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خري البالد سكنتموها
هـــذه املفــازة وهــذا االحنـيــاز
الغامض –ان صح -سيربران سر
بـرودي املـدهـش طـيلـة ()168
ساعـة بصريـة ،قضيتهـا هناك،
يف فرن البصرة –الفرجة.
ولكنين اآلن ،ابـدو اقل اقتنـاع ًا
بصحـة مربراتها ،رمبا ألن املفازة
واالحنيـاز ظهـرًا للتعـجيل بغلق
الصـدمــة مبكـراً ،وإلحــاطتهـا
بذلك الـربود اجلميل ،كي اغرف
ممــا تـيـســر لـي مـن حتــوالت
مــذهلــة ،ومـن شــروط بـنــاء
املتخيّل واملـستجـد معاً ،ولـرمبا
ألن (غربيت يف مدينيت) فرضت
عل ّي وقتهـا التحايل واملكر النفذ
بقلـمي وعــدسـيت من شــروط
العــزاء والــرثــاء يف مــديـنــة
(عـتبـة)! فلقـد جتــرني دمعـة
صغـرية اىل قلـب مهـمــيت كلهــا
والـتكـبري يف االنـفالت من هـول
الصـدمة ،او قـد اكتفي وهـذا ما
كنت اخشاه ،ببقعة دم واحدة يف
(قـميـص) البـصـرة الـيت اكلهـا
الغزاة عرب القرون ،وكأنها وجبة
استعمـارية جاهزة !! آمل ..ذلك
بــالــضبـط هــو مــا دفـعين اىل
الـربود ،واعتبـار مـهميت مفـازة،
واحنيـازي صحيـحاً ..وهـو ذاته،
ايــضــــ ًا الــــذي يـرتاخــــى اآلن
ويتفـكك ،وجيعـلين اشعــر انين
كـنـت اقـــــرب اىل املغــــامــــرة
الصـرحية ،واىل املبـالغة يف الصرب
والرتقب  ..واآلن ايـض ًا اكـتشفت
سـر الـذهـول الـذي غــزا وجه
جــاري وهــو يــرى (مـظــاهــر
الــسفــر) ويــسمـعين ارددد :اىل
البصـرة ..حدث ذلك يف صبيحة
يـوم الـسبت  .. 5/6جـاري الـذي
صُـعِق من حلظـة التقـائنـا قال:
(يف هــذا احلــر الـشــديــد؟! ثم
تـســاءل :والــسالّبــة ،وانعــدام
االمن!؟  ..انت (جمنون)!).
وقتهـا ،اومـأت بـرأسي مـوافقـ ًا
علــى كل نـصــائحه ووصـايـاه،
ووعـدته بـاالخـذ بهـا ،ولكـنين
بعـد دقـائق من وداعه نـسيتهـا
متــامــ ًا (!) تــركـت الـبـصــرة
والطـريق اىل الـبصـرة يـأخـذان
حصـتهمـا مـين ،ويطــالبــانين
بـديونهمـا املسـتحقة واملـرتاكمة
منـذ اكثر من عقـد ..اعرف انها
البصـرة العنـيدة ،وان طـريقـها
املميت ،طريق الـ( )550كم ليس
ال يف حـزيـران ،فـكيف وهـو
سه ً
ليس آمن ًا ويف حزيران!؟
وداع
بـــدأت الثـــواني االوىل وكــأنهــا
فقـاعات تنتفخ وتتمطى ببطء،
تـدور وتـسـبح يف فلك غــامض،
وقــبل ان تـنـفجــــر يف زعــيق
اهلـــورنــــات ،يكـــون صـمـيت و
(برودي) قد انفجر الف مرة ،يف
ذلـك القـبـــو الفــسـيح ،الـــذي
تلبّسين فجـأة وانعم عل ّي بنعمة
الالمبـاالة (احملـوّرة) واجلـميلـة
علــى ايــة حــال ..كنـت اتلـفت
كـثريًا كمـن يبحـث عن شيء مـا
افتقده ،او سيفتقده عمّا قليل..
وكـان ســائق التـاكـسي جيـوس
بعيـنيه هـذه الـلفتـات دون ان
يفقه منها شيئاً ،مل ي ِع قطع ًا انه
جبــانـب راكب سـيرتك اقـســى
مـشـاهــده النهـاريــة واكثـرهـا
صخبـاً ،راكـب سيـطلّق مـشهـد
(االنـتظـار القـســري والتحـرر
املؤقـت (بالـصدفـة) من قـرية
مغلقة اىل فنطـازية جسر دياىل،
(بكــراجهـا) وســوقهــا القـميء
وضجـيج بــاعـته ،ثـم حمـنــة
العـبــور الـيــومـي اىل الـضفــة
الشمالية من جسر ضيق مؤقت -
اجلسر الكـونكرييت الكبري دمره
(فدائـيو صـدام) إلعاقـة زحف
قــوات االحـتالل بــإجتــاه قـلب
العـاصمة! ثم اىل سلسلـة طويلة
من زحام التقاطعات والكراجات
الطارئـة والبضائع املـكدسة عرب
خط الـزعفـرانيـة –الكـرادة،
وصو ًال اىل نفـايات الباب الشرقي
وروائحه ومآسيه).
كل هذا املشهـد الرهيب اراه اآلن
(آلخــر مــرة) ،ســأغـيب عـنه
(طــويالً)  ..اتــرك قلـق ورعب
الثـالث ساعـات الصبـاحيـة من
كل يـــوم  -ويف اقــصـــر مـــدة
لـوصـولي اىل اجلـريـدة  -فهـا انـا
اعـرب البـاب الـشــرقي بـإجتـاه
(الـنهضة) عـرب الطريق الـسريع
اول مــرة  ..هــا انــا بال دوامــة
صــدئــة ..انــا مـتحــرر يــوّدع
صـاحبه البغيـض (موجع القلب
بــاكيـاً!!) يـودع سالّبـة بغـداد
وانفجـاراتها الـساعـاتيـة ،يودع
صخبهـا وزحـام شـوارعهـا وقلق
سـاكـنيهـا ..فقـط سيـرتك فيهـا
(كرفانـاً) بالياً ،يُطلق عليه زورًا
اسم منزل!.
ذكريات (وقفت)!
لـيت الطريق اىل البـصرة ال يبدأ
من هنـا ،من (كـراج) الـنهضـة،
من هــذه (اخلــرابــة الـنكــرة)،

حتقيقات

FEATURES

الـــطــــــريق اىل الــبـــصـــــرة
قبل اكثر من عام (خطفين) احد اصدقائي القدامى اىل البصرة ..كان من نشطاء
(ادباء اخلارج) ،لسعته املنايف والغربة فعاد مبكرًا اىل بغداد ،وحاملا اشتعل دمه حنين ًا
اىل (الونيب وابي اخلصيب ومحدان) دعاني اىل زيارتها فورًا  ..كان حباجة اىل انيس من
(طينته) فوجدني ..ذهبنا (سراً) وانغمرنا يف مفازاتَنا القدمية لثالث ليا ٍل سوياً ،كتب
عنها صاحيب يف احدى الصحف اخلليجية فأثارت ضجة يف (ديوانياتهم) احملافظة
واملتطرفة يف آن  ..فيما احنزت انا ،من دومنا سبب واضح اىل الصمت طلب ًا للخالص من
الصدمة!

امللـيـئـــة بـنهـــارات احلـــروب
وامـاسـيهـا ،واملـكتـظـة بـاآلالم
والغربـة والقلق ..ليت الـطريق
اىل الـبصـرة ميحـو ملـرة واحـدة،
مـثابة انطالقة ،سـيئة التذكّر..
هـنا يف هذا املكان تشردنا وضعنا
وبكينا ..سهـرنا الف ليلـة وليلة
علـى ختوت خـشبـية قـدمية يف
مقـا ِه مـوبــوءة ،وأُجربنـا علـى
مـشاهدة افالم الـرقص واجلوبي
يف حفالت (الـويالد) وسهـراتهم
(البـستـانيـة) حفـظنـا كلمـات
اغـانيـهم البـذيئـة وابـوذيـتهم
الرخيصـة ،وشاهدنا كيف ينشر
الـثـملـــون مـئـــات اآلالف مـن
الــدنــانـري علــى رأس (غــزالن
وماليــني) !! اكلـنـــــا الفـالفل
واجللفـراي والشوربـة والرتيس،
وشــربنـا اردأ انـواع الـشــاي من
بـائعات بـائسـات احطن الـكراج
من جهاته االربع ،وجلسنا نندب
حظـنا كثريًا بـعد وقائع غـريبة
وعجيبـة مع السالّبـة والنشّـالة
والشقـاوات والـثملني واجملـانني
واملتـسـكعني والـ( ،)...الـلعنـة!!
ولكـن ملاذا يصـر طريق الـبصرة
علــى االحتفـاظ بهـذا (الـرأس)
وان كــان خــرفــاً؟ ..كــان هــذا
(الـكــــراج) هــــو آخـــــر وجه
(حمـروق) اراه لبغـداد السـاهرة
حتـى الصبـاح ،آخر وجـه مشّوه
ملـدينـة تنتـظر ،قـبل ان اتوجه
اىل املــوت يف جبهــات القتـال ،او
اعود بإجازة يتيمة وعاصفة اىل
(جثة) البصرة اليت كانت جبهة
هـي االخــــرى يف ظـل القــصف
املـدفـعي االيــراني الـذي شـرّد
اهلهـا يف كل احملـافظـات وتركـها
مـأوى للعمـال املصـريني وبقـايا
العـوائل الـبصـريـة املـسحـوقـة عــالـيــة مـن املـــزابل تـظهــر
جداً!
بـرؤوسهــا من كل زاويـة داخل
صور صدام  ..وداع ًا
وخارج الكـراج (!)  ..متى اغادر
مل ا َر (النـهضة من الداخل) منذ هـذا املكـان؟ ..من خيلـصين من
اعــــوام ..كـنـت مـنـــشـغالً ،او روائحه؟ (سيـارتنـا) احـاط بهـا
جعلـونـي منـشغ ً
ال يف نـسيـانه بـــاعــــة العـلك والـــسكـــائـــر
قسـرًا  ..كـانت حمـاولـة بـائسـة والقـداحــات واالقالم واحللـوى
مـين او مـنهـم لـيــس غـري ..مل الـبيبـسي واهلـدايـا الـرخـيصـة،
اعرف ان طرق حياتي كلها البد وزارهـا ملـرات عـدة ،الـشحـاذون
ان تستدير يوم ًا ما حنو (شبابها) (مجـيعــاً) ،وبــاعــة الــصحف
الضائع ،امـسها القتـيل واملفقود واجملـالت والصور ،وباعـة قناني
( –الغـريـب ان اسم الكـراج هـو املياه واحلَـب والكرزات واملوز!!..
ت على
بعـد اكثر من ساعـة عثر ُ
النهضة (!!) )..
بعـد دقـائق عـدة ،عثـرت علـى ضــالـيت  ..نفــذت سـيــارتـنــا
البـاب الرئيس بصعـوبة ،تسللت (الكــارثيـة) مـن بني الـزحـام
بـني عشـرات الـسيـارات الـكبرية والضجيج والروائح اخلانقة.
اختفاء رمسي!
والـصغرية الـواقفـة يف الـشـارع،
وعلى الرصيف وجبانب الكراج!! طلـب مـنّــا ســـائقـنـــا ،بعـيــد
واخرتقـت عشــرات من البـاعـة خروجـنا من الكـراج ان (نصلي
واملــســـافـــريـن والــســـابلـــة ..على حمـمد وآل حممـد)  ..صلى
اصطــدمت كـثريًا بــالبـسطـات اغلـبنـا ،وصـمت آخـرون ..قـال
واجلنـابر والقـمريـات ،وببـاعة احــد الــركــاب ،وكــان عجــوزًا
الــصـحف واجملـالت القـــدميـــة يعـتمـــر الكـــوفيـــة والعقــال:
والـسكـائــر واحللـوى واهلـدايـا (نــذكـــرهم يف اوقــات الـشــدة
واملتـســولني ..مل اجـد امـكنـة فقـط!!) وافقه السـائق مرغـماً،
خمصصـة لوقـوف السـيارات وال ثم اندلع حـديث ذو طابع ديين
خلطوط سريها ..كلها يف اشتباك ساخن بينهما ،سرعان ما اشرتك
عـنقــودي خــانق ،ويف تــداخل فــيه راكـب آخــــر...مــضـت (
مقـيت خــارج الكــراج وداخله ،الدقـائق الـدينـية) سـريعـاً ،ثم
واذا شئت الـوصول اىل مـبتغاك ،انقلبت ،وهـو ما كان مـتوقع ًا اىل
فـمــــا علـيـك اال ان تـــسـري ،ان سـياسـية حمـضة ختـص املشـهد
استـطعت ،علـى هـدايــة اذنيك العـراقي حصراً ،وهنـا تصادمت
فقـط ،علـيك ان تفـرز مـن بني اآلراء واملــــداخـالت ،وظهــــرت
آالف االصـــوات الــصـــاخـبـــة خالفــاتنـا بـ(افـضل) اثـوابهـا،
واملتـداخلـة (مجلتـك املفضلـة) وتوزعت الشكوك والوالءات على
اليت قـاتلـت كثـريًا إللتقـاطهـا ،رموز املشهد مجيعاً!!
والـيت سيقذف بها سـائق شاطر ،صاح الراكب الذي جيلس امامي:
مـشريًا اىل املــدينـة الـيت تنـوي يـامجاعـة (صلو علـى حممد) ..
الذهاب اليها ..ال تسأل عن مكان كنت اتوقع هذه االعادة فصليت
وقــوف سيـارات مــدينـتك ،فال هذه املـرة معهم بصوت مسموع،
احد يـعرفـها ،سِـر (مساعـياً) يف عـسى ان يصمت اجلميع ،واظفر
فوضى متنـامية ،فلرمبا ستصل بهدأة ولو قصرية!
ولـو بعد حني! انـا ،مثالً ،غصت ولكن الركـاب مل يصمتوا ا ّال بعد
يف حبــر الـضجـيج والفــوضــى اكثـر من سـاعـة ..نـام بعـضهم
لـدقـائق عـديـدة ،وبعــد نصف وصـمـت اآلخـــر  ..ادركـــوا ان
سـاعـة تقـريبــ ًا مسعت سـائقـ ًا (افالمهم القصرية حتماً) تنتهي
يـزعق :للـبصـرة (بـالـدولفني) سـريعـاً ،فالذوا بـاالكل والـشرب
وآخر للبصرة (بـالبهبهان)! ،ثم والكرزات ،ثم (اختفوا) فجأة وسط
مسعت سـواقــ ًا يهتفـون بـأعلـى دخان سجائـرهم وسعاهلم ،قبل
اصواتهم :للبصـرة (بالكابرس) ،ان خيتفـوا (رمسيـاً) يف شخريهم
للبـصرة (بـالسلـربتي) للبـصرة كـنت وحــدي اصطـاد وحـدات
(بـالـسـوبـر)  ..آخــرون هتفـوا متفـرقــات  ..اصطـاد وحـدتي
للبصـرة بالـ )GMCوللبصرة الـضيقــة واعقــد معهــا صلحـ ًُا
بالـريم (عـالتربيـد) وألول مرة مؤقتاً ،اضع فيه الشروط واوزع
حيــدث قطع مـريـب يف بصـري ،االدوار ،وابــرم هــدنــة هـشــة،
ألول مرة ارى الكـراج خالـي ًا من سريعـة اهلالك ..اصطـاد وحدة
صــور وجــداريـــات (القــائــد عائلية ،ارسم هلـا برناجم ًا كاذباً،
الضـرورة)!! اخـتفت كل اقـواله كثري االحـالم واالمانـي ،واعرف
املـأثـورة وشعـاراته ووصـايـاه ،وانـا فـصّله ،انه مـن صنع رمـال
وحلـت حملهــا صــور مـتخـيلــة عـراقيــة! ..اصطـاد وحـدات ال
لبعـض االئمـة ،وصــور لبـعض نهـــائيــة لـلمــدن واالقــضيــة
املـرجعيـات والرمـوز الديـنية ..والنـواحي اليت نعربها ..وحدات
وشـــاهـــدت شعـــارات واقـــوا ًال تعـــزلين عـن (حلن) الــسيــارة
مكتوبـة خبط رديء متدح وتذم وحلن ركـابهـا وعن حلـين ايضـ ًا
وتـهاجم ،واخـرى تتوعـد قوات ..كنت وحـدي اعيـد علـى مهل
االحتالل وحتذرهم! ..ألول مرة قـصص حمـنطـة ومعـزولـة ..
ارى (النهضة) خـالي ًا من اجلنود فصلها فـارق السرعـة حلركتني
الـبؤسـاء واالنضبـاط العسـكري متعـاكـستني ،حـركـة الـسيـارة
وشـرطــة النجـدة واملخـربني ..وحـركة احلـياة خـارج مشهـدنا
ألول مرة ارى تلك اخلـرابة وقد العابر!.
ازداد خـرابهـا ،جـدران عـتيقـة يف السيارة نبدو من داخلها ذوات ًا
وحمـال بـائسـة وحفـر وحبريات شبه مستقلـة ،وتبدو احلياة من
ميــاه آسنـة ونفـايـات ،وتلـول حـولنـا مـشهـدًا واحـدًا متعـددًُا

ومتحـ ّوالً ،وكـان صــراعنـا مع
بعضنا ومع اخلـارج يبدو عنيف ًا
حـينـ ًا وبــاردًا يف حني آخـر ..ال
يـنبـغي ان نـتمــاثـل او منتـثل،
فـنحن شـروح ثــابتـة جتـمعهـا
رحلــــة ويفــضـحهــــا الـلقــــاء
وستفـرّقهـا (سـاحـة سعـد)  ..ال
احـسب ان احدًا منـا كان اليفقه
هـذه الـشـروط ،او كـان يــذهب
ابعد من مساحتها الضيقة ،رغم
ان تفاعلنـا العام عكـس بوضوح
ان لاللفــة نظـامـ ًا آخـر مـا زال
غامضاً!
(كان زمن خري)!
يف اطــراف بغـــداد اجلنـــوبيــة
تتـوقف الـسيـارات عنـد بـاعـة
الـثلج (لـتـتــزود ،قـبل الـــربع
اخلـالي بقطرة مـاء) ..ومن هذه
الوقفة ،ينـسى الراكب شـيئ ًا ما،
شيئـ ًا كان خيـنقه ويعيقـه ،كان
جيره اىل اخلـلف ،اىل نسق حياتي
ثابـت ،اعتاده والفـه ..قبل هذه
الـوقفـة كـان جــزءًا من حـالـة
مــستقـرة ،حـالـة ثــابتـة ،هلـا
خريطـة واغراض وصـراع ،وها
هـو خيلعهـا ألول مـرة ،ينـفصل
عـن بنـيتهـا بهـدوء ..لقـد بـدأ
يتجـدد ،يستعـد لبنـية قـادمة،
حليــاة ستجــرّه بهـدوء ايـضـاً،
وتلـبسه خـريـطتهـا واغـراضهـا

وصراعهـا ..انها االنتقـالة االوىل
اذن ،انه الـتحــوّل يف نــسقه ،ويف
نسق االشياء من حوله.
قــال العجـوز الـذي عـقّب علـى
(الصلـوات)( :مضـى علـى هـذه
الـوقفـة اعـوام عـديـدة ،كـانت
تتـوقف الـسيــارات من انـواع -
باص خشب (،نريّن دك النجف) ،
(اقجم)( ،اخلـرسـة)  -ثم ينـزل
(السِـ ِكنْ) ويشرتي ربع قالب ثلج
خبمسة عشر فلس ًا (!) ويضعه يف
ثالجة خشب ،او يف الـرتمز فيما
بعـــــد (!) ،مل تـكــن هــنـــــاك
مواصالت من بغـداد اىل البصرة
عــدا القـطــار القــديم ..كــانت
الــسـيـــارات القـــدميـــة تعـمل
خبطوط حمـدودة ،من بغداد اىل
الصـويــرة ،من العـزيـزيـة اىل
الكوت  ..وكـانت الشوارع ترابية
 سـدّة ،وكـان ركـاب ايـام زمـان،خليـط ًا مـن العجائـز والشـرطة
واجلـنـــود املـتـطـــوعـني ومـن
الباعـة ،ونادرًُا مـا نرى مـوظف ًا
(!) ،وكنـا نـنحـشــر مع بـاعـة
الـروبـة والقـيمــر واجلنب ،ومع
رعاة االغنـام واغنامهم (!) ومع
اجلت واقفـاص الـدجـاج ،وبعـد
تـبليط شارع بغـداد  -البصرة يف
الـسـتيـنيـات ،ظهــرت سيـارات
(حــديثــة) مـثل (الـنرين) دك

النجـف واملرسـيدس –جنح –
والقجمـة واقـبل النــاس عليهـا
وتركـوا القطار ،بسبب سرعتها،
وللــراحــة بـعيـــدًُا عن مــرارة
القطار ودوخته وصفاراته (!!)،
كنـا جنتـاز املسـافـة بني بغـداد
والبصرة بسبع ساعات فقط (!)
اما اآلن ،فبتسع سـاعات او عشر
(!) مل يـكن ســابقــ ًُا زمحهــا يف
الـشـوارع وال تــوقفـات ،كــانت
سـيطـرة واحـدة فقـط تفتـش
السيارة ..كان زمن خري)!
صورتان
مظـاهـر (حـرب التحـريـر) مـا
زالت شـاخـصــة علـى جــانيب
الشـارع ،سـواء من اثـر الـقصف
الـصــاروخـي او مـن مــوجــات
الـــسلـب والـنهـب ..بـنـــايـــات
حمطمة ،حمال جتـارية منهوبة،
هـيـــاكـل ملعــــامل ومــصــــانع
ومـؤسسـات ومقرات حمـروقة..
دبــابــات وسـيــارات ومـــدافع
ورباعيـات مقصوفـة وحمروقة
(تناكـر) مثقوبة بشظايا ..ومن
ال امـريكي ًا
حني آلخـر جنتاز رت ً
او (نتحـاشـاه)  ..حيـدق فـينـا
اجلنــود مـن خلف نـظــاراتـهم
السـود ،يلــوح بعضـهم بيـده او
يـرسم (اشارة النـصر)  ..اطفال
حفاة حييطون بدبابة  ..وجنود
امـريكـان يـشـربـون العـصري..
لـوحات لـواقع اليريـد ان يتغري
فجـأة ،يـريـد ان يـزحـف ببطء،
حمـتفظـ ًا بصـورتنـا ،وبصـورة
الشواهـد العاصفة اليت تشيد اىل
كارثـتني متـتالـيتني –صورة
االمــس الــوحــشـيــة وصــورة
االحتالل.
نياحة باردة
يف ساعة ما من ساعات (الطريق
اىل البصـرة) حيتـاج املسـافر اىل
بالهـــة قلـيلـــة يـــروّض بهـــا
اختناقه  ..اجلفـاف والدمار من
حوله يـسعّر الـدقائق فـتصبح
مثل دقـائق (خليل احلـاوي ،هلا
ارجل ممطـوطـة كــالعصـور !)
ادركـت ذلك مـن وقت مـبكــر،
فلــصقـت وجهـي هـــذه املـــرّة
بزجاج النافـذة ،وتركت بصري
يـتبـاله ،وهـو يـشــرّح النـخيل
بقـليـل من الـســذاجــة ،قـلت:
(الـنخلة وهي ساكنـة تبدو اكثر
صربًا ومشـوخـاً ،جـذعهــا البين
يـثبـت انهـــا حيّــة وصــامــدة،
وعـروقهــا الغلـيظــة النـافـرة
تفـرش رسـوخـ ًا ازليـ ًا علـى مـا
حييط بهـا من اعشاب وحشائش
وزروع  ..امــا سعفهــا االخضـر
واملرتب دائم ًا فيتـدىل بإحنناءات
مـتنـاسقـة ،وبــإنصـاف اقـواس
صـرحيـة ..هي ظمـأى دائمـاً ،يف
الـصحــارى او يف الـبــســاتـني..
جــذعهــا املـتخـشـب احلــزيـن
يفرض عليك ذلك  ..ال ميكن ان
تقنعك هذه اخلـشونة والفحولة
بأنها شجرة (نباتية)  ..هي اعلى
من ذلك بكثري -تقول يف خاطرك
اآلن :انـت جـنــوبـي! –االدلــة
طفولية  ...ابن السنة والسنتني
والـثالث الميـكن ان يـصــدّق ان
هذه املخلوقة املـدهشة اليت حبا
حول عروقها ،وحدق يف عثوقها

انهـا ســدرة او عنبـة ،ابـداً ،انهـا
ابعـد من ذلك –اتـردد كثريًا يف
تسميتهـا وتصنيفها بل اتلعثم!-
 ..خنلـــة (الــــسكـــون) ثـــورة
صــامتــة ،خجـولـة ،طـيبـة ..
تـتحـوّل رويـدًا اىل طـور آخـر،
بعدما (حيـبو) اهلواء على سعفها
 ..تنـاغيه ،تـدله علـى حـركته
جتسدها له ولنا ولذاتها ..النخلة
(اهلــوائيــة) جتـميــد اهلمـس ،
يتحـدث سعفهـا (اهلـواء)  ..منه
فقط اكتشفت امجل هلجة للغات
اهلواء العديدة!
السالبة
سأخاطر يف هذه الصورة ايض ًا ..
لقـد وجـدت صعـوبـة بـالغـة يف
رسـم بورتـريه للخـوف اجلمعي
املـزمن مـن ايّمـا (تعـارض) من
تعـارضات الـسالبة  ..الـتعارض
امللـمـــوس يف خفـض ســـرعـــة
الــسيـارة ،واحملـسـوس يف رجـة
الـركـاب واسـتطـالـة اعنــاقهم،
والتفـاتاتهم السـريعة  ..شيء ما
خميف ومفزع يف اخلارج ،اقتحم
سـكونيـة السيـارة وهز (اثـاثها)
املصدوع بقوة..
االشتبـاك يبدأ من حلـظة حتوّل
يف ارتبــاك الـســائق وحــركــة
الــسيـارة وجتـمع الــسيـارات يف
الشـارع  ..الكل مبن فيهم السائق
يريد ان يعرف ما يدور هناك ..
والكل حيـدق من النوافـذ ويسأل
الــســـائق يف آن واحـــد! خيفّـض
الـسائق من سرعة السيارة  ،وهو
حيدق بعني العارف املتمرس ،ثم
(يـرش) على قلق ركـاب سيارته
مجلة بـاردة (اطمئنـوا  ..سيارة
مقلـوبـة –حـادث تصـادم بني
سيارتني –سيارة (بيهه بنجر)
–قـطيع اغنـام يعرب الـشارع –
سـيطـرة –بـانــزين خـانـة –
اسـرتاحــــة –مــطعـم –رتل
امريكي)!
كل هـذه املـطبّـات تـأسـست من
خشـية الـتسلـيب ،صنعـت هلا يف
الــذاكـــرة اجلمـعيــة حـضــورًا
مـتـــوارثــــ ًا وغلقـت هلـــا اثـــرًا
مـــسحـــوراً ..قـــال الــســــائق:
(تعرضت سيارتي للسلب اكثرمن
مرة ،آخـرها حـدث قبل تـسعة
اشهـر يف مكان ال يبـعد كثريًا عن
منطقـة علي الغـربي)  ..كـانت
الـشمـس متيل اىل الـغروب ،فـقد
تـأخــرت ألكثــر من سـاعـتني
بـسبب عـطالت طارئـة حصلت
لـي يف تـلك الـــرحلــة  ..وحـني
وصلـت اىل ذلـك املكـــان ،حملـت
احجـارًا كـبرية معـروضـة علـى
عرض الشارع ..حـاولت بأقصى
جهــد ان اخفــض من ســرعــة
السـيارة لكـي استديـر واعود اىل
اقـرب سيطرة ،ولـكنين فوجئت
بــوابل من الـرصـاص بـإجتـاه
سيـارتي ..تـوقـفتت ،والحـظت
شـخصـ ًا مـسلحــ ًا يتقـدم حنـوي
ي على رأسي
فنزلت ووضعت يد ّ
استجابـة ألوامره ،ثم طلب مين
ان اهرول اىل اجلهـة اليمنـى من
الـشـارع وطلـب من الـركـاب ان
يفعلـوا مثلـي بأقـصى سـرعة..
كـان بعضهـم كبري الـسن ومعهم
نـساء واطفـال ..توجهنـا مجيع ًُا
اىل سـد تـرابـي ،وهنــاك نهـض
حنونـا ثالثة ملثـمني ومسلحني
وامرونا باجللوس على االرض ..
فـيمـا هـرع اثنـان آخـران حنـو
السيـارة وافرغـوها مـن حقائب
املـســافــريـن ومن حــاجــاتهــا
الضـروريـة ،مبــا فيهـا االطـار
(السبـري)  ..بعدهـا تقدم اثـنان
حيـمالن اكيــاس طحني فـارغـة
وطلبـوا منا اخـراج كل ما منلك
من امــوال وســاعــات وخــوامت
ونظـارات واحـذيــة ثم اعتـدوا
علينا بـالضرب والـركل وخلعوا
مالبسنا بإستثناء النساء وطلبوا
منا الذهاب بسرعة اىل السيارة..
مل يكن الـشـارع فـارغـ ًا  ..فقـد
عربت عدة سيارات اجرة ومحل
واكـتفـوا بـالـتحــديق وخفـض
السـرعة (!) ،امـا السـالبة فـقد
اختفـوا عن انظـارنا  ..تـوجهنا
بــصعــوبــة حنــو سـيــارتـنــا
فوجـدناهـا (منـتوفـة) بعـدها
انـطـلقت بــسيــارتي مـسـرعـ ًا
ووصلت اىل اول سيـطرة شرطة،
وكـانت ال تبعـد كثريًا عـن مكان
الـسلب ..اخربتـهم مبا حـدث لنا
ولـكنهم مل يفعلـوا شيئـ ًاُ!! املؤمل
(اضـــاف الــســـائـق) ان بعــض
السـائقني يتفـقون مع الـسالبة
علــى سـلب ركـــاب سيــاراتـهم،
وخيربونهم بـساعـة وصوهلم اىل
الفخ ،وبعد امتام العملية ينالون
حصة الثلث الـذي استولوا عليه
من حقـائب وامـوال وحـاجـات!
فهم علـى مـا يبـدو من قـريـة
واحدة.
باي ..باي (القائد)
اخـريًا حتــــرر (الــطـــــريق اىل
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البـصرة) مـن صور الـطاغـية ..
مل ا َر حتى بقايا من (برييته) او
شعـر رأسه ،او من (الربنـو) اليت
طـاملا لـوّح بها ..شـاهدت مكـانها
صورًا لالئمـة واملراجع الـدينية
ترفرف عليها اعالم سود وبيض
وخضـر ،وشاهـدت آيات قـرآنية
وشعــــارات ومقــــوالت  ..امــــا
سيـطــرات الـفيــالق واحلــدود
االداريــة للـمحــافـظــات فقــد
استـعيـض عـنهــا بــأفـــراد من
الشرطـة العراقيـة! ..مل نتوقف
يف أية سـيطرة ،ومل يأمـرنا احد
بـالنـزول من الـسيـارة لغـرض
الـتفـتـيــش و(حلـب) اجلـنــود
البـؤساء (ايـام زمان) !! كنـا منر
عـلى السـيطرات (مـرور الكرام)
يلقي الـسـائق الـتحيـة علـيهم،
فريدون بـأحـسـن منهـا ،ويـردد
(عجوزنـا) واهلل  ..زمان!! هـكذا
متـس دائمـ ًا امكنـتهم الفـاسـدة
مبجـرد رحيلهم عنهـا ..خرائب
منهـوبة علـيها الـذكريـات املرّة
اليت سلبت منا الكثري.
ستاليت
مـا زالت الـقرى الـريفـية تـشبه
اخلــرائب ..بيـوت من الـطني او
الطـابوق املصفوف جتـول حوهلا
االبقــــار واالغـنــــام واحلـمـري
والـكالب ..ما زال االطفال العراة
يـسبحـون يف الـشطـوط وبـرك
املـيـــاه اآلسـنـــة ،ويلـــوحـــون
للــسيــارات العــابــرة ..مــا زال
الـرعـاة يـتنقلـون من مكـان اىل
آخر بثـيابهم الـرثة ،واغـنامهم
اهلـزيلــة دائمـاً! مـا زال بـاعـة
املــرطبـات يهـرعـون حنـو أيـة
سيــارة تتــوقف او ختفـض من
سرعـتها ،لـيعرضـوا بضـاعتهم
املـغشـوشـة بطـريقـة اقـرب اىل
االستجـداء! مازال اغلب املطاعم
مغلقـ ًا او منهـوب ًا امـا املفتـوحة
منـها فـتفتقـر لكـافة الـشروط
الصحيـة واالنسانية واالخالقية
(!!)
الـشيء الـصارخ والـوحيـد الذي
صدمين فإنـبهرت به هو رؤييت
آلالف الـصحــون (الــسـتاليـت)
املعـروضـة علـى اسـطح بيـوت
الـطني والـصــرائف يف خــرائب
ريفنا املزمنة!
لقطات
*البـوابـات الـضخمـة اليت امـر
صـدام بـإنشـائهـا عنـد مـداخل
احلـدود االدارية للمحـافظات مل
يُنهب منهـا طابوقـة واحدة عدا
صوره الـيت ال تعد واليت وضعت
مكـانهـا صــور من شـنقهـم من
علماء دين!!
* كلما تكـاثرت اشجـار (النخيل
علـى جانيب الطريق عـرفنا اننا
نقـرتب من مــدينــة جــديــدة
فـيقــول لـنــا الــســـائق (هــذه
الصويرة  -احلفرية  -العزيزية -
الكوت  -احلي -علي الغربي -علي
الشرقـي -كميت -العمـارة  -قلعة
صـاحل  -اجملر  -العـزير -القـرنة -
الــديــر  -الكــرمــة  -اهلــارثــة -
الكَزيزة  -الونيب).
* مــا زال الـكثـري من اجلـســور
حمـطمـاً ،والتحـويالت املـؤقتـة
اصـبحت دائـميـة (!) والـشـارع
يعــاني من ختـسفـات ومـطبـات
كـثـرية *.مــا زال الـطـــريق اىل
البصـرة (نهاريـاً) فقط امـا بعد
مغـيـب الــشـمـــس فهـــو مـلك
السالبة! اين البصرة؟
مشتاق
وصلنـا الـبصـرة ،قـاهلـا السـائق
بلهفـة ..كانـت احلرارة شـديدة
كـالعـادة ،واهلـواء احلـار يـشـوي
الـوجـوه ..شـاهـدت كـراجـات
االحيـاء الـسكـنيـة واسـواقهـا..
كانت كـما هي منذ عدة عقود..
نفــايــات وخملفـــات ،واكيــاس
نـايلـون (طـائـرة)  ..شـاهـدت
تـنـــاكـــر املـــاء احللـــو))RO
منتـشرة علـى جانيب الـطريق،
وشاهـدت سكنة املدن واالقضية
والنـواحي بدشـاديشهـم البيض
والكــوفيـة والعقـال وشـاهـدت
عـربـات اخلـشـب اليت جتـرهـا
احلمري وباصات اخلشب القدمية
وعربـات النفط شاهـدت النساء
الـبصـريـات بـأزيــائهن االزليـة،
الفــوطــة والـعبــاءة الـســوداء
والنعـال (الـبالستـيك)!! ورأيت
اكــوامــاً عــديـــدة من الـــرقي
والبطيخ عـلى جانـيب الطريق،
يسـتظل باعـتها حبصـران صفر
مثبة على خشب القوغ..
وشاهدت من بعيد (ساحة سعد)
وقد غـزاها اجلـفاف واالهـمال،
وحجـبتهـا الــسيــارات الكـثرية
واملعارض والكراجات الطارئة!!
وقـبل ان تعثـر سيـارتنـا علـى
مكــان ضيق لـوقـوفهـا املــؤقت
واجهـنا رتالً عـسكريـاً طويالً..
قال السائق هذا رتل بريطاني!
فأجابه عجوزنا الطيب( :هال ..
هال ببـو نـاجـي ..هال بعمـامنـا
االوليني) !!!

