حمار عراقً ٌحصل على الجنسٌة األمرٌكٌة
الدكتور جاسم العبودي
لٌس األمر مزاحا ..وال تظن أننً أمتدح الجنود األمرٌكان؛ فهم لٌسوا مالئكة هبطوا من السماء
السابعة ..فمخالب اإلحتالل ما زالت تنهش الجسد العراقً ..ودماء "ملجأ العامرٌة" و"سجن أبً
غرٌب" لم تجؾ ..والحمد هللا  -بوجودهم  -ولدنا توائم؛ بعد تسعة أشهر من عسر الوالدة :حكومة
الترضٌة أم  42وزٌرا ،والقادمة أم  ،77ومجلس رئاسً رابع غٌر دستوري؛ المجلس الوطنً
لترضٌة شخص ..وذبح "مبدأ الفصل بٌن السلطات" ،حٌن صوت  109نواب على اعفاء 3
قٌادٌٌن للكتلة العراقٌة من قرار إجتثاث البعث ...إلخ ..وإال تحولنا مثل دول الطوائؾ فً
األندلس ..والحكمة من هذه الحكاٌة تعتمد على فطنتك..
والقصة وما فٌها ..فً فجر ٌوم قارص ملبد بالؽٌوم ..أعلنت صفارات اإلنذار فً جمٌع أرجاء
قاعدة وحدة المارٌنز اللوجستٌكٌة األمٌركٌة المقٌمة أنذاك فً محافظة األنبار ..ظ ّنا من المارٌنز
أن المقاومة العراقٌة قد انقضَّت علٌهم بنفس سٌاستهم "األرض المحروقة" ..ورؼم إطالق النار
المكثؾ وصرخاتهم التً تن ّم عن الرعب ..لم ٌسمعوا سوى نهٌق حمار منهك..
ُ
ومثل أمام الكل فً ساحة "العرضات" ..بٌن
وأخٌرا ..أُقتٌد "أبو صابر" إلى داخل القاعدة..
ْ
فككت حمارا ملؽما بـ  50كؽم
ترحٌب البعض ..وتهكمات آخرٌن ..هل نسٌتم أن شرطة الشرقاط
من المتفجرات قبل فترة ؟ ..وقال آخر :ربما أنه أحد المطلوبٌن فً قائمة ألـ  55متنكرا ..وثالث:
"الحكومة والبرلمان مطلِّعٌِن روح العراقٌٌن ..وهم ٌطلعون قهرهم بالمطًٌ ..ضربوه ألؾ مره..
حتى لمّا ٌمشً ٌضربوه ..مرة صوندة ..مرة كٌبل ..مره ٌشماغ ..مره حزام ،"..ورابعِ " :خط ٌّه
! ..هارب من تفجٌرات أزالم القاعدة والمتش ِّددٌن ..وٌطلب لجوء سٌاسٌا فً بلدنا"..
"عٌن الحسود بٌها عود"ٌ ..بدو أن الحظ "گ َع ْد قع َد"  -كآخرٌن ممن باعوا ضمائرهم  -مع
صاحبنا "أبو صابر" ..حٌن استدعى كولونٌل المارٌنز جون فولسوم آمر القاعدة كبٌر األطباء
وخصص له خوان؛
الجراحٌن فً القاعدة لمداواته ومعالجة الجروح على سٌقانه ووجهه..
َ
وأمر مسإول المإون أن ٌخصص
المجند المكسٌكً ،لتنظٌفه ورعاٌته وإطعامه ولنـزهته ٌومٌا..
َ
له زرٌبة خاصة به مع علؾ مُحسَّن مع جمٌع وجبات األكل المستوردة لجنوده من نبراسكا..
كما استدعى "أمٌن السجل المدنً فً القاعدة" لٌختار له خٌر األسماء ،ومنح ُه بطاقة شخصٌة..
فاختٌر ل ُه اسم " ْسموك" (دخان) ..واألهم من ذلك قراره القاطع بإعتبار هذا الحمار فً تلك
القاعدة "أحد العاملٌن فٌها" ،ألن األوامر العسكرٌة تقضً "بمنع تواجد الحٌوانات داخل القواعد
العسكرٌة"..
وبضربة حظ ..تحولت زرٌبة مستر ْسموك إلى متحف نادر ..حٌث أفرغ فٌه المارٌنز إبداعهم
ومخٌالتهم ومعارفهم بمعونة أتباعهم ..فقد ُكتب على بابهْ :سموك وكنٌتة أبو صابر وأبو زٌاد مع
أوقات زٌارته ،وتحتها البٌت التالً:
زٌاد لست أدري منْ أبوه ؟ ...................لكن الحمار أبو زٌاد
كَ ،و ْ
ك ،إِنَّ أَن َك َر
ص ْو ِت َ
ٱؼضُضْ مِن َ
وعندما تدخل ٌقع نظرك على اآلٌة الكرٌمةَ " :وٱ ْقصِ ْد فًِ َم ْش ٌِ َ
ص ْو ُ
ٌِر" ،وكؤنهم ٌقولون للزائر "ممنوع الكالم فً حضرة سموك"..
ٱألَصْ َوا ِ
ت َل َ
ت ْٱل َحم ِ
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وأول ما تفتح باب سْ موك ،عفوا مستر سْ موك ..تسمع سٌمفونٌة المؽنً؛ سعد الصؽٌر ،الشهٌرة
"بحبك ٌاحمار" ..وأما جدرانه تراها ملٌئة بالصور واألقوال واأل ْش َعار العربٌة مترجمة
لإلنجلٌزٌة ،ومنها:
"إذا سمعتم أصوات الدٌكه فسلو هللا من فضله ،فإنها رأت ملكا ،وإذا سمعتم نهٌق الحمٌر فتعوذوا
باهلل من الشٌطان ،فإنها رأت شٌطانا" ..فإذا زاره أحد – وما أكثرهم ! -وصادؾ وقد نهق
ت األصوات :هللُوٌا ..هللُوٌا ..هللُوٌا ..تؽطٌها الضحكات من الشٌطان الزائر..
ْسموك ..إرتفع ِ
وفً لوحة بخط مُذهَّب تقرأ قصٌدة الشاعر المبدع؛ أحمد مطر  -وهو من بٌن أالؾ المَنسِ ٌِّن فً
هذا الوطن  -وهو بقدر ما ٌندب حال "معتقلً الرأي" ٌلعن َّ
الظلَمة"..وٌا ما فً السجن من
مظالٌم":
"وقفت فً زنزانتً
أقلّب األفكار أنا السجٌن ها هنا
أم ذلك الحارس بالجوار ؟
فقال لً الجدار3
إنّ الذي ترثً له قد جاء باختٌاره
وجئت باإلجبار
وقبل أن ٌنهار فٌما بٌننا
حدّثنً عن أسد
سجانـه حمـار !"
ّ
ومن الطرؾ الممتعة ما ُخط فً خمٌلة بنفسجٌّة" ..قال الضرٌر ب ّ
شار بن برد ( 168-96هـ)؛
وهو إمام الشعراء المولدٌن :رأٌت حماري البارحة فً النوم  ،فقلت له :وٌلك لِ َم َّ
مت ؟ قال
َ
مررت بً على باب األصبهانً ،فرأٌت أتانا عند
ك ركبتنً ٌوم كذا وكذا ،وأ َّنك
الحمار :أنسٌت أ َّن َ
َ
بابه فعشقتها ،حتى مت بها كمدا ؟ ثم أنشدنً الحمار:
س ٌِّدي مل َّ بعنانً  ................نحو با ِ
األصبهانً
ب
ْ
إنَّ بالبا ِ
أتان
ب أتانا .....................فضلت كل َّ ِ
ِسان
ت ٌَّمتنً ٌوم ِرح ْنا ....................بثناٌاها الح ِ
وبغنج ودالل ..................سلََّ جسمًِ وبرانًِ
الشٌفران
ولها خـد أسٌـل  .............مثل خ ِّد
ِ
فبها مت ولو ِع ُ
شت  .............إذا طال هوانًِ !
فقال له رجل من القوم :وما الشٌفران ٌا أبا معاذ (بشار) ؟ قال بشار :هذا من ؼرٌب لؽة الحمٌر،
ْ
َ
فاسؤلـ ُه"..
لقٌت حمارا
فإذا
أوالد األبالسة ..حتى اللهجة المصرٌة أجادوها بفضل التعاون الوطٌد ! ..فكتبوا فلسفة حمار:
قومت الدنٌا وماقعدت لما قالوا عنك حمار..
"عجبً علٌك ٌا ابن آدمٌ ..ا كبٌر الدار ّ
هو اسمً مو شتٌمة وال وصمة عار ؟ خلقنً ربً وخلقك وال حدش له خٌار..
أنا مهما زاد حملً صابر ..عمرى ما قلت إشمعنى صاحبً وأخوٌا وأنا ال..
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وال أبص لرزق غٌري ..عاٌش فً حالً متهنً..
علً لٌل ونهار ..وال أدفع لحمارات مهر وال اسوره
ال عندي زوجة تنكد
ّ
حر نفسً ..ال عندى حزب وال أنتمً ألحزاب ..ال أشجع كورة ..وأنا جوعان..
الحٌن عرفت ٌا ابن أدم مٌن الحمار ؟"
وللتهكم من موروثنا الشعبً فً الشتائم السوقٌة الشائعة وعنصرٌتنا حتى مع الحمٌر ،عندما
نؽضب من شخص ونصفه بالؽباء نقول له" مطً" ،وإذا فار دما لطشناهُ "بمطً ابن مطً" ..كتب
أحد المارٌنز :فً أوروبا ٌقولون للمطً حتى ٌمشً Excuse Me Please Move On
وٌتحرك بكل هٌبة..
النص" ،فعلَّق أحدهم شعارالحزب الدٌمقراطً األمرٌكً؛ وهو
وٌبدو أن السٌاسة دخلت فً "
ّ
الحمار"،كناٌة عن الصبر" ،الذي ٌنتمً إلى فصٌلته بوش األب واإلبن ومن لؾَّ لفهم..
وٌقابله ما خطه أحدهمٌ :عتبر السادس من إكتوبر من كل عام ٌوم الحمار فً التقوٌم الجمهوري
الفرنسً ..وأحم ُد هللا أنً ولدت فً الثامن من إكتوبر...
والصور كثٌرة ..ورؼم أن الحمار قد وجد ألول مرة فً الصومال حالٌا قبل ما ٌقارب  12ألؾ
سنة ..علَّقُوا فً متحؾ سْ موك :صورة حمار فً رسومات مصرٌة  89:1-8921ق م.
ورسم آخر من مصر القدٌمة؛ رسم اإلله ست؛ إله الصحراء والعدم بشكل حمار فً المعابد
القدٌمة ،كرمز لمساعدته اإلله را "رمز الشمس" خالل رحلته فً العالم السفلً "الكسوؾ".
ولم ٌنسوا صورة جُحا وحكمه البارعة مع حماره فً األدب الشعبً ..وصورة حمار القاعدة فً
الشرقاط ..وهً على التوالً:
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وأوؼلوا فً حبهم لمستر سموك ..فقد وضعوا خزانة وثٌرة قرب رأسه ..تحسبا من إصابتة
باألرق من هموم بطء تشكٌل الحكومة وعدم كفاءة الكثٌر من وزرائها ..أوتفشً وباء
"الحملة اإلٌمانٌة" ..عندها ٌقوم نادله؛ خوان بقراءة ما طاب له من كنوز أدب الحمٌر..
وألصابتنا بفقر دم سرٌري فً القراءة ،لم أقتطؾ إال النزر الٌسٌر من أدب الحمرنة لعشاق
الحمٌر فقط ،منها:
كتب شٌخ المسرح توفٌق الحكٌم :حماري قال لً؛ حمار الحكٌم؛ حماري الفٌلسوف؛
حماري ومؤتمر الصلح؛ الحمٌر؛ بسام الجابً ،أخبار الحمٌر فً األدب العربً؛ منصور
الحازمً ،الحمار فً األدب العربً؛ عباس محمود العقاد ،أحسن حمار ( قصة مصرٌة) فً
مجلة اإلثنٌن؛ عبداللطٌؾ عبدالحلٌم" ،شخصٌة الحمار ..بٌن الشاعر األندلسً (خمٌنٌث)
وحمزه شحاته" ،جرٌدة الشرق األوسط 1987/11/9م؛ عادل العبد المؽنً ،الحمار ..فً
التراث واألدب الكوٌتً 2007 ،م؛ صالح محمد الؽفٌلً ،الحمار فً األدب (أبو صابر)
2002؛ محمد العٌد الخطراوي ،قراءة فً بعض دفاتر الحمٌر ،محمد بن عبد هللا
الحمدان" ،أكثر من عنوان عن هذا الحٌوان ( ،)9-8فٌه أكثر من مائة ألسماء كتب عن
الحمٌر ..ومن كتب األدب العالمً:
 ،Juan Ramón Jiménez, Platero y yoاألسبانً خوان رامون خمٌنث
( ،)1958-1881أنا وحماري (بالتٌرو) ،الحائز على جائزة نوبل فً اآلداب عام .1956
والحكٌم هو األب الروحً ل ُكتاب الحمٌر المصرٌة فً األدب المعاصر ،ترك رصٌدا هائال
من أعماله التً بلؽت  100مسرحٌة و  62كتابا .وٌروي الحكٌم "أن حماره سؤله ذات ٌوم
عن الفرق بٌن معشر الحمٌر ومعشر اآلدمٌٌن .فؤجاب الحمار :وجدت أن الفرق األساسً
بٌننا وبٌنكم هو أنكم تعرفون النفاق ،ونحن ال نعرفه وقد عللت نفسً ومنٌتها بحلم جمٌل؛
هو أن تعلمنً النفاق ،ألنه لو أمكننً تعلم النفاق ،وإدخاله فً فصٌلة الحمٌر النقلبنا
مخلوقات مثلكم".
بربكم  ..هل ُكتب بهذه الكثرة والجودة عن سٌاسً معاصر أو برلمانً ؟ ..إذن لِ َم تتنابزون
بحمار ..وابن حمار ..أما ٌخجلنا أن نهادن الظلمة والطواؼٌت ونقذؾ حمم ذلنا على
الحمار:
ولو لبس الحمار ثٌـاب ٍّ
خز  ..........لقال ال ّناس ٌـا لك من حمـار!
وفً خارج المكتب البٌضاوي لمستر سْ موك ..زرع له خوان دونمٌن من البرسٌم المكسٌكً
لٌهنؤ به صباح مساء برفقته ..وكثٌرا ما ٌمرّ به المتطفلون من المارٌنز لٌؤخذوا معه الصور
لٌبعثوها إلبنائهم فً نبراسكا عبر الرسائل اإللكترونٌة ..وال تخلو من نكاتهم الالذعة؛
فالمالزم سمٌث ٌقول لخوان ،ملمحا لما نشره وٌكٌلٌكس عن قول أحد الملوك" :ال أثق بهذا
الرجل إنه عمٌل إٌرانً" ..فٌر ّد علٌه خوان" " :والخٌل والبغال والحمٌر لتركبوها
وزٌنة" ..وثان ٌقول له :إشكر الرب لم ٌكن أتانا "حمارة" وإال أصابه ما أصاب المجندات
من المؽامرات ..إلخ..
وثالث متهكما من تهافت الساسة واألحزاب على المناصب" :أنا أمٌر وأنت أمٌر لعد منو
ٌسوق الحمٌر" ..ورابع له ٌنشد البٌت التالً ،وكثٌرون ال ٌعرفون معناه:
إذا أقبلت باض الحمام على الوتد  ..........وإذا أدبرت بال الحمار على األس ِد
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وٌبدو أن سمعته قد سبقته إلى أمرٌكا ..فؤصبح سموك بالنسبة ألطفال المارٌنز الذٌن تربوا
مع الشخصٌة الكارتونٌة المتكلمة "دونكً" التً ظهرت فً مسلسل أفالم " ْ
شرٌك" ،تجسٌدا
لشخصٌة "دونكً" السٌنمائٌة على الرؼم من أنهم لم ٌروا منه سوى صوره التً بعثها
آباإهم لهم.
ودخل عالم الشهرة ..وعلى خطوتٌن من هولٌود ..فؤجرت صحٌفة كرٌستٌان ساٌنس
مونٌتور مقابلة خاصة لهذا الؽرض مع الكولونٌل المارٌنز جون فولسوم والتً قال فٌها" :إن
جنود المارٌنز لٌسوا جمٌعهم قساة القلوب ،نحن ضعفاء جدا أمام األطفال والحٌوانات"..
وأضاؾ "سموك بالنسبة لً هو رمز للتواضع والسالم"ٌ ..ا عٌنً على السالم !!! ..وقال
فولسوم مذكرا بفضائل "سموك"" :لقد عمل معنا بأقصى قدرته لجعل عوائلنا سعٌدة"..
آه ٌا زمن الؽدر !! ..آالؾ وآالؾ من أصحاب الكفاءات فً العراق وخارجه لم تذكر
فضائلهم ..مهمشٌن ،ؼرباء فً الوطن وخارجه ..لم ٌعرفهم إال ثلَّة ..ألنهم لم ٌنتموا
لحزب..
عندها سارعت الصحؾ والمواقع العراقٌة ،كعادتها فً الكشؾ عن الفضائح والجرائم من
صحؾ أجنبٌة ،فكتبوا" :حمار عراقً محظوظ""..حمار عراقً ٌنقل إلى أمٌركا" ...إلخ..
ٌقول داود البصري عن مستر سموك حٌث أصبح "محطا لحسد المالٌٌن من أولئك الساعٌن
للهجرة للعالم الجدٌد وللحلم األمرٌكً من أبناء العروبة السعٌدة ،بما فٌهم مالٌٌن العراقٌٌن
خصوصا .فالفرصة التً أتٌحت لذلك الحمار كانت بمثابة تحول تارٌخً حٌث سٌنعم فً
ربٌع العمر باإلحترام والتٌار الكهربائً واألكل النظٌؾ وحقوق الحٌوان ،وسٌتخلص نهائٌا
من اإلحتقار والتهمٌش والمحاصصة والفساد والرشوة.
ونتائج سفر ذلك الحٌوان ستنعكس بالتؤكٌد على وضع الحمٌر فً الشارع العراقً بدءا من
بغال وحمٌر كردستان التً تعانً من التعسؾ والعمل الشاق ،ووصوال لحمٌر البصرة التً
تتعرض للتجوٌع ،ولربما للتطهٌر العرقً وللتعطٌش من الجانب اإلٌرانً ،بسبب شحة المٌاه
وإرتفاع نسبة الملوحة فً المٌاه ،إضافة للتهدٌدات اإلرهابٌة المستمرة ،والتً وصلت لحدود
تفخٌخ الحمٌر ،وإعتبارها إحدى أسلحة المقاومة الشرٌفة أو المشبوهة.
بكل تؤكٌد ستنتفض حمٌر الجنوب وستتضامن معها بؽال وحمٌر الشمال وستشكالن معا
جبهة نضالٌة شامخة تؤبى اإلنفصال واإلنفصام ،وستتعزز جهود النضال من أجل حقوق
جماهٌر البهائم المحرومة ،التً أكل رجال السٌاسة الجدد فً العراق أعالفها وخٌراتها
وباتت أسوة بؤربابها وأصحابها تطلب الهجرة والرحٌل بعٌدا ،من أجل حٌاة أفضل وأكثر
أمنا ..وستظل النعمة التً حصل علٌها ذلك الحمار بصبره ودأبه موضعا لحسد الحاسدٌن"..
وقبل فترة قلٌلة  ..رحلت وحدة المارٌنز اللوجستٌكٌة األمٌركٌة إلى قاعدتها فً نبراسكا..
"روح ْه بال ر َّد ْه" ..وقال مٌجور فً الجٌش إنه قد أعطى "سموك" ألحد شٌوخ العشائر فً
األنبار ،واألخٌر بدوره أعطاه لعائلة تسكن فً الفلوجة .وحٌن أراد فولسوم استرجاعه
وجلبه إلى الوالبات المتحدة ،بادر الشٌخ باإلتصال بالعائلة..

5

فقالت العائلة 3ثبت خالل أحد إختبارات الذكاء أن الحمار أكثر ذكاء من البقرة ،ولوال سوء
حظه ،لحصل على درجة دكتوراه مزورة كما فعل الكثٌر ،لذا فهو حمار مشهور ،ونحن
نرٌد  :3ألف دوالر ثمنا له ..لكن شٌخ العشٌرة ساومهم على دفع مبلػ أقل إلرساله إلى
نبراسكا ..وأخٌرا ت ّم التوصل إلى إتفاق ٌرسل "سموك" جوا من مطار الكوٌت إلى
أمستردام ،ومن هناك إلى واشنطن ثم نبراسكا ..لكن الكوٌت أوقفت السماح للحمٌر بدخول
أراضٌها .وعلق فولسوم" :آمل أن ٌؤتً الحمار قبل حلول عٌد المٌالد ،وإذا لم ٌكن ممكنا من
خالل الكوٌت فلٌكن من خالل األردن أو تركٌا" ..وأخٌرا حُمل بطائرة كوٌتٌة خاصة إلى
أمستردام..
لقد ذهب الحمار بأ ّم عمر  .................فال رجعت ،وال رجــع الحمار
وحتى أطٌل علٌكمٌ ..قول صادق الطرٌحً فً مقالته "حمار الشعراء" فً
( ،)2006/6/24وبعد إنتهائً من كتابة المقالة ،عرضتها على الهٌؤة العامة لنادي الشعراء
الحمٌر ،فقررت إصدار البٌان اآلتً:
"بما أننا نعٌش الٌوم فً عصر الحرٌة ،والدٌمقراطٌة والتعددٌة األثنٌة ،والتسامح الدٌنً
والمذهبً والفكري و ...و ...و ،...نعلن عن تؤسٌس (نادي الشعراء الحمٌر) لٌشارك فً
الحٌاة السٌاسٌة والثقافٌة للبلد ،وٌدعو إلى نبذ العنؾ وضرورة التعاٌش السلمً ،بٌن البشر
وجنس الحمٌر فً العراق"..
ال أخفٌكم أنً كنت أجهل تماما أن سموك لدٌه مناصرون كثر ..كم هو محظوظ هذا الجحش
العراقً الوسٌم ! ..خٌر له من شبح العٌش تحت ظل دولة قندهارٌة قادمة..
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