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د. باسم عبود الياسريب������اس������م ال����م����رع����ب����ي

ح���ن �ش���درت الرتجم���ة العربي���ة ملذك���رات ال�شاعر 
بابلو ن���رودا »اأعرتف باأنني قد ع�شت«، عبرّ وقتها، 
ال�شاع���ر اجلواهري يف جل�شة حواري���ة مع عدد من 
الأدباء العراقين، ُن�ش���رت )اإن مل تخذلني الذاكرة(، 
يف »ملح���ق اجلمهورية«عام 1975، ع���برّ باأ�شًى عن 
»م���اأزق« النط���اق مبذكرات���ه م���ن مدين���ة كالنجف، 
ته املعهودة:.. واأنا من اأين اأبداأ مذكراتي،  قائًا، بحدرّ

من قبور النجف؟
طبعًا مل يكن �شوؤال���ه ا�شتفهاميًا بل ا�شتنكاريًا، وهو 
يف ذلك ُيقاي�س بن البيئة التي �شهدت حياة نرودا، 
اة  خ�شو�شًا اأن الأخ���ر ا�شتهلرّ مذكراته باأجواء مندرّ
بالغابة الت�شيلية والقمم املغطاة بالثلوج والبحرات 
ي واأ�ش���راب الع�شافر.  الكب���رة واأريج الغار ال���برّ
وبيئ���ة كالنج���ف تت�ش���ف بطبيعته���ا ال�شحراوي���ة، 
اإ�شافة اإىل خ�شو�شي���ة و�شعها الجتماعي امللتب�س 
بالديني، ل �شيما والزمن هو بدايات القرن الع�شرين 
وم���ا ميثله و�شع كه���ذا ل�شاعر جام���ح كاجلواهري. 
وح���رة اجلواه���ري املتمثل���ة بجملته الآنف���ة ت�شفرّ 
ع���ن ماأزقن ل م���اأزق واحد، هما م���اأزق الكتابة ذاتها 
)اأملى فيما بعد �شرته ال�شخمة »مذكراتي« �شفاهًا(! 
وماأزق البيئة التي �ش���اق بها )النجف( فخرج عليها 

ومنها �شابًا.
لك���ن الأمر خمتلف م���ع الكاتب زه���ر اجلزائري، اإذ 
ل �شك���وى ول تذمر من »جنِفه”ول م���ن الكتابة، بل 
الأم���ر يكون لديه معكو�شًا، فخ�شي�شته ك�شارد بارع 
اأحال���ت اأق�ش���ى امل�شاه���د جتهمًا لدي���ه اإىل �شطور من 
���ًا امتيازين له  التاأم���ل والبح���ث، م�شتثم���رًا اأو مفعرّ
كروائي و�شحايف، وهو م���ا ل ميكن الف�شل بينهما 
يف جمم���ل اآثاره الكتابي���ة، خ�شو�شًا ما يت�شل منها 
بال�ش���رة والتوثي���ق ب�شكل مبا�شر. لق���د بدت جنف 
»اجلزائري”مغايرة ل�شورتها ال�شائعة � واإن مل تكن 
خُمرَتع���ة � بانعكا�شها عب عن الكاتب وخبته التي 
تلتق���ط املُهمل والع���ادي، لتك�شف فيهم���ا عن عنا�شر 
حياة اأط���ول اأمدًا واأبلغ اأثرًا م���ن الواقعي. ومل تكن 
باملهمة الي�شرة، كتابة �شرة مدينة اعتمد وجودها 
ها م�شه���د الإمام علي بن  اأ�شا�ش���ًا على القد�شية، ل�شمرّ
اأب���ي طالب، لتتح���ول اإىل مدين���ة عل���م واأدب ب�شبب 
مبا�ش���ر من ذلك. لكن �ش���رة املدينة، يف الأخر، هي 
�شرة الكات���ب ال�شخ�شية، فالتنافذ بن ال�شرتن مل 
ى  يك���ن تقني���ة فح�شب، ب���ل كان هو الكت���اب. لقد نحرّ
عنوان الكت���اب »الأنا« جانبًا لياأخذ املكان ح�شته من 
ال�شدارة ويقرتن ب���ذات ال�شارد، كما هنا اأو من قبل 

يف »حرب العاجز: �شرة عائد � �شرة بلد«.
الذي هو واحد من اأهم كتب ال�شرة � اليوميات، عراقيًا 
وعربيًا، لغناه �شواء لناحي���ة املو�شوع اأواملعاجلة، 
وق���د ارتق���ت احلا�ش���ة الروائية للكات���ب وروؤيته يف 
الكث���ر من ال�شفحات واملواق���ف اإىل ما هو �شعري. 
كما اأنرّ قيمته تتاأتى اأي�شًا من كونه الكتاب الأول يف 
جماله ال���ذي يتناول العراق م���ن الداخل بعد 2003 
)ال�شنوات الثاث الأوىل تقريبًا( وتداعيات �شقوط 
النظ���ام والحت���ال الأمريكي. ومما ميك���ن الإ�شارة 
ن )م�شروع( كتاب  اإلي���ه اأن »حرب العاجز..« قد ت�شمرّ
مى  »النج���ف.. الذاك���رة واملدينة«، عب الف�ش���ل امل�شرّ
»النجف« وامل�شتعاد هن���ا كف�شل اأخر با�شم »املدينة 
الأخرى”مع ا�شت���دراكات وتعديات. وع���ودًة اإليه، 
ميك���ن القول اإن الكاتب يعتمد في���ه اجتاهن، اجتاه 
يعود باملدينة من ف�شائها العجائبي، املوؤ�شَطر،الذي 
�س والإعج���ازي، على اعتبار اأن  ل���ه �شلة، هنا، باملقدرّ

»العجيب ميي���ل اإىلاملعجزات الإلهيرّة،واإىلالإدها�س 
«. فمما يتناقله النجفيون  مبعناه امل�شرق،والإيجابيرّ
� بهذا ال�شدد � حكاية الأ�شد الذي ياأتي ليلة كل جمعة 
ويق���ف على تل يف البية ينظر اإىل املنائر، بخ�شوع 
���ي )الأمر( ث���مرّ يعود اإىل  ويرف���ع يده اليمن���ى ليحيرّ
غابات���ه، اأو حديثه���م ع���ن معج���زة انح���راف �ش���وء 
ال�شم�س عن���د ال�شروق لي�شقط عل���ى �شباك ال�شريح 
اأوًل، و�ش���وى ذل���ك. من هذا الف�ش���اء يعيدها الكاتب 
اإىل �شويته���ا الواقعي���ة كمدينة مثل �شائ���ر املدن يف 
�شوؤونه���ا احلياتي���ة وتفا�شيله���ا اليومي���ة، بل حتى 
»جوانيتها«، م���ن دون اإغفال امتيازاتها اخلا�شة بها 
بعي���دًا عم���ا هو ديني، كم���ا يف »خ�شلتيه���ا« القومية 
ى اأو يعيد اكت�شاف  وال�شيوعي���ة. واجتاه اآخر يتق�شرّ
ال�شح���ري والعجائب���ي املت���واري يف ثناي���ا العادي 
واليوم���ي. وهو ما ميكن ت�شميته ب� «ظال ال�شرة«. 
ه���ذه الظ���ال ال�شاطع���ة ت�ش���ر متازمًة م���ع ال�شرد 
الإخب���اري، التقري���ري واملعريف وق���د اكت�شت ومن 
خال احل�س الروائي للكاتب اأهمية خا�شة غدت معه 

�شرة موازية اأُخرى يف اإدها�شيتها وعجائبيتها.
املنفى والذاكرة

ثم���ة ت���ازم ب���ن الذاك���رة واملنف���ى. فاملنف���ي يعي�س 
ع���ادًة حي���اة داخلية، ه���ي ثم���رة الذاك���رة، مبوازاة 
ر م���ن امل���كان الأول اأو  حي���اة معلن���ة، حي���اة مل تتحررّ
ه���ي ل تريد ذلك. يتحدث الكاتب ع���ن زقاق اعتاد اأن 
ي�شلك���ه يف مدينته النجف، والزمن يعود اإىل اأواخر 
اخلم�شيني���ات، يق���ول: يف املنف���ى جتول���ت يف هذا 
الزق���اق م���رارًا بذاكرت���ي، وفجاأة تقطعن���ي ثلمة يف 
الذاكرة، مكان اأدرك اأنه موجود، لكن تفا�شيله غائمة، 
وكذلك ا�شمه. �شيتطل���ب الأمر اأيامًا، ت�شتع�شي عليرّ 
عام���ة اأو ملمح مفقود، وي�شبح الغائب اأ�شدرّ جلاجة 
م���ن احلا�ش���ر يف الذاكرة: ما ه���و؟ ما ا�شم���ه؟ اأُرمرّ 
اء م�شتعينًا بذاك���رة اخرى. ي�شاألني  الثلم���ة كما الرفرّ

الآخرون: مالك م�شغول بهذا املا�شي العتيق؟
د امل���كان  � اأ�شع���ر باأنن���ي اأُعي���د امتاك���ه ح���ن اأُح���درّ

يه. واأُ�شمرّ
امت���اك ه���و اإذن للم���كان اأو »نف���ي للمنف���ى« بتعبر 
الكات���ب يف كتاب���ه الآخر »حرب العاج���ز…«، معلرًّا 
بت�شميته هذه، »الت�شبث بالتفا�شيل الدقيقة للمكان«، 

كما عند الروائي العراقي غائب طعمة فرمان.
زه���ر اجلزائري املولود يف منف���ًى داخلي، اأوا�شط 
الأربعيني���ات لأب معلرّ���م ُنف���ي ب�شب���ب م���ن ن�شاط���ه 
ال�شيا�ش���ي املعار����س، وكاأنه بذلك قد ول���د با�شتعداد 
عل���ى  �شلف���ًا،  منفتح���ة،  وبذاك���رة  للمنف���ى،  جين���ي 
املا�ش���ي. ي�شتعي���د لحقًا اأمام وال���ده ذكريات املنزل 
ال���ذي ول���د وعا����س في���ه يف »�ش���دة الهندي���ة« حت���ى 
عمرالث���اث �شنوات، وا�شفًا البي���ت والطريق بدقة، 
اأم���ام ده�شة الوالد. اإنها الذاك���رة ال�شت�شرافية التي 
ن على منفى مقبل، اأطول واأق�شى زمنًا �شتندثر  تتمررّ
يف غياهب���ه اأمكن���ة وع���وامل وحي���وات بكاملها. بعد 
عق���ود من واقعة ذاكرة الطفولة تلك �شيقول الكاتب: 
مي���وت النا�س يف مدين���ة املوتى حاملا التف���ُت اإليهم، 
هم ذاكرت���ي. كان يبحث عن الوجوه  اأو حينم���ا مت�شرّ
والأ�شم���اء، لك���ن عبث���ًا! فقد ع���اد متاأخ���رًا، اإذ مل يبق 
ا على خاف البدايات،  �شوى الرماد واجلنائز،لكاأنرّ
وا املكان م���ن قب اإىل  فماأث���رة النجفي���ن اأنه���م غ���ررّ

مدينة، كما يعبرّ الكاتب.
ُيرجع زه���ر اجلزائري خ�شي�ش���ة املغامرة، هجرًة 
واغرتاب���ًا وثقافَة، اإىل جده ال�شي���خ اأحمد ا�شماعيل 

اأورث  ال���ذي  اجلزائ���ري، 
اأحف���اده ه���ذه ال���روح، فما 
اأن ب���داأ تعلم ف���كرّ احلرف، 
ر هج���ر حياته  حت���ى يق���ررّ
الأه���وار  يف  امل�شتق���رة 
ادًا،مع���بًا عن �شيقه  �شيرّ
بها، عازم���ًا على الرحيل 
للدرا�ش���ة،  النج���ف  اإىل 
عل���ى ال�ش���د م���ن رغب���ة 
الكاتب:  يق���ول  وال���ده. 

ل والثقافة. وهي  منه ورثنا املهنتن املتعبتن، الرتحرّ
مغامرة بحق يقرتفها رجل من »الأكواخ النائية على 
���ار«. وقد اأحرز النجاح  احلافة اجلنوبية لهور احلمرّ
يف رحلت���ه تل���ك، منجزًا ع���ددًا من الكت���ب يف جماله 
الدين���ي، الفقه���ي، اأ�شهره���ا كت���اب »قائ���د الدرر يف 
بي���ان اآي���ات الأح���كام بالأث���ر«، املع���روف اخت�شارًا 
ب�«اآي���ات الأحكام«. لكن ه���ذه ال�شبغة الُعَلمائية التي 
خت مع الأحفاد الثاثة لأحمد،  �شارت للعائلة وتر�شرّ
لن�شاطهم الفقهي والأدبي، وهم »عبد الكرمي وحممد 
جواد وعب���د اللطيف، والأخر هو ج���د زهر لأمه«، 
مل حُت���ل دون ال�شبغ���ة الِعلماني���ة لاأجي���ال الاحقة 
للعائل���ة، كم���ا احلال مع علي اجلزائ���ري والد زهر، 
د، �شواء يف  فق���د كان حداثي���ًا يف نزعت���ه ح���درّ التم���ررّ
طريق���ة حيات���ه اأو قراءات���ه اأو تربي���ة اأبنائ���ه تربية 
منفتح���ة يف بيئة �شديدة املحافظ���ة كالنجف ول�شكرّ 
اأن الكات���ب قد ت�شبرّع ب���كلرّ ذلك اجل���و، بالإ�شافة اإىل 
تاأث���ر اأخواله احلا�ش���م عليه باجتاهه���م الثقايف اأو 

ال�شيا�شي.
واقعية �شحرية جنفية!

من���ذ طفولت���ي وقبل اأن اأُ�شب���ح روائي���ًا تختلط لديرّ 
الأح���ام بالواق���ع، اختاط���ًا لف���كاك من���ه، واأحيانًا 

تفوقه �شابًة ولونًا.
»زهر اجلزائري«
به���ذه الروؤية التي حتكم تعاط���ي الكاتب مع واقعه، 
ميك���ن التعام���ل م���ع املواق���ف وال�شخ�شي���ات الت���ي 
الذاك���رة  »النج���ف..  يف  ي�شوغه���ا   � ي�شتح�شره���ا 
واملدين���ة«، بحي���ث تغ���دو م�شائره���ا اأو ماآلته���ايف 
حتققه���ا الفني، ل الواقعي، هي املرجعية. ومردرّ ذلك 
ه���و النظر اإىل �شخ�شياته كونه���ا م�شروعاتروائية.
اإن م���ا يلف���ت هن���ا ه���و ا�شتثنائي���ة وغرائبي���ة ه���ذه 
ال�شخ�شي���ات يف �شلوكياتها، ما يدخلها بالتايل فيما 
هو عجائبي خارق. طبع���ًا غني عن القول اإن م�شهر 
الكاتب، اأي كاتب، ميكن اأن يجعل حتى من ال�شخ�شية 
الت���ي تب���دو نطية، �شخ�شي���ة اأُخ���رى ذات اإمكانات 
فعل روائي، فكيف اإذا كانت هذه ال�شخ�شيات حتمل 
مقوماته���ا »الروائية”�شمن���ًا، مث���ال ذل���ك �شخ�شي���ة 
ل���ة م���ن  »جن���وى املخبل���ة«، ه���ذه ال�شخ�شي���ة املف�شرّ
قما�شة اجلنون، واقعًا، ق���د ا�شتعادها الكاتببالفعل، 
يف روايت���ه »اخلائ���ف واملخي���ف«. �شخ�شي���ة اأُخرى 
ه���ا اجلن���ون، اأي�ش���ًا، بجناح���ه، ه���ي �شخ�شي���ة  م�شرّ
»عل���وان طار”امل�شكون بحلم الطران. اأما �شخ�شية 
هادي الل���واين، قريب الكاتب، فه���ي �شخ�شية فنية، 
روائي���ة بحق. هادي النحات امل���وؤرق ب�شنع متثال، 
كم���ا يف خميلته، لكنه حن يعجز عن ذلك ُي�شاب مبا 
ُي�شبه اله�شتري���ا ويعمد اإىل تخريب متثاله الطيني 
الفا�ش���ل وعجن���ه، �شارخ���ًا: روح، روح.. لي�شت فيه 
روح!وبخ�شو�س »الرجل ال�شبح« مهدي اجلزائري 
وهو الآخر قريب للموؤلف،فقد بدا،بفر�شه البي�شاء، 

م���ن  خارج���ة  ك�شخ�شي���ة 
اأوعم���ة  �شحري���ة.  رواي���ة 
»زهرة”املاَحق���ة  الكات���ب 
باجل���ن. كم���ا اأن �شخ�شي���ة 
اأحمد ال�شي���خ �شريف ل تقل 
ل�شن���ع  مبحاولت���ه  غراب���ة 
لذل���ك  م�شتخدم���َا  الذه���ب، 
دهن ق���ط اأُح���رق وه���و حي، 
اأو نبات���ات ُجلب���ت من مقبة، 
مقتنع���ًا اأن���ه لب���د اأن يقب����س، 
اإن���ه  يومًا،عل���ى ملع���ة الذه���ب! 
ميلكياد����س جنفي! كذلك الأم���ر مع �شخ�س مثل علي 
ال�ش���راف، اأو »مانين���ه«،اأو �شخ�شي���ة »ق�ش���ام«، اآخر 
مودي���ل بن جمان���ن املدينة كما تطل���ق عليه »جوقة 
ت���ن«، اأوحت���ى �شخ�س مثل حمم���د اجلزائري،  املنكرّ
املباِلغ يف اأناقته وع���دم اكرتاثه بالآخرين، كدخوله 
جمل����س عزاء مرتديًا بدلة بي�ش���اء، مبنديل ورديفي 
جي���ب ال�ش���در. ل يق���لرّ ه���و الآخ���ر »روائي���ًة« ع���ن 
ال�شخ�شي���ات الآنف���ة. لي�س فقط ه���ذه ال�شخ�شيات، 
بظرفه���ا اأو غرابته���ا، هي ما ي�شتوق���ف قارىء زهر 
اجلزائ���ري يف �شرت���ه النجفية، بل هن���اك نوع اآخر 
م���ن ال�شخ�شي���ات تت�ش���ف مب�شح���ة درامي���ة تدف���ع 
بالقارىء اإىل التاأمل بعمق يف مقدار احليف والظلم 
الواقع عليها وهي هنا املراأة ب�شكل خا�س، مثال ذلك 
»ن���ون«، التي حب�شها اأخوها يف غرف���ة فاأ�شافت هي 
رت ج�شدها يف �شندوق،  حب�شًا اآخر لنف�شها حن كورّ
احتجاجًا، راف�شًة اخلروج. كذلك »ميم« التي عاقبت 
نف�شها بنوبات ال�شرع، حت���ى املوت، لأنهم امتنعوا 
ع���ن تزويجها من اأح���د املتقدمن له���ا. وكما هو بنرّ 
فاإن نوذجي »نون« و«ميم”يندرجان اأي�شًا يف اطار 
الغرائبي بو�شفه »اجلانب الكابو�شي من اخلارق«. 
كذلك ال�ش���اأن مع الأختن العان�ش���ن، ح�شيبة وعزة، 
املوؤل���ف  بكلم���ات  وحزنهم���ا  عزلتهم���ا  املتج�ش���دة 
املبا�ش���رة عنهما: »وحن اأُغلَق الباب ورائي قلت، لن 
ُيفت���ح هذا الب���اب ل�شنوات طويلة قادم���ة لزائر اآخر، 
ول���ن يتذكرهم���ا اأحد وُهم���ا جتفان هنا م���ن الوحدة 

والرتابة«.
ه���ذه ال�شخ�شي���ات تبدو هن���ا عند »حاف���ة« الرواية، 
ماركي���ز  غار�شي���ا  غابريي���ل  قال���ه  مب���ا  ���ر  وهويذكرّ
ده م���رارًا ب���اأن كلرّ �شط���ر يف روايات���ه ماأخ���وذ  وردرّ
م���ن الواقع،الأم���ر ال���ذي يتيق���ن من���ه الق���ارىء حقًا 
وبالتفا�شي���ل، عن���د ق���راءة �ش���رة ماركي���ز �ش���واء 
يف »ع�ش���ت لأروي”اأو ع���ب كت���اب �شرت���ه الهائ���ل 
الدقي���ق ال���ذي و�شع���ه جرال���د مارت���ن. وعل���ى ذكر 
ماركي���ز، ب���دا وكاأنرّ الكات���ب با�شتح�ش���ار الكثر من 
�شخ�شيات اأقاربه، ن�شاًء ورجاًل، ومبختلف ميزات 
وخ�شائ�س وظروف ه���ذه ال�شخ�شيات من الأقارب 
بفروعهم الثاث���ة: الأ�شدي واجلزائ���ري واللواين، 
يجرتحنوعًا م���ن �شالة »بوينديا« كما يف »مائة عام 

من العزلة«.
بق���ي القول اأن زهر اجلزائ���ري يف كتابه هذا كاتب 
معلرّ���م، �شواء يف �شرة حياته اأو كتابته، ينفتح على 
قرائ���ه بتجاربه، م�شيفًا اإىل ر�شيده كتابًا اختط فيه 
دت  هند�شة مدينة ت�شكن احللم والذكريات وقد جت�شرّ
عبهم���ا، يف الوقت الذي تا�شت بن يديه يف رحلة 
البح���ث عنها عل���ى اأر����س الواقع. وب���ن ال�شتذكار 
ل الكات���ب ت���راب الوقائ���ع اإىل ذه���ب  واحلل���م يح���ورّ

. مرويرّ

اإن الق����ارئ الذي يتعامل مع الكتاب ب�شكل م�شتمر 
ق����ادر على اأن يجد لنف�شه مكانًا يف خارطة القارئ 
والكات����ب واملقروء بينهما، فه����و يرف�س اأن يكون 
قارئ����ًا �شلبي����ًا متلقيًا فقط ل قدرة ل����ه على التحليل 
اأو الرف�����س والقب����ول، فالق����ارئ احلقيقي هو من 
يرى نف�شه منتجًا جدي����دًا للن�س وهو يقراأه، فهو 
وف����ق روؤيته املبني����ة على ن�س املوؤل����ف وبالتفاعل 
مع معطيات اإدراكه يتحول فعل القراءة اىل انتاج 
جدي����د ثقاف����ة جديدة من ه����ذا التاقح ب����ن الن�س 

وقارئه.
       تبداأ عاقة القارئ بالن�س من خال العنوان، 
فا�ش����ك اأن عنوان الرواية ه����و مدخلها الأول اىل 
عاملها الداخلي، لذا فاملوؤلف يختاره بعناية كبرة 
فهي اأ�شمها الذي �شرافقها فيحر�س على اأن يكون 
ا�شمًا موحيًا مبا حتوي����ه الرواية من ر�شالة تاأتي 
اىل امل�شتل����م )القارئ( على �شكل �ش����رد يختار هو 

تقنياته بعد اأن و�شع اأ�ش�شه الأوىل يف ذاكرته.
زه����ر  واملخيف”للروائ����ي  رواية”اخلائ����ف  يف 
اجلزائ����ري ال�ش����ادرة ع����ن دار امل����دى ع����ام 2003 
ي�شع املوؤلف هذا العنوان اإعانًا عن موقف حمدد 
م����ن الع����امل ليعل����ن �شراحة ع����ن م����وت جمهورية 
اخلوف الذي تغلغ����ل يف نفو�شنا وهو بعمله هذا 
اإنا يح����اول درء ه����ذا اخلوف والبح����ث عن بوؤر 

�شعادة جتعل للحياة معنى.
       اإن الأديب الذي اأنفق عمره يبني وعيه ل�شك اأنه 
اأك����ر ح�شا�شية ورهافة من غره، وهذا ما ي�شلمه 
اىل م�شادر خوف اأكر مما يدركها غره0)وليد( 
اأح����د اأبط����ال العم����ل ال����ذي يتملكه اخل����وف حتى 
يف اختي����ار طريقة كتابته، اأما )وه����اب( فهو اأحد 
رج����ال ال�شلط����ة يح����اول فل�شفة اخل����وف، فهو من 
خ����ال عمله ي����رى اأن ال����ذي يحمل ب����ذرة احلب ل 
خ����وف من����ه، فه����و حري�����س عل����ى اإر�ش����اء املحب 
وع����دم الإ�شاءة اإليه وبالنتيجة فهو بعيد عن روح 
العداء والإيذاء لاآخري����ن لأنه يحمل من الرقة ما 
مينع����ه عن ذلك )اإن اخل����وف اأكر دوامًا من احلب 
لن املحب����ن ي����رتددون يف الإ�ش����اءة اإىل املحبوب 

ويرتددون يف الإ�شاءة للمخيف(.

       اإن اخل����وف التلب�����س باخلوف حن ي�شري يف 
نفو�شن����ا يوؤث����ر فين����ا اىل الدرجة الت����ي يكتم فيها 
�شرخاتنا ويجبنا على حتمل الأمل وعدم التاأوه 
مم����ا ن�شعر به ل ر�شى به، واإنا خوفا من عواقب 
اإط����اق ال�شرخ����ة الت����ي �شتم����زق حاج����ز ال�شمت 

امل�شبع باخلوف.

       يعم����د الكات����ب يف روايت����ه اىل م�شتوي����ات 
متع����ددة يف ال�ش����رد، فمرة يكون ب�شم����ر الغائب 
وم����رة يكون )ولي����د( م�شتوى اآخر لل�ش����رد، وكاأن 
الكاتب يف�ش����ح على ل�شان الغائب م����ا يرتدد وليد 
يف الإف�شاح عنه اأو العك�س، ومرة ياأتي الأ�شلوب 
ع����ن طريق التعب����ر عن �شخ�شي����ة )قا�شم فنجان( 
ال�شاع����ر ال����ذي قتلت����ه احل����رب فرتك����ه يتحدث عن 
طري����ق اأوراق تركه����ا بعده0 اأنه����ا و�شائل متعددة 
للتعبر عن مديات اأو�شع ي�شيد الروائي بها ومن 
خاله����ا عمارة وبن����اء الرواية0 وه����ذه الأ�شاليب 
املتع����ددة �شتجع����ل الق�����س ي����رتدد بع����دة اأ�شاليب 

تخدم اخلط الرئي�س لل�شرد0 يف الرواية حكايات 
كثرة ت����روى بهذه الطريقة فتجع����ل القارئ اأكر 
ق����درة على تكوين راأي خا�����س به، لبتعاد النظرة 
الأبوي����ة يف ال�ش����رد، ف�)�شبيح����ة الداكوك����ة( مثًا 
وعامله����ا املل����يء برجال ر�شم����وا لها اأحام����ًا زائفة 
دون اأن يحققوه����ا، وحكاي����ات ولي����د ومعانات����ه، 
وحكاي����ات  امل�شموم����ة(،  وحكايات)احلنط����ة 
)يا�شم����ن( وحكايات)احل����رب( وغره����ا الكث����ر 
من احلكاي����ات الأخرى، اإنا متن����ح الرواية ثراء 

و�شعة جتعلها تقرتب من احلياة.

       ل يعم���د زه���ر اجلزائ���ري اىل ح���دث مركزي 
تق���دم  م���ع  يتك���ون وينم���و يف نف����س ت�شاع���دي 
الأحداث، واإن���ا جلاأ اىل التناوب يف ال�شرد الذي 
يجع���ل م���ن الرواية مليئ���ة بالأحداث الت���ي ت�شكل 
مبجموعها حياة خا�شة اأرادها املوؤلف0 لقد وظف 
املوؤل���ف كل امكاناته يف هذا الجتاه حتى )احللم( 
كان اأح���د تل���ك احلكاي���ات الت���ي اأغن���ت الرواي���ة، 
وه���ل احلل���م اإل امت���داد للواق���ع؟ ومن خ���ال ذلك 
ي�ش���ع الروائي زهر اجلزائري ب���ن يدي القارئ 
ال�شراع���ات بن ال�شلطة والنا����س يحاول التعبر 
عنه���ا للدلل���ة عل���ى انف�ش���ام ال�شلطة ع���ن ال�شعب 

باختاف الهموم وتغر الأولويات بن الأثنن.

       لأن يف كل رواي���ة لب���د للكات���ب ن�شي���ب ف���اإن 
�شخ�شي���ة )ولي���د( تق���رتب كث���رًا م���ن �شخ�شي���ة 
الروائي )زهر( نف�شه، يف اإدراكه للواقع الثقايف 
يقابل���ه فهم قا�شر للثقافة م���ن قبل ال�شلطة0 يندفع 
الروائي للكتابة وفق فهم يقوم على اإح�شا�س نبيل 
بقيم���ة ووظيفة الكتابة واإن حتول���ت هذه الكتابة 
اىل هاج�س خميف ح���د املوت، لقد كان )خائفًا من 
هاج�س الكتابة ال���ذي �شيقتله(0 اإن فعل الكتابة ل 
يتحق���ق بي�شر و�شهول���ة واإنا ياأتي متوت���رًا قلقًا 
مث���ل حال الروائي نف�شه، اإنه اأ�شبه ب�شرخة متزق 
حج���ب احلقيق���ة هكذا يف���ه الكتاب���ة : )به���ا �شاأبدا 
الرواي���ة: �شرخ���ة غام�ش���ة مزقت اللي���ل وايقظت 
هواج�س النا�س املخباأة ثم انطفاأت(، وهكذا يبدو 
التداخ���ل وا�شحًا بن ن�س الروائي مع ن�س بطله 

)وليد(.

       يتن���اول الكاتب مو�ش���وع )ال�شفاح � ابو طب( 
فيح���اول من خاله حتليل الواقع من حدث واقعي 
ح���دث يف املا�ش���ي لي���رتك دللته عل���ى امل�شتقبل، 
ح���ن تبدو تل���ك اجلرائم كما ل���و ان لها ر�شالة غر 
مفهوم���ة يف حينها فتبدو تل���ك اجلرائم با دوافع 
)دق���ة التفا�شي���ل هي الت���ي اأوحت لولي���د ب�شورة 
القات���ل ال���ذي ي�ش���ف جرائم���ه يف �شح���ف اليوم 
الث���اين باعتبارها ف�شوًل م���ن رواية يعرف مقدمًا 
نهايته���ا.. ولذلك ترك ال�شحاي���ا يف روايته وتابع 
القات���ل. فقد �شغلت���ه متامًا الر�شالة الت���ي اعتاد ان 
يرتكه���ا يف مكان القتل���ة: مل اقتل من اج���ل القتل، 
ول�ش���ت متعط�ش���ًا لل���دم ولي�ش���ت هن���اك �شغائ���ن 
ابل���غ  ان  اردت  ان���ا  املقتول���ن،  عل���ى  �شخ�شي���ة 
الآخري���ن من خاله���م ر�شالة �شتظه���ر فيما بعد..( 
وحت���ت الر�شال���ة املطبوع���ة بخط عري����س توقيع 
القاتل على �شكل عامة ا�شتفهام نقطتها دم..(، اإن 
الق���ارئ يقع اأحيانًا يف لب�س ب���ن �شخ�شية موؤلف 

الرواية وبطله وليد وهو ما يريده الروائي.

يحاول اجلزائري يف روايته اأن ل ي�شمي الأ�شياء 
مب�شمياته���ا فهو ل يري���د اأن يختزل معان���اة القهر 
والإذلل التي يعي�شها الفرد العراقي يف اأ�شخا�س 
واأماكن حم���ددة، لذا فكان امل���كان يف الرواية غر 
وا�شح املعامل متامًا مثل مامح �شخو�س احلدث.

       عن���دي اأن �شخ�شي���ة الأدي���ب واملبدع لبد اأن ل 
تكون م�شتقرة ب�شبب ا�شتم���رار نوها وتطورها 
م���ع الزم���ن، ف�شًا ع���ن هذا ال���رتدد ال���ذي يكتنف 
ال�شخ�شي���ة املثقف���ة التي متث���ل جزًء م���ن �شماتها 
فاملثقف م���رتدد قلق لكرة ح�شابات���ه ورهافته فا 
يكون حازمًا مثل ع�شكري، واإنا يفتح عقله وقلبه 
ليجعله قابًا للتغي���ر نحو اآفاق اأرحب، وتلك هي 

مامح �شخ�شية وليد يف العمل.

يق���رتب الروائ���ي اجلزائ���ري م���ن اأبطال���ه الذي���ن 
يحمل���ون الأم���ل والنق���اء اأك���ر من غره���م، فهذا 
)قا�شم فنجان( يط���ل علينا بن وقت واآخر، وكاأنه 
موج���ود من خ���ال ر�شائل���ه واأوراقه الت���ي تركها 
رغم اأن احلرب ابتلعته، فقتل وهو يحلم بيا�شمن 

)مكاين، احل���رب عا�شقتي الولهان���ة.. م�شطت يف 
اللي���ل �شعرها ال�ش���ود املمتد على ط���ول خنادقنا، 
وماأت ليلن���ا بالر�شا�شات اخُللبي���ة( التي مل تعد 

تفكر به.

بن���اء ال�شخ�شي���ة يف الرواية كان بن���اًء حم�شوبًا، 
فال�شخ�شي���ة القمعية لب���د اأن ي�شتكمل ر�شمها يف 
جعلها نزقة م���ع �شعور طاغ بالتف���وق )اجل�شدي( 
على الآخر، حتمل مظهر من القوة الغا�شمة ل القوة 
النزيه���ة مبعن���ى البطول���ة، وهكذا جن���د )وهاب( 
يعي����س هذا الوهم بالقوة، حتى اأن ال�شيا�شة عنده 
تاأت���ي بعد احل���ظ يف اإ�شارة اىل كون���ه طارئًا على 
ال�شيا�شي، وم���ن خال عمله ينظر اىل الأمور فهو 
ي���رى )ان الزم���ن ل يرح���م، لذلك ينبغ���ي الرد على 
الفور م�شتخدمًا العنف كرد �شريع واأحيانًا قبل ان 
تقع الواقع���ة )فكان( ل يعرف غ���ر العنف و�شيلة 

لثبات هذا الخا�س(.

       اأما )يعقوب( مدير الأمن الذي يخافه الآخرون، 
فه���و يف حقيقة اأم���ره خائف اي�ش���ًا،   بعد ان طلع 
عل���ى �ش���ر )الق�ش����س( الكث���رة ح���ول حم���اولت 
اغتيال���ه )بحبة زئبق تد�س ب���ن احلبوب املن�شطة 
التي يقدمها الطبيب اخلا�س، البرة امل�شمومة يف 
الفرا�س تد�شها واجدة من املر�شحات ل�شريره(، اإنه 
عامل مليء بالد�شائ�س، ل���ذا نراه يحاول التخل�س 
من هذا اخل���وف واجلبوت الف���ارغ في�شارع اىل 
م���كان يلج���اأ اإلي���ه كلم���ا اأراد التنفي�س ع���ن نف�شه، 
اإنه يح���ن اىل عامله احلقيقي فيج���د نف�شه يف بيت 
خالته يت�شرف على حقيقته يقول ما ي�شاء وي�شتم 
م���ن ي�شاء، اإنها حماولة الع���ودة اىل الطفولة التي 
متث���ل النقاء وق���د باتت بعيدة عنه بع���د اأن ان�شلخ 

عن اآدميته بعمله هذا.
 تظ���ل )يا�شم���ن( تذكرنا به���ذا النوع م���ن الن�شاء 
اللوات���ي حاولن الف���وز ب�شيء فخ�ش���رن كل �شيء 
حت���ى حتولت اىل خليلة من حقه���ا اللهو يف ال�شر 
وع���دم الإجناب، موظفة مرموق���ة عند وزير عرف 
والكرام���ة  ال���زوج  ففق���دت  الن�شائي���ة،  بعاقات���ه 
واحل���ب الطاه���ر وقيم���ة احلي���اة ال�شريف���ة مقابل 

مكا�شب اآنية ف�شيحتها اكب من نفعها.
 رواي���ة، روايتان، ع�ش���ر، هل تكف���ي لنتحدث عما 
ج���رى خ���ال العق���ود الأخ���رة م���ن عم���ر العراق 
وعمرنا معًا، يحاول اجلزائري اأن يحكي لنا كيف 
كان���ت ال�شلط���ة تتعامل م���ع خ�شومه���ا، واأي اأدب 
ي�شتطي���ع اأن يرقى بالق���ارئ ليتلم�س جراحنا غر 
املندمل���ة و�شرخاتنا املكتوم���ة؟ عندي اأن املبدعن 
العراقي���ن ل ميك���ن اأن ينتج���وا اأدب���ًا خال�ش���ًا عن 
تل���ك الف���رتة يف مثل ه���ذه الظ���روف اإل بعد ه�شم 
الواق���ع احل���ايل ال���ذي مل ي�شتق���ر لاأ�ش���ف ل���اآن، 
فال�شيا�شة مل تكن ج���زًء حموريًا من حياتنا واإنا 
كانت ه���ي حياتن���ا، اأو قل هي الت���ي تف�شد حياتنا 
�شئن���ا اأم اأبينا، حتى اأولئك الذي���ن غادروا العراق 
واجلزائ���ري منهم مل يكن الع���راق يغيب عن بالهم 

كانوا يتمثلونه كل حلظة.
اأن يك���ون  ال���ذي ج���رى ل ميك���ن للكات���ب  وبع���د 
مو�شوعي���ًا بينه وبن جاديه، فكانت تلك الرواية 

�شراخ يف ليل العراق الطويل.

الواقعي والعجائبي ف��ي »النجف… الذاكرة 
والمدينة« لزهير الجزائري

رواي��ة زهير الجزائ��ري "الخائف والمخيف" 
شخصيات مضطربة في واقع قاس
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ش�����اك�����ر االن������ب������اري

لي����س  امل�شتب���د 
ظاه���رة جديدة يف 
املعا�شر،  التاري���خ 
الب�شري���ة  عرفت���ه 

من���ذ فجره���ا الأول، 
وهو يف كل زمان ومكان 

م���ن  جدي���دة  بحل���ة  يتب���دى 
التفك���ر وال�شلوك. وج���د يف الغرب 

كم���ا يف ال�ش���رق، ودونت �شرت���ه يف املنحوتات 
والكت���ب، وتناقلت ق�ش�ش���ه الأخب���ار ال�شفاهية. 
ويف الع�ش���ر احلديث كتب���ت عنه روايات كثرة، 
رت���ه اأفام ج���ادة اأو روائية، لكن كان هناك  و�شورّ
دائم���ًا م�شرتكات ما ب���ن امل�شتبدين، لذل���ك ما اأن 
يق���راأ امل���رء �شرة م�شتب���د واحد حتى ي���رى فيها 
�شرة اأ�شباهه من امل�شتبدين واإن بعدت امل�شافات 
واختلف���ت اللغ���ات وتباينت احل�ش���ارات. قراأت 
ذات م���رة رواية حفل���ة التي�س لبارغا����س يو�شا، 
فقلت ملرتجمها �شالح علماين لقد اأح�ش�شت اأثناء 
الق���راءة وكاأنني اقراأ عن �ش���دام ح�شن، رغم اأن 
الرئي�س هناك من دولة اأمركية لتينية، تف�شلنا 
عنها اآلف الأمي���ال. فما اأن تت�شابه ظروف ولدة 
امل�شتبد حتى يت�شاب���ه امل�شتبدون، وهذا ما يوؤكد 
اأن هن���اك ثقاف���ة خا�ش���ة ومعينة هي الت���ي تقود 
اىل اإب���داع ه���ذا ال�ش���وت النا�ش���ز ع���ن احلي���اة. 
فال�شتب���داد ثقافة، وهو نت���اج جمتمع له تقاليده 
وطبائع���ه وجغرافيت���ه، ول���ه حلظت���ه التاريخية 
املعينة، التي ل ميكن له اأن يولد قبلها ول بعدها. 
و�ش���ار من البديهي اأن زم���ان امل�شتبدين قد وىل، 
نف�ش���ه  ر  ي�ش���ورّ الأح���وال  كل  يف  امل�شتب���د  اأن  اإذ 
و�شعب���ه ب�شور حديدي من املمنوعات والرقابات 
والع�شك���ر واجلوا�شي����س واأجه���زة املخاب���رات. 
ل ميك���ن ل���ه اأن يعي����س ويوا�ش���ل ا�شتب���داده اإل 
يف بل���د يعي����س حال���ة ط���وارئ دائم���ة، يتنف����س 
لونًا واح���دًا من الثقافة، ويفك���ر بنمط واحد من 
التفك���ر. ل ميكن مل�شتبد اأن يول���د يف بلد منفتح 
عل���ى الثقافات الأخ���رى، وعلى البل���دان الأخرى 
ول���ه عاق���ات جتاري���ة و�شيا�شي���ة وع�شكرية مع 
احلالي���ة،  العومل���ة  ظ���ل  والأباع���د. يف  جران���ه 
و�شيوع ثقافة املواطنة العاملية، وانهدام ال�شدود 
بن الق���ارات والبلدان وتبلور ال�ش���راع لي�شبح 
ب���ن التخلف والتقدم، العقل واخلرافة، اأ�شبحت 
�ش���روط ولدة م�شتب���د اأمرًا يف غاي���ة ال�شعوبة. 
وبانقرا�س امل�شتبدي���ن احلالين ي�شبح من �شبه 
امل�شتحي���ل ولدة م�شتبدي���ن ج���دد. والرتاجيديا 
الت���ي ن�شهدها يف بع�س البل���دان �شببها ا�شتماتة 
بع�س القادة لك���ي يتحولوا اىل م�شتبدين، بينما 
الو�ش���ع العامل���ي بثقافت���ه وعاقات���ه ال�شيا�شي���ة 

وثورته العلمية ما عادت ت�شمح بهكذا ولدات.
تك���رار جترب���ة فا�شل���ة يحول جمم���ل احلدث اىل 
م�شخ���رة، وهذا ما ي�شاهد الي���وم على ال�شا�شات، 
اإذ يتحول امل�شتبدون اىل م�شخرة. لكنها م�شخرة 
م���ن نوع خا����س، م�شخ���رة مكلف���ة، ثمنها ماين 
ال�شحاي���ا وامل�شردي���ن، وخراب وط���ن ورجوعه 
اىل  بالت���ايل  يتح���ول  ك���ي  الظ���ام،  عه���ود  اىل 
م�ش���روع و�شاية من قب���ل الأم الكبى. ومثالنا 
هن���ا م�شتب���د معا�شر، مل تع���د توفر ل���ه الظروف 

الدولية ق�شة جناة، ف�شق���ط يف منت�شف ال�شوط 
بن ق�شبان املحكمة. اإنه �شدام ح�شن، اأ�شهر من 
نار على علم يف ع���امل ال�شتبداد. وماأ�شاة �شدام 
ح�ش���ن ل تنف�ش���ل ع���ن ماأ�ش���اة ح���زب البعث يف 
الع���راق، فهو اليوم حزب حمظ���ور، وال�شعارات 
القومية التي ربى عليه���ا النا�س اأ�شبحت مقيتة، 
كونه���ا ا�شتهلك���ت عل���ى م���دار اأك���ر م���ن خم����س 
وثاثن �شنة، وكان���ت تطبيقاتها العملية كارثية 

على ال�شعب العراقي.
من���ذ جم���يء ح���زب البع���ث اىل ال�شلط���ة يف عام 
األف وت�شعمئة وثماني���ة و�شتن، ا�شتطاع �شدام 
ح�ش���ن بتحالف���ه م���ع البك���ر اأن يزي���ح القي���ادات 
الع�شكري���ة التي �شاهمت يف النقاب مثل �شالح 
مهدي عما�س وحردان عبد الغفار التكريتي وعبد 
الرزاق النايف وغرهم، وذلك با�شتخدام املكتب 
الع�شك���ري املنبثق عن حزب البع���ث كاأداة اإزاحة 
غام�ش���ة و�شري���ة. ولأن �ش���دام ح�ش���ن مل يك���ن 
ع�شكري���ًا، ظل هاج�س نفوذ الع�شكر كابو�شًا اأمام 
ب�شره. ورغم التو�ش���ع الهائل يف �شبكة الأجهزة 
الأمني���ة، و�شموله���ا خمتلف جوان���ب احلياة، اإل 
اأنه���ا بقيت حتتف���ظ بطابع م���ا قبل ال�شلط���ة، اأي 
طاب���ع املنظم���ة ال�شري���ة. ففيما عدا مق���ر مركزي 
للعم���ل الإداري داخل ح���دود منطقة مغلقة، كانت 
املقرات الفعالة �شري���ة واأ�شبه بالأوكار احلزبية، 
وحتمل لفتات وهمية: معه���د ابن الهيثم، مكتب 
الأ�شا�ش���ي  املرك���ز  الهند�ش���ي، وه���و  التخطي���ط 
للتعذيب، ومكتب الإن�شاءات واملقاولت، ومزرعة 
الدولة النموذجية. ويحمل العاملون، حتى اأعلى 
امل�شتوي���ات، اأ�شم���اء حركية ت�شب���ه اأ�شماء كوادر 
املنظم���ات والأح���زاب ال�شرية، وتتب���ع يف عملها 

اأ�شلوب املنظمات الإرهابية املعار�شة. 
م���ن �شم���ات �شعود امل�شتب���د اعتم���اده الكلي على 
ت�شفي���ة  ث���م  والد�شائ����س،  والو�شاي���ة  ال�شري���ة 
اخل�شوم غر املائمن لطريقة اإدارته للحزب اأو 
املنظمة اأو حتى ال�شلطة. وقد اأدرك �شدام ح�شن 
اأن �شيطرته على تلك الأجهزة ال�شرية هي املفتاح 
ل�شيطرته على جهاز احلزب كله، ومن ثم مغاليق 
ال�شلطة احلاكم���ة ذاتها. ولكن عدا ال�شيطرة على 
احل���زب وال�شلطة، كان ينبغ���ي التعامل مع قوى 
�شيا�شية من خارج �شلطة البعث، وكان على راأ�س 

تلك القوى احلزب ال�شيوعي العراقي الذي يعتب 
�شيد ال�شاحة يف ال�شبعينات يف العمل ال�شيا�شي 

والتنظيم واجلذور ال�شاربة يف تربة ال�شعب.
احل���زب ال�شيوع���ي كان تزكية حل���زب البعث بن 
اجلماه���ر، وهذا ما دفع���ه للتفاو�س م���ع قيادته 
ومبوافق���ة الرج���ل الظ���ل �ش���دام ح�ش���ن. كانت 
املفاو�ش���ات جتري فوق، بينم���ا تت�شرف اأجهزة 
الإره���اب ال�شري���ة حت���ت، مبع���زل لك���ن بتن�شيق 
ال�شيوعي���ن  لرتوي����س  حماول���ة  يف  خف���ي، 
باختط���اف واغتيال عدد من الك���وادر والقيادات 
ال�شيوعية. وكانت جث���ث املقتولن ُتكت�شف فيما 
بعد ممزقة ومرمية يف اأماكن نائية. وكان البعث 
ينك���ر معرفت���ه اأو عاقت���ه به���ذه احل���وادث. كان 
ل ب���د حلزب البع���ث اأن يقدم نف�ش���ه بثوب جديد، 
بع���د التجربة امل���رة التي عا�شها الع���راق معه يف 
انق���اب 8 �شباط عام ثاثة و�شت���ن، فكان ان بداأ 
يط���رح �شع���ار بن���اء ال�شرتاكي���ة، والتق���ارب مع 
الحت���اد ال�شوفيات���ي، ودعم ح���ركات التحرر يف 
الع���امل، كل ذل���ك كي ير�ش���م وجها جدي���دًا مقبوًل 
لدى القوى ال�شيا�شية الأخرى ولدى اجلماهر. 
ب���داأ اجلهاز احلزب���ي يروج ل�ش���دام ح�شن، وقد 
اأ�شب���ح النائ���ب الأول لأحم���د ح�ش���ن البك���ر باأنه 
كا�شرتو الع���راق، وازدادت كا�شرتويته انت�شارًا 
ح���ن قام���ت اجلبه���ة الوطني���ة بن ح���زب البعث 
واحل���زب ال�شيوعي العراق���ي. لكن ويف ظل هذه 
الألعاب ال�شيا�شية ب���داأ حزب البعث يطرح نف�شه 
على اأنه احلزب القائد مل�شرة البناء، وحرم على 
اأع�ش���اء الأح���زاب الأخرى العم���ل داخل اجلي�س 
والق���وات امل�شلح���ة، كم���ا من���ع كاف���ة املنظم���ات 
النقابي���ة م���ن العم���ل يف املجتمع، ع���دا النقابات 
التابع���ة للح���زب. ويف املج���ال الإعامي مت طرد 
كل ال�شحافي���ن والكت���اب واملحرري���ن الذي���ن ل 
ينتم���ون اىل احل���زب. مت طرده���م اأو نقله���م م���ن 
اليومي���ة وكل  الذاع���ة والتلفزي���ون واجلرائ���د 
املوؤ�ش�ش���ات التابع���ة ل���وزارة الثقاف���ة والإعام. 
الهيمن���ة على الإع���ام معناه الهيمن���ة على عقول 
ال�شع���ب، و�شياغ���ة تلك العقول ح�ش���ب توجهات 
احلزب و�شيا�شت���ه الداخلية واخلارجية، مبعنى 
اآخر تقييم كل حدث �شواء كان داخليًا اأو خارجيًا 
م���ن وجه���ة نظ���ر واح���دة فق���ط. راف���ق كل ذل���ك 

جتيي�س غر م�شبوق للمجتمع فاأن�شئت منظمات 
فتوة وطائع و�شباب ثم جي�س �شعبي ومنظمات 
حزبية راحت تنت�ش���ر يف كل زقاق و�شارع، ويف 
كل ناحي���ة وقرية، مهمته���ا الرتويج حلزب واحد 

هو البعث، ولرجل واحد هو ال�شيد النائب.
وب�شبب تاأميم النفط توفرت لدى القيادة اجلديدة 
مردودات مالية �شخم���ة راحت تن�شبرّ بن اأيدي 
ال�شا�شة الكبار، ورجالت الأمن واملقاولن اجلدد 
الذي���ن جاءوا مع ال�شلطة اجلدي���دة. ارتبط اأكب 
املقاول���ن بعاقات قرابة مع قيادة الدولة، وعادة 
كان ه���وؤلء ياأتون من الري���ف، لي�شبحوا برم�شة 
ع���ن غزاة املدينة وقططه���ا ال�شمان. اأي حد اأكب 
تريي���ف للعا�شم���ة العراقي���ة بغداد وبقي���ة املدن 
الكبى. تعاملت هذه الطبقة اجلديدة مع املدينة 
كع���دو م�شبق. وب�شعود هذه الطبقة ال�شريع اىل 
مواق���ع موؤثرة حدثت تغ���رات �شريعة، انعك�شت 
ب�ش���كل ا�شط���راب م�شتم���ر عل���ى قي���ادة ال�شلطة: 
اختف���ى تقريبًا القادة الذين قام���وا بالثورة، ومل 
يب���َق م���ن اأع�ش���اء جمل����س قي���ادة الث���ورة الأول 
غ���ر البكر وح���ده. وق���د ازداد الدمج بن احلزب 
والدول���ة بتوزير معظم اأع�ش���اء القيادة القطرية 
وحت���ول معظمه���م اىل اأع�ش���اء يف جمل�س قيادة 
الثورة اجلديد، ومت توظيف الكوادر البعثية يف 
اجلي����س واجلهاز الإداري واملنظم���ات ال�شعبية. 
ب���داأ احلزب يبتلع الدول���ة، وحتولت الدولة قليًا 
قلي���ًا اىل دول���ة بعثي���ة، اإذ من ال�شع���ب ال�شعود 
اىل مفا�ش���ل مهم���ة اإن مل يك���ن ال�شخ����س بعثيًا. 
يف الب���دء تبعي���ث الإع���ام ثم اجلي����س ثم اجليل 
اجلديد املول���ود بعد ال�شابع ع�ش���ر من متوز عام 
ثمانية و�شتن، ثم تبعيث الدولة. والتفت احلزب 
وموجه���ه الأوح���د �ش���دام ح�ش���ن اىل الدائ���رة 
الأو�ش���ع، اإل وه���ي املجتمع. تبعي���ث املجتمع مل 
يت���م اإل ب�شرب الق���وى ال�شيا�شية املتوازية معه، 
راأ�شه���ا  الوطني���ة، وعل���ى  الداخل���ة يف اجلبه���ة 
احل���زب ال�شيوعي ثم الق���وى املناوئة مثل حزب 
الدعوة الإ�شامية الذي اأ�ش�شه وقاده حممد باقر 

ال�شدر. اجنز ذلك يف نهاية ال�شبعينات.
الأبن���اء كان���وا املو�ش���وع ال���ذي اجته���ت نح���وه 
الإرادوي���ة البعثية باجت���اه خلق اإن�ش���ان الثورة 
كم���ا �شم���وه. م���ن ه���ذا اجلي���ل يج���ري اختي���ار 
املوؤيدي���ن ال���ذي ي�شكل���ون احللق���ة الأو�ش���ع يف 

التدرج احلزبي.
يف عام �شتة و�شبعن اأ�شبح عدد احلزبين ع�شرة 
اآلف ي�شرف���ون عل���ى ن�ش���ف ملي���ون موؤيد. ويف 
نهاي���ة الواحد والثمانن ت�شاعف العدد حتى بلغ 
خم�شة وع�شرين األف ع�شو ي�شرفون على مليون 
موؤي���د. وقبل اعتزال البك���ر كان �شدام ح�شن قد 
اأم�شك كل مفاتيح احلزب والدولة: الإ�شراف على 
اأجه���زة الدولة واملخابرات، حي���ث توىل �شقيقاه 
ب���رزان و�شبع���اوي امل�شوؤولية املبا�ش���رة عنهما. 
تروؤ�س جلن���ة متابعة �شوؤون النفط. رئي�س هيئة 
الطاقة النووية. رئي����س مكتب الثقافة والإعام. 
لكن قبل اأن يت�شلق �شدام ح�شن كر�شي الرئا�شة 
كان عليه اأن يطيح بروؤو�س معظم رفاقه القدامى 
الذي���ن �شارك���وه ال�شلط���ة خ���ال اأك���ر م���ن �شبع 
�شن���وات. فكان���ت مذبحة ال�شاب���ع ع�شر من متوز 

ع���ام 1979 حن اعدم رب���ع اأع�شاء جمل�س قيادة 
الثورة وثلث القي���ادة القطرية. وهكذا �شعد اىل 
كر�ش���ي الرئا�ش���ة على جث���ث ع�شرات م���ن رفاقه 
البعثين. اعدم���وا ب�شكل جماع���ي، وفر�س على 
كل اأع�ش���اء الف���روع وال�ُشَعب اإط���اق طلقة على 
املعدوم���ن لكي يح�س اجلمي���ع اأنهم �شاركوا يف 

الت�شفية.
بعد �شعود �شدام اأعادت القيادة القومية ترتيب 
هيكليته���ا القيادي���ة باإخ�شاع القي���ادة اجلماعية 
العربية لإبراز الفرد التاريخي. والفرد التاريخي 
هنا هو �ش���دام ح�شن. وقد تزامن �شعود �شدام 
م���ع زيارة ال�شادات للقد�س واتفاقية كمب ديفيد. 
وكان���ت بغداد هي امل���كان العبا�ش���ي الباذخ الذي 
�شهد القمة العربية الت���ي قررت اإخراج م�شر من 

اجلامعة العربية.
كانت حاجة البعث اىل دور بغداد القيادي ملحة، 
وازدادت تل���ك احلاج���ة م���ع �شع���ود اإي���ران اىل 
الواجهة. فالعراق ميل���ك اأطول حدود مع اإيران. 
وج���اءت الث���ورة الإيراني���ة لتخل���ط الأوراق يف 
املنطقة. القومية العربية اأمام الفكرة الإ�شامية. 
الوحدة العربي���ة اأمام الوحدة الإ�شامية. �شدام 
ح�شن مقاب���ل اخلميني. وبوج���ود ن�شف �شعب 
ينتم���ي اىل ذات املذه���ب الذي يحمل���ه اخلميني، 
وكان حمركًا قوي���ًا لاإطاحة بال�شاه، �شعر �شدام 
ح�ش���ن اأن ال�شعب العراقي بحاجة اىل رمز يقفز 
على الطائفة والقومية والع�شرة، ف�شعى جاهدًا 
لكي ي�شنع من نف�ش���ه رمزًا اأوحد للحمة العراق، 
ومرجع���ًا اأعلى لكل م���ا ي�شتجد من نتائج الو�شع 
اجلدي���د. يف ه���ذه الفرتة بال���ذات تنامى الهو�س 
يف اإب���راز �شدام ح�ش���ن كقائد ف���ذ وملهم �شاقط 
م���ن ال�شماء. ع�ش���رات الأغاين تتغن���ى بجبوته 
وحكمته و�شطوته. خطابات ملتهبة ومو�شوعية 
يف كل �ش���يء: يف الزراع���ة وال�شناع���ة والثقافة 
والإعام والدين والتاريخ. �شرية ا�شطورية على 
حتركاته وزياراته وعاقات���ه مع القادة و�شيوخ 
الع�شائ���ر ووجهاء املدن. وقومي���ًا اأرادت القيادة 
القومي���ة اإبراز الرمز كحاج���ة قومية عربية اأكر 
منه���ا قطرية عراقي���ة. ولكي حتق���ق اإرادة القائد 
نف�شه���ا يف الواقع والنا����س ينبغي اأن تنزل وفق 
هرمية تقوم على تناوب اخلوف والطاعة، بتقبل 
اخلوف من فوق وحتويله ملن حتت. الآلية كانت 
جتري هكذا: ياأت���ي �شدام اىل الجتماع والقرار 
جاهز يف ذهنه. ويفت���ح النقا�س على اأ�شئلة يبداأ 
بطرحه���ا على الآخرين. وبعد اأن ي�شتمع للنقا�س 
الذي ي���دور غالبًا ح���ول التفا�شيل، يط���رح راأيه 
هو... واآنذاك �شيت�شايق جدًا اإذا تدخل معرت�س 
حتى ولو ب�شيغة ال�شتف�شار. ال�شورة وا�شحة 
اذن، فاإذا كان القائ���د الرمز ل ي�شمح حتى لرفاقه 
احلزبين وم�ش���وؤويل الدولة بط���رح الأ�شئلة اأو 
العرتا����س عل���ى فكرة م���ا، فكيف يتفه���م وجود 
جمتمع ذي قناعات متباينة وفيه تيارات واأحزاب 
ت���رى الأمور من زاوية اأخرى؟ لذل���ك اأراد �شدام 
ح�ش���ن خلق جمتمع موح���د، بطوائفه وقومياته 
واآرائ���ه ال�شيا�شي���ة وحت���ى يف �شلوكيات���ه. هذا 
م���ا كر�س ل���ه كل ما ميل���ك من مال وق���وة وبط�س 
واإعام. اأي خل���ق ثقافة واحدة لقطيع من الب�شر 

ينظر اىل القائد مثل اإله اأو خمل�س.
ه���ذا عل���ى ال�شعي���د الداخل���ي، اأما عل���ى ال�شعيد 
اخلارجي، امللح، واملقلق، فاإن اإيران بدت ل�شدام 
ح�شن يف حلظة ال�شع���ف النموذجية، فاجلي�س 
جن���وده  غ���ادر  بعدم���ا  متام���ًا  مف���كك  النظام���ي 
يف  املحرتف���ون  جرنالت���ه  و�شف���ي  الثكن���ات، 
�شل�شلة اعدامات عل���ى يد �شادق خلخايل، وتنام 
طائراته معطلة يف مطاراتها ب�شبب نق�س العتاد 

والأدوات الحتياطية.
قبل اأن ي�شن النظام العراقي حربه على اإيران يف 
الراب���ع والع�شرين من اأيل���ول عام ثمانن، اأخرج 
اآلف ال�شيعة الفيلية بحج���ة تبعيتهم اىل اإيران، 
و�ش���ادر اأم���وال مئات التج���ار الكب���ار يف بغداد 
واأع���دم وطارد اأع�شاء ومنا�ش���ري حزب الدعوة 
الإ�شامي، م���ع ت�شفيات هائلة للي�ش���ار العراقي 

برمته. و�شيبر منذ هذه اللحظة، اأي حلظة �شن 
احل���رب، كل القم���ع الداخل���ي باحل���رب �شد عدو 
خارج���ي. وت�شب���ح ه���ذه القاعدة ثابت���ة، يتبعها 

النظام يف متتالية حرب تلد اأخرى.
اعتم���دت كل تقديرات قي���ادة العراق على التفوق 
الع�شكري الآين واحلرب اخلاطفة. ولذلك فاتتها 
املخاطر الناجم���ة عن حتويلها اىل حرب طويلة. 
احل���رب عل���ى اإيران كر�ش���ت اأ�شياء كث���رة، منها 
العرقية اإذ �شخ���ت اإعاميًا وب�شكل يومي حقيقة 
اأن الإيراني���ن ه���م فر����س، واأنه���م جمو����س، يف 
حماول���ة لرت�شيخ معتقد العداء الدائم بن العرب 
والفر����س، وبن الإ�ش���ام واملجو�شية. ور�شخت 
اأي�شًا فك���رة الولء قب���ل الأداء، اأي العتماد على 
�شب���اط ووزراء وم�شوؤولن م���ن املوالن ل�شدام 
ح�ش���ن ول يه���م اأن يكون���وا غ���ر اأكف���اء، بحجة 
احلف���اظ على تاح���م القيادة ح�شب مب���داأ نفذ ثم 
ناق�س، وهذا ما كان���ت تتطلبه احلرب ال�شرو�س 
الدائرة على جبهة طولها اأكر من األف كيلومرت. 
وخ���ال �شن���وات احل���رب مت تو�شي���ع احلر����س 
اجلمه���وري واحلر����س اخلا�س لك���ي ي�شبح هو 
القوة ال�شاربة ل للجي�س العراقي فقط بل ل�شدام 

ح�شن ذاته كقائد للمعركة وكرمز للعراق.
لك���ن تل���ك احل���رب مل تن���ل ر�ش���ا غالبي���ة العرب، 
خ�شو�ش���ًا اأنه���ا ب���داأت تط���ول اأكر م���ن الازم، 
وتره���ق كاه���ل ال���دول الداعم���ة له���ا اقت�شادي���ًا، 
مم���ا اأدخل العراق قلي���ًا قليًا يف عزل���ة، بعد اأن 
ا�شتثن���ي من جمل����س التعاون اخلليج���ي، وكان 
خ���ارج جبهة ال�شم���ود والت�ش���دي. عزلة العراق 
تل���ك اقرتنت بت�شخيم نوذجي لل���ذات العراقية 
ال���كل  ح�ش���اب  عل���ى  العراقي���ة  واخل�شو�شي���ة 
القوم���ي. ورغ���م ال�شخ الإعام���ي لعدالة احلرب 
وج���دارة القي���ادة التاريخي���ة ل�ش���دام ح�شن اإل 
اأن املواط���ن ظل يعي�س م�شاع���ر متناق�شة: رغبة 
عارم���ة بتوق���ف احل���رب، واح�شا����س م�شترت اأن 
�ش���دام ح�شن هو ال���ذي اأ�شعل احلرب ول بد من 
اخلا����س منه. لكن النظام الإيراين لي�س البديل 
ال�شحي���ح، وا�شتط���اع النظام اأن يحق���ق توازنًا 
نوذجيًا بن احلرب وتوفر م�شتلزمات احلياة 
امل�شاع���دات اخلليجي���ة  عل���ى  اعتم���ادًا  داخلي���ًا، 
والدولية. ووجدت الطبق���ات القريبة من النظام 
التاأ�شي�ش���ات  خ���ال  م���ن  لا�شتثم���ار  جم���الت 
والتح�شين���ات الع�شكري���ة والط���رق واملن�ش���اآت 
التي تخ���دم املعرك���ة. وانت�شر ول���ع اإعامي غر 
طبيع���ي بو�ش���ف جث���ث الإيراني���ن وعر�شه���م 
عل���ى ال�شا�شات، وجتلى ه���ذا الولع الإعامي يف 
حر�س �شدام ح�ش���ن على اإطاق �شاروخ اأر�س 
اأر�س بنف�شه كلما زار جبهة احلرب. اعتب العقل 
ال�ش���ادي الق�شوة واح���دة من املظاه���ر الأ�شيلة، 
وا�شت���د البح���ث يف التاري���خ ليج���اد �شن���ودات 
ووقائع، له���ا �شلة بالروح املحلية. وكان اللبا�س 
الع�شك���ري مو�ش���ع اعت���زاز، وانت�ش���رت اللع���ب 
الع�شكرية ب���ن الأطفال على نط���اق وا�شع. ومع 
ازدي���اد �ش���راوة احلرب ارتف���ع التوت���ر النف�شي 
والجتماعي داخل املدن. واجلنود الذين عا�شوا 

�ش���ون توتره���م  امل���وت يف اجلبه���ات راح���وا ينفرّ
خ���ال اإجازاتهم باأعم���ال عدوانية عل���ى ال�شارع 
املدين مث���ل ال�شياقة ال�شاخب���ة وال�شجارات يف 
الب���ارات والعت���داء عل���ى الن�ش���اء، وكانت هناك 
توجيهات ر�شمي���ة بالت�شاهل ازاء عمليات اولئك 
الع�شكري���ن. كما ازدادت يف ال�شنتن الأخرتن 
من احل���رب تف���كك املوؤ�ش�شة الع�شكري���ة للجي�س 
نتيجة التدري���ب ال�شريع وازدي���اد حجم القوات 
امل�شلح���ة والح�شا����س بعقم احل���رب، والت�شلط 
املوؤ�ش�ش���ات  عل���ى  واأقارب���ه  ل�ش���دام  اجلاه���ل 
الع�شكرية واملدني���ة، لذلك قامت حماولت كثرة 
لغتي���ال �شدام يف تل���ك الف���رتة اأغلبها جرى يف 
جبه���ة احل���رب. وهذا م���ا فاقم من خ�شي���ة �شدام 
م���ن اجلي�س. ب���داأ يتج���ه اأكر فاأك���ر اىل حر�شه 
اخلا�س ك���ي يكون ح�شن���ًا منيع���ًا لأي اخرتاق، 
وكان���ت اخلط���وة الأوىل يف هذا الجت���اه تنقية 
احلر����س اخلا����س م���ن اأي عن�ش���ر ل ينتمي اىل 
الطائف���ة اأوًل ث���م ع�ش���رة الرئي����س اأو الع�شائ���ر 

املوالية كليًا له.
م���ن  باإع���دام كل ه���ارب  ورغ���م �ش���دور قان���ون 
اجلي����س، اإل اأن ظاه���رة ه���روب الأف���راد اأخ���ذت 
تتفاق���م، وكان���ت موؤ�شرًا عل���ى الرف����س ال�شعبي 
لتوجهات النظام. والإعدام باعتباره عملية اإفناء 
ج�ش���دي لل�شحية مل يعد ي�شكل عامل خوف كثر 
ل���دى الفارين، كون املوت موج���ود يف كل حلظة 
�شواء يف اجلبه���ات اأو داخل املدن على يد مفارز 
الإعدام واملنظمات احلزبية، وهذا ما دعا النظام 
اىل ابتكار و�شيلة ه���ي الأغرب يف التاريخ، لكن 
ذلك ح�ش���ل لحقًا، األ وهي ق����سرّ الآذان. اأما من 
يتطاول عل���ى الرئي�س فيق�س ل�شان���ه علنًا، ويف 
ال�شاح���ات العام���ة. وتل���ك ابت���كارات ل ب���د منها 
للو�ش���ول اىل �ش���دة امل�شتبد احلدي���ث الذي حكم 
يت���ه بالفناء. لق���د تعامل البع���ث و�شدام  عل���ى ذررّ
ح�شن م���ع املجتمع العراقي بق�ش���وة ل مثيل لها 
يف التاريخ، توجها با�شتخ���دام الغازات ال�شامة 
واإب���ادة  حلبج���ة،  يف  الأك���راد  املواطن���ن  �ش���د 
اجلن����س الب�شري يف عمليات م���ا ي�شمى بالأنفال 
الت���ي قت���ل فيه���ا نح���و مئ���ة وثمانن ال���ف كردي 
خ���ال اأيام معدودات. ورغم اأن كل ما ح�شل قبل 
غ���زو الكويت كان نتاجًا حل���رب مدمرة مع اإيران 
ول�شيا�ش���ة الق�شوة والراأي الواح���د وال�شتبداد 
ال�شيا�ش���ي والقومي والطائف���ي، اإل اأن النظام مل 
ي�شتف���د بع���د وقف احلرب م���ن اأي م���ن العذابات 
الق���وة  وظل���ت  لل�شع���ب،  �شببه���ا  الت���ي  الهائل���ة 
والبلطج���ة والع�شكرتاري���ا هي عناوي���ن يرفعها 

اأمام كل اأزمة متر به. 
توقف���ت احلرب ووقف �شدام ح�شن اأمام حقائق 
مرعب���ة: جي����س هائ���ل م�شل���ح باأ�شلح���ة حديثة، 
دي���ون خارجي���ة مبئات امللي���ارات، عزل���ة عربية 
ودولي���ة، ماين القتل���ى وامل�شردي���ن واملعوقن 
واملهاجرين، ماين الن�ش���اء املرتمات، انفا�س 
كام���ل للجهاز احلزبي، واأجهزة اأمنية بالع�شرات 
ت�شتغ���ل دون رقابة من اأح���د. كل هذه املع�شات 
اجلدي���ة و�شعها النظام خل���ف ظهره ما اأن برزت 
اىل الوجود م�شكلة ا�شمها الكويت. وكان احلل 
الأمث���ل لدى �ش���دام ح�شن هو ق�شمه���ا بالقوة، 
دون النظ���ر اىل عواقب ما يتمخ�س عنه احتال 
دولة عربية ع�شو يف اجلامعة العربية، وع�شو 
يف منظم���ة الأم املتح���دة، ولها حتالفات دولية 
وا�شعة، ومتتل���ك خزينًا نفطيًا هائًا. حتى الآن 
ل يزال غمو�س �شديد يخيم على العدد احلقيقي 
ل�شحاي���ا احلرب الثانية، ح���رب الكويت. اخفى 
النظ���ام الع���دد احلقيقي خوف���ًا م���ن انعكا�شاته 
عل���ى الو�ش���ع الداخل���ي. لك���ن بع����س امل�ش���ادر 
الأمركية تقول بالعدد مئة األف ع�شكري. اإل اأن 
اأهم ناجت لتلك احل���رب املهينة ا�شت�شام النظام 
لكل ال�شروط التي و�شعته���ا الوليات املتحدة، 
ومنه���ا فتح الباب اأمام املفت�شن الدولين ملعرفة 
م���ا ي���دور يف العراق م���ن نظم ت�شليحي���ة �شواء 
كيمياوية اأو نووي���ة. والنتيجة الأخرى الهائلة 
ه���ي ح���دوث النتفا�ش���ة ال�شعبي���ة الت���ي هزت 

اأركان النظ���ام وكادت تذه���ب ب���ه مث���ل اله�شي���م. 
الب���ارز يف تل���ك النتفا�ش���ة مدن اجلن���وب كلها، 
امل���دن املو�شوفة بال�شيعية، الت���ي هبت يف وجه 
النظام وهاجمت �شور الرئي�س ومقرات احلزب 
واأبنية ال�شتخبارات والأمن، وقامت بت�شفيات 
وا�شعة لرجالت احل���زب. وهذا ما اأرعب النظام 

و�شدام ح�شن بالذات، ب�شكل عميق.
يف  الإخف���اق  جتل���ى  احلزب���ي  امل�شت���وى  عل���ى 
حقيق���ة اأن جيل النتفا�شة هو اجليل نف�شه الذي 
اعت���به �شدام ح�ش���ن حمجوزًا للبع���ث وحده، 
والذي ق�ش���ى كل حياته، وارتبط���ت كل معارفه، 
باحلقيقة الكلية للح���زب الواحد والفرد الواحد. 
اأي اأن النتفا�شة ج�شدت اإخفاق ع�شرين عامًا من 
التعبئة العقائدية على نبات ثابتة. ومع احتماء 
النظ���ام باملرتا����س الأمن���ي الأخ���ر املتج�شد يف 
القبيل���ة، بداأ النظ���ام يتخلى عملي���ًا واإعاميًا عن 
ادع���اء متثيل كل العراقي���ن بقومياتهم واأديانهم 
وطوائفهم املختلفة، وتبعًا لذلك �شيعامل املجتمع 
الآخر ككتلة اأخرى معادية، ينبغي تفكيكها بعد اأن 
تع���ذر �شمان اإذعانها بالكام���ل. ولذلك �شتت�شاعد 
وت���رة تفكي���ك املجتم���ع اىل عنا�ش���ره الأولي���ة، 
الطائفية والقبلية والقومية. ويبداأ التفكيك على 
اأ�شا����س طائفي وقومي. عوملت املدن الثائرة يف 
اجلن���وب مبنته���ى الق�ش���وة، وراح النظام يروج 
لعمال���ة ال�شيع���ة اىل اإي���ران، وق���د كتب���ت مقالت 
كث���رة يف ال�شحف الر�شمي���ة تهاجم اجلنوبين 
يف انتمائهم القومي والديني، وت�شفه معتقداتهم 
وعاداتهم. فكانت املقاب���ر اجلماعية املرعبة التي 
مل متي���ز ب���ن م���واٍل للنظ���ام اأو مع���اد. وه���ذا ما 
مور����س اأي�شًا �شد الأك���راد، الذين مل ينقذهم من 
ج���بوت النتق���ام املنفل���ت �شوى خ���ط احلماية 

الذي فر�شته قوات التحالف.
وبدًل من اأن يقوم �شدام ح�شن مبراجعة �شاملة 
وعميق���ة للدرو����س اجلديدة، راح يرك���ز ال�شلطة 
هذه املرة لي�س يف يد البعثين اأو الطائفة ال�شنية 
اإنا يف يد اأ�شرته فقط. مل يعد يثق حتى مباب�شه 
عل���ى حد تعبره الذي اأطلق���ه بعد انهياره الكبر 
ي  يف التا�ش���ع من ني�شان عام الف���ن وثاثة. ُق�شرّ
ل�ش���وؤون الأمن اخلا�س، عدي لاإعام والريا�شة 
للت�شني���ع  كام���ل  وح�ش���ن  �ش���دام،  وفدائي���ي 
الع�شكري والبنامج النووي، وبرزان لل�شوؤون 
الدولي���ة، وعل���ي ح�ش���ن املجيد للجي����س وهكذا. 
ال�شلط���ة نف�شه���ا وقد فقدت ثقتها ب���ولء اأجهزتها 
املديني���ة ب���داأت تبح���ث ع���ن �شنده���ا يف الري���ف 
وقبائله. فمع ت�شلط الع�ش���رة الكلي على احلكم 
بداأ �شدام بتقوية مواقعه من خال جتاوز الأطر 
املديني���ة والع���ودة اىل عاقة الدول���ة بالع�شائر. 
ثم جرى التحول الكب���ر يف ايديولوجيا النظام 
م���ن القومي���ة اىل الإ�ش���ام يف ما ع���رف باحلملة 
المياني���ة، واأطلق �شدام ح�ش���ن على نف�شه لقب 
عبدالله املوؤمن، وراح ي�شج���ع الأفكار الأ�شولية 
امل�شبعة بالعداء للغ���رب، وا�شتنه�س الدراوي�س 
و�شي���وخ اجلوام���ع واملراج���ع الديني���ة، واألغ���ى 
كل احلان���ات يف الع���راق وح���ارب الدعارة بقطع 
روؤو����س الن�شاء وتعليقها على �شياجات البيوت، 
م���ع اأن حي���اة العائلة املغلقة مل تتقي���د باأي مظهر 
اإ�شامي اأو ت�شويف. بعد دخول الكويت واتخاذ 
احلرب طاب���ع املواجهة الإ�شامية م���ع الوليات 
املتح���دة والغ���رب امل�شيحي ا�شتبدل لق���ب القائد 
الرم���ز بلق���ب الرئي����س املوؤم���ن، واأ�شيف���ت كلمة 
الل���ه اكب على العلم العراق���ي. تلك الإ�شافة التي 
�شت�شب���ب اأزمة هائلة لحقًا ب���ن مكونات ال�شعب 
العراق���ي. ذلك كل���ه �شاهم يف رفع �ش���دام ح�شن 
م���ن �شيغة الإن�شان اىل �شيغة الإله، اأي امل�شتبد، 
القادر على اأخذ احلي���اة واإعطائها، الكلي القدرة 
واحلكم���ة واجل���بوت. لذل���ك مل ي�ش���دق معظ���م 
العراقي���ن هزمية هذا امل�شتبد حتى اأ�شهر طويلة 
م���ن �شقوطه. ب���ل اإن ال�شكوك كث���رًا ما دارت يف 
�شمر املواطن الب�شيط وهو يرى الطاغية وراء 
الق�شبان، فيت�شاءل مع نف�شه: هل اإن ما يراه هو 

�شدام ح�شن حقًا اأم اأنه �شبيهه؟

المس��تبد في كتاب: زمن القسوة 
الذي لم نخرج منه سالمين
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ينتم����ي الروائ����ي والكاتب زه����ر اجلزائري، اإىل 
حقبة جيل ال�شتيني����ات العراقي، ذلك اجليل الذي 
اأح����دث خلخلة جمالية يف م�شرة الأدب العراقي، 
م�ش����رة حافل����ة بالتح����ولت الفني����ة والتعبري����ة 
والإ�شلوبية وحت����ى ال�شكلية، خالق����ًا بتلك القفزة 
م�شاف����ة جدي����دة ميزته ع����ن بقية الأجي����ال الأدبية 

ال�شابقة.
ولك����ون زه����ر اجلزائ����ري ينتم����ي له����ذا اجلي����ل 
وتكري�����س  للقب����ول  والراف�����س  واملغ����ررّ  املغام����ر 
الثب����ات والع����ادة، فق����د غام����ر ه����و بنف�ش����ه باك����رًا 
للخروج على التقاليد الثقافية العراقية، هو وثلة 
م����ن اأ�شدقائ����ه املغامري����ن الذي����ن رف�ش����وا الثبات 
املكاين، متجاوزين اخلريطة وحدودها و�شبكتها 
الوطنية ليلتحقوا ب�شفوف املقاومة الفل�شطينية 

يف الأردن.
كان ذل����ك التخطي الزماين واملكاين جدرّ مبكر على 
�شباب حاملن بالث����ورة والتغير، وحاملن �شعار 
ال�ش����د والتح����دي والحتج����اج عل����ى كل الأعراف 
واملعاي����ر القيمية التي كانت ت�شادر دوًل وحتتل 

اأخرى وتغزو الباقيات.
ن �شد  م����ن هن����ا كان ربيع ب����راغ و�ش����وت املحتجرّ
الحت����ال الأمريك����ي لفيتن����ام ق����د بل����غ اأوج����ه يف 
اأزمن����ة ال�شتيني����ات العاملي����ة، فف����ي الع����راق اأي�شًا 
اندلع����ت انتفا�ش����ة م�شلح����ة ي�شاري����ة يف الأهوار 
العراقية حال و�شول البعثين اإىل ال�شلطة، نهاية 
ال�شيتينات، مقتدية بنجمة غيفارا اخلما�شية، يف 

الأدغال البوليفية.
دات  له����ذا راأين����ا بع����د تا�ش����ي الث����ورات والتم����ررّ
و�شموره����ا، ان�شم����ام ق�ش����م كب����ر م����ن املثقف����ن 
وبع�����س  املعروف����ن  والي�شاري����ن  العراقي����ن 
يف  القت����ال  جبه����ات  اإىل  ري����ن  املتنورّ القومي����ن 
الأردن، وكان م����ن ب����ن هوؤلء �شع����راء ور�شامون 
وق�شا�ش����ون وروائي����ون وحامل����ون ثوري����ون ل 
يحمل����ون �ش����وى �ش����ارة التغير كدلل����ة لعبورهم 

الكبر نحو تلك ال�شفاف امل�شادرة واملنهوبة.
ميك����ن اعتبار زه����ر اجلزائري واح����دًا من هوؤلء 
احلامل����ن الكب����ار، ممن تاأث����روا بالفك����ر الوجودي 
ب����وا الوع����ي ال�شيا�ش����ي املارك�ش����ي دون اأن  وت�شررّ
ُيهيمن عل����ى وعيه����م واإبداعهم وم�ش����رة حياتهم 
لتكون امل�شرة دمياغوجية � جدانوفية، والثمرات 
الواق����ع  انعكا�ش����ًا لأدب  له����م �شتغ����دو  الإبداعي����ة 
ال�شرتاك����ي وللمادي����ة التاريخي����ة ومتف�شاته����ا 

احلتمية التي ت�شي بالثبات.
حت����ت قو�����س ه����ذا املزي����ج اجلم����ايل، كت����ب زهر 
اجلزائري كتب����ه الأدبية، وهي خلي����ط من الق�شة 
والرواي����ة واملذكرات الأدبية، الت����ي يجيدها اأميا 
اإج����ادة، وق����د اأنتج يف ه����ذا امل�شمار كتب����ًا موؤثرة 
عن يومياته ومغامراته وتقلبات حياته، من حيث 
اخلط����وب وال�شعوبات واملطبرّات والعرات التي 
واجهت����ه خال جتربت����ه يف تلك امل����دن واملحطات 
واملنعطف����ات الت����ي م����ررّ به����ا يف م����دن مث����ل عمان 

وبروت وكرد�شتان العراق.
فع����ن جتربت����ه م����ع املقاوم����ة الفل�شطيني����ة كت����ب 
جتربته الروائية الأوىل »املغارة وال�شهل«، وهي 
عم����ل ينتمي اإىل اأدبيات ال�ش����رة الذاتية اأكر من 

كونه رواية.
وال��ع��م��ل ال��ك��ت��اب��ي ال��ث��اين ل��ه »ي��وم��ي��ات �شاهد 
»الفا�شية  والثالث  ت�شاد،  حرب  عن  حرب”وهو 
وثقافتها  و�شجونها  الفا�شية  واملمار�شة”اأي 

القمعية،  واأدوات���ه���ا  ال��وح�����ش��ي��ة 
م��دي��ن��ًا ب��ذل��ك وع��ل��ى ن��ح��و مبكر 
جتربة البعث، كتجربة ت�شب يف 
ال��اح��ق كان  امل��ن��وال. كتابه  ه��ذا 
عن جتربته اليومية يف كرد�شتان 
اأو  مقاتًا  التحق  عندما  ال��ع��راق 
البي�شمركة  �شفوف  يف  اإعاميًا 
اأ�شرة  من  ر  املتحدرّ وه��و  الكردية 

قومية  جنفية 
ع����رب����ي����ة،   �
اأ���ش��ول  ذات 
جن��������دي��������ة. 
كان  الكتاب 
عن  ع���ب���ارة 
ي����وم����ي����ات 
 ، تف�شيلية
ع���������������������ب 
ت  للحظا ا
ال���������ت���������ي 
ع���ا����ش���ه���ا 
ال���ك���ات���ب 
ه�����ن�����اك، 
وم�������������ن 

»اأوراق  ل��ه  ت�شميته  ه��ن��ا 
وهو  ال��راب��ع،  كتابه  اأم��ا  جبلية«. 
ال�شل�شلة  ه��ذه  اإىل  ينتمي  اأي�شًا 
والنوع من الكتابة وكان بعنوان 
فقد  ع��ائ��د«  �شرة  العاجز�  »ح��رب 

العراق، بعد �شقوط  اإىل  العودة  كتبه عن جتربة 
ا بذلك تفا�شيل ودقائق  نظام �شدام ح�شن، ُمف�شرّ
وامل�شطربة  املحمومة  الأوق���ات  تلك  يف  عودته 
الذي  الآخ��ر  كتابه  الأمريكي.  الحتال  اأي��ام  من 
ل يخرج كثرًا عن هذه ال�شياقات »امل�شتبد« وهو 
التوتاليتارية  ال��دول��ة  لآل��ي��ات  وت�شريح  و�شف 
وال��دي��ك��ت��ات��ور،  للقائد  �شايكولوجية  ودرا���ش��ة 
»اأنا  هو  ذاتها  الأج��واء  يف  يدور  بكتاب  ملحوقًا 
وهم«، وهو يتحدث عن الزعماء والقادة والطغاة 
ال��ع��رب، واأخ�����رًا ول��ي�����س اآخ����رًا ك��ت��اب��ه اجلميل 
امل��ذك��رات وال�شرة  ب��اب  وال��اف��ت وه��و يقع يف 

الذاتية »النجف � الذاكرة واملدينة«.
ياح����ظ هن����ا من خ����ال ه����ذه الكت����ب اأن الروائي 
والقا�س يف زهراجلزائري، قد توارى خلف هذه 
الكتاب����ات وان�شحب بالتدريج م����ن عامله الروائي 
ليخلي املكان لراٍو اآخر هو ال�شارد واحلاكي الذي 
ل عمل املخيلة و�شطحاتها وتهومياتها اخليالية  اأجرّ
ًل اإىل عامل الكتابة  اإىل زم����ن ووقت اآخَرين، متحورّ
العيني����ة، اأي الكتاب����ة بالع����ن، م�شن����ودًا بالروؤية 

الثاقبة للذاكرة واأر�شيفها الغايل والثمن.
اأم����ا الرواي����ات الت����ي اأ�شدرها اجلزائ����ري وكنت 
ق����د قراأتها يف ف����رتات �شابقة، فهي ث����اث روايات 
عل����ى حد علم����ي »مدن فا�شل����ة”و »حاف����ة القيامة« 
و«اخلائف واملخيف”وغالبها يدور حول مفهومة 
القم����ع ال�شيا�شي وال�شج����ون واملعتقات والزمن 
املا�ش����ي لأيام قد رحلت مثقلة ب�شجونها وماآ�شيها 
واأبطالها اخلائبن والغائبن واملُغيرّبن ق�شرًا يف 

دهاليز ق�شور النهايات لاأنظمة الدموية.
كت����اب زهر اجلزائري اجلدي����د »النجف � الذاكرة 
واملدينة« هو من الكتب التي ت�شتعيد زمنًا بعيدًا، 
موغًا يف مطالع اخلم�شينيات من القرن املا�شي، 

الأوىل  ال�شحراوي����ة  والن�ش����اأة  الب�شاط����ة  زم����ن 
للمدين����ة وت�شكلها العفوي حول ال�شحن العلوي. 
اأزق����ة ودروب �شيق����ة ودهاليز واأ�ش����واق معروفة 
وقليل����ة ومق����اه �شعبية ومكتب����ات ديني����ة وفنادق 
مع����دودة ومطاع����م للقادم����ن اإليه����ا م����ن خارجها، 
ف�ش����ًا ع����ن مقبته����ا التاريخي����ة »وادي ال�شام«. 
ثم تاأت����ي ال�شح����راء املحيطة بها م����ن كل اجلهات 
�ش����وى جه����ة الكوفة الت����ي كانت تقع عل����ى الفرات 
ول تبعد عنها �ش����وى اأميال قليلة، لت�شكل املنتجع 
ه الوحيد للنجفين يف الهواجر  واملتنف�س واملتنزرّ
والقائظ����ات ال�شيفي����ة، ه����ذا ف�ش����ًا ع����ن مكانته����ا 

الدينية املعروفة.
ق����د ل يخف����ى عل����ى املطلع والق����ارئ واملتتب����ع، اأن 
النج����ف لي�شت مدينة دينية فح�شب، بل هي اأي�شًا 
مدين����ة ال�شرف والنحو والعل����وم الفقهية، مدينة 
ال�شعر والإعراب والباغ����ة الكا�شيكية، لذا لي�س 
غريب����ًا اأن تل����د �شع����راء قديري����ن م����ن وزن حمم����د 
ر�ش����ا ال�شبيبي وال�شرقي وحممد �شعيد احلبوبي 
لتختمه����ا ب�شاع����ر عماق ه����و اجلواه����ري، واآخر 

�شعلوك وكبر هو عبد الأمر احل�شري.
يك�ش����ف اجلزائ����ري يف هذا الكتاب �ش����رة املدينة 
بكل حتولتها الأوىل، منذ ن�شاأتها البدائية و�شوًل 
اإىل هذه الأيام، كا�شفًا معها �شرة نا�شها و�شرته 
هو بن ه����ذه اجلموع املتناف�ش����ة واملت�شاكلة على 

ال�شغرة والكبرة.
يف الكت����اب ن�ش����ادف �شخ�شي����ات كث����رة واأدب����اء 
اأكر يعبون الأزمنة حاملن حيواتهم، وطرائق 
والبيوت����ات  والأ�ش����واق  الأزق����ة  يف  عي�شه����م 
املتا�شق����ة، ثم����ة و�ش����ف لبع�س مقاه����ي النجف، 
ملقاه����ي الأدب����اء والكت����اب، مقاه����ي ال�شيوعي����ن 
والقومي����ن، وو�شف لرجل يبي����ع ال�شراب بال�شر 

ون ال�شراب ت�شمية  حيث امل�شرتون والبائ����ع ي�شمرّ
رمزي����ة ه����ي »مانين����ه«، وو�ش����ف للوطي����ن الذين 
يرت����ادون املقاه����ي، وو�ش����ف لرج����ال الدي����ن يف 
احل�شرة العلوية وطقو�����س عا�شوراء ورم�شان، 
ان����ن الذين  وطقو�����س دفن املوت����ى وو�ش����ف للدفرّ
ل ي�شع����رون مبوتاه����م لكرته����م، كل دقيقتن متررّ 
جنازة لتدفن يف مقبة وادي ال�شام التي هيمنت 
وتو�شعت على ح�شاب مدينة النجف، وثمة و�شف 
لطقو�س الع����زاء واملواكب، وم�ش����ارد وا�شعة عن 
جيل ال�شتيني����ات يف النجف وجملته����م احلداثية 
»الكلمة«، وهو جيل اأدبي متنوع، وح�شب الكتاب 
ن م����ن الأدب����اء موفق خ�ش����ر وعب����د الإله  ق����د تك����ورّ
ال�شائغ وحميد املطبعي ومو�شى كريدي وجا�شم 
احلج����اج وزهر اجلزائ����ري، وكان قرببًا من هذا 
اجلي����ل: حممد ح�شن الأمن وهاين فح�س اللذان 
كانا يدر�شان الفق����ه يف النجف وي�شكنان يف اآخر 
بيت وم����ن بعدهم تبداأ ال�شحراء، وكان الأخران 
يتعام����ان بحذر مع هذا اجليل، كون ُجلرّهم ينتمي 
اأما لل�شيوعي����ة والوجودية اأو لاجت����اه القومي، 
وحتدي����دا النا�ش����ري والبعث����ي، وم����ن ب����ن ه����ذا 
الجت����اه الأخر جند اأ�شماء حمي����د �شعيد وحميد 

املطبعي و�شامي مهدي وعبد الأمر معلة.
وق����د تبن����ت جمل����ة »الكلمة”ق�شيدة الن����ر وكانت 
اأول جمل����ة عراقي����ة تهت����م بذلك. لول����ب املجلة كان 
حمي����د املطبع����ي ال����ذي يرا�ش����ل الأدب����اء والكتاب 
مطبع����ة  يف  وتن�شيده����ا  املجل����ة  بن�ش����ر  ويهت����م 
»الِغِري”التي كان ميتلكها اأخوته، وقد �شدر منها 
اأك����ر من ثاثن ع����ددًا، وَجَمَعْت حولها كوكبة من 
الأدب����اء ون�ش����رت نتاجاتهم عب املجل����ة على �شكل 
دواوين �شعرية وق�ش�شية، تكفلت املجلة بن�شرها 
وتوزيعه����ا واأ�ش����درت عبها البيان����ات الطليعية 
ج للحداث����ة وكتابها م����ن ال�شباب  الت����ي كانت ت����رورّ
وال�شتينين، فن�ش����ر فيها �شركون بول�س وفا�شل 
العزاوي وموؤيد ال����راوي ومو�شى كريدي واأنور 
الغ�ش����اين و�ش����اح فائ����ق والأب يو�ش����ف �شعي����د 
وجليل القي�شي وفوزي كرمي وخالد علي م�شطفى 
وغرهم الكثر، واأ�شدرت اأعدادًا خا�شة ب�شعراء 

جيل ال�شتينيات وجيل ال�شبعينيات العراقي.
ي���روي زه���ر اجلزائ���ري يف هذا الكت���اب املمتع 
جت���ارب اأ�شدقائ���ه وجو عائلته، ي���روي حكايات 
اط���ة احلاني���ة عل���ى ماكن���ة اخلياط���ة،  الأم اخليرّ
ات واخلالت والأخوال ال�شيوعين  والأب والعمرّ
والأعم���ام القومي���ن، ويحكي ع���ن البيت القدمي 
واجلن الت���ي ت�شكن دهاليزه و�شقوف���ه العتيقة. 
ي�شرد يف قالب حكائي مرتع بالتفا�شيل جتربته 
وجتارب���ه  ال�ش���ام  مدر�ش���ة  يف  �شغ���ر  وه���و 
الأخ���رى حن �ش���برّ بن جماميع �شاب���ة متعط�شة 
الديني���ة  الأج���واء  م���ن  ال�شيا�ش���ة وهارب���ة  اإىل 
وطقو�شه���ا، وا�شفًا املظاهرات املن���ددة باحلكام 
امل�شتبدي���ن اأي���ام امللكي���ة يف ف���رتات �شالح جب 
ون���وري ال�شعي���د ومعاه���دات بورت�شم���وث م���ع 
الإنكليز، ووا�شفًا جمل�س والده اليومي لل�شراب 
دون اأن ياأب���ه الوال���د للجوار املت�ش���دد من رجال 
لون يف  الدي���ن الذين يراقبون ويدقق���ون ويتدخرّ
حي���اة النا����س، وا�شفهم كيف يجمع���ون الأموال 
وكي���ف يْبع���ون يف ف���نرّ الندب واخلطاب���ة وفنرّ 
جل���ب املال اإليهم، �شاردًا جت���ارب بع�س ال�شعراء 
الكا�شيكين منهم، ووا�شفًا حلقات الدرا�شة يف 

تلك الأماكن.

زهير الجزائري في »النجف: الذاكرة والمدينة«:
 ليست دينية فحسب بل هي مدينة  أدب وسياسة وسيرة تعددية

يوميات وطن قيد االحتالل
زهير الجزائري وحرب العاجز

ف����اط����م����ة ال���م���ح���س���ن

يعلمن����ي التاري����خ ال�شتخفاف ب����الآلم باعتبارها 
�شرخات الزم����ن الدائمة. فقد ح����دث هذا اخلراب 
م����رارا ونه�شت بغ����داد م����ن حرائقه����ا، ويخيفني 
التاري����خ ال����ذي يق����ول يل : مِلَ كل ه����ذا ال�ش����راخ 
والقلق، �شيُذكر كل هذا الذي ع�شته بب�شع جمل يف 
كتاب. هذا م����ا يكتبه زهر اجلزائري يف يوميات 
عودت����ه اىل الع����راق ك����ي ي�شتيقظ م����ن الكابو�س.

ولك����ن ن�شه اجلديد )ح����رب العاجز / �شرة عائد، 
�شرة بلد( ل ي�شتثن����ي التاريخ من فو�شاه،وهذا 

ما ي�شتثر الفزع والتطر يف ن�شه.
يدخ����ل اجلزائ����ري الع����راق م����ع كام����را تلفزيون 
العربي����ة، وتبق����ى الع����ن تتبع����ه اىل ان يختف����ي 
ب����ن اأهل����ه ودموعه����م و�شراخهم. تل����ك اللحظات 
احلميمي����ة ت�شبح ملكا للنا�س و�شه����ادة على ما ل 
يو�ش����ف عل����ى ورق اأو ي�شجل يف مفك����رة، فهناك 
فجوات تت�شرب منها ال�شهق����ات واإغما�شة العن، 
رائح����ة ع����بت يف راأ�����س م����ن وط����اأ ار�ش����ه بع����د 
غياب،�شوء مي�س اجللد، فيخاله املرء مل�شة حتية. 
التج����وال يف ال�شحو والن����وم، احلقيقة والوهم، 

يبقى هو زاد الغائبن عن وطن ومنفى معا.
ومل  الع����راق  اىل  ع����اد  ال����ذي  اجلزائ����ري  زه����ر 
يغ����ادره، ي�شج����ل يومي����ات الفراق والع����ودة معا، 
حي����ث ي�شبح الوطن غر ما ه����و عليه، مزيجا من 
احلب والعلقم.وحاملا ي�ش����ل اأر�س العراق، يقول 
ه����ي اأر�ش����ي وي�شم����ي الذي����ن �شكنوها من����ذ زمن 
غاب����ر جدودي، كمن يعو�س عن يتم طويل عا�شه. 
وكاأنا ي�شب����ح لل�شن اأحكامه وه����و يرى وي�شمع 
وي����وؤل من احلكايا التي تتداخ����ل فيها ذاكراته مع 
ح����وادث �شمعها او ق�شت علي����ه، ين�شى الفرق بن 
وط����ن متخي����ل واآخ����ر يوق����ظ حلما ا�شتغ����رق ربع 

قرن.
�شنجد الكثر من الكتب التي دونت تواريخ عودة 
املهاجرين، وحتى تلك التي ا�شتغرقت يوما واحدا 
كما فعل �شوقي عبد المر، ولكن كتاب اجلزائري 
ي�شم����ل مرحلة امتدت م����ن 2003 اىل �شنة م�شت. 
و�شيك����ون له����ذا الزمن يف ن�شه، طي����ات وتافيف 

يعب فيها الأوقات يف حلظات تلد الخرى.
كت����اب اجلزائ����ري يح����اول التوفيق ب����ن مهمتن، 
ر�ش����م �ش����ورة احلقيق����ة الت����ي �شت�شب����ح تاريخا، 
وهذا مطل����ب الأفكار واملعلومات،وحتديد املامح 
الغائم����ة ب����ن طواي����ا الأنف�����س والرغب����ات، وهذا 
مطل����ب الفن،ولك����ن تل����ك الأمي����ال الت����ي يقطعه����ا 
ب����ن الثن����ن، تر�ش����م �ش����ورة الأنا وه����ي ت�شتعد 
لتعر�س نف�شها اأمام القارئ، مواقفها، ت�شوراتها، 
انطباعاته����ا،ويف ه����ذا احلي����ز يختل����ط الت�شجيل 
بالرواي����ة. فعملي����ة النتقاء للذكري����ات، هي اإعادة 
ترتي����ب وبرجمة لإزالة نوافلها، ث����م تاأتي العملية 

الثانية يف تثبيت الأ�شلح منها.
يف خط����اب الذكري����ات ثم����ة جم����ال للتنفي�����س عن 
الق�ش�ش����ي القاب����ع يف اه����اب كل كات����ب، فكي����ف 
اذا كان����ت مهن����ة الكات����ب يف الأ�شل ه����ي احرتاف 
الق�ش�����س. اأن نتاج����ا اأدبي����ا يت�ش����كل الي����وم م����ن 
ق�ش�����س العراق، ول فرق ب����ن تلك الذكريات التي 
ي�شجلها العائدون، او الذي����ن مكثوا فيه او الذين 
ل يري����دون الع����ودة اليه، وحتى الذي����ن كتبوا عن 
اماكنهم البديلة، ثم����ة فجوات مي�شكها القارئ يف 

ما جتاهله الكاتب عن وطنه.
ومن يقراأ ما �شجل����ه زهر اجلزائري عن يوميات 
الع����راق، يخي����ل الي����ه ان الكات����ب ذه����ب هناك كي 

يح����رر ذات����ه م����ن الذكريات، ك����ي يكتب ع����ن اأخيه 
ال����ذي طحنته اأوىل احل����روب، وهو مل يتخط بعد 
ع�شرينات����ه، وع����ن اأم����ه التي م����ا قبل����ت ان تن�شى 
فجيعته����ا، ماتت وه����ي تودع ابنته����ا ال�شابة التي 

�شهدت حلظات احت�شارها.
يدخل غرف����ة اأمه وينام يف �شريره����ا: ))واأنا نائم 
يف فرا�شها اأحت�ش�����س خ�شب ال�شرير كما عظامها، 
اأمد ي����دي وقدمي حتى حافات ال�شرير باحثا عنها 
واأتنف�����س على اإيق����اع اأنفا�شها. تت�ش����ارع النفا�س 
وتتباط����اأ على ايقاع هواج�شنا نحن الثنن. حن 
ن����ت اأتت واقفة عند حاف����ة ال�شرير �شامتة، تريد 
اأن تق����ول �شيئ����ا اأو�شك اأن اعرف����ه((. ثمة ثبات يف 
تل����ك النقط����ة التي ع����اد اليه����ا الكاتب،فه����و مدون 
وروائي �ش����اء اأم اأبى، ومن خال املهمتن، يعاين 
املوؤل����ف �شمر املتكلم بقدر من الده�شة، هل فعلت 
كل ه����ذا، وه����ل طاوعتن����ي نف�ش����ي ك����ي تكون يف 

املوقع الذي اأردتها.
لعل مذكرات العائدين ت�شبح �شجات ثرية لأزمنة 
ابها، وه����ذا مينحها قيمة العمل املختبي، فهي  كترّ
تطه����ر من خطيئ����ة الفق����دان، وه����ي ت�شعيد لأمل 
ال�شتع����ادة، وه����ي تخيي����ل للحقائ����ق والأوطان، 
فلي�ش����ت الت�شورات التي يع����ر عليها الكاتب هي 
نف�شه����ا التي ت�شل القارئ، ب����ل ما يكمن خلفها من 

ماحظات غر مبا�شرة.
ذكري����ات م����ن هك����ذا ن����وع تلغ����ي م����ن �شجاتها ما 
ه����و عابر وع����ادي يف احلي����اة، ومن هن����ا يت�شكل 
نق�شها،وذاك����رة زهر يف اختياراته����ا بدت اقرب 
ال����ذي  الرج����ل   : نف�شه����ا  اىل اخباري����ات احلي����اة 
والت�شفي����ات  واخلط����ف  حف����رة،  داخ����ل  اختف����ى 
الطائفي����ة، وثقافة العن����ف، والنتخابات، دبابات 
الحت����ال وه����ي ت�شح����ق ال�ش����وارع وتث����ر ف����زع 
واملحتال����ون  والطيب����ون  النا�س،واحلوا�ش����م 
واحلرامي����ة والمهات،ورفيق����ات اجلامعة، واأيام 

حرية املراأة وعبوديتها.
ول����و مل يكن الكاتب معلق����ًا او معقبًا على كل حدث 
�شادف����ه او �شمعه،لكان����ت لاأح����داث مع����ان رمب����ا 
ل تختل����ف ع����ن الت����ي قيل����ت، ولكن حري����ة القارئ 
�شتكون اأكب يف تف�شرها. وتلك م�شكلة ل تقت�شر 
عل����ى هذا الكتاب، بل تعاين كل كتب الذكريات من 

رقاب����ة يفر�شه����ا كتابها على كل ح����دث، ولعل دور 
املثق����ف او املعق����ب ال�شح����ايف او �شاح����ب الراأي 
واملتاأم����ل، ت�شبح من بن تلك املوجبات التي ل بد 

ان حتدد هوية الكتابة نف�شها.
يدخل زه����ر اجلزائري اىل مدين����ة اأهله، النجف 
الت����ي ن�شاأ بها �شبيا قبل انتقال العائلة اىل بغداد. 
فيج����د نف�شه و�شط ك����ون م����ن التناق�شات،وينتبه 
اىل ان الفق����راء والثري����اء فيه����ا يت�شابه����ون يف 
حج����ب حقيقة فقرهم وغناه����م، فالفقراء يكابرون 
باملظاهر الزائف����ة والغنياء يبع����دون �شبه الغنى 
عنه����م : ))مثلي تتغذى املدين����ة وترتوي بالكام، 
ي بالكام اأتباعه����ا املنت�شرين يف كل اأنحاء  وتغ����ذرّ
الع����امل، ولديه����ا �شلط����ة ال����روح يف مقاب����ل �شلطة 

ال�شلطة يف بغداد.
اأعود اىل مدينتي النجف وجا من ثاثة خماوف 

بانتظاري : الن�شيان واللوم
واملوت((.وي�شي����ع و�ش����ط املدين����ة الت����ي بال����كاد 
يف  اأه����ا  ول  ياأوي����ه،  ن����زل  يج����د  فل����م  يعرفه����ا، 
ا�شتقبال����ه، فيتخذ فندق����ا للغرباء ك����ي يبيت ليلته 
رفت عليه م�شادفة وهو  ))حت����ى ابن عمي الذي تعرّ
يدي����ر الفن����دق، مل يلمني عل����ى ال�شك����ن يف فندق، 

فاملدينة باتت كلها نزل للغرباء.((.
وج����د اجلزائ����ري يف جريدة”املدى”التي ا�شبح 
الثقافي����ة،  العائل����ة  حتريرها،�شحب����ة  رئي�����س 
ا�شرتجع ا�شدقاءه القدامى،وبداأ الدباء يبحثون 
فيه����ا ع����ن كلم����ة جدي����دة. �شهدت”املدى”عا�شف����ة 
كوبون����ات النف����ط، حيث ن�ش����رت وثائ����ق مديرية 
الم����ن العامة، فطار ا�شمها ب����ن عوا�شم الر�س، 
وب����داأ ال�شف����راء يق�ش����دون اجلري����دة لا�شتف�شار 
ع����ن ال�شماء الكبرة التي قب�ش����ت، وي�شاأل زهر 
�شفرا م����ن بلد اأوربي ))هل فوج����ئ بن�شر ا�شماء 
�شيا�شي����ن من بلده، ومنهم وزي����ر داخلية �شابق، 
فق����ال عل����ى العك�����س فوجئت بغي����اب اأ�شم����اء كنت 
اأع����رف اأنها قب�شت. و�شاألني ه����ل هناك من قائمة 

اأخرى.((.
يبقى العراق كما يقول اجلزائري تاأريخا �شيكتبه 
الآت����ون، فالف����رط م����ا انتظ����ر اأهلوه حي����اة بعيدة 
التحق����ق، ت�شب����ح ايام����ه كتاب����ا مفتوح����ا، كل يوم 

ُي�شجل فيه �شطر جديد.



ك���������ام���������ل ش������ي������اع

الواق����ع  مق����ام  الفل�شطيني����ة  املحن����ة  يف  للمخي����م 
واملج����از. فلئ����ن اكت�ش����ب ا�شمه من وظيفت����ه كمكان 
لإي����واء املبعدين والنازحن داخل ما بقي من اأر�س 
فل�شط����ن ويف البل����دان العربي����ة قب����ل نكب����ة 1948 
وبعده����ا، فقد غ����دا اليوم نتيج����ة �شرا�ش����ة التو�شع 
ال�شف����ة  يف  املتوا�ش����ل  ال�شهي����وين  ال�شتيط����اين 
والقط����اع واقع����ًا يه����دد اأه����ل البلد كلهم عل����ى اأر�س 
ينتم����ون اإليه����ا بحك����م الطبيع����ة والتاري����خ. منطق 
الق����وة املغت�شب����ة يري����د ل����كل فل�شطين����ي اأن يك����ون 
لجئ����ًا م����ن اأج����ل اأن ي�شتت����ب اأم����ن الدول����ة العبية 
امل�شتحي����ل و�شامه����ا الأ�شطوري املوع����ود. املخيم 
ه����و كذل����ك جم����از لاقت����اع م����ن الأر�����س، للهوي����ة 
املهددة، ولل�شتات الفل�شطيني يف جماعات تاأ�شرها 
ويهدده����ا  وتنق�شها”امتيازات”اللج����وء  احلاج����ة 
ع����دم ال�شتقرار ويذلها التهمي�����س والبوؤ�س. املخيم 
ببعدي����ه الواقع����ي واملج����ازي يعك�����س حقيقة �شعب 
م����ن اخلريط����ة و�ش����ودر حق����ه يف الوط����ن  اأزي����ح 
والدول����ة كما ت�ش����ادر اأية فكرة فائ�ش����ة. لكنه اأي�شًا 
يعك�س ب����وؤرة مقاوم����ة ورف�س نبتت خ����ارج اأر�س 
فل�شطن التاريخية يف منت�شف ال�شتينات، لت�شتقر 

عليها وهي يف اأ�شد حالتها تفجرًا وا�شطرامًا. 
كت����اب زه����ر اجلزائ����ري >> اأوراق �شاه����د حرب 
<< ال�ش����ادر موؤخ����رًا ع����ن دار موؤ�ش�ش����ة مواط����ن 
يف رام الل����ه، ل ين�شغ����ل يف تاأم����ل املخي����م كفك����رة 
جم����ردة اأو كمجاز مل�شر �شع����ب ي�شنع تاريخه من 
منف����اه، لأن����ه يبحث ع����ن معنى املخي����م يف يومياته 
وحتولته الظاهرة وماآ�شيه املك�شوفة وانتفا�شاته  
الغا�شب����ة. رافق اجلزائري الرحلة الفل�شطينية من 
خميم����ات الاجئن يف الأردن التي دخلها ك�شحفي 
يخت����ب النتم����اء واملغام����رة يف نهاي����ة ال�شتينات، 
ليقيم من����ذ بداية الثمانين����ات يف خميماتهم بلبنان 
لجئًا عند لجئ����ن!. الن�شو�س الت����ي �شمها كتابه 
ال�شحف����ي  التقري����ر  ب����ن  اأ�شلوبه����ا  يف  متفاوت����ة 
واملقال����ة والق�ش����ة الق�ش����رة، لكنها جميع����ًا تتوفر 
على ق����در عال من البوح والر�ش����د الدقيق لأبعادها 
ال�شيا�شي����ة والإن�شاني����ة. يكت�ش����ف الكات����ب اأنه يف 
املخي����م راأى الوليد الأول والقتي����ل الأول معلقًا اأنه 
�شيتذكرهم����ا كلما ع����اد اإىل املخيم”املتقلب، املقاتل، 
املق�شوف، املحا�ش����ر«. املخيم هو وحدة تناق�شات 
بن املا�ش����ي واحلا�شر، ب����ن الأب����اء والأبناء، بن 
امل����راأة والرجل، بن الأجي����ال والقيم، ب����ن العائلة 
والتنظي����م ال�شيا�ش����ي، ب����ن فك����رة الوط����ن املجردة 
وذاكرة الأر�س احلية. بع�س هذه التناق�شات التي 
ي�شرد الكتاب تفا�شيله����ا بالأ�شماء واملواقف، وجد 
ل����ه حل����وًل جزئية وموؤقت����ة بفعل �شل�شل����ة الكوارث 
الت����ي جلبتها ح����روب املخيمات. لك����ن احللول التي 
فر�شته����ا ال�ش����رورات العملي����ة تب����دو ثانوي����ة اإزاء 
التناق�����س الكبر بن امل����وت واحلياة ال����ذي اأطبق 
على املخيم يف جمازر اأيلول 1970 وما تاها حتى 

�شبا و�شاتي����ا. وي�شجل الكاتب �شه����ادات مرعبة 
للناج����ن من مذابح ت����ل الزعرت التي كلل����ت الف�شل 
الدامي الأول م����ن الف�شول الرهيبة للحرب الأهلية 
اللبناني����ة. اإح����دى ممر�شات املخي����م عا�شت �شهور 
احل�ش����ار املريرة تذكر”اأن يف ليل����ة واحدة داومت 
فيه����ا يف اله����ال الأحمر ا�شت�شه����د 25 من اجلرحى 
بينهم جريح كانت اإ�شابته خفيفة«. نتيجة الق�شف 
املتوا�ش����ل والقن�����س، و�ش����ل ع����دد الإ�شاب����ات بن 
الن�ش����اء والأطف����ال الذي����ن كان����وا يجازف����ون بجلب 
 30 اإىل  املخي����م  يف  الوحي����د  الأنب����وب  م����ن  امل����اء 
اإ�شاب����ة يف الي����وم الواح����د، وفق رواي����ة طبيب من 
املخيم. بع����د التو�شل اإىل اتفاق م����ع الكتائب خرج 
ال�ش����كان املدنين، غر اإن امل����وت كان ينتظرهم عند 
حواجز القوات املحا�ش����رة. كان اأف�رادها”ينتقون 
ال�ش����ف  خ����ارج  ويجرونه����م  وال�شبي����ان  ال�شب����اب 
ويطلقون عيه����م النار فورًا، اأم����ام اأمهاتهم واآبائهم 
واخوتهم”ح�ش����ب �شه����ادة اأم فل�شطينية. وتذكر اأن 
�شابًا ا�شمه حممود يا�شن”و�شعوا احلبل يف عنقه 

و�شحبوه بالكميون )ال�شاحنة( فتوفى وهو يرف�س 
……..بعد ذلك و�شعوا �شفًا طويًا من الرجال 

وحت����رك الكميون باجتاههم واأخذ يدو�س فوقهم”. 
تل����ك الأم �شمع����ت اأح����د الكتائبي����ن يقول”اأح�ش����ن 
ما نخ�ش����ر عليكم ر�شا�����س”!!!. م����ن جحيم املخيم 
خرج اأطف����ال راأوا باأعينهم اأهاليهم يبادون مبنتهى 
الق�ش����وة والتنكي����ل، وغادروا الطفول����ة قبل الأوان 

تاحقهم اأ�شباح املا�شي وتفا�شيله ال�شوداء.  
عن ب����روت احل����رب الأهلي����ة وخميماته����ا املتاأهبة 
واملخرتق����ة، ر�شم كت����اب اجلزائري لوح����ات مكثفة 
رًا القنا�����س كقات����ل ك�شول”ي����رى  وموحي����ة م�ش����ورّ
العامل كل����ه يف دائرة يقطعها �شلي����ب”، واملتاري�س 
ح����ن حت����ول واجه����ات املدين����ة اإىل اأ�شب����ه بثكن����ة 
�شحراوي����ة من اأكيا�س رملية، والق�شف الع�شوائي 
وه����و يجع����ل من احلي����اة م�شادف����ة عاب����رة، وحالة 
النف����ر الع����ام وه����ي تباغ����ت اجلميع وتوق����ظ عند 
املقاتل غري����زة العنف لأن”يهرب من احلرب، ولكن 
باجتاهه����ا”. اأم����ا العب����وات النا�شف����ة الت����ي تداه����م  
احلياة العادي����ة يف حلظات الغفلة والن�شيان لتدمي 
اخل����وف والو�شوا�س، ف����ان انفجاره����ا يغر خال 
حلظ����ات م�شه����دًا باأكمل����ه اأحيانًا كتل����ك البناية التي 
حن اقتلعت من اأ�شا�شها تناثر الب�شر مع �شظاياها. 
اإح����دى اجل����ارات راأت”رجل����ن �شع����دا عالي����ًا اإىل 
ال�شم����اء مع ق����اع الغرف����ة وال�شجادة وهم����ا يلعبان 
ال����رند ومعهم����ا التلفزيون وعل����ى �شا�شت����ه ما تزال 
�شورة املغنية اللعوب����ة«. م�شهد �شوريايل من زمن 

اجتاحته نزعة عمياء للتدمر!!. 
التدم����ر مل ياأت فق����ط مت�شلًا من املواق����ع القريبة، 
ب����ل كان يهب����ط اأي�شًا من �شماء تخرتقه����ا الطائرات 
الإ�شرائيلية الغازية كل يوم.”تن�زل الطائرة”يقول 
اجلزائري”ف����اأرى قدومها بلحم ظه����ري واأنا اأبتعد 
عن املكان، وعن الطي����ار تتجه اإيل بالتحديد وهذا 
الأزيز ي�شعد من داخلي….لق����د �شكنت الطائرات 
خميلت����ي وقب����ل ذلك خميل����ة ابنتي الت����ي تخاف اأن 
تفت����ح �شتارة الناف����ذة، لأن الطائ����رة تنتظرها وراء 
الزج����اج”. يف ي����وم معلوم هو �شب����اح اجلمعة 17 

متوز 1981 ق�شف الإ�شرائيليون الفاكهاين.
وه����و ي�شج����ل الوقائ����ع الفظيعة للمخي����م، مل يدرّخر 
اجلزائ����ري نق����د منظم����ات املقاومة الت����ي انف�شلت 
عن الفئ����ات امل�شحوقة يف القاع����دة نتيجة تناف�شها 
على النفوذ وتكاثر اأجهزتها البروقراطية وت�شلل 
ر يف  لوحة كاريكاترية لذعة  الف�شاد اإليها. وي�شورّ
زعيم����ًا لدويلة حارة اأو زقاق اأحاطها بحر�س حدود 
ووزع فيه����ا جي�شه”النظامي”و�ش����ار يتنق����ل فيها 

حم�شنًا بحماية احلرا�س وجعجعة ال�شاح.
تل����ك  كل  ع����ن  ح����رب<< ه����ي  �شاه����د  >> اأوراق 
قب����ل كل  لكنه����ا  الغريب����ة وال�شتثنائي����ة،  الوقائ����ع 
�ش����يء نداء ل����رد العتبار للحي����اة العادي����ة بجمالها 
وه�شا�شته����ا حينم����ا تك����ون مه����ددة بح����روب عبثية 

�شغرة اأو كبرة. 
هذه املادة تن�شر للمرة االوىل
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