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مقدمة املؤسسة
الزمن الذي حكم فيه البعث هو جزء من أهم أجزاء الزمن يف تارخينا املعاصر...
فهو حيمل بني طياته أوراق الظلم ووثائق األمل واجلور وتقطر من صفحاته قطرات
الدماء اليت سالت بفعل اجملرمني يف حكومة بعث العراق...ذلك املاضي فيه
تضحياتنا...وأصوات األحرار الشهداء الذين دافعوا عن اإلنسانية املعذبة يف
زمن الطغيان البعثي...وأنني الثاكالت لفقد األبناء واألزواج واألشقاء ودموع
األيتام الذين علق آباءهم على اعواد املشانق...وابتسامات األطفال الشهداء
أحياء يف مقابر مجاعية منتشرة على أرض العراق
وبراءهتم حيث دفنوا مع ذويهم ً
...وحسرات اآلباء على فلذات أكبادهم....فكم من أم قتل رضيعها يف حجرها
برصاص الغدر الصدامي ومل يرتكها اجلالدون بل راحوا ميطروهنا بوابل من الرصاص
لتسقط شهيدة فوق براءة الطفولة وجسد رضيعها الندي...وتطلق صرختها يف
مساء احلرية ...وكم من مشهد ال تستطيع الكلمات أن تصل إىل وصفه ...الزنازين
وحبال املوت والقسوة اهلمجية اليت كان ميارسها أزالم النظام ألبعثي،ال ميكن
لصاحب لب أن ينساها ،وهكذاتستمر مؤسسة الشهداء يف هذا اجملهود وهو
من صميم عملها كجهة رمسية راعية حلقوق الشهداء وذويهم وهي اجلهة الرمسية
الوحيدة لذلك وهذا العمل هو نشر سري الشهداء وتراثهم وقصصهم ومعاناة
ذويهم وتوثيق جرائم البعث وحكومته اجلائرة يف تلك الفرتة اليت ال تنسى ألهنا
جزء مهم من تاريخ العراق املعاصر ،لكي يطلع العامل وتطلع األجيال القادمةعلى
هذا اجلزء املهم من التاريخ الذي وقع فيه الظلم على شرحية واسعة من العراقيني
ولكي ال تتكرر املأساة يف املستقبل ونبين عراقاً آمناً يضم اجلميع حتت خيمة
احلرية.
وهذا الكتاب لواحد من ذوي الشهداء ترجم فيه معاناته ومشاهداته يف زمن
البعث ،نصوص سريية بأسلوب مجيل وحتت عنوان (أذكر أين) واملؤسسة كما هو
هنجها يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي لذوي الشهداء تقوم بطباعة هذا اجلهد
لكاتبه الدكتور هارون رشيد.
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متهيــــد
الذكريات كما نفهمها هي اسرتجاع ختيلي للحياة اليت عاشها
املرء يف ماضيه القريب أو البعيد ،تتداعى يف ذهنه صوراً متعاقبة أو
متناثرة تبعاً ملا يعرتي املرء يف حينها من قلق أو هدوء ،وذكريات
األديب مصدر مهم إلبداعه األديب ،وقد يكون املدون منها واحداً
من تآليفه الرائعة ،غري أن ما يلفت االنتباه حقاً أن الشاعر خيتلف
عن غريه من األدباء أو املثقفني يف طريقة عرضه ،إذ يقرتب نصه
كثرياً من توهج الشعر وعوامله ،مع ما يتضمنه هنا وهناك من املقاطع
الشعرية اخلالصة ،هذا ما ملسته يف كتاب (أذكر أين) لرشيد هارون
الذي أكد لنا ما يتميز به الشاعر يف هذا اجملال.
لقد انبثق النص من جتربة حقيقية صادقة تنطوي على معاناة قهر
وإعواز وحزن ،ومواجهة يومية مع رموز النظام وممارساهتم اإلرهابية
ليل هنار .إن النص مع امتيازه الفين وثيقة حقيقية ملا كان يعانيه
شعبنا من إرهاب وتعذيب وقتل بال حدود ،وما كان يعانيه املربون
املثقفون األحرار من إفقار متعمد ،ونفي ،وهتميش ،ومطارده ،و
إعانة ،وحماصرة خانقة.
إن جتربة الشاعر رشيد هارون كتب عليها القدر أن تكون نصاً ثرياً
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مبدعاً يصور لنا بدقة ووضوح كفاح أديب متعفف مثقل بأعباء عائلة
كبرية ،معتمداً ثقته بنفسه وقدراته املتعددة ،متسلحاً بثقافته وموهبته
وصربه الذي ال ميكن الثبات معه إال ببكائه وحيداً مع نفسه ،أو بالغناء
وهو يشد من عزمية جسده الناحل الضعيف ،عرب الطرق الرتابية يف
الريح وحتت الشمس أو املطر مع عدة عمله الثقيلة اليت طاملا هنشتها
الكالب وهو يدافع عن نفسه أمامها لتحوطه بعد ذلك ،النظرات
املتسائلة و زعيق األطفال الساخرين ،ونباح كالب أخرى ،ال يدري يف
أي مكان ستستقبله .لقد قدم رشيد هارون يف نصه هذا صوراً للمآسي
اإلنسانية اليت يعيشها الكثري يف عاملنا هذا عند عتبات قرنه اجلديد.
إن ما رأيته يف النص يدفعين إىل أن اسأل منظري األدب ونقده إىل
أي جنس ينتمي؟ وما عالقته مبا ينفثون علينا من مصطلحات احلداثة
وما بعدها ،عسى أن جييبين أحد بعد قراءته لـ (أذكر أين) !

بقلم الشاعر ناهض الخياط
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المقابر تتكلم
ُ
مسعت ذلك
بأم عيـــــين
أنت اآلن عدت من مقربة مجاعية ،وشاهدت آالفاً من اجلماجم،
ومشمت رائحة أخيك بعد اثين عشر عاماً من اإلخفاء ،اآلن عرفت
ِلَ كنت تكره املدنيني ذوي البزات العسكرية ،اآلن عرفت مل كنت
تتوجس خيفة ممن يقف يف آخر الشارع يتمايل خسة ،لقد كانوا
يسوقون الناس مكتوفني إىل اجملهول
اجلماجم معصوبة بعد اثين عشر عاماً
اليدان مكتوفتان
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لقد كانت حترسنا الذئاب.
أرغمين االضطهاد على عدم قراءة الوجوه اليت حتيط بنا بفطنة وحكمة،
أحقا ما ترى؟ لقد توقفت ساعة يد آخي عند الساعة اخلامسة بتاريخ
اخلامس والعشرين من آذار ،إهنا اخلامسة واخلامسة والعشرون
دوائر من التاريخ
دوائر من احلبال
دوائر من الذئاب
لقد خذلتك عدتك اليوم
فقد عاد من عاد بعظام أخيه
أو بساقه االصطناعية اليت متيزه
أو هبويته اليت كتب هلا النجاة من اإلبادة
وعدت خمذوالً ،ال تدري ما جتيب أمك
أبوك الذي جاوز السبعني ال يسألك عن أخيك
فهو قد أعفاه اهلرم من إمكانية السؤال
هو اآلن ال يفرق بني أبنائه
وينادي احلاضرين باسم الغائب !
أجهزت األيام الثالثة املاضية على دمع أمك ،فهي تنظر حزينة دومنا
بكاء! أتنقل من مججة صغرية إىل أخرى كبرية  ,ومن منظر فائق حلدود
املعقول إىل آخر .دعين احكي لك حادثة لكي اربط بني ما رأيت اليوم
يف املقربة اجلماعية وبني مواقف حدثت يل يف القرى
إذ البد أن أصل األمل باألمل
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والغريب من املواقف بالغريب.
أذكر أين كنت أجوب إحدى قرى الكوفة وكنت أسري مع
الشارع الذي حياذي هنرها ،وكنت أنادى للتعريف مبهنيت ،وليس
غريي وابين والنخيل وبيوت متناثرة ،لقد كان مثة رجل طويل القامة
ممتلئ اجلسم عظيم الرأس واألنف ،واسع الفم ،كان ميأل املساحة
اليت ميشي عليها ويقلقها ،عندما اقرتبت املسافة بيننا ،عرب الشارع
وأمطرنا شتماً وبصاقاً على حنو ال أتوقعه -أنا الذي كنت احرص
على إكمال عديت واحسب لكل ما ميكن أن يطرأ حسابه –
لقد كان ابين خيتفي يب مذهوالً
وكنت ال ادري مب اختفي
وقفت أمامه غري مبتسم وغري باك
لقد كانت عيناه تستعر وتقدح ،بيد أهنا أخذت ترتوض كلما ترطبت
عيناي بالدمع ،وكما فاجأين بانقضاضه علينا ,فاجأين بربودة أعصابه
لقد ثار فجأة وهدأ فجأة
بقيت واقفاً وبقي
كان يرمي بكالمه على عواهنه واذكر مما قال:
ال تصح
ال تبصق يف وجهه
ال حترك الوسطى من أصابعك أمامه
سيقطع لسانك
ويقص شفتيك
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ويبرت إصبعك !
لقد قلت له ال تفعل فلم يسمعين
فمات مات.
أنا مل اخرب أحداً وإياك أن خترب أحداً حىت من أهله
فستموت
فانا حذرتك وإال فأنت رأيت كيف..
يا هللا أعطين فلوسك وسجائرك وساعتك ،ورح ألهلك ..يا هللا..
لقد أخذ الرجل جسمه الكبري برأسه وانفه ومضى دون أن يأخذ
مين شيئاً أذكر أنه حقاً ال يريد أن يأخذ مين شيئاً ،فجمله اليت طلب
هبا املال والسجائر والساعة مل تتضمن نربة أمرية .حني عدنا إىل البيت
قص ابين على أمه وأخوته ما كان  ,وقد أيدته هبزة رأس .ومل أزد .لكنين
بقيت أدور املوقف يف رأسي واقلبه ومل أصل إىل نتيجة حامسة قبل وقويف
على املقربة اجلماعية.
املشهد إجرامي يعج بالبشاعة بعد اثين عشر عاماً فكيف من رآه
يف حينه ،أمل اقل لك كانت حترسنا الذئاب.
أذكر أين كنت أالحظ أعداداً هائلة من الناس ختتفي اختفاء امللح
يف املاء ,وأذكر أن ذويهم يُ ْستَ ْد َعون للتحقيق ،ملاذا اختفى ؟ كيف
اختفى ؟ وكأن من أخفاهم ال يعلم شيئاً عنهم ،يف املقربة اجلماعية
وجدت كثرياً منهم ،يف املقربة اجلماعية ترى ما جيعلك تدور برأسك مييناً
ومشاالً مبهوتاً  :ثالثة رجال
مسر البشرة
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يرتدون عقاالً
مجعوا أخاهم ،ووضعوه يف كيس،
وانتبذوا مكاناً وأخذوا يبكوه
فوقفت أبكي أخي وابكيهم
لقد بكوا بكاء الثكاىل
تذكر أن القرويني أقوياء ال يبكون بسهولة  -لقد انتبهت حمطات
العامل هلذا املشهد
وجاء إليهم مراسلوها يصوروهنم
الكامريات ال تبكي إهنا تبحث عن املشاهد الغريبة اليت مل تلتقطها
من قبل
مثة امرأة عجوز عثرت على ابنها وكانت قد اصطحبت ابنه إىل
املقربة ،اجلدة مل تبك ،لقد كانت صابرة قوية بشكل غريب ،بيد أن
الصغري كان يبكي ويقول جلدته  :لقد قلت يل  :إن أيب مسجون،
ظل يردد هذه اجلملة حىت ابتعد عين ،قميص الصغري هذا فضفاض
وأردانه واسعة ،أظن انه يرتدي قميص أبيه بعد أن أجريت عليه
التعديالت .كانت دموعه تنهمر بشكل غريب ،وكان ميسحها برداء
قميصه،
اجلدة متسكه بشماهلا
وحتمل ابنها يف كيس من النايلون بيمينها
11

مؤسسة الشهداء

هي تتوسط االبن واحلفيد
وتسري كالقائد الظافر
امرأة حتمل كل مواصفات اجلالدة والصرب ،والتحكم بالدمع ،إذا نظرت
إليها ستبدو أهنا حتمل يف هذا الكيس ديناميتاً متضي به إليهم.
كانت إحداهن تصنف العظام
اليت اختلطت بالعظام واجلماجم
اليت اختلطت باجلماجم وتقول  :أنا أمك ..قل أنا هنا ..أال تسمعين..
تردد هذه الكلمات وهي منقطعة متام االنقطاع عما حوهلا.
كان أحد الشيوخ ،وقد شاهدته قبل مخسة أيام  -اليوم الثاين لفتح
املقربة اجلماعية يف احللة -وقد تطوع النتشال اجلثث من حلق احلفارة،
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كان قبل مخسة أيام اقل جلداً ،ويبكي ملا يرى من مناظر ،اليوم ال
يبكي ،يسحب اجلثة من حلق احلفارة ويضمها إىل صدره،
وإمنا يفعل ذلك
ليجعلك ترى هيأة أخيك أو أبيك للمرة األخرية
وهو بعد ذلك ما إن يضع اجلثة على األرض
حىت تفقد متاسكها وتتناهى إىل أجزاء.
عثر على ثالث نساء ،ثالث عباءات ثالثة أكوام من الشعر الطويل،
ثالثة (دشاديش) ملونة أحداهن محراء بوضوح .اخرج من جيب
جثة صغرية ،ممحاة ومرباة وضعها على راحة يده وعرضها متمتماً...
علقت عباءة إحدى النسوة الباحثات بعظم ،سحبت عباءهتا
من العظم ودارت يف املقربة  -إن الدورة قد تأخذ منك ساعة  -لقد
علق العظم نفسه بالعباءة نفسها يف الدورة الثانية ،خلصت عباءهتا
وراحت تفتش ،فعلها العظم للمرة الثالثة.
قالت املرأة ألحدهم :
« اقرايل االسم الذي على هذا الكيس « قال هو فالن ،صاحت
املرأة انه ابين ،لقد كان يتشبث يب فلم انتبه! البد أن ننتبه ليكون
بوسعنا أن منيز بني نباح ونباح وحديث وحديث
وعظم وعظم !
*****
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تصوب
عيون ّ
وعيناك معصوبتان
أخي
يداك مكتوفتان
فماذا صنعت حني دامهك الرصاص ؟
رصاص
وقتلى
وسر دفني
ٌ
أخي
تكلمت املقابر
هل أكف عن البكاء ؟
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عالمات تعجب في الطريق
إلى المدينة
* اإلنسان وحده
حتت وطأة
أصعب الظروف
ميتلك حرية االختيار
أذكر أين فكرت باجلنون وسعيت إليه سعياً ،أرجو أنك فكرت به
مثلي.
لك أن تتصورين جمنوناً أمشي على طول قاميت ؟ أقول ما أشاء مبلء
حرييت وأعرتض على ماال يتفق وقناعيت.
أشتم من يستحق الشتم
وأهزأ مبن يستحق اهلزأ
لك أن تتصورين افين النهار ضحكاً وشتماً وهزءاً.
اجملانني ليسوا أغبياء
ولو كانوا كذلك ملا ُجنُّوا
الن الشارع يل أنا اجملنون
ولك األرصفة واألحياء املظلمة
أنا اضحك مبأل إراديت
15

مؤسسة الشهداء

أطلق صويت ملداه
وأنت ختاف ذلك
أنت إن مل تفكر باجلنون
سأتأمل لك
وأقول  :أنك ال تشبهك
فان ما كان
يدفع إليه ويبعث على التفكري به
البد أن جتد لك وسيلة هتزأ هبا ممن حيسبك مغفالً
وتشتم هبا من حيسب نفسه ال يشتم !!
أذكر أين كنت عندما أذهب إىل مركز املدينة يطلب مين ذوو بزات
عسكرية هوييت
وحيدقون هبا ويب
وال مناص من أن حيدقوا بك ذهاباً وإياباً.
أذكر أن أحدهم كان يدخن بينما صعد إىل السيارة من حيدق يف
الوجوه ويطلب اهلويات
فاهنال عليه شتما وإهانة أمام النسوة
أمل اقل لك ؟
لو كنت جمنوناً كان بوسعك أن تدخل دون أن هتان
على اإلنسان يف املدينة أن ال يرفع رأسه لريى ما جيري
عليه أن ال يشعر من يأخذ الدية على املسري يف الشارع بأنه يراه
وقد كثر اجلباة يف املدن
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ففي الطريق جباة
ويف دار العدالة جباة
ويف دار اجلباية جباة رمسيون وغري رمسيني.
أذكر أين كنت حني أُرزق بوليد جيىب مين
وحني ميرض أو أمرض جيىب منا
حني يطلبك القانون خلدمة العلم جيىب منك
وحني تسرح جيىب لتسرحيك.
وحني هترب جيىب هلروبك
اجلباة يكربونين أحيانا وأحيانا أكربهم
من جنسي حيناً
ومن جنس آخر حينا
عليك أن تدفع ،وإذا كان ذلك يشعرك باخلجل أمام نفسك
فعليك أن تبحث عن وسيط يوصل ما يودون جبايته منك
جباة صغار
جباة كبار بينهما جباة
وأنت إن مل تفكر باجلنون على صعيد األيام القادمة سيكون أملك
ودمعك مضاعفاً.
كان اجلباة أذكياء
وهلم طرقهم اليت حييلون هبا دارك إىل قاعة يرن فيها الصوت
وإذا دفعت إىل اجلباة الرمسيني واستلمت براءة ذمتك
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طالبك جاب آخر بصحة صدورها
فلهويتك ولدفرت خدمتك صحة صدور
ولتسرحيك من اجليش صحة تسريح
ولتخرجك من اجلامعة صحة خترج..و..و..و.
أن جتن ستطالب مرة واحدة بصحة جنون
وسيختصر عليك اجلنون كثريا من العناء
وسيجنبك الكثري من األيدي اليت جتيب
ومن العيون اليت حتدق
أذكر أين كنت أراهم كيف يسخرون الناس جماناً
ويسلبون بعض أشيائهم عنوة ،فإن تعمل سائقاً أخذوا سيارتك سخرة
وإن كنت مزاحاً سخروا مزاحك ليفك عقدهم
وإن كنت تاجراً اخذوا منك مثن الالفتات اليت حتمل شعاراهتم
ومن ..و من ..،ومن ،ومن..
البد أن ختتار الطريق الذي يفضي بك إليك وإن كان اجلنون!! ..
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بداية الرحلة ورؤيا المطاولة
أو
اسقط مخذو ًال
وال خاذ ًال
* أال يستحي
هذا الرجل
حيمل عدة سفرية
وجريدة ؟
أذكر أن العراق اتبع سياسة اقتصادية رأمسالية ابّان احنالل
االحتاد السوفييت وبشكل مفاجئ ،والحظ من عاش فرتة بداية العقد
التسعيين من األلفية الثانية ،إن النظام باع أعداداً هائلة من وسائط
النقل احلكومية ،وأهل احلكومي من القطاعات.
وبعد انتفاضة  1991ألغى النظام دعم املواطن واملؤسسات اليت
تقدم له اخلدمات .وصار لزاماً على املواطن العراقي أن يواجه السوق
الذي يغلي إىل درجة صار فيها راتب املوظف ال يعيل أسرة ألكثر
من يوم واحد ،أما راتب املتقاعد فال يساوي أجرة السيارة اليت توصله
إىل املصرف الستالم راتبه التقاعدي املزعوم .فاجته املوظف – نتيجة
19
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لذلك  -إىل العمل يف القطاع اخلاص بعد الدوام ،وراجت يف السنوات
اليت توسطت العقد التسعيين عملية االمتهان على األرصفة.
أذكر أين عندما حاصرين النظام باجلوع ،عزمت – مضطراً  -على
نسيان صفيت الوظيفية ،ألذعن للواقع ،وأعمل سواء بسواء مع من ترك
تعليمه االبتدائي – كانت املدارس تغض الطرف عن التشديد على
تطبيق ما يسمى بالتعليم اإللزامي -وإذا كان البد لكل شيء من بداية،
فإن رحليت مع األمل والعمل مصلحاً جواالً للطباخات الغازية ،كانت
قرية الصفرة ،إحدى قرى احللة وتقع يف اجلنوب الشرقي منها ،كان
احدهم قد جاء إىل أخي الذي كنت اعمل معه وطلب منه أن يصحبه
إىل هناك إلصالح طباخه ،فرافقته ،وما أن أجنزنا له ما أراد حىت دعانا
جاره للقيام باملهمة نفسها ،عندها قلت  :ملاذا ال أهيئ عدة سفرية
وأجوب القرى؟ – أنا الذي أعرف املصلحة وال حمل يل للعمل  -يف
اليوم التايل كنت يف قرية الصفرة نفسها.
أذكر أين كنت أنادي للتعريف مبهنيت – تصليح الطباخات  -بعيداً
عن البيوت ،كنت أحاول أن أروض صويت ليطاوعين ،ففي حينها بدا
مبحوحاً ،كما لو كنت أقف أمام حمقق أمين .كنت حينها مل أمتكن بعد
من السيطرة على صويت – أنا الذي جييد الطبقات العالية يف الغناء –
ومل أمتكن بعد من معرفة طرق التعامل مع الكالب
والتمييز بني صنوفها
فكان مثة من حيذرين  :إىل أين وأنت بال عصا ؟
كانت البداية شديدة الوطأة على نفسي فهي الغربة واالغرتاب ذاهتما !
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أذكر أين كنت أحل يف الذهاب إىل قرية الصفرة ،ألقنعها بأين
مصلح جوال
واقنع نفسي وصويت
أذكر أين كنت احسب أن قرية الصفرة وحدها من تأيت وسائط
نقلها من املدينة ،حمملة بالثلج وأكياس احلصة التموينية اليت تشغل
تربمك حني تنتظر السيارة
املمر وبعض املقاعد ،وعليك أن ال تظهر َّ
أحداً مل خيرج من داره بعد ،ومل ينته من وضع ( الباميا ) يف األكياس،
عليك أن تنتظر حىت ينتهي من أمره بينما تستمع إىل قصة من أحد
الركاب وهو يعمر سيجارته.
تتجه السيارات من القرى إىل علوة اخلضار ،فليس بوسع الفالح
أن يبيع حمصوله دون أن يتقاضى (املتعهد) حصته ،وإن حصل غري
ذلك فإمنا حيصل خلسةً.
أذكر أن النظام فرض على الفالح متويل ( السايلوات ) بعدد
حمدد من أطنان احلنطة ،حسب مساحة األرض الزراعية اليت حبوزته،
وكان الفالح يعمل ما بوسعه كي يفي باحلصة املقررة ،وإال فعليه أن
يبيع مواشيه أو أوالده ليشرتي ما يسد النقص ،وليس من مناص من
ذلك غري السجن أو الغرامات املالية ،أذكر أين مسعت غري فالح
يقول  :مل َأر القضاء وال مركز احملافظة منذ أشهر خشية أن يقبض
علي ! لقد خذلت القرى ،خاصة يف نسبة ما يصلها من ماء ،كما
َّ
خذل املوظف براتبه.
أذكر أين كنت أقول يف الليل مع نفسي  :إن القرى كثرية وسأظل
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أمشي من قرية ألخرى حىت أصلح ما يعيل ليوم .نعم لقد خذلت ،فال
جيب أن أخذل عيايل ،وان كان الب ّد من ذلك حتت وطأة الظروف
اليت يعرفها كل عراقي ومنهم أسريت ،فال بد من املطاولة ما استطعت
حىت اسقط صريعاً بأبويت ،أسقط ( مغدوراً ) ،ومعذوراً ،لئال أشعر
باإلنكسار أمام نفسي ،وذاك ماال أرضاه يل ،وهلا !!

إذا انفعلت اختفيت
* ال أدري
من كان يهتف يل
إن أسلك هذا الطريق
ودع ذاك
وما هو يقني عندي
كنت أمسع ذلك اهلتاف
إين ُ
أذكر أين حني كنت أعود من القرى أواجه منظراً يومياً عند باب
املدرسة يف آخر الشارع من بييت ،بزات عسكرية يلبسها مدنيون ،ال
ادري ينتظرون َم ْن ،وال ادري مل يفتعلون الفرح على وجوههم حني
يسمعون األغاين اليت يسموهنا وطنية ،لقد كنت أتقزز هلذا ،وأذكر
أين كنت أقول يف نفسي إهنم يسخرون مين ومن هم على شاكليت يف
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احلصول على الرزق !
هؤالء موجودون يف النهار حىت آخر الليل ،موجودون يف األعياد
واملناسبات الدينية ،جبملة واحدة إهنم دائماً عند باب املدرسة ,
وأنت إذا غريت الطريق اليت تفضي بك إىل البيت ،تراهم أمامك من
خالل مكربات الصوت.
كنت ال أفرق بني نباح كالب القرى ومكربات أصواهتم ،واعرتف
أن مثة كالباً تشدين لنباحها إال هم ،وميكنك أن تسمعهم يف بيتك
ويف أية زاوية منه .املناسبات كثرية والصوت جدا عال ،وليس بوسعك
أن تتخلى عن أذنيك أو بيتك.
علي ،فهم يريدونين
أذكر أين كنت أقول  :إن هؤالء يتآمرون ّ
أن اجن ،فعليك أن تشاركهم نصرهم املفرتض ،سواء أوجدت رزقك
يف القرى أم مل جتده ،سواء أكنت حمزوناً مهموماً مفقوراً أم مل تكن
! كنت اشعر أن مثة فرحاً زائداً عن احلاجة ومتايالً يف املشي ال
مسوغ له ،وكنت اسأل يغيضون من مبشيهم ،ويناغون من بألبستهم
امللتصقة يف اجلسد املتمايل ؟
لعلّها مشكليت ،ولعلها مشكلة مسعي ونظري ،ولكن حيق
يل أن أسجل ما اشعر به ،فهو ملن اجلنب أن يتآمر اإلنسان على
نفسه فيزيدها قرفاً ونشازاً وجنوناً .البد أن تشاركهم بؤسهم ،فأنت
إن قلت  :عيايل ،قالوا  :حنن نتعهدهم ،وإن قلت صحيت وهزال
جسمي  :قالوا لعدم إميانك ،وأذكر أهنم تعهدوا أطفالنا بإفقارهم
املدروس ،وتعهدوا صحتنا بوسائلهم النفسية .أذكر أين قلت :
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أحدنا على خطأ !
الكذب والفراغُ من املعىن،
هم إذا حدثوك بدا على حديثهم
ُ
وسوء االبتداء واالنتهاء ،وهم يريدونك أن تسمعهم وإن كنت تعرف
ما سيقولون  :واحدهم عطشان ألن تقف بني يديه ،حيقق معك،
ولك اخليار إما أن تقف غري وقفة بني يديه وبني يدي ( سواه ) من
احملققني ،وإما أن تقف عند باب املدرسة هتدر وقتك وتبيد ذوقك،
ومتسخ كيانك ،واملوقفان سيان يف كليهما أنت اخلاسر .إذن فكر
بالـجنون !!.
أذكر أين وقفت بني يدي غري واحد منهم ،هل وقفت هذا املوقف
؟ لقد كنت استنفر ثقافيت وعوزي ومسعي الن يرد عليهم
كان اجلسم الناحل هذا يستحيل رامجة
يقصفهم مسرتخياً هادئاً
فقد كنت أعرف
أنين إذا انفعلت اختفيت !
كنت أحس باهنزامهم أمامي ،فكانوا ينسقون األكاذيب ليعذروين
وليدعوين مرة أخرى إىل بؤسهم ،وأنت إن ختليت عن ذوقك وحقيقة
ما ترى فيك ويف جارك من فاقة واضطهاد ،وأنت العراقي خبرباته وغناه،
حيس.
ستنساق وتستحيل إىل واحد منهم ال يسمع وال يرى وال ُّ
هم يستحقون اإلدانة وبوسعي أن اشتم ،فأنا مكلوم ،لكنين ال
أحب أن اشتم أحداً فقد قلت هذا ،لكنين أود أن اكتب ما خياجلين،
فقد كانوا يقصدونين يف أمين وصحيت وذوقي ورزقي ،وأنا ال اقصد إال
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الكتابة ،لكنين ال افرتض أهنم يستحون من ...أو يتأملون لكتابيت،
فقد كانوا ال يتأملون يل ولنا جمتمعني ,أنا ال أكتب هلم اليوم ،أكتب
يل و لك وملن ال يشبههم لباساً وذوقاً وفرحاً زائفاً ومتايالً كاذباً !.
أذكر أين كنت اقرأ اهنزامهم أمامي .لقد تأكد يل بأين ندهم
كانوا ينتظرونين آخر أيامهم على مضض ،وحيسبون حتديقي هبم
سخرية ،إين مل امسعهم رداً نابياً ،وهم يلوذون بأسيجة الدور لريتدوا
(دشاديشهم) كيما خيفوا بزاهتم العسكرية .ولقد كنت اسأل ينتظرون
من بلباسهم هذا؟ وأسلحتهم اخلفيفة اليت تزيدهم متايالً وزهواًكاذباً،
ْ
لقد أيقنت متاماً بأهنم كانوا ينتظروين وينتظرون من س ّد عليهم
إمكانية أن خيفوه أو يعذبوه أو يريقون كرامته ! ومبا أن اجلميع التزم
موقف ( املراقب ) ،فقد انسحبوا خمذولني ،أذكر أين قلت يف نفسي
لقد هزمتهم بعديت السفرية هذه ،وها أنا ذا باق أشفق عليهم  ,وهم
يتوشحون بالذل.
املدرسة يف آخر الشارع عادت مدرسة ،مل يبق ما يشوهها سوى
أكياس الرمل اليت كانوا من املفرتض أن حيتموا هبا مين ،لقد قلت هلم
إن احلقيقة ال جيليها العراك واملشي املتمايل ،فلم يصدقوين ،لقد قلت
هلم اتركوين لعديت السفرية ولكتابيت فلم يفعلوا ،غري أين اصطليتهم
بنار ما أذكر من مواقفهم !
إن الطريق الصحيح
يوصلك آمناً مطمئناً إىل باب الدار
وها أنا أكتب حتت مشس النهار وهم خيتبئون يف اجلحور !
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أذكر أين كنت عندما أجوب القرى مصلِّحاً جواالً للطباخات،
أخلع ما ميكن أن يذكرين بصفيت الوظيفية  -بوصفي موظفاً وإنساناً
يتحسس مبا جيري حوله ويتأمل له ،كان علي أن أنسى ذلك
و علي أن ال أنادي للتعريف مبهنيت
حىت ينتهي بائع الغاز من القرع على اسطوانة الغاز بآلته احلديدية
وعلي أن ال أنادي حىت ينتهي الصغري الذي حيمل حافظة املوطا
ّ
من صياحه الذي يستأنس به وينغمه
ليس هذا وحسب
علي أن انتظر حىت تنتهي بعض احلمري من هنيقها
وأنت تدري أهنا إذا هنقت
هنقت مجاعات
علي أن ال أنادي حىت ابتعد عن املولدات اليت نصبت لتسحب بعض
ّ
ما تبقى من املاء يف جوف احلفر املاحلة
وعلي حني أنادي
أن أضع يدي ألدفع صويت باجتاه البيوت
حني جتوب القرى عليك أن تنسى كل شيء إال أملك الذي سببته لك
محاقات الرئيس .
عليك إن مل حتصل على رزقك أن جتلس حتت ظل شجرة أو جدار,
وأن تواصل بعد ذلك حىت جتد ما يعيل ،وما ال يفسد عليك أبوتك
أمام أطفالك ورجولتك أمام زوجك ! وإذا كان مثة أمل أحلقته بك القرى
فعليك أن ترتكه عند آخر خطوة قبل أن تصعد السيارة املكشوفة أو
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السيارة اليت جتمع بني أكياس ( الباميا ) والناس ،عائداً إىل البيت.
أذكر أين كنت أقول  :إن القرى تؤذيك دون أن تدري
وإن من يف املدن يؤذيك بدراية ،والبد أن متيز بني هذا وذاك
عليك أن متيز بني هزل األطفال الذين يرمونك باحلجارة ويرددون ما
تقول حني تنادي ،ويصفقون وهم يتبعونك حىت ميلوا
وبني من حياصرك دون مسوغ
عليك أن تعذر احلمري لنهيقها
وبائعي اسطوانات الغاز لطرقهم
واألطفال ملرحهم وهزهلم
وتسجل لسواهم لصوصيتهم وتقاريرهم السرية
ومتايلهم املتحرش
فأنت كثر ما مسعت من القرى ما يسر
وأكلت من بيوهتا ما طاب
واتيت برزقك منها
أما املدينة
فلطاملا أغاظتك وهزئت منك
وعكرت طريقك الذي يفضي بك إىل البيت
املدينة متمثلة باملدرسة يف آخر الشارع
اليت يطوقها املدنيون ذوو البزات العسكرية
كانت تدفعك إىل الكارثة وسواد الوجه و إىل سخرية و تعليق املارة
إن كنت ال تستطيع أن تطوي القرى منادياً تصلح ما ميكن أن تصلح
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وتتجاوز ما ميكن أن يستجد من لعب ومزاح وسخرية غري مقصودة
فعليك أن تصطف مع من يصطف يف باب املدرسة
وتتمايل كما يتمايلون
وترهب كما يرهبون
وتقض مضجع من نام
كال املوقفني ممكن
عليك أن ختتار املوقف الذي ال جيلب لك اهلزأ وال جيلب لك الذل
والعار أبداً ! فكر بالـ.....
علي
أذكر أين كنت أراهن يف داخلي َّ
وكنت أزداد امتالءً وطوالً كلما شاكسوين
وكلما ازدادت مكربات الصوت هراء
وأذكر أين قلت يف نفسي
إنين اعرفين جيداً
فيجب أن ال اخذلين
فليس يل إال أنا
وكنت عندما أعود من القرى أقص على أسريت أو يقص عليها ابين
الذي يرافقين ما نتعرض له من سب أورمي باحلجارة لغرض اللهو ،كانوا
يتأملون يب وينهوين عن الذهاب مرة أخرى .غري إين كنت اعذرهم فهم
ال يعرفون ،ما اعرف ،وال يعانون من املدن واملدارس اليت استحالت
إىل ثكنات عسكرية ما أعاين ،أذكر أين كنت عندما أقرأ ما أكتب
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الساعة يسمعونين ،بإصغاء هبي وهلفة رائعة وكأهنم صاروا مثلي
يكرهون أصحاب البزات العسكرية ،ويعشقون القرى وهلوها الربيء
! وحلظات التفكري باجلنون!
إن القرى طيبة ومجيلة
أنا اآلن اذكر هلو أطفاهلا الربيء ليس إال
واملدارس مجيلة
وال أحب أن أراها معقالً للمكر واالضطهاد
وأنت معي حتب أن ترى املدارس مدارساً
واألطفال فيها أطفاالً ،ال ميسهم ما قد ميسهم من سوء املنظر ونشاز
الصوت وتفاهة التمايل.

أخذوهم ...أخذوه !
* من يقطع لسانه
قد يستطيع يف النهاية
من اإلشارة إىل اخلطأ
مل انتبه إىل أن أحداً من أقاريب قد حتدث يف السياسة ،مع أنين
أثق بفطنيت ،فأتذكر أحداثاً من طفوليت يعجب أهلي حني اذكرها
هلم ،كنت أظن أن األمور متشي هكذا دون رئيس أو مرؤوس ،ويبدو
يل اآلن أنين كنت ال أميز بني مدير ومعاون ومعلم ،مع أنين امسي
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هذا معلماً وذاك مديراً !
أذكر أن قريباً لنا زارنا ذات مساء عام  1972وأخذ يتحدث مع
عمي وأيب عما يسمى نفطاً وعن ما يسمى حقاً لكل فرد عراقي يف
هذا النفط ،عجبت حينها ،وسخر أيب وعجب ،فيما خاض عمي
 املعلم  -مع قريبه حديثاً طويالً ،انتبهت إىل عدم رضاه عن شيءما ،مل استطع تشخيصه وقتذاك وأستطيع الربط اآلن بني خوضه يف
السياسة وعدم رضاه ذاك وبني حتويله موظفاً ،بعد أن اعتقل ،وعاد بعد
أشهر ليباشر يف وظيفته اجلديدة ،حني سأله جدي قال  :أنا ال أحب
السياسة وألنين ال أريد أن انتظم يف ( أي حزب ) حصل يل ما حصل
! إن أكثر املواقف اليت أتذكر هي مما وقعت ألشخاص أثَّروا يب.
أذكر أين كنت احد طالب الثالث املتوسط ،وكان قد شاع جو من
االستعداد أو الرهبة الن مفتشاً قد حضر إىل املدرسة ،كنت اجلس يف
الصف الوسط ويف املقدمة منه ،دخل الطلبة إىل صفوفهم ،تبعنا املدرس
إىل الصف ،وكان يهتم اهتماماً خاصاً بدرس النصوص األدبية ،وله
عالقة متميزة مبن حيفظ الشعر وجييد أداءه قراءة ،كتب املدرس على
السبورة التمارين اليت ينوي إكماهلا ،دخل املفتش الصف مبرافقة املدير،
انسحب املدير ،ووقف املفتش أمام السبورة بعد انتهاء املدرس من
الرتحاب بالزائر وتعريفنا به ،جلس املدرس يف الصف الوسط وعلى آخر
مقعد منه وألول مرة انتبه إىل إمكانية أن يقوم احد بإلقاء الدرس أوحل
التمارين غري مدرسنا نفسه لقد كان حيدث أن يستبدل املدرس مبدرس
آخر من املدرسة نفسها أومن املدارس األخرى ،إما أن يكون موجوداً
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يف الصف ويقوم آخر مبهمته فهذا ما الحظته للمرة األوىل .فقد كان
الزائر يسمع ،مث خيرج ويدخل مع املعلم أو املدرس إىل اإلدارة ،والذي
كنت أعرفه أهنما يذهبان إىل هناك ليشربا الشاي ليس إال !
كتب املفتش مجلة على السبورة وطلب منا إعراهبا ،فأعرب أحدنا،
سأل املفتش طالباً آخر بعد أن قال ( خطأ ) ،شعرت إن مدرسنا
اضطرب يف مكانه ،فانا مهتم بأمر جلوسه هكذا .عندما هم املفتش
باحلصول على إجابة من طالب آخر ،اعرتض مدرسنا بلطف ولياقة،
وأخذ يداري املفتش ،ويوحي له بان الطالب على صواب يف آن معاً.
هتكم املفتش من الطالب ،وأصر على رأيه بتخطيئه الطالب  ,قال
املدرس  :عفواً أستاذ هبذه الطريقة سنحبط الطالب نفسياً ،فتهكم
املفتش من املدرس نفسه ،فما كان من املدرس إال أن قال للمفتش:
خذ حقيبتك واخرج
وقال مجلةً طريفة تبعث على الضحك
ومل نضحك يف حينها.
خرج املفتش من الصف متذمراً فيما ساد املدرسة جو من
السكون والتشنج ،استقبل املدير املفتش وادخله اإلدارة مستفهماً
ومعتذراً فيما استمر مدرسنا يف حل التمارين ،بعد أن قال  :لقد
أردت أن أجنبه احلرج فسعى ألن يوقعين فيه.
اجتمع مدرسو اللغة العربية يف اإلدارة معهم املفتش واملدير
وأمجعوا على صحة ما ذهب إليه املدرس ،وال ادري ما الذي آلت
إليه خماطبات املفتش إىل مديرية الرتبية .فقد تبني إن املفتش كان
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رفيقاً حزبياً ،من ذلك اليوم وأنا أتوجس ممن يأيت مفتشاً...
يف املرحلة نفسها كان أستاذٌ يل يدعى ( قاسم حممد محزة ) يدرسنا
اإلسالمية يف آخر العام الدراسي سداً للشاغر .وإذا كان مدرسنا -
صاحب املوقف مع املفتش -طويالً فارع القامة ،كبري الساعد وقويه،
له صوت جهوري ،حترتمه الطالب مهابة وخشية يف آن ،فان أستاذ
( قاسم ) رشيق اجلسم ،ال بالطويل وال بالقصري ،مجيل الصوت ،حليق
اللحية والشارب ،مجيل األسنان ،له لثغة أتذكرها وامسعها وال استطيع
تشخيصها اآلن ،يستعني بعوينات طبية أثناء القراءة ،إطارها حديدي
رفيع ،كان ال يهتم بضبط الصف وال يوحي لنا بأننا حنتاج إىل ضبط
مع أن كثرياً من املدرسني شكونا إىل اإلدارة ،فهو يدير الصف دون أن
ينبه هذا أو يضرب على السبورة ،إمنا يكتفي بالشرح ناظراً ملن حياول
أن يلهي نفسه.
درسين
أذكر أين كنت أفاجأ يف السنني التالية لتلك املرحلة بتحويل من َّ
موظفاً يف هذه الدائرة أو تلك ،ولكن ما أثار التساؤل يف نفسي اختفاء
أستاذ (قاسم) مرة واحدة ،وكنت عندما أستفهم من أصدقائي يقولون:
شيوعي !!
أخذوه ألنه
ٌّ
إيل بنقلهم أو اختفائهم ليستبدلوا
أذكر أين كنت أفقد َّ
أحب املدرسني ّ
مبن ينقطع ويتغيب عن الدوام ،أذكر أهنم كانوا ينقطعون ألسباب
تفتيشية !
ومما يلفت االنتباه أن اإلدارة كانت تسوغ انقطاعهم ،وتعده جزء من
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واجبهم .لقد صرت ال أميز بني مدرس ومدير وحسب ،بل صرت
أميز بني مدرس ومدرس ،وأذكر أن أحد املستخدمني يف املدرسة
كان يتمتع بسلطة ما ،مل افقه طبيعتها آنذاك !!
أستطيع اآلن أن أربط بني عدم رغبة عمي يف االنتماء ،وحتويله إىل
وظيفة أخرى غري التدريس ،وبني حماولة املفتش النيل من مدرسنا
وحرص اإلدارة على االعتذار من املفتش ،وقد تأكدنا من خطأ
رأيه يف اإلعراب ،فإننا كنا نسأل الرائح والغادي لنطمئن إىل علمية
مدرسنا ،فإنه كان من الغريب أن خيطأ معلم أو مدرس ،وقد اخطأ
من جاء مقيماً مصححاً مفتشاً !
لقد بدأت رائحة املناصب احلزبية تزكم األنوف ،والتباهي هبا يفضح
التسطح يف الرؤية والرؤيا ،وقد كانت البداية – بالنسبة يل -حادثة
املفتش.
إن سلوك (املنظمني) سرياً يكذب زعم سواهم ،فهم يعطونك
من األشياء ما حتسه من الداخل ،هم حيرصون على أن يشعروك
بإنسانيتك ومصادر قوتك ،وهم إن يرتكوك يرتكوك مبتسماً.
اذكر جاري د ( .صالح عبد الوهاب ) وأخويه ( حامداً ) و
(حيدراً ) ،أذكر أين كنت أحب السالم عليهم وهم حيبون ذلك
لكنهم ال يلتقون معي يف هواية كرة القدم ،إذ كانوا أكثر مين انصرافاً
إىل الدراسة ،وأكثر مين حضوراً يف البيت ،فانا بني العمل واللعب
والدراسة ،هؤالء يشبهون أستاذ قاسم رقة وبياض وجهه وطريقة
ِ
اختفاءه ،لقد قيل « أخذوهم ألهنم متدينون ،وال يعلم أحد لَ
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اخذوا جاري ( محيد جلوب ) ،فإنين حىت الساعة ال أظنه منظماً يف
السر يف حزب ما ،هو عامل حكومي يلبس ملبس أيب – ( دشداشة )
و( سرتة ) و ( يشماغا ) و ( عقاال ) .لقد قيل بأنه نصب ( مقاومة )
لألشخاص على بيته وقاوم اجليش يف إذار ،1991ومل َأر ذلك بنفسي
ومل يؤكد أحد هذا األمر ،كان ابنه الوحيد ( عباس ) يقول  :يا ليت
! كنا سنفرح لو أن أيب فعل ذلك وكنا سنفك احلزن عليه «.
إن ظاهرة اختفاء الناس تفاقمت حىت بلغت غايتها عام 1991
وإن كنت ممن وقف على املقابر اجلماعية املنتشرة يف العراق .ستقدر
هول املصيبة وكارثيتها ،أن التشييع اجلماعي ساد هذه األيام ،فالبيوت
فقدت من أبنائها ونسائها وأطفاهلا فراداً ومجاعات ،بيوت العراق هذه
األيام يف حركة دائمة كل يعزي اآلخر.
لك اآلن أن حتيي من غاب أخاً ومعلماً وصديقاً وجاراً
تتحدث إليه باكياً بامساً
كان ميكن أن تكون أنت هناك يف حضرة الغياب
وهو هنا يتأملك ! وحيييك
فقد كان جلنا إما مشروع موت مجاعي  ,أو مشروع اختفاء.
وإذا كنت قد تعلمت أن متيز بني نباح ونباح ،فذلك ألنك تسمع
نباحاً وتقرأ من ينبح ،فكيف لك أن تتقي خمرباً سرياً وأنت مل تسمعه
ومل تره وهو يسمعك ويبصرك ويقرأ نواياك ،البد أن الناس ومنهم أقاريب
كانوا يتحدثون يف ( السياسة ) خلسة ،لقد كانوا أكثر مين حتسباً
وحيطة ،لقد كان اجنازهم جد عظيم ،فما زال يف الشوارع أناس على
الرغم من املقابر اجلماعية املهولة اليت رأيت .لقد كان اجناز من ظل حياً
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كبرياً ،فكثري من مل يقطع لسانه أو يده أو أذنه.
أنت إن ربطت النتائج باملسببات ستفكر باجلنون ،أو تقتصد إىل
حد كبري يف كالمك ،أو تسعى ألن تطري على ،...وتبتسم يل،...
وتصدق مبن هب ودب ،وذلك اتقاءً للموت أو االخفاء ،وبعض
الشر أسخف من بعض !

قراءة في القرى
* التجارب القاسية
قد تكون مدعاة
للتفكر
تعلمت أن ال اشتم احداً
ألنين ال أحب العراك
وال أحبذه وسيلة بني الناس وبني الدول
ولطموحي يف أن ال أضع نفسي يف موقف املطلوب.
أن العراك سلب مين أردية أطفايل
وزجاج نوافذ بييت وأثاثه
َّم
ان العراك يت َ
ورم َل
َّ
و َّ
أذل
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أجاع !
و َ
أذكر أين كنت أجوب القرى النائية أدفع ضرائب العراك – أصلح
ما عطب من أثاث بيوهتا ،أمحل على كتفي عدة اإلصالح السفرية،
وقد عرفت أن للقرى أسرارها ،والبد ملن ميتهن مهنيت أن يعرفها
عليه أن مييز بني نباح ونباح
ومثر ومثر
عليه أن يتوقع عدد البيوت اليت تفضي إليها هذه الطريق
وعليه أن ينتخب معايري خاصة توفر له الوقت واجلهد
فهو قد يرمي عصاه يف قرية تريب اجلواميس
هتر وال تغدر
ألن كالهبم ال ُّ
وال يرميها يف سواها فهناك كالب تفاجئك دون نباح
فتسلبك أمنك
أو جزءاً من حلمك
أو جزءاً من ردائك
عليك أن تستقرئ وجترب لتخلص إىل معايري ال ختذل
عليك أن تقرأ النباح كيفية يف وقت ال هتمل فيه حركات الفم
وتقلبات الرأس وقدحات العيون
ومعها هيأة الكلب بوصفه وحدة واحدة
فقراءة اجلزء قد تضر بك
وال متكنك من أن متيز بني نباح ونباح
وستكون معرضاً للعض يف أي يوم
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ويف أية قرية
وعلى ِّ
سن أجنب الكالب.
أذكر أين تعاملت مع القرية التعامل نفسه فقد كنت انظر
جف ماؤها وهزلت
اشي ,فال أقصد قرية َّ
اقي مو َ
إليها نباحاً وسو َ
ماشيتها ،وأن هذه القراءة للقرى  ,جنبتين ساعات من املشي حتت
حر الظهرية ،ففي قرية كبرية قد ال جتد رزقاً لك بينما جتد ذلك يف
بيت كثر ماؤه ومأل املساحات مثره ،كان البد يل من أن أقرأ القرى
من الداخل وأذكر أين كنت أمخن ما ميكن أن أعود به من رزق أو
نباح.
كانت بيوت القرى تسورها أسيجة وكنت عندما أنادي ألعرف
الناس مبهنيت ال يسمعونين ،فيبعثون بيد احد صغارهم بعملة ظناً منهم
بأن املنادي ُم َك ٍّد  ,وأذكر أين أقمت أكثر من عالقة صداقة محيمة
مع غري أسرة هناك عندما أصلحت ما أصلحت وعندما خاضوا يب
معرفة وخضت هبم ،كنت أزورهم بني احلني واحلني اطمئناناً على ما
أصلحت ،فزادهم ذلك اطمئناناً وقوة عالقة يب.
أذكر أين كنت أقص على احد أصدقائي األدباء ذلك فكان
يقول سرتفضها – العملة  -مرة مرتني ،وستقبلها الحقاً ،لكنين حىت
الساعة مل افعلها ،على أن القرى النائية نفسها علمتين أن ال أراهن
إال على ما بوسعي حقاً حتقيقه ،وها أنا اكتب وعيين على عديت
السفرية.
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نفس الحكومة طويل
نعت
* هو ٌ
يصح على اإلنسان
ال ُّ
قطعاً !

أذكر أين كنت امسع مثالً من عامة الناس وبسائطهم يقول
«نفس احلكومة طويل» .وقد صدق هذا املثل مرة وكذب أخرى
سأذكر مىت كان يصدق ومىت يكذب.
إذا وشى بك خمرب سري يف أمر خيص صدام ،كأن تكون
شتمته أوتذمرت منه ،الن حروبه أتت على إخوانك وأزواج أخواتك،
ستواجه بنفس سريع حارق خارق ،وسيأخذونك على أمجل وجه
للسرعة ،وسيبدأ النفس الطويل بالظهور ،فحني يسأل عنك ذووك
ستماطل احلكومة ،تعال بعد أسبوع وجنيبك ..وتعال بعد شهر…
وبعد سنة ،إىل ان تنسى أمك صورتك ومالمح وجهك .وأنت تسأل
وحنن جنيب !؟
نفس احلكومة يطول حني تقع يف األسر ،فهي ال تسأل عنك،
لكنك إذا شتمت صدام يف أسرك لتخليه عنك ،ست ّفعل احلكومة
من نفسها القصري وتبعث لك من يقتص منك هناك .فلك األسر
أو املوت و « أيا جارتا لو تشعرين حبايل «.
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احلكومة تتخلى عن نفسها الطويل إذا كانت هبا حاجة إليك،
أال تتذكر معي أهنا سارعت إىل تبادل األسرى مع إيران حني
دخلت الكويت ،مث ألقت بأكثرهم يف مقابر مجاعية ،اختصاراً
لألمر حني اقتضى وضع احلكومة األمين ذلك ؟!!
احلكومة تريد لك أن متوت سريعاً ،فماذا تصنع لك وقد جنوت
من املوت ،ووقعت يف األسر ،إذن فمت هناك رويداً رويدا ! مها
نفسان ،واحلكومة ختتار ما يفضي بك إىل املوت سريعا.
ال تعجب لنفس احلكومة الطويل ،إذا دعتك لالحتياط
وبقيت احتياطاً لثمان سنوات ،وال تعجب إذا مل تتمتع بإجازة
دورية على مدى ثالثة أشهر ال ترى أخاً فهو إن متتع بإجازة كنت
قد التحقت ،وال ترى زوجة ،أذكر أن احلكومة  -واحلق يقال -
كانت تضع الكافور يف موضعه الذي تنسى معه انك ذكر !
احلكومة تضعك يف الكويت غاية يف السرعة وتنسحب سريعاً
لترتكك ترجع مشياً على األقدام.
أذكر أهنم باعوا بزاهتم العسكرية وأسلحتهم بـ ( دشداشة )
عام  1991وفعلوها مرة أخرى عام  .2003ويبدو أهنم هذه املرة
اضطروا إىل اللجوء إىل اعتماد نفسهم الطويل ،فكان اختفاؤهم
دون ظهور.
عشرون عاماً وأنت يف األسر حتت وطأة نفس احلكومة الطويل
مث إذا عدت وكتبت لك النجاة من مشروع موت مجاعي ،وجدت
مدينتك خربة ،ودارك  -إن كنت متلك داراً – آيالً للسقوط
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وزوجتك عجوزاً
ومن مات مات
ومن أُعيق أُعيق ،ومن اختفى اختفى
ومن ُج َّن ُج َّن
وما كان وطناً صار سجناً ،يعج باملخربين السريني وذوي البزات
العسكرية.

لصوت ديك واحد
ال تطلع الشمس
* أليس كذلك؟

إن اتباع نظام العراق لسياسة ما ،تأتى مستعجلة يف الوقت نفسه
ال ميكن الرتاجع عنها إن ثبت فشلها ،وعندما مت تأهيل احلكومي
من القطاعات ،صفع املوظف واملواطن املتعفف ،مبا يسمى باالكتفاء
الذايت ،فمن يقصد املستشفى ليطلب الشفاء سيمرض مرضاً عضاالً
فهو سيوقن بان النظام خذله ووضعه وجهاً لوجه ووحيداً أمام املرض،
وقد وضح هذا األمر بعد انتفاضة عام  .1991فيما خيص السياسة
التعليمية مثال  :أذكر أين كنت أحد طالب السادس اإلعدادي عام
 1983وكنت قد خترجت منه مبعدل  %71وكانت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي قد أطبقت اخلناق على املتخرجني وقد قضت بأن
خيدم املتخرج يف اجليش مث خيتار إن بقي حياً ،الكلية اليت يريد بعد
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التسريح بدون شرط املعدل باستثناء ذوي املعدالت العالية ،وكنت
ممن ال يطيق االلتزامات العسكرية ،وختلصاً من ذلك ،بدالً من
انتظار كلية القانون إىل ما بعد التسريح ،رضيت مبعهد املعلمني لعل
احلرب تضع أوزارها و:
فاحتَلِْبها
ت نياقُ َ
إذا َد َّر ْ
ك ْ
الفصيل لِ َم ْن يَؤول
فال تدري
ُ
عاد من عاد من اجليش يف عام  ،1991واختيار الكلية اليت
يريد سواء أأهله مستواه العلمي أم ال ؟ فصار ذو املعدل الواطئ
ِ
ومعاوناً طبياً ،واستمر املسري هبذا االجتاه ،فصار
حمامياً ومهندساً
الشرطي ضابطاً يف الشرطة مبكرمة والعريف ضابطاً يف اجليش ،وقارئ
املقاييس مدير دائرة وهلم جراً .واستمر اخلراب بالتناسل ،وان هتتف
عاليا تكمل تعليمك العايل دون مشقة ،وتناسل األميّون ،وطغت
البزات العسكرية يف احلرم اجلامعي (وتعددت البلوى على واحد فرد)
وتفاقم الغش والسوء يف الرتبية ،واملزاجية والتخبط يف اإلدارة ،والتدين
يف املستوى العلمي:
أذكر أين خترجت خمتصاً بتدريس العربية ،ويل اهتمامات أدبية،
فأسند يل مدير مدرسيت تدريس الصف األول االبتدائي ،ومل أمتكن
من إقناعه بإمكانية تدريس للصف اخلامس أو السادس ،وأنت ال
تعجب – حتت وطأة اخلراب -إن وجدت معلماً حيرم الغناء ،يدرس
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النشيد -أو معلمة كبرية السن تدرس الرياضة ،ومن تساقطت أسنانه
يدرس اللغة اإلنكليزية .كان من بني تعليمات وزارة الرتبية أن حيول املدير
معلماً إن مل حيقق نسبة جناح عالية يف االمتحان الوزاري ،والتفافاً على
تلك التعليمات واحتفاظاً باملناصب اإلدارية ،ومعاجلة اخلطأ باخلطأ،
كانت اإلدارات (تتعاون) فيما بينها إلجناح اجلميع وبنسبة .%100
فال تفاجئ أنت مدرس الصف األول املتوسط بطلبة ال جييدون القراءة
والكتابة ،فللنسبة احكام.
أذكر أين فكرت يف فك الطوق الذي خينقين وعزمت على إكمال
دراسيت األولية ،تركت نسبة النجاح خلفي ال تعرف اهلبوط %100
كما االستفتاءات وأصحاب البزات العسكرية ببزاهتم وذوي املناصب
اإلدارية مبناصبهم..
أذكر أين قلت يف نفسي سأتعرف على جمتمع آخر ولعلي سأحاور
وأحاور ،أمسع وأمسع ،كان ما يسمى االحتاد الوطين يقيم مؤمتراً علمياً
سنوياً ،وحني تقدم البحوث وتناقش ،يفوز من يفوز ،ويعلن امسه يف
لوحة الفائزين ويهنأ من لدن بعض أساتذته وزمالئه ،مث يفاجأ بعد مدة
بتغيري النتائج ويرشح للمؤمتر القطري من مل يكن فائزا من البحوث:
وأنت إن شاركت يف مسابقة القصة أو الشعر يفوز نتاجك ،فال تعجب
إن بلغت بأنك ال حيق لك قراءة مادتك الفائزة ،يقرأ من يسبقك
بالتسلسل ،ومن يأيت بعدك ،عليك أن تكون حليما ،وتعرف ما يريدون
فليس بوسعك أن تقرأ قصيدة عن ( سوق احلطابات ) هذه السوق
الذي تبيع فيه النسوة آنية البيت نزوال عند مقتضيات وصفة طبية،
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وليس بوسعك أن تقرأ قصيدة عن ( الديك ) :
يصيح وحيداً
صوته ميضي كاملوج
ال يدري إىل أين
أصوات أقفال ألبواب بعيدة
وقطط متوءُ
تكرر السكون
ساكناً كان الليل
ميشي :
متشي السماء
يقف :
تقف
يصيح :
تصغي اجلدران والشوارع
يصغي :
تصغي
بني الصيحة والصيحة يصغي
كمن ينتظر جوابا من احد
وحيدا
وحيداً يصيح
ولصوت ديك واحد ال تطلع
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الشمس!
لقد كان من الغريب أن جتعل ذاتك تتحدث ،فعلى الشاعر أن يفين
عمره تعبوياً مغلقاً ،وال يسمع من ال حيب إال النباح  ,صياح الديكة.
أهنيت دراسيت األولية ،وعدت إىل مدرسيت نفسها وإىل الصف الذي
كنت أدرسه – األول االبتدائي– وإىل مدير املدرسة نفسه ،وقد وجدت
األمور تزداد قرفاً واملستوى العلمي يزداد تدنياً ،واملدراء يزدادون إثارة
ومشاكسة للمعلم.
أذكر أن مدير املدرسة أمر احد التالميذ بغلق باب املدرسة بوجه معلمه،
ألنه جاء املدرسة قبل ربع ساعة من بداية الدوام ,وكان عليه حسب
رأي املدير ان يأيت قبل ذلك لضرورات أمنية ،امسك املعلم بتالبيب
املدير لسلوكه ( الرفاقي ) وأمسك املدير بتالبيب املعلم اشتكى املعلم
مدير املدرسة إىل املدير العام ،فما كان من املدير العام إال أن استنكر
تصرف املدير ،وكتب يؤنبه ( ما كان لك أن تطرد املعلم الفالين من
املدرسة) شدد معي على لفظة ( تطرد ) امل أقل لك  :إن أصحاب
البزات العسكرية ذوي اجلذور (التفتيشية) يعرفون كيف يتحدثون،
وكيف يتوخون الدقة يف خماطباهتم ؟
انتهى التحقيق بنقل املعلم إىل مدرسة متوسطة وظل مدير املدرسة.
مديراً
و ( :غريبة الروح…غريبة الروح )
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العدة السفرية
و مزاح القرى النائية
* ماذا حتسبين سأفعل ؟
أذكر أين كنت احرص على إكمال أدوات عديت السفرية ،ففي
القرى النائية عندما أصلح طباخاً ،يكون لزاماً علي أن افككه إىل
أجزائه ،مث أعيده صامولة صامولة ،وجزءاً جزءاً ،وعتلة عتلة ،علي
أن أكون عارفاً بأسراره ،وإال سأقع يف حرج كبري ،لك أن تتصورين
حماطاً بعشرات الصبية والرجال والنساء ،ينظرونين بتأمل ،وإذا كنت
قد تعلمت من النقد األديب أن استعمل املصطلح يف موضعه الدقيق،
فعلي أيضا أن ال أنسى وضع (الربغي) يف مكانه وأية حماولة للتجريب
َّ
جتلب الشك ملهاريت ،وأي شعور بافتقاري لعتلة واحدة من عتالت
عديت السفرية ،سوف تعرضين ملزاح
هل تعرضت ملزاح يف قرية نائية ؟
إن املزاح خيشن كلما ابتعدت القرى عن املدن
وكلما قلت وسائط نقلها وطغت طرقها الرتابية !
أذكر أين تعلمت من النقد حسن التأين يف الوصول إىل الفكرة
األساس واهلدف ،واشهد أين أفدت من هذا يف القرى ،فمهميت ال
تتبدى يف إصالح ما هو معطوب وحسب ،إمنا تتعدى ذلك إىل
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أرد على أسئلتهم
إمتاع اجلُالس والرد على بعض أسئلتهم وكنت عندما ُّ
أمازحهم  :إن اجري على قدر التصليح ،وانتم تريدوين أن أصلح
واعلم .إن اكتمال العدة يقيك السؤال مهما كان بسيطاً.
واكتمال العدة يتعدى العتالت فأنت يف قرية ،عليك أن تتحدث
بأحب أهازجيها وأمثاهلا
حبديثها بساطة وتوخياً للعمق ،وعليك أن تلم
ّ
الشعبية ،لقد تعلمت من النقد ان اجلمهور ال يصفق للمبدع دائما،
إمنا يصفق ملا يتذوقه وحيفظه ،والبد لك وأنت تعمل يف قرية الصفرة،
أو (سوق دوهان) أن حتفظ أهزوجة شيخ دوهان نفسه اليت قاهلا قبل
نصف قرن :
كوه وحيل
( يعلوان الرياسة تريد ّ
ومهرتك هتنجل ما تسبك اخليل )
إن النقد علمين أن احرص على إكمال أدوات عديت وأحرص على
مهنيت اتقاناً ،حرصي على ابين الذي يرافقين من الكالب الغدارة وحر
الظهرية ،وأي مهادنة يف تصليح طباخ ما ،سيشيع خربها إىل باقي
القرى ،فالقرى متشابكة العالقات .وأذكر أين كنت عندما أدخل قرية
أواجه فيها شخصاً زائراً كنت قد أصلحت له ما أصلحت ،فيستحيل
مصدر ثناء فيختصر يل كثرياً من التفاصيل ،اليت جتعل اآلخر يطمئن
يل ،واليت ال بد يل من دونه ،انه ابدأ هبا من السطر األول .إن إكمال
عدة العمل قد تتعدى العتالت واملعرفة بأسرار ما تصلح واالهتمام مبا
حتفظ القرى ،إىل انك جيب أن تلبس ما يلبسون ،وجيب أن ال تدخل
البيوت مبفردك .وكان رفيقي إىل تلك القرى ابين :
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أبيت
نأت املدينة
فمن للغريبني يف القرية النائية وحر الظهرية
ألقيت عصاي
ُ
النباح
فقد نام على العتبات ُ
جيب أن جتيد السباحة فثمة معابر من جذوع النخل ،والبد
من إجادة السباحة استكماالً للعدة وحتسباً للطوارئ.
أذكر أين كنت أضع يف حسباين املسري لكيلومرتات عديدة،
فعليك بعد العودة أن تعرف كيف تستلقي استعداداً ليوم آخر من
املشي :
يف الليل
تسرتيح الشوارع من هوس األقدام
ومتتد مع السكون
الليل دخان
وأعقاب سجائر
ووسادة حتت القدمني
وقرية من طني ونباح
نلوح للنهر ونبتسم
حني ينعطف الطريق الرتايب صوب املدينة.
أذكر أين كنت عندما أعود من القرى وأدخل الدار ،أجلس
دومنا كالم أتروي وحدي ،أتأملين ،وكان إذا ما ضاق يب البيت،
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قصدت صديقاً يل ،كنت تعودت زيارته وتعود زياريت ،كنت أقص عليه
ما جيري علي ،كان خيفف علي وطأة االختناق يف املدرسة واجلامعة
والوسط الثقايف ،وكان يرتدد على بيته غري واحد جلهم أقرباء له ،وكلهم
كان إما أديباً وإما مثقفاً ،سوى هذا البيت وسوى من يؤم حديقته
من الناس ،كنت اشعر باالغرتاب ،لقد قضيت يف ذلك البيت أطول
ساعات الليايل وأغناها حواراً ثقافياً وسياسياً واجتماعياً ،وأمجل ما كان
مما أذكر أهنم خيوضون معك مبا ختوض مبعرفة شعراً أومهاً أو غناءً ،هم
حيفظون ما أحفظ و يغنون ما أغين ،أذواق اجلميع متشاهبة إىل حد
كبري وكذا رؤاهم ! كان البيت مبا فيه مرآة يل ومل أذكر أننا التقينا هناراً
! غري أين كنت التقي أستاذاً يل هناراً يف بيته ،كان يشبه هؤالء يف كل
شيء إال اللقاءات الليلية أو أن يسمعك صوته مدندناً.

شوارعي وقراي
يعرف نفسه
كل ُ
* ٌ

ال تعجب إن وضعت أمامك نفسي مبا تضمر وتبوح ،بفقرها
وعوزها وما عانت منه ،وأرجو أن ال يرد يف خلدك ،أن هذه الذات،
وهذا الكيان بوزنه املقتضب قد خذلين ،أو أنين عانيت منه أو عاىن
مين ،إنين أودين ،وأزعم أن هذا الكيان يودين أيضاً ،فلو كنا غري
منسجمني ما كان يل أن أحتدث عنه ،وما كان له أن ميدين مبا أنا
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بائح اآلن ،هو يعرفين جيداً وأعرفه ،ال أكتمك السر كانت نفسي
وكان كياين كل ينوء بصاحبه أحياناً ،غري أهنما كانا يتلذذان بذلك
ويتمتعان ويزدادان إلفة وصحبة !
أنا افرتض أنك من الذكاء إىل درجة تستطيع فيها قراءيت ،إذ البد
انك كنت ترى ما أرى وتسمع ما أمسع ،وتستطيع الربط والوصول
إىل ما تريد ،لكنين اختصر لك ،فأحدثك عمن اعرف – عين  -وما
دمت أعرف نفسي البد انك ستقول يف نفسك انه يعرفين أو على
األقل ستضع ذلك يف حسبانك !
أنا أودك كما أود نفسي واعتد بك كما اعتد هبا ،وال أذكر أين بيّت
النية ألجلدك أو أجلدها.
إنين عندما أحتدث عن فاقة وجوع واضطهاد ،فإمنا ألذكرك مبن آل
بنا إىل هذا املآل! وعندما أحتدث عن ضآلة جسم فإمنا لتزدري من
جعل أجسامنا تضأل ،فإننا املفقرون تناسلنا يف العقود املنصرمة
الثالثة ،وإننا ذوي اجلسوم الضئيلة تفاقمنا عددا !
أن الفقر ال يذيب اللحم،
االضطهاد من يفعل ذلك.
إنين أعرف من يشبهين وأميز من ال،
كما أميز بني نباح ونباح
وطريق و طريق،
من يشبهين يقرؤين اآلن ويبتسم،
ومن ال،
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يقرأ ويتلفت،
فهو يعلم أن له نصيباً مما سلب من أثاث بييت ،ولقمة مما فقدت من
حلم جسمي!
اي
القرى قر َ
والشوارع بعد منتصف الليل شوارعي
اعرف من جيوهبا مستنشقاً هواءها
واعرف من خيرج متلصصاً.

الطريق إلى الليل
قل يل:
كيف ( أصحوك ) حىت ساعة املواء؟
قل
من يسأل القطط
ِلَ ال ختشاين ؟
وأنا أفاجئها
إذ كانت األزقة
تنعطف يب
إليك؟
أيها املنساب برود ًة
ما بني الرتاب والرتاب
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الظهر بعد أن تنتصف الشموس ليالً
والشجر
قبل أن يبدأ املواء ظهراً
مل تسكن فوق أغصاهنا الزقزقات
ال السواد سواد
وال املواء
جيمل صمت األشياء
فكيف يل
أن اقطع الطريق
منك إىل الوسادة
مسرتخياً
وأنام
ال أستيقظ
حىت يصيح ديك الصباح ؟
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أزمــات أزمــات
* سأدع هذه الورقة بيضاء
فذلك أجدى
كان البد للعراقي كيما يبقى حياً  ,أن يعرف كيف يتعامل مع
أضربا ،وتنوعت أشكال أذيتها ،لقد اجته النظام
األزمات اليت تعددت ُ
من تصفية عناصره الوطنية – هو -إىل تصفية العناصر الوطنية من
األحزاب األخرى ،خللق أزمة حادة يف طبيعة العالقة مع الصديق
وصديقه ،والزميل يف املدرسة وزميله،واجلار وجاره ،فحني ختتفي الناس
من الشارع ومن البيوت ومن املدارس ،تظهر إىل الواقع حالة من اخلوف،
فأنت تأخذ بذنب صديقك وجارك وأخيك – هذا إن كان له ذنب
 وإن مل يكن ،فعليك أن تدفع ضريبة صداقتك لصديقك وإخوتكألخيك ،بالتوقيف والتحقيق والتعذيب.
أذكر أن الناس حني خيتفي أحد أفرادها ،حتجم عالقات اجلريان
واألصدقاء واألقارب هبم ،ويبدأ املرء بالتذمر واختالق املوقف الرافض
للمختفي ،خشية الوشاية مبن مل يتذمر ،ومبن ال جيد احلق مع
( احلكومة ) وليس مع سواها يف األحوال مجيعها ،مث على املرء أن يكون
متواصالً يف عدم احلديث عن أي شيء خيص سياسة النظام الداخلية
واخلارجية ،على العراقي كي يبقى حياً أن يفهم باإلشارة واإلحياء ،فإذا
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شنت احلكومة محلة على ذوي اللحى ،حلقت الناس حلاها حىت من
كان مصاباً مبرض جلدي ،مث هناك أزمة بني احلكومة والسواد ،فهي
ال حتب أن حيزن اإلنسان ،مثلما ال حتب أن يفرح ،فأنت البد أن
تأخذ موافقة ( األمن ) حىت تقيم حفلة عرس ،والبد أن تأخذ موافقة
األمن حىت تقيم عزاء ،وكذلك البد لك أن تأخذ موافقة اآلمن حىت
حتج بيت هللا احلرام ،والبد أن تفعل ذلك حىت يكون بوسعك أن
تتزوج أو تتعني أو تسافر! هي أزمات منها ما خيص امللبس ومنها ما
خيص الشكل الطبيعي لإلنسان ،منها ما خيص احلديث ،ومع من !
املشي ومع من ! البد أن تأخذ موافقة اآلمن ،قبل ان يقبض عليك
و ُ
هذا األمن ،ولألمن ( أزالمه ) كما تعلم ( ،أزالم ) ال جتيد االبتسامة
وال جتيد احلوار ،هم عادة –بشاربني طويلني ،وبأجسام ضخمة،
وبقلوب خشنة حد التحجر ،وطاملا هم أزالم ( أمن ) فهذه هي
مواصفاهتم العامة اليت تتناسب وطبيعة املهمات ( اإلنسانية واألمنية)
اليت يقومون هبا .إذا كانت احلملة اليت تشن على األحزاب الدينية
فاحلق حليتك ،ودع أي ملبس يوحي باحلزن ،وال حتمل سبحة يف
يدك ،وإذا كانت احلملة تشن على الشيوعيني فأطلق حليتك وال
حتلق شاربك ،فذلك من إمارات الغش واالختفاء والتمويه!
أذكر أن صديقاً قروياً طيب السريرة ،مد سجادته وصلى يف
قاعة املدرسة قبل بدء الدوام ،وكان ذلك يف عام  ،1982فلم يكن
الدرس الثاين حىت استدعي للتحقيق ،عندما التقيته نصحته أن ال
يفعل ذلك ثانية ،وان يشيع بأنه يعرف أصناف اخلمور ،و يتعاطى
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أفخرها !
أذكر أين خرجت ذات صباح الشرتي ما يلزم للفطور فالتقاين من
أعرفه ،سوى صباح اخلري مل يدر بيننا كالم ،ويف املساء أخذتين سيارة
(الندكروز) إىل املدرسة يف آخر الشارع من بييت ،وكان حينها قد خط
من اعرفه شعارات رافضة للنظام على جدران املدرسة وبيوت البعثيني
بالتحديد  -طبعاً كانت املدرسة منظمة حزبية -فقدموين إىل ذلك
الرفيق ،سألين بشكل مباشر :لقد سلمت اليوم على فالن الفالين،
قلت :نعم ،قال طيب :حنن نعرف كل شيء عنك ،وعن أصدقائك
قلت :حتماً استاد ،قال ما رأيك بفالن فهو يبدو منطوياً – أي أنه
ملتزم دينياً– قلت :وهللا استاد هذا ولد طيب ،ونسيبه مدير مدرسة
 كان ذلك عام  ،1981وهو يتواجد عندهم يف أثناء الدوام ويعودإىل أهله يف الشوملي عند العطلة قال  :هل صحيح أنك تنوي خطبة
ابن املدير هذا ،قلت :ال فأنا ما زلت طالباً ولكنهم أصدقائي وأتردد
عليهم كثرياً فرمبا فهم ذلك هلذا السبب ،فقال :هل تشرب؟ ضحكت
والتفت! قال :اجب ،قلت :نعم انا وصديقي الذي سألتين عنه ،قال:
مإذا يشرب ،قلت ( مبتسماً ) :كالنا يشرب البرية ،صمت مث قال :هل
تشك بأحد خط على اجلدران طاملا كنت خارجاً يف الصباح ،قلت :ال،
ولكنين ليس الوحيد يف الشارع ،وبيت الرفيق فالن بعيد عنا ،واملدرسة
ابعد ،قال :ابق عند الباب سأوصلك إىل البيت ،وقد احتاجك يف
الليل! أوصلين وميز باب الدار ومضى بسيارته (الالندكروز) ،غسلت
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وأبدلت مالبسي وجلست انتظره برعب كبري ،لكنه مضى دون
رجعة ،مل انقطع عن صديقي ،لكنين كنت متأكداً بأنه ليس هو
من خط الشعارات ،بعد اسبوعني جلست مع الفاعل فهو صديقي
وقصصت عليه ما جرى ،قال :إن إجابتك ال جتلب الشك ،ولو
مل تقل بأنك تشرب ،ملا كنت معي اآلن ،صديقي هذا كان يكربين
بعامني ،وكان منظماً يف كل شيء يعرف كيف ميوه ،فهو يدعي
الشرب مبلحة أحياناً ،وحياول املزاح مبلحة أحياناً أيضاً ،ومل أدر أنه
يريد من ذلك الوصول إىل هدف أال بعد سنني ،وإال بعد مغادرته
العراق أبّان االنتفاضة الشعبانية.
لقد كان عام  1991عاماً ذهبياً للنظام البعثي املباد ،فقد أجهز
فيه على كل املرشحني لالختفاء مرة واحدة ،وأمات كل من كان
يعتقد انه معارض له ،وكان بعد ذلك قد خلق أزمات من نوع آخر،
كانت تعمل على ( تأديب ) نعم على تأديب احملافظات اليت ثارت،
وكان ذلك عن طريق حماربتهم اقتصادياً ،فاستعمل املاء أداةً هلذه
احلرب واستعمل الكهرباء  :أذكر أين كنت أمتتع بالكهرباء طيلة أيام
مهرجان بابل الدويل ،أال تتذكر أنت  :واستعمل النفط يف الشتاء
والغاز كذلك ،أذكر أن الناس كانت تتجمع طوابري عند معمل الغاز
يف احللة ،ويبدأ اصطفافهم بعد منتصف الليل ،ويراجعهم أبناؤهم
بالفطور والغداء ،وأما يعود بأسطوانة غاز أوال ! هنالك من يُدعس
قبل وصوله إىل املعمل ليالً ،وهناك من سقطت على إطراف أصابعه
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قنينة ،بني من يف الطوابري املرأة والبنت والعجوز بينهم الطفل والوالد
والشيخ ،واملوظف النزيه املتعفف ،املتقاعد كذلك.
أذكر أين عندما كنت أجوب القرى مصلِّحاً جواالً للطباخات
الغازية ،كنت أرى الفالحني حيفرون (الربمية) يف وسط األهنار للحصول
على ماء الشرب ،والصبية يلعبون كرة قدم وسط هذه األهنر ،ولك
أن تتصور شدة اجلفاف الذي تعانيه اهنار القرى .ال احد يدري إىل
أين يتسرب ماء دجلة والفرات ،هنران والناس تعاين العطش ،وليس
احلقول ،فاحلقول جفت واألراضي بان ملح تربتها ،نفط وبلد زراعي،
مشال سياحي وعتبات تدر ذهباً ،جنوب وأهوار ومسك وطري والناس
جياع! فماذا تسمي ذلك ،وبأية مرارة ميكن وصفه! أذكر أن النظام إذا
ما حتدث عن حتسني الطاقة الكهربائية مثالً ،وانه اعد خطة ناجحة
الستقرار التيار الكهربائي ،سنتوقع وبالتجربة أن ساعات االنقطاع
ستزداد لتصل إىل ثالث وعشرين ساعة يف اليوم ،وكلما فكر يف القضاء
على أزمة ما تفاقمت هذه األزمة ،وكأنه يوحي ملسؤوليه بتطبيق معكوس
ما يعلن !
أذكر أن للنظام أزماته اخلارجية املفتعلة اليت كانت تأيت بوابل خراهبا
على الداخل،فهو بني احلني واحلني يتحدى هذه الدولة أو تلك ،ويعلن
حربه على أمريكا وإسرائيل ،وعلى الناس أن تتظاهر والءً ووقوفاً خلف
قيادهتا هذه ،خالقة األزمات ،فيقفل معمل الغاز ،وتتجه السيارات
سخرة جلمع الناس من البيوت ومن حمال العمل للمشاركة ،املدارس
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تتمتع بعطلة تلقائية لثالثني عطلة رمسية وأزمة مفتعلة أو ما يزيد على
ذلك ،الوكيل الذي يوزع نصف طبقة بيض شهرياً لكل أسرة على
وفق البطاقة التموينية سيسألك أن تراجع على بيضك ،فال بد لكي
متنح بيضك أن يكون قد رآك بأم عينيه ،وإال سريفع صوته عليك،
وسيجلب لك الشبهات ،فال تذهب إىل هناك ،ودع حصتك ملن
(يستحق)! أذكر أين مسعته يقول ألحدهم  :أنت ال تشارك يف
مسرية وال حتضر إىل ندوة وال جتتمع ،وال تشارك يف املمارسات اليت
ختص الدفاع املدين ،فكيف تطالب حبصة ،اآلن عرفت احلزب ؟
انسحب الرجل واعتذر ملطالبته حبصته من البيض ليالً من الرفيق
البعثي ،وأكد بأنه لن يفعلها ثانية ،حني قال له الرفيق :قيل يل انك
( تدردم ) وتقول  :إن البيض يذهب صناديق صناديق للمسؤولني!
مصيبة اثر ..أعين أزمة اثر أزمة ،وهو عمر من األزمات املفتعلة!
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َ
ـــك
الغــد َل
ُ
* مثةَ فضاعات
يد هلا
ال أر ُ
أن تتكرر !!
إياك أن خترج إىل الشارع،
الشارع ليس لك،
الشارع مصيدة وأداة لالختفاء،
كان أخي ميشي يف الشارع فاختفى !
إن أكثر َمن يف املقابر اجلماعية كانوا ميشون يف الشوارع فاختفوا !
ال تسمع مذياعاً أو تلفازا ،إال إذا عزمت على اجلنون مثلي ،أو
فكرت به ،بغري هذا ستعرض ذوقك ومسعك للعطب،
املذياع والتلفاز ليس لك،
إهنما للرئيس،
الشارع للرئيس،
أال تتذكر معي أهنم كانوا خيلون الشارع من الناس والطيور والشجر
حني حيضر ؟
58

مؤسسة الشهداء

الشعر والغناء ليس لك
هذه األشياء للرئيس فقط،
بيتك باستطاعة الرئيس أن يهده عليك
بغمزة واحده من خمرب سري !
أذكر أين كنت إذا ما قلت مدينة الثورة ،ألدل أحد أو أجيبه على
سؤاله صحح يل أحدهم :قل مدينة صدام ،وإذا قلت املستشفى
قرب املكان الفالين صحح يل أحدهم :قل مستشفى صدام ،وإذا
قلت القرنة ،قال صدامية القرنة ،وإذا اجلسر فجسر صدام ،وإذا
املطار فمطار صدام وإذا اجلامعة فجامعة صدام ،وإذا شاءت األقدار
وحظيت حصتك التموينية بزيادة  25غرام عدس ،فهي مكرمة
صدام .أنت العراقي ليس لك شيئا من عراقك ،حقك مسلوب،
وتأخذ ما هو لك مكرمة.
الرئيس يفرض عليك كما تفرض السلع البائرة ،يف املذياع والتلفاز
واألغاين ،قبل رفع آذان الصالة يف األوقات مجيعها وبعده ،أذن مها
اجلنون أو االختفاء أوكالمها معا :الرئيس ملن يشري بالسيف والبندقية
واملسدس ؟
الرئيس يبدل ستائر نوافذ قصوره مرات يف اليوم،
فال حتزن لنوافذك بال ستائر،
الرئيس يغري ملبسه مرات يف اليوم،
فال تشفق على بنطالك
إذا غريت السنون لونه استعنت بوجهه اآلخر،
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أو أحلته إىل ابنك.
لك اجلدار يسند ظهرك :
لك أنيتك وللرئيس آنيته الذهبية،
كل شيء للرئيس إال الغد
فهو لك !.

الجوع ُمخبر سري
* هو يطلب املنازلة
ويدفع الناس مرغمني إليها
أكان بوسعهم أن يسألوا :
ملاذا ؟

ال أذكر أين فكرت يف أيامي اليت مل َأر فيها حرب ،يف الكتابة
عن احلرب ،وال يف أيامي اليت مل أكن فيها مع االضطهاد واجلوع وجها
لوجه ،يف الكتابة عن االضطهاد واجلوع :
أرجو أن ال يفهم أن احلرب أصوات انفجارات ،ودور مهدمة
وقتلى ،إن أردت التعرف على مأساة احلرب فانظر إىل خملفاهتا ،إنين يف
أثناء احلرب الثماين سنوات مل أشعر بعظم كارثيتها حىت بعد انتهائها،
كنت أشعر هبا تضايق حرييت الشخصية وحسب ،ومتنعين من رؤية
زوجيت وطفلي وقتذاك.
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خملفات احلرب وضحت عندما ملت الزوجات انتظار أزواجهن
األسرى واملفقودين فصارت بعض العوائل تفقد أواصر متاسكها،
ذلك أن النظام كان يقاضي أي فرد كان يتقاطع مع ذوي األسرى
واملفقودين والشهداء يف عراكه حسب درجة القرىب ،وان كان الوالد
أو الولد ،وان كان هؤالء على حق ،لقد زرع العصيان يف قلوب
بعض النسوة الثكإىل – وهو عصيان له ما يربره نفسيا وسيكلوجياً
– فانتقل هذا العصيان إىل بنيهن ،فكثر قطاع الطرق واألشقياء
واملغرر هبم فانفتحت هلم أبواب السجون ،بدال ًمن أن َّ
متد هلم يد
املساعدة والعون
خملفات احلرب تبدت يف اليأس من احلياة وعدم االطمئنان إىل الغد
واملستقبل ،ال سيما بعد حرب صدام الثانية مع الكويت و أمرييكا،
أنت إن بكيت ما فيه الكفاية ،ستكون غري قادر على ذرف دمعة
واحدة بعد ذلك على اعز أحبائك .وان ضحكت حىت دمعت
عيناك ،وآملتك عضالت بطنك ستكون غري قادر على الضحك
حتت تأثري أطرف النكات ،وحنن حاربنا حىت مللنا احلروب ،ال سيما
أن احلروب اليت خاضها صدام وزجنا فيها دومنا غاية ومل تصل إىل
أميا نتيجة ،وكان من ال يقرأ احلياة برؤيا املستقبل وال تشد أزره جتربة،
ستفك أواصر عالئقه مع احلياة وسيعيشها على مضض غري آسف
على ما جيري وسيجري فما كان حرباً وما سيكون حرب ،واإلنسان
عتلة من عتالت هذه احلرب ،سريمى هبا إن عطبت وإن مل تعد
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صاحلة.
لقد فكرت بالكتابة عن اجلوع عندما صرت وجهاً لوجه معه وأنا أعرف
انه أقوى من اإلنسان
فالنظام يناصر اجلوع،
والسوق يناصر اجلوع
وليس لك إال نفسك.
املشكلة ليست يف أنك ال جتد ما تأكله يف العشاء ،املشكلة عظيمة
عندما ال جيد ما يأكله الصغار ليذهبوا إىل مدارسهم صباحا،
يف عهد صدام شاعت سرقت اللفات بني تالميذ املدارس،
أنا معلم وأحدثك عما رأيت ،وأنت رب األسرة ال جتد أجرة النقل
إىل حمل عملك سواء أكانت مدرسة أم قرية كمن يعمل مثلي مصلِّحاً
جواالً.
مل أفكر يف الكتابة عن اجلوع واحلرب حىت هدداين يف أبويت ورجوليت
وهيأيت أمام أطفايل وزوجيت والناس
اجلوع حمقق أمين
خمرب سري
منفذ إعدامات
اجلوع صدام بعينه.
وكذا احلرب !
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الغناء الحزين يصمت
* قد يكون ذلك
ولكن
يبقى الغناء
وسيلة للدفاع
عن احلياة

أذكر أين كنت اردد بعض األغاين اليت تصور حالة االغرتاب
والوحدة اليت أعيش ،وليس ذلك بوازع من الغناء والطرب ،إمنا بوازع
من التشابه بني حالة الداخل عندي ،واملعىن الذي تأيت به هذه
األغاين مثل « موعود معايا للعذاب يا قليب « أذكر أين كنت
اردد هذه الكلمات على حنو استطيع به ختفيف بعض مهي ،وتذكر
أن الكلمات كلها ال تعنيين ،ما يعنيين كالم بعينه ،مجلة بعينها،
كاجلملة اليت ذكرت ،ومثل « غريبة الروح « ،كنت انطق كلمة (
غريبة ) دفعة واحدة ،لكنين كنت عندما انطق لفظة ( الروح ) أمد
الراء والواو إىل أطول زمن موسيقي يعرفه املختصون ،كنت اشعر أن
هذه الكلمات تسد نقصاً حتسه روحي ،كنت أردد أيضاً « طالت
غيبتك يسمر علينه « مع أنين موقن كل اليقني أن مضطهداً وحيداً
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مثلي أبعد ما يكون عن التفكري بشقراء أو مسراء ! كنت أحس أن
ترديد هذه الكلمات من متطلبات املقاومة والصرب ،وكان عندما يأخذ
األمل مين مأخذاً أردد قولة صديق يل
« يا دموع القصائد
لقد نسيتنا املدينة اليت أجنبتنا «
كنت أخرج إىل الشارع وأعود مردداً :
انتصف الليل.
وليس سوى خطوايت يف الشارع املضطرب
وليس إال هواجس تقودين إىل الدار.
لقد كانت حالة االغرتاب تتوشحين على ال¬رغم من صخب
الناس يف الشوارع:
صخب يعلو كدخان
وبعيين غريب
أجوب شوارع املدينة !
وحيد أنا
كشارع بعد منتصف الليل.
العمر يضيع،
و سواي ال أحد يدري بأنه يضيع ! :
ضاع العمر مثل كد أجري
أليام بال أجر.
إنك إن سلكت طريقاً ملرات دون أن تفضي بك إىل غايتك،
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ستحس ببعد املسافة من أول خطوة ،وانه ملن املؤمل أن حيس املرء ببعد
املسافة عند أول خطوة منها !
سنون والطريق ذاهتا،
والنتائج ذاهتا،
واألمل والوحشة واالغرتاب ذاهتا،
ال الشوارع شوارع،
وال الليل ليل
وال الغناء غناء،
وال النهار هنار،
ال املواسم مواسم،
وال العمر عمر!
يف نيسان  ،2003بدأت الذاكرة تشطب بعض كلماهتا احلزينة،
وبدأ الغناء احلزين يصمت !
َ
لــك
النهــار

* سأصدق
ذلك

كنت بني جدران غرفتك
تلوذ بك
ومتد مسعك إىل باب الدار
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أما زال يفزعك قرع الباب ؟
أما زلت تدفع بابنك الصغري ليبلغ الطارق بأنك غري موجود
بينما تقف جبنبه تنظر من ثقب الباب؟
أما زال الليل صديقك ؟
متارس فيه حرية املشي من باب الدار إىل آخر الشارع
أومن باب الدار إىل بيت صديقك
الذي مييز طرقات يدك على بابه
فينادي:
ها تعال !
كنتما خترجان يف الليل
وتقوالن ها قد ناموا
وها هو الشارع لنا
أو تبقيان يف احلديقة
تغيظان من يرقبكما
إذ ليس إال الشعر والغناء
فما بالك حزين ؟
النهار لك
والباب ليست موصدة
إن يديك من دون قيد
تلمسهما واطمئن.
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أنت اآلن

* ...........
...........
...........

أنت اآلن خترج إىل آخر الشارع مىت شئت،
ال يفزعك طرق الباب،
وال جتلس يف آخر غرفة من غرف الدار،
أنت اآلن تكتب بعد منتصف الليل خمتارا،
صياح الديكة ال يؤملك
وصنبور املاء ال يشغلك.
هذه املرة ال تكتب تشتيتاً لألرق،
أو تعبرياً عن شعور بالبؤس ،والضياع،
أنت اآلن تكتب طلباً للراحة وختفيفاً عن وطأة من كان جيثم على
أنفاسك،
وحييل بيتك إىل ثكنة
وقطرات املاء إىل ٍ
أغان جمّ ٍة
وصياح الديكة إىل نوح ثكاىل.
أنت اآلن ال حتاصرك الشوارع
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وال تشعر باالختناق حني حتدق بك اجلدران،
بيتك الصغري يتسع،
ومثة من يسري بك إىل ذكرياتك،
فيستحيل صمتك صوتاً.
أنت اآلن ال تصغي ألنني قدميك،
وال ألمل ظهرك
مع أنك عدت قبل قليل من إحدى قراك،
اليت أىب أحد كالب بيوهتا أن تدخل الدار حىت ربطه ابن اجلار ،لكنك
ال تدينه ،وتدين كالباً تنبحك وال تنبح اللصوص ،أنت تدين كالباً
كلما رأتك قالت هو هو – بالتحريك ضما وفتحاً  -وتود لو تالعب
كالب القرى هي تقول هو -بالفتح والسكون -وأنت تقول هو،
تنقض عليها لعباً وتنقض عليك ،حىت متل اهلو واللعب ومتل!
أنت اآلن تسمع عزف روحك
فليس ما يفسد عليك ذلك ،أنت اآلن ترى تلك القرى أهبى وأمسى،
وحتس طرقها الرتابية تعبق بالربد،
أنت اآلن ترى النهر ميسك بيديك فتمضيان من قرية إىل قرية.
أنت إن تركت عدة تصليحك السفرية وذهبت إىل هناك ،سوف
ال متنحك الطرق الرتابية عبقها ،وال ختوض معك الكالب ( هواً) ولعباً.
ال بد لك وأنت تزور القرى أن تصطحب عدتك وابنك،
وأنت إن مل تفعل ذلك
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سيغري الطني لونه بوجهك،
وستخذلك اجلذوع اليت كانت توصلك من الضفاف إىل الضفاف،
إن القرى تعرفك كما تعرفها.
أنت اآلن هتم بالبكاء فال تبك،
كانت الطرق الرتابية،
وكان النهر وجذوع النخل ال يشون ببكائك،
وكنت حني متضي مع النهر وتغين أملاً،
تعطي صبيك ظهرك،
أنت اآلن هتم بالبكاء وقد قلت  :إن الوقت ليس وقتاً للبكاء ،أنت
اآلن تود أن تشتم وقد قلت  :إنك ال حتب أن تشتم أحداً ،فال
تناقض نفسك كما اآلخرين.
أنت اآلن تتوسد يدك وال تغفو،
تستعذب هواء قراك
و صحوك بعد منتصف الليل،
أنت مل ختذل نفسك اليت ما خذلتك،
وال قدميك اللتني مل تسريا بك إىل ما ال تريد،
كانتا تعرفان من الطرق اقصرها لكنك النحيل حتاورمها فيسمعانك:
األقدام حتاور الدروب
والرأس مصغياً
ما هلذه الشوارع دومنا مارة
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ما هلذه املدينة دومنا شوارع
جدران تندب جدراناً
الشوارع
املدينة
أمي وأيب ما هلما مل يتجاهال تلك الليلة ؟
أنت كلٌّ جمتمع مل خيذلك مسع وال بصر وال ٍ
قدم ،لقد كنت تراهن
عليك حاسة حاسة ،اآلن عرفت ِلَ كنت تغيظهمِ ،ولَ كانوا حياولون
استدراجك إىل اهلاوية ،كنت أحس بك وال أفهمك متاماً .أعرتف باين
صرت مثلك ،ال أميز بني نباح ونباح وحسب ،وال بني طريق وطريق
لقد صرت أميز نفسي ما بني األمس واليوم :
أمواج تأيت
وأمواج تروح
لكن النهر مطمئناً
ميضي
حيمل بياض اخلبز
وجذوع النخل
إجالال يقوم لك النخل
وتضحك لك املهاد
لك يف النفوس ضفاف
ونسمة صيف
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لك صبية تلهو
وزعيق يعوم
أتدري إىل أين تفضي
تلك احلقول ؟
فامض
امض
يلوحك النخل
وتبوحك أسرارها
القرويات
امض ،امض ،أغنية يف احلياة.
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هذا الكتـاب
ال أدري حينها إىل أي جنس ينتمي ،ومل اشغل بايل يف ذلك ،ومل
أضع يف حسباين إين سأنشره ذات يوم ،لكنين بعد ( أذكر أين ) عرفت
بأين أستطيع االمتداد ،فلم تتح يل الظروف قبله أن أمتد ،وأن أطلق
صغري صغ ٍري ،البيت صغري ،واملدينة
لروحي فضاء تتمدد به ،فان ما كان َ
صغرية ،والعامل واألحالم صغرية ،مث كيف لك أن تتمدد وتسرتخي يف
أرض من عقارب.
إن الظروف مل متنحين برهة من وقتها ألسأل نفسي ما ميكن أن
أقدمه هلا ،بل أنستنيها ،ال سيما أن الزوج وعياهلا السبعة ،وضعوين يف
موقف املطلوب ،فكان علي أن أسأل عنهم قبل أن أسأل عين ،وال
أظنين حىت بعد كتابيت ( أذكر أين ) قد برأت ذميت أمامهم.
إن الكتاب حماولة لرد االعتبار إىل النفس ،اليت عانت ما عانت،
وعاشت سنوات من االغرتاب ،وانكمشت أمام أقزام ،أرادوا هلا أن
تتقزم ،وهو كتاب ال أظنين الوحيد من بني العراقيني ،الذي يستطيع
كتابته ! فقد عانوا ما عانيت ،ورأوا ما رأيت ،وثكلوا (باختصار)
أعمارهم وأعمار من أُعيق ومن أُسر ومن أُعدم ،ومن فُِق َد ومن أماتته
احلروب.
هو كتاب كنت حني أحدث أصدقائي عنه ،ال حيبذون أن أمضي
يف اجنازه ،فعندهم أن هذه املنطقة من الكتابة قد تؤدي بالكاتب إىل
االنزالق يف هاوية املباشرة ،فكيف له أن جيمع بني احلديث عن عمله
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يف القرى وهواجسه اإلبداعية ؟ وكيف له أن يعرب عن جتربة بسيطة
ومركبة اليت قد يستحي من احلديث عنها – عدة سفرية ،مصلِّح
جوال ،خمربون سريون ،كالب تنبح ،محري تنهق ..اخل لكنها الذات
مجعت شتات تلك املتناقضات ،وأجازهتا كتاباً أمسته (أذكر أين).

شعرنة السيرة في :أذكر أني

مالك مسلماوي

قد يؤدي فتح النص على ٍ
ماض موصوف اىل حتميله مهمة مزدوجة،
فإىل جانب استدعائه إبداعياً يف التأسيس لتجربة شعورية معنية ..يعد
التوثيق مطلباً ثقيالً قد يتداخل فيه ما هو سائد ومعتاد ومستهلك،
مع ما هو استثنائي ونادر وجدير بالتأمل ..وتتجلّى هذه اإلشارة يف
أدب اليوميات والسري الذاتية املثقلة بالتفاصيل ( الباهتة ) اخلالية من
اإلثارة واالستفزاز والعمق ..ومما جيب تأكيده  :أن أمهية العمل ال
تعتمد على استثنائية الواقعة امللتقطة بعناية من لدن الكاتب ـ ناثراً
كان أو شاعراً ـ وحسب وإمنا مبعاجلتها إبداعياً ،أي خلق ما حتمله
من قدرة على حتريك وجدان املتلقي ،وفكره ..وإمكانية استيعاب
التجربة اليت عاشها شعورياً ونفسياً ،وال يتحقق ذلك إال إذا كان
الكاتب له من ( الذائقة ) ما يؤهله لتحميل الواقع لغة الشعر.
وعلى ضوء ما تقدم ميكن قراءة كتاب ((اذكر أين )) للكاتب رشيد
هارون واملوصوف بعنوان رديف ( نصوص سريية ) من منشورات
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دار األرقم للطباعة والنشر لسنة  2007يضم الكتاب  146صفحة
من احلجم املتوسط .وقد قدم له الشاعر ناهض اخلياط باقتضاب جاء
فيه ( لقد انبثق النص من جتربة حقيقية صادقة تنطوي على معاناة قهر
وإعواز وحزن ،ومواجهة يومية مع رموز النظام وممارساهتم اإلرهابية ليل
هنار ..مث يقول  :أن ما رأيته يف النص يدفعين اىل أن أسأل منظري
األدب ونـََق َدته اىل أي جنس ينتمي ؟ وما عالقته مبا ينفثون علينا من
مصطلحات احلداثة وما بعدها ،عسى أن جييبين أحد بعد قراءته لـ ـ ـ ـ
(أذكر أين).....
لقد حاول الكاتب تسويق مذكراته عن مرحلة حمددة من تاريخ العراق
املعاصر تركزت يف عقد التسعينيات من القرن الراحل .اليت شهدت تردياً
مأساوياً على كافة الصعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،نتيجة
التخبط االرجتايل وفقدان األمل يف بلد أهنكته احلروب وسحقه احلصار
الدويل فبات يعاين من الفقر واإلحباط وتفشي الفساد من جهة وعنف
السلطة من جهة أخرى .
رشيد هارون واحد من ماليني املعذبني واملقهورين واجملاهدين من
اجل البقاء راح يبحث عن متنفس للحرية وعن مصدر لقوت عياله
خارج أسوار املدن اليت حتولت اىل ثكنات عسكرية ومصائد موت
للمعارضني املتهمني دوماً باخليانة والعمالة ..رشيد هارون بات يكره
املدينة املدججة بالسالح ،وأناشيد احلرب .املدينة اليت فقد فيها حريته
وقدرته على البقاء كإنسان ،وإذا كان غريه قد استطاع أن يعرب احلدود
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اىل العامل األوسع فأنه مارس فعلة اهلروب اليومي اىل القرى النائية
البزات املدنية ) الذين كان جيدهم
ختلصاً من عيون السلطة ( ذوي ّ
يف كل مكان يشهرون على اجلميع فوهات بنادقهم.
مث أنه سحق على هيبة مهنته يف التعليم ،واختذ عن طريق الصدفة
مهنة أخرى هي تصليح (الطباخات) ،مث راح يروي لنا معاناته اليومية
وهو يتنقل يف القرى مع ابنه حتت حرارة الشمس وعواصف الرتاب،
ومشاكسة األطفال ،وهتديد الكالب ...ولكن القرى أيضاً فيها من
اإليذاء والتعب والغربة ولكنها على كل حال ـ توفر قدراً من األمان
الذي يفتقده يف املدينة :
(( أن القرى تؤذيك دون أن تدري
وأن من يف املدن يؤذيك بدراية ،والبد أن متيز بني هذا وذاك))
وهكذا فاألذى يالحق اإلنسان يف كل مكان يف الريف كما يف
املدن ،ولكن أذى املدينة مقصود ومنظم وقد يصل اىل حد املوت...
وبإهداء مجيل يلخص على لسان ابنه مدى املعاناة الكبرية اليت
يواجهاهنا ومها غريبان يف القرى حتت حر الظهرية ،ومراقبة حركة
الكالب :
(( أبيت
نأت املدينة
وحر الظهرية ؟
فمن للغريبني يف القرية النائية ّ
ألقيت عصاي
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فقد نام على العتبات النباح ))
هكذا ومنذ البدء يتكشف ميل الكاتب اىل ( شعرنة ) نصوصه فهو ال
يريد أن يبتعد عن الشعر ،العتقاده بأن الشعر هو األقدر على الوصول
والكشف وترمجة األمل ...إن مل يصرح بذلك ،ولكن القارئ ال تفوته
حماولة الكاتب يف مزاوجة بيّنة ،تبلغ غايتها يف بعض النصوص ..لذلك
تراه يف النص األول يدعو اىل اجلنون ،والشعر أقرب اىل اجلنون من غريه،
أو هو ضرب من اجلنون :
(( أذكر أين فكرت باجلنون وسعيت إليه سعياً أرجو أنك
فكرت به مثلي ..إن مل تفكر باجلنون سأتلم لك وأقول أنك ال
تشبهك!))
ووسط حياة قاسية ال ميكن للعقل أن يستوعبها أو يصل معها اىل حل
ما سوى أن يتنازل اإلنسان عن عقله وحتسبه ليعيش حراً دون رابط
أو مسؤولية ،ليس هذا فحسب وإمنا يؤكد دعوته جلنون مجاعي ،يف
عامل جمنون ..يتيح لإلنسان ممارسة حريته بأي طريقة يراها ،يشتم ويهزأ
ويضحك:...
(( أشتم من استحق الشتم
وأهزأ مبن يستحق اهلزأ
لك أن تتصورين أفين النهار ضحكاً وشتماً وهزءاً ..اجملانني ليسوا أغبياء
ولو كانوا كذلك ملل جنوا ،ألن الشارع يل أنا اجملنون ولك األرصفة
واألحياء املظلمة ! ...البد أ ختتار الطريق الذي يفضي بك إليك وان
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كان اجلنون !))
يظل رشيد قلقاً يف حماولته العسرية يف ( شعرنة ) الواقع تشعرك بأنه
ينفخ الطاقة الشعرية يف جل نصوصه وقد جنح يف حماولته يف غري
مكان فتجد كثافة الرؤية ،وتلقائية التعبري يف تراكيب بسيطة ،متتلئ
باإلحياء كما يف ((الديك )):
(( يصيح وحيداً
صوته ميضي كاملوجة
ال يدري اىل أين ....
وحيداً
وحيداً يصيح
ولصوت ديك واحد ال تطلع
الشمس)) ...
هنا جتد رابطاً ما بني صياح الديك وصياح (مصلّح الطباخات)
املبدد يف الفضاء وهو يروج ملهنته يف القرى ،وإذا كانت الشمس
تصحو على أصوات الديكة فأن هذا الصوت املتوحد ال ينبئ بطلوع
مشس احلرية اليت ينتظرها رشيد هارون....
ويستمر رشيد هارون يف السردية الشاعرية ،وتستوقفك توهجات
مجيلة مليئة باإلحساس اإلنساين وتناغمة مع تفاصيل احلياة اليومية.
املشحونة بالرتقب وهذا املقطع من نص ( النهار لك ) منوذج على
ذلك :
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(( كنت بني جدران غرفتك
تلوذ بك
ومتد مسعك اىل باب الدار ،أما زال يفزعك قرع الباب ؟ أمازلت تدفع
بابنك الصغري ليبلغ الطارق بأنك غري موجود ؟ بينما تقف جبانبه تنظر
من ثقب الباب؟)
وغربة رشيد غربة قاسية شرسة كشراسة كالب القرية وكقساوة رجال
السلطة...غربة اإلنسان يف وطنه ،وهو يعاين القمع واجلوع واإلذالل.
فما له غري حماورة نفسه ،والتنفيس عن سورات األمل اليت تعتصرها..
يف كل األوقات لكن الظالم والعزلة هتيئ له قدراً من الشعور باألمن
واحلرية....
ولذلك مسعناه يقول :
( النهار لك ..والباب ليست موصدة ! إن يديك من دون قيد
تلمسهما واطمئن ) ولكن الليل له يسترت بظالمه عن أعني السلطة اليت
تالحقه وتسد عليه الطريق ،يقبع يف بيته الصغري ،وهو يتلذذ بعزلته
يقول يف نص ( أنت اآلن ) :
((أنت اآلن تكتب بعد منتصف الليل خمتاراً
صياح الديكة ال تؤملك
وصنبور املاء ال يشغلك
هذه املرة ال تكتب شيئاً لألرق
أو تعبرياً عن شعور بالبؤس والضياع  ،أنت اآلن تكتب طلباً للراحة
وختفيفاً عن وطأة من كان جيثم على أنفاسك)) ...
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واىل جانب هذا النجاح هناك افتعال وإقحام ،واعتقد إن الكاتب لو
تأىن ألستطاع أن جيعل من مجيع نصوصه ذا مستوى ٍ
عال من القيمة
اجلمالية ..ولكن إصراره على أكساء بعض نصوصه ثوب الشعر ال
جيعل منها نصوصاً شعرية ..فرتاه يكتب بأسطر متباينة الطول مما
يعطيها هيئة القصيدة ..ومبا أن منجزه يسري باجتاهني  :سردي/
شعري كان األوىل به أن يضع السرد يف حمله والشعر يف حمله..
وكذلك فقد جاءت بعض النصوص تشكو فقراً فنياً:
(( وقد كثر اجلباة يف املدن
ففي الطريق جباة
ويف دار اجلباية جباة رمسيون وغري رمسيني
أذكر أين كنت حني أرزق بوليد جيىب مين
وحني أمرض أو ميرض جيىب منا)) ...
أو من املقطع التايل اخلايل من الروح :
(( تعلمت أن ال أشتم أحداً
ألنين ال أحب العراك
وال أحبذه وسيلة بني الناس والدول ))
وال أعتقد أن املالحظة السالفة تقلل من أمهية العمل اليت توافر
كثري من العناصر جلعله عمالً يستحق املتابعة كونه يؤسس لتجربة
مغايرة بأسلوب بعيد عن التعقيد واالنغالق ،ومفعم بالصدق والوعي
والقدرة على توثيق الواقع السياسي واالجتماعي برباعة فنية ،ورؤى
إنسانية غنية..
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أخلص إىل أن التجربة تستحق اإلشادة واالحتفاء متفقاً مع ما أورده
من قدم هلا ،وعوداً إىل ما جاء يف املقدمة ،أقول :ـ علينا أن ال نرمي
األحجار يف الظالم وهناجم احلداثة وما بعدها فاجلميع يسبحون يف
حبورها وينسجون على منواهلا مبن فيهم صاحب املنجز ومن قدم له،
ألن أبسط معاين احلداثة هو اخلروج على األطر الثابتة يف اخلطاب
األديب مع وجود التباين النسيب يف املعطيات الشكلية والفنية.
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