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قهى : منذ الصّبحِ الباكرِ أجلسُ في ا
طنجةُ تستيقظُ .

لستُ أنا مَن يُوقِظُ طنجــةَ ...
مَن قالَ : الـحُـلـمُ ينام ?

nÝu¹ ÍbFÝ

البصرة بصرتنا ..وهذا النوح عادتنا 
اصول البصري تومان عازف ا

يـسكن اجلـنود بعض بـهجة من مـشاعر
خــفــيــة تــقـول لــهم : أن االغــاني وافالم
الـسـيـنمـا من بـعض الـهواجس اخلـفـية
الـتي تقلل مـن تأثيـر احلرب ومجـهولها
وخـسائرها  بـعد أن كانت وجوه االباء
شـاعر األكثر شيوعا واحلـبيبيات هي ا
في صناعة هذا التأثير  لهذا كان اغلب
مـراتب الـبـطـريـة الثـالـثـة ك م مـتو 240
ـتـدون بــانـتـشـار من اجلــنـود والـذيـن 
قـتـالي مع مـدافـعـهم عـلى مـسـاحة 300
مـتـر قريـبـا من ضفـاف بـحيـرة االسـماك
في الـــبــصــرة يــفــضــلــون الــذهــاب الى
مـشاهدة االفالم السينـمائية في العشار
بــــدال مـن الــــذهـــــاب الى احلـــــمــــامــــات
الـرجاليـة عندمـا يؤذن لهم لـنصف نهار
في كـل اســـبـــوع يـــبــــدأ من الـــعـــاشـــرة

صباحا وحتى السادسة مساء.  
بـالـنــسـبـة لي إذا كـان الـفـيـلم لـصـوفـيـا
لـورين أو بـرجـيـت باردو او هـنـد رسـتم
فــأن أي حـرب لن تــمـنــعـني مـن الـنـزول
ــشــاهــدة هــذا الــفــيــلم  الى الــعـــشــار 
وفـرحت كـثـيـرا عـنـدمـا عـريـف اخملـابرة
خـــلـــيـل ابـــراهـــيم ســــمـــ من عـــشـــاق
الـسـيـنمـا ايـضـا  ولكن مـلـهـمته االولى
ـمثـلة الـهنـدية هـيما مـيالني التي هي ا
كانت ملكة جمال الهند قبل ان تمثل في
الــفـيـلم الــهـنــدي الـشـهــيـر ( أنـداز ) مع
ـمـثـلـ شـامي كـابـور وراجـيـش كـنا . ا
وحــتى يــسـمح لـي بـالــنـزول اخــبـره ان
سـيـنــمـا الـكـرنك في الـعـشـار سـتـعـرض
واحــدا من افالمــهــا وعــلي أن احــضـره
نـيابـة عنه  وانـا اعرف ان الـفيـلم الذي
يــــعــــرض هـــــو األمس والــــيــــوم وغــــدا
لـصـوفيـا لـورين والذي شـاركه الـتمـثيل
ـــمـــثل االيـــطــــالي  مـــارســـيـــلّـــو فـــيـه ا
مــاسـتــرويــانّي .وكـتب قــصــته الـروائي

الشهير البرتو مورافيا.
فـيـفرح ويـقـرر ان يـشاركـني الـنزول الى
الــــبـــصـــرة  وحــــ يـــكــــتـــشـف كـــذبي
سـيغـضب ويـتهـمني بـخداعه ولـكنه في
الـنـهايـة سـيدخـل معي ويـشـاهد الـفـيلم
وسـيـشـعـر بالـفـرح ويـشـكـرني عـلى تلك
ــتـعــة ثم يـدعـونـي لـلـذهــاب الى مـحل ا
لـبـيع الـسـمـبـوسـة  ومع لـذة الـبـهارات
الـهـنديـة لـلسـمـبوسـة يـعتـرف خـليل أن
نـظـرات لورين وفـخـذيهـا يـتفـوقـان على
ـثــلـته الــهـنــديـة رغــبـته بــرؤيـة افـالم 

فضلة. ا
ناطق الى كـانت منـطقة الـعشار اقـرب ا
خــنـــادق جــبــهــات الــبـــصــرة من جــهــة
الــشالمـجـة حــيث رحى مـعــارك قـاسـيـة
كـلفت العـراق وايران االفا من الـضحايا
 ثالثـــة اربــاعـــهم من الــعـــزاب  وكــمــا
يـقول عـريف اخملابـرة خلـيل :العازب إن
ثلة تلك في خياله  ـتلك حبيبة  لم 

سينمائية .
لـــهـــذا كــــان الـــوصـــول الى واحـــدة من
ســيــنـمــات الــعـشــار هــو الــوصـول الى
ضـفاف اخـيلـتنـا العـازبة  فـح نذهب
الى  مـنطقة العشار نـعيش متعة رقابنا
الــتي تــســتــديــر صــوب اجلــهـات الــتي
نــسـمع مــنـهــا مـوســيـقى وقـع خـطـوات
انـثـى  ثم تـخـتـفي نـظـراتـنـا عـنـد ظالل
نــخــيل شط الــعــرب فــنــذهب الى حــيث
ـكان بـأبنـيته احلـديثـة وشرفـات فندق ا
الـشيـراتون وواجـهات احملالت الـكبـيرة
في ســــوق حـــنـــا الـــشـــيخ والـــزخـــارف
الهندسية لبيوت الشناشيل التي تركها
ـديــنـة  يــهـود الــبــصـرة ارثــا ألزمـنــة ا
لــيـتـمــنى كل واحـد مــنـا ان تــكـون لـديه
عـيني زرقاء الـيمامة ويـدعي انه يشاهد
االن بــوابــة ســيــنــمــا الــكــرنك لــيــعــرف
اجلـنـود عـنـوان الـفـيـلم الـذي سـيـعرض
في الـــيــوم الـــذي ســيـــنــزلـــون فــيه الى
ـدينة  وحتى اجعلـهم يعيشون حلظة ا
متلئة اغراء انتظار االجساد البيضاء ا
بــشــهــوة الــتــمــني واخلـالص والــعـادة
الــســريــة ادرج الـيــهم عــنــاوين مــثــيـرة
ألفالم رومــانــســيــة وابــاحــيــة شــهــيـرة
واغــلـبــهـا افـالمـا يــونـانــيـة وفــرنـســيـة
وسـويديـة  فتـقفز في شـراي ذكـورتها
مــوجـات دم فــائـر  وبــصـمت يــلـعــنـون
احلــرب ويــتــمــنـون لــيــلــة ســحـريــة مع
ـــــــثـالت تـــــــلـك االفالم . واحـــــــدة مـن 
فـيعيشون مع تلك القائمة الطويلة التي
ادرجـها لـهم مـتعـة التـخيل وقـد حتولت
اجـفـانـهم الى شـوارع طـويـله تـوصـلهم
من مـالجئـهم حـتى شاشـات الـسيـنـما 
ـة وقـد ســكـنـتـهم ذكــريـات حلـظـات قـد
وهـو يرفعـون شعار :من االسـتمناء الى

احلمام الشعبي .
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 ذلك يـــحــدث دائــمــا عــنــدمــا يــغــادرون
الـــفـــيــلم فـي نــهـــايـــته ولم تـــزل نـــهــود
ــمــثالت االيــطــالــيـات والــفــرنــســيـات ا
والـيـونــانـيـات مـعـلـقـة عـلى صـدورهم .
لـيــسـتـعـيـدوا مـتـعــة الـنـوم مـعـهـا حـ
يـعـودون الى خـنـادقـهم حـيث يـسـكـنـهم

طقس االستمناء مرة اخرى.
كـانت الكـرنك مأوى افـتراضـا لسـحر ما
يـتـمـنـاه اجلنـود الـذين ال يـرون ضرورة
لـلذهـاب الى احلمـامات ودلك اجـسامهم
بــالـصــابـون مــفـضــلـ رائــحـة الــتـراب
ــمـــثالت عــلى عــطــر صــابــون وعــطــر ا
ــتــلك الـوقت الــلــوكس  وغـيــرهم من 
ثيرة لالثـن معـا  مشاهدة الـلقطـات ا
ثم الـذهاب بـعد ذلك الـى احلمـام وحجز
لـوج خاصا يستحم فيه ويفعل ما يشاء

من االماني وهو عاريا .
لم افـعلهـا بالرغم اني كـنت اذهب معهم
الى تــلك االفالم  وقـد صـنـعت غـريـزتي
لـدي هاجـسا من كبت انـفالت ما اتـمناه
ومـثـل مـا كـان يـفـعل كــافـافـيس ابـقـيت
جـماليـة حسي في لهفـة تعيش معي في
الـتـعـبـير عـنـهـا بـقصـيـدة او خـاطرة او
قــصــة  وحــتى ال أخــدع صــبــري .اخــر
الـليل ح يـأوي اجلميع الى شـخيرهم
ـثلـة ايطـالية  حتـركني الـرغبـات الى 
اسـمها اورنـيال موتي واتخيل مـعها ما
يتخيله اجلنود ويفعله في احلمامات.
ـتـعـة الـشـجـاعـة في مـرات كـثـيرة تـلك ا
تـتقاطع معـها افكارا وهواجـسا مزعجة
ا يـخـبـئه القـادم لك  الـقصف تـذكـرك 

ـــعـــادي  والـــذهـــاب الى والـــهـــجـــوم ا
ـرصد بواجب الـرصد في مـسافة قد ال ا

تبعد مئة متر عن القناص االيراني.
وت وبـتـر واحد وقـتـهـا تتـفـوق صـور ا
من االعـضـاء عـلى اخـيـلـة الـسـبـاحة في
ثالت افالم سينما الكرنك عـطر انوثة 
حـيث يـنتـظـرنا اسـبـوعا قـادمـا للـذهاب
الى هناك عندما يكتب الله لنا السالمة.
ذهـبت تـلـك االيـام  ولكـن حلـظـة واحدة
من حلـظـات مـحطـات سـفـرك تعـيـد اليك
لـذة ومتعة كل تلك الطقوس  وقد كانت
مـدينة تـطوان واحدة من مـحطات اقدار
ذلك الــسـفـر الـذي اسـتــعـدت فـيه ازمـنـة
حـروب الــبـصـرة ودهـشـة االخـيـلـة عـلى
شــاشــات ســيــنـمــاتــهــا  عــنــدمــا اصـر
صـديـقي ومـرافـقي الطـنـجـاوي عـلي بو
درار وهــو صــاحـب مــكــتــبــة في شــارع
مــوسى بن نــصـيــر ان اكـون ضــيـفه في
بــيت اهل زوجــته في تــطــوان وقـبــلــهـا
كـنت قد قضيت ليلة الستعادة الذكريات
اخلـــاصـــة في شـــقـــة الـــريـــبــو صـــديق
غـربي الشـهير مـحمـد شكري الـروائي ا
والــذي ذكـر لـنــا مـا اخـبـره فــيه شـكـري
ذات جـلسة مـؤانسة ب صـحو وسكر 
وانئ ا كـانت واحدة من ا أن طـنجـة ر
الــتي رست فــيــهـا ســفــيـنــة الــسـنــدبـاد
الـبـصري. وانه في طـفـولته كـان يـسمي
الــبـسـاط الـذي حتــيـكه والـدتـه بـبـسـاط
الـريح ليتـمنى الصـعود علـيه والطيران
فـيه الى امكنـة ابعد من قريـته الفالحية
ـا هـذا الـبــسـاط هـو من الــنـائـيــة  ور
اوصـــله الى طـــنــجـــة لــيـــعـــيش فــيـــهــا

وليصبح مشهورا كما السندباد. 
واتـخيل شكري في واحدة من نصوصه
وهـو يـتـحـدث عن بـهـجـة الـسـفـر خـارج
طـنجة في اول زيارة له الى هولندا وقد
حتـدث في رسائـله الى محـمد برادة انه
تـــعــرف فـــيـــهـــا عــلى امـــرأتـــ واحــدة
صيدالنية واخرى مدرسة كيمياء  وانه

توسدهن غراما وثمالة .
ـــاذا شــعـــرت ان شـــكــري ال وال اعـــرف 
يـجانب الكثير من احلقيقية في قصصه
ــا ألنــني الــغـــرامــيــة في هــولـــنــدا  ر
ــــرأة اعـــــيـش في اوربـــــا واعـــــرف ان ا
ــكن ان تــمـنح ــتــعـلــمـة ال  االوربــيـة ا
جـسدها لرجل جاء الى بـلدها في سفرة
سـيـاحيـة ألسـبوع  وأن اراد هـذا الشي
فـيمـكن ان يجـده عنـد موامـس الشوارع
اخلـلـفـية فـي العـاصـمـة امسـتـردام لـقاء
ثـمـن يـتـفق عـلـيه  فـيـذهب مع احـداهن
ـارس الـغـرام الى شــقـتـهـا الـقــريـبـة و
بـعـجل واذا لم يـحـسن الـتحـدث بـالـلـغة
ــارس مـعــهـا ـومس  الــتي تـتــقــنـهــا ا
ــسـاعـدة االشـارة والـتـأوه  وإذا كـان
ـضاجـعة في شـكـري صادقـا في قصـة ا
ـرأتـ هــولـنـدا  فـهـذا يــعـود الى  أن ا
ـا قد عرفن من ترجمة اخلبز احلافي ر
لــلــهـولــنــديـة ان هــذا الــرجل ــ الـروائي
ـلك طـاقـة فـحل عاش اسـاطـيـر الـكبت

والتشرد واحلرمان بأقسى الدرجات.
بـعيدا عن محمد شكري  كان من بعض
احالم سـفـري ان ازور قـاعات سـيـنـمات
طــنــجــة لـــشــعــوري انــهــا مــثل قــاعــات
سـينمات مـدينتي النـاصرية التي ولدت
فـيــهـا  وفي مـنـاخــات شـاشـات طـنـجـة
سـأجد الكـثير من تـشابه ذكـريات جنود
حــروب الــبــصــرة حــيث يــقــال هــنــا ان
اجلـــنـــود الــغـــربـــاء تــرســـوا ســـفـــنــهم
ـديــنــة ولـيس وبــوارجــهم في مــيـنــاء ا
لـديـهم سـوى طقـسـ ليـوم كـامل خارج
الهي ليال الـبحـر  السيـنمات نـهارا وا
واغـلبهم من االسـبان الذين لـيس لديهم
ـثالت مشهـورات يحملن اغـراءً مثيرا
فـيـذهـبـون لـلـبـحث عن سـيـقـان بـرجـيت
بـــاردو واإللــيــزابـــيت تــايـــلــور وراكــيل

وولش.
وكـأنـهم يـحـمـلـون ذات شـهـيـة ورغـبـات
جـنــود بـحـيـرة االسـمـاك  والـفـرق انـنـا
ثالت الـسينمـا ونحن جنودا نـشتهي 
داخل الــتـراب الـوطــني وهم عـلى تـراب

ستعمرات التي يحتلونها. ا
قـلت لـصـديـقي الـطـنجـي : لنـمـر عـلـيـها
ونـشـاهـد بـعـضـا من افالمـهـا ألسـتـعـيد

امكنة تركتها هناك .
 لـقد كانت السينما سريرا لتخيل شهية
ـمـارسة امـرأة كـان اجلـنـود يـحلـمـون 
ثالت الـغـرام معـها  واظـن ان معـظم 
ـــا يــشـــعــرن األغـــراء يــعـــرفن هــذا ور
بـــالـــســعـــادة حـــ يـــعــرفـن ان مــعـــظم
مــشــاهــدي أفالمــهن فـي بــلـدان الــعــالم
الـــثــالث هـم من اجلــنـــود حــيث تـــكــثــر
احلــروب فــيــهــا في صــراعــات طــويــلـة

وقصيرة.
قـال صـديـقي : لم تـعد سـيـنـمات طـنـجة
كـــمــا كــانت  فـــهي االن حتــمل اســرارا
اخـــرى حـــ يـــأوي الــيـــهـــا الـــشـــبــاب
واغـــلــبـــهم من الـــعــاطـــلــ عن الـــعــمل
ــــ مــــثل ــــدرســــة واحلـــــا وتــــاركـي ا
الـــقــراصـــنــة لـــيــعـــبــروا الى الـــشــاطئ
االســـــبــــــاني حـــــيـث اوربـــــا  وهـــــؤالء
يـجنحون الى اهواء غـريبة اثناء عرض

الفيلم وبعده .
قـلت : عـنـدمـا كـنـا جـنـودا كـنـا نـفـعـلـهـا

بسبب احلاجة الى ما نتمناه .
ــــا تـــفـــعــــلـــوهـــا فـي اخلـــفـــاء قـــال :ر
واالضـواء معـتمـة .هؤالء يـفعـلونـها في

رات. العلن في بعض ا
قــلت : كال .كــان الــغـرام يــســكـنــنــا بـكل
جــوانـحه ومــعه يــسـكــنـنــا الــكـثــيـر من

احلياء واخلجل واخلوف ايضا.
ــ لــــهـــذا انــــقـــطـــعـت عن الــــذهـــاب الى
الـــســـيـــنــمـــا ألنـــهـــا لم تـــعـــد صـــاحلــة
ألحــاســيــسـنــا وذلك االرتــبــاك اجلــمـيل
الـــذي كـــان يـــســـكن وجـــوهـــنـــا  كـــمــا

وجوهكم انتم جنود حروب البصرة.
ضــحـكت وانــا اســمع من مـغــاربي هـذه
العبارة ( جنود حرب البصرة ) وسألته

ان كان يعرفها جيدا ?
قـال : مـن خالل اخـبـار الـتـلـفـاز وبـعض

الروايات العراقية . 
قـــلت : حـــروب الــبـــصــرة يـــا صـــديــقي
حــصـدت وقـتـلـت وخـربت واتت بـأحالم

السفر ألغلب الناج منها .
ــ نـــعم  ولــذلـك انت هــنـــا . ومن اجــلك
ســأحـقق لك مـا تــتـمـنــاه واحـضـر مـعك
عـرضا سيـنمائـيا واتمـناه يكـون عرضا
لــفـيـلم في احـدى ســيـنـمـات تـطـوان ألن
اجـمـل ذكـريـاتي تـقـتــرن بـأفالمـهـا فـهي
اريـــــــكـــــــة غــــــرامـي االولـى  ذلك ألن أم
اوالدي مـن اهل تــــطــــوان وكــــنــــا ايــــام
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اخلـطوبة ال تمر جـمعة دون ان نحضر
سوية عرضا سينمائيا وفيه نتمنى ان
تكون نادية لطفي هي البطلة  ذلك الن
حــبـيـبــتي وزوجـتـي عـايـدة تــشـبــهـهـا
كـثـيـرا وهي من طلـبت مـني ان نـدعوك
الـليلة على العشا في بيتنا  لقد كبرنا
 ولــكــنك عــنــدمـا تــرى اصــغــر بــنـاتي
ه سـتـتـأكـد ان عـايـدة كـانت تـشبه نـد

نادية لطفي تماما .
قلت :ليحفظها الله لك ولبيتك .

. ــ آم  اللهم ام
في جـلسة العشاء  عدنا لنستذكر هذا
رئي الذي يالزم ظالل طفولتنا الفرح ا
وصــبـــانــا والــشـــبــاب   وأخــبــرته أن
دن مع هاجس السينما يكاد خـواطر ا
ـمثالت يـكـون متـشابـهـا  وان وجوه ا
واجـسادهن هـو الرابـط االقوى ان كان
من يــشـاهـد الـفـيـلـم من ابـنـاء بـويـنس

ايرس او من صعيد مصر.
ضــحك وقــال : هــذا يــعــني ان طــنــجـة

اخت البصرة سينمائيا?
قلت : بالضبط .

قـال : ولـكن بصـرتكم مـبتالة بـاحلروب
وهي تــذهب لــتـرى فــيـلم ســيـنــمـائي 
ـشــاعـر تـكـون فــيـمـا طـنــجـة في ذات ا

مبتالة بحلم السفر الى اوربا .
ــ الـهاجـسان كالهمـا حرب  فـاحلجاج
يـــقــول : لـــوال فـــرحــة االيـــاب لـــعــذبت

اعدائي بالسفر. 
ا صدقت في هذا .  ــ اوه .ر

قـلت : مـتى تتـذكر  فـأن صدق الـذكرى
ــا كــانت تــمــنـحـك ايـاه تــلك يــرتــبط 
الــشـــاشــات وخــصــوصـــا في طــفــولــة

مدينتي السومرية .
قــال صـديــقي الــطـنــجي : أنه اليــعـرف
الـــنــاصــريـــة جــيـــدا ولــكــنـه ســمع عن
الـبـصرة مـنـذ ان قـرأ قصص الف لـيـلة
ولـيلـة  وفي احلرب سـمع كثـيرا عـنها
غاربة كـان يشفقون على ايـضا  وان ا
مـوت الـعـراقـي فـي جبـهـاتـهـا  النهم
يـعـرفون ان اجلـيش العـربي الذي عـبر
مع طـارق الى اسبانـيا عبر طـنجة كان
والـكثـير الـكـثيـر فيه من اهل الـبـصرة 
ــغــربـــيــة الـــتي عــادت من الـــعــوائـل ا
لـتـسـكن هـنـا بـعـد سـقـوط دولـة الـعرب

في االندلس حتمل لقب البصري.
وحــتى ابــعــد الــنــقــاش عن اشــكــالــيـة
احلـرب واسـبـابـهـا .قـلت : لـنـبـقى عـند
الـسينما  فما ذكرته اعرفه تماما .فقط
اريـــــد ان اعــــرف ســـــر مـــــودتــــنـــــا مع
الـــــشــــاشـــــات بــــالـــــرغم مـن اخــــتالف

اجلغرافيات ?
قــال : بـبـســاطـة  بـرجــيت بـاردو مـثال
المح والــلـقــطـة كــانت تــظـهــر بــذات ا
الـرومـانـسـيـة عـلى شـاشـات سـيـنـمـات
طــنــجـة وفـي الـوقت ذاتـه تـظــهــر عـلى
شـاشات سـينـمات الـبصـرة  والعـيون
كـــلـــهــا آلدم واحـــد يـــنــظـــر ويـــتـــمــنى
مثل ويتحسر . االمكنة تختلف ولكن ا

واحد .
قــلت : ولــكن في الــبــصــرة .قــد يــغـادر
اجلـندي الفيلم بعـد نهايته ليذهب الى

وت فيها? خنادق احلرب و
قـال :نعم انهـا مفارقـات النهـاية .دائما

تكون بأقدار مختلفة.
مع كـالم صــديـــقي اعـــيـــد الى نـــفــسي
ـوسـيـقى  قـنـاعــة ان الـسـيـنـمـا مـثل ا
انـها ذائقة كونية واحدة تسكن رؤوس
واحـالم كل ســـكــان الـــعـــالم  وهي من
تـمزج بعاطفتها موجة نهر شط العرب
والفضل يعود الى ـوجة بحر طنجة 
مـا تـفــعـله شـفـاه بـرجـيت بـاردو اثـنـاء

التقبيل. 
اء وعاطفة القبالت  تسكنني عاطفة ا
فــأتـخـيل مــيـاه بـحـيــرة االسـمـاك حـ

يـحمر موجها من دم ضحايا حروبها 
فـيـسكـنـني احلـزن  فأتـمـنى ان تبـتـعد
مثالت من دون الـذكرى لتيـقى وجوه ا
مــــوج الـــعــــائم بــــحــــزن وضـــحــــايـــاه
يـصبـغهـا االحمـر  بل اريد لـألحمر ان

يصبغ الشفاه فقط .
ا اشـعره االن ويقول يـشعر صـديقي 

:
ان اهل طـنجة بحـريون  ويشعرون ان
ـــاء في ارواحـــهم تـــأتي من عـــذوبـــة ا
الـبحر بالرغم من انه مـاحلا  فتغذيهم
يـنـابـيع اجلـبال احملـيـطـة بطـنـجـة بدال

اء . عنه عندما حتتاج اجسادهم ا
ارد عـليه : ومثلهم البـصريون .ولكنهم
اء يـعانـون من مشـقة احلـصول عـلى ا

ألن شط العرب مائه ماحلا .
ـــــلـح ســــبـــــبه ــ ال تـــــقل لـي ان هــــذا ا

السياسة ?
ــ نعم يا صديقي بسببها .

ــ لــو كــان نـفط الــبــصـرة فـي طـنــجـة 
جلـعـلـنـا بـاريس مـعـوقـة وتـمشـي على

عكازين .
اضـــحـك وانـــا اصـــدق كـالم صـــديـــقي
واشــكـر زوجــته عــلى طـبــخـهــا الـرائع
ـطبـوخ وخـصـوصا الـلحـمـة والرز ا
بـــالــطــاجـــ  وقــد اخــذت مـــنه وعــدا
بـزيارة قـاعات السـينمـا في طنجـة بعد

ان نزور قاعات سينما تطوان .
قـال : قال سندخل اليها كلها ( روكسي
وفـــيــتـــارامـــا وفــوكس والـــريف ) انت
تــسـتـعــيـد مــعـهـا مــا كـان هــنـاك .وانـا

استعيد ما كان هنا.
كــان نــهـارا جــمــيال ونــحن نــدور عـلى
امــكــنـة كــانت في االمس اكــثــر امـكــنـة

دينة نبـضا وغراما  وامام تلك جـسد ا
الــبـنــايـات الــتي لم ادلف الى مــتـعــتـهـا
ولـكـني احس بـذكـريـات شـبـيـهـاتـها في
الـناصـرية والبـصرة فـأتخـيلهـا متـاحفا
لـطـرد غـيـوم الـنسـيـان من ذاكـرتـنـا وقد
حتـول بـعضـها الى كـراجات لـلسـيارات
وبـعـضهـا مخـازن مواد غـذائـية لـلتـجار
واخـرى مهمـلة ومتـروكه كما في الـكثير
من ســيــنـمــات بــلـدان الــعــالم الــثـالث 
ويـفتـرض ان تكون تـلك االمكنـة شواهد

لتواريخ ال تتكرر في حياة البشرية  
عـنـدما يـخـبرني صـديـقي ان الكـثـير من
ســقــوف احالم الــســيــنــمــا انـهــارت مع
نـــهـــايــة احلـــرب الـــبـــاردة وزوال دولــة

ة االنترنيت: السوفييت ومجيء عو
ـسـتـجـدات الـرقـمـيـة عـطـلت من ــ تـلك ا
لهفة الضوء وبراءته وشهيته في عيون
وقـلــلت الـكــثــيـر من حــمـاس ــمـثـالت  ا
خـواطـر الكـتابـة .وعـليـنـا ان نقـاوم هذا
الـغزو في استعـادة الذكريات وتـدوينها

.
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في الــلــيل اعــود الى غــرفــتي في فــنـدق
اطــلس بـشــارع مـوسى بـن نـصــيـر وقـد
كــان وعـد الـغـد من صـديـقي بـو درار ان
نـعـود غـدا الى تـطـوان لـنـشـاهـد فـيـلـمـا
لــصـوفـيــا لـورين عـنــوانه الـيـوم وامس
وغـدا والـذي سـتـعـرضه سيـنـمـا افـنـيدا
الــتي يــعــد مـعــمــارهـا واحــدا من حتف
الـبناء اجلميل ب بنايات دور السينما
في الـبلدان االخرى وقد بناها االسباني
اء خـوسيه بـودار وكان قبل ذلك يـبيع ا

في شوارع تطوان .
سأتذكر غدا الساحرة االيطالية لورين 
سـكونة وقـد اغرت طـفولـتنا بـأفالمهـا ا
بـأحالم روما ويولـيوس قيصـر والبرتو
ذهلة مـورافيا ومدن إيطـاليو كالفـينو ا
والـــوجه الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــري لــلـــفـــاشي
مـوسـلـيـني  وسوف اذهب مـع عيـنـيـها
الى امـس داعبه الـفـقـر واحلـرب بأحالم
ـسـافـرة عنـدمـا كـنـا نـتـخيل احلـقـائب ا
عـينـياها سـماوات حتـلق بها الـطائرات
الــتي سـتــذهب بــنـا بــعـيــدا عن شـوارع

درسة , الوحل ب بيوتنا وا
هـــو الــفــيـــلم ذاته الـــذي حتــديــنـــا فــيه
االوامـر الصارمة بعـدم النزول ومغادرة
اخلــنـــادق بــســبـب عــنف الـــهــجــومــات
االيـرانـيـة علـى قاطـعـنـا  عـندمـا ذهـبـنا
مــتـخـفـ نــحن االربـعـة واخـتــبـئـنـا في
سـيـارة احلـانـوت الذاهـبـة الى الـبـصرة
شـاهدة ذلك الـفيلم لـلتـسوق وحـضرنـا 
في سـينمـا الكرنك وفي اخر ايـامها قبل

دافع . ان تغلقها شظايا ا
كــنـا نــرتــعش مـثل اخلــيط قــبل ان يـلج
بـثقب ابرة ونحن ننـتظر انطفاء االنوار
وبــدايــة اطاللــة صــدر لــورين بــثــوبــهـا
غري وشهية نظرتها الشرقية االسـود ا
فيـما وقـد حـضر بـعضـنا سـالح رغبـته 
كـبتهـا انا لشـهية كـتابة اخـر الليل وانا
ـلجأ مع ضوء الفانوس وصورتها في ا

لجأ. علقة على جدار ا ا
وحـتـمــا عـنـدمـا تـطـفئ افـنـيـدا انـوارهـا
ة سـأستعيد شـهية تلك اللـحظات القد
أيــام الـكـرنك .وعـلى طــول الـطـريق بـ
ـرتـفـعات طـنـجـة وتـطـوان الـذي يـشق ا
اجلـبـلــيـة وقـد مـلـئت سـفـوحـهـا غـابـات
اشـجـار الـسـرو كنت اسـتـمع واسـتـمتع
بـشـروحـات صـديـقي عن جـغـرافـيـة تـلك
االمـكنة  وعن القرى التي يـعتني اهلها
اعز بـاحلمير اضافة الى قطعانهم من ا
والــغـنم النــهم يـحـتــاجـون احلــمـيـر في
ــرتـــفــعـــات  ومن خالل تـــســلق هـــذه ا
احلـمير يـستطـيعون تـشغيل نـواعيرهم

لسقي حقولهم .
وصـلـنـا تـطـوان وقـد فـاجـئـتـنـا حـمـامـة
بــيـضـاء ضــخـمــة مـنــحـوتـة بــجـمــالـيـة
انــثـويــة غــربـيــة وقــد نـحــتــهـا الــفــنـان
اإلســبـاني كـارلــوس مـويال هــو مـصـمم
عـلمـة في أواخر الـثمـانيـنات من هـذه ا
ــاضـي بــعـــد مـــجـــمــوعـــة من الـــقـــرن ا
اإلصالحــات الــتي عــمت مـدخـل مـديــنـة
ـهـدي (طـريق تــطـوان و شـارع مـوالي ا
طــنــجـة ســابــقـا). ولــد كــارلــوس مـويال
ــديــنــة تــطــوان ســنـة  1936و تــلــقى
تــعــلــيــمه فــيــهــا و تــخــرج مـن مــدرسـة

الفنون اجلميلة .
ـدن عـنـدما قـلت لـصـديـقي الـطـنـجـي : ا
تــكـون احلـمـامــة تـعـويـذتــهـا تـبـدوا في
اخـيـلة ابـنـائهـا سـمـاء حلم تـطـفو فـيـها
الـذكريـات بحـرية ومـرح. وألنني أتـفاءل
بــــاحلـــمـــام الن اغــــلب جــــيـــرانــــنـــا في
الــنـاصــريـة يــربـونه فــأنـا سـأتــخـيل ان
جـسـد صـوفـيـا لـورين سـيـكـون حـمـامـة
وعلي ديـنـة  ويـطـيـر عاريـا في سـمـاء ا
ان اصـيـده بـنـظـراتي واجـلـبه مـعي الى

ليلة احللم في فندق اطلس بطنجة.
ضــــحك صــــديـــقـي وقـــال : الــــشــــعـــراء
الــسـومـريــون مـجــانـ وقـد يــفـعــلـوهـا
وخــصــوصــا عــنــدمـا تــســكن احالمــهم

ذكريات احلرب.
ـنــحـوتـة وقــفت اتـأمـل تـلك احلــمـامــة ا
بـذائـقة عـميـقة في تـصـور أن اجنـحتـها
ـــديـــنــة فـي دف لــقـــاء زائـــرهــا تـــضم ا

القادم اليها من جهة طنجة .
اتــذكـر حـمـامــات جـنـود بـطــريـتـنـا وهم
يــفــتــرضـونــهــا زاجال ويــعــلــقــون عـلى
رقابها رسائلهم الى اهاليهم ليخبروهم
انـهم مـا زالـوا على قـيـد احليـاة بـالرغم
ــرتـبك فـي هـذه احلـرب  من اجلــحـيم ا

ــدافـع وبــطــاقـات تــتــحــول من حــرب ا
ـفخخات والكوا الـتموين الى حرب ا
. يـشعر صـديقي بحـسرتي ويهمس لي
: مــثل تــلك االفـالم ال جتــلب احلــزن يـا

صديقي  انها جتلب السعادة فقط .
أمــسح عن اجــفـاني بــقـايــا دمـعـة وارد
عــلـيه : الــسـعـادة قــد جتـلـبــهـا لك ألنك
تــشـاهـد الــفـيــلم في قـاعــة سـيــنـمـا في
وطـنك . أما أنا فـكل قاعة سيـنما خارج
حــدود الــعـراق هي مــكــان لـلــمــنـفى او

حديقة للغربة وردها أسود .
يـضع صديقي يديه على كتفي ويقول :
ال عـليك فتطوان وطـنك  وطنجة وطنك
. ومـراكش ايضا . اسـتعد هـنا براحتك
ذكــريــات من تــريــد اســتــعــادته  فــأبن
بـــطــوطـــة حـــ وصل مـــديــنـــتك وحط
بـــرحــــاله عـــلى ضــــفـــاف شط الـــعـــرب
واسـتمتع بأناشيد الصوفي في مرقد
الــســيــد احــمــد الـرفــاعي وزار خــرائب
بـابل واسواق بـغداد لـم يشـعر بـغربة .
حـتى اني اتصوره قد نطق عبارة وهو
يـغـادر البـصرة الى عـمـان ومكـة قوله :

من يفارق البصرة ستالزمه احلسرة.
اسـتقر عند كالم صديقي  واخبره اني
وفــاء حلــســرة ابن بــطــوطــة  عــلي ان
اعـيد قراءة طـنجة من جـديد واني افكر
بـــالـــكـــتـــابـــة عن االثـــر االنـــدلـــسي في
احــيـــائــهـــا وتــواريــخـــهــا  وثـــمــة مــا
يـحـريـني ح عـرفت ان ابن زيـاد الذي
حــكـمــهـا ومــنـهـا ذهـب الى االنـدلس لم
ـت بل مـات فــقــيـرا يــعش فــيــهـا ولم 
بـــبـــؤس احلــــال عـــنـــد دكـــة من دكـــات

اجلامع االموي في دمشق.
يـبـتسم صـديقي ويـقـول : هو تـأريخـنا
اخلـفي  تعرفه جيـدا يا صديقـي مثلما
تـعـرف اسرار مـا خلف قـمـيص صوفـيا

لورين .
قـلت : ايـام كـنا نـشـاهد هـذا الـفـيلم في
سـينما الكـرنك في البصرة  كنـا نعتقد
ــمــثــلــة االيــطــالــيــة حـ أن قــمــيص ا
تــتـــقــطع ازراه ســيـــحــدث دويــا هــائال
كــالـذي يــحــدث عـنــدمـا تــســقط قـذائف
ــدافع االيــرانــيــة عــلى مـالجـئــنــا في ا

بحيرة االسماك.
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واآلن عــــلى صــــدى ذكــــرى الـــبــــصـــرة
وطـنجة وتـطوان تطويكَ امـكنة وازمان
لونة ؤنثـة وا  وتـبقيك تـلك الوجـوه ا
اسـيـر اشـرعـة السـفـر الـذي فـارقت فيكَ
ظـالل وجــوه رفــاق الــقـــلق واحلــلم من
جـــنــود بـــطــريـــتك وقــد كـــانــوا مـــثــلك
ــتـلـئـ بــشـهـوة الـشــوق الى الـنـهـد

والى الشفاه والى اخلالص.
ذاك مــات  وهـــذا عــاش  ولم يــبق من
حلـظـات نهـايـة الفـيـلم سوى مـوسـيقى
طـريق الـعـودة الى طنـجـة  وقد مـلـئته
خــضــرة اشـجــار الــصــنـوبــر والــسـرو
والـزيتون  فيما كان طريق العودة ب
الـــبـــصــرة والـــنـــاصـــريــة فـي اجــازات

احلرب صحراويا قاحال .
ـــسك صـــديـــقـي الـــطـــنـــجي تـــشـــتت
نـظـراتي ويـقـرأ مراثـي لهـفـة الى بـقـعة
ارض تـركتهـا هناك  وفيـها سرير امي
علقة توفي ا وقـبر ابي وصورة اخي ا
ــــا عـــــلى اجلـــــدار  ويـــــقـــــول لـي : ر
سـتستعـيد ذكريات اخـرى في سينمات

طنجة ?
ــ قـد ال احـتاج  فـطـنجـة بـكل عمـرانـها
وجغرافيتها هي شاشة سينما هائلة .
ــ أذن يـا صـديـقي لن حتـتـاج الى ازرار
قــمـيص صــوفـيــا لــورين وهي تـتــقـطع

أمام عينيك .
قـلت : لن احـتـاج  فمـديـنـة مثل طـنـجة
تــمـنــحك الـهــاجس الـروحي فـي خـيـال
تمتع اخر  يذهب بك الى ان تكون ظال
وتـرحل مـعه  عـائـما لـصـاحب الـنـاقـة 
ـــاء وفي الـــرمل وعــــلى اســـفـــلت فـي ا
ـقـاهي . قـد حتـتـاج الــشـوارع وارائك ا
الى واحـدة تـشـبه لـورين .لـكن احلـاجة
الـكــبـرى هي طـنـجـة عـنــدمـا تـسـجـلـهـا
تعة ال تنتهي بانتهاء تـفاصيل رحلة 

الفيلم السينمائي.
قال : كنت بتطوان ولم تتأثر بها مثلما

تتأثر انت اآلن بطنجة ?
قـلـت : لـقـد نـسي ابن بـطـوطـة ان يـذكـر
في حــاشـيـة كـتـابه (تُــحـفـة الـنُّـظـار في
غــــــــرائـب األمــــــــصــــــــار وعــــــــجــــــــائب

األســــــــــــفار ) : 
أن من يـغادر طنجة لـيرى العالم  عليه
ان يـــدرك ان حـــنــــ الـــعـــودة الـــيـــهـــا
سـيـتـفـوق عـلى سـحـر كل اجلـغـرافـيات

التي سيراها.
قال :لنطلق عليك لقلب (عاشق طنجة).
ا  فعـشق مدينة يـتغلب على قـلت : ر
ـقدورك أي عـشق  ذلك عـنـدمـا يكـون 
ـــديــنـــة الى امــرأة او ان حتـــول تــلك ا
حانة او خشبة مسرح او فناج قهوة

او ثمالة حتت عريشة عنب.
قــال : دعـــهــا مــعـك ايــضــا واســـتــمــتع

برفقتها .
قلت : وهذا ما سأفعله يا صديقي.

واآلن امـد اجفـاني عبـر امتـداد الطريق
الـواصل بـ تـطـوان وطـنجـة فـتـقـترب
ـدينة ومـعها يقـترب البـحر  واتخيل ا
خطوات ناقة تمشي على رمال الشاطئ
وقــد تـزود صـاحـبــهـا بـالـتــمـر واخلـبـز
ـا والزيـتون .وحـ أسألـها الى أين وا

يقودكِ صاحبكِ ?
ترد :الى ارض أور والبصرة.

في شـهـر محـرم احلـرام عمـوماُ و الـعـشرين من شـهـر صفـر خصـوصـاً يتـوافد
سـنـويـاً أكـثر من 20 ملـيـون زائـر تـقـريـبـاً عـراقي وعـربي وأجـنـبي  يـقـدر عـدد
األجـانب فيهم 3-5 مالي زائر من  60 بـلدا لزيارة ضريح األمـام الشهيد في
قدسة  األغلـبية منهم قادمون من إيران اجملاورة للعراق والتي تربطها كربالء ا
بالعـراق ثالثة منافذ حدودية جنوبية هي ( الشالمجة في البصرة ومنفذ الشيب
نـافذ في في ميـسان ومـنفـذ زربـاطيـة في محـافـظة واسط ) وقـد تعـرضت تـلك ا
نـافذ السـنوات الـسابـقة إلى دخـول عشـوائي للـزوار اإليرانـي مـختـرق تـلك ا
ــوجـات بـشــريـة هــائـلــة تـقــدر بـعــشـرات األلــوف دون احلـصــول عـلى الــفـيـزا
(التـأشيـرة ) بسـبب سـوء التـخطـيط من قـبل اجلانب الـعـراقي وإهمـال احلكـومة
وتقـصيرها الواضح في هذا اجملال وتعـاملهم العاطفي مع احلدث دون الرجوع
إلى اجلـانب األمني واالقـتصـادي للـموضوع  وهـذه واحدة من منـزلقـات العمل
ا تـسبب بتـحشيـد أكثر من 30 ألف عـسكري حلـماية ـبرمج  احلكـومي غير ا
ـقـدسة ـديـنة كـربالء ا الـزوار  كـمـا أن معـظم الـطـرق اجلنـوبـيـة التي تـربـطـها 
ـقـتـل وجـرح الـعــشـرات من الـزوار  ولـكــثـرتـهم بـجــانب واحـد ضــيق تـسـبـب 
الفائـضة عن اإلمكانـيات تقوم احلـكومة بنـقلهم بواسـطة سيارات حـمل مكشوفة
أو بـواسـطـة سـيـارات الـنقـل الـبري  دون الـنـظـر إلى جـانب الـسالمـة واجلـانب

وضوع . احلضاري في ا
ـتمـثـلة وخالل هـذا الـعام وبـعـد تفـشي وبـاء كـورونا مـنـعت احلـكومـة الـعراقـيـة ا
بالـسيد رئـيس الوزراء مصـطفى ألكـاظمي دخول إعـداد هائلـة من الزوار العرب
ا فيهم اإليرانيون إلى العراق وسمحت بدخول 1500زائر فقط من واألجانـب 

كل بلد جواً.
أتـمـنى أن تـكون هـذه اخلـطـوة برنـامج عـمل لـدخول الـزائـرين بـواسطـة اخلـطوط
ـنافـذ احلـدودية الـبريـة الـتي تشـهد زحـاماً اجلويـة بدالً من الـدخـول عن طريق ا
ـليونية ـنافذ من تسـجيل تلك األعداد ا سؤولي ا ا ال تـسمح  غـير مسبوقاً  ر

. التي تنشد األكل والشرب والنقل والسكن اجملاني من العراقي
رحلة ية الـسبت أن العـراق دخل ما تسـمى  فقـد ذكرت منظـمة الصـحة العـا
رحـلة الـثالـثة مـحذرة من انـتشار "التـفشي اجملـتمعي" لـفيـروس كورونـا وهي ا

الوباء في عموم البالد.
صاب بالفيروس خالل ية من "تزايد مـحتمل ألعداد ا نظمة العا ـثل ا وحذر 
ــقـبــلـة; جــراء اسـتــمـرار الــتـجــمـعــات وعـدم أتــبـاع إجــراءات الـوقــايـة الـفــتـرة ا
وااللتــــزام بـالتـعلـيمـات الصـحيـة السيـما إن الـزيارة األربـعيـنية ودخـول فصل
ـصـاب الـشـتـاء قـد يـؤديـان إلى زيـادة كـبـيـرة في عـدد ا

وبالـتالي سيكـون هناك طـلب على األسرّة الستـيعاب تلك
األعداد وقـد يشـكل ذلك مشكـلة حـقيقـية إذا تـضاعفت
ــســجـلــة خـالل هـذه أعــداد اإلصــابــات عــلى األعــداد ا

ـدة. ا

ÊU∫ نهر العشار في البصرة ايام زمان “

وهم بــ كل ثالثــة نــهـارات يــســرقـون
توسال من العرفاء ليأذنوا لهم بالنزول
الى الـــبــصــرة ويــســـتــمــتـــعــون بــلــذة
ـشاهدة لـنهدي صـوفيا لـورين اللذين ا
ـــغــري بـــســبـب حــجـــمــهـــا الـــكــروي ا
يــحـاوالن ان يـشـقــا فـسـتــانـهـا االسـود
ـشتـهية لـينـفجرا امـام عيـون اجلنود ا
قـنابل من الـعسـل سيـتذوقـونهـا ال حقا
الجئ في احلــمــامــات الــشــعـبــيــة او ا
لــتـكـون تـمــيـمـتــهم الـتي حتــفـظـهم من

شظاياها احلرب ومصائبها.
نتصبة على قاعدة مع حـمامة تطوان ا
حــجــريــة وهي تــفــتح اجــنــحــتــهــا في
اسـتعداد دائم للطيران حتركت خواطر
الــــشـــوق الى هــــنـــاك  وال ادري كـــيف
شــعــرت ان هـذه احلــمــامــة الـضــخــمـة
رفــرفت بـأجــنـحــتـهــا بـســعـادة عــنـدمـا
شــعـرت بــقـدومي وكــأنـهــا تـفـتــرضـني
ســـنـــدبـــادا آتِ من جـــهـــة الـــبـــصـــرة 
وصــــارت تـــــردد بــــفـــــرح غــــريـب تــــلك
درسية االزلـية التي تقول : االنـشودة ا
بالد الـعرب اوطاني ..من الشام لبغدان
ـن ..ومـن مــــــصـــــر ..ومـن جنــــــد الى 

فتطوان.
أتـخيل أن احلمامـة تسألني : هل اتيت

من جهة بغدان ?
ـدن في العراق لكن ارد : نـعم تختلف ا

جهتها واحدة هي بغداد .
قـالت :وهل حتمل معك حكاية لشهرزاد

?
قـلت : العراقيـون عندما يـعبرون حدود
بـلــدهم ال يـرتـدون مـعـطــفـا لـذكـريـاتـهم

سوى حكايات شهرزاد . 
قـالت : لـو كان الـوقت ليال لـدعوتك الى
ســـهــرة نــشـــرب فــيه شـــاي الــنـــعــنــاع
ونـستمع الى احلكايـات  ولكن صوفيا

لورين تنتظرك.
ودعت احلــمـامـة وذهـبـنـا صـوب سـوق
ــســاء لــنــذهب ــديــنــة فـي انــتــظــار ا ا
واســتــعــيــد مــتــعــة مــشــاهـدة الــفــيــلم

االيطالي للمرة العشرة.
حتـدث عـلي بـودرار عن السـيـنـمات في
تـطوان ويـكاد ان يكـون عددها مـساويا
لـسـينـمـات الـبصـرة  سـينـمـا فكـتـوريا
ــهــنــدس األشــبــاني الــتي صــمــمــهــا ا
الـشهير كـارلوس اميلو وكـان صاحبها
رجال يـهوديا ويـدعى اسحـاق العطار 
ـنـصـور وسيـنـمـا ميـسـيون وسـيـنـما ا
كـــاطــولـــيــكـــا وكــانـت تــعـــرض افالمــا
لألطــفـال الـذين اعـمــارهم اقل من سـتـة
عـشر عام  وسيـنما مونيـمنطال والتي
ـطرب الـسـعودي قـدم عـلى مـسرحـهـا ا
مــحــمــد عــبـــده واحــدة من حــفالته في

غرب . ا
كــانت لــيــلـة تــفــيض رومــانـســيــة وقـد
حـجـزنــا مـقـصـورة فـاخـرة في سـيـنـمـا
افـيـندا تـخيـلت ان احـد ملـوك اسـبانـيا
او لـوردات فـرنـسـا او قيـاصـرة روسـيا
كـان قـد جلس فـيهـا قبل ذلك  وال ادري
كـيف تخيلت اني اشم رائحة تبغ فاخر
من غـليونات جنرالت اسـبان كانوا هنا
ايـام االحــتالل وجـلـسـوا يــسـتـمـتـعـون
تـحركـة وهم يضـحكـون على بـاألفالم ا
حـركات شارلي شابـلن  وح انطفئت
انــوار الـقــاعـة بــقي مـصــبـاحــا احـمـرا
واحـدا يشبه مصابيح غرف النوم ومن
خالل لـــذة شــعــاعه اســتـــعــدت مــتــعــة
ـشـاهدة االولى مع اول كـتابـة لتـايتل ا
الـفـيـلم ظـهـرت لـنـا  فـعـدت الـى طواف
تـــلك االيــــام وهي تـــســـكن شـــفـــاهـــنـــا
وتـتـحـول االن الى خـواطـر وافـخــاذنـا 
ـدن الـتي اتى مـنـها سـفـر روحـيـة في ا
ــا اسـتـراح ابن بــطـوطــة ذات يـوم ور
كان الـذي بنيت فيه بـناقته قـرب ذات ا
الحـقــا سـيـنـمـا الــكـرنك  وقـد وصـفـهـا
وصفا ساحرا في رحلته كقوله عنها :
((وكــانت الـبــصـرة مـن اتـســاع اخلـطـة
وانــفــسـاح الــســاحـة بــحــيث كــان هـذا
ـسجد في وسطها. وبينه اآلن وبينها ا
مـيالن وكـذلك بـينه وبـ الـسور األول
احملــيط بـهــا نـحــو ذلك فـهــو مـتـوسط

بينهما.
ومـديـنة الـبصـرة إحدى أمـهات الـعراق
الـشـهــيـرة الـذكـر في اآلفـاق الـفـسـيـحـة
ونـقة األفـناء ذات الـبسـات األرجـاء ا
الـكثيرة والفواكه األثيـرة توفر قسمها
ـــا كـــانت مـن الـــنـــضـــارة واخلـــصـب 
مــجـــمع الــبــحـــرين: األجــاج والــعــذب
ولــيس في الــدنــيـا أكــثــر نـخالً مــنــهـا
فـيباع التـمر في سوقها بـحساب أربعة
عــشـر رطالً عـراقــيـة بــدرهم ودرهـمـهم

ثلث النقرة.))
مثلة االيـطالية  فيغلق يـتحرك رمش ا
ابن بـطوطة اجفانه ويذهب بعيدا عني
الـى مـــدن اخــــرى  وحــــتى اطــــيب من
خـــاطـــره  اخــــبـــره ان طـــنـــجـــة الـــتي
يـعشقها قرأت هـاجس اجلمال فيها من
خالل كـتـاب  واخـبره انه زارنـا رحـالة
ونــحن نـزوره ردا جلـمــيل انه كـتب عن
بـطائح مـدينـتي أور وكتب عن الـبصرة
ـا كـان في خـياله أن هـذه اجلـنائن ور
الـتي وصف نـخـيلـهـا بـاحلسن والـثـمر
وسـيقى ـا تكـون ذات يوم مـسرحـا  ر

دافع. ا
يـتركني ابن بـطوطة معـتليـاً ناقته وأنا
اعـــتــلي شـــهــيـــة ايــامي مـــتى تـــظــهــر
االيـــطــالـــيــة الـــســاحـــرة عــلى شـــاشــة
الــســيــنــمــا فـيــشـع في اجــفـانـي ضـوء
احلــنـ الى بـالد تـركـتــهـا هــنـاك وهي
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نفلت  بيد عناصر خارجة عن القانون  بعد انتشار السالح ا
وبـات يهـدد امن وسيـادة وسالمة وحـدة البالد والـعبـاد يجب عـلى الدولة ان
تـعـمل بـشـكـل جـدي وفـوري عـلى نـزع الـسالح مـنــهم وحل كـافـة الـفـصـائل
ـسلحة اخلـارجة عن سيـطرة الدولة وتـتخذ مـعهم اجراءات قاسـية وحازمة ا

ادة اربعة ارهاب  حيث تصل العقوبة وفق ا
حـيث الـفصـائل الـتي قـامت بـالوقـوف مع الـعـراق وشعـبه االبي بـحـربه ضد

االرهاب  حتضى بحب واحترام كافة ابناء العراق 
ولكن الفصائل اخلارجة عن سيطرة الدولة هذه تمثل  ارهاب من نوع اخر 
يـجب عليـها ان تـطيع اوامـر احلكـومة الـعراقيـة وتقـوم بتـسلـيم السالح فورا
ا تسير بالبالد كن اخمادها بسـهولة ور قـبل فوات االوان واندالع نار ال 
الى حـرب اهـلـيـة اشد واقـسى مـن احلرب االهـلـيـة الـتي حـدثت بـلـبـنـان قبل

اكثر من عقد من الزمن. 
عـلى العـقالء واحلـكمـاء بـالبالد ان تـتـدخل بشـكل فـوري وجدي وان تـتـخلى
عن دور احلـكواتي وتفتح احلوار معهم وبالتـحديد  على الذين  لديهم  تأثير

عليهم 
كون احلوار معهم افضل بكثير من لغة التهديد والوعيد 

واطـنة ولـيس العيش والـعراقيـ جمـيعا يـطمحـون الى العـيش وسط  دولة ا
افيات وسط دويالت حتكمها البلطجية وا

ــقـراطــيـة ولالسف من كــان يـظن ان الــعـراق ســوف يــصـبح واحــة من الـد
فسدين واخلارج عن القانون  اصبح العراق واحة للفاسدين وا

حـيث بـدأ بـالـعـراق نــشـاهـد به افالم االكـشن الـتـي تـعـرض بـدور الـسـيـنـمـا
بــهـــولــيـــود بــشــكـل اكــثـــر اضــاحــة  بـــعــد ان  وضع بـــالــعـــراق مــنــذ االف
الـســـــــــــنـوات اول مـسلـة قـانونـيـة وهي مـسلـة حـمورابي ونـهـايته الـقـانون

تكون هكذا  
الىً هـذه الـلحـظـة ال نـصدق مـاذا يـحصـل  اين اجملتـمع الـدولي واين الـدولة
واطن واكثر ما نخشاه تحدة عن مثل هكذا افعال تهدد حياة ا واين اال ا
ثـانية اندالع حـرب اهليـة واذا اندلعت ال سمح الـله سوف تنـهي ما تبقى من

بسمة على وجوه العراق والعراقي  
وان اسـتـمر احلـال عـلى مـاهـو عـلـيه االن لن تـكـون هـناك انـتـخـابـات مـبـكرة
نـزيــهـة الــتي حتـدث بـه رئـيس الــوزراء الـعــراقي  ســوف تـســيـطــر عـنــاصـر
ـراكــز االنـتـخـابـيـة وسـوف تـتالعب بـالـنـتـائج الالدولـة عـلى كـافـة مـفـاصل ا
وسوف يشهد البالد عزوفا اكثر من االنتخابات االخيرة 
وال نـعلـم ماذا تـخبـئ اليـنا االيـام نـتمـنى ان نـخرج من
هـذا الكابوس االسود بصورة سلـمية بعيدة كل البعد
ـعـهـود والى احلـروب وان يـعــود الـعـراق الى عـهــده ا

نطقة ودول العالم مكانته السابقة ب ا

ديالى
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ـاضي حتددت بـنيـة االقتـصاد الـعراقي وتـبلـورت بتـزايد مـنذ ثـمـانيـنات الـقرن ا
ـستـدام لقـطاع اخلـدمات غـير اعتـماده عـلى قطـاع النـفط اخلام والـتوسع غـير ا
ـنـتـجـة كـالـزراعة والـصـنـاعـة عـلى نـحـو مـتواصل نـتـجـة واهـمـال الـقـطاعـات ا ا
ولالسف نرى الـيوم ان هذه السـياسة اصـبحت هي السانـد على تخـطيط الدولة
بل راحت اغلب اغلب مؤسساته اخلدمية تعاني من االهمال وقلة االهتمام به

ما يثـير الدهشة اليوم ما نشاهده في االسواق الـعراقية من انتشار كبير للسلع
واد ـستـوردة منـها مـواد غذائـية جافـة وغيـر جافـة ومن ابرز تـلك ا والبـضائع ا
ـستـوردة من خارج القـطر والـتي تستـخدم طـريقة نـاجحة الغذائـية هي الـتمور ا
في عـمـليـة تعـلـيب التـمور وارسـالـها مـرة اخرى الى بـلـدنا  اذ تـعمل هـذه الدول
على كـبس التـمور الـعراقـية بـعد شرائـها فـي وقت سابق وبـطرق حـديثـة ومتـقنة
وتـصـديرهـا الى الـعراق وهـذا يـنـعكس سـلـبا عـلى االقـتـصاد الـذي يـعتـمـد على
نـتجات الزراعـية. ويحتـوي العراق عـلى العديد من النـفط كمورد اساس وتـليه ا
مـصانع تـعلـيب كبس الـتمـور في كل احملافـظات الـعراقـية تقـريبـا ولكـنهـا معـطلة
ـاذا ال تعمل احلكومة تمـاما وفاقدة لاليدي العـاملة والسؤال الـذي يطرح نفسة 
ـاذا التقوم العـراقية عـلى تشكـيل او انشاء مـعامل حديـثة اسوة بـتلك الدول ? و
ـا لـها دور في تـخفـيف نـسب البـطـالة في اجملـتمع بتـخصـيص االمـوال الالزمة 
والـنــهـوض بـاالقـتــصـاد الـوطـني في وقـت يـحـتـاج هـذا الــبـلـد مـشــاريع تـنـمـويـة
وازنة  والتي ادت الى توقف حركة االعمار ان من للـنهوض بالعجز الكبير في ا
االسبـاب والعوامل التي ادت الى استيراد التمور هو توقف معامل كبس التمور
زارع وجتريف البسات وحتويلها الى اراض سكنية العـراقية وكذلك هجرة ا
ـا ادى الى انـخـفـاض انــتـاج االصـنـاف اجلـيـدة من الـتــمـور لـذلك عـمـلت تـلك
الدول عـلى استغالل هذه الـعوامل وعمـدت الى تصدير الـتمور وبأصـناف جيدة
هـمة. على لـفات ا عـنية عن هـذه ا ا ساعـد ذلك غفـلة اجلهـات ا الى العـراق و
توقفة عن العمل ـعنية العمل على منح اصحاب معـامل كبس التمور ا اجلهات ا
قروضـا ماليـة لتشـغيلـها ولسـد احلاجة احملـلية فـضال عن استصالح االراضي
ـنــهـكـة والــعـمل عـلى مــنع جتـريف بـســاتـ الـنـخــيل واعـداد بـرامج الــزراعـيـة ا
تلـفزيونيـة توعوية بـالتنسـيق مع مكاتب العالقـات العامة في
ـعامل اليضـاح خطوات كـبس التمـور التي تـميزها تلك ا
ـســتــورد واتــخـاذ اجــراءات رادعه من قــبل االمن عـن ا
ستـوردة لهذه التمور والتي االقتـصادي بحق اجلهات ا

حتاول ضرب االقتصاد الوطني.


