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� ناقد من العراق.

وبالدنا ووجودنا  حياتنا  دّمر  �شيء  كل  هو  ب�شيط"..  "�شيء 
)حتليل مسرحية "الشيء" للمبدع شاكر خصباك(

كتب املبدع الكبير ش������اكر خصباك مس������رحيته: 
»الش������يء«)1( في عام 1966، وقد ق������ال عنها املبدع 
الراحل عبد املجيد لطفي عام 1972: »إن مسرحية 
»الشيء« عمل وثائقي كبير ال يُلهم به إال رجل حساس 
نبي������ل إلى جانب كونه أديبا وفنانا. ولقد ظننت قبل 
أن أقرأ مسرحية »الشيء« أننا لم نخرج ولو بكسب 
جزئي لألدب م������ن خالل تلك املعارك الوطنية ومن 
هذه الردة املأساة. إنني أقول جادا وغير مجامل إن 
مسرحية »الشيء« إدانة صارخة ليس لليوم وال لغد 

قري������ب، وإمنا إدانة تلقى البراب������رة وحملة األحقاد 
أجياال. فلقد ضمت املسرحية أكثر الوجوه الوطنية 
نبال وبراءة، وأثقف من في البلد من عقول ومواهب 
وبس������الة. وال أعتقد إلى هذه اللحظة أن كاتبا كتب 
ش������يئا من وحي آالم تلك املرحلة السوداء ما يوازي 

دقة وحرارة وجمال مسرحية »الشيء««.
وارتباط������ا بوجهة نظر عبد املجيد لطفي فإن من 
الظواهر الغريبة في األدب العراقي ندرة النصوص 
التي تتناول محنة السجن السياسي، رغم أنه البلد 

ح�سني �سرمك ح�سن�

»صراع الفرد مع السلطة، هو صراع الذاكرة مع النسيان«.
          ميالن كونديرا

»ملّوحني بأسلحتنا احلمراء فوق رؤوسنا، لنصرخ جميعا: سالم، حرية، حترر!«.
شكسبير     

»على الرغم من تقدمينا الطعام إلى الذئب، فإنه ينظر دائما شطر الغابة«.
تورجنيف     
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األكثر إيغ������اال في هذا املوضوع عبر تاريخه املديد، 
بل إن العراق بأكمله كان يوصف في بعض املراحل 
من تاريخ������ه املعاصر بأنه عبارة عن س������جن كبير. 
وإذا عدنا إلى تاريخ كتابة شاكر خصباك ملسرحيته 
هذه )1966( فس������ينتزع هذا املبدع -عن استحقاق 
وجدارة- الريادة في مجال أدب السجون السياسي 
ف������ي األدب العراقي، يليه املبدع فاضل العزاوي في 
روايته »القلعة اخلامسة« )1972(، ثم املبدع يوسف 
الصائ������غ في روايته »املس������افة« )1974(. وعن هذه 
املسرحية أيضاً قالت املستشرقة اإلسبانية روزاريو 
ريك������و، في حدي������ث ملجلة »ألف ب������اء« العراقية عام 
1982: »في رأيي أن مس������رحية »الشيء« تقف على 

صعيد واحد مع كبريات املسرحيات العاملية«. 
وتتكون املسرحية من ثالثة فصول، جتري أحداثها 
كلها ف������ي »الزنزانة رقم1« في املعتقل العس������كري. 
وتتوزع أدوار املس������رحية على ست عشرة شخصية 
أساسية، أربع شخصيات متثل السلطة الدكتاتورية 
القمعية الباطش������ة )الرئيس آم������ر املعتقل، املالزم، 
ونائ������ب الضابط، واجلندي حارس الزنزانة(، واثنتا 
عشرة شخصية اختارها الكاتب بذكاء لتمثل الطيف 
األوسع الذي ميثل قطاعات املجتمع العرقي؛ ففيها 
الصحف������ي والطبيب واملهندس والقاضي وأس������تاذ 
اجلامع������ة والضابط واملوظف واملص������ّور والقصاب 
والطالب اجلامعي والعام������ل. واختيار هذا الطيف 
الواس������ع يبغي إثبات أن الس������لطة القمعية ال توفر 
أح������دا، وأنها عدوة للجمي������ع وال ينجو من قبضتها 
حتى الس������لطة القضائية التي يفترض أنها تضبط 
اجلانب القانوني العالقات������ي في حياة أي مجتمع، 
وال الضابط الذي يش������كل ذراعها املسلحة. كما أن 
زج القصاب في املعتقل، وبس������بب تهمة سياس������ية، 
يعني أن التذمر االجتماعي قد استشرى إلى حدود 
فظيعة بحيث ش������مل حتى أبسط املهن االجتماعية، 
وأن بطش الس������لطة الدكتاتورية عندما يستش������ري 
سيكون مثل الفيل الهائج في الغابة والذي -حسب 

املثل القدمي- لن يؤذي غير العشب الهش.
 في الفصل األول يصف لنا الكاتب حالة الزنزانة 

البائسة: »ضيقة ال تزيد مساحتها على تسعة أمتار 
مربعة، ذات نافذة صغيرة في أعلى اجلدار املواجه 
للباب. الزنزانة عارية من األثاث كليا. حينما ترفع 
الس������تارة يس������ود الزنزانة ظالم قامت، ثم يظهر نور 
تدريجي.. يتس������لل نور الفجر من النافذة الوحيدة 
ويبدد الظالم ش������يئاً فش������يئا.. الزنزان������ة مزدحمة 
باملعتقلني، بعضهم واقف وهو مس������تند إلى اجلدار، 
وبعضهم جال������س القرفصاء، والبعض اآلخر متربع 
على األرض. الصمت احلزين يخيم على الزنزانة، 
والكآبة العميقة والتعب الش������ديد يرتس������مان على 

وجوه اجلميع« )ص 69(. 
وم������ع البزوغ احلي������ي لنور الفج������ر األول حتصل 
-بتخطيط من الكاتب طبعاً- حالة التضاد األولى، 
حي������ث يرتبط هذا الب������زوغ، املرادف ع������ادة لألمل 
والتفاؤل والس������عي نحو حرك������ة حياة جديدة زاخرة 
باحلماس������ة، بدخ������ول ممثل������ي الطغي������ان: الرئيس 
واملالزم ونائب الضابط. يستعرض الضباط الثالثة 
املعتقل������ني بنظرات احتقار. وم������ن هنا يقدم الكاتب 
حملة نفس������ية مهمة تتعلق بسيكيولوجية اجلالدين. 
ففي الوق������ت الذي يبدي فيه الرئيس واملالزم قدرا 
كبيرا من القسوة على املعتقل األول )األستاذ فاخر 
– أس������تاذ اجلامعة(، فإن نائ������ب الضابط، صاحب 
الرتب������ة األدنى، هو األكثر شراس������ة على املعتقلني، 
إنه ال يجيد س������وى الرفس جسديا، وال يعرف غير 
تكرار جملة: »قوادي������ن أوالد القوادة« لغويا! هؤالء 
اجلالدون الصغار هم الذين يكونون األكثر خطورة 
عل������ى الضحية م������ن اجلالدين الكبار؛ فهم األش������د 

الجالدون الصغار هم الذين 
يكونون األكثر خطورة 
على الضحية من الجالدين 
الكبار؛ فهم األشد بطشًا 
واألعظم شراسة ووقاحة
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بطش������ا واألعظم شراس������ة ووقاح������ة. وهاهو نائب 
الضاب������ط، وهو األدنى رتبة ب������ني اجلالدين الثالثة 
كما قلن������ا يقوم بدور الذراع الضارب������ة لهم إذا جاز 
الوصف. وفي العادة تتأس������س للمؤسس������ة العقابية 
السياس������ية لغة خطابه������ا ومصطلحاتها اخلاصة. 
ونائ������ب الضابط هذا ال يترّدد في اس������تخدام هذه 
الشتيمة البذيئة أمام مرؤوسيه، وكأنها لغة التداول 
اليومي. وفي الغالب يعتبر اجلالد )وهذا ما يجمع 
عليه الكثير من الس������جناء السياس������يني الذين كانوا 
يراجعونن������ي في عيادتي النفس������ية وق������د حطمتهم 
جترب������ة االعتق������ال والتعذي������ب( إهان������ة »األم« )أم 
السجني( من الثوابت في زعزعة معنويات السجني 
والتقلي������ل م������ن اعتب������اره الذاتي.  ونائ������ب الضابط 
هذا -وبتخطيط من الكاتب- يكّرر هذه الش������تيمة 
- الالزم������ة حّد االبت������ذال واملرارة. إنه������م يتماهون 
مع اجلالدي������ن األعلى رتب������ة، ولكنه������م ال ميتلكون 
مؤهالته������م، فيعوض������ون ذل������ك بالشراس������ة الفظة 
والشتائم البذيئة. وفي كثير من األحوال -وهذا ما 
أثبتته دراس������ات سيكيولوجية اجلالدين- تكون تلك 
الشراسة -في جانب منها- محاولة لتغطية مشاعر 
دفينة بالنقص. وهذا ما يظهر في سلوك املالزم مع 
املعتقل األول )األستاذ فاخر(؛ فاملالزم يذّكر األستاذ 
 بأن������ه كان طالب������ا عنده في الكلي������ة، متهما إياه بأن 
بقي������ة األس������اتذة كانوا يرس������بونه ف������ي الكلية ألنه 
كان يواج������ه أفكاره������م الهّدام������ة، وأن������ه ) املالزم( 

 

-بخ������الف م������ا كانوا يقولون������ه عن أنه ال يس������تحق 
»رغ������م  مهم������اً،  ش������يئاً  أصب������ح  ق������د  النج������اح- 

 

أنوفكم - يس������ترق نظرة س������ريعة إلى النجمة فوق 
كتف������ه«. وه������ذا امل������الزم ال يقل شراس������ة أيضا عن 
نائ������ب الضابط؛ فهو يس������تخدم قبضتي������ه وقدميه 
لضرب املعتقلني؛ لكنه يس������تخدم ش������تيمة – الزمة 
أق������ل حّدة )قذر ابن الق������ذر(. والرئيس - الرائد ال 
يش������ذ عنهم في ذلك، رغم أنه يعلن في البداية وهو 
يدع������و نائب الضاب������ط »ذو النون« إل������ى أن يتوقف 
عن ضرب األس������تاذ فاخر: »اترك������ه! نحن عادلون 
وال نؤم������ن بالعنف«، فهو س������رعان ما يكش������ف عن 
دوافعه الس������ادية منتقال من التهك������م على »أدمون 
املص������ور«: »ب������ريء هاه!«، فالش������تائم عل������ى أدمون 
الذي قال له إن س������بب اعتقاله ه������و رفضه إعطاء 
اجلندي الذي اعتقل������ه إحدى الكاميرات: »إخرس! 
كل������ب!« وعلى »فائ������ز الكمال������ي« الصحفي الذي ال 
يقف أمام������ه: »ملاذا ال تقف يا كل������ب؟!«... فالعنف 
اجلس������دي الصارخ حني يهجم على »فائز« يوس������عه 
 ضربا ولكما ورفس������ا. وهذا اجلالد األكبر يكشف 
-بتخطي������ط الكاتب الذي يعّري������ه تدريجيا- عن أن 
ما تش������دق به من وعد باحملاكم������ة العادلة: »كفى يا 
ذو النون! س������ينال هؤالء املجرمون عقابهم جميعا، 
فالثورة س������تحاكم اجلميع بعدالة كاملة، فمن عنده 
»ش������يء« نال عقابه، أما البريء فسيطلق سراحه«، 
م������ا هو إال لعب لفظي س������رعان م������ا متزقه دوافعه 
العدوانية املس������عورة ح������ني تتصاع������د املواجهة مع 
»فائ������ز« فيصف������ه بأن������ه »صيد ثمني.. ال يس������تاهل 
ميتة س������ريعة.. أعددنا له������ؤالء املجرمني ميتة تليق 
به������م«. وقام������وس اجلالدين كما قلنا يكش������فهم من 
خالل املفردات التي تفلت فتعكس النوايا املضمرة 
التي تخالف ما يظهره اللس������ان، فالرئيس يستخدم 
وصف »املجرم������ني« للمعتقلني وكأنه يصدر بحقهم 
حكما مس������بقا وهو يتحدث ع������ن احملاكمة العادلة. 
إنه يتحدث عن ال�»ش������يء« الذي يجب كشفه إلدانة 
املعتقل������ني »املجرمني«، وهذا الش������يء الذي حملت 
املس������رحية اس������مه هو أمر خطير جداً؛ إنه مجرد 
»ش������يء«، لكنه من املمكن أن يحيي ومييت إذا جاز 
التعبير؛ إنه »شيء« يبدو للسامع صغيراً أو بسيطاً، 

قاموس الجالدين يكشفهم 
من خالل المفردات التي 

تفلت فتعكس النوايا 
المضمرة التي تخالف ما 

يظهره اللسان
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لكنه كان كافيا إلش������اعة اخلراب والدمار وس������طوة 
املوت في حياة مجتمعات كاملة. إن فكرة الدكتاتورية 
وفلسفتها كلها تقوم على أن هناك »شيئاً« في داخل 
كل مواطن ينبغي التأكد منه واإلمساك به و»تطهير« 
الفرد منه. وهذا الش������يء هو أم������ر كارثي؛ إنه لعنة 
شاملة حتل على املجتمعات؛ وذلك ألن هذا الشيء 
قاب������ل للتأويل وفق الدوافع البش������رية املكبوتة، وهو 
أيضا قابل ألن يُسقط projected من اجلاّلد على 
الضحية األعزل. وهذا ما يقوم به الرئيس واملالزم 
بصورة رئيس������ية. فهذا الرئيس يؤول صفة »فاخر« 
أس������تاذ اجلامعة بأنه ما ه������و إال »معلّ������م«، »واملثل 
يق������ول: إذا رأيت معلّما عاقال فاس������جد له... كلكم 
صقعاء«. والعجي������ب أن أول من أطلق هذه الهجمة 
على املعلمني -»معلمي الصبيان« كما يسّميهم- هو 
اجلاح������ظ )الحظ الكيفية التي يتالعب بها التأويل 
في خلق ص������ور منطية stereotypes ترس������خ في 
أذه������ان الناس(. ه������ذه الصورة النمطي������ة هي التي 
يلصقه������ا الرئي������س ب�»حس������ون القص������اب«: »أنت������م 
القصابون جميعا غشاشون.. ال تعرفون اإلخالص 
لزبائنك������م أبدا. إن لم تغش������وهم في املرة األولى أو 
الثانية أو الثالثة فال بّد أن تغش������وهم في الرابعة.. 
كالب!«. وه������ذا يتك������رر أيضا مع »خلي������ل« املوظف 
الذي يتهمه الرئيس بتقاضي الرش������وة من التجار. 
ويظهر فعل عملية اإلسقاط في أن الرئيس يفترض 
وجود النوايا التخريبية في أعماق أي معتقل، حتى 
في »ن������وري« الذي هو قاض، وف������ي أغلب األحكام 
الت������ي نطلقها ونضف������ي عليها صفت������ي »القطعية« 
و»املوضوعي������ة« تكون طبيعته������ا الصارمة والنهائية 
منبعثة )ُمس������قطة( م������ن دواخلنا وتش������ّكلها نوايانا 
املبيتة، أو »الشيء« الذي يلوب في أعماقنا اآلثمة. 
وهذا »الش������يء« ه������و في الواقع ناب������ع من الوجدان 
اآلثم والسرطاني الذي يكمن في الشعور الدكتاتور 
أو اجلالد، وينتظر انتهاز فرصته الس������انحة، ممثلة 
مبرّكب السلطة والقوة، لالنفالت من عقاله وتدمير 
حيوات اآلخرين. ومتت������زج النزعات التأويلية بآلية 
اإلسقاط، وبوضوح، في حوار الرئيس مع »الدكتور 

محمود« الطبيب، فف������ي أي حجة معقولة يطرحها 
الطبيب هناك تأويل جاهز وُمسقط يقذفه الرئيس 

في وجهه بال رحمة: 
»الرئيس )وهو يسجل(: ماذا تعمل؟

الدكتور محمود: طبيب.
الرئي������س: طبيب، ها!! ال ش������ك أن������ك من صنف 
األطب������اء الذين ينهبون أموال الفقراء، أولئك الذين 

يخدعون املرضى بحقن املاء املقطر. 
  الدكتور محمود: احلقن ليست من اختصاصي، 
وأنا ال أتقاضى أجرا من الفقراء، كما يشير اإلعالن 

على باب عيادتي.
الرئيس: هذه طريقة خبيثة الصطياد البس������طاء 

الذين تغشهم أمثال تلك العبارات«.
كل هذه احلاالت ميكن -حس������ب سياسة الشيء 
املخفي وفلسفتها- أن تشّكل إدانة ألي إنسان ومهما 
كان فعل������ه أو طبيع������ة عمله أو مالبس������ات اعتقاله. 
يحاصر الرئي������س املعتقل »أكرم« وهو ضابط برتبة 
مالزم أول، أي أنه رفيق س������الح كما يُقال وال يجوز 
اعتقاله مع س������جناء مدنيني م������ن ناحية، وال إهانته 
أمامهم من ناحي������ة أخرى. إال أن الرئيس ال يكتفي 
بتفنيد )تأويل( كل احلجج املنطقية التي يسوقها، وال 
يصمه باجلنب فحسب، ولكنه ينقض عليه ويوسعه 
ضرب������ا ولكما وصفعا. لك������ن أخطر ما في تأويالت 
الرئيس اجلالد ه������ي تلك التي واج������ه بها »أدمون 
ياقو« املس������يحي و»جنكيز« الكردي، فهي تعّبر عن 
املنحى اخلطير الذي مّزق الش������عب العراقي وهّشم 
وحدته. فل�»أدمون« يق������ول الرئيس: »انضممتم إلى 
صفوف املخّربني، كفرمت بنعمة البلد الذي آواكم يا 

فكرة الدكتاتورية وفلسفتها 
كلها تقوم على أن هناك 
»شيئًا« في داخل كل مواطن 
ينبغي التأكد منه واإلمساك 
به و»تطهير« الفرد منه

استطاع القاّص عبر قّصته 
أن يوقظ هاجس الكنز في 
ذات بطل القصة وقارئها 
على حّد سواء؛ إذ فتح باب 
الفأل الَحَسن، وقاد توّقعات 
القارئ باتجاه انفراج أزمة 
بطل القصة
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ش������ّذاذ اآلفاق!«، أي أنه يعد طائفة »أدمون«، وهي 
املتأصل������ة جذورها ف������ي تربة هذا الوط������ن، طائفة 
دخيل������ة وطارئة. أما م������ع »جنكيز« الك������ردي فيبلغ 
التأويل أخطر مستوياته، حيث يهجم الرئيس عليه 
ويتهمه بتدمير الع������رب والعروبة، وصبغ نهر دجلة 
بدم������اء اآلالف من الضحايا، »حني احتللتم بغداد«، 
معتق������دا أنه من التتار! هكذا يفتح هذا »الش������يء«، 
البس������يط والصغير واملهمل كمفردة، بوابات جحيم 
العذاب عل������ى مصاريعها بفعل ه������ذا التأويل الذي 
مي������ّرر الدواف������ع الس������ادية حتت أغطيت������ه املتنوعة 
اخلبيث������ة. وفي نهاي������ة هذه الزيارة االس������تطالعية 
الدموية، يخاطب الرئي������س املعتقلني باحلديث عن 
اجلزاء العادل الذي يتناس������ب مع »الش������يء« الذي 
-وهذا وعد أش������د خطورة اآلن- »سيُنتزع« من كل 
معتق������ل: »كفى يا ذو النون! س������ينال كل مجرم منهم 
عقابه ف������ي حين������ه. ال نريد أن نس������تبق األحداث. 
س������يجري حتقيق عادل مع اجلميع وس������ننتزع منكم 
اعترافاتكم، فمن عنده شيء نال عقابه، أما البريء 
فسيطلق سراحه، فاطمئنوا! نحن أصحاب عقيدة 
وإن ثورتنا بيضاء قامت إلنصاف املظلومني. ونحن 
نعتقلكم هنا كإج������راء احتياطي حفاظا على ثورتنا 
ونظامنا، ولكي نكش������ف عن أع������داء الثورة والنظام 
اجلديد«. ومع االستماع إلى هذه »اخلطبة« ال يكتفي 
الكاتب برسم ردود األفعال والتفاعالت الراهنة بني 
اجل������الد والضحايا، بل يق������وم أيضا بتصوير طبائع 

شخصيات الضحايا ومسارات سلوكاتها املستقبلية 
ف������ي املعتقل. يقوم بذلك من خالل إدراك أن املبدع 
ال يص������ّرح بل يلّمح، وال يعلن بل يضمر، وال يش������هر 
بل يوحي، من خالل ملس������ات ريش������ته البارعة التي 
ق������د ال تتج������اوز أحيانا ردة فعل م������ن كلمتني قد ال 
تلفتان االنتباه. وهو في هذا الدور يش������به في عمله 
عمل احمللل النفس������ي الذي يقوم أداؤه الناجز على 
اإلمساك ب�الكلمات البريئة، وتأويل معناها املستتر 
بالطريقة نفس������ها التي يصل بها، من خالل حتليل 
املضم������ون الظاه������ر manifest content البريء 
للحل������م. والذي قد يدعو إلى االس������تخفاف أحيانا، 
إلى اإلمس������اك بالرغبات الالشعورية الدفينة التي 
 .latent content تكمن ف������ي املضم������ون الكام������ن
ولي������س عبث������اً أن معلّم فيينا كان يق������ول إن »األدباء 
هم أساتذتي احلقيقيون«، وقد وصل إلى كشوفاته 
العبقري������ة في عل������م النفس من خ������الل حتليل آثار 
س������وفوكليس وشكسبير ودستويفس������كي. لقد كانت 
اخلطب������ة، املبدئية اخلتامية، جرعة س������امة مدّمرة 
سقاها الرئيس اجلالد للمعتقلني. فبعد أن أشبعهم 
إهانات وضرباً، مستهتراً بكل حقوقهم، حتى أنه لم 
يوّفر القاضي »نوري« كرمز للعدالة، وقف يحدثهم 
عن حرصه على ه������ذه العدالة املغدورة. إن التأثير 
النفس������ي لهذا السلوك هو أكثر بأضعاف مضاعفة 
من تأثيرات التعذيب اجلسدي؛ إنه يضع املعتقل في 
حالة رهيبة من التناقض النفس������ي تشبه تلك التي 
ُوضع������ت فيها كالب بافلوف في العصاب التجريبي 
experimental neurosis، ال������ذي هو اضطراب 
دائم في السلوك يحصل لدى حيوان خاضع لشروط 
س������يكيولوجية تتجاوز الق������درات الطبيعية لقابلية 
التكيُّف ل������دى جملته العصبية. حتص������ل انهيارات 
هائلة ل������دى كالب التجارب املختبرية عندما تعطى 
لها صدمة كهربائية مؤملة يعقبها تقدمي الطعام. في 
سياس������ة اجلزرة والعصا ال يتمزق اإلنسان وجدانياً 
حني تل������وِّح بهما وكل واح������دة بيد؛ لكن التش������ّوش 
واالضطراب يحصل حينم������ا تلّوح باجلزرة والعصا 
بيد واح������دة. إّنها مؤثرات متضادة قادرة على جعل 

الكاتب يعرض لنا -في 
الواقع- أنفسنا الهشة، 

بعيدًا عن االستعراضات 
الوصفية البطولية -وبعضها 

مبّرر أحيانًا- التي قد 
تفرضها العملية اإلبداعية 

أو الحماسة األيديولوجية
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اإلنس������ان يعاني من عص������اب جتريب������ي دائم يكون 
مظهره األساس������ي هو س������مة »التض������اد الوجداني« 
التي هي س������مة ف������ي الش������خصية العراقية، وليس 
االزدواجية كم������ا قال العالمة الراحل علي الوردي. 
إن حالة من احليرة والتض������اد تصيب املعتقل حني 
ي������رى أن اجلالد يجلده وهو يع������ده بالعدالة. ويرى 
احمللل النفس������ي الش������هير إريك ف������روم، وهو يحلل 
ش������خصية س������تالني، أن األخير كان يزرع حالة من 
هذا النوع في نفوس اجلميع. اتصل ستالني بزوجة 
النائب اسيربيروفس������كي ذات مس������اء وقال لها إنه 
سيرسل لها سيارة إلى أن يتم إصالح سيارتها، ألنه 
سمع أنها متشي على قدميها. وفي الصباح التالي 
وصلتها س������يارة من الكرملني لتستخدمها، ولكن مت 
اعتقال زوجها وأخذ من املشفى مباشرة!!)2(. ورجاء 
العدال������ة الذي حتّدث عن������ه الرئيس )وال أعتقد أن 
الكاتب ق������د اختار رتبة الرئيس في اجليش عفويا، 
ب������ل بقصدية عالية تتيح له اللع������ب على أوتار هذه 
املف������ردة: "الرئيس" بإيحاءاتها الواس������عة( هو الذي 
خل������ق نوعا من التضاد في نف������وس بعض املعتقلني، 
الذين، ورغ������م مهانتهم وهدر كرامتهم، وبعد خطبة 
العدالة املسمومة، جندهم يردون بتعليقات مهادنة 
ومستخذية. ف�"خليل" املوظف يقول للرئيس: "بارك 
الله فيكم يا س������يادة الرئيس!"، ف������ي حني يقول له 
"حّس������ون القّصاب": "الله يدميك موالي!"، وكالهما 
قد أش������بع صفعا ومهانة. أم������ا "أدمون" فإنه يجيب 
الرئي������س باإلق������رار بأنه كلب رّدا على تس������اؤله عن 
"متى س������تحققون مع������ي، وتطلقون س������راحي؟". إن 
الكاتب يس������تغل -وهو االس������تغالل الوحيد املبارك؛ 
ألنه يتم في محراب اإلبداع- هذه املواجهة امللتهبة 
بني اجلالد والضحية ليس لكش������ف البنية النفسية 
للج������الد وفضحه������ا بص������ورة دقيقة، ولك������ن أيضاً 
الستكشاف الطبيعة السيكيولوجية للضحايا، وذلك 
من خالل تقدمي ص������ورة واقعية وعملية لكل منهم، 
صورة ال تؤسطر وحتلّق بالشخصيات إلى سماوات 
النمذجة اخلارقة، بل تعرضها في قوتها وضعفها، 
في تساميها وانهيارها، في صمودها وإخفاقاتها. إن 

الكاتب يعرض لنا -في الواقع- أنفسنا الهشة، بعيدا 
عن االس������تعراضات الوصفي������ة البطولية -وبعضها 
مبّرر أحياناً- التي ق������د تفرضها العملية اإلبداعية 
أو احلماس������ة األيديولوجية. في رواية "قصة إنسان 
حقيق������ي" يُعرض علينا "بط������ل" مصنوع من الفوالذ 
ولي������س من حلم ودم ونفس بش������رية ال بد أن حتزن 
ملقتل ابنها. لكن شاكر خصباك عملي وبسيط، عاش 
التجربة املدّمرة، والحظ بعيني بصره وبصيرته أن 
اإلنس������ان معجون من الرحمن والش������يطان، وأن له 
نفس أمارة بس������وء املهادنة واخل������وف أحيانا. فبعد 
أن يخرج الرئيس وعصبته من الزنزانة يدور نقاش 
بني األس������تاذ "فاخر" والصحفي "فائز" حول نوازع 
العدوان في النفس البش������رية؛ فف������ي الوقت الذي 
يرى فيه "فائز" أن اجلالدين قد خلعوا ثوب املدنية 
وعادوا إلى عصور الغاب ألنهم "فاشيست"، ميسك 
"فاخر" باجلذر األعمق، حيث يرى أن املدنية ليست 
ثوب������ا ميكن أن يُخلع أو يُلبس متى ش������اء املرء، و"ما 
أغرب أمر اإلنسان!! لقد مضت عليه آالف السنني 
من������ذ هجر حي������اة الغابة وكّون املجتم������ع، ومع ذلك 
م������ازال يحن إل������ى أخالقها، وما إن حتك القش������رة 
الرقيق������ة التي تغلّف خلقه حت������ى يظهر عاريا على 
حقيقت������ه". إن جزءا من فلس������فة الكاتب يتجلى في 
محاولة إظهار أن اإلنس������ان لي������س حيوانا ناطقاً أو 
اجتماعياً وحس������ب، بل هو حيوان "يُعّذب ويتعذب". 
ال يوجد حيوان يقت������ل حيواناً من فصيلته أو يعّذبه 

شاكر خصباك عملي 
وبسيط، عاش التجربة 
المدّمرة، والحظ بعيني بصره 
وبصيرته أن اإلنسان معجون 
من الرحمن والشيطان، وأن 
ارة بسوء المهادنة  له نفس أمًّ
والخوف أحيانًا
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بالكهرب������اء مثال عدا اإلنس������ان. وبعد خطوات جند 
"خليل" يق������ول: "لقد قاموا بثورتهم، فبارك الله لهم 
فيها. فما دخلنا في األمر؟!"، وهو يضع أمام عينيه 
صورة أمه التي أعطته مصحفاً صغيراً يستعني به 
على شدائد املعتقل، ناسيا أن هذا املصحف نفسه 
يدعو للثورة على الظاملني. أما "حس������ون" فال يفتأ 
يرّدد: "يا ساتر يا رب، يا إلهي، الرحمة!". في حني 
أن "أدم������ون" مرعوب على أطفاله فيكّرر دائماً: "أنا 
بريء! أنا عندي أطف������ال!...". ورغم بوادر املهادنة 
واالنخذال هذه، فإن اجلالد ال يقيم لها وزنا، حتى 
أن الرئيس ال يكتفي برفض طلب "حسون" للذهاب 
إلى املرحاض وهو يتلوى من األلم وحسب، بل ميعن 
في إهانته ووصفه بالكلب ويدعوه إلى أن "ينكسف" 
على حاله. لم تش������فع املهادن������ات، ألن اجلالد يؤمن 
بال هوادة أن هناك "ش������يء" في داخل أي فرد يلقى 
في غيابة جب الس������جن مهم������ا داهن أو تزّلف، وإال 

ملاذا ألقي فيها؟!
في الفصل الثاني يقدم لنا الكاتب حملات تشير إلى 
أن املعتقلني قد طال بهم األمد فبدؤوا بالتكيف مع 
حياة السجن. ففي الفصل األول تُركوا ينامون على 
إس������فلت الزنزانة، وهم اآلن ينامون على بطانيات، 
كما أنهم يعلقون مالبس������هم مبسامير في حيطانها 
ويرت������دون البيجام������ات و"الدش������اديش"، ويضع������ون 
املعلبات ف������وق رف النافذة، وهم يدخنون، وهذا ما 
يقوم به "فائز" اآلن وهو مستغرق في التفكير ويقول 
ل�"فالح" إن أقسى عذاب على اإلنسان هو السجن، 
ألن اإلنس������ان لم يُخلق ليحبس ب������ني أربعة جدران، 
وهذا خالف ما يقوله أدونيس عن أن أقسى السجون 
هي التي بال جدران )الشعراء يتبعهم الغاوون(. لقد 
مّر ش������هر كامل على اعتقال هؤالء الضحايا، وصار 
لزاما عليهم التكّيف، ولو مكرهني مع احلال املذلة 
اجلديدة، واإلنسان "حيوان متكّيف"؛ ضع قطة في 
غرفة مغلقة والحظ ضياعه������ا واضطرابها. تكّيف 
أغلب أفراد املجموعة وهم في مفارقة مؤملة يصّعد 
الكاتب من وقعها الباهظ من خالل أن هذا الفصل 
هو فصل الربيع وفيه تتفتح احلياة وتنتشي وتتحرر، 

في حني أنهم مسجونون ومهانون. وفي حملة شعرية 
رائعة يجعل الكاتب عصفوراً يدخل الزنزانة ويحط 
على رأس "خليل" )هو طائر ش������اكر خصباك املعلّم 
- راجع دراس������تنا ع������ن رواية "الطائ������ر" في جريدة 
"الزم������ان" اللندنية(. أي انس������حاق هذا الذي يجعل 
اإلنس������ان الذي نتش������دق بأنه بناء الله على األرض، 
أقل شأناً من عصفور محتقر!! يريد املبدع اإليحاء 
بأن الدكتاتورية جتعل اإلنسان يحسد حتى احليوان 
على حّريته وانطالقته. املهم أن املعتقلني ال يكتفون 
بالتكّيف مع حياة الس������جن املظلمة، بتثبيت برنامج 
يوم������ي عملي للعيش هناك ي������وّزع الواجبات عليهم؛ 
ف�"فاخر" مدير الفرش العام و"أكرم" مدير الرياضة 
الع������ام و"فالح" مدي������ر العالقات الع������ام... وهكذا! 
ويب������دو أنهم، من حيث ال يش������عرون، يقومون بلعبة 
دفاعية نفس������ية مض������ادة، حيث يؤسس������ون ل�"دولة" 
عدالة ومراضاة هي أش������به ب�"اليوتوبيا" التي كانوا 
يحلمون بها سابقا في حياتهم العامة ويقرؤون عنها 
على صفحات مصادرهم التثقيفية. وهم فوق ذلك 
يواجهون الضغوط الساحقة بالسخرية. والسخرية 
سالح نفسي هائل في مواجهة التحدّيات؛ إنها توّسع 
من س������احة التفاؤل، ومتنح الف������رد طاقة مضاعفة 
عل������ى التعامل مع مص������ادر األذى العاتية. وقد أكد 
علماء النفس الذين درسوا حياة أسرى احلرب في 
احلرب العاملية الثانية واحلرب الفيتنامية، أن روح 
الدعابة والس������خرية ال توفر فرصا أكبر وأكثر غنى 
للبقاء وحسب، بل هي حتّيد حتى بعض اجلالدين. 
وهذا ما حتقق مع احلارس "عّباس" الذي صار اآلن 
متعاطفا و"متواطئا" مع املعتقلني ويتهاون في تطبيق 
أوامر إدارة املعتقل الصارمة، مدفوعا أيضا بطيبته 
كإنس������ان بسيط من عامة الشعب املسحوق. بعد أن 
يؤت������ى ب�"جنكيز" محطماً من غرف������ة التعذيب يعلق 
"أكرم": "نحن السابقون يا جنكيز وأنتم الالحقون. 
وكلن������ا في الهوى س������وا.. ُكْرد وعرب ف������د حزام!!" 
)أعتقد أن األصح هو أنتم الس������ابقون ونحن... ألن 
جنكي������ز هو من تعذب أوالً(. وبعد أن يقوموا بإعادة 
ترتي������ب الزنزان������ة ويعلقوا حزمة األحذي������ة الثقيلة 
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مبسمار، يقول "نوري": "تغّيرت الغرفة بالفعل وهي 
تبدو اآلن أوسع وأنظف وأحسن منظراً.

فاخر: الفضل في ذلك يعود إلى اقتراحات مدير 
العالق������ات العام البّناءة، وإلى جهود املدراء العامني 

اآلخرين املشكورة.
الدكتور محمود: على الشيخ خليل أن يتضرع إلى 

الله أال تسقط هذه األحذية على رؤوسنا. 
خليل: س������أدعو الله لذلك يا دكتور، وقد قال الله 
تعالى في كتابه الكرمي: أدعوني أستجب لكم...". 

وخلف أس������تار احملادث������ة التهكمي������ة تتربص روح 
حتّرش������ية غير ملموس������ة مبا هو مرجعي ومؤسس. 
وهذا ما يحصل في حياة املعتقالت التي يبدأ فيها 
اإلنس������ان مبراجعة أساس������يات حياته ومنطلقاتها 
الس������لوكية التي تبلدت بفعل العادة املقيتة والرتابة 
املبلدة. ال ينصع وجه احلياة ويتألق إال عند اقتراب 
ش������بح املوت، "املثكل" كما يصفه جدنا "جلجامش". 
وف������ي الوقت ال������ذي كان املختص������ون القدماء بعلم 
النفس يجمعون على أن جتربة األس������ر أو االعتقال 
ال م������آل أخي������ر له������ا إال خراب اإلنس������ان ومس������خ 
شخصيته، فإن الدراسات احلديثة كشفت أن هذه 
التج������ارب الكارثي������ة التي توص������ف اآلن في الطب 
النفس������ي ضمن متالزمة "عقبى الشدائد الفاجعة" 
posttraumatic stress disorder، التي ال يفلت 
م������ن نتائجها الضارية أي إنس������ان، مهما كان عمره 
وخزين جتاربه وإرادته، ميكن أن تكون مدخال لبناء 
شخصية الفرد بل تغيير سماتها األساسية جذريا. 
يتح������اور »نوري« القاضي مع »محمود« الطبيب بعد 

أن أمضيا شهرا واحدا في السجن: 
»نوري: زّودني هذا الس������جن بخب������رة جديدة قد 
تفيدن������ي ف������ي عملي في املس������تقبل... كن������ت أوقع 
عقوبات السجن البسيطة والشديدة دون أن يخطر 
على بالي ما س������يالقيه احملكوم عليه من عناء. وما 
أسهل ما كنت أعاقب باحلبس شهرا في املخالفات 
واجلنح دون أن يخطر على بالي أن ش������هر السجن 
طوي������ل إلى هذا احل������د! ويخّيل إل������ي أن من اخلير 
للقضاة أن ميروا بتجربة الس������جن قبل أن ميارسوا 

عملهم ليحققوا اجلانب اإلنساني في مهنتهم. 
الدكتور محمود )ضاحكاً(: أي أن يأخذوا كورساً 
عملياً في الس������جن قبل أن يعّينوا قضاة! أنا أؤيدك 
في ذلك. كما أنن������ي أعتقد مثلك أن األطباء ينبغي 
أن ميروا ب�»دورة« مرضية حتى يقّدروا آالم املريض 

حق قدرها وال يستهينوا بها...«.
 م������ن املتوق������ع كثي������راً أن يتحطم اإلنس������ان حتت 
ضغوط جتربة االعتقال، ولكن -واستعارة من عبارة 
همنغ������واي الش������هيرة- يجب أالَّ يُه������زم. أّلف واحد 
من أس������رى احلرب األمريكيني في فيتنام قاموس������ا 
إنكليزيا – فيتناميا خالل خمس سنوات من أسره. 
ويح������اول »فائز« العثور على أق������الم وأوراق ملعاودة 
الكتابة، في ح������ني يرغب »ف������الح« باحلصول على 
فرش وزيت ملزاولة الرس������م. ورغم تكّيف األس������تاذ 
»فاخر« مع احلياة اجلديدة، خصوصا مع إحباطات 
حرمانه من هوايته املس������تدمية في مطالعة الكتب، 
فإن الس������ؤال ال������ذي مازال يؤرقه ه������و: كيف ميكن 
لإلنسان أن يقس������و على أخيه اإلنسان املخالف له 
في الرأي؟ فيرد عليه »فائز« بأن التعصب األعمى 
يفقد اإلنس������ان صفته البش������رية فينقلب حيوانا ال 
يختلف إال في املظهر عن حيوان الغابة. وهو يشير 
إلى حقيقة تس������م تاريخ بالده وتتمثل في التعصب 
الفك������ري، التعصب الذي يق������ود إلى املوت والدمار. 
وفوق ذلك فإن اجلالد الرئيس يدخل على الضحايا 

اسمحوا لي أن أصارحكم 
بأن تخاذلنا هو الذي أوصلنا 
إلى هذه الحالة. ولو أن جميع 
المعتقلين قد اتبعوا وسيلة 
من وسائل االحتجاج لما 
تمادوا في هذه المعاملة
الالإنسانية
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اآلن ليش������رح لهم أبعاد املعامل������ة الطيبة و»العدالة« 
التي عوملوا بها، حّد أن املعلبات بأنواعها معروضة 
على رّف النافذة! والبطانيات تفيض عن حاجتهم. 
ال يبحث اجلالد عن »الش������يء« وحسب، بل يريد أن 
يحّول اإلنسان بأكمله، وجوداً وإرادة وتطلعات، إلى 
مجرد »شيء«. ولكنه، وفور أن يكمل خطبته، وضمن 
إط������ار العص������اب التجريبي املوصل إلى التش������وش 
واالنهي������ار، يقتاد »أدم������ون«، الذي يع������ود بعد مدة 
محطما منهكا ليخب������ر رفاقه أن اجلالدين األوغاد 
الس������فلة قد اعتقلوا زوجته وعرضوها عليه عارية 
متاماً بعد أن اغتصبوها! ولكن األدب مس������ؤول عن 
تعزيز إرادة الصمود والبقاء لدى اإلنس������ان، وليس 
املس������اهمة في إهارته وتعجيزه أم������ام مّد الطغيان. 
وشاكر خصباك يدرك ذلك، وهو ال يتبجح )وعفواً 
عن استخدام هذا الفعل( بهذه التجربة، إلحساسه 
األصي������ل بأنه قدم ما قدم واجبا وليس منة، تكليفا 
وليس تش������ريفا. أتذكر ش������قيق روحي الراحل عبد 
اخلالق املختار، ال������ذي رحل وال أحد يعلم أن عجز 
الكلى الذي أصيب به كان س������ببه إصابته بش������ظية 
في إح������دى املعارك خالل احل������رب، كان على قمة 
جبل، وظل ينزف أكثر من س������ت س������اعات منتظرا 
الطائرة الس������متية التي تخليه، إلى أن جّفت كليتاه 
وأصيب بعجز الكلى، وعاش بنصف قدم، ولم يذكر 
أو يتبج������ح في أي مقابلة أو حدي������ث مبا قدمه من 
تضحي������ات. واجب املبدع دائم������ا هو أن يراهن على 
إرادة اإلنس������ان العظيمة، وهو شعار شاكر خصباك 
عبر كل عقود حياته املدي������دة، أطال الله في عمره 
ذخراً وذخيرة لإلبداع العراقي األصيل. ولهذا جنده 
ووسط عتمة »الش������يء« الكابية اخلانقة، ينثر، بني 
 موضع وآخر، ملسات الصمود والتحدي. فمع عودة 
-واألص������ح إعادة- »أدم������ون« محطماً ممزق الروح، 
بس������بب ابت������زاز إرادته من خ������الل اغتصاب زوجته 
الصامدة التي لم تفش سّره، وصمودها دفعة تفاؤل 
هائلة من األم العش������تارية العظيمة، يصّمم الكاتب 
حالة فّك عقدة حاس������مة. فف������ي الفصل األول كنا 
نتصّور أن »عبوس������ي«، العامل البسيط، قد اعتقل 

غ������درا، ثم إذا بالكاتب يجعل������ه -وهذه هي املراهنة 
على إرادة اإلنسان العراقي البسيط اجلّبار، صانع 
احلضارات املهان- مرجعية التفاؤل املبشر بحتمية 
انتصار الثورة على الطغاة في املسرحية. ومع انهيار 
»أدمون« املذل يأتي الرئيس وجوقته لنقل »عبوسي«، 
واس������مه احلركي »دعبلّة« )وانظ������ر لصغر املقارنة 
احملكمة( متهيدا إلعدامه ألنه قاوم بالس������الح وقتل 
العش������رات!! مير الزمان، ذهب الشتاء ووّلى الربيع 
اجلميل وج������اء الصيف احلارق... وهاهم املعتقلون 
الضحايا، يتحركون في الزنزانة مبالبسهم الداخلية 
في جو الغرفة الذي يش������به الفرن... ظهرت بوادر 
التحّول م������ن التكّيف الصّحي مع عذابات االعتقال 
إلى االنحدار على هاوية اليأس. ترك »خليل« بشارة 
العصافير، بل لعنها، وبدأ يش������عر حتى بعدم فائدة 
ق������راءة القرآن مع هؤالء الكف������رة. و»أدمون«، الذي 
ماتت زوجته حتت س������ياط التعذيب وتكفل ابن عمه 
بأطفال������ه الثالثة، قد نفض يدي������ه نهائيا من فكرة 
احلصول على احلرية. وصل األمر ببعض الضحايا 
أن لم يعد يستولي على تفكيرهم غير الذهاب إلى 
املرحاض لقضاء حاجاتهم ولوقت كاف. لقد صاروا 
»ش������يئا«. كانوا يُقادون إلى املرحاض جماعات، وال 
مينحون الوقت الكافي، ويهددون بأعقاب البنادق، 
وهذا أمر مقصود قد نتصوره بس������يطا، لكنه مفتاح 
إهارة إرادة اإلنس������ان املق������اوم. اجلالد يدرك، وهو 
يُس������قط هذا اإلدراك من خالل ش������عوره بهشاشته 
الداخلية. )وال تتصوروا أن اجلالد قوي( إن ما يتيح 

م��ن  دائم��ًا  اآلله��ة  تح��ّذر 
المبدعي��ن؛ فه��م يتالعبون 
الستارة  يس��دلون  بإدراكنا، 
ليتركوا  الضج��ة...  ويخمدون 

النشيد ضاجًا صادحًا

يعي القاص دور الفضاء القصصّي في تأصيل القصة 
ومنحها الطابع اليمني الخاص، عبر الركيزتين 

الزمانية والمكانية للحدث الرئيس في القصة
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له التمادي في بطش������ه وغّي������ه، هو كما يقول نوري: 
»اس������محوا لي أن أصارحكم بأن تخاذلنا هو الذي 
أوصلنا إل������ى هذه احلالة. ول������و أن جميع املعتقلني 
قد اتبعوا وس������يلة من وس������ائل االحتجاج ملا متادوا 
في هذه املعاملة الال إنس������انية التي تتنافى وأبسط 
أحكام القوان������ني املرعية«. تتش������ارك الضحية في 
املسؤولية مع جالدها، وهذه حقيقة مثبتة وصادمة 
لألسف! ولكن تبقى اللعنة املدنسة كامنة في أسى 
وانكس������ار الروح، بفعل »شيء« مهدد ومخز وموجع 
يتحطم في أعماق اإلنسان املوحشة املفجوعة، هذا 
ال�«شيء« الذي لم يبق ولم يذر، وإلى متى يا إلهي؟! 
إنها محنة مس������تعصية يعّبر عنه������ا »نوري« بصيغة 

مقاربة، ولكنها أكثر مباشرة وبالغة بقوله: 
»إنه������م ما فتئوا ي������رددون على س������معنا من اليوم 
األول، ب������ال كلل أو مل������ل، أن من عنده ش������يء ينال 
عقاب������ه، والبريء يطلق س������راحه. وم������ع أننا أبرياء 
جميعا فما نزال منذ أكثر من خمس������ة أشهر ننتظر 
أن يظهر هذا الش������يء. وهذا شأن عشرات األلوف 
غيرن������ا من املعتقل������ني األبرياء الذي������ن ينتظرون أن 
يكشف عن الشيء لديهم«. ومازال املواطن العراقي 
-وهنا تتجلى عبقرية خصباك- يحاول حتى يومنا 
هذا أن يكشف سّر هذا ال�»شيء« الذي دمر وجوده 

وحياته ووطنه.
ورغم أن الكاتب يختم مس������رحيته العظيمة هذه 
مبشهد نهائي رائع هو في غاية اإلدهاش، ومصنوع 
بحرفّية امللم باش������تراطات عمل املخرج السينمائي، 
حيث يصّمم حتى حركة الس������تارة وإيقاع املوسيقى 
املطلوبة، وه������ذه بناءات الفضاء املس������رحي أيضاً؛ 

ولكنه يصّور حركية املش������هد األخير بعني سينمائية 
مرهفة؛ املشهد الذي ينتهي بصف املعتقلني متهيدا 
إلعدامهم، مع حتّول املوسيقى الكئيبة إلى موسيقى 
هائج������ة تصرخ أمل������ا وحزنا، ممتزجة مع النش������يد 

املدّوي:

     الشعب ما مات يومًا     وإنــــه لـــــن ميوتـــــا
     إن فاته اليوم نصـــر      ففي غد لن يفوتا

� � �   

نضالنا أنت أدرى   صخر وشوك كثير
واملوت عن جانبيه   لكننــــــــــــا سنسيـــــر 

  
»وتنسجم املوس������يقى مع النشيد ويندمجان حتى 
يدوّياً في ضجة كبرى، وتستمر الضجة بضع دقائق 
بعد هبوط الس������تار إلى أن ينتهي النش������يد وتنقطع 

املوسيقى«. 
له������ذا حت������ّذر اآللهة دائم������ا من املبدع������ني؛ فهم 
يتالعب������ون بإدراكنا، يس������دلون الس������تارة ويخمدون 
الضجة... ليتركوا النشيد ضاجاً صادحاً، بل -مثل 
ش������اكر خصباك الكبير- مدوّياً في أعماق أرواحنا، 
موجعاً وموغال في األلم؛ األلم املقّدس الذي يشعل 
بخور الروح؛ روح اإلنس������ان العراقي العظيم، الذي 
يشبه املسك، والذي لن حتصل على رائحته إاّل إذا 
طحنته... وهذا ما أثبته ش������اكر خصباك بجدارة. 
املبدع الكبير ش������اكر خصباك! حتية! نش������هد أنك 

بلّغت.

الهوامش: 
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      .185
)2( إريك فروم: تش������ريح التدميرية البش������رية، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، منشورات وزارة الثقافة – دمشق، 2006، 

اجلزء الثاني.


