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آالم احلـــــــــــــــالج

مهدي النجار

أيـ ـةُ نعـمــة هــذا اخلـطــاب الـنـبــوي
التــاسيــسي حـني تفجـر كــالنـور أو
الضيـاء أو كالـشعلة املقـدسة ألهب
صــدور النـاس بـاإلميـان الـطــوعي،
إميــان من القلـب ومبحض اإلرادة،
خـ ــالـيـ ــا مـن االكـ ــراهـ ــات والقـيـ ــود

ولـيـ ــس مفـ ــروضـ ــا مـن الـ ــسل ـطـ ــة،
إمي ـ ـ ــان ي ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـل ـ ـ ــى م ـ ـطـلـق اهلل
وت ــع ـ ـ ـ ــال ـ ـيـه وال يـه ـ ـتـ ــم إطـالقـ ـ ـ ـ ــا
بــاالعتبـارات الـدنيـويـة والتـوسع
عل ـ ــى ح ـ ـس ـ ــاب االخ ـ ــريــن ،ك ـ ــان
ـظ ـ ـ ـ ـ ــار املـقـه ـ ـ ـ ـ ــوريـ ــن
مـحـ ـ ــط أنـ ـ ـ ـ
واملع ـ ــذبــني ال ـ ــذيــن ه ـمـ ـشــتهــم
ح ـي ـ ـ ــاة االس ـت ـب ـ ـ ــداد ال ـ ـ ــوث ـنــي
وأذلـتهـم طمـوحـات وشـراهـات
املالكـني فــالـتف ــوا بقــوة حــول
ال ـ ـن ـ ـبـ ــي (ص) حـ ـ ـ ـ ـ ــامـل ذاك
النداء املتوهج وتلك الشعلة
الـ ـ ـس ـمـ ـ ــاويـ ـ ــة ال ـتــي أنـ ـ ــارت
لـلعـبـ ــاد ط ـ ــريقـ ــا جـ ــديـ ــدا،
مدهـشا لم يألفوه من قبل،
لــذا قــالـت قــريــش للــرس ــول علـيه
ال ـ ـصـالة والـ ـ ـسـالم :ات ـب ـ ـ ــاعـكَ مــن
هـ ـ ـ ــؤالء املـ ـ ـ ــوال ــي ،كـ ـبـالل وعَـ ـمـ ـ ـ ــارٍ
وصُهَيـب ،خيـرٌ مـن ُقصـي بن كالب
وعبد مناف وهاشم وعبِد شمس؟!
فقــال":نـعم واهلل لـئن كــانــوا قلـيالً
ل ـيـك ـثُ ـ ــرنَّ ،ول ـئــن ك ـ ــانـ ـ ــوا وضع ـ ــاءَ
لـيَ ـش ـرُفُـنَّ حـتــى يـصـيــروا جنــوم ـاً
يُهتـدى بهم ويُقتـدى"السيـرة البن
هشام/ج 1ص284.
ليـس غــريبـاً ذلك اجلـواب املـذهل،
الـصــاعق بــوجه كـتلــة اسـتبــداديــة
أرادت لـلـ ـبـالد والـعـ ـب ـ ـ ــاد ان تـك ـ ـ ــون
حتـت هـيـمـنـتهــا وبـي ــد سلـط ــانهــا،
ولـي ــس عجـيـبـ ـاً أيـضـ ـاً أن تــتفج ــر
تلك اإلجــاب ــة من فـم النـبي (ص)
الـ ــذي قـ ــال هـ ــو عــن نفـ ـسـه":لقـ ــد
رَعْ ـي ـتُ غُ ـن ـي ـمـ ـ ــاتِ أهل مـكَّ ـ ـ ـةَ لهــم

بـالقــراريط"الـسيـرة /ج 1.هـذا مـا
مييــز اخلـطــاب الـنبــوي ،اخلـطــاب
التـاسيسي األول الـذي ال هدف له
إال ف ــتح ال ـ ـ ــروح علـ ـ ــى مـ ـطـلق اهلل
وحت ـ ــري ـ ــره ـ ــا مــن االغ ـتـ ـص ـ ــاب ـ ــات
والهـوان ،حتريـرها دون قـيود ودون
حـدود ،لـذا كـان خــوف اهلل الشـرط
األول إلسـ ــالم أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــك األوائـ ــل
االجالء وهـ ــو املـ ـسـتـ ــوى الـ ــروحـي
الـتـنـ ــزيهـي الـ ــذي ال يلـ ــوث نف ــسه
أب ـ ــداً ب ـ ــأع ـ ــراض احلـي ـ ــاة ال ـ ــدنـي ـ ــا
ومآربها وشهواتها.
انـدفع الـشيخ احلالج(احلـسني بن
املـنـص ــور) ب ــاجت ــاه ذاك امل ـسـت ــوى،
باجتـاه ذاك الوهج ،دفع بكل روحه
الن ت ـسـبح هـنـيـئ ـاً مــريـئ ـاً يف بحــر
اإلسالم الـتنزيهي يف اندفاعة حرة
خالق ــة ج ـس ــد مــن خالله ــا ص ــورة
القـلق اإلن ـس ــانـي ،ص ــورة الـبحـث،
وكان عقـله مشوشـا دائما بتـشابك
املـ ـسـ ــائل فـ ــان ـطـلق يف طـ ــرق غـيـ ــر
مـ ــرسـ ــومـ ــة ،ال يـعلـم مـ ــا هـ ــو ذلـك
السحـر الذي يـشده ،كـان يعرف إن
هنـاك مـحطــة وحيـدة حـسـب :هي
اهلل .وق ـ ــد ع ـب ـ ــر عــن اإلله بـ ـشــكل
افـ ــضل حــني قـ ـ ــال :إن اب ـتـ ـ ــداءه ال
ي ـن ـتـهــي أب ـ ـ ــداً،يـق ـ ـ ــول ع ـنـه ع ـب ـ ـ ــد
الـ ــرحـمـن بـ ــدوي يف كـتـ ــابه تـ ــاريخ
التـصــوف":إن احلالج مـثل ج ــانبــا
ج ـ ـ ـ ــوان ــب احل ــي ـ ـ ـ ــاة
م ــن اخـ ـ ـص ــب ـ
الـ ـ ـ ــروحـ ـيـ ـ ـ ــة يف اإلسـالم الن آالمـه
كــانت تعـميقــا للـعقيــدة وانتـصـارا
لل ـ ــروح أو ك ـم ـ ــا ي ـ ــرى د.أب ـ ــو الـعال

عفــيفــي (وه ـ ــو مــن اشه ـ ــر دارســي
الـت ـصـ ــوف املعـ ــاصـ ــريــن يف القـ ــرن
العـ ـش ــريـن  :كـ ــان احلالج مـن أروع
ال ـصـفحـ ــات الـتـي تـتـجلـ ــى فــيهـ ــا
روحــانـي ــة اإلسالم ،ك ــان بح ــد ذاته
ثـ ــورة روحـ ــانـي ـ ــة يف اإلسالم .هـ ــذا
املــؤمـن املتـصــوف حق ـاً كــان حــالــة
فـريـدة يف التـاريخ (وخـاصـة تـاريخ
التصـوف) لم تكـن حالـة انزوائـية،
بعـيــدة عـن الــدائــرة االجـتـمــاعـيــة
وصـراعــاتهــا ،بل كـانـت يف لب هـذه
الـدائـرة ومبـواجهـة حـادة وصـارمـة
مع رمـ ــوز ال ــطغـيـ ــان واالسـتـبـ ــداد
ال ـتــي ان ــتهـكــت مـ ـض ـ ــامــني ال ـ ــروح
التــاسيـسـي لإلسالم ،الـرمـوز الـتي
اقـتنـصت الـسلـطــة عنـوة وحتــولت

إلـى أنظمـة استعـباديـة قاهـرة ،من
حلظة االقتـناص هذه بـدأت تشعر
(األن ـظـمـ ــة) بح ــاج ــة م ــاس ــة إل ــى
مـشـروعيـة تبـرر مـا حـصل فجـاءت
بــالفقهــاء وجنــدتهـم لكـي يبلـوروا
منظـومة تـشريعيـة كاملـة للتبـرير
والـتسـويغ وإضفـاء الشـرعيـة علـى
ضعاف الـشرعـية أو مـن ال شرعـية
لهم.
ان ـ ـتـفـ ـ ـضـ ــت روح ال ـ ـ ـ ـش ـ ـيـخ احلـالج
وه ـ ـ ــاجــت ،ب ـ ـ ــدا ي ـ ـ ــؤس ـ ــس لـع ـ ـ ــودة
حق ــيق ـي ـ ـ ــة للـ ـ ــدي ــن االسالمــي ،أو
بـاألحرى تـيارا روحيـا صافيـا ينبع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ــن اإلسـالم ـ ــي يف
م ـ ــن ذاك ـ
حلـظــات تــوهجه الـنبــويــة األولــى،
حل ـ ـظ ـ ـ ــات نـق ـ ـ ــائـه وابـ ـتـع ـ ـ ــاده ع ــن

قــــــراءة
(أوراق بعيـــــدة عن دجلـــــــة)

من أكون يف هذه السنة؟

قصص انحازت للغة الشعر

أحمد سعداوي

كُليزار أنور
1ـ
سأكون سائق امللكة العجوز
حني تــذهب لـشــراء اخلضـار
والسمك،
أو حني تنسى ـ خلرفها ـ
فتهتف يف مظاهرة
تنادي بأسقاط امللكية.
2ـ
سأكون صديق البطل دائم ًا
حيث ثقل احلقيقة وضوؤها
يلقى عليه وحده،
فأمـلك بذلك حـرية الـدخول
واخلروج
غير املضر
من احلكايات.
3ـ
ساكون اجلندي احملنط
مبالبسه القامتة،
ذلك الذي قتلته
كي احمي نفسي يف ديزفول.
سأكونه االن
كي اعوض شبابه الفاني
مبا تبقى من حياتي.
4ـ
لن اكون الشجرة امللعونة
وال من مسها.
لن اكون الشيطان
بالطبع.
لكني سأكون
صاحب هذه احلكاية.
5ـ
سأكون بستاني ًا
يف غير بستانه،
وكاتباً يف غير كراسه،
ونــــائـمــــاً يف أســــرة زوجــــات
اآلخرين،
اخلالية من الزوجات
واملليئة بروائح االخرين.
سأكون املؤذن
يف غير مسجده
واملصلي يف الليل،
سأكـون مصـباحـاً بعيـداً ليس
إال..
وليس جنمة.
6ـ
سأكون هيكالً من الشيكوالتا
وليس رجالً نحيفاً فحسب.
قطعة سجق كبيرة وشهية
شراباً مسكراً سأكون
وليس مطراً مبذاق منطقي.
7ـ
سأغدو مالبس العيد

الشـوائب و املـآرب الـدنيـويـة ،بعثـر
الـ ـشــيخ أوراق فـقه ـ ــاء الـ ــسل ـط ـ ــان
اإلمـبراطـوري وقلب البـساط عـلى
رؤوسـهم ،أراد أن يُـطهــر ال ــروح من
الـت ــزوي ــر والـت ــزيــيف واالرته ــان ــات
ال ـ ـنـفـعـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة ،أراد أن يـحـل احلـق،
املـطلـق ،اهلل يف أفئــدة النــاس وبني
ضلــوعهم ،وقــد اعتقـد الــشيح":أن
الع ـ ــارفَ مــن اهلل مب ـن ـ ــزلـ ـ ــة شُع ـ ــاع
الــشمـس ،فـيهــا بــدا والـيهــا يعــودُ،
ومنها يستمدُّ ضوءَه".
اعـتقــد ال ـشـيخ بعــدم ق ــدرته علــى
اإلفالت مـن املت ــاه األرضي ،رأى إن
األمر يتعلق بالـنفس ،هذه األمارة
ب ــال ـسـ ــوء ،تكـمـن فـيه ــا اخلـطـيـئ ــة
ويـصدر عـنها اإلثـم فراح يـستجـير
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــث":خــلـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــي
ـ
مــنه ـ ــا… خل ـصـ ــونـي مــنهـ ــا!"وعـن
ط ــريق اجملــاهــدة وتـصفـيــة الــذات
صـنع له أجـنحـة روحــانيـة أتــاحت
له أن يحلق ،كـان يرى أن ال مخرج
له إال عبـر السـماء ،علـى أساس إن
جمـيع ال ــدروب األرضيــة مـســدودة
يف وجهه ،أراد أن يحلق عـاليا جدا
نحـو الـتلبـس بــاحلقيقـة املـطلقـة،
معــوال كـثيــرا علــى قــواه ،بــدا هــذا
الـتـحلــيق ال ـصـ ــويف يُقـلق ال ــدول ــة
ويــرعـبهــا ،يــزعج راحـتهــا ويــزعــزع
أركـ ـ ــانه ـ ــا وأنـ ـظ ـم ــتهـ ـ ــا الفـك ـ ــري ـ ــة
وتقــاليـدهـا الــسالليـة الـشمــوليـة،
عنـدئذ سـارعت لـراب املأزق فهـيأت
لـه مـحـكـ ـم ـ ـ ــة فـقـهـ ـي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرج ــت

ق ـض ـ ــاتهـ ــا مــن جلـبـ ــاب الـ ــسل ـطـ ــة
الـواسع ،قضاة ال رحمـة يف قلوبهم
وال شـفقـ ـ ــة فـ ـ ــأف ـتـ ـ ــوا بـ ـ ــاع ـ ـ ــدامه،
وعنـدمـا احضـروا احلالج إلـى بـاب
الطـاق ببغـداد لتـنفيـذ اإلعـدام به
جتـمع الـنــاس هـنــاك فـص ــار يقــرا
اآلي ــات القــرآنـيــة ،كـمــا يــذكــر ابـن
كـثـي ــر يف الـب ــداي ــة والـنه ــاي ــةج:11
وجعل ال ي ــزي ــد عل ــى ال ــشه ــادتـني
والتـوحيـد ويتحـدث بجمل بلـيغة.
فأوثقـوه ثم ضـربوه ألف سـوط ثم
قطعـت يداه وقـطعت رجاله ويـقال
انه ك ــان ي ــردد مـع كل س ــوط أحـ ـدٌ
أحـ ـدْ .ثـم قــطعـ ــوا رأسه واح ــرق ــوا
جثـته والقوا رمـادها يف دجلـة ،أما
رأسـه فقـ ـ ــد نـ ـصــب يـ ـ ــوم ــني علـ ـ ــى
اجل ـ ـسـ ـ ــر ب ــبغـ ـ ــداد ثــم ح ــمل إلـ ـ ــى
خــراســان وطـيف به هـنــاك لـيــراه
الـنـ ــاس ،ون ـ ــودي يف بغـ ــداد بـ ــان ال
تشتـرى كتب احلالج وال تبـاع وكان
ذلك يف آخر سنـة 309هجرية922/
ميالدية.
لق ـ ــد ك ـ ــانــت آالم احلـالج تع ـب ـي ـ ــراً
مـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ـاً ع ــن فـ ـتـ ـ ـ ــرة ه ـ ـ ـشـ ـ ـ ــة،
رديـ ـئـ ـ ـ ــة،زاخـ ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــاالنـ ـتـهـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــات
والف ـ ــواجـع املف ـ ــزع ـ ــة مــن ف ـت ـ ــرات
الـت ــاريـخ اإلسالمـي ،وظ ــاه ــرة مـن
ظــواه ــر مجـتـمع راك ــد يعــانـي مـن
اإلجنراح السياسي ،مجتمع مغلق
ومـ ـ ـس ـتـ ـ ـسـلــم ملـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر الـعـج ـ ـ ــز
واالنقهـار أمــام الطـبيعـة والـلقمـة
والسلطة.

التي تلبس طوال السنة،
سأغدو جورباً ملوناً
يف رجل فتاة،
ال يف رجل موظف حكومي،
ربطة عنق ورقية
حتترق
يف اروقة الدولة.
سترة شتوية
من شباك صيادين،
قبعة رأس منسوجةٍ
من ذيل حصان.
قفازاً ميسك بالغيوم
وال يفقه اليد التي فيه.
8ـ
سأكون املاء يف االسبوع
والعصا يف السنة
والليل يف احلائط
والفكرة يف السرير
ولكني لن اكون
ذلك الرجل الذي ينتظر
سيارة االجرة منذ الصباح.
9ـ
سأكون الضابط احملاصر
يف وزارة الدفاع
وليس البيان العسكري.
سأكون الطالء السيئ
جلدران املدينة..
كي ال اكون اجلدران نفسها.
واكون احلرب التي تنتهي
كل يوم
وليس التي تبدأ كل يوم.
سأكون جندياً ناجياً
ألن احلــرب تــأخـــذ القـتلــى
فحسب.

10ـ
سأكون ارجوحة
حـتـــى وإن لــم يكـن هـنــــالك
اطفال.
بالوناً
حـتـــى وان لــم يكـن هـنــــالك
دبوس.
سأغدو مصيراً مؤجالً
فهذا افضل
من [ الالمصير]
حبة اسبرين سأكون
فهذا افضل
من قبلة على الرأس.
11ـ
سأغدو خبزاً امام الكتب
وماءً أمام الكلمات
كهرباءً مديدة سأغدو
تـبليطـاً حالـكاً كـيوم ولـدتني
امي سأغدو
وظائف ألبناء احلروب
حشداً من املنظفني سأغدو
واشجاراً وطرقات
مدينة اخرى
ينـعم فـيهــا الــسيــاح بـــوقت
جميل.
12ـ
سأكون عصفوراً بديناً
ال يرغب بالطيران
يعمل حارساً
ألعشاش الطيور
املهاجرة.

يكتب القـاص محسن الـرملي أوراقه البعـيدة عن
دجلـة بلغـة مميـزة ،خـاصـة جـداً ،هـادئـة ،مـوحيـة،
مـؤملة حـد اجلرح .لغـة ثريـة بتصـوراتها الـدقيقة،
احلسـاســة ،الشفـافـة ..أقـرب مـا تكـون إلـى الصـور
الشعرية.
عـشر قصـص اعتمدت الـدقة يف العبـارة واألناة يف
اخـتـيـ ــار الـلفــظ ،والـتـكـثــيف الـ ـشـ ــديـ ــد لـلح ـظـ ــة
واحملــاولــة اجلــادة يف خـلق اسلــوب جــديــد خــاص
بنصوصه.
((ضَيم صِمِيّت وأهله)).
انها مهداة إلى روح القاص محمود جنداري.
صـورة القروي"يـسينـني" مع صورة الـشاعـر"حسب
ال ـشـيـخ جعف ــر"مع صـ ــورة"األب" .كله ــا ت ـشـ ــابكـت
لتنطق صمتاً أقوى من صرخة!
((وأخي لـم يكن آخـر املـشنــوقني وال أولهـم ،ولكن
هل تـ ــرك عـن ـ ــدك أشعـ ــاراً أخـيـ ــرة كـتــبهـ ــا ب ـ ــدمه
فـتـنقـله ــا إلـيّ كـم ــا نـقل ح ـسـب إلـيّ أشع ــار أخـي
ي ـ ـس ـي ـنــني؟ وإن بـلّغـك صَ ـمــته ف ـبـلغ ـنــي إي ـ ــاه ي ـ ــا
محمود)) ص 14.
((رَحّال ومهرتي جرحي)).
مهـداة إلـى صـديق الـرحلـة ..الكـاتب عبـد الهـادي
سعدون.
عنوان القـصة  -رمبا  -مـأخوذ من أُغنيـة معروفة
للفنان كاظم الساهر.
ت ـبـ ـ ــدأ القـ ـص ـ ــة مــن م ـ ــدري ـ ــد  1988. /يف إح ـ ــدى
سـاحــاتهـا قـبلَ املغـادرة إلـى الــوطن .يـنقل بـصـره
بـنيَ مفـ ــردات املك ــان ..ال ف ــرق إن كـ ــان للـب ـش ــر أو
للحجر!
بغداد  92. - 91 - 90 - 89 /عـاد إلى بغـداد بدون
رغبـة ألداء خدمـة العلم .حنيَ سـألوه عن مـدريد.
أجـابهم :احلـريـة يف كل مكـان .لـك أن حتب وتنـام
يف الشوارع ..وإذا رغبت ،فاشتم حتى الوزير!
((مــاتـت احلــرب الـصغـيــرة وهـي يف عـمــر الــزهــور
بعـ ـدَ أن أطفــأت شـمعـتهــا الـثــامـنــة بــالــراجـمــات
وج ــاءت أُمه ــا حتــمل الف ــرح الـط ــاغـي ..الـط ــاغـي
والنصر املبني على العاملني ،فَخَربّوا أحزمة دجلة
وأب ــراج بغــداد وزوارق الـبـصــرة ،فــأعــدنــا بـنــاءهــا
بأرغفةِ خبزنا)) ص 18.
عَـمّ ــان  94. - 93 /م ــرس ــاة تق ــوده إل ــى م ــرس ــاة..
حتـولَ إلـى سنـدبــاد ..لم يعـد بـإمكــانه االستقـرار
يف الـوطن .قصـد عمّـان ومنهـا ليبـحر مـرة أُخرى
نحــو (مــدريــد) .لـم يكـن العــراقي الــوحيــد الــذي
اتخذ منهج السندباد!
قـبل سـبع سـنـني غ ــادره ــا ..وه ــا ه ــو يع ــود إلـيه ــا،
مـازالت صـورة تلك السـاحة يف فكـره ،مما محـتها
دخان القذائف.
يف بغـ ــداد يـ ـسـ ــألـ ــونهُ عـن مـ ــدريـ ــد ..ويف مـ ــدريـ ــد
يـسألونـهُ عن بغداد ((بغداد تـتغير كل يوم دون أن
تغـادر بغـداديتهـا وتبـغددهـا ..هي وردة بـركانـية أو
امـرأة مـن عَجب ..هـي احليـة الـتي حـرقـوا عـليهـا
جـحرهـا لتغـادرهُ فاحـترق جـلدهـا ،فسلـخَتهُ ولم
تغ ـ ــادر ،وم ـن ـ ــذ ذلـك ال ـتـ ـ ــاريخ  -آه ي ـ ــا تـ ـ ــاريخ -
اعـت ــادت أن تـنـ ــزع جل ــده ــا لـتـب ــدو ج ــديـ ــدة كل
صباح)) ص 19.
القصة بدأت يف مدريـد ،وانتهت فيها أيضاً يف
نف ــس الـ ـسـ ــاحـ ــة أمـ ــام نف ــس املـن ـظـ ــر ونف ــس
ال ـت ـم ـث ـ ــال (مت ـث ـ ــال كــيخ ـ ــوته) .م ـ ــدري ـ ــد لــم
تـتغـي ــر ..ال ــذي تغـي ــر ..نـظ ــرته إلـيه ــا وإل ــى
الوجود من حوله ..وحتى املفاهيم!
((أندلسـ …نـا..هم)).

إلى اللصوص من العرب يف اسبانيا.
حكـايـة مهـاجـر عـربـي ال يصـدق  -إلـى اآلن  -بـأن
أندلسنا أصبحت أندلسهم!
((لَبَن أربيل)).
إلى األكراد ..مَن مات ومَن ينتظر.
إحــدى أجمـل قصـص اجملمـوعــة .لِمَـن االعتـذار..
لِـ"شيـرين"أم ألربيل؟؟ خـان األوامر  -عـندمـا كانَ
عـسكـري ـاً  -ولم يــرتكـب قيـدَ رصـاصـة ضـدهــا ،لم
تطاوعهُ األصابع ..ألنها مدينتها!
حسـدتُ"شيـريـن"الستحـواذهـا ذلـك احلب النـبيل
يف عـيـنـيّ الـبـطـل .لكـن ،شـيــريـن ذهـبـت إلــى غـيــر
رجعـة ..أخذها األغـا! هل كـانت"شيرين"رمزاً؟! أم
اسماً لهُ واقع يف أرض الوجود؟!
مازال إلى تلـك اللحظة البعيدة ..وهو يقف على
رأس جبل يحيطه البحر من جهـات
ثالث يف سـ ــان سـبـ ــاسـتـيـ ــان  /الـبـ ــاسـك .يغ ـطـي
وجـههـ ـ ــا أُفق ال ـ ـس ـ ــواحـل! ويع ـي ـ ــدهُ إل ـ ــى أربــيل /
كــردستــان ،شمـال الـقلب املـســربل دمه .كــردستـان
الـتـي يــصفه ــا ب ــاجلـنـ ــة ،لكـنه ــا جـن ــة جت ــري مـن
حتتها أنهار الدم!
((ف ـمَــن ي ـ ـ ــوقف ه ـم ـ ــسهـ ـ ــا يف أُذن ـيّ؟ مَــن ي ـ ـ ــوقف
النزيف يف الذاكـرة  /يف الروح  /يف الوطن..؟ مَن
يـنقــذ احلــزيـن من مـطــاردة العـشـق األصيـل ومَن
يخلع اجلرح عن جسد اجلريح؟)) ص 24.
ويـهـ ـت ـ ـ ــز ال ـ ـ ـس ـ ـ ــاحـل ب ـ ـ ــانـفـج ـ ـ ــارٍ ق ـ ـ ــوي ..يـه ـ ـ ــرب
ال ـ ـس ـ ـ ــائحـ ـ ــون ..فـ (إي ـتـ ـ ــا) تـ ـطـ ـ ــالــب بـ ـ ــاس ـتـقالل
(الب ــاسك) .ويـبقــى وحــدهُ علــى اجلـبل حتــاصــرهُ
عيونهـا ..ويتسـاءل وهو ينـزل الدرج امللتـوي :ملاذا
عيونكِ والرصاص؟!
((إحدِيدابات)).
إلى املسحـولني يف شوارع نينوى على مَر العصور.
ي ـتـ ــصف س ـ ـ ــرده  -ويف أغلــب قـ ـصـ ــصه  -ب ـ ـ ــوصفٍ
خـارجي"فـوتوغـرايف"لألمكنـة! وهي مسـألة لـيستْ
بالسهلـة ،فالقاص محـسن الرملي يجيـد الكتابة
بالعني الثالثة!
((قـررنا تـرك هذهِ الـدبابـة بال أسف ومغـادرة هذهِ

الـبالد ب ــأسـف ..فهل غ ــادرن ــاه ــا حقـ ـاً وه ــا نحـن
نحـملهــا بـنيَ أوراقنــا وأضـالعن ــا يف املنــايف)) ص
29.
سطران كفيالن بترجمة احلكاية!
((غياب البصرة)).
لم يبقَ مكان  -يف العراق  -لم يخلدهُ القاص يف
كتاباته ..إنهُ الوفاء!
يـســأل عـن النـخيـل يف اسب ــانيــا  -شــوق ـاً لـنخـيل
الـبصـرة  -فيـدلـونهُ علـى قـرطبـة .يجـوب دروبهـا
مشياً على األقدام إلى أن يهدهُ التعب ،فيستظل
حتت مــسج ــد عبــد الــرحـمن الــداخل يـتحـسـس
أقـ ــدامه ((كـيـفَ وصل ـتَ بهـ ــا إلـ ــى هـنـ ــا يـ ــا عـبـ ــد
الـرحـمن؟ يـا ألقـدامكَ  /أقــدامنــا التـي ننـسـاهـا
إال حـني تُـ ــؤملـنـ ــا فـن ـ ــدرك أنهـ ــا هـي الـتـي كـ ــانـت
حتملنـا ،عليهـا نقف وبـها نـنطلق ،ضـممتهـا إليّ
وخلعتُ حـذائي واجلـوربـني فصـرختُ"الـبصـرة"..
كـانَ اسمهـا مكتـوبـاً علـى األقـدام ..عليهـا سـأقف
وبها سأنطلقُ إليها )).ص 34.
((أنا الذي رأى ..وثائق)).
إلى كل املسجونني ..أعني كل البشر.
فلـسفـة رائعـة! حقـاً ..الـوجـود كلهُ مـن مبتـدئهِ -
يف الرحم  -إلى منتهاه  -فـي القبـر
(سجن × سجـن)! لكنهـا فلسـفة مَـن يضع نـظارة
سوداء على عينيه!
وسجن احلياة شيء ..والسجن كـ (اعتقال) شيء
آخر!
استـطــاع القـاص أن يـنقـل لنـا رؤيـته الــشمــوليـة
واخلاصة عبر حكايتِهِ ..حكايتُهُ ..حكايتهم!
((أوراق بعيدة عن دجلة)).
إلـى الـذين جـاعـوا ونـامـوا علـى أرصفـة احملطـات
يف املنايف.
أوراق شـ ــاعـ ــر عـ ــراقـي حـ ــزيـن اسـمـهُ"سعـ ــدي"! -
عـمومـاً يلجـأ معشـر القصـاصني إلـى املفـارقة يف
اخـتيار أسمـاء أبطالهم ،فـيسمون احلـزين سعيد
واخلائنـة وفاء!  -املهم ..سعـدي بطل القصـة هو
مهـندس عـراقي يـهاجـر من بـلد إلـى آخر ..حـتى
انهُ يـ ـ ــذهــب إلـ ـ ــى الـ ـ ـس ــنغـ ـ ــال ..وبـ ـ ــدل أن يـعلــم
أطفالهم القرآن علمهم انشودة املطر!
قـرر تـرك الـشعــر ألنهُ استـشعـر بـأن الـوجـود هـو
أول وآخــر وأعــظم قــصيــدة! إلــى أن اسـتقــر
بهِ احل ــال م ــؤقـتـ ـاً يف غ ــرن ــاط ــة
ع ـن ـ ــد ابــن خ ـ ــالــته ال ـ ــذي
يعمل تاجراً للذهب.
وذات يـوم يتــرك العمل دون
أن يخبـر أحداً إلى أي مكانٍ
اجتـه .ل ــم يـ ـبـقَ مـ ـنـهُ س ـ ـ ـ ــوى
سجل احل ـس ــاب ــات ال ــذي دوّن
فيه خــربشـات .يـأخـذهُ الـراوي
 كـ ــاتــب الق ـص ـ ــة  -ويقـ ــرؤه يفغ ـ ـ ــرف ـتـه ال ـ ـض ـيـق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـك ـتــب
والدخان ..لم تـكن خربشات ،بل
أشعـار ضـاقت بهـا أنفـاس سعـدي
 أو  -كاتب القصة!***
ســت قـ ـص ــص مــن مج ـم ـ ــوع ع ـ ـش ـ ــر
علــيهـ ــا إهـ ــداءات .اإلهـ ــداء رسـ ــالـ ــة
معنونة أو  -رمبا  -حتية!
وأخـ ـيـ ـ ـ ــراً أقـ ـ ـ ــول":أوراق بـعـ ـيـ ـ ـ ــدة ع ــن
دجلـ ــة"لغـ ــة لهـ ــا إيقـ ــاعه ــا امل ــوســيقـي
اخلــاص بهــا ويــسيـطــر علـيهــا الـنَفَـس
الــدرامـي الـب ـسـيـط الــذي يــرفـض تـلك
الصور البالغية التقليدية.
ـــــــــــــــــــــ
*"أوراق بعـيـ ــدة عــن دجل ـ ــة" .مجـمـ ــوعـ ــة
ق ـص ـصـيـ ــة لـلقـ ــاص ..الـ ــدكـت ـ ــور محـ ـسـن
الرملي ..صادرة عن
دار أزمنـة للنشـر  /عمّـان  / 1998 /الطـبعة
الثانية.

