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FEATURES

حفاظاً على األرصفة من االنقراض

كــــــــانـــت لـــنــــــــا أرصـفــــــــة..

ولــكـــن!

7
عبد الكريم العبيدي

قبل شهور ،ولرمبا (قبل اعوام ،ال فرق!؟) الحظت بائعاً يُعبئ بضاعته يف
كيس اسود كبير ..الحظت اكياساً اُخر وكارتونات معبأة ومرزومة ..والحظت
اخيراً دراجة هوائية قدمية مركونة إلى جانبه ..قبل ان اعبره بقليل نفض قطعة
(جادر) قدمية من التراب ثم حملها مع حاجاته ورحل ..توقفت فجأة (وعدت إلى
مكانه ،دفعت بقدمي بقايا اكياس فارغة وعثرت اخيراً على ( )....ال ،ليس دوالرات
والشيء من بضاعته ،بل على قطعة من رصيف (متحرر) ..رصيف (تعزيلة) أو
رصـ..يـ..ف ،دعوني ابالغ قليالً!!
يف اليــوم التــالي ،تـعمــدت ُ ان
تكـون عودتـي (تعزيليـة جداً)،
بـرغم حلـول وقت (الـسالبـة)
وانتشـار البعض منهـم بالفعل؛
كـنت ابغي العثـور على (امـكنة
بـاعة) أكثر ،ألفلـح ولو مبكانني
متحـررين ومتجـاورين ،ألطول
جــزء مـن جـثــة صـــديقـنــا
الـقتـيل ..جـزءٌ ،رمبــا حيمـلين
مؤقتـا على االعرتاف بـوجوده،
بعد تشخيصه ..ويرغمين وهذا
مـا ابـغيـه فعالً ،علـى تـأجـيل
الـرتحّم واألسـى ،بـرغـم كثـرة
ميتاته الصحيحة ،غري احلسنة،
ال واحملـصــاة من
واملثـبتــة فع ً
قبلنـا مجيعاً ..ولكنين فشلت يف
هـذه املرة ،لـيس بسبـب توقيت
ال
عـودتي الصحـيحة ،بل ألن رت ً
ال احـتل املديـنة
امـريكيـ ًا طوي ً
كلهـا ممـا أدى إىل مـنع التجـوال
فيها!!
الرصيف السري
كم مرة ماتت األرصفة ،معنا أو
بدوننـا؟ (املعنا ـ والبدوننا) من
بــاب الـشهــادة ال غـري ..فنـحن
شهدنا بعض ميـتاتها ،وروى لنا
اآلبـاء واألمهـات (ميتـات) أُخر،
ثم قــرأنـــا يف كتـب التــاريخ،
فـوجـدنــا ان تلك الـضحـايـا/
الضحية ،كان قد مثل بها كثرياً،
وشهــدت حتــوالت فنـطــازيــة
ودرامـاتـيكيـة عـديـدة ،حتـى
اضحى احلديث عنها صعباً ،حد
ان كل طور (متفق عليه) حيتاج
إىل تــصـنــيف وشــــروحــــات
وحواش..
ولكن ملاذا؟ هل كل هـذه امليتات
تعرب عن ردود افال غاضبة على
فـاعليـة (رصـيفيـة) مـأثـورة،
دفـعت بهـم ،وبنـا ،إىل كل هـذه
الشرور؟ ،أم ألنها ضـحايا ،جمرد
ضحايـا بعض خملفـاتهم الـكثار
يف اطــــوار املــــواقـع؟ ،احلق ان
مصـابنا ومصـابهم الواحـد بها،
يعـرب عن امتـحان طـويل األجل
لكل متـجسـدات صـورنـا ،وهـو
امتحـان ،علـى مـا يبـدو أكثـر
واقعيــة من حـقيقـته ،بل هـو
واقع بــدائي شـديـد الـوضـوح
(وحنن وهـم) اول من فــشل يف
عبوره!
هل مثـــة َم ْن هـــو أبني مـنه يف
الــــداللـــــة علـــــى كل هــــذا
(االحنسـار)؟ تعـالـوا نعـد علـى
اصابعنـا كما فعلهـا (ويتمان) يف
احدى قـصائـده وأدء أرصفتـنا
املتعــاقب ،كـي تلمـس قلــوبنـا
(احلافية) ذلك الرصيف السري
يف انفسنـا حنن ،قبل ان ننـبهر،
مـرة أخرى بـرصيف (تعـزيلة)
قبل الغروب!
موت االرصفة
سنـحتــاج إىل تــرتيـب حتـمي
لبـنيــة االرصفــة ،واىل اعــذار
كـاذبة يـتلوهـا (الغزاة مجـيعاً)
من باعة واصحاب حمال جتارية
وشحـاذيـن ومتـشـردين ،وزوّار
(املـراقـد الـديـنيـة) وســائقي
الـسيــارات واجلنــود االمريكـان
ودباباتهم ..وسنحتاج إىل سابلة
حفـاة مـن امثــالنـا ،واىل نفـاذ
مـاكـر ،جيـرنـا إىل بقعـة ضـوء
مجعـيــــة ،هـنـــــاك ،يف داخل
نفــوسنـا ،لـنلمـس فيهـا مـوت
األرصفة اوالً ،وحقيقـة التحوّل
يف افعالنا جتاهها ثانياً..
ولكننا سـنتحاج ،يف كل مرة ،إىل
سابلـة حفاة يعـون أن االرصفة
و(ايــامهــا) سيـظهـران حـتمـ ًا
حبيسني يف (امـس) مأخوذ من
صور (افعـالنا ،ال يبدو انه ملزم
بـأميـا اعـادة رتـيبـة لــسيـدة
التمـظهرات سنخطـو بأمل حنو
رصـيف حــر ،يلـغي حـنيـننــا
املهدور ويعمل ضده متاما..
لعل الـدعـوة اصـبحت واضحـة
اآلن بـرغم ان شروطهـا مازالت
غائمة!
كان ميشي عليها األعمى!
ساحاول تـشريح موت األرصفة
اوالً ،ظنــ ًا مـين انهــا البــدايــة
الـسليمـة لفهم نـشوئهـا ..ولعلي

سـأبـدأ بـرأي عجـوز طــاعن يف
السن ،سـألته عنهـا بوسـيلة هي
(االكثـر سـذاجــة) حتـى اآلن،
الثــارته وجــذبه( ..فــالغـزاة)
غالبـ ًا ما يظهرون اشـياء حسنة
عـديدة ،ولكنهـم (حيطمون) أي
عالمــة اسـتفهــام تـشـري ،مـن
اشــــارتهــــا األوىل إىل اسـبــــاب
ال يف ذلـك املكــان
وجــودهـم أص ً
دون غريه!
قال العجوز( :على هذا الرصيف
انـتـظـــر اجلـي!! ،انه جمـــاور
لـبيـيت( ..جيلـســونـين) هنــا
صبـاح ًا ومـساءاً ،ثم يعـيدونين
إىل فـــراشي) ..اضــاف العجــوز
شيئ ًا آخر ..قال( :كنا نلعب على
هـذه االرصفة (قبل مـوتها اآلن
طبعـاً) الـدعـبل ..وكنـا نـرسم
عليهـا (بكسرة) طـابوق ..كانت
(ارصفة) نـظيفة جـداً ..ميشي
عليها األعمى)!!
وقبل ان أحتـاشـى ارجــاعه إىل
(امسه) قال :من كان جيرؤ على
رمـي النفـايـات يف االرصفـة ،أو
حفـرها ،أو سـرقة بـالطاتـها.؟
(البلدية تهجم بيته)!!
تركت العجوز (يـنعم) بساعاته
األخرية واملعـدودة ،لـريى فيهـا
الــشـمــس والـنــاس واحلـيــاة،
ونـظــرت إىل ( ).....فــوجــدته
اكـوامـ ًا مـن النفـايـات واحلفـر
والـتلـــول الـرتابـيـــة ،وحبـرية
(سوداء) من مياه اجملاري!!
النفايات والغزاة
مـــات الـــرصـيف اذن ..داهـمه
املـوت من كل جـانب ..وبـرزت
الـيه الــشـــرور كلهــا ،قـطعـت
احـالمه من (اللـون االصفـر إىل
اللـون األبيض) متـوت االرصفة
مبـــوت احالمهـــا ..هكــذا هـي
نهاياتها دائماً ،ألنها وجه احلياة،
اشــراقـتهــا األبــديــة ..فـيهــا
اخضـرار الطـبيعـة وحيـوتهـا
ونبضهـا ..وفيها نقشتنا األوىل..
طفـولتنـا العـابرة والـسريـعة،
ومـراهقتنـا وشبـابنـا وتلونـنا،
وفـيها نضجنـا وفتوننـا ووعينا
واحالمنا ..وفيها نـهاية اوراقنا
وشيخوختنا املبكرة دائماً!
فـيهــا خيـيل دائـمــاً ،ونـنـثــر
ذكريـاتنا ،حنفـرها علـى وجهها
الــصقـيـل ،وعلـــى صـمــتهـــا
وصربهــا ..تـتحـمل األرصفــة
عـذابـاتنـا وآالمنـا ودمـوعنـا..
وتـصـمـــد معـنــا يف احلــروب
واجملـاعـات واخلـوف والــرعب
واالنفجارات األرهابية ..وتفرح
معنـا دائمـ ًا يف كل مـسـراتنـا..
تبـسـط لنـا اشكـاهلـا وألـوانهـا
وامتــداداتهــا ..وتفكـر مـعنـا
وحتلـم وتكـرب وتــشـيخ ..ومع
زوالنـا تـزول األرصفـة ..ختفي
وجودهـا باهـمالـنا وخمـلفاتـنا
ووقـــاحـتـنـــا ...متـــوت وهـي
متـمددة وصامـته وخجولة ..ال
نغسلها وال نكفنّها بوداع ،نرتكها
متـوت حـيث هـي ،حتت شـرور
انفــسنــا فـتنــام إىل األبــد ،بال
وسادة وال سريـر ..ليس هلا غري
النـسيـان واخللـوة واالنـدثـار،
جـــوائـــزهـــا األخـرية الـيت مل
تتسلمهـا بعد ،ال هي ،وال وريثها
الالشرعي ،النفايات والغزاة!!
حافات آمنة
قـدمياً ،يف الـصفحات األوىل منه،
مل تـكن هنـاك ارصفـة ..كـانت
حـافـات عـريـضــة للـطـرق..
حـــافـــات آمـنـــة ألجـــدادنـــا
وغـايــاتهم اخلـشنـة ،ولألرض
املـداسـة بـأقــدامهم ،وبقـوائم
دوابهـم ،اليت امسـوهـا طـرقـاً،
وصـار هلـا امســاء وكنـى ،وهلـا
واحــــات ومــضــــايـف وانهــــر
ولصوص وحكايات واساطري.
ولكـن كـيف تـــأســسـت هـــذه
الطـرق؟ ..وبـأي غـايـة محـراء
وجـريئـة سار مـكتشـفها األول،
الـشجــاع واجملنـون ،واملـدفـوع
بأعنف اهدافه واكثر صالبة؟..
ومـتى توصل إىل ربط مدينتني
بــــــدائــيــتـــني صغــريتــني
ومـتبـاعـدتـني؟ ..وكيف مـط
صمـتيـهمــا يف خـط مـتعــرج

االنــــســـــــدادات
ـ
والتخـسفات الـكثرية إىل (جهل)
املـواطنني وسلـوكهم اخلـاطيء،
واىل ضــيق قــطـــر االنـبـــوب
وقـدمه) ..سـعة قـطر االنـبوب
()10انـج فـقــــط (!!) وأضـــــــاف
(أكثر من اربعني عامـ ًا قضيتها
يف (البلـديـة) مل اتـرك خالهلـا
(اهلـيم واملعـول واجملـرفـة) ومل
يتغري شيء يف منط عملي ،وال من
حولي ،عدا وجه الرصيف الذي
امتأل باحلفر واملطبات)!

وحمفـوف بـأقـســى املخـاطـر
واألهـوال ،ليـوصلهــا إىل حلظـة
انــبهــــار أوىل يف ذلـك العــــامل
البطيء يف كل شـيء؟ ..لتتحول
فيمـا بعـد إىل شوارع وأرصـفة،
منهـا مـا هلك وانـدثـر ،ومنهـا
ماال يزال حاضراً..
ومع نـشوء الـدولة العـراقية يف
العــام  ،1921تنفـست أرصفـتنـا
ألول مرة ..ارصفـتنا احلـديثة،
أرصفـة كثرية حماذيـة للشوارع
الــرئيـسـة والفــرعيــة ،وسط
احياء حـديثة ،غـالبية سـكانها
كانت لنا أرصفة ..ولكن!؟
مـن الفالحني الـذين هـاجـروا
مـن بيــوت الطـني ،ومن قـرى األرصفــة اليت (اشـرقـت علـى
ريفية حافلة باجلهل واألمراض اقـدامنـا) ،سرعـان ما غـربت..
واألوبـئـــة ،إىل مـــدن واحـيـــاء كـان هلا طـور مجيل ميـشي فيه
مـشيـدة حـديثـا وفق انـظمـة األعـمـــى بال عـصــا وال دلـيل،
وقـوانني جـديـدة ،أسـست هلم وكــانت نــظيفـة ومـصقـولـة
املــدارس واملـصـــانع واملعــامل ومطلية ..ولكنهـا مل جتد طورًا
واملــؤســســات ،واوجــدت هلـم ثاني ًا عـدا اخلوف ثم اخلوف ثم
فرص ًا جديـدة للحياة والتعامل اخلـوف (!) ظلت ختاف (مـثلنا)
وحتـتـضـــر وتـصـرب ..وظلـت
مع الواقع.
ومن هنـاك ،من تلك اللحـظات معاول (ابو علي ورفاقه) تقطع وسط اخلـراب ..لــذلك مل نعـد
املدهـشة والفاصلـة ،ترك بعض اشـكاهلا علـى مدى االعوام ،دون نـرى شوارع (دائـمة األرصـفة)
االطفـال احلفاة حيـاة الشطوط ان جتـــد مـن يغـري احـــواهلـــا ،كل عضـو حيـاتي يـستـوطنه
واألنهـر والربك اآلسـنة ،ونـسوا ويزوّقهـا ،وجيدد اوقاتها ..ظلت املوت ،تتداعى له سائر االعضاء
ألعــاب الــدمــى الـيت كــانــوا كـمـــا هـي (اسْـتــــوك) ..وظل فتـهلك معه ..هــذا التكــامليـة
يضعـونهـا من الـطني ،ليجـدوا انتماؤها األربعيين واخلمسيين( ،الـطبـيعيــة) تضـم الصغـائـر
منـاخات جـديدة ،فيهـا ارصفة مسـة دائميـة يف عمرهـا القصري والكبـائـر ،ومتـضي بهــا ،حتت
مجـيلـــة حتـيـط بـبـيـــوتهـم والـطارئ ..لقـد كانت مـالذاتنا سلطـة مـؤثـر مـا ،يف حـركتني
وشــوارعهم ،وميـشـون عـليهـا الالنهائية ،وكـانت تعيش معنا ،متعـاكـستني ،إمـا االنتعـاش أو
بـاقـدام نـاعمـة ،تعـرفت علـى ويف اعـيينا ..كانـت لنا ارصفة ..الكساد..
يقـول صــاحب مـطعـم (مسك
خطـى جـديـدة مـنتـظمـة ،يف ولكن!
مـسقـوف) (احلم) (!) ان تعـود
عصر طارئ وسريع ومدهش.
احليـاة إىل كـراسي هـذا املـطعم
(هدّامنا) األول
ولكن من هنـاك أيضـاً ،من تلك
اللحظـات الفـاصلـة كذلـك ،بدأ ولكن بـالفعل ،كيف تأتـى لنا ان ومـناضده ..احلم ان ارى امساك ًا
االنهيـار (الرمسـي لتلك احلـياة نتحـدث عن موت األرصفة دون وفـرية يف احلـــــوض ..احلـم ان
اجلديـدة والطارئة بكل حمافلها ان نتعثـر كثريًا بـاخطـر اطوار امسع وأرى (دوشـــة) العـــوائل
وطقــوسهــا واحالمهـا ..وبـدأ مرضها واشدها خطورة؟) وهل وحركـة االطفال ..اخـشى ان ال
ال بــسمـاع يعود كل ذلك..
االحتظـار البطـيء واخلانق من لنــا ان (نلهــو) قلـي ً
حلظـة الــوالدة ،من صــرخته اخـبار الضيـاع والفقدان واملوت ما زلـنا نـعيش يف طـور احللم..
األوىل والقدميـة ..وصار النزول دون ان يطفح (هـدّامنـا) األول نعـيش على حافـة منه ..خنشى
إىل اهلاوية ،إىل احلقيقـة املؤجلة بدم جـرائمـه ،ليتصـدر قائـمة عليه مـن الضياع ،جنعله امنية،
خــشيـــة ان ننــزلـق ،فنـضـيع
والعاصفة امرًا مقضي ًا وحمتماً! اهلالك؟
كـيف؟! ..لـنتــذكــر اوالً ،قــول لقـد ادرك (صــدام) مبكـراً ،ان مثـله! .حتــى احالمنـا ،احالم
العجـوز الذي ينتظر اجله (كان عـــدوه األول (مكــانـيــاً) هــو (أيام زمان) بدأت تتهرأ ،تتطاير
ميشـي عليهـا االعمــى (الطـور األرصفة ..عدوّه الذي تنمو على مقــاطعهــا وختتـفي ..صــارت
األول) ،الـبلــديــة تهجـم بيـته امتـداداته اغنية األزل ..اغنية ،حواراتنا تدور حول البحث عن
(الـطور الـثاني) ..تـذكروا ذلك ضاع الكثري من كلـماتها وحلنها ،رصيف مفقود ..احللم بعودته،
جيدًا قبل ان تسمعوا آراء عامل ولكـن روحهــا األزلي ،وهـو مـا أو اخلشية من أن ال يعود أبداً!!
خيشاه ،باق ..لذا أراد ان خيرقها،
(بلدية) واملتقاعد حالياً..
آخر مأوى
بل هـو يف خـرقهـا فعـالً ،ولكنه
هُــزم ،وظـلت اغـنيــة احليــاة ،مثـة ارصفة مـتحوّلـة ..أرصفة
انسدادات
يقــول (حــسني اغـصـيّب)  78اغنية األبدية الثابتة واملتحولة مـومسيــة االختفـاء ..فـصليـة
ترتبـط باملـناسبـات الديـنية..
عــامــاً :طـيلــة فـرتة عمـلي يف يف آن واحد.
البلـدية ال أذكـر يومـ ًا مل حنفر لقـد كـان وحـده الـذي جيب ان تظهـر من حني آلخـر ،فتـبدو
فيه رصيـفاً ..كـنا نـستـخدم يف ميـتـلك أي شـيء بـــالفـطـــرة ،غريبة بعني العابر ،غريبة عن
هـدم األرصفـة .ادوات يـدويـة بــالـبــداهــة ،ولـــذلك طــوى احـتفالـية املكـان شبه الـدائمة،
مثل (اهليم واملطرقة احلديدية األرصفــة وضمّهـا إىل مملـكته ..ورمبـا غـريـبه عن نفـسهـا هي
واملـعول واجملـرفة ،وكـنا حنـفر حــرّم فيهـا الـتنفـس ،وغـرس أيضاً ..ففي كل منـاسبة دينية،
إىل عمق ( )3امتـار ،ضمن فتحة (املـمنـــوع وممنــوع الــوقــوف يفد مـئات اآلالف من الزوّار من
مـساحـتها  1.5×3مـرت ،لنصل إىل وممـنــــوع الـــسـري وممـنــــوع خمتلف احملـافظـات العـراقيـة،
انبوب اجملـاري املسـدود .،وبعد الـتصـويـر وممنــوع احللم) ،يف ومـن دول جمــــاورة وأخــــرى
(كـسره) واخـراج العـوائق اليت اغلبها وامجلـها واشدّهـا حياة ..بعيـدة ،لزيـارة اضرحـة االئمة
تـسببـت بانـسداده ،وغـالبـ ًا ما مل يكتف بذلك طبعاً ،بل انتزع واألوليـاء والصـاحلني يف النجف
تكـون (طابوقة ،خـشبة ،حذاء ،احبـاب صباحاتهـا وآماسيها من وكــربـالء والكــوفـــة واحللــة
نعال ،شعر مـلفوف..اخل) ،نقوم مسائها ،فصامت حتى املوت ومل واملوصل وبغداد وغريها..
وبعــــد ان متــتلـئ احلــضــــرة
حببس املـياه الثقـيلة املتـجمعة تفطر!
يف احلفــرة ،ثم نـضع (قـطعـة كان يعـتقد انه مـالكنـا األوحد بالزائـرين تزحف احلـشود حنو
تـنك) (!!) علــى مكــان كـســر ومن (حقه) ان ميأل (أرصفتنا) الـــصحـن وأروقــته وغـــــرفه
االنبوب ،ونعيد عليها االمسنت ،جبـدارياته وشعـاراته واحاديثه وزوايــاه .ثم حتـيط بـاملـرقـد
ثم نهـيل عليهـا الـرتاب ونرتكه ووصــايــاه واصنــامه وصــوره وباألسواق اجملـاورة له ،وتتفرع
بال (صب) سـطحه ،لعدم تـوفر ومتاثيله(!) ومن حقه ان حيرّم يف كافـة األزقة املكـتظة بـاحملال
االمسنت والرمل املخصص لتلك علـيـنــا املــشـي يف كل رصـيف الـتجاريـة والبـسطـات والبـاعة
الفتـحة بـسبب املـنافـسة عـلى جمـاور أو قـريـب من قـصـوره املــتجــــولــني والعــــابــــريـن
االستحواذ عليه من قبل املراقب وقــصــــور اوالده ومحــــايــته واملتبـضعني ،لتـحتل فيمـا بعد
والعمال انفسهم ،للحاجة يف صب واقـربائـه ،ومن حقه وحقه ان مجـيـع األرصفـــة احملـيــطـــة
ارضـية بيـوتهم ،أو لبيـعه على مينع السري والـوقوف والتصوير بــاملــرقــد ،والقــريبــة مـنه..
يف أي رصيف جيـاور مـؤسسـاته واحيـانـ ًا تـزحـف إىل منــاطق
االهالي سرًا (!!!).
ويضيـف( :بعد ذلـك ننتقل إىل األمـنـيــة و االسـتخـبــاراتـيــة سـكنيـة قـريبـة من املـرقـد أو
زقـاق آخر ،استجابـة ال ستغاثة والعــــسـكـــــريــــــة ،ووزاراته حتــى بعيــدة عنـه ،فتخـتفي
سـاكنيـه ،ملعاجلـة انسـداد آخر ومـديـريـاتهـا ومـؤسـسـاتهـا ،خـلف ذلك املـشهـد /املـشـاهـد
هـنا ،ادى إىل طفح ميـاه اجملاري واوكاره ،واوكـار اوالده السـرية األرصفة وشوارع وبيوت وحمال
وحــدوث حبـرية كـبـرية حــول والعلنـية ..ومن حقـه طبعاً ،ان جتارية ..عوائل كل قرى ومدن
بـيـــوتهـم ...فـنعـمل فـتحـــة ينـشــر الــسيـطــرات واملفــارز العـــراق ،ومـن دول عـــربـيـــة
جديـدة ونرتكها وهكذا )1!..كنا والتعـقيبات ورجـال األمن ،لكي واسـالميـــة واجنـبيــة حتـتل
علـى مــدار العــام (يقـول ابـو جيعلنا ،حنن احملكوم عليهم بكل االرصفــة ،تفــرشهــا ،وتكـدس
علي) نعمل يف األزقة والشوارع ،هــذه املـمنــوعــات ان ختـشــى حاجـاتها الـكثرية من صـناديق
وتعرفـنا على كل اهالي املناطق انفـــسـنـــا ،وخنـــشـــى األرض وبطـانيـات واكيـاس و(جـول،
وعـوائلهـم وابنــائهم ،وصـارت واجلـدران واألبـنيــة واألسيجـة وصوبات) وجتلس لصقها فتبدو
وكأنهـا ألفت احليـاة (اهلوائـية)
بيننـا عالقات وألفـة ..حتى ان ودورات املياه الصحيحة!!
بني انظار املارّة وسكنة املدنّ!.
(ريوكنا) كل يوم كان على نفقة
وإذا مــا ســألـت احــدهـم عـن
أحالم أيام زمان!
احدى العوائل(!).
وعـزا (حسني اغصـيّب) اسباب األرصفــة (الفـتيـة) ال تـعمـر ،حـيــــاته (املــــؤقـتــــة) تلـك،
فــسـيجـيـبك ،دون شـك :انهــا

بـسبب كثرة الـزائرين ،وارتفاع تبـكي أكثـر من (اخـواتهـا) كل
أجـور الفنادق ،وازدحام البيوت ارصفتنـا تنتحب ،هـذا حقها..
و(النـزل) بـالـزائــرين؛ ورمبـا وهي بــالفعل عـائلـة سلـيبـة،
بسبـب العوز ،فـالرصيـف دائم ًا فقـدت كل وجودهـا وهويـتها..
ولكـن األرصفــة /األســواق هلــا
هو آخر صديق ..آخر مأوى!
حال أخـرى ..فهـي مدفـونة يف
مهــرجـــان نهــاري (بـصــري
ماتت الدولة ..سقط النظام
اآلن ،فقــدنــا كل اصــدقــائنــا ومسعـي) مــتكـــرر ،يف صخـب
هؤالء ..غاب الـواحد تلو اآلخر ،وضجيج ال معقـول ،ويف اشكـال
وبقينا حناور خملفاتهم ..سكنة وتفـاصـيل وخـرائـط (لـنكه)
املدن سرقوا ارصفتنا واضافوها غـريبـة ومـذهلـة ...اسـواقنـا
إىل بيوتهم وحـدائقهم األمامية قبـيحة جـداً ،رغم انهـا خليط
واخللفيـة ..اخـذوهـا عنـوة ،أو من خمـتلف الفـواكـه واخلضـر
بــالــرشــاوى ،ثـم بــاالهـمــال واحلـمـضـيــات واملـســاعــدات
والفـوضـى وانعـدام الـنظـام ..اإلنـسانيـة املسروقـة واحلصص
استـولــوا عليهـا بقـانـون (م ْن التموينية الفائضة (قسراً) عن
حياسبنا؟ ..ماتت الدولة ،وسقط البـطــون واحلــاجــة بـ( )100و
النظـام) لكـأن الغيـاب املفـاجئ ( )250و( )500وأخريًا احلواسم!.
للخـوف املـزدوج واملـركّـب من انهــا صــورة جيـســدهــا اجلهل
النظام ،تـرثه الفوضى ،أي نهب واألمـيـــة واجلـــشع ..صـــورة
وسرقة كل شيء ..بئس الوريث لفوضـى ال نهائيـة ومسـتمرة..
ولكن اين هي اآلن تلك االرصفة
وريثهم...
ولكنهم مل يـسرقـوا حًسبْ ..مل الـسليبة ...وهل ما زالت تنتمي
ينـهبــوا هــذه األرصفــة أمــام إىل عائلتها؟
اعيـننـا فـقط ..بل أحـاطـوهـا اظن ،ولـرمبـا اخـاطــر كثريًا يف
بأسيجـة قبيحـة ..مبا (يـسمى) ظين هـذا ،انها بيعـت إىل الباعة
اسيجـة ،مـصنـوعــة من تـنك يف األســواق مـن قبـل النـظــام
وقـطع من املعاكـس و (جينكو) السابق! ..فمن يتـذكر منا عدد
وخـــشـب واكـيـــــاس طحـني االعـوام اليت مل يــر منهـا شربًا
فـارغة! ..وبـذلك شطـروها إىل واحداً؟ ومـن يزعـم انه ما زال
وجهني متناقضني ،وجه اخضر يتـذكـر شـيئــ ًا منهــا؟ ..حنن
من اشجـار وفـاكهـة ،وآخـر لنـا مجيعاً ،وهـذا ما ال خيفـى ،على
مـصنـوع وحمـوّر مـن (التـنك احد ،نـستطـيع ان نروي قـصة
احتالهلا ..فقـد بدأت وارجو ان
واجلينكو)!.
سأحاول ان اجنز ذلك املشهد من ال أخــطئ ،مـن زحف أصحــاب
الـذاكرة ،ولـكنين وسطه متـاماً ،احملال التجـارية عليهـا ،بعرض
فـلمــاذا اقحـم نفــسي يف هــذا بضاعتهم وإقـامة (جنرب) لبيع
الشرط الالانساني؟ ..ملاذا اهرب السكـائر ،لـكل منهم ..ثم ازداد
منه إليه؟ ال حظـوا أنين أحاول عدد الـباعـة من العـاطلني عن
ان أمجل مـشهد الذاكـرة كبديل العمل ،فـانتـشـرت البـسطـات
ملـشهــدهم ولـكن ال فـائــدة من والقمريات واجلنابر ،وصار لكل
حمـاوليت البـائسـة تلك ،طمـاملا حـاجـة مـائـة بـائع! ،ثم غـزت
انـين لن اجــد (األحــسن) ال يف الـســوق عــربــات (اللـنكــة) و
نفـايــاتهـم وخملفــاتهم ،وال يف (احلاجة بـ  ،)100وانتشر الباعة
ذاكــرتـي! ..انين ،وسـط هــذه املتجولون وعمت الكارثة..
املدينـة ،أو أي مدينـة ،اصطدم أليست هـذه قصة االحتالل؟ ام
فـقط بـوقـاحـتهم ..انـا ملـزم ان هلا فصو ًال أخرى؟
(بـشراء) هـذه الشـرور صبـاح ًا
أخرياً ...تأمركت األرصفة!
وظهـرًا ومـسـاءاً ..ملـزم بـدفع
امثـان بـاهظـة ليـس هلم وإمنـا الفـصـول األخــرى من حـصـة
(لوحشييت الـداخلية) للبدائية اجلنود االمريكـان ..وهي حصة
املـرتـدّة يف نفــوسنــا مجيعـاً ..دبـــابــــاتهـم وجمـنــــزراتهـم
فهــؤالء ال حيرتمـون اآلخـر ،وال وهمــراتـهم ..وهــذه احلـصــة
يـؤمنـون بـوجـوده (الـرصيف األسوأ من كل حصصنا دون شك،
رصـيفنـا) كمـا قـال احـدهم ..كونهـا تشتغل على آلية التدمري
آخـر من أصحـاب تلـك البيـوت مقابل اخلالص من صدام!..
(الـــزاحفـــة) قـــال :ضـمـمـت سـأفـرتض انين حمـايــد حتـى
الــرصيف إىل احلـديقــة فبـدت اآلن ،وهـو مـا تتـطلبه شـروط
أوسع وأمجل (!) ،بيوتنا ضيقة ،مهـنـيت ،وغـري معـين بـكل مــا
وال تطاق عندمـا ينقطع التيار يـدور حولـي ،وهذا شـرط شبه
تعجـيـــزي ،مـطـــاط وقـــابل
الكهربائي!!
ولـكن مـديـنتـكم /مــدينـتنـا للخروقـات ..ومع هذا ،سـأوهم
ضــاقت وحتــوّلـت إىل خملفــات نفسي بهـذا االفرتاض خشية ان
العصور القدمية ..مدينة يشعر اخــــرج عـن (خــطـــــوطهـم
العــابــر يف وسـطهــا وكــأنه يف احلمر))!
مزبـلة ..ال أرصفـة وال واجهات ولكـن ليـس هـذا هـو مـا كـان
بيـوت وال حـدائق لقـد انـتمت يشغلين ،بل ما جيب ان تعرضه
األرصفـة قبل وبعـد أمركـتها..
(مدننا) إىل عصر سحيق؟!...
فقـد مـرّت بـأطـوار مــرضيـة
عـديـدة ،اخطـرهـا حتـى اآلن،
العائلة السليبة!
يـبـــدو لـي ،ان االرصفـــة الـيت الطـور الصـدامي ،ولكن قـانون
(سيقـت) إىل اسواق هي وحـدها األمـركــة األخري ،رمبــا تصـدر
اليت تـبكـي اآلن ،أو حيق هلــا ان قـائمـة دوري التـدمري! ..وواقع

احلال يـشري( ،وتذكـروا انين ما
زلـت حمـــايــــداً ،إىل انقالبـــات
اعـتقــاديـــة يف نفــوسـنــا ازاء
احلضـارة الغـربيـة بــرمتهـا..
فهــذه العـينــات األمــريـكيــة
واملتأمـركة وهبت لـنا دروس ًا يف
مـوت املـشهــد قبل ختــريبه...
مـوته يف عـزلته وجتـريده ،ويف
اخفـاقه بـالـظهــور كمـوضـوع
مستقل ،معزول عن اخلارج.
بــودي اآلن ان ننـقل مجيعـ ًا إىل
الذاكرة ،لـنقل جانب من اطوار
مرض االرصفـة .فاالرصفة كما
ملسنا ،اقيلت من اجلمال والبنية
واهلــويــة ،وكــان ذلك بـسـبب
االهـمال والـتهميـش الصـدامي.
فظلت علـى انتمائها الثالثيين ـ
اخلمسيين.
ولكننا كنا نلمحها ،أو لنقل نشم
روائحهـا عرب اسيجـة (اجلينـكو
والتـنك) ،وعرب نفايـات األسواق
واملـمنــوع الـصــدامـي وغريه..
كـانت معنا داخل اجلحيم العام،
اآلن ،وبعـد عـام مـن االحتالل،
مت تقطيعهـا بكتل كونكـريتية
خـرســاء ،عطلـت فيهـا احليـاة،
واحـالتها إىل امكـنة مهجورة بال
معنـى ،ثم حجـبتهـا بعـد ذلك
حبيـتان كـونكـريتيـة حمنـطة،
فـاختفت روائحها ،وماتت خلف
صـمـت االمسـنـت ،وطـــابـــور
احليتـان احملـنطـة ،وتعـرجـات
االسالك الشائكة جداً!!
اما مـا بقي منـها ،مـن سِلم من
احليتـان ،فقـد حتـول إىل ملعب
(اتاري) لدباباتهم وجنودهم.
يقـول سائق (كيـا) وهو يشـاهد
ال من الـدبابـات تعـرب جزرة
رت ً
وسـطيـة إىل اجلـانب اآلخـر من
الشارع اجلنود االمريكان دمروا
ارصفتنا)!
وجييبه راكب من املقعد اخللفي
انهم (ارحم) من صدام!
ولكـن جـنـــود (االحــتالل) ال
يعـرفـون األرصفـة والـشـوارع
واجلــزرات الــوسـطـيـــة ،فهـي
(جديدة عليهم) ،وإذا زعم احد
منهـم ان يف أمريكا مـا هو امجل
منها فامنا يكذب!؟
اللهم اني قد بلغت!
هيـا بنا معـاً ،لنشـارك يف موكب
تشييع جنازات االرصفة ..فقط
احبثـوا معي عـن رصيف واحـد
جنا من احليتان االمريكية ،ومن
اهمالنا وعبث صدام!
فــاذا مل جتــدوا ،ولـن جتــدوا،
فاعلموا ان كل االمكنة غاردتنا،
ضـاقت بنـا فكـرهت ،انتمـاءها
ورحلت ..مل يعـد لنا سوى حيز
ضيق فقط وسـط الشوارع ،بني
طــابــوريـن مـتجــاوريـن مـن
السيارات الواقفة،
حـشــرونــا فـيه مـع سيــارات
املـانفيس ،لـنكثر مـن االلتفات،
ميـيـنــــ ًا ومشــــاالً ،واىل اخلـلف
واألمام..
ولـنهــرول ســريعــ ًا بـــد ًال عن
املـشي ..ولينتابـنا الفزع والقلق
واخلـــوف بـــد ًال عـن الـصـمـت
والتـأمـل اجلمـيل لقـد مــاتت
األرصفة حقاً..
اللهم قــد بلّغت ..الـلهم اشهـد!!

