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بــغــداد حــسب مــذكــرات جــاسـم الــعـزاوي
سـكرتـير الـزعيم الـذي تعاون مـع أنقالبيي
 مــحــاولــة ثــنـيـه عن عــقـد1963 شــبــاط 8
ـراعـاة  به مــؤتـمـر أنــصـار الـسالم نــزوالً 
ـوصل من خـصـوصـيـة عـشـائـرية مـديـنـة ا
وقـومـيـة . كان عـبـد الـوهاب الـشـواف يـعد
ثـابة ـوصل  تـعيـيـنه غبـناً عـلى حامـية ا
ـشــهــد الـســيــاسي الــعـراقي أبــعــاده عن ا
احملــتــدم ونـكــرانــاً لـدوره في ثــورة تــمـوز
الــذي كـــان يــفــتــرض وضــمـن تــرتــيــبــات
الـتـعيـنيـات والتـوزيـعات أن يـكون الـعقـيد
الــــشـــــواف وزيــــراً لــــلـــــدفــــاع أو احلــــاكم

العسكري  .
الـصـراع كـان دمـويـاً بـ الـقـوى الـوطـنـية
(الـيسـارية ) والـقوى الـقومـية واالسالمـية
الــتي كـانـت تـنــادي بـوحــدة أو أحتـاد بـ
ــتــحــدة (مــصـر اجلــمــهــوريــة الــعـربــيــة ا
بيـنـما وسـوريـا ) واجلـمهـوريـة العـراقـيـة 
كــانت الــقــوى الــوطــنــيــة وفي مــقــدمـتــهم
الــشـيـوعـيـ تـرفـع شـعـار أحتـاد فـيـدرالي
وصـــداقــة ســـوفــيــتـــيــة مـع اجلــمـــهــوريــة

العراقية . 
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ولــقـد وقع الـزعــيم عـبـد الــكـر قـاسم بـ
نــقـيــضـ مــتـصــارعـ راح ضــحـيــة هـذا
لألسف ظـل مـــوقـــفه الــــصـــراع الـــدمــــوي 
ـا مــتـذبـذبـاً بـ نـقــيـضي هـذا الـصـراع 
أطـــيح به بـــعــد قـــرب خــمس ســـنــوات من
الـــصـــراعــات واالحـــتـــرابــات . فـي اجلــبل
ا تخزنه ثنايا الذاكرة أستعدت االحداث 
حــول شـخــصـيــة عـبــد الـرحــمن الـقــصـاب
ــوصل ومــاروج له ومـــوقــفه من أحـــداث ا
الــبــعــثـيــون والــقــومـيــون حــول شــخـصه
بــالــذات بــنــصب مــحــاكـم وأعــدام الــنـاس
ـوصل ) أو رئـيس وتــسـمـيـتـه ب ( جـزار ا
(احملـكمـة القصـابية ) مـع رفاقه خلـيل عبد
الـذيـن كـانــوا يـراقــبـون الــعـزيــز وأخــرين 
االحـــداث  من مــركــز الـــشــرطــة الـــعــامــة .
وعــدنـان جـلـمــران بـالـثــانـويـة الــشـرقـيـة .

وفي بـداية كـنت حـديث العـهد بـالـسيـاسة 
خـــطـــوات الـــطـــريق األولى عـــلـى تـــخــوت
مـقـاهي قـرية الـهـويـدر اخلشـبـيـة العـتـيـقة
وفـي طـــور الــــقــــراءات االولى عن تــــاريخ
حـزب الـشيـوعـيـ العـراقـي والـسـجاالت
وقف من أحداث مهمة وقريبة حولها في ا
. كــانـت ثـورة 14 تــمـوز 1958 أي االقــرب
الـى صــورة احلــدث ومـــا عــصف بـــهــا من
تــــطـــورات وتـــفـــاصــــيل وأحـــداث أدت في
نــهـايـتـهــا األخـيـرة الى أالطـاحــة بـالـثـورة

ورموزها . 
حـركة عـبد الـوهاب الـشواف 8 أذار 1959
… هـي األبـرز واألكــثـر ســجــاالً الى يـومــنـا
أرتـبـاطـاً بـوضع الـعـراق الـذي مـازال هـذا 
غــيــر مـســتـتـب ويـشــهـد هــزات ســيـاســيـة

متتالية . 
الـعـقيـد الـركن عـبد الـوهـاب الشـواف قـائد
ـــوصل وأمـــر جـــحـــفل الـــلــواء حـــامـــيــة ا
اخلـامس . كان محسوبـاً على قوى اليسار
ـقـراطـيـة وضـمن وأكـثـر قـربـاً لـلـقـوى الـد
تـنظيـمات الضبـاط االحرار في تشـكيالتها
ــلك ــلـــكــيـــة وا الــتي أطـــاحت بـــا االولـى 
والــوصي . روى لـي شــخــصــيــاً الــدكــتـور
خـليل عبد العـزيز الله يطول عـمره لقد بلغ
ومــازال عــطــاؤه ال مـن الــعــمــر 85 عـــامــاً 
يـــنـــضب فـي خـــدمــة الـــعـــراق . وكـــان من
وصل . ـسـاهـم الالمـعـ في أحـداث ا ا
ذهـب قــبــيـل االحــداث عـــلى رأس وفــد الى
بــغــداد وشــكــا من صــعــوبـة االوضــاع في
ـــوصل الى ( كــامـل اجلــادرجي ) وبــاتت ا
(قــاب قـوسـ أو أدنى) وعــنـدمـا ذكـر أسم
عـبد الوهاب الشواف . قال لهم اجلادرجي
وصل وتـفـاوضوا مـعه هذا أرجـعـوا الى ا

محسوب علينا  .
ونـــقل أكـــثـــر من مـــصــدر تـــاريـــخي حــول
مـحاوالت عـبد الـوهاب الـشواف في تـهدئة
الـزعيم عبد الكر قاسم في ثني عن أقامة
مــهـرجـان (أنـصـار الـسـالم ) قـبل لـيـلـة من
تــفــجـر االحــداث حـيـث ألـتــقى الــزعـيم في

مـتـوقـفـة والـزمـن فـيـهـا مـتـوقف وفي
الـيــوم الــتـالـي اعـدت الــكــرة وذهـبت
مــجـــددا إلى الــســـوق قــاصـــدا مــحل
الـــســــاعـــاتـي الـــعـــجــــوز من أجل أن
أعـرضـهـا أمـامه لــفـحـصـهـا عـلى أمل
ضـئـيل بـتـشــغـيـلـهـا ومـا أن مـسـكـهـا
بيده وراح يـهزها حـتى كادت دموعه
تـتـسـاقط فـرحـا بـرؤيـة الـزعـيم خـلف
زجاجـتهـا ثم قـال لي بأهـتمـام يأسى
ـن هـــذه له لــــيـس كــــســــابق مــــرة... 

الساعة ? 
أجبته....أنها لوالدي كان ضابطا في
اجليش وقد اعدم بعد الثورة  احنى
رأسه واستـغـرق في التـفـكيـر الـبعـيد
ثم قـال.... أنظـر إلى الـتـاريخ الـقد

أنه يـشيـر الى الـتـاسـعـة صـبـاحا في
الـثـامن من شـبـاط عـام  1963 أال إنه
لم يخبـرني بأنه الـتاريخ نـفسه الذي
نكست فـيه الثـورة اعالمهـا ولم يعلم
الـساعـاتي ايـضـا بـأن هـذا الـعـام هو
تــــاريـخ مـــــــــــيالدي ونـــــحن اآلن في

صـــــــدد  2003 .
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وقــد مـضى عــلى ذلـك أربـعــون عــامـاً
وقـد لــفت انـتـبــاهي الـبــاب اخلـشـبي
ـؤصـد خـلف الـســاعـاتي في نـهـايـة ا
دكـانه الـضـيق الـصـغـيـر عـندمـا فـتح
قلـيال واطـلت من خالله امـرأة طاعـنة
في الـسن يــبـدو أنـهـا لـم تـبـرح الـدار
منذ أمد بعيـد حتى كاد النور الداخل
من نــافـذة احملل يــغـشـي بـصــرهـا ثم
مدت يدها ببطء نـحو الرجل العجوز
ووضـعت بـ يـديـه كـوبـا من الـشـاي
لـقـد تـيـقـنـت بـأن دكـانه الـصـغـيـر في
مقـدمة مـنزلـه االيل للـسقـوط في أحد
ازقة سوق الـصويرة الـقد وبعد أن
ارتـشف الـشـاي مـد عــنـقه إلى نـهـايـة
السوق وأشـار بيـده الى بنـاية عـالية
مـطـلـة إلى احــدى مـداخل الـسـوق ثم
ـــزوج بــســـعــادة قـــال لي بــصـــوت 

وحزن...
ــدرسـة أنـهـا مـنـزل .أنـظـر إلى هـذه ا
الزعيم فـقد تـبرع به مـجانا لـتحـويلة
إلى مدرسة لـلبـنات وسمـيت بعد ذلك
بأسم اعدادية الـزعيم وعاد من جديد
جالس على كرسيه وهو يقول بلهجة
تدل على الغرابة....الله يحفظ الزعيم

من كل شر ?!!
 لم اشــأ أن اســأله عـن ســبب تــزمــته
بأفـكاره التـي الزالت اسيـرة إلى عهد

ـرّ من خالل تدافع يـبدأ العـد التـنازلي ألضـواء الشـوارع االحتفـاليـة بيـنما 
وجـوه مفرطة في السعادة ولكن األهم من ذلك هو تناول الطعام الشهي وما
ـعجـنات ـطهـو وا لـذّ وطاب  حـيث نـشمّ رائحـة الـقرفـة الـلذيـذة من الـتفـاح ا
ـغرية في كل مخبز ومطـعم ومحل بقالة. تلك هي أجـواء االحتفال باألعياد ا
وخــصـوصــاً ونــحن نـســتـقــبل الــعـام اجلــديـد. وحــ يـقــتـرب شــهـر كــانـون
األول/ديـسمـبـر من نـهايـته يـكون فـصل الـشـتاء الـرسـمي قـد حلّ علـيـنا مع
ـنـاسـبات حـلـول األيام الـبـاردة تـكـثـر احلـاجـة إلى الـطعـام خـصـوصـاً في ا
الـعائلـية وهكـذا حتت اإلجهاد الـناجم عن الـعمل طوال أشـهر السـنة تزداد
ريعة أكوالت واحللويات ثم تبدأ تداهمنا األفكار ا الـرغبة في تناول أنواع ا
رتـبطـة باألغـذية حيث  والـشعور بـالذنب ونـحاول إطـفاء الـدالالت السـلبيـة ا
تبدو األمور أقرب إلى نوع من الصراع مع النفس. القلق الغذائي يصل إلى
. وقد ذروته خالل مـوسم األعـيـاد األمر الـذي نـشـعر إزاءه بـاإلحـبـاط أحيـانـاً
ـوضـوع   حـينـمـا شـاهدت شـعرت بـالـضـغط وحتـركت لـلكـتـابـة حول هـذا ا
بـعض أصدقائي وعـائلتـي من وطني األم "العـراق" يكثـرون من تناول الـطعام
ـواسم خــصـوصــاً ونـحن كــثـيـراً مــا نـردد: كــيف تـأكل أقل في مـثل هــذه ا
وكيف تمارس الرياضة واحلمية وذلك لكي نشعر أننا بحالة جيدة  السيّما
إذا مـا عرفنا عدد السعرات احلراريـة لكي ال ندور في حلقة مفرغة ولكي ال
نـضرب كفـاً بكف فـبوجـبة طـعام واحـدة  زاخرة بالـسعـرات احلراريـة تعادل
دة 30 دقـيـقـة أو مـلــعـقـة طـعـام ثـقــيـلـة تـعـادل مـدة 15 دقـيـقـة من الـركـض 
الـركض السـريع. وانـتقـلت بـعد تـلك الـتجـربـة السـلـبيـة إلى شـعور اجلـميع "
كن أن تـفعـله أجسـامنا. بـالذنب" عـلى ما نـأكله  بـدالً من مدح وتـكر مـا 
ـستقبل. لـقد صادفت دكتور ويك واألسـوأ من ذلك ما سوف نسـتهلكه في ا
كـول وهـو أحـد االخـتـصـاصـيـ الـكـبـار في عـلم الـتـغـذيـة وسـألـته عن هـذه
اذا تدور احملادثات احلـالة فقال على نحـو حازم: أوقفوا تمـجيد النحـافة أو 
حـول عدد الطبقات في الـصالة الرياضيـة احمللية التي ستـحرق هذه الفطيرة

واعرفوا ماذا تأكلون ومتى وكيف? 
واآلن أصـبحـنا عـلى استـعداد ألن نـتهـيــــــــأ خلـطة الـتخـلـــص من السـموم
لعام 2019 ولـكي ال ننسى هذا الـبرنامج علـينا سؤال أنـفسنا األسـئلة التي

وجهها لنا د. ويك كول. 
الـغذاء هـو أكثـر من مجـرد "وقود" ونـحن عـلى دراية بـالتـأثيـرات االجتـماعـية
حـول سلوكيـات التغـذية وغالـباً مايـوجه لي سؤال عمّـا إذا كنّا نـعيش لنأكل

أو نأكل لنعيش? 
ومع ذلك فـإن رفع الوعي إلى سؤال مـهم هو ما نـحن بصدد إطـعامه وكيف

نقوم بذلك.  
الـطـعـام وطـرائق األكل والــتـذوّق جـزء من الـهـويّـة واخلـصــوصـيـة الـثـقـافـيـة.
والـعـبـرة ليـست بـوفـرة كـمـيـة الـطـعـام بل بـنـوعه وطـريـقة تـنـاوله  ألن ذلك له
عالقـة باالجتماع والتـواصل والتفاعل واألمزجة والـعقليات التي يـتكوّن منها
اجملـتمع وتكون جزءًا من العقل اجلمعي. نحن ال نأكل فقط بل نضع أفكاراً
في وجـباتنا الغذائية أيـضًا ونقدّم الطعام كعامل مـادي في عقولنا في نهاية
ــوقع الــصــوت الــكــلــمـات كـل يــوم من خالل الــلــغــة اخلــبــرة الــلــمس ا
ـنـاقشـات واألفـكـار ويـتم تـغـذيـة أجسـامـنـا من خالل األفـعـال الـواعـية في ا
ـشـروبـات  وكـذلك األدويـة أو الـفـيـتـامـيـنـات وتـفـضـيالتـنا تـنـاول الـطعـام وا
الــشـخــصـيــة لـآلخــرين سـواء مــا إذا كـنــا نـعـيـش في مـديــنـة مـلــوّثـة أم في

األطـراف بالقرب من الـريف فنحن نـطعم أجسامـنا أيضاً
بـالـهـواء الــذي نـتـنـفـسه والــكـلـمـات الـتـي نـتـحـدّث بـهـا.
وبـالـتــالي عـلـيـنــا أن نـوازن مـاذا نـأكل لــنـعـيش وكـيف
ا قيل: درهم وقـاية خـير من قـنطار نـعيش لـنأكل وقـد
ـعـدة بـيت الـداء والـدواء  فـعـلـيـنـا االخـتـيـار عالج  وا

السليم ألن العقل السليم في اجلسم السليم.

نـتحـدث عنه . كـما مـر علـيه مرات الـباحث
حــنـا بــطـاطــو في صـفــحـات كــتـابه الــقـيم
ـــهم من تـــاريخ الــعـــراق . في الـــوهــلــة وا
لــقـد األولـى لم أتـمــكن أن اتــمــالك نـفــسي 
خـنقتني العبرة على مصير جتربتنا وأنت
تـعـانـقه جتـسـدت أمـامي لـوحـة تـراجـيـدية
ـهـتـرئـة عن ســوداء عـلى جـدران الـغـرفــة ا
في يومها كان طالل شاكر مـصير االنسان 
( أبو ميالد ) يقود تكتالً سياسياً معارضاً
لـسـيـاسـة احلـزب الـشـيـوعي الـرسـميـة في
ـوقف من التنظيم واحلرب والوطن حتت ا
عــنــوان ( الــتــنــســيق ) مــجــمــوعــة كـوادر
وسـطـية فـي تراتـيب الـسلم احلـزبي . عـبد
الـرحـمن القـصاب لـقـد قيل عـنه الـكثـير من
ـبـالغـات في محـكـمته ( الـقـصابـية ) كـما ا
يــحـــلــو العــدائه مـن بــعــثــيـــ وقــومــيــ

بـتسمـيتها في مـحاكمة الـناس وأعدامهم .
وقـد مـألوا صـفـحـات مـذكـراتـهم في تـأويل
تـاريـخي عن حقـيقـة هذه احملـكمـة وترويج
االكـــاذيـب حـــولـــهـــا في أشـــارات لم تـــعـــد
ـتعمدة مـخفيـة على النـاس في االساءات ا
لـتـاريخ الـشـيـوعـيـ وعالقـتـهم بـثورة 14
تـمـوز ومـوقـفـهم في الـدفـاع عن مـكـاسـبـها
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يــقـول الــراحل عـبــد الـرحــمن الـقــصـاب لم
ولــكن لـــيس خــوفــاً من أحــد  أعــدم أحــداً 
لـكـني دافـعت بـشـرف أنـصــافـاً لـلـحـقـيـقــة 
ــوصل عـن أجنـازات وغــيــرة في شــوارع ا
الـذين كـانـوا ثــورة تـمـوز ضـد الـبـعــثـيـ 
يــــنــــوون شــــراً عــــلـى أجنــــازات الــــثـــورة
وأســتــهـداف حــزبــنـا حــزب الــشـيــوعــيـ

العراقي . 
ونـزلـت الى الـشـارع أجـوب مع اجلـمـاهـيـر
ضـد بـيـان الـعـقـيـد الـشـواف صـبـاح األحـد
الثامن من أذار 1959 الذي يدعوا صراحة
في الــقــضــاء عــلى جنــاحــات ثــورة تــمـوز
ودور الـشـيـوعيـ تـزامــــــــــناً مع بـيـانات
وأنـــاشـــــــــــيـــد أذاعــة صــوت الـــعــرب من

القاهرة . 
كـــان الــراحل الــقـــصــاب حــتـى يــســد رمق
الــعــيش ودفـع أجــارات غــرفـتـه الــبــائــسـة
ـركـونـة على سـطح مـكـشوف (الـبـيـتونه) ا

ومخسوف ومهتريء . 
كـان يعمل في مخبز أهلي ال يقل بؤساً عن
ذلـك احلي الـدمــشـقـي مـقــابل أجـر شــهـري
ثـمـنمـائة لـيـرة سوريـة يدفع أجـر بـيتـونته
والــقـسم األخـر يـسـد رمـقه . ورغم الـوضع
الـــبــائس الـــذي يــعـــيــشه كـــان يــرفض أي
مـــســاعـــدات من رفــاقـه يــتـــفــرد بـــشــمــوخ
وكـبريـاء كبيـرين وبعـزة شيـوعي ومناضل

ـوصل أحـدى أكـبـر القالع تـعـتـبـر مـدينـة ا
ودورهــا احلــضـــاريــة في تــاريخ الــعــراق 
ـهم فـي أحـداث العـراق عـلـى مر الـتـاريخ ا
االنـساني . تب قبل تمـرد العقيد الشواف
الـدعم اخلـارجي كـان واضحـاً والـتحـركات
ــشــبـوهـه والـلــقــاءات عـبــر احلــدود بـ ا
رجــاالت الــعـــواصم الــعــربــيــة ( الــقــاهــرة
كـانت جـمهـوريـة مصـر ( جـمال ودمـشق ) 
عـبد الناصر) لهـا اليد الطولى في الوقوف
ضـد اجلمهورية الفتية التي أطاحت بربقة

االستعمار البريطاني وحتالفاته . 
وكـــانت أذاعـــة صـــوت الــعـــرب من مـــصــر
وصوت أحمد سعيد في تأليب الناس على
الـثـورة ورجـالهـا وتـشـويه احلقـائق نـقـطة
ســـوداء في الـــصـــراع الــعـــربي . في ذروة
تـصاعد االحداث دعا عبد الوهاب الشواف
الــراحل عــبـد الــرحـمـن الـقــصـاب وعــدنـان
جــلــمــران وخـــلــيل عــبــد الــعــزيــز وحــسن
ـفـاوضـات األفــغـاني الى الـلـقــاء من أجل ا
لــــكن  حـــجــــزهم بـــعــــد أن صـــدر قـــرار
بـأعدامـهم وكانـوا ( قاب قـوس أو أدنى )
ــقــاومــة لــكن تــصــاعــد االحــداث ونــزول ا
الــشــعـبــيــة ( الــشـيــوعــيــون ) الى شـوارع
ــوصل أنــقـذت رقــابـهـم من حـبل مــديــنـة ا
ـشنقة . في تلك االثنـاء لعب عبد الرحمن ا
الـقصاب العضو البـارز في اللجنة احمللية
شـهود لـلـحزب الـشـيوعي الـعـراقي دوره ا
والـــشــجـــاع في الـــتـــصــدي لالنـــقالبـــيــ
والـوقوف مع أبـناء شعـبه وجماهـير حزبه
. فـي نهائيات عام  1988 كانت واحدة من
تـطلـعاتي أن ألـتقي بهـذا الرجل الـعصامي
ـا قـرأته عـنه وسمـعت من مـعـاصريه في
اخلـلق والشجاعة والثبات ونكران الذات .
رة األولى مع طالل شـاكـر ( أبو زرتـه في ا
مـيالد ) بـعـد أن حـددنـا موعـداً مـسـبـقاً من
وصل خـالل رفيـقه في الـنضـال وأحـداث ا
عــادل سـفـر أبــو شـاكــر وسـابـقــاً أبـو عـلي
الـــذي هـــو عــانـى أيــضـــا ضـــنك الـــعــيش
مــات فـي دمــشق ودفن ومـــعــانــاة الـــعــوز 
فـيها. في عصرية دمشقية وفي حي شعبي
نطقة ( الـشاغور ) دلفنا الى بـائس ورث 
سـلم مـركب من ( الـبـلـوك ) مـتـهالك ووسخ
في بـيت عتيق وسكن جمـاعي للمسحوق
ن تـــقــطــعت بـــهم الــســبل مـن الــنــاس و
لـلعيش األدمي أدى بنا الى غـرفة ( بيتونة
) كـئيبـة ورثة ومتـهالكة ومـغبرة يـقبع بها
مازال مـناضل شيوعـي وشخصيـة وطنية 
مكان اجلـدل حامـياً حول تـاريخه وموقـفه 
اليـــلــيق أن يــعـــيش به أنــســـان أعــطى من
نــفــسه وحــيــاته لــشــعــبه ووطــنـه وحــزبـة
ومازال التـاريخ يذكر أسـمه عندما الـكثيـر 

تـاريـخـي . كـنت أنـظـر ألـيه مـتـعـجـبـاً رغم
ـتـداعي الــبـأس الـذي يـعــيـشه بـهـنــدامه ا
ــزق ومــرقع وقــمـيـص بـدون بــنــطــلــون 
لـكنـه كان مـنـسـجـماً وودوداً أزرار كـامـلـة 
رجل مــؤمن بـقــدره ومـعــتـزاً ومــبـتــسـمــاً 
بـتاريـخه النـضالي والـشخـصي . يـتحدث
بـثـقـة عن حـتـمـيـة الـتـاريخ حـول الـصراع
الـطبقي ودور الـشيوعـي الريادي به. في
ـرة الثانية زرته مطلع 1889 مع الراحل ا
عـلي اجلـبـوري ( أبـو أحـمـد ) الـذي غـيـبه
ـوت في مستـشفيات ( أسـتوكهولم ) في ا
هله وقتاً . رض لم  مـطلع التسعيـنات 
أقـترح عـليه الراحل أبـو أحمد أن نـتبضع
وعـنـدما بـعض احلـاجـيات الـضـرورية له 
وصـلـنا له حـاملـ أكيـاس اً الحظت عـليه
االرتـباك واالنـزعاج من هـذه اخلطوة وفي
ضغها . قال نـهاية اللقاء لم يسـتطع أن 
أذا فـكـرتـوا بـزيـارتي ــرات الـقـادمـة  في ا
لكن بـدون هذا التـكلف النه فـأهال وسهـالً 
يــزعــجــني ولــو لم تـكــونــوا  أعــزاز عــلـيه
حلـملـتـكم االكيـاس . بهـذا العـز الشـيوعي
كـان الـراحل عبـد الرحـمن القـصاب يـنازع
وت. في 9 أيلول 2001 باغتته احلياة وا
ســكـتـة قــلـبـيــة في شـوارع دمــشق لـيـودع
احلـيــاة تـاركـاً بـصـمـة التـمـحى من تـاريخ
مــنـاضل ومـدرســة وطـنـيـة في الــشـجـاعـة
وقف . دفن فـي دمشق وبدون واالقـدام وا
تــشـــيــيع يــلــيق بـه كــمــنــاضل ذي تــاريخ

مرموق أحتراماً له وأنصافاً للوطن . 
قـرأت مقاالً للـصديق علي عـبد العال ( أبو
نـوار ) حول رحـيل عبـد الرحـمن الـقصاب
في ذكرى رحيله الثامن أعطى حقه للرجل
كــمـــنــاضل تــاريــخـي وشــيــوعي وطــني .
ومــبـادرتـه الـطــيـبــة وحـرصـه عـلى حــيـاة
ـنـاضل الـقـصـاب جـمـعه بـالـدكـتـور عـبد ا
الــذي كــان مــســؤول احلـــســ شــعــبـــان 
الــعالقـات اخلـارجـيـة فـي مـنـظـمـة احلـزب

الشيوعي في العاصمة دمشق . 
وشـــعـــبـــان مـــعــــروف بـــقـــربه من حـــيـــاة
الــشـيـوعـيـ الــيـومـيـة ومــعـانـاتـهم وهـو
ساعدة ولم سـباق في تقـد يد العـون وا
الـــشــمل حتت رايـــة حــزب الــشـــيــوعــيــ

العراقي . 
وبــرعـايـة عــلي عـبــد الـعـال  الــلـقـاء في
مـقـهى الـروضـة . وتـعهـد شـعـبـان له حاالً
بـــســـكـن يـــلـــيق بـه وبـــتـــاريـــخه وبـــعض
لكن كان الـقصاب هـمه أكبر من ـميـزات  ا
ـيـزات يـحـمل الئـحـة من شـروط سـكـن و
في ورقـه مـهــتـرئــة من ثــمـانــيـة نــقـاط في
أصـالح الـــوضـع وردم اخلالفــــات وجـــمع

الشيوعي حتت سقيفة حزبهم .  

مــســيـرة طــويــلــة عــبـر الــتــاريخ ولن
تـــتـــوقف ثم انـــكـب مــرة ثـــانـــيـــة إلى
تع نظره من خلف ـة  ساعاته القد
الزجـاج . وعنـد الـعودة واقـترابي من
عــتــبــة الــبــيـت رأيت زوجــتي واقــفــة
تنتظر مـجيئي وتغيـرت نبرة صوتها
عـندمـا لم تالحـظ هديـتـهـا مـعـلـقة في
يدي وأدركت بأنهـا لم تعد ذات فائدة
وأخـذت تتـمـتم بـكـلـمـات تـوبيـخ لذلك
تحركة التي الصبي صاحب العربة ا
يبيع على مـتنها سـاعات واكسوارات
وبعض احلـلي ولم تـفكـر في أن تـلوم
ظهـر الساعة نفسهـا بأنها أعـجبت 
اخلــارجي ولم تـــتــفــحص جــوهــرهــا
الـداخـلي ومع ذلك مـازحـتـهـا الخـمـاد
بركان غضبهـا واخبرتها بأني أعشق
ساعتها ال لكونها ساعة ولكن لكونها
يالد فـأخرجتها من جيب هدية عيد ا
ســتـــرتي ووضـــعــتـــهــا في خـــزانــتي
للـحفـاظ عـليـها فـقـد أثرت من خاللـها
مـدى عــشق زوجــتي وحــرصـهــا عـلى
يالدية وعلى كل حال ذهبت الهدايا ا
في صـــبـــاح الــيـــوم الـــتـــالي لـــزيــارة
والدتـي التي ابـلـغـتـني حـال وصولي
توفي اليهـا بأنهـا زارت قبر والـدي ا
مـــنـــذ ســـنـــ وكـــنـت في ذلك احلـــ
صـغـيـرا ولم أتـذكـر تاريـخ وفـاته كـما
ـثبت اخـبرتـني بـأن جـزءا من قـبـره ا
عـليه تـاريخ الـوفـاة قـد هـدم وأخـتفى
التاريخ فـسألـتهـا وكيف لي إن أعرف
تاريخ الوفاة? اسـتغرقت في تفـكيرها
وقــالت أن الــتــاريـخ مــقــيــد في ورقــة
الوفـاة ثم عدلت عـن إجابـتهـا واحنت
رأسهـا مـتأسـفه...ال لـقد اضـعت ورقة
وفـــــاته ثـم قـــــالت ...ومـن يــــدري اآلن
يـاولـدي ومن يـتـذكر ذلـك الـيوم? فـأنه
مات في احلرب األولى مـع الزعيم في
اضية ونحن اآلن على وشك احلقبة ا
احلـــرب األخـــيـــرة وقــــالت لي .... أنه
تـــــوفي فـي الـــــســـــنــــة الـــــتـي ولــــدت
ـاذا تـسـأل عـنه بـعـد كل هـذه فـيـهـا...
? الشي ولكنني طلبت التاريخ السن
لـــكي أكـــتـب عـــنه لم تـــفـــقه مـــاقـــلـــته
ونهـضت إلى خـزانـتـهـا وأخرجت من
داخلها ساعـة يدوية مكـسوة بالتراب
وقالت خذ فهذه ساعة أبيك فقد كانت
في يده عنـد ساعة إعـدامه فقد جاءوا
بـهـا مع أغـراضه .لم يـكن فـيـهـا شـيئ
جـمـيل ســوى صـورة الـزعــيم مـنـفـرج
االساريـر مـثـبتـة في مـيـنائـهـا وكانت

عـالي بـأن الـيـوم هو الـرابـع عشـر من
تمـوز ذكرى إعالن الـثورة في ح أن
الــهــمـــرات انــتــشـــرت في كل ركن من
ـــســـاء واجلـــنــود ـــديـــنـــة في ذلك ا ا
االميـركـيون يـتـجـولون في شـوارعـها
والهـاتـفون اليـزالـون يهـتـفون بـذكرى
الزعيم وثورته اخلالدة وبعد أيام من
ــشـهـد قـصـدت الـسـوق انـتـهـاء ذلك ا
وخطـرت في ذهني فـكرة بـيع السـاعة
لذلك الساعاتي الـعجوز بقـصد تقدير
ثمنهـا وليس عن طيب خاطـر وعندما
ابلغته بالبيع نهض من مقعده وهرع
إلى خزانة النقود واحضر لي ورقت
نقـديـتـ علـيـهـما صـورة الـزعـيم قبل

أربع عاماً .
 تسـمـرت في مكـاني واجـما وصـامـتا
دون تكلم ثم نظـرت إلى ساعة الزعيم
وهو مبتسم في داخلـها وبندولها
يـــدق بـــصـــوت عـــالٍ وحـــدثت

نفسي قائال....
أن سـاعـة الـزعـيم تـدق
منذ أن رحل االنكليز
الى الـــــيـــــوم وهي
تـــدق حـــتى جـــاء
الـهــنــود احلــمـر
بــــــدال عــــــنــــــهم
والــــزعــــيم مــــا
يـزال مـبـتـسـما
بحلته احلربية

عتادة. ا

قراطية مصطـلح رائع ومحتوى اروع عندما يـكون العنوان وا يحمل الـد
ـعـنى فـي الـتـطـبـيق  لـكن مع تــطـور الـزمن وظـهـور  دول االسـتـبـداد نـفس ا
قـراطـيـة   فبـقى الـعـنوان ثـابـتاغً وتـغـير والهـيـمـنة تـطـور معـهـا مـفهـوم الـد
ـقـراطــيـة من مـعـنـاهـا احلـقـيـقي في حـكم احملـتـوى بـالـكـامل  و حتـولت الـد
ستـعمر لـلشعوب االخـرى مع تأسيس ـستبـد وا الـشعب للـشعب الى حكم ا
غـرف مظلمـة للتـآمر ..وهذا ماحـصل للعـراق بعد عام 2003 أو كـما اسموه

قراطي . «عام التحول» من نظام دكتاتوري شمولي الى نظام د
وبـسـبب هـذا الــتـحـول مـات الـعــراق سـريـريـاً   عـنــدمـا وطـئت ارضه اقـدام
االجنـاس من مـحـور الـشـر األمـريـكي يـرافـقه ذلـيال"  خـنـجـر الـغـدر الـعـربي
ــا  كـان غـائــراً في خـاصــرة الـعـراق  دون ان يــشـتـكي ـسـمــوم الـذي طـا ا
الـعراق من غـدر اخـوة يوسف  وصـار الـعراق فـاقـداً للـسـيطـرة وحتول الى
مــرتع  »لــلـجــرابـيع  «اخلـارجــ من جـحـورهم لــيـعـبــثـوا بـخــيـرات وتـاريخ
ـا كـان مـنـارة يُـشـار لـهــا بـالـبـنـان  النـهـا تُـمـثل الـعـراقـة وحـضـارة بـلـد لـطـا

والتاريخ واالصالة والعنفوان والتجدد الدائم . 
فـقد أرادت قـوى الشر ومـن تأمرَ مـعهـا ان حتول الـعراق الى سـاحة صراع
اقـليمي ودولي (بالوكـالة) بعد اضـعاف البلد وانـهاك شعبه من خالل ادخاله
في صـراعات طائـفيـة وقومـية الـهدف الرئـيسي مـنهـا حتويل الـبلـد الى كيان
واهن غـير قـادر على الـتصـدي والصـمود  بل وافـراغه من كل كفـاءاته التي
ة غـادرت خـوفاً عـلى حـيـاتـهـا بـسـبب الـصـراعات الـداخـلـيـة وتـفـشي اجلـر
كل تـلك اجلرائم تـرتكب بأسم ـبرمج لتـلك الكـفاءات  ـنظمـة واالستـهداف ا ا
قراطـية  و اعوان مـحور الـشر يَنـظرون اليـنا بـع التَـشّفي  وهم اشدُ الـد

بأساً من احملتل ذاته . 
نشودة لصالح محور الشر شبوهـة اهدافها ا قراطية ا وبـعد ما حققت الد
و جنـحت في تأجيج كل الصراعـات عبر ارض العراق واسـتطاعت ان تخلق
داخل كـياناً واهناً غير قادر على النهوض انتقلت الى بناء عملية سياسية 

خاطئة لتضمن مخارج خاطئة .. 
وهـذا مايسـعى له احملتل  ولالسف الـكبـير اجنرَ وراؤهم مـن كان يعـتقد ان
ــكن ان يـتـرسخ ـنـقــذ وهي الـسـبــيل الـوحــيـد الـتي من خـاللـهـا  امـريـكــا ا
قـراطي في العـراق علـى اسس سلـيمـة  ولالسف لم يتـعلـموا ـشروع الـد ا
ـكن ان الـدرس  ان من يــقـتل الــشـعب ويـحــتل االرض ويـنــتـهك الــعـرض ال
ـنـحك فـرصـة الـنـهــوض  ومـافـعـلـته امـريـكـا فـي الـعـراق لـيس بـغـريب عن
مافعلته داعش في العراق وكأن االختالف فقط في العناوين  فأمريكا كانت
قراطي )  ـشروع الـد تـرفع شعـار (اسقاط الـنظـام الدكـتاتوري وتـرسيخ ا
دنـية الكافـرة وترسيخ حكم الـشريعة وداعش رفـعت شعار (اسقـاط الدولة ا
االسالمـية )  واالثنان وجـهان لعمـلة واحدة .. قتـلوا وشردوا ودمروا البالد
والـعبـاد  وحتـول العـراق بسـببـهم الى مـراعي صاحلـة لـلرعي لـدول اجلوار
(أيـران وتركـيا) الـتي لديـها اطـماع في ارض الـعراق وضاع الـعقل الـعراقي
في ظل هـذا الـتـحــدي الـكـبـيـر  وغـيـب الـنـفس الـوطـني واالنــتـمـاء احلـقـيـقي
ـظـلــمـة بـأداء مــهـامـهـا ـوقف الـثــابت جتـاه الـوطن  واســتـمـرت الــغـرف ا وا
دمر في ظل عمليـة سياسية تطورت برعاية محتل ودول لـترسيخ مشروعها ا

طامعة وهي جزء من الصراع الدائر احلالي.
تـذكرني هذه احلالـة بقصـة لطيـفة سمعـتها تـقول : "  واحد يـسولف ويقول 
ـقـراطـيــة بـالـعـراق من سـنـة 1988  بـوقــتـهـا كـنّـا انـا غـسـلت أيــدي من الـد
گـاعدين نتـعشى انـا وامي وأبوية واخـواني السـتة .. أبويـة حفـظه الله ورعاه

سألنا ; ها وين تروحون باچر لبيت عمكم لو بيت خالكم? 
طـلقـة  لبـيت عـمي  ما عـدا الوالـدة الله فـكانت نـتيـجة الـتصـويت بـاألغلـبيـة ا
ـا ان األغلـبـية رادت لـبيت عـمي لذلك يـطول بـعمـرها رادت لـبـيت خالي .. و
وضوع الى بيت عمي طيب الله ثـراه .. گعدنا صباح اجلمعة واذا انـحسم ا
نـتصـر وتقول ألـنا: يـا الله بدلـوا حتى نـروح لبيت الـوالدة تضـحك ضحـكة ا

خالكم  
وأبوية مغلس مسوي نفسه يقرء بجريدة الثورة ... 

ـــــقراطية والنـزاهــــة بالعـراق حتاك (بالغرف ومن ذاك الـيوم عرفت ان الد
ظلمة ).   ا

ـقـراطـيـة في الـعراق والـشـعب هم غـسل ايـدة من الـد
ـــقــراطـــيـــة احلــجي النه اليـــوجــد اخـــتالف بـــ د
ـقـراطـيـة مـحـاور الـشر واحلـجـيـة مع االوالد عن د
مع الـعراق   يعـني ( تريد أرنب اخـذ ارنب .. تريد

غزال اخذ ارنب ). 
الله يكون بعونك   ياشعب ... 
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ــــواطــــنــــ وكــــانت ابــــواب دائــــرته ا
ومــنــزله مــفــتـوحــة لــلــجــمـيـع. وكـانت
ـسـألـة الـتي احـتـاجـهـا الـعـسـكـريـون ا
الـذين قاموا بثورة  14تموز  1958هي
ـــراسم اضــــفـــاء الــــشـــرعــــيــــة عـــلـى ا
والـبـيـانـات الصـادرة وكـان االتـفـاق قد
 بــ  الـضـبـاط االحـرار قـبل الـثـورة
عــــلـى اعـــطــــاء صـالحــــيــــات رئــــاســـة
اجلـمـهـوريـة  جملـلس سـيـادة  حتـقـيـقاً
ـبدأ الـقيـادة اجلماعـية ومـنعـاً النفراد
شـخـص واحـد بـالـسـلـطـة ولـذلك صـدر
الـبــيـان الـثـاني بـتـوقــيع الـقـائـد الـعـام
ـســلـحـة الــوطـنـيـة بــتـالـيف لــلـقـوات ا

اجمللس كاالتي:
اوال-  الـــفــريق الـــركن مــحـــمــد جنــيب

الربيعي رئيساً 
ثانياً- السيد محمد مهدي كبه عضواً 
ثالثاً- السيد خالد النقشبندي عضواً 
وصدر القرار في اليوم الرابع عشر من
شهر تموز  1958و نشره في جريدة
الـوقـائع العـراقـية  في 23 تـموز 1958
وكـان تـشـكـيل اجملـلس مـوضوع خالف
بـ اعـضـاء الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـضـباط
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االحــرار الــذين فـوجــئــوا بـاذاعــة هـذه
االســمــاء دون عــلــمــهم وهــــــنــا يــذكـر
الــلــواء الـركـن نـاجي طــالب احــد ابـرز
قـــــادة ثــــورة تــــمــــوز 1958 انـه رفض
عـرضـاً من الـزعـيـم  عبـد الـكـر قـاسم
فـي حزيـران اي قـبل الـثورة بـشـهر ألن
يـكـون عـضـواً جمللس الـسـيـادة اذ كان
مــقــرراً قـيــام مـجــلس لــقــيـادة الــثـورة
لـتحقـيق مبدأ القـيادة اجلمـاعية ومنع
انــحـراف الـثـورة عــلى ان يـصـبح هـذا
اجملــلس ســنــداً حلــكــومــة مــدنــيــة في
مــرحـلــة انــتـقــالــيـة ومــشـرفــاً عــلـيــهـا
واتـفقوا على ان يـعود اعضاء اجمللس
بـعد فترة االنتقـال الى ثكناتهم اما من
اراد االشـتغـال بالسـياسـة منهم فـعليه
ان يــسـتــقـيل وهــذا مـا اشـره الــبـاحث
ـوضـوع لم فــاضل حـسـ ويـبـدو ان ا
يـحسم قبل الثورة  التي  انفرد كل من
الـزعيم عبـد الكر قـاسم والعقـيد عبد
الــسالم عـارف بـتــنـفـيــذهـا واسـتــبـعـد
اعـضاء اللجنة الـــــــــــعليا من كل دور
بـدافع االستــــــــــئثـار بالـسلـطة  وهـنا
حــيـنــمـا  نــتـحــدث عن رئـيس مــجـلس

بـــدايـــة ســـنــة  1958ولـــكـــنه بـــقي في
مـنـصبـه حتى قـيـام الثـورة  ولم يـؤخذ
رأيه بـتـعيـينه رئـيـساً جملـلس السـيادة
وقـد وصـل مـطـار بـغـداد يوم  16تـمـوز

واستقبل بحفاوة بالغة  ووقع 1958
ــراسم الــصــادرة  قــبل وصــوله. كـان ا
مـحمد جنيب الربيعي الفريق الركن ...
عسكرياً هادئاً من طراز مدني خاص.

الــســـــــــــيـادة الــفــريق مـحــمــد جنـيب
الـــربـــيـــعي فـــهـــو مـن مـــوالـــيــد 1904
ـدرسـة  الــعـسـكـريـة و وتــخـرج في ا
تـعـليـمه في لـندن سـنة 1927وقـد درس
األركــان في مــدرسـة  كــويــتـا في لــنـدن
وتــخـرج مــنـهــا ســـــــــــنـة  1938ونـال
عـــــدة اوســـــمـــــة وتـــــرقـى الى رتـــــبـــــة
لـشعبــــــــيته بـ الضــــــــــباط   فريق

سنة 1957.
VÝUM  h ý

والنه كـان خصماً لنوري السعيد وعبد
االله بــسـبب رفــضـهــمـا تـرشــيح اخـيه
ـنصب رئـيس اركان حـسـيب الربـيعي 
اجلـيش قبل الثورة وكان هو الشخص
ـنصب ولـكن عـبد االله ـنـاسب لهـذا ا ا
حـــال دون ذلك وقـــد  تــعـــيـــ رفــيق
نـصب وتوفـي حسيب عـارف في ذلك ا
لــذلك اراد عــبــد االله ونـوري بــعــد ذلك
الـسـعـيـد ابعـاده عن اجلـيش بـتـعـيـينه
سفيراً للعراق في جدة ولم يكن راضياً
بــهـــذه  الــوظــيــفــة فـــارسل طــلــبــاً الى
احلــكــومـة الــعــراقـيــة الــقـائــمــة آنـذاك
الحــالـته الـى الـتــقـاعـد الــعـســكـري في

 فـي صــــــيف بــــــيــــــروت عــــــام 2014 
جـمـعتـني جـلـسات جـمـيلـة في (كـوفيه
كوسته) في شارع احلمرا مع الصديق
ــعـروف أحـمـد الــصـحـفي الــريـاضي ا
الـقـصـاب الـذي فـاجـأني بـاحلـديث عن
عــمـله كـمــرافق لـلــفـريق الـركـن مـحـمـد
جنــيب الـربــيـعي الـذي تــرأس مـجـلس
الـــســـيـــادة الـــعـــراقي بـــعـــد ثــورة 14
تـــمــوز 1958والـــذي كـــان في وقــتـــهــا
مــسـتـأجــر داراً في مـديــنـة األعـظــمـيـة

طــوال ســنـوات  وجــوده في الــرئــاسـة
حـتـى انقـالب شـباط  1963وكـيـف كان
يـزوره لــيالً الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم
لـيتـناوال  طعـام العـشاء ليس وحـدهما
ــــشـــاركــــة زمــــرة من وحــــسب لــــكـن 
رافق وحدثني القصاب احلـمايات وا
عن هـدوء وبساطة الربـيعي في تعامله
مـع افـــراد حـــمـــايــــته في مــــنـــزله وفي
دائـــرته وكـــان رجالً في قـــمــة ســـلــوكه
وكذلك في تـعـامله مع ـتـزن محمد جنيب الربيعيالـوظـيفي ا
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الـزعـيـم وإنه الزال عـلى قـيــد احلـيـاة
ولكنني أجـبرت أن أبقى صـامتا كون
ساعـتي بـقيـت في قبـضـته غيـر مـبال
بأعـادتهـا لي وبـعد فـترة من الـصمت
والتـفحص والـتمعـن بها وهـي تعمل
عرض لي على بيعـها ولكنني رفضت
وقال متى ما نويت على بيعها سوف
ادفع لك ماتريد من الدنانير. وضعت
الـسـاعـة في يـدي وسـرت في الـسـوق
عـلى عجـل فقـد تـصـاعـدت األنـباء من
داخل السـوق بـأن األرتال الـعـسكـرية
التابـعة لالحتالل عـلى وشك دخولها
ـديــنـة تــبـحث عن فــدائـيي الــنـظـام ا
البـائد وتـعـالى  صوت الـرصاص في
ــدخل الــرئــيــسي كل صــوب وعــنــد ا
اعتـرضت حشـد من الرجـال يحـملون

صـــورة الـــزعـــيم
الـراحل يـهـتـفون
بــــأسـم الــــثــــورة
ويـــــطــــــالـــــبـــــون
بـأسـقـاط الـنـظام
ويـهــتـفــون بـأسم
احلـريــة وهــنـالك
حفنة من الشباب
خلفـهم يحـملون
الـــــــــبــــــــنــــــــادق
ويـــــطـــــلـــــقـــــون
الرصـاص وبعد
حلــــــــظـــــــــات من
رؤيــتي لـــصــورة
الــزعـــيم حتــولت
كل الــــبــــنــــايـــات
ــديـنـة ومـداخل ا
عــارضــات لــصــور
الــــزعـــــيم اخلـــــالــــد
وبــيــنــمــا أنــا أســيـر
وسط الطريق متباعدا
عن الــسـوق حملت
رجـلـ جـالـسـ
وسط مـــــــقـــــــهى
الــــــــزعــــــــيـم في
مــدخل الــسـوق
ويـــتــــحــــدثـــان
بــــيـــــنــــهـــــمــــا
بـــــــصـــــــوت

قـــبل أن تــكـــتـــمل ســنـــتي األربـــعــون
توقفت الـساعـة ثم وضعتـها في يدي
وذهبت الى آخر السوق القد حيث
يــركن ســاعـاتـي عـجــوز اغــراضه في
مـــحل صـــغـــيـــر ضـــمن زقـــاق ضـــيق
محـدوب الظـهر مـنـكبـا على مـصطـبة
زجــاجــة يـــتــفــحص ســـاعــات تــعــمل
بـأنــتـظــام من خـلف الــزجـاج وخــلـفه
يقف الزعيم شامخا بحلته العسكرية
بـ إطـار سـاعـة خــشـبـيـة والـبـنـدول
اليـزال يــتـراقص حتت قــدمـيـه . بـعـد
حلــظـــات اســتــفـــاق من تــأمـــله أمــام
ساعـاته ونـظـر الي من خـلف عـدسته
الـفـاحـصـة فـأشـار بـيـده إلى سـاعـتي
تـوقـفة ثـم أخذ يـتـفحـصـها دون أن ا
يتكـلم وأعادها إلى يـدي قائال....أنها
صــنــعت لــسـنــة واحــدة فــقط بــعــمـر
الــبــطــاريـة الــتي بــداخــلــهــا كــمـا أن
الصـدأ الـتـهم مـحتـويـاتـها الـداخـلـية
فال جدوى من إصالحهـا فأنـها التفي
بـالــغــرض من أجل الــتـاريـخ والـزمن
ومع ذلك نزعـتها من يـدي ووضعـتها
في جيبي كونها هـدية ثمينة وأخذت
أستعرض الـساعات الـتي أمامه أنها
ــة عــجـــيــبــة الـــصــنع مع إنـــهــا قــد
ومـتــوقـفــة وعـنــدمـا ســألـته أجــابـني
بأنـها تـعمل دون بـطاريـة شحن أنـها
تعمل بأنتظـام مع حركة اجلسم فيما
لو وضعتها بيدك  ثم أشار بأصبعه
ـــــترنح حتـــــت إلى حركة البندول ا

الزعيم قائال .
ــضي ســـريــعـــا لــوال أن ان الــوقـت 
ـتـراقص بـنـدول الـسـاعـة اجلداريـة ا
حتت قـدمي الـزعـيم يـطـلق رنـيـنـا كل
خمس عـشرة دقـيقـة المضـيت النـهار
بــــأكـــمــــله أحتــــدث مع الــــســــاعـــاتي
ـغـادرة سـألـته عن الـتـاريـخي وقـبل ا
تـــلك الـــســـاعـــة اجلـــداريـــة وقـــال لي
مـفـتـخـرا...أنـهــا تـعـمل مـنـذ الـسـاعـة
األولى الــتي رحل بــهـا االنــكــلــيـز من
هذا الـسـوق وبـندولـهـا لم يـتوقف ثم
أبـــتـــسم قـــائـال مـــرة أخـــرى....أنـــهــا

اهــدتـــني زوجــتـي في عــيـــد مــيالدي
األربــعــ ســـاعــة يــدويــة  ذات لــون
بــراق وحـــافــات مــذهـــبــة  في بــاد
االمـــر امــتـــزج قــلـــبي مع حـــركــتـــهــا
الدؤوب طوال الـنهار وفي آخـر الليل
وعندمـا يعم السـكون يدخل في أذني
صـأي الـعـقـرب لــيـعم الـضـوضـاء في
رأسي يـقـفـز مع كل ثـانـيـة تـمـضـيـهـا
الــسـاعــة في عــمــلـهــا. غــيـر مــكــتـرث
بوجـودي مـسـتلـقـيـا بجـواره الـتمس
راحتي ب أجنحة الظالم وفي اليوم
الـتــالي قـررت االبــتـعــاد عن الــسـاعـة
عــدة أمـتــار مــتــروكـة فــوق مــنــضـدة
خـشــبـيــة في نـهــايـة الـغــرفـة عــنـدمـا
ـساء اسـتعـدادا للـنوم نزعـتهـا منـذ ا
فـقـد منـحـنـا الـعـمـر سـاعـات مـعدودة
للظفر بالنوم كحبات مهدئة نتناولها
بــهـدوء قــبل مــنــتــصف الــلــيل . هـذه
سمات منتصـف العمر . امضيت ذلك
الليل معانـقا راحة تامة اسـتسلم لها
جسـدي أسـيـرا ومقـيـدا ب ذراعـيـها
وبـقـيـت الـسـاعـة عــلى حـالـهــا تـعـمل
ــجـهــود عـد الــفـائـدة ـفــردهـا و
ومع مـرور الـزمن كـنت اشـاهدهـا عن
بــعــد فـي كل حلــظـــة وال اكــاد أســمع
حـــركــة عـــقـــربـــهــا وهـــو يـــدور فــوق
أرقـامـهـا الالتـيـنـيـة مـحـاوال اخلـروج
الى فــــضــــاء أوسع لــــعــــله ســــئم من
مــجــاراة زمن لــيس بــنــيـتـه الـتــوقف
ـتعب رحـاله لـلحـظة ليـحل الـعقـرب ا
واحــــدة حــــتى أني مــــلــــلت حــــالــــته
الـروتيـنـيـة فـتـمـنـيت حدوث خـلل في
ـوثـوق مـاكـنـتـهـا لـتـحـريـر الـعـقـرب ا
ـــضـــطـــرب فـــكـــنت ـــغـــادرة رأسي ا
أستمع حتـركه عنـدما أصلي وعـندما
أتناول الطعـام واثناء مالمسة رأسي
ـتـخم بـالـتـفـكـيـر طـرف الـوسادة أو ا
عنـدمـا اتصـفح كـتابـا وافـتح التـلـفاز
ولـكن فــكـرة الـتـفــريط بـتـلـك الـسـاعـة
واالســتـــغــنـــاء عــنـــهــا شــيـئ مــحــال
بالنـسبة لي كـونها هـدية زوجتي في

عيد ميالدي . 


