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ألهمية كتاب فائق بطي (الوجدان) الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق احلديث ،آثرت (املدى) الثقايف أن تنشر بني وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي
سيصدر عن دار (املدى) بدمشق قريباً ملا يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء
الصحافة العراقية ،وتطورها وأثرها يف املعترك السياسي ،واثر التحول من النظام امللكي
إلى اجلمهوري وما رافقه من أحداث وانقالبات .والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقايف.

فائق بطي
حزيران 1976
انـتهـ ــى اللق ــاء يف ص ــوفـي ــا ،جنح ــا يف
ت ـ ــوقـيـع اتف ـ ــاق الــتع ـ ــاون بــني نق ـ ــاب ـ ــة
الــصحفـيـني العــراقـيـني ومـثـيلـتهــا يف
بـلغ ــاري ــا 0ويف طـ ــريق عـ ــودتهـم ــا ال ــى
بغـداد ،افتـرقـا يف مطـار صـوفيـا .ذهب
سجــاد الغـازي الـى اسـطــانبــول ،وركب
هو الـطائـرة املتجـهة الـى بيـروت ،لعله
يــظف ــر بلقــاء "ن ــائل ــة" بعــد ف ــراقهـمــا
الطويل يف بغداد0
ك ـ ــانــت ب ـي ـ ــروت تع ـي ــش ح ـ ــال ـ ــة ح ـ ــرب
ط ــاحنــة بـني ابنــاء "ال ــوطن الــواحــد"،
ويف وس ــط ه ـ ــذا الــتالطــم اجل ـن ـ ــونــي،
يقحـم ذوو املصـالح الـذيـن يقبعـون يف
العــواصم العــربيــة ،الفلـسـطـينـيني يف
اتــون املعــركــة ،تهـيجهـم تلك املـصــالح
الـ ـض ــيق ـ ــة ،ف ــيف ـ ــرغـ ـ ــون حق ـ ــدهــم يف
العاصمة العربية الهادئة ،بيروت00
عـرف هـذه املـدينـة اجلـميلـة ،ســويسـرا
الـ ـ ـشـ ـ ــرق ،ك ـمـ ـ ــا اس ـمـ ـ ــاهـ ـ ــا والـ ـ ــده يف
اخلمـسينيـات ،فهاله مـنظرهـا الغريب
هــذه املــرة 0ال ـشــوارع خــالـيــة ،واحملــال
الـتجــاريــة مـغلقــة 0فــوانـيــس احلـمــرا
والـروشـة ورأس بيـروت ،مـعتمـة ،واكـوام
املتـاريـس تـنتـشــر هنــا وهنــاك 0وخلف
رأس بـيروت تلتمع العيـون املبحلقة يف
وج ـ ـ ــوه الـغ ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء ،ان م ـ ـ ــروا يف ه ـ ـ ــذا
املنعطف او ذاك0
يف غـرفته املطلـة على شـارع احلمرا يف
الفنـدق ،راح يدير قـرص الهاتف ،لعله
يــظفــر بـصــوت ن ــائلــة لـي ــزف لهــا نـبــأ
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وصـ ـ ــوله ال ـ ــى ب ـي ـ ــروت ،يف ه ـ ــذا اجل ـ ــو
املشـحون باخملـاط 0صعقت نائلـة عند
سمــاع صــوتـه يتــدح ــرج عب ــر سمــاعــة
الهـاتف 0لـم تصـدق انه جــاء يف وسط
ه ـ ـ ــذا ال رات ـ ـ ــون احل ـ ـ ــارق لـالجـ ـ ـس ـ ـ ــاد
البـشـريــة يف بيــروت الغــربيـة 0هــرعت
الـيه بـسـيــارتهــا الفــارهــة لـتـنـقله الــى
املـنــطق ــة ال ـش ــرقـيـ ــة بع ــد ان حت ــولـت
املـنـطق ــة الغــربـيــة الــى ســاحــة حــرب
حقيقية0
***
ثالثـة ايـام طـوال منـذ ان تـركته نـائلـة
يف هــذه املنـطقـة الـشــرقيـة ،وهـو يـلعن
الـسـاعـة الـتي جــاء فيهـا الــى بيـروت0
قالت لـه ان الشرقية منطقة آمنة ،وان
الفـن ــدق ال ــذي يـن ــزل فـيه ق ــريـب مـن
قصـر بعبـدا 0الـواقع كـان عكـس ذلك0
فه ــدي ــر امل ــدافع وزخ ــات ال ــرص ــاص ال
يـنقـطعــان ،وط ــرق املنـطقــة الـش ــرقيــة
غيـر سـالكـة يف هـذه اجلـولـة اجلـديـدة
م ــن االقـ ـتـ ـت ـ ـ ـ ــال 0ك ـ ـ ـ ــان ــت الـق ـ ـ ـ ــذائـف
الـص ــاروخي ــة تتـطــايــر فــوق الـعمــارات
العـاليـة ويف الشـوارع املهجـورة من دون

متييز0
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاءل مـع نـفـ ـ ـ ـسـه؛ اي ــن الـه ـ ـ ـ ــدوء
واالستقرار يف الشرقية؟
فجأة قرر الـسفر الى بغداد مهما كانت
اخملـ ــاطـ ــر ،ولـكـن كـيـف يحـقق رغـبـتـ ــة
هــذه ،وع ــاصم ــة اجلمــال قــد شـطــرهــا
املقـاتلون الى نصفـني 0وكيف تستطيع
ن ــائل ــة الق ــابعــة مــرعــوبــة يف بـيـتهــا ان
ت ــوصله الــى مـطــار بـيــروت الــدولـي يف
املـنـطق ــة الغــربـيــة ،وشــوارع املــديـنـتـني
الـشــرقيــة والغــربيــة جتــوبهــا العــربــات
املـ ـسـلحـ ــة وقـ ــد امـت ـطـ ــاهـ ــا مقـ ــاتلـ ــون
مـ ــدجج ــون بـكل ان ــواع االسـلح ــة وهـم
يحـملون االعـالم امللونـة التـي ال يعرف
رموزهـا اال املقاتلـون انفسهم ،والـى اية
جهة محاربة ينتمون0
جلـس حــزينـا يف صـالــة الفنــدق يفكـر
ويـحتـسـي القهـوة لـلمـرة اخلـامـسـة يف
غضون ساعة 0ملح احد ضيوف الفندق
يـبحلق يف وجهه بـني الفينـة واالخرى،
وقد حـسبه من رجـال مخابـرات اجلهة
ال ـتــي يق ـبـع يف واديه ـ ــا قـ ـصـ ـ ــر بع ـب ـ ــدا
الــرئــاسـي 0حــاول ان يـبعــد نـظــره عـن

عـي ـ ــون ه ـ ــذا ال ـ ــرجـل الغ ـ ــريـب 0ج ـ ــال
ببـصره صوب الـباب الرئيـسي للفندق،
لعـله يــظفـ ــر ب ـطـلعـ ــة نـ ــائلـ ــة مـن دون
ميعـاد مسـبق لتنقـذه من هذه الـورطة
واحليرة 0فجأة وهـو يف هذه اللحظات
املقلقة ،بادره الرجل الغريب بسؤال؛
األخ غريب عن لبنان؟
أحس بالفعل انه غريب عن لبنان وهو
العـ ــاشـق له ولـكل الـ ـسـ ــاكـنــني يف بلـ ــد
احلب واجلمال0
اجابه بحذر:
 ان لـبن ــان يف دمي ،ولـكنـه ينــزف دمــاال يستحقه 00
مد الـرجل الغريب يده مـصافحا وقال
له:
_ انـ ـ ــا جـ ـ ــورج ،صـحفــي مــن ل ـب ـنـ ـ ــان
متقاعد 0وانت من اين جئت؟
انا ايضا صحفي من العراق0تعــارفــا بـســرعــة ،وعــرف مـنه ان جــورج
صديق اجلـميع ،وراح يدافع عـن لبنان
وعـروبـة فـلسـطني ،وانه ال يـرتـبط بـأي
ح ـ ــزب او جهـ ــة سـيـ ــاسـي ـ ــة 0انه لـي ــس
"ك ـت ـ ــائ ـب ـي ـ ــا" او مــن " االح ـ ــرار" او مــن

"القوات الوطنيةاللبنانية" ،وال ينتمي
سـياسيـا الى ايـة جهة تقـاتل يف بيروت
بعــضه ــا بعـضـ ـاً ،وم ــا اكـث ــره ــا يف ه ــذه
االيـام ،ولكـنه لبنـاني اصيـل يدعـو الى
وط ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والتدخالت00
نظر اليه ،وبعد االعتذار قال:
انـا افهم ما تقـوله ،ولكن قل لي بحقالــسمــاء ،من املـســؤول عن هـذا الــذبح
البشري اليومي؟
نهض الـرجل من مكـانه واحتل املـقعد
املالصق الـ ــذي يجلــس علـيه ،وهـمــس
يف اذنه:
الزعامات خارج احلدود0ماذا تقصد؟انهم يـختلفـون فـيمـا بـينهـم ،فيـأتـونالينا بهذه املصائب0
من هم؟اعداء شعوبهم واعداء لبنان 0فهناكاكثر من عـاصمة عربية تدفع االوضاع
من سيء الى اسوأ كما ترى0

سكـت كالهمـا ،بـينمـا راح هـو يـستـذكـر
احداث املـذابح العـربيـة السـابقـة التي
ط ـ ــالــت ل ـب ـنـ ـ ــان اله ـ ــادىء ه ـ ــذه امل ـ ــرة،
فــاسـتعــرض حــوادث ايلــول االســود يف
االردن ع ــام  1970بــني الفل ـسـطـيـنـيـني
واالردنـيـني ،ف ـس ــأل صـ ــديقـه الغ ــريـب
بصوت حزين:
اتعـتقـد يـا جـورج ان الـقتـال احلــالييف لـبـنـ ــان يــنح ـصـ ــر بــني اللـبـنـ ــانـيـني
والفلسطينيني؟
انتفض جورج ووقف مبواجهته وقال:
القتـال بـني ابنـاء الـشعب الـواحـد يفلـبـن ـ ــان اش ـ ــد ض ـ ــراوة وانـتـ ـش ـ ــارا بـني
الفلسـطينيـني واللبنـانيني ،انهـا حرب
مـن ـ ــاطق لـبـنـ ــانـيـ ــة اكـثـ ــر مـن ك ـ ــونهـ ــا
عروبية 0انهـا الطائفية املقيتة قبل ان
تكون قومية0
نظر الى جورج وقال بهدوء:
وملـ ــاذا ال ـط ـ ــائفـيـ ــة االن ،وقـ ــد عـ ــاشالـ ـط ـ ـ ــائف ـي ـ ـ ــون يف ارض العـ ـ ــرب آالف
ال ـ ـس ـنــني ق ـبـل وبع ـ ـ ــد الغـ ـ ــزوات ال ـتــي
عرفناها0
اطرق حلظة ،قبل ان يجيب:

قراءة يف جمموعة ..املحطات القصية للقاص سعد حممد رحيم
قص يستدرج حمطاتنا القصية
حسني التميمي
على امتداد ثالثني قصة أو رحلة
قـصـي ــة يــسحـبـن ــا الق ــاص سع ــد
محمـد رحيـم للتـوغل ـ مــرغمني،
إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــواملـه الـق ـ ـصــي ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ــى
محـطــاته الـتي تــذكــرنــا بــأم ــاكن
اكثــر حـميـميــة ممــا كنــا نتـصــور،
فــالقـص عنــد سعــد ليـس مجــرد
حتل ــيق خـلف امـك ـ ــان ـ ــات ف ـنــي ـ ــة
تـختـصــر الــواقع إلــى صــور فـنيــة
مفبـركـة ـ امنـا هــو اشبـه بتجـاذب
اط ـ ـ ــراف احل ـ ـ ــديــث مـع شـخـ ــص
يبعث علـى البسـيطة غيـر املقنعة
بـ(بــروتــوكــوالت االمنــاط الفـنيــة
الـسـائـدة) لـذا سـريع ـاً سنـكتـشف
حــني الــت ـ ـ ــوغـل يف ع ـ ـ ــالــم سـع ـ ـ ــد
القـصصـي ـ اننـا كنــا نتحـدث إلـى
شـخص محبب إلـينا ،شـخص هو
أقـرب مما كنا نـتصور ،شخص هو
بـبسـاطـة الـطفل املنـسي لـدى كل
واحـد منا .لذا ميكن للتعامل مع
ع ـمـل كهـ ـ ــذا ال ـن ــظـ ـ ــر مــن زاويـ ـ ــة
اخملــي ـ ـ ــال القـ ـصـ ـص ــي للـكـ ـ ــاتــب
بـاعتباره جوّاب آفاق يبحث داخل
نصـوصه الـتي يـبتـدعهــا أو يعيـد
متثلهـا عـن طفل منـسي يف عـربـة
قطـار قدميـة صدئـة ،طفل حالم،
نـسي ان يكبـر ،لكـنه لم ينـس ابدا
مـزاولة لـعبته احملبـبة إلـى نفسه،

فـنــراه يخـتـبـئ ثـم يـظهــر مــا بـني
سـط ــر وآخ ــر مـن اسـط ــر القـص،
فك ــأنه يالعـبـنــا ب ــروحه الــطفلــة
التي تـكاد تثـب امامنـا لكي تـدلنا
علـى مـا اضعنـاه يف غمــرة البحث
داخل فـضــاء معـادٍ يـدعــى مجـازا
حياة.
عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـغـالف االخ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن
مـجمــوعـته (احملـطــات القـصيــة)
كـتب سعــد :احملطــات سلـة وعـود،
ومبتـدأ عـوالم ،ورهـان حتـى علـى
املـ ـســتحــيل ..يف الــطـ ــريق الــيهـ ــا
اتق ـن ــت احللــم وأدركــت ان ـنــي لــن
اكـون مؤهالً للتوافق مع االشياء،
أو للتضاد معهـا ،أو إلثبات املعنى
إال بــاالستحـواذ علـى سـر الـلعبـة
الـتـي ن ـسـمـيه ــا الكـتــاب ــة ،ذلك ان
احمل ــطـ ـ ــات ت ـن ـبــئ ع ــن الغــيـ ـ ــاب،
وتقـول بـالــرحيـل ،وتهيـئ للغـربـة
واملنفـى ،وتذكر أيضـاً باملوت ،وهي
أيـضـ ـاً تـنـبـئ عــن اللق ــاء ،وجته ــر
بــاحلـيــاة .فــاحملـطــات تـطــوي يف
هدير قطاراتها مفارقة الوجود.
ولـعـل ذل ــك ال ـ ـ ـطـفـل أدرك تـل ــك
املفـارقـة مـبكـراً ،لـذا راح يـختلـس
الـسـاعــات تلـو الـسـاعـات مـعتـزالً
اتـ ــرابه ،ومق ــرفـص ــا داخل ع ــرب ــة
منـسيــة ،واالسئلـة تـدوي يف رأسه
ال ــصغـي ـ ــر ،بفـعل أقـ ــوى مـن دوي
امل ــطـ ـ ــارق ،وألن االس ــئلـ ـ ــة كـ ـ ــانــت
كـبـيـ ــرة ،بحـيـث لـن تـتـ ــرجـم إلـ ــى

اجــوبــة ،انــسلـخ ذلك الــطفل عـن
ظله ،وهــو يف قــاع الــظلـمــة ،وألن
ق ــاع اله ــوة سحـيق فــرمب ــا يل ــزمه
عمر بـأكمله كي يصل إلـى نتيجة
مـا ،لكـنه يعلـم كمـا سـ (نـعلم) أنه
لـن يــصل ،وأنـن ــا لـن نــصل ايـضـ ـاً
الن ســر هــذا املـســار يـكمـن يف انه
مجــرد م ـســار ال أكـثــر ،خـط ــوطه
متـوازيــة لن يقـدر لهـا ان تلـتقي،
خ ــطـ ـ ــوط هــي اش ـبـه بخ ــطـ ـ ــوط
القـ ـضــب ـ ــان ال ـتــي تـ ـ ــرصع ج ـبــني
احملطات القصية.
وميـكــن الق ـ ــول ان القــصـ ــة الـتـي
حـملـت عنــوان (محـطــة قــصيــة)
تـخت ــزل الكـثيــر ممــا ذهـبنــا الـيه
آنف ـاً ،فـهنــا حــوذي عجــوز ،داخله
مه ـ ــدم لــيـ ــس مــن جـ ـ ــراء تق ـ ــادم
العمـر وحــسب ،بـل النهم هـدمـوا
تلك احملطة القصيـة املرتبطة يف
ذاكـرته بالطفولة حيث كان يلعب
مع أت ـ ــرابـه ،وله ف ــيه ـ ــا ذك ـ ــري ـ ــات
واحالم ،رب ـيــت مـعه وربــي مـعه ـ ــا،
وليـس عـبثـاً انه كــان يتـذكـر دومـاً
تلـك الف ــرش ــاة والل ــون االخـض ــر
الـ ـ ــذي طل ـ ــى بـه محـ ـط ــته ال ـتــي
يحـب ،ول ــو شـئـن ــا ان نـت ــرك ه ــذا
اللون وعملـية الطالء وما يتبعها
من احــاالت لــوجــدنــا ان القــاص
مي ـضـي بـنـ ــا سـ ــريع ـ ـاً يف عــملـيـ ــة
الـتــذكــر هــذه كـي يـصل إلــى زمـن
(احلـاضــر) ليـصف هـذه الــرحلـة

الـتـي يقــطعهـ ــا العج ــوز بع ــربـته
وحـص ــانه مـن احملـطــة كـ(مــاضٍ)
إلــى مخــزن تــاجــر اخلــردة الــذي
يـفــت ـ ـ ــرض ف ـيـه ان مي ـثـل زمــن الـ
(مـستقبل) لـيحيلنـا إلى الـسؤال
املـ ــؤلـم حـ ــول ج ـ ــدوى االحالم اذا
كــانت سـتفكك إلـى قـطع صـدئـة،
وسـيـتـم الـتع ــامـل معه ــا مـن قـبل
انـ ـ ـ ـ ــاس ل ــن يـفـه ــم ـ ـ ـ ــوا قـ ـيـ ـمـه ـ ـ ـ ــا
اجلمـاليـة بل اقيـامها املـادية كـما
هــو احلــال مع تــاجــر اخلــردة ،أال
يعـني هــذا املــوت بـعيـنه ،وال يكــاد
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــاص يـخ ـ ـتـلـف مـعـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــا يف
اس ـت ـنــتـ ـ ــاجــنـ ـ ــا هـ ـ ــذا ألنه ي ــنهــي
الق ــصـ ـ ــة مبـ ـ ــوت احلـ ـ ــوذي عــنـ ـ ــد
دخــوله إل ــى فنــاء تــاجــر اخلــردة.
امـا قصـة (زيـارة) فـهي قصـة رجل
وامـرأة تبدأ بـرحيل القطـار الذي
ج ــاء بهـمــا مـن بعـيــد كـم ــا يقــول
القـاص من دون أي حتـديـد ملكـان
أو زمــان ل ــذا يج ــد الق ــارئ نفــسه
محـاصرا داخل زمن القص الذي
يفـرضه القـاص ببـراعـة وتشـويق
فيـسحبنا مـن خالل احلوار الذي
ي ـ ـ ــدور بــني امل ـ ـ ــرأة وزوجـه ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى
محـ ـ ــاولـ ـ ــة ال ــتع ـ ـ ــرف علـ ـ ــى سـ ـ ــر
مج ـيــئهــم ـ ــا مــن بعــي ـ ــد ،يف آخ ـ ــر
اللــيل وت ـ ــوجـههــم ـ ــا إل ـ ــى مـك ـ ــان
مـجهـ ـ ـ ــول وشخ ــص مـجه ـ ـ ــول ال
نع ـ ــرف عــنه ش ـيــئـ ـ ـاً إال بــنه ـ ــاي ـ ــة
القـص ــة حـني يـتــم اللق ــاء ،وهـن ــا

ثــم ـ ــة وج ـ ــود لـ ـطـفل مــت ـ ــوار بــني
الـسـطــور ،طفل ال يــريــد القــاص
ان ي ــتح ـ ــدث ع ــنه ولـك ــنه يــت ـ ــرك
خمليلـة القـارئ ان تكـتشف املـزيد،
عــنه عـن عـ ــامله ال ــذي أرغــم عل ــى
الـتخلـي عنه .يف الـقصــة الثــالثـة
والتي اسمـاها القـاص بـ (احملطة
الث ــالثــة) محــاولــة لإليحــاء بــأن
القصـة التي سـبقتها هـي احملطة
الثــانيـة ،علـى الـرغـم من انهــا لم
حتـ ـ ـ ـمــل أي اس ـ ـ ــم لــه عــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بــاحملـطــات ،امــا القـصــة الــرابعــة
فيحاول القـاص ان ميهد لسحب
اخليط الذي به نهتدي إلى عامله
القـصـصـي امل ــوزع بـني احملـط ــات،
فيـسميـها (محـطة الـتيه) ويفعل
(الـتيه) فعله حـني يسـربلنـا بلغـة
الشعـر ،حيث احلـبيب يـبحث عن
حـبيـبته ويــدمي زمن القـص بلغـة
ال ــشع ــر ،حـت ــى اذا مـ ــا وصل إل ــى
ط ـ ــريق م ــسـ ــدود يــنهــي القــصـ ــة
بفـعل ال يـنـتـمـي إلـ ــى اج ـ ــوائهـ ــا
فـالبـاب ينفــرج عن وجه عجـوز ال
عالقـ ــة له ــا مب ــا تـ ــرسخ يف ذاك ــرة
الـعاشق ،ويقـول القاص يف نهـاية
القـصة (أمـاتت؟ أم لعلهـا اسرفت
يف الـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـيـل؟ ..أم ..أم ..؟ يـ ـ ـ ـ ـ ــا
لألباطيل).
ثـم يـتـخل ـ ــى بعـ ــد ذلـك عـن مــثل
ه ـ ـ ــذه الــتـ ـ ـس ـمــي ـ ـ ــات مــن دون ان
يـ ـتـخـل ـ ـ ـ ــى يف ال ـ ـ ـ ــوق ــت ذاتـه ع ــن

اســأل الــزعــامــات خــارج احلــدود 0انهــا
حترك التكتالت متى ما تريد0
قـطـع النــادل ح ــديثـهم ــا عنــدمــا جــاءه
ليقـول إنه مطلـوب علـى الهـاتف .اجته
الــى مكـتب االسـتعالمـات الــذي اخبـره
بــأن نــائلــة علــى اخلــط ،حيـث اخبــرته
بصوت مرعوب بأنها قادمة اليه حاال0
اع ـت ـ ــذر مــن جل ـيـ ـسـه واجته ال ـ ــى ب ـ ــاب
الفـن ــدق يـنـت ـظ ــر ق ــدوم نـ ــائل ــة ،حـيـث
تـسـكن بــالقـرب مـن املنـطقـة 0ألـم تقل
له ب ــأنه ــا ج ــاءت به ال ــى ه ــذا الفـن ــدق
لتكون قريبة منه؟
ان االقتتال لم يكن رحيما0
اطلت بجمالها الساحر وطلبت منه ان
يغ ــادر بـي ــروت ف ــورا ،ب ــدت خـ ــائف ــة ثـم
اختفت0
عاد الـى جورج 00ألم يقل ابـو فادي انه
صديق اجلميع0
خطر بباله فكرة ان جورج قد يستطيع
مساعدته فيـنقذه من هذه الورطة 0لم
ي ـ ــشعـ ـ ــر بح ـ ــرج وه ـ ــو ي ـ ـسـ ـ ــأله ان ك ـ ــان
مبقــدوره ان يــوصله الــى مـطــار بيــروت
هذه الليلة0
لـم يكـذب جــورج اخلبـر ،تــركه حلـظـات
وعاد اليه قائال:
هل انت بـالفعل مـستعـد ان تغـادر هـذه
الليلة؟
تفاءل خيرا وهو يجيبه:
بل فورا0
قال جورج:
سي ــأتي صــديـق لي ويـصـطحـبك الــىمكـان مـا ،ومـن هنـاك سـوف يــستلـمك
صديق اخر من الطرف الثاني0
ادرك لـلتــو ،ان جــورج ص ــادق يف كالمه،
فـأعـد للـسفـر عـدته ،وجلـسـا ينـتظـران
السيارة املأمونة.

التـمـاعـتــــــان
د .عمار احمد

االشـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى كل مـ ـ ــا لـه عالقـ ـ ــة
بــاحملـط ــات والقـطــارات والــسفــر
والغـي ــاب والغ ــرب ــة وألنـنـي ل ـسـت
بناقد ،لـن اتصدى لكل قصة على
حدة كي أولج فيها مشرط النقد،
ل ــذا س ــأوج ــز رأيـي يف اجملـم ــوع ــة
ب ــالق ــول :ان احملـط ــات القـصـي ــة،
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن وج ـ ــود بعــض
القـصـص التـي تعكــزت علــى لغــة
الـشعـر ،إال انهــا مجمـوعـة حتـوي
الكثير من القصص التي تنتخب
من ذاكــرتنـا القـصيـة (أو ذاكــرتنـا
الـطفلـة) مـوضـوعــا لهـا ،لــذا هي
تـتــصف ب ــاجل ــرأة عل ــى نكـئ تـلك
اجلـ ــراح بــتقـ ــانـ ــة عـ ــالـيـ ــة ،هـي ال
تـكتـفي بــذلك وحـسـب بل تـقتـرح
ومـن خالل بعـض املفــاهـيـم الـتـي
تطـرحهـا رؤيـة جـديـدة ملـا مـر بنـا،
رؤيـ ــة قـ ــد جتـمـع نقـي ـضـني يف آن
وفقــا ملنـظــور وجــودي ال ميـكن ان
يج ــد م ـش ــروعـي ــة لـه بغـي ــر ه ــذا
اإلطــار مـن القـص ،مـسـتنــداً إلــى
جتـارب واقعيــة استمـدهـا الكـاتب
مـن خالل بيئته التي اقصي عنها
أو اق ـ ـصـ ـي ــت عـ ـنـه مـع ت ـ ـ ــوغـلـه يف
محــطـ ــات عـمـ ــره االخـ ــرى حـتـ ــى
صـ ـ ـ ـ ــارت تـلــك احملـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــات األول
محطات قصية ..تسكنه!!
________________
احمل ـط ـ ــات الق ـصـ ــة صـ ــدرت عـن دار الـ ـشـ ــؤون
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ال ..ال تبرر..

رأيتهـم يستلون بـرق شتائهم الـعتيد سيفـا ،ويقطعون
سـنـيـنـي به ،ويـن ــسج ــون مـنه لـيـلهـم العـنـي ــد شـب ــاكـ ـاً
ليـصطـادوا احالمي .رأيـتهم ،وكنـت تضحـك؛ لتخفف
تخمتك بالضغينة.
كـنت مـطمـئنـاً ـ متـامـاً ـ النــزوائي يف غـرفـتي مــوصليـة
اجلــراح والعـبق /بـصـريـة اجلـراح واأللـق ،املعلقــة بني
العـزلـة والـصمـت ،وانت تـسـرح ومتــرح ،مفتـرش ـاً اآلتي
مـن عـم ــري ،أو هكــذا ظـنـنـت ،وك ــأنك الـبق ــاء نفــسه..
ورأيـتهـم يتـهيـأون ،ويــستـنفــرون ،ويغــدون ،ويحـزمـون،
ويحشون ،وميألون بالوقود قاذفات الفناء ،وكنت تعلم
انهم أذان ،وعيون ،وقبضات ،وكنت تتلمظ!!
هـؤالء الذين قـطعوا حبـالي الصوتـية بشـفرات التهم،
وسوروا مـساراتـي باألوصـاف الشـائكـة ،وظللـت ساكـتاً،
فضللت.
ضحكت ،وتلمظت ،وسكتّ
فأي زمن أنت؟!

()2

مـا زال ينحـت بصـوته وجههـا الـبهي ،وقـوامهـا البـاهـر
الشبيهني بالـذهول نفسه .وما زال يكـتب بصوته على
صفحــة ليل مـعتق مـواويـل الغيـاب ،واغـنيـات اإليـاب،
هـ ــذا :ال ــشغـ ــوف ،الـ ــرافــض ،املـقل ،احلـ ــزيـن ،الـ ــرزيـن،
العـاشق ،الراشق النـاشف ـ مثل ايامه ـ الـطموح جلعل
الـعبـارة قـوس ـاً ،واخليــال كمـانـا ،مـا زج الـضـوء بـاملـاء،
الـواضح ،الداحض ،الـثابت ،الغـيمي ،الغضـب ،النفور،
املـم ــوسق .مــا زال ـ هــؤالء يف هــذا وسـيـظل ..ال تــأتـيه
اخليبة من بني يديه ،وال من خلفه.

هنــــــايــــــة ســــــوق اخلـــضــــــار الـــــسعــيــــــدة
طالب عبد العزيز
مـن املفــارقــات الـكبــرى وقــوع ســوق اخلـضــار يف
البـصرة عند النهاية السعيدة حملال الصاغة يف
سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ــذه ــب ح ــي ــث ع ــي ـ ـ ـ ــادات األط ــب ـ ـ ـ ــاء
والـصيــدليـات ،هــذا التجــاور الفـنتــازي ..لكـأن
املــديـنــة تــداوي مــرضــاهــا مــرة عـنــد الـطـبـيـب
وأخــرى عنــد الصــائغ .فـرؤيـة الـذهـب والتـمتع
مبـنـظ ــره والـتـمـنـي يف اقـتـن ــائه س ــرور للـنفــس
وترويح عن ضيق احلياة.
وســوق اخلضــار (اخلضّـارة) كمـا تـسمـى غـالبـاً،
هي ســوق الـطعــام املــركــزي هــذا ،إذ تـضخ مـنهــا
أطن ــان احلبــوب والفــاكهــة واخلـض ــار واللحــوم
لـتبـتلعه املــدينــة بــسكــانهــا املـليــونني .ويف هــذا
الـزمن الـصعب ،زمن الـرغيف الطـائر ،الـرغيف
الــذي م ــا زال يفـتك ب ــالع ــائل ــة العــراقـيــة مـنــذ
عشرة أعوام ،وما أنفكّ منجلُه يحصد األخضر
والـي ــانع مـن قل ــوب الع ــراقـيـني .ويخـت ــرق مـثل
رمح من نـار مواسـم أفراحهم ،ظلّ سـوق الذهب

هذا يحتفظ بعـافية عجيبة لكأن أيد فرعونية
احتفظت بزمنـه ،عفّرته بترابها ،وأبقت خلوده
رهــان ـاً صعـب ـاً ،وشــاهــداً كـبـيــراً لـصــالح اخلـيــر
والنماء ،لشعب ال يريد عن احلياة بديالً.
فـم ــا زال الل ــون األصفــر فـيه هــو سـيــد األلــوان
علـى الرغم من انقطـاع التيار الكهـربائي اغلب
األحيـان ،وزجـاج معـارضه أجمل زجـاج األرض،
فهو الزجاج الوحيد يف البصرة ،الذي يحتفظ
بـســروره طيلــة النهــار ،وحتفل ليــاليه بقـصص
لـيــس أجـمل مـنه ــا قـصــص ألف لـيل ــة ولـيل ــة،
وتـصطك جـوانحه علـى الـذهب ،الـذهب الـذي
يُغ ــري امل ــارة بـب ــريـقه الع ــذب ،فه ــو زج ــاج قلـبه
ذهـ ــب ،يحـ ــس ـ ــده احملــب الـ ـ ــوله ـ ــان ،وت ـت ـمــن ـ ــاه
األصابع واألكف واألعناق.
النساء طبعـاً هنّ أكثر زبائن سوق الذهب ،وهن
احملترقات بحـبه ،الذائبات بلـونه ،وهنّ اللواتي
يحـ ـ ــرق ـنـه بحـ ــس ـ ـ ــراتهــن ال ـتــي تـكـ ـ ــاد تـ ــطفــئ
مصـابـيحه األزليـة .وحـني يتجــولن به ،تـراهن
غـ ـ ــادي ـ ــات ذاهـب ـ ــات ،مفـت ـ ــون ـ ــات بـت ـ ــأرجـحه يف

املعـارض ،فـيقفن أسـارى بـريقه .سـاعـة للتـمني
وأخـ ــرى للـمفـ ــاضل ــة ف ــال ــذهـب ع ــالـم األنـث ــى
ورصيف آمالها ،فمن استطاعت أقتنته ومن لم
تستطع متنته.
ويـبقى للـواتي سـيصحنب عـرائس قـريبـاً احلظ
األوفـ ـ ــر يف ارتــيـ ـ ــاده وألكـفهّــن وأعــن ـ ـ ــاقهّ ــن حق
الـتـ ـدّله والـتغـنج والـتـب ــاهـي ،فهـن أكـث ــر زه ــوره
بهجــة وســروراً ،وهـن أكـثــر الـنــاس حــديـث ـاً عـن
ارتفاع وهبـوط األسعار فيه ،وغـالباً مـا يخرجن
منه بخـامت صغـير ال فـصّ فيه ،أو حلـقة (دبـلة)
ال يتعدى وزنها أجزاء الغرام الواحد.
ال ـســوق يــزدهــر أيــام األعـيــاد واملـنــاسـبــات ،ويف
الـ ــربـيـع وعقـب ال ــشهـ ــريـن األسـ ــوديــن (صفـ ــر،
محـرم) إلقبـال الـنسـاء علـى الـزواج ،ويف فتـرات
مــا بعــد االمـتحــانــات الـنه ــائيــة ،ومــطلع العــام
الــدراسـي ومــواعـيــد تــسلـم الــرواتـب بــالـن ـسـبــة
للموظفني.
يف األع ـ ــوام  1995 ،94 ،93 ،1992شه ـ ــد ال ــس ـ ــوق
أجـمل أيــام ازده ــاره وسجّل أرقــامـ ـاً قي ــاسيــة يف

البيع والشراء ،ففي هذه الـسنوات سجل أرقاما
قـيــاسـيــة يف الـبـيع والـشــراء ،فقــد اض ـرّ اجلــوعُ
بالناس وبلغ احلصار ما لم يبلغه يف غيرها من
األيام ،فـباعت العـوائل اغلب مـا كانـت تتنقل به
يف حيــاتهــا وامتــدت أكفُ احلــاجــة إلــى الغــالي
والـنفيـس لـديهـا لـتحيـله خبـزاً وسـمن ـاً وسكـراً
وثيــاب ـاً تــستــر به أجـســادهــا أو مــا ظـل من هــذه
األجـسـاد ،فمـا سُـمي بـأيـام الـسعـد والـرخـاء لم
تع ــد التـسـميــة تـعنـي معه شـيئ ـاً فقــد تــوحـش
الـرغـيف فيهـا مـثلمـا تـوحـش اإلنـسـان فــإن ،لم
يقتله قتله.
لـكــن املـ ـ ـ ــرأة ال ـتــي ك ـ ـ ــانــت ت ـتـفــنن يف اق ـتــن ـ ـ ــاء
مصـوغـاتهــا وحليهـا ،وتعقـد األمل فـوق األمل،
وتنـتظـر وتتـوعـد األيـام ،لـم تكمـل حلمهـا ،ولن
تكـمله فهــا هي تــودّع زمن الــزينـة لـيحل الــزمن
احلزينـة ،فما نـفع قالدة على عنق ذابل ،وألجل
مـن تأرجـح أقراطهـا؟ وألي مسـاء مظلم تـدخّر
أســاورهــا؟ والــدهــر يــومــان ..والــذهـب األصفــر
ينفع يف اليوم األغبر ..واليد التي جاءت به هي
التـي حتتـاج إلـيه اآلن ،وهـي القـادرة بــالتــأكيـد
على استرجاعه من فم الزمن املعتم الكاسر.
اخـذت ذهبـها ،مـصوغـاتهـا ،أقراطـها ،وأسـاورها
وقالئدهـا ومتائـم ابنائهـا كل الذي جمعـته عبر
األي ــام واللـي ــالـي وال ـسـنـني .وم ــا أه ــدي له ــا يف
أغـلى املـناسـبات أو تـوارثته عن أمهـا ،كل مـا كان
المع ـاً علـى الـصـدر ،وبـراقــا يف املعـصم ،اخــذته
إلـى الصـائغ ،الـصائـغ الذي دكـانه عنـد النهـاية
الـ ــسعــي ـ ــدة لـ ــس ـ ــوق اخل ــض ـ ــار ،ال ـ ــذي ال ي ـبــيع
الــطحـني وال ال ـسـمــن ،لكـنه ي ـشـت ــري ال ــذهـب،
والبــائع احملتـاج ليـس كـاملـشتـري الـبطـران ،اهلل
وحـ ـ ـ ــده يـعـل ــم كـ ـيـف كـ ـ ـ ــان ــت حلـ ــظـ ـ ـ ــة اسـ ـتـالل
املــص ــوغ ــات مـن ح ــافــظـ ــاته ــا لـت ـضـعهـ ــا عل ــى
الـطاولـة ،الطـاولة الـتي وقفت عـندهـا اكثـر من
أمــرأة قـبلهــا لتـضع علـيهــا تـعب الـعمــر وأجـمل
حلظـاته ،لتـضع الذكـريات احللـوة ،ايام الـصبا،
أيـام الشـباب ..املـناسـبات العـزيزة الـناس الـذين
احـبـتهـم ،اهله ــا ..كله ــا ..كلهـم ،هــذه االشـيــاء،
كـيف يستـطيع انسـان ان يبيـع حلظاتـه ،حياته،
تـاريخه ،هل تبـاع التـواريخ بـهذه الـبسـاطة ولـنا

فيهـا مـال ميكن ان يعـوض فـاملـرء ،هـو حـاجـاته،
حلظـاته ،مـا االنـسـان لــوال أشيـاؤه؟ كـيف به اذا
كانت اشياؤه كلها ذهباً( ،ذهبت).
املرأة حترص على ان تضع مصوغاتها يف أجمل
احل ــافـظـ ــات ،وتخـت ــار مـ ــا تخـت ــار ل ــذلـك ،لكـن
الــصـ ــائغ (امل ـشـت ــري) ال يـ ــأبه ،فــط ــاولـته الـتـي
حتفل كل يــوم مبخـتلف انــواع احللـي ال تتــزين
به س ــوى حلــظـ ــات ،فهـ ــو يجــمع م ــا اشـت ــرى يف
الـي ــوم لـيـعجـنه يف ان ــاء واح ــد .ف ــاس ــوارة ابـن ــة
اجلنـوب (احلضرية) مع خامت البدوي ،ومتيمة
الـطفل من املـدينـة مع قالدة امـرأة من املعـدان،
وقــرآن املــسلـم ــة مع صلـيـب الفـتــاة امل ـسـيحـيــة
وأقـراط الـطفلـة مـن احليــانيــة مع كالب امـرأة
عجــوز من أهل الـديــر ..وهكـذا يـعجن الـصــائغ
اآلمــال واالفــراح ،األيــام والهــدايــا واملـنــاسـبــات
السعيدة يف فرن واحد ،ملئات االصابع واملعاصم
واالعــنـ ـ ــاق ث ــم يجـعل م ــنه ـ ـ ــا صخـ ـ ــرة صــمـ ـ ــاء
(صفراء) ال حيـاة فيها ،بال نـقوش وال رسوم وال
أسمـاء ،بال تواريخ بال حياة ،هـكذا يحيل اجلوع
أجـمل ابتسـامات الـدنيا إلـى حجر ال معـنى له:
فـالــذهب علـى الــرغم مـن كل صفــاته لم يـحظ
يـومـاً بتـسميـة كـرميـة ،لكـنهم قـالـوا عن احجـار
اخرى إنه حجر كرمي.
يـ ــوضع ال ــذهـب عـ ــادة يف مك ــان آمـن يف الـبـيـت،
ف ــاالث ــري ــاء يـحكـم ــون الق ــاصـ ــات الكـبـي ــرة ،له
والبـسطـاء يضعـونه يف الـصنـاديق التـي يثقـون
بأقفـالها ،وهكـذا دأب الناس علـى االحتياط يف
حفـظه ،لكـنه ويف حلظـة غـادرة من الـزمن فقـد
هـيبته ليـوضع يف اوحش احملفـظات ،وهـا هو يف
محفظـة من الـنايـلون االسـود ،اختـيرت لـتمنع
فضـول اللصـوص ولتبـعد الـشبهـة عن حـاملـها
والــتع ـ ــرض له ،ثـم تـ ــدس يف اوح ــش اجلـيـ ــوب،
ولتحمل وتشيع إلى مثـواها االخير ،ثم تسجى
مثل جـثث نخرة علـى دكة الـصائغ ،ال ملعـان لها،
فـقد اختفى بـريقها وراح سؤدُدهـا ،بل هو يحط
مــن شـ ـ ــأنه ـ ــا وصــي ـ ــاغــته ـ ــا وق ـ ــدم امنـ ـ ــوذجه ـ ــا
فـتتمـسكن املـرأة أمامه مـرةً ،وتكـابر مـرة أخرى،
حت ــاول معه ن ــرفع الــسع ــر قلـيالً فـتخـلعُ علــى
ذهبهــا أجمل األلقـاب( ،عيـني هـذا ذهـب تيـزاب

 24حبـاية ..واهلل كرمي( ،مـال كبل) ،اشترته أمّي
يف عيـد ميالدي ،إهـداني إيّــاه أبي يف أول صبـاح
من زواجـي ،جئـت به من ايـطــاليــا عنـدمـا كـنت
هنـاك ،اتــى به زوجي ،من تـركيـا ..ذهب ليـرة أي
واهلل)..
لكنها بائعته ال محالة ،فتأخذه إلى صائغ آخر
وآخـر ،تُعـيد وتـزيد لـكنهم مـتشـابهـون ،والسـعر
واحــد يف البـصــرة ،يف العـشـار أو يف الــزبيـر .وان
اخ ـتـلفــت االبــتـ ــس ـ ــام ـ ــات واخ ـتـلف ــت كلــم ـ ــات
الــتـ ـ ــرحــي ــب فقـ ـ ــد تـ ـ ــركــت األوالد بـال طحــني،
والــسمـنُ ال يكفـي وجبــة واحــدة ،ونفــد الــسكــر
والعـي ــد عل ــى االب ــواب ،وغ ــداً نه ــاي ــة العــطل ــة،
سـيـبــدأ املــوسـم الــدراسـي ،إذن ثـي ــاب وحقــائـب
وأحذية وتنورات.
سيزن الصائغ األفراح( ..الذهب) ويعطي املرأة
بــضع ــة دن ــانـي ــر زرق ــاء وخـض ــراء وبـنفــسجـي ــة
ش ــاحـبـ ــة ،بعــضه ــا ممـ ــزق ،وملــصق بــش ــرائــط
شف ــاف ــة ..ه ــا ه ــو كـي ــس احللـي ،كـي ــس العـم ــر
العذب ،كـيس احلب والقبل والشوق واألمنيات،
مبعثراً على طاولـة الصائغ ،وقد استحال رزمة
أو رزمـتـني مـن أوراقٍ مـحلـيـ ــة ال ت ــسـ ــاوي ثـمـن
طبــاعتهـا ،وسـتتـرك حـافـظتهــا عنــده ،لم تعـد
مـهــم ـ ـ ــة ،وســت ـ ـ ــرزم األلــم والـع ـ ـ ــذاب واحل ـ ـ ــزن،
ستـتحول االوراق يف حلظـات إلى عـربة يـدفعها
صـبـي اسـمـ ــر حـ ــاف ،فــيهـ ــا كـي ــس طحـني قـ ــال
الــبقـ ــال انـه طحـني ممـتـ ــاز واقـ ـســم علـ ــى ذلـك
والـعه ـ ــدة علـ ــى ميـني الــبق ـ ــال ..وعلـبـ ــة سـمـن
مـستـوردة مـزينـة بصـورة خلـراف سـمينـة تقـول
إنه س ـم ـنٌ مــن أج ـ ــود االن ـ ــواع ،والـعُهـ ـ ــدة عل ـ ــى
الــش ــرك ــة واخل ــراف معـ ـاً ،ال ح ــاج ــة لـنق ــول إن
السكـر سكرٌ ممتـاز حلو والـعلم عند اهلل فـاللون
اسـود والـرائحـة رائحـة شـاي وال علـم لنـا مـا إذا
ك ــان الل ــون وال ــرائح ــة ك ــافـيـني لــيك ــون ــا ش ــايـ ـاً
ممــت ـ ــازاً ..وهـك ـ ــذا مـع بعــض ح ـ ــاجــي ـ ــات أخ ـ ــر
لألطفـال ..حلـو رخـيصـة ،مالبـس مـستـعملـة،
ورمبا عليه مـاكياج عادية ،واشـياء ال يحسن بنا
ذكــرهــا هـنــا حتــولـت احملفـظ ــة (العالكــة) إلــى
(عالكـ ــة) فعالً لـيــس فـيه ــا س ــوى ذك ــرى نق ــود،
ذكرى صفراء بائدة.

