
والأرانب  الطيور  ال�سريك  �ساحر  ُيخرج  مثلما 
امل�سلحة  جابي  يخرج  قبعته،  من  والقطط 
يثري  كان  الذي  زّيه  جيوب  من  احلكايات 
وب�سكل  امل�سلحة  با�ص  رواد  من  الكثري  ف�سول 
يناكدونه  كانوا  الذين  اجلامعات  طالب  خا�ص 
اأ�رسار  يعرف  جاٍب  ثمة  كان  اجلامعي.  بزيهم 
هناك  الطالب،  يجل�ص  هنا  البا�ص،  مقاعد  كل 
املقعد،  ذاك  يف�سلون  اجليوب  ل�سو�ص  الع�ساق، 
املتناظرة  املقاعد  الهوى  بائعات  تف�سل  بينما 
اكثـر،  تكون  الرجال  �سيد  ففر�سة  املتقابلة  او 
اذ  الثاين  الطابق  يف  القراءة  حمبو  يجل�ص  فيما 
ما  غالبا  الذين  الع�ساق  على  بع�سهم  يتل�س�ص 
يف  العلوي  الطابق  �سوب  بال�سعود  ي�رسعون 
مقدمة البا�ص. كان يعرف حتى حكايا وقف�سات 
ال�سبيان واملراهقني وهم يرتكون كتاباتهم على 
املقاعد ال�سلدة. كان مزاج اجلابي اليومي ي�سبه 
اىل حد ما لون كارت ال�سعود اىل احلافلة والذي 

يختلف من يوم اىل اآخر...
 عوامل ت�سيخوف و�سحر ماركيز

الرو�سي  الأدب  وكال�سيكيات  الكتب  طّيات  بني 
وعوامل ت�سيخوف و�سحر ماركيز التي امت قراءتها 
يف خطوط با�سات 4 من امليدان فالباب ال�رسقي 
عرب �سارع الر�سيد ف�ساحة الن�رس ثم مت متديده اىل 

– الثورة  امليدان  �ساحة    63 و  الأندل�ص.  �ساحة 
واليام  احلافلة  �سعود  بتذاكر  هيثم  يحتفظ   ،
احلافلة  كانت  كتاب،  كل  قراءة  بها  امت  التي 
اىل  �سارع  من  به  ترمي  التي  اجلوالة  مكتبته 
اخلط،  ركاب  يتبدل  اخرى،  اىل  �ساحة  ومن  اآخر 
واملدار�ص  الكليات  طالب  ي�سعد  الذهاب  يف 
عائدين اىل بيوتهم، حيث ي�ستبدلهم عمال البناء 
تفا�سيل  ي�رسدون  وهم  ال�سغرية،  وامل�سانع 
عملهم التي غالبا ما تكّحل مزاح الطلبة وقف�سات 
تلك  بع�ص  ير�سد  هيثم  كان  البع�ص،  بع�سهم 
ت�سكيلها من زواية قارئ نهم،  التفا�سيل، ويعيد 
الروايات  �سخو�ص  بني  املو�سلة  اخلطوط  ي�سع 
حلكايهم  ال�ساردين  الواقع  وا�سخا�ص  والق�س�ص 

دون ت�سنيفات اأدبية.
 مقعد البا�ص �سارداً

با�ص  مقاعد  عن  ببعيد  لي�ص  املكان  اأثري 
وبني  بينه  منظورة  غري  عالقة  فثمة  امل�سلحة، 
الراكب، فالكر�سي ياأخذ هنا دور ال�سارد وال�ساهد 
عن  كثريا  لتختلف  وتفا�سيل  احداث  جملة  على 
املكان الثابت بتعريفه الذي رمبا يخالف تعريف 
املتحرك والذي اق�سد به هنا )مقعد( البا�ص الذي 
ميكنه ان يق�ّص، وميّثل، ويروي، ويحكي، وير�سم. 
وجال�ص،  راكب  كل  مع  يتنا�سخ  ان  ميكنه  مثلما 

ال�ساعر  يحوله  )الكر�سي(  املطولة  ق�سيدته  ففي 
الكردي  للوجع  �سارد  اىل  بيك�ص  �سريكو  الكردي 
الغت�ساب  عن  يروي  اذ  ال�سليمانية  وملدينته 
من  املقتلعة  العيون  عن  وال�سحل،  والتعطي�ص، 
املدينة،  اأفق  على  املخيم  والدخان  حماجرها، 
القتلى  عن  �سيء.  كل  يغطي  الذي  وال�سباب 
واملذبوحني من الوريد اإىل الوريد. عن امل�سانق، 
اأعايل اجلبال لتمالأ  التي دحرجوها من  واجلثث 

الأودية ال�سحيقة، وعن اأ�سياء كثرية حدثت. 
 لكل مقعد حكاية

او  مروية  غري  حكايا  العلوي  الطابق  ملقاعد 
مكتوبة رمبا يتناقل بع�سها، لكن الكثري منها يف 
بات طي الن�سيان فع�سى ان ت�رسد على �سفاه جاٍب 
او راكب او احد �سعاليك البا�سات الباحثني عن 
مقعد  ثمة  املكلف،  غري  والتجوال  اللذيذ  الهدوء 
جهة  من  للم�سلحة،  العلوي  الطابق  مقدمة  يف 
اآلف  جنباته  بني  يحمل  الي�سار،  اي  ال�سائق 
والأ�سعار  التغزل  كلمات  واحلب،  الع�سق  حكايا 
الع�ساق  احد  جرح  كيف  يذكر  مازال  املحفوظة، 
ا�سبعه وخط اول حرف من ا�سم حبيبته وحرف 
دّون  ل�سنني،  اثرهما  بقي  اللذين  الول،  ا�سمه 
فيما  حكاياتهم.  وق�ص  حروفهم،  اآخرون  ع�ساق 
او  قبلة  خلطف  خم�س�سا  يليه  الذي  املقعد  كان 
تبادلها حلظة خلو الطابق من الراكبني، اذ بات 
والنزول  ال�سعود  باوقات  �سالعون  الع�ساق 
على  املنت�رسة  البا�سات  مواقف  اىل  والو�سول 

طوال اخلط. 
 مقاعدهن ...  فخاخ ا�سطياد

الرباعية  املقاعد  غالبا ما جتدهن جال�سات يف 
ل�سطياد  و�سهلة  مالئمة  فر�سة  فهي  املتقابلة 
مع  تعاقدت  اجلابي،  ،ح�سب  احداهن  الرجال، 
تقتن�ص  الوىل  املحطة  يف  فتارة  املقاعد،  احد 
يف  ورمبا  الثانية  املحطة  يف  وتارة  الزبون، 
يفلح  ومل  اخلط  عاد  مرة  وذات  الخرية،  املحطة 
فّخها بال�سطياد، وحني �ساألها عن ال�سبب ردت: 
ابو  قا�سم  بيه  وق�سمرين  مغ�سو�ص  العطر  ميكن 
�سرب  كل  ترى  التي  ال�سائق  مراآة  يف  الكماليات. 
كان  )مقاعدهن(  خا�ص  وب�سكل  احلافلة،  يف 
الفر�سة،  �سنحت  كلما  ل�سائق  تل�س�ص  هناك 
القمي�ص  �سحب  واخرى  ابت�سامة،  ير�سد  فتارة 
العلوية ب�سكل ع�سوائي وتارة  اأزراره  او فتح احد 
حني تتعمد النحناء لإبراز مفاتن �سدرها عّلها 
الن�سباط  الفخ.   يف  تقع  را�سدة  اأعينًا  جتد 

الع�سكري )قاطع الأرزاق(
املعروفة  )احلركي(  ا�سمها  وهذا  �سهام  تبتهج 
رجل  يقابلها  حني  النقل،  اخلطوط  بع�ص  يف  به 
�سهاًل،  �سيداً  فيه  ترى  فهي  �سعره(  )ي�سبغ 
ان  حتى  جيد.  مايل  بو�سع  يتمتع  واغلبهم  
زميالتها يف بقية اخلطوط يتمازحن معها كلما 
جتد  كانت  �سهام  �سعره.  ي�سبغ  رجل  �سادفهن 
الرجال،  ل�سيد  الأمثل  الوقت  ال�سيف  ف�سل  يف 
فعادة ما ترتدي مالب�ص خفيفية �سفافة، وقمي�سا 
باأزرار مفتوحة من ال�سدر يظهر ما يعلو النهدين، 
التقاعد،  اىل  اليوم  نف�سها  احالت  التي  �سهام 
با�ص  اىل  لل�سعود  �سانحة  فر�سة  اي  ترتك  مل 

متذكرة  املعتاد  واجللو�ص يف مقعدها  امل�سلحة، 
بذاكرتها  راجعة  العمر،  �سني  بها  ع�سفت  اياما 
اىل البا�ص ال�سابق ووجوه ركابها وزي اجلابي، 
كانت  التي  ودورياته  الع�سكري  والن�سباط 
عليه  اطلقن  حتى  الزبائن.  من  الكثري  تفقدهن 

لقب)قاطع الأرزاق(. 
  املقاعد جدران لالأمنيات

مقاعد  مع  حكاياتهم  واملراهقني  لل�سبيان 
كان  من  ومنهم  يعبث  كان  من  فمنهم  البا�سات 
اجلابي  اأعني  عن  بعيدا  وامنياته،  يوميته  ي�سجل 
ركاب  جميع  على  املت�سلطة  ال�سائق  ومراآة 
العابثون باملقاعد والذين ي�سقط  البا�ص، ومنهم 
بع�سهم بيد اجلابي. ثمة كتابات لطيفة كما يراها 
اجلابي الذي اعتاد حمو بع�سها خا�سة تلك التي 
حكم  من  يعجبه  ما  ومنها  البذيء  الكالم  حتمل 
الذي  اجلباة  احد  ،ح�سب  املفارقة  �سعر،  وابيات 
كانت  املا�سية  العقود  يف  اخلدمة،  يف  مازال 
الن  اما  كبار،  ول�سعراء  بالف�سحى  الق�سائد  كل 
ل�سعراء  وياليتها  ال�سعبية  او  بالعامية  فاغلبها 
فارغ لي�سلح حتى  منها كالم  الكثري  حقيقيني، 

حلديث املقاهي، كما و�سفه. 
  �ساعد اجلابي  

يف  يت�سابقون  كانوا  الطالب  ان  املفارقات  من 

حماولة قراءة عبارة يف البا�ص ب�سورة �سحيحة 
كان  بع�سهم  كاٍف(  نقد  باأ�سغر  اجلابي  �ساعد   (
اجلابي  اتعاب  يتعمد  كان  واآخر  بالعبارة  يعمل 
قبلة  �رسقة  يحاول  وهو  له  �سابقة  ملراقبة  ثاأرا 
كان  �سعرها...  بخ�سالت  ميرح  او  )حبيبته(  من 
 ) الأمانة   ( امل�سلحة  با�ص  يعد  منهم  الكثري 
التي  العا�سمة  �سوارع  يف  املوا�سالت  �رسيان 
توفر  مع  الخرى،  املدن  دون  بها  تتميز  كانت 
�سكل  على  للطالب  خمف�ص  ب�سعر  ا�سرتاك  خدمة 
دفرت بطاقات وفيها �سورة الطالب. �سياء، الذي 
اكمل درا�سته اجلامعية متنقال يف البا�ص ذهابا 
اي�سا  البا�ص  وايابا، ثم اكمل خدمته متنقال يف 
يف  جمانية  �سياحية  رحلة  مبثابة  يعده  الذي 
باكرا  اخلروج  يتعمد  كان  اذ  العا�سمة،  �سوارع 
كرخ  اىل  اخلطوط  باحد  والذهاب  ال�سباح  يف 

العا�سمة والعودة على خط اآخر اىل كليته.
 البا�ص مكان ثابت

�سورياليات  من  حادثة  فليح  ن�سري  ال�ساعر  يروي 
حدث   : واجلن  الإن�ص  عجائب  ومن  العراقي  الواقع 
نقل  يبيع م�سلحة  �سخ�سا كان  ان   2003 يف عام 
على  يح�سل  مل  وملا  الطابقني،  ذات  حمراء  ركاب 
ال�سويج  وي�سلم  الفا   60 )وكان  يريده  الذي  ال�سعر 
بخ�سوا  مبن  نكاية  قام  ان   )50 و�سلت  وامل�سلحة 

)املقاعد( تف�سيخ، وبعد  الك�سنات  ان باع  ب�ساعته 
ان ظلت امل�سلحة من الداخل عارية قام بتاأجريها 
مياه  فيها ت�رسيف  لي�ص  انه  �سكن طابقني، وحيث 
احدى  قرب  ثابتا  مكانا  لها  وجد  فقد  وخدمات، 
دورات املياه يف باب املعظم وعندها مل يعد بحاجة 
اىل الإطارات اي�سا واملحرك...الخ...فباعها جميعا...
فيها  يفكر  ومل  فيها  ندم  التي  الوحيدة  امل�سكلة 

م�سبقا هي كيفية اخالء امل�ستاجرين "قانونيا"!.  
مقعد البا�ص 

ولكبار ال�سن واملتقاعدين مقاعدهم اي�سا فبع�سهم 
مل يكن يهوى اجللو�ص يف البيت خا�سة يف ال�سهر 
لي�ستطيع  ولنه  التقاعد،  على  لالحالة  الوىل 
احلافالت  �سعود  فابتكر  املقهى،  يف  اجللو�ص 
اىل  خط  ي�سلمه  اذ  العا�سمة،  ارجاء  يف  والتجوال 
اآخر حتى يحني موعد انتهاء الدوام ليعود اىل بيته، 
واخلطوط  التجوال  �ساعات  تناق�ست  حتى  وهكذا 
بعد ا�سهر، ابو �سالم احدهم كان كلما ي�سعر بامللل 
يف  العلوي  الطابق  يعتلى  البيت  يف  اجللو�ص  من 
به  عابرا  الكرخ  باجتاه  املنطلق  خا�سة  البا�ص 
دجلة، كانت �ساعات امل�ساء ال�سيفي متثل ال�سينما 
املتنقلة حيث يلعب مقعد البا�ص دور كر�سي �سالة 
كانت  �سالم  ابو  يقول  كما  او  ال�سيفي.  ال�سينما 

اجلولة ت�سبه اليوم ماي�سمى تلفزيون الواقع. 

و�ساءت  امل�ساعدة،  منها  طلبت  التي  اجلهة  اأي 
بعد  املمر�سات  باإحدى  تلتقي  اأن  الأقدار 
الزيارة،  وقت  يف  الولدة  غرفة  من  خروجها 
لها:  فقالت  موجوداً،  اخلطابة  زوج  كان  حيث 
هل اأنت متزوجة؟ فاأجابت بـ"ل" وهي مطاأطاأة 
الزواج  اأردت  اإذا  لها:  فقالت  خجاًل،  راأ�سها 
حينها  عري�ص،  عن  لك  اأبحث  لكي  فاأخربيني 
فلحقها  الغرفة،  من  وخرجت  املمر�سة  خجلت 
رقم  وطلب  للزواج  يدها  وطلب  اخلطابة  زوج 
عن  البنت  اأهل  �ساألوا  اأن  بعد  وتزوجها  والدها، 
واأجنبت  معه  با�ستقرار  تعي�ص  والآن  الرجل 

طفلني.
ما  املثال  �سبيل  على  العربي  املجتمع  وزادت: 
اأغلبه  والذي  التقليدي  الزواج  على  قائمًا  زال 
يتم عن طريق املعارف والأقارب، مل ي�سبق يل 
اخلطابة،  طريق  عن  تزوجت  بواحدة  التقيت  اأن 
زواج  مت  اإن  ولكن  املهنة،  هذه  ميتهن  من  لقلة 
لي�ست  فاخلطابة  اخلطابة،  طريق  عن  البع�ص 
الطرفني  وعلى  طرفني،  بني  للتقريب  و�سيلة  اإل 
ال�سوؤال والبحث والتحري عن الطرف الآخر، اأما 
كيفية الوثوق بها من عدمه فاأنا اأدعوا من يلجاأ 
اأ�رساره؛  ت�سليمها  قبل  عنها  ال�سوؤال  للخطابة 
لهن  اأو  لع�سابات  يعملن  اخلطابات  بع�ص  لأن 
اأغرا�ص �سيئة اأو يقمن بابتزاز الن�ساء والت�سهري 
الذي  املبلغ  اإعطاوؤهن  يتم  مل  اإن  ب�سورهن 

يطلبنه".
ويقول عبا�ص جابر : اأعتقد اأن املو�سوع يحتاج 
مثل  ملعرفتها  طريقًا  تكون  اأن  ميكن  مقومات 
ال�سمعة الطيبة وتدينها وح�سن اأخالقها، وال�سبب 
يعود لالأ�سف اأن كثرياً من اخلطابات اتخذن هذه 
باهلل  والعياذ  والبع�ص  واملادة  للربح  املهنة 
احلرام  يف  الوقوع  يف  باآخر  اأو  ب�سكل  �ساهمت 
بدعوى امل�ساهدة والتعرف على زوج امل�ستقبل 
التي  الق�س�ص  �سمعنا  وقد  مبا�رسة  الهواء  على 
اخلطابات  احلذر من  فاحلذر  اجلبني،  لها  يندى 

التي تلمع ال�سواد وت�سود البيا�ص.
من  الزواج  م�رسوع  اأن   - جواد  مها  واأكدت 
اأ�سخم امل�رسوعات قاطبة، فالرتيث يف تاأ�سي�سه 
حلقة قوية ليبنى على اأر�ص �سلبة قوامه الفهم 

وثقافيًا،  دينيًا،  امل�ستدمي  والتكافوؤ  امل�سرتك 
اإن  م�سيفًة:  وقيميًا،  وخلقيًا،  وفكريًا،  وعائليًا، 
ال�رسوع  حني  اإليه  اللتفات  ينبغي  ما  اأهم  من 
بالتحري  ال�رسيح  التاأ�سي�ص  هو  الدخول  يف 
فالزواج   ، التفا�سيل  اأدق  يف  الدقيق  وال�سوؤال 
واأبجديات  احلياة،  مراحل  من  اأوىل  مرحلة 
باملغامرة،  يكون  ما  اأ�سبه  تكاد  فيه  الدخول 
القوانني  من  العدة  اإعداد  بال�سباب  فحري 

وال�رسوط واملواثيق والد�ساتري منعًا من �سياع 
احلياة حتت حوافر الت�رسع واجلهل، واأكاد اأ�سري 
اإىل امل�رسوع التجاري )اخلطابة( ونتيجة الزواج 
ال�سلبية من اإعالنه وت�سويقه الربحي القائم على 
التلميع وترحيل ال�سفات احلقيقية اإىل ما تاألفه 
جاذب،  باأ�سلوب  الأفئدة  اإليه  وتهوي  النفو�ص 
ظاهره الن�سيحة وباطنه امل�سلحة، وما اإن تتم 
اأو  العري�سني  على  ال�ساعقة  وتهوي  اإل  ال�سفقة 

وتنتهي  نف�سي،  �رساع  يف  ويدخالن  اأحدهما، 
اإما بطالق �رسعي بعد جولت  الرابطة الزوجية 
ب�سكلها  احلياة  ت�ستمر  اأو  العذاب  من  و�سولت 
يف  والذي  العاطفي  الطالق  بواقع  اخلارجي 
راأيي اأعده اأق�سى اأملًا واأ�سد وقعًا على النف�ص من 
الطالق ال�رسعي، وعليه اأر�سل برقية عاجلة لكل 
باأهمية  الزواج  م�رسوع  يف  والفتيات  ال�سباب 
النظرة ال�رسعية دون تخطي احلدود تفاديًا من 

املحظور.
ويقول �سامر ح�سن: يف نظري اأن الزيجات التي 
اأكرث  الأ�رسي  والتعارف  العالقات  عرب  حتدث 
جناحًا وا�ستقراراً من تلك التي تتم عرب اخلاطبة، 
وعدم  دراية  عدم  على  الأخرى  تلك  تقوم  حيث 
قد ل  تكون وفق معلومات م�سللة،  وقد  معرفة 
اإجناح  يف  الأولية  واملعلومات  ال�سورة  تنجح 
عدة  اأمور  �ستتبني  مدة  بعد  اأنه  الزيجة، خا�سة 
الطرفني  �سخ�سية  يف  واخلفايا  التوافقات  من 
واأ�رسيهما وطبيعتها، لكن ومع كل تلك العيوب 
الع�رسية  احلياة  واقع  اأن  اإل  ذكرتها  التي 
احلا�سل الآن من قلة فر�ص الرتابط الجتماعي 
اجليل  وخروج  بالبع�ص  البع�ص  معرفة  وقلة 
الأب  لتوجيهات  اخل�سوع  فكرة  عن  اجلديد 
يحاول  بل  احلياة  ب�رسيك  الرتباط  يف  والأم 
التمرد على تلك الطوعية بالإقبال على اخلاطبة 
الو�سول  فر�ص  وتزيد  اخليارات  تتعدد  حيث 
الزوجة  يف  ح�سية  مادية  معينة  ملوا�سفات 
وال�سن، وموا�سفات خا�سة  والوظيفة  كاجلمال 
يف الزوج كاملال واملن�سب واحلالة الجتماعية 
كاأن يكون مل ي�سبق له الزواج اأو يكون غري معدد، 
نحتاج �سبط ممار�سات  وتلك  هذا  م�سيفًا: بني 
وجمعيات  جهات  كانت  لو  وحبذا  اخلاطبات 
وال�سعي  والتوجيه  الإر�ساد  على  تعمل  اأهلية 
يف  الرتباط  جناح  منهما  يتوقع  ملن  والدللة 
ا�ستخدام  و�سوء  املعلومات  ت�رسب  من  ماأمن 
اخلدمات الإلكرتونية مثل مواقع الزواج وغريها.
واأكدت تقى ناظم - اأن �سبح قطار الزواج الفائت 
جتاوزها  باأنه  الفتيات  من  الكثري  تزعم  والتي 
مل�ستقبلها  واحلرية  القلق  لها  م�سببًا  وتنا�ساها 
املجهول ونظرة املجتمع اجلارحة التي تالحقها 
واحلرج،  الدونية  متالزمة  ولأهلها  لها  م�سببة 
يف  وم�ساحات  مت�سخمة  اإح�سائيات  م�سيفًة: 
املتعارف  الزواج  �سن  الفتيات  لتعدي  تو�سع 
لغالء  بع�سها  يعود  قد  العربية  جمتمعاتنا  يف 
ح�سبية  ملوا�سفات  الآخر  والبع�ص  املهور 
وبالأحرى  الزوج  قبل  من  م�رسوطة  ون�سبية 
مبقايي�ص جمالية ومعايري و�سفية و�سعها اأهله 
ل�رسيكة ابنهم للمفاخرة بها لالأقران، متنا�سني 
احل�سنة  والطباع  الأخالق  الأحيان  من  كثرياً 

التي تر�سم طريق ال�سعادة للحياة الزوجية.

"المصلحة أم الطابقين "... مقاعد متجولة تسرد حكايا روادها ومفارقاتهم

"الخطابة" ... مشروع ضياع حياة الفتاة تحت حوافر التسرع والجهل
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ها هو �سبح العنو�سة 
يطارد اغلب الفتيات الذي 

فر�سه عليهن املجتمع 
والعادات والتقاليد لت�سبح 

عقدة تالزم كل فتاة حتى 
دفع بع�سهن اىل هو�س 
اخلطابات للتخل�س من 

كالم هذا وذاك , ولكن 
اغلبهم يجهلون خماطر 

هذه اخلطوة فقط من 
اجل التخل�س من اقاويل 

واحاديث االهل واالقارب.
تقول خالدة احمد : اأتذكر 

قبل �سنوات التقيت باإحدى 
االأخوات كانت تعمل مثل 

اخلطابة ولكن من باب 
امل�ساعدة, وتاأخذ اأجرًا 

زهيدًا مبثابة هدية من اأهل 
العرو�س اأو اأهل العري�س؛ 
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