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يا عراؽ متى تنصؼ أبنؾ المسكيف؟!.
سالـ إبراىيـ*
في الطريؽ إلى مالمو لحضور المؤتمر الرابع لمطائفة المندائية في الخارج تمبية لدعوة
وجيت لي .كنت أتأمؿ مف نافذة القطار الذي خرج لتوه مف نفؽ ُح ِف َر تحت البحر قبؿ أكثر
مف خمس سنيف ليسير عمى جسر معمؽ يشيؽ بعيدا عف أمواج البحر المتالطمة الزرقاء
تحت شمس ذلؾ اليوـ المشرؽ .كنت أتأمؿ حالنا ،حاؿ العراقييف جميعاً .فياأنذا ذاىب
لحضور مؤتمر تضامنا مع بشر يشاركوني بقعة وطني منذ أكثر مف  0222عاـ ميددوف
اآلف بالقتؿ أو التشرد في المنافي.
أتأمؿ المعنى والقصة والمناسبة
فبالدي ػ بالد الرافديف ػ بقعة مف الدـ في تاريخ البشرية .أقوؿ ذلؾ يقينا فمو جمع دـ
الضحايا ممف سقط عمى تراب ما بيف النيريف عمى مد التاريخ ..أال يغطي ذلؾ الموف الحار
تراب العراؽ.؟!.
رغـ كؿ ىذا العنؼ والغزوات والسحؽ صمد أبناء طائفة الصابئة المندائييف في أمكنتيـ
األولى حيث مجرى األنيار والماء المقدس الذيف يعمدوف بو أىـ طقس بشري يديـ الخمؽ ػ

الزواج ػ صمدوا باقيف في مدف الجنوب العراقي محتفظيف بتقاليدىـ وطقوسيـ ونمط حياتيـ
االجتماعية ..عابريف الحروب القديمة قبؿ مولد المسيح بكؿ وحشيتيا ،و االحتالالت مف
اإلسكندر المقدوني ..ىوالكو ..جنكيز خاف.. ..الصراع المرير بيف الدولة الفارسية والتركية
العثمانية في العصر الوسيط ..وحتى أوائؿ القرف الماضي لما َّ
أحتؿ اإلنكميز العراؽ .بقى
الصابئة ممتصقيف بالمدف الحضرية أصحاب حرؼ وابداع متميز عف الجموع القادمة مف
مسالموف لدييـ عالقة حميمة
شر
الصحراء ،وعف سكاف األرياؼ الممتينيف الزراعة .ب ٌ
َ
بالخمؽ واإلبداع يصوغوف الذىب والفضة والنحاس ويعاشروف كؿ األقواـ والممؿ والنحؿ.
أتأمؿ والقطار يمخر عباب الضوء والريح فوؽ السكة العالية ،مصيبة قومي التي ليس ليا
مثيؿ في الحياة المعاصرة .ليس ليا عالقة بما توصمت إليو البشرية مف عمـ ومعرفة
ومنطؽ ،فالجسر الذي أجمس مسترخيا فوقو عمى كرسي بعربة قطار لـ يكف موجودا لما
وصمت الدانمارؾ سنة .2660
ىنا الشعوب تبني وتتأمؿ وتصعد وىناؾ في بقعتي الحميمة نخرب ونقتؿ ونيبط حتى وصؿ
األمر إلى ىذا القاع المخيؼ .أقدـ مجموعة بشرية تمثؿ جذر سكاف العراؽ ميددة أما بالقتؿ
أو التشرد وبالتالي الزواؿ.
مف المسبب؟!.
ىذا السؤاؿ يحمؿ تأويالت عديدة تفضي إلى دىاليز السياسة القذرة التي خبرتيا طواؿ عمري

وأنا أخوض في خضـ رحـ أعرؽ حركة يسارية عراقية.
لست بصدد ىذا النمط مف األسئمة التي تربؾ المثقؼ والحزبي والسياسي لكنيا ال تستطيع
أبداً إرباؾ اإلنساف العراقي البسيط الذي نصادفو كؿ يوـ عمى شاشات الفضائيات يجير
بوضوح عف نظافتو وشدة التصاقو بعراقيتو بغض النظر عف انتمائو الديني أو الطائفي أو
القومي وىو يطمب األماف فقط .المفردة الصغيرة التي صارت حمما بعد االحتالؿ األمريكي
الذي ال يشبو أي احتالؿ في تاريخ البشرية.
األماف مفردة تشطب عمى كؿ القوى السياسية العاممة!.
األماف مفردة أصبحت أكثر مف بدييية لدى ىذه الشعوب التي تبني فوؽ البحار جسو ار تقرب
نثار اليابسة وقموب البشر.
كنت أجمس متأمال موجة عابرة وسط البحر متحس ار حتى عمى سبب عبوري إلى مالمو
لحضور حفؿ تضامني مع أبناء أقدـ وأعرؽ سكاف بيف النيريف.
أخذني الحنؽ! .ثـ خنقتني عبرة.
ماذا دىاؾ يا ابف ترابي؟!.
ماذا ألـ بؾ حتى توغؿ بالجيؿ والقتؿ والضياع وكأنؾ خمقت لتقتؿ ال لتعيش!.
ماذا ألـ بؾ يا عراقي ماذا؟!.
***

لما لجأت إلى كردستاف في أوائؿ الثمانينات ىاربا مف جبية الحرب بقيت نصي ار مع المقاتميف
حتى األنفاؿ .وخالؿ تمؾ السنوات كنا نصطحب الكثير مف العوائؿ اآلشورية ػ الذيف ىـ مف
أعرؽ شعوب بالد ما بيف الرافديف أيضا شأنيـ شأف الصابئة ػ حتى الحدود اإليرانية كي
يياجروا مف ىناؾ إلى أوربا وأمريكا وكندا .كنت أدخؿ معيـ ونحف نقطع تمؾ الشعاب
واألودية والقمـ الوعرة ،في حوار وبقمبي مرارة ،وىـ يقولوف:
ػ نحف أقمية ،ال نريد أف نموت في حرب ليس لنا شأف بيا!.
عندىا كنت أذىب بعيدا وأنا أتأمؿ وجوه الرجاؿ والنساء واألطفاؿ المتعبة متخيال مجدىـ
األوؿ عمى ضفاؼ دجمة وىـ يبنوف حضارتيـ التي ما تزاؿ آثارىا شاخصة عمى أرض نينوى.
بعد أكثر مف  0222عاـ تيجر ىذه الشعوب القديمة أمكنتيا األولى لتتشرد.
كنت أشعر وقتيا بالعراؽ ينزؼ أبنائو ،ىربا وقتال في السجوف والجبيات والشوارع.
ىاأنذا أجمس عمى مقعد في عربة قطار يعبر البحر بعد أكثر مف عشريف عاما عمى ىجرات
اآلشورييف مف بغداد ومدف الشماؿ العراقي متوجيا إلى مؤتمر طائفة عريقة أخرى ميددة
بالشتات والضياع مف بغداد أيضا ومدف الجنوب العراقي كالعمارة والناصرية والبصرة في
ظروؼ تختمؼ عما كانت عميو زمف حروب الدكتاتور.
زمف االحتالؿ األمريكي وأوىاـ ديمقراطيتو التي ىيجت الطوائؼ والممؿ كي تتناحر وتتقاتؿ في
عنؼ عبثي مطمؽ ،وصؿ إلى حد تيديد أكثر الطوائؼ العراقية سالما وصمودا في كؿ التاريخ

العراقي إال وىـ الصابئة المندائييف الذيف بدءوا ييربوف إلى دوؿ الجوار تاركيف بيوتيـ وأمكنة
عباداتيـ ومصالحيـ خشية مف تيديد المميشيات العمياء والقتؿ القادـ مع كؿ طرقة باب أو
نقطة تفتيش ،أو سيارة تنفجر وىي تسير إلى جوارؾ أو قذيفة تسقط فوقؾ وأنت في غرفة
نومؾ الحميمة.
أماـ بوابة محطة قطارات المدينة وقفت طويال أتتبع بعيني الحزينتيف ألواف البشر الداخميف
الخارجيف مف والى أرصفة القطارات المنشغميف بشأنيـ ..تتبعت لوف الجمود والعيوف والممبس
وايقاع الحركة عمي أعثر عما يميزىـ عف أبناء جمدتي لكنني لـ اعثر عمى شيء ،بؿ أف
الشخص الصابئي المكمؼ بنقمي مف بوابة المحطة لـ أتعرؼ عميو رغـ أنني رأيتو مرتيف يمر
مف جواري فموف بشرتو فاتح وعينيو ممونتيف وشعر رأسو يميؿ إلى الشقرة وال يختمؼ عف
السويدي بشيء حتى أنني بادرت وتقدمت مرتبكا نحو سيارتو التي أبطأت ،فنطؽ حالما
انحنيت نحوه قائال:
ػ سالـ مو!.
بميجة عراقية خالصة!.
فمـ يا رب السماء دمنا العراقي ينثر كؿ يوـ عمى األرصفة والطرقات ،في المطاعـ واألسواؽ
والبيوت والجوامع ،وبـ نختمؼ عف خمقؾ وما الذنب الذي اقترفناه والذي ال تكفيو كؿ أنيار
الدـ السائحة المعروضة عمى الشاشات وكأف دمنا ..ماء؟!.

***
في الباحة الواسعة التي تنتيي بقاعة المؤتمر وقؼ أحد رجاؿ بمالبسو البيضاء الطويمة
ولحيتو المنسدلة حتى منتصؼ الصدر ليشير إلى كتبيـ المقدسة الموضوعة عمى منضدة
صغيرة شارحا شرحا موج از مضامينيا السماوية وىما:
 2ػ الكتاب المقدس ػ الكنزاربا ػ
 0ػ كتاب يوحنا المعمداف
ثـ جرى تمثيؿ لطقوس الزواج المندائي وىو مف أقدـ طقوس الزواج المتبقية مف العالـ
القديـ ،فقاـ رجؿ الديف بترديد قسـ الزواج عمى الزوجيف ليكسر شخص أخر جرة فخارية قرب
قدمييا حاؿ االنتياء مف قوؿ العيد بالمحافظة عمى ىذا الرباط المقدس ،ليقوـ رجؿ الديف
بتقريب رأسي الرجؿ والمرأة حتى يتالصقا فيقوـ نفس الشخص بكسر جرة أخرى .وطبعا في
الحالة الحقيقة يجرى الطقس في ماء نير جاري .فصفؽ الحشد لمطقس ودخؿ قاعة
المؤتمر .وىنا ال أريد نقؿ تفاصيؿ المؤتمر فيذا ليس مف شأني ،لكف أود أف أشير باختصار
شديدة إلى الكممات النبيمة التي ألقيت مف قبؿ مكتب السكرتارية ،وكممة المجنة السياسية
العميا لمصابئة ،وكممة رجاؿ الديف ،وكممة الجمعية المضيفة ،وىي كممات رسمية ليجري
بعدىا افتتاح جمسة المؤتمر األولى والتي أدارتيا الدكتورة ػ ليمى الرومي ػ وحوت مداخمة
باإلنكميزية عف مجموعة حقوؽ اإلنساف المندائية ألقاىا د .سالـ جاوي .تمتيا ست مداخالت

سويدية ختمت بيا الجمسة األولى.
في الجمسة الثانية بعد وجبة الغداء جمست عمى كرسي في القاعة وشردت بعيدا حالما صعد
صديقي وحبيبي ػ يحيى غازي األميري ػ ليدير جمسة التضامف بقامتو القصيرة وعينيو
الجاحظتيف وحركتو الحيوية التي لـ يفقدىا منذ كاف يافعا أياـ دراستنا الجامعية في المعيد
الزراعي الفني ببغداد قبؿ أكثر مف ثالثيف عاما لما تعارفنا وعممنا معا في تنظيـ ػ اتحاد
الطمبة العاـ ػ وقتيا كنا نناوئ سمطة البعث التي لـ يقو عودىا بعد ،وكنا نحمـ بتغيير العالـ،
نجتمع في المقاىي وبغرؼ نستأجرىا في البتاويف ونتكمـ كثي ار وكأف الدنيا ممؾ أيدينا نطوعيا
كيؼ نشاء .نوغؿ ونضيع في الكالـ واألحالـ غير عارفيف ما تخبأ لنا الدنيا مف دمار
وضياع ،لكننا كنا نتمسؾ بما نحمـ بذلؾ الجنوف الذي وسـ شبابنا .شردت بعيدا قريبا مف
يحيى المعتمي منصة الجمسة المتحدث بحرقة وىي يدعو ضيوؼ المؤتمر الواحد تمو اآلخر
كي يقولوا ما لدييـ .لمست روحو اليافعة التي لـ تفقدىا السنيف والصعاب واختالؼ األحواؿ
وىجيا ،فرغـ كؿ ىذا الخراب وجدت بحركة جسده وقولو ونمط تفكيره وكأنو لـ يزؿ يجمس
عمى أرض تمؾ الغرفة المقسومة بجدار مف خشب يفصمنا عف عائمة مسيحية فقيرة في بيت
بمنطقة البتاويف يناقش بحرارة كيفية الوصوؿ بالعراؽ إلى مجتمع الفضيمة حيث ال فرؽ بيف
عراقي وأخر ،ال فقير وال غنى ،لـ يزؿ يحمـ لكف ىنا في ىذا المجمس بحدود الطائفة التي
ددت وبالتالي ىدد كيانو كذات بالضياع ،سيمقي في الجمسة التالية مداخمة أكثر حيوية مف
ُى ْ

كؿ ما قيؿ واضعا كمماتو عمى جرح ىذه الطائفة اآلني مف حيث سبؿ الخالص مف خطر
التبدد والضياع ،حتى أف مطمب مما طالبتو ورقتو نفذ فورا ،إذ بادرت القناة الفضائية
السريانية بتخصيص ساعة كؿ أسبوعيف لتغطية أخبار وىموـ الصابئة.
سرحت بعيدا متأمال ىذه الدنيا العجيبة فبعد أكثر مف ثال ثيف عاما عمى فراقنا ،إذ ضيعتو
وضيعني في خضـ عراؽ الدكتاتور والحروب والذبح ،لقط عنواني اإللكتروني وبعث برسالة
مقتضبة ورقـ تمفونو .عرفتو فو ار وىؿ يضيع المحب حبيبو .وفي محطة كوبنياجف وجدتو
ينتظرني بذات الكياف وحيوية الحركة عانقني وبكى .عانقتو وكأف الثالثيف عاما محيت.
وجدتو مثمما فارقتو محتشدا بالعراؽ واليـ .أخبرني بأنو قبؿ سنيف فقط ترؾ العراؽ ،ومنذ
وقت باكر ترؾ الوظيفة بدائرة زراعية عائدا إلى مينة أبيو الصياغة وعاش في سوؽ السراي
بقمب بغداد كؿ أىواؿ الحصار والقمع ،كنت وقتيا أخوض في قاع مختمؼ وسط الثوار
بالجبؿ ،ثـ األنفاؿ ومعسك ار المجوء في تركيا وايراف .ىاىو يجمس عمى المنصة يقدـ ضيوؼ
المؤتمر الخمسة مف غير الطائفة .وكنت أعرؼ أربعة منيـ.
األوؿ د .كاظـ حبيب الذي يقترب مف السبعيف لكنو حيوي الذىف نشط كنا نتابع في زمف
الشباب ما يكتبو في صحؼ اليسار العراقي مف تحميالت اقتصادية تتناوؿ الشأف العراقي
وأفاؽ المستقبؿ الذي تشرد ىو اآلخر مع حممة تصفية اليسار أواخر السبعينيات ،لكنو ظؿ
يكتب ويحمؿ واليوـ يعتبر مف أنشط الشخصيات الوطنية العراقية التي تواصؿ الكتابة

والتضامف مع حقوؽ العراقي واألقميات والطوائؼ مف منطمؽ إنساني يسمو بعيدا عما آلت
إليو سياسة األحزاب الطائفية زمف االحتالؿ األمريكي لتزيد الخراب خربا ،فألقى كممة تضامف.
الثاني ػ زىير كاظـ عبود ػ بقامتو الفارعة ولوف بشرتو المموحة بشمس الجنوب وشعر رأسو
وشاربو الناصع البياض ،فذكرني بمدينتي ػ الديوانية ػ وىو في المركز منيا يعمؿ كقاطع
تذاكر في سينما الجميورية والخياـ ،حافظا العديد مف الطرائؼ عف ػ حمد ػ صاحب السينما
التي يسر لي ببعضيا كمما التقينا في مثؿ ىذه المناسبات ،والعارؼ بأسرار وبواطف
شخصيات المدينة الشعبية حتى أنو كتب كتابا طريفا يروي في قالب قصصي أجواء المدينة
وشخصياتيا الشعبية .ىاىو في المنفى بعدما تخرج وعمؿ قاضيا في العراؽ لسنيف طويمة،
لكنو ظؿ متمسكا بالعراؽ وأىمو عبر نشاطو الصحفي المحموـ وكتبو المختمفة حوؿ األقميات
مف صابئة ويزيديف وشبؾ ،وحوؿ القضاء والعدالة .ىاىو يصعد إلى المنصة ليمقي كممة عف
جمعية عراقية خاصة لنصرة األقميات العراقية الميددة بالتشتت والضياع في زمف الطوائؼ
الكاسرة التي استأسدت تحت ظؿ االحتالؿ.
الثالث القاص ػ يوسؼ أبو الفوز ػ الذي وجدتو في أوؿ قاعدة لألنصار التحقت بيا بيف
سمسمة جباؿ ػ قره داغ ػ في السميمانية في الشير الثامف عاـ  .2650وكنا معا في موقع
قرب قرية بيتوشت اإليرانية نكتب القصص عمى ضوء الفوانيس ونرييا لبعضنا .وكاف عاشقا
مف الطراز األوؿ يتعمؽ بكؿ صبية جميمة ويظؿ يحمـ ويكتب األشعار وترتفع حرارتو مف

ىاجس الحب ورائحة المرأة في تمؾ الجباؿ المقفرة والموحشة .أتذكر تعمقو المجنوف ببنت
أحد الرفاؽ األكراد التي كانت تسكف مع عائمتيا القرية القريبة مف القاعدة والتي ظؿ يالحقيا
بقمب حار ،بعينيو وقدميو وىي تجوب أثناء النيار في القاعدة ويسر لي ولنصيرة استشيدت
الحقا لما تسممت إلى الداخؿ ػ أـ حسيف ػ تباريح عشقو الذي كاف مف طرؼ واحد .في
االستراحة سألتو عف أحوالو فقد تفارقنا منذ عاـ  2662أياـ معسكر المجوء في أقصى
الشماؿ اإليراني ػ أوردكاه زرعاف ػ بعد أف عشنا تجربة الكفاح المسمح في الجبؿ حتى األنفاؿ
فأخبرني بأنو تزوج كردية مف حمبجو وتعيش معو في ػ فمندة ػ وبسبب أصابتيا بقصؼ
كمياوي لـ ترزؽ بأطفاؿ وىي تعالج اآلف ،أردت تغير مسحة الحزف مف الحديث فضحكت
وقمت لو وكاف يجمس بيننا ػ زىير كاظـ عبود ػ
ػ ظمت الكردية بنفسؾ وأخي ار نمت مرادؾ!.
فضججنا بالضحؾ وأنا أروي لزىير قصة حبو األنفة الذكر.
صعد ػ يوسؼ أبو الفوز ػ مستيال قراءتو بمقتطؼ مف كتاب الصابئة المقدس قبؿ أف ينشد
نث ارً مرك ازً عف شييدة صابئية مف األنصار ػ أحالـ ػ سقطت في بشتاشاف مع تفاصيؿ صغيرة
تخاطب الفقيدة بدافئ الكالـ عف العيش المشترؾ وحمـ بتحقيؽ مدينة فاضمة صار مستحيال،
عف تحوؿ أسميا الحقا إلى كممة سر في ليؿ الجبؿ المظمـ المكتظ بالمخاطر واألسرار.
والمقتطؼ مف كتاب يوميات األنصار الذي صدر لو قبؿ سنيف .كنت أنصت وكمماتو أخذتني

إلى تمؾ األياـ الصعبة وأحالمنا التي كانت تخفؼ مف عنائيا..
أي أحالـ مغدورة تكتظ بيا أييا العراقي الشريؼ!.
وكيؼ آلت بؾ األمور ىذا المآؿ؟!.
الرابع ػ عمي القطبي ػ شيخ شيعي معمـ متنور التقيت بو في غرفة الكتاب واألدباء العراقييف
أياـ الشاعر المرحوـ ػ كماؿ السبتي ػ وكاف يشارؾ بفعالية في الحوارات الثقافية وأغمب
الحضور مف المثقفيف العراقييف واألدباء المتنوريف ،فألقى كممة مقتضبة مؤثرة عف عالقة ػ
الشريؼ الرضي ػ جامع كتاب نيج البالغة بعالـ صابئي أديب بميغ ( أبو اسحاؽ الصابي ) (
صاحب الرسائؿ ) والعالقة الروحية العميقة التي ربطتيما معا رغـ اختالؼ المذىب وفي ذلؾ
الزمف البعيد زمف صعود الحضارة اإلسالمية بانفتاحيا عمى الرأي اآلخر وتحاورىا وتجمي
معانييا اإلنسانية الشاممة وبالعكس مف ىذا الزمف حيث كؿ طائفة انغمقت عمى نفسيا ولـ
تعد تسمع الطائفة األخرى كما ىو الحاؿ في عراؽ اليوـ حتى تكاد أو توشؾ الطوائؼ ىذه
عمى تضييع العراؽ بتحويمو إلى بحيرات جارية مف الدـ المسفوح كؿ يوـ في الشوارع
والجوامع واألزقة واألسواؽ.
الخامس كاف ممثؿ البرلماف السرياني في أوربا صعدت امرأة سمراء معجونة بشمس العراؽ
لتمقى كممتيا بالمغة اإلنكميزية.
بيف كممات الضيوؼ كانت تمقى رسائؿ وبرقيات التضامف .كنت أنتظر سماع الرسالة التي

بعثتيا إلى أف أخرسني العجب لما أقتطؼ مف رسالتي المكثفة الشاممة لمعنى التعايش بيف
الطوائؼ واألدياف في البيئة العراقية ،إذ أف المكمؼ بقراءة تمؾ الرسائؿ ( كاف ذو صوت
جميؿ في طريقة إلقائو ) لكف أقتطؼ ما يخص الطائفة الصابئية في الرسالة مما أفقدىا
محتواىا اإلنساني في سياؽ يتجاوب مع ما جيشو االحتالؿ األمريكي مف غرائز الطوائؼ
العمياء ،وبدال مف أف تكوف الرسالة صرخة محبة صارت صرخة مف أجؿ الطائفة المندائية
فقط .وقتيا لـ أستطع االعتراض بؿ أنصت عمى مضض آسفا لسرياف عدوى االنغالؽ الذي
حذرت منو في رسالتي عمى القائميف عمى المؤتمر الذي مف المفترض أف يعرضوا الوجو
اآلخر لمعراقي ال سيما وأنا محسوب عمى طائفة الشيعة كعائمة ونسب .ىذا نص الرسالة:
(األخوة في أتحاد الجمعيات المندائية في الميجر
محبتي واعتزازي
 ..لعبؽ الشعوب القديمة رائحة مسكرة ،ذلؾ ما رواد مخيمتي منذ الطفولة لما كنت أتأمؿ
مكتب "يوسؼ قجماف" الييودي الكائف مقابؿ دكاف والدي النجار في خمسينيات القرف
الماضي .والصائغ الصابئي في السوؽ المسقوؼ صاحب العينيف الواسعتيف والمنشغؿ طواؿ
الوقت في ترتيب حمية ،وكامؿ المسيحي بائع الخمرة ودكانو المالصؽ لدكاف والدي .ومحمود
الكردي صاحب محؿ تصميح األحذية الكائف بمدخؿ نفس الشارع.
كاف ذلؾ في مدينة الديوانية الصغيرة حيث كاف الجميع يعيش بأماف وسالـ رغـ أحتداـ الحياة

السياسية العراقية وقتيا.
 ..لمشعوب القديمة عبؽ متفرد ينثر مف بقايا ناسو طفولة اإلنسانية.
الجميع كاف يعيش بسالـ
ىذا ما حممتو مف طفولتي مف أرث روحي منفتح راغب في معرفة المزيد عف تمؾ األقميات
والطوائؼ والقوميات التي تسكف بقعة وادي الرافديف.
ىذا الشأف ال يخصني وحدي بؿ يخص جيمي وأجياؿ الحقة تفتحت عمى ىذه الروح السمحة
المنفتحة.
كيؼ تجمت ىذه الروح في تجربتي؟
الشيء الجوىري في ذلؾ التجمي أنيا أمحت ىذه الفوارؽ في ذىني وسموكي كما ىو الحاؿ
في ذىف وسموؾ جيمي وجعمتني أتجرد مف أي بعد سوى البعد اإلنساني المحض!.
واليكـ ىذه التجربة!.
في عاـ  2640ػ  2641بدأت الدراسة في المعيد الزراعي الفني في أبو غريب ببغداد.
وىنالؾ نشأت عالقة صداقة قوية ومتينة مع ػ يحيى غازي رمضاف ػ الذي كاف يسكف مدينة
العزيزية .وفي خضـ تمؾ العالقة المشتعمة كنا نقضي وقتنا في الحوارات وشؤوف حياة الطمبة
األخرى.
وعالقات الصداقة العميقة مثؿ عالقة الحب ليس ىنالؾ سببا واضحا ليا!.

أخذني في عطمة أسبوع إلى بيت أىمو في العزيزية .لما وصمنا باب بيتيـ كاف نصؼ موارب
دفعيا ودعاني لمدخوؿ .قطعنا المدخؿ لكنني توقفت مبيو ار أماـ باب غرفة الضيوؼ المضيئة
ووجو شيخ جميؿ بمحيتو الشيباء الطويمة وثوبو الناصع البياض يجمس ممارسا طقسا لـ
أفيمو وكأنو ولي مف أولياء اهلل الصالحيف .سحبني يحيى مف يدي لنواصؿ السير فقمت لو:
ػ مف ىذا الشيخ؟!.
أتذكر إلى ىذه المحظة ضحكتو القصيرة الصاخبة وىو يردد:
ػ ىذا أبوي
فمما أمعنت في االستفياـ عف ىيئتو التي تبدو قدسية عند ذاؾ أخبرني أنو مف الطائفة
الصابئية والزي الذي يرتديو والده ىو زييـ الفمكموري.
لـ تكف قضية الطائفة شاغال أو حاج از في العالقات بيف العراقييف أبدا ..بؿ بالعكس يشير
التاريخ العراقي المعاصر إلى أف الطوائؼ ساىمت برجاليا البارزيف في التأسيس لبنية الدولة
العراقية الحديثة .ال أريد الخوض في ىذه التفاصيؿ التي عادت معروفة وشائعة ..لكنني
وددت اإلشارة إلى العالقات العفوية اإلنسانية التي تربط العراقييف في الشارع قبؿ المد الديني
المسعر لمنزعات الطائفية.
لرجاؿ الطائفة المندائية في كؿ مدف الجنوب العراقي دو ار حيويا في تاريخ المدينة ورجاليا
المتحضريف .إذ أف أبناء ىذه الطائفة أصال مف سكنة المدف المنشأة أصال عمى حافة

األنيار في العراؽ ،إذ ساىـ رجاليا في النضاؿ وقت االحتالؿ والعيد الممكي وتبوئوا مراكز
ميمة في حركة اليسار العراقي الذي قاد النضاؿ الوطني منذ الثالثينات مف القرف الماضي
وحتى .2625
يحضرني اآلف شخصيتاف مف الطائفة المندائية كاف لوجودىما في مدينة الديوانية ثقال
اجتماعيا وثقافيا وحتى سياسيا .والمدينة لحد زيارتي ليا عاـ  0221ال زالت تتذكرىما
األوؿ األستاذ حزاـ عطية الذي كاف مف أبرز عناصر اليسار العراقي الذي كاف يرشح دائما
عف قائمة اليسار ػ المينية ػ في انتخابات نقابة المعمميف.
والثاني األستاذ الميندس لؤي زىروف الذي لدي معو أيضا قصة خاصة تتعمؽ بقصة حب
توسط فييا بحماسة لي عاـ .2644
ما يجري اآلف مف تجييش لمشاعر التعصب الطائفي والديني والقومي ما ىو إال بداية
لتأسيس جديد يؤدي إلى طغياف ثقافة الطوائؼ المنغمقة والتعصب والقتؿ والكراىية وىذا
المدخؿ لو تعمؽ فال مخرج قريب منو.
والقضية خطيرة حقا فيما يتعمؽ بالطائفة المندائية ،فيي طائفة صغيرة ومنغمقة ومحدودة
محاولة تشتيتيا في بمداف الميجر سيؤدي رويدا ..رويدا إلى اندثارىا وفي ذلؾ خسارة كبيرة
لمتاريخ البشري واإلنسانية.
أتمنى أف يكوف المؤتمر مدخال إلطالؽ نداءات جديدة لحماية المندائييف في مكانيـ األوؿ

بيف الرافديف .كما أود أف ال تؤدي ىذه الظروؼ الشاذة إلى انكفاء الطائفة مما يؤدي إلى
فقداف دورىا المميز في كؿ مشروع عراقي يدعو إلى وحدة العراؽ وبشره دوف تمييز)
وما أقتطفو ىذا المقطع فقط
( ما يجري اآلف مف تجييش لمشاعر التعصب الطائفي والديني والقومي ما ىو إال بداية
لتأسيس جديد يؤدي إلى طغياف ثقافة الطوائؼ المنغمقة والتعصب والقتؿ والكراىية وىذا
المدخؿ لو تعمؽ فال مخرج قريب منو.
والقضية خطيرة حقا فيما يتعمؽ بالطائفة المندائية ،فيي طائفة صغيرة ومنغمقة ومحدودة
محاولة تشتيتيا في بمداف الميجر سيؤدي رويدا ..رويدا إلى اندثارىا وفي ذلؾ خسارة كبيرة
لمتاريخ البشري واإلنسانية) .
أورد ذلؾ كي ألقي الضوء عمى خطورة الوضع العراقي مف زاوية غير محسوسة حتى ألكثر
الطوائؼ العراقية تنوي ارً إال وىي الطائفة المندائية التي التصقت منذ ثالثينيات القرف الماضي
بحركة اليسار العراقي واجدة فيو حمميا في مدينة فاضمة تكفؿ حقوؽ الجميع ،واليسار
العراقي مف أكمؿ الحركات في التاريخ عمى مستوى الفكر يكفؿ لمجميع حؽ العيش في
مجتمع تتوفر فيو العدالة والمساواة دوف تمييز لعرؽ ولوف ولطائفة ىذا الحمـ اليوتيبي
وجدت الطوائؼ فيو مبغاىا لذا التصقت بيذه الحركة ليس الصابئة فحسب بؿ اليزيدييف
واآلشورييف وغيرىما مف األقميات .ما يميز الطائفة المندائية أنيـ مف بيف كؿ األقميات

يعيشوف في العمؽ العراقي في بغداد ومدف الجنوب وليجتيـ ىي ليجة المدف التي
يسكنونيا .ومف منظور تاريخي نجد أنيـ أس العراؽ وجذره فالعراؽ بيـ لغة وجغرافية وتقاليد
وتاريخ أمتزج بكؿ جديد وبقى طقسا خالصا.
ىذا المفيوـ الفكري والتاريخي تضمنتو الرسالة ،لكف قارئ الرسائؿ التضامنية أختار أضيؽ
طع ويوظؼ لتيمة ضيقة تتجاوب مع التجييش الطائفي الذي حذرت منو.
ما بالرسالة لما ُيقتَ ْ
في اليوـ التالي لـ احضر الجمسات التي كانت تخص الطائفة رغـ أف الدعوة لي مفتوحة،
فضمت التسكع مع البيرة وحيدا في فستفاؿ مالمو السنوي ،فضعت ببيجة ىذه الشعوب التي
تعممت كيؼ تبتيج في الحياة أياما تنقض فييا صرامة يوـ العمؿ ومتطمبات الحياة الجدية،
فييرع بشرىا لمتسكع والشرب والمشاىدة والغناء لنسياف جدية الدنيا في كرنفاؿ تحييو كؿ
مدف أوربا في زمنيا اآلمف .قمت مع نفسي ألضيع وسط ىذه الجموع وحيدا وأستمتع
ممت فمجأت إلى مقبرة
بمحظتي .فعمتيا ..في كؿ بار عابر احتسيت كأسا مف الجعة حتى ثُ ُ
غناء كالجنة وعمى مصطبة أخذت قيمولة عراقية ،واصمت بعدىا التسكع وسط الفرح الغامر
الوجوه والشارع واألشياء إلى حيف موعد حفمة المساء عند الثامنة ،فتوجيت إلى قاعة
الحفمة .أوؿ ما واجيني يحيى بسيؿ مف األسئمة:
ػ ويف كنت؟! ..قمقنا عميؾ!
كنت أحممؽ في عينيو صامتا ،فيو خير مف يعرفني كأكثر البشر قدرة عمى قتؿ الوقت

بالتسكع دوف ىدؼ وبال ضجر منذ كنا طمبة في المعيد الزراعي في أبو غريب أوائؿ
السبعينيات.
القاعة واسعة تستوعب أكثر مف ٍ
ألؼ احتشدت .وكاف مكاني كضيؼ أقرب إلى فسحة الفرقة
الموسيقية ،لكف يحيى سحبني عنوة إلى مائدتيـ لصؽ الحائط المقابؿ ،ففصمنا عف فسحة
الغناء حشد مف الكراسي .ابتدأ الغناء فيبت الصبايا والصبياف إلى الرقص عمى إيقاع أشد
األغاني الجنوبية بعفوية وكأنيا تنطمؽ مف الغريزة والدـ ،سألت يحيى فأخبرني بأف أغمبيف
ولدف أو ترعرعف ىنا في السويد وبمداف النفي ،فعمقت:
ػ يرقصف رقص عراقي خالص وكأنيف ولدف بالعراؽ!.
ىؿ كاف محرجا مف كالمي وأنا ألعنو عمى ىذا المكاف البعيد الذي ال يسمح لي إال برؤية
جسد الراقص العموي ،أما حركة القدميف والورؾ فمحجوب بالجالسيف حوؿ الموائد الفاصمة
بيف جمستنا والساحة:
ػ المعنة عميؾ!.
أكرر لعناتي ويحيى يكركر .ىو ال يدري مدى شوقي لرؤية صبايا عراقييف وعراقيات يرقصوف
عمى إيقاع أغاني الجنوب.
أمتد الحفؿ إلى بعد منتصؼ الميؿ بقميؿ.
ػ أي عطش لمفرح والرقص والغناء تحرزه يا عراقي!.

رددت متابعا تمؾ القدرة عمى الرقص لساعات دوف توقؼ.
ىؤالء إذف الصابئة أكثر الطوائؼ التصاقا بالرقص وايقاع الغناء العراقي الحزيف!.
ىؤالء إذف الميددوف بالتشرد والضياع في المنافي!.
سيقضى إذف عمى بيجة أخرى مف مباىج العراؽ!.
فيما كنت أتابع الرقص والبيجة والممبس واألنوثة والرجولة في نس ٍ
ؽ قريب إلى مفيوـ يحترـ
الحرية الشخصية لإلنساف .فالصبايا ليف الحرية في شكؿ الممبس والتصرؼ ،يضاؼ إلى
عيشيف في مجتمع مف أرقى المجتمعات في احتراـ الحرية الفردية ..كؿ ىذا يتناقض مع
تعاليـ الطائفة في الزواج داخميا فقط .ويحرـ تحريما تاما الزواج مف خارجيا:
سألت يحيى:
ػ ىؿ يتوجب عمى كؿ ىذه الصبايا الزواج مف داخؿ الطائفة؟!.
ػ نعـ!.
ػ واذا واحدة منيف أحبت شخصا!.
صمت طويال وقاؿ:
ػ ىذا محرـ!.
سألتو:
ػ ألـ يؤدي ىذا النمط مف الزيجات إلى ظيور معاقيف؟!.

ػ نعـ ظير ذلؾ!.
قمبت األمر بذىني طويال ،فالطائفة ميددة بسبب ىذه الظروؼ بالتشتت والزواؿ التدريجي،
وقوانينيا الداخمية تساعد في ىذه الحالة في تسريع ىذا التالشي التدريجي .فقمت ليحيى:
ػ لو كنت مف الطائفة لدرست تمؾ القوانيف في محاولة لتجديدىا ،مثال قضية الزواج التي
أشرت ليا بورقتؾ ،أجد مف الضروري كي تضخ الطائفة بدماء جديدة وذلؾ بالزواج مف
خارجيا عمى أف يعود نسب األطفاؿ إلى الطائفة بالنسبة لمنساء خصوصا!.
لـ يجب ،يبدو أف الفكرة محرجة.
في طريؽ عودتي عمى نفس الجسر الرابط بيف كوبنياجف ومالمو كنت أجمس وحيدا في
عربة قطار جوار النافذة أتأمؿ البحر في األسفؿ البعيد ىائجا متالطـ األمواج وكأنو الع ارؽ
في حومة حربو المستمرة منذ منتصؼ القرف الفائت متذك ار صديقي الشاعر العامي ػ جمعة
الحمفي ػ الذي كتب عف البحر والدـ العراقي عاـ  0222وكأنو يتنبأ بما آلت إليو األمور،
وىي لساف حالي اآلف:

ىذا البحر ...مو بحر
دمي المسفوح
ىذاّ ....
وىذي السفف مو سفف

ىذي مراكب نوح
دـ أىمي ىذا البحر
مف نينوى ..مف أكد
مف أور ..مف آشور
مف أوؿ التاريخ لميوـ
دـ أىمي ميدور!.
ىذا البحر ..مو بحر
ىذا البحر جذاب
ىذي السفينة جذب
وىذي المراكب جذب
ىذا البحر تابوت
دـ أىمي ىذا البحر
دـ اىمي ياقوت
مف أور مف آشور
مف نينوى مف أكد
مف أوؿ التاريخ لميوـ

بس العراقي يموت
0222

فإلى متى يا عراؽ؟!.
متى تنصؼ أبنؾ المسكيف؟!.

* قاص وروائي وناقد

