مهور ،وما أبقى هنا ،وتطوٌر الثورة العالمٌة!.
ُج
ْ
سالم إبراهٌم
ال أتذكر بالضبط ،اللحظة التً فٌها ،تعرفت علٌه .ما جذبنً تلك البسمة المضمرة المرسومة على قسماته
المعجونة بالفحم عجنا ً تشاركت به شمس جنوب العراق والوٌسكً المؽشوش المباع سراً فً زمن دٌمقراطٌة
ُ
تبحرت
الطوائؾ .بسمة وشت لً بعالم  -جمهور  -الذي سؤكتشفه ٌوما بعد ٌوم طوال فترة وجودي فً المدٌنة.
فً قسماته رائٌا ً خلؾ أنفه المكسور فً نقطة ما بٌن العٌنٌن وبعض اآلثار األخرى الموزعة على الوجه والعنق
تارٌخا ً شخصٌا ً عنٌفا ً .هكذا ظننت أول وهله ،لكن سؤكتشؾ الحقا أنه من أكثر العراقٌٌن مٌالً إلى التسامح
والود .لم أره وسوؾ ال أراه ٌوما دون ربطة عنق حمراء معقودة على قمٌص أبٌض ٌظهر من حافتً سترة
قاط أسود نظٌؾ .سٌظل ٌرشقنً بعٌنٌن حمراوٌن باسمتٌن طول السنتٌن الالحقتٌن ،قبل أن ٌهمس:
 أهال أستاذ!.بصوت خافت أطفؤه الدخان .لم ٌكؾ عن نعتً باألستاذ رؼم رجائً المتكرر كً ٌكؾ عن ذلك ،إذ سٌتحول
لقاءنا ٌومٌا ،ال بل نلتقً فً الظهٌرة مر ًة وفً المساء أخرى .أتذكر الحدٌث األول الذي تبادلناه وكان فاتحة
العالقة إذ سٌخبرنً أنه ٌعرؾ أخً الشهٌد الشٌوعً – كفاح  -الذي ٌصؽرنً بثالثة أعوام وكان ٌلتقً به فً
فترة اختفائه فً بؽداد  8711 - 8791وقال أٌضا بؤنه صدٌق جارنا – حٌدر منسً القانع – الذي هو اآلخر
نزل بزقاق من أزقة  -الحٌدر خانه  -وسط بؽداد فً تلك األعوام ،إذ كان ٌشاركه
كان عسكرٌا وأعتقل فً ٍ
السكن شٌوعً مختفً – .جمهور  -فً ذلك الوقت ٌخدم العسكرٌة وٌلتقً بـ  -حٌدر  -الذي سٌضٌع فً أقبٌتهم
لِ ٌُ َبلػ أهله عن إعدامه بعد سنٌن ثالث .هذا مفتاح عالقتنا األول .طلب منً المرور على محله ،فؤدمنت ذلك فً
األٌام الالحقة ،إذ ِب ُّ
ت أمر علٌه كلما خرجت فً جولتً الٌومٌة فً أسواق الدٌوانٌة .المحل عبارة عن ؼرفة
صؽٌرة جدا ثالث أمتار × مترٌن ونصؾ ،قدٌمة ،سقفها خفٌض ،بابها حدٌدي خفٌض أٌضاً ،مفتوح طوال
الوقت على منضدة حدٌدٌة قدٌمة صؽٌرة موضوع علٌها دفتر قدٌم إلى جواره قلم جاؾ وحاسبة ٌدوٌة صؽٌرة
عدة – جمهور  -لبٌع أطنان الحدٌد الملقاة حزما ً طوٌلة فً الشارع جوار سٌاج مدرسة الزهراء االبتدائٌة
المقابلة ،وسٌاج دائرة  -البٌطرة  -القدٌم المجاور .أول مرة أدخل فٌها فسحته الضٌقة جذبتنً الصور والصحون
المعلقة على الحائط خلؾ منضدة المكتب .صورة كبٌرة لماركس بلحٌته الشٌباء باألسود واألبٌض ،إلى جوارها
الزعٌم عبد الكرٌم قاسم منقوش باأللوان على صحن من الفرفوري بزٌه العسكري ونٌاشٌنه وبسمته ،وإلى
جواره – جمهور – و – تشً جٌفارا  -منقوشٌن باأللوان على صحن أبٌض كبٌر وكل منهما ٌرتدي قبعته- .
تشً  -بقبعته الشهٌرة ،و  -جمهور  -بواحدة بٌضاء تضفً على فحم قسماته وبسمته المضمرة مزٌدا من

الوضوح .وفً الركن علق صورة – فالح عبد حاچم – العب كرة القدم وهو أسطورة من أساطٌر الدٌوانٌة
الرٌاضٌة ،إذ لعب بالمنتخب العراقً أوائل سبعٌنٌات القرن الماضً وأحرز ثالثة أهداؾ على منتخب ألمانٌا
الشرقٌة فً مباراة فاز بها العراق بنفس النتٌجة ،فملك قلوب العراقٌٌن وصار فً الدٌوانٌة رمزا وأسطورة .فً
الجدار المقابل للقنفة الوحٌدة علقت صورة – فهد – مإسس الحزب الشٌوعً العراقً بوجهه الصارم الم ُْذكِر
بالفترة الستالٌنٌة من حقبة حكم األحزاب الشٌوعٌة فً أوربا الشرقٌة ،وتحتها ُخ َط – الشٌوعٌة أقوى من
الموت وأعلى من أعواد المشانق  - .-جمهور ٌ -جلس خلؾ مكتبه ٌتفرج على التلفزٌون الصؽٌر المعلق
جوار الباب .لم ٌتكلم عن نفسه ،بل كان ٌبدي فً كل لقاء تذمره من األوضاع واختالؾ أخالق البشر وتفشً
الكذب وعدم األمانة وبٌع األخوة والصداقة مضاؾ لطامة األحزاب الدٌنٌة التً تزٌد فً تجهٌل الناس ،كان
ٌختم شكواه قائالً:
 ما أبقه ..سؤسافر!.وحٌنما أسؤله إلى أٌن؟ ،ال ٌبدي جوابا .به رؼبة بالعٌش حٌاة أخرى ،فً مكان أخر ،لكنه ال ٌعرؾ أٌن وأنا
أشكو له من جفاؾ حٌاة المنفى وشدة العزلة والوحدة ،فٌجٌب:
 أنا وحٌد ال زوجه ،وال أطفال ،الشًء الوحٌد الذي ٌربطنً بالدٌوانٌة والعراق هً أمً!.فؤعلق ضاحكا ً:
 والنضال والطبقة العاملة وفهد وجٌفارا وماركس وعبد الكرٌم قاسم اللً ٌستقبلوك وٌودعوك كل ٌوم!.فٌتبسم قائال:
 أسولفلك هذي الطرٌفة! .شفت العمال اللً ٌنقلون الحدٌد ،فً ٌوم سؤلنً واحد؛ عمً هذا السٌد ٌقصد –ماركس – شو ما البس عمامة ،قلت له :عمً السٌد توه طلع من الحمام!.
ُ
جم ُ
علمت أن له ذهنا ً تجارٌا ً وحسا ً فً السوق أهله للقٌام بالعدٌد من
ّعت قصصا ً عن تارٌخ – جمهور َ ،-ف
المشارٌع ،وأهمها كما ٌشاع مشروعه مع – ح .ظ – الذي أتفق معه على أن المال منه واألفكار من  -جمهور
ً
بؤجر ،مما جعل –
مناصفة لكن حٌنما تطور المشروع حاول أن ٌجعل – جمهوراً – عامالً لدٌ ِه
 والوارد ٌ ّقسمٍ
جمهور – ٌذهب حافٌا ً إلى ضرٌح األمام – علً بن أبً طالب – فً النجؾ كً ٌشكو – حاءًا  .-وهذه الرواٌة
ُ
حاولت من خالل عالقتً الٌومٌة بـ  -جمهور  -معرفة مدى دقتها ،لكن أمتنع عن التعلق علٌها ال سلبا وال
إٌجاباً ،وحٌنما سؤلته مباشرة .أمعن فً رفضه قائالً:
 هذا ماضً ،ما كو داعً إ ْن ْب َشه!.و  -جمهور – ٌنصح المشتري باالنتظار حٌنما ٌعلم أن سعر الحدٌد سٌنخفض ؼداً وحٌنما سؤلته؛ لِ َم تفعل
ذلك؟ .أجابنً :بؤن الناس مساكٌن تتقطع أنفاسهم وٌهلكون حتى ٌبنون بٌتا ،وهو أنً عندي شِ ًْ غٌر الناس.

جمٌع من فً السوق والمدٌنة ٌثق بكلمة – جمهور – من ناحٌة جودة البضاعة وسعرها .لكنه بمقدار ما ٌحب
هإالء الناس بمقدار ما ٌنفر من تؽٌر أحوالهم وأخالقهم مادة شكواه طوال الوقت.
ٌوما ً بعد ٌوم ٌتكشؾ لً نقاء هذا اإلنسان.

صار مدار ٌومً فً الدٌوانٌة ٌبدأ من دكانه صباحاً ،ثم الدوران فً سوق التجار ،متنقالً بٌن دكان حمود
الخٌاط ،قاسم الدعمً الخٌاط ،كرٌم بائع األحذٌة ،محمد القصاب ،حسٌن بائع الجبن ،المكتبات ،مقهى الراٌة،
ومقاه صؽٌرة بٌن أزقته المسقوفة ،مقهى البصراوي المكونة من قنفة واحدة أقضى علٌها وقت ما بعد أذان
الظهر فً تصفح الصحؾ الصادرة فً الٌوم لٌحط فً المساء على ساحل – جمهور  .-فبعد إؼالق مكتبه
ٌؤتٌنً إلى – الراٌة – لنمشً على ضفة الشط صعودا حتى كازٌنو – علً الكردي – منشؽلٌن بؤوجاع الناس.
أتصل بً مساء أحدى األٌام مخموراً وأخبرنً بؤنه أكتشؾ خطؤ فً تعالٌم الثورة العالمٌة ٌحتاج إلى تصحٌح.
وبدأ بتسجٌل مالحظات ستضعها فً المسار الصحٌح ،وٌرجو منً مساعدته فً صٌاؼة تلك األفكار باعتباري
كاتبا ً .أفكاره سوؾ تجعل اإلنسان ٌفكر بؤخٌه اإلنسان .وعندما سؤلته عن ماهٌة هذه األفكار؟! ،أجابنً بكالم

ؼامض وجمل ؼٌر مترابطة لم أفهم منها كلمة واحدة .ظ َّل ٌتصل مشؽوالً
باألمر ألكثر من أسبوعٌن ،لكن فً
ِ
اللٌل.
ث
الصباح ال ٌعود إلى الموضوع أبداً ،فؤٌقنت أنه ال ٌتذكر شٌئا ً من حدٌ ِ
ِ
أما قصة بحثنا مساءاً عن باعة خمر سرٌٌن ٌنتشرون فً أرجاء المدٌنة بعد منعه ،فهً من أمتع القصص؛ تبدأ
مع حلول الظالم بتلفونات – جمهور – ومواعٌد ال ٌؤتً البائع فٌها ؼالباً ،فندور فً أرجاء المدٌنة ،نقرع أبوابا ً
فً عتمة أزقة نعو ُد منها خائبٌن وشعور بمتعة خارقة ٌنتابنً طوال ساعات البحث واالنتظار التً تستمر أحٌانا ً
ساعات؛ متعة تفوق متعة الشرب نفسها .كان  -جمهور  -فٌها ٌلعن الشرب مرددا:
 شِ ًْ سخٌفٌ ،لعب النفس ،لكن أش لون واحد ٌتحمل الحٌاة بهذي األوضاع دون أن ٌّخدر رأسه!.
بشق األنفس نحصل على الشرب ،لنحتار فً المكان الذي نشرب فٌه .شربنا مرتٌن فً مكتبه الضٌق على
ضوء شمعه ،فالتٌار الكهربائً ٌنقطع عن السوق لٌالً .لم نرتح إذ شعرنا بالوحشة والكآبة وظالل ماركس وفهد
وقاسم وتشً تخٌم علٌنا فتوهمنا للحظات بدنو حلم المدٌنة الفاضلة ناسٌن قبح الواقع مما ٌولد مزٌدا من الوهم
والخٌبة ،فكففنا دون كالم .فً ٌوم اقترحت علٌه أن نشرب فً الكازٌنو ،فرشقنً بنظرة دهشة قائال:
 أش لون والناس ،عٌب مو أحنه معروفٌن!.قلت:
 وال ٌهمك سؤدبر األمر دون أن ٌشعر أحد.أخفٌت قنٌنة فً حقٌبتً الجلدٌة .حملنا كرسٌٌن عابرٌن ساحة الرواد المكتظة إلى الممر الترابً المظلم
المشرؾ على مجرى النهر .وجعلنا ندٌر الوٌسكً فً علبة السفن آب بعد أفراغ نصفها ،.أما المزة فمن بائع
ْ
فٌعلق :
باقالء وحمص مسلوق داخل الكازٌنوا نفسها .كنا نؽرق بالضحكِ
 وهللا أحلى شرب وسط الناس وهواء الشط المنعش ،وهللا عندك أفكار!.شربنا بهذه الطرٌقة أٌاما ً .كان الجالس خلؾ منضدة الدَ ّخ ْل ٌتفحصنا حٌنما ندفع مالحظا ً هٌئتنا التً اختلفت
كثٌراً ،كنا نخرج منتشٌٌن صاخبٌن نتمازح معه بالعكس تماما من جدٌة هٌؤتنا عند الدخول.
فً بحر النهار ٌؤتنً أحٌانا – جمهور – مهموماً ،فً مشارٌع صؽٌرة لمساعدة األصدقاء المرضى والمحتاجٌن
العنا ً السلطات التً ال توفر خبزاً لمواطنٌها فً بلد ٌعوم على بحر من النفط ،تعبٌره األثٌر فً وصف العراق.
جمع فً زٌارتً األخٌرة خمسة مالٌٌن دٌنار لعالج – فاضل شعالن – المصاب بالسرطان .لٌس األصدقاء
فحسب ،بل حتى الفقراء ممن ال ٌعرفهم ،ففً األوقات التً أكون فٌها فً مكتبه تؤتً نساء ٌبدو علٌهن الفقر
الشدٌد ٌقفن فً الباب ،فٌترك المكتب وٌعود بعد دقائق .أخبرنً الحقا ً أنهن أرامل لٌس لدٌهن مصدر عٌش؛
وعندما قلت له :

 ستتعب ،ال تستطع وحدك ح ّل المشكلة ،األمر ٌتعلق بالنظام االجتماعً!.أجابنً :
أتعرف على وضع أرملة أو فقٌرة فؤنً وسط السوق..
 ما أگدر ..أدري ما أحل مشكلة الفقر ،لكن بالصدفة ّما أگدر أساعد حسب إمكانٌتً.
أصطحب فً ٌوم الروائً العراقً – علً عبد العال – إلى مقر الحزب الشٌوعً فً المدٌنة وأقترح المشاركة
فً شراء براد ماء للمقر بعد أن قدموا لهم ماءًا ساخنا فً ّ
عز الصٌؾ ،وفعالً وصلهم البراد بعد ساعات.
أما قصصه عندما ح َّل بدمشق سنوات الحصار قبٌل االحتالل فقد كان ٌروٌها وٌعٌد رواٌتها؛ عن صدٌقته
المسٌحٌة التً عشقته عشقا ً مجنونا ً واشترطت علٌه أن ٌعٌش معها وأمها وٌبقى فً الشام .لم ٌتمكن ،فخسر
فرصته الذهبٌة فً الزواج ،مختتما القصة بجملة قاطعة :
 ٌعنً أش لون أعٌش بالشام ..والعراق! .ما أگدر ما أگدرأعلق ضاحكا ً :
 قبل ساعة تگول ما أظل بالعراق!..فٌتبسم قائال:
 وهللا حٌرة ..حٌرة.وؼٌرها من القصص التً تتعلق بكفاحه وهو ٌبٌع األؼراض وسط الشارع كً ٌكسب قوته ومشاركته الفعالة
فً تروٌج جرٌدة – طرٌق الشعب  ،-وعن ضابط المخابرات السوري الذي أستوقفه لٌال فً ساعة متؤخرة
والذي راق له حدٌث – جمهور – عن الدكتاتور والحرٌة فؤخذه فً سٌارته لٌدخل به ماخوراً لٌلٌا ً مكتظا ً
بالجمٌالت ،عن أطاٌب األكل والرقص وتفاصٌل تشبه ما فً لٌالً األلؾ لٌلة .وعن ..وعن ..حكاٌات ٌمتزج
فٌها الحلم بالٌقظة ،الخٌال فً الواقع .شًء أصدقه وأنفعل به وأنا أتتبع حبكة هذه القصص والحكاٌات المتٌنة
والمقنعة .ال أدري مدى صدقها لكننً لم أشكك بها أبداً ،ففً تفاصٌل الحٌاة الٌومٌة لم ٌكذب – جمهور  -أبداً
فً أي شؤن ،صؽٌر أو كبٌر .كان ٌتصرؾ على سجٌته وفً حركته خبرة وفهم عمٌق لمجتمع المدٌنة وإنسانها.
ولما كان – جمهور ٌ -عانً من الوحدة ،رؼم تشعب عالقاته ،طلبت منه أن ٌصطحب صدٌقا ً أخر ٌعانً من
ُ
كنت فٌها
الوحدة أٌضا ً لكن ألسباب مختلفة ،فاألخٌر خسر المدٌنة وأهلها فً السنوات الخمسة والعشرٌن التً
فً المنفى .واألسباب لٌس مجالها فً مقام – جمهور  .-رتبت لقاءًا مشتركا مساء كل ٌوم فً مقهى – الراٌة –
ت من
وسط المدٌنة ،لنتوجه مشٌا ً حتى مقاهً  -أم الخٌل  -على أمل أن ٌجد صاحبً المرٌض متنفسا ً ساعا ٍ
اللٌل فً حالة سفري .فً أول لقاء جمعنا فً شقة صاحبً المتقاعد الذي جاوز الخامسة والستٌن والمجنون
بالنساء .روى لنا كٌؾ تمكن من الحصول على امرأة من السوق .صادها فً تسكعه الٌومً ونجح فً

استدراجها إلى شقته وما فعله بها ،واصفا ً كٌؾ كان ٌتمسك بكل جزء فٌها ٌقبله وٌهذي شعراً حتى أنها راحت
تصرخ فرط اللذة ،فقاطعته متسائال:
 دبرتها؟!.فؤجاب:
 ٌعنً أتحرك شوٌه مثل واحد توه گعد من النوم وما بٌه حٌل!.فنب – جمهور – معلقا ً بجملة جعلتنا نسقط أرضا من الضحك:
س...ح...ا....ق!.
 حبٌبً گول ُوالتعلٌق الذكً المباؼت سمة من سمات شخصٌته التً تبدو من الخارج جدٌة وحزٌنة.
ظل ٌالزم صدٌقً إلى أن أخبرنً ٌوما بؤن صاحبً صعب العشرة فهو ٌالزم الصمت والشرود مختتما كالمه:
ور أصاحب واحد عبارة عن كآبه ..ال ..ال ..أرجوك بعد ما أگدر أگعد وحدي
 أنً شارد من الكآبة ٌا سالم إدْ ْلً!.
أحسن ّ
اتصلت البارحة بـه فؤخبرنً بؤنه اآلن ٌجلس فً نادي إتحاد األدباء وٌشرب كؤسا ً فً صحتً – .جمهور -
ٌهرب إلى بؽداد فً الشهر مرة والسبب كما أخبرنً:
 حتى أتنفس ٌومٌن من تعب العمل وقبح البشر اللً تكذب مثل ما تتنفس!.2011/3/22
الدنمرك

