف الى ظؿ شجرة تتفيأوف بو فبل تروف  .أغدقت عميكـ السماء نعم ًة
فانكرتموىا وركمتموىا  .ىمتـ كالوحوش يكره أحدكـ أخاه فيضمر لو العداوة  .والعداوة تتجاوز الى اعتداء ،
واالعتداء يولد الثأر  ،والثأر يؤدي إلى الحقد  ،والحقد يصنع الشناعة  ..سيذبح أحدكـ أخاه وينحره نحر
الشاة  .سيحرؽ أحدكـ بيت أخيو فبل تتحرؾ لو شعرة مف تأنيب ضمير وال تعرؽ لو جبية بسبب الحياء ..
وستسمعوف التاريخ يتمممؿ ويضجر مف عظـ جرائمكـ وىوؿ شروركـ  ،وسيتنيد في جمسة خاصة يحاكمكـ
االمـ.".
بيا محاكمة االنذاؿ  ،ىاتفاً بكـ "  :يا أم ًة ضحكت مف جيمِيا
ُ
تدمع عينا شميراف ..
غربة الروح تشيع في نظرات يوسؼ  ..يوسؼ ذاىؿ وحزيف  ..يرفع سبابتو كأنو يكتب عمى جدار اليواء .
اليواء يشيع ما ارً عمى الوجوه يذكرىا بمقدـ الخريؼ  ،أجمؿ فصوؿ السنة في العراؽ  .فالشتاء زميرير وبرد
قارص  ،والربيع غبار وعواصؼ تتموىا عواصؼ  ،والصيؼ لفح وريح سموـ وقطعة مسروقة مف جينـ .
الخريؼ ترجمة لمطمأنينة واالرتياح  :تجواؿ ليمي في شوارع المدينة بإبحار ىوائي عذب  ،اشغاؿ ألرائؾ
متروكة بمواجية النير ال يجمس عمييا احد ىروباً مف الرطوبة ووخمة فضبلت المدينة التي تُرمى فيو بشكؿ
أسرة ال تُرش عمى افرشتيا الماء لترطيب الجو ،
مزابؿ أو مياه صرؼ صحي ال ترحـ  ،نوـ في السطوح عمى ّ
عشاء في فناء البيت ببل تمممؿ وال ضجر مف عرؽ ُّ
ينز كالغدراف عمى الوجوه  ،نزوؿ الى البساتيف في حوار

روحي مع مفردات الطبيعة  ،تجواؿ عمى الجسر الحديدي الجديد والتقاط صور لمذكرى بعدسة ناصر الجببلوي
.
يوسؼ اليوـ معطوب..
يعبر سكة القطار المخترقة وسط المدينة  .روائح زنخة ورطوبة وخمة تأتي مف المستنقع المجاور لورشة
تصميح وادامة مكينة و فراكيف القطار  ..يرى اكواـ البعوض تتكدس عمى سيقاف القصب الطالع مف المياه
الخضراء الخضمة  ،وضفادع تنط  ،تدفع بألسنتيا المزجة اللتياـ ما يمتصؽ بيا  ..اكواخ الشوصة عمى يمينو
 ..اطفاؿ بثياب رثة وممزقة يحفروف بسكاكيف صدئة وسط التراب  .يقوـ احدىـ بطريقة طفولية مشاكسة بنثر
التراب عمى رأس طفؿ يمعب معو  .الطفؿ يبكي ويرفع بصره ثـ ييروؿ فيدخؿ مف باب صفيحي يولوؿ ،
فر فتوقؼ عند باب صفيحي
يستنجد بأمو التي سرعاف ما تخرج عمى تواترات بكائو فتصرخ بالمشاكس الذي َّ
اترب راسو .".
واطيء  " :نزوؿ  ،ىذا مثؿ اخوؾ ليش ّ

الخيالة  .عند بابيا جمس شرطي عمى صؼ متعاؿ مف طابوؽ فرشي بييئة كرسي ،
عمى شمالو مبنى ثكنة ّ

وشرطي مف بعيد يكممو بشيء مف السخرية  :ىا  ..اليوـ مو اجازتؾ  ،شعندؾ قاعد ىنا ".

أمامو عمى مرمى نظر تنتصب مقيى كريـ َّ
الشقي  ..كوخ معموؿ مف الطيف والحصراف بشكؿ طولي واسع .
داخؿ الكوخ مصاطب خشبية ومناضد ووجاؽ اعداد الشاي وصندوؽ مرطبات  ،ثبلثة مصابيح صفر تتدلى ،
يحوـ حوليا جيش مف البرغش والفراشات الرمادية بينما يمتصؽ بأسبلكيا ذباب خامؿ يبقّعيا ببرازه االسود .
يأتي العبو الدومينو يمعبوف القمار بمتعة منقطعة التخيؿ واف كانت الخسارة ثقيمة تكسر الظير  .ال أحد ينكر
الربح عمى اآلخر وليس ثمة تحايؿ وخداع  ،والخسارة يجب اف يتحمميا الخاسر ويخضع لؤلمر الواقع واال لف
يرحمو كريـ الشقي الذي يكره التجاوز والطرؽ غير الممتوية في المعب ؛ سمعة مقياه فوؽ التجاوزات  .انو
المارة
يضمف ليـ غض نظر الشرطة عف ممارستيـ لمعبة ىي مف عداد الممنوعات  .فكـ مف شرطي الحظو ّ

يمؼ ساعده بمفّاؼ شاش  ،أو اصابع متورمة وحيف ُيسأؿ عف السبب يرد  " :شنسوي  ..كريـ َعزيز عمينا

وما نكدر نزعمو "  .إذ ما من شرطي من شرطة السماوة لم يعاقب بكسر اليد أو فصخ االصابع إن ىو زعَّل كريم
وأغاضو .

يمبي دعوة نقميا
يبعث يوسؼ بنظره الى داخؿ المقيى  .يتذكر سعدي الحمي الذي جاء في أواخر الخمسينات ّ

لو شرطي مف مدينة الحمة  .قاؿ لو  :جميور كبير مف شباب السماوة يعشقوف طريقتؾ في الغناء ويييموف

عمى وقع صوتؾ وكممات اغانيؾ  .كريـ يدعوؾ ويضمف نجاح وصمتؾ الغنائية  ،فبل احد يقاطعؾ وويؿ لمف
يفكر في افشاؿ حفمتؾ.
جريد النخؿ في الزاوية البعيدة وأمامو منضدة سطحيا مف الفايبر البني
يجمس سعدي عمى كرسي مف ّ

الصقيؿ  ،عمييا بطؿ عرؽ مسيَّح وصحنا جاجيؾ ولبمبي وطاسة ممموءة بحبات كوجة خضراء الذعة الطعـ ..

الى جواره جمس الممَّو  ،رفيقو وكاتب اشعاره  ،يقابمو عازؼ االيقاع  .ال عود وال كماف  ،ال ناي وال مزمار .
لح َمؿ نزع عنو صوفو بعد ذبحو فدبغ ودىف بالدىف
فقط طبمة معمولة مف الطيف المفخور وغشاء جمد رقيؽ َ
الحر .

صوت سعدي ينطمؽ مع أبوذية " يصير اتعب وأذب تعباي  ،بالماي  /أنا واحد والي عدواف  ،بمماي  /أنا مف
دوف الببلمو غرؽ  ،بمماي  /ينجيني الحبيب الخاف بيو  ". ..بمـ الخياؿ يحمؿ جموع المشاىديف المأسوريف
توجو بالكثير منيـ نحو جزر الموعة
بقدوـ مطرب سمعوا عنو الكثير ورددوا أغانيو بشجف آسر  ..البمـ ّ

غير حالتي  /الموـ
والبكاء عند قدـ الحبيب ذي القمب القاسي المتجممد أعقبو ببستة بكائية استيبلليا " الموـ ّ
َّ
المستحمَب
عذب ميجتي  /آنا وحبيبي طبلبتي  /يا ناس شمكـ الزـ  " ..بعد القدح الثالث والرابع مف العرؽ ً

ويتوسموف شيئاً مف رضا تُغدقو كفّو
ركعوا عند قدمي الحبيب البعيد المرسوـ في الخياؿ فقط  .يقبموف نعمو
ّ
ِ
لتكبر لوعتُيـ ويزداد ذلُّيـ لمحبيب ...
عمى رؤوسيـ المطأطئة  .يناشدوف الحمّي االكثار في ابوذياتو وبستاتو ُ
ىكذا عالـ العشاؽ ودنيا المحبيف  :ذؿ  ،ولوع ٌة  ،واحتراؽ.

يوسؼ اليوـ معطوب..
ىربت رغب ُة القراءة مف بستاف الكتب  ،وصارت المكتبة مكاناً يمتجىء اليو ليقمِّب صفحات المجبلت ويطالع
عناويف الصحؼ ببل اىتماـ  ،ثـ ينيض ليخرج يمؼ الشوارع والطرقات  .أميف المكتبة ببدلتو االفرنجية
الميندمة وسدارتو السوداء ينيض مف كرسيو  ،يخرج مف صمت يشيعو في فضاء المكتبة ليكوف تقميداً
أف يوسؼ
حازماً متبعاً يخضع لو القراء  ،ينادي عميو  :يوسؼ  ..يوسؼ  ..يدعوه لمجموس في مكتبو  .غير َّ
تذمر لتط ّفؿ .
يخرج ببل رد واضح  ،فقط تمتمة ال يدرؾ الرجؿ ترجمتيا ْ
إف كانت كممات شكر أـ تعبير عف ّ
يطمؽ حسرةَ ٍ
ألـ ويتابعو بنظرة تعاطؼ  .يحزف عمى شاب كاف يرى فيو قارئاً شغوفاً ويتنبأ بمؤلؼ سيرفد
المكتبة بما يغذي جوع القراء في البحث وكسب المعرفة السيما وبواكير مقاالت قصيرة تطرح رأياً جريئاً كاف

نشرىا في جريدة " االخبار " التي يديرىا جبراف وجوزيؼ ممكوف تتعمَّؽ بالنكوص الذاتي في الشخصية العربية
.
يوسؼ معطوب  ..ينظر إلى الدرب الذي عادةً ما يسمكو الرعاة قادميف بشياىيـ وعفشيـ مف القرى واألرياؼ
باتجاه الصحراء في فصؿ تتياطؿ االمطار غزيرة فتشبع االرض مف ماء السماء وترتوي وتخضر  ،مم ّنيف
النفوس بموسـ ىو مف ِعداد األمنية واستجابة لدعاءات رفعوىا إلى السماء  ..مف ىنا يبدأ طريؽ امتبلؾ
النوار يقذؼ بعطور زىوره عمى وجوه نسمات كانت في فصؿ القيظ شاحبة ذاوية
الحرية وفيوض الماء و ّ

عطشى ال تحمؿ غير ريح سموـ ولفح حارؽ  ..مف ىنا  ،يرفع يوسؼ سبابتو ويومىء في اليواء كأنو يؤشر
عمى مسار في خارطة مفروشة أمامو معمقة عمى جدار  ..مف ىنا كاف السائقوف العامموف عند والده يأخذوف
سيارات الموري وقد انزوى في احواضيا عماؿ أجراء ليـ خبرة ودراية في اكتشاؼ ثمرة الكمأ تحت طبقة

الرماؿ المتماسكة بفعؿ حصى البحص الناعـ وأكمات الغضا المنتشرة تحكي قصيدة رثى بيا مالؾ بف الريب
نفسو يوماً  ..مف ىنا كاف الموت يتخفّى خمؼ ٍ
تمة أو في غور َحجري وسط مد رممي لجزيرة قاحمة فيغوي
رحالة استأنسوا ليو ٍ
اء طم ٍ
ؽ قادىـ في طريؽ الغواية ثمميف ليكتشفوا أنفسيـ بعد حيف وسط تيو ال نياية لو وال
دالة يمكنيا تغذية دواخميـ بطمأنينة تمنحيـ يقيف الوصوؿ لمرفأ االنقاذ  ..مد رممي حسب أحد سجناء نقرة
أف سيقدر عمى اجتيازه سعياً المتبل ؾ فاكية الحرية فانطمؽ  ،قبؿ عاميف  ،في منتصؼ أحد الميالي
السمماف ْ
المقمرة وسط رجاء اقرانو مف السجناء بخطر وفشؿ المحاولة وجنوف االصرار سعياً لثنيو  ..وىناؾ جاءت
األخبار تنقؿ عثور دورية شرطة اليجانة المناط بيا تتبع الميربيف عمى جثة منتفخة أضنى صاحبيا العطش
 ،وكاف سار بطريؽ ال نياية لو منحرفاً عف الطريؽ الرئيسي الذي يقود إلى مدينة السماوة  .ىاليـ انيـ
لكف ما أثار اىتماميـ وجعميـ
عثروا عمى اوراؽ ممئت بأسطر حوت بوحاً فيو عزـ عمى الوصوؿ لميدؼ َّ .
ينقموف الحدث بقص اسطوري ىو ايجادىـ قميص وبنطموف وفانيمة المتوفى وقد ممئت بكتابات فييا دعوة
إلصرار االنساف عمى ادراؾ اليدؼ والنضاؿ االنساني مف أجؿ نيؿ الحرية  .كاف السجيف اليارب حيف امتؤلت
ِ
فدوف عمى فانيمتو  .واذ لـ ِ
يرتو دوف عمى
يدوف عمى قميصو ما أراد القوؿ  ،ولـ
يكتؼ َّ
اوراؽ يمتمكيا راح ّ

بنطمونو ؛ وىو العارؼ أف نيايتو قربت  ،وأف الموت يراه ذئباً شبحياً يترصده بعدما تجاوز الذئاب ووحوش
البراري الطبيعية .

يوسؼ إذاً معطوب.
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ناصر  ..ذاكرة صورية
يسحب ناصر الجببلوي الجارور  ،يستخرج مجموعة صور يحتفظ بيا في عمب كارتونية  .يتابعيا صورة
فصورة.
تتابع عيناه صوراً مجففة  ،يتفرس بيا تفرس َمف اشتاؽ ألناس ذىبوا بعيداً في متاىات الذاكرة فمـ يبؽ منيـ

غير ذكرى ومصائر  :مجيد بات منطوياً عمى ذاتو يعيش منفرداً يؤثر العزلة ويتجنب الناس  .نجـ ترؾ خياؿ
ستيؼ وعاد جسداً ناحبلً ومصف ارً يردد مع نفسو " ما كؿ ما يتمنى المرء يدركو  " ..لفتة جواد ُرِك َف الى عمؿ

فني في معمؿ سمنت السماوة يداري عيشو ورزؽ اوالده ويرى في السياسة حماقة كبرى وارتماء في بئر

التيمكة  ..طرزاف الخزاعؿ راح يجتر ذكرياتو مع رسمية البعيدة ويكرع الخمرة كترياؽ لمنسياف  ..بنت المؤمف
توارت عف أعيف وجيود الحرس القومي المضنية في القبض عمييا  ،وقيؿ ىربت إلى بغداد  .ثـ ظيرت فجأةً

ترفؿ في شوارع السماوة بعدما تولى عبد السبلـ عارؼ الحكـ لكنيا كانت أقؿ توىجاً في السعي مف أجؿ
تحقيؽ حرية المرأة ؛ لعميا استنتجت أف مف المحاؿ تحقيؽ ذلؾ في مجتمع ينزع إلى اصولو البدوية ويحف
إلى ماضي الذكورة التميد.
يتابع الصور بحثاً عف واحدة ليوسؼ التقطيا لو في االستوديو وسط بيرجة انارة البروجكترات والييأة تعرض
الخياط فرما اليندي  ،الذي كثي اًر ما توقف يطالعو في
شاباً ببدلة قماش انكميزي فاخر تحركت أصابع ولمسات ّ

محمو بشارع الرشيد يقيس ويقص ويخيط  ،لتنتج ما يميؽ بطوؿ قامتو وعرض كتفيو  .تتوىج عيناه بألؽ ال يمكف
ويفاخر بو  ..تكاد عينا
مبير لمستقبؿ سيكوف فيو شخصية ُيشار ليا ورم ازً ُيعتز ُ
إال أف يعبر عف اشراؽ ُ

ناصر الجببلوي وىما ترسياف عمى صورة ثانية كاف فييا يوسؼ يرتدي روباً رديء الصنع تدلى حزامو القطني
ببل إحكاـ ؛ يخطر في الشارع خارجاً مف بيتو بشعر اشعث لـ يمر المشط عميو  ..أيف منؾ يوسؼ في
يندـ  ،لماذا وصمت إلى ىذا الدرؾ مف ضياع العقؿ  ..لعف اهلل َمف
الم َ
الصورة ىذه  ،ويطالع صورة يوسؼ ُ

الدابة عمى ارض ىذه المدينة وىذا البمد  ..آه يوسؼ ! "..
تسبب بانحدارؾ وجعمؾ رقماً كاألرقاـ اآلدمية ّ

يخشى ناصر الجببلوي االنخراط في بكاء فيجمع الصور ويعيدىا الى صندوقيا الكارتوني  .قاؿ  :أعطبوؾ .
النيريف لتسمـ السمطة  .يخافوف استحالة المثقؼ سمطة نقدية تطيح بييبتيـ ؛ توِقؼ
انيـ يخشوف ارتقاء ِّ
سرقاتيـ  ،وتبلحؽ جرائميـ في اغتياؿ االنقياء ووأد ما يستشفونو يبزغ نقياً نظيفاً ُمبي ارً  .لف يكوف ليذا

الشعب مستقبؿ ؛ والوطف سيبقى مرتبكاً  ،عميبلً  ،متعث ارً  ..آآآآآآآآآآآآآه.
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العتمة
في ُ
فيموف السماء بموف الدـ .
خرجت بائعة القيمر الشابة وخيط الفجر لما يزؿ بعيداً ؛ فقط الشفؽ ينشر حمرتو ِّ
سمكت الطريؽ الريفي التي تسمكو يومياً  ..ىاجس خفي كاف يتنامى داخميا  ،وسؤاؿ لـ تفو بو لزوجيا ..
وقعُ خطاىا عمى التراب لـ يكف مكتوماً ككؿ مرات مرورىا  .كاف يرتفع ؛ وصوت حفيؼ سعؼ النخيؿ الذي

عمى جانبييا يتعالى  .المت نفسيا ألنيا لـ تخبر زوجيا بوجود شراد ىديب ابف قريتيا البعيدة في المدينة
سرىا  :البد أف أخبره  ..سأخبره
يسير مع المقاوؿ شتيوي الياور  ،صديؽ المفوض رشاش جاسب  .قالت في ّ

عندما اعود  ،واستفيـ منو عمى جواب كاحتماؿ لوجوده في المدينة  ..حفيؼ سعؼ النخيؿ يعمو  .بدت كأنيا
حوت مف إناء القيمر الثقيؿ
سمعت صدى خطوات خمفيا فتوقفت  .استدارت متحممة ثقؿ الصينية بما َ

عدو
وقارورات الحميب َّ .
نظرىا إلى عمؽ الظممة  ،وجانبي الطريؽ  .لـ يكف إال الصمت  .خشيت مف ٍّ
صوبت َ
ِ
لزوجيا قد يكوف يتربَّص ليا فحثت قدمييا وسارت مسرعة تبعد اليواجس والخوؼ وتتحصف بشجاعة السير

الجمَد لـ ينفعاىا ،
باتزاف خشية تعثرىا وسقوط الصينية بما حوت مف فوؽ رأسيا ؛ لكف الشجاعة واستدعاء َّ
َّ
ِّدت إلى خاصرتيا  .وحيف استدارت انغرز الخنجر في عنقيا  .لـ تبصر إال شبحاً
سد َ
ألف طعنة خنجر كانت ُ

وىميمات الطعف  ،والحميب بارداً أخذ يبمؿ فوطتيا وينزؿ عمى ثوبيا  ،ورائحة القيمر تندفع إلى منخرييا .
أما شفتاىا فمـ تنبسا إال باسـ زوجيا  ،تطمب حضوره ونجدتو  ،وقتؿ الجاني الذي غدرىا في الظممة.
ّ
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يوسؼ
سجاد الكبنؾ األوؿ  ،ثـ تمتيا بالكبنؾ الثاني فانفرج الفضاء عف تخوت
بجيد رجؿ خمسيني رفعت يد السيد ّ

ومناضد خشبية وصورة مزججة عمى الجدار لرئيس الجميورية عبد الرحمف عارؼ بزي قائد عسكري يحمؿ

رتبة فريؽ  .وفي العمؽ وجاؽ الشاي  :طباخ غاز  ،فوقو قواري خزفية  ،وابريؽ فافوف  ،وبرميؿ برونزي
ابيض لماع بحنفية برونزية بنفس الموف  .عمى السطح المعموؿ مف فرفوي ابيض اصطفت استكانات الشاي
ومواعيف خزفية صغيرة  ،تحاذييا حاوية لغسؿ االستكانات والمواعيف ..كاف المكاف مقيى  ،وكاف صاحبو
سجاد  .رجؿ طويؿ القامة  ،ممتمئٌ لكنو لـ يصؿ حد السمنة المفرطة.
السيد ّ
قمبيا
اتَّجو كعادتو اليومية الى الروزناما  .خمع ورقة صغيرة مستطيمة تشير الى يوـ 24حزيراف َ 1965 .

ليق أر ما مدوف في ظيرىا مف حكمة او توقّع يتمنى لو كاف مطمئناً او مبش ارً بخير ليعيش نياره منشرحاً ومرحاً
مع الرواد.
عند الوجاغ أشعؿ عينا الطباخ النفطي المنوط بأحدىما تسخيف قواري الشاي والحامض لتكوف جاىزة لتزويد
الرواد وتمبية طمباتيـ  ،والثاني تسخيف الماء في حاوية اسطوانية ليا انبوب يسكب ماءاً ساخناً في طاسة
فافوف كبيرة لغسؿ االستكانات والمواعيف بعد استعماليا مف قبؿ الرواد  ( .أغمب جبلس مقياه في الصباح
عماؿ بناء يتخذوف مف الساحة القريبة مف المقيى مكاناً لمتجمع ثـ ينطمقوف الى اعماليـ بوجيات مختمفة .
بعضيـ يعمؿ داخؿ المدينة وبعض تنقميـ العربات الى األرياؼ  .. ( .شرع برفع حصراف الخوص مف التخوت
ونفضيا بالتتابع ( ىو عمؿ يومي اعتاد عميو ليكوف استقباؿ رواده عمى أتـ وجو . ) .ولما كاف ابتدأ بيا مف
مر يوسؼ مف أمامو.
عمؽ المقيى فقد وجد نفسو بعد اكماؿ الميمة في المقدمة  .تمؾ المحظة َّ
لكف يوسؼ خطر ببيجاما وروب صوفي ثخيف ،
الفصؿ صيؼ  ،والناس تتجرد مف كؿ ما يسبب التعرؽ َّ ،
يمؼ رأسو بمنشؼ اخضر داكف تنقصؼ فيو ورود صفراء فاقعة  (.اعتاد السيد سجاد مشاىدة يوسؼ بيذا
المظير صباحاً  ،وفي اوقات كثيرة في النيار ) ..رآه اآلف يحمؿ صحف صيني ويتوجو نحو بائعات القيمر .
بائعات القيمر يبتسمف  .تمزمز احداىف لؤلخرى "  :إجو يوسؼ  ،ال تخمنو يغضب ويزعؿ عمينو  .".يعرفف أنو

الخباز ليشتري ارغفة يفضؿ تناوليا
يتوجو الييف مف بيتو ليمؤلف الصحف بالقيمر ومف ثـ يواصؿ طريقو الى ّ
تتندر احداىف بضحكة خافتة "  :راح
ساخنة  .وحيف لـ يقؼ عندىف ويواصؿ سيره يبتسمف مف جديد ّ .

حمودي يشير عميو اف يتناوؿ فطوره في المطعـ حيث ال ُك ّبة ساخنة فاذا وضعيا لو في
لحمودي أبو ال ُك ّبة ّ .".
ّ
الصحف وحمميا الى البيت تكوف بردت فيضيع طعميا  ..يقتنع يوسؼ مرة  ،ومرات يصر عمى اخذىا الى

ىف بصديقتيف بائعة
حمودي  ..مرور يوسؼ يذكر َّ
البيت مع عممو انو عمى خطأ ومف المفترض األخذ بنصيحة ّ
القيمر التي اعتادت الجموس جوارىف  .يرتعبف لتذكر مقتميا قبؿ عاـ  ،ويتضرعف لمسماء االنتقاـ مف قاتميا.

سجاد:
عندما يمر يوسؼ مف أماـ المقيى عائداً الى بيتو
يحييو السيد ّ
ّ
-

صباح الخير يوسؼ  .تفضؿ افطر ىنا  ،اسويمك شاي سنكين .

يواصؿ يوسؼ المشي صوب البيت شاك ارً كرـ السيد سجاد ..السيد سجاد يتمممؿ وييز رأسو  ،ثـ يزفر آى ًة
أف شاباً كيوسؼ يغدو مثار
يتذكر أف ىذا اليوـ يصادؼ مرور عاـ عمى مقتؿ أبيو  ..يتمتـ َ :مف يصدؽ َّ
ابتسامة الكثيريف وتندرىـ  .رحـ اهلل سمطاف شاىر.
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المفوض رشاش
موت َّ
نعيـ شتيوي الياور طويبلً  .ومثمما انفتح أمامو باب الرزؽ اليسير واف كاف غير مشروع يأتي مف
لـ يدـ ُ
باب ابتزاز الناس ذوي الحاجة فبلبد ليذا الباب مف االنغبلؽ يوماً  .إذ لـ يمر عاـ واحد عمى مقتؿ
مصفرً يدخؿ عمى القائمقاـ فيمد كفاً لمتوديع .
َّا
بل
بل  ،عمي ً
سمطاف شاىر حتى شوىد المفوض رشاش نحي ً
يتم ّنى لو القائمقاـ حياة اكثر ىدوء في مكاف عممو القادـ  ،ناصحاً ّاياه بالراحة وعدـ االنيماؾ في العمؿ

.فما يراه عمى وجيو مف شحوب وما يعتري جسده مف ضمور يثير القمؽ  .كما شوىد وىو يتمقّى كممات

التوديع مف الشرطة الذيف قدموا أسؼ الفراؽ والغياب وىـ يتمنوف لو حياة يعيش فييا بالصحة التامة .
في اليوـ التالي أبصر َمف كاف يراجع مركز الشرطة مفوضاً آخر عمى ياقة بدلتو قطعة سوداء مستطيمة

بنجمتيف بيضاويف  ،ولـ يشاىدوا المفوض رشاش  .جاء الرد عمى كؿ مف سأؿ عنو انو انتقؿ الى اىمو

في الفرات االوسط .
ٍ
صرح لكؿ مف سألو عف أسباب انتقالو بضرورة ِ
لكف المقربيف منو كانوا
ابناء يحتاجونو َّ .
قربو مف
َّ
َ

يبلحظوف تع ّكر مزاجو  ،وانفعالو وغضبو لصغائر االسباب وأتفييا  ،ما جعميـ يقروف أف االنتقاؿ يجيء
لصالحو سواء كاف القرار واقعياً أو ال.

ٍ
فقد الكثير
وجود عميؿ ومتيالؾ
في مدينتو كاف وجوده
وخاو .يخطو قميبلً فيتوقؼ اللتقاط األنفاس  .لقد َ
َ
عما فيو وما يشعر .
مف وزنو وبدا كغصف يصفر يوماً فأياماً  ..يمتقيو َمف يعرفو فيسألو سؤاؿ الحيرة ّ

وتشمع  .الدـ كأنو تضاءؿ ونضب.
الكبد تميَّؼ
َّ

تطالعو زوجتو وتتأسى عميو  .تخاطبو بمساف المرارة "  :لو كنت بقيت في مدينتنا ولـ تتوسط لبلنتقاؿ
إلى السماوة  ..أغراؾ الطمع ؛ وأخذت كبلـ َمف لـ ينصحؾ بالبقاء معنا  ...قمت استطيع االستفادة في

السماوة  .غيري قبمي انتقموا وعادوا اغنياء  .بنوا بيوتاً واشتروا سيارات ؛ فمماذا ال أكوف مثميـ  ..ظننت
َمف يرتشي ويضغط عمى الناس في ارزاقيـ ومعامبلتيـ ينجح. " .
لكأف السماء اصدرت حكماً بمعاقبتو عقاباً بطيئاً  .مدينتو
ال يجيب  ..المرض أنيكو  .المرض أخذ وقتاً َّ .

التي كاف يقطع شوارعيا ودروبيا ما عاد يستطيع بعد مجيئو مف السماوة دوف التوقؼ عشرات المرات .
لـ يعد يصؿ حتى لمقيى الحي ليشيد حركة مرور الناس وتعامميا وتمقي تحياتيا  .واذا صمـ ووصؿ
عاد مسرعاً الحتقاف في المثانة ودوار في الرأس  ..صار أغمب المارة قريباً مف بيتو يبصرونو يجمس
عمى كرسي ذي مسنديف  .كرسي يضيع في جوفو كما لو كاف كومة مبلبس ورأس لعبة مف قش .
الكرسي تضعو زوجتو عند الباب الرئيسي وتعود تُنيضو مف الفراش متكئاً عمييا  ،وقد تحممو عمى ظيرىا
وتجمسو ليمؤل ناظريو بموار الحياة ويتابع اشخاصاً يعرفيـ  ..يمر مف أمامو بائع سمؾ دافعاً عربة
بعجمتيف ورافعاً صوتو معمناً عن صيد اليوـ  ..يمر شاب يتدلى عمى ظيره كيس يحوي عدة  ،نادىا :
تصميح البريمزات  ،تصميح الطباخات  ،بويمر الحمامات  ..يمر بائع بيض المقمؽ وشعر البنات  ..يمر
تخصيف أو تتعمؽ
الج َرؾ والكاىي والبقصـ  ..تمر نساء فرادى أو مجتمعات يتحدثف عف ىموـ بيتية
بائع ُ
ّ

بجارات أو اقارب يعشف الحياة اليادئة أو الظروؼ التعسة  ..تيب ريح فتصمو أرائج ورود جوري ورازقي
مف حديقة بيت مدير الناحية عمى مبعدة ثبلثة شوارع فرعية وعشرة بيوت ؛ رائحة باذنجاف ُيقمّى أو نكية

رز عنبر يفوح شذاه مف قدور عابراً أجواء البيوت القريبة  ..جو مثير يؤجج فيو بواعث حسرة وزفير
يطمقو طويبلً  .يؤكد في دواخمو أف الحياة جميمة وويؿ لمف يغتر فييا أو يختط طريؽ ايذاء الناس.

غب أياـ مف ذلؾ لـ تعد لديو قدرة النيوض والتحرؾ  .صار الفراش بيتو والغرفة دنياه  ..صار الجموس
في باب البيت مف عداد أمنية مف االستحالة تحقيقيا مثمما صار قضاء الحاجة أم ارً شاقاً.
ص ِعدت إلى
يئس الجميع  ،وكاف ىو يبكي لحظة لف َ
ظ االنفاس  ،تاركاً ىيكبل عظمياً  ،وروحاً تتعذب َ
السماء.

***

يوـ وصؿ خبر وفاتو إلى السماوة رفع ناصر الجببلوي صورتو مف المعرض الرئيسي  .رفعيا وعمَّقيا في غرفة
تحميض واظيار الصور  .فتعيش اكثر االوقات في عتمة الغرفة  ،وحيف يتعامؿ مع االفبلـ واظيارىا ويشعؿ
الضوء االحمر يبدو بوجيو المؤطر كأنو مخموؽ شاحب ومرتعب يغرؽ في بحيرة دماء قانية

.
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خسارة شتيوي الياور
انتقاؿ المفوض رشاش مف السماوة ش ّكمت طعن َة قدر في خاصرة شتيوي  .اعمف الحظ أف زمف السرور انتيى
نضب وجؼ  .الناس
أف بئر الرزؽ الذي كاف يمده بماء االنتعاش االقتصادي ويجعمو يتمايؿ تبختراً قد
 ،و َّ
َ

الذيف يتيافتوف عمى مكتبو فتجري الصفقات والطمبات وتنتقؿ الدنانير مف يد ليد تبخروا  .استحاؿ مكتبو مكاناً

لمتطمع لعؿ أحداً ال يعرؼ بجفاؼ ماء البئر فيأتيو راجياً تمشية معاممتو  ،دافعاً لو ما يطمب  ..لـ يعد يفتح
مكتبو صباحاً ؛ واقتصر عمى وقت العصر انتظاراً لمجيء الغروب  .يغمقو ويترجؿ عابراً الجسر الخشبي
صوب نادي الموظفيف  ..ىناؾ اعتاد عمى صرؼ الساعات يكرع كؤوس العرؽ راجياً اقتراب أحد ومشاركتو
ييمو دخوؿ غرؼ لعب الورؽ  ،فالجيب خاؿ  .واف دخؿ فعيوف البلعبيف ترمقو بسخرية
المنضدة  .لـ يعد ّ

دفينة  .آذاف المتباريف ال تعير سمعاً القتراحاتو في لعب كذا ورقة أو رمي تمؾ بدالً مف ىذه.
المفوض رشاش ارتعب شتيوي.
خبر موت
َّ
وعندما تناقؿ الناس َ

وفاء لمرجؿ الذي كاف لصحبتو األثر األساس في تمشية حياتو
توجو الى المحطة  ..ركب القطار السريع ليبلً ً

عمى س ّكة مف ماؿ حسبيا ال نياية ليا  ،مقرراً حضور مجمس العزاء وقراءة الفاتحة.
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مصير شتيوي الياور
أياـ أواخر شير شباط العاـ  1965كانت باردة وصقيعية  .جاءت عمى خمفية أمطار مجنونة أغرقت شوارع
المدينة  ،والفرات طفؽ ىاد ارً بمياه ارتفعت مناسيبو قبؿ أوانيا المعيودة في نيساف  ..معاناة الناس بمغ أوجيا
في التنقؿ والحركة َّ .
جراء
قؿ البيع والشراء  ..ينيضوف صباحاً عمى أنابيب المياه المغذية لمبيوت وقد تفجرت ّ

التجمد شم َؿ سواقي المياه الوسخة وسط األزقة  ،المجانيف الذي يؤاخذ عمييـ انيـ ال
تجمد الماء داخميا .
ّ
ّ
يتأثروف بتقمبات المناخ كانوا يركضوف فزعيف مرتجفيف ال يفقيوف ما يفعموف  ،تبلميذ وتمميذات المدارس

يبرحوف البيت ثـ يعودف قبؿ وصوليـ إلى المدرسة باكيف مولوليف مف تجمد انامميـ الرقيقة  .النساء
المتزوجات والعانسات والعجائز غاطسات في معاطؼ اشترينيا بأسعار بخسة مف بائعي المنكات كي يتقيف
برداً زميريراً ترؾ الندى يثمج عمى اوراؽ الشجر فيجعميا كمومياءات جافة ال َّ
تيزىا ريح وال تحركيا نسمة ..
برد كاف الرجاؿ في عظـ يفاعتيـ يمفوف اليشاميغ حوؿ وجوىيـ فبل يتركوف غير فسحة لمعيوف كي تبصر
درباً يسمكونو لئبل يتعثروف ويتدحرجوف ويسقطوف عمى جماد فتمتوي ليـ قدـ أو تكسر ليـ ساؽ  .برد كانت
فيو الشمس المشرقة قرصاً معطبلَ ناضب الحرارة رغـ الضوء المشع المسربؿ لمحيطاف والمنتشر في الشوارع
مر مسرعاً وىالو منظر النير وماءه الذي
 .برد جعؿ ماء الفرات يبدو كما لو كاف سيتوقؼ  ..صرخ رجؿ َّ
يحبو  :اذا استمر ىذا الزميرير ألياـ سنصبح مثؿ االسكيمو  .سيتجمد كؿ شيء  .لف نر ني ارً بؿ أرضاً مف

الميـ ابعد ىذا العدو الذي ال قدرة لنا عمى محاربتو  ..االطفاؿ
جميد  .كبلمو كأَّب سامعيو  ،فتركيـ يرددوف :
َّ
خمت منيـ الشوارع واألزقة  .انيـ يتدثروف بمحؼ امياتيـ ويطمبوف مف جداتيـ الغاطسات في المعاطؼ جوار
كف يتداولنيا عمى مسامعيـ عف الفتى الذي قتؿ سبعة ارواح في ضربة واحدة  .حكاية
مواقد الفحـ حكاية َّ
سمعوىا م ار ارً لكنيـ لـ ُيشبعوا خياالتيـ بأحداثيا ومغامرات بطميا ضئيؿ الجسـ الذي قتؿ الثور ذي القرنيف

بطوليما المذيف يربوان عمى السبعة أمتار  ،والعمبلؽ الذي يدوس عمى المزارعيف كما يدوس عمى نمؿ صغير
تربصيما فيقتموىـ
فيسحقيـ سحقاً  ،والعمبلقيف المذيف ال قدرة لسكاف المدينة األخرى عمى الخروج خوفاً مف ّ
شر ٍ
قتمة  ،واألسد الذي ُج ِّوع سبعة أياـ ثـ أُدخؿ عميو َمف تقدَّـ لخطوبة بنت الممؾ كشرط لمف يجتاز امتحاف
َّ

قتؿ ىذا الجائع المتوحش المفترس فيتزوجيا.

يقاوـ  ،اسبلؾ الكيرباء تصفر  ،اشجار
أما ليميات ىذا الشير الذي شرع الناس بتسميتو" القاتؿ "فزميرير ال َ
ّ

الطريؽ تصدر خشخشة كأنيا تجشؤات عجوز انيكيا ربو مزمف يرعب السامعيف  .نباح الكبلب بالكاد ُيسمع .
الحراس الميميوف يقبعوف في زوايا مظممة يتدفئوف بجمر سجائرىـ ونفثات دخانيا الساخنة الصادرة زفي ارً مف

صدورىـ يطمقوف اصوات صفا ارتيـ فتأتي االصوات مرتعشة تفضح ارتجافيـ  ..شتيوي الياور يخطو بمحاذاة
جب ارً مع انو
النير بمعطؼ صوفي ثخيف وطويؿ حد كعب القدميف  ،وطاقية صوؼ اضطر لشرائيا قبؿ يوميف ُم َ

تحدى البرد مصمماً عمى أف ال يفسد شعره الذي جعمو كييئة شعر كبلرؾ غيبؿ الذي شاىد يوماً فيممو ذىب مع
ّ

الريح في احدى سينمات العاصمة  ..مصابيح الشارع الصفراء تترنح  .بعضيا انتيت مقاومتيا لجنوف الريح
تواً مف نادي الموظفيف بعدما مؤل جوفو بثبلثة ارباع مف العرؽ المسيَّح وصحف واحد
فانطفأت  ..شتيوي خرج ّ
عماؿ النادي لثقؿ بقائو .
مف ّ
المزة الرديئة  ..خرج كآخر زبوف يبرح المناضد وقد انتيى رصيد تأفؼ ّ

قطع الطريؽ وانتيى إلى مدخؿ الجسر الخشبي  .كاف عميو عبوره في ىذا البرد القارص والريح اليوجاء كي
يضع قدماً عمى الطريؽ التي تأخذه إلى مكتبو  .ىناؾ سيقضي ليمتو  .ال مزاج لديو لمذىاب إلى البيت ..

طالع امتداد الجسر فيالو مشاىدتو يغرؽ في العتمة  .أيف ذىبت المصابيح التي يبصرىا كؿ ليمة في عودتو
ٍ
بجسد ييتز واتزاف عميؿ عمّو يشاىد أحداً يسألو  .وحيف شيد المكاف خالياً شحذ ما
؟! .التفت يميناً وشماالً
لديو مف قدرة ؛ تمالؾ نفسو وخطا  ...ما أف تجاوز خطوتيف أو أكثر حتى تناىى لمسمعو صوت ينطؽ
باسمو  .التفت  ! ..لـ ير غير الريح تصيؿ  .لـ يكف غير جسر ال نياية لو  .نباح كبلب بعيد يتكسر مع
تبلطـ الريح  .الصوب الكبير يغور في عتمة  .فقط مصابيح مائية تتأرجح  ..ىؿ خيؿ اليو أنو رأى شبح رجؿ
ِ
التفرس.
لحظة االلتفاتة ؟ ..توقؼ
محاوالً االنتصاب و ّ
تحرؾ مواصبلً العبور.
عندما لـ يممح شيئاً َّ
تموىو العتمة.
خطوتاف أو ثبلث وعاوده الصوت  .استدار  ! ..أبصر  ،أو ىكذا ّ
خيؿ إليو  ،شبحاً ّ
كاف الميمة الفائتة سمع لحظة خروجة مف النادي واتخاذه الزقاؽ المستقيـ خمؼ بيوت االمامييف قصد اتقاء
البرد صوتاً ينطؽ باسمو  ،لكنو لـ ير أحداً ألف الزقاؽ كاف ُمنا ارً  .عزا ذلؾ لثقؿ الخدر وتأثير الخمرة عمى

يتجسد  ،وريبة ُمقمقة
مخيمتو  .أما اآلف وفي ىذه الحمكة والصوت يتكرر ومعو يظير شبح َّ
َّ
فإف خط ارً حقيقياً

أف عميو َّ
حث الخطى .
تتعاظـ  ..إ ّنو المحظة إزاء أمر ال ُيستياف بو  ،و َّ

مشيو ؛ ومعو تفاقـ ترنحو  .صار يسمع الصوت الناطؽ باسمو يدوي وضربات قدمي الشبح تتعاظـ
سارع في ّ

 ،وتقترب  ..وفي منتصؼ الجسر كاف يرتعد ويكاد يصرخ طمباً لنجدة أو تخويفاً لمف يتبعو كي يغرب أو يتوارى
.
لكف ذلؾ لـ يحدث  ..لـ يحدث مطمقاً.
وحيف استدار ىذه المرة كاف الشبح بمواجيتو  ..عيناف تطمقاف شرراً  ،وفـ ينفث غيظاً وغضباً.
تراجع لممرأى  ،م ِ
رتعشاً  ،فَ ِزعاً  ،مرعوباً.
ُ
تراجع الى الوراء  ،وتراجع  ....ليس غير العارضة الحديدية االنبوبية كانت خمفو وما وراءىا النير بيديره
وأمواجو  ..حاوؿ االمساؾ بيا  ،واالستناد عمييا َّ .
شد بقبضتيو مف خمؼ ظيره عمى العارضة  .تمنى المحظة
المتسيد  ..جعؿ الجسد المترنح  ،المرعوب ينقمب إلى الوراء
لكف الخذالف كاف القاىر ،
التصاقيما بالحديد َّ .
ّ

أف
سكوف وصمت  .بيد َّ
 ...صوت سقوط كاف سيكوف مدوياً لو أف الميؿ كما ىو شأنو في األياـ االعتيادية :
ٌ

صوت الريح اليوجاء وطنيف أسبلؾ الكيرباء وصفير ثقوب العوارض الحديدية عمى امتداد جانبي الجسر طغوا
المحظ َة عمى صوت السقوط .
سقوط ٍ
لفـ يصدر أ ّنة مكتومة  ،وأطراؼ تحاوؿ التشبث بما ينقذىا  ،وجسد صار كتمة تتأرجح بيف ثقميا
وخفتيا في الماء اليادر.

مر الجسد مف بيف زوارؽ حمؿ الجسر  ،فحممو المد اليائؿ المندفع بجنوف.
َّ
ثبلثة أياـ والبحث مف قبؿ أىؿ شتيوي والسمطات ٍ
جار  ..ثبلثة أياـ ال خبر عف وجود شتيوي سواء في
االشاعات تتناسؿ ،
أف يغيب صارفاً أياماً ُيشاىد بعدىا يترجؿ كطاووس ..
المدينة أو العاصمة كما اعتاد ْ
ُ

واالحتماالت تترى  :أقتؿ بسكيف غادر ؟ أيكوف انتحر ليمغي بموتو ديوناً مترتبة عميو إذ ارتفعت أصوات دائنيو
مولياً وجيو شطر أخرى بحثاً عف ٍ
عمؿ بعدما عاش
عندما تناىى خبر اختفائو فظيروا ُكث ارً ؟ أترؾ المدينة ّ

ٍ
رخاء عميـ ؟!
إثر
بطال ًة مممّة َ

ٍ
سمؾ أسكت االفواه وأوقؼ سيؿ االحتماالت عندما عمِقت شباكو بشيء ثقيؿ في " الدحيؿ " حيث ينحني
صياد
ُ
النير  ،جنوب المدينة  ..استعانتو بصحبو مف الصياديف المنتشريف بزوارقيـ عمى مقربة منو فؾ لغز الفقداف
 ...وأُعمف عف خاتمة شتيوي غرقاً.
****
عندما تأكد موت شتيوي الياور وحضر ناصر الجببلوي عزاءه  ،وق أر سورة الفاتحة وشد عمى يد أبيو العجوز

وأخوتو الذيف يصغرونو عاد الى االستوديو  ..فتح باب المعرض  .سحب صورتو  .تأمميا بنظرات عزاء
واستدار يفتح غرفة تحميض االفبلـ  ،دؽ مسما ارً بجوار صورة المفوض رشاش  ،رفع الصورة فعمَّقيا ؛ ثـ

خرج تاركاً ّاياىا تسبح في ع ٍ
تمة كاممة .

خيؿ اليو انو يبصر شتيوي والمفوض
حيف شرع ليبلً في غسؿ ما لديو مف أفبلـ وأضاء المصباح األحمر ّ
يغرقاف في بحيرة دماء قانية .
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كينونة التكػػػػػػػػػػ ّور

جصيا االبيض مع مرور األعواـ .
يتكور يوسؼ في سريره  .تضمو غرفتو عمى صغرىا  .جدراف
اصفر ُّ
َّ
)كاف األب سمطاف شاىر اعاد بناء البيت بعدما ورثو مف أب كتب في وصيتو أف سيكوف لسمطاف بعد وفاتو .
البيت كاف جدراناً مف طيف ِ
المكارية عمى ظيور حميرىـ العالية مف تؿ حجري تعمؿ فيو
وكسر حجر ينقمو
ّ

عائمة حرفتيا تثميـ التؿ وتكويـ الحجر بمختمؼ احجامو ليكوف مادة تعتمد الطيف في بناء الجدراف  .يأتي

بعدىا الميط والبواري لتكوف سقوفاً تغطى بطبقة طينية طافية ال ينفذ منيا ماء المطر إلى داخؿ الغرؼ [ ..
البناء الجديد أراده سمطاف شاىر بعد توارثو بطابوؽ آجر اشتراه مف معمؿ بني حديثاً واعتمد عمى ب ّناء ماىر

يشيد جدراناً ىندسية ال انحراؼ فييا  ،اعتماداً عمى شاىوؿ بمثابة ميزاف يستخدمو بعد االنتياء مف بناء
صفيف أو ثبلثة صفوؼ  .وكاف السقؼ عوارض حديدية مف نوع الشيمماف وطابوؽ بطريقة العقّادة المتقنة. ] .
يتكور يوسؼ وشخص ابف خمدوف المؤطر وراء زجاج يواجيو  [ .صورة تخطيطية عثر عمييا صدفة في
َّ
مجمة روز اليوسؼ اشتراىا مف مكتبة مطشر جبر  .كانت الصورة تمؤل الصفحة وقد كتب تحتيا " الغرب
قصيا مف المجمة
يعتمدوف في دراساتيـ االكاديمية عمى مقدمة ابف خمدوف في تفسير حركة مجتمعاتيـ ّ " .
يتكور  ،وعينو بيف لحظة وأخرى تزوغ لمشاىدة
وطمب مف ناصر الجببلوي وضعيا في اطار وتزجيجيا ] .
َّ
الصورة الشمسية التي تجمعو مع استاذه الوردي  [ .الصورة التقطيا خارج كمية اآلداب بعد انتياء محاضرات
ذلؾ اليوـ  .الفتة كمية اآلداب بالعربية واالنكميزية تظير خمفيما  .وخمفيما أيضاً تتحرؾ ثبلث طالبات سافرات
يحممف الكتب الدراسية والدفاتر وقد تدلت مف سواعدىف حقائبيف الشخصية  .الطالبات في قسـ المغة
الفرنسية  .كثيراً ما شاىدىف في النادي يرتشفف القيوة عمى نمط تفضيؿ الفرنسييف القيوة عمى الشاي
ويمتمكف روح تحرر أردنيا تتوازى وتحرر المرأة الفرنسية بشيء مف االلتزاـ االجتماعي الشرقي .. ] .يتكور
يوسؼ فتأتيو شميراف  .كاف تمنى لو اقترف بيا  .ال ييـ إف كاف ىو مسمماً وىي مسيحية *ٍّ .
لكؿ دي ُنو
وطقوسو ؛ ولعميا لو وافقت فأسممت فيختصراف درباً معقداً ويجتازاف برازخ وعوائؽ  .ىو يؤدي الصبلة مسمماً
وىي تمارس الطقوس مسيحي ًة  . ..يراىا كؿ يوـ تخرج  ،تضرب االرض بكعبييا مواصمة السير نحو المدرسة
مدرسة في متوسطة السماوة الوحيدة المفتوحة لمبنات  .يرى الطالبات
َّ ..
وع ّي َنت ِّ
تخرجت مف الجامعة ُ ،

يسرعف حيف يممحنيا  .يتعثرف  ،ويخشيف أف تممح واحدة بغير ما ترغب  ..لـ تشعر شمراف بيوسؼ يمشي
خمفيا يومياً  .كاف يتبعيا حالما تبرح البيت دوف عمميا  .يترؾ مسافة عشرة أمتار بينيما  .عادةً ال تمتفت ،
حتى وىي تدرؾ باب المدرسة العريض  .تدخؿ وتغيب عف ناظريو ..المرة االولى التي التفتت منذ شرع
بمتابعتيا حصمت لحظة جاءىا صوت مدرسة زميمة ليا ظيرت مف شارع فرعي نادت عمييا لتنتظرىا كي
يدخبل المدرسة معاً  .لمحت زميمتيا تستدير وترمؽ شخصاً ظنتو زميمة أخرى اقتربت  .فاستدارت بدورىا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•

ٌستذكر ٌوسف تلك الظهٌرة التً دخلت سٌارة الحمل من طراز فورد حاملة عفشا بسٌطا  .توقفت عند باب بٌت
سكنه موظف جاء نقل من البصرة هو وأسرته ولم ٌلبث غٌر اشهر حتى عاد منتقل إلى البصرة من جدٌد .
البٌت مخصص لإلٌجار  .اعتاد سكان الحً مشاهدة عائلت غرٌبة تأتً من مدن بعٌدة تستأجر البٌت ثم تبرحه
منتقلة لمدن أخرى أو تعود من حٌث أتت  .فتح سائق السٌارة بابه  ،ونزل من الباب الثانً رجل أربعٌنً طوٌل
؛ تلته امرأة تقاربه العمر بٌضاء البشرة بخدود حمر وعٌنٌن زرقاوٌن  .عندما فك السائق رتاج الباب الخلفً
إلنزال العفش ظهرت فتاتان متكومتان مع العفش  .هبطتا إلى االرض ورحن ٌساعدن االب واألم فً حمل
دوالب خشبً ساجً  ،وأجزاء اسرّة مفك ّكة وصنادٌق معدنٌة لحفظ الملبس وعدة مطبخ  ،قدور وصوانً
وأوانً فافون وصحون خزفٌة وأصص فٌها نبتات مزهرة وزنابٌل خوص محكمة االغلق مخاطة بخٌوط
قطنٌة.
سمع ٌوسف الذي مر بالقرب منهم مصادفة الرجل ٌقول  :ناولٌنً هذا ٌا بنتً شمٌران  .كانت شمٌران تحمل
ملمح األب  ،ورغم تعب السفر تحركت برشاقة تساعد اختها التً تصغرها بحمل الدوالب الخشبً.

تلك اللٌلة تناقلت االفواه خبر استئجار البٌت من قبل عائلة مسٌحٌة  .عُرف ذلك من صلٌبٌن محفورٌن على
بابً الدوالب الصاجً  .شاهدهما المارة بدكنة قهوٌة تمٌزهما عن لون الخشب البنً.

تو عمى بعد أمتار ..
أبصر ُ
َ
أف يدور في ُخ ِمدىا انيا ليست المرة االولى التي يأتي ويكوف عمى مقربة منيا كؿ صباح.
أبصرتو دوف ْ
ابتسمت لو ؛ ودخمت.
َّ
المدرسات  .انتبيت زميمتُيا لذلؾ  .ال تدري ماذا جاؿ في رأسيا
اجيا لحظة قطعت الممر المؤدي لغرفة
ِّ
تعكر مز ُ
تأس مف جانبيا عمى يوسؼ كشاب تعرؼ المدينة بأسرىا ماذا جرى لو وما حؿ بو  .ال تدري
.فقط حدستو ٍّ

ٍ
ِ
طاقة ابداعية وبحثية قُتمت في شخص يوسؼ  .ال تدري أنيا رافقتو في
بقصة
سئمَت ألباحت
َّ
أف شميراف لو ُ

حبو لمقراءة وتعمقو بالظواىر االجتماعية والكتابة عنيا  ..ال تدري انيا كانت تتصؿ بو تمفونياً حاؿ نشر
ميداف ّ
أف رؤساء تحرير الصحؼ أو
موضوع كانت تحممو بنفسيا إلى الصحؼ في بغداد أعواـ دراستيا  ..وال تدري َّ
إف كاف ما تقدمو الييـ مف فحوى وعناويف ىي لشاب كاتب
المجبلت كانوا يسألونيا بشيء مف التشكيؾ ْ
موجود فعبلً في مدينتيا.

ِ
أميا لبيتيـ حاممة جريدة " األخبار " وفي صفحتيا الثامنة
فرح يوسؼ يوـ عادت مرةً مف بغداد وبعثت َّ
موضوعٌ لو بعنواف ( المجتمع العراقي  ..دراسة وتحميؿ ) ِ .
فرح لثمثي الصفحة الممموءيف بأسطر كتبيا وتعميؽ
مف رئيس التحرير جوزيؼ ممكوف يقوؿ فيو "  :نقدِّـ لقرائنا الكراـ دراسة موضوعية عف المجتمع العراقي

انطبلقاً مف لبنتو االنساف وممارساتو عادات متوارثة قد تحدث لو مشاكؿ وترميو في الميالؾ وىو معتقد أنو
انما يسمؾ السبيؿ الصحيح  .والمجتمع العراقي خرج بعد الحرب العالمية االولى ليرى عالماً يتغير بسرعة فائقة
أضحى انسا ُنو كمخموؽ دفع لمسير عمى سطح صفيحي ساخف جداً فتراه يرفع قدماً ىروباً مف الحرارة لتكتوي
القدـ األخرى فيضطر إلى انزاؿ قدمو ورفع المكتوية  ،وىكذا  .فبيف الماضي الساخف بعاداتو الثقيمة المتوارثة
والحاضر القادـ البلىب بسرعتو وسخونتو يجد انساف مجتمعنا يتقافز مف المظى  ..دراسة فاعمة تستحؽ مف
قارئنا الدخوؿ إلى عالميا واإلطبلع عمى مفاصميا الميمة " .
ىذ التقديـ مف لدف رئيس التحرير أليب في قمب يوسؼ الحماس فراح يقرؤىا ويعيد قراءتيا حالما ينتيي منيا
.أما موضوعو المنشور فمـ ينجو مف عشر قراءات تولَّتيا عي ُنو بمتعة تزداد وتعظـ ؛ تتراغى وتتفاقـ مرةً تمو
المرة .
ّ
تنيدت ودخمت.
َّ
َّ
حطموؾ يا يوسؼ َّ ..
دـ الوالة العثمانييف وسبلطينيـ الفاسد يجري في دـ عروؽ
ىشموا فيؾ الحياة  .ما زاؿ ُ
سمطتنا  ..ما زاؿ الفساد يتناسؿ ويخمّؼ فساداً  ،وما زاؿ التج ّني خنجر غدر ينتقؿ مف يد ليد لتمزؽ غيم ًة

جسد ىذا الوطف  ..كيؼ لبريء يسجف ويترؾ القاتؿ طميقاً ؟ ! ..كيؼ ل َخبلّ ؽ ي َّ
عذب وتُعطى لمجاني ثمرة ىناء
ُ
ُ
ومتى يبزغ قمر فتية الحمـ
المخدَّر بعقار االىماؿ ؛ َ
يستمتع بيا ؟ ! ..إلى َـ تسير قافمة ىذا المجتمع ُ
االجتماعي شاىريف سيوؼ النور لينتشموا بمدنا مف ربقة عيود ظمماء جثمت عمى صدره قروناً ؛ أقضت

إف لـ
مضجعو  ،وسمبت راحتو  ،وبددت طاقتو  ،وجعمتو بمداً أعمى  ،يمشي فيتعثر  ،ويخطو فيسقط ؟ ْ ..
إف لـ يحصؿ ذلؾ ستتيافت
تظير تمكـ الفتية عمى برؽ تصحيح المسار فمف ُيشفى ىذا البمد مف عماه ْ ..
أعواـ االنحطاط ويشيع الذؿ ؛ سيغمض الشيخ عينيو لحظة الوفاة ويبكي عم ارً لـ يذؽ عمى امتداده طعماً

ِ
لحظة السرور مف
ىروب
لميناء ؛ سيرفع الشاب الفتة سمب حقوقو وشكوى استعباده وضبابية مستقبمو ُمعمناً
َ
باب تطمّعو ؛ سيعدو الطفؿ عمى أرض يباب وبيف شواىد قبور تخيفو وتتوعده بظيور اشباح الرعب لتختطؼ
أحبلمو وتوِئد براءتو ؛ ستبحر سفينة اآلماؿ في ٍ
بحر ىائج وبحارة اغبياء يتقمصوف افعاؿ القراصنة العتاة
غير مباليف بأعاصير المجيوؿ  ،وعندىا ستغرؽ السفينة بما حوت  ،وما توخت ؛ وسيكتب عمى ىذه االمة
أف االمة أذا ُغمِبت وصارت في ممؾ غيرىا أسرع الييا الفناء.
السبلـ  ..ستصدؽ رؤية ابف خمدوف في َّ
تنتشميا زميمتُيا مف التداعي عندما تضع كفَّيا بكفِّيا وتدخبلف عمى المديرة لتمقياف تحية الصباح والعمؿ .
أما يوسؼ فيعود ليدخؿ السوؽ المكشوؼ  ،ماراً جوار سوؽ القصابيف الجانبي  ..عربات ربؿ تنقؿ المتسوقيف
ّ

والمتسوقات إلى بيوتيـ في الحيدرية ؛ عربات بأحصنة لحمؿ أكياس الحنطة والشعير مف المجارش إلى
ماكينات طحنيا واحالتيا دقيقاً ؛ صواني محمولة عمى الرأس يرفع حامميا صوتو يبيع الكاىي والحبلوة

الطحينية ؛ بائع السجائر الفرط يدخؿ مقيى ثـ يخرج عارضا بضاعتو عمى العربنجية المتكئيف عمى جدار
شوف الذباب المتطاير قريباً مف وجوىيـ ؛ نساء متعففات ال يظيرف وجوىيف يمررف عمى
يتشمسوف وين ّ
أصحاب الدكاكيف لتمقّي صدقة تقييف جوعاً مميتاً .أطفاؿ يتدثروف بمعاطؼ أكبر مف حجوـ اجساميـ الضئيمة
 ،معاطؼ ىجـ عمييا الفقراء عندما كسر بائع المالبس المستعممة األشرطة المعدنية التي تحزـ كتمة البالة
وظير أف المحتوى معاطؼ بمختمؼ االحجاـ  ...يصؿ مجارش الحبوب وعموة الخضر  .وعمى اليسار يرفع
رأسو لمشاىدة عبد اهلل
العساؼ يجمس عمى كرسي حديدي بمسنديف يطؿ مف شرفة فندقو منتظ ارً نزيبلً
ّ

اضطرتو ظروفو لمتأخر في المدينة والمبيت بعيداً عف األىؿ أو يستقبؿ بدوياً أو زمرة بدو تركوا جماليـ في
أمنوىا عند حارس المناخة بضاعة اشتروىا  ،شاياً َّ
ومطارؽ حديدية ومنابت
وب ّناً وِقَرباً
المناخة و َّ
َ
وسك ارً وتبغاً ُ

حديد تثبَّت بيا الخيمات وعصي مف الخيزراف ليش المواشي والحمير والجماؿ  ..يتذكر أنو شاىد عبد اهلل
العساؼ في ىذا المكاف قبؿ تسعة أعواـ حيف شارؾ في التظاىرة التي انطمقت بعد عرض فيمـ بورسعيد
المدينة الباسمة  .لـ يكف جالساً عمى ىذا الكرسي بؿ واقفاً منتصباً في حالة قمؽ عمى المتظاىريف وما

سيجري ليـ مف سمطة كاف فييا نوري السعيد ذئباً جامحاً ال يتوانى عف افتراس َمف يناىضو في قيادتو لرئاسة

المحتجة  ،المنددة بسياساتو ومراوغاتو وال ضير
الوزراء  ،واإليعاز لشرطتو استخداـ الرصاص عمى التظاىرات
َّ

إف كاف الرصاص يؤدي إلى تفريؽ المحتجيف  ،وموتيـ حتى.
في إحداث مجزرة ْ

يواصؿ سيره فيمر مف أماـ بائع دىف حر وراشي وخؿ وتمور في حبلّ نات خوص  .يراه مشغوالً  ،ىذا الرجؿ
كجزة صوؼ بيضاء تتعدى االزرار الثبلثة لثوبو المتيدؿ أدنى الركبة
الكيؿ الذي يطيؿ لحيتو ببل تشذيب فتبدو ّ
بقميؿ  ،ومنيمكاً في تمبية طمبات نسوة وقفف يبتعف التمر وسائؿ الراشي المصنوع مف زيت السمسـ ودقيؽ
المداؼ بالراشي وجبة اضافية بيف الوجبات الرئيسية تفضميا النساء وقت يجمسف يتسمَّيف
الذرة  ،فالتمر ُ

بالثرثرة والكبلـ الشامؿ لكؿ ما سمعف وما رأيف وما حدث ليف  ..صوت ناظـ الغزالي يترنـ بشعر فصيح يأتي
ىيا  //اطوي الفبل
يطوح بحداء بدوي " ىبل  ..ىبل ّ ..
مف مسجؿ كراندؾ تدور بكرتاه في مقيى السيد مجيد ّ

الصب  " .أغمب جبلس المقيى ريفيوف جمسوا يستأنسوف بدخاف النارجيبلت ؛
الحيا  //لمنازح
ِّ
وقربي ّ
ّ
طيا ّ ..
شتاء ؛ ىناؾ كانوا
وألف ليـ شوطاً زمنياً مع البادية فإف الحداء يتوافؽ ورحيميـ الخيالي إلى فيوض الماء
ً

يتركوف شياىيـ ترعى وسط عشب يطوؿ ويرتفع حتى لتكاد ال ترى  .يصرفوف االشير في بادية تفرد ذراعييا
ليـ  ،فبل يعودوف إلى اريافيـ ماريف بالسماوة إال وقد نضب الماء وجؼ الزرع وشرعت بواكير المفح تضرب
حمميف بذكرى المد األخضر والماء الباىر  .يعودوف عمى ايقاع دخوؿ ناظـ الغزالي بأغنية
وجوىيـ  .يعودوف ُم َّ
"ميحانة  ،ميحانة  //غابت شمسنا الحمو ما جانو " وسط ارتفاع الدخاف ومرور العامؿ يحمؿ دولكة الماء

والطاسة الفافوف ليروي َمف رفع يده وأشار إليو.
يواصؿ المشي ؛ بائع البقبلوة والزالبيا يعرض لممارة صواني اسطوانية  ،تعكس اشعة الشمس الساقطة عمييا
سائبلً شفافاً وقطرات عسمية بينما الطبقة الخارجية لمربعات البقبلوة تبدو كذىب يبرؽ يغري ذباباً يتطاير بفعؿ
منشة قش يموح بيا البائع لمنعيا مف اليبوط واإلغارة عمى الغذاء الممكي  .ال أحد يقؼ ليشتري اآلف ؛ لكف
أوقية أو ما يزيد ألف
عص ارً سيتيافت عميو الصبية لشراء قطعة أو أكثر  ،وغروباً سينقؿ الرجاؿ ألسرىـ ّ
تسرب عسميا الى أغمفتيف
العمب الصغيرة ممتمئ ًة وقد َّ
الزوجات يمححف عمييـ ويبتيج االطفاؿ وىـ يروف ُ
الكارتونية فجعميا رطبة مرتخية.

أف ىذا المحؿ الذي يقؼ داخمو اآلف رجؿ
واذ يمر مف أماـ بائع كماليات يبطىء الخطو  ،ثـ يتوقؼ  .يذ ُكر َّ
المارة يوماً ما كاف لشاؤوؿ  ،الييودي الذي
أربعيني بعقاؿ ويشماغ وثوب أبيض ويعرض بضاع ًة تنده عمى ّ
قارف مع ما تصنعيا بريطانيا العظمى "  ،ىكذا كاف
اعتاد استيراد بضاعتو الكمالية مف لندف " ،ال بضاعة تُ َ

يردد في مسامع كؿ َمف وقؼ ليبتاع ويعترض عمى غبلء ما معروض قياساً ما لدى الباعة اآلخريف  ..يتذ ّكر

يوسؼ االياـ القميمة التي تسبؽ عيدي رمضاف واألضحى حيف كاف يصحب أبوه إلى ىنا  .يدخبلف المحؿ

فيستقبميما ببشاشة ألف أباه ال يعترض عمى االسعار  ،فقط يطمب منو أف يبيعو بما ال يضر االثنيف  .وقتيا
وحذاء جمدياً المعاً يود لو ارتداىـ جميعاً وخرج إلى
كاف يعود حامبلً جاكيتة وبنطموناً وقميصاً مف نوع آرو ،
ً

أمو تكبحو "  :الجديد ال ُيمبس إال صباح يوـ العيد حتى تكوف فيو البركة  . "..تدمع
الشارع عمى الفور  ،لكف ّ

عيناه إذ يتذ ّكر أباّه  ،وتحتدـ دواخمو غيظاً وغضباً عمى قاتمو  .يتألـ لصورة أمو الشاحبة الممتقعة التي لـ
تستمر طويبلً في الحياة فماتت كمداً بعد مقتمو بأشير.

يستدير داخبلً شارع باتا  ..تأخذه الذكرى  ،يأخذه الحنيف إلى أياـ كاف طفبلً يميو مع اقراف يخرجوف مف أزقة
يفتح ليا ىذا الشارع ذراعيو  .كاف أحدىا زقاؽ يتندر الناس عمى تسميتو " عكد العرايا " لكثرة ما فيو مف
اطفاؿ عراة  *.أقراف يرتدوف ثياب الفقر لكنيـ مفعميف بروح المرح  .يستقبمونو صديقاً يجالسونو الصؼ في
الرابع ثـ الخامس والسادس االبتدائي  ..يدعونو لمدخوؿ إلى بيوتيـ المتيالكة البائسة فتستقبمو امياتيـ
ِ
يعجف دقيؽ الفقر فيجعمنو ارغفة حناف وتمقّي عاديات ٍ
وتحم ٍؿ ،
بصبر
مر
َّ
بطيبة ودؼء االميات البلتي
زمف ِّ
ّ

يبحف برحمة البد
يعـ  .يرفعف رؤوسيف دوماً إلى السماء واثقات ثابتات ،
موقنات ْ
َ
أف ال قسوة تدوـ وال ظبلـ ُ

وىف بيذا
ستأتي  .يعجب لرؤيتيف يبعدف األلـ ويطردف الضجر  ،ساخرات مف رتابة يظنيا تتكرر إزاءىف َّ ،
الوضع مف الحرماف ُ .يك ِبر فييف ىذا القبوؿ بالمقسوـ والرضا بالواقع  ..شارؾ احدىـ بغداء بصؿ وطمامة
مقميتاف بالدىف النباتي  .غداء بسيط لك ّنو كبر في نفسو  ..تعود تمؾ النكية المذيذة ولقمات الكيا بعذوبة

وسط حميمية الصديؽ ودعاء األـ ليما بطوؿ الصحبة وديمومتيا  ،مع ٍ
سبلـ حار طالبتو أف يحممو إلى أمو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
•

ٌحتفظ ناصر الجبلوي بصورة للطفولة  .لم تكن من التقاط عدسة كامٌرته  ،وال كانت تخص اطفال بلده وال
مكان ٌشبه احد اماكن مدٌنته ؛ بل هً لثلثة اطفال ٌعٌشون البؤس لكن ٌنعمون بنوم بريء فً ملذ بثلث
جدران ضٌقة شكلت لهم مجاال ٌمكن بتواجدهم فٌه االبتعاد عن أعٌن مَن ٌغضب لوجودهم أو ٌرأف لحالهم وقد
التحموا كالقنافذ طلبا للدف وسٌقان اثنٌن منهم تمتد إلى اسٌاخ الحدٌد المتوازٌة الصانعة بابا لفوهة مجاري
مربعة عرٌضة تنعم علٌهم بدفء الغازات المتفاعلة فً االسفل  ..تعود الصورة للعام  1890 .االطفال الثلثة
بقبعات دائرٌة صوفٌة سوداء وجاكٌتات بلون القبعة ثخٌنات ومتربات ٌ ،رتدون سراوٌل أدنى الركبتٌن بقلٌل ،
وقد زحفت الشمس من حافة بناٌة بطوابق ال تظهر  ،وسلم حدٌدي ارصفت عند جداره برامٌل معدنٌة كبٌرة
تؤشر لبناٌة معمل صغٌر أو ورشة فنٌة  ...كان ناصر قد ابتاعها من دكان فرهود بائع الحب والمكسرات فً
المربعة ببغداد قرٌبا من سٌنما الزوراء  .دكان ابصره عصر ٌوم خمٌس ٌزدحم بالجنود النازلٌن من معسكر
الرشٌد فثار فً نفسه الفضول ؛ دفعه للقتراب واإلطلع على اسباب التزاحم  ..باقترابه تك ّتل الجنود مجامٌع ،
مجامٌع وبٌد واحد من كل مجموعة عدد كبٌر من الصور الفونغرافٌة ؛ والجنود ٌهتفون مع حركة تقلٌب
الصور ٌ .صرخ اهدهم هذه لً  ،وآخر ٌزاحم آخر ٌقول هذه لً  ،معاتبا رفٌقه انه هتف بها قبله  ..دنو ناصر
من احد المجامٌع أطلعه على صور فوتوغرافٌة باألسود واألبٌض لممثلت أجنبٌات وعربٌات وراقصات شبه
عارٌات بوقفات شبقٌة  .لقطات تظهر فٌهن االثداء شبه كاملة  ،وسٌقان ممتلئة وملبس داخلٌة تثٌر فً عٌن
الناظر الزوغان لخلعها للتوصل إلى مكامن الكنوز الخبٌئة  ..كانت الضحكة تتعالى فً داخله وهو ٌبصر
الجنود فً حالة من الحرمان تثٌر الرثاء وتكشف بطلن احكام اجتماعٌة تحرم على االنسان العربً اختٌار
صدٌقة ٌبادلها المشاعر وٌبوح لها بما فً االعماق  ،ثم ٌعدها باالقتران وٌنتظران ساعة اعلن لحظة الفرح
وبناء السعادة  .كان ٌفتح عٌنٌه اندهاشا لرؤٌة الحماسة تنطلق من فم جندي محروم ٌهتف هذه الصورة لً كأنه
ٌطلق صرخة انتصار فً معركة دّرب على دخولها أسابٌع وأشهر  ...ومن بٌن الصور المتعاقبة التً ٌرفعها
احد الجنود هتف ناصر بل وعً  :هذه لً  ! ..انتبه الجنود المتحمسون للصوت الغرٌب وتصالبت عٌونهم
على ناصر الذي بدا هو المنتصر عندما مد ٌده الستلم صورة  .ضحك الجمٌع فً س ّرهم لطلبها  ،وربما
حسبوه بلٌدا ٌطلب طلب البلهان  .كانت الصورة للصغار الثلثة  ،وكانت الضحكة التً انطلقت من افواه الجنود
مجلجلة وهو ٌأخذها للبائع لٌدفع ثمنها.

يخرج مف عكد العرايا فيدخؿ عكد الطَّفّار وبيوت آلعبيد خارجاً إلى حماـ الفرات والمسجديف المتقابميف
المذيف ال يفصؿ بيف بابييما غير متريف فقط ؛ يواصؿ الخطى نحو الكورنيش  .ىناؾ يتوقؼ يطالع الفتة
المحامي قاسـ زيف العابديف  ،ويتخيمو كعادتو يصرخ متذم ارً مف العربنجية ناقمي جثث االغناـ واألبقار أو

استفزت انفو رائحة الدماء والمحـ المدف .
المسمَخ عند اطراؼ المدينة وقد
ّ
الجماؿ المذبوحة محمولة مف َ

يمر مف أماـ مبنى الحكومة ثـ يضع أولى الخطوات عمى الجسر الخشبي  ،عاب ارً إلى القشمة  .يغض

النظر عف المكوجي الذي كاف منشغبلً في غسؿ معطؼ عسكري مغموس في طشت كبير وقد ارتفعت رغوة
يمر عمى الكنيس الييودي المغمؽ منذ أف ىاجر معظـ الييود
المسحوؽ وطارت فقاعة ىنا وأخرى ىناؾ ّ .
ِ
ِ
كرىيف
الممكي ُة الجنسي َة عنيـ ودفعت اغمبيـ ُم َ
ُمجبريف عمى ترؾ مكامف اعشاشيـ بعدما أسقطت الحكوم ُة َ

عمى ترؾ بيوتيـ ومدنيـ ووطنيـ وسط تآمر دولي عالمي.

تذ ّكر ابف خمدوف ونظرتو الرمادية عف مجتمعو العربي َّ ،
وتذكر اشارتو إلى العصبية التي ال تؤدي سوى
إلى التنافر والفراؽ .
غضب واحتدـ ...
َ
و ِّ
أف ثمة رماد تنفثو عيناه فيغدو كؿ شيء وصمتو ذراتو رمادي الموف  .لـ يستغرب  ،ولـ
ألوؿ مرة شعر َّ
يتسمؿ أو يتنامى لديو العجب  .ىياج النفس استقر عمى ىكذا رؤية  ..رؤية طُِبخت في ذاتو عمى نار
يمت إلى
مادتُيا القراءةُ وبياراتُيا الوقائع  ..رؤي ٌة َّ
ىادئة ّ ،
تكرست فأيقنيا حقيق ًة  .فصار كؿ ما يرى ُ
الرماد .

يواصؿ سيره  .يمقي التحية عمى ابراىيـ ال زار ويمر مف أماـ الجامع الجديد  .يتمتـ بمساف تخبطو الفكري
"ما أكثر الجوامع  ،ما أقؿ المؤمنيف  " ..سريعاً يستحيؿ الجامع إزاء ناظريو ىيكبلً رمادياً  ..ينحرؼ
سجاد مف مقياه في الجانب اآلخر مف الشارع وصوتو
يساراً  .ويموي مسرعاً صوب البيت متجنباً السيد ّ
الجيوري في دعوتو لشرب استكاف شاي.

يتكور يوسؼ في سريره وقد تغير لوف الجدراف حالما فتح عينيو إلى لوف الرماد  ..لوف الرماد شرع ببطء
َّ
يزحؼ مف ببلطات االرض صاعداً الى المبلبس المعمقة والدوالب والمروحة السقفية والباب والكرسي
جادة كأنيا تؤيده في رؤياه  ،وصورتو مع
والمنضدة باستثناء صورة ابف خمدوف الذي بدت مبلمحو ّ
استاذه الوردي الذي بدا باسماً  ،بؿ وبابتسامة عريضة جمعت كؿ تصوراتو وتخيبلتو عف المجتمع
العراقي يوـ كاف ُيسمعو تفاصيميا في جمساتو المتكررة معو ؛ جمسات التمميذ الشغوؼ مف مستمع ُمريد

يتقبؿ افكاره ويستوعبيا.

تكوَر يوسؼ أكثر فأكثر ؛ وأكثر فأكثر  ..لكأنو بفعمو ىذا يتقمص روح ساحر يدعو رماد األرض ليتراكـ
ّ

في عينيو.
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شراد ىديب  ..النياية
بل وواىناً  .شيد حضوره
بل اربعينياً ناح ً
سجاد رج ً
مف بيف رواده المعيوديف والمعروفيف لفت انتباه السيد ّ

وجموسو في المقيى قبؿ ما يربو مف األسبوعيف  ..يأتي وقت الضحى فيجمس حتى ينطمؽ اذاف الظير مف
الجامع المجاور لممقيى فينيض  .يبصره ينحرؼ شماالً  ،متَّ ِخذاً السوؽ المؤدي الى الجسر حيث يعبر ..

يخترؽ السوؽ المسقؼ ثـ يرتقي درجات سمَّـ فندؽ الصحراء  .واذ تحيف ساعة العصر يممحو قادماً  ،يخطو
متثاقبلً فيدرؾ أنو قادـ مف الصوب الكبير .
في ِّ
المارة مف مكانو  ،مف يجيء قادماً
كؿ َّ
مرٍة  ،صباحاً حيف يأتي أو عصراً  ،يجمس الرجؿ عمى تخت يطالع ّ
مف جية الجسر الحديدي أو مف تُظيره االزقة المتعددة وتدفع بو إلى الشارع  ..يطمب شاياً يرتشفو عمى

المرات تتَّجو يمينا صوب
ميؿ بينما يستؿ سجائر يشعميا ويمتص دخانيا بنيـ وينفثو بحسرة  ..نظراتو اغمب ّ

الحديقة المستديرة حيث الطريؽ ينحرؼ يساراً نحو مركز الخناؽ كأنو يطالع شخصاً سيأتي ضرب لو موعداً
لمقاء في المقيى.

تكرر الحاؿ يومياً  ...ويوـ بعد يوـ كانت خطوات الرجؿ تتثاقؿ  ..بدا انو ينوء بيـ ثقيؿ أو يصارع ألماً دفينا
جيد في اخفاء ظيوره عمى مبلمحو.
سجاد ينقؿ قدميو بعسر  ،ويدنو مف حائط البيوت
حدث مرة ْ
أف نيض متثاقبلً  .بدا عميبلً جداً  .ابصره السيد ّ

ييـ بطرؽ الباب  .غير أنو يتردد
كي تعينو عمى الوقوؼ أو االتكاء  ..ابصره يقؼ عند باب سمطاف شاىر ُّ
؛ ويروح يواصؿ مشيو الوئيد.

وفي يوـ تناقمت االفواه خبر وفاة رجؿ غريب في فندؽ الصحراء.
كنار في ٍ
شى ٍ
بيدر يابس .
الوفاةُ فجَّرت في المدينة خبراً تف ّ
بسر ال يمكف لعبد اهلل العساؼ دفنو في طوايا الروح  ..إذ وقؼ إزاء
َّ
أسر ىذا الرجؿ قبؿ لحظات مف وفاتو ٍّ
مفوض الشرطة الذي جاء ليأخذ افادتو  ،ويقرر نقمو الى المستشفى ليكشؼ عف سبب الوفاة.
المرة مف
َّ
دوف الشرطي المرافؽ لممفوض الكبلـ في الوقت الذي كانت كاميرة ناصر الجببلوي الذي دعي ىذه ّ

قبؿ مدير مركز الخناؽ تصور وجو المتوفي الشاحب ويده اليمنى بأصابع صفراء ناحمة تتدلّى مف حافة

لكف المختمؼ فييا ىو أصابع يد
أف كاميرتو التقطت يوماً مثؿ ىذه المقطة َّ ،
خيؿ لناصر الجببلوي َّ
السرير ِّ ..
المقطة السابقة يتخثر في نياياتيا دـ ينبىء عف جريمة فضيعة.
-

سمعت اييا المفوض صرخات وأ ّنات متقطعة مف الغرفة رقـ  3الذي يشغميا سرير سنيد بائع

الخضروات  ،وسرير رجؿ اعتبرتو زبونا دائماً عندما استمر ألكثر مف ثبلثة اسابيع يشغؿ السرير  .كاف واىناً

وصامتا يخرج صباحاً فبل يعود اال بعد الظير فيرقد  .قبؿ العصر يستيقظ  .يغسؿ وجيو ويرتدي جاكيتتو
ويعتمر اليشماغ والعقاؿ ثـ يتسربؿ بعباءتو وييبط درجات السمـ نازالً  .يخرج فبل يعود اال غب صبلة المغرب
 ..يبقى في الغرفة فبل يخرج إال لقضاء حاجة  ..استأنس سنيد ليدوئو وصمتو  .فبل يقض ىذا الصامت
مضجعو كما يحصؿ مع نزالء كثيريف ثرثاريف تتعالى اصواتيـ حيف يتحاوروف وكأنيـ يعيشوف في بيوتيـ
دوف اعتبار لنزالء اغمبيـ بحاجة ألوقات ىدوء وساعات نوـ ببل ضجيج  .كاف سنيد يدنو مني ويسألني
تعبر عف ذلؾ  ...استمر الحاؿ ىكذا  .وانا أطري
بيمس  :ىؿ نزيمؾ ىذا مريض ؟ فأجيب ال أدري  ..مبلمحو ّ
ىدوءه ووداعتو  ..يسمِّـ االجرة بوقتيا ؛ وال أمانة يودعيا في قاصة الفندؽ.
خفيفاً كاف في خروجو  ،وعودتو  ،ومنامو  ...يقوؿ لممفوض.ميماً يستدعي االىتماـ والتدويف  ،وكاف عبد اهلل العساؼ عمى
َّ
لكف المفوض يريد ما ىو مفيد ويحسبو ام ارً ّ
وشؾ اف يتمقى سؤالو عف أيف الميـ في الموضوع عندما قاؿ:

-

ما أف خرجت مف المرحاض وافرغت المثانة متوجياً الى غرفتي ألناـ حتى الصباح كالعادة حتى

استرعت انتباىي حشرجات كأنيا صرخات مكتومة تأتي مف غرفتو  .لـ يكف سنيد تمؾ الميمة يشاركو المناـ فقد
ذىب قبؿ ليمة لزيارة اسرتو في قرية الزريجية  .ظننت الرجؿ داخؿ كابوس ال ينفؾ منو فقررت أف أخرجو مف
قيوده ؛ فما أكثر مف سقطوا في براثف كوابيس فأسمع صراخيـ وانيض مف سريري ألوقظيـ  ،متمقياً الرحمات
لو َّ
الدي تنطمؽ مف فـ المتحرر  ..ألفتح باب الغرفة  ،قمت  ،وأخرجو مف الكابوس  ..لـ يكف راقداً بؿ يقظاً
لكنو في وض ٍع ٍ
مزر  .اتسعت عيناه ارتياحاً لمشاىدتي  .رفع يداً كأنو يستنجد.
"خي ارً  ! ..ما بؾ ؛ حسبتؾ في كابوس ؟  " ..استمر رافعاً يده وقد جفت شفتاه وظير لسانو داخؿ غور

ٍ
خشبة تعيؽ تنفسو  .صدره يعموا وييبط بشدة  .انفاسو ترتفع  ..مددت يدي اسحب قارورة الماء
فمو مثؿ

طب فمو وبمعومو  .رفض  .كاف ييـ بكبلـ فيعجز  .قمت  :يا رجؿ
مف المنضدة جواره فامؤل القدح بالماء كي أر ّ
دعني اسقيؾ الماء  .ال تقدر عمى الكبلـ اذا بقي لسانؾ يابساً  .رضخ لؤلمر فاستطعت سكب الماء بينما
شراد ىديب  ..أنا مصاب بسرطاف الدـ ،
استمرت انفاسو بشدتيا وصدره يعموا وييبط  .قاؿ  :اسمع  ..انا ّ

وىذا المرض المعيف عقاب لي عاقبني بو اهلل لعنة عمى ما ارتكبت  ..جئت الى ىنا العترؼ انني قتمت

سمطاف شاىر المسكيف  ..بيذه اليد التي كانت تقبض عمى المكوار قتمتو  (.رفع يده  ،وتركيا بسبب االنياؾ
كفي ) .ىذه اليد انيالت بالمكوار عمى رأسو ففجرتو  ..كاف شجاعاً  .قاومني رغـ الضربة االولى
تستقر بيف َّ
المؤثرة التي فجرت الدـ مف رأسو  .ولوال أنو كاف في وضعية النائـ المستمقي  ..ولوال شتيوي الياور  ،الذي
كاف واقفاً في الباب حسب الخطة الموضوعة لمقتؿ لمساعدتي عند الضرورة لقتمني  ..لقد اعانني شتيوي
فانياؿ عميو بقضيب حديدي كاف يخفيو تحت ثيابو حتى تأكدنا مف لفظ آخر انفاسو  ...خرجنا مسرعيف لنخبر
المفوض رشاش جاسب الذي كاف ينتظر تنفيذ الميمة ليخبره شتيوي بنجاحيا حتى يتخذ االجراءات التي تبعد

الشبيات ع ّنا إف حامت  ،ولو عف بعد ". ..صمت قميبلً قبؿ أف يفوه  " :وقتمت بعد ذلؾ بائعة القيمر بنفسي
النيا شاىدتنا وارتابت في مصاحبتي لمياور؛ فيي تعرؼ قتمي لخالي وآخريف ".
ىتفت في وجيو  ..يعني انتـ الثبلثة خططتـ ونفذتـ ؟  ..ىز رأسو بوىف كأنو
ماذا تقوؿ ؟ ...
ُ

-

أنت َمف قتمت المسكينة بائعة القيمر بيدؾ  ..كيؼ ؟
يجيب بنعـ  ...و َ

 تبعتيا عندما خرجت مف بيتيا وىي تخرج كالعادة قبؿ الفجر كي تقطع مسافة طويمة قبؿ أف تجمس فيسجاد  .ظيرت ليا مف وراء نخمة  .وقبؿ أف تمتفت لوقع قدمي
مكانيا كؿ يوـ لتبيع القيمر مقابؿ مقيى السيد ّ

طعنتيا في رقبتيا مف الخمؼ فانيارت وسقطت صينية القيمر وانسكب الحميب عمى جسميا  ،وعرفت بعد ذلؾ
بموتيا.
ولكف  ،لماذا اتُّ ِيـ يوسؼ بقتؿ والده ؟

-

مف بيف سكرات الموت أجاب :
فس ِجف
حسبوه يحمؿ فكر ّ
ىداـ ال اعرفو ؛ فكر شيوعي أو الحادي أو مف االفكار الخطرة عمييـ ُ .

-

وع ِّذب عندما كاف طالبا في الجامعة  .رأى المفوض رشاش بناء عمى معمومات مدونة في مركز الشرطة
ُ

تمبيسو بالجريمة ليعدـ كقاتؿ وفقاً لقانوف الجزاء في الجرائـ الكبرى  .وبيذا الشيء يتحقؽ التخمص منو
كحامؿ فكر ىداـ وابعاد شبية القتؿ ع ّنا نحف الجانيف الحقيقييف .

-

ولكف ما الذي يجنيو شتيوي مف المشاركة في الجريمة ؟

-

اغتر ىو اآلخر.
غرني الماؿ َّ
الفموس؟ لعف اهلل الفموس ؟ ..مثمما َّ

-

وأيف غدا الماؿ الذي سرقتموه ؟

بصوت و ٍ
ٍ
اه ومتقطِّع :
تحامؿ عمى نفسو وفاه
يؤمنيا عند صديؽ لو في الصوب الكبير  .جاء
لـ يكف ىناؾ ماؿ  ..عرفنا في ما بعد َّ
أف اموالَو كاف ّ

-

إلي فاحفظو في قاصتي أمان ًة مصون ًة
الى أىمو بعد الجريمة س ارً وقاؿ " َّ :
إف كؿ ما كاف يجنيو ابوكـ يأتي بو َّ
"..وسمَّميا ليـ فمساً فمسا.

قمت:
-

وىؿ شارككـ شخص آخر في قتؿ الضحية ؟..

لت امسكيا بيدي بردت ؛ غارت عيناه فتحركت االجفاف  .انسدلت
لـ أحصؿ عمى رد َّ
ألف يده التي رفعيا وما ز ُ
ثـ بمحظات انطبقت .

****

بموت شراد ىديب واعترافو بجريمتو رفع ناصر الجببلوي صورتو مف معرض الصور الخارجي  ..دخؿ مختبر
التحميض واظيار الصور  .دؽ مسما ارً جوار صورتي المفوض رشاش جاسب وشتيوي الياور ثـ عمؽ الصورة
 ..صار الثبلثة حيف يوصد الباب يختفوف في عتمة حالكة  ،واذ يتعامؿ مع االفبلـ واظيارىا ويشعؿ الضوء
وجوىيـ شاحبة وعيوُنيـ تطفح باألسى .
االحمر يباف الثبلثة كأنيـ يغرقوف في بحيرة دماء قانية وقد بدت
ُ
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لوامس التاريخ
أي ٍ
أف وطناً كالعراؽ ومدين ًة كالسماوة ال وسيمة ناجعة
جازـ ُي ِقر َّ
مرت نخمص الى ر ٍ
اذ نراجع زمناً مف أحداث َّ

النتشاليما مف ُجب التناقضات  ،وليس بالمستطاع تغيير نمط حياة أناس جبموا عمى التذبذب في ال أري والقرار
حصمة ال يمكف نقضيا
 .ننطمؽ في ذلؾ مف حدث ال يغيب عف الباؿ  ،وكمما حاولنا نسيانو وعدـ جعمو ُم ِّ

اسو لمتذكير.
َّ
عف عمينا وعاد ّ
يدؽ أجر َ

حباً لمعماؿ ومتعاطفاً مع الفبلحيف ساعياً جاىداً لتضئيؿ نسبة الفقر في
كيؼ َّ
نذكر َ
أف عبد الكريـ قاسـ كاف ُم ّ
عدمة وىتفت لو مثمما ناصرتو الطبقة المثقفة وعاضدتو  ..نذكر تظاىرة
الم َ
الببلد  ،وقد تعمقت بو الشرائح ُ

عماؿ سكؾ حديد السماوة وشركة االسمنت وعماؿ البناء واصواتيـ اليادرة وىـ يطوفوف الشوارع في مناسبة
عيد العماؿ العالمي في العاـ  1962مرددة بحماس وعاطفة [ عماؿ وفمح فدوة البف قاسـ ]  .شعار حميمي
سيـ  ،فدفعيـ الى الجري بطاقة خرافية إذ
سرعاف ما انتشر كالميب لجموع الفبلحيف المشاركيف فأثارىـ ،
فحم َ
ّ

وجدوا فيو صدقاً في القوؿ وتعاطفاً مف القمب.

أف تمؾ الجموع مف العماؿ والفبلحيف انفسيـ وبعد سنة واحدة  ..سنة فقط ال غير ؛ وفي نفس
نذكر أيضاً َّ
المناسبة مف العاـ  ، 1963وحيث قُِتؿ عبد الكريـ قاسـ بطريقة مأساوية * كانت تجوب الشوارع ىادرة ،

تحمسة تردد ) مخبَّؿ واهلل مخبَّؿ  //عايؼ دينو ورايح لستاليف (ُ ،مدينيف ابف قاسـ بما ليس فيو
وم ِّ
ميممة ُ ،
 .وتمؾ خصمة
سبؽ وشكاىا عبد العزيز القصاب البف خمدوف  ،واوضحيا عمي الوردي ليوسؼ ُمظيراً
َ

طوباوية افكار بيف ُمثؿ وخطابات  ،وواقع متناقض  ،وعصبيات ال تنتيي  ...مف ىنا ك ّنا ال نكترث بما يجري
مصائر االنساف .
الظروؼ تصنع
حكميا في عدـ دواـ الحاؿ  ،و
ُ
َ
؛ لكف لبلياـ ُ

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•

معظم الحكام فً دول العالم ٌتوفون ورؤوسهم على الوسائد محاطٌن باالهل والمقربٌن إال فً العراق  ،فإن
رحٌلهم ٌكون قتل بغل وضغٌنة  .فقد رحل الملك فٌصل األول مؤسس الدولة العراقٌة الحدٌثة مسموما ؛ ورحل
الملك غازي قتٌل بحادث سٌارة مدبر ؛ ومات الملك فٌصل الثانً مقتوال مع كامل اسرته  ،ومات الرئٌس عبد
السلم عارف فً حادث تحطم طائرة غامض ال تبتعد اصابع االتهام عن تدبٌر خطط له.

صنعت الظروؼ مصائرنا  ..كاظـ البديف انتقؿ وظيفياً إلى الناصرية  ..عدناف رحؿ الى السعودية ،
وىكذا ..
َ
وعرفنا مف رسائؿ صار يبعثيا ثـ آلت الى االنقطاع أنو عمؿ معمماً لمدرسة متنقمة في صحراء نجد مصاحباً

لشيخ قبيمة واتباعو مف االقرباء والمتعمقيف بو ُ ،يعمِّـ ابناءىـ وبناتيـ  ..عبد الباقي صرؼ شي ارً في لبناف

كإجازة ولـ يعد ؛ يبدو انو استطاب العيش ففقدنا كؿ خبر عنو محتفظيف بصور بعثيا يتجوؿ في مغارة جعيتو

جونيو في قمة جبؿ يطؿ عمى بيروت  ..أبو زىرة اتخذ
وواحدة صاعداً في كابينة تمفريؾ ترتقي بو إلى قرية
ّ
مف بغداد سكناً دائماً لقربو مف شارع المتنبي وسيولة حضوره الندوات والممتقيات االدبية وصرنا نقرأ لو

مقاالت أدبية في الصحافة وآراء يطرحيا ضمف باقة ادباء تتوجو االسئمة المحددة ليـ معاً ليدلوا بدلوىـ كؿ
حسب نظرتو وايمانو  ..حبيب الزـ دكانو وصار اسماً مف االسماء الذيف ليـ وجود تجاري في السوؽ وولدت
لو شاىناز ثبلثة أوالد قرر جعميـ االذرع التي تمارس التجارة فتغرؽ سوؽ السماوة ببضائع تمبي حاجات
الناس يأتي بيا مف مناشىء موثوقة .حبيب ظؿ مشدوداً إلى عممو في الدكاف  .اليستطيع اغبلقو يوماً واحداً
.وحتى وىو يغمقو في المناسبات االجتماعية والدينية وتشؿ حركة السوؽ ليوـ واحد يشعر بالضياع ؛ ولوال
وذمو لفتح دكانو ومارس بيع بضاعتو  .لقد ظؿ أسير دكانو ؛ فمـ يعد يحب السفر إلى العاصمة
لوـ الناس ّ
وال شعر يوماً برغبة مشاىدة فيمـ أو تجواؿ في شارع الرشيد أو جموس في واحدة مف كازينوات ابي نؤاس .

أف الحياة ىنا رتيبة وعمى االنساف األخذ بنصيحة َمف يدعو إلى عدـ
أما أنا فبقيت في وظيفتي  .ال شؾ َّ

ائد تترى ،
المكوث في مكاف واحد  ،بؿ التنقؿ حيث شاء مف اليناء  ،مقروناً باالطمئناف  .ففي االسفار فو ٌ
وتجارب ال حدود ليا  ،وخروج ِ
بح َكـ.
ٌ
ٍ
شخوص صورىـ ناصر الجببلوي بكاميرتو و َّأرخيـ كشيوٍد عمى ِ
ٍ
َّ
فبلبد مف التعريؼ
مدينة
حياة
عدت إلى
وأذا
ُ
ّ
بمسار ٍ
ات خطَّيا ليـ القدر وحممتيـ عرب ُة األعواـ:
مجيد:
عاش مع عالـ الخياؿ رافضاً العودة إلى الواقع  .باءت كؿ محاوالت األىؿ واالصدقاء والمعارؼ في انتشالو
مف عالـ كاف بنظر الناس جنونياً ؛ يغيب فيو العقؿ ويتعطؿ الوعي  .يجمس عمى تخت مقيى فبل يدخؿ في
المحدد باالعواـ فمات ميتة
حديث وال يشارؾ في مشاىدة ما يعرضو التمفاز أو يذيعو الراديو  ..لو
عالمو ُ
ُ
صامتة إذ و ِجد خمؼ سور مدرسة سومر فاغ ارً فمو كأف فراشات السعادة التي كانت ترفرؼ في حديقة رأسو قد
طارت مف فمو لفضاء العالـ الطميؽ تاركة صور ذلؾ الفتى الحالـ يمسؾ مسدسات عظمية ويطمؽ الرصاص

نقاء ال انتياء
البريء عمى اشباح وىمييف كانوا يفكروف في اغتياؿ رؤآه الطيفية الغارقة في لوف ثمجي ُيمطر ً

تأسى عمى أمنية لـ تتحقؽ  .كانت السيجارة صديقتَو وأنيس ًة لو ؛ يمتجىء
لو  ..لـ يندـ عمى فعؿ ّ
أداه وال ّ

حقير صفيؽ  ..مات مجيد تاركاً ادباء المدينة يكتبوف عنو
الييا بنيـ حيف يكايده
ٌ
شخص فظ أو يسخر منو ٌ

عمى أنو المنتمي نظر لموجود عمى أنو عبث في عبث  ،والحياة ال تستحؽ االنجرار إلى شيواتيا واغراءاتيا
وغواياتيا.

طرزاف الخزاعؿ:
اعتاد اليرب لوجو رسمية وكمماتيا وغيابيا األبدي  ،وصار يشرد لصوتيا المنغـ وممتقاىا العذب  ،مردداً
ممتمات كمجف عمى ىواي  " .يرددىا ويبكي ؛ مستعيناً بناي يعزؼ بو روحو
سيمفونية الموعة "  :شو خالة ّ

المحترؽ طواؿ ساعات الميؿ العتيـ بعدما يتخذ مف ضفة الفرات عمى نديؼ الرمؿ البارد الطري مجمساً يحاور

فيو روحيا البعيد  ،البعيد فيسمعو المارة القريبوف وجبلس المقاىي المطمة عمى النير في الجانب الثاني مف
المدينة.
صار كؿ ما بقي في الذاكرة الجمعية اسمو ومرارة حب اغتيؿ في ريعاف نشأتو  ...صفة طرزاف المقترنة بو لـ
تفارؽ ذاكرة الناس رغـ مرور االعواـ.
صار ما أف يخطر مف أماـ األعيف حتى ترتفع السبابات تشير اليو والشفاه تتمتـ  :ذاؾ طرزاف الخزاعؿ .
خمؼ غبللة اسـ طرزاف الشيير.
حساف َ
غاب اسـ ّ
بنت المؤمف:
أخذتيا الكيولة ثـ الشيخوخة  .جمست عند بحيرة التواري عف االنظار بعدما رحمت إلى بغداد ُمحطمة األحبلـ

واآلماؿ تقضي العمر في بيت ولدىا  ،محتفظة بذكريات لو أنيا أفضت بيا لتوالدت عديد الكتب وانقشعت

غيوـ االسرار  ..تمر بنت المؤمف في شوارع الحي ِ
كأية امرأة تتسربؿ بعباءة سوداء ال يدري ساكنوه حكاية
ٍّ
وتخؼ عف أعيف البغظ
تحمؿ جباؿ اليـ وصمد إزاء قسوة االنظمة ووحشيتيا وسط تو ٍار
ىذه الحاممة قمباً َّ
المفعمة باألمؿ  ،المحتشدة بروح
والكراىية  ..ماتت بنت المؤمف بعدما أخذتيا االعواـ بعيداً عف تمؾ الشابة ُ

النضاؿ مف أجؿ تحرير المرأة واألخذ بيا منتجة تبني وطناً استمر عبر الحقب وتوالي األجياؿ متيالكاً متعث ارً
مؤبوءاً باألدراف والعمؿ.

لفتو جواد:
قيؿ أنو توفي في حادث اصطداـ سيارتيف عمى طريؽ ناصرية – بصرة يوـ كاف عائداً مف البصرة المدينة
الدافئة بعدما قابؿ رئيس الجامعة مف أجؿ قبوؿ ولده في كمية الحقوؽ بدالً مف كمية الزراعة شارحاً لو

أحداث أعواـ الخمسينات والنصؼ االوؿ مف الستينات وصراعو مف أجؿ حياة افضؿ بروح وطنية ال تشوبيا
شائبة  ،وىو برجائو يريد لولده أف يصبح محامياً يدافع عف حقوؽ المظموميف مسروقي األمنيات واألحبلـ.

نجـ:
بل منيكاً بمرض حار االطباء بو  .مات بعدما تخمص مف ذاكرتو وذكرياتو
مات عمى فراش المرض  ،عمي ً
المطبوعة عمى الورؽ الصقيؿ عندما جمع ما في خزانة حاجياتو الخاصة ورماىا في فوىة الت ّنور المتوىج
وسط تساؤؿ زوجتو المنيمكة في اعداد االرغفة الساخنة لوجبة العشاء عما يفعؿ وماذا ولماذا رمى ما بيده
..فقط صورة لو في عمر الثبلثيف يقؼ منتصباً عارياً إلى المنتصؼ  ،يقمد حركة يفضميا ستيؼ ريفز  ،أماـ
الكامي ار فوؽ سطح داره استطاع ولده أف يحتفظ بيا بعيداً عف انظار األب ونشرىا في صفحة االموات عبر
شبكة التواصؿ االجتماعي ( الفيس بوؾ ) بعد عشريف عاماً مف وفاتو.
صور
صور وما َّأرخ .
ويوـ سيموت ناصر الجببلوي فيباع االستوديو ويغمؽ محمو ال يبؽ مف ارثو سوى ما َّ
ٌ
بيوت تغيرت واجياتيا واعيد بناء معظميا  ،تحكي جس ارً صورت عدستو مراحؿ
نيرً تمتد عمى ضفتيو
تحكي ا
ٌ
انشائو وافتتاحو ومرور الناس والعربات عميو  ،تحكي مدينة كثر فييا اعداد المصوريف مع اتساعيا وازدياد

أناسيا  ..سيموت ناصر َّ
لكف صو ارً معدودة لو جمعيا في جارور خاص بمقتنياتو الشخصية تُظيره مبتسماً
صورىـ بناء عمى نصيحة
وجسدىا عمى وجوه َمف
عمى الدواـ  .ابتسامة وظفيا لنفسو في صوره الخاصة
َّ
َّ
استاذه المصور االىمي يوـ اوصاه بجعؿ شخوصو الذيف يقفوف أمامو مبتسميف دائماً "  .دعيـ يعبروف

بعيونيـ وسحناتيـ عف األمؿ  ،أما األلـ واألسى واألحزاف فاتركيا لمف يقرأ وجوىيـ فيتسمؿ إلى أعماقيـ
ويستقرىء كوامنيـ".
حياً يمتمؾ روح الشباب
عمر يؤوؿ إلى الموت إالّ التاريخ بموامسو الصورية والتدوينية يبقى ّ
كؿ شيء لو ٌ

ويتمتع بالحيوية واأللؽ  ،يطالع بعينيف مفتوحتيف وذاكرة مشرقة متوىجة تستقبؿ االحداث والشخوص مثمما
ويتقصى  ،وترضي
يبقى َمصد ارً مر ِجعياً وكتاباً بصفحات ُمشرعة ومتواصمة تُشبع فضوؿ كؿ َمف جاء يبحث
ّ
نزوع ِّ
كؿ َمف رغب وتم ّنى.
أما يوسؼ فظؿ معطوب الذىف  ،متذبذباً ؛ يرى الناس ىياكؿ مف رماد تمشي وتجمس  ،تأكؿ رماداً وتناـ عمى

ِ
بجممة ذكريات بعضيا يغرؽ في الزىو وبعض آخر حالما تنزؿ إلى ميداف الذاكرة يتسمؿ
رماد  ..ظؿ ُم َّ
طوقاً
الييا لوف الرماد  :وقوفو وجيا لوجو أماـ شميراف ) زىو ( ،ليمة اقتحاـ الحرس القومي غرفتو في القسـ

الداخمي ) رماد (  ،شوقو لزيارة مكتبة مكنزي ومتابعتو عناويف الكتب ( زىو )  ،ارتياح الدكتور الوردي لو
وحديثو عف مشاريعو القادمة ( زىو ( ،االنصعاؽ لمشاىدة أبيو مقتوالً بشناعة ) رماد (  ،ضجر عبد العزيز
القصاب وشكواه مف تذبذب ناس المدينة ) رماد (  ،فصوؿ ابف خمدوف في نظرتو لمعرب ) رماد (  ،التعذيب

في التوقيؼ واجباره عمى االعتراؼ بقتؿ أبيو ) رماد (  ،غياب بائعة القيمر الشابة ) رماد (  ،سماع اعتراؼ
قاتؿ أبيو وموتو ) رماد (  ،مخبَّؿ واهلل مخبَّؿ  //عايؼ دينو ورايح لستاليف ) رماد ( .
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زيد الشييد  :نبذة تعريفية
*عضو اتحاد االدباء والكتاب العراقي.
*عضو اتحاد االدباء العرب.
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