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 ٌتلفت المٌدان، ساحة فً حذابه( قٌطان) ٌشد وهو ومكانه، زمانه من المنفلت هذا ترون هل

 السماء والى حوله وٌتطلع لحظة، آخر فً العالم ٌنقذون الذٌن االسطورٌٌن االفبلم ابطال مثل

 قبضته ٌضم   كٌؾ ترون هل. بلحظة لحظة تصوره وهً وراءه تلهث الكامٌرات مبات متخٌبلا 

 مصٌره لكن. ٌده راحة فً اظافره نبتت حتى ؼٌره، ٌد الى ٌزوغ لببل مصٌره على بشدة

 من ٌخر   الذي حلمه على السمابً قمٌصه ازرار ٌحكم وهو المدماة، ٌده من ٌنسل راح الزببقً

 مجهولة صاحب، لها ٌعد لم ألحبلم المتوارٌة والصورة الباهت الطٌؾ إنه. جسده مٌازٌب

 .المالك

ك جثة اسحل انً وها  لٌتحرر ٌنطلق، المخنوق صوتك واترك الموحش، القاحل الفراغ فً سر 

ًا   قد؟ خضر ٌا اودعك فهل ذاكرتً، من.. ومنً نواٌانا، وسوء. الجحود الببلد هذه من اخٌراَ

 1991 خرٌؾ[ الحسٌنٌة مدٌنة] بؽداد كشكول، كرٌم
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 األول الفصل

 ـ 1 ـ

 كما ٌشوٌنا فرن الى بؽداد أحال الذي اللهاب آب وانقشع( الرطب طباخات) أٌام بسبلم مرت

 ودودة لرٌح جسدي نوافذ افتح وانا. ورخٌص ومكسب حار: األؼا باب خبز مثل أو الصمون

 تعلو. والتلفزٌون االذاعة مبنى الى الذهاب اخٌراا  قررت حٌث مطر وعود طٌاتها بٌن تحمل قد

 النبً بعمر كنت ،( بارٌس فً االخٌر التانكو)  فلم فً( براندو مارلون) تقطٌبة مبلمحً

 أو مخٌفة وصرامة جد   إمارات مبلمحً على تبدو ،(لك هٌت)زلٌخة به تحارشت حٌن ٌوسؾ

 أحدى كوالٌس بٌن وجدتها التً قبعتً حتى حذابً من الحرس فتشنً. نفسً تخٌلت   هكذا

 معً وتشرب ستؤكل أنها بالً فً ٌخطر لم اصدقابً، إعجاب واثارت فلبستها المسرحٌات،

 نحو مباشرة دخلت. اإلخفاء طاقٌة ومفعول بسحر االٌطالٌة القبعة هذي أؼوتنً حٌاتً، طوال

 :له همست االستعبلمات، موظؾ

 .العام للمدٌر إال به أبوح ال... خطٌر سر   عندي ـ

ً   ٌتحاٌل اهتمامه، ٌبدي منهم واحد وكل آخر، الى موظؾ من حولونً  دون السر لكشؾ عل

. العام المدٌر ؼرفة الى دخلت حتى الحمار صدٌقً مثل وحرنت   مصراا  بقٌت منً، ترجى فابدة

 الدولة أمن ٌستهدؾ خطٌر بؤمر ٌتعلق أما: ولونه سري نوع خمنوا بهم مررت الذٌن كل طبعاا 

 جهة الى قربه المدٌر أجلسنً. والتلفزٌون االذاعة مبنى على بهجوم تتعلق قضٌة كشؾ أو

 :قال. الٌسار

ك هو ما... تكلم ـ  هذا؟ الخطٌر سر 

 :وقلت وجهه من ودنوت   نهضت  

 .منً التلفزٌون تحرموا ال... بارع ممثل انا ـ

ٌ ع شرر، ضحكته من ٌتطاٌر ٌضحك، وهو نظارته نزع ضحك، ً   ض  وآثاثها الؽرفة هندسة عل

 االذاعة مبنى خارج وزفونً شخصان دخل. إسمه حتى نسى تابهاا  طفبلا  لحظتها وكنت

 :الطرد ألؼنٌة البلزمة هً كانت تكرر، جملة مع والبصاق والدفع بالشتابم والتلفزٌون

 ثم الرشٌد شارع الى الصالحٌة جسر وعبرت الشارع تناوشت(  سرك هو هذا... قشمر)

 سكراناا  أترنح الچوادر، مستشفى امام نزلت  . الؽبارٌة لمدٌنتً سٌارة ركبت ومنها النهضة

 صحٌح حٌاتً، أوهام سلسلة من واحد فً رأٌته فلم لقطة إنه حقٌقً، ؼٌر حدث ما ان: بفكرة

 المشتوم أنا صحٌح تمثٌل، فً تمثٌل مجرد لكنه والتلفزٌون، االذاعة لمبنى ذهبت أنا

 كونه توهم جداا، منً قرٌب شخص بل أنا هذا لٌس الوقت وبذات علٌه، والمبصوق والمدفوع

ً   بصلة ٌمت ال حدث ما فؤن لذلك. ومضى فعلته وفعل أنا  بٌن مربوطة الحادثة وبقٌت. ال

 أو العقلً الفصام بمرض له عبلقة وال وعًٌ منطقة خارج لٌس جرى ما. الواقع وبٌن الوهم

 انا والمذكرات، الكتابة مزاولتً: والنفسٌة العقلٌة صحتً على والدلٌل الجنون، من نوع أي

 مكان ٌعرؾ وال احد به ٌعلم ال دلٌل انها رؼم الكتابة، بمواصلة جنونً عدم لنفسً أثبت  
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 على جعلته التابوت، ٌشبه( مٌز) طوٌلة منضدة صنعت إذ مخلوق، أي ودفاتري أوراقً

 الخشب من خفٌتٌن بطبقتٌن محترؾ نجار كؤي صممته ناقص، وال زاٌد ال بالضبط، مقاسً

. طوٌلة سنٌن خبلل دونتها التً ودفاتري أوراقً كل بٌنهما ما أحشر   تمٌٌزها، ٌصعب المتٌن

 ومبرر الشخصً كنزي هً إنما ال، أم الحرص هذا بكل جدٌرة أنها أو الفنٌة، بقٌمتها أعبؤ ال

 كٌؾ: طمرها أو كتمها الى سبٌل وال صدري فً تنحش عفرٌتٌة مفارقة تنط   هنا. وجودي

 وأعترؾ وأوراقك؟ دفاترك على الحرص أشد تحرص بٌنما بمصٌرك وتستهتر بحٌاتك تفرط

 . تفسٌر أي أمتلك وال فعبل ٌحدث ما هو هذا أن وإعتزاز، فخر بكل

 أدٌن سطورها فً العامة، االمن مدٌرٌة الى رسالة كتبت اللبنانٌة، االهلٌة الحرب بداٌات فً

 :وأقول نفسً

 وقعت. القادمة األٌام فً عبلماته ستظهر خفٌاا  تهدٌداا  وأشكل والسلطة، الحزب ضد إننً ـ

 واحد هذا سٌقولون ربما. البرٌد صندوق فً وألقٌتها وعنوانً، الرباعً اسمً وكتبت

 الرسالة، هذه فوق تتراكم إحتماالت كومة بإسمه، الرسالة كتب ؼٌره شخصاا  ان أو مجنون،

 ألن ذاكرتً فً الحوادث من الكثٌر مع دفنت ثم. الرسالة أهملوا انهم: معقولٌة وأكثرها

 سٌاق من جملة سهواا  سقطت عندما إال أتذكرها ولم ومحتها، فوقها تراكمت وكوارث مصابب

 ٌعسكر الطاعون) مسرحٌتً فً أشترك الذي الممثلٌن أصدقابً أحد( أومٌد) مع طوٌل حدٌث

 بعد كنا. الكسٌؾ جنابً حضرة من رعونة وأسخؾ فترة ألعن فً عرضتها التً( المدٌنة فً

 عن ونتحاور نتناقش الچوادر مستشفى جنب الكبٌرة الحدٌقة فً نجلس( البروفات) التمارٌن

 تلقفت. سامة ضفدعة مثل الجملة تلك( أومٌد) لسان من طفرت حٌن شًء، وأي شًء كل

 ال حتى( كوال ببسًٌ بطل) على بالجلوس – آخر نوع من بروفه – ٌومٌاا  ٌتمرن إنه: الجملة

 ثانٌة مرة الرسالة وتذكرت. االمن رجال أٌدي فً وقع ما إذا طوٌبلا  وٌتعذب مإخرته تتمزق

 سذاجتً من بمرارة بعدها ضحكت التعذٌب، فنون جسدي وشهد أٌدٌهم بٌن أنا سقطت عندما

 ....ضاٌكهه الما حٌل ٌردس: الجابر المثل أردد   تهوري، فً الجنوح هذا ومن خبرتً وقلة

 أنسى وابداا  دابماا  كنت. الخبرات حصنتنً وال التجارب نفعتنً ال حٌث منً فابدة ال ولكن

 صباح كل فً. عبر وال تجارب وال ماض   ببل أعٌش كؤنً والطٌش التهور الى وأعود   نفسً

 كله وٌحدث حدث ما األمس، قذارات من ممحو بريء، واألطفال، العصافٌر مع بالحٌاة احتفل

 أو جدٌداا  حلماا  أو آخر فلماا  وابدأ جدٌد، من لنفسً أعود دوري ٌنتهً حالما تمثٌل، فً تمثٌل

 على إرؼامً عن عجز منً، ٌدٌه ؼسل الواقع بان: تتلخص مشكلتً. الحٌاة طعم له وهماا 

 الفنً الؽموض من مسافة هناك دابماا  حٌث. لشروطه والرضوخ أسره فً وإٌقاعً تصدٌقه

 أم مشكلتً. القاطع النفً وال بالكامل التصدٌق ٌمكننً ال. فعبلا  ٌقع ما وبٌن بٌنً ما والحلمً

 قاعة على مسرحٌتً عرضت فحٌن تعرؾ، خالؾ بنجومٌة وال بالشجاعة لها عبلقة ال رأسٌن

 على االصدقاء والمنً وخطورتها جرأتها من خابفاا  الجمهور اندهش المصطفى، ثانوٌة

 واسمها متهكم ساخر بوضوح البلد فً ٌحدث الذي مع المكهرب التطابق بذلك وقاحتها

 أي ٌعدم ملك قصة وهً ،(بعٌنه وبزه كابله) ٌعنً المدٌنة، فً ٌعسكر الطاعون: المفضوح

 ال الخاص حبلقه الملك ٌتخذه االخٌر، الحبلق سوى المملكة فً ٌبقَ  فلم شعره، له ٌقص   حبلق

 كٌؾ. الماعز كؤذنً أذنٌن للملك: الحبلقٌن جمٌع إعدام سر   ٌكتشؾ ان بعد بتاتاا  القصر ٌؽادر

 حقل فً للتنزه الملك من إستؤذن قلبه، فً ٌحوص الملك وسر   القصر حبٌس الحبلق ٌبقى
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 ونما أٌام وجاءت أٌام راحت. لؤلرض بالسر   وٌبوح الحقل أرض ٌنبش الحبلق وراح القصر،

 من الراعً صنع. منها والتخلص القصب أعواد لقص راعٌاا  جلبوا الحقل، فً كثٌؾ قصب

 كؤ ذنً أ ذنٌن للملك: السر   لحن ٌخرج الناي فً ٌنفخ من كل. للناس ٌبٌعها راح ناٌات القصب

 الملك أمام مخفوراا  بالحبلق وجًء المملكة عموم فً وضحاها بلٌلة السر   إنتشر. الماعز

. ضدك االرض ان أدرانً فما لؤلرض، به بحت   ولكنً انسان ألي السر افشِ  لم: واعترؾ

 ًَ دِم  كؤذنً أذنٌن للملك أن فخورون اننا: للشعب وأعلن الملكً االعبلم وزٌر وطلع الحبلق   أع 

 مٌع معع: شعبً بهتاؾ المسرحٌة وتنتهً. ماعز اذنا له تكون ان مواطن كل وعلى الماعز

 الشٌوعٌٌن طالت واعدامات اعتقاالت حملة مع عرضها تزامن الرعناء المصٌبة لكن.. مٌع

 حزب رأس فً الماعز أ ذنً اكتشفوا ولكنهم حبلقٌن لٌسوا هإالء وطبعاا  واالكراد، والشٌعة

لق بٌنما. التٌس سبللة من األمة إنبعاث اجل من ٌناضل الذي البعث  وشباب الواقع فوق انا أ ح 

 محصن الصٌد، حملة خارج الخطر، عن بمنؤى وانا االخر، تلو واحداا  ٌختفون( 33)قطاعنا

 ،(النجاة) خرزة أو( السواحل عرج) حرز ٌحمل كمن األمن رجال واعتقاالت االختفاء ضد

 عرج)ببل وأنا الخطر دابرة خارج أكون   كٌؾ. جلدي بسٌر زنده على ٌش دها الرجال بعض رأٌت  

 اسماإهم الجٌران، ومن دراسة زمٌل كان اختفوا الذٌن بعض(. النجاة)خرزة وببل( السواحل

 الجنون، بادعابً المرة هذه أفلت   فهل. زمرد شظاٌا مثل ذاكرتً لٌل فً تتبارق ووجوههم

 تماسك من والتحقق للمراقبة خضعت   فقد شكوكهم، رؼم الجنون قناع علٌهم سٌنطلً ربما

 .جنونً صبلبة

 اسمه قطاعنا من( رفٌق) فٌه استجوبنً البعث، لحزب الثورة شعبة فً معً تحقٌق آخر وكان

 تتقدم أن(: المتنبً الطٌب أبو) مسرحٌة من بحوار فؤجبته الت هم بعض لً وجهَ  ،(موحان)

 .واحدة خطوة فجمٌعها لؤلعلى، تنزل أو لؤلسفل تصعد ان لؤلمام، تتراجع أو للوراء

 الحلم ظل فً نصفً وأنا. األمنٌة الجهات الى ملفً وأحالوا والتحري الرصد رهن تركونً

 كلها القضٌة. الحقٌقة بلحاؾ وم ؽطى الوهم سرٌر على أنام. الواقع شمس تحت اآلخر ونصفً

 متى لكن االخٌرة، اللحظات فً ٌتدخل الذي البلمربً المخرج دابماا  وهناك تمثٌل، فً تمثٌل

 المرعب؟ الدور هذا ٌنتهً

 السود، بالعباءات ملفعات نساء كوم الچوادر لمستشفى الجانبٌة البوابة من اقترب   وأنا رأٌت  

 الحظت   كما. مخنوقة بجهشات ٌنخرطن واخرى لحظة وبٌن جابر، مكتوم نواح منهن ٌتسرب  

 أدركت  . مصٌبة بهم تحل حٌن كعادتهم جنوبٌة بٌشماؼات وجوههم ٌلفون قربهن رجال بعض

 مع الجثث ثبلجات من إستبلمه بانتظار المستشفى، فً مٌت وأقرباء أهل انهم الفور على

 أحد بفقدانه ٌحفل ال ومنسً مجهول مٌت كومبارس، المٌت بان ٌوحً منظرهم. الوفاة شهادة

 سراحه أطلق معتقل سٌر، حادث بمرض،: وفاته سبب أعرؾ لم طبعاا . وأقربابه أهله سوى

 بمناسبة( الثالٌوم) مادة ٌحوي شربت قدح مع باالعتذارات االمن رجال وودعه أٌام قبل

 .قدٌم عشابري ثؤر حول نار أطبلق تبادل أو قلبٌة، بسكتة مات أم خروجه،

 المجهولٌن، الموتى كل بصمة ٌحمل مٌت مشهدهم، من ٌبدو كما مؽمور مٌت هو أعرؾ، ال

 االكتراث وعدم وصمتها بهدوبها نملة حٌاة بالضبط، حٌاتهم مثل ملفت ؼٌر موتهم كان الذٌن

 بسكون االرض وتلقفتهم دفنوا ضجٌج، ببل االخر هو موتهم لذلك ضجٌج ببل تدب   حٌاة لها،
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اا، زلت ما ولكونً وجودي من بخجل أشعر هإالء ٌموت حٌن. خبلب  ٌ  جسدي من أستحً ح

 كهذا، موت فً وذنب ضلع ولً هذا المنسً موتهم عن مسإول بانً وأشعر بالعافٌة النابض

 حزن انه رؼم قلبً، تقتل هذه الخافتة الحزن نبرة ألن بآخر، أو بشكل الموت مع متواطا انً

 فوق ممدداا  الجسد مكشوؾ المٌت: منقوص حزن إنه إال منافق، حزن وال استعراضً ؼٌر

 الدموع تنقذهم فقد كان مثلما ٌعود ان ٌنهض، ان ترٌده سوداء كتل وحوله فقٌر حصٌر

 فشٌباا، شٌباا  ٌتراكم المفجوع الٌؤس لكن للحٌاة، وٌعٌده رأٌه الموت ملك ٌؽٌر لكً المتوسلة

 .حوله ٌجري ما ٌهمه وال بجسده، مبال وؼٌر عابا ؼٌر المٌت ان خاصة

 ببكاء وانخرطت المستشفى، باب أركان أحد بٌن معتمة زاوٌة واخذت المٌت أهل من إقتربت

 فرأٌت رأسً رفعت ٌخاطبنً، من سمعت حتى ٌ سمع مما أكثر ٌ رى كامد بنشٌج أهتز   مكتوم،

 :ٌقول بٌضاء صدرٌة ٌرتدي ممرضاا 

  المتوفى؟ أخو أنت ـ

ً   وانحدر المٌت أهل جمٌع ترك ،(االسود حظً شوؾ) تلعثمت،  رأسً أحنٌت. مباشرة ال

 ورأسً بهدوء أنسل وأنا مذهوالا  بوجهً مبحلقاا  تخٌلته علٌه، أرد   ماذا أعرؾ ال مرتبكاا 

. البٌت باتجاه نملة مثل أدب   الدموع، بلل من وجهً أمسح الظبلم، فً أذوب كتفً بٌن ؼطس

 .أعرفه... ال... ال: علٌه ارد   ماذا ، للممرض أقول ماذا

 

 وملح سچٌن

 

 ٌرتدي نٌسان 7 فً طلع السام، الفطر ٌطلع مثلما( 33) قطاع منطقة فً موحان الرفٌق طلع

 دفتراا  الٌمنى بٌده ٌحمل وجوزي، رملً لونه مربعات قمٌص مع أخضر بنطلون: مبلبسه أبهى

 ٌعرفونه والجمٌع بعٌد زمن منذ الجمٌع ٌعرؾ كؤنه بشوشاا  وجهاا  وٌحمل كرارٌس، مع متسخاا 

 فً الناس على لٌطلع وخبؤه وجوده أدخر ربما. أحد شخصٌته الى ٌنتبه أو ٌلحظه لم بٌنما ،

 ذهابه بدقة معروفاا  كان الذي الشبح،( فرحان) أخٌه عكس المعشر ناعم سلساا  بدا االٌام، هذه

 ٌسٌل   بل ٌمشً ال الشبح( فرحان. )طبٌب معاون بصفة الصحة وزارة فً دوامه اثناء وأٌابه

 على ٌسلم ال( إستكان چعب)سمٌكة عوٌنات تلبس كبٌرة دودة مثل ٌدب   مسكوباا، االرض على

 وزهرة والسٌسبان الخروع شجٌرات أوراق تتحرك ٌمر   حٌن لكنه أحد، علٌه ٌسلم وال أحد

 ٌمر حٌن البٌوت، أمام المنتشرة الكبٌرة الحدابق فً والبردي القصب أعواد وتتماٌل الشمس،

. ساقٌها بٌن ذٌولها تضع مبلذ اقرب الى الكبلب وتنسل خانساا، البط   وٌنكمش الدجاج ٌخرس

 .الرعب أفبلم فً المخٌؾ النسٌم مثل ٌمر   الشبح فرحان

 .وملح سچٌن... وملح سچٌن... وملح سچٌن ـ

 لٌل، وال ؼروب وقت لٌس فالوقت هذه،( وملح سچٌن)األطفال صٌحات من الناس إستؽربَ 

 منه ٌتطٌر الذي المشإوم، زعٌقه ٌسمعوا ولم الجو فً( الططٌوي) طابر وجود عدم كذلك
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 تكررت(. الططٌوي) طابر فوقه ٌزعق الذي البٌت فً مصٌبة حدوث من بد ال إذ الناس، معظم

 الكلمة هذه. أمامهم من العٌد بمبلبس موحان الرفٌق مر   حٌن( وملح سچٌن) االطفال صٌحات

 المدٌنة فً شابع هو كما الططوة زعٌق فً المخبوءة المصٌبة مفعول تبطل السحرٌة

 من وأطبلل خرابب بظهور بدأت إذ العالم، مدن جمٌع بعكس إنبثقت التً المدٌنة تلك الؽبارٌة،

 معالمها بعض وبانت والؽبار التراب عنها إنزاحَ  مطمورة، أثرٌة مدٌنة كؤنها الطوؾ،

 :المدفونة

ر طٌنً بٌت طلع وهناك ،(الؽمٌضة) ٌلعبون عراة نصؾ أطفال حوله نبع طٌنً كوخ هنا  مسو 

 من ٌتقافز ودجاج البط حوله ٌخفق والنهٌق، والرؼاء بالثؽاء ٌعج   والقصب، والسعؾ بالتنك

 الباب أمام عصراا  ٌجلسون الصٌد، شباك ٌشبه سومري وٌشماغ بدشادٌش رجال اقدام تحت

 .لؾ سجابر وٌدخنون الفنجان تلو الفنجان ٌشربون الجمر، وسط راقصة مثل القهوة ودلة

 الى عمودٌاا  انقسمت االرض، سطح فوق أثرٌة مدٌنة أكبر تكشفت وضحاها سنة وبٌن

 إمتدت ما وسرعان السوداء، المسبحة خرز بعدد قطاعات والى( الداخل) و( الچوادر)

 من الترابٌة والسدة أمامها من الجٌش قناة ولوال الحً، الوجود بنشوة حبورة وتضخمت

 . دابماا  فوقها ٌزعق الططٌوي طابر ولكن ورصافتها، بكرخها بؽداد الجتاحت خلفها

 :المدٌنة فً دكان أقدم صاحب كشكول ٌقول

 .نخلة وراك تخضر رأساا  ماشً وانت تفلت اذا والعباس... للزرع عطشانه الثورة گاع ـ

 وزهور والسٌسبان والخروع والبردي القصب تكاثؾ فقد االرض تحت مجاري ببل وألنها

 .البٌوت من الخارج المستعمل الماء من الحدابق إندلعت البٌوت، أمام الشمس

 قطاع فً كشكول دكان منطقة من شباب ثبلثة إختفى نٌسان،( 8) التالً الٌوم صباح فً

 : جٌرانهم ٌقول(. 33)

 (.وملح سچٌن) صٌحات نسمع ولم الشباب هوالء بٌوت فوق الططوة زعٌق سمعنا
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 ـ 2 ـ

 على وأجبرتها الجهات جمٌع من أ مها حاصرت إن بعد الكاظم االمام تزور ؼبشت( سبل مه)

 :ساجدٌن الشٌاطٌن لها ٌخر   بدموع بكت إذ للزٌارة، اإلستسبلم

 .الجوادٌن ابو الحاجات قاضً عند ومرادها حاجة عندي ٌمه... ٌمه ـ

 حٌث للحارثٌة توجه( مكً: )الشرطة ومراكز المستشفٌات فً ٌبحثون هابمٌن اخوتً وتطشر

 شرطة مركز صوب قدمٌه خؾ  ( زٌدون. )العسكري االنضباط قبل من الموقوفٌن جملونات

 ٌده راحة ٌعرؾ كما ٌعرفها التً السٌنمات فً ٌبحث انسل ثم التهذٌب، شرطة ومركز الثورة

 الى هب  ( عبودي) و. نفسً خارج بعٌداا  ورمانً عقلً طٌر   بفلم إبتلعتنً الشاشات إحدى لعل

 الى ذهب( محمود)و. باألمن مفوض أخوه جار له الذي زوجته أقارب أحد ٌعرؾ عم له صدٌق  

 :االستخارة بعد متفاببلا  وخرج القرآن

 .ٌحزنون هم وال علٌهم خوؾ ال

 :وتنوح الحسٌن االمام ضرٌح شباك لتحتضن كرببلء الى أمً ؼبشت بٌنما

 .كرببلء مظلوم ٌا منك( خضر) أرٌد ـ

 :بمرقده وتتشبث العباس االمام صوب تتجه   ثم

 أهل شباب سٌد اخوك ومن منك( خضر) أرٌد... ها هاشم بنً قمر ٌا ها.. ها زٌنب أخو... ها ـ

 .الجنة

 أؼانً وتحفظ متدٌنة ؼٌر فسبل مه الواقع، براثن سطوة من المنفلت الوحٌد لست   أننً ٌبدو

 حجاب، ببل هندٌاا  زٌاا  وترتدي القرآن من آٌات تحفظ مما أكثر فٌروز وأؼانً حافظ الحلٌم عبد

 حولً الفاؼم العطر ذلك عطرها، متاهة فً ضٌاعً حتى طوٌل... طوٌل المع، أسود شعر لها

 رابحة المزمن، وإفبلسً الفقر رابحة موحان، ورفٌق البعث رابحة: الواقع روابح كل   طارداا 

 البشري الدسم رابحة السٌاسة، كوالٌس وراء العفن الفن رابحة المكشوفة، شوارعنا مجاري

 عطر  . المتنفذٌن آباط من تعط   وهً والنفاق الكذب رابحة التحقٌق، وؼرؾ المعتقبلت فً

 شخصها ٌشبه فرٌد عطر وعقلً، خشمً على واستحوذ العفونات هذه كل إكتسحَ  سبل مه

ً   ٌفٌض   عطر وروحها، وجمالها  عطر   حلمً، زهرة سوى أشم   فبل منها وأدنو أراها كلما عل

ً   مسامة ٌترك وال جسدي وشبابٌك أبواب ٌقتحم  .السحري بارٌجه وأسكرها إال   ف

 حرامً، واالربعٌن كهرمانة أٌام بؽداد ازقة فً ونضٌع الواقع فوالذ ٌشق( سبل مه) حضور

 موسٌقى ألحان تتجاذبنا شعرنا، تداعب الشناشٌل، مقصورات من أقمشة ألوان علٌنا تهبط

 بؤنواع تعج   كرنفالٌة، ساحة الى ونفلت ثٌابنا أطراؾ من تشدنا الجدران، من تنضح كؤنها

 زهٌر أشعار ت ؽنً بالسندس مفروشة دكة فوق ؼزالة رأٌنا العجابب، تجترح وطٌور حٌوانات

 ومن النساء أعناق من الحلً ٌفك   ؼراب الى بعبوس تتطلع نعامة بقربنا وقفت سلمى، أبً بن

 القلب ٌمزق لحناا  بمنقارها تبطبط الزرقة، تشوبها بٌضاء أوزة نظري لفتت الرجال، عمابم

 لكزنً وجواري، عبٌد تاجر صوت فباؼتنً لإلإٌة دموع عٌنٌها من وتتطافر الحٌل، وٌهد  
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 ٌتكلم ضخم بؤنؾ لكن( موحان) الرفٌق مبلمح له وكانت بعٌنه ٌؽمز ألٌه، إلتفت   بخاصرتً،

 :بخنة منه

ٌ ض التً المنكوبة اإلوزة وأعطٌك الجارٌة هذه( تراوس) ة؟ تب  فض 

 االخرٌن انتباه جذب عال   بصوت وقالها المسكٌنة، االوزة بهذه( سبل مه) مقاٌضة ٌرٌد الحقٌر

 :المزاٌدة حمى واشتعلت حولنا فتحلقوا

 هذا إستقطاب بإرة سبل مه مع صرت حتى ونصؾ، بؤلؾ ٌهتؾ وذاك دٌنار بؤلؾ ٌصرخ هذا

 .المتسوقٌن وجمهور المهرجان

 واالقمشة والطٌور والحٌوانات الناس خلٌط بٌن مندسٌن وهربنا كفها من بقوة أمسكتها

 وعصابات حرامٌة ؼوؼاء تتبلهث وخلفنا لزقاق زقاق من ركضنا. واألوانً الحلً وصنادٌق

. ردب درب: شعار الحابط على مكتوب مسدود بزقاق اصطدمت   حتى والعبٌد الجواري وتجار

 الشهوة، سبلح شاهرٌن ألٌنا ٌتقدمون والؽوؼاء وترتجؾ، تختض وهً( سبل مه) احتضنت

 المنتعض، ذكره وتد ٌهز   منهم واحد وكل بؤلسنتهم، ٌتلمضون الشبق، لعاب أشداقهم من ٌرٌل  

 من الؽوؼاء عصبة على وانهالت: ٌقظتً حلم م خرج فتدخل المنً، شرر   عٌونهم من ٌتقادح

 وأحذٌة وحجر طابوق وشآبٌب وؼسٌل، مراحٌض ومٌاه وحل سٌول   والشناشٌل السطوح فوق

 من الزقاق فرغ حتى الفضبلت تدلق   وكروش وجرة مصارٌن من حٌوانات وأحشاء عتٌقة

 .الؽوؼاء عصبة

 مزعنفة فتاة اصطحبتنا بٌنما واألوساخ القاذورات من االرض ٌنظفون البٌوت أصحاب خرج

 مدٌنة بٌوت تحجب التً السدة خلؾ االقدام على مشٌاا  وأوصلتنا البحر حورٌة نفنوؾ ترتدي

 كامٌرات عن بعٌداا ( سبل مه) بكؾ كفً وكانت الوردٌة، زعانفها مع واختفت الثورة

( سبل مه) رصدت التً كامٌراتهم ، كشكول، وكرٌم ومٌري نابت ناصر كامٌرا مثل الفضولٌٌن،

 لقد. ؼٌرها فتاة أي رإٌة استطاعوا فما عٌونهم حدقات فً الحلمٌة صورتها وانحفرت قبلً

 إمرأة طٌؾ   ٌبزها فبل رإوسهم من الدنٌا نساء وطردت قلوبهم، وشؽفت عٌونهم موق إحتلت

ً   ضحكوا. ؼٌرها  : منً وسخروا عل

ٌٌط... جٌرانكم ـ  . وضٌعك الفن جن   وركبك الكتب أعمتك... االن لحد   ترها ولم حاٌط، على حا

 ٌقول. أخرى مرة رإٌتها ٌنتظرون ،(سبل مه) بٌت باب أمام بلٌالٌها أٌام خمسة واقفٌن ظلوا

 :كشكول كرٌم

 هٌا لذلك والنحو، االدب مدرس( حمود) استاد ٌقول كما مرتٌن النهر فً السباحة ٌمكن ال ـ

 .مرتٌن الفتاة هذه رإٌة ٌمكن فبل لبٌوتنا

. األخٌرة لفحاته ٌلفظ الصٌؾ حٌث للنوم، السطح فوق صاعداا  لبٌتنا وذهبت الربع تفرق

 لمشاهدة جبار مقهى فً ٌسهر ربما الخالً، بفراشه( محمود) أخً عدا ما نٌاماا  أهلً وجدت

: والسهد االجهاد ٌشوبه هامساا  أمً صوت فاح فراشً فوق أتمدد أن وقبل.كعادته السهرة فلم

 للنزول ركبتً على النهوض حاولت جابعاا، كنت وفعبلا . المطبخ فً عشاإك... جوعان تنم ال
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: ٌطاق ال بجمال طٌؾ سطوة من بل تطٌراا، وال رعباا  ال وتجمدت جفلت   لكننً العشاء وتناول

 قبل( الحرٌة) مدٌنة الى انتقلوا الذٌن عمً لبٌت( البٌتونة) نافذة زجاج خلؾ نصفٌة صورة

 .أٌام ثمانٌة قبل العمارة مدٌنة من جاءت عابلة واستؤجرته أسابٌع ثبلثة

 عافت كهذه، إسطورة العمارة فً أتوجد السماء، من وال االرض من هً ال فتاة الزجاج وراء

 توهج شكسبٌري قدر اي بٌتنا، لصق وتسكن هنا لتحل وبٌوته بمدنه العراق أرض وتركت

 من تواا  اآلن..ها االن تحققت معجزة أي رحمة، أي المشع، الحضور بهذا حٌاتً وأضاء

 :الجدٌدة جارتً( سبل مه) ٌصؾ وهو ٌجدؾ كفر، عندما( مٌري) ألوم ال. النافذة

 وخلقها أٌام سبعة فً الكون هللا خلق ندٌة، طازجة حارة هللا، ٌدي بٌن من لتوها خرجت ـ

 عٌب أي من وٌصقلها زابدة كل ٌشذب علٌها، ٌحنب   ركبتٌه على جالساا  أٌام، سبعة فً لوحدها

 . هللا حلم جماعة ٌا الفتاة هذه نقص، أو

 المشع، وجودها شدة من منفلقة بظلمة محاطة تقؾ وهً به أحسست   ما بالضبط هو هذا

 الكتفٌن، وانحناءات الرأس منحدر فوق متبلصفاا  ٌسٌل وشعر الزمردي الثوب بذلك منورة

 الى أو نحوي ساهٌة تنظر   كانت األسود، الشبلل لهذا نهاٌة أرى فبل نصفٌة صورة وألنها

 انجبت انها فخراا  العمارة ٌكفً. طٌفها فواح من أعب   وقفت   حالما توارت ألنها خلفً نقطة

ها الدنٌا حسناء الطبٌعة واصطفتها االرض، قارات جمال روابع قطفت سبل مه(. سبل مه)  وسر 

 حضور أثناء وأفحصهن اراقبهن كنت حٌن ونسابنا فتٌاتنا سلوك من أنا تحٌرت  . األعظم

 (:سبل مه)

 كن ذلك من واألضرب والشابع المتوقع عكس ،(سبل مه) من الؽٌرة نٌران فٌهن تنشب لم

 (:جنة) المعلمة عمً بنت قولة وأتذكر ؼاببة، أم كانت حاضرة( سبل مه)بـ ٌتؽزلن

 .رجل ٌستحقها ال ونادرة نفٌسة تحفة سبل مه ـ

 بحٌرة ٌرى كمن صدورهم، وانشرحت الؽبطة أخذتهم لمحوها، الذٌن والرجال الشباب كذلك

ه) بجمال اندهشوا هإالء. طوٌل سجن بعد إوز، أسراب فٌها تلبط زرقاء  لٌسوا وهم( سبلم 

تٌمٌن صرعى سقطوا وال عشاقها  فً والقلب العقل ٌتدخل ولم بحٌاد إنبهروا ؼرامها، فً م 

 الؽرام ألن االرض، نساء أجمل الحبٌبة ٌرون عندما الولهٌن للعشاق ٌحدث مثلما العٌن سلطة

 هو وهذا العٌن، سلطة فً والقلب العقل تدخل إذ النظر، فً هلوسة الحب   وأحدث أعماهم

 .والحبٌبات المعشوقات وجمال( سبل مه) جمال بٌن الساطع الفارق
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 الخنافس  

 بحذابه ٌدوس راح وراءه، وصفقه الدار باب دخل فورما باالرض ولطخها بٌرٌته( مكً) نزع

 وؼرفته العابلة ؼرفة تلٌه حٌث ٌساره الى الساباط أعمدة بؤحد فتعلقت ركلها ثم البٌرٌة فوق

 أبخرة حبس( مكً. )البٌت نهاٌة فً والمراحٌض فالحمام المطبخ بعدها عمه، بنت زوجته مع

 صدره فً تحوص بخرة أ البٌت، دخوله لحظة وحتى الحارثٌة من الطرٌق مسافة طوال ؼضبه

 داخل فظاعات رأى ألنه بل فقط أخاه ٌجد لم النه لٌس ؼضبه وإستعر. االنفجار وشك على

 عن كثٌراا  سمع قد كان. العسكرٌة الخدمة من والمتخلفون الهاربون حٌث الحارثٌة توقٌؾ

 كومة رأى والمذعورة، المخٌفة الصفر الوجوه تلك بعٌنٌه رأى االن لكنه الحارثٌة صٌت

 من أخرجوه البدء فً هروبات، سبع عنده جندي على تنقض العسكري االنضباط من زنابٌر

 أؼمً حتى ضرباتهم وٌتقً ٌصرخ وهو والرفس بالعصً علٌه انهالوا ثم سحبلا  الجملون

 .علٌه

 أمام االنهٌار وشك على مرضى طابور رأى. ٌزحفون آسنة بركة داخل شباب مجموعة رأى

 داكن، بنً لونها كبٌرة شٌشة من حبتٌن أو أسبرٌن حبة ٌعطٌهم طبٌب، خلفها ٌجلس منضدة

( مكً) من لبلقتراب فرصة ٌتحٌن منهم واحد كل وٌنصرفون، الطبٌب أمام الحبة ٌبتلعون

 وٌخرجوه العسكري االنضباط آمرٌة ٌراجعون لعلهم أهله، عنوان تحمل ورقة قصاصة لٌعطٌه

 واحد أقل حٌث أهله عنوان قصاصة( مكً) ٌناوش وهو بكى بعضهم الشنٌع، المكان هذا من

 الذي مكً، صدر فً وتكدست رأها أخرى كثٌرة مشاهد مع ٌومٌن، منذ الطعام ٌتناول لم منهم

 :وراءه الباب انصفاق حال وأنفجر العسكرٌة مبلبسه تحت مشتعبلا  البٌت دخل

 .الجٌش األسس على وازرب الجٌش على ازرب ـ

 أرض حٌث االٌرانٌة، العراقٌة الحرب أثناء سنوات بعد الحارثٌة رأى لو( مكً) سٌقول ماذا

 فترة طوال النوم أو الجلوس الموقوفون ٌستطٌع فبل والؽابط، بالبول مؽمورة الجملونات

 قرار أو المحاكمة ٌنتظرون. بلوكه أو طابوقة أو تنكه على ٌحصل من الحظ وسعٌد التوقٌؾ

 ؼٌاب أٌام ثبلثة والجندي( ساعة 24) واحداا  ٌوماا  ؼاب إذا بالهروب ٌدخل الضابط: العفو

 .اإلعدام هً الهروب عقوبة هارباا، وٌعد  

 ٌستسلمون أو وقوفاا  ٌنامون فؤما ، المؽمورة االرض ٌقٌه شٌباا  ٌجد لم من الحظ وتعٌس

 من ٌخرج فٌهم واحد أقل والقهر، والجوع والنعاس اإلعٌاء شدة من الثقٌلة المٌاه فوق للتمدد

 .بالجرب مصاباا  ٌكون الحارثٌة

 حٌث جسده،( زٌدون) دحس عكاظ سوق عن كثٌراا  ٌختلؾ ال الذي الشرقً باب سوق فً

 الحلً سعدي المطرب صوت   أصواتهم فوق وٌلعلع. بضاعته الى وٌنادي ٌصٌح الجمٌع

 الرصافً سٌنما بٌن ما( اللنگات) المستعملة المبلبس باعة الى وصل(. بٌك معلگه روحً)

 مع العرض بداٌة عن المعلن الجرس رنٌن ٌتبلحم ومٌامً، الحمراء سٌنما وبٌن وشهرزاد

 ٌجرب ان وبحجة سمابٌاا  قمٌصاا  اشترى( زٌدون(. )قمٌصه جوزي) الحلً سعدي صوت رنٌن

. والجٌش الشرطة إنضباط عٌون من لٌتحرر الشرطة وبٌرٌة قمٌص نزع بعدما لبسه قٌاسه

 نصفه بداخله أخفى أسود ناٌلون كٌس ٌحمل عسكري، ونصؾ مدنً نصؾ االن هو ها
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 الثملة العرق بارات وصٌت بالشبهات الؽاص الشرقً باب من للخروج سرٌعاا  وٌهم   العسكري،

 ظاهرة إلستفحال الشرب مناضد فوق بالمسامٌر السجابر نفاظات تثب ت   بارات بالمشاكل،

 .واألقداح العرق قنانً سبلح نفاد بعد الِعراك فً كسبلح استعمالها من وتحاشٌاا  السرقة

 تنسكب ،( ألبً ٌا بالعذاب معاي موعود) حافظ الحلٌم عبد نواح فاستقبله السعدون شارع دخل

رَ .  األعناق الطوٌلة األقداح زجاج وقعقعة والزبٌب والمشمش البطٌخ عصٌر مع أؼنٌته  تحس 

 ،(الخنافس) الشباب رإوس فوق ٌهفهؾ الطوٌل الشعر ٌرى وهو نفسه ٌرثً( زٌدون)

 الكم ذات( الجارلس) وبنطلوناتهم الضٌقة بقمصانهم شباب الفؤس، تشبه التً( الزلوؾ)وتلك

 لم إذ( جوب مٌنً) القصٌرة تنوراتهن من المحرجات بالفتٌات ٌتحارشون ٌراهم العرٌض،

 الشعر تحلق: بؽداد شوارع تجوب بمفارز الحكومة تمارسها التً الفورٌة العقوبات تنفع

 القدم من تقصها أو( الجارلس) بنطلونات وتمزق( الرأس فً شوارع) ٌسمونه بما الطوٌل

 .األسود باللون الفتٌات سٌقان وتصبػ الفخذ، حتى

 فً بوحدته سٌلتحق المفقود، أخٌه على ٌعثر ولم ؼد بعد ستنتهً إجازته ألن ٌتحسر( زٌدون)

 الجنود اختفاء وقصص( مرگه البٌش) هجمات من والرعب الجبال، فوق( سوارتوكه)

 وهو عٌنٌه، أمام أشتعلت التً المحروقة القرى وٌرى سٌلتحق. الدببة وأساطٌر والشرطة

 تفجر أخرى وطابرة بانزٌن برامٌل تلقً حربٌة طابرة ٌرى: الجبل فوق من الٌها ٌنظر

 ما ٌتذكر لكنه ،(توكه سوار) الى الرجوع وعدم الهروب زٌدون ٌقرر إجازة كل فً. البرامٌل

 .وٌلتحق إجازته انتهاء قبل فٌعود للهاربٌن حصل

 وقد السعدون شارع فً ٌتوؼل هو وها القٌامة، ٌوم الى شرطٌاا  سٌبقى ألنه( زٌدون) تحسر

 تنحنً التً االنارة أعمدة مصابٌح وتوهجت المزركشة المحال أضواء فاشتعلت الشمس ؼابت

 محال أمام ٌتوقفون الفاقعة، مبلبسهم وألوان بشعرهم ٌتماٌلون وهم المارة الى جم   بؤدب

 ،(برجلً أرفس) أمه تسمٌه الذي برسلً، وألفس( البٌتلز) فرقة ٌسمعون االؼانً، تسجٌبلت

 وسٌنما التهذٌب شرطة ومركز الثورة شرطة مركز فً عنه بحث الذي اخاه وتذكر تذكرها

 المفقود، أخاه ٌستهوي ال فلماا  تعرض التً أمٌس سمٌر سٌنما إال تبق فلم والخٌام، ؼرناطة

 الى وعاد عرق ربع كرع اسمه، ٌعرؾ ال بار فً واندس نواس أبً شارع الى تقدم لذلك

هاا  البٌت  حتى ٌتقٌؤ ظل لكنه الصحو ٌتصنع كرفس، وأعواد هٌل حبة بمضػ الخمر رابحة ممو 

 .الصباح

 سبع إخترق إذ اللهاث، من وأنفاسه المشً من قدماه تقطعت بعدما منهاراا ( عبودي) رجع كما

 تشابه: البلمعقول التشابه بهذا ٌفكر المفقود، أخٌه بمصٌر ٌهتز خٌال ؼبار ٌواكبه قطاعات

 وتشابه والسٌسبان الخروع حدابق تشابه الشوارع، تشابه البٌوت، تشابه القطاعات،

 .المصابر

 – وافق اذا – القرٌب وهذا زوجته، أقارب أحد ٌعرؾ عم له الذي صدٌقه بٌت من رجع

 معتقل عن العامة االمن مدٌرٌة فً بالبحث األمن مفوض أخاه ٌكلم أن جاره من سٌطلب

 بصوت وهمس درجة( 363) تلفت( عبودي) صدٌق لكن صوٌلح، عٌسى جابر خضر: إسمه

 :مرتجؾ
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 .داخلٌاا  لباساا  الموقوفٌن أحد أعطى ألنه معتقل األمن مفوض ـ

 بها ٌشك   ان ترٌد ال وهً وحزنت، بكت اذا نفسها تفضح الموس، ببل ع مثل( سبل مه) بقٌت

 لجؤت لذلك. أبالً ال طبٌعً بشكل وتصرفت سكتت إذا بدموعها وتؽص   العبرة وتخنقها أهلها،

 البصل، برابحة حبٌبها ؼٌاب امتزج حتى البصل، بتقشٌر دموعها تخفً حٌث البصل حٌلة الى

 تفوح( سبل مه. )منها االقتراب فور دموعهم لتدفق وصدٌقاتها عابلتها أفراد عنها وابتعد

 .الحرٌفة فقٌدها رابحة وتعانق حزنها على تطمبن جعلها الذي البصل برابحة

 

 

 ـ 3 ـ

 تتلمس آتٌة، كوارث وتشم   تتنبؤ تراها أم أمً؟ على الحزن هذا ٌتدفق شمطاء مصٌبة أي من

 ألٌنا؟ طرٌقها

 زفرات علٌها تدلنً صخراا، أخاها ترثً الخنساء كؤنها نحٌبها وأسمع البٌت أدخل عندما

 ومواعٌن أشٌاءها ٌضم دوالب وبٌن الفراش ناطحات محمل بٌن منزوٌة فؤجدها النشٌج

 بؤناملها وتداعب تنكش وهً االعظم الكرب اولمبٌاد فً تتسابق دموعها أرى الفرفوري،

 :اقول أعرفها، ال أخرى أعشاب مع بخور وجذور ومحلب وسعد حرمل: الٌابسة األعشاب

  خٌر؟ ٌمه ها ـ

 السإال فٌسقط االنٌن، وسفع الدموع سٌاط رحمة تحت معلقاا  المسكٌن سإالً ٌبقى ودابماا 

ً   أشفقت واذا جواب، ببل علٌه مؽشٌاا   اخوتً أحد أو أمها أو أباها تذكرت إنها تقول، عل

 . والمبتورة النادرة القلٌلة بؤجاباتها واحدة مرة اقتنع لم إنً أال  . والدتً قبل ماتوا الذٌن الثبلثة

 تتكاثؾ ؼٌومه تبدأ الهوٌة، مجهول حزن إنه: دموعً نعومة منذ كهذا حزناا  خبرت   أنً أعتقد

 تتكدس أو منها، والفرار تفادٌها كٌؾ أعرؾ ال حزن بؤمطار تزخها ثم رأسً فوق وتتجمع

 عن وتبحث تحوص محصورة تظل منً، بؽفلة تسللت جسدي فً جوفٌة مٌاه مثل األحزان

 .واللحاؾ المخدة وتبلل وصدؼً خدي لً تنقع عٌنً، موقً من فتنبثق رخو منفذ

 ربما. العرق بدموع ٌبكً كله الصٌؾ فً الجسد ألن بالصٌؾ، له عبلقة ال شتابً دابماا  الحزن

 من حشد خبلل من إكتناه، وببل وفهم علم دون به شعرت الذي الؽامض، وجودي على أبكً

 ببل ٌعٌشون اجسادهم فً مدفونون كلهم الجٌران، الكبار، إخوتً عمومتً، أبً،: الكابنات

 عنهم ٌمٌزنً الذي وما ناموسهم عن أشذ   كٌؾ منهم، واحد أنا التراب، ٌطوٌهم حتى حٌاة

 الطرٌق؟ حافة على ممزق كلب مثل أفطس فبل والفناء العدم ٌخترق بوجود وأتفرد

 الذي وما موجود أنا لماذا أعرؾ ال اننً: الى توحً ؼرٌزٌة ونكبة بهٌمً بحزن أتلفع هكذا

 القلب، ٌفت   بؽموض حزٌنة كابنات والجمل، والحصان الحمار بكاء أرى مثلما الٌه سؤوول

 مهان منبوذ حٌوان أالنه. الشفقة من الحب   الى أقرب بعاطفة ألٌه مشدود فانا الحمار خاصة
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 هو الحمار شخصٌة فً أكثر ٌحٌرنً ما ارتكب؟ خطٌبة وأي لماذا ٌعرؾ ال وهو مزدرى،

ً   ملتبس صوت نهٌقه،  جنسه على واإلشفاق نفسه برثاء موؼل نواح بوق: أفهمه ال عل

 بوزه، الى ذٌله الى حوافره من ٌبكً كله ٌبكً، انه الكون، ومخلوقات الحٌوانات وأجناس

: ناحٌة من فالنهٌق ومباؼت، عجٌب وقعه وصوت منفر، وبنشٌج كارٌكتٌري بنواح ٌبكً

 أهذه: ٌتساءل كؤنه واالستفهام الشقاء طاؼٌة البهٌمٌة، خالصة قدٌمة ولوعة بؤسى ٌلهج

 هو: اخرى ناحٌة ومن شًء؟ كل وٌنتهً أمامً، شاخصاا  اراه الذي موتنا وذاك فقط حٌاتنا

 محقاا؟ الناحٌتٌن كبل من ٌكن ألم. مزعجة ونزوة النكاح فً حمقاء برؼبة ٌلح   لجوج، نهٌق

 الوجود، مؤساة ٌختصر جعٌر أم الؽرٌزة نداء هو هل: النهٌق سر   مطلقاا  أفهم لم بؤنً اعترؾ

 الحمار؟ حزن مثل أمً وحزن حزنً فهل

 من تتناقل معرفتهم، ٌتناسخون انهم: القدم فً والطاعنة والخانقة الفاقعة البشر مشكلة إن

 لذلك ومخالفتها، دحضها على أحد ٌجرإ ال التقدٌس، ثبلجة فً معلبة فتصبح جٌل الى جٌل

 الحمار بٌنما. جد   عن أباا  تتوارث المفعول سارٌة والحماقة، بالؽباء الحمار وصمة بقٌت

 وتسٌر فقط، واحدة مرة فٌه مروره لمجرد الطرٌق وٌعرؾ الحٌوانات جمٌع اذكى المسكٌن

 الحس مرهؾ والحمار. علٌها مقتصرة النقل وسابط كانت عندما زمان اٌام خلفه الحٌوانات

 ضراوة لكن القاسً، الممض   بالضرب ولو ٌتزحزح وال ٌحرن أهٌن إذا الكبرٌاء، شدٌد

 واالستجواب التعذٌب احتفاالت فً ٌحدث مثلما. فٌمشً ٌخونه جسده تجعل الضرب ووحشٌة

 كان الذي( أومٌد) صدٌقً إعتقلوا. والمخابرات واالستخبارات العامة األمن وطوامٌر أقبٌة فً

 بالعصً االمن مدٌرٌة فً استقبلوه كوال، الببسً"  بطل"على بالتمارٌن مصٌره ٌحدس

 أظافره قلعوا التعذٌب، لوجبة المقببلت هذه قاوم لكنه سقفٌة، مروحة فً والتعلٌق والكٌببلت

 بطل فوق أجلسوه أصدقابه، وعلى نفسه على ٌعترؾ ولم وملحاا  خبلا  الفاؼر مكانها فً ورشوا

 قبلع وتنهار ٌضعؾ جسده بدأ روحه، وشاؼت لحمه فتمزق الفوهة، المكسور كوال الببسً

 حٌاتً مخرج ألنه بالتوقؾ، لهم أشار وال المخرج ٌتدخل لم وهنا. االخرى تلو واحدة صموده

 ذروة وٌنتظر الجسد ورطة بدراما ٌتمتع سادي،( أومٌد) حٌاة مخرج ربما ؼٌري، حٌاة ال

. الفن بمعجزة مكترث ؼٌر مخرج هو ربما أو والجلد، الصبلبة وفاء وبٌن الخٌانة بٌن الصراع

 الجرح، عمق فً كهرباء سلك ودسوا خصٌته جرحوا حٌن( أومٌد) جسد فً قلعة آخر انهارت

 لسانه وراح الجسد خانه حتى إؼماءة من ٌفٌق وكلما ٌسكت كلما الكهرباء فولتٌة تتصاعد

 حد   تجاوز لقد. اللسان هذٌانات فٌضان أثناء اسمً وذكر العقل، أنؾ رؼم تلقابٌاا  ٌنطق  

 أي من وأعمق أهم البقاء فؽرٌزة نفسه لٌنقذ جسده خانه الموت، صدمة برزخ وعبر االحتمال

 . الحً جوهره من تبقى ما على لٌحافظ خانه. وفكر معتقد

 التحقٌق سقؾ واكتمال التعذٌب حفبلت إنتهاء بعد المعتقل، فً التقٌنا عندما( أومٌد) أضحكنً

 علٌهم، إعترؾ الذٌن أسماء عددها ٌفوق بجروح مثخناا  جسده كان. الدم منه ٌخر   الذي

 إعتقاله حكاٌة لً ٌهمس وهو تدمع، الٌسرى وعٌنه مكتوم ألم شظاٌا الى ٌتكسر ووجهه

 كمٌل، إسمه: بزهو قال ٌصلً، كان عاماا  عشر اربعة حوالً عمره صبً الى وأشار وتعذٌبه،

 ؼرفة من فٌها ٌرجع مرة كل فً تصور االمن، مدٌرٌة فً هنا معتقل وأصلب أصؽر هو

 من روح نصؾ فٌها ٌزال ال سٌجارة قطؾ ٌنتقً الممرات، فً ٌسحلونه وهم التعذٌب،

 . ٌدخن ال انه رؼم إلٌنا، هنا ٌوصلها حتى منه تسٌل والدماء بقدمه ٌجرها الدخان،
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 والشٌوعٌٌن، واالكراد الشٌعة على حملة ٌقال كما السلطة تشن  : قال حٌن( أومٌد) أضحكنً

 .وشٌعً؟ وكردي شٌوعً وأنا بً فكٌؾ

 سٌطلق بؤننً لً وهمس الٌسرى، عٌنه بكفه مسح وبالكاد آالمه ضجٌج على تحامل ثم

 . سٌموت بانه لً ٌهمس لم لكنه سراحً،

 فً أنام كنت: ٌقول حامل، كؤنها به متعلقة وهً رحمها، فً كجنٌن بؤمه متعلق( أومٌد)

 حتى باناملها شعري تداعب وإخواتً، إخوتً دون وحدي لً الحضن العمر، بهذا وانا حضنها

 .  أمً رابحة من بعضاا  فٌك أشم   الٌك، انجذابً سر   اكتشفت االن وأحلم، اؼفو

 الم ٌصرعها حٌن أمً ألمس ال وإخواتً إخوتً من الوحٌد أنا تماماا، أومٌد عكس وأنا

 فً الجمٌع وأمام قلبً أمام أخزتنً حتى ، الروماتٌزم مخالب تنهشها وحٌن النصفً الصداع

 ورٌبتها شكها عن معربة ونهرتنً أوجاعها، تصارع وهً المزمنة، إحتضاراتها من واحدة

 : علٌها وعطفً محبتً من

؟ اٌدك تمد تخاؾ... نگسه أنا ٌمه ولك ـ  ً   عل

ها من وأتهٌب   أجرإ، ال لكننً وٌدٌها، قدمٌها مفاصل وتدلٌك لمسها الى أتحرق كنت بٌنما  مس 

 والصراخ حضنها فً االرتماء عدم فً رعونتً ومن وجعها من أتمل خ عندي، لقداستها

ً   النجسة، ٌدي من علٌك أخاؾ أنا... ٌمه آخ: تابه طفل بدموع ً   عزٌزاا  تمس ال كف  إال عل

 .وكسرته

 فــبل بــه المعقــولٌـة بفقـدان عـبلقـة أو للـواقـع، تصـدٌقـً بعـدم صـلة هـذا تصـرفً فً هـل

  أ صــدق

 وخٌال؟ لبس كـل من صافٌـاا  خالصـاا  تصدٌقـاا  أمامـً وٌـدور ٌجـري ما

ً  ( أومٌد) لصدٌقً حدث ما  كٌؾ إذن. الطوٌل حٌاتً حلم من وعابرة سرٌعة لقطة هو ول

 وال دمعة تعكره ال شفٌؾ رابق، ٌوم مر   إذا التً أمً أمً، ضٌم بحٌرة الى دخلت لو سؤخرج

 هذا من متوجسة أمً تظل   ، مؤساة لطخة أو كرب ندبة من خال   متؤلق، ٌوم حزن، ؼٌمة تعبره

 للقلق، فرٌسة وتبقى طراا، االٌام أشر الٌوم هذا بعد ٌكون لببل قلبها وتمسك تخاؾ الٌوم،

 المعتاد؟ الفجٌعة طقس من أفلت ٌوم انه سوى لشًء ال الؽد، من ؼادر منذر بهاجس متطٌرة

 هذه؟ الضٌم جٌنات عنها ورثت لو سؤخرج كٌؾ الحداد، مبلبس بؽٌر امً اتذكر ال وأنا

 وانت انا ننام مثلما االخرى جنب الواحدة تنام وأمك، أمً تلتقً أن تتخٌل هل: أومٌد سؤلنً

 هو ما ترى الفجر، حتى ٌمتد طوٌل حدٌث فً وعنك عنً وتتهامسان الزنزانة، هذه فً االن

 من؟ ورط من عنك، أمً وانطباع عنً امك إنطباع

 .ورطة ألعن أمهاتنا ورطنا نحن: أجٌب

 جهنم قعر فً ونحن هنا علٌنا ٌهجم الذي المتهور الضحك هذا من وحابر مستؽرب انا أومٌد ـ

 ضحك ٌتفاهم، ال صارم والمعلم المدرسة فً عصٌب درس فً ٌحدث ما ٌشبه ضحك الدنٌا،
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 ننفجر ان وأخاؾ كتمه فً نفشل نكاد حتى احتباسه وقوة ضؽطه فٌزداد ونكتمه نخنقه

 .الخارج فً مما اكثر هنا نضحك نحن كالمجانٌن، ضاحكٌن

ً   خرج حتى ببرنفسه فً ؼاطساا  حوله عما وؼاب أومٌد سكت  ظل ملتاع، عذب بصوت عل

ًِ  ولم ونمت ؼفوت حتى بعٌد شبلل دفق مثل اذنً فً ٌهمس  ٌشبه هابل حب   عن ٌتكلم ، أدِر

 :معرفتها وبعد قبل لسبل مه حبً ٌترجم كؤنه األشواق، مترامً طوفانً حب المعجزة،

، عصر دخل قد كان إعتقاله قبل( أومٌد)  مسجى تركته حبٌبة الى واحتضار بلوعة ٌؽنً الحب 

 قوامها رشاقة ٌتخٌل ولم بعد الحبٌبة هذه ٌعرؾ لم وهو والهجران، الفراق ؼٌمة فوق

 .وجهها مبلمح أو بشرتها لون وال وجسدها

 متٌم أومٌد. رومٌو علٌه وٌشفق لٌلى مجنون علٌه ٌحسده الطهارة، ناصع نظٌؾ بصدق ٌبكً

 حبٌبته أحد، ال بحب هابم لكنه االنثوي، الجنس كل االرض، فتٌات كل   ٌعشق أحد، ال بحب

 هً من وٌتساءلون. بالحب مرٌض: عل ته ٌشخص ٌراه من كل. بعد تخلق لم ؼاببة مفترضة،

 أومٌد. البركانً الحب   هذا كل الماورابً، الشوق هذا كل تستحق من ترى ٌا وأٌن، حبٌبته

 بها؟ قلبه شؽؾ ومتى تسكن، وأٌن من هً ٌعرؾ ال ذاته

 وكان الؽناء هو الحب   بمرض االصابة أعراض وأول. أحد ال حب   فً طامس ؼارق أومٌد

 الحمام ٌدخل ما ؼالباا  إذ الحمام، فً وخاصة االخرٌن وجود عقدة من ٌتخلص حالما ٌؽنً

 .الجسد أوساخ ٌزٌل مما أكثر الؽض   قلبه على المتكدسة الهموم وسخ لٌزٌل

 .الؽناء لذات ٌتفاٌض ؼناإه كذلك الحب، لذات ٌحب   أومٌد

 تذكرت بٌنما. الحب   طٌؾ وجهه فوق ٌرفرؾ حالماا  نابماا ( أومٌد) فوجدت النوم من استٌقظت

ت اآلن أنها بد ال أمً،  وثبلثة أشهر ثبلثة طوال مناحة جنة وحٌاتنا مؤتم أعراس بٌتنا سو 

 فً متهماا  االكراد، ومناصرة الدعوة وحزب بالشٌوعٌة متهماا  االمن، مدٌرٌة فً ٌوماا  عشر

 .التعذٌب تحت الجسد هذٌانات أثناء سهواا  فٌها إسمً ورد قضٌة
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 الجٌش كرش

 بٌت فوق الططوة زعٌق الجٌران من أحد ٌسمع لم( 33) قطاع فً كشكول دكان منطقة فً

( سبل مه) تسمع ولم المكسور، لسان أبو( قد خضر) إبنهم اختفى حٌن جابر المرور شرطً

ل جسدها ان رؼم مكان، أي فً( وملح سچٌن) تعوٌذة  نؤمة الىكل   تنتصت أذن هٌبة على تشك 

ت حبٌبها اختفاء وبعد. جارهم بٌت فً  واآلهات األصوات جمٌع تلتقط مربٌة ال مجسات مد 

 هالة بها تحؾ   جالسة. لحظة أٌة فً ٌندلع قد خبر هسٌس تنتظر مصؽٌة جالسة واألنات،

 فً االعدادٌة دراستها تركت: الذات على اإلشفاق من دوامة داخل نفسها ترثً البصل،

 إعبلن من فقط اسبوع بعد( دكتورة صارت لو حتى للزواج البنت) أهلها أرؼمها حٌن العمارة

 .المقبل الزوج بٌت من قرٌباا  بؽداد الى العمارة من انتقلوا. تطٌقه ال الذي عمها ألبن الخطوبة

 فً المفتوح الوحٌد الباب عندهن فالدراسة المدارس، من المتذمرٌن االوالد عكس البنات

 جعلوا الذٌن الصبٌان، مثل اللعب من محرومات طفولتهن فً حتى المسكٌنات الواقع، سجن

 مإخرات تخز كثٌرة مسامٌر فٌها الرحبلت ألن ،(الدراسة مقاعد) الرحبلت تبتلع اللعب مراتع

 الخوؾ مسامٌر: جلدوهم تدمً مدببة برإوس الخشب من تنط   مسامٌر الطبلب، وأقفٌة

 العبث مسامٌر. والرفس الصفع ومن المعلم عصا من والخوؾ الرإوس، والمتعدد الؽامض

 عراقً ٌفلت ال الدكتوراه، شهادة نالوا لو حتى ٌطاردهم الجٌش طالما المستقبل من والسخرٌة

 ومسامٌر المدرسة، صدر على تجثم التً الخانقة الجدٌة مسامٌر مع والبٌرٌة، البسطال من

 .أسماء لها ولٌس ترحم ال واخزة كثٌرة

 كٌبل بال، على تخطر لم وحجة جدٌد عذر فً ٌفكر كشكول دكان قرب ٌقؾ( مٌري)  هو وها

 مدرس ٌنطق حالما إذ وقلب عقل ببل ذهابه من الفابدة ما المدرسة، سجن الى وٌذهب ٌداوم

( لندن) ٌتمثل وأخواتها،(لندن) حبٌبته الى( مٌري) قلب ٌطفر( وأخواتها كان) القواعد

 كل ٌحفظ( مٌري. )واسراره جسدها بلٌل ٌؽوص األبنوسٌة، بشرتها ٌتلمس البلمع، بسوادها

 كتاب من واحداا  شعرٌاا  بٌتاا  ٌحفظ لم بٌنما وعبلة عنتر قصابد وٌحفظ ولٌلة لٌلة ألؾ أشعار

 محافل فً( لندن) حبٌبته بسواد ٌتؽنى( مٌري) انطلق. الدراسً للمنهاج المقرر النصوص

خ حتى األعراس وحفبلت العشاق  البٌت هذا وتردٌد حفظ على وارؼمهم الثورة شباب معظم دو 

 .خال كله وحبٌبً بً فكٌؾ/ بوجنته خال من تعشق الناس  : الشعري

 ٌراوحون راكسٌن اصدقاإه وظل   الدراسة مسامٌر إجتاز ربعه بٌن من( كشكول كرٌم) وحده

 الجٌش، عفرٌت أشداق وانفتحت رجعة، ببل تركوها حتى سنة بعد سنة الرسوب وحل فً

 ومن الخوؾ، قلب الى الخوؾ من هرباا  انوفهم رؼم متطوعٌن أما اآلخر تلو واحداا  ٌبتلعهم

 أسباب كومة مع عاماا،( 18) سن بلوؼهم حال منهم الجٌش وحش وإقتراب االنتظار وساوس

 ٌشبه والتسرٌح طوٌلة العسكرٌة الخدمة وألن. العٌش لقمة فً أهالٌهم مساعدة أهمها أخرى

 عابلة فً المتطوعٌن آخر وكان والبلسلكً، المخابرة صنؾ الى( نابت ناصر) تطوع. المعجزة

 وأبلى العسكرٌة الهندسة صنؾ الى تطوع الذي ،(عبودي) ابنهم جابر المرور شرطً

حسناا   ٌزرعون كانوا عندما االٌرانٌة، العراقٌة الحرب فً ؼبار لها ٌشق ال وشجاعة ببلءا
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ام) بصفته( عبودي)و االلؽام  مٌتة حدٌدة مجرد فٌبقى اللؽم من الصاعق ٌرفع كان الوحدة،( لؽ 

 ورش الى باللجوء وقتها ٌفكر ولم. العدو باتجاه واحدة رصاصة ٌطلق ولم. باالرض مدفونة

 خاصة األصابع لبتر ورشة الحرب، كوالٌس أحد( مرٌدي) شارع فً انتشرت التً العوق

 فً الموت من وٌنجو( مسلح ؼٌر) الجندي فٌصٌر الٌمنى الكؾ من واالبهام السبابة إصبع

 الورش هذه أبشع ولكن الرجلٌن، أحد لكسر وورشة الٌمنى، الٌد لكسر ورشة القتال، جبهات

 .العٌن قلع ورشة هً

 هو للفتٌات بالنسبة الزواج: الذاتً باإلشفاق الؽارق وتفكٌرها صفنتها من سبل مه خرجت هنا

 الزوجٌة للخدمة ٌتطوعن بعضهن القدر، هذا من بنت أي تفلت ال العسكرٌة، الخدمة من نوع

 او انتظار طول بعد ٌتسرح ربما الجندي. الزواج عسكرٌة اداء على ٌجبرن منهن والكثٌر

 الجندي الموت، أو بالطبلق إال الزوجٌة الخدمة من أبداا  تتسرح ال الفتاة لكن ٌتعوق، أو ٌتقاعد

 الخدمة من هربت اذا الفتاة تؤوي أٌن فالى ألٌه، ٌؤوي ومكان فرصة له سنحت اذا ٌهرب ربما

 الزوجٌة؟

 

 

 ـ 4 ـ

 من تمكنت إذ النهر، الى البحر من فلسطٌن، كل فلسطٌن، تحرٌر وشك على وانا إعتقلونً

ون جعلتهم االسرابٌلٌة، المدن وباقً أبٌب تل سكان مت   وكذلك نومه، سابع فً ٌؽط   نو 

 راكبً إستحواذ من وتحاشٌاا  السٌاسة، وتجار والجواسٌس العمبلء من تحسباا  الفلسطٌنٌٌن

 أنا مجازر وحدوث باالسرابٌلٌٌن الثؤري البطش من وخوفاا  بالسلطة، لبلستفراد التحرٌر موجة

متهم.  عنها ؼنى فً  أثناء الصدفة بمحض( عگرگوؾ) فً وصفته على عثرت بمستحضر نو 

 بٌنما وحدي( عگرگوؾ) ظل تحت جالساا  كنت اآلثار، شواخص على للتعرؾ مدرسٌة سفرة

 سوٌق أسنانه بٌن ٌعض   الثقوب أحد من جرذ إنبثق األعشاب، فوق وٌلعبون ٌمرحون الطلبة

 نفخ لكنه بوجهه فضحكت السوٌق ٌعض   وهو ٌضحك كؤنه الجرذ: أدري ال قصب أو بردي

  ً  أستاذ عنها قال خربشات علٌه وكانت ألوانه وعاٌنت إنتشلته. السوٌق ذلك صوبً وقذؾ عل

ً   رجع ثم( باقر طه) الى سل مه وبدوره إٌاه، سلمته بعدما التارٌخ  رسالة ورقة شكل على ال

 :منتفخ وكٌس مظروؾ داخل

 الطوٌل، النوم لوصفة الحرفٌة الترجمة وهذه ببلدك، آلثار حبك وعلى الل قٌة هذه على نشكرك

 ...كوركا... السن فً الطاعن صدٌقك. الكٌس هذا فً الوصفة مواد وكل تقدٌرنا ونهدٌك

 :التارٌخ استاذ ٌقول

 وكلفنً( باقر طه) لك ترجمها المانً، اآلثار عالم أخذها كٌشٌة مدونة من صؽٌرة قطعة هذه ـ

 . الكٌس هذا مع لك أوصلها أن
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 فترة طوال والمؽذي المنوم المستحضر أعددت حٌث الٌوم، كهذا فاصل لٌوم بالكٌس إحتفظت  

 من فلسطٌن كل فلسطٌن، امتداد على الشرب مٌاه خزانات فً المستحضر رششت   السبات،

 ٌنام والساحات، واألزقة الشوارع فً كبخور المنوم من تبقى ما كل وأشعلت   النهر، الى البحر

 مقبرة فً أسٌر كنت وبٌنما الشامل التنوٌم عملٌة قبل ولكن. ساعة ربع خبلل ٌستنشقه من كل

( صاد دي) المركٌز دور أمثل حٌث( الخٌمة مسرح) الجوال المسرح الى بطرٌقً عمر، الشٌخ

 ومتسول مجنون بٌن هو رجل القبور بٌن من طلع فاٌس، لبٌتر( صاد مارا) مسرحٌة فً

 : ماكرة ببراءة م بتسماا  قال ومتصوؾ،

 . أحد ٌراك فبل القط مخلب وخذ سٌجارة اعطنً ـ

 بكفً ووضع لحقنً لكنه بالتدخٌن، بدأت قبلبل اٌام فقبل ومضٌت، سومر سٌجارة اعطٌته

 عاٌنتها. القبور بٌن توارى ثم ٌدٌه بكلتا كفً على وشد   العٌن، قطرة بحجم زرقاء شٌشة

 على الشٌشة سقوط ورن   البنطلون نزعت للبٌت، رجوعً بعد اال أتذكرها ولم محاٌد بفضول

 الشٌشة ؼطاء فتحت المحاٌد، الفضول وبذات اعطانٌها، الذي الشبح شخصٌة تذكرت االرض،

 فوق منتشرة القطرة إنساحت الشٌشة، بلون أزرق السابل كان كفً، ظاهر فوق قطرة وسكبت

 تختفً كفً أنامل بدأت. ورأسً وصدري ورقبتً وكتفً ٌدي ؼطت حتى مذهلة بسرعة كفً

 والسابل كتفً، الى الزند الى الرسػ من فشٌباا  شٌباا  تؽٌب والوجود، الرإٌة عن ٌدي وتنحسر

 فاأل جرب   قلت مسحور، مذهول وأنا تماماا  أرانً أعد فلم قدمً، حتى منتشراا  هبط االزرق

 عن أمً تسؤلنً ولم أحد ٌلحظنً لم العابلة، ؼرفة دخلت. أ صدق كً أهلً بٌن إختفابً

( عبودي) الى فالتفتَ ( محمود) شعر شددت   أحد، ٌنتبه لم لكن المبلبس، شمعة حركت العشاء،

 من واحد ٌتخبل وربما ٌرتعبون فقد الخطرة لعبتً الى فطنت عندها. وضربه قربه الجالس

 واقؾ وأنا أمً عنً سؤلت حٌن مربً ؼٌر انً أٌقنت. األشباح مزاح بلعبة تمادٌت لو عابلتً

 : أمامها

 طلع؟ لو نام... إجى موهسه خضر ٌمه ـ

 تحت شًء كل وأصبح فلسطٌن، الى وسافرت والمؽذي المنوم المستحضر تناوشت وفوراا 

 رجال لكن نابمون، وطٌورهم وحٌواناتهم فلسطٌن سكان بٌنما النووٌة األسلحة حتى سٌطرتً

 الثورة، مدٌنة فً الرافدٌن سٌنما قرب( االحنؾ بن العباس) مكتبة أمام إعتقلونً االمن

، السادسة الساعة  . البحر الى النهر من فلسطٌن تحرٌر حلم وانقطع مساءا

 من. سوداء بخرقة العٌنٌن معصوب وأنا سٌارة من قذفونً ٌوماا  عشر وثبلثة أشهر ثبلثة بعد

 كبلب نباح وسماعً طوٌل وقت مرور بعد إال عٌنً من العصابة رفع على اجرإ لم هلعً شدة

 والمشبع المعاد، الفاسد الراكد االمن زنازٌن هواء ؼٌر وجهً ٌلفح طازج وهواء بعٌد،

 ربتً وامتؤلت هللا هواء أستنشق   واآلن. والسلخ الفناء رابحة منه تعط   هواء البشري، بالدسم

 رٌحه لطمتنً بقربً مر   قطارٌ  تقترب، جلجلة لسماع مذعوراا  قفزت الفضاء، بعري ومساماتً

 .األعور حلمً مصران بطول طوٌبلا ... طوٌبلا  قطاراا  ورأٌت الخرقة، فرفعت

 تومض سٌارات مصابٌح بعٌد من هناك وكان إستدرت أنا، أٌن أتلفت   ونهضت القطار   فات

ًا  . الدورة منطقة وراء( دشٌر أبو) المكان هذا اسم بعد فٌما واكتشفت   صوبها مشٌت  . خطفاَ



 

 

20 

 عٌناا  وال إصبعاا  أفقد ولم ،(أومٌد) الكوردي صدٌقً قضٌة فً سراحه أطلق الذي الوحٌد كنت

 وجسدي وجهً فً وأورام كدمات كتفً، فً وانخبلع ساقً فً الرضوض بعض سوى

 .أضراس ثبلثة وسقوط

 الوعً ثانوٌة فً اعدادي للسادس البكلورٌا امتحانات فً الناجح الوحٌد كنت كما الوحٌد

 العربً الطبر حزب قاموس ابتدعها بشعة أسماء كومة مع االسم هذا قبٌح هو كم الثوري،

 .االشتراكً

 براثن من نجاتً قضٌة أحالوا المنطقة وفً الثانوٌة فً زمبلبً من الكثٌر حقاا؟ أنا أمحظوظ

ً   نزل ربانً انه حظ، وأي الحظ، الى االمن  قول، هكذا فً الحق لهم فعبلا،. السماء من عل

 أما: اهله على وعالة خطراا  ٌصٌر   إذ المٌت أخا أو مٌتاا  إال ٌخرج ال األمن حلق فً ٌدخل فمن

 .ألهله واالستدعاء المراقبة وٌبلت من ٌجره وما ونفسٌاا، جسدٌاا  معاقاا  أو مجنوناا 

 دراستً رؼم السادس بكلورٌا فً نجاحً وكذلك منهم، واحد وأنا الناجون هم نادرة قلة

 ال لكنهم ،( شرنفص) حظ مجرد الى اصدقابً أحاله. والفن بالمسرح وهوسً المسابٌة

 وٌفرز ٌقٌس مٌزان كل ورفست والٌابس االخضر دعست أهوال من ٌنتظرنً ماذا ٌعرفون

 ٌخرج حٌن مذعوراا  أ مه رحم الى االرتداد على الجنٌن أرؼمت أهوال. الخرافة من المنطق

 . الموتى أصدقابً وحسدت ؼبطت فكم الوحٌد، المحظوظ هو المٌت حٌث الواقع، وٌرى رأسه

 له عبلقة ال سر  . أهلً فٌهم بما الجمٌع ٌجهله سر   إعتقالً، قضٌة كل ٌلخص صؽٌر سر   هناك

 إدعابً منذ لً االمن رجال بمراقبة عبلقة له ولٌس إسمً، وذكر( أومٌد) صدٌقً باعترافات

 توجد ال كذلك الثورة، شعبة فً معً وتحقٌقه( موحان) الرفٌق الى بصلة ٌمت وال الجنون،

 بالمحظور وأتحارش مشاكس ألننً وال االمن، بطوامٌر اختفوا الذٌن بؤصدقابً له عبلقة

 من مبلبسً جمٌع مثل اشترٌته الذي الجوزي، قمٌصً فً اعتقالً سر   ٌكمن  . والممنوع

 مرة، أول لبسته ٌوم اللعٌن الجوزي القمٌص هذا الشرقً، باب فً المستعملة المبلبس باالت

 الثانٌة المرة فً. رجلٌن بٌن رصاص إطبلق تبادل إثر دارهم باب أمام( صباح) صدٌقً قٌتِلَ 

 بٌنما الطٌنً، للتنور الصؽٌرة التهوٌة فتحة من افلتت شرارة   بسبب بٌتنا أحترق لبسه من

 القبض ألقوا لبسه من الثالثة المرة وفً. السبب هو الجوزي قمٌصً ان: ٌعرفون ال اهلً

  ً  (. األحنؾ بن العباس) مكتبة أمام عل

 والمصٌبة الجوزي، اللون كرهت كم آخ... االحداث هذه كل فً للصدفة مجال هناك هل

 مبلبس لون إن الخاصة، قسم/ ؼرٌب ابً سجن فً طوٌلة سنٌن بعد اكتشفت حٌن البهلوانٌة

 ٌطاردنً؟ جوزي قدر فؤي ،(كانه) ٌسمونه الجوزي، اللون هو المساجٌن
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 عٌاشك فً البقٌة

 ٌقول كما بشط بولة راحت سدى، ضاعت كلها ، كوال الببسً بطل تمارٌن تنفعه لم( أومٌد)

 فمعظم. الرعب بكلورٌا امتحانات اجتٌاز فً القساة والمعلمٌن أبٌه جهود ضاعت كذلك ، المثل

 علٌه تنطوي ما وٌحدسون ، المستقبل ضراوة ٌستشرفون كانوا والمدرسٌن والمعلمٌن االباء

.  واالهانة والقهر األلم لتحمل تمهٌدٌة دورات فً والتبلمٌذ االبناء أدخلوا لذلك ، االتٌة االٌام

 .  جلودهم تتسلخ حتى أبنابهم على وٌنهالون(  مضفور سلك)  الكهرباء واٌرات ٌفتلون اآلباء

 من المعلمٌن ذباب   وتخرج   ، الصفوؾ الى التبلمٌذ ٌدخل المدرسة فً الجرس   ٌدق   وحٌن

 منهم واحد كل ، المرعبة شواربهم تتراقص ، جهمة صارمة بوجوه ٌخرجون ، االدارة ؼرفة

 فتبدأ الصفوؾ ٌدخلون.  المعلم شخصٌة تمثل عصا كل ، االخر عصا عن تختلؾ عصا ٌحمل

 بالؽوا وبعضهم الخوؾ شدة من مبلبسه على تبول تلمٌذ من كم والعقاب، االستجواب عملٌات

 .  مبلبسهم داخل فتؽوطوا اجسادهم على السٌطرة وفقدوا خوفهم فً

 االمن أجهزة تعذٌب لمقاومة وجسدٌة نفسٌة تؤهٌل دورة والتبلمٌذ االبناء دخل هكذا

 بطون وٌشقون القادم ٌسبرون ، متنببٌن والمعلمون االباء كان.  والمخابرات واالستخبارات

 تلك على والعرفان باالمتنان شعروا التعذٌب، ؼرؾ دخل من جمٌع وشكرهم ، االتٌة االٌام

 العذاب بزاد واشباعهم الترٌٌض على شكرهم ، جلودهم نعومة منذ والنفسٌة الجسدٌة الدباؼة

 . 

 ٌجتاز لكً وخبرة طاقة باي ٌبخلوا لم إذ والمدرسٌن والمعلمٌن ابٌه بفضل(  أومٌد)  ٌعترؾ

 على تخطر لم االمن مدٌرٌة فً التعذٌب وفنون ألوان ولكن والرعب التعذٌب بكلورٌا امتحانات

 والمعلمون أبوه.  والبٌوت المدراس فً المقررة الدروس من كانت وال بها ٌسمع ولم باله

 االمن رجال بٌنما وبلده وأهله نفسه ٌنفع أن ٌرٌدون ، فٌضربونه مستقبله على ٌخافون

 دراسته بكلورٌا امتحانات فً نجح لذلك وبلده، وأهله نفسه خٌانة على وٌجبرونه ٌنتهكونه

 . األمن مدارس بكلورٌا امتحانات فً وسقط

 هو اعترؾ والذٌن علٌه إعترفوا الذٌن(  دعوته أبناء)  عن عزلوه لماذا ٌعرؾ ال أومٌد

 قٌامات اٌام وانتهاء التحقٌق سقؾ إكتمال من شهر بعد عزلوه ، جسده هذٌانات أثناء علٌهم

 الؽازات بٌن له الوحٌد المتنفس كان الذي(  قد خضر) صدٌقه خروج بعد بالضبط االستجواب،

ة علٌه فتفاقمت الرحم ٌشبه ضٌق إنفرادي محجر فً وضعوه. هنا والسامة الخانقة  آالم ضج 

 وتشترك حٌناا، منفردة وجعها لحن وتعزؾ ترتجؾ راحت عضلة كل جروحه، وصخب جسده

. العظٌم الوجع اوركسترا داخل كلها تتصاعد آخر، حٌناا  جماعً بعزؾ جسده عضبلت بقٌة مع

( مطعون) جبل فً نبع كانه طبٌعٌة بؽرٌزة ٌسٌل علٌه، له سٌطرة ال بدمع تهمل الٌسرى عٌنه

 ، األلم ضجٌج خفوت لحظات فً كٌنونته طٌات بٌن( أومٌد) ٌؽوص  . كوردستان متاهات فً

 ٌرمى حجراا  ٌستؤهل ال ضابعة ودٌان شعاب فً ضابعة قرى بٌن ضابعاا  كلباا  ٌكون ان ٌتمنى

 مبلٌٌن مع ؼابصة حصوة ٌكون ان لنفسه واقربها اعزها وكان األمنٌات آالؾ تمنى.  علٌه

 منها ٌخرج وال شًء الٌها ٌدخل ال نفسها على متكورة ومنطوٌة بذاتها مكتفٌة ، الحصى

 تعرؾ ال حصوة الوقت، بنفس الحصى مبلٌٌن مع مندؼمة بتفردها مستقلة حصاة شًء،
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 االول رحمه ٌتخٌل أومٌد راح. عدمها من وجودها سر   كشؾ ٌحاول من هناك ولٌس ماهٌتها

 نوافذ وال ابواب ببل كان( أومٌد) فٌه انطوى الذي االول الرحم هذا، األخٌر بمحجره وٌقارنه

 بقٌة عكس المهانة وؼصة بالوحدة فٌه ٌشعر لم ألٌؾ سجن والضوء، الظلمة عدٌم تقرٌباا،

 وروحه، جسده تخترق مسننة وحدة وحدته، فٌها تتكرر سجون جسده، جربها التً السجون

 ما وتنهش تدب جلده، داخل الى وتسللت نفذت االرجل، بآالؾ عمبلقة حشرة مثل وحدة

 عصور من بالذات هو الٌه وجاءت االن انبعثت حشرة الداخلٌة، أنفاقه شبكات فً ٌصادفها

 ذات االنفرادٌة المحاجر فً مختلفة باشكال نفسها ت كرر   وحدة. والبهضم والببر الماموث

 :السرابٌة الوحشة

 مستؽلقة وحشة وهً. الحٌاة روح رحٌق تمتص التً االخطبوطٌة بمجساتها الطوامٌر وحشة

 انما وٌؽفو، وٌشرب وٌؤكل ٌتنفس حً، بموت نفسه( أومٌد) فٌها ٌفقد لها، مخرج ال وسرابٌة

 :بدونها ٌحٌا أن ٌستحٌل هو الوقت وبذات عنها المستؽنً مثل قدرٌة بسهولة نفسه ٌفقد

: ٌصافحونه المعزٌن أشباح فتؤتٌه ٌعٌش، وكلمة ٌحٌا كلمة بٌن المعنى فقدان وحشة هً

 من انفسهم فقدوا أٌضاا  هم المعزون هوالء. حٌاتك فً البقٌة ٌقولوا ولم. عٌاشك فً البقٌة

 طوٌل برتل وٌقفون البلشًء، من ٌدخلون الحٌاة، عطر تحمل رابحة ببل أشباحاا  وظلوا قبل

 .مٌت دخان مثل البلشًء كوة الى ٌخرجون ثم سرابٌة، باردة بكؾ ٌصافحونه

 سجن هو متخٌلة، سعادة اي تبزها ال عدم جنة حٌاته، بجحٌم قٌاساا  جن ة األول( اومٌد) سجن

ر    أطلق لذلك بدونه، الحٌاة ٌستطٌع وال ابداا  ٌفارقه ال ودود حبل أخوي، بحبل مربوطاا  فٌه ٌتكو 

 .كان الذي وكان. العدم حبل قطع وألم االول سجنه من انتزاعه ألم الفراق، ألم صرخة( أومٌد)
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 .الضرطة هو وجودك على الوحٌد الدلٌل ٌكون حٌن الحٌاة، لعظمة ٌا

 الثبلجات حٌث العدلً، الطب مشرحة فً واألموات األحٌاء وبشهادة بالضبط حصل ما هذا

 ٌسجل بعدما لذوٌهم، تسلٌمها لحٌن الموت طازجة علٌها والحفاظ الجثث لخزن العمبلقة

 تتم ما وعادة. الوفاة وسبب والرقم التارٌخ وٌثبت( عاصً فرحان) الطبٌب معاون أسماءهم

. القتال جبهات فً كبٌر هجوم بعد الجثث إزدحام مواسم فً خاصة اتفق كٌفما االجراءات

( فرحان. )الثورة شعبة فً معً حقق الذي( موحان) للرفٌق االكبر االخ هو عاصً وفرحان

 معاشرة بسبب صموت الظهر، ومحنً ذابل قوام وجلده، وجهه تشمع الموت، بعدوى مصاب

 شبح مثل امامنا ٌمر   التدخٌن، على إعتاد مثلما الجثث على إعتاد االحٌاء، من أكثر األموات

 تجاوز إذ سنة عشرٌن من باكثر ٌكبرنا( فرحان. )ٌمشً ال ٌسٌل كؤنه كبلم، وال سبلم ببل

 اننً كما واحدة، ومنطقة واحد قطاع فً اننا رؼم ٌعرفنً ال هو وربما االربعٌن، عمره

 فلم مجرد ألنه األمن مدٌرٌة فً االعتقال أٌام ونسٌت( موحان) الرفٌق نسٌت قد وكعادتً

 واالهمال، البلمباالة ؼبار تحت مبعثرة تهرأت افبلم حٌاتً، أفبلم إرشٌؾ فً دفنته فلم قصٌر،
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 اطبلق من قلٌلة أشهر بعد ونسٌتها كنته، الذي الوجود لذلك القدٌمة ذاتً حٌوات مع إندثرت

 التفسٌر النه خبرة، وال ماض   ببل جدٌدة ببشرة ذاتً، من أخرى حٌاة اعٌش أنا وها. سراحً

 .الصفر الى دابماا  وعودتً لحماقتً الوحٌد

 والمحظور، الممنوع شوارب وأنتؾ أشاكس باالخطار، والتحرش الطٌش ذات أمارس انا ها

 ، ٌم...ٌس: الواقع أرض على الماشٌن أصدقابً فكل بحٌاتً، لبلستهتار الحق أعطانً من

 الخدمة الى تؤخٌر بدون إلتحقوا نحوهم، المسددة الخطر فوهات أعٌنهم بؤمهات ٌرون

 األهل وتؽرٌم بالرصاص االعدام أما: آخر خٌار أمامهم لٌس الكبلب، حرب بداٌة منذ العسكرٌة

 ... القتال جبهات فً الموت مراوؼة وأما الهروب، عار وصمة مع الرصاص سعر

ً   ألن التحق لم أنا  ما ترٌان ال وعٌنً( ٌم... ٌس)  الـ وأمقت الواقع أرض عن بعٌدتان قدم

 الفبلفل نتناول( كشكول كرٌم) مع كنت الدفاع، وزارة قرب( المٌدان) ساحة فً انً حتى ٌرون

 الفضاء واشتعل الزجاج شظاٌا تطاٌرت االرض، وارتجت الصؽٌرة المطاعم إحد فً

 معهم وكرٌم بطونهم على المطعم فً من إمتد. للطابرات االرضٌة والمقاومات بالصوارٌخ

 فقد بها، مبهوراا  المؽٌرة الطابرة خلؾ اركض وانا ،(المٌدان) فً المارة جمٌع كذلك وامتد

 . الذٌل سوى منها ألمح لم ولسرعتها جداا  واطبة كانت

 فٌلم أي طبعاا  ٌدرك ال لكنه هذا، المتهور فعلً على ٌوبخنً كشكول وكرٌم للمطعم رجعت

 فعبلا، الواقعة الحقٌقة وتجرنً تشدنً مما اكثر الوهم أو الحلم بشرٌط مؤخوذاا  أعٌش، حٌاتً

 . تمثٌل فً تمثٌل سوى ٌكن لم تواا  حدث وما

 وشراسة قسوة من برعبه أبً طوقنً العسكرٌة الخدمة عن التخلؾ من أشهر ستة بعد

 لسطح سطح من والتقافز والمتخلفٌن، الفارٌن خلؾ ٌلعلع الرصاص حٌث الحكومة

 من ٌخاؾ الجٌش، فً نقٌب وهو االكبر اخً( مكً) ان ثم لشارع، شارع من والمطاردات

 عن الدفاع)و!( العراقٌات الماجدات) إستؽاثة وٌلبً ٌهب لم جبان متخاذل على التستر تهمة

 ببل القضٌة ٌسوي بان واعداا ( مكً) وأقنعنً!(. المجوس الفرس مقاتلة)و!( الوطن حرمات

 . عقوبة وال سجن وال إعدام

 رواد بدلة وحتى التوت ورقة منذ الخلق تارٌخ فً بزة اقبح أرتدي نفسً وجدت وهكذا

 بزة الصدأ، اورثنً الذي الجوزي اللون قبح وتنافس الكلب، خراء بلون حقٌرة بزة الفضاء،

 بل ألٌوت قصٌدة ارض لٌست ٌباب، أرض وسط سري مطار فً الشمس شروق قبل ارتدٌها

 سٌارات موقؾ وجود هً الحوالء والمفارقة اللطٌفٌة، فوق صحراء فً تقع خراباا، تفوقها

 حبل فوق دابماا  ترفرؾ اسرارنا هذه. مطار... مطار: النهار طوال ٌصرخون سواقها صؽٌرة،

 الزجاجٌة الكرٌات ولعبة كراموزوؾ االخوة بقراءة لنفسً ثؤرت لكننً. االخبار نشرات ؼسٌل

 من كرهتها البعث، رواٌة اقرأ ولم كروٌترز، ولحن شبابه فً الفنان وصورة دٌك وموبً

 إهانة القراءة المنطوٌن، القراء من أمثالً ٌحبون ال الصؾ وضباط الجنود وألن عنوانها،

 من االنتهاء وشك على وكنت معهم، واالختبلط مجالستهم على الكتب افضل كٌؾ: لهم

 :قال أسمه، أعرؾ ال ضابط نابب الكتاب من انتزعنً حٌن( كالٌجوال) مسرحٌة

 .ٌرٌدك نجم أول مبلزم
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 من لٌس فلمٌ  واإلسراؾ، بالشطط الموؼل وجبروتها مخٌلتً طاقم إكتسح حربً فلم بدأ وهنا

 قلب الى رحلة فً معه( نجم) اول مبلزم اصطحبنً فقد أخرق، ثانوي دور فً أنا بل بطولتً

 نوع أعرؾ وال بالذات انا أختارنً لماذا أعرؾ وال وجهتنا اٌن الى اعرؾ ال طبعاا  الجحٌم،

 .ألٌها الذاهبٌن المهمة

 روجات مثل: اؼنٌة بعٌنً أرى وأنا( سبل مه) صوب قلبً ورؾ   العمارة مدٌنة تجاوزنا

 .وأؼلى العمر من واعز/ العذري الهوى من وألذ/ الحلوة ضحكاتك ترؾ/ المشرح

 من وأفلت وذاكرتً خٌالً على استعصى لقد إمساكه، استطٌع فبل( سبل مه) وجه عنً ؼاب كم

 ذاكرتً، أصابع بٌن من ٌنسل زببقً( سبل مه) وجه إستحضاره، أعٌانً وقد عٌنً قبضة

 شبلل فً وتخر   متداخلة، تتدفق كثٌرة وجوه تزاحم بٌن من جلٌاا  واضحاا  أنتزاعه فً وفشلت

 :أرى ما أرى فبل بعٌنها ألوذ أن أحتاج كم. النسٌان سحٌق الى وجوه

 واسلحة، لسٌارات قبٌحة أشكاالا  تخفً مكان كل فً كبٌرة وحفر قنابل واكداس عمبلقة مدافع

 رعداا  اسمع هنا، ٌدب   الجٌش وكل هنا الحرب كل هل هنا، الشر محافل كل االولى للمرة وارى

 واالخر الحٌن بٌن رأسه ٌمد وهو االرعن الضابط هذا ٌقودنً جٌثوم اي الى متواصبلا، بعٌداا 

 ٌتراكض خنادق الى وصلنا حتى عسكرٌة وحدة ورقم اسم عن ٌسؤل ،(الواز) سٌارة شباك من

 ألن( نجم) اول مبلزم بؤذنً وصرخ منً دنا. ونزلنا الواز سٌارة أوقؾ. مبلمح ببل جنود فٌها

 واحد اي اسؤل روح: قال الهامات، فوق تتكسر االسلحة انواع بمختلؾ القصؾ اصوات

 إحتٌاط جندي عن إسؤل: الحرب قهقهات وبٌن جهة من شدهً بٌن صراخه وٌضٌع. تصادفه

 وانا النار أمطار توالت ثم خلفنا، مدو   بإنفجار المتبقً الصراخ وٌضٌع... الواحد عبد إسمه

 ؼابب مذهول االخر النصؾ بٌنما الواقع جوؾ فً لئلحتماء ٌجذبنً االول: نصفٌن مشطور

 على سجدت السفلى، شفته ٌعض   جندي لبلسفل عتنً حتى وجهنم، والزمان المكان عن

: فزعاا  مخٌلتً منه وتفر   اخشاه كنت ما ورأٌت الجندي، هذا قرب متراس كومة خلؾ ركبتً

ً   ضاق دماا، تنفض وأشبلء مشوهة كتل مع وتهمد فجؤة تنبثق رمل نافورات  وتكز   جلدي، عل

 ببل ٌركض( نجم) اول مبلزم: راٌته شًء آخر. رأسً داخل صاخبة تلتؾ حصى دوامة صرٌراا 

 عٌنً حرقت كاوٌة أضواء وسطعت الفلم شرٌط إنقطع. مبلولة خرقة مثل وٌتكوم رأس

 . جمجمتً وخرقت

 الطبٌب معاون أمامً وٌجلس العدلً، الطب أو المشرحة بناٌة داخل وسخ سرٌر على صحوت

ً   ٌسرد وراح االبتسام ٌؽالبه مجاور، سرٌر على( عاصً فرحان)  أرسم وأنا الحكاٌة عل

 :المشهد سٌنارٌو

 وكدسوا الثبلجات تستوعبها لم مكان كل من تحٌطنً والجثث البارحة، لٌلة الخفر أنا كنت

 متروس رأسً.. آخ جثة، فوق جثة االرض، وفوق التشرٌح ومناضد النقاالت فوق الفابض

 . الجثث سوى شًء ال جلدي تحت ما بل ال...  بالجثث مكتظ رأسً جثث،

ن   العمبلق، سجلً دفتر فوق منكبٌ  وانا  وعفونة وحدي كنت  .  جثة بكل المتعلقة المعلومات أدو 

 ٌتحرك إذ الوحٌد الحً هو سٌجارتً ودخان لؽط، أي من أقبح المكان،صمت ربة تمؤل صمت

... ضرطة نعم نعم أي أفزعتنً، ضرطة فسمعت القاحل، السكون هذا من هٌاباا  متسلبلا، صاعداا 
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 انا لست: نفسً أعرؾ طبعاا  تتكرر، لعلها مرح بخوؾ أصؽٌت حً، بشري طٌز من ضرطة

 فرز فً خبٌر خشم لدي. الجثث روابح عن تختلؾ التً رابحتها سخونة شممت ثم... الضارط

 بكفً أتحسس ورحت السجل، مقبرة فوق قلمً رمٌت الحرارٌة، الروابح وخاصة الروابح

 بالدماء مؽموسة جثة رأٌت رنٌنها، اذنً فً ٌطن الضرطة وصوت الجثث فً الموت برودة

 .ألختبارها أصبلا  داعً وال وتفحصها، مسها فً نفسً أتعب فلم

 حلمٌة، رقص حركة فً كؤنها األٌمن جنبها على التشرٌح أدوات طاولة تحت ملقاة الجثة كانت

 الملطخة ؼٌر البطن نحو كفً ومددت انا؟ شًء خسران: لنفسً قلت مفتوحتٌن، نصؾ كفاها

 .الرقبة ثم الرسػ نبض جسست   فانصعقت، حرارة دؾء كفً فً سرتْ  بالدماء،

 وممرضٌٌن، طبٌب بصحبة رجعت. حً حً.... عدل هذا: متلعثماا  وركضت   نفسً نسٌت  

 لم انك وتبٌن الدماء، من الممرضان ؼسلك طوٌلة، إؼماءة فً تؽط حً بؤنك لً وأكد   فحصك

 من كانت بها تلطخت التً الدماء وكل جبهتك، فً الزرقاء الكدمة هذه سوى خدش بؤي تصب

 فرحاا  الجثث عنبار الى رجعت وأنا تصحو، حتى السرٌر هذا فوق هنا الى فحملوك ؼٌرك،

 شًء كل من ساخراا  والكون، والعالم الوطن ومن عملً ومن نفسً من ساخراا  مبتسماا،

 :وأردد

 .الوحٌد الحٌاة دلٌل هً الضرطة تكون حٌن الوجود وسخافة الواقع لحماقة ٌا

 وراحت وجهً، تقطٌبة هشمت ابتسامة ولكن بالجثث، ؼارقاا  الموت وسجل قلمً الى رجعت

 : مسموع بصوت ٌنطق ولسانً وجهً، كل مؤلت حتى وتكبر تكبر

ٌها ـ  .أخرى ضرطة وأسمع البخت ٌسو 
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 الكبلب حرب

 العراق على زعافها وانتشر سامة فقاعة مثل مٌري أ م( ساعه) قلب فً الحرب تفجرت

 ٌسمونها وسوؾ والتً والعالم، االوسط الشرق دول على الفقاعة رذاذ وتطافر واٌران،

 البلدٌن حدود داخل نٌرانها طوقوا لكنهم وعبثٌتها، سنواتها لطول( المنسٌة الحرب)

 جعلها التلؾ، من قلبها وعلى الجنون من علٌها خوفاا ( ساعه) امه خدع( مٌري.)المتحاربٌن

 لكن(. شٌرٌن قصر) قاطع فً ولٌس بالفواكه متخم( مندلً) مدٌنة فً انه وتطمبن تصدق

 وراءه ٌمشً( مٌري) وحٌدها خطا وٌتلمس ٌتقفى ظل مرتاباا، ٌرفرؾ بقً اذ ٌخدعها ال قلبها

 بكل األلم علٌه انقض مسموم طفل مثل ٌتقلب قلبها ظل إبنها، رابحة ٌتشمم لمكان، مكان من

 . ابنها عن السم فقاعة اخفت( ساعه) أن برؼم االبد والى واحدة ولمرة قوته

 وهو حذرة بسرعة ترابً طرٌق فً ٌسٌر( إٌڤا)الـ سٌارته مقود امام اآلن( مٌري) ٌجلس

 االمامٌة الوحدات فً الجنود سراٌا الى الطعام مإن ٌنقلون صدٌقه، اإلعاشة جندي الى ٌصؽً

 الحرب، من االول االسبوع خبلل قاطعهم فً هنا حدثت قصة ٌسمع ،(شٌرٌن قصر) من

 من تسربت االعتقاالت، هسٌس واخبار الجنس خفاٌا أخبار انتشار بسرعة القصة وانتشرت

 جندٌاا  ان ٌقولون: شهر من بؤقل البلد سماء ؼطت حتى بٌت الى بٌت ومن جندي الى جندي

 معشوشب، ٌابس جدول فً نزوله وأثناء بٌرٌة، وال سبلح ببل العدو جهة الى هرب عراقٌاا 

 لوجه وجهاا  إلتقٌا بالضبط، مقابله االخرى الجهة من الجدول الى ٌنزل إٌرانٌاا  جندٌاا  رأى

 باللهجة تكلم هذا. ٌقوالن ماذا ٌعرفان ال االخر، بوجه ٌحدق أحدهما خابفٌن، مضطربٌن

 :العراقٌة

 .االٌرانٌة للقوات نفسً اسلم أرٌد ـ

 :الفارسٌة باللؽة تكلم وذاك

 .العراقٌة للقوات التسلٌم ارٌد ـ

 جهد وبعد. العراقً الجٌش الى ٌقوده ان ٌرٌد وذاك االٌرانً، الجٌش الى ٌقوده أن ٌرٌد هذا

 أنهما اكتشفا مترجمة ؼٌر وحوارات وؼمؽمات وإٌماءات إشارات ورسم خابؾ متلعثم عصٌب

 وذاك الٌران نفسه ٌسلم هذا مؽامرته، فً واحد كل ٌذهب ان فاتفقا االنجلٌزٌة، اللؽة ٌجٌدان

. اآلخر بسر منهما أي ٌبوح ال ان وتعاهدا االخر احدهما ٌودع تصافحا للعراق، نفسه ٌسلم

 القصة؟ وانتشرت من خان فمن

 المصٌبة ولكن هروبه، اكتشفت اذا االٌرانٌة السلطة من عابلته على ٌخاؾ ال االٌرانً الجندي

 وتعامل العابلة هذه تندمر سوؾ العدو، جهة الى هروبه العسكرٌة وحدته اكتشفت لو هنا

 من خان فمن. ابنهم هروب الجهل تمام تجهل المنكوبة العابلة بٌنما جبناء كخونة أفرادها

؟ وفضح  السر 

 االمر؟ وكشؾ الناظور بواسطة بعٌد من الجنود أحد رآهما هل

 االعداء؟ تصافح وكٌؾ الجندٌٌن هذٌن هوٌة كشفوا من والجواسٌس العمبلء هل
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 ،(شهر خرم) االٌرانٌون ٌسمٌها التً( المحمرة) قاطع فً وهو القصة هذه( نابت ناصر) سمع

 الحدودٌة، والقصبات والقرى المدن بعض مع ساعات خبلل العراقً الجٌش احتلها التً

 داسها التً البٌوت معظم ورأى شهر خرم لمدٌنة المحتلٌن طبلبع مع( نابت ناصر)ودخل

 ٌسٌل   مفتوحة وحنفٌة الطباخ، فوق البخار ٌنفخ ٌزال ال الشاي قوري: رأى الجٌش، بسطال

 مدرسٌة وحقابب االبٌض، المعجون ٌؽطٌها أسنان فرشة مسندها على مؽسلة فوق منها الماء

 لم وجوارب صؽٌرة احذٌة الؽرفة ارض وعلى الخمٌنً، بصور ٌؽص   حابط على مسنودة

 سٌكون الصباح هذا ان أحد بال فً ٌخطر فلم ، الحقابب حمل ومن لبسها من التبلمٌذ ٌتمكن

 .محتبلا 

 المنسٌة والحرب الخلٌج وحرب االٌرانٌة العراقٌة الحرب هذه تسمً العالمٌة االذاعات

( القٌسً داود) والحزب الحرب مطرب فٌها ٌلعلع( بهضام قادسٌة) العراق إذاعات وتسمٌها

رها التً القادسٌة بإناشٌد  :الى والجنود والطلبة االطفال حو 

 .بنات ونصچم انبوگ علمتنا/ القناة بصدر مدرسة القادسٌة

 بٌنما. المعانً وقلب التحوٌر فنانً من ولبهضام وللحزب للحرب وانشودة أؼنٌة تفلت لم

 اٌام البٌت فً وٌجتمعون ٌلتقون قلما الذٌن جابر، المرور شرطً ابناء بٌن الجدل إحتدم

 شهٌة( زوري) بوجبة تؽدوا. االصدقاء من تٌسر وما( كشكول كرٌم) معهم وكان الحرب،

 حرب) اسم حول النقاش ابخرة تصاعد مع الشاي ٌشربون وهاهم أخضر، بصل مع وحافلة

 قبل والقطط الكبلب قتل على السلطة حملة مع االسم هذا رابطاا ( قد خضر) اطلقه الذي( الكبلب

ت خطٌرة، وبابٌة أمراضاا  تسبب انها بحجة قلٌلة، سنوات  بنصؾ الواحد الكلب ثمن وسعر 

 وعواء نارٌة طلقات الحملة هذه سرٌان أثناء اللٌل فً تسمع وكانت دٌنار، بربع والقطة دٌنار

 ومن الجٌش من الهاربٌن مطاردة أثناء الناس تذكرها والٌوم الصخر، ٌفت موجع كبلب

 : قد خضر ٌقول. الحرب

 لشارع، شارع من الكبلب ٌطارد راح بعضهم ان بل وقططهم، كبلبهم المواطنٌن من قسم باع ـ

ٌ ة علٌها لٌقبض والفخاخ الكمابن لها وٌنصب  ضمٌر تمتحن كانت التً للسلطة وٌبٌعها ح

 .أخبلقه وتختبر المواطن

 الكبلب بٌع بٌن الربط على وٌصر   والبزازٌن، الكبلب بٌع ظاهرة تحلٌل فً( قد خضر) وانؽمس

 :فٌقول دٌنار آالؾ عشرة أو وسٌارة ارض قطعة مقابل( الشهٌد) وبٌع

 المواطن فسقط ،(الشهٌد) أبنهم هو المبٌوع الكلب ٌكون أن ٌتوقع ولم المواطن هذا ٌفطن لم ـ

 .الكبلب حرب أسمٌها لذلك. للكلب نصبه الذي الفخ بذات

 الحٌة مشاهداته خبلل من ، أخرى نظر وجهة من ولكن التسمٌة على ٌوافق( عبودي) أخوه

 اخٌه والى( كشكول كرٌم) الى ٌنظر وهو قال. الجثث ونقل الجرحى إخبلء عملٌات أثناء

 التلفزٌون، فً المعركة من صور فً سوى جثة وال حٌة معركة ٌشاهدا لم ألنهما ،(محمود)

 :قال
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 ٌومٌن وبقٌت روحً صدمت االولى الجثة منظرها، على تعودت بعدما الجثث انواع رأٌت ـ

 وسقؾ لسانً فوق أحس   طبل، مثل وممطوطة مشدودة ظلت رأسً فروة الطعام، وأزوع أتقٌؤ

 بقٌة مثل تعودت   ثم. به أشعر فبل أقرصه خدران وجهً مشوي، بشري دماغ دسم حلقً

 وفجؤة عنها، وجهً فادرت تنفجر تنفجر راح ها...ها... وتنتفخ تنتفخ جثة رأٌت. الجنود

 قربها رأٌت. ٌطاق ال منفر صفٌر الموت، روح هو ٌمكن هواء صفٌر وخرج فشت فششش،

 أرها لم ودود حشرات وانواع كبٌر المع ذباب دوي أسنانً، أكز   جعلنً مقزز دوي لها جثة

 بلون،... بلون بخار منها تصاعد سوداء كانت الٌها إلتفت   تبقبق، جثة خلفً وسمعت قبل، من

 .الجرٌمة ولون والنذالة الخسة بلون ولكنه لونه، اعرؾ ال

 العراقٌٌن الجنود من المحروقة ؼٌر الجثث وجوه رأٌت   هللا، عبد أبو الحسٌن وحق ٌابه

 وأنمحت الشك مبلمح أشكالها من أنمحت التراب، فً تذوب وجوههم رأٌت ، واالٌرانٌٌن

 وجوه المسإولٌة، رعب ومن الخوؾ من خالٌة وجوه والزهو، والنصر البطولة رعونة

 أهلهم، أهل الى بل ال اهلهم الى اصلهم الى رجعوا من مثل وشوق بحنان للتراب مستسلمة

 هذا وال اٌرانً انه ٌعرؾ المٌت هذا ال ، الموت اخوة فً البعض بعضها مع متعانقة وجوه

 فٌها وجوه وقته، فات أسؾ فً لآلخر ٌعتذر الواحد كؤن متحاضنٌن عراقً، انه ٌعرؾ المٌت

 كبل إدعاء من ساخراا  ٌدي هززت الجنود، جثث تؤكل كٌؾ الكبلب ورأٌت. ٌتحقق لم ندم ؼصة

 ٌؤكلها سوؾ التً بعٌنً الكبلب رأٌت أنا ها وانا شهدابهم، جثث تؤكل ال الكبلب بان: الطرفٌن

 وحدها وحدها، الكبلب. االٌرانً وجثة العراقً جثة بٌن تفرق ال الكبلب رأٌت الدود،

 .الكبلب حرب فعبلا  وهذه. المنتصرة

 العسكرٌة خدمته دفتر ٌؽص   إذ باعجوبة الجٌش كرش من تمل ص الذي( محمود)  أخوه قاطعه

 ،(الشماعٌة) الى وإحاالت النفسٌة األمراض مستشفٌات فً برقود وشهادات تؤجٌل تلو بتؤجٌل

 :قاطعه. الببلد فً للمجانٌن مجمع أضخم

 الحٌاد التزمت دولة كم   عدا الحرب فً ودعمته بهضام مع اصطفت معظمها العالم دول ـ

 من كبلب حرب فهً الحرب، نار على النفط ترش العالم دول. اٌران مع كانت اثنتٌن أو ودولة

 للحكومة المواطن باعهم الذٌن وأجدادها ألبابها باالنتقام تفكر الكبلب ان ٌعقل ال إذ ، الباب هذا

 .وتشفٌاا  ثؤراا  الجنود أبناءهم فتؤكل

 وجهات من ولكن( الكبلب حرب) بـ الحرب تسمٌة على جابر المرور شرطً ابناء اتفق هكذا

 التً( المعٌدي بت) بصورة المزٌن واألؼطٌة االفرشة محمل قرب جالسة وأمهم مختلفة نظر

 والسعد الحرمل اعشاب بالهاون تدق جالسة. بها الحالمة والعٌون والؽبار الزمن ألقها أمتص

 طوٌل، وقت منذ مرة ألول معاا، مجتمعٌن أوالدها بوجود األمومٌة نشوتها تخفً والقرنفل،

 الرضٌع، وطفله زوجته مع البٌت ؼادر الذي( مكً) االكبر ابنها على لوعة حسرات وتذرؾ

 أبنها على وتتحسر الحرٌة، مدٌنة فً( الضباط نواب)  منطقة فً صؽٌراا  بٌتاا  استؤجر

 فً الجنوب أقصى الى أنتقل مباشرة، زواجه بعد البٌت ترك الذي البلسلكً، الشرطً( زٌدون)

 سوار) فً الكوردٌة القرى فوق البانزٌن برامٌل إشتعال ذكرى من هارباا  البصرة، مدٌنة

 (.توكه
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 أن دون كشكول دكان أمام( موحان) الرفٌق بمرور بدأت قد الزٌتونً العصر مرحلة وكانت

 السبلم الى ٌسعون هم اآلخرٌن ٌدع بل بالتحٌة ٌبادر ال مر   ،( وملح سچٌن: )صٌحات ت سمع

 بخطوط مكوٌة زٌتونٌة بدلة ٌرتدي السماء، لعنان الكبٌر خشمه رافعاا  معوج بوجه مر  . علٌه

 ببل ؼادره لقد. المسدس كعب منه ٌبرز مارونً قراب وبخاصرته الموس، شفرة مثل حادة

 مثل نتنة رابحة من ٌمتعض   وجهٌ  متضاٌٌق، متقززٌ  وجهٌ  مكانه   ول ِصقَ  البشوش وجهه رجعة

 .أبداا  الخراء شم   عن ٌنفك ال وكؤنه هكذا، معوجاا  فظل تواا  الخراء شم   من وجه

 ودون بسهولة تمٌٌزهم ٌمكن لذلك ، الحزبٌٌن الرفاق جمٌع الى الخراء شم   عدوى انتقلت

 خطوط على الخراء شمامً سمة وشاعت مدنٌة، بمبلبس تخفوا لو حتى وإستقصاء فحص

 .العراق فً البعثً الرفٌق وجه جؽرافٌا فً والعرض الطول

 بعدما ،(ناقش ثم نفذ) فً الحزبٌة( موحان) إشكالٌة الزٌتونٌة والبدلة الحرب حسمت وقد

 بقتل أمرونً إذا: عقله هواجس ودوخته( الدجاجة ام البٌضة) العتٌق الفبلسفة فخ   فً سقط

 ناقشت؟ مهما حٌاا  ٌعود لن وأخً المناقشة جدوى فما األمر ونفذت( فرحان)أخً

 وٌنتبه موتً؟ بعد أناقشهم كٌؾ نفسً، قتل عملٌة نفذت وفعبلا  باالنتحار، امرونً إذا... ‘ زٌن

 : ٌوبخها لنفسه

 ألن النقاش ٌقبل ال أمر إنه. انفذه لم وأنا( ناقش ثم نفذ) الصارم الحزبً األمر أناقش كٌؾ

ً   ، أصبلا  للمناقشة تخضع ال( ناقش ثم نفذ) جملة  ببل( ناقش ثم نفذ) جملة وتنفٌذ تقبل أوالا  عل

 ...للتنفٌذ جاهزة لتكون شكوك وال مساءلة

 ال إذ عقله، وخدرت ، الفبلسفة لعنة من انقذته الزٌتونٌة البدلة وارتداء الحرب نشوب لكن

 مطاردة خاصة المهمات، وزحمة الجسام المسإولٌات كثرة من الكبٌر خشمه لحك لدٌه وقت

 تقتل كما وقتلهم إٌران عمبلء الخونة ترصد ومهمات الحرب، من الفارٌن المتخاذلٌن الجبناء

 .الكبلب

 

 ـ 6 ـ

 بعد رمضان، من جمعة آخر فً عرضً، حادث وكؤنه ساقٌها، الشاي بمنقلة( سبل مه) أحرقت

 سلخ الفابر الشاي ولكن عمها، ابن الى زفافها ٌوم لتؤخٌر واالعذار الحجج كل إستنفدت ان

 دشنت سنٌن، ثبلث الحرب من الهارب أنا سؤفعل ماذا: بالحٌرة مرٌضاا  وأردانً كذلك قلبً

 وال عبرة ببل ساهٌاا، حالماا  كعادتً وكنت اكثر، أو لٌلة بالمبٌت واالصدقاء االقرباء بٌوت فٌها

 من كنز عندي لذلك الصفر، من أحٌا أرجع ودابماا  الواقع، أتون من طازجاا  أصحو خبرة،

 لٌلتً، فٌه اقضً الذي البٌت أهل معظم أن ببالً ٌخطر ولم أدرك، لم بحٌث االصفار،

 االمن رجال أو االنضباطٌة زنابٌر تشنه الذي المباؼت، الدهم من هلعاا  الحراسة على ٌتناوبون

 هارباا  ٌإون ألنهم وإنذار طوارئ حالة فً وٌدخلون ٌخافون البٌت أهل. الحزبٌٌن الرفاق او

 بلسان جرحنً وقد ٌقول، عٌنً فً سبابته ومد  ( هانً) عمً واجهنً حتى علٌه، وٌتسترون

 :باشط
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 .بٌومه ٌموت واحد كل وتره،... الجنود حال حالك... التحق ـ

ً   وانهال امة من وانقذهم أهلً حال أرى ان: شابط بتوبٌخ عل  إجاك الذٌب إجاك – الرعب دو 

 .بٌوتهم فً أبٌت الذٌن الناس تورٌط من وأخجل   – الواوي

 ٌفصلنا ال إذ تسمع،( سبل مه)و أهلً أمام مذر، شذر شخصٌتً مزق دامػ بكبلم واسترسل

 جمر كل ألقٌت أن بعد البٌوت، كل هجر قررت   عندها. فقط الهامات ٌخفً سٌاج سوى عنهم

 : فمً من ٌتقاذؾ جمر(. الواهلٌه) مثل الرإوس فوق قلبً ومن( سبل مه) ساقً من المنقلة

 للجبهة ارجع لن. الرصاص سعر أبً وٌدفع الدار باب أمام اعدمونً ولو للجٌش ارجع لن ـ

 الكبلب حرب فً نفسً خٌانة شهٌد أكون لن. أرض وقطعة سٌارة مقابل دمه ٌبٌع جبان كؤي

 .هذي

 ، أتؤتا ولم أتلعثم فلم نطقً سبلمة من فقط تعجبوا لكنهم الجمٌع لسع جمرٌ  لسانً من تطافر

 فً أشارك لن: أقل ولم الجمر بعض بلعت أنً رؼم. جدٌدة مسرحٌة فً دوري أحفظ كؤنً

 الذي بعد أعود لن ال. أمً ذبحوا ولو أرجع لن ،(سبل مه) وقتل بإؼتصاب هددونً ولو الحرب

 :وأصرخ الضرطة، برزخ من إنبعاثً ثم الثانً، موتً فلم فً خضته

 .سخل وال فٌها لً نعجة ال حرب فً اتنجس ولن بشراا  اقتل ان ارٌد ال بشر أنا ـ

 :قلته ما آخر لكن

 .الٌوم بعد ترونً لن ـ

 :أمً نواح ورابً سمعت   وداع، ببل وخرجت

 .........خضر ٌمه ولك... خضر ٌمه ـ

 كصدٌقً حرنت بل ألتفت لم قراءتها، فاتتنً مسرحٌة عنوان مثل بؽضب للوراء ألتفت لم

 مشٌة فً إنما التزحزح، وعدم العناد بصمػ االرض فً واالتصاق التوقؾ فً لٌس الحمار

 إال   تطفبنً وال صدؼً، خاصة جلدي تحت ما كل ملتهب مستقٌم، وبخط الهرولة الى أقرب

 فً تباطؤت   االخٌر؟ للمرة رإٌتً من ٌبست وقد اآلن حالكِ  كٌؾ. ودموعها بضوعها( سبل مه)

جَ  خطواتً، ة من تموت هل وتنتحر؟ تفعلها هل: وصلت لما المستقٌم خطً وتماٌلَ  تعر   ؼص 

 : منً ترتجى أمل أي أي وفقدانً؟ الوشٌك بزواجها الظلم

 على( هانً) عمً إن. االحبة من ومطرود الجٌش من هارب األرض، قدمٌه تبلمس ال مجنون

 .ألٌها آوي التً البٌوت أهل شكوى عن بل نفسه عن ٌتكلم ال وهو حق،

 لٌفرقنا، سوى لشًء ال جمعنا لبٌم قدر أي تبتعد،( سبل مه)و والقناة الثورة مدٌنة تجاوزت

 العبث، ألؽام حقل فً وٌدفعنً وجودي معنى لً ٌكشؾ   النار، فً وٌلقٌنً الجنة ٌرٌنً

 حال باالعدام حكم فٌها خطوة كل وشوارع عدابً، مناخ فً أهٌم اللٌلة، أبٌت أٌن( سبل مه)

 : عواء ٌطاردنً المزورة، هوٌتً اكتشاؾ
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. للحرب مشٌنا احنا/ محبوته محبوبته اجل من ٌدافع عاشگ/ للحرب مشٌنا... مشٌنا احنا

 بالمصرٌٌن أصطدم بٌنما ، العراقٌٌن من قلة سوى ٌصادفنً لم الرشٌد، شارع وصلت  

 فرؼت بعدما هنا للعمل هاجرت جابعة، لشعوب اخرى وجنسٌات والبنگبلدشٌٌن والفلبٌنٌٌن

 .الشباب من ومدننا شوارعنا

 حً) ودخلت المستقٌم خطً عن فانعطفت العراق، كل بداخله مرجل مثل ٌفور ٌزال ال رأسً

 طلبت مصرٌة، حارة الى وضحاها لٌلة بٌن انقلب قد الحً هذا وكان الشاي، ألشرب( المربعة

 حتى ثوانً إال هً وإن النظر، وٌدقق إلً ٌلتفت أمامً ٌجلس كان بشاب وإذا شاي إستكان

ً   إرتمى االرض، على الشاي قدح رمى. صابحاا  نهض  : وٌقبلنً ٌحتضننً عل

 عراقً خوٌه ـ

 والشاب ٌحدقون، وهم الواقفٌن المصرٌٌن معظم ألٌنا أنتبه حٌث خجبلا، وضحكت   ارتبكت  

 : الباكٌة كلماته وٌذرؾ ٌنتحب صدري على رأسه وضع

 .عراقٌاا  ألتقِ  لم وأنا بعٌد بعٌد زمن منذ ـ

 :بالضبط أتبٌن ولم رزته

ً   ٌمثل أم جاد هو هل  الشاي ثمن دفع على اصر احضانً من نفسه سحب ان وبعد ساخراا، عل

 فً المؽترب الشاب ودعت. الوطن أرض فوق تهشما اللذٌن والصحن اإلستكان خسارة مع

 ، رأسً جمرات إخماد فً أفلحت سومر، سٌجارة مع المستقٌم خطً مسٌرة الى وعدت وطنه

 ٌإدون النجوم، من حاشد كومبارس مع القمر لبطولة مسرحه ستارة فتح قد اللٌل وكان

 .مشع صامت تمثٌل فً ادوارهم

. للمبٌت االماكن أخطر واخترت   بعد، حدابقه الى الدخول ٌمنع لم الذي نواس ابً شارع دخلت  

 .التقٌإ اتذكر( واع) كلمة أسمع   كلما ،(واع) العراقٌة االنباء وكالة أمام حدٌقة وسط جلست

 بٌنما. هوٌتك واعطٌنً العراء، فً تنام ولماذا هنا، تفعل ماذا: مساءلتً على احد ٌتجرأ ولم

 ٌقابل وملحقاته الجمهوري القصر ألن والكازٌنوهات والبارات الحدابق وكذلك خاو   الشارع

 .االخرى دجلة ضفة من الشارع

 متنزه فً نمت اٌضاا، سإالً على أحد ٌتجرأ لم وكالعادة أخطر مكان فً قضٌتها الثانٌة اللٌلة

 من قلٌلة أٌام بعد أؼلق الذي الكاظمٌة، فً لبلستخبارات الخامسة الشعبة قبالة تموز( 14)

 أحد ٌسؤلنً ولم والكمال بالتمام الحرب عمر من هروباا  سنٌن ثبلث سلخت وهكذا. فٌه مبٌتً

 ،(المٌدان) ساحة خلؾ مقهى فً جلست  :  تقنً خطؤ بسبب وكان واحدة، مرة إال الهوٌة على

 بٌشماغ ملثمٌن ثبلثة قبل من المقهى باب أ قفل فجؤة لٌبلا، التاسعة تجاوزت قد الساعة كانت

 مباشرة، التلفزٌون أمام كنت – بهضام وجبلوزة للبعثٌٌن فارقة عبلمة الٌشماغ هذا – أحمر

 المسٌطر بحركة أتجاهله م كالعادة. واحدة بعٌن عفرٌت كؾ   فً اآلن وحٌاتً افعل ماذا

 واالعدامات اإلعتقاالت هستٌرٌا عن بمنؤى كؤنً بهم، اعبؤ ولم ألٌهم ألتفت لم وفعبلا .. الواثق

 :منذراا  منفراا  صوتاا  سمعت. بالجملة
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 .هوٌته ٌبرز الكل ـ

 على مسمرة وعٌناي ألتفت، أن دون كتفً فوق من المزورة هوٌتً تمسك ٌدي هادئ، انا

 وفعبلا  أصابعها، الى الهوٌة رد   تنتظر الحركة نفس على باقٌة وٌدي هوٌتً أخذوا. التلفزٌون

. ضحٌة دون وخرجوا المقهى رواد بقٌة فتشوا. جٌبً الى فارجعتها الهوٌة األصابع تلمست

 من الهاربٌن مقهى( الفرارٌة گهوة) المقهى إسم أن أعرؾ أكن لم أنً: هنا التقنً الخطؤ

 المستنصرٌة الجامعة لطلبة الداخلٌة االقسام فً الثبلث السنٌن لٌالً بقٌة وقضٌت. الحرب

.. أزحؾ الحبلقة، موس من وأرهؾ أحد   بؽداد صارت ان الى الجمٌلة، الفنون وأكادٌمٌة

 . ٌومٌاا  فوقه ازحؾ

 حٌن بٌن بالنقود ٌزودنً الذي( كشكول كرٌم) مجًء من ٌبست وقد مساءاا  الثامنة الساعة فً

 االسم مؽمورة مقهى فً جالساا  كنت. وأقربابً ألهلً عنً شًء أي ذكر بعدم ومتعهداا  وآخر،

 عبد رشدي) أذاع. الصٌت سًء( الفرارٌة) مقهى هجرت بعدما ،(عجمً حسن) مقهى مقابل

ع   التً الفرشاة مثل الكوارثٌة بشواربه المخضرم المذٌع( الصاحب  أخبار فً المصابب، تلم 

 . فقط واحد شهر لمدة والمتخلفٌن الهاربٌن عن وشامل عام عفو نبؤ الثامنة الساعة

 عٌنٌك، فً والذوبان للقاء خطة لوضع ٌكفً شهر. مرة آلخر ولو أراك كٌؾ ،(سبل مه) آخ

 حٌن أٌباخ، العٌون، كل سحر اختزلت االرض، نساء عٌون ألوان أجمل انتقتا التٌن عٌنٌك

 شدهاا  التوازن فقدت   لفات، سبع الدنٌا بً والتف ت أختلٌت   مرة، أول بعٌنك عٌنً ألتقت

 : والكابنات االشٌاء حولً من وؼامت نفسً عن ؼبت وانبهاراا،

 .الحلوة عٌنچ إللفت طرگاعه ـ

 :حسنها جبروت وصؾ فً وتحٌر أمً بها تتؽزل هكذا

 .فدوة الج تروح المعٌدي بت ـ

 ومحنة وجودي أنسى عٌنٌك فً لون، على فٌهما أقؾ ال التً عٌنٌك فً ضمٌنً( سبل مه)

 حلم أي... أٌباخ أمً، ودمعة والفن والسلطة والمخابرات واالمن والحرب والعسكرٌة الهروب

  الطبٌعة؟ حلم وأخسر أفشل فهل به، هللا واختبرنً الطبٌعة إٌاه وهبتنً انت

 التً العثمانٌة المقهى ساعة والى نفسً الى انتبهت. ساعة الموعد على فات كرٌم، ٌا تؤخرت

 .الساعات من أجٌاالا  وبلعت الدهر أكلت

ركَ  الذي ما تفرغ، المقهى بدأت فقد كرٌم ٌا أٌنكَ   هل النقود، شحة أم العفو قرار عنً، أخ 

 من فانت مستبعد هذا ال، عنه، تبلػ ولم بالمال هارباا  تساعد النك... قلبك الى الخوؾ تسلل

 على قلبً كل من احسدك ولكنً النفٌس، جوهرك ولمع التجارب لً جلتك كما أخرى طٌنة

 كل ضاعؾ أبداا، تنجح وال بسقوطك تشبث الجمٌلة، الفنون أكادٌمٌة فً سنة وإعادة رسوبك

. وتنتهً الحرب تسقط حتى واكثر ثمانٌة لتكون فٌها أسقط الدراسة سنوات أربع بإثنتٌن، سنة

 ٌبست حتى الباب، صوب عٌنً المقهى، فً جالساا  وحدي وبقٌت التؤخٌر فً بالؽت ولكنك

 وخرجت شاي إستكانات ثبلث ثمن دفعت(. كشكول كرٌم) مجًء فً أمل أي من رأسً نافضاا 
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 ٌنادي( كرٌم) بصوت وإذا أٌن، المبٌت فً وجهتً ألحدد( المعظم باب) ثم( المٌدان) باتجاه

 سٌارة فً أمن رجال خمسة رأى فقد: تؤخره سبب لً وضح. خضرقد... خضر: ورابً من

 لببل وارتعب هلع وكم. فرٌسة بانتظار الشارع ذرع على ٌتناوبون المقهى، قرب( الندكروز)

 فٌؽلفوننا المقهى الى الدخول وبٌن االمن رجال مراقبة بٌن حابراا  بقً المقصود، انا اكون

ً   تسللت كٌؾ قد، خضر ٌا االسؾ مع ؟(ٌؽلفوننا) قلت هل أٌباخ،... ..... معاا   هذه مثل أل

 على طفحت وقد خاصة ألفاظك، على وانتبه أحرص أرجوك القبٌحة؟ الجلفة الصلفة المفردات

 مفردات مع إنعلس بالدهن، طكوه ؼلفوه،: مثل البعثٌة( المصطلحات)  من الكثٌر اللؽة سطح

 عن فتمخض. االحٌاء دفن لؽة فً وسحقها اآلدمٌة الروح طمس الى تشٌر كلها بشعة اخرى

 واستهتارها سخرٌتها شدة من وتفزع تصدم عامٌة لمفردات ضخم قاموس المسلخ الواقع

 .بالحٌاة

 الودودة اللؽة وانسحقت فضاعت الشارع فً المتداولة اللؽة على الرمزٌة القسوة هذه هٌمنت

 .الحب   لؽة خاصة البساطٌل تحت

، قصص واختفاء الزواج نسبة تزاٌد انتباهك لفت هل كرٌم، ـ  على االهل ٌتحاٌل مرة الحب 

 التً الشهرٌة أجازته فً ٌؤتً لتزوٌجه، أهله على الجندي ٌتحاٌل ومرة الجندي، ابنهم تزوٌج

 ٌثؤر وكؤنه المضاجعة طقس فً أٌام( 7) لٌؽرق ٌوم بعد وٌوماا  ساعة بعد ساعة لها ٌحسب

 :كشكول كرٌم ٌجٌب الحرب؟ من

 من الكثٌر والكثٌر فتٌات، ثبلث منها تفصل( متروسة) سمٌنة فتاة تزوج( نابت ناصر) طبعاا، ـ

 ٌإكد ولكً الجنسٌة للذة ٌتزوج الجندي خطؤ، فً خطؤ الزواج هذا وكل.  تزوجوا قطاعنا جنود

 الرجولة بقشور الزواج هذا ٌؽلفون واألهل. العمبلقة الموت سطوة رؼم الحً وجوده

 فكرة وراء ٌقؾ الذي والواضح الحقٌقً السبب ذكر من وٌخافون الدٌن، ونصؾ واالنجاب

 ورمز الجثث علم العراقً، بالعلم ملفوفاا  تابوتاا  تحمل البٌت أمام قبٌحة سٌارة تقؾ: الزواج

 ذكراه تندثر لن ـ النعش هذا صاحب ـ ابنهم تزوج لو لكن.  العزٌز فقدان علم الحكومً، الموت

 حرب زواج لكنه. ٌموت وال ٌتردد أسمه وسٌبقى زوجته، منه حملت اذا رابحته وتختفً

 .كوارث وسٌنجب
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 واللحى الشوارب بٌن والفتن المبلحم

 جلط محاوالت بعد شارب، له نبت كشكول دكان منطقة فً الصبٌان أول أهله وحٌد( مٌري)

 أدوات ٌخرج الحرامً مثل. العلٌا شفته فوق الناعم للزؼب سنوات ثبلث استمرت خفٌة

 مثلما العلبة ٌعٌد ثم الزؼب بجلط وٌبدأ البٌت، ٌفرغ حٌن( الفاتٌه) أبٌه صندوق من الحبلقة

 – بعده البٌت رجل – إبنه بشوارب فرحته خافٌاا  وسكت األمر اكتشؾ األب لكن بالضبط، كانت

 التشذٌب، بعض الجراء وخشونتها سوادها اكتمال بعد فقط تدخل. ٌكن لم شٌباا  وكؤن سكت

( مكً) شوارب مثل ال المرور شرطً( جابر) شوارب مثل تكون أن: إبنه علٌه وألح  

 التً ـ(شباط 8) موحان الرفٌق شوارب مثل وال دخان، خٌط تشبه التً ولدٌه،( زٌدون)و

 الكرٌم عبد الزعٌم فٌه قتلوا الذي العسكري االنقبلب وهً الثورات عروس البعثٌون ٌسمٌها

 وقداسة بوثوق الٌها وٌشٌرون الناس ٌراها طوٌلة سنٌن القمر فً صورته ظلت الذي قاسم،

 شوارب بٌنما معه، وتشرب تؤكل قومٌة تماماا،شوارب العلٌا الشفة تؽطً( شباط 8) شوارب –

 شوارب وتنافس تزاحم كانت التً قاسم الكرٌم عبد شوارب تشبه( جابر) المرور شرطً

 السٌاسٌة االحداث تحددها الشوارب من الكثٌر هناك(. سابقاا  القومً الحرس)و البعثٌٌن

 – قلتها رؼم – وهتلر ستالٌن مثل سٌاسٌة وشخصٌات والزوجات العشٌقات وأمزجة

 الشوارب أن إال ومصرٌٌن، عالمٌٌن سٌنمابٌٌن وممثلٌن دالً وسلفادور نٌتشه وشوارب

 :القومً الطاقم بقٌة مع طبعاا  بهضام، شوارب تحاكً ألنها هوٌة صارت البعثٌة

 .الخراء شمامً سٌماء ٌحمل وجه مع ومسدس( سفاري) القطعتٌن بدلة أو زٌتونٌة بدلة

 سلمان) الحبٌب المفضل مطربه شوارب مثل شواربه تكون أن نفسه فً( مٌري) لكن

 سلمان أن لوال بٌنهما التفرٌق ٌمكن ال بحٌث ؼنابه وطور بصوته ٌقلده والذي ،(المنكوب

 هجا حٌن االخٌرة العنصرٌة أؼنٌته فً سمعه عندما حبه قلب فً( مٌري) طعن المنكوب

( لندن)للزنجٌة حبه طعن. معه والعصا إال العبد تشتري ال( : الزنجً) العماري عبادي المطرب

ر لذلك  ٌ  سٌد) طور تقلٌد الى متحوالا ( المنكوب سلمان) تقلٌد عن وكؾ   ؼنابه خط  ( مٌري) ؼ

 (.محمد

( قد خضر) مع والمراصع الورقٌة والطابرات الدعبل ٌلعب الرجولٌة شواربه مع( مٌري) ظل

 أحتقرها( قد خضر: )مختلفة نظر وجهات من الشوارب كرهوا الذٌن كشكول، وكرٌم ومحمود

)  هذا بقً ،(فرخجً) العراقٌون ٌسمٌه السندباد، سٌنما فً ضاٌقه جنسٌاا  الشاذٌن أحد ألن

 تمٌل ؼلٌظة( شباط 8) شواربه كانت والخطوات، بالنظرات( قد خضر) ٌتابع( الفرخجً

 الصحو فً تطارده سوؾ بؤنها ٌدري ال الشوارب، ومن السٌنما من الفرار فقرر لبلصفرار،

 .جٌثوم الى كابوس من ٌفز   والنوم،

 شوارب رآها المدرسة، وفً المنطقة فً أصدقابه أعز   خطفت ألنها الشوارب( محمود) وكره

 .الخراء شمامً بسٌماء تتجادح عٌون مع ترتجؾ

 رجل بقربه جلس إذ الشرقً، باب فً االمة حدٌقة وكره الشوارب( كشكول كرٌم) كره بٌنما

 شواربه وٌفتل ٌتبلمض الرجل. دم مطلوبة عشٌرة بظلها تختل ؼلٌظة بشوارب مهٌوب

 حٌن مراده كشؾ وأخٌراا  الجنسٌة، بالمخاطر محفوؾ حوار فً معه دخل واإلبهام، بالسبابة
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 إذا األن تنتظر موجودة وهً( النٌك من تشبع وال ٌهٌم وجسم ٌخبل شكل) لها فتاة ٌصؾ راح

 .معها حمراء لٌلة ٌقضً ان( كرٌم) اراد

 عصٌة وحدها هً التً( كشكول) أبٌه شوارب أحب   أنه رؼم الشوارب( كرٌم) أحتقر هكذا

 وبعد الؽبش فً القرآن ٌرتل عندما السماء ألحان مع وتتموج تتقلب   ألنها التقلٌد على

 البعث بعقٌدة كفر فاللحٌة الشارب، بهذا الممنوعة اللحٌة ٌعوض ان أبوه أراد إذ الؽروب،

 لببل حلقها الى الجمٌع ٌسارع لذلك إلٌران، وعمالة للوطن خٌانة اللحٌة القومً، للنهج وإلحاد

 التقارٌر كتابة قبل اللحٌة فٌحلقوا الحزبٌٌن، والرفاق األمن وكبلء تقارٌر وتزدحم تتحاشك

 وحدهم المجانٌن فقط اإلعدام، وربما والطوامٌر روالمحاج السجون على سطورها تنفتح التً

 ورٌبة شبهة موضع هم ذلك ومع المجانٌن وأنصاؾ المنفلتٌن الفنانٌن وبعض ملتحون

 .االستفهام عبلمات سٌاط تطاردهم

 لبلستهجان عرضة وٌكون( المحاكم فً شهادته تقبل وال)  مخنث فهو شوارب ببل كان من اما

 .الؽرب وتقلٌد النساء خانة فً ٌوضع والبعثٌٌن، العشٌرة بٌن والسخرٌة

 جبهات عن ودام   ملتو   حدٌث أثناء شواربهما ٌمسدان وهما ومٌري عبودي أكتشؾ أخٌراا 

 فً حتى ٌنبت شعر مجرد انه اللحٌة، جثة مع ملتصقة الشارب فجثة والجثث، والمعارك القتال

 :عبودي قال االرعن، التقدٌس هذا كل فلماذا والطٌز العانة

 ....و صفر نمرة العقل محلوق اللحٌة وٌحترم الشوارب ٌحترم من كل ـ

 :مٌري قاطعه

 ونحن سرعة، بؤقصى العالم قطار ٌقودون هم شوارب وال لحٌة ببل الذٌن ان المصٌبة...  ال ـ

 قمر والعباس( ٌابه) القطار، عافها محطة آخر فً ونتقاتل نتعارك واللحى الشوارب أصحاب

 شاربً وأولها.... ولحٌة شارب كل على أزرب الحرب تنتهً فورما: هاشم بنً

 

 

 ـ 7ـ

ي أؼلفة اقشر أنا ها  طفله( كاروك) تحت د ست موقوتة، قنبلة فتٌل ٌنزع كمن بحذر سر 

ً  . الرضٌع  العرض فً الرابع الجدار البرزخ جدار ناسفاا  بوجهً السر   ٌنفجر لببل هلع كل

 .الممثلٌن مع الجمهور – االموات مع األحٌاء فٌختلط   – المسرحً

ي بصل رأس أ قشر ً   لخطورته األول السبب اآلخر، ٌنطح واحد لسببٌن وحذر بتكتم سر   عل

 بً متعلق والبعث بهضام سقوط ألن وجٌرانً، ومعارفً وأصدقابً وأقربابً أهلً وعلى

 العراق عن إبعادي ٌنوي فلمً مخرج لكن. منه مهرب وال منه فكاك ال الذي قدري هو وحدي،

ي موطن  من سؤهرب فكٌؾ. ألعبه سوؾ الذي التارٌخً الدور من طردي وٌحاول ، سر 

 البعث؟ عث   به ٌنخر وطنً واترك قدري عن مبتعداا  العراق
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 قشرة على أحد عثر لو النظٌر المنقطع واإلستهجان الحنظل السخرٌة من رعبً: الثانً السبب

ي بصل من واحدة  نٌران ألسنة فوق بالتحلٌق المعروؾ وأنا والسخرٌة، الخطورة حرٌؾ سر 

 . الواقع

 وبدأت وجواربً، حذابً نزعت. المتحركة الرمال واقع فً قدم موطىء أحدد   بالكاد وانا

 ( .سبل مه) بٌت همبلٌا أتسلق

 شواء جمر أبطؤ وما العفو أٌام إحتراق أسرع ما ـ الهاربٌن عن العفو قرار على إسبوعان فات

 وقل ت اإلنضباطٌة، زنابٌر تجمعات العفو أٌام فً أنحسرت حٌث ـ الهروب من واحد ٌوم

 عناق فً البعض بعضها مع المتصلة المنازل أسطح وفوق الشوارع فً والمطاردات المفارز

 عنهم ٌفصلنا سطحهم، مع سطحنا ٌتصل ال بٌتنا جهة فمن ،(سبل مه) بٌت إال والضٌم، الفقر

 بٌت ودخلت   جازفت  . السطح ستارة حتى مكشر بطابوق شاهقاا  ٌرتفع ثم الرإوس ٌخفً سٌاج

 األعراس حفبلت فً ٌؽنً أما: الشهرٌة إجازته مبدداا  اللٌل منتصؾ بعد ٌرجع الذي ،(مٌري)

 الدار باب إبقاء على( ساعة) أ مه تحرص لذلك(. لندن) الزنجٌة محبوبته بٌت الى ٌتسلل أو

 اآلباء أؼلب مثل الدجاج، نوم مبكراا، ٌنامان وأمه( مٌري) فؤبو سطحهم الى صعدت. موارباا 

 لسطح سطح من اتقافز   وأنا المحاصرة، حٌاتهم قلعة فً الوحٌد الباب هو فالنوم. واالمهات

 أتحسس ،(سبل مه) بٌت همبلٌا ألتسلق الدرج من نزلت. بٌتنا سطح تناوشت حتى حرامً مثل

 ٌكتنز شباك البٌتونة، شباك وصلت   ان الى قدمً وأصابع ٌدي بؤصابع الطابوق شقوق

 فً سؤدخل وكؤنً الشباك فردة بهدوء دفعت. مرة أول رأٌتها حٌن الساحرة النصفٌة صورتها

 نثارات واتشمم   الهندي، ثوبها لخفقة إلنفاسها، أنصتا  متربصاا  هناك وقفت. االسطوري طٌفها

 عن الظلمة فً تنبشان وعٌناي لخطوتها أصؽً السلم، ودرجات البٌتونة هواء فً عطرها

 ساعتان، ساعة،. واشواقً لهفتً وتعكر تخبط أحشابً، فً تلبط الدقابق. سطوعها برٌق

 تصدر   متقطعة، وحشرجات نخرات سوى ٌنؽصه ال خبلب موت فً هامد،ٌؽط   والبٌت ثبلث،

ها مرٌضة،( سبل مه) هل. أبٌها وأنؾ حنجرة من  الفراق؟ هد 

 أو ٌعرؾ ال اآلخر هو( كشكول كرٌم)و المستشفى الى ونقلوها ساقٌها حروق تقٌحت هل

 عنها؟ شٌباا  ٌسمع

 ال هم المستورد، الصٌنً التعذٌب حٌث الرأس مسرح فً االنفجارات عربدة بطول ساعات

 أقدم نبش الى إضافةا  وخبرابها، أدواتها مع التعذٌب مودٌبلت أحدث سوى لنا ٌستوردون

 فوق الشعر من دابرة ٌحلقون: انقرضت مظلمة لعصور التعذٌب فً البشري الموروث

 متجمد الجسد وكذلك األنؾ، وٌنخر العٌن ترمش بالكاد القٌد محكم مثبت الرأس حٌث الٌافوخ،

 قطرة تعقبها الحلٌقة، الٌافوخ دابرة فوق حارة ماء قطرة تنزل. القٌود إحكام شدة من الحركة

 هل – باردة أم حارة القطرة نوع تخمٌن الرأس ٌستطٌع وال به التكهن صعب بوقت باردة ماء

 حارة لماذا حارة، قطرة هذه آخ االن، ستنزل باردة قطرة بالتعذٌبـ ٌستعملونه أنهم الماء ٌعلم

 قطرة فتسقط االنقطاع على ٌشارؾ حتى ٌمط   ٌمط   الوقت لكن باردة حتماا  اآلن حارة، وراء

 .دابماا  المتوقع عكس لماذا عجٌب حارة،
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 بحجم لتؽدو تكبر. الٌافوخ دابرة طبل على إرتطامها صوت وٌتضخم القطرة تكبر فشٌباا  وشٌباا 

ي سٌزٌؾ صخرة ي الرأس، وإروقة تجاوٌؾ فً تدو   ال فكٌؾ نووٌة، انفجارات بسلسلة تدو 

 الرأس؟ ٌعترؾ

 تمتؤل ألم عجٌب،. الجنون رقص وسٌندلع صبري، ؼابة أحرقَ  سكون فً هامد( سبل مه) وبٌت

 مثانته طفحت المتضاٌق، المحصور والصمت السكون هذا بٌنما للتبول، وٌفز   منهم واحد مثانة

 .شخٌخ وببل وشٌش صوت ببل رأسً فوق فتبول

( وعتاوي بزازٌن) معركة خضر،نشبت إفلت... الصمت هذا وعقم السكون هذا أفدح ما أٌباخ،

 الصمت ورعبل وذرة، وذرة السكون مزق قتال مواء. البٌتونة خارج سطحهم فوق ضارٌة

  بروتس؟ ٌا انت حتى القبور، أهل ٌفزز وصخب زعٌق فتناثر

 وقتها أشعر لم بٌتنا، الى الحابط شقوق عبر ونزلت البٌتونة شباك من إندلقت   عٌن برمشة

ك هللا طٌح حدٌتً؟ فً الجدٌة هذه أؼبى ما. الصباح فً إال   جلدي وانسبلخ بالخدوش  ٌا حظ 

ٌة، هذهِ  ؼبٌة كم أخ ؼبً،... ؼبً ،(قد خضر)  لماذا الجوفاء، والمكابرة القبٌحة جدٌتً الجد 

ٌة، وهذهِ  التعقٌد هذا كل ي لماذا الحد   المجازفة بدل المصفح؟ عقلً ٌا الصفاقة لدرجة حد 

 من وتعبر األرعن الشقاء هذا لماذا. أهلك وصالح وأعتذر أذهب الحٌطان تسلق ولصوصٌة

 وقلبت الٌك شوقاا  تتحرق التً المسكٌنة أ مك وٌدها، رأسها وقب ل أ مك احتضن لسطح؟ سطح

. والصلؾ العقوق عن نادماا  معتذراا  ٌده وخذ أباك قب ل ثم. رإٌتك الى الكبد ٌفت بنواح الدنٌا

 التابه، ٌجلب نحٌبها أ مك، خاصة أ مك ولكن ٌرونك؟ وال تراهم ال أخوتك ذنب ما أخوتك،.. زٌن

 .الحظ طاٌح ٌا ذنبها ما فعلت، ماذا

 .الظلمات بحر فً ضاع والمفتاح مقفل فعقلً أحد بوجهً ٌقؾ ال بالؽباء مدجج أنا كم

ًَ . جلمود صخر جلؾ وقلبً مرقعة، قدٌمة( قندرة) عقلً بل ال  أمام من حرامً مثل تسللَت

 مبتورة جمل شذرات مع كوابٌسهم وأنٌن وشخٌرهم انفاسهم تسمعَ  – تتختل إشبٌك – األبواب

 أ مك فوطة العابلة، جو ورابحة البٌت الى الحنٌن بكَ  ٌفتك   ألم... أٌباخ. احبلمهم حوارات من

 المسكه طٌور برٌش المحشوة( اللول)و والمخدات الوسابد تشم   ألم الهور، بعنبر تفوح

 على لٌلة، كل تبكً كنت حٌن بدموعك المبلل اللحاؾ ورابحة الماي، طٌور... والخضٌري

 .تعرؾ ال ماذا؟

 والحرب؟ البعثٌة الدنٌا دوختهم وقد المساكٌن أخوتك لدؾء تشتق ألم

ها لعنة من تفر   أٌن وسبل مه... سبل مه  وتتركَ  خلسة، الدار باب تفتح ال انتظر انتظر قؾ. حب 

ك هللا طٌح... علٌك ٌتثاؼبون وراءك أهلك  .حظ 

 .مسدود وكؤنه تواربه لص، بهدوء خلفك الباب ترد ال انتظر – اوكؾ ولك ـ انتظر

ٌاا  تكن ال تهرب، ال ال... البٌت عن وتبتعد تخرج ال... تطلع ال انتظر ٌاا  أعمى حد   ال أرعن، وجد 

ك هللا طٌح... تهرب ال ال.. رأسك تركب  .حٌاا  ت بعث وٌوم تموت وٌوم ولدت ٌوم حظ 
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ً   ٌتكدس كشكول، دكان وعن البٌت عن مبتعداا  الشارع فً أخطو اآلن أنا  حندس ظبلم عل

 وشك على الشمس ربما اللٌلة، من تبقى ما أقضً أٌن حابر. وقلبً عقلً حندس مع ٌتبلحم

 .الطلوع

 ومستشفى الكبٌرة الحدٌقة باتجاه( 33) قطاع ورابً خلفت   الكبلب، ونباح الظبلم اخترقت  

 هروب مرارة من شبعت  . العراق خارج الهرب على جوارحً بكل مصمماا  عازماا  الچوادر،

 .المرارة تخمة من موتً اتقٌؤ   وأنا سنٌن ثبلث الداخل،

 .الواوي جاك وال الذٌب جاك ال – بالجٌش سؤلتحق( هانً) عمً ٌا إطمبن

 وراء الراكضٌن المسعورٌن قبل من البٌت إقتحام من ترتعب فبل العسكرٌة الى أبً ٌا سؤعود

 .أ مً ٌا بعد ترونً لن رجعة، ببل سؤلتحق... الهاربٌن

 معً؟ تهربٌن هل( ... سبل مه) ٌا آخ

 وأعبرها؟ أقطعها صحراء الى: القدر مزاج سٌقودنً أٌن أعرؾ ال وأنا معً تهرب أٌن الى

 ومتاهاتها؟ كوردستان جبال الى وكواسجه؟ العرب شط أمواج الى

ب بواسطة أم وحدي سؤهرب  مقدارها؟ أعرؾ ال نقوداا  ٌطلب مهر 

 دابماا  الخراء، حظً أعرؾ أنً رؼم بالموت، وافوز ظهري ٌرشق رصاصٌ  سٌودعنً أم

 موت؟ دون الموت بفخاخ ٌ ورطنً

ب كٌؾ إذن  الموت؟ ومشتقات بالعسكر الملظومة الحدود خارج معً( سبل مه) أ هر 

 

 

 الكنتور االنسان

 والقال، القٌل عجاج وراء تركض التً أمه عند االحتماالت كل على مفتوحاا ( أومٌد)مصٌر ظل

 المجانٌن عنابر فً وتدخل فتركض( الشماعٌة) فً أنه تسمع مرة أسمه، عطر وراء تركض

 حتى( أومٌد) لرابحة أثراا  تشم   ال.  التوسل ودموع والرشوة الوساطات من معقدة شبكة عبر

 ومرة. والجدد منهم القدماء المرضى سجبلت فً مدون ؼٌر واسمه االنفرادٌة، المحاجر فً

 : تقول شابعة بعد كركوك فً( الدبس) منطقة الى تركض

 وشتابم وسب   البصاق ٌطاردها فترجع( الدبس) الى االمن مدٌرٌة من المعتقلٌن بعض أخذوا

 محلة فً وترعرعت خانقٌن فً ولدت التً هً قبل من بها تسمع لم بذٌبة( إفشار) كلمات مع

 الى أخرى مرة وتركض(. والقابد الحزب) خان معتقل عن سؤلت ألنها ببؽداد،( الفضل)

 من تخر   القدمٌن، وارمة تعود لكنها هناك، ٌجمعونهم االكراد كل أن سمعت فقد السماوة

 وارتفاع السكر لمرض القاضٌة بالضربة سقطت حتى الصحراء، رمل شآبٌب وثٌابها جسدها
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 عثرت المعتقل، فً معه كان الذي ابنها صدٌق( قد خضر)بـ العاصؾ لقابها بعد الدم ضؽط

 .واالستخبارات األمن رجال أحنك فٌها ٌفشل واستقصاء بحث حملة بعد علٌه

 فً لسانه وانعقد إرتبك. أبنها مصٌر على تطمبن ٌجعلها وكٌؾ( قد خضر) سٌخبرها ماذا لكن

 الزنزانة، داخل الصباح حتى ٌتهامسان وكٌؾ ضحكهما ٌحبسان كانا كٌؾ تذكر ثم البدء،

 وكنت  ( چبنه ابو كردي)  اآلن وحت ى طفبلا  كنت مذ ٌعٌروننً(: أومٌد) له قال ما ضاحكاا  ٌتذكر  

 أنت؟ تعرفها هل الٌوم، الى( الچبنه) معنى اعرؾ ال أنً رؼم وأشتم وأسب   وأنزعج أؼتاظ

 (:أومٌد) ٌقول ثم ،(الچبنه) هً ما ٌعرؾ ال االخر هو ألنه( أومٌد) مع( قد خضر) وٌضحك

 ذنب وال كردٌاا  وولدت تورطت أوالا  األخرى، من أخطر واحدة ورطات ثبلث بٌن محصور أنا ـ

 تورطت ثالثاا . اٌضاا  ذلك فً لً ذنب وال شٌعٌاا  الدنٌا الى وخرجت   تورطت   ثانٌاا . ذلك فً لً

 ألنه علٌه ومحاسبتً معاقبتً فً الحق ولهم الشٌوعً للحزب وانتمٌت واختٌاري بإرادتً

 .وحدي أنا وذنبً اختٌاري

 :وقال( أومٌد) أم الى( قد خضر) التفت

 أوصانً الساخرة، والتعلٌقات النكات وٌطلق ٌضحك ـ صحته وبكامل معافى قوٌاا  أومٌد تركت ـ

 .ٌدك( أبوس) أن

لها( أومٌد) أم ٌد على( قد خضر) أنحنى  كما( قد خضر) جسد فً أبنها رابحة األم شم ت. وقب 

 عمق فً ؼاصت ،( قد خضر) وكلمات وجه واستؽورت سبرت حٌن كذلك أبنها مصٌر شمت

 جمٌع تصارع ظلت ذلك ورؼم. والفقدان بالخسارة المدبوؼة كلماته ورنٌن وجهه تضارٌس

. ألٌها رجوعه أمل عن قلبها نوافذ تؽلق ولم أومٌد، أبنها مصٌر على المفتوحة اإلحتماالت

 بصوت ٌضحك( أومٌد)و المجارٌر بعشرات كابناا  نفسه تخٌل كٌؾ( قد خضر) ٌحك   لم طبعاا 

 (:قد خضر) قال. مكتوم

 فكل مثلك، وأنا العشرات عندك( معود) ٌا بها، متورط فقط، جارورات ثبلث على لك هنٌباا  ـ

 ورطة، أخبث القومٌة جارورة ورطة، اللؽة جارورة البشرة، لون جارورة: ورطة جارورة

 ورطة، أظلم والعشٌرة القبٌلة جارورة ورطة، أعوص والطابفة والمذهب الدٌن جارورة

 والنقابة، المهنة جارورة والٌتً، وابن( والٌتً) جارورة عمٌاء، ورطة الحزب جارورة

.  المجارٌر بقٌة وتؽلق تفتحه أن ٌؤمرك جارور كل رإوس سبع أم والمصٌبة. الثقافة جارورة

 ال مرتبك حابر خرافٌة، حروب مٌدان وسط فً وأنت المجارٌر بقٌة مع ٌتعارك جارور كل

 وأنا كنتور أنت. الجوارٌر بقٌة مع الجارور هذا ترضً وكٌؾ تمٌل جارور اي الى تعرؾ

 لها ترٌدك المرأة مثل الجارورة. كذلك اآلخر مع وتتقاتل بٌنها فٌما تتقاتل والجوارٌر كنتور،

 كما. تحوي وماذا بها ما لترى أخرى جارورة فتحت ان وٌلك وٌا ؼٌرها، تعشق وال وحدها

 .بحقها والمطالبة الحرب فً دورها ٌؤت ولم بعد نكتشفها لم جوارٌر عندنا توجد

 :برأسه ٌهز   وهو أومٌد ٌقول
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 من منزلة نفسها ترى القداسة، بوهم مقفلة جارورة كل أن هً ورطة، بعدها ما التً الورطة ـ

 إستعداد لدٌها ولٌس خلفها، ومن أمامها من تحتها، من او فوقها من الباطل ٌؤتٌها ال السماء

 ...البعث حزب جارورة مثل والجدل للنقاش

 :هامساا ( قد خضر) ٌقاطعه

 الزنازٌن؟ بحٌطان مزروعة صوت القطات وجود من تخاؾ أال ـ

 :ضاحكاا  أومٌد ٌهمس

 ٌسجنونا؟ ان أنخاؾ ، المطر من ٌخاؾ ال المبلل ـ

ب    وفورة الچوادر مستشفى قرب الكبٌرة الحدٌقة أٌام شًء، واي شًء كل الى حوارهما تشع 

 . االمن ورجال الفن عن النقاشات

 :المعتقل فً كانا عندما( أومٌد) سإال اآلن( خضر) تذكر

 الحزب؟ جارورة أم الطابفٌة أم القومٌة جارورة: معتقلٌن جارورة أي فً اآلن نحن ـ

 السٌارة، عمق فً خالٌاا  مقعداا  ولمحَ  ،(منشؤة)  ٌسمونها كبٌرة سٌارة الى( قد خضر) صعد

 سٌارة فً محشوراا  نفسه رأى(. العبلوي) كراج من خارجة تحركت فورما ٌدخن جلس

 .الجسد على شهقة آخر فرضتها التً الذبٌحة الوضعٌات بشتى النابمٌن بالجنود تؽص   الحرب،

 عبر ساهمون االخر والبعض األحٌاء، من أحد ٌفهمها ال لؽة الموتى، بلؽة ٌثرثر بعضهم

 الفرٌدة المٌتات أفبلم تفكٌرهم شاشات تعرض حٌث الظبلم فً ٌحدقون ، الشبابٌك زجاج

 . أموات أحبلم هً منهم، واحد لكل والمتنوعة

 سقطت قد الجنود من الكثٌر ان رؼم عسكرٌة، بدلة وال بٌرٌة ٌلبس ال حً الوحٌد هو السابق

. الجماجم صلعات تؽطً البٌرٌة تزال ال الجنود وبقٌة البٌاض، الناشفة جماجمهم عن بٌرٌاتهم

 حفر عٌونهم: والؽموض التنافر أقصى فً تعبٌر الوجوه، فً واحد تعبٌر ٌوحدهم الجنود كل

 ملطوشة موحدة، إبتسامة مع ، ترتوي وال الظلمات كل تشرب سوداء ثقوب هً جاهمة، سود

 وبٌن الرعب بحر بٌن تقع محاٌدة تكشٌرة بل ابتسامة لٌست ، األذن الى األذن من الفكٌن على

 ال قدر مثل آدابها على مرؼمٌن جنود وجوه فوق مستنسخة واحدة تكشٌرة الذهول، صحراء

 .الوالدة كصرخة منه بد

 

 إمتداد على نور وال لحٌاة اثر ال المهجورحٌث المكان هذا فً هنا ٌنزل ان( قد خضر) قرر

 الذي الموت موته، طرٌق لٌؽٌر المخٌؾ، الظبلم هذا فً الحرب سٌارة من ٌنزل البصر،

 :وصاح ، ٌختاره هو آخر موت طرٌق الى له، اختاروه

 .نازل... عٌنً... نازل ـ

 .المجارٌر جمٌع نفسه عن نزع( كنتور) مثل ونزل
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 الثانً الفصل

 

 

 _1 _ 

 

 حقٌبة أحمل بالخوؾ، وال بالبرد اشعر ال المجهول فً ونزلت( المنشؤة) السٌارة باب انفتح

 وأنا الظبلم أخترق. القدر لٌلة ورواٌة الطاعون: ورواٌتٌن وسجابر مدنٌة مبلبس فٌها صؽٌرة

 :الظبلم ودٌان فً ٌتموج صداه وأسمع أعماقً فً ٌدوي بصوت لنفسً أهمس

 .معلوم حتؾ من أجمل مجهول مصٌر ـ

ًَ  تنبح ٌوماا، ٌخنق ٌوم بؽداد، بً ضاقت الجٌش، من هروب سنوات ثبلث بعد نزلت  ً  ً  عل

 .باالعدام الحكم لؽم أدوس خطوة كل فً. الزٌتونٌة بكبلبها الشوارع

 الحجاب الى كله ٌدخل حتى عارٌاا  فوقه أجلس( كوال ببسً بطل)  وصارت بؽداد ضاقت

 ونجومً أعور قمري جعلت المبٌت ومحنة الفوهات، متعدد هلع ذات سنٌن ثبلث. الحاجز

 ....أبات وٌن/ أولً وٌن/ بنات شعر: القلب ازقة فً ٌطوؾ قدٌم صوت ٌنب   حٌث تعوي،

 أصحو ال أن حالماا  وأنام أتوسده اللٌل، وحشة طارداا  ٌهفهؾ ، البلمع( سبل مه) شعر فاتذكر

 .أبداا 

 ان بعد للخارج ألهرب إلتحقت   العلٌل، حمام قرب الموصل فً الجوي الرصد وحدة فً اآلن أنا

 :بٌومٌن الهاربٌن عن العام العفو موعد انتهاء قبل إلتحقت  . الداخل هروب من بؽداد زاعتنً

 .الدود من أكثر والهاربٌن عفو بطٌز عفو ـ

 وأنا الشرب عن معتذراا  إرتبكت.  لً بٌرة( بطل) ٌقدم وهو الوحدة آمر( مراسل) سمٌر قالها

 المدنٌة، بمبلبسً أزال وال الحرب من هارب: الشمطاء المفارقة هذه من ضحكة إندالع أكتم

 وجابع، مؤوى ببل كنت وباألمس بٌرة، وقنانً وطعام دافبة خٌمة فً جندي مع اآلن أجلس

 أخً؟ هوٌتك: مرتاب سإال من أرتعد

 رصاصة( 33) ٌطلقون االعدام، فرقة أمام عامود على ٌقٌدوننً ، المزورة هوٌتً وٌكتشفون

 جبان على الحكومة خسرته الذي الرصاص لثمن ؼرامة وصل مع أهلً الى جثتً وٌسلمون

 .متخاذل هارب

 قدمنً إذ. الحرب رصاص نزق وبٌن والبٌرة والطعام الدؾء بٌن الوحدة آمر وضعنً وهكذا

 :فقال آالمر الى الوحدة عرفاء ربٌس

 .الخدمة فً( المراسل) سمٌر اخوك ساعد... هنا ابقى ابنً ـ
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 :النباتات فً النتح عملٌة أشرح وكؤننً محاٌد ببرود قلت سماوٌاا، قراراا  اتخذت قد لكننً

... الزناد على اضؽط ثم جبٌنً، نحو وسدد رصاصة، واسحب هذا، االنٌق مسدسك إشهر ـ

 .االخر العالم الى مرسل بل مراسبلا  اكون لن بعدها

 :الحنق رصاص بعٌنٌه وسدد االمر وجه إحتقن

 .قشمر بره إطلع. فوراا  مازن شٌروان الى ٌنقل ـ

 مصٌري، على قبضتً وصممت البلمباالة، قناع لبست لعبتً، مخطط عن أكشؾ لببل أفرح لم

 .ؼٌري ٌد الى وٌزوغ لحظة اٌة فً ٌنسل قد الزببق، مثل فهو

 :الوحدة عرفاء ربٌس وبخنً حٌن أخرى بمفارقة القدر مخرج لعب هنا

 الجنود ،(المراسلٌه) على ٌحصلون حتى واسطات ٌسوون الجنود بالعالم، مخبل أكبر أنت ـ

 تنتحر؟ ترٌد لٌش له، راٌح ترٌده، وانت الموت من ٌنهزمون

 :االنتحار على هذا ٌصر بٌنما ٌموت ال أن لشخص ٌرٌد كمن اسفاا  رأسه هز  

، ما الصد درب مازن شٌروان ـ ... عنك أخبار وصلته االمر السٌد منه، ٌرجع ما ٌروح ألً رد 

 .حرب مال مو انت وشاؾ الفن تحب انت

 وال جواباا  ٌسمع ال قبر، باب على ٌطرق فهو طابل، ببل نصابحَ  ٌنضح العرفاء ربٌس إستمر

 هذا ٌكون ان ٌعقل فهل العرفاء، رإساء من للوقاٌة حٌوٌة بمضادات ملقح وألننً. صدى

 على الكهنوتً التدرٌب وفابقة الخبث، فابقة المهارة ذات الفصٌلة فصٌلتهم، عن نشازاا 

 .البقاء ؼرٌزة وفن دهاء بفضل لبلنقراض القابلة ؼٌر الوحٌدة الفصٌلة إنهم النفاق،

 :الملؽزة جملته قال وأخٌراا 

 .كرٌم هللا لباجر مناه ـ

 الى فذهبت الملؽزة، جملته خبلل من المسلكً رأسه فً ٌحوص أمراا  لً ٌبٌت   ومضى تركنً

 وقت ألن جندي أي من خالٌة كانت ،(صوبه) وال مدفؤة فٌها توجد ال اذ الباردة الجنود قاعة

 عرفاء ربٌس بجنس افكر كنت استطع، فلم الطاعون رواٌة فً القراءة جربت   حان، قد الؽداء

 ٌمثل من آخر اكون ربما االنقراض، هاوٌة الى تنحدر وكٌؾ أنا فصٌلتً الى وتوؼلت الوحدة

 ان كما ، الطبٌعة توازن فً خلل وسٌحدث سبللتً، وتنعدم جنسً سٌندثر مت   إذا نوعً،

 ال طبٌعٌة كارثة هو بل الطبٌعة، توازن فً مرٌع خلل عنه سٌنتج حزبه وفصٌلة بهضام وجود

.... البقاء صراع هو أذن وسبللتً، نوعً بقاء وأما وفصٌلته نوعه بقاء فاما لها، عبلج

 عندما النار اكتشاؾ وقبل السحٌقة العصور منذ أجدادي أجناس جلدي تحت أحمل انً تخٌلت

 اكتشاؾ ان. النٌا اللحم ومضػ تمزٌق فً الضارٌة الحٌوانات ٌقلد راح ثم نباتٌاا  االنسان كان

 جدي كان النهار اثناء النار اكتشاؾ قبل. الكهربابً للمصباح ادٌسون اختراع من أعظم النار

 فً دابماا، الحواس مشدود ٌبقى به، المحٌق الخطر عن واحدة لحظة ٌؽفل ان ٌستطٌع ال

 ال مخلوقات واجناس وحوش محافل بٌن عنه ٌدافع جدي جسد فً شًء كل الحذر، منتهى
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 م قشر اللحوم، هذه واشهى ألذ ألنه بجدي تتربص اللحوم آكبلت وجمٌع والتنوع، العدد نهابٌة

 شرس قتال دوامة فً ؼروبها وحتى العظٌمة الشمس شروق منذ نهاره ٌقضً. الهضم سهل

 والزفٌر الشهٌق أجل من الوجود فً ما كل مع ٌتصارع مكان، كل من علٌه تنفتح أشداق بٌن

 ان ؼاٌته وكل باألسرار، الطافحة الحٌاة شهوة أجل ومن نوعه، على للحفاظ الكرش وملء

 ٌبقى؟ ان ٌجب لماذا: ٌفقه ال انه رؼم ٌبقى

 وال انٌاب وال مخالب ببل أعزل كان هذا كل وفوق المجهول، الى المجهول من مقذوؾ إنه

 بوحوشه اللٌل ٌداهمه حٌن المحنة. اإلنقراض تتحدى عقل ؼرٌزة سوى سبلح أي دون قرون،

 االفاعً واشكال أنواع بٌن والكهؾ، الؽار فً حتى له استرخاء وال مؤمن ال واشباحه،

ٌ ات  .أسماء ببل وحشرات والعقارب والح

 البشر، مبلٌٌن أٌن العدم؟ وتكرار الفناء من أتملص وكٌؾ الصراع، هذا مدار خارج انا هل

 من وأتفرد أفلت كٌؾ إذن واحد، ومصٌر واحد صراع فً ضاعوا ضاعوا، لقد البشر؟ ملٌارات

  العدم؟ هذا من وجودي انتشل كٌؾ المصٌر، وهذا الصراع هذا

 تؽطً بحٌث البشرٌة عمر هو طوٌل، سرمدي بعمر آدم قبل عشت انً اتخٌل كثٌرة مرات

 التنفس من مللت حتى مزمن إحتضار ذو أكهب وجه االرضٌة، الكرة سطح وجهً تجاعٌد

 عن وأمتنع نباتٌاا  أصبح لم فؤنا منحورة، حٌوانات قطعان كرشً فً تسكن ، األكل من وتعبت

 الموصل، اهالً من( الزم) وصدٌقً كنت حٌنما( مروي كوچه) فً طهران، فً إال اللحم أكل

 فً الخراؾ ٌذبح الذي القصاب، الى الشمس شروق قبل ٌومٌاا  ٌذهب ،الزم(المعبلگ) نبٌع

 من ٌعفٌنً كان الزم صدٌقً. فقط والكلى والقلوب( المعالٌك) منه الزم ٌشتري بٌته، حوش

 حاد بزكام مرض ٌوم ذات لكنه الحٌوانات، ذبح من وقرفً اشمبزازي وٌراعً المهمة هذه

 تنتظر خراؾ عشرة وكانت القصاب بٌت وصلنا(. المسواق) كٌس لحمل معه فاصطحبنً

 وبآلٌة االول، الخروؾ القصاب تناوش. باالسمنت المصبوبة الحوش ارضٌة على حتفها

 البعض اآلخر، خلؾ ٌختل الواحد تتحاشك، الخراؾ بقٌة رأٌت. الحوش وسط ذبحه وخبرة،

. أعٌنها أمام الماثل المصٌر هذا من بالفرار لها منفذ ال متداخلة صوؾ كومة فً بالبعض ٌلوذ

 حتى للحوش البعٌدة الزاوٌة فً تتدافع والبقٌة ذبحهم والرابع، والثالث الثانً الخروؾ تناوش

 المنظر فرأٌت ٌحتمً؟ بمن ٌلوذ، أٌن االخٌر، الخروؾ سوى ٌبق لم.  التاسع الخروؾ ذبح

 بهدوء األخٌر الخروؾ تقدم: للبشر ومقتاا  ؼٌضاا  وانفجرت   عمٌقاا، ذاكرتً فً حفر الذي

 إنطرح. الذبح فً المتمرس والخبٌر القلب ؼلٌظ القصاب هذا ، القصاب أذهل واستسبلم

 لٌظهر رأسه رفع ، قوابمه أسبل. الحوش وسط الذبح مكان فً االرض على وتمدد الخروؾ

 تقدم رأفة وال رجفة ببل لكن بؽموض، رأسه ٌهز القصاب فتقدم. للذبح جاهزة رقبته، وٌبرز

 تفرده فً الخروؾ ذلك وصورة. اللحم طعم اذق لم اآلن وحتى ٌومها من. وذبحه نحوه

 .االبد الى ٌرفس الذاكرة فً عاش ومصٌره

ً   أقبل  كمن فرحاا  بعٌنه وٌؽمز الصؽٌر بكرشه ٌتبختر تلقانً صباحاا، الوحدة عرفاء ربٌس عل

 :مستبشراا  وصاح السرطان لمرض عبلجاا  وجد

 وأؼراضك نفسك حضرْ ( مازن شٌروان) عقوبة من خلصتك الجومان، نقلتك... الجومان ـ

 .لؽرفتً وتعال
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 التـً هـً( رٌاحٌـن) الراقصـة ان: العقعق ربٌبة فً الجنود حدٌث خبلل من سؤكتشؾ لكننً

 بٌوم إلتحاقً قبل اآلمر للسٌد زٌارتها بعد ،(چومان) مدٌنة فً الجوي المرصد الى نقلتنً

 حٌن بً استبداله فتم الموصل، أو بؽداد الى( جومان) من الجندي ابنها ٌنقل ان ورجته واحد،

 ال لماذا) رٌاحٌن الراقصة إبن للجندي بدٌبلا  ٌجد لم بؤنه لآلمر الوحدة عرفاء ربٌس لمح

 (.مازن شٌروان الى بالنقل وعاقبته ٌومٌن قبل التحق الذي الجندي بهذا نستبدله

 مبلمح تتؽٌر راحت – بٌنهما وانا الوحدة عرفاء وربٌس السابق – بنا( إٌفا)الـ سٌارة انطلقت

 الدافا، ولب ها االرض قاع فً نؽوص فمرة الجو وكذلك صعوداا  توؼلنا كلما فشٌباا  شٌباا  االرض

 المنعزلة بالجبال مسحوراا  كنت متبلسمة، ؼٌوم موج فً واالرض السماء بٌن نسبح ومرة

ة شبلالت رأٌت مخمل، ؼبلالت قممها فوق تتحلق  أنا. قرار ببل ودٌان الى تنداح مصهورة فض 

 الحد هذا الى فٌها توؼلت وقد اما والتلفزٌون، الصور خبلل من اال كوردستان أشاهد لم

 الطرق حافات فوق المتكوم الناصع الثلج منظر خاصة مستورد، حلم فذلك الفاتن الخبلب

 مضببة الرإٌة جعل انقطاعه، فً أمل ال مطر هذٌان فً دخلنا فجؤة. االولى للمرة اراه والذي

 المطر، بشآبٌب مدفونة( إٌفا) الـ وسٌارة والمساء النهار مع الفجر اختلط إذ الوقت وأربك

 مثل الطرٌق تلمس فً وخبرته السابق الجندي طٌش لوال واحداا  متراا  السٌر علٌها ٌصعب

 المطر هذٌان لكن السبعة، الطوفان أٌام إسطورة داخل ننطلق متسرنمٌن صامتٌن كنا. األعمى

 الوفر ضراوة تزداد. وتراخت تعبت قد الزجاج وماسحة بكثافة ٌنهمر قطن ندؾ الى ٌتحول بدأ

 أنط   وأنا الصدمة امتص كٌؾ. الثلجٌة العاصفة بقلب اال تتوقؾ ولم اكثر السٌارة توؼلت كلما

 ألول الوفر أرى(. جومان) مدٌنة فً ثلجٌة عاصفة الى الثورة مدٌنة ؼبار من قدرٌة بقفزة

 هواء نقاوته، شدة من جارحاا  هواءا  أتنفس خصٌتً، لحد   الثلج رؼوة فً قدماي وتطمس مرة

 والجندي الوحدة عرفاء ربٌس بٌن بالثلج أخوض  . خشمً على مر   وال ربتً تصادفه لم

. وجهً ولٌت أٌنما ٌلسعنً والوفر وتتثلج تخدر قدمً بدأت بالكامل، الوفر ؼطانً وقد السابق

( جومان) مدٌنة حافات على ربٌة آخر الى نصعد وبندقٌة أملح كٌساا  ٌحمل منا واحد كل

. النفسٌة وعفونتها( المراسل) حٌاة بذخ رفضت   حٌن اآلمر هددنً كما مازن شٌروان ولٌست

. ٌتبخر بدمً واشعر الوشٌك سقوطً على أ كابر   الشرس، الناعم الطقس هذا أحتمل أعد لم

 الدب ة جاءتنً لو حتى النهوض انوي ال الخاصرة الى الهش بالثلج وطمست ركبتً على بركت

ً   باطن وتلحس لها فحبلا  تسرقنً ً كف  بلحٌة وأنا الزوجٌة كهؾ من بالهروب فكرت إن وقدم 

 ان بً تتوسل الجلٌد، على حبواا ( سبل مه) جاءت لو حتى اقوم لن. نوبٌل بابا لحٌة من أطول

 السابق الجندي رأٌت   كما الفوالذ، لون مثل أنفاسً أبخرة رأٌت  . المستحٌبلت ٌجترح الحب  

 وال حس وال كبلم ببل ٌبتعدان اللبن، من شبحٌن مثل عنً ٌبتعدان وهما الوحدة عرفاء وربٌس

 من عاصفة داخل واختفٌا ؼابا حتى ٌبتعدان كابوسٌة، مباالة وال قاتل ؼموض فً حركة،

 مستقبل المستقبل، عن ذكرٌات دمً فً وتعوي الخدر لذة الى إستسلمت  . األبٌض الرٌش

 تشبع ال التً وحاجاته جسدي عبء من وباالرتٌاح بالخفة أحس   بدأت حٌث ألٌه أنزلق ضبابً

 أشؾ وأنا االنزالق فً استمر منخري، من ٌخرجان وهما والخطر الخوؾ من أرتاح تقنع، وال

... زرقاء زرقاء ؼبللة تحٌطنً فٌها، واحدة تراب لحبة اثر ال صافٌة روح الى متحوالا  وأخؾ  

 حتى ووخزات لكزات مع تنده أصوات آخر، عالم من بعٌدة مجرة من تؤتٌنً أصواتاا  سمعت

 ٌمٌنً عن ركبتً، على جاثٌاا  وكنت صحوت   خبلب، نسٌان زورق فً سحابٌة رحلة من فززت

 ربٌة الى صعوداا  ٌسحبلنً ثم عنً الثلج ٌنفضان عسكرٌة، بدلة ٌلبسان ونكٌر منكر وٌساري
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 أطٌاؾ تؽادرنً مسحول بؤنً أشعر األملح، الكٌس واآلخر بندقٌتً ٌحمل أحدهما العقعق،

 . الخدر لذة وبقاٌا ؼفوتً

 ولوال إسمنتٌاا  نوماا  ونمت البسطال لً خلعوا سرٌر، فوق ورمونً دافا مكان الى دخلت

 للعشاء أٌقظونً البولة وحصرة ضٌقً من الوقت بذات. أبداا  صحوت لما بالبول مثانتً إمتبلء

 الظبلم وكان الدافا المكان عن بعٌداا  للتبول خرجت.  الصباح منذ واحدة لقمة أتناول لم فؤنا

 عضوي أخرج وأنا بقشعرٌرة إرتعدت   نهابٌاا، تبلشت الثلجٌة والعاصفة وٌخفٌنً ٌسترنً

 الدافا المكان الى ورجعت ، واحدة بول قطرة تنزل فلم تحتً، النجوم كانت: انصعقت   للتبول،

 :مستؽربٌن سؤلونً حٌن وحٌرة خجبلا  تلعثمت مذهوالا، بسرعة

 تبولت؟ هل ـ

 :مرتبكا اجبتهم

 .تحتً النجوم... النجوم.. ال ـ

 ٌسخن وهو احدهم قال حصان، بتكشٌرة فابتسمت إرتباكً زاد صاخب بضحك ضجوا

 :الصمون

 .بعد الدنٌا تنقلب فلم جومان، بلدة إنها ـ

 

 

 المٌز

 الرٌح. لحم وعلبة صمون فٌه صؽٌراا  كٌساا  ٌحمل الذي كشكول كرٌم مع تتدافع الحمراء الرٌح

 كان الذي أ خته بٌت الى للوصول ٌهم   السٌارة، من نزل حالما لؤلمام ٌدفعها وهو للوراء تدفعه

 حٌن( قد خضر)بـ فكر لكنه معها، اتفق بعدما وأخرى فترة بٌن فٌه وٌبٌت ٌسكنه أن قبل فارؼاا 

 الرٌح كانت. بالجٌش ألتحاقه قبل ببؽداد هنا األخٌرة أٌامه فً ولو ألٌه لٌؤوي البٌت بهذا فكر

 أعماق فً تجوٌؾ هٌبة على السومرٌون تخٌله الذي السفلً العالم مناخ تشبه عصبٌة

 .الؽبارٌة الرٌح تبعثره طابر شكل على المٌت روح( األطمو) فٌه تهٌم االرض،

 القنفة، مثل طوٌبلا  شٌباا  ٌجر   أمامه شخصاا  رأى بل السفلً العالم وزٌر( نمتار) ٌرَ  لم كرٌم لكن

 العصبٌة الرٌح هذه معه تتعارك ،.الطوٌل الشًء هذا ٌسحل أو ٌحمل كٌؾ ٌعرؾ ال حابراا  رآه

 وضواحٌها بؽداد على انقضت كلها الصحراء كؤن والٌدٌن، الوجه تخز ؼبار بذرات المحملة

 ٌشبه الذي الشًء هذا فوق فٌجلس االتجاهات كل الى الرٌح تبعثره المشوي، الؽروب هذا فً

 أن ٌرٌد كمن حوله متطلعاا  وٌتوقؾ خطوة لٌسحله ٌعود ثم الحٌرة، من ٌمل   بعدما القنفة

 الجو هذا من هرباا  البٌت لٌتناوش راكضاا  ٌتقدم وحده وكرٌم مقفرة الطرٌق لكن أحد ٌساعده

 تطٌر ال التً بقبعته( قد خضر) هذا... أخ الشًء، هذا حول ٌدور وهو منه إقترب. المسعور

 هذا ٌعاٌن مندهش كشكول وكرٌم تصافحا. المجنون العصؾ هذا رؼم رأسه عن تسقط وال
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اه واطا، طوٌل( مٌز) إنه: به المتورط الشًء  وهذا الحٌرة هذه ٌستحق ال ؼشٌم نجار سو 

 :فوراا  فسؤله وسحله، حمله على مصر  ( قد خضر) و العناء،

 زمان من نبع شبح أنك ٌظن بعٌد من ٌراك من الخرابً؟ الجو هذا فً به تفعل وماذا هذا ما ـ

 ثقٌل؟ إنه ثم قبل من المٌز هذا أرَ  لم. دقناووس

 :والهزل الجد بٌن( قد خضر) رد  

 .لؽزه سؤفك   اللٌلة. به كفٌل وأنا حٌاتً، مٌز مٌز، إنه... تراه أال ـ

 خضر) فتح. البٌت وصبل حتى بمشقة طرؾ من واحد كل معاا  المٌز وحمبل كشكول كرٌم ضحك

 واالستحمام وللطبخ للنوم المستخدمة الوحٌدة الؽرفة الى المٌز وأدخبل الخارجً الباب( قد

 وجهه كرٌم ؼسل. الوحٌدة الماء حنفٌة قربه للبٌت الخارجً الباب جنب مراحٌض الى إضافةا 

 مؤل بٌنما ورفسه، صفعه عن الرٌح كفت ان بعد الناعم والحصى الؽبار من عٌنٌه وفرك

 .أشعلها بعدما( الصوبه) فوق ووضعه بالماء الشاي قوري( قد خضر)

 وهناك هنا متفرقة بٌوتات مع الراشدٌة فً( سكران محمد) مقبرة قرب الذي البٌت هذا أنٌر

 إستكانً شربا. الشرقً الشمال من بؽداد ضواحً فً( الحسٌنٌة) تسمى جدٌدة منطقة فً

 :وقال سومر سٌجارة( قد خضر) واشعل العشاء، بعد شاي

 فً أمانة المٌز عندك، ورسوله هللا أمانة: أهلنا ٌقول وكما علٌك، أعبابً آخر المٌز هذا ـ

 إرشٌؾ لكنها قٌمتها تهمنً ال. أمس ٌوم وحتى سنٌن منذ كتبتها وأوراق دفاتر فٌه عنقك،

 اذا. واألوراق الدفاتر إلدخال السرٌة الفتحة هنا.العصر وهذا العراق وارشٌؾ ومنطقتً حٌاتً

 فً ٌحدث وما لك ٌحدث لما ورقتٌن أو ورقة ٌوم كل أكتب المٌز، هذا رصٌد لزٌادة رؼبة لدٌك

 تفتح ال:  ولكن.  بالك على ٌخطر ما كل شًء أي أكتب الٌومٌات، مثل العراق، وفً المنطقة

 .منً بإشارة إال   المٌز

 :متوجساا  كشكول كرٌم سؤل

 خطورة؟ فٌها والدفاتر األوراق هل ـ

 :متهكماا  بسرعة( قد خضر) رد  

 كم علٌنا، خطر إطفالنا خطر، االطفال حتى الخطورة؟ من ٌخلو شًء العراق فً ٌوجد هل ـ

 :فعل ماذا ٌدري ال وهو أعدمه ببراءة، أباه أعدم صؽٌر طفل من

 كلما ٌطردنا بابا. بالنعال بهضام صورة ضرب بابا. بالتلفزٌون ٌطلع كلما بهضام على ٌتفل بابا

 .بعٌدة إذاعات على ٌنبش الرادٌو، ٌفتح

 األمن، ورجال بهضام نذكر عندما األطفال نتحاشى كٌؾ وتعرؾ هذا كل تعرؾ انت كرٌم

رْ  ، أي الى وصل االطفال ذكاء تصو  رْ  حد   تعرفها انت سنوات، ست عمرها طفلة تصو 

 المعروفة الحزورات بهذه وأسؤلها معها أمزح كنت الصؽٌرة، نابت ناصر أخت( إخبلص)

 :لها قلت ، والتقلٌدٌة
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 تذهبٌن؟ إٌنما ٌتبعك الذي الشًء هو ما ـ

 :فقالت مذهبلا  جواباا  أجابتنً لكنها معروؾ هو كما الظل انه

 (الحزبٌٌن والرفاق والمخابرات االمن رجال تعنً.) األمن ـ

 مصادفة تلك أجابتها تكون فربما أخرى بحزورة سؤلتها لكننً جوابها من وناصر انا ضحكنا

 :قلت ضراوتها، أوج فً االٌرانٌة العراقٌة الحرب كانت وقد حظ، وضربة

 علٌه؟ ونبكً نذبحه الذي الشًء ما ـ

رْ ... لكن البصل انه ٌعرؾ الجمٌع  :أجابت بماذا تصو 

 .الشهٌد ـ

 حدٌث مع ساهرٌن بقٌا( قد خضر) وصدٌقه كشكول كرٌم بٌن لقاء آخر شهدت اللٌلة تلك

 .وناما الفجر آذان الى تؤخر طوٌل

 لخروجه ٌهتم فلم صدٌقه ونزوات شطحات على متعود هو خضر، ٌجد فلم كرٌم إستٌقظ

 ٌتمشى مبتسماا  وأسترسل الحزورات على ناصر اخت( إخبلص) أجوبة ضاحكاا  تذكر المبكر،

 انفجر حتى الفراش على ممدداا  ٌزال ال وهو الكبٌرة الحدٌقة الى وصل حتى ذاكرته دروب فً

 عندما. مسرحٌاا  مشهداا  تشبه التً الحادثة إثر( خضر) باسم التصق الذي( قد) لقب من ضاحكاا 

 من بناس امتؤلت وقد الچوادر مستشفى جنب الكبٌرة الحدٌقة فً: الجنون ٌدعً خضر كان

 على ٌتناقش ومن ٌقرأ من ومنهم مصارعة وٌلعبون القدم كرة ٌلعبون شباب االعمار، كل

 الحدٌقة مقدمة فً الشٌوخ حلقات والشباب، والصبٌان باألطفال تضج   حلقات حلقات شكل

 :وٌولول ٌنوح ٌثؽب، شخصاا  سمعوا وفجؤة العام، الشارع من قرٌباا 

 ... بوٌه ٌا الحرٌة نصب ٌا... خوٌه ٌا سلٌم جواد ٌا... خوٌه ٌا... بوٌه ٌا ـ

 من قرٌباا  الحدٌقة مإخرة فً حصى كومة فوق ٌجلس( خضر) وجدوا التابه، ٌجذب ثؽٌب

 الشرقً الباب فً الحرٌة نصب بصورة ٌحدق وهو ٌنوح وجدوه قار، ذي مدرسة سٌاج

 ٌا خوٌه ٌا سلٌم جواد ٌا: تواا  أخوه مات من بحرقة ٌبكً وجدوه المجبلت، إحدى فً منشورة

 ...بوٌه ٌا الحرٌة نصب

 (:خضر) ٌخاطب تقدم الذي( موحان) رفٌق حضروا من بٌن وكان

 هذا تبطل تواعدنً ونصبه؟ مضحكه وصاٌر نفسك مخبل شبٌك... ومثقؾ لطٌؾ شاب انت ـ

 الخبال؟

 :ٌجٌب وخضر

 .قد ـ

 :النؽمة بنفس حدٌثه( موحان) رفٌق ٌعاود
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 تجً؟... اختصاص الطبٌب نروح لو النفٌس ابن لمستشفى وٌاي تعال... نفسٌاا  تعبان انت اذا ـ

 :ٌجٌب وخضر

 قد ـ

 لو ٌؽلفونك أخاؾ لوال؟ بنفسك تدري انت شبابك، وتضٌع بالرجلٌن اتروح حرامات أخً ٌا ـ

 لو الناس على تضحك انت عاقل؟ لو مخبل صحٌح انت تدري ما والناس بالدهن، اٌطكوك

 نفسك؟ على انت تضحك وال علٌك، تضحك الناس تخلً ال عٌنً خضر علٌك؟ تضحك الناس

 .قد ـ

 ومرة موارب، بلٌن ٌخاطبه مرة القح، بالعامٌة ٌتكلم( موحان)رفٌق هكذا، الحوار واستمر

 الحاضرون ضج   حتى الملتوٌة الفصحى( قد)بـ إال ٌجٌب ال( خضر) بٌنما ووعٌد، بتهدٌد

 .ثوب علٌه ٌلبس وال عورة ٌستر ال متهتك بضحك

 الشعبً بالمفهوم تعنً( قد) أن كما.  وارتحل حل   أٌنما بخضر( قد) إلتصقتْ  الحادثة تلك ومنذ

 قشرتها، من تواا  الخارجة المسلوقة البٌضة مثل ٌلبس ولم ٌمس لم الذي الجدٌد ،(الجدٌد)

 ؼٌر اسمه فصار الكبٌرة، الحدٌقة فً للحادثة بصلة تمت ال أخرى معان الى( قد) معنى تؽٌر

 (.قد خضر) لقب بدون مؤلوؾ وال معروؾ

 

 

 ـ 2 ـ

 اسم جاءها أٌن من أعرؾ ال – العقعق ربٌة فً االولى االٌام خبلل الثلج مزاج على تعودت

 وانا شهراا  بقٌت   – مجٌبنا قبل هكذا اسمها وجدنا ٌقولون الذٌن الجنود، بقٌة وكذلك العقعق

 تروٌض على التدرب وبدأت   ساو، كٌرا للمخرج( أزوال درسو) فلم بطل شخصٌة أتقمص

 والفارد المدخن الجبل أصافح  : المنطقة تضارٌس الى شخصٌتً عرفت   لخطواتً، الجبال

 :وأقول أصافحه الصؽار، وأحفاده أبنابه على جناحٌه

 األسم بهذا أقتنع لم سكران، جبل ٌسمونك فالجنود الحقٌقً اسمك هو ما وانت قد، خضر أنا

ب  أسماءكم لً إكشفوا رجاءاا . ٌقابلك الذي صدٌقً( داٌخ) جبل بؤسم أقتنع لم كما المعر 

 على التعارؾ فً فلسفتً ألن. الحقٌقً اسمه( روست حصار) جبل أعطانً مثلما الحقٌقٌة

 أن: لنفسً أقول صعبة، وال معقدة ؼٌر والدروب والمدن الطبٌعة شخصٌات وعلى االخرٌن،

 أنً ٌعنً ال الجمال، أكتشؾ أن. بخطواتً أعرفه لم ما ، وصلت أنً ٌعنً ال الطرٌق، أعرؾ

 أبً أنتم والوهاد، والتبلل والودٌان الجبال أٌتها أهلً اآلن انتم لذلك. به أتزٌن لم ما جمٌل،

 .وخبلصً وجودي دروب انتم واصدقابً، وأقربابً أخوتً انتم وأمً،

، الى وأنزل جبل الى أصعد وأنا مخبوالا  الجنود حسبنً  اسرار وأكشؾ للصخور أهمس واد 

 االرض ٌنبش وهو( المدٌنة فً ٌعسكر الطاعون) مسرحٌة فً الحبلق فعل كما للثلج هروبً
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 إٌران الى الهروب طرٌق أجهل ألنً الشمس شروق مكان حددت ثم. الملك بسر لها وٌبوح

 نفسً اكتشفت   لكنً. جدٌدة قارة فً أعمى مثل ساحقاا  جهبلا  والودٌان الجبال شعاب خبلل

( جومان) أهل جلدتً أبناء أخوتً رأٌت وكٌؾ( جومان) مدٌنة مركز الى هبطت عندما

 ونصابح والتعلٌمات األوامر خالفت   فقد السبلح أحمل ال أنً رؼم منً وٌتهربون ٌتحاشوننً

 كم... آٌباخ. احتبلل جٌش فً جندي أننً أكتشفت. سبلح دون المدٌنة فً التجوال بعدم الجنود

 من جومان ألهالً وأشرح اوضح كٌؾ محتل، جندي بدلة العسكرٌة، بدلتً خزي من قاسٌت

 ٌرزح بالكامل جسدي أٌضاا؟ االحتبلل تحت مثلهم باننً ٌعرفون وكٌؾ موقفً، هو وما أنا

 لكً البشعة، البدلة هذه تحت المدنٌة ثٌابً ألبس لذلك الخرابٌة، العسكرٌة البدلة إحتبلل تحت

 .اإلحتبلل قشور تحت األنسانً اللب   أحمً

 شربت. وانصرفا الجالسٌن من اثنان فنهض شاي إستكان وطلبت   المقاهً أحد فً جلست

 فً تماماا  نضجت اللحظة تلك فً. ذبباا  وٌرونه حمبلا  نفسه ٌرى كمن ساخنة بمرارة الشاي

 ؼابة من رابحتها وفاحت زهرة، االن صارت برعم مجرد كانت ان وبعد الهروب، نٌة ذهنً

 أمام هروبً خطة على للتموٌه المهربة السلع وبعض سومر سجابر( تكة) اشترٌت. صدري

 أرض أطؤ حالما إذ العقعق، ربٌبة جبل أصعد وأنا خٌالً( فدٌو) واشتؽل.  العقعق ربٌبة معشر

 الحفاوة هذه استحق أنا: االفاق تقرع وحفاوة الرٌش من بؤذرع ٌستقبلوننً سوؾ إٌران

 واحتقار الرصاص اطبلق كٌفٌة فً الجهل تعمدت الننً فقط لٌس التكرٌم، هذا وأستؤهل

 االنسانً، وجودي بدٌل هو رقم مجرد كونً ومن العسكرٌة البدلة من أتقزز ألننً بل السبلح،

 هم ال نفٌس طٌن من قوماا  االٌرانٌٌن وتخٌلت أعرفه، ال عدواا  محاربتً لعدم ثمن أفدح وتكبدت

ً   ٌرمون ، المبلبكة من هم وال البشر من  على الناس بؤعز ضحٌت ألنً واألزهار الورود عل

 ووطنً ومدٌنتً وأصدقابً أهلً تركت مجهول، مصٌر فً ٌخوضون ورابً تركتهم قلبً،

بلمه،  الجندي على بصقت واحدة، رصاصة منها أطلق ولم(  مهر صر)الـ بندقٌتً رمٌت   وس 

 الصبلة ٌزرعون الحرب، وأنفاس البارود رابحة من الهواء ٌنظفون قوماا  تخٌلتهم. كنته الذي

 ت ؽرق، ال مٌاههم بالبلزورد، سماإهم تطل   الحدود أعبر حالما. تراب شبر كل فً وشذى شدواا 

عق، ال كهرباإهم ، ٌخدش ال حجرهم  تهطل ان تتضرع للسماء، اؼصانها ترفع وأشجارهم تص 

 حالما. والمعجزات السحر بخور منها ٌتفاوح حقولهم حتى األرض، على والسبلم الحب   شآبٌب

 وصببان الرعب قمل من رأسً أفلً وسوؾ القبر ؼبار روحً عن أنفض سوؾ الحدود أعبر

 .مساماتً بملء الحرٌة هواء واستنشق القلق،

 تكدس منً ؼفلة وعلى وبسرعة العقعق، ربٌة الى أصعد وأنا خٌالً دراما تصاعدت هكذا

 الى الظبلم فً تحولت صخرة الضوء فً كان ما بالخطر، ٌنبض مخٌفاا، شًء كل فصار الظبلم

ة، ب  ً ا  لئلنقضاض فرصة ٌتحٌن ذبباا، صارت بالثلج والمؽطاة الٌابسة والنبتة د   كل صار. عل

 أسمع ، وحش نخرة أتوهمه صوت كل. الخطر رابحة فٌه أشم   شبح او حٌوان بهٌبة شًء

 .وهناك هنا تتفرقع   وشخرات زفرات

 الخوؾ فٌعصرنً وٌطوقنً حولً ٌتكاثؾ الظبلم وحندس أصعد وأنا الخطى اسرعت

 ٌتحسس ثان بوز... ساقً ٌتشمم بوز هو ها ها: رأسً فروة وتنملت جلدي كش  . والتوجس

 أوهام مجرد لٌس االمر وأن المؤزق هول فؤٌقنت ورابً، ٌنخر ثالث بوز... االخرى ساقً ربلة

. الضواري كروش فً وذرة وذرة موزع ممزق ألننً األخٌر النفس بهدوء التفت   الظبلم،
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 منذ تبعتنً قد الثبلثة، العقعق ربٌة كبلب إنها:  بالسخط مشحونة ارتٌاح زفرة فاطلقت   إلتفت  

 .الربٌة مكان على ودلتنً فقادتنً الحندس، الظبلم تراكم

ً   قلقون وهم الجنود بعض إستقبلنً  فً والمراتب الجنود عكس وحرصهم حبهم فاكتشفت   عل

 من واحد مصٌر فً معهم واختلطت البشري قلقهم شاركتهم هنا اللطٌفٌة، فوق السري المطار

 :وكجنود كبشر تفترسنا التً المشتركة الهموم بث خبلل

 أنعزل لم اننً كما. الخاصة حٌاتهم تفاصٌل مع الحرب، وعبثٌة الجٌش تعسؾ الموت، تربص

 أهل من جندي( لعٌبً) فقال الرواٌتٌن، كبل من واحدة صفحة اقرأ لم إذ بالقراءة، كلٌاا  عنهم

 :ٌضحك وهو الدٌوانٌة

 .القِِدر من وانزلك بالخسابر، نسجلك ردنا ـ

 وانا تحتً النجوم رأٌت حٌن معهم االولى لٌلتً منذ العقعق ربٌة بجنود عبلقتً مشاوٌر بدأت

(. رٌاحٌن) الراقصة ابن الجندي بدٌل لكونً العٌون له دمعتْ  بضحك واستؽرقنا للتبول، ذاهب

ج لم طبعاا  الراقصات، عن ماجنة خلٌعة ونكات طرابؾ وحكٌنا الرقص فوابد واحصٌنا  على نعر 

 فً القتال ضراوة ازدٌاد مع الرقص وطٌس حمى تتصاعد حٌن التلفزٌون فً الرقص

 ارتفاع صوب أتطلع كنت: ؼٌمة داخل أمس ٌوم رقصت كٌؾ نفسً أفضح ولم. الجبهات

 أرى فبل وتلفنً تؽمرنً بؽٌمة واذا( البري الرصد) واجب فً وانا الشرق جهة من الشمس

 المكان ٌنتقً وهو الهدهد ٌتماٌل كما بذراعً محلقاا  الهواء فً قفزت ٌرانً، أحد وال أحداا 

 أول الؽٌم، اخترقنً حٌن تقاوم ال بلذة شعرت الماء، سر   إكتشؾ كمن رقصت   فٌه، سٌحط الذي

 عقلً أفقدنً بارد، متبخر رذاذ وكفً وجهً المس روحً، الى وٌتسلل جسدي ٌبلمس ؼٌم

 آسؾ ؼٌر الكون، قلب فً ٌرقص قلب كلً كؤنً أنبض ارقص مخطوفاا  وؼبت التبلمس سحر

 لب   فً أتماهى وحٌداا  أحلق أسبح أطوؾ أتماٌل سٌؤتً، وما آت هو ما ٌهمنً وال فات ما على

 الى سبع حوالً الوجود، سر   الكتشاؾ قادنً الذي الراقص الماء سر   إلكتشافً خارقة نشوة

 .ؼٌمة داخل رقصاا  أذوب وأنا دقابق عشر

 الجوي، الرصد جهاز على نشتؽل الحوٌجة، أهل من ضابط نابب ورابعنا جنود ثبلثة كنا

 حٌن صوت القطة فً وٌتكلم األزرار بعض وٌفتح المنادي ٌضؽط بعدما ٌنادون أسمعهم

 منها جاء التً الجهة المنادي ٌحدد ثم. بعٌد حربً صوت: الجو فً تحلق طابرة ٌسمعون

 .الصوت

 الناخر البرد لوال واجباا  ولٌست نزهة هً. الربٌة خارج العٌانً( البري الرصد) بمهمة كلفونً

 ربٌبة فً هنا شخص بؤي األذى إلحاق دون للهروب وأخطط صخرتٌن بٌن أجلس العظام، فً

 .هارباا  ولٌس مفقود بؤنً ٌعتقدون أجعلهم أن أحاول. أهلً بٌت فً وهناك العقعق

 رشاش ومدفع الهاون مدفع وجنود والمخابرة المشاة من فهم الربٌة فً الجنود بقٌة اما

 الربٌة آمر الى إضافةا  فرداا ( 25) الـ ٌتعدى ال مجموعنا. السبطانة أحادي للطابرات مقاوم

 .قصفونا اذا إال الدافبة ؼرفته ٌؽادر ال سنٌن بعشر ٌكبرنً اول مبلزم وهو
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مت منا، قرٌب انفجار دوى الربٌة، الى الكبلب فٌها دلتنً التً الكلبٌة اللٌلة بذات  تضخ 

 معسكر فً تحتنا مندلعاا  حرٌقاا  ورأٌنا الجنود من هب   من مع خرجت الجبال، قمم بٌن أصداإه

 ( .R.B.G.7)الـ بقذابؾ( مرَكة بٌش)الـ هاجمه جومان،

 بلدة ٌمطر راح الظبلم، فً االحادي الرشاش المدفع صهوة ٌمتطً سمٌناا  شخصاا  لمحت  

 :به فصرخت األخرى تلو واحدة تنطفا جومان نجوم رأٌت بالرصاص، جومان

 ...الناس تضرب ال... البٌوت تضرب ال ـ

 :مكتوم مرتجؾ همس صاحبها بقوة فمً وسدتْ  الظبلم فً إمتدتْ  ٌداا  لكن

 .حلكك وسد   بعٌنك باوعْ  ، سمعوك لو ٌعدمونك باجر... إش ـ

 بجمرة أؼص   كنت   بٌنما الجنود، بٌن الظبلم فً وذاب الصوت وصاحب الٌد انسحبت ثم

 .حندس ظبلم فً المدٌنة ؼرقت حتى جومان نجوم انطفاء أرى وأنا بلعومً فً انحشرت

 ثٌابً ولبست   الجمٌع قبل إستٌقظت الشهرٌة، إجازتً موعد حٌث الفجر قبل الثالثة الساعة فً

 نباح من تحسباا  لحم علب ثبلث الصؽٌرة حقٌبتً فً دحست العسكرٌة، البدلة تحت المدنٌة

 خطوات وأروز الجو   أستطلع وخرجت وبٌضتٌن خبز برؼٌؾ معدتً مؤلت   العقعق، ربٌبة كبلب

 آخر الى دوره ٌإدي المسرحٌة، حلته بؤبهى ساطعاا  القمر رأٌت. ٌكون ومن الحراسة جندي

 ٌرسل   ،( الكومبارس) نجوم من أي ٌزاحمه ال البطل القمر السماء، قاعة وسط مشع حوار

 األرض، مسرح على قبالته نابتاا  كنت سواي، ٌنافسه ال السماء، مسرح من الباهر منلوجه

 القمر عدو شخصٌة فتلبست   الفابر، قلبً ٌستدرجها تتهادى، ؼٌوم قافلة بعٌد من ألمح   وأنا

 :ؼٌظً كاظماا  وصحت

ي تفضح وال الساطع عدوي ٌا إنخسؾْ  ترانً، وال أراك فبل تمحوك سماوٌة معجزة أي ـ  سر 

 لعابك شآبٌب تنقطع فبل رأسً فوق تصب ها سدٌمٌة لعنة أي الؽافلٌن، أمام أمري تكشؾ او

 حرٌتً ملكوت صوب بً فٌعبر ٌبلعنً الظبلم ودع اآلن إختؾِ  اللدود صدٌقً ٌا. الفضً

ً ا  تحدٌقاا  كفاك ، وانعتاقً  هلمً... تعالً الؽٌوم اٌتها تعالً ها..ها..ظلمتً عن واؼرب ف

 ببل هللا، كما وحٌد أعزل، مسكٌن فؤنا الفضٌحة سهام عنً درعً،صدي أنت القمر، وامسحً

 جسدي، والحسً ؼٌوم ٌا تعالً وحدي، الثلج متاهة فً سؤهٌم ، بوصلة وال خرٌطة وال دلٌل

 أعمى هو أحد، ٌرانً ال حتى القمر رأس فً أسود كٌساا  ضعً السماوٌة، اإلخفاء طاقٌة انت

 :أعمى دلٌل ببل وأنا

 .العمٌان نصٌب هذا/ خربان طلع الجما/ جما نشتري خل/ لعمى اٌكل أعمى ـ

 متحاشٌاا  الجوي الرصد ؼرفة دخلت والقدر، الرٌح لمشٌبة الؽٌوم زحؾ تاركاا  للربٌة رجعت  

 القدر لٌلة ورواٌة الطاعون رواٌة مع الحقٌبة فً السومر سجابر( تكة) وضعت أحد، إٌقاظ

. ورحمتها الؽٌوم معجزة بانتظار سٌجارة وأشعلت شاي إستكان شربت  . اللحم علب تحت

 .ببطء تزحؾ وهً القمر ربع محتْ  قد األمامٌة الؽٌوم خٌول فراٌت استطلع ثانٌة خرجت
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 البندقٌة وتركت الحقٌبة تلقفت. الهروب حلم معانقاا  الحدٌدٌة، الواقع سلطة ناسٌاا  للربٌة دخلت

 النهم المجازٌن الجنود باستباق فاقنعته – جلٌل اسمه كان ربما – الحرس رأٌت.  والبسطال

 بارتٌاب ولكن الفكرة الحرس إستحسن. بهم اللحاق استطٌع ال فابقة، بسرعة الجبل ٌنزلون

 الواشً؟ هو الجندي هذا هل:  بعد فٌما به الشكوك راودتنً حتى رأسه، حك فقد

 .االرض مسرح فً االضاءة وانطفؤت القمر على الرمادي برٌشها الؽٌوم اطبقت

 ألتقً سوؾ وأخوتً، وأبً أمً مع البٌت فً إجازتً سؤقضً فعبلا  وكؤننً مرحاا  نزلت

ن وكٌؾ الناصع بثلجها البٌضاء الجبال عن لها واحكً( سبل مه)  والوردي بالذهبً تتلو 

 بمختلؾ االرض فوق تجلس جبال ، اللٌل فً موحشة مخٌفة النهار فً ودٌعة جبال واالزرق،

 .تنقطع ال أحبلم هذٌان فً ؼارقة الصدى، أطراؾ تتجاذب وهً الوضعٌات

 حول وأدور ألؾ   بقٌت ،(اختفت أٌن) ولت وٌن إلهً ٌا الشارع، الى العبور فتحة ضٌعت  

 أخشى. لدٌه وقت ال وقت هو ٌداهمنً، الوقت. الفتحة على أعثر فلم مرات ثبلث الجبل قاعدة

 :ضوبه لسان وٌصٌح الؽٌوم ستارة القمر ٌشق أن

 .الهارب إلزمو... فرار هذا... ٌنهزم ٌرٌد... إلزموه ـ

 انخرطت   عندما( سبل مه) لبٌت البٌتونة شباك من بقلٌل أعلى شاقولً منحدر فوق تمددت   لذلك

 . البزازٌن معركة اندالع إثر المكشر الحابط فوق

 الوحٌد المكان هو المنحدر هذا أن الحقاا  إكتشفت   ، الشارع حتى وانزلقت ظهري على انسدحت  

 من وال البشر من ال تسلقه ٌستحٌل ضٌعتها، التً الفتحة عدا ملؽوم ؼٌر الجبل قاعدة فً

 .الحٌوانات

 تلمست. العقعق ربٌة فً وجودي فترة طوال أره لم الذي االسحم، الوادي الى الشارع عبرت

 فجر منذ واحدة نور قطرة تصلها لم ساحمة ظلمة فً دخلت فقد قدمً ألضع المثلوجة االرض

 ثبلث. شتاءا  وال صٌفاا  الشمس تنوشه ال نحس واد   تجوٌؾ هو هذي، خطوتً وحتى الخلٌقة

 العالم معنى فٌها أدرك مرة ألول. خطوتً اضع ثم اوالا  أتلمس وقدمً، بٌدي انزل وأنا ساعات

 وال ؼٌوم ال للسماء، رأسً ورفعت الوادي قاع وصلت  . فٌه الضالة االرواح وهبوط السفلً

، الشمس شروق مكان حددت   قد كنت   لكننً العقعق، ربٌة  لبؽداد ظهري أعطٌت   فاستدرت 

 بً تشبثتْ  كؾ الخلؾ، من تمسكنً بكؾ وإذا للهروب خطوة اول نقلت إٌران، صوب ووجهً

 تسللـت ـ بالراس الفاس وقع – تجمدت خاصرتً، قرب الصوفٌة بلوزتً أصابعها واخترقت

 توزانه ٌفقد وراح تابهة رصاصة ثقبته منطاد مثل العالٌة معنوٌاتً أبخرة ورأسً صدري من

 دون بما تقبل فبل/ مروم شرؾ فً ؼامرت إذا: لنفسً هامساا  اترنم لحظة قبل كنت بٌنما

 .عظٌم أمر فً الموت كطعم/ حقٌر أمر فً الموت فطعم/ النجوم

 تنهال سوؾ موت، ألرذل نفسً هٌؤت. الهلع من تمثاالا  وتٌبست   لنفسً نخوتً تبددت واالن

  ً  قاعة فً عسكرٌة محكمة الفور على تشكلت: البصاق من بوابل مصحوبة الشتابم أقذع عل

حبت حذابً، بقٌطان ٌدي شدوا ونطاقً، بٌرتً نزعوا خٌالً،  وطارت بنادق ثبلثة أقسام س 

 .النحس الوادي تجوٌؾ من خفافٌش
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 طوٌلة طوٌلة بدمعة ٌودعنً جسدي الفقري، العمود امتداد على ونزل رقبتً، من عرق سال

 عٌنً ٌخٌط وانا ذراعٌه بٌن ٌحملنً( مكً) الكبٌر أخً بً ٌركض حٌن الرمد قطار بطول

 :  بعٌد من القطار عوٌل أمً تسمع حالما بً ٌركض الرمد،

 الطوٌل القطار جلجلة من عٌنً افتح كنت   وفعبلا . عٌنه ٌفتح حتى شٌله القطار، أجى ٌمه ـ

 .اآلن الفقري عمودي فوق المنحدرة جسدي دمعة بطول ٌعوي الطوٌل

 لماذا: ترمش عٌناي فقط جافبلا، وقفتً على وأنا داخلً كنزٌؾ شاخب صمت الصمت، هذا ما

ً   ٌنهالوا لم كٌؾ وسباباا؟ شتابماا  أسمع ال  علً ٌبصق لم... عجٌب البنادق؟ بؤخمص ضرباا  عل

 .أحد

 .أنفاسً بخار مع متناؼماا  الوادي أنفاس ٌكت م الصمت وحده

 .إجازة فً بها أنزل   مرة أول وهذهِ  الطرٌق ضٌعت  : معً عذري أحمل أنا

 .العدو لجهة المشهود بالهرب متلبس وأنا الخاصرة من ٌمسكنً الذي الكؾ صاحب ٌقتنع هل

 السادٌة هذه معقول... معقول: عنقً وحول الوادي عنق حول الملفوؾ الصمت حبل طالَ 

 لحمً شواء ودخان أبخرة باستنشاق ٌتلذذ انه ٌمسكنً، الذي هذا بها ٌتمتع التً اللعٌنة

 المتهور السافل طبٌعة أعرؾ أنا معقول، ؼٌر ال،... ال: والخرس الصمت ثلج فوق هنا الطري

 :صوته باعلى منادٌاا  ٌتفاخر إذ حاالت، هكذا بمثل

 ...جبان خابن لزمت.. تعالوا ـ

 وٌنزلق منً ٌنسل   قلبً وكاد بهدوء إستدرت  . أهون فاإلعدام الصمت هذا جنون حسم قررت

 عروق بخمس ؼصناا  تمد   شجرة رأٌت: الشابطة المنٌة تتخاطفنً إستدرت. قدمً بٌن ما تحتً

 سحبت آهة فؤطلقت. خاصرتً من ٌمسكنً شجرة كؾ   رأٌت. تواا  خرجت براعم من أظافر لها

ً أصابع من الخوؾ تشنجات  كثٌؾ ببخار مدوٌة آهة شعري، وأطراؾ رأسً فروة حتى قدم 

 مخنوق بثؽٌب وأجهش الشجرة أمً كؾ   أقب ل   رحت. ركبتٌه على جسدي وخر   عٌنً، ضب بَ 

 :بخفوت أنوح دمع، ببل

 .وداعاا ... أمً ٌا للعواطؾ وقت ال... أمً ٌا آخ... آخ ـ
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طوةَ  عـلَم    الط 

 وٌراه كشكول كرٌم ٌمقته علم – العراقً بالعلم ملفوؾ تابوت علٌها( تكسً) سٌارة دخلت

 الططوة علم كؤنه شإم نذٌر صار العلم الموت، أعٌاد تنتظر بٌوت على الحرب هداٌا ٌوزع

 دون المتبلسمة الكوابٌس بآالؾ ٌؽص   طوٌل طوٌل ساحم بلٌل ٌرفرؾ الذي األسود بلونه

 بثبلث المثقوبة( السبلم حمامة) االبٌض اللون تحته االول لونه هو الدم. صحو وال إستٌقاظ

 االسود اللون ثم االمن، مدٌرٌة فً شرطة نقٌب الى ترمز نجوم ثبلث شكل على رصاصات

 فً الناس حركة حٌث العصر وقت( 33) قطاع فً السٌارة دخلت – األبدي الحداد لون

ها،  الحدٌث انقطع: حجر الى وتحولوا المٌدوزا عٌون رأوا كؤنهم حً شًء كل فتجمد أوج 

ة، الى الضحك وانقلب  القطط وشنفت والبط، الدجاج وخنس اللعب عن األطفال كؾ   ؼص 

 لو صدره سٌنفجر فٌهم واحد كل وجوههم، فً الحٌاة برٌق وانطفؤ فجؤة ذبلوا الرجال. آذانها

 ببل وتشمعتْ  وجوههن نشفت بٌوتهن أمام المتكومات والنساء. داره باب فً السٌارة توقفت

 .البٌت أمام هنا تتوقؾ لو السٌارة عجبلت تحت وسقطت قلوبهن انعصرتْ  واحدة، دم قطرة

 ٌتراطنون أطفال زفة وراءها تنهض   بٌتاا  تعبر كلما الططوة بعلم الملفوؾ( الشهٌد) سٌارة

 وهمد أحترق لسان من تخرج معنى، ببل مبتورة بكلمات ٌولولون الرجال ٌتبعهم بهمس،

 .واحدة بلحظة وترمد

 :المناٌا ل عاب أفواههن من ٌرٌل نادبات تابهات، ٌنشجن النساء وراءهم

 العلم هذا من خاٌبة ٌا تروحٌن وٌن. جثة ألج جابوه العزٌز هذا. تلكٌه ٌالمسعدة إبنج تلكً ـ

 .االكشر

( نابت ناصر) بٌت أمام فتوقفتْ  الشابطة العٌون تتابعها كشكول، دكان منطقة السٌارة دخلت

 :مشدوهاا  كشكول كرٌم ٌقول. الكارثة فتٌل وانفجر

 ...مستحٌل... متفحم لحم بقاٌا ناصر، هو هذا مستحٌل ـ

 حٌاا  كان عندما ناصر ٌخص   ما كل سل م بعدما بجلده هرب الجثة بتوصٌل كلفوه الذي الجندي

 نوبة من وتملص أمامه شخص أقرب الى سل مها جثة، صار بعدما ٌخصه وما الجبهة فً

 .العلم بتمزٌق بدأت وأطفال ورجال لنساء جماعً جنون

 كما( المٌز بٌت) الى كشكول كرٌم ذهب( الجادر) ٌرفعوا ان وقبل المؤتم من الثالث الٌوم وفً

 فً ودسها أوراق ثبلثة كتب ،(سكران محمد) مقبرة قرب الراشدٌة فً ٌسمٌه، أن ٌحب

 إذ شهٌة وببل جابعاا  لٌس انه رؼم الطعام بعض ٌجلب ان نسى لكنه للمٌز، السرٌة الفتحة

 فً( قد خضر) بقاٌا على عٌناه إستقرتْ . نابت ناصر اسمه للذي المتفحم اللحم بقاٌا صدمته

 على منكفا مقلوب، قدٌم وحذاء مبلبس وكٌس ومجبلت قدٌمة كتب بعض: الؽرفة زاوٌة

 .مصٌره

ة فً التفكٌر من سنة أخذته  عبث وحتى الوالدة عبث منذ الجمٌع، فٌه ٌؽرق الذي العبث ل ج 

 :الموت
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 الحٌاة فاعلٌة لتعطٌل البشرٌة للذات وسلب وتشوٌه مسخ عملٌات هو ، االن ٌجري ما كل ان

. الشعب ٌسمونها التً القطٌعٌة الروح فً الذات هذه زج وعملٌة الوجود، من دورها وحذؾ

 ،(الوجود) ومعنى( الذات) معنى ٌجهل الماشٌن، وراء ٌمشً مستلب( نابت ناصر) المسكٌن

 الجمٌلة الفنون وأكادٌمٌة المسرح خبلل من الكبٌرة الكلمات هذه تعلم فقد كشكول كرٌم أما

 الحدٌقة فً االصدقاء وبقٌة( قد خضر) مع والعوٌصة الطوٌلة والنقاشات الكتب وقراءة

 ولم دراستهم ٌكملوا لم فهم وعبودي ومٌري ناصر اما الچوادر، مستشفى جنب الكبٌرة

 كرٌم بٌنما المسحوقة، الناس مبلٌٌن مثل طحنهم الواقع وألن المتاهات بهذه انفسهم ٌدوخوا

 الدكان، شإون فً األم وتساعده   التقاعدي وراتبه بدكانه ابوه ٌعٌله للدراسة متفرغ كشكول

 وٌرجعه سارتر ٌؤخذه كرٌم وبقً الكبٌرتان أختاه تزوجت حٌن وأمه أبٌه على العبء خؾ   كما

 العبث بمنجل اصدقاءه ٌحصد هنا والموت برناردشو، من وٌخرج نٌتشه فً ٌدخل كامو، البٌر

 أرملة زوجة وترك كاسح، كرب فً وجهٌهما على ٌهٌمان أبوٌه ترك قد نابت ناصر فهذا

 وجودك كل ومستقبلك، وشبابك طفولتك كل   ناصر صدٌقً ٌا آخ: بلوعة كرٌم فٌصٌح حامل،

 روحك؟ وأٌن االن انت أٌن متفحم؟ لحم بقاٌا مجرد

 الصوت) درس فً علٌه ٌتدربون الذي انكٌدو، لصدٌقه كلكامش رثاء كشكول كرٌم هنا تذكر

 .تسمعنً فبل الظبلم طواك منك، وتمكنت أخذتك النوم من سنة أي:  االكادٌمٌة فً( وااللقاء

 الدخان طواك وفحمتك أكلتك النار من ألسنة أي ناصر،: دموعه وسالت مخنوق بصوت تهدج

 .ابدا أراك فبل

 خضر) وذات نابت ناصر ذات بٌن ٌقارن وهو ومظلم طوٌل اسبلة نفق فً اخرى مرة وؼاب

 وبالخٌوط بٌدك وجودك تنسج أنت هل ناصر ٌا للموت؟ طعام وجبة نفسه قدم منكما من(: قد

 بنسٌج تشترك جمٌعها هً ٌدك الى إضافة كثٌرة أٌد   هناك كبل، بالتؤكٌد أنت؟ تختارها التً

 ؼٌرك، صناعة أنت ذاتك، إلنجاز األٌدي علٌك تظافرت كما بل انت لست أنت ٌعنً وجودك،

 .بك حصل بما لك دخل فبل ولهذا

 تقرر التً هً حادة حٌاتٌة إنعطافات هناك هل نفسك؟ صناعة تستطٌع كٌؾ( قد خضر) ٌا أذن

 وامسكت االنعطافات هذه عند المناسب والمكان المناسب بالوقت تدخلت اذا... زٌن مصٌرك؟

 انقاد الذي المصٌر ذاك عن مصٌرك ٌتؽٌر فهل ترٌدها، التً الوجهة تقرر وأنت ذاتك، مقود

 نابت؟ ناصر الٌه

 .ونام ؼفا ان الى االسبلة نفق فً ٌؽوص كشكول كرٌم ظل

 

 

 ـ 3 ـ

 أصعب تضحك ونكات بنوادر النكد حظً على متهكمٌن أصدقابً ٌداعبنً هكذا المحظوظ،

 الجو فً محلقة طابرة ركاب أحد كان( خضر) مثل واحد فد(: مٌري) نكتة ألعنها وكانت الناس
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 لو تهبط ولن الطابرة عجبلت أحدى فً عطب وجود عن ٌعلن الناعم المضٌفة بصوت واذا

. الطابرة وٌنقذ العجلة باستبدال ٌتبرع الذي الشهم الشجاع هو فمن المعطوبة، العجلة بقٌت

 وطاقم ركاب له صفق.أكٌدة كارثة من ركاب طابرة بانقاذه الشهرة أؼرته وقد صاحبنا نهض

بَ  ثم ورماها المعطوبة العجلة وفك بحبال نزل. الطابرة  الهبلهل وسط وصعد البدٌلة العجلة رك 

 بٌتهم أمام مؤتم( جادر) بوجود فوجا ولكنه اهله الى فوصل بسبلم الطابرة هبطت.  والهتافات

 :أجابوه مات؟ من ؟ حدث ماذا: مفسؤله ٌنتحبون وأهله

 .السماء من عجلة علٌه سقطت مات، أبوك أبوك، ـ

 رحم من الجٌران نساء انتزعتنً وبالكاد علٌنا، دجلة فٌضان أثناء أمً ولدتنً ، المحظوظ انا

 القادم لولٌدها أسماء بثبلثة أمً حلمت. بً الواقع حفاوة ومن الؽرق من خابفاا  كنت إذ ، أمً

 شرطً زوجة حلمت البارحة لٌلة. قبلً ماتوا الذٌن الثبلثة أخوتً عن لها تعوٌضاا  كؤنما

 حابرات اختلفن. تواا  المولود الطفل حمل على وحب   بشؽؾ ٌتناوبن نساء بثبلث جابر المرور

 :اسماء ثبلثة على

 ...قبله الثبلثة أخوته موت بعد علٌها هللا التفتَ ... لفته نسمٌه ـ

 ...الثبلثة كسورها هللا جبر... جبار نسمٌه... ال...ال ـ

 ...طعمه نسمٌه... ال ـ

 األب جاء حتى الثبلثة، الحلم نساء بٌن المبلبم االسم انتقاء فً الجدل وطٌس اشتد وهكذا

 الطبٌب ألن. خضر:  إسمه وقرر الثبلثة، االسماء حلم وعلى األم على وشطب المرور شرطً

 المتنرفز بزوجها تتوسل   األم بقٌت. خضر إسمه األعور، المصران عملٌة له أجرى الذي

 :الؽضوب

 المصابب تقع ان ٌهمك إال له، أختارها التً األسماء خالفنا ألننا ٌنتقم ان هللا من تخاؾ اال ـ

 المسكٌن بطفلك فكر... تعاند وانت االسم اختار هللا. حٌاته وتدمر الطفل هذا رأس على

 وحٌاته؟

 بطن ٌرفس والجنٌن اآلخر، تلو واحداا  بها وٌطٌح السدود ٌرفس هٌجانه، ذروة فً دجلة نهر

 السفر ٌرٌد ال الوطن، المحطة هذه مؽادرة ٌرٌد ال برجلٌه وٌضرب ٌعاند ، الخروج ٌرٌد ال أمه

 .المنفى قطار فً

 بكل الخشبٌة المحامل معها جارفة والصرابؾ، الطٌن بٌوت جارفة تزمجر دجلة أمواج

 وتنط تؽط( المعٌدي بت) وصورة والبطانٌات، والمخدات واللحؾ القطن دواشك: طواقمها

 .المالك مجهولة دمعة الى ذكراها تتفسخ فقد المابٌة، المقابر فً الؽرق من االنفبلت تحاول

 ودشادٌش، وٌشامػ كوفٌات وطشوت، فافون قدور مع عابمة خشب ألواح: االزقة بٌن تتبلبط

 بٌن من وٌجذبونهم أطفالهم ٌحضنون واألمهات اآلباء بٌنما األقدام، تحت تطمس ما سرعان

 وأطفاله بنفسه حابر واحد كل. المخاض جاءها االن، إال واالن المتوحشة االمواج اشداق
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 إٌدٌهم، بٌن من ٌنتزعها الماء هو وها علٌها، لٌحصل كله العمر كد   التً النفٌسة واؼراضه

 :تطلق الطٌن ؼرفة داخل المرور شرطً وزوجة. وٌتمازح ٌعبث كؤنه مبالٌاا  ال ٌسرقها

 علً... علً.. علً ـ

 قوٌات نساء أربع اجتمعت ، نفرات لخمس ٌتسع أسود سرٌر فوق الموت ملك مع تتصارع

 :الؽرفة فً الحابر الماء ٌجرفه لببل لئلسفل ٌضؽطن السرٌر، بؤرجل ٌتشبثن

 علً... علً.. علً ـ

 الطفل سحب كشكول أم الطٌبة العجوز تحاول حٌن المرور شرطً زوجة صوتها بؤعلى تصٌح

 وتخٌلن ، المرور شرطً جابر أطلقها عصبٌة وكلمات أرعن تجدٌفاا  النسوة سمعت. الرحم من

 :اللعنات ٌصب وهو شرراا  تتقادحان كٌؾ عٌنٌه

 .علٌنا هللا بتفال نؽرك راح... المطر المطر إنوب... التمت عاٌزة جانت ـ

 فانقضت نوح طوفان منذ محبوسة كانت الؽٌوم كؤنما هستٌري بخبال الدنٌا مطرت وفعبلا 

 تكسر الرعد صخور وتتساقط العٌون، ٌنقر وامض برق ٌصاحبه مطر ترحم، ال بشراسة

 حنقاا  السفلى شفته وٌعض   بالماء المؽمور الطٌنً التنور فوق ولدٌه ٌضع جابر. الرإوس

 :زوجته وٌسمع الرعد قهقهات من وؼٌظاا 

 ...علً... علً... علً ـ

 ضخمة لفقاعات صوراا  ٌلتقط وبرق والطشوت، الفافون قدور إصطدام قرقعة مع الرعد ٌختلط

 المكوٌة، المرور شرطً مبلبس مبلبسه، جابر ٌرى العٌن، تدركها بالكاد بسرعة وتخفت توج  

 على فٌفز لبلسفل وٌطمس ٌركس ؼرٌق مرور شرطً: هو كؤنها طافٌة الماء فوق ٌراها

 :امرأته صوت

 ...علً... علً... علً ـ

 ام العجوز وصاحت صوتً بؤعلى صرخت   البرق وكامٌرات الرعد قصؾ وبٌن الطقس هذا فً

 .محمد وآل محمد على صلً اللهم... هللا شاء ما هللا بسم ولد،... ولد: كشكول

 المنذور الطفل انا هو هذا متراصفة، األٌسر زندي على( شامات) ثبلث رأت حٌن قالتها

 واصطفاه إختاره قد ؼٌره أحد ال طفل أدري، ال كٌؾ ولكن وحزبه( بهضام الربٌس) ألسقاط

 .الخطٌر الدور هذا لٌلعب القدر

 وقد شفابً من أمً ٌبست. طازجة حمراء( رَكٌة) الى قشرتنً التً الحصبة مع تصارعت

 .إلفتراسً أنٌابها تتلمض( كاروكً) تحت رقطاء سعبلة منامها فً رأت

ت  دشداشة أرتدي وأنا نفسً على أضحك ربما – ٌضحك رضٌعها ورأت الكابوس من فز 

 فً وسقطت بمعجزة الجدري من أفلت   – الضرطة واقعة فً لطختنً التً الدماء بلون حمراء

 ذراعٌه بٌن ٌحملنً( مكً) أخً بً ٌركض عندما القطار بعواء إال عٌناي تنتفح ال مزمن رمد
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 مرت سوداءـ بخرقة معصوبتان وعٌناي( دشٌر أبو) قطار ٌشبه ال قطار – الحدٌد سكة الى

 بسبع هر   مثل رشٌقاا  منها تملصت المحظوظ، لكننً الطفولة، أمراض قوافل جسدي على

 المسٌح عٌسى الرضٌع فوق ٌرفرؾ الذي المبلك كوجه جمٌبلا  وسٌماا  منها وخرجت أرواح،

 .الحابط على المعلقة الصورة فً

 من والعالم االوسط الشرق ومنطقة العراق سٌنقذ الذي القدر طفل الموعود، الطفل انا هو هذا

 .أعرؾ فبل الخطة هً وما وسٌلة بؤي أما وحزبه،( بهضام) شر

: للهزٌمة قمة أعلى فوق من ورمٌتها بٌرٌتً خلعت ،( قندٌل) جبل قمة على اآلن أنا وها

 .أعرفه ال شخص فٌها ٌقتلنً أو أعرفه، ال شخصاا  فٌها أقتل أما حرب من الهزٌمة

 أنقذنً مٌتات قبور هً ورابً، خلفتها والتً لً المعدة الكثٌرة القبور بوجه البٌرٌة رمٌت  

 رمٌتها البٌض، الجبال أقزام و عمالقة وسط صارخاا  البٌرٌة رمٌت. حٌاتً فلم مخرج منها

 ٌا... بنً ٌا: الؽفاري ذر أبً بمقولة صرخت  . الثلج بصمت المفروشة الودٌان أنفاس فوق

، وشجاعها ٌكر   جبانها أن ورأٌت، المعركة دارت لو( قد خضر)  .رٌبا األمر فً أن فاعلم ٌفر 

، ٌ عبرها واد   لجبل، ٌناوشها جبل الصرخة، صدى الجبال قمم تبلقفت  تسلمها مدٌنة لواد 

 وهً أمً، حضن فً الصرخة طاحت حتى لبٌت ٌناوشها وبٌت لشارع ٌرمٌها شارع لمدٌنة،

 :زجاجها وتهشم الحابط من صورتً سقوط إثر ونشؽت شهقت أبً، بخٌزران القطن تندؾ  

 ... خضر ٌمه ـ

 .ورطة أو محنة فً بؤننً الزجاج وتهشم الصورة سقوط لها اوحى لقد

لتف ةا  تدور   البٌرٌة حلقت  ربٌبة فوق مرت: المتبخر الجلٌدي هروبً تضارٌس فوق تدور   م 

 راحت التً الثبلثة الكبلب فوق مرت ،(جومان) مدٌنة حافات على ربٌة آخر الشاهقة، العقعق

 اللحم وعلب الربٌة من نزولً أثناء تنبحو لم حٌن اصدقابً لكم شكراا  – وتتقافز بمرح تركض

 االطفال وٌخرج(  جومان) مدٌنة فوق البٌرٌة تمر هل – ٌصادفنً حٌوان ألول أعطٌها سوؾ

 :لها وٌلوحون فرحٌن ٌحتشدون والشٌوخ، والنساء

 .آدمٌته الى فر   رأس الحرب، طاحونة من نجا رأس ذاك ـ

 قفل: االحتٌاطات كافة ٌتخذون بعدما االٌرانٌة، االخبار نشرة فً ٌسمعون سوؾ ؼد وبعد

: فٌسمعون درجة أوطؤ الى المذٌاع صوت ٌذللون ثم االطفال، وإبعاد الستابر وإسدال األبواب

 مدٌنة الى االقدام على مشٌاا  الحدود عبرَ  عراقً جندي االسبلمٌة إٌران جمهورٌة الى التحق

 (.شهر بٌران)

 أطلقت أنا ـ( العظام ؼابة) فً الجندي ضٌاع الخبر فً ٌذكر لم طهران إذاعة فً المذٌع لكن

 .اٌران الى بالهرب ٌفكر من وتروٌع إخافة ٌرٌد ال ربما ـ االسم هذا علٌها

 أو بسرعة، سؤخترقها عارٌة بكماء صماء أشجار بضع حسبتـهـا أدري، أن دون الؽابة دخلت

 أمشً الواوي، فسوة من الخالٌة الحادة الهواء ونقاوة االبٌض الصمت هذا ؼلفنً ربما



 

 

59 

 أتحسسها، جٌثوم ؼابة هذي... أٌباخ متبلحمة، متداخلة أشجار بعظام أختنقت حتى وأمشً

 لٌست هً ال دامؽة، بواقعٌة أعٌشها كابوسٌة أشجار ووعًٌ، صحوي بكامل وأنا وألمسها

ها لؽزها تدنٌس ٌحاول وهو مثلً متهور مؽامر أي فٌه ٌسقط الطبٌعة فخ   بل ؼابة  هً. وسر 

 ملساء األموات، عظام مثل رمادي أبٌض لونها متعوسجة، متشابكة تماماا، عارٌة اشجار ؼابة

 .فوقها ٌستقر   وال ٌنزلق الوفر حتى وسٌقانها أؼصانها االفاعً مثل

 دخلوها، لو جمٌعهم الثورة مدٌنة أهل فٌها ٌضٌع والشساعة االمتداد نهابٌة ال عظام ؼابة

( كاال)الـ مع مرٌر صراع بعد ساعات أربع خبلل هذه العظام ؼابة من تملصت المحظوظ لكننً

 ومرة الممٌتة، وقسوتها االؼصان جهمة أتحاشى مرة محنٌاا  أمشً. السفلً العالم شٌاطٌن

ً   تتكسر وأتقدم، وجهً أمام الصؽٌرة حقٌبتً أضع  مبلبسً مزقت متفرقعة، أؼصان عل

 .جلدي وصلت حتى المدنٌة مبلبسً وناشت العسكرٌة

 حافة على وأنا رإٌوٌة بمعجزة خرجت   وجلدي، ورأسً وجهً فً بخدوش الؽابة من خرجت

 هنا المٌتة نوع أتخٌل   األشجار، بعظام محاطاا  األرض على جلست إذ.  ونفسً جسدي إنهٌار

 خطوات شكل لً تراءى.  ضجٌج وال عجٌج ببل لٌموت قصً بمخبؤ ٌلوذ جرٌح طٌر مثل

ًَ  تصعد  نهضت. الشاسع ضٌاعً إستراحة أثناء له أنتبه لم تل   العظام، باشجار مكتظاا  تبلا

 البصر مد   على العظام بحر ورأٌت التل فوق من هنا من نظرت التل، وصعدت بحقٌبتً متدرعاا 

 دون التل من هبطت. الشمس شروق إتجاه أخمن وانا االخرى، الجهة من التل أنزل فاستدرت

 .الشمس عباد زهرة ؼرٌزة تقودنً كمصدة، الحقٌبة استخدام ودون األؼصان سٌاط لسع

 اآلن لٌس وحدي أكن لم أحداا، أرى ال أننً رؼم وحدي لست   أننً اعرؾ كنت: ٌحٌرنً ما

 .الؽٌوم قوافل ؼطته حٌن القمر احتجاب منذ بل فقط

 :الهروب سمفونٌة فً االساسٌة النؽمة جعلتها ملتوٌة جملة نفسً مع أكرر رحت  

 .وحدي لٌس مع كنت ـ

 هللا،: هو فهل تسمٌته على أتحاٌل كنت ربما أو هوٌته أعرؾ وال معً كان من أعرؾ وكؤننً

 حٌاتً، مجزرة شبح الحٌاة، ملك ام الموت ملك حٌاتً، فلم مخرج حظً، القدر، سبل مه، أمً،

 على الحفاظ ؼرٌزة خطواتً، من خطوة كل فً بها أتؽزل وأنا الطبٌعة روح الخوؾ، طوطم

 :الملتوٌة جملتً فً حصرتها أخرى أشٌاء مع برمتها المجموعة هذه كل هً أم نوعً،

 .وحدي لٌس مع كنت ـ

 الثلج بكفً أؼرؾ األستكشافٌة، بٌرٌتً رحلة أراقب( قندٌل) جبل قمة على اآلن جالس انا

 فً وشربً طعامً ألحس  ( موطا) قدح أضخم فوق أتربع ،(موطا) وألذ أطٌب بشراهة وألتهم

 ربٌة فً الجنود كبلم على إعتمدت هروبً، ٌستؽرقها التً الفترة خطؤا  حسبت فقد واحد، آن

 عبور إن: خبٌر بٌقٌن ٌقولون وذاك، هذا من جمعها فً أتحاٌل كنت عندما ومعلوماتهم العقعق

 .قلٌلة ساعات سوى ٌستؽرق ال( عصا شمرة) الحدود
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 ثم. الجوع من فطست لو حتى أكلها لن التً الثبلث اللحم بعلب سوى بالطعام أتزود لم لذلك

( 233) فٌها( تكه) وعندي التدخٌن الى الشوق ذبحنً لكن بالعطش، وال بالجوع أشعر ال أننً

 ذلك لكان واحدة سٌجارة دخنت لو واإلعٌاء، واإلجهاد الخواء لشدة منها محروم سٌجارة،

 وأدوخ واحدة سٌجارة مجرد ؼاز،( َدبة) مثل أهوي الودٌان، سحٌق فً ساقطاا  أخر كً كافٌاا 

 .البؽل أخً مثل منتحراا  فؤقفز

: صافناا  بٌرٌتً، دوران أتابع وأنا( وحدي لٌس مع كنت) بقربً ٌجلس قندٌل جبل قمة على

 الموجود تقدٌم اثناء الجوي الرصد وحدة فوق( العلٌل حمام) فوق الموصل فوق محلقة تمر  

 البٌرٌة صاحب الرأس على المراتب وبقٌة الجنود فٌتعرؾ العرضات ساحة فً الوحدة آلمر

 أن ٌستطٌع فبل اآلمر السٌد رأس على تذرق مازن، شٌروان من ولٌس جومان من طارت التً

 مثل البٌرٌة تطٌر لو آخ. االستعداد وضع فً االن ألنه العدو لجهة هارب جندي ذروق ٌمسح

 .الحرب بوجه ترتطم بصقة

 فانا البٌرٌة سقوط دوران عمر من الدقابق هذه خبلل البرد شدة من ٌتجلد بجسدي شعرت

 وتصؽر تصؽر راحت وكٌؾ البٌرٌة تحلٌق أتابع وانا جسدي صادفها ثبلجة أضخم فً أجلس

 اذ األمن رجال تناكد سٌفونة كوال، الببسً بطل فوهة تؽطً سدادة( سٌفونه) مجرد الى

 .كوال الببسً لبطل المزدوج إستعمالهم خبلل من الفوار الخراء عصٌر ٌشربون بؤنهم تشعرهم

د أبٌض صقٌع عظامً فً تؽلؽل  لفتح ٌدي تحرٌك فً مشقة واجهت بحٌث مفاصلً جم 

 .المدنً رأسً فوق لتحل االٌطالٌة قبعتً واخرجت بؽبطة بعضها مع ٌدي فركت الحقٌبة،

 .عمري طوال مطلقاا  بعده   أتعرق ولن ابداا  بالحر بعده أشعر لن هاببلا  برداا  ذقت  

 أرمً وأنا برداا  اشبع ولم الدراماتٌكٌة اللقطة هذه عن بؽنى لكنت بالسٌنما وولعً حبً لوال

 فً وخاصة خطوة كل فً تصورنً التً الكامٌرات آالؾ بوجود أستشعر كنت البٌرٌة،

 وهً وقلبً دماؼً داخل مجهرٌة بكامٌرات أستشعر كذلك والخطرة، الحادة حٌاتً منعطفات

 بخفة اآلن أنا(: كلوز) كبٌرة بلقطات تصورها ووساوسً، ومشاعري أفكاري أفبلم تصور

 عبء من تخلصت الهوٌات، وأصنام أوثان كسرت الهوٌات، أوهام ثقل من تحررت   الرٌشة،

 صدٌقً مع الزنزانة فً كنت عندما المجارٌر بعشرات كابناا  نفسً تخٌلت حٌن المجارٌر

 متجاورة البعض بعضها مع واختلطت بمحتوٌاتها المجارٌر هذه جمٌع ألقٌت   ،( أومٌد)

 ببل دٌن ببل قومٌة ببل جنسٌة ببل اآلن حر   أنا. شرقٌة لسجادة ألوان كرنفال فً متناؼمة

 وأم أب دون الطبٌعة رحم الى العظٌمة أمً رحم الى أعود مرة ألول. زمان وببل جؽرافٌا

 .الدم برابطة أشقاء أخوة، دون باٌلوجٌٌن،

 أهلً وبٌن الناس بٌن بالحرٌة العمٌق االحساس هذا بنفس العٌش استطٌع هل( قد خضر) ٌا

 كل من بالتحرر الخبلب االحساس هذا بنفس الواقع قلب فً العٌش بمقدوري هل وأصدقابً؟

ً   المفروضة الروابط  قسراا؟ عل

. البشر وخزعببلت والمدن األمم ثقل من تحررت وقد الخفة بلذة قندٌل جبل فوق اآلن فاألتمتع

 الكذب سقط ذاتً، وعلى نفسً مع الكذب ثقل سقط المنافقة، المسإولٌة أوهام عنً سقطت

، المع نظٌؾ عقلً. الحٌاة وبٌن بٌنً  طفولً قلبً. الدنٌا اوساخ كل من نفسه ؼسل صاؾ 
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 التحلٌق بإمكانً. برمته الكون احتضان االن بوسعه قلبً مرة، ألول االشٌاء باكتشاؾ مبهور

ً   تتدفق التً األحبلم فً كما والطٌران  األشجار أعناق فوق محلقاا  أتقافز وأنا النوم فً عل

 لؤلعلى أنط   لؤلرض قدمً مبلمسة وبمجرد أهبط، ثم فٌها وأرقص الؽٌوم أداعب والبٌوت،

 أنا جنسٌة، وببل مسإولٌات وال حدود ببل أنا حاجز، ٌمنعنً وال سقؾ ٌصدنً ال فوق فوق

 عن المسإول وحدي انا وجودها، سر   تحقٌق بنشوة تحٌا كٌؾ الوحٌدة مسإولٌتها ذات

 بهذا ٌمر شخص فكل أمة، أتشكل وحدي المسمٌات، كل خارج أنا. أطار ٌحتوٌنً ال كٌنونتً

 أهله زٌؾ وتؤمل فكر   حٌنما اإلنعتاق بهذا ابراهٌم النبً مر   ربما أمة، هو الحر   التوحد

 .الصحراء ٌخترق متوحداا  وهاجر منه، وتحرر فؤسقطه ومجتمعه

 أتباعاا  أرٌد ال التحرر، هذا بلذة إكتفابً هو الرجال، هإالء لمثل االحرار أمم عن إختبلفً

 .حرٌته لذة كنؾ فً ٌعٌش واحد كل الحر، ٌتبع ال الحر   الن ومرٌدٌن

 بطاؼٌة إصطدامك فور ٌتبدد وهماا  الحر التوحد هذا ٌكون أن تخشى أال ،(قد خضر) ٌا... زٌن

 مثٌل؟ ببل أنه رؼم( بهضام) مثل

 القطع هذه وأول دومٌنو، لعبة مثل الطؽاة جمٌع مع سري بحبل مربوط طاؼٌة فكل لٌكن،

 العصر جؽرافٌة خارج اآلن أنا المهم العظٌم، السقوط مهرجان سٌبدأ سقط فؤن( بهضام)

ً   ٌفرض وال الحر، توحدي ٌحترم مكان على أعثر وسوؾ الزٌتونً، . الحرٌة لهذه ضرٌبة عل

 ولؽتً؟ ومبلمحً قامتً وطول بشرتً لون وفق ٌعاملنً ال كهذا مكان على ساعثر أٌن

، التوحد الى طرٌقً فً عوابق وؼٌرها المجارٌر هذه كل  نظر وجهة سجٌن إننً الحر 

 أنا؟ فعلت كما ذواتهم سجون حطموا الذٌن أمثالً على سؤعثر هل... عنً اآلخرٌن

 الثبوتٌة؟ واألوراق بالوثابق تتعامل التً العالم دول أعرؾ وأنا هإالء مثل سؤجد أٌن

 دولة السوٌد دولة تشبه فهل مكان من أهون مكان ،( قد خضر) كٌفك على... كٌفك على

 العراق؟

 المهم. أخرى محطات تنتظرنً وربما ذاتً، شمل بها ألملم كبرى محطة إٌران ستكون إذن

 .أمة اآلن وأنا العراقٌة، الجنسٌة ومن العربٌة األمة من تخلصت

 مسكون انا ورأسً، قلبً داخل المجهرٌة الكامٌرات مع تصورنً حولً من الكامٌرات تزال ال

 ورطنً وكم به، االحساس وفقدت الواقع عن عزلنً كم اللعٌن الؽاوي الجن هذا الفن، بجن

 ال وأنا منها مفر ال مٌتات من أنقذنً ربما الجن هذا ان ٌحتمل هل ولكن عوٌصة، بمشاكل

 الى الجن هذا ٌنقلب فهل أدري، ال وأنا بً محدقة ببلٌا من انتشلنً الذي هو أٌكون ، ادري

 األخٌرة؟ اللحظات فً ٌنقذنً حارس مبلك

 (.وحدي لٌس مع كنت) ممن هإالء مجموعة من واحد انه أعتقد
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 الجص وفر

 مفارز ومفاجآت األنظار عن بعٌدة أزقة وٌختار الحٌطان جنب ٌتختل( محمود) راح كالعادة،

 النجاة آٌة ٌقرأ راح وكالعادة البٌت، الى رجوعه أثناء اإلنضباطٌة وزنابٌر الحزبٌٌن الرفاق

 ال فهم فؤؼشٌناهم سداا  خلفهم ومن سداا  أٌدٌهم بٌن من وجعلنا)العدو عٌن تعمً التً

 الشباب وجود قلة أن إذ سالماا، للبٌت ٌصل حتى مرات ثبلث الكرسً آٌة ٌقرأ كما(. ٌبصرون

 ٌحمل أنه رؼم للصٌد، المسعورة العٌون مرمى فً ٌجعله وبسطال بٌرٌة ٌلبسون ال الذٌن

 الى واإلحاالت بالتؤجٌبلت المملوء العسكرٌة الخدمة دفتر من الثبوتٌة األوراق جمٌع

 المكتبة وهوٌة المستنصرٌة الجامعة فً طالب هوٌة وٌحمل النفسٌة، األمراض مستشفٌات

 األوراق كل   منتفخ جٌب فً ٌحمل دابماا  الجنسٌة، وشهادة المدنٌة األحوال هوٌة مع الوطنٌة،

 .جندٌاا  لٌس عراقً انه تثبت التً

 عاطفٌة قوة لكن ،(طاهر) شٌخ مسجد أمام األملح التمثال كتلة الى اإللتفات ٌتحاشى ٌومٌاا 

 التً الملحة، بعباءتها متكومة مٌري أم( ساعه) تمثال لٌرى رأسه وتدٌر عنقه تلوي ؼامضة

 الجلوس على داومت. مزنجر كالح لون الى األسود اللون من والمطر والؽبار الشمس أحالتها

 فً العسكرٌة وحدته( قلم) من( مٌري) المفقود الجندي أوراق استبلمهم منذ المسجد أمام

 .أبنها أخبرها كما مندلً فً ولٌس( خانة نفط) منطقة

 :الوحدة عرفاء ربٌس لهم قال

 جثة على نعثر ولم االربعة الجنود جثث منها أخرجنا وأحترقت، بلؽم( إٌفا) الـ سٌارة انفجرت ـ

 (.مٌري) السابق الجندي

( مفقود) فكلمة ،(مفقود)الـ معنى ٌعرؾ( مٌري) وأبً( ساعه) مع كان الذي كشكول كرٌم

 فً ٌلوب.  ٌعد ولم القتال لجبهات ذهب من كل   وتعنً له، ٌجدونها جثة دون قتل من كل تعنً

 ؟ جثة ببل( مٌري) وبقً المحترقة السٌارة فً األربع الجثث وجدوا كٌؾ:  جابر سإال عقله

 كشكول كرٌم نخت قد( ساعه) كانت.  بؽداد مدٌنة إلى عابدون وهم قلبه ٌحفر السإال هذا ظل

 . إجازته موعد على أٌام عشرة فاتت بعدما( مٌري) وحدة عن للبحث معها ٌؤتً أن

( طاهر) شٌخ مسجد أمام الجلوس على داومت التً( ساعه) أمه عقل وببل( مٌري) ببل رجعوا

 مٌري: متناثرة كلمات طبول عقلها أروقة فً تدوي. المؽرب صبلة وحتى الصبح صبلة من

 نفط...  مفقود...  مندلً..  حً هو وال مٌت هو ال...  ؼرٌب أبو ؼجر..  طاهر شٌخ...  ماكو

 ..  خانه

.  محمد سٌد وطور المنكوب سلمان طور ٌؽنً وهو وحٌدها شوارب دوماا  لها وتتراءى

 (. طاهر) شٌخ ٌدي بٌن أبنها ومصٌر حٌاتها( ساعه) وضعت

 والتفجع النواح مراحل اجتازت قد( ساعه) وكؤن الهادئ جنونها من مندهش كشكول وكرٌم

 بقفزة وحٌدها فقدان وهول ثكلى ألم الكبد حرابق نار عبرتْ  واحدة، بقفزة والحزن والكرب

 تردد ، القمر من أآلخر الوجه وظبلم ؼموض قفى ، العقل قفى إلى رزن، جنون إلى واحدة

 :  مشتعلة جملة
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 . طاهر شٌخ عند مرادك ـ

 طوٌلة سنٌن قبل( مٌري) اختفاء قصة( 33) وقطاع كشكول دكان منطقة فً الجمٌع فتذكر

 : شارب ببل صبٌاا ( مٌري) كان عندما

.  اللٌل من متؤخر وقت فً ، كشكول دكان منطقة فً اندلعت ؼاشم سإال صرخة( مٌري وٌن)

  بوٌه؟ أنت وٌن ولك مٌري.. مٌري: ضابع منكسر حاد بصوت ٌنادي أبوه

 فً معهم ٌصٌحون معهم البٌوت أصحاب فٌخرج عنه تسؤل واحداا  واحداا  األبواب تطرق واكؾ

 .. مٌري.. مٌري: مابج لٌل

 ملطخة( ساعه) تتقدمهم ، القرٌبة القطاعات ثم( 33) قطاع نبشوا. الشمس شروق حتى

 ( .مٌري وٌن: )بؤظافرها خرطته ما كثر من مشطب وجهها والتراب، بالطٌن

 الثورة، مدٌنة فً بدأت بحث حملة بعد ذكراه وتخبو ٌخفت( مٌري) ومصٌر مضت أشهر ثبلثة

 رقعة اتسعت حتى. واحدة لمرة ولو( مٌري) رأى من وكل بل وصدٌق، قرٌب كل ٌسؤلون

 عن بحثوا. والبصرة والناصرٌة العمارة وبالذات المحافظات إلى وضواحٌها بؽداد من التقصً

 صٌاح إلى( مٌري وٌن) صرخة فؤنقلبت. المطربٌن مقلدي وعن مؽمور أو مشهور مطرب كل

 (. ساعه) حلق جوؾ من تندلع( مٌري ماكو) مبحوح

 عمٌاء طاقة ٌحمل شرس، نشاط فٌها شب   كبٌرة دمٌة مثل الجسد ضبٌلة النحٌفة( ساعه)

 وال واجهاد تعب منها ٌنال ال واللطم النحٌب عن تكؾ ولم تٌؤس فلم. أألمومة بؽرٌزة تتفاٌض

 صورته شحبت حتى تدرٌجٌاا  وأنطفؤ خبا الذي( مٌري) أبو زوجها عكس وقلق، سهر ٌهدها

 واضب أنه رؼم. الوجود مإسسة ربٌس إلى ذاته أستقالة قدم كمن باهت، قدٌم طٌؾ بشكل

( ساعه) زوجته نواح من واالختناق بالضٌق ٌشعر ظل لكنه الثورة مدٌنة بلدٌة فً عمله على

د ونشٌجها فدموعها  إلى لٌخرج صباحاا  ٌستٌقظ كلما. والسقؾ الجدران فً الرطوبة وزاد صع 

 الجص بثلوج ملبد صقٌعً جو فً ٌعٌشون كؤنهم الجص، نثٌث من أبٌض قد نفسه ٌجد عمله

 ٌعرؾ ٌكاد ال ؼرباء متبعثرٌن تابهٌن فٌه بمن البٌت فضاع ، الوفر تساقط ٌنقطع ال حٌث

 ( .مٌري) ضاع بعدما اآلخر أحدهما

 آثراا  أو أشارة تجد لعلها وفتحتها أال روزونه وال شباكاا  وال باباا  تترك لم( ساعه) أن ٌبدو

 مربوطة النظرات فارؼة بعٌون والنهار اللٌل طوال تحدق( ساعه. )وحٌدها أختفاء سر ٌكشؾ

 ٌحلمون نومة، سابع فً الناس ٌؽط وبٌنما ،(مٌري) إلى الفاؼر قلبها جهاز مع كهربابً بسلك

 بالوفر تنث   التً الظلمة دهالٌز فً العٌون شاخصة مبحلقة هً تبقى األبد، إلى االستٌقاظ بعدم

 على وجه فً مبلمحه جمعتْ  كلما( مٌري) طٌؾ عٌنٌها حدقتً من وٌهرب ٌزوغ. الجصً

 .ذاكرتها ضباب ؼور فً مبتعداا  وٌؽٌب الوجه ٌتناثر أبنها، ٌمثل الحضور وشك

 عجوز أمرأة رأسها عند جلست بٌض، حشرات مطر علٌها ٌتساقط المدلهمة اللٌلة هذه وفً

 : لها وهمست

 (. طاهر) شٌخ عند مرادك ـ
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 من السوداء عباءتها تنفض نهضت التً العجوز إلى وإلتفتت عٌنٌها شخصة( ساعه) كسرت

 وأٌقنت عٌنٌها( ساعه) فركت.  الظبلم حلق فً وماعت تمشً استدارت األبٌض، الجص وفر

 ؟ فعبلا  تحلم لم أنها تعرؾ كٌؾ ولكن ، جفن لها ٌؽمض لم وهً تحلم كٌؾ ، تحلم تكن لم أنها

 من البعٌد الركن فً طاهر شٌخ مسجد باب أمام نفسها( ساعه) وجدت الفجر ٌطر   أن قبل

 كشكول، دكان منطقة من القرٌب الركن فً( حسان) شٌخ مسجد إجتازت بعدما( 33) قطاع

 الصوت، مكبرات فً األجش بصوته وٌحوقل، وٌسبح ٌحمد( حسان) شٌخ وراءها تركت وقد

 أسطح عابراا  الراجؾ، المرتعش( طاهر) الشٌخ صوت بعٌد من فسمعت الفجر، إلذان ممهداا 

 :مزعجة بعوضة مثل( حسان) شٌخ إذن فً لٌستقر والساحات والشوارع البٌوت

 . تستعجل ال... صار ما بعد بعد اإلذان وقت... حسان شٌخ وكت بعد... وكت بعد ـ

 ساعة من واثق هو كما االذان، لمٌعاد واللحظة والدقٌقة الساعة من واثق( حسان) شٌخ لكن

 تتوزع وسطحه المسجد مبذنة فوق المنصوبة الصوت مكبرات عبر فاجاب والسماء، االفق

 :الجهات جمٌع الى

 .اآلن دخل االذان وقت... طاهر شٌخ ٌا مشتبه أنت ـ

 منضدٌة والثانٌة كبٌرة جدارٌة ،األولى سوٌسرٌة ساعات بثبلث المدجج طاهر شٌخ ٌمهله ولم

 السماء مواقٌت فً خبٌرا كونه عدا تبرق، سلسلة ذات فضٌة جٌب ساعة والثالثة سرٌره قرب

 :االتجاهات كل نحو المنتشرة الصوت مكبرات عبر ،فقال النجوم ومواقع

 . حسان ٌاشٌخ دقابق ثبلث بعد أألذان وقت.... نعسان بعدك أنت ـ

 عبر السجال ،واستمر الشٌخٌن بٌن الفجر أذان أوقات تدرج حول فقهٌة معركة اندلعت وهكذا

 على وٌلومه أألخر ٌعٌب واحد وراح كبلمٌة مشادة الى النقاش انعطؾ ثم الصوت، مكبرات

 .واللهو اللعب ذات الدنٌا وفتنة أألخرة ونسٌان الدٌن امور فً والتهاون الخمول

 ما مصدقٌن ؼٌر وبطهم ودجاجهم وقططهم وكبلبهم اطفالهم مع مذهولٌن الناس أستٌقظ

 ساعة وفً الصوت مكبرات خبلل من الطلق الهواء فً عراك أؼرب ٌسمعون وهم ٌحدث

 .العٌون ٌمؤل والقذى مطبقة االجفان تزال ال إذ الؽبش،

 ما ٌقفون أٌن االثنٌن، بٌن وٌفصلون ٌحاجزون كٌؾ وارتباك، حٌرة فً( 33) قطاع سكان ظل

 . الهواء عبر الصوت مكبرات من فوق، تجري وهً المتفاقمة المشادة وٌمنعون وذاك هذا بٌن

 وهً ، النكد حظها وعلى مٌري أ م( ساعه) على الشمس وأشرقت الفجر أذان موعد فات

 إلٌه؟ الهدوء سٌعود ومتى( طاهر) شٌخ عن الؽضب فورة زوال تنتظر واقفة

 محمد وال محمد على والصبلة الشٌخٌن مصالحة على المسجدٌن كبل من المصلٌن أتفاق لوال

 إلى المعركة ؼٌمة زوال بعد المصلون أنقسم. الظهر صبلة لحد واقفة تنتظر( ساعه) ،لبقٌت

 (.طاهر) الشٌخ مسجد فً اآلخر والنصؾ( حسان) الشٌخ مسجد فً ٌصلً نصؾ ، نصفٌن
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 ضؽط المصلٌن على أستحوذ المسجدٌن كبل فً واحد وبتزامن الثانٌة الركعة أثناء وفً

 بؤعلى ضاحكٌن فؤنفجروا عدٌدة محاوالت بعد وكتمانه كبته فً وفشلوا الضحك، احتباس

 .الثورة مدٌنة تارٌخ ٌشهدها عراك حادثة أؼرب على:  ساجدٌن وهم أصواتهم

 ؼٌاب ٌطوٌها متكومة جلست ،(طاهر) الشٌخ تنتظر العابلة ؼرفة مدخل فً( ساعه) جلست

 عن ٌمنعها لم الشده هذا لكن ، وحٌدها ضٌاع مصٌبة وقع شدة من حولها ٌدور عما وشرود

 والقببلت، والعناق المصالحة حفاوة بعد( طاهر) للشٌخ أنها توحً قادمة خطوات سماع

 طمؤنها( . هللا أستؽفر..  هللا أستؽفر) موبخاا  أنهضها. متوسلة قدمٌه على( ساعه) فؤرتمتْ 

 لها ٌعٌد شًء أي ٌفعل أن ووعدها ، وأصحابه وعترته للرسول وأحادٌث القرآن من بآٌات

 .هللا ٌؽضب ما أال أبنها

 مسدَ . والشهقات بالدموع المنقوعة بكلماتها الوحٌد أبنها ضٌاع حول إلٌها الشٌخ استمع

 .شامل لبٌاض اآلٌلة لحٌته الشٌخ

 بعد وتؤتً إلبنها صدٌق أصؽر تجلب أن وأوصاها بالمسبحة، الممسكة ٌده من بؤشارة أسكتها

 . مسن ة وأمرأة رجل بصحبة الؽروب صبلة

. أوله فً اللٌل وكان الباب طرق عندما( ودرج حٌة) الساباط داخل ٌلعبان ومحمود خضر

( محمود) ٌرٌدون. زوجها أقارب من ورجل عجوز أمرأة مع( ساعه) فدخلت الباب أمهم فتحت

 االرتباك( خضر)أهل على وبان الؽموض ٌشوبه همس دار(. طاهر)الشٌخ الى معهم ٌذهب ان

 (.مٌري) ربع من ؼٌره دون لمحمود االختٌار هذا من واالحراج

. السحري( طاهر) شٌخ عالم من( محمود) اخٌه عودة منتظراا  فراشه فً ٌحوص( خضر) بقً

 تضج ورإوسهم الفراش على ٌتقلبون مثله الجٌران وبعض وأقرباءه أهله أن تماماا  ٌجهل

 . األلؽاز حشرات بطنٌن

 تكسوها بفرحة طافح بوجه( ساعه) ورجعت ؼامض خوؾ بلذة منتشٌاا ( محمود) رجع

ل باا  ٌكون قد أمل هواجس  .خ 

 وكبٌرة صؽٌرة كل سرد على ٌحثونه المنتظر الجمع حوله والتم الساباط وسط( محمود) جلس

 :فقال

 زواٌا فً بخور وعودي ذابلة شمعة اشعل بعدما الكهربابً الؽرفة مصباح( طاهر) شٌخ أطفؤ ـ

 ،ولوال الصحراء فً تاه من مثل ٌمشً – جاي راٌح – االرض ٌذرع الشٌخ تاه ،ثم الؽرفة

 تكز اسنانه صوت وسمعت وٌنخسؾ ٌعلو صدره وراح تعب. رجعة ببل لخرج الؽرفة حٌطان

 ٌدي وتناوش ٌده الحالم،مد   النابم مثل بالتمتمة تفوران وشفتاه امامً قعد. الحصو مثل

 ٌدي اخذ لكنه. دؼدؼتً وٌرٌد ٌمزح انه قلت ـ وٌاي ٌتشاقه عبالً – فسحبتها الٌسرى

 حلقه من قرٌبة كفً راحة( طاهر) شٌخ وضع. اخافتنً التً ٌده اشارات مع ٌتقلب ووجهه

 ، مرات سبع الٌمنى بٌده الهواء مسح ثم. أصابعً بلل ل عابه رذاذ ان حتى بالتمتمة وأمطرها

 هنا التفت وال فقط الٌها انظر أن وأمرنً عٌونً أمام صارت وجهً، من كفً راحة وقرب

 جالستان العجوز والمرأة( ساعه) الشمعة، ٌنفخ ان ورابً الجالس الرجل أمر. ابداا  وهناك
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 تمطقات أال شًء اسمع وال شًء اشوؾ ال حندس، ظلمة الؽرفة صارت.  الرجل وراء

 وفجؤة. أسود رعب فً لضعت ٌدي تمسك التً ٌده ولوال ، طاهر شٌخ لسان من التمتمة

 فً ، سرٌعتٌن ومضتٌن كفً راحة ومضت حٌن ورابً كان من وشهق وشهقت   فززت  

 بدأ. الشخاطة بحجم ولكنها السٌنما شاشة تشبه صؽٌرة بشاشة راحتً توهجت الثالثة الومضة

 مع( مٌري) رأٌت حتى وتصفو تصفو راحتْ  فشٌباا  وشٌباا  كفً شاشة فً صؽٌر ناعم نمش

 أطفال الخٌمة وامام وٌضحكون ٌؤكلون وبر، خٌمة فً ٌجلسون والنساء الرجال من مجموعة

 . ٌلعبون ماذا أدري ال. ممزقة وسخة وبثٌاب طوٌل أشعث شعرهم صؽار

 قوٌة زفرة ،فسمعت المكان اسم علٌه استعصى ٌمكن ، كبلم ببل(طاهر) شٌخ شفتا تحركت

 : وصاح لوجهً وحرارتها هواإها وصل

 . الضوه إشعلو ـ

 ولحٌته القطن مثل أبٌض وجهه الحابط، على ٌستند طاهر شٌخ ورأٌت المصباح توهج

 بؤذنها وهمس باألقتراب( ساعه) الى أشار. حلقه أطراؾ على زبد فقاعات والحظت ترتعش،

 .ؼرٌب أبو كاولٌة: كلمتٌن سوى أسمع فلم

 لعب فً مندمجون كشكول وكرٌم ومحمود نابت وناصر خضر وبٌنما االثنٌن ٌوم ظهٌرة فً

ٌة، درجات أقصى فً وهم الدعبل،  أمام الصؽٌرة( الطوبة) ساحة( مٌري) زفة اخترقت الجد 

 هبلهل وسط أألطفال من طوٌل ذٌل مع( ساعه) وأمه أبوه الزفة ٌتقدم كشكول، دكان

 .والجٌران األقرباء( وأهلٌه)و

 ، ؼرٌب أبً فً الؽجر مضارب فً الضٌاع من أشهر الثبلثة خبلل كبر قد أنه( مٌري) على بدا

 .العلٌا شفته فوق أسود زؼب ظبلل وبانت

 تخنقها ، السوداء عباءتها بجناحً ترفرؾ الؽراب، رقصة دارهم باب أمام( ساعه) رقصت

 وسط( مٌري)و. حولها ٌتقافزون وهم بالرقص األطفال شاركها الؽاشم، الفرح دموع عبرة

 ، علٌها ٌبصقون الشعٌرات بعض وٌنتفون شواربه زؼب ٌفتلون به، ٌحٌطون الذٌن ربعه

 ولحق راكضاا  دارهم فدخل وهناك هنا منهم ٌزوغ( مٌري)و. الشقٌة طرٌقتهم على به ٌحتفون

 قبل من إختطافه قصة لهم ٌحكً أن وتوسلوا ، الؽناء على أرؼموه حتى واألطفال ربعه به

 . التارٌخ فً الخاطفٌن أقدم

 نفط) فً العسكرٌة وحدته من وأمه مٌري أبً مع رجوعه بعد لمحمود كشكول كرٌم قال

 ( :خانه

 منكر بال على تخطر ال وجهة وإلى المنقلب هذا( مٌري) مصٌر سٌنقلب كٌؾ ٌدري أحد ال ـ

 ومن العسكرٌة الخدمة من المعفٌٌن الؽجر قبٌلة عند مخطوفاا ( مٌري) بقً لو آخ..آخ. ونكٌر

 .الحروب
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 ، الرصٌن الخانس جنونها رؼم أخرى مرة( طاهر) الشٌخ بإذٌال( ساعه) تشبثت وهكذا

 أرواح، سبع له كتمثال جالسة ؼروبها، إلى الشمس شروق من المسجد باب أمام جالسة

 :ملتهبة كلمات نثار لسانها من تتطافر

... مٌت هو وال حً هو ال خانه نفط... ؼرٌب أبو ؼجر... ماكو مٌري... طاهر شٌخ... مندلً ـ

: ٌحتضر ووحٌد جرٌح ذبب مثل وتعوي... ماكو مٌري... مفقود مفقود... مندلً مندلً

 مٌٌٌٌٌٌري

 ٌنزع. منه وٌدخل للمسجد الخلفً الباب من فٌخرج وٌتحاشاها منها ٌتهرب( طاهر) شٌخ

 : حانقاا  ٌصٌح الفارؼة، المسجد باحة فً وٌهتؾ منفعبلا  عمامته

 أنهزم أٌن... بهضام قادسٌة ؼجر الحرب، ؼجر خطفه وحٌدك أبنك لها، أقول ماذا جماعة ٌا ـ

 ساعة..  كوابٌسها فً تطاردنً اللٌل فً.. وتهذي تندب   أمامً النهار فً.. أ ولً أٌن منها

 تؤخذنً لو ربً ٌا إلهً... وٌن أنهزم وٌن عالم ٌا ناس ٌا... ساعه بها العرفت السودة

 تموت هً لو سٌدي ٌا إلهً... أبنها خبر عندك وحدك أنت إلهً.. وترتاح تؤخذها لو وأرتاح،

 .أموت أنا لو

( ساعه) نحو فٌخطو األملح، التمثال صوب رأسه وٌدٌر عنه رؼماا ( محمود) عنق ٌلتوي

 لكنها وٌستفزونها، بها ٌتحارشون الذٌن حولها، المتحلقٌن األطفال ٌهش بعدما أمامها وٌقؾ

ٌ ة وحدها عٌونها هامدة، جامدة ة ٌذرؾ ولسانها تشتعل   ح  التراب وٌنفض ٌنهضها. العمر ؼص 

 دشداشة داخل وجوده تبلشى الذي زوجها قرب الؽرفة فً تتمدد حٌث دارها إلى ٌقودها. عنها

 .الجص وفر الؽرفة سماء علٌهما تنث   ، الرمل بلون

 فً جثة ببل مات الذي ،(33) قطاع فً( مٌري) المفقود خبر إنتشار من فقط أٌام ثبلثة بعد

 وساقٌن وٌدٌن منتفخ بوجه الزنجٌة( لندن) حبٌبته إستٌقظت بلؽم،( إٌفا)ال سٌارته إنفجار

 فمها من ٌخرج فبل طاقتها بكل تصرخ النهوض، على جسدها حمل تستطٌع ال متورمتٌن،

 .بسرعة ٌتبلشى مربً، ؼٌر أحمر بخار سوى

 حابرون واألطباء أسبوعٌن فترة الثانً الطابق فً رقدت ،(الچوادر) مستشفى إلى أهلها نقلها

ً   الذي االنتفاخ هذا وأسباب عل تها تشخٌص فً  ً  .وٌتضخم ٌزرق 

 السرٌر، فوق نعسانة تؽفو جالسة الكبٌرة وأختها النافذة بزجاج تحدق وهً الجمعة لٌلة وفً

 حفلة أصوات تحمل كما م حمر، ؼبار ذرات تحمل رٌح ودخلت النافذة( فردة) فجؤة إندفعت

 :الصوت مكبرات عبر ٌؽنً مطرب وصوت عرس

 .خال كله وحبٌبً بً فكٌؾ/  بوجنته خال من تعشق الناس

 ان قبل الراكد الهواء مزٌحاا  ثقٌل، ببطء تتحرك راحت التً النافذة ستابر مع الصوت تعانق

 .الزنجٌة( لندن) سمعته ما آخر هذا فكان وٌتبلشى، ٌخفت
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 ـ 4 ـ

 على العرق تجمد وقد المدنٌة قبعتً حتى حذابً من البرد من أختض   وأنا( قندٌل) جبل ودعت

 جبل فوق دراماتٌكٌة لقطة أجل من المشقة هذه كل. أسنانً طقطقة وأسمع ورقبتً وجهً

 .الكامٌرات عشرات عدسات تصورنً حٌث قندٌل

 إنحناءات وببل حادة إنعطافات ببل ل ٌن منحدر فوق حذر بهدوء أنزل وأنا بٌدي ملوحاا  صحت  

 :خطرة

 أننً أكتشفت المنفٌة قمتك عند... وحر   وحٌد وأنا وحر   وحٌد أنت(... قندٌل) أخً وداعاا  ـ

 . األمة أٌها وداعاا .. أمة

،  ، الخانس الساكن الجو   هذا فً طٌر وال حٌوان أي أصادؾ لم... عجٌب: مندهشاا  أفكر   نزلت 

 .الجهات جمٌع من الصارمة الوحشة تحفه جو

 مؽناطٌسٌة وبموجات الوراء من تدفعنً بقوة شعرت ، أنفً رؼم تركض رجلً وجدت  

. الجلٌد فوق المتزحلق مثل راكضاا  وأنقذفت تماماا  رجلً على السٌطرة فقدت  . لؤلمام تسحبنً

 أطٌر. والصمت السكون من أ خرى طبقة والصمت السكون طبقات على ٌضٌؾ ركضً صوت

 أرفرؾ   وبقٌت   فترنحت   صلب بشًء قدمً تعثرتْ  القاحل، الصقٌعً الفراغ هذا فً سنونو مثل

 ظهري على ومرة صدري على مرة الصؽٌرة حقٌبتً تضربنً السقوط، وشك على وأنا بٌدي

. السباق سٌارات بسرعة أنطلق  . مربٌة ال زحافة أركب كؤننً بطنً على ممدوداا  أنكفؤت   حتى

 أي – خاٌب ٌا موتك إهنا ـ. خلفً مرفوعتان وقدماي أمامً ما ألرى أرفعه المقدمة فً رأسً

 شلواا  وأتطاٌر علٌها أتهشم سوؾ قدامً صخرة أٌة ، نصفٌن ٌشطرنً ٌصادفنً صخري نتوء

 منً سقطت. مقود ببل وأنا أتحاشاها وكٌؾ عنها وأزوغ أستدٌر أن أستطٌع ال حٌث شلو، تلو

 .  قدمً من حذابً ٌطفر أن وأخاؾ أٌن أدري ال الصؽٌرة الحقٌبة

 الكامٌرات بٌنما كؤداء ورطة فً عافك ٌتدخل، ولم المخرج عافك.. فكر( قد خضر) ٌا فكر فكر

 توقؾ معجزة أي المحظوظ، أٌها انتهٌت قد ها.. تحت ومن فوق من ت صورنً... تواكبنً

 الشقوق وحٌث بالمناٌا المكشرة الودٌان حٌث األسفل، نحو الطلقة مثل المنقذفة جسدي زالجة

 المحظوظ؟ أٌها بك ٌتربص مجنون موت أي تحتً، أشداقها تفتح والتجاوٌؾ

 داخل بقوة الٌمنى ٌدي أضرب   الثلج، فً أسبح   رحت   الذكاء فابقة ؼرٌزة وببل تفكٌر ببل كؤنً

 بعد واحدة الثلج جرٌش برجلً أضرب وكذلك واإلصرار، القوة بنفس الٌسرى ٌدي تلٌها الثلج

 :أقؾ لكً وأفوج أسبح  . األخرى

 بقوة بقوة الثلج فً أطرافك أنشبْ .. أعمق أقوى.. وقدمٌك بٌدٌك أضربْ ( قد خضر) ٌا أضربْ 

 .هٌا هٌا

 وقؾ.. ها...ها.. وقدمً بٌدي الثلج أخرمش وأنا تتباطؤ وانطبلقتً تخؾ سرعتً بدأت وفعبلا 

 .الطرٌق تسد جاهمة بٌضاء عمبلقة صخرة من فقط واحد شبر بعد على تماماا  توقفت  . جسدي
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 فً وأنا تدور الدنٌا بً تدور صاخب، انفعال دوي برأسً وٌضج   إلهث   ظهري على انسدحت  

 الموت وبٌن بٌنً ما: األنفاس مبهور اشهق. ورعب خوؾ عرابٌد وراءه ٌخلؾ كمن حال

 .شعرة

 أرى ، حٌاا  زلت ما كونً نشوة بدبٌب أشعر وأنا الحقٌبة عن أبحث( قندٌل) جبل أصعد نهضت

 تناوشتها إلٌها فؤنحدرت بعٌدة ؼٌر الحقٌبة وجدت  . كثٌؾ بخار فً ضابعة قندٌل جبل قمة

 أمامً تمتد سهلة مستوٌة أرض الى وصلت   حتى مٌسمً وبشكل بهدوء مرحاا  أنزل ورجعت

 األرض هذه مجاهٌل فً منسً شبلل هو ربما بعٌد، ماء خرٌر سمعت. ونزول صعود ببل

 وكلما أمشً تقدمت   كلما فؤكثر أكثر منً ٌقترب الهادر الماء صوت لكن. نهاٌة ببل المقفلة

 :قدمً تحت األرض مالت

 على مر   هواء أنقى أتنفس سبلح، أي من أعزل وحدي معً، ٌمشً الماء وخرٌر أمشً

 وشفافٌة خف ة أزداد استنشقه كلما خفٌؾ هواء المسإولٌة، جراثٌم من انعتاق هواء ، خشمً

 منذ استمر طوٌل طوٌل نفً بعد الروحً لوطنً رجعت لقد. البل ور مثل بجسدي شعرت   حتى

 .قندٌل جبل حتى والدتً

 

 أخاؾ ال ٌصادفنً، ما كل ألحتضان استعداد عندي اآلن. ونتنة ومرٌرة ثقٌلة ؼربة من رجعت  

 كل إلى مدٌد عواء نداء صدري فً ٌحتبس ، تماماا  مثلها طلٌق حر   ألنً ذبب من وال دب   من

 األول، طبعً وحشٌة ، المفقودة وحشٌتً استعدت   قد اآلخر فؤنا سوٌة نركض تعالً: الذباب

 النمر لمعانقة استعداد عندي. ألٌفة بوحشٌة العالم من وحشتى تبددت. معها إال أتآلؾ ال التً

 .الناس مع ولٌس عٌد الحٌوان مع حشر هنا: الذباب ومسامرة

 فقط، بؤذنً ال جسدي بكل أسمعه بصوت ٌتدفق   صاخباا، قوٌاا  صار هذا الماء خرٌر... عجٌب

 أٌن؟ ولكن هنا الماء هدٌر... عجٌب

 نهر، أو جعفر أو جدول أو لشبلل أثر فبل الٌسار جهة إلى ثم الٌمٌن جهة ناحٌة إلى تطلعت  

 صوت حتى أسمع فبل وٌخترقنً اإلذن ٌصم   صاخب ماء صوت الهادر، التدفق هذا أٌن من أذن

 .صوتً بؤعلى صرخت لو نفسً

 وال أحزان ببل هنا أنا.  والكآبة الٌؤس وثقل حزنً ثقل ٌزٌح الماء، صوت وٌؽمرنً أمشً

 فراق بعد ذاتً الى نفسً الى عدت. لخطواتً حدود وال بحرٌتً أهٌم ، وعل أي مثل أفراح

 الناس، بٌن المدن فً الزابؾ المنافق العٌش ؼٌبوبة من صحوت  . كله العمر أستمر وفقدان

 المكان فً المناسب الشخص نفسً أجد االولى للمرة. وكٌنونتً روحً مع متصالحاا  عدت

 .المناسب

 ؼابة فً مت لو فؤنا. عظٌم لموت واالستسبلم البحر أو النهر فً بالؽرق المتعة اكتشفت تواا 

 سٌكون بطنً، على المنحدر من انزالقً اثناء مت لو.. قندٌل جبل فوق مت لو...  العظام

ً   مفروض ؼٌر حر موت ألنه ، موت أجمل  القتال جبهات فً كالموت علٌه مرؼم أنا وال عل

 ؼٌر موت الحرٌة، جوهر على القبض هو الكامل الهروب فً هنا الموت. اإلعدام وموت
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 ٌحاول موت الحٌة، باالرادة موت ومطلق، كامل اآلخر هو هنا الموت. مذل وال منقوص

 . النهاٌة ما الى تتكرر والدة موت هو الطبٌعة، حضن فً الحر الذوبان قمة الى الوثوب

.. بً ملتصقة الماء ضجة. خٌاالا  أو وهماا  ولٌس فعبلا  موجود لماء هو الهدٌر هذا ان أكٌد

 .تفارقنً وال منً تتفاٌض

 معانقاا  المجهول الى طرٌقً اشق وانا التدفق هذا كل ٌؤتً أٌن من الصوت هذا ٌنبع أٌن من

 مخلفاا  الفرار، لذة تؽمرنً وحدي وانا النقاء، المفرط كوردستان هواء فً اشمها حرٌتً،

 والتكنلوجٌا والعالم واالمة والوطن المدن وثقل والحرب الجٌش وثقل العقعق ربٌبة ثقل ورابً

 من نهابٌاا  تملصت   هل. الضخمة العٌش آلة فً الصدبة البشرٌة الذوات براؼً ورابً مخلفاا  ،

 بعد وطٌفاا  قطعة، قطعة ولملمتها جمعتها التً وذاتً، نفسً باسترداد أحتفً وأنا اآللة تلك

  حلم؟ بعد وحلماا  طٌؾ،

 انقطع: هذا ما.. أخ... ماء والزمان ماء المكان الجهات، كل من ٌداهمنً الماء وهدٌر أمشً

ار صاخب نهر تحتً وظهر قندٌل جبل من نزولً منذ علٌه أمشً الذي الطرٌق  ٌتدفق ، فو 

 .خلفه موجة على ٌلوي ال هارب مطارد كؤنه بسرعة ٌندفع أبٌض مزبداا 

 كل.. أٌباخ. الخطر الجارؾ الهارب النهر فً أحدق وأنا الثلج فوق ركبتً على ساجداا  ضحكت

 وتكسر الثلج فً وؼاصت قدمً ركست لو ماذا أدري، وال النهر فوق أمشً أنا الوقت هذا

ة فً فؤسقط    ؟ المجنون النهر هذا مع سباحة تنفع هل الهارب؟ النهر هذا لج 

 .صوته   إال ٌ سمع ال المسافة هذه كل تخف ى كٌؾ وإال مثلً هارب أخً أنه

 مباشرة ٌتوقؾ الصاخب، الماء هدٌر ٌسمع وهو مكانً، ٌحل عاقل أي آلن محظوظ، أنا فعبلا 

 قدر عنه ٌبتعد أو ٌؤتً، أٌن ومن الصوت هذا مصدر ٌعرؾ أن أما واحدة، خطوة ٌمشً وال

 .اإلمكان

 من الكثٌرٌن خمط مثلما ،(الَكنَكري) مخلب ٌخمطنً ولم أفلت حٌن العادة فوق محظوظ أنا بل

 من حذابً بوز انخلع بعدما خاصة الثلج، على مشٌاا  إٌران إلى الحدود ٌعبرون وهم أمثالً

 ولم والبندقٌة البسطال تركت   فقد. أدري وال فوقه أمشً الذي الهارب النهر اكتشافً بعد أألمام

 . وأصابعً جواربً إلى الثلج تسرب برؼم أندم

 طهران ضواحً فً ٌقع الذي( كرج) مخٌم فً العراقٌٌن البلجبٌن من الكثٌر أرى أنا وها

 على زحؾ قد بعضهم ، الؽنؽرٌنا بمرض إصابتهم بعد وٌقلزون ٌعرجون رأٌتهم الشمالٌة،

 الجبال متاهات فً ودفنوا السرطان بهذا آخرون مات بٌنما فبتروها،( الكنكري) سرطان ساقه

 أن بعد طهران خارج الؽرباء مقبرة فً البعض ودفن التفسخ، من الثلج ٌحفظهم المجهولة

 ( .الَكنَكري) زحؾ تفاقم شدة من المستشفٌات فً ماتوا

 من الفرار إثناء جدٌدة أخرى حكاٌات مع الرضٌع، شعر تشٌب بحكاٌة ٌؽص   عراقً الجا كل

 :إٌران
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. بالضبط سرٌري مقابل سرٌر فً ٌنام ، العمارة مدٌنة فً صالح قلعة سكنة من الجا( مزهر)

 والكواسج باأللؽام تعج   التً المخٌفة، أمواجه وسط اللٌل فً سباحة العرب شط عبر مزهر

 .الماء بطن تبقر وهً والرصاص القذابؾ عدا ،(الشط عبد) وؼٌبلن

 المطبخ عامل: ٌتخٌل وهو ٌحتمل لم لكنه جنوبٌة بروح( كرج) مخٌم فضاعات مزهر إحتمل

 أو أحد ٌمسه أن دون سرٌره من وقفز ساخطاا  فإنتفض. له ٌقدمه طعام ماعون كل فً ٌبصق

 . عابر تعلٌق ٌخدشه

 من قفز وفجؤة المطعم، فً واحدة طعام وجبة ٌتناول ولم النهار طوال سرٌره فوق متمدداا  ظل

 :وصرخ ساخطاا  سرٌره

 آمالً تفسخ من مللت   هذا، الخزي السرٌر فوق هنا أتعفن الٌوم، بعد أبقى ولن بصاقاا  شبعت   ـ

 .وأحبلمً

 الروسً الجٌش لكن. الصفر من جدٌدة حٌاة لٌبدأ أفؽانستان إلى مزهر هرب الثانً الٌوم فً

 ألن ٌوماا ( 366) طوال السجن فً وتعفن واستجواباا، تحقٌقاا  وقلبه عقله ونبشوا علٌه، قبض

 ٌرجع الجابه درب – اإلٌرانٌة السلطات إلى تسلٌمه الروسً الجٌش قرر. كبٌسة كانت السنة

 الٌدٌن مقٌد ومزهر الصفر، دون ما إلى جدٌد من والعودة إٌران، إلى الطرٌق وفً – منه

 . الهور قصب من أطول وبلحٌة الرأس أشعث

 ومزهر. ترابٌة عواصؾ ٌثٌر طوٌل دبابات رتل مر   ٌقتاده، الذي الحرس مع ٌمشً كان

 :ٌفكر راح بالتؤكٌد

 إلٌران، المجاورة الدول إحدى فً وٌمسكونً ثانٌة أهرب ثم وأسجن إٌران إلى أرجع ـ

ً   وٌقبضوا ثانٌة أهرب ثم وأسجن إلٌهم ٌسلموننً  ......................... و و و و و عل

 ، قصً مكان إلى هارباا  روسٌة، دبابة سرفة تحت نفسه مزهر رمى الحرس ٌنتبه ان ودون

 .علٌه القبض فٌه ٌستحٌل مكان

ً   ٌتحدث دابماا ( المعبلگ) أبو الزم صدٌقً  وكؤنها وتفجع بشوق الموصل مدٌنته عن إل

 .أودسٌوس( إٌثاكا)

ب ،(القجقجً) ٌتقدمهم الهاربٌن من مجموعة مع ٌركض   إٌران إلى( الزم) عبر  قبض م هر 

 حندس لٌلة فً ركضوا. إلٌران سالمٌن وصولهم بعد اآلخر النصؾ وٌقبض المبلػ نصؾ منهم

ب لهم قال حٌث ساعات، بعدة( حلبجه) مدٌنة وراءهم خلفوا ما بعد  :المهر 

 .بسرعة نركض أن علٌنا لكن إٌران وندخل نعبرها عراقٌة، نقطة آخر هذه ـ

 لو حتى أهتموا وال ٌؤبهوا فلم. ٌتسللون وهم مفضوحٌن كشفتهم تنوٌر قنابل الجو   فً إنفلقت

 :الزم ٌقول كما لمحوا حٌن الرصاص بصلٌات حصدوهم

 فقط، قدمٌن إال ٌستوعب ال شبرٌن عرضه ضٌق ممر فوق نركض أننا... مذهولٌن إكتشفنا ـ

 ٌسبر ال قاحل فراغ والٌمٌن الٌسار من.. جانبٌه ومن هذي،( المعبلگ) منقلة بعرض ممر
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 وال صوت له نسمع ال منا واحد سقط لو الفضاء، فً معلقٌن ونحن نركض كنا ٌعنً ؼوره،

 .صدى

 إمتطاء مثل الممر ممتطٌن مإخراتهم على قعدوا بالضبط، ٌركضون هم أٌن إدركوا حٌن

 .اإلٌرانٌة األراضً وصلوا حتى مإخراتهم على ٌزحفون عبروا السٌاج، أو الحصان

 ٌعنً ، مشوٌة تنضج أن قبل اللحم قطع وأسٌاخ بجمرها( المعبلگ) منقلة كفؤ( الزم) صدٌقً

 طهران نساء على الحسرات قلبه تؤكل ،(عباس بندر) مٌناء إلى وسافر(. ستاو نص)

 .وأرامل مطلقات من( اإلٌجات) صٌد ومؽامرات

. األكباد شواء منقلة فً أحرقها قد كان ، كرج مخٌم من هروب سنوات أربع رماد الزم نفخ

ة تحت ما مصارٌؾ على ٌضٌعها نقوده  .تومان( 5333) سوى ٌدخر فلم واإلٌجارات السر 

 .عباس بندر مٌناء إلى بها سافر

 سوء ومن خبز، أرؼفة وال ماء ببل العنابر أحد فً وأختبؤ ٌونانٌة سفٌنة فً حماالا  اشتؽل

 .السبب الزم ٌعرؾ أن دون بلٌلة ٌوماا  المٌناء مؽادرتها بعد السفٌنة توقفت حظه

 وخرج مختنقاا  زهق. بؤلم تخفقان وربتاه نفد، قد الهواء أن شعر حتى العنابر وحر   العطش آذاه

جة فإثار السفٌنة سطح إلى  تسرد الخلٌج أمواج ستبقى ـ.  السفٌنة وطاقم البحارة بٌن ض 

ة تفاقمت – وجزر مد   هناك دام ما للقمر الزم فجٌعة  القبطان، تدخل حتى أقصاها إلى الضج 

 ماذا ٌعرفون وال السفٌنة، جوؾ من نبق الذي الؽرٌب الدخٌل لهذا حل   إلى التوصل ألجل

 ٌؤخذونه هل اإلٌرانٌة؟ للسلطات وٌسلمونه عباس بندر مٌناء إلى ٌرجعون هل: به سٌفعلون

 ٌتحمل ومن ببلدهم، ٌدخل صفة وبؤي وجوده سٌبررون بماذا ولكن الٌونان دولة إلى معهم

  المعضلة؟ وتنتهً الخلٌج مٌاه فً ٌلقونه أم الببلد، إلى إدخاله مسإولٌة

 ٌ عد   بحٌث العالم، وأرقت البشر عقول على استعصتْ  قد والتافهة الصؽٌرة الزم مشكلة كؤن

 .البحرٌة المبلحة قوانٌن علٌها تحاسب جرٌمة إنقاذه

 صخرة واألخبلق الضمٌر مخلفات من وأنتشلتهم اإلنسانٌة، الحٌرة دبق من وخلصتهم أنقذتهم

 .الخلٌج مٌاه وسط بارزة سوداء

 بضمابر طرٌقهم فً ومضوا فوقها، الزم وألقوا الصخرة، نحو الٌونانٌة السفٌنة انحرفت

 .مرتاحة مطمبنة

 صرخة بدون الماء فوق دابة أي أو زورقاا  أو باخرة أو سفٌنة ٌترك لم الزم صدٌقً أكٌد

 ..أحد ٌلمحه لم أحد، ٌره لم ولكن. إلنقاذه طلباا  ٌدٌه تلوٌح وبدون استنجاد، وصٌاح إستؽاثة

... مشاكلهم أكثر وما ؼٌرهم، بمشاكل رإوسهم إصداع تحاشوا وتحاشوه، رأوه ربما ال،.. ال

 أوسطٌٌن؟ الشرق هإالء من واحدة روح بتفاهة أنفسهم ٌدوخون لماذا

 طٌوراا  لمحوا عندما اإلٌرانً، الثوري الحرس من لدورٌة زورق اكتشفه أٌام، ثمانٌة بعد

 .الخلٌج مٌاه عرض فً السوداء الصخرة فوق تهبط جارحة
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 العوق ورش

 .تخلص وما.. كلنا تؤكلنا راح... تخلص ما.. تخلص ما الحرب هاي ـ

 انتهاء من واحد ٌوم قبل( مرٌدي) شارع صوب متجهاا  ٌفكر البٌت من( عبودي) خرج هكذا

 بهضام بدأ وقد خاصة ووحشٌتها، كابوسها وطول الحرب هذه بقذارة ٌفكر. الشهرٌة إجازته

 خبلل من سمع وقد. ومكثؾ ٌومً بشكل أرض، – أرض بصوارٌخ اإلٌرانٌة المدن بقصؾ

 فً أرض – أرض صاروخ جسم على بالحبال ضابطاا  ربطوا أنهم: وحدته فً الجنود بعض

 ٌقصم تقرٌر أثر على العظمى بالخٌانة إتهموه. إٌران صوب وإطلقوه البصرة شرق قاطع

رق الضابط هذا: ملخصه األمن، وكبلء أحد كتبه الظهر،  .الخمٌنً وسب   شتم أثناء ٌتع 

 ٌرتعدون وهم األطفال الجنود رأى الحرب، جبهات لقواطع الكثٌر تجواله فً رأى( عبودي)

 حضن من مباشرة انتقل وكؤنه مصدوماا  ٌبكً بعضهم ٌلوذون، أٌن ٌعرفون ال تابهٌن، خابفٌن

 . الحرب حضن إلى أمه

 ،(مرٌدي) لشارع الوصول وشك على مظلمة أزقة فً ٌمشً وهو األطفال الجنود بهإالء ٌفكر

 نهاٌة من ٌابساا  نفسه مع ٌردد المثقوبة، ذاكرته جٌوب من الطفولٌة الجنود وجوه تتساقط

 :الحرب

 .الحرب هاي على ٌلحكـ راح الرضٌع حتى ـ

 بؤسبلة إحاطه ،(مرٌدي) شارع تقاطع إلى وصوله فور محروق وجهه نصؾ شاب تلقفه

 بحذر ٌلتفت   الحركة سرٌع الشاب ، المرات مبات وإعادتها طرحها على تدرب كؤنه جاهزة

 :خاطؾ

 قاطع؟ وبؤي... مكلؾ لو مطوع جندي ـ

 :مباالة ببل ٌجٌب وعبودي

 .جاسم نهر قاطع فً ـ

 :وٌسؤله ٌإشر وهو مبتورٌن الٌمنى الشاب كؾ فً واإلبهام السبابة أصبع أن( عبودي) لمحَ 

 عٌن؟ قلع ترٌد لو أصابع؟ لو كؾ بتر رجل؟... ٌد كسر ـ

( سكسٌة) ألفبلم بضاعة ٌعرض وكؤنه العفنة وخفتها الشاب لؽة وقاحة من( عبودي) اندهش

 التً البشرٌة، األعضاء بتر جرابم وهً ذرب تلقابً بلسان نطقها من تعجب. خبلعٌة ومجبلت

 عملٌات عكس الورش هذه عملٌات. البشر تفسٌخ ورش التعوٌق، ورش فً كثٌراا  عنها سمع

 الذي الطبٌب ومعاون والمضمد الممرض حٌث – ٌجبر واحد ٌكسر واحد – المستشفٌات

 الٌدٌن عظام ٌكسر الذي نفسه هو المستشفى، فً بالكلس وصب ها العظام تجبٌر عملٌات ٌجري

 الوجه، محروق الدالل الشاب ٌقول كما سعرها لها عملٌة وكل. العوق ورش فً هنا والرجلٌن

 للرأس خمرته تصعد( عرق ربع) ٌكون عادة الذي المخدر ونوع وتعبها خطورتها حسب

 . البرق بسرعة
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 شارع وراء( الشلبه) منطقة فً هناك بعٌداا  تجري فؤنها ناري بطلق العملٌة كانت وإذا

 دكاكٌن وبعض البٌوت بعض فً خاصة محبلت فلها العوق أعمال بقٌة أما( . مرٌدي)

 : الدالل الشاب سؤله.  المضمدٌن

 ؟ طوٌلة إجازة لو الجٌش من تسرٌح اترٌد ـ

 .  الٌمنى الٌد كسر أرٌد ـ

 : الوقحة ولؽته أ بالٌته ال فً الدالل الشاب كبلم طرٌقة ٌجاري وكؤنه( عبودي) قالها

 ؟ عادي كسر لو برصاصة كسر ـ

 : ساخراا  عبودي أجاب

 .  عادي كسر.. ال... البول أخو الخرة ـ

  ؟ زٌن... دٌنار(75) بـ ـ

 (. 53)بــ ال ال ـ

 ،( خق) ٌده انكسار صوت ٌتخٌل وعبودي مقفرة، أزقة ظلمة فً وؼابا دٌنار( 63) على إتفقا

 .مشنوق طفل مثل الزند عضم وٌتدلى

 مؤتم فً جالس وهو أٌام خمسة بعد إال بنفسه عبودي فعله ما( كشكول كرٌم) ٌكتشؾ لم

 فً اللٌلٌة خفارته أثناء العمبلقة الجثث ثبلجة فً مٌتاا  وجدوه الذي ، الشبح( فرحان)

 . المعظم باب فً الطب مدٌنة قرب المشرحة

 التشرٌح قاعة فً الجثث أكوام بٌن التفقدٌة مشاوٌره على( فرحان) الطبٌب معاون دأب

 .ساخنة ضرطة سماع أمل ٌراوده ، العمبلقة الثبلجات داخل والجثث

 الموتى اسماء فٌه ٌدون الذي الكبٌر سجله ترك السبت، لٌلة تلك خفارته نوبة وفً

 إحدى فدخل الجثث بٌن ٌمشً وراح السجل فوق القلم رمى جثة، كل عن القلٌلة والمعلومات

 كان وهل ، المٌت وجه فوق الجامد أالخٌر أالنطباع ٌتفحص جولة، كل فً كعادته الثبلجات

 فارتسمت مفاجا بشكل نحبه قضى أم ، خارجة منه تنسل وهً روحه شعاع ٌراقب المٌت

 . وجهه مبلمح على الصدمة

 فً تتشابه ال مثلما الموت فً التتشابه الجثث وجوه: محٌر إستنتاج الى( فرحان) توصل

 االصابع بصمات تفاصٌل تشبه ، بسهولة مبلحظتها الٌمكن دقٌقة تفاصٌل فٌها وجوه.  الحٌاة

. 

 فلم نفسه تلقاء من انقفل ، الخارج من وانسد ناحب بصوت عوى العمبلقة الثبلجة باب لكن

 والٌابسة القوٌة كفٌه ضربات تسمع ولم الثبلجة، داخل الشبح( فرحان) صراخ الجثث تسمع

 ال وهً تفعل ماذا ولكن الضربات وتلك الصراخ ذلك الجثث سمعت ربما. المقفول الباب على

 . نفسها ؼوث تستطٌع
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 . الثبلجة باب فتحوا حالما األرض على منكفباا  الشبح( فرحان) سقط الصباح فً

ٌة( المٌز) فتحة فً لٌدسها ثبلث أو ورقتٌن بكتابة ٌفكر كشكول كرٌم  منطقة فً السر 

 بؤمل الٌمنى ٌده كسر لحظة( عبودي) ٌتخٌل وهو سكران، محمد مقبرة قرب( الحسٌنٌة)

 من عسكرٌة وحدة ابتكر قد الفذ الجٌش عقل بؤن: الجهل تمام جاهبلا  الجٌش، من الخروج

 ٌسد   لكً ، أخرى خفٌفة ومهمات واألشؽال للحراسة وحدة عقلً، بشرخ والمصابٌن المعوقٌن

 كفه وقطع أصابعه بتر ٌحاول جندي كل أمام الطرٌق ٌسد   كما الجنود، عدد فً الخطٌر النقص

 ٌفعله ما كل أمام الطرٌق سد   النفط، بحقنة جسده زرق ٌحاول من وكل ورجله، ٌده وكسر

ه كما. الحرب من للخبلص وآالعٌب حٌل من الجنود  الخاصرة فً ضربة الفذ الجٌش عقل وج 

 .وؼٌره( مرٌدي) شارع فً سوقها فً الكساد وسٌعم العوق ورش لتجارة

 وانصاؾ والمخابٌل المجانٌن من بفصٌل:  تعج   عسكرٌة وحدة فً نفسه( عبودي) وجد

 بنطلوناتهم أكمام وراءهم ٌسحلون بعكاكٌز، ٌتوكؤ بعضهم ، ٌعرجون جنود وفصٌل المجانٌن،

 وفصٌل.  التدرٌب عند فقط واحدة بٌد البندقٌة ٌمسكون كتع جنود وفصٌل. الساقٌن من الخالٌة

 وجد.  مثله الخفٌفة العاهات وذوي أصابعهم المبتورة وفصٌل وجوههم، والمحروقة العوران

 حراسة كجنود الوحدات بقٌة فً النقص لسد ٌإهلونهم البشرٌة األنقاض وحدة فً نفسه

 .قتالٌة ؼٌر أخرى ومهمات وإشؽال وتموٌن

 آمر رأى المعوقٌن، من أٌضاا  هم الصؾ وضباط الضباط بؤن اكتشؾ حٌن( عبودي) ضحك

 بوضع العرضات ساحة فً ٌقؾ وهو مسموع بصوت فضحك. وأعور الكتؾ مقلوع الوحدة

 رؼم المصرٌٌن من الكثٌر مع مكرهاا  تطوع الذي المصري المجند مقولة تذكر حٌن االستعداد

 طه بقٌادة البعث حزب شكله الذي الشعبً الجٌش قواطع فً جندوهم. العالٌة الرواتب إؼراء

 .رمضان ٌاسٌن

دة، وال سبلح ببل( إٌفا)الـ سٌاراتهم إلى المصري المجند هذا صعد  فً القتال جبهة من هارباا  ع 

 :له وهمس( عبودي) جنب جلس. جاسم نهر

 .واحدة مرة شهٌد وال گبان مرة ألؾ ـ

 

 

 

 ـ 5 ـ

 ٌطٌقون ال العراقٌٌن البلجبٌن معظم أن هً ، ودوختنً( كرج) مخٌم فً تلقٌتها صفعة أول

 كل خاضوا أذن؟ إٌران إلى جاإوا لماذا: دماؼً أروقة داخل البلمعقول رٌاح فهبت ، إٌران

 فقط الحرب من أهرباا  ولماذا؟ كٌؾ ٌكرهونه، بلد إلى وأهلهم بحٌاتهم وجازفوا المؽامرات هذه

 ال ؼامض أمر رٌباا، األمر فً أن أم وشعبه؟ بالعراق وطز الفردي الخبلص إنانٌة هً هل ؟
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 بجملة لٌنتهً جدلنا، وٌطول الكره هذا سبب عن البلجبٌن أحد أسؤل كلما عقلً؟ ٌستوعبه

 .السبب وستعرؾ هنا علٌك الوقت مرور أنتظر: شابكة

ٌ جتْ ( كرج) مخٌم فً الثانٌة الصفعة  زنازٌن وحوش ، الؽافٌة الرعب وحوش كل قلبً فً ه

 كرار، أبو: لبلجبٌن المستعارة األسماء من الؽاٌة عن سؤلت عندما. والتحقٌق التعذٌب وؼرؾ

 ٌحتفظون ظلوا منهم قلة إال األسماء هذه خلؾ ٌختببون وهكذا. أشواق أبو أٌوب، أبو

 ٌتخفى إذ العجب، تفاقم السبب اكتشفت وحٌن. وعماد والزم مزهر مثل الحقٌقٌة بؤسمابهم

 .الجبٌن بصفة والمخابرات واالستخبارات األمن رجال

 وحدتً بؤن متوهماا ( قد خضر) ٌسموننً: وقلت رفضته لكننً( فجر أبو) أسم لً فاختاروا

 .وحزبه بهضام بطش من أهلً على خوؾ فبل هارباا، ال مفقوداا  تعتبرنً سوؾ العسكرٌة

 بكثرة اصطدمت   حٌن ، الشده صفٌر   جمجمتً أزقة فً ودوى أ ذنً طبلة خرقت الثالثة الصفعة

 الصدؼٌن أشٌب مهٌباا  شخصاا  رأٌت   بعدما للجنون، والمرشحٌن المجانٌن وأنصاؾ المجانٌن

 قبعة رأسه على وٌضع – علٌها حصل ومتى كٌؾ ٌعرؾ أحد ال – زرقاء عسكرٌة بدلة ٌرتدي

 هذه عبرتْ  ربما ، علٌها عثر أٌن أحد ٌتذكر ال اسكندنافً، قبطان قبعة تشبه أٌضاا  زرقاء

 رأس فوق لتستقر منه وانطلقتْ  عباس، بندر مٌناء إلى والبحار المحٌطات االسكندنافٌة القبعة

 .بالضبط مقاسه على مفصلة وكؤنها( بطرس) الجنرال

 .واألسم والرتبة البدلة بتلك هكذا البلجبون وجده بطرس، أسمه وال جنراالا  لٌس هو طبعاا 

 استلمت   الكشمش، مع األصفر التمن ٌؤكل الؽداء، وجبة إثناء المخٌم مطعم فً جالساا  رأٌته

 ٌتناول. مزبلة فً كزهرة المترفع الودود وجهه إلى النظر أسترق أمامه وجلست ماعونً

 وأتناول الكشمش أعزل كٌؾ: ٌراقبنً أنه ٌبدو ولكن حوله، عما ؼابباا  ٌصلً كمن طعامه

 :ٌرن نقً بصوت فخاطبنً ، فقط التمن

 .الثانٌة العالمٌة الحرب قٌام فً السبب هو الكشمش ـ

 ٌتندرون التً( الباٌخه) البلجبٌن بعض تعلٌقات إلى ٌلتفت ال ورصانة باستقامة ٌمشً ونهض

 ( .لوتٌه) بصفتهم علٌه بها

 المبنى باب أمام وقفنا مثلً، إلٌران الحدود عبر هارباا  عشر أحد مع( كرج) مخٌم وصلت  

 وجماعات تذهب جماعات علٌنا ٌتفرجون المدنٌٌن، لبلجبٌن المخصص الطابقٌن ذي القدٌم

ح أحدهم رأٌت  . الجدد الوافدٌن نحن منا واحد على ٌتعرفون لعلهم ، تجًء  ال أنً رؼم لً ٌلو 

 .ٌدي رافعاا  فابتسمت أعرفه

 ذات الجدٌدة البناٌة إلى العسكرٌون ونحن ، القدٌمة البناٌة إلى المدنً القاعات، على وزعونا

 تلعلع الصوت مكبرات تتوزع األسطح وفوق صؽٌرة، حدٌقة البناٌتٌن بٌن ما تفصل الطابقٌن،

 ونصفه طابوق السفلً نصفه بسٌاج محاط برمته والمخٌم. طهران فً العربٌة اإلذاعة فٌها

 . عالٌان ومراقبة حراسة برجً مع شابكة أسبلك العلوي

 :بنفسه وعرفنً لً لوح الذي البلجا بقربً أصطؾ
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 معه تمشً دابماا  أراك ، الجمٌلة الفنون إكادٌمٌة فً كشكول كرٌم صدٌق( عماد) أنا ـ

  هربت؟ طرٌق أي عن. الرشٌد وشارع المٌدان مقاهً فً وتجلسان

 ، البرزانٌٌن( مركه بٌش)ال بمساعدة( شهر بٌران) مدٌنة فً اإلٌرانٌة للقوات نفسً سلمت ـ

 البقٌة مع الداخلٌة وزارة دوابر أحدى فً جمعونا حٌث طهران، حتى أرومٌة مدٌنة إلى ثم

 .هنا إلى وجلبونا

 معتقلٌن البلجبٌن من والعشرات القدٌم، البناء قبو فً سجن بوجود( عماد) خبلل من عرفت  

 ،(سمنان) فً الصحراء وسط متروك قدٌم أسطبل فً منفٌٌن والجبٌن ،(إٌڤٌن) سجن فً

 .المخٌم خارج مبٌت ببل األسبوع فً إجازة ٌومً لدٌنا أن وعرفت

 لً فكشؾ ، أحٌاء بؤننا نخبرهم وكٌؾ العراق فً أهلنا مع للتواصل طرٌقة عن( عماد) سؤلت

 فٌفتحها للجزابر رسالة عماد ٌرسل: الجزابر فً له صدٌق طرٌق عن أهله مع المراسلة سر

 صدٌقه بواسطة الجواب ألٌه ٌصل وكذلك للعراق، وٌرسلها جدٌد بمظروؾ وٌضعها صدٌقه

 :عماد قال. آخر بمظروؾ إٌران الى الجزابر من

 فٌها صؽٌرة ورقة مع رسالة أكتبْ . اآلن عرفته وأنت أنا سوى أحد به ٌعلم ال سر   هذا ـ

 إٌدي فً تقع لببل الرسالة كتابة فً التموٌه حاول ولكن. مراسلته ترٌد الذي الشخص عنوان

 . العراقٌة المخابرات

 فتاة بصفتً كتبتها ، الجمٌلة الفنون إكادٌمٌة عنوان على كشكول كرٌم إلى رسالة كتبت   وفعبلا 

بلمه) أسمها الجزابر، فً تعٌش لكرٌم صدٌقة ً   كرٌم ٌتعرؾ لكً( س   .عل

 العمر فً واحدة مرة ولو الحظ ٌسوٌها ربما ولكن وصولها من مٌبوساا  رسالة لعماد أعطٌت

 .الرسالة وتصل

 االنحدار من خشٌة وذعرت ، إٌران حبٌبتً وجه فً قبٌحاا  ثؤلوالا  ٌومٌاا  اكتشؾ ، هكذا بقٌت

 ومحققٌن إدارٌٌن من المخٌم فً هنا اإلٌرانٌٌن وأن خاصة الساخطٌن، الكارهٌن هإالء إلى

 .الكره ٌبادلونهم المطبخ وعمال وحرس

 بالماء زجاج قدح ٌمؤل الجباا  رأٌت   للتبول، دوري انتظر والمراحٌض المؽاسل إلى دخلت

 فٌه وٌتمعن ثانٌة ٌملإه ثم فٌسكبه، امتعاضاا  رأسه وٌهز   الماء بصفاء ٌحدق ، لؤلعلى وٌرفعه

ه ً   فنادى مجدداا، وٌملإه منزعجاا  وٌسكبه للضوء ٌعرض   :وأنظر تعال تعال، أن عل

 .ملوث الماي.. السبلبٌح هاي أتشوؾ.. األحمر الدود هذا أتشوؾ ـ

ً   أشار  أو مجنون أنه مؽزاها بؤشارة ، المراحٌض لدخول دورهم المنتظرٌن الواقفٌن أحد إل

 . للجنون مرشح

 :وسؤلته اإلشارة صاحب من اقتربت

 :مستؽرباا  أجابنً ملوث؟ الماء بؤن ٌتوهم لماذا ـ
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 أبو) المسكٌن هذا أن إال.. والناصرٌة العمارة ماء مثل ملوث فعبلا  الماء.. ٌتوهم لم أنه ـ

 هنا نسمٌه نحن األعمى، والتقدٌس المقفل الحب ضحاٌا... إٌران ضحاٌا من واحد هو( كبلص

ل ب التقدٌس)  اإلساءة عن منزهٌن المبلبكة، من جنساا  اإلٌرانٌٌن ٌعتبر المسكٌن هذا(. الخ 

 سفره جواز ضٌاع أولها والصدمات، المصابب علٌه توالتْ  كرج مخٌم وصوله وعند. واإلذى

 إٌران كهرباء أن متوهماا  الكهرباء صعقته حٌن وآخرها – البلجا روح هنا فالجواز – ونقوده

 ٌشك   فراح بؽض، إلى والعشق تدنٌس إلى التقدٌس انقلب ٌوم بعد وٌوماا . تنتل وال تإذي ال

 ....رخصتك من..  الماء ٌشرب لم البارحة منذ هو والمسكٌن بإٌران، صلة له شًء بؤي

ل بً ٌسمونه الذي التقدٌس هذا أن احسست  . للمراحٌض ودخل نً قد خ   األشكال، من بشكل مس 

ه   جسدي مس   كالدٌناصور، خرافً حٌوان احتكاك مثل مسنً  لكن جلدي وانكمش فذعرت   وحك 

 ستٌؾ الممثل ببطله( الفراشة) فلم واشتؽل الخرافً المس   هذا قطع للمراحٌض دخولً

.. آفاق وجواب أبدي هروب األقدار، على مشٌاا  بلد إلى بلد من هارباا  أبقى هل أفكر   ماكوٌن،

 على أعثر كولمبس، وكرستوفر خسرو وناصر وماجبلن بطوطه وأبن سندباد مثل رحالة

 وتؤخرت   نفسً نسٌت   لقد المرحاض، باب على طرقاا  فسمعت المفقودة القارة أو األحبلم جزٌرة

 .كثٌراا  هنا

 أبو) المجنون هذا فواجهنً أعتذر كؤننً الرأس محنً وخرجت الكوردي شروالً لبست  

 ملبته ثم وشربته، بالماء المملوء القدح منه أخذت   – وٌبدي ٌترس الناعور مثل –( كبلص

 آمرة صٌحة مع إٌاه وأعطٌته القدح مؤلت   حٌث التهور حد   منفعبلا  كنت   ، وشربته ثانٌة

  محرضة

 .  دود ماكو..  دود ماكو.. أشرب.. أشرب ـ

 زجاج تحطم صوت سمعت   لكننً القاعة صوب منسحباا  ضحكت  . وشرب تردد ببل القدح أخذ

 .الوعً فقد قد فوجدته مسرعاا  رجعت. األرض على مكتوم وارتطام القدح

 

* * * 

 على ٌ حرضنً خالٌاا  سرٌره وبقً العمارة أهالً من( مزهر) المخٌم من هرب أسبوع منذ

، هب   من كل أسؤل   كنت   – هاملت نعت – نفسً ٌا العل ة هً تلك أٌن؟ إلى ولكن الهرب،  ودب 

 :واحداا  الجواب وٌؤتً

 المخٌم؟ خارج العراقٌون ٌلتقً أٌن ـ

 .مروي كوچه فً ـ

 جواز؟ عندي ٌكن لم إذا السفر ٌمكننً كٌؾ ـ

 .مروي كوچه فً ـ

 المخٌم؟ من هربت   لو سكن على العثور ٌمكن هل ـ
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 .مروي كوچه فً ـ

 طهران؟ فً عمل على الحصول ٌمكن هل ـ

 .مروي كوچه فً ـ

 طهران؟ فً هنا عربٌة كتب توجد هل ـ

 .مروي كوچه فً ـ

ً   عزٌزاا  شخصاا  أهرب أن أردت   لو ـ  كٌؾ؟ إٌران، إلى العراق من عل

 .مروي كوچه فً هناك ـ

 مجرد وجدتها. عقلً على سطوتها شدة من جامح بخٌال( مروي كوچه) إلى فعبلا  فذهبت

 زقاق من أكثر لٌس( مروي كوچه) الربٌسً، خسرو ناصر شارع من ٌتفرع صؽٌر شارع

 بالمارة ٌكتظ زقاق مجرد. الشاي بٌع وعربات والمتحركة، الثابتة والمطاعم بالمحبلت مزدحم

 جانبٌه، وعلى الزقاق وسط واقفون وأشخاص. عنهم ٌبحث عمن ٌبحثون ٌتلفتون، وهم

 الحذر على المدمنٌن مثل ورأٌتهم تخٌلتهم، كما آخر مكان فً ٌنتظرهم ممن ٌنتظرون

 والفارسٌة العربٌة: الحٌاة قٌد على مازالت لؽات، بثبلث ٌتكلمون شباب معظمهم والترقب،

 وأبخرة والمعبلگ والتكه الكباب مناقل دخان بٌن بعض مع بعضها تختلط ولهجات والكردٌة،

 نمطه على صؽٌر زقاق( مروي كوچه) زقاق من ٌتفرع  . والشاي بالدهن والباقبلء( الكراعٌن)

 الرطوبة من ٌحمٌها الثلجٌة األرض على ؼافٌة قلٌلة كتب صؽٌرة، كتب بسطة عدا بالضبط

 ال األخر والنصؾ نصفها قرأت ألننً أسفاا  رأسً وهززت   العناوٌن تصفحت. أبٌض مشمع

 (: مروي كوچه) عن قصٌدة ٌلقً الكتب بسطة صاحب فسمعت ، القراءة ٌستحق

 ومرتابون مرٌبون عشاقها أمرأة مروي

 :إلى إلقابه فً وصل حتى

 . الثورة لنا كانت كما مروي لنا كانت ما/ المعظم باب لنا كان كما مروي لنا كانت ما

 الناس كثرة لوال آخر وال لها أول ال بدموع األنفجار وشك على وعٌونً بعبرتً ؼصصت   هنا

 . حواجبً تحت دمع ؼٌوم وتكثفت فتكدست بالوجوه، التطلع وكثرة

 مررت. مبعثرة اجزاء إلى مفكك وجسدي االحباط رؼوة وجهً على تطفو للمخٌم رجعت

 مع نساء فشاهدت   التلفزٌون، امام جلست   شاي، أستكان ألشرب الحانوت إلى بطرٌقً

 بعد بٌوتهم خرابب وسط السود الفوط ٌرتدٌن عربٌات نساء ،( دٌزفول) مدٌنة فً أطفالهن

 ٌتصاعد أشعث دخان بٌن البٌوت من تبقى ما على جالسات. أرض – أرض بصوارٌخ قصفها

 من تفوح األبخرة تزال ما متناثرة جثث بٌن جالسات مبلبس، وأسمال واألفرشة األخشاب من

 بهدوء ولكن العمارة نساء مثل صدورهن على ٌلطمن جالسات والشابطة، المتفحمة األجساد

 بهضام.. أمرٌكا هز أسمك بهضام: ٌرددن وهن قاتلة بسخرٌة ٌلطمن مدمر، وبطء وخفوت

  بهضام.. أمرٌكا هز أسمك
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 قاعتً إلى هرولت. الحرب جهنم أطفاء ارٌد وكؤننً مخبولة دموع ؼزارة عٌونً من أنبجست

 صعدت. العراق من الهاربٌن توافد لكثرة طابقٌن ذات بؤسرة المنفردة أسرتها أستبدلوا التً

 إلى أؼوص والعالم، وإٌران المخٌم عن وأنعزلت بالبطانٌة، وجهً ودفنت العلوي سرٌري

 على المؽبرة صورتً أمام تجلس الحناء، صبؽة من أألحمر شعرها تنثر أراها التً أمً طٌؾ

 :وأوالده علً وأألمام والنبً هللا تدعو ؼروب، كل فً الحابط

 ٌا... لٌعقوب ٌوسؾ أرجعت مثلما... أمه لحضن موسى أرجعت مثلما( خضر) لً أرجع إلهً ـ

 عند بجاهك.. علً ٌا ٌندب الحوت ببطن ٌونس علً، ٌا... محمد ٌا بعٌنك عٌنً الزهراء أبو

 .خضر أرجع ربك

 زواج من وخبلصها لقابً معجزة أنتظارها طول من الذابل( سبل مه) طٌؾ إلى وأؼوص

 : ساطع بٌقٌن تردد دابماا  ممٌت،

 ومبلمحك بقبعتك القمر وسط فً أنت.. األصل طبق صورة.. عنً ؼبت لو القمر فً أراك ـ

 .نابض حً قمر داخل ناطقة حٌة صورة.. الباكٌة ونصؾ الضاحكة نصؾ

 أخر على ودست تماماا  حٌاتك خربت أنا ؟(مكروده) ٌا تنتظرٌن ومن.. سبلمه ٌا اآلن أنت أٌن

 بسالة لوال... الموت قٌمة نفسها هً وكؤنها الحٌاة بقٌمة أستهترت. الحب ورد من تبقى ما

 منطقة وفً دلٌل وببل الطرٌق أعرؾ ال وأنا.... إلٌران الهرب على أقدمت لما البقاء ؼرٌزة

 ولٌت أٌنما الجلٌد ٌؽطٌها مجهولة قارة وسط بً وإذا حٌاتً فً الجلٌد أرَ  لم.. بالكامل أجهلها

 ٌتدخل وال أحد علٌه ٌنافسنً ال ومصٌراا  جدٌداا  خلقاا  خطواتً فً أبتكر هللا مثل وحٌد..  وجهً

. آبدي حٌاتً وخسوؾ أعور أعور قمر أننً: ستعرفٌن كٌؾ سبلمه ٌا ولكن ، سواي أحد فٌه

 وناصر ومحمود ومٌري كشكول كرٌم إلى سطحكم فوق من تنظرٌن أراك... سبلمه ٌا أنت ها

 والنساء والرجال والصبٌان األطفال من ؼفٌرة جماهٌر وسط التنك على ٌدقون وهم وعبودي

..  حوته...  حوته ٌا:  ٌصرخون وهم – األعور قمرك سماء – للسماء رإوسهم رافعٌن ،

 . بٌه شلج...  خضر هذا..  ذبٌه

 صبلة ٌصلً من وهناك والنواح، الصٌاح هذا ٌجدي فبل وتبتلعه القمر تعض الحوت لكن

 معك الَشعر ناثرات عذراوات فتٌات وهناك الجٌران، نساء وبقٌة أمً مثل والكسوؾ الخسوؾ

 وٌتقٌؤنً، ٌلفظنً أن للحوت ٌتضرعن للقمر، نبضة آخر مع دموعهم تتراشق ، السطوح فوق

: ٌصرخن( الصبور) سمك عظام مثل الواخزة بالعظام مؤلى وحٌاتً أشبعه وال أنفعه ال فؤنا

 .أعور قمر هذا حوت ٌا تمهلْ  حنْ 

 .العوران نصٌب هذا/  خربان طلع القدر/  قدر نشتري خل/  لعور إٌكل أعور: أقول وأنا

 .أعور دمعً حتى أعور، عصري أعور، المنفى أعور، بلدي أعور، قمري

 نحٌبً أهتزاز وقل   المكتوم نشٌجً خمد. الطاؼٌة بسطال فً ٌختنق العراق تاركاا  ؼفوت

 ٌحوص به شعرت   وقد تحتً، األول السرٌر طابق فً النابم زمٌلً ازعاج إتحاشى الصامت،

 . رطبة ووسادتً بالدموع اإلذنٌن مبتل ؼفوت  . وٌتؤفؾ
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 وتنزل تصعد   سرٌعة خطوات عالٌة، لؽط وأصوات ركض ضجة على اللٌل جوؾ فً صحوت

 . وحارق اللهجة متورم منفعل وصٌاح السلم

 ؼرفة أمام البلجبٌن من متفرقة جماعات رأٌت للسلم، النازلٌن مع واندفعت   سرٌري من نزلت

 قفل لمحت.  البناٌتٌن بٌن الخارجٌة الساحة وفً الرواق وفً( رستاخٌس) العسكري المحقق

 أسمع. العسكرٌٌن البلجبٌن ملفات سرقة عن ٌتكلمون والجمٌع مكسوراا  المحقق ؼرفة باب

ٌ سل مها العوابل مبات مصٌر تضم   التً ملفاتنا حامبلا  السارق فرار عن كبلماا   أٌدي إلى ل

 . ضخم مبلػ مقابل العراقٌة المخابرات

 بعد التنفع حٌث وعوابلنا أهلنا على والخوؾ القلق شدة من الصباح حتى منا واحد أي ٌنم لم

 . المستعارة أالسماء كل أالن

 ٌكون من ٌعرفوا لكً االسرة على نجلس   قاعته فً كبلا  الموجودٌن احصاء عملٌة جرت

 هذا. كامل والعدد حاضرون الجمٌع: والتخمٌن التصور فوق المفاجؤة فجاءت. الهارب السارق

 االولى استنتاجاتنا حسب المخٌم داخل هنا التزال والملفات ٌهرب، لم السارق أن ٌعنً

 .المخٌم ادارة مع البسٌطة

 من شبراا، شبراا  نبشناه أالن، ولحد تؤسٌسه منذ كرج مخٌم ٌشهدها تفتٌش حملة اكبر اندلعت

 االسطح فوق والمراحٌض، المؽاسل وؼرؾ الباحات الى والسلة والطابرة القدم كرة ساحة

 سرٌراا  القاعات الحرس نبش. وخلفه الشابكة االسبلك سٌاج عند المزابل، وحاوٌات والزواٌا

 مع الحرس وؼرؾ االدارة ؼرؾ حتى سرٌر، كل جنب الصؽٌرة المبلبس وخزانات سرٌراا 

 .واحدة تحقٌق ورقة أثر أو ملؾ أي على نعثر فلم. المراقبة برجً

 ِمن إال المخٌم وإدارة البلجبٌن بٌن الكره فتفاقم البناٌتٌن من الخروج ومنع االجازات منعت

 .الكره طنٌن شؽلهم مما أكثر الملفات محنة شؽلتهم الذٌن الطرفٌن، كبل من المتعاونٌن بعض

 لعب الى فانصرفوا والسلة والطابرة القدم كرة بلعب القلق شحنات تفرٌػ البلجبون ٌستطع لم

. تافه سبب ألي أو بالبصاق ٌتفاقم ودي نقاش بعد والعراك والمطالعة والشطرنج الطاولة كرة

 الى نزلت لذلك القدٌم، البناء فً المدنٌٌن مع ألنه كشكول كرٌم صدٌق( عماد) مع التقِ  لم كما

 سرٌري طابق الى راجعاا  فصعدت أشده على االزدحام وجدت ،(التنس) كرة طاوالت حٌث القبو

 عملٌات فً المتوفرة الكتب معظم قرأت وقد ٌنهشنً الذي القلق بهذا أفعل ماذا حابراا  ، العلوي

 وهً أمً تذكرت. الوحٌد المتبقً المبلذ هو النوم النوم، ؼٌر ٌبق لم.  البلجبٌن بٌن التبادل

 علٌل عدوك لول دلل ٌابنً الولد ٌا.. لول دلل.. لول دلل: الصؽار أخوتً أحد( كاروك) تهز

 آخ. ٌمه آخ...  الجول وساكن زنٌم عدوك لول دلل قد ٌاخضر/ لول دلل/  الجول وساكن

 أٌن.. واالستخبارات واالمن الحزبٌون الرفاق.. الخراء شمامو بكم سٌفعل ماذا..بوٌه

 هذا ٌجرإ كٌؾ رإوسكم؟ فوق ٌرفرؾ أسود مصٌر وأي البلجبٌن، عوابل بقٌة مع سٌدفنونكم

 الملفات وحمل الؽرفة ودخل القفل كسر فقط واحد هو هل ؟ الملفات وٌسرق الكلب ابن الكلب

 من والقبو السلم ٌخلو ان ٌستحٌل بٌنما وقتاا  استؽرق وكم صوتاا  ٌصدر أن دون ، وخبؤها

 وهإالء الهواءالطلق فً للبكاء وذاك للتبول ٌخرج هذا: والنهار اللٌل طوال ونازل صاعد

  الطاولة؟ كرة ٌلعبون
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 االهتزاز أستمر السرقة، بمبلبسات ؼابص وأنا وقلقً تفكٌري خٌوط قاطعاا  ٌهتز سرٌري بدأ

 رأٌته. األسفل طابقه سرٌر فً النابم زمٌلً الى تحتً أنظر فانحنٌت تدرٌجٌاا، وٌتصاعد ٌشتد

 طنبورة.. وٌن عرب ولك.. اللعنة.. اخ: الوسط من ٌهتز لكنه وجهه حتى بالبطانٌة متدثراا 

 ..وٌن

 

 طبلسم اكثر هو المحٌر، بلؽزه االنسان هو ؼرٌب – جلق ٌضرب – السرٌة العادة ٌمارس إنه

 وهذا ستدمر، وعوابلنا الملفات بسرقة ٌحترق كرج مخٌم: للفك قابل وؼٌر انؽبلقاا  الوجود

 زنازٌن فً االعتقال أٌام مثل صوتً كاتماا  ضحكت  . اللهب ألسنة بٌن( جلق) ٌضرب ٌستمنً،

 الخٌال صنع من ولٌست حقٌقٌة( طنبورة) قصة ان وأٌقنت ضحكت ،(أومٌد) صدٌقً مع األمن

 وكؤنً اهتزازي مهزلة وتنتهً ٌقذؾ ان هذا الجدٌد( الطنبور) زمٌلً إنتظرت. الشعبً

 زماننا ان الى القذؾ بظاهرة التفكٌر فساقنً. السرٌة العادة ممارسة فً عنً ؼصباا  اشاركه

 والقٌا البصاق ٌقذؾ فم كم االن؟ ٌقذؾ منتعضاا  تناسلٌاا  عضواا  كم: ٌقذؾ برمته وعصرنا

 السخام تقذؾ بخارٌة ودراجة سٌارة وكم الدخان تقذؾ مدخنة كم واللعنات؟ والشتابم

 ومدفعاا  دبابة كم الرصاص؟ تقذؾ وبندقٌة مسدساا  كم البراز؟ ٌقذؾ طٌزاا  كم السامة؟ والؽازات

  علٌها؟ ٌدل أسمها اللهب فقاذفات تقذؾ، صوارٌخ ومنصات وطابرة

 البشرٌة مصٌر لؤلقذؾ، البقاء هو الطبٌعً االنتخاب وقانون القذؾ، حضارة فً نعٌش إننا

 . والمقذوؾ القاذؾ لعبة فً مرهون

 فً العظٌم عقله عصارة تكدست بعدما( الجبلق) طنبور قوى وخارت االهتزاز سكن اخٌراا 

 الوجود وعصارة وأقمارها، ونجومها وكواكبها بافبلكها الكون مجرات أكداس مع الخصٌتٌن

 والحرب وضحاٌاها، بكوارثها والنفوذ الهٌمنة حول الكبرى الصراعات وعصارة والعدم

 تزاحمت كلها. الملفات وسرقة والمخٌم المنفى وعصارة الشبقٌة، النزقٌة اإلٌرانٌة العراقٌة

 أي ٌكتسح حٌث النشوة، ذروة فً وهو المنتصب عضوه فتحة حول تتحاشك جنب الى جنباا 

 المهمة لهذه والخٌال التركٌز تستعبد وهً القذؾ، ارادة إال اآلن إرادة فبل طرٌقه، تعترض قوة

 ال ما الى اخر طنبوراا  ٌقذؾ وهذا طنبوراا  ٌقذؾ طنبور هو والمقذوؾ القاذؾ وكؤن الخطٌرة،

 . الضوبٌة السنٌن آلالؾ تمتد قذفٌة متوالٌة فً نهاٌة،

 ، البطانٌة من تخرج وهً الكبٌر االصبع مبتورة قدمٌ  القذؾ وشطط هذه حالتً من اخرجتنً

 :قال حٌن( عماد) جملة تذكرت وٌقلزون ٌعرجون وهم المساكٌن بالبلجبٌن ذكرتنً

 وأنا لمؽامرتً ورمزاا  وعبلمة ذكرى لتبقى قدمً أو كفً اصابع بعض تبتر ان أتمنى كنت ـ

 .اٌران الى الحدود أعبر

 

* * * 
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 لً تبٌن ولكن الجباا، عشر أربعة عددهم جدد، وافدٌن وجبة االرض على حطت الصباح فً

 مخٌم فً هنا االضراب على التحرٌض بتهمة( إٌڤٌن) سجن فً معتقلٌن كانوا أنهم بعد فٌما

 . الٌوم سراحهم وأطلق ، كرج

 عماد صادفنً متوقفة، االجازات بقٌت إنما الساحات الى البناٌتٌن من بالخروج لنا سمحوا

ؾ الذي  :  قاببل( اٌڤٌن) سجن فً االعتقال محنة اختصر الذي المعتقلٌن، هإالء احد على تعر 

 قلع ال الهٌتر، على وال كوال ببسً بطل على جلوس ال ، سقفٌة مروحة فً تعلٌق وال فلقه ال ـ

 سلك ودس الخصٌة الجرح الرأس، قحؾ على والباردة الحارة الماء قطرات وال أظافر

 سجن فً هنا. واالستخبارات والمخابرات األمن زنازٌن فً ٌحصل كما ، الجرح فً كهربابً

 عندما: لك ٌقولون إنما جسدي، تعذٌب ببل وسنٌن سنٌن الزنزانة باب علٌك ٌقفلون( إٌڤٌن)

 .الزنزانة باب علٌنا أطرق االعتراؾ ترٌد

 كامل فً وجدناه ، ٌسمٌها كما العملٌات ؼرفة فً( بطرس) جنرال لزٌارة الؽداء بعد ذهبنا

 الحدٌدٌة خزانته أمامه ٌضع سرٌره فوق جالساا  االسكندنافٌة، وقبعته العسكرٌة قٌافته

 .سرٌره فوق وجلسنا علٌه سلمنا(. دبلوماسٌه جنطه) سوداء حقٌبة فوقها كمنضدة الصؽٌرة

 وضع – له أعطاها من ندري ال – طبٌة فحص سماعة منها أخرج الدبلوماسٌة، الجنطه فتح

ب أذنٌه فً السماعة  : مشهورة شخصٌات ٌخاطب وانطلق فمه من الصوت القطة وقر 

.  واالسود االبٌض الخٌط... جلوالء من تحرك قاسم، الكرٌم عبد من؟.. تسمعنً كٌؾ ألو ألو ـ

 حتى نثً نثً... مونتگمري الصحراء ثعلب الى بطرس الجنرال من تسمعنً؟ هل ألو، ألو

 .بعثً صار ربچ

 بالسٌؾ ٌمت لم من.. ٌحٌى طاهر.. من.. ها.. بطرس الجنرال انا بعٌد، صوتك من؟ ألو ألو ـ

 ....ألو.... بقندره مات

 باألحٌاء وٌتصل الفضاء عبر ٌنتقل كاملة، ساعة زهاء ٌنادي بطرس الجنرال ظل وهكذا

 خزانة فً الدبلوماسٌة الجنطه ودحس عملٌاته ؼرفة أقفل حتى معروفة، لشخصٌات واألموات

 .المراحٌض إلى ونهض الحدٌد

 القاعة إلى المعتقل صدٌقه مع عماد انسحب تتوعد، سوداء السماء وبدت الساحة إلى خرجنا

 الناصع بالثلج مؽطاة وهً والعفص، والحور الصفصاؾ أشجار إلى أتطلع وحدي فبقٌت ،

 أؼصان فوق رحالها حطت تنعق، ال ؼربان أسراب هً هً سود، بثمار ومرقشة البٌاض،

 .بالثلج المكللة األشجار

 الوثوب تحاول ٌابسة، أشجار أوراق حولً من تتطاٌر حٌث المبعثرة خطواتً تطارد الرٌاح

  ً  فبلذ تمطر بدأتْ . الكبٌرة الساحة حافات نحو تكنسها التً الرٌح هبات بفعل تفشل لكنها عل

. الطبٌعة مع ملتحماا  أذوب حتى تمطر حٌن كعادتً أمشً وحدي. القاعات إلى هاربٌن الجمٌع

بَ   مبلٌٌن مع آدمٌة قطرة إلى أتماهى وأنا الثقٌلة مبلبسً تنقعتْ  بعدما جلدي الى الماء تسر 

 . الطبٌعة جسد فً القطرات
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 ( :قندٌل) جبل فوق نشوتً مثل وتناؼم أنسجام بنشوة أموع  

 ، المسروقة وملفاتنا كرج مخٌم ببل الوجودٌة، وذاتً – قد خضر – أنا ببل أتبلشى اآلن

 ال حٌث السرمدٌة بلحظتً ،هابم وممتع شفٌؾ ؼموض فً أسبح ، وطن وال منفى ببل أتبلشى

 خارج أسافر والحدود، الجواز محنة خارج أسافر ؼربة، وال بطش وال حروب وال أمراض

 الشهرة من والؽنى، الفقر من والكره، الحب عاطفة من أنعتقْ  المستقبل، وأحابٌل السفر

 ...وأتبلشى أذوب أذوب ، والتضحٌة األنانٌة من والنكرة،

 من تحمٌه كارتون قطعة رأسه على ٌضع( عماد) كان ، ألتفت   أمسكتنً، بشرٌة ٌداا  لكن

 : قاببلا  وهزنً سحبنً. المطر

  بطرس؟ جنرال مثل أتصٌر إترٌد..  مخبل أنت ـ

 ومبلبس منشفة وأعطانً المنقوعة الثقٌلة مبلبسً خلعت   ، القدٌم البناء فً قاعته إلى جرنً

ب. الواقع رابحة منها تفوح جافة،  :ٌقول وهو إلً نفطٌة مدفؤة قر 

 .البرد من تموت ال أدفى.. ٌمعود ـ

 ..أقول وأنا

 هو واكتشاؾ، معرفة ببل الماء سر   ٌنقعك حٌث الطبٌعة، حفلة المطر،.. المطر هذا.. ٌمعود ـ

 حٌاتك فً سمعت هل. والتطرؾ والعفن الجنون من ٌؽسلنا المطر. واالكتناز والعبلج العافٌة

  وردة؟ قتلته شخص عن

 :  وقال أٌاها ناوشنً قرٌباا، رسمها من( عماد) انتهى التً الجدٌدة اللوحات بعض لمحت

 أو تقرأ أو تكتب أو ترسم لم إذا تنك، من فالوقت راكد هنا الزمن أن( قد خضر) ٌا تعرؾ كما ـ

ر الذي الحنٌن مرض بك ٌفتك أو حتماا  الجنون ٌلفك فسوؾ إنسانً فعل أي تمارس  ٌ َزوِّ

اا  وٌجعلك – الفردوس جنات عمر والشٌخ الفضل منطقة خٌسة إتشوؾ ٌخلٌك – الذاكرة  هش 

 ٌفعل كما جدٌد من الحقابق كتابة ٌعٌد الحنٌن مرض. ضربة أو سقطة أي من للكسر قاببلا 

 وٌضٌؾ له ٌحلو ما الذاكرة من ٌحذؾ الحنٌن مرض التارٌخ، كتابة إعادة فً البعثٌٌن بعض

 مفترق بٌن بالحنٌن المرٌض وٌبقى. الحاضر وٌزور الماضً صٌاؼة ٌعٌد دابماا  ٌشاء، ما

 متاهة أنها –آخرى طرق مفترق فٌه طرٌق وكل طرق، مفترق فٌه طرٌق وكل طرق،

 البراءة وعلى أبوٌه على ٌبكً تابه، كطفل مبعثراا  موزعاا  نفسه ٌجد وهكذا – الهومسك

 . الضابعة وطفولته

 أي ممارسة فً األنهماك أو المرض أو الجنون أما: ثبلثة من واحداا  نختار أن علٌنا لذلك

 .هواٌة

 :وقلت مرحة بمرارة إبتسمت  

 ال( ... عماد. )والفن والحنٌن الجنون أمارس فؤنا عندي، موجودة الثبلثة الخٌارات هذه كل ـ

 أخً، ٌا... كامل عاقل ٌوجد ال مثلما كامل مجنون ٌوجد فبل األرض، فً هنا للمطلق وجود
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 وتناقضاته ، وتناؼمه بكماله متناهً البل الكون هذا بداخله ٌحمل عجٌب، لؽز اإلنسان

 والجنون الكوارث فتحصل الكون هذا أدوات استعمال ٌسًء دابماا  اإلنسان لكن. وأضداده

 ومرض األدٌان بٌن عبلقة توجد هل البٌبة؟ وتلوث األخبلق بٌن عبلقة توجد هل. والمرض

 الفراشات اختفاء بٌن عبلقة توجد هل والحرب؟ األنانٌة بٌن عبلقة توجد هل السرطان؟

 بٌن العبلقة عن األسبلة هذه من وأعمق وأخطر أخطر أسبلة هناك. هل هل هل والتكنولوجٌا؟

. البورصة سوق وبٌن والثقافة الفن نكسة بٌن العبلقة عن القمر، الى والصعود الحب تدهور

 . الخطرة األسبلة بطرح أباشر حٌن ٌتخشب ال لسان إلى أحتاج

 : عماد قال

 ؼٌرنا؟ ٌفعل كما أعداء نصبح فهل طرحته مما كثٌر فً معك اختلؾ ربما ـ

 : أجبت  

 ولكن نفسً وتداركت قلٌبلا  تؤتؤت   – معً ٌتفق من ال معً ٌختلؾ عمن أبحث أنا مستحٌل ـ

 فً وٌشبهنً معً ٌتفق الذي ٌنفعنً فماذا – النظر وٌؽضون ٌعرفون اآلخرٌن أن ٌبدو

 مازحته – واستمراره وجوده وعلة الكون جوهر هو السلمً االختبلؾ. والرأي التفكٌر

 .  والموجب السالب بٌن أال ٌتوهج ال والمصباح. موجود أنا إذن معك اختلؾ أنا – ضاحكاا 

 : قاببلا  تنهد ثم( عماد) تحسر

 من بكثٌر أقدم عصر إلى الحنٌن مرض بك ٌفتك حضارٌة، ؼربة تعٌش أنت( قد خضر) ـ

 أبداا، الوراء الى رجعة ال. العالم ٌعٌشها التً واالتصاالت والفضاء التكنلوجٌا حضارة عصر

 إلى لتعود الدٌمقراطٌة عن تتخلى فهل. الٌوم إلٌه وصلت لما باهضاا  ثمناا  دفعت اإلنسانٌة

 تخلصت بعدما – العقل – تطورها سر   عن الحضارة تتخلى كٌؾ والكنٌسة؟ الدٌن استبداد

 طرٌقه فً لكنه بعضها، أنت ذكرت وقد أخطاءه للعقل أن صحٌح. التخلؾ براثن من نهابٌاا 

 الطاقة تولٌد فً استخدامها ٌمكن الذرة ، حدٌن ذو الكون هذا فً شًء كل أن ثم ألزالتها،

 استعمالها ٌمكن الماضً، فً بالضبط السكٌن مثل فتاك كسبلح استخدامها وٌمكن الكهربابٌة

 لذا. اإلنسان وعً فً بل الحضارة فً لٌست العلة. للقتل استعمالها وٌمكن الطعام اعداد فً

 أن ال الجدٌدة، الحٌاة فً األخطاء نسبة وتقلٌل لؤلرتقاء الحضارة مع ٌتكٌؾ أن اإلنسان على

 القوي العصر هذا فً للضعٌؾ رحمة وال ضعؾ تخلؾ وكل تخلؾ، توقؾ فكل ٌتوقؾ،

 .القفزات والسرٌع العضبلت المفتول

 :منفعبلا  أجبته

 هً الحضارة تحتاجه ما وكل الضمٌر، هو العقل ٌحتاجه ما كل أخً، شدٌد، باختصار ـ

 ...  العصر لهذا ٌمكن فهل الحب، هو العلم ٌعوز ما وكل األخبلق،

 :البلجبٌن أحد قاطعنا

 .الملفات مكان على الحرس ودل اعترؾ...  موجود السارق ـ
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* * * 

 ٌثٌر ال كان الذي التنظٌؾ، عمال أحد السارق أن وتبٌن تتضح، عبلنٌة الجرٌمة خٌوط بانت

م التً الصؽٌرة الدفع عربة مع مكان كل فً بتجواله وشبهة رٌبة أي  لٌبلا  فٌها أألوساخ ٌكو 

 مع ٌعمل الذي المترجم ٌقول األرضً، الطابق فً العسكرٌٌن البلجبٌن أحد السارق. ونهاراا 

 (:رٌستاخٌس) العسكري المحقق

 أبداا، االعتراؾ نٌتً فً لٌس: قاببلا ( رٌستاخٌس) أمام عٌناه وأحمرت ٌبكً السارق راح ـ

 وأخذ السارق وتهستر. كرج ومخٌم إٌران من والخبلص السفر قضٌة وملختنً عقلً ركبت  

 سنٌن ثبلث أألسود، أألسود والمستقبل واألفبلس الذل قتلنً: ٌنشج وهو بٌدٌه رأسه ٌضرب

 ال القذرة والحرب ذاك أو هذا من السجابر أستجدي حً، وال مٌت أنا ال أتفسخ هنا، أتعفن وأنا

 القطن، من بخٌط ٌشنقوننا المخٌم فً وهنا بالسفر، لنا تسمح ال وإٌران تنتهً ال الخره تنتهً

 من أخاؾ وأخاؾ المتسول مثل الطعام ماعون استلم مرعب، ببطء لحظة بعد لحظة نفطس

 .الذل الذل قتلنً... أطول مدة المخٌم فً لوبقٌت الجنون

 اعتقد – مروي كوچه فً( داود) أسمه شخص على تعرفت حتى: عال   بصوت ٌنتحب وراح

 سفر بجواز وأؼرانً عقلً فً الملفات سرقة فكرة دس داود اللعٌن هذا – الجباا  هنا كان أنه

 ارتكبت   الناقصة، سوٌت وفعبلا  النقود، من كبٌر مبلػ مع الشرقٌة إلمانٌا إلى( فٌزا)و عراقً

 أن بالً فً ٌخطر ولم الشكل بهذا كرج مخٌم تزلزل الملفات سرقة أن أتوقع لم شنٌعة، جرٌمة

 مصٌر على والنهار اللٌل فً ٌونون ٌبكون، البلجبٌن، صدور فً هذا والؽم   القلق حرٌق ٌشب

 السفر وجواز داود ولعنت والفواجع المصابب هذه فً السبب وأكون جرمً احتمل فلم أهلهم،

 . الندم من أتمزق اآلن أنا وها والنقود،

 بوابة فتحوا كلما ، الحرس ٌتبعهم( شهٌدي) المدنً المحقق ومعه( رٌستاخٌس) المحقق صعد

 الورق، من شبلل مثل األرض على الملفات تتدفق( الدكت) التبرٌد هواء مجاري بوابات من

 باب إلى البلجبٌن من طوٌل ذٌل ٌتبعهم أتجهوا ثم. كبٌرة سود أكٌاس فً الحرس ٌجمعها

 .الرمل أكٌاس تحت من الملفات بقٌة وأخرجوا الحرٌق مطافا مخزن

 أهلهم سبلمة على مطمبنٌن البلجبون ونام جدٌد من باإلجازات العمل التالً الٌوم فً عاد

 .منهم القلٌل سوى إٌران إلى الحدود عبورهم منذ عنهم شٌباا  ٌعرفون ال أنهم رؼم وعوابلهم

 ٌجلس الجا كل العالم، فً مطبخ أضخم عن عبارة هو دابماا، أراه وكما أتخٌله كما كرج مخٌم

 ، هادبة نار على وتنضج أجسادنا تفور طوٌلة، لسنٌن االنتظار جمر تحت – سرٌر – قدر فً

 الطهاة البطًء، النزٌؾ دم بحمرة والمشوب األبٌض البشري البخار رإوسنا من ٌتصاعد

 هذا: ٌتذوقون قزان، إلى قزان ومن قدر إلى قدر من ٌتنقلون دإوب، حركة فً والطباخون

 . الصبر من بصل رأس إلى ٌحتاج وهناك األحبلم بهارات من قلٌبلا  هنا ماسخ، وذاك مالح
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.  الواقع هواء مساسها حال تتفجر التً بالفقاعات السطح مؽمورة – األسرة – القدور جمٌع

 التقٌإ لحد ذواتنا بهرٌس متخمون نحن لذلك نفسه، ٌؤكل الطعام هذا أن: البلذعة المفارقة لكن

 .القًء لحس على ومرؼمون أنفسنا، من

 وكذلك.  الخارج فً شًء كل فوق بٌاضه فارشاا  اللٌل طوال الوفر أنهمر إذ ثلج، على أصبحنا

 متجهمٌن، عبوسٌن رأٌناهم جدٌد حرس وطاقم المخٌم، إلدارة جدد موظفٌن طاقم على أصبحنا

ً   أشدهم وكان  نفسه أحاط ما سرعان الذي( ساالري) الجدٌد المخٌم مدٌر هو وقتامة عبوساا

 وكتابة الوشاٌة فتؽلؽلت( الحبربشٌة) من ومكراا  صلفاا  البلجبٌن أكثر بٌن من انتقاهم بجبلوزة

 توسٌعه إلى( ساالري) عمد لذلك بالمعتقلٌن، وفاض قلٌلة اٌام خبلل السجن وأمتؤل التقارٌر

 برجٌن وأضاؾ الشابكة، األسبلك من آخر بسٌاج المخٌم وأحاط. كله القدٌم البناء قبو لٌشمل

 صؽٌراا  عراقاا  المخٌم صار. سجن داخل سجناا  المخٌم صار. والمراقبة للحراسة آخرٌن

دٌماا ( ساالري)و  . صؽٌراا  ص 

 

 

 والمنشورات الطنطل

بلمه) أم دخلت بلمه) والنحش المناداة كثر من صوتها بح   بعدما إبنتها ؼرفة( س   ولچ.. س 

بلمه ت استبطؤتها ولما ،(س   الوراء الى وارتدت الباب فتحت. ساخطة مندفعة الؽرفة إلى هم 

 ٌنزل بحبل مشنوقة تتدلى عروساا : رأت مكتومة، بنشؽة صرخت صدرها، ولطمت مصعوقة

 . السقفٌة المروحة من

 وحملوا للزفاؾ موعداا  األضحى عٌد أٌام أول الخمٌس هذا حددوا قد العرٌس أهل عمها بٌت

 إكسسوار وبقٌة مكٌاج علبة مع أبٌض بلون جمٌعها وحذاء، والبرقع الزفة بدلة معهم

 . العروس

 محشوة معلقة زفاؾ بدلة فوجدوا المخنوقة، الصرخة سماعهم حال الٌها البٌت فً من هرع

بلمه) بثٌاب  ببل وصدر، وكتفٌن مشنوقة ورقبة األبٌض بالبرقع مؽطى رأس هٌبة على( س 

 . وساقٌن وارداؾ بطن

 : مفجوعة فخذٌها على ولطمت بؤظافرها وجهها األم خرطت

تها ـ   الفضٌحة؟ من وجهً أضم وٌن.. العاٌقة سو 

بلمه) أبو صاح ة متحشرجاا  ناهراا ( س   : شرفه فً مطعون بؽص 

بلمه... ٌسمع وال ٌعرؾ أحد أرٌد ما.. زاٌدة كلمة وال..  إشش ـ  عدهه طلع.. بالمستشفى س 

 . خبٌث مرض

بلمه) هروب فضٌحة طمطموا هكذا  إلى بطرٌقها( العزٌزٌة) مدٌنة اآلن تجاوزت التً ،(س 

 مصفرة، سوداء عباءة تحت فبلحة ثٌاب أسمال ترتدي النافذة، قرب تجلس ،(العمارة) مدٌنة



 

 

88 

 بعٌنٌها أحد إنتباه التسترعً بكرسٌها منزوٌة اللون، حابلة بفوطة عٌنٌها عدا وجهها وتضم  

 تؽص   كبٌرة نقل سٌارة فً والبكاء الخوؾ مرحلة تخطت وقد المنطفبتٌن الذابلتٌن الحمراوٌن

 المعلمة صدٌقتها أوصلتها بعدما النهضة، كراج من بها انطلقت. وعجابز وشٌوخ بجنود

بلمه مع خططت( جنة) قد، خضر عم بنت( جنة)  وهٌؤت بتفاصٌلها، العوٌصة المؽامرة هذه س 

بلمه. العمارة مدٌنة إلى الدار باب من خارطته ورسمت الهروب عدة لها  زجاج عبر تحدق وس 

 : تفكر األرض، وامتداد شساعة إلى النافذة

 مرهون ومصٌري وشرفً سمعتً. مثلً( مگرودة) ٌسع ال البصر مد   على الخبلء هذا كل ـ

 كان حٌن أمً مع األولى المرة: مرتٌن زرته الذي ،(لٌلوه) العمة كوخ مكان. فقط واحد بمكان

 من نجاحً بعد الصٌفٌة العطلة فً وعمومتً أهلً مع الثانٌة والمرة سنٌن، عشر عمري

 عمتً كوخ. الدراسة ترك على وٌجبرونً الشإم وجه ٌخطبنً أن قبل متوسط، الثالث صؾ

ت عاندت ومتمردة، متنمرة شجاعة عمتً(. الكحبلء) مدٌنة خارج ومنعزل بعٌد( لٌلوه)  وأصر 

 : أمً تقول رقطاء، حٌة بعضة زوجها وفاة بعد وأرضها كوخها فً وحدها تبقى أن

 . بوجهها ماٌوگفون زلم عشر.. لٌلوه ـ

 منها تعبوا وعمومتً أبً سنة،( 25) طوال بنت وال ولد ال زوجها من تخلؾ لم المسكٌنة

 وحشٌة لٌلوه: ٌقولون الباشط، لسانها ومن عنادها من زهقوا. معهم العٌش على إلرؼامها

 . بوحدتها اال التستؤنس

 مرة وبالذرة مرة( الجت)بـ تزرعها بكوخها، تحٌط أرض مع وماعز خراؾ وبعض بقرة عندها

 امرأة فحولة سوى ٌتذكرون فبل الجمٌع، نسٌها وقد مقطوعة وأخبارها بعٌدة ظلت. أخرى

 خاصة السلٌط الحاد لسانها وٌتذكرون الضارٌة، الحٌوانات وال اللصوص تهاب ال متوحدة

 : أمً سؤلتها عندما

  الطنطل؟ من تخافٌن هم.. لٌلوه ـ

 : ساخرة أجابتها

 . طنطل أنا خٌه ـ

ت بلمه) هروب حادثة( محمود) اعتقال حادثة ؼط  : كشكول دكان منطقة فً عنها شاع التً( س 

 سوى زٌارتها أحد الٌستطٌع الصدرٌة، لؤلمراض( التوٌثة) مستشفى فً ترقد مسلولة انها

 . أمها

بلمه) فٌه هربت الذي الٌوم بذات( محمود) اعتقلوا  الجامعة فً طالبة اعتقاله سبب وكان ،(س 

 . المستنصرٌة

 الطلبة مجًء قبل المستنصرٌة الجامعة فً اآلداب كلٌة إلى مبكراا  البٌت من محمود خرج

 الحرب ضد الطلبة تحرض ٌده، بخط كتبها منشورات رزمة حقٌبته فً ٌحمل واألساتذة،

 االعبلنات ولوحة األساتذة وؼرؾ الدراسٌة الصفوؾ مقاعد فوق وزعها. والبعث وبهضام

 اآلداب كلٌة فً لٌس الجو   فتكهرب. منضدته فوق منشوراا  ووضع العمٌد ؼرفة وصل حتى
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 الطلبة جمٌع وخضع والدخول الخروج ومنع األبواب أ ؼلقت. كلها الجامعة فً بل وحدها

 وٌورط ٌتورط أن دون مهمته أنجز الذي( محمود) بٌنما للتفتٌش، الجامعة داخل واألساتذة

 وهو ٌراقب بقً بل الجامعة، من وٌخرج المنشورات أمر افتضاح قبل الفرصة ٌستؽل لم أحداا 

 االوضاع ستكون وكٌؾ منشوراته عن سٌتمخض وما ٌداه فعلت ما ٌرى األروقة، فً ٌتمشى

ة مبهوراا  ٌمشً اكتشافها، بعد  أنا: وطالبة طالب لكل ٌبوح لو ٌود   وكؤنه والترقب الخوؾ بلذ 

 الورقٌة األلؽام حقل زرع من انا.. السفلة قلوب فً الرعب زرعت الذي أنا.. هذا فعل من

 بها ٌعلم ال التً البطولة عرق لٌمسح مندٌله ٌخرج وهو جٌبه من سقطت ورقة لكن …هذا

 من الورقة تناوشت علٌها، تجلس كانت إسمنتٌة دكة فوق من الطالبات إحدى نهضت. أحد

 (: محمود) على وصاحت األرض

 . منك وكعت ورقة هاي ـ

 وراءه تلهث والطالبة الرٌبة، أثارت سرٌعة بمشٌة خطاه وحث   إلتفاتة نصؾ محمود التفت

 . لؤلمام ممدودة بالورقة تمسك وٌدها تلهث جٌبه، من سقطت التً ورقته ٌسترد ان وتنادي

 ركض بالورقة، المتعلقة الفتاة صٌحات ٌسمع وهو الوراء الى ٌلتفت ولم محمود ارتبك

 ومن ٌد، إلى ٌد من وتقاذفوه. أمسكوه حتى والممرات األروقة فً الطلبة ازدحام بٌن مذعوراا 

. الخراء شمامً سٌماء تحمل تتجادح، عٌون مع ترتجؾ بشوارب كلها وجوه وجه، إلى وجه

 حتى أشهر ستة طوال التعذٌب ؼرفة إلى التحقٌق ؼرفة من ٌخرج معتقل فً محمود ترعبل

 إلى واإلحاالت والنفسٌة العقلٌة حالته عن الطبٌة التقارٌر بشفاعة المإبد بالسجن علٌه حكموا

 االحكام قسم/ؼرٌب أبً سجن فً أخٌراا  فاستقر. والشماعٌة النفسٌة األمراض مستشفٌات

 . الخاصة

 كانت وراءه، راكضةا  الطالبة حملتها والتً جٌبه من سقطت التً الورقة ان محمود اكتشؾ

 التً ألمه كعبلج الروماتٌزم طبٌب كتبها االنكلٌزٌة، باللؽة خربشات فٌها طبٌة وصفة ورقة

 تؤجل ثم الصٌدلٌة، من الدواء ٌشتري ان ونسً الطبٌب، هذا عٌادة إلى ٌومٌن قبل أخذها

 . ؼرٌب أبً سجن الى دخوله بعد االبد الى الدواء شراء

 

 ـ 6 ـ

 بعد موحشاا  كرج مخٌم صار حٌن البلجبٌن من أربعة مع أفؽانستان إلى الهروب قررت  

 جمر فوق طبخاا  نضجوا الذٌن البلجبٌن جمٌع فر   إذ الجماعً، الهروب ظاهرة استفحال

 توجه بعضهم: وجماعات فرادى أسرتهم قدور من هربوا. أنفسهم أكل من وشبعوا اإلنتظار،

 أمثال من تخلو قد ومنافً جدٌدة مؽامرة فً والباكستانٌة واألفؽانٌة التركٌة الحدود إلى

 (. ساالري)

. الٌابسة تقٌؤتهم بعدما البحار مٌاه مع حظهم لٌجربوا عباس بندر مٌناء إلى انحدر وبعضهم

 الحنٌن مرض على والتحاٌل والتهرٌب، التزوٌر حٌث( مروي كوچه) خباٌا فً ؼاص بعضهم
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 عرض وبعضهم. الفضل ومحلة الكفاح محلة من مستنسخة عراقٌة محلة داخل االنؽماس فً

 . أكثر ٌدفع لمن أنفسهم ٌبٌعون األحزاب، بورصة سوق فً نفسه

 أٌد   كؤرخص طهران دهالٌز فً ضابعون صناعٌة، وورش صؽٌرة معامل امتصتهم وآخرون

 الجوع حٌث الدم فقر بؤمراض عمل دون من ٌموتوا لببل خانق ملوث دخان ٌلفهم عاملة،

 نفسه وٌنقذ الدٌنٌة الحوزات فً لٌدرس( قم) مدٌنة إلى سافر وبعضهم. الؽربة ومرارة والذل

 المجانٌن وأنصاؾ المجانٌن فهم المخٌم فً بقوا الذٌن البلجبون أما. صقٌعً تشرد من

 مفترق بٌن مترددٌن حابرٌن وتسمروا الحنٌن مرض سحقهم والذٌن للجنون، والمرشحون

 أسمال فً الوطن رابحة ٌتشممون بقوا ؼٌرها، من خطراا  أقل وجهة أي ٌعرفون ال الطرق،

 . المخٌم إلى الجدد الوافدٌن

 قدر من تتصاعد أبخرة دخانها كؤن( شٌراز) سٌجارة أدخن جالس سرٌري فوق أنا واآلن

 نحوي، أشداقها تفتح التً المصابر بؤلوان أفكر حولً، تتفجر مربٌة ال فقاعات بٌن انتظاري

ٌ ر  إلى الهروب وبٌن( سمنان) منفى وبٌن بالبلجبٌن المملوء المزدحم السجن بٌن نفسً أخ

 …العراقٌة ونكهتها( مروي كوچه) محطة وبٌن عفرٌت، كؾ على تحوص التً أفؽانستان

 خجلة، تتؤلأل صلعتً وبانت شعري نصؾ اآلن حتى فقد الذي رأسً بجوار ٌقؾ بعماد واذا

 : فسؤلته العبرة تخنقه حزٌناا  رأٌته

  شً؟ صار.. مؽٌم وجهك …خٌر ها ـ

 : أجهش ثم دمعتان عٌنٌه من طفرت

 من تعب طفل نومة ٌنام.. حراك ببل نابماا  ظل لكنه للعشاء أٌقظوه مات،.. بطرس جنرال مات ـ

 ولن مات بطرس الجنرال.. الدموع آثار وجهه براءة على تفٌض ونام، أمه على البكاء

 . أبداا  للعشاء ٌستٌقظ

 ٌصؾ وهو ٌنشج عماد أسمع وأنا سومر لحضارة ٌعود نفٌس فخار إناء صدري فً تهشم

 . بطرس جنرال موت

 : وأنعً أبكً وأنا اإلٌرانً، المنفى فً مجنون أجمل لجنازة المشٌعٌن مع وعماد خرجت

 منفاك إلى برٌدي بطرد لك نرسلها هل رأسك؟ إلى ٌتٌمة.. االسكندنافٌة بقبعتك سنفعل ماذا ـ

  اآلن؟ بمكانك سٌحل آخر لمجنون نعطٌها أم الجدٌد

 . طهران خارج الؽرباء مقبرة فً سٌدفن حٌث الحدٌدي المخٌم باب حتى شٌعناه

ً   عماد التفت  : وقال ال

 لك رسالة هذه هاك..  سار، خبر لك وعندي بطرس، جنرال بموت السٌا الخبر لك حملت   ـ

 . كشكول كرٌم من العراق من

 ال عوٌصة ورموز معٌنة شفرات على اتفقنا حٌث كشكول، كرٌم مع محمومة مراسبلت وبدأت

 . الرسابل طرٌق عن الجزابر فً عماد صدٌق مع عبلقتً توثقت بعدما خاصة سوانا، ٌعرفها
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 نقودنا سرق ـ الدلٌل ـ خامسنا لكن أفؽانستان إلى الحدود عبور ننوي مشهد لمدٌنة هربت  

 مرقد زٌارة فقررت السفر، ورفقة سفر وؼشٌم ؼربة ؼشٌم الزلت. لوحده وفر   وحاجٌاتنا

 أصدقابً بقٌة فضل بٌنما النقل، أجور تدبٌر بعد طهران إلى العودة ثم الرضا اإلمام

 . البحر مؽامرة وركوب عباس بندر إلى الذهاب المخدوعٌن

 شوارع فً هنا لكننً وأبكً، باللحاؾ وجهً أؼطً طفل، وأنا حتى وأبكً اختبا دوماا  كنت

 بعٌون أمشً لدموعً، اآلخرٌن رإٌة من أخجل لم بالؽربة المثقل قلبً أسحل وأنا طهران

 كانت الذي أنا.. أنا بولً، من أرخص دموعً صارت. ومستطلع فضولً ألي أكترث ال مبتلة

 فاستمرت قلبً، تمس خفٌفة حنٌن نسمة ألي دموعً أزخ رحت  . بلد توزن منً دمعة كل

 تداهمنً التفت   أٌنما. لٌل وال نهار ال شتاء وال صٌؾ الٌقطعها بدموع المدارٌة أمطاري

 شوقاا  وأذوب بعبرتً أؼص   فتاة أصادؾ كلما الطافحة، مجارٌها حزن وأشم   الثورة شوارع

بلمه) لعطر  أ بر عش   قاتم، بارد زواج عش فً الدخول تنتظر الساقٌن مشوٌة تركتها التً ،(س 

 : أنوح تابه طفل مثل خلفها أركض سوداء عباءة أرى كلما. صدبة

 . الحكٌلً ٌمه ولج.. ٌمه.. ٌمه ـ

 المعظم باب أرى كنت  . الفراق وحمى الشقٌقة وصداع الروماتٌزم مرض ٌنخرها أ مً تركت

 : ألٌفاا  ودوداا  نداءا  وأسمع دموعً ضباب خبلل من

 قد خضر.. خضر ـ

 عبودي، محمود، صوت أو كشكول كرٌم صوت سمعت   كؤنً وهناك هنا ألتفت مذهوالا  أتوقؾ

 مفاجا نداء صوت وروحً، وقلبً أذنً علٌه تعودت صوت إنه. نابت ناصر مٌري، صوت

 ال متاهة فً( التومان) وراء ٌلهثون عجولٌن مارة أرى بل منهم، أحداا  أرى ال ولكن. ومرح

 . لها مخرج

 

* * * 

 بكل عارٌة اآلن عرفتها التً مروي، كوچه داخل( المعبلگ) منقلة وعلى( الزم) على تعرفت  

 إلى ونشوة بفرح ٌاقتً من ٌجرنً شبقها ٌقودنً المؽري، الموشوم جسدها تضارٌس

 مكانً فً واقفاا  الزلت أنا بٌنما. امستردام لندن، اسطنبول، برلٌن، كوبنهاكن، إلى استوكهولم

 بصٌتها( مروي كوچه) عنبة منها تخر   فبلفل لفة بعد شاي استكان أشرب   الثلج، وحل فوق

 والتهرٌب التزوٌر صٌت ،(شٌراز) سٌجارة عمر من أقل بزمن اآلفاق ٌطوي الذي الملعلع،

 فً آخر حٌناا  وتتشنج وممنوع، خطر بكل وترفل حٌناا  تسترخً مروي كوچه. الوقت وقتل

 تتقلب وجوه للوطن، الرجوع أو السفر معجزة وتترقب تنتظر التً الحذرة، الوجوه سحنات

 مصادفة هً فهل. بٌضها من حتى ترتاب حذرة كعصافٌر وتحترز تحتاط حال، إلى حال من

اب خسرو، ناصر شارع حنجرة فً مروي كوچه تقع ان اسطرالبٌة  ومكتشؾ اآلفاق جو 

  والسفر؟ الرحبلت أسرار
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 مقهى فً كولمبس وكرستوفر وماجبلن بطوطة وابن خسرو ناصر ٌجتمع مساء كل فً

ً   مراهناتهم وتبدأ( دشلمه) الشاي ٌشربون ثم( گوشت آب) ٌؤكلون( الحشاشة)  : عل

  المرة؟ هذه( قد خضر) سٌحط عاصمة أي فً

 ضبطته الحدود لحرس دورٌة لكن أنقرة إلى والودٌان الجبال بٌن انطلق. وفشل كابل جرب

 إلى سفر وبطاقة باكستانٌاا  جوازاا  ٌحمل( مهاباد) مطار فً. األوطان انتهاك بجرم متلبساا 

 من مسافر عن مإكدة معلومات بسبب مستنفرة تتربص المطار مخابرات وكانت برلٌن،

 تشاجر. النكد وبحظه البلمعقول التزامن هذا فً( قد خضر) فسقط الٌوم ٌسافر( خلق مجاهدي)

 ٌحارب بهضام تركتم: وٌستفزه ٌعٌره راح االهواز، عرب من رجل مع عباس بندر مٌناء فً

 هارباا  وفر  ( قد خضر) ضربه. العجم لقمة لكم وطابت البواخر جحور فً تتختلون وأنتم لوحده

 . دانماركٌة سفٌنة متن على اإلبحار فرصة فضٌع

، المراهنات بتلك الفوز دابم خسرو ناصر وكان دمشق إلى ذهابً على المرة هذه تراهنوا  ً  عل

 : فقال البخت أسرار وٌكتنه السماء أبراج ٌقرأ ألنه

 وسٌدفع الفاشلة، مؽامراته كل مثل السجن عاصمة فً( قد خضر) سٌحط أٌضاا  المرة هذه ـ

 . وإٌاباا  ذهاباا  الطابرة بطاقة ثمن

 التً نفسها، الطابرة متن على طهران إلى دمشق من رجعت فقد بالضبط، ماحدث هذا وفعبلا 

 السورٌة المخابرات نبشت إذ عنً، البحث بسبب ونصؾ ساعتٌن إقبلعها موعد عن تؤخرت

 مبة ورقة ٌضع طابرتً ركاب من العراقٌٌن أحد رأٌت. ٌجدوننً ولم شبراا  شبراا  دمشق مطار

 الترانسٌت، لموظؾ وأعطاها ـ فقط واحدة لسفرة مرور جواز ـ(اللٌزاباص) تحت دوالر

 الشًء فعلت وأنا. المطار خارج العراقً فانسل ،(اللٌزاباص) له وختم بؤنامله هذا تحسسها

 عشرٌن سوى جٌبً فً ٌتبقَ  لم حٌث دوالر المبة ورقة تلمس الذي الموظؾ من ودنوت ذاته

 مقلوبة الدنٌا: صوته بؤعلى صاح آخر موظؾ إلى ٌقودنً ونهض اسمً الموظؾ قرأ. دوالرا  

ؾ.. المطار فً علٌك ؾ.. شر   إلى دفعاا  ساقونً شخصٌن، إلى ٌإشر الموظؾ هذا ونادى. شر 

  بعد؟ اكتشفها لم لعنة اسمً ٌحمل هل. جاعرة تنتظرنً وهً الجاثمة الطابرة

 . فقط حظً سوء ضراوة على راهن ألنه فاز األخٌرة، مراهنته فً خسرو ناصر وفاز

 السٌاحٌة رحلتً فً سجن آخر ،(قصر زندان) سجن فً مراهنة أؼرب شهدت إننً إال  

 أرى( قصر زندان) فً هنا. الحدود وتجاوز التزوٌر من أخطر بتهمة سجنت إٌران، لسجون

 شهدت  . الثلج فوقها ٌتكدس التً األشجار وأؼصان جذوع على حتى مكان كل فً ٌسفً القمل

 وقملة عراقٌة قملة أفؽانٌة، قملة إٌرانٌة، قملة: مختلفة جنسٌات من قمل بٌن ماراثونٌاا  سباقاا 

 ثم المراهنة، تومانات األفؽانً السجٌن ولملم السباق فً األفؽانٌة القملة فازت. باكستانٌة

 : ضاحكاا  شعره إلى وأعادها الفابزة قملته التقط

  الصقٌع؟ هذا فً المسكٌنة ستذهب أٌن ـ
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 المقامرون عمد لذلك االٌرانً، القانون علٌها وٌعاقب الشرع ٌحرمها المراهنات جمٌع كانت

 . ونكٌر منكر بال فً مطلقاا  التخطر والتً شذوذاا، المراهنات أؼرب ابتكار إلى

 

* * * 

 تهمة: سابقة تهمة أي من بؤخطر متهماا  طهران فً لً سجن آخر( قصر زندان) دخلت

ً   أشار الذي هو( الزم راس جوه من كله) طبعاا  ،(الزنا) بالقوة االؼتصاب  ونصحنً عل

 سوى قط امرأة أضاجع لم( باكر) وأنا العراق ؼادرت ألننً عاهرة، أي مع الجنس بممارسة

 . الحب   فً وعبقرٌاا  الجنس فً ؼشٌماا  كنت  . األحبلم فً

 نحٌلة، الوجه صفراء كانت إلٌها ألتفت. شابة فتاة إلى ٌنبهنً الٌسرى، بعٌنه( الزم) لً ؼمز

 : الزم همس. والشده الضٌاع علٌها ٌبدو

 (. معتادة) إنها ـ

 ولكونً. الترٌاق أو الهٌروبٌن أو الحشٌشة مثل المخدرات على مدمنة انها بالعربً وٌعنً

 ؼرفتنا إلى وأخذتها الفتاة على عطفت األولى، التجربة وبدافع العظام المشفقٌن من واحداا 

 (. مروي كوچه) خلؾ ملتوٌة أزقة داخل خرب بٌت فً المستؤجرة

 لدى مخبر أو مراقب أي الٌظن حتى عنها تفصلنً مسافة وتركت   وكتمان بحذر أمامها مشٌت  

 . وبٌنها بٌنً عبلقة ظل أو عبلقة بوجود( المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر)

 عادة: عندي رذٌلة عادة وجود واكتشفت أسبوع، خبلل مرتٌن الجنس معها مارست

 فً استطلع حٌث البحار، أسرار لعلم متعطش عالم فضول ٌشبه بفضول والتقصً االستطبلع

 من مندهشة وهً تستعجلنً العاهرة بٌنما األولى، للمرة أراه حٌوان وكؤنه العاهرة كس

 . الجابر شذوذي

 أزبد وأنا وسفالتها وقاحتها استنكرت   ؼٌظاا، فاستشطت   طفل بصحبة جاءت الثالثة المرة فً

 : وأرعد

  ونهاراا؟ لٌبلا  الكبار ٌمارسه الذي هذا البشر، لحوم أكلة مسرح إلى برٌباا  طفبلا  تجلبٌن كٌؾ ـ

 الٌرى كً األرض على جالس وهو بعباءتها الطفل ؼطت. أطردها ولم ؼلبتنً شهوتً لكن

 منه تطل   العباءة فً ثقباا  فلمحت   الطفل إلى إلتفاتة منً وحانت ساقٌها فتحت. الكبار جرٌمة

 . ظهره فوق الثقب وصار العباءة سحبت الطفل، وعٌن الثقب إلى العاهرة نبهت. الطفل عٌن

 إلى الفقري العمود عبر دماؼً وهبط الصؽٌر خرطومً وانتعض ساقٌها وفتحت عادت

ة من والمتشنج الصلؾ خرطومً مسكت  . منً شكل على متكدساا  خصٌتً  أردت االنتعاض، شد 

ه أن   …فرجها فً أدس 
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ً   تنظر فرجها، ثقب فً الطفل عٌن رأٌت   فقد للوراء، مرتداا  انصعقت    هذا بسٌخ أفقؤها فهل. إل

  المتوثب؟ الخرطوم

 . المنظر هذا فداحة من رموشً خارج واندلقت عٌناي جحظت

 العاهرة أعطٌت. مشدوه وأنا مبلبسً ارتدٌت. ذاببلا  وانسدح شاهق علو من خرطومً مٌتاا  خر  

 من أتوقعه مما بؤشنع طردتها متحٌرة، متبلبلة وهً طردة أشنع وطردتها تومان( 233)

 أسلمها سوؾ ألننً بتاتاا، هنا إلى والمجًء العودة من وحذرتها بالشفقة، المفرطة نفسً

 (. المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر) ضواري إلى بٌدي

 الكابوس هذا ٌفارقنً لم بعٌنً، تحدق وهً الفرج داخل العٌن كابوس من أتخلص لم لكننً

 ببلٌا عن البعٌد البٌت سطح فوق وحٌدة ؼرفة استؤجرت حٌث آخر، بٌت إلى انتقالً رؼم

 . الجرٌمة ومسرح المكان ذاكرة من روحً إلنقاذ محاولة فً مروي، كوچه

 دوشگ إال   الٌستوعب الذي وضٌقها التابوت ٌشبه شكلها ؼرفة، المكان هذا تسمٌة الخطؤ من

 التابوت) سمٌتها لذلك المستوٌة، الجٌران سطوح بٌن بارزة وحٌدة ؼرفة وهً. واحد نفر

 عند الشاقولً السلم بفضل البٌت بقٌة عن عزلتها فً الوحٌدة ومٌزتها لحسنتها ،(السماوي

 . ٌرانً أحدٌ  وال أحداا  أرى ال البٌت، باب مدخل

 كما وردي لونها ساخنة ؼبللة جسدها تحٌط البشرة، بل ورٌة حسناء فتاة هناك أن أنتبه لم

ً   النظر تسترق كانت الٌشب،  الثخٌنة، والقمصلة الكردي بشروالً أسترخً ؼافل، وأنا إل

 منافعها إلى إضافة الجدٌدة صلعتً تستر صارت التً اإلٌطالٌة قبعتً دون الرأس حاسر

 وأمسكتها بها حظٌت وقد السماوي، التابوت فً عزلتً اخترقت التركمانٌة الفتاة هذه. األخرى

ً   النظر تسترق وهً متلبسة ت(: فرشته) اسمها. سطحهم حبل على ؼسٌلها نشر أثناء إل  هم 

بر من ق د   ال وقمٌصً لوال، بدون بها وهممت بً  وهذٌان عناق حمى فً ذبنا بل ق بل، من وال د 

 . لك هٌت: ٌترجم اللؽات، متعدد

 قربان: جسـدي فً تموع أسمعها. بؤجمعها البشرٌة عن بالنٌابة الجنس نمارس وهً أنا كؤنما

 : أصهل تسمعنً( فرشته)و.. تو

 . To be or not to be, that is the question ـ

 : متؤتا أوشوش أذنها شحمة فوق أنحنً ثم

 . بعد أعطش ما حتى.. حـ إشربٌنً.. إشربٌنً ـ

ً   وترد    جلدها، الزورد فً أدخل أنا: فنلتحم الخامدة، الكبت براكٌن ٌإجج شركسً بهذٌان عل

 عمر طوال والمٌتة الحٌة اللؽات ؼموض تترجم جسدٌنا لؽة. نخٌلً لب  ( فرشته) وتطمس

 عن بعٌداا  والعٌب، واالعراؾ والتقالٌد والحرب والعراق إٌران عن بعٌداا  روحٌنا نسٌنا. األرض

. لٌلة( 43) طوال اآلخر بتضارٌس واحدنا ٌتماهى نتناؼم، خبلب تٌه فً بقٌنا والحذر، الخوؾ

رق واالربعٌن، الحادٌة اللٌلة وفً  الثانٌة، الطرقة فً. ثٌابنا ارتدٌنا. لك األولى/ الباب علٌنا ط 

فس الثالثة، الطرقة بعد. علٌك الثانٌة/ الباب وراء( فرشته) خبؤت  . الهبلك فٌها الثالثة/ الباب ر 
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ً   وهجما شخصان دخل  متنوعة، منزلٌة أسلحة ٌحملون سبعة صاروا. معهما فتصارعت عل

 دخت  . معهم أتصارع وأنا قواي وخارت مقاومتً اختلت. خاطفة بسرعة اتفق كٌفما تناوشوها

ة من أترنح  التابوت) ؼرفتً أن أتخٌل لم. وٌتزاٌدون عشرٌن ثم عشرة صاروا. الضرب شد 

ً   هب وا المنطقة سكان جمٌع. الؽفٌرة األعداد هذه كل استٌعاب ٌمكنها( السماوي  دفعة عل

 خارج ثم الشاقولً، السلم درجات فوق بً نازلٌن( السماوي تابوتً) من سحلونً واحدة،

 تخمط والنساء. والرفس باللكمات الرجال: ضربً فً حصته ٌؤخذ منهم واحد كل. البٌت

 (. والقواطً التنك) من تٌسر وما بالحجارة واألطفال. بؤظافرهن وصدري وجهً وتخمش

ً   مؽمى تمددت    ٌنحصر الحابط، الى ألستند أزحؾ ولحظة، لحظة بٌن أفز   الحابط، جنب عل

 . عورتً ستر على تركٌزي

 اآلخر أنا لذاتً،.. لنفسً رإٌتً هو: الوقت ذات فً وحٌرنً وآلمنً أذهلنً كم آخ،.. آخ

، ٌتفرج واقفاا  كان الذي  ً ً   ٌتفرج أنا هذا نشاز، منفرة، قاسٌة، بحٌادٌة نحوي ٌنظر عل  ببل عل

 دورٌن، أمثل كؤنً نفسً أرى مرة ألول. التطرؾ أقصى فً وبحٌادٌة متمادٌة مباالة

 ممددٌ  أنا: األول الدور. شكلً الشكل، سوى شًء أي بٌنهما ٌربط وال ٌجمع ال شخصٌتٌن

 بانفبلت تضج   ورأسً فقط، الكردي شروالً سوى الٌسترنً الثٌاب ممزق الدماء، منً تشخب

 . محرم من العاشر كٌوم جلجلة

 اكتراث وعدم صبلفة فً بً ٌحدق االٌطالٌة، وقبعتً ثٌابً ٌرتدي أنا فهو: الثانً الدور أما

 كؤنه التطابق حد   ٌشبهنً انه.. الؽرٌب. إطبلقاا ( وحدي لٌس مع كنت) ممن لٌس إنه مربكة،

 مذعور دمٌ  وجهً من ٌتطافر مركوالا، مسحوالا  بً ٌحدق وأناقته، عافٌته بكامل الؽابب، توأمً

 وأنا بً، ٌحدق هو ـ هابٌل جسد من األولى للمرة األرض شمته الذي النفٌس السابل ذات هو ـ

. بهم ٌصرخ أن إنقاذي، ٌحاول ان ٌتدخل، ان أتوسل والزابؽة، المذعورة بنظراتً إلٌه أتوسل

، بصلة الٌمت عابا ؼٌر صامت، جامد لكنه  ً  (. وحدي لٌس مع كنت) ممن لٌس أنه فؤٌقنت إل

 

 * * * 

 كما الزاعقة األصوات واختفت المكشرة، المعوجة الوجوه فٌها تبلشت إؼماءة فً دخلت

. مرات ثبلث منه وأزوغ خصٌتً على ٌنقض كان الذي بشراسته، الممٌز المهاجم هذا اختفى

 ومن خصٌتً على والخوؾ والدوار والتشوش وألمً جروحً حتى حولً من شًء كل انقطع

 . واحدة بضربة محنتً من أنقذنً إذن الموت إنه. فجؤة انقطعت كلها وعرًٌ، شروالً تمزٌق

 وأسمع أرى النجدة، شرطة سٌارة فً منبعثاا  أحتٌٌت   ثم دهراا  مت   هل: بالضبط أتٌقن لم

 . بول.. بول: فهمً عدم من ٌابساا  ٌقول ثم للنقود، بإشارة أصابعه ٌحرك شرطٌاا 

 فوات بعد أدركت حتى الموت مابعد أعٌش أم حً أم أمٌتٌ  أعرؾ ال وملتبك شابك وضع فً أنا

 أدبر أٌن من ولكن. المظلمة األزقة أحد فً لٌنزلنً عاجلة رشوة ٌرٌد الشرطً ان األوان

 بالً فً ٌخطر لم بحٌث الممزق، شروالً أوصال بقاٌا سوى تسترنً ال( مسلخ) وأنا النقود

 تجنبت قد لكنت النقود، وتدبٌر الزم ؼرفة إلى بالذهاب الشرطً هذا أقنع فربما( الزم) صدٌقً
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 الزنا ملفات فً تهمة بؤخطر متلبساا ( قصر زندان) سجن فً اآلن وٌحصل لً ماحصل

 : وأقاربها أهلها من وتهدٌد بضؽط( فرشته) ادعت إذ والجنس،

نً حلقً سد   العراقً هذا إن ـ  . بالقوة اؼتصابً وحاول ؼرفته إلى السطح من وجر 

ً   المختبري الفحص نتٌجة فخرجت( هلل والحمد) هنا تدخل حٌاتً فلم مخرج لكن ( فرشته)ولـ ل

 والمترجمٌن المحققٌن استؽراب أثار الذي أما. مقذوؾ وال قاذؾ ال جنسً، اتصال وجود بعدم

 االدعاءات، جمٌع ضد نفسً عن أدافع لم( قد خضر) إننً هو والشهود، وأهلها( فرشته)و

 : قلت حٌن جٌداا  أزرارها وأحكمت لبستها بل التهمة، أنكر ولم

 . صحٌح الفتاة تقوله كبلم أي ـ

 بً ٌحدق الذي والبلمبالً، الحٌادي( توأمً) اآلخر شخصً كؤننً مثلوج وٌؤس ببرود قلتها

 زالت وما كانت حٌاة ألنها. ؼٌري آخر شخص أي تعنً ربما تعنٌنً، حٌاتً تعد لم. ممدد وأنا

 ٌد به ترشقنً مصٌر أي فلٌؤتِ  إذن ـ والمصادفات األقدار تتقاذفها وكبٌبة، سخٌفة لعبة ـ

 وترجمة الفشل فن فً فخرٌة شهادة نلت وقد ومصٌري حٌاتً عبء من سبمت. العبث

 واحد أي ٌجازؾ لم بحٌث ،(مروي كوچه) فً العراقٌٌن بٌن األمثال مضرب صرت. النحس

 من ٌقٌن على ألنهم السفر، وخطط والتزوٌر الهروب مشارٌع فً لمصاحبتً أصدقابً من

 وفً الهروب خطة فً خلل لوجود ال المبة، فً مبة مكبوسٌن ممسوكٌن سٌفشلون أنهم

 بل بهم، لئلٌقاع وشاٌة أو دسٌسة هناك ولٌست المزورة، الوثابق إتقان لعدم وال تنفٌذها،

 : فقط واحد لسبب

 . معهم( قد خضر) ألن

 ٌبلزمنً لم الزم حتى والسفر الهروب مشاوٌر فً االصدقاء أقرب ٌتجنبنً راح بحٌث

 : ٌقول دابماا، وٌتحاشانً

 . وسافر وهرب نجح الفراشة بطل.. أنكس أنت.. ال ٌابه ال.. الفراشة فلم بطل مثل أنت ـ

 وربح كولمبس، وكرستوؾ وماجبلن بطوطة ابن( الحشاشة) مقهى فً الرهان خسر كذلك

 العٌن زالت وما. حظً كؾ   قرأ حٌن اآلتٌة األٌام بطون ٌشق   كٌؾ ٌعرؾ الذي خسرو ناصر

 من البلزوردٌة( فرشته) ممحاة تستطع فلم ،(المعتادة) العاهرة فرج ثقب من بعٌنً تحدق

 زندان) سجن فً القتل جرابم قصص شذوذ من سمعته مما العٌن تلك تتزحزح لم كما. إزالتها

 وعلى جرٌمتً على فٌضحكون القاتل، إلى وٌشٌرون قتل جرٌمة تفاصٌل أسمع ٌومٌاا (. قصر

 . تلبستها التً الحب   تهمة

 اآلخرٌن رأي وعكس نفسً عن انطباعً بعكس محظوظ إننً تقول الدامؽة الوقابع لكن

 المصري المثل ٌقول كما( العكٌنه من الشعرة زي) الخطٌرة التهمة من تملصت فقد بحظً،

 (. ٌخنً) صار حتى تردٌده من أفبلمهم من فلم ٌخلو ال الذي

 تابوتً فً الؽاضبة الجماهٌر بمخالب تمزٌقاا  المحقق الموت من أفلت   كما التهمة من أفلت  

 بالعربٌة التحدث ٌجٌد القاضً، هو سوداء، عمامة رأسه على سٌد أمام وقفت إذ. السماوي
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 الطٌار جعفر دور فمثلت  . والشهود( فرشته)و المشتكٌن حضور بعدم محظوظاا  وكنت. الفصحى

 البلجبٌن استبلم ٌرٌد الذي العاص، بن عمرو مع الحبشة ملك ٌدي بٌن وهو الرسالة، فلم فً

 تمثٌل فً الهجرة عصرنت   ولكننً. سفٌان وأبً قرٌش إلى وارجاعهم مكة من الهاربٌن

 : المسرح خشبة هً المحكمة وكانت نٌرو، دي روبرت فٌه أتحدى ارتجالً

 ٌصدأ سبلحنا تركنا رابحتنا، عن بحثاا  ٌتشممونهم والمخابرات، األمن ذباب بٌن أهلنا تركنا ـ

 الكنكري، سرطان ولعنة الجلٌد على حبواا  إلٌكم هرباا  مانملك بؤعز   وجازفنا قتلكم، عن

 كؾ   فوق بروح نحوكم ركضنا العرب، شط فً واأللؽام الكواسج بٌن الظبلم فً والسباحة

( إٌڤٌن) سجن بؤحضان إٌران استقبلتنا كٌؾ وانظر. والرصاص القذابؾ زخات بٌن عفرٌت

 ٌاحضرة أتعلم أتدري؟. العراقٌة المخابرات إلى البلجبٌن تبٌع ومخٌمات( سمنان) ومنفى

 مجزرة فً بهضام طبر من بجلده فر بعدما كرج مخٌم من عراقً الجا هرب كٌؾ القاضً،

 كم القاضً ٌاسٌادة أتعرؾ. دسم صٌد ألنه للمخابرات بٌعه من خوفاا  المخٌم من هرب الدجٌل؟

 مخٌم فً حدث الطعام عن إضراباا  كم أتعرؾ المخٌمات؟ فً للجنون والمرشحٌن المجانٌن عدد

  ولماذا؟ لوحده؟ كرج

  إٌران؟ من العراقٌون ٌهرب لماذا: نفسه منكم واحد أي ٌسؤل لم

 أمام اآلن أقؾ جعلتنً التً التهمة وأذكر أنعطؾ ولم حٌاتً مجزرة فوق أتقافز رحت   وهكذا

 . القاضً

 أي المتهم فٌها ٌنكر( ال) من تخلو التً التحقٌق أوراق معقولٌة لعدم ببراءتً الحكم أصدر

 الدنٌا جرابم بكل المتهم ٌعترؾ التحقٌق، مسار طول على( نعم) فقط. إدعاء أو جملة أو فعل

 المشتكً حضور لعدم البراءة حكم واكتمل(. نعم) كل تحت وٌوقع ٌبصم نفسه، إلى وٌنسبها

 . برٌباا  سراحً وأطلق. الطٌار لجعفر إكراماا  المتهم على القاضً أشفق وربما. والشهود

 

* * * 

 من تتراقص الحرٌة، بنسٌم صدري أمؤل للخارج وانطلق السفلً العالم بوابات لً تفتح لم

 ورود وشدات زهور باقات تستقبلنً لم وشوق، بلهفة احتضانً تحاول حقول سنابل حولً

 فً أركبونً بل. السفلً العالم شٌاطٌن( كاال)الـ روحً جاست بعدما حرٌتً بعطر الجو تؽمر

. بانتظاري أحدا   أجد لم حٌث السبعة،( قصر زندان) بوابات من خروجً فور( تاكسً) سٌارة

بلمه وال أخوتً وال أمً ال  تركتها، كما هً هً الحٌاة وكانت. وأصدقابً كشكول كرٌم وال س 

 شدٌدة النبض فاقدة وجدتها حٌاة. بحٌادٌته المتطرؾ اآلخر أنا( توأمً) مثل حٌادٌة حٌاة

 ال) شاؼل الٌشؽلها مسترخٌة متؤنٌة حٌاة. العدلً الطب مشرحة فً طبٌب واقعٌة مثل الواقعٌة

ة تطرز عانس مثل( دادا وال ماما  . منه المٌبوس عرسها بدلة كفن وشؽؾ بهم 

 كٌتٌم ورابً الفن تركت  . العبث متاهة إلنجاز صٌرفً وبدقة ومثابرة ونشاط بجد تعمل حٌاة

 ثقل من تحررت   وكٌؾ قندٌل جبل نسٌت  . حٌاتً سٌنما فً الشمس عٌن وحب السجابر ٌبٌع

 وهً االرضٌة، الكرة بوزن مثقل أنا وها الخفة لذة نسٌت   البشر، وخزعببلت والمدن األمم
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 وحٌد.. أمة أننً نسٌت الهارب، والنهر العظام ؼابة نسٌت  . رأسً قرنً فوق وتدور تلتؾ  

 . الحر الٌتبع والحر  .. وحر  

 نضج قلباا  بالفشل، مثخناا  قلباا  أحمل وأنا كرج، مخٌم إلى أعادونً حٌن الٌؤس دجننً هل

 لً رؼبة ال. فمً من المرارة وتسٌل الوجوم وجهً على ٌخٌم هادبة، نار على ببطء شابطاا 

 . الكثٌؾ الٌؤس دخان وسط قاتمة ونفسً أسٌر الموت، فً لً رؼبة وال الحٌاة فً

 سر   إلى ترمز وبجملة الرمادي بلونها ترفرؾ وهً قندٌل جبل فوق الهزٌمة راٌة أرفع فهل

  الشًء؟ نفس شًء كل: الحٌاة

 هو اسمه، نسٌت أفؽانستان، إلى الفاشل االول هروبً منذ قدٌم الجا بالقببلت استقبلنً

 ربتَ . للنظر الفت وؼٌر أحد اهتمام ٌثٌر ال التفكٌر محدود نٌاته، وعلى مثلً بسٌط شخص

 :صدمنً حقٌقً بفرح ٌطمبننً وقال كتفً على

 . األحسن نحو وضعنا ٌتؽٌر وسوؾ. الحرب انتهت ـ

 ونسٌها العالم نسٌها حتى سنوات ثمانً استؽرقت هذٌانٌة حرب وسذاجته، عقله على ضحكت

 حرب أحد، ضمٌر وٌستفز والٌمس أحداا، الٌثٌر دم الكٌلومترات، مبات فوق ٌشخب دم. هللا

 . البداٌات نهابٌة ال وهً تنتهً كٌؾ كهذه

 العراقٌة الحرب توقؾ اإلذاعات أعلنت البلجا، صدٌقً نبوءة من ٌوماا  عشر ثبلثة بعد

 من أقوى البعث وحزب وبهضام إندالعها قبل كان مثلما حاله على شًء كل وبقً اإلٌرانٌة،

 طرٌقته على كل حساباته ٌعٌد وإٌرانً عراقً كل وراح العالم سكان فتذكرها. السابق

 : األسبلة آالؾ تطوقهم الخاصة،

 حصدت العبثً، الدمار هذا وبكل السنوات هذه لكل امتدت ولماذا أصبلا؟ الحرب نشبت لماذا

  المدن؟ قصؾ مبارٌات فً والشٌوخ والنساء األطفال عدا الشباب من اآلالؾ مبات أرواح

 أمل أي اآلتٌة األٌام بطون فً أنظر ولم الفرح، صعقة من مجنوناا  الهواء فً أقفز لم أنا

 مابدتها الٌوم بعد تجد لم الحرب ألن بصمت اؼتبطت بل فقدت، ما وٌعوض ٌعزٌنً ومستقبل

 . الجهنمً كرشها ٌنخسؾ وسوؾ الشباب، لحم من وطاب لذ ما بكل عامرة

اا؟ بقً ومن مات من وأصدقابً، بؤخوتً فكرت  ٌ   ح

  اللعٌن؟ وفراقً النصفً والصداع الروماتٌزم علٌها تحالؾ وقد كمداا  بؽصتها أمً ماتت هل

بلمه على سؤعثر أٌن  وفق شرعً بزواج عمها ابن اؼتصبها هل حٌة، التزال كانت ان س 

بلمه بمقدور هل واألصول؟ القانون  طعم الهامد قلبً فً وتنفخ صدري، عن الرماد تزٌح ان س 

  الحٌاة؟

 وخارج داخل الهاربٌن لكل وشامل عام عفو عن التلفزٌون شاشات عبر بلسانه بهضام أعلن

 . أشهر ثبلثة أمده عفو العراق،
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ع أن ٌرٌد أم جدٌد كمٌن هو هل   العالم؟ امام الخراء شمامً عظٌم صورة صورته، ٌلم 

 فً فؤصدقابً إلٌهم، نفسً وتسلٌم العفو بكمٌن لٌس ولكن للعراق الرجوع فكرة أؼرتنً

 خوفاا  العفو، فترة نهاٌة حتى أشهر ثبلثة مدة بالحبال سٌقٌدوننً مروي كوچه وفً المخٌم

ً   وحرصاا   متهدم وانا اآلن خاصة منهم، هربت من إلى نفسً وتسلٌم عودتً جنون من عل

 . رحمة ببل الٌؤس سٌاط وتجلدنً عقلً، ٌشل   ظبلم تحت

ً   سٌفتحون لهم نفسً سلمت إن  عقلً طبقات ٌنبشون خرافً، واستجواب تحقٌق أبواب عل

 إلى وأحفادي أبنابً االستجواب وٌطول ،(بشتم أتونا) قبر إلى أجدادي قبور وٌحفرون وقلبً

 . سبللتً من ذرٌة آخر

ه جمرة على كفه ٌصم   الذي الشاب ذاك هو أنا حقاا  هل  : ٌصرخ وال سر 

ي عالم ٌا ناس ٌا ـ  . أعمى بخنجر وٌذبحنً روحً ٌؤكل سر 

  العقعق؟ ربٌة من هربت الذي أنا حقاا  هل

 من ارتجؾ متردداا، سرٌري فوق اآلن أرتعد وأنا والجرأة، الشجاعة لً أٌن من.. مستحٌل

  كرج؟ مخٌم فً هنا بقابً ومن العراق الى رجوعً فكرة

  والعالم؟ وبهضام الحرب بوجه البٌرٌه ورمى قندٌل جبل صعد من هو أنا أحقاا 

ؾ أنا ال  شاٌل: الفردي والخبلص االنانٌة صدأ روحً، وزنجرت هنا الصدأ اعتبلنً وقد أخر 

 الى ٌجرنً قد تٌه فً نفسً أحمل حابراا  أركض آلخر، مكان من به ألوذ( قد خضر)

 . االنقراض

 وهم مجرد هو وربما أنا، انه توهمت ؼٌري، آخر شخص ذاك قندٌل جبل صعد من: مخرؾٌ  أنا

.. بطل ٌصعده لم االسطوري قندٌل جبل هذا. الكثٌرة خٌاالتً أفبلم من واحد حلم أو تلبسنً

 التً بصلعتً أنا لٌس الشاب ذاك: ٌقٌن على أنا هٌهات، واجتازه، أصعده وأنا.. أنا..  فؤنا

 والعالم العراق لبٌك شبٌك: ٌهدر العمبلق الجنً فٌخرج الدٌن عبلء مصباح أفرك مثلما أفركها

 . ٌدٌك بٌن

 كٌؾ الثورة، مدٌنة أهل كل تبتلع التً بمتاهاتها المنسٌة القارة تلك العظام ؼابة …أٌن

  القدر؟( عتوي) ٌطارده فؤر مثل اآلن وانت سالماا  منها خرجت

 موت إلى موت من وٌتقافز المؽامرات تلك كل ٌؽامر شخصاا  ألن أنت، هو مستحٌل( ال ٌابه ال)

 ذاك ٌكون ان المستحٌبلت سابع من تفكٌر، مجرد العراق الى بالرجوع ٌفكر كٌؾ وٌنجو،

  أنا؟ هو الشاب

 ومخرج كرج مخٌم فً اآلن هنا سرٌري فً جالس وأنا وطهران إٌران إلى بً جاء من ولكن

 سواك سواك أحد الٌجٌده الذي التارٌخً دورك وقت حان: أذنً فً صوته ٌطن   فلمً

  …سواك
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 فبل الهواء بلون حنٌن فقاعات رأسً من تتصاعد سرٌري، قدر قعر فً منطفا خاتل أنا بٌنما

بلمه أمً إال   أرى  . خاصرتً فً ٌنوح والعراق قلبً مقبرة على تتنازعان أراهما فقط، وس 

ٌ م وفجؤة  سبلم ببل رأسً فوق انبثق الحرب، بنهاٌة تنبؤ الذي القدٌم البلجا ظل رأسً على خ

 : وسؤلنً بببلهة ابتسم كبلم، وال

  العراق؟ الى ترجع هل ـ

 : وبالفصحى وعفوٌة بسرعة أجبته

 . قد ـ

 وشعرت. قدمٌه إلى رأسه من ٌضحك كله انسحب بصخب، ٌقهقه وهو رأسً فوق من انسحب

. وجهً إلى الوعر طرٌقها تشق   عنٌدة ابتسامة وصراع وجهً تقطٌبة بتكسر مؽادرته فور

 حٌن سلٌم وجواد الحرٌة نصب على أثؽب الچوادر، مستشفى جنب الكبٌرة الحدٌقة أتذكر وأنا

 وال كلمة قبلها ال وحدها حافٌة،( قد)بـ أجٌبه وأنا ٌسؤل موحان ورفٌق الجنون أدعً كنت

 . وخارجه العراق داخل واسطوري ؼٌبً معنىا  لها وصار كلمة، بعدها

 

 

 الحب   مشجب

 الفنون أكادٌمٌة فً الشعبً بالجٌش اإلجباري التطوع من وٌزوغ ٌتختل كشكول كرٌم ظل

 أمه ٌمٌت ومرة أباه، ٌمٌت مرة: واألعذار الحجج من خزٌنه ٌفرغ ان وشك على الجمٌلة،

 األمراض إلى ٌلجؤ هل. الحرب تنتهِ  ولم واقربابه وعمومته عابلته أفراد جمٌع على أجهز حتى

  والخطٌرة؟ المستعصٌة

ؾ التً( جمٌلة) حبٌبته مع ٌجلس هاهو  زاوٌة فً دابماا  ٌجلسان شهور أربعة قبل علٌها تعر 

 : تقترح جمٌلة وٌسمع. السٌنما قسم بناٌة خلؾ معزولة

 . السرطان مرض( علٌك هللا اسم)و والجنون العوق ؼٌر ٌبقَ  لم ـ

 : كرٌم ٌجٌب

 . االنفعالٌة والكآبة( السكر) مثل أمراض مع دراستً إكمال أرٌد أنا.. ال.. ال ـ

 : جمٌلة تقول

 نتهامس نحن بٌنما الحب   عن اآلخر أذن فً ٌوشوش أحدهم العشاق، ٌتهامس العالم كل فً ـ

 . السرطان ومرض والعوق الجنون عن

 : كرٌم ٌقول
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 ٌتكلم أحداا  والسٌارة الشارع فً سمعت هل ورد، باقة ٌحمل أحداا  رأٌت هل الحرب، لعنة هذه ـ

؟ بلؽة  ماذا ٌعرؾ ال حالً مثل المسكٌن فالعاشق. والورد الحب   داس الحرب بسطال الحب 

ق أتخٌله لحبٌبته، ٌقول  بحبٌبته، ٌتؽزل كٌؾ حابراا  أذنه وٌحك   بؤصابعه ٌفرك وهو خجبلا، ٌتعر 

 حتى تطاردنً نظراتك بحبك، شهٌداا  وخر   قلبً رعبلت عٌنٌك رصاص رشقات: لها ٌقول هل

 . واالستخبارات األمن رجال كنظرات نومً فً

 ٌقول هل. وشامل عام عفو فً حرٌتً ووجهك مإبد طوٌل سجن لٌل شعرك: لها ٌقول ماذا

 . الخاوي الحب   مشجب فً أسلحتً آخر فؤنت العاوي، الزمن هذا من قلبك فً ضمٌنً: لها

 وشاة، فكلهم للقمر، للشمس للشجر للرٌح باسمك أهمس وال باسمً تهمسً ال: لها ٌقول ماذا

 حٌث للدباغ، ونذهب التقارٌر، بكتابة جلدنا ٌسلخون سوؾ والمخابرات، لؤلمن وكبلء كلهم

 (. الجوبً) لراقصً أحذٌة جلدنا ٌفصلون

. معزول مكان عن ٌبحثان ربما وطالبة طالب قربهما مر  . عٌونهم دمعت حتى بالضحك استؽرقا

 صاح. الطالبة على ٌتعرؾ لم لكنه المسرحً االخراج قسم فً إنه الطالب، عرؾ كشكول كرٌم

 : بٌده ٌإشر الطالب هذا علٌه

 . الخارج من البرٌد فً رسالة لك كرٌم ـ

 ٌحاول وجمٌلة نهض أحد، ٌراسله مرة أول وهذه الخارج فً أحداا  الٌعرؾ فهو كرٌم تعجب

 . والحٌرة القلق إخفاء

 من القرٌب الجانبً الباب من انسل. الجزابر فً أحداا  الٌعرؾ فهو مندهشاا، الرسالة استلم

 سوق) الثورة مدٌنة إلى الذاهبة( 97) رقم الركاب نقل حافلة صعد. المسرحً اإلخراج قسم

 االولى السطور من مرسلها اكتشؾ. الرسالة وفتح األخٌرة الكراسً صؾ فً جلس ،(العورة

بلمه) باسم موقعة وهً  . بحٌاته تودي قد جرٌمة دلٌل ٌخفً كؤنه ٌحمله كتاب وسط دسها(. س 

 ورموزها ومؽزاها السري وحبرها كلماتها بشرب ٌتلذذ وهو بتمهل البٌت فً قرأها

ً  ( قد خضر) بؤن ٌبشرهم جابر، المرور شرطً بٌت نحو اللٌل فً وتسلل. وإشاراتها  وهو ح

ي الخبر بهذا ٌبشرهم الجزابر، فً اآلن ٌم ؼبار وٌزٌح ٌنفض لعله المدو   فوق المتراكم الض 

 ٌعرؾ ال والذي المفقود( قد خضر)بـ علٌهم تنهال المصابب بدأت ان منذ المنكوب، البٌت هذا

 خضر) أن أعتقد: بقوله لبلستخبارات به وشى العقعق ربٌبة فً الجنود أحد لكن أحد، مصٌره

 لزٌارات عرضة جابر المرور شرطً بٌت جعل مما. إٌران إلى هرب( صوٌلح عٌسى جابر

 . وأخرى فترة بٌن المفاجبة االستخبارات

 . البشرٌة االنقاض من عسكرٌة وحدة فً معوق( عبودي)

 . الخاصة االحكام قسم/ ؼرٌب أبً فً مإبد بسجن ٌتفسخ( محمود)

بته تزوجها سنة، عشرة بخمسة تكبره كوٌتٌة إمرأة عشقته( زٌدون)  بعدما الكوٌت إلى وهر 

 . البصرة فً أهلها عند الرضٌعة وابنته زوجته فترك. العراقٌة للحكومة تسلٌمه عدم ضمن
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 . الفاو قاطع فً قتال دون األسر فً وقع رابد رتبة إلى ترقى( مكً)

ص بعدما متحرك كرسً فوق ٌجلس جابر المرور شرطً وأبوهم  الذي األثٌر طبٌبه له شخ 

 : باسمه( خضر) ابنه سمى

 . القطنٌة الفقرات فً وانزالق الركبة فً سوفان ـ

 السٌارات ضجٌج بٌن الطرق وتقاطع الساحات فً طوٌلة لساعات المهلك الوقوؾ بسبب ربما

 على ٌوزعها والحمل، النقل لسٌارات بٌدٌه ٌلوح اوركسترا قابد مثل ٌقؾ ،(الهورنات)و

 عن ٌدٌه تعجز حٌن وانفعاالته حنقه زفٌر فٌها ٌنفث فمه، فً الصفارة ودابماا  الطرق، مفارق

 . التعبٌر

. المتحرك كرسٌه فً ؼافٌاا  جابر المرور شرطً وجد المنكوب، البٌت كشكول كرٌم دخل

 بلون مقلمة خضراء بطانٌة تؽطٌها قطن، دوشگ فوق ممددة وهً( خضرقد) أم نحوه إلتفتت

ب الناشؾ، الشمعً وجهها أمام األرض على كرٌم جلس. أبٌض  تعٌش. بلسانها شفتٌها ترط 

 تؽفل أن ٌرٌدها المخدة، فوق رأسها قرب الجالس الموت ملك تعاند وكؤنها مزمناا  احتضاراا 

 من معجزة تنتظر السقؾ، نحو شاخصتان عٌناها كانت. روحها لٌخطؾ عنادها وتنسى

 على أصابعها تشنجت التً الٌمنى كفها ٌمسد هذا: بها ٌحٌطون حولها، اوالدها تلم   السماء

 قدمٌها ٌفرك وذاك. الروماتٌزم نهش وجع من الرحمة تطلب كؾ   اشهر، ستة منذ واحدة حركة

 والضؽط لمسها فور تزوغ الجلد، تحت الببة زرد انتفاخات مع ناتبة أعصاب بعقد المتصلبتٌن

 . علٌها

 ال ٌلوب، خلفهم ٌجلس( قد خضر)و. الٌسرى ٌدها ٌبوس واآلخر وٌقبله رأسها ٌمسح واحد

 . علٌها ٌده وضع فور تموت ان ٌخاؾ كؤنه لمسها ٌستطٌع

 : وقال جٌبه من الرسالة كرٌم أخرج

 . الجزابر من.. خضر من رسالة.. رسالة ـ

 . وجهها فوق ترفرؾ التً الورقة إلى ببطء إلتفتت

 بصمت تتجارى األم دموع بٌنما وإشاراتها رموزها وٌفكك الرسالة لؽة مترجماا  ٌقرأ كرٌم

 : قال ثم. وجمود

 . وراسج إٌدٌج أبوس حلفنً.. إٌدٌج ألج أدلك حلفنً الحار، راس أبو بالعباس خضر حلفنً ـ

ت الٌسرى بكفها إبنها رسالة األم تناوشت . البعٌد الؽابب عطره تتشمم وجهها، بها وؼط 

 أو حركة أٌة عنها تند لم وجهها، تؽطً والرسالة دموع وال حركة ببل طوٌلة فترة هكذا وظلت

 . هامدة الجسد جامدة الحٌاة، على ٌدل   أثر

 ساكناا  المرمري وجهها رأى موتها، رهبة من ترتجؾ بٌد وجهها عن الرسالة كرٌم رفع

. وودعها فاطمؤن   شفتٌها ٌلحس لسانها رأى لكنه ترمشان، ال السقؾ إلى شاخصتٌن وعٌنٌها

 : فارغ كبٌر مستشفى ردهة من ٌؤتً كؤنه ضعٌفاا  واهناا  ٌنبس جثة صوت خلفه ٌسمع
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 . …اخوتك وٌن خضر ٌمه ولك.. خضر ٌمه خاٌب ـ

 المتحرك بكرسٌه نابماا  ٌزال ال المنكوب، البٌت من ٌخرج وهو جابر المرور بشرطً كرٌم مر  

 . األٌسر جنبها على تمٌل ورأسه

 كرٌم قرر. الٌطاق وهدوء بصمت تمطر الدنٌا ناعم، مطر بنثٌث وتفاجؤ البٌت باب وراءه رد  

 أو ورقتٌن سٌكتب حٌث بالراشدٌة، الحسٌنٌة منطقة فً( المٌز بٌت) إلى ؼداا  الذهاب كشكول

ها ثبلثاا   الناعم المطر هذا ٌكؾ   لو فقط للمٌز، السرٌة الفتحة فً( خضرقد) رسالة مع وٌدس 

 خضر الى ٌرسله سرٌع جواب بتحرٌر ٌفكر ؼرفته دخل. والنبش النثٌث عن وصمته بهدوبه

 . قد

بلمه تخرج( الكحبلء) منطقة وفً  المنعزل( لٌلوه) عمتها كوخ من الصباح بواكٌر منذ ٌومٌاا  س 

 من صؽٌراا  قطٌعاا  ترعى كٌؾ تتعلم فبلحة بفوطة وجهها تخفً الذرة، حقل وسط الوحٌد

 . الؽروب قبل وترجع( حمور) عمتها كلب بصحبة والماعز الخراؾ

بلمه) وثقت  قصة لها حكت بعدما ٌداهمها، خطر أي منع فً( الطنطل) عمتها بصٌت( س 

 : وقالت فمها طرفً( لٌلوه) مسحت. العرس من والهروب الزفاؾ وٌوم الخطوبة

 . الصفحة مشعول شلون وأعرفه مٌتً المٌت.. أعرؾ شًء كل.. لً التسولفٌن ـ

بلمه)  حبٌبها إلى ولهفتها شوقها ضراوة تنقل ان والنسابم الرٌح تناجً نهارها تقضً( س 

 الؽابب حبٌبها إلى المذعورة القلقة رسابلها تحمل أن المسافرة الطٌور تتوسل ،(خضرقد)

 ،(خضرقد) على وسبلماا  برداا  تمطر أن بالؽٌوم تستؽٌث. أخباره وانقطعت وداع ببل راح الذي

 األخرى فهً. واألرض السماء برابحة ٌفوح مبتبلا  إلٌها فٌؤتً اللجوج دمعها بعطر تمطره أن

 أي من ترتعد. ٌقترب بعٌد شخص ظل من قادم، آسن سراب من خٌالها، من تتوجس هاربة

 (. لٌلوه) عمتها كوخ نحو الخطى ٌحث   سواد

 ذلٌبلا  حٌاا  علٌه القبض من هلعه أدركت الهروب، ومعاناة( خضرقد) قلق ادركت فقط اآلن

 . العار عفونة تطارده

 معناه وتفهم تستعٌده اآلن وهاهً آنذاك، تفهمه أن دون حبٌبها كبلم من الكثٌر الكثٌر فاتها

 الحرب آثار عن كبلمه خاصة الؽموض، وٌلفه علٌها صعباا  ٌزال ال بعضه أن رؼم ومؽزاه،

اا  بقً من على  ٌ  روح تمرغ وكٌؾ وبهضام البعث خطورة عن كبلمه اإلنسان، تمسخ وكٌؾ ح

 ،(الشلبة) فً ؼابم ٌوم صباح كبلمه تذكرت. آدمً إنه فٌنسى ذاته وتستلب الدم بوحل اإلنسان

 : أوراقها تخشخش صفصاؾ شجرة تحت الماء، فٌها ٌتدفق ساقٌة قرب ٌجلسان وهما

 األمل مشاعر وراءنا نخل ؾ البشرٌة، العواطؾ وأسمى أعمق من محصنٌن سنكون ؼداا  ـ

 سوى أحد ٌتذكرها فبل وانقرضت اندثرت قدٌمة لعبة مثل والتفاإل التشاإم وٌصٌر والٌؤس،

 دون ونتركهما عنهما نتخل ى والحزن، الفرح وراءنا نخل ؾ سوؾ. الحنٌن على المدمنٌن

ة، فً فنطوٌها وتمزقت علٌنا ضاقت التً ثٌابنا أسمال نترك مثلما وألم، حسرة  حٌث صر 

 ال موت وأي تهزنا ال كارثة أي محصنٌن، نكون سوؾ. الذاكرة سرداب فً منسٌة تتعفن
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 بل للبشر، األولى الطبٌعة وراءنا تركنا إذ أخرى، طبٌعة من سنكون ؼداا . ٌستفزنا وال ٌؽضبنا

 تعود فبل خارجها ستتركنا نفسها الحٌاة. ومستمر هابل تطور فً ستكون ؼرابزنا حتى

 محصنون،. العادي الطبٌعً للموت حتى نصلح ال سوؾ. علٌنا تنطبق ونوامٌسها شروطها

 . العادة فوق ونموت العادة فوق نعٌش
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 الثالث الفصل

 

 ـ 1 ـ

، وحٌد أمة، إنك: صداه ٌؽمرنً خطوة، خطوة ٌواكبنً قندٌل جبل معً ٌمشً  ال والحر   وحر 

 هور فً والمتبلحمة المتشابكة والبردي القصب أعواد أمامً من أ زٌح وأنا. الحر ٌتبع

 العمارة، فً( صالح قلعة) أهالً من رجل بصحبة ومتاهاتها، العظام بؽابة ذكرنً الحوٌزة،

 ٌستخدم مرة المإخرة، فً أجلس وأنا( زٌطه) ٌسمٌه الذي المشحوؾ مقدمة فً ٌجلس

 اسمها طوٌلة عصا ٌستعمل ومرة ماء، خفقة وال صوت ببل المجذاؾ تشبه التً( الؽرافة)

 . سومرٌة صٌد شبكة ٌشبه رمادي بٌشماغ ورأسه وجهه ٌلؾ(. مردي)

 كوچه شارع مدخل فً طوٌلة سنٌن منذ المقفل العمارة شمس نقلٌات مكتب قرب علٌه تعرفت

 : كرج مخٌم فً البلجبٌن أصدقابه بعض ٌصفه. مروي

 . شبر شبر ٌعرفه.. الهور ابن الرفش حنون ـ

 . ناٌم وهو( المسكة) طٌر ٌشم الرفش حنون ـ

 . بؤظافره ٌصٌده حتى ٌلبط ٌلبط.. الشبوط وراء ٌؽط ـ

 فً ٌعمل. وأخرى فترة بٌن اللٌل فً أهله ٌزور ،(حمولة) وابن شهم انه عنه، ٌقولون كما

 . وطهران األهواز بٌن السمك تجارة

 زوجته ٌصطحب وأن الكارثة حلول قبل أهله ٌتفقد أن( الرفش حنون) صاحبً اآلن ٌنوي

 إال ٌتحدث ال فهو الخشن صمته أعجبنً. إٌران إلى وٌرجع أخوته، من ٌرؼب ومن وأطفاله

 أعرؾ ال وأنا( والجرٌح الشمببلن) لمس من ٌمنعنً: األوامر بصٌؽة والتحذٌر الحاجة وقت

 كل فً حذوه احذو وأن بردي، أو قصب عود أكسر ال وان. الجرٌح وماهو الشمببلن ماهو

 . األلؽام أنواع بكل محشو فالهور وسكنة حركة

 على االعتراض وعدم له استسبلمً إلى وارتاح وسواسً، فً واستؽراقً صمتً أعجبه كما

 فمن. بالزفة األطرش مثل لٌس واستقبللً حرٌتً بكامل له منقاداا  كنت. وفكرة خطوة أي

 علٌه القبض من ٌخاؾ وال طابشة برصاصة الٌعبؤ اللٌلة هذه بمثل للعراق وٌدخل ٌجازؾ

 مجهولة، كارثة من هاربٌن ومدنهم بٌوتهم الناس هجر اللٌلة هذه. التسلل بجرٌمة متلبساا 

 . إلٌهم الطرٌق تتلمس

 على قلٌلة سوٌعات سوى ٌتبقَ  ولم الجمعة لٌلة العراق أرض حنون صاحبً مع اآلن دخلت

 أم( )بهضام) وٌسمٌها( الصحراء عاصفة) الحلفاء ٌسمٌها التً الثانٌة، الخلٌج حرب نشوب

 (. العٌوره أم) ضاحكٌن الجنود ٌسمٌها بٌنما( المعارك
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 فً وٌحوص ٌتكدس ودخان بؽصة وأشعر صدري، فً ٌتراقص ملون لهب مع الحنٌن اختلط

 عشقته عزٌز أثر كل مع الحنٌن سٌحترق. وٌخرج منفذاا  له ٌجد ان هٌهات هٌهات بلعومً،

 . علٌه وبكٌت

 امتؤل حٌث األٌام هذه خاصة العراق، الى الرجوع من وٌحذرونً ٌمنعونً أصدقابً بً تشبث

 على للضؽط األٌدي تمتد المحٌطات وفً الطابرات، وحامبلت والبوارج الحربٌة بالسفن الخلٌج

 . القارات عابرة صوارٌخ أزرار

 على تصب ها والفتاكة، الجدٌدة أسلحتها ترسانات وستجرب العراق ستضرب العالم دول أقوى

 . الكوٌت ؼزا بهضام ألن رأسً

ي دمً مع ٌجري أعزل، أتقدم وحدي وأنا  وٌتكتل ٌتعاضد بٌنما بوحدتً أفٌض. األعظم سر 

 مع القوة كل القوة، حٌث نفسً إلى انسحبت   فقد وعشابر، وقبابل ومنظمات أحزاب فً الجمٌع

 المتحالفة الدول بوجه سؤقؾ وحدي. الجمٌع مع أتبلشى حٌن الضعؾ كل والضعؾ نفسً،

 كشكول، أم الطٌبة العجوز نبوءة حسب والدتً منذ لً مرسوم هو كما وحزبه، بهضام وأسقط

 وٌهز ملك ٌقتل الصبً هذا: زندي على الثبلثة( الشامات) ورأت أمً رحم من جرتنً التً

 . الدنٌا

 مرات لثبلث مصابب بثبلث لعنته لطمتنً الذي الجوزي، قمٌصً ٌاقة من القدر ٌسحلنً وكما

 فً الرافدٌن سٌنما قرب األحنؾ بن العباس مكتبة أمام اعتقلونً حٌن آخرها كان ألبسه،

 . النهر إلى البحر من فلسطٌن كل فلسطٌن، تحرٌر وشك على وأنا الثورة، مدٌنة

بلمه)و جمعنً الذي اللبٌم والقدر  الجنة إلى ساقنً قدر لٌفرقنا، سوى لشًء ال جمعنا ،(س 

 . العبث ألؽام حقل فً ودفعنً وجودي معنى لً كشؾ قدر جهنم، فً وألقانً

ي الذي اللجوج الؽامض الصوت ذاك وكذلك، ً   ٌلح   رأسً، فً ٌدو   بؤذنً وٌطن   ٌؽوٌنً عل

 : وٌهمس ٌنبس شهر قبل ثبرنً وقد حٌاتً، فلم مخرج صوت أسمٌته وأخرى، فترة بٌن

 والكل باطل الكل ألن بهضام، كرسً زعزعة فً وسٌفشل فشل الكل.. التارٌخً دورك حان ـ

 …تافهاا  بشراا  لست فؤنت خوفك اقتحم سواك أحد ٌجٌده وال علٌك مفصل الدور رٌح، قبض

ٌ ر.. دورك حان واآلن لخطواتك، أنفاسه ٌحبس برمته العالم  …العالم ومصٌر بلدك مصٌر ؼ

 . بانتظارك فالعالم تردد ببل دورك فً ادخل

 من وكل أصدقابً بٌنما الٌمٌن، من وٌسحبوننً ٌعتوننً النبوءة وتلك القدر وذاك الصوت هذا

 فً االصدقاء من حشداا  مخاطباا  ٌصٌح( عماد) وصدٌقً للٌسار، وٌسحبوننً ٌعتوننً ٌعرفنً

ً   ٌشٌر وهو كرج مخٌم  : إل

 ٌرجع حتى وأهله بحٌاته ٌجازؾ والٌوم العراق، من ٌطلع حتى وبؤهله بحٌاته جازؾ ـ

اها بالعالم مخبل أكو. للعراق   قبله؟ سو 

 وثٌابً بؤطرافً ٌتشبثون الذٌن هإالء وبٌن للعراق ٌدفعوننً الذٌن هإالء بٌن الوسط فً أنا

 رأسً، داخل اآلخر على ٌنط   صوتٌ  تتحاشك، تتدافع، أصوات. للعراق الرجوع من ٌمنعوننً
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 األول، وٌكون سماعه على إرؼامً ٌحاول صوت كل. رأسً خارج اآلخر على ٌقفز وصوت

 : االول لتكون تتصارع جمٌعها

 . تتملخ الروماتٌزم دوشگ على أمك ـ

 . عارٌاا  كوال البعث بطل على الجلوس نسٌت هل ـ

 . العظم حتى ٌنخرك الؽربة دود ـ

 . تنتظرك التٌزاب احواض ـ

بلمه الباقً وحده هو الحب، سوى شًء وال الحب الحب ـ  . وس 

ه الحنٌن فخ   على قدمك تضع ال ـ  . الممو 

 . المحتضر لوطنك الوحٌد األمل أنت ـ

 . بالرجوع وتنتحر الوهم ٌركبك وال رأسك تركب ال ـ

 . بوجودك إال ٌزول ال والبعث ٌدٌك، على إال ٌفطس ال بهضام ـ

 فسوه نلعب بعدنه وإحنا محترفٌن، العبٌن بٌد شطرنج العالم ٌامعود،.. وترهات هراء ـ

 . فسندي

 . بعدها جرٌمة ال جرٌمة هنا وبقاإك بطًء انتحار المنفى.. ارجع ـ

 . بهضام وتحارب العالم تحارب فكٌؾ نملة قتل على تجرإ ال انت.. للجمٌع خسارة موتك ـ

ت إذا ـ  . فٌها وما الدنٌا علٌك ضاعت الفرصة هذه فو 

 . الوقت بهذا للعراق رجعت لو رإوس بسبعة رعونة ـ

 ….  ابقى.. روح.. ارجع.. تعال ـ

 مع ملتحمة وتتشابك فتختلط جهة إلى ٌجرنً صوت كل واحدة، مرة األصوات هذه جمٌع تندفع

 . مقطوع والماء نسوان حمام مثل صاخبة بفوضى البعض بعضها

 لساعات فؤؼرق والمكتسبة، الموروثة المزابل بعض من وقلبً عقلً تنظٌؾ قررت لذلك

 وبعبع الحظ، زبالة بكنس بدأت. نفسً خارج ورمٌها النفاٌات، لكنس وتؤمل تفكٌر فً طوٌلة

. الظلمات بحر فً المفتاح وٌرمً االفاق علً ٌقفل ونومً، صحوي فً ٌطاردنً، الذي الفشل

 شخص هناك لٌس نفسً، عن انطباعات من انا احمله ما والفشل ذاتٌة، صناعة فالحظ

 تشوفه الزم الجبٌن على المكتوب اوهام مع الوراثة، او بالفطرة منكود وشخص محظوظ

 .الطٌران احاول ان قبل اجنحتً ٌكسر الذي الفشل وكذلك العٌن،

ً   تنطلً تعد لم التً(  الشهرة)  اوهام زبالة كنس الى انعطفت ثم  ولن ومؽرٌاتها اكاذٌبها عل

 التً احبلمً خاصة االحبلم مقبرة الشهرة. بصل صلعتً على تثرم ان الٌوم بعد تستطٌع
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 ٌشٌد وهو الدموٌة، ونجومٌته( بهضام) القابد شهرة خبلل من السٌاسة نجاسة اؼرقتها

 اللٌل فً مذعوراا  ٌتراكض الذي حلمً الفنان، حلم حلمً، قتل إذ الجماجم، من سحاب ناطحات

 فبلحاا، اكون كٌؾ واتعلم شًء، كل ساترك إذن. مسرعة صدفة دهسته حتى لشارع شارع من

 من تبقى لما الفبلحة، مهنة مزاولة فً نٌتً عن رسابلً باحدى كشكول كرٌم اخبرت كما

 .ؼشٌماا  فبلحاا  الدهر مدى بقٌت وان حتى عمري

 ذاكرة خزٌن بحب ٌنبش هو انما فلسفة، وال علم ببل الطبٌعة سر ٌدرك الفبلح ان: لكرٌم قلت

 مثلما الموت حكمة ٌدرك الفبلح تراب، حفنة خبلل من الخلٌقة، فجر الى ٌصل حتى االرض

 ان اخبرته كما. للموت تكرار الحٌاة وان للحٌاة، تكرار الموت ان وٌوقن الحٌاة، حكمة ٌدرك

 .العمارة مدٌنة فً واستقر منً اشارة تصله حالما حٌاتً مٌز ،(المٌز) ٌحرق

 وهذر شتابم ؼضب لسانً من طفر بعد، موتاهم الناس ٌدفن ولم الكوٌت( بهضام) ؼزا لقد

 المشحوؾ فً نسٌل ونحن صامتاا  ٌسمع الرفش وحنون ٌرتجؾ، خفٌض بصوت ولو لعن

 ورطنا من ألعن ٌسمعنً وحنون أبداا، ٌابسة ألرض   وجود ال كؤن أسطوري بتٌه   ؼابصٌن

 : ثانٌة بحرب

 اب لوعة ونؽطس بلوعة من نطلع سنوات الثمن حرب دم من شبع ما العوجه، ابن األعوج هذا ـ

 . …جدٌدة

ً   ٌلتفت ان دون فقال صمته، وانشق الرفش حنون نطق أخٌراا   الهور مخلوقات ٌكلم كؤنه إل

 : بهضام عن

 . زارب ٌصب ح البول من تنهٌه ـ

 

 القتل ؼرٌزة حضارة

 الكثٌر هربت. أهلها من خلت وكؤنها مقفرة خاوٌة االذاعات، تصفها كما أشباح مدٌنة بؽداد

 ال بابسة مدن بؽداد، عن جداا  بعٌدة ؼٌر صؽٌرة مدن إلى وزناا  األحمال بؤخؾ العوابل من

 لها وٌلمح ٌ شاع مثلما كٌمٌاوٌة حرب اشتعلت لو السامة الؽازات تصلها وال القصؾ تستحق

( موحان) الرفٌق عابلة منها العوابل، من القلٌل سوى الثورة مدٌنة من تهرب ولم. وهناك هنا

 البٌت خارج األوقات معظم ٌقضً بؽداد، فً لوحده وبقً( باك سلمان) مدٌنة إلى نقلهم الذي

 اربع أو ثبلث والنوم مبلبسه وتؽٌٌر االستحمام أجل من فقط للبٌت وٌرجع حزبٌة، مهمات فً

 . ساعات

 عشرة الحادٌة الساعة فً قبلبل، بساعات الثانٌة الخلٌج حرب اندالع قبل الجمعة لٌلة وفً

 الموعد قبل قلٌبلا  لٌنام البٌت باب مفتاح جٌبه من( موحان) الرفٌق أخرج تماماا، دقابق وعشر

 قطاع وساحات شوارع ٌقطع وهو شخصاا  ٌصادؾ ولم. الحلفاء قوات هجوم لبدء المقرر

 خامدة البٌوت جمٌع كشكول، دكان تجاوز حتى قطة لمح وما كلب علٌه ٌنبح ولم ،(33)

 . تصوصً مقفرة الشوارع حركة، وال حس وال ضوء ال هامدة



 

 

109 

 علٌه، عثر حتى بكفه ٌتلمسه انحنى األرض، على منه فسقط المفتاح( موحان) الرفٌق أخرج

 وعض   حادة بؤسنان رقبته على إنقض   كاسر، شبح علٌه هجم القفل فً ٌدخله أن وقبل

 فكاك ال باشطة بؤنٌاب ٌنهشه بلعومه على ٌطبق والشبح ظهره على منطرحاا  وقع. حنجرته

 الشبح ركبتً تحت الٌمنى ٌده ألن الٌسرى بٌده الشبح رأس ٌضرب( موحان) الرفٌق منها،

 قد حنجرته لكن الضاري الوحش هذا ٌدفع ان برجلٌه حاول. مسدسه تناوش ٌستطٌع فبل

 امتدت هذا ٌد لكن الشبح بعٌنً الٌسرى كفه أصابع ؼرز حاول الشبح، أشداق داخل تمزقت

ان وعٌناه صوت ببل صرخ أصابعه، ولوت  حنجرته الشبح أسنان بصقت بٌنما الخارج، الى تنط 

 ذبحه ترٌد كؤنها نفسه، الموضع على بلعومه على فوراا  وانقضت خاطفة بسرعة االرض فوق

 من ٌهرب والهواء صوت ببل صوته بؤعلى صارخاا  وٌشخر ٌرفس وهو الورٌد، إلى الورٌد من

 ساعة حتى الدم من بركة وسط البٌت باب امام مكشوفة جثته وبقٌت. فمه ومن منخرٌه

 مقلوبة والدنٌا بها ٌفعلون ماذا الجٌران ٌعرؾ ال. للحرب االول الٌوم صباح من متؤخرة

 بدت دفنه وقضٌة مسدودة الطرق جمٌع ان كما بؽداد، على المنهالة الصوارٌخ بانفجارات

. موحان الرفٌق ٌشبهون بمسلحٌن مملوءة بٌضاء آب بٌك سٌارة جاءت ان الى عوٌصة،

 الجثة الناس شٌع. مجهولة جهة الى ومضوا الجثة الرفاق هإالء وحمل بعٌداا، الناس تفرق

 الرفٌق ٌلحق لم. وملح سچٌن: صٌحات ذاكرتهم من الموت سطوة محت وقد اخٌرة، بنظرة

 . حٌنذاك( المعارك أم) واقعة لٌرى( موحان)

 الجدٌدة، للحرب الصفر ساعة بدء قبل ثبلث أو ورقتٌن كتابة ٌحاول وهو كشكول كرٌم ٌتعذب

 على الحسٌنٌة منطقة فً( المٌز بٌت) فً( سكران محمد) مقبرة قرب بطانٌات بثبلث ٌتدثر

 كرٌم. الحطب أٌام إلى الناس وعاد نادراا  شحٌحاا  الوقود صار فقد. الراشدٌة مزارع مشارؾ

 الثانٌة الحرب انتهت لو رعباا  وٌختض المجهول، عفارٌت من بل وحده البرد من ال ٌرتجؾ

 والشرؾ بالحصار فٌتاجر العراق وأنقاض الدمار فوق ٌتربع كرسٌه، على بهضام وٌبقى هذه

 تفشً ٌرى وهو الحصار، من قلٌلة أشهر خبلل الؽرابز على الناس بإنكفاء ٌفكر. والكرامة

 ال الٌوم الحصار، قبل خبز أرؼفة بثبلثة ٌشبع كان فمن نفسه، الجوع ال بالجوع الشعور وباء

 . أرؼفة بعشرة ٌشبع

 تمد   الظبلم، فً خانسة كانت أن بعد الجسد، قمقم من البقاء ؼرٌزة وخرجت األنانٌة استفحلت

 : ٌرتعد بصوت ٌفكر وهو كرٌم هواجس وتفاقمت. الوجود طعام إلى خلسة ٌدها

 . القتل ؼرٌزة حضارة فً ونعٌش للقتل، ؼرٌزة إلى البقاء ؼرٌزة تتطور ان أخاؾ ـ

ه تذكر حٌن وجهه بملء وابتسم( قد خضر) فتذكر  علٌه أطلعه الذي المجنون الخارق سر 

 : كرٌم وٌتساءل. المدبوغ والجو المؽبرة اللٌلة تلك فً البشر، كل دون من عنده وأودعه

 حماٌته أفراد أحد قتله لو بسره سٌفعل ماذا بهضام؟ الحلفاء أسقط لو( قد خضر) سٌفعل ماذا ـ

ه تفاصٌل لً ٌكشؾ لم( قد خضر) إلٌه؟ المقربٌن من واحد أو  نصفه أنكشؾ الذي األبلق، سر 

 هو بٌدٌه بهضام ٌ سقط أن: بسره ٌعنً كان هل. الظبلم فً االخر النصؾ وؼاب الضوء فً

 من خالٌة محكمة خطة أعد هل منه؟ الخبلص فً وخفٌاا  مساعداا  عامبلا  سٌكون انه أم فعبلا 

 وهو لً لٌقول منه، النٌل فً فشلت قد المحاوالت عشرات أن ٌعرؾ وهو كشفها، ثؽرات

 أم بهضام، طاعون من والعالم والمنطقة العراق سٌنقذ مطلقاا  ؼٌره أحد ال أن الثقة، أشد   واثق
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 على وٌحرص ٌعٌش خضرقد مسكٌن أبداا؟ ٌفارقه فبل قلبه على جثم خارق حلم مجرد أنه

 لحمه فً وٌتؽلؽل وشربه أكله وٌقاسمه علٌه ٌعتاش الحلم هذا ولكن حلمه، أجل من حٌاته

 واستكٌن هذا حلمه أصدق هل. ومستقبله حاضره من فٌجرده أحبلمه بقٌة وٌسلبه ودمه،

  الخراب؟ مهندس من ٌخلصنا( خضرقد) ؼٌر أحد ال حٌث إلٌه، بالخبلص

ح( خضرقد) مسكٌن بلمه وأبٌه أمه مصٌر عن أخبره أن رسابله فً ٌلم   أعرؾ ال التً وس 

 أخوته مصٌر عن أخبره أن لً ٌلمح كذلك التوٌثة، مستشفى فً راقدة أنها سوى عنها

 بشًء أخبره أن المستحٌل فمن وأتؽابى، التلمٌحات هذه من وأهرب أزوغ لكن نً. وأصدقابنا

بلمه، ومصٌر عابلته أفراد من أي مصٌر عن . أصدقابنا مؤساة عن أخبره أن أستطٌع وال س 

 مدٌنة إلى التسلل على إصراره من مذهوالا  أستؽرب وأنا. وٌزٌد ٌكفٌه الؽربة فً ٌعانٌه فما

 أحرق وأن عمره، من تبقى لما فبلحاا  ٌكون أن وعزمه فٌها واستقراره كهذه أٌام فً العمارة

 . منه إشارة استبلم حال حٌاته مٌز( المٌز)

 ال: أمامه الذي( المٌز) ٌخاطب وهو الكتابة فً أمل أي من ٌابساا  والقلم األوراق كرٌم رمى

 فوق لٌسٌر عكاكٌز إلى بحاجة.. أعرج.. كسٌح قلمً الكتابة، على نفسً أؼصب أن أستطٌع

 أمعط ذبب وكؤنه به امسك وانا لً القلم ٌتراءى.. فزعة.. مذعورة تفر   والكلمات الورق،

 . ؼزالن قطٌع والكلمات

 بطفرة مخٌؾ رعد ودوي هابل بزلزال األرض ارتجت إذ الؽرفة خارج كشكول كرٌم قفز

 وجمر بنٌران والسماء االرض اشتعلت حٌث انسلخ، قد اللٌل جلد ٌرى وهو انصعق واحدة،

 . العٌون ٌفقؤ ٌتبلمض

 

 ـ 2 ـ

 فوق العابمة الجزر تلك( التهبلت) وبٌن والبردي القصب أزقة بٌن( الزٌطه) بمشحوؾ نسٌل

 من مؽلق جو والضباب، الظبلم فٌه ٌتعانق أسطوري جو فً ندخل الجافل، الساكن الماء سطح

 التً الحٌوات مبلٌٌن تحتنا تكتنز متورم، بصمت وأنا( الرفش حنون) ٌشقه الجهات جمٌع

 على ظبلم أول فً تابهٌن للخلق، األول الٌوم فً ندخل كؤننا الوجود، فً لدورها تتحفز

 الهور وطٌور وحٌوان نبات وكل والبردي والقصب الماء. الدنٌا تستقبله ضباب وأول األرض

 المخلوق الجدٌد بوجوده ٌفعل ماذا ٌعرؾ ال وجل مرتبك شًء كل مرة، ألول تواا  اآلن إنوجدت

 أنا. ٌودعوننا كٌؾ وال ٌستقبلوننا كٌؾ ٌعرفون ال بنا مندهشون خانسون هم لذلك تواا،

 لبشر وجود ال وكؤن المؽمورة األرض فوق نسٌل وحدنا البكر، الطقس هذا فً نؽوص وحنون

 وجودي، لب   إلى تسرب نومه، فً السابر شعور ؼمرنً حٌن نحن وأٌن أنا من نسٌت. ؼٌرنا

 أننا نسٌت وأخرى، لحظة بٌن ستندلع ثانٌة حرباا  إن فنسٌت أٌضاا  جدٌد اآلخر أنا بؤنً شعور

 كرج، مخٌم فً طهران فً كنت أننً أذكر أعد لم. العالم فً مكان أخطر إلى داخلٌن نتسلل

ً   مر   كابوس مجرد كؤنها سنوات، ثمانً دامت لعٌنة حرب إلٌه قذفتنً  سابقة حٌاة فً عل

 حلم دهر، علٌه مضى لذٌذ حلم مجرد كوردستان عبر إٌران إلى هروبً مؽامرة وبدت وبعٌدة،

 :قدٌمة حٌاة قعر إلى ٌؽوص للوراء ٌتراكض
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 بوابة تنفتح. انتهت الكبلب حرب: متنبباا  ٌصٌح قدٌم الجا ورابً وٌركض مذعوراا  اركض

 مٌاه عرض فً سوداء صخرة فوق من لً ٌلوح( الزم) وصدٌقً راكضاا  فؤخرج تلقابٌاا  المخٌم

 سفر ووثابق جوازات بعاصفة مروي كوچه خلفً هبت خسرو، ناصر بشارع مررت. الخلٌج

 الشاي، وأبخرة( والمعبلگ التكة) و الكباب مناقل دخان مع ممزوجة( فٌزا) دخول وتؤشٌرات

ً   تتزاحم قببلت فقاعات إلى تتناثر الشذري بجسدها( فرشته) و  :تتؤوه هامسة وتنفجر عل

 محل اخترقت عٌن ثقبه من فتنطلق عاهرة كس أركض وأنا الحافٌة بقدمً أدوس. تو قربان

 خطواتً من تنفتح قندٌل، جبل من نازالا  وأهبط كوردستان جبال قمم فوق أركض. أطفال لعب

 كومة مثل تتدحرج العقعق ربٌبة أرى. الحر ٌتبع ال والحر ووحٌد، حر  : تصهل الثلج من شفاه

 جوفها من تندلق الفضاء، فً هابمة تحلق زالت ال بٌرٌتً وأرى الثلج فوق أسود عاقول

 أبو) حدٌد سكة أصل حتى الزٌتونٌة الكبلب تطاردنً بؽداد شوارع فً أركض. الحرب أحشاء

بلمه خلفً تركض ،(دشٌر  رسالة بٌدها السماء، عنان إلى المتطاٌر وشعرها الهندي بزٌها س 

 مشتعلة، جماجم لهب ٌنفث أسود قطاراا  لكن إلٌها الممدودة ٌدي أصابع نحو إٌصالها تحاول

بلمه سحبت ثمانٌة، بنجمة موشومة ٌد سحبلا  وخطفتها بجانبها مر    القطار أبواب أحد من س 

 ملطخاا  أركض. والحندقوق والشفلح الثور لسان ورد أعشاب فوق ٌدها من الرسالة وسقطت

 ٌنتهً الجثث من طوٌل طوٌل بذٌل ورابً ٌركض رأس ببل ضابط ٌلحقنً األرض ترقش بدماء

 فؤرى مسرعاا  أركض. إضرط …إضرط: صوته بؤعلى ٌصٌح بٌضاء صدرٌة ٌلبس بممرض

 كآذان طوٌلة أذان لهم بزبابن ٌؽص حبلقة صالون على الباب مفتوحة المصطفى ثانوٌة

 سود ؼربان أشجارها على توكر الچوادر، مستشفى جنب الكبٌرة الحدٌقة قرب أركض. الماعز

.. قد: الجو ٌمؤل نقٌق فً تضج حلقات شكل على تجلس كبٌرة وضفادع. قد.. قد.. قد: تنعق

 ترابها ؼطى ؼبار عجاجة ورابً مخلفاا  كشكول دكان الى أصل حتى( 33) قطاع أدخل. قد.. قد

 أخطؾ لمحنً حٌن واقفاا  محمود وانتفض نابت، ناصر نؽفة مع واختلط مٌري شوارب

 كرٌم سوى ٌرى فبل وهناك هنا ٌتلفت وراح دعابل شبلل حضنه من واندلق رآنً مسرعاا،

 رعود صدؼً على تتقرقع مجنون، مطر تحت أركض. سنونو طابر بؤصابعه ٌداعب كشكول

 ٌعوم، خشب محمل من وتنط تؽط التً( المعٌدي بت) صورة ٌضًء برق، ومٌض وٌسطع

 إلى فؤدخل. علً.. علً.. علً: تندب والمخاض الطلق لحظات فً امرأة صوت وأسمع

 الطفل أحمل. أسود خشب سرٌر فوق شامات ثبلث زنده على تواا  ولد طفبلا  وأرى طٌن صرٌفة

 صوب والضباب الظبلم أخترق راكضاا  به فؤنطلق. قد.. قد.. قد: ٌصرخ وهو ذراعً بٌن الولٌد

 .أ خرى حٌاة

 

* * * 

 شًء بؤي( الرفش حنون) ٌصطدم ال كٌؾ وأتعجب الماء صفحات على المشحوؾ ٌنزلق

 وأمٌزه، ألتبٌنه نظري وأمد أبحلق أراه، بالكاد واألرض، السماء ٌلؾ والضباب فالظبلم أمامه

 من رأسه ٌدٌر بعٌنٌه، ال بؤذنٌه ٌتشوؾ كمن حنون ونهض( زٌطه) المشحوؾ وقؾ فجؤة

 خرٌطته تتبع فً وأخطؤ الدرب أضاع قد ٌكون لببل بقلبً الخوؾ فلعب أ خرى إلى جهة

 .الخراء شمامً قبضة فً وقعنا ولربما الداخلٌة
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 وأوراق هوٌة وببل رحلتً، فً والمتع الهلع صنوؾ معً تشهد حقٌبة ببل انا المؽامرة هذه فً

 سوؾ بؤٌدٌهم سقطت لو ولكن ولدت، مثلما شًء كل من حافٌاا  أكون، من بً تشً ثبوتٌة

ً   ٌعترؾ  حتى عالٌة، وحرفٌة بخبرة طبقاته وٌنبشون جلدي ٌسلخون أنفً، رؼم جسدي عل

 .بالً على ٌخطر ال بما ٌهذي لسانً وٌنطلق انهار

 سحرٌة متاهة فً ٌبحر طٌؾ أو خٌال مثل( المردي) ٌتناوش ٌجلس، الرفش حنون رأٌت

 عشتها الرإٌا تلك الهور، بماء أحدق وأنا السواد أرض رإٌا فتذكرت للواقع أثر كل تزٌح

 إلى بالرجوع أفكر وأنا سرٌري صومعة فً جالساا  كنت حٌث الدامؽة وتفاصٌلها بدقابقها

 .السواد أرض معنى حول البلجبٌن من اثنٌن بٌن ٌدور نقاشاا  سمعت ببلدي،

 فً محروقاا  عشباا  بعٌد من ظننته له، نهاٌة وال البصر مد على شاسع أسود حقل فً دخلت

 زمردٌة ثقوب تتخللها واطبة حمراء، دخانٌة ؼٌوم رأسً فوق تجثم للزراعة، تهٌؤ أرض

 اعشاب خبلؾ على تدفعها لرٌح أثر وال حركة أي دون رابضة راكدة الؽٌوم. نابٌة لسماء

 تخفٌه ما خبلل من الرعب تبث طلسمٌة رٌح هبات مع تتماٌل التً المهفهفة، السوداء الحقل

 تنتمً ال صٌحة(. هاي شنو …آخ) إرادٌة ال مرتبكة صٌحة لسانً من طفرت. طٌاتها بٌن

 هذا: ترى ما صدمة من واتسعت جحظت التً لعٌنً تنتمً وال فاؼراا، مفتوحاا  بقً الذي لفمً

 نهاٌات وحتى قدمً أسفل من الشعر هذا أتفحص وأنا مشدوهاا  انظر. شعر انه عشباا، لٌس

 جانب، كل من ٌحٌطنً أسود بشري شعر سواد، فً سواد وسط أقؾ. البصر مد على اآلفاق

 .الطلسمٌة الرٌح تلك هبوب مع ببطء ٌتموج

 أمسدها، الشعر خصبلت بعض إلى الٌمنى ٌدي امتدت أرى، ما أصدق ال مقرفصاا  جلست

 .ركبتً على منكباا  وبركت أصابعً حول الشعر خصبلت التفت حٌن مفزوعاا  فجفلت

 وهذه األنامل هذه تنتظر كؤنها وتمسكها علٌها تلتؾ بشدة، أصابعً الشعر خصبلت أحاطت

 بدم أصابعً احتقنت إذ الخصبلت من ٌدي انتزاع أحاول وأنا انصعقت. طوٌل أمد منذ اللمسة

 أنً لو تمنٌت كم. علٌها الشعر التفاؾ إحكام قوة من زرقاء صفراء حمراء وتلونت محصور

 فمن ٌدي، وأحرر الشعر خصبلت فٌها أبتر حادة آلة أي أو شفرة أو حبلقة مقص أحمل كنت

 ؼٌوم وفوقً الجهات، كل من تهب رٌح مع ٌتماوج شعر حقل وسط مربوطة وكفً اآلن لً

 ساكنة؟ راكدة نفس، وال حس ببل واطبة حمراء

 إلى الخوؾ استمٌل إن وقررت وأفكاري، ووساوسً هلعً خلٌط مع نفسً شتات لملمت

: أخٌراا  نوٌت. األسود الكابوس هذا من نفسً أنقذ كً ضدي ال معً ٌقؾ إن استدرجه جانبً،

. الورطة هذه من وأخلص جذوره من منابته من اقتلعه كفً، على ٌلتؾ الذي الشعر اقتلع أن

 تحمل كفً ورأٌت ظهري على فسقطت بعنؾ، األرض من الشعر وسحبت بقوة كفً ضممت

 .حً طازج بدم ٌقطر مذبوحاا  رأساا 

 الرأس هذا وجه كان. وهلعً ارتٌاعً شدة من مإخرتً على أزحؾ وأنا وتبلبلت تلعثمت

 مكانه فً وضعته المقتلع، الرأس حفرة إلى ركبتً على زحفت. صدٌقً( أومٌد) مبلمح ٌحمل

 موجات مع تهفهؾ منسابة أصابعً وتركت الشعر خصبلت فارتخت التراب، علٌه وأهلت

 .الكابوس ٌتكرر لببل أ خرى خصلة أٌة أمس أن متحاشٌاا  الطلسمٌة، الرٌح
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 الرإوس من ٌخفً ما حشود وأدركت والشاسع، الممتد األسود الشعر حقل وسط من نهضت

 .المذبوحة

 لم ذلك رؼم. السواد بؤرض العراق لتسمٌة جدٌداا  وبعداا  مؽاٌراا  معنى   عندي الرإٌا هذه شكلت

 .مشوار آخر إلى بسري المضً عن الرإٌا هذه إرادتً تقمع ولم لببلدي الرجوع فً أتردد

 

* * * 

 كمن توقؾ المشحوؾ، بوز سوى ٌستوعب ال ضٌق ممر فً ثانٌة مرة( الرفش حنون) توقؾ

 الوعر دربه وعبلمات نٌاشٌن على لٌطمبن أو ،(الؽرافة) و( المردي) عناء من ٌسترٌح

 خمس أو أربع مضً بعد سإالً عن وأجابنً صمته رماد من خرج. الداخلٌة بوصلته ومسار

 وإهمال صمته من باإلهانة شعوري دون اآلن، إال أتذكره ولم نسٌته، اننً حتى علٌه، ساعات

 وتؤثٌر وقع من وجهه ومبلمح شكله أتبٌن ولم صامتاا  نحوي استدار سؤلته حٌن السإال،

 حمود بٌت: باألسماء له ذكرتهم أبً عم أبناء هم صالح، قلعة فً لً أقارب وجود عن سإالً

( عوٌز) خالً بٌت له ذكرت كما واحد، سلؾ فً متجاورون كلهم حمدان، وبٌن دحام وبٌت

 من وحرج حٌرة فً تركنً لذلك اؼاضه سإالً إن اعتقدت. آخر سلؾ فً ٌعٌش الذي

 مع نذوب إن ٌجب حٌث خطر، مكان وفً مناسب ؼٌر عصٌب بوقت تكلمت ربما اإلهمال،

 أثر ببل نتبلشى والضباب، الظبلم فً نموع وإن والزفٌر، الشهٌق صوت سماع دون السكون

 شفتٌه؟ وفوق أنفه أرنبة فوق سبابته بوضع فمً بؽلق لً ٌإشر لم لماذا لكن. وجودنا ٌفضح

 الكبلم؟ بعدم البدء منذ ٌحذرنً لم لماذا

 بمثابة وهم فرداا  فرداا  ٌعرفهم انه موضحاا  سإالً، نسٌت وبعدما طوٌل وقت مرور بعد أجابنً

 .شواربً وأطلق وٌشماغ دشداشة ألبس إن ونصحنً بٌوتهم، إلى ٌوصلنً إن وأصر أهل،

 حادثة منذ الشوارب أمقت فؤنا هذي، مؽامرتً فً شًء أسوأ هً النصٌحة من األخٌرة الفقرة

 أستطٌع ال. السندباد سٌنما فً لبلصفرار تمٌل التً الؽلٌظة، شباط 8 وشواربه( الفرخجً)

 للتموٌه بعثٌة شوارب أجعلها أم قاسم الكرٌم عبد شوارب أقلد هل بشوارب، وجهً تخٌل

 سجٌتها على إطبلقها األفضل وضراوتها؟ عبؤها وأحتمل أطٌقها كٌؾ ولكن خلفها، واالختباء

 .نٌتشه شوارب مثل صارت لو حتى

 تهدي مضٌبة منارة عن ٌبحث كؤنه الجهات جمٌع إلى رأسه ٌدٌر( الرفش حنون) نهض

 من اكثر نبصر ال الضباب وطبقات الظبلم حلكة وسبرنا بحلقنا مهما عمٌان لكننا التابهٌن،

 قاهر، سبب ببل اآلن، التدخٌن عن امتنعت إلٌران الهروب رحلة فً وكما. فقط مترٌن مسافة

 والظبلم والبردي القصب من المنٌعة الجدران هذه كل خبلل من أحد ٌرانا إن المستحٌل فمن

 هذا ٌخفٌه بما ومبهور مشدود ألننً بالتدخٌن، لً رؼبة وال اآلن السجابر نسٌت. والضباب

 هذا ٌبهرنً كذلك. شً أي رإٌة على قدرتً عدم برؼم لرإٌته أتحفز وبما المستؽلق، المكان

 حربنا ٌسبق سكون. ٌقولون كما العاصفة ٌسبق الذي السكون ذات هو هل الفاحم، السكون

 أرض واختضاض باالرتجاؾ سنشعر كٌؾ أتخٌل وأخرى، لحظة بٌن ستنقض التً الثانٌة
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 بها أصحو قلبٌة، بهزة ارتج حتى صدري من فشٌباا  شٌباا  تقترب عنٌفة وهزات بزلزال العراق

 .والعباد الببلد خراب على

 وأشجاره بؤرضه الخلٌة تلو خلٌة وٌموت علٌنا ٌنوح العراق وتركت هربت لماذا آخ،.. آخ

  وبشره؟ ومٌاهه وحٌواناته

 البقاء فً البارزانٌٌن( مركه البٌش) عرض رفضت لماذا قاتل، خطؤ العراق خارج هروبً

 ٌبن العراق تركنا مدمر، خطؤ الببلد خارج الهروب باألهوار؟ الذ لم لماذا كوردستان؟ فً معهم

 البٌضاء الدم كرٌات من تحصى ال أعداد الهاربٌن، من آالؾ مبات جسده من ٌتسرب وٌنزؾ،

 حٌن ٌتلوى لوحده تركناه وبهضام؟ البعث طاعون جراثٌم ضد سٌدافع من رجعة، ببل فرت

 مرض تفاقم من الموت فراش على أمً تركت مثلما شفقة، دون الهاربة بخطواتنا رفسناه

 .بها ٌعتنً للموت تركتها الروماتٌزم،

 وهذا سماوٌة، بمعجزة إال إلنقاذه سبٌل وال ٌحتضر وهو بالرجوع علٌنا ٌتصارخ تركناه

 البعث نجوم سطعت بعدما دمعة أو صرخة أي ٌستقبل فبل أبوابه أؼلق قد هللا ألن مستبعد

 .الخراء رخاء فعم العراقً الطٌز فً سطعت الثمانٌة،

 لماذا؟ الجنوب وأهوار كوردستان جبال إلى نلجؤ لم لماذا

 على وتناثرت العراق جسد من تسربت البٌضاء الدم كرٌات من الضخم العدد هذا كل لماذا

 معه؟ التكٌؾ فً كله العمر تقضً ؼرٌب جسد فً اللجوء عن تبحث العالم قارات

 البلد، شرٌان إلى تتسلل دم كقطرة أرجع الندم، ٌفترسنً للعراق أرجع أنا ها األوان، فوات بعد

 القطرة؟ هذه تنقذه فهل

 فالسر طوٌلة، لفترة والمتخمر المترسب المتكدس الصمت عفونة أزحت األوان فوات بعد

 ٌتحرر لم إن مرض إلى ٌتحول الذي كالحب تماماا  والذٌوع، للكشؾ طرٌقة ٌجد لم إذا ٌتعفن

 .القلب سجن من

 فً أبقى ال وإن ٌتعفن إن لسري أرٌد ال حٌث ببلدي رحم إلى أدخل( الرفش حنون) مع أنا وها

 ٌنبح وقت علٌنا، النابح الوقت لدفن األلٌفة المقبرة تلك فً االنتظار، من أتفسخ كرج مخٌم

 راحت التً التجارب عبر وندفن كمهماز، خواصرنا تنؽز التً األحبلم فٌه ندفن وكذلك وٌعض،

 .التكرار سموم لفحتها كلما تتقٌح دمامل مثل نحملها ؼٌرنا، تنفع وال تفٌدنا وال تضرنا

 بمزاح قلتها ولكننً كرج، مخٌم فً بها تفوهت جملة بؤخر الجمٌع وأمام علناا  سري كشفت

 وبطرٌقة تفكٌر ببل قلتها البلذعة، والمفارقة النكتة إلى أقرب جملة البلمعقول، وبعفوٌة صاخب

 ٌودعوننً وهم األصدقاء من جمع وسط قلتها. أحد ٌصدقها إن ٌستحٌل بحٌث متهكمة ساخرة

 :عماد فقال مٌتاا، ٌشٌعون وكؤنهم والحسرات بالقببلت

 لعراق؟ الى ترجع لماذا …أعرؾ ال اآلن لحد ـ

 :وقلت مرحاا  قهقهت
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 .بهضام إلسقاط ـ

 وحدي وتركونً عنه ظهورهم فؤداروا منه، والخبلص علٌه القضاء من الجمٌع ٌبس لقد

 ال الذي أنا وحدي، تركونً. البشرٌة وإنقاذ علٌه لبلنقضاض به للظفر قلبً وأعض أتملخ

 .بعوضة وقتل شجرة ؼصن كسر على ٌتجاسر

 سطوة عن خرافٌة إشاعات ٌبثون والبعثٌٌن واألمن المخابرات جهاز إن: قرون أم المهزلة

 ٌده وترتعش ٌنهار اؼتٌاله وٌحاول السبلح علٌه ٌشهر من كل إن بحٌث األسطورٌة، بهضام

 بالفشل اؼتٌاله محاوالت كل باءت لذلك. بهضام من واحدة عٌن بخزر السبلح منه وٌسقط

 حذر الذي العراؾ مثل ومتنببٌن ومنجمٌن سحرة وجود عن دعاٌات ٌبثون كما المخزي،

 على اإلقدام ٌنوي إن بمجرد المحتمل القاتل ٌكتشفون هإالء. قتله لٌلة من قٌصر ٌولٌوس

 ٌخطط مواطن على للقبض بهلوانٌة خرٌطة السحرة أحد رسم المرات إحدى ففً. هذا عمله

 :بهضام ألؼتٌال

 ابراهٌم) مقام إلى المإدي الطرٌق إلى تتجاوزونها ،(الشعلة) مدٌنة إلى فوراا  اآلن تذهبون ـ

 ترابً طرٌق منه ٌنحدر الوسط، من مقطوع نخلة وجذع متهدم طٌن جدار ٌصادفكم ،(علً بن

 حافاته على تتكدس الكري حدٌث ماء جدول ٌقاطعكم الجانبٌن، من عرموط أشجار تحفه ضٌق

 قبل الجدول، فوق كبٌرة حمل سٌارة بقاٌا من حدٌدٌاا  معبراا  تجدون رطبة، تزال ما طٌن أكوام

 دوانم عشرة مساحته للبٌع بستان) باألرض مؽروزة خشبٌة الفتة على ستقرأون تعبروه إن

(. الشعلة فً البعث جسر مقابل القدس عقارات مكتب مع المراجعة. سكنٌة دار على ٌحتوي

 بل الثانً، الباب وال األول الباب عند تقفوا لن ترابً، ممر فً الٌسار إلى وتنحرفون تعبرون

 تقتحمون. الباب مشبك على معلقاا  ملتوٌة بقرون وعل رأس ٌعلوه الذي الثالث الباب عند

 الصوت بكاتم الكلب تقتلون شرس، أسود كلب علٌكم وٌنبح الوعل رأس وٌسقط البستان

 ٌنوي الذي القاتل تجدون هنا. طٌن كوخ فتدخلون الحٌوانات زرٌبة إلى مباشرة وتركضون

 من طٌراا  ٌدرب انه القاتل هذا وسٌعترؾ. تواا  ولد عجبلا  ٌنظؾ تجدونه الربٌس، السٌد اؼتٌال

 منقاره ٌطلً بعدما مكشوؾ، عام بمكان ظهوره فور الربٌس السٌد نقر على الجوارح

 .بالسٌانٌد

 الجنجلوتٌة، والقصص اإلشاعات هذه ٌصدقون البسطاء الناس إن ،(ذوٌل) أم المصٌبة

 ذباب مثل مبلبسه فوق من الرصاص ٌتساقط خرزة، شاٌل بهضام: ذلك وٌعللون ٌصدقونها

 بٌن براعتهم وٌظهرون ٌتبارون العالم سحرة افتك. والمسدسات بالبنادق ٌرمونه عندما مٌت

 حتى اختراقه ٌستطٌع فبل واألزرق واألحمر األسود السحر من بهالة جسده ٌؽلفون ٌدٌه،

 فقد المعوج، حلقه من الزبد ٌخرج حتى ٌخنقه ٌدٌه، وٌمد شخصٌاا  هللا تدخل إذا إال عزرابٌل،

 سطوته ومن بهضام عٌون من ورعباا  خوفاا  لحظة بآخر روحه خطؾ عن عزرابٌل ٌتراجع

 ربٌس أو ملك أو خلٌفة أي ٌبقى ال بٌنما السنٌن هذه كل طول بقابه معنى ما وإال. وجبروته

 حتى قاسم الكرٌم عبد والزعٌم طالب أبً بن علً اإلمام منذ سنوات أربع من اكثر العراق فً

 آخر فً المإامرات ٌكتشؾ وأبداا، دابماا  الموت ٌخطإه من الوحٌد هو. عارؾ الرحمن عبد

 أو عٌن حركة من: والخٌانة الؽدر رابحة ٌشم ألنه له المخلصٌن أقرب وٌقتل ٌصفً لحظة،

 السطور بٌن وما الممحً ٌقرأون حوله من فالسحرة. الساعة إلى النظر من أو أنؾ نبش
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 وممن بالنواٌا القتلة العالم، دول جمٌع فً المستقبلٌٌن القتلة ٌطاردون. العٌون وٌستنطقون

 إلى مستعجل برٌدي بطرد وٌؽلفونهم فٌخطفونهم. الباطن وبالعقل بالبلوعً الؼتٌاله ٌخططون

 .دبلوماسٌة بتوابٌت ٌرسلونهم أو بؽداد،

 بنسٌج نفسه ٌحٌط الذي هذا المرض، وعلى القتل وعلى العادي الموت على العصً هذا

 ال مادام القتل ٌستحق أال منه، واحداا  أظفراا  ٌمس أن العالم كل وٌتحدى السحرة عناكب

 .البشر سابر دون من ٌقتله إن ؼٌري أحد ٌستطٌع

ً   تنطلً ال طبعاا،  فعبلا  انهم لو: بسٌط واحد لسبب هذي، والقصص اإلشاعات أفبلم عل

 .السحرة( زالطة) فً المثرومٌن أول أنا لكنت قتله ٌنوي من ٌشخصون

 جمٌع ٌنفذون الذٌن المجرمٌن، آالؾ ٌشاركه بٌنما العراق ٌنقذ وحده بهضام قتل إن هل ثم

 كٌؾ. مباشرة عٌونهم إلى وٌنظر رأسه ٌرفع من كل لقتل وٌتسابقون الدموٌة نزواته

 ؟(بهضام) األخطبوط أذرع المجرمٌن هإالء من التخلص بمقدوري

 كارثة فؤسوأ القٌامة، قامت لو حتى الدنٌا، انقلبت لو حتى ٌحدث ما ولٌحدث األفعى رأس إقطع

 ..…للـ ومبدع صانع ألنه بهضام، بقاء من أفضل هً

 داخل المسرح أضواء وانطفؤت مونولوجً فانقطع الهور ماء وماج( زٌطه) المشحوؾ أهتز

 وإطبلق كشفنا بخطر عابا ؼٌر( الرفش حنون) صاح. المكان رج   متصل رعد دوي أثر رأسً

 واألرض، السماوات علٌنا وٌسد ٌطمنا والضباب فالظبلم شٌباا  نرى ال ونحن علٌنا الرصاص

 :حنون صاح

 المنٌوٌچ؟ صدٌم ٌا الترٌده هذا …القٌامة قامت …خوٌه؟ علگت ـ

 

 

 القمر مجنونة

 وحبللها، بٌتها وعن عنها الطامعة العٌون تطرد كانت البشر فً وخبرتها( لٌلوه) العمة فطنة

 بثبلث فاختزلتها والخبرة الفطنة هذه اكسبتها التً هً تسمٌهاـ كما– المصابب أم الدنٌا دباؼة

بلمه وصاٌا  وهشاشتها، ضعفها تخفً إن: حساب ألؾ لها وٌحسبون الجمٌع ٌتحاشاها لكً لس 

 .الدم جرٌان لحد حقها عن وتدافع تتزعزع، ال( نجره) صلبة إنها الفاحصة للعٌن وتبدو

 ومرتٌن مرة ضربت لو أهٌنت لو حتى الكل أمام علناا  العٌوب تفضح اللسان باشطة تكون وإن

 اللسان وضربها، أهانها من على السلؾ وتلم وتصرخ ترعد األعصاب شابطة تبقى وثبلث،

 نفسك ولفً التهدٌد من أبداا  تخافً ال وأن. والحٌؾ والهضٌمة المذلة عنك ٌبعد والسلٌط الحاد

 .الظبلم فً اآلخر والنصؾ الضوء فً منك ٌظهر نصؾ الؽموض، بعباءة

بلمه بٌنما  تفقه فبل أمعط حب وٌنهشها حولها ٌحوم الواقع، من األخرى الضفة فً تعٌش س 

 الصعبة األٌام هذه وفً. وصاٌاها مثل فعبلا  شخصٌتها إن رؼم عمتها وصاٌا من عملٌاا  شٌباا 
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 من ٌبدو كان إذ الحٌوانات، وحظٌرة الكوخ فً هنا للحٌاة أثر كل( لٌلوه) طمرت المشإومة

 مملكة حدود من وٌقترب ٌدنو من كل إرعاب على مدرب كلب( حمور) و ومخٌفاا  مهجوراا  بعٌد

اؾ المتطفل ٌإذي لكنه ٌعض ال ،(لٌلوه)  أحدهم ٌلمح حٌن: العض من افدح والحرامً والحو 

 خبلل من خفً رعب هواجس ٌثٌر مرة هناك وٌربض مرة هنا ٌختل خلفه، متسلبلا  ٌعدو

 فبل ٌتلفت المتطفل وهذا مسعورة، هرٌر أصوات وإصدار المرٌبة والخشخشة األحراش تحرٌك

 مإخرته على وٌهجم( المتطفل) قدمً بٌن ما ٌصل حتى بهدوء( حمور) ٌخطو ثم شٌباا، ٌرى

بلمه تطمبن لذلك. صاعق مباؼت بنباح  لكنها. القطٌع ومن منها قرٌباا  حمور كان إذا س 

 صندوق فً رسابلها فتكدست وطٌورها وؼٌومها برٌحها البرٌة عن األٌام هذه محبوسة

 الكوخ، باب عتبة تجاوز من تمنعها وعمتها ،(قد خضر) إلى إرسالها تستطٌع ال حٌث صدرها،

 خشٌة ومن برد لسعة من مرتجفة حب همسة عن فٌه تنبش الذاكرة صندوق إلى لجؤت لهذا

 وهو لقاء، أول فً أذنها فؤلهبت( قد خضر) بها باح قد كان البٌتونة، فً أمرهما انفضاح

 المبلبس إن راعش بهمس قال إذ البرد، شدة رؼم جلده فوق لوحده السمابً قمٌصه ٌرتدي

 .البٌتونة إلى المكشر الطابوق شقوق بٌن الصعود عن تعٌقه الثقٌلة

 منً ٌقترب حٌن واضحاا  متجسداا  أراك كم القمر، قرص فً ساكن ٌا القمر، لب ٌا أنت أٌن

 مبلمحك عٌونً من طارت منً، طٌفك ٌتملص منً، تفر اآلن لكنك أنوشك؟ أكاد حتى القمر

 .قلبً حضن فً وجهك شمل لم أستطٌع فبل ذهنً فً صورتك وتؽوشت

 مٌت؟ أم حً الدنٌا، فً مجنون أعظم ٌا أنت أٌن

 عمك بت اسؤل.. اسؤل ٌتٌه، ال ٌسؤل من السنٌن، هذي كل عنً تبحث ال لماذا حٌاا، كنت إذا

 أنا؟ أٌن تعرؾ هً المعلمة،( جنه)

 كبرت. الصٌؾ رٌاح وسموم الشمس وجهً لوحت بعدما اآلن ترانً حٌن تعرفنً ال ربما

ً   أهلً عثور من الخوؾ وقلق روحً ووساوس الفراق قهر من سنة عشرٌن  .هنا عل

 .بانتظارك أنا بسرعة، تعال ،(قد خضر) تعال

 

 ـ 3 ـ

 خطواتً، إلى األنفاس ٌحبس برمته العالم الصفر، ساعة من لحظة ولحظة شبراا، شبراا  اقترب

 مع أتكٌؾ وأنا سري ألنفجار العكسً العد بدأ. العشرٌن القرن فً حدث أضخم ٌنتظر

 البدء فً. المسرح فً تجاربً بخزٌن مستعٌناا  السومري والٌشماغ الرمادٌة الدشداشة

 جسدي، فً لشرٌان شرٌان من ٌتراكض مذعوراا، دمً فتطافر جوزي لونها دشداشة أعطونً

 وباء كؤنها إلٌهم ودفعتها متطٌراا  الجوزٌة الدشداشة رفضت. منافذي جمٌع عبر الفرار ٌحاول

 وزجنً بٌتنا وأحرق( صباح) صدٌقً قتل الذي الجوزي اللون بلعنة مسكوناا  مازلت إذ قاتل،

 طوٌلة كانت وإن حتى تردد دون الرمادٌة الدشداشة تناوشت لذلك العامة، األمن معتقبلت فً

 .الجوزي واللون الزٌتونً اللون إال حل شًء لكل ضٌقة، أم عرٌضة قصٌرة، أو
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 القصب ٌحفها متنوعة أشجار وسط الناطور كوخ فً الجدٌد مكانً مع بسرعة تكٌفت كما

 ناطور) االنتظار وطول عبث من ٌسخر الذي الجابر المثل الفور على وتذكرت والبردي،

ً   ٌنطبق فهل(. خضرة  اآلن؟ المثل عل

 وتفتح والمعتقبلت السجون فً والناسوتٌة المٌدانٌة لخبرتً السرعة بهذه تكٌفت طبعاا،

 عبقرٌة خبلٌا شكل على جسدي فً الرابضٌن أجدادي من ورثتها التً الحٌاة، شهوة ؼرٌزة

 بقاء أما: الخلق فً امتحان أخطر أمام نفسً وضعت حٌث. االنقراض وتتحدى الفناء تقاوم

 بكوارث تختل أو الطبٌعة تتوازن إن أما الخراء شمامً وفصٌلة نوع بقاء أو وسبللتً نوعً

 ألكون نفسً وتهٌبة حٌاتً مشروع تنفٌذ ألجل بسرعة وتكٌفت. بالخاطر وال البال على ال

 .أقاربً من واحد أي أفاتح لم أنً رؼم األرض هذه فً هنا فبلحاا 

 من طوٌل تارٌخ فلدي بؤصابعً، وألمسها تتشكل بدأت التً الشوارب، مع أتكٌؾ لم لكننً

 ومن: الناطور كوخ داخل وأنا أصٌح ملتهب بصوت انفجرت لذلك للشوارب، واالحتقار المقت

 .بد   صداقته من ما له عدواا  ٌرى إن الحر على الدنٌا نكد

 .علٌها وبصقت نتفتها شواربً، من شعٌرات أمسكت

 شكل ألنه ربما ؼٌري، آخر شخص وكؤنً متبلببلا  مرتبكاا  جعلنً وشكلً مبلبسً فً التؽٌٌر إن

، مفروض  ً  فؤندثر سري تقرأ قد التً العٌون وخداع التموٌه لؽرض مزورة هوٌة ٌعنً عل

 ٌكن لم إذا وٌشوهه الجوهر ٌعرقل الشكل إن. أحد الحقٌقٌة هوٌتً ٌعرؾ ال مجهوالا  شهٌداا 

 .الجوهر هو ذاته الشكل

 

* * * 

 قبضوا لو األذى عن أبعدهم لكً أبً عم أبناء أقربابً كرم من تملصت هذا الناطور بٌت فً

،  ً  وأحدد ذهنً أصفً. والقال والقٌل اإلشاعات عن بعٌداا  وحدي االنفراد أردت كما عل

 .وارتباك تهور ببل خطواتً

 الكتابة عادة من اتخلص فلم وجد، إن صؽٌر رادٌو مع وقلماا  دفتراا  حمدان أبناء أحد من طلبت

 إلى أوراقً فؤدخر أكتب ما بؤهمٌة ؼامض حدس عندي وأخطرها، الظروؾ أفتك فً حتى

 .سٌجًء ذهنً فً إال ٌوجد ال شخص

 ملؾ بإعداد ٌفكر حٌن الوثابق هذه تنفعه ربما اآلثار، عن المنقبٌن مثل وٌنبش ٌبحث شخص

 أقرب فً سٌرمٌها وربما األرض، أعماق وفً النفس أعماق فً المدفون الصراخ عن ضخم

 .مزبلة

 األرض فً بزلزال مكانه عن شًء كل تزحزح التً الحرب هذي، الحرب ٌومٌات كتبت

 وارتعد اختض المجهول، عفارٌت من بل فقط البرد من ال أرتجؾ أنا وها. النفس فً وزلزال

 داخل فً هنا وإنما المدن وباقً بؽداد فً تنفجر ال والصوارٌخ فالقنابل ودوي، قصؾ كل مع

 لماذا خراببً، من ٌتصاعد وأسود أحمر الدخان هو وها والمحترق المقصوؾ أنا جسدي،
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 عراة حفاة هربوا الذٌن األشاوس، وأٌن( أمرٌكا هز اسمك) من ٌا كوال، البعث بطل ٌا ورطتنً

 فبلفل؟ بلفة بنادقهم باعوا االخرى، والمدن بؽداد إلى الكوٌت من ركضاا  واحد طوٌل وبنفس

 فبل لً الشخصً العداء هذا كل لماذا بً؟ لٌبطشوا العالم جٌوش كل واستدرجت جذبت لماذا

ً   عزٌزاا  أثراا  تبقً  مستر ٌا تنجو إن هٌهات هٌهات منً؟ ستفلت أٌن ولكن ودمرته؟ إال عل

(yes)، تسمع ولم له مثٌل ال شبحاا  انبثق فسوؾ موتاا  وشبعت قتلتنً لو حتى منً تفلت لن 

 حماٌتك عصابات بٌن من أجرك الجرذان، وكر من وأخرجك مخببك فً أزورك البشرٌة، به

 والصحؾ، واإلذاعات التلفزٌون شاشات فً وسنٌن سنٌن بها لعلعت التً حنجرتك وأنتزع

 التً صورك كل تتمزق كً وجهك أمزق الخراء شمامً وجوه على وابصقها حنجرتك سؤنتزع

 .النعل طوطم مثل منها ٌخلو بٌت ٌكاد وال الموس، ببلعً مثل والشوارع المدن بها تؽص

 من المنبعث الشواط عطب وأشم الدخان، منها ٌتصاعد التً هذه الٌومٌات أوراق اخفً أٌن

 .الحرب عورات من واحدة عورة تؽطً ال هذه األوراق كل إن رؼم جسدي،

 حلبة إلى اآلن سؤدخل لكننً عمري طوال الورق فوق وألهث أركض الكتابة، من تعبت آخ،

 أزهاره تتفتح أٌام وبعد صدري، فً ٌتبرعم قندٌل جبل دوي ٌزال ال حٌث العظٌم الفعل

 إشارات هٌبة وعلى باستعجال أكتب لذلك. الحر ٌتبع ال والحر ووحٌد، حر أنت: العالم وٌشمنً

 ……بؽداد إلى للوصول وسٌلة إلى درب إلى منفذ إلى ٌدلنً عمن أبحث وأنا

 ٌا اكثر اقترب.. بعد اقترب تعال هناك تعال …وٌن بؽداد وٌن عرب …عاقل مخبل أنت ٌامعود

 تفر وال وتدور تلؾ ال.. والقبٌحة الدقٌقة بالتفاصٌل خطتك على أطلعنً أرٌنً( قد خضر)

 …هذا ما …أخ …سجٌتك على أراك خلٌنً تعال، االؼتٌال؟ خطة ستنفذ كٌؾ لً قل.. بؤذنك

 وعقلك وقلبك وجهك ارى دعنً االٌام؟ هذه وخاصة الحروب بك فعلت ماذا.. أٌباخ دهاك، ماذا

 أقرصك؟ حٌن بؤلم تشعر هل جلمود، وجهك متصخرة، مبلمحك هذا، ما بذعرـ وجهً تلمست–

 هل وجهك؟ الحروب أزامٌل نحتت هل الصخر، من منحوتة سحنتك وجهك، ببشرة تدب   حٌاة ال

 هذي؟( العٌوره أم) حرب نشوب منذ وصفه ٌستعصً عاطفً بانطفاء تشعر

  قد؟ خضر ٌا أصابك ماذا

 وال حب قطرة جوفها من تنضح ال صماء صخرة إلى تتحول وإال أصح.. فز استٌقظ،.. استٌقظ

 هذا من فز.. استٌقظ …الكابوس هذا شلل من اصح استٌقظ …حب قطرة وتتشرب تستقبل

 .الجٌثوم

 الجمود، بحالة مصاب متصخر انً فؤٌقنت وجهً وخاصة جسدي وألمس أتحسس رحت وفعبلا 

 جبل، مثل فعبلا  تصخرت. الخراء شمامً ربٌس من التخلص هو فقط واحد شًء على ومقفل

 .وحراا  وحٌداا  قندٌل، جبل أنا صرت لقد

 :الظلمة جوؾ من باسمً ٌصٌح من سمعت

 .أطلع خوٌه أطلع.. قد خضر هنا.. هنا.. خضر ـ
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 وٌحملون فانوس معهم أقاربً، من شباب ثبلثة مع( الرفش حنون) فرأٌت الكوخ من خرجت

 بدأ قد حٌاتً أفبلم من جدٌد فلم انه فخمنت تحوي ما أعرؾ ال ثقٌلة تبدو أكٌاس مع بنادق

 :منهم فهمت تواا،

 صالح، قلعة قضاء فً البعث حزب ومقرات الشرطة ومركز األمن بناٌة على سٌهجمون اللٌلة

 .العمارة مدٌنة مركز إلى ٌنطلقون ومنها المنطقة، أسبلؾ بقٌة مع السلؾ من شباب بصحبة

 من أول كان الدخان حٌث الدوابر جمٌع واحتل سبقنا من هناك إن فوجدنا الفجر قبل وصلنا

 العمارة، محافظة مركز حتى لناحٌة ناحٌة ومن لقضاء قضاء من نتحرك فانطلقنا. استقبلنا

 .األفق فً ٌتلوى بدخان مسبوقٌن دابماا  فكنا

 مهندس صور من تبقى ما تدمٌر هً احد من تكلٌؾ دون الٌها بادرت التً مهمتً كانت

 .الربٌس فطس: بقاٌاها على أزرق وبلون كبٌر بخط أكتب التً الخراب،

 عصٌباا  الوقت ٌكن لم لو الحروب، مشعل ومقوالت الحزب شعارات وأمحو وألطخ أصبػ كما

 جدٌداا  شعاراا  قرأت فقد الضحك شدة من ظهري على النسدحت والدم والنار الدخان ومناظر

 :الممحو الحزب شعار فوق

 .راقصة رسالة ذات …ناقصة عربٌة أمة

 أنا الثابرٌن، الناس جموع مع الخراء شمامً وجود من وأقربابً الرفش حنون حذرت

ة الوجوه تلك اصحاب رأٌت فقد بعٌد من وأشخصهم أعرفهم  المنتفضٌن، بٌن مندسٌن المعوج 

 الذل سنٌن من والثؤر الؽضب أرجل بٌن والتحذٌرات النصابح بقٌة مع ضاع تحذٌري لكن

 . والحٌؾ

 مدن وان خاصة بؽداد إلى للوصول طرٌق عن وأبحث اسؤل وأنا خاطفة بسرعة األٌام وتمر

 . الربٌس فٌها فطس قد والجنوب الوسط

 

 * * 

 حٌاا  بهضام بقاء هً وٌنتفضون ؼضباا  ٌنفجرون الناس جعلت التً رإوس سبع أم المصٌبة

 وربٌساا  حٌاا  بقابه مجرد إن والفواجع، والزالزل الدمار هذا كل بعد اإلصرار، سبق مع وربٌساا 

 إن. الرابعة العالمٌة الحرب نشوب وحتى الطوفان منذ الدنٌا كوارث جمٌع من أفضع كارثة هو

 : ٌقول بقاءه

 خضر)ٌا بالذات أنت أنفك ورؼم واالرض السماوات أنؾ ورؼم أنوفكم رؼم ربٌساا  أظل سوؾ

 كرسًٌ، ٌهتز ولم المجٌدة قادسٌتً فً انتصرت   الباهرة، الهزابم كل فً أنتصر سوؾ(. قد

 حروبً كل فً أنتصر وسوؾ. كرسًٌ ٌتزحزح ولم الخالدة( المعارك أم) فً وانتصرت

 تنوشنً ال الموت، قبضة خارج أنا. الكرسً على ٌجلس ؼٌري أحد فبل القادمة العظٌمة

 تعال القدر؟ ٌؽتالون وهل الموت ٌموت فهل القدر وأنا الموت أنا ألننً القدر، صوارٌخ
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 أعفط سوؾ إلٌك؟ أجًء أم إلً تؤتً هل القدر، لؽم إلى تعال الموت، حضن إلى ٌاخضرقد

 : أجبتنً لو بقلبك

 .قد ـ

 

 * * 

ي فً هنا تتفرقع الجابرة المفارقة ي أنا، سر  ي كله، العمر صدري فً دفنته الذي سر   الذي سر 

 كان لو ماذا. والكشؾ الفضح من ألحمٌه بالقشور ماؼطٌته كثر من البصل رأس مثل جعلته

ي ٌحملون العراقٌٌن معظم  ٌفكرون المخدة فوق رإوسهم ٌضعون حالما فهم ذاته، سر 

  ؟(الفذ القابد) الكوابٌس صانع من للخبلص وبؤخرى بطرٌقة وٌحلمون

ي كان إذا  أسنان بٌن الناس تلوكه ومفضوحاا  مشاعاا  هكذا قفل بؤلؾ المقفول الدفٌن سر 

 العسكرٌٌن أسرار عدا هذا طبعاا،(. الصفافٌر بسوك ضرطه) مجرد هو إذن نواٌاهم،

 زوجته حتى منه القرٌبة الشخصٌات وعدا مكانه، واحتبلل لقتله ٌخططون الذٌن والمتنفذٌن

 . بالرباسة والفوز كفنه ٌحوكون وكٌؾ وأبناإه

ي؟ ٌحمل العراق فً ٌسكن من جمٌع ان هل   سر 

 المنطوٌة الحشود أسرار جمٌع حاضن ألننً ؼٌري، ٌد إلى مصٌره ٌفلت أن مستحٌل ال،.. ال

ٌ ة على ي، فً عندي هنا هذه األسرار روافد كل تصب   قتله، ن  جوارحً بكل مصمم وألننً سر 

 . بؽداد صوب تجرنً وأسنانً أسنانً، لعاب تجتذب وهً حنجرته تفاحة نضجت قد وها

 

* * 

 وحاجتهم إلٌهم حاجتً برؼم الثابرة الحشود أمواج مع والذوبان االنصهار عن بعٌداا  بقٌت  

 أحشر ال وحرٌتً استقبللٌتً وعلى والمتفرد الخاص مصٌري على بقوة قبضتً أضم   إلً،

. الحشود مع ركضت لو حتى وحدي أبداا  وسؤبقى وحدي دابماا  كنت. كتلة أو فبة أٌة مع نفسً

 أٌن موقعً أقل ب نفسً، أراقب ومنزوٌاا  بعٌداا  وأقؾ( عٌد الناس مع حشر) دبق من أتمل ص

 فعبلا  ٌتجسد وهل المتحقق ذاتً فعل أحدد وكٌؾ أمامً، متاحة الخٌارات وأي أكون أن ٌجب

 .وجودي معنى

 ثم العمارة، مدٌنة مركز عن ببعٌد لٌس الفارؼة البٌوت أحد فً جالس وأنا أفكر كنت هكذا

 سجابر أدخن. الفراش نضدة تحت أمً تحبها التً تلك تشبه سجادة فوق ظهري على أتمدد

 الصاخبة الشوارع فً أتسكع مرة منً، تدخل دون آلخر موضوع من ٌتقافز وذهنً( لؾ)

ة  اسمه تافه شخص بسبب به فرطت   الذي وجودي، ومحنة ذاتً زقاق إلى أنعطؾ ثم والضاج 

 بل وحٌاتً، مستقبلً مشروع فً واحدة طابوقة أضع ولم لنفسً شًء أي أنجز ولم( بهضام)
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 الضوء من أسرع برمته المستقبل وٌتراكض السنٌن، مبات للوراء ٌنقذؾ الواقع حاضر صار

 . البشر لحوم أكلة حٌث السحٌق المظلم الماضً إلى

 السجادة تذكرنً حٌث البٌت هذا فً عطرهم أشم   الذٌن أهلً ؼابة إلى ذهنً ٌخرج ثم

بلمه وأخوتً وأبً بؤمً وخطوطها بنقوشها  الثورة ومدٌنة( 33) وقطاع وأصدقابً وس 

 بالطبٌعة، وأفكر السجادة فوق لؾ سجابر أدخن واآلن، هنا إلى راجعاا  ذهنً وٌتسلل. وبؽداد

 منشؽلة الحٌاة ان كٌؾ ورأٌت العمارة، مدٌنة أنحاء فً كثٌرة ومناطق بؤماكن مررت فقد

 تعٌد والحٌاة تخرب التً الماكنة هذه بالحرب، مكترثة ؼٌر جراحها وتضمٌد نفسها بترمٌم

 . وتلؾ واحترق تمزق ما نسٌج

 من وٌسخر الحرب قبح وٌناكد ٌعاند كؤنه( البط زهٌر) بورد بٌضاء الهور صفحات رأٌت

 من رٌشها تؽسل أسماءها أعرؾ ال طٌوراا  رأٌت. الكوارث وابتكار صنع فً( الفذ) عبقرٌة

 الطٌور رأٌت الكوٌت، فً النفط آبار( الفذ) أحرق بعدما شًء كل سخم الذي األسود المطر

 مات ومن حٌاا  بقً عمن متسابلة تصدح وهً الذهول من رٌشها وتنفض الصدمة من تفٌق

 (. الزعاطٌط) حروب من هرباا  أوانه قبل هاجر ومن

 بفضاعة آذٌناها بل قط الطبٌعة أمنا نحترم لم واستهتار، وصلؾ عقوق أبناء البشر نحن

 وسوؾ باألذى، إمعاننا تحتمل تعد ولم صبرها نفد قد واآلن. احتقار أقذع واحتقرناها مشٌنة

 ٌمكن ال صفعات آذاننا، بها تطن وتبقى رإوسنا تدٌر منها واحدة كل الصفعات، أشد   تصفعنا

  …و ؼباءنا تفضح صفعات أحد، بال على تخطر وال بها والتنبإ تخٌلها

 : الرفش حنون صوت سمعت  

  …علٌكم السبلم كاعد؟ ناٌم.. هللا ٌا.. هللا ٌا ـ

 : مقدمات وبدون مستعجبلا  الفور على فبادرنً وجلسنا صافحته

 .والنجؾ كرببلء وقصفوا الحلة أخذوا …علٌنا هجموا البعثٌة ـ

* * 

 نفسً شتات من وبعضاا  أنفاسً بعض استعدت  . قلبً وانفرث األخبار هذه ظهري فً طعنتنً

 تلو واحداا  ونموت نقاوم هنا نبقى أن أما: خٌارٌن أمام بؤننا موضحاا، الرفش لحنون وقلت

 من وأتخمت شبعت فقد أهرب ال أنا طبعاا،. منا ماتبقى على ونحافظ نهرب وأما اآلخر،

 وأطفاله نفسه وٌشتم ٌسب   حنون إنفجر. رصاصة بؤول وأموت بروحً أفرط ال لكننً الهروب

 : أتوقعه لم وسخط وإحتقان بإنفعال والعراق وأهله

 . ذل األطفال.. جبن األطفال ـ

 . والشتابم السباب دخان منه ٌتصاعد ملتهباا  وخرج تركنً

 ألوٌة خاصة جٌشنا من وأخاؾ أرتعب مثلما عدو جٌش أي بطش من أخشى ولن أخؾ لم أنا

 قتل من التستفٌد وقد ترحم قد العالم جٌوش كل الشعبً، الجٌش ورفاق الجمهوري الحرس
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 المدن ٌقصؾ رأٌته الذي الجٌش البعث، ثدي من الراضع العقابدي جٌشنا إال   المدنٌٌن

 ٌشبهن صدري، فً ٌجول النساء لطم إٌقاع ٌزال ال إذ ارض، ـ ارض بصوارٌخ االٌرانٌة

 والحرابق، والدخان الجثث بٌن بٌوتهن ركام فوق جالسات والثورة، العمارة مدٌنة نسوان

 اسمك بهضام: ٌلطمن عمٌق، ؼابر حزن وبرنة ٌطاق، ال وألم بخفوت صدورهن على ٌلطمن

 . أمرٌكا هز  

 الكوٌتٌٌن أكثر ذكره عن ٌخجل بشكل الصؽٌرات البنات حتى واستباح الكوٌت ؼزا وحٌن

 حفاة ركضاا  وانهزموا( العٌوره أم) حرب فً إنكسار أخزى العقابدي الجٌش هذا فانكسر. جرأة

 (. مرقعة دشداشة)  بـ بنادقهم ٌبٌعون عراة

 أعرؾ فؤنا وشعبه أهله لقتل اآلن الجٌش هذا ٌستبسل سوؾ والجبن الخزي جبروت كل ورؼم

 قلبً أمسك كتفٌه، وٌهز   مكشراا  ٌقهقه حٌن المفدى ورمزهم قابدهم أعرؾ مثلما الجٌش هذا

 هذا أتخٌل لذلك.إلٌنا الطرٌق تتلمس عمٌاء مصٌبة األكتاؾ وهز   القهقهة وراء ألن متطٌراا 

 كردستان وقرى مدن إحراق فً األٌام هذه الشابنة هزٌمته سبلح سٌستخدم كٌؾ الجٌش

 هذا أعرؾ. قلبً وٌدوس النخٌل جمار بسطاله وٌدوس الجنوبٌة المدن إلى ٌتقدم وسوؾ

 سٌتفنون وكٌؾ الخراء شمامً الضباط من لقادتهم العوجاء السحنة أعرؾ كما الجٌش

 . العراق خاصرة فً متورم سر   مثل سٌدفنونهم وكٌؾ للمنتفضٌن والقمع التنكٌل بؤسالٌب
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 بالمدفعٌة العمارة مدٌنة فً البٌوت بقصؾ بدأ إذ وأكثر، وتوقعت تخٌلت كما وفعبلا 

 شكل على متدفقة تسٌل بشرٌة هجرة أضخم رأٌت السمتٌة، والطابرات والراجمات والصوارٌخ

 وخراؾ كبلب تتبعهم والشٌوخ العجابز حتى واألطفال والنساء الرجال من موجات موجات

 عزٌزاا، شٌباا  نسوا كؤنهم للوراء ٌلتفتون وأخرى خطوة بٌن. وجوامٌس وثٌران وابقار وماعز

 صدى وال االرض على المنساح العمر سنٌن تندب وهً عافوها التً بٌوتهم لٌست …ال …ال

 ومبلبسهم أفرشتهم لٌست الفقراء، وأجدادهم آبابهم مٌراث وال الزواٌا فً المعششة ذكرٌاتهم

.. ال..ال. الزمن وعث العٌون عن بعٌداا  خبإوها والتً روحهم إلى األشٌاء وأقرب أحب وال

 شًء بالتحدٌد، ماهو ٌعرفون ال لكنهم كلها، الدنٌا كنوز فوق قٌمة له شًء وأهم، أعز شًء

 من خالٌة مبلبس فقط، لوحدها مبلبسهم وخرجت أنفسهم نسوا فهل اسم، له ولٌس ٌوصؾ ال

  خطوة؟ كل فً نحوهم المتلفتة أشباحهم تلبسها وتهاجر تهرب لوحدها مبلبس والروح، الجسد

 تطاردهم ان ٌخافون هل. ٌطاقان ال وؼموض بجزع هكذا ٌتلفتون لماذا بالضبط أحزر لم

  الجٌش؟ وحوش

 بهم سٌحل ماذا ٌعرفون جمٌعهم. اإلٌرانٌة الحدود صوب وأشعث أخرس بسٌل ٌتدفقون رأٌتهم

 ضباع قطٌع أمام صؽٌر طفل نفسه عن ٌدافع فكٌؾ: متكافبة ؼٌر المعركة ان كما بقوا، لو

  بعثٌة؟

 



 

 

124 

* * 

 كما خطر جدار وكل خطر سقؾ كل ان أدركت لكننً الحروب وأالعٌب القتال بحٌل ؼشٌماا  كنت  

 وأنت بر أي ،(قد خضر)ٌا بر أي. البر إلى اللجوء من البد إذن األرضٌة، الهزات فً الحال هو

  الزٌتونٌة؟ السمتٌة الطابرات تحت مكشوؾ

ً   فلتمطر ٌحدث، ما ولٌحدث الفارغ البٌت ذلك فً السجادة فوق مكانً فً بقٌت  قنابل عل

ً   فلتنهل بالصوارٌخ، وأشوى  ال شنٌع قتل أي وأقبل، أرضا موت بؤي والجدران، السقوؾ عل

 سحنتهم وابصر حٌاا  ٌمسكونً ان.. أٌدٌهم بٌن أقع أن: ٌرعبنً فقط واحد شًء ماعدا ٌهمنً،

 وعٌونهم دمً، ٌتشممون وهم ترتعش شواربهم وأرى …بصٌدي تحتفً وهً المكشرة

 . ومنٌة منٌة بؤلؾ تتوعدنً

 وأقربابً( الرفش حنون) ولوال السرعة هذه بمثل ٌداهمونا أن أتوقع لم بحٌث ؼشٌماا  كنت

 صارت بعدما بؽداد إلى للوصول بطرٌقة أفكر وأنا هنا ٌنسونً لم الذٌن الثبلثة، حمدان أبناء

 . العصفور حتى إلٌها والتسلل دخولها ٌستطٌع ال المستحٌبلت، خامسة اآلن

 وكؤنه ٌبدو منهم واحد كل مؽبرة، عرق بحبات ومنمشة ممتقعة صفراء بوجوه ٌلهثون دخلوا

 لٌقًء ٌهوع ومازال الموت طعام تواا  تقٌؤ واحدهم كؤن مختلفة، بؤشكال أحشاءه استفرغ قد

 : به خاصة بكلمة صاح منهم واحد وكل وقلبه، روحه

 .. إبرة خرم صارت الدنٌا.. ٌله.. ٌله ـ

 . …للشوارع وصلو ٌزٌد كوم.. البعثٌة ـ

  …مكان بكل مشمرة والرضع النسوان جثث ـ

  …بشٌشه إرواحنا إنضم.. انولً وٌن.. انروح وٌن ـ

 االنفجارات شدة من تحتنا البٌوت أسطح تهتز وٌتقرب، ٌلعلع والرصاص السطح فوق صعدنا

 لشارع شارع من نتراكض. لسطح سطح من محنٌة بظهور مهرولٌن نعبر ونحن وهناك، هنا

 التعب من نفح   خانسٌن أنفاسنا التقطنا. كلها الجهات إلى حولنا نتطلع قصب، أكمة دخلنا حتى

 بنفسها تشً ألنها نفسه على السٌطرة وفقد ترعبل ومن أؼبٌاء مخبؤ األكمة هذه. والخوؾ

 . فٌها تختبا ال بؽرٌزتها الحٌوانات حتى إلٌنا، المطاردٌن وتدل  

 سٌارة فلمحتنا األبواب وزواٌا بالحٌطان نلوذ شوارعها ودخلنا مجاورة محلة صوب ركضنا

 استدارت وحٌن جنونٌة بسرعة تنطلق كانت أحادي، رشاش مدفع تحمل بٌضاء( آب بٌك)

 لكننا الرصاص، برشقات عاببٌن ؼٌر مكشوفٌن آخر شارع إلى ركضنا. وانقلبت ترنحت نحونا

 كثٌؾ رصاص إطبلق سمعنا. فقط ثبلثة بقٌنا ألننا توقفنا به، نحتمً طٌن طوؾ عند توقفنا

 ذهبا أخوٌه بؤن ٌطمبننا مرتجؾ بصوت معنا بقً الذي الوحٌد حمدان ابن فهمس جداا  وقرٌب

 . فٌها من على لٌجهزوا المقلوبة للسٌارة
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 السٌارة فرأٌنا للسطح صعدنا وتبعناه، المفتوحة األبواب أحد داخل( الرفش حنون) إنسل

 مشٌنا. حمدان ألبنً أثر وال حمر، وٌشامػ زٌتونٌة ببدالت جثث وخمس بالدم ملطخة البٌضاء

 على الخوؾ منطقة عبرنا قد بؤننا واحسست. هرولة وببل ظهورنا إحناء دون السطوح فوق

 العقل منه ٌسقط الخطر قلب فً ٌعٌش فالذي الموت، وقٌمة الحٌاة قٌمة عندنا تساوت أنفسنا،

 وحوش بشراسة وال الحٌاة بدفق أشعر ال والدوار التشوش ٌلفنً أنا. خارجه ما شًء وٌقوده

.. أنبطح.. أختل.. أركض مصٌر، أي من أرتعب ال الدنٌا وخارج نفسً خارج كؤننً الموت،

 تفكٌر، ببل اللحظة عربة تسوقنً. اللحظة شروط علً تملٌه ما حرفٌاا  أنفذ أنزوي،.. أجلس

. منها أتحرر متى أعرؾ وال اللحظة سجٌن أنا. بالبلشًء الثمالة حتى سكران مخدراا  أنقاد

 أٌن.. الناس أٌن بٌوتاا، وندخل الشوارع ونعبر السطوح فوق نتقافز ونحن ؼرٌب أمر حٌرنً

 المرضى حتى جمٌعهم فروا هل البٌوت، أصحاب أٌن.. تلك والمحلة هذه المحلة أهالً

 حتماا  ذهبوا؟ أٌن.. شٌخاا  وال طفبلا  أصادؾ لم جمٌعهم؟ قتلوا أم المقعدٌن والكهول والمعوقٌن

 . تنفسهم صوت حتى ٌسمع فبل وخنسوا الرعب جمدهم ربما خالٌة، جمٌعها تكن لم البٌوت ان

 إلى واحد كل تطافرنا األزقة، تقاطع من بٌت آخر سطح فوق ونحن رصاص صلٌة رشقتنا

 ـ مإخرتً على ونزلت   جالساا  رأسً رفعت البٌوت، أحد درج قرب منبطحاا  نفسً وجدت. جهة

 درجة وهدوء ببطء نزلت ـ رأسً من ٌسقط لم ٌشماؼً لكن حافٌاا  كنت أننً أكتشؾ مرة ألول

 سوداوٌن وطاوتٌن والصحون والقدور األوانً تتكدس ومبعثراا  خرباا  المطبخ واجهنً درجة،

 سقفها سقط ؼرفة دخلت. الباب وخارج المطبخ أرض تمؤل بعض فوق بعضاا  أخرى أدوات مع

 مدرسٌاا  ودفتراا  األرض، على مندلقاا  محتوٌاته مع متهشم زجاج ودوالب الفراش محمل فوق

 تستجدي كؤنها مفتوحة بشرٌة كفاا  فرأٌت ونفضته رفعته. الوسط من أوراقه على ٌنكفا

 . الرحمة

 االربعٌن تجاوز رجل هناك كان المحمل، وزحزحت واالفرشة والجص الطابوق ركام أزحت

 أعرؾ ال ورقبته، وصدره رأسه وتلمست الدرج قرب سحبته. بالدماء ملطخة بٌضاء بدشداشة

 أسمع فلم قلبه على أذنً وضعت. رأسه حتى بالكامل لطخته الدماء ألن ٌنزؾ كان أٌن من

 . حً أنه لو كما جسده حرارة ماتزال إذ لحظات قبل مات أنه أعتقد. نبضاا  وال خفقة

  الموت؟ من وانقذته أدركته أننً لو نفسً سؤحترم كم
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 أصعد هل وافترقنا، تطافرنا إلٌها؟ أهرب جهة أي وال أنا، أٌن أعرؾ ال جدٌد من وحٌد أنا ها

ً   فتنقض مكانً وأفضح حمدان وابن الرفش حنون على وأنادي السطح فوق   الصٌد؟ كبلب عل

 تقدمنا كلما أننا ٌعنً هذا والبٌوت، األزقة نجتاز ونحن لؤلمام ٌركض كان حنون أن تذكرت

 . ورخٌص سهل صٌد ووحٌد، أعزل وأنا خاصة أخرج ان البد. الخطر عن نبتعد لؤلمام
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 ألننً السجادة، فوق الفارغ البٌت ذلك فً البندقٌة نسٌت فقد ماعداي مسلحٌن كانوا أصدقابً

ً   لذا. بحمله لً رؼبة وال السبلح حمل على معتاداا  لست  صٌد هنا أنا بسرعة، التحرك عل

 . ورخٌص سهل

 وؼطٌت خلعتها. الكتفٌن وعند االذٌال وممزقة بالدم تلطخت قد الرمادٌة دشداشتً ان الحظت

 فهل عرًٌ، ألستر تكون كٌفما دشداشة عن المبلبس كوم فً أنبش ورحت المٌت، الرجل بها

  الداخلً؟ بلباسً السطوح وفوق الشوارع فً أركض

 دشداشة إال المبلبس كوم نبشت بعدما البٌت ؼرؾ زواٌا جمٌع فً دشداشة أٌة على أعثر لم

  وألبسها؟ الجوزي القدر موس أبتلع أم عارٌاا  أخرج هل. بالضبط مقاسً وعلى واحدة جوزٌة

 اللون من أهون اللون فهذا( قد خضر)ٌا ألبسها ماٌكن، ولٌكن والتفكٌر للخٌارات وقت ال

 . الزٌتونً
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 الربٌس فم سبطانة من النارٌة الخطب عن ٌنقطع ولم الحً، وحده والرصاص مٌت شًء كل

 وأعدابه أصدقابه مع البعث ٌتحاور الرصاص، بلؽة اللؽات كل قتل. سنة( 23) طوال النووي

 . الرصاص بلؽة

 كل المدارس فً خاصة الرصاص لؽة على األطفال وتربى الناس إلى اللؽة هذه عدوى سرت

 إذ الرصاص، لؽة من تسلم لم السٌاسة وحل عن البعٌدة القدم كرة لعبة وحتى خمٌس، ٌوم

 . المبارٌات فً فاز العراقً الفرٌق ألن بالضحاٌا المستشفٌات وتمتلا السماء تحترق

 تنبح الزٌتونٌة الكبلب وهاهً. مسدس بوز دابماا  ٌتشممنً هارباا  خابفاا  عمري قضٌت وأنا

 رابحة من خالٌة عنودة، لؽة أثر وتتبع تقتفً لمكان، مكان من رابحتً تتشمم الرصاص، بلؽة

 . واإلنقراض للموت تستلم ال البارود
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 أصادؾ لعلنً لؤلمام اركض للشوارع نزلت ثم البٌوت، أسطح ستارة جنب أتختل خرجت

 الرصاص فٌها ٌلعلع مهجورة مدٌنة أجوب ووحٌداا  أعزل حمدان، ابناء أحد أو الرفش حنون

 . والصوارٌخ القنابل بانفجارات وترتج

. مفتوح باب إلى خاطفة بسرعة ومرقت جفلت. باتجاهً تتقدم الزٌتونً بلونها مدرعة لمحت

 خبلل من وأنظر المدرعة صوت الى أتنصت زحفاا  سطحه إلى صعدت أٌضاا، خالٌاا  الدار كان

 أطرد بعمق وتنفست عٌنً أؼمضت شاهدونً، أنهم أعتقد ال. الشارع إلى الطابوق ثقوب

 طوال بٌوم أمر   لم. الدار داخل ونزلت الدرج إلى زحفت. صدري من الفاسد الخوؾ هواء

 لكً ٌؤتً ولن بعٌداا  صار اللٌل ان حتى ساعة، ال سنة( 24) إنه الٌوم، هذا مثل كله عمري
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 الشارع إلى الشبابٌك خبلل من أنظر رحت. محاصراا  هنا بقً من وٌهرب عباءته تحت أهرب

 رفٌعاا  صوتاا  سمعت. مبتعدة وتنؤى تخبو الرصاص واصوات هامداا  مقفراا  بدا زواٌا، عدة من

 حتى عٌنً مؽمضاا  وأقترب إلٌه أنصت مصدره، إلى أصؽً عنقً مددت أذنً، إلى ٌدب   متقطعاا 

 ماشابه، أو نعٌقاا  ٌصدر كٌبل ببطء الشباك فتحت. الدار باب قرب الشبابٌك أحد من دنوت

 الذي البٌت فً أمامً مفتوح باب أعماق إلى نظري ركزت. الصوت مصدر إلى عٌنً وفتحت

 . منه ٌصدر فالصوت ٌواجهنً

 لكن بسرعة، ظهر مثلما بسرعة واختفى البٌت عمق فً ٌزحؾ رضٌع طفل عٌنً أمام خطؾ

  عٌنً؟ أصابت نظر هلوسة أن أم المنظر هذا أتخٌل هل. ٌنقطع لم الواهن الرفٌع الصوت

 المتقطع الرفٌع الواهن صراخه وصوت ٌزحؾ الطفل فخطؾ البٌت مدخل عمق أراقب بقٌت

 الرضٌع طفلهم وأم أب ٌترك أن أٌعقل ولكن، هلوسة، وال وهماا  ولٌس حقٌقة إنه. أذنً ٌمؤل

 لؽز الطفل هذا. لوحده الرضٌع هذا وبقً البٌت فً من جمٌع مات هل مستحٌل، وٌهربوا،

ٌ ر  .. مح

 ألنه هكذا ومتقطع وواهن رفٌع صوته …البشرٌة كل على تؾ..  العالم كل على تؾ …أٌباخ

 أحد، ٌسكته ولم. الدهر الٌوم هذا فً سنة( 24) طوال ٌصرخ اآلن، وحتى الصباح منذ ٌصرخ

 ٌحاول فرداا  فرداا  إلٌهم ٌزحؾ البٌت ٌجوب وهو الصباح، منذ مٌتون ألنهم أحد شاله وال

.. له إهمالهم على فٌصرخ نابمٌن ٌحسبهم الرضٌع الطفل اآلخر، تلو واحداا  ٌندههم.. إٌقاظهم

 . هذا الطوٌل نومهم وعلى.. البلمباالة على

 . نومتهم طالت مهما ٌستٌقظوا أن فبلبد النده من اآلن لحد ٌٌؤس ولم ٌكؾ لم

 ولم شٌباا  أرَ  لم بحٌث بخطر عابا ؼٌر احتراز وببل تفكٌر دون الطفل نحو للخارج اندفعت

 الرضٌع فٌه ٌصرخ الذي المقابل البٌت باب عتبة على قدمً أضع أن وقبل شٌباا، اسمع

 الشوارب أرجل بٌن من رأٌته ما آخر وكان األرض على وسقطت الخلؾ، إلى بقوة انسحبت

 : الحمر والٌشامػ الزٌتونٌة والبدالت

 شخص بحركة عالٌاا  رفعه للشارع، به خرج قدمٌه، أحدى من الرضٌع الطفل أحدهم رفع

 الرمادي الحابط إسمنت على والمخ الدم فتناثر الحابط على وعنؾ بقوة ولطشه محترؾ

 . األرض نحو لؤلسفل ببطء ٌنزل ملتصقاا  القاتم،

 

 السبللة عنقود آخر

 الصدر منطقة فً خاصة جسده من ٌندلع صاخب ضجٌج على إؼماءته من( قد خضر) استفاق

 كسر أثر تورمت قد الٌسرى ٌده كانت. البساطٌل ركل قوة من أضبلع خمسة تكسرت حٌث

 ٌعرؾ ال وهو عظامه، تفت   والكٌببلت العصً علٌه انهالت عندما الساعد، وعظم العضد عظم

ا  أسقطته التً هً حدٌد،( بوري) ضربة رأسه وشجت. سرعتها ٌتفادى وكٌؾ ٌلوذ أٌن  مؽمٌا

 قطار ٌتذكر أن ٌستطٌع ال ربما. فوقها الدم تجمد بعدما عٌنٌه فتح على اآلن ٌقدر ال إذ علٌه
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 لكً القطار سكة إلى به وٌركض( مكً) الكبٌر أخوه ٌشٌله عندما الحال، بهذه وهو الرمد

 كما. بجلجلته األرض وٌرج   القطار ٌعوي حالما القذى طبقات ٌزٌح وهو بصعوبة عٌنٌه ٌفتح

 بسطال برفسة العمل عن نهابٌاا  توقفت التً كلٌتٌه وإحدى وكتفاه وظهره رجبله علٌه تضج

 .خبٌرة

 سوى منه ٌبق فلم نفسه، الى وٌنتبه ٌصحو كلما تدرٌجٌاا  تتصاعد بآالم ٌنوح برمته جسده

 .ٌقولون كما الرحمة رصاصة وٌموت، األخٌرة اللمسة

 تسحق من عٌاط وٌسمع عمٌقة، ببر من ٌنفلت أجش صراخاا  حوله من( قد خضر) ٌسمع

 العالم أعماق إلى نازل أنٌن مع السماء ذروة إلى أنٌن تصاعد وٌسمع حدٌدٌة، بمطرقة عظامه

 من المتملصة.. المنسلة أنفاسه ٌطارد.. ٌركض كمن متقطعاا  حاداا  شخٌراا  وٌسمع. السفلً

 األخٌر الرمق فً بالعٌش ٌستمر.. ٌشخر وهكذا هارب، شهٌق بآخر وٌمسك فٌلحق منخرٌه

 .دابماا 

 وجع على أسنانه وٌصك ٌتلوى منهم واحد كل أحٌاء، مجزرة وسط انه( قد خضر) ٌصدق لم

 .كثٌرة برإوس ٌتفجر

 وٌنام أذنٌه لٌسد أؼمضهما إنما أصبلا  فتحهما ٌستطٌع ال اللتٌن عٌنٌه أؼمض لذلك ٌصدق، لم

 .الكابوس هذا من ٌتخلص حتى

 

* * 

 دخلوا الحمر، والٌشامػ الزٌتونٌة والبدالت الشوارب علٌه دخلت الصباح ساعات أول فً

. وقومٌة قطرٌة وشتابم سباب شكل على المبٌن بالنصر تتؽنى احتفالٌة وأهازٌج ضار   بهجوم

 لم ومن مدرسة ساحة إلى ٌخرجون أقدامهم، على لٌقفوا وٌرفسونهم بالعصً ٌضربونهم

 .للخارج ٌسحلونه الوقوؾ ٌستطع

 قد ضربة أٌة لٌتفادى عٌنٌه فتح وبالكاد روح من لدٌه تبقى ما بكل واقفاا ( قد خضر) نهض

 حٌن فز  . الجٌثوم هذا من بالنجاة أمل شعرة دابماا  هناك تظل حٌث النهوض، عن بعدها ٌعجز

 .حراك دون نابماا  بقً لمن الرحمة رصاصات سمع

 األرض فوق متكوم وبعضهم وقوفاا  ٌترنحون المبتٌن، ٌتعدى الساحة فً المعتقلٌن عدد

 .باألسمنت المصبوبة

 أنواع بكل مدججة حاشٌة تتبعه( شباط 8) وشوارب مدنٌة بمبلبس شخص للساحة دخل

 أكتافهم على ٌربت وهو المعتقلٌن من بعضاا  ٌنتقً راح الثقٌلة، والشوارب الخفٌفة األسلحة

 : فقال ،(قد خضر)) وصل حتى المعتقلٌن صفوؾ أمام حاشٌته فتسوقهم

 .كرعتو تفٌدنا ما …أصلع هذا …ال ـ
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وهم. عشرة انتقاهم اللذٌن عدد أكتمل  الحاشٌة وانسحبت كتؾ لصق كتفاا  واحد، بصؾ رص 

 الصؾ، فً معتقل أول صوب توجه ثم سٌحدث، شًء على ٌتراهن كمن إلٌها فاستدار

 تبعه سقط صدؼه، فً واحدة رصاصة وأطلق مسدسه سحب الكاوبوي، أفبلم أبطال وبسرعة

 الوهن من السعؾ مثل ٌرتجفون الخمسة المعتقلٌن وبقٌة والخامس، والرابع والثالث الثانً

 إلى( الچبللٌق) وبـ دفعاا  أرجعوهم. حٌاتهم من المتبقً البصٌص على المراهنة ومن والخوار

 .المعتقلٌن صفوؾ

 استفزه من منهم األرض، على متكوماا  البعض وخر   النهار منتصؾ حتى وقوفهم زمن امتد

 ٌهمه ال ؼابباا  ظل من ومنهم. أبداا  الثبات على ٌقوى ال وٌساراا  ٌمٌناا  ٌنود ونهض الرفس

 .الكٌببلت لسع أو الرفس

 وشفتاه ترمشان الرأس هذا عٌنا كانت( . قد خضر) أمام واستقر مقطوع رأس تدحرج فجؤة

 ٌدٌر ال إن به تتوسل ،(قد خضر) بعٌنً المقطوع الرأس عٌنا استقرت. صوت دون تتحركان

 فضاعة واكتشؾ الجسد عن انفصاله أدرك فالرأس األخٌرة، نظرته ٌقرأ وأن عنه وجهه

 عٌنا استقرت. وٌبلحظ ٌ رى ال ببطء شفتاه وانفرجت الرمش عن عٌناه كفت حتى ؼربته

 إلى التراب أرشٌؾ فً محفوظة بإبإها، فً جامدة( قد خضر) صورة على المذبوح الرأس

 .األبد
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 صؾ فً المعتقلٌن نظموا. كبٌرتان حمل سٌارتا معتقبلا  صارت التً المدرسة أمام توقفت

 وتقٌٌد الخلؾ إلى الٌدٌن بوضع اآلخر تلو واحداا  أوثقوهم المدرسة، باب باتجاه طوٌل طابور

 بمبلبس ضخمان شخصان ٌقؾ حٌث السٌارتٌن صوب وٌخرجونهم ببلستٌكً، بشرٌط المعصم

 ثمانٌة لنجمة أخضر وشم أحدهما زند فوق ٌتموج ردن، نصؾ( شٌرت تً) و بنطلون سوداء،

 مثل المعتقل ٌرفعان كانا أحمر، بنمش اآلخر وجه وٌمتلا أنفه، أرنبة فً خضراء وشم وحبة

 قواه وشلت الذي( قد خضر) إلى الدور وصل. السٌارة شاصً داخل وٌرمى زبالة كٌس

 وٌصحو، ٌنتبه االنهٌار حافة وعند وٌؽوص ٌبتعد ٌبتعد.. ٌؽٌب ٌؽٌب بعٌنٌه، الدنٌا وؼامت

 انبثقت فقد وتنطلق، تفلت كادت هابلة صرخة على بؤسنانه عض   للوراء ٌدٌه عكفوا وحٌن

 الببلستٌك شرٌط لفوا. الخارج إلى الجلد وشقت ساعده، ولحم زنده لحم من المكسورة عظامه

 ٌكشط برد داهمه. وجنتٌه على المتجمد الدم فوق دمعتان وسالت الوارمتٌن معصمٌه على

 تصوره كانت عندما بٌرٌته ٌرمً وهو قندٌل جبل فوق القارص اللذٌذ البرد ٌشبه ال العظام

 :شبلالت بدفق عافٌة ٌتفاٌض وهو السٌنمابٌة، الكامٌرات مبات

 .الحر ٌتبع ال والحر   ووحٌد، حر أنت ـ

 فً ٌتصارخون أطفال مثل اآلالم فتفجرت الشاصً داخل المعتقلٌن أجساد فوق مقذوفا ألقوه

 ٌنوس   االنطفاء، وشك على الحال بهذه وهو ٌلتفت من فإلى ٌتصارخون كلهم جسده، مجزرة

 . وزفٌر شهٌق كل بٌن جدٌد من وتشتعل تخفت واحدة، ضوء بقطرة
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 التنبإ ٌستطٌع وال ستقوده، حٌاته من محطة أي إلى( قد خضر) ٌعرؾ وال السٌارة تحركت

 .ذاهبون هم أٌن إلى

 

* * 

بلمه) توسبلت تنفع لم  ،(حمور) الكلب بحماٌة للرعً والماعز الخراؾ قطٌع فً بالخروج( س 

 إلى كلب مجرد من تدرٌجٌاا  وٌتحول نظرها فً فٌكبر تدهشها مٌزة ٌوم كل فٌه تكتشؾ الذي

 نوع وٌدرك الحب ٌعرؾ انه اكتشفت. البشر من تعرفهم الذٌن بعض إلٌه ٌرتقً ال عجٌب كابن

 انه كما واألصوات، الحركات بمختلؾ الحب جراح لعق وٌحاول الحب، بجنون المبتلٌن الناس

 لكن ؼامضة واصوات هسٌس من حوله ٌدور ما وٌلتقط أذنٌه ٌشنؾ والحذر الحس، رهٌؾ

 ذكاء من المزٌد واكتشاؾ القطٌع برعً والتجوال التنزه متعة األٌام هذه حرمتها عمتها

 .وفطنته( حمور)

 نسمة تدع ال فهً ،(قد خضر) حبٌبها إلى الٌومٌة مناجاتها انقطاع الحرمان هذا فً ما وأتعس

 أبخرة إلٌها تبث إن دون مسافرة ؼٌمة وال البعٌد، الؽابب ولٌفها إلى رسالة دون تمضً رٌح

 سنة ٌتعاظم راح الذي الحب، عطر فٌشم( قد خضر) رأس فوق تمطر لعلها وشوقها لوعتها

ل كما سنة، بعد  ومن الؽربة من الوحشة من الخبل وشك على ألنها اللقاء وصٌة الطٌور تحم 

 .الدنٌا فً شهقة آخر حتى األبد إلى حبٌبها واحتضان باللقاء األمل طول ضراوة

بلمه، توسبلت لكل قلبها ٌلن ولم رأسها ركبت( لٌلوه) العمة  ورابحة مشإومة األٌام فهذه س 

 بعٌد، من الرصاص لعلعة تسمع وهً اآلن، ٌحدث عما تؽفل ال( لٌلوه. )مكان كل فً الدم

 من نفسها تحصن عدو، ولكل طارئ لكل فحسبت الناس، وهروب االنفجارات أصوات وتسمع

 ببر حٌواناتها وحظٌرة كوخها بٌن( المطال) أكوام تحت فهناك بعٌد، أمد منذ الؽادر العالم

بلمه) حتى أحد به ٌعلم ال سري  تحذر وال تدري وال شٌباا، وببلٌاها الدنٌا من تعرؾ ال التً ،(س 

 بها توسلت فقد قلبها كسرت الٌوم لكنها( مدٌنة تربات.. ؼشٌمة بت) حولها وٌدور ٌجري مما

 (:حمور)و بالقطٌع تخرج إن قبل أوصتها لذلك قسوتها وتراخت صبلبتها انفطرت. البكاء حد  

 .ركضاا  ترجع مرٌبة حركة أو حسحسة أي سمعت وإذا بسرعة، تعود وأن بعٌداا، تذهب ال أن

بلمه) فرحت  والؽٌوم الرٌح إلى رسابلها لتوزٌع البرٌة إلى خرجت. أمامها ٌتقافز وحمور( س 

 .للقاء( قد خضر) تندب كلها والطٌور،

 

* * 

 أحادي رشاش مدفع تحمل( آب بٌك) نوع اثنان ،(الكحبلء) مدٌنة سٌارات أربع اجتازت

 فً والثانٌة المقدمة فً تسٌر واحدة حمر، وٌشامػ الزٌتونٌة البدالت ٌرتدون ومسلحٌن

 تدوس عجبلتها الوسط، فً تسٌران قبلب، شاصً نوع للحمل كبٌرتان وسٌارتان. المإخرة

 الهواء أفعمت بروابح تفوح األرض، ؼمرت وفصٌلة جنس كل من الخضرة المعة أعشاباا 
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 عشب. اآلفاق تسكر شذى ملحمة فً البعض بعضها مع متداخلة مختلطة الجو، وعطرت

 .الزرقة شذرٌة سماء فً الشعاع ناصعة شمس تحت ٌتماوج

 وتل ضخم بلدوزر بجوارها ٌربض وعمٌقة، كبٌرة حفرة أمام األربع السٌارات رتل توقؾ

 حمولتها، وأفرؼت الحفرة حافة وصلت للوراء ترجع الحمل سٌارتا استدارت. رطب تراب

 مكتوم، وارتطام واهنة صرخات اندالق صاحبه مٌكانٌكً، ببطء الحفرة جوؾ فً تقلبه

 .األرض امتصته

 قطٌع إلى بسبابته منهم واحد وأشار الحفرة، حافة على الواقفٌن المسلحٌن اربك أمر حدث

 تركض وفبلحة السرٌع، للعدو وٌستعجله ٌحثه كلب علٌه ٌنبح والماعز، الخراؾ من صؽٌر

 .القطٌع أمام

 من تتملص وهً الفبلحة ٌسحبلن بسرعة، ورجعا المكان ذلك إلى المسلحٌن من اثنان انطلق

 الكلب استمر. للقطٌع ٌرجع ومرة الفبلحة نحو ٌعدو مرة حابراا، الكلب بقً. وتصرخ أٌدٌهم

 بخرق وقدمٌها ٌدٌها ٌقٌدون رآهم حٌن لكنه هناك، إلى وٌنسحب هنا ٌركض الحال هذه على

 الحفرة داخل ورموها قدمٌها من واخر ٌدٌها من واحد حملها عباءتها، من شقوها سوداء

 وٌتلفت ٌعدو القطٌع، إلى متجهاا  واستدار حدٌد، من بعمود مضروب كؤنه الكلب عوى عوى،

 .األحراش بٌن ؼاب حتى

بلمه) رأت  لونها دشداشة ٌرتدي مدمى، الشوارب كث أصلع رجل فوق تسقط نفسها( س 

 توهمت الصراخ، على ٌقوى ال النفس مقطوع وفز استفاق. بالدماء وملطخة ممزقة جوزي

 من: شًء أي تفهم فلم عقلها طاش فزعة، متلعثمة، مشدوهة، وهً الموت، من فز   انه

 داخل هنا هم ولماذا بشرٌة، أنقاضاا  هكذا صاروا وكٌؾ بعض، فوق بعضهم المتكومٌن هإالء

 معهم؟ لماذا وأنا الكبٌرة، الحفرة

* * 

: موجات موجات علٌه تتدفق روابح خلٌط مع( قد خضر) منخري إلى األرض رابحة تسللت

 رمل وذرات الجهات، جمٌع إلى الحمراء الرٌح تبعثره مسعور، جو فً تابوتاا  ٌجر نفسه فرأى

 التابوت داخل من فتطاٌرت المجنونة، الرٌح وتدفعه التابوت ؼطاء ٌنخلع وجهه، تسفع وؼبار

 ضربت واحدة إال محلقة ورقة أٌة ٌلحق ولم وراءها ركض الفضاء، فً تحلق األوراق، آالؾ

 ٌده ارتخت. وحدي لٌس مع كنت: ملتو كبٌر بخط علٌها كتب ما وقرأ عاٌنها فؤمسكها، وجهه

بلمه) أمسكته. األوراق بقٌة مع مرفرفة تحلق الرٌح، دفعات بفعل الورقة وتملصت  بقوة( س 

 سوق زحمة فً ٌلجان حرامً، واألربعٌن كهرمانة أٌام الشناشٌل بٌوت أزقة ودخبل كفه من

 خضر) أذن فً ٌهمس ،(موحان) الرفٌق مبلمح له وجوار   عبٌد تاجر ٌعترضهما احتفالً،

 (:قد

 .هذا وأعطٌك الجارٌة هذه …تراوس ـ

 بٌن ٌهربان. االنفجار وشك على محبوسة ضحكة ٌكتم( أومٌد) رأس خوص سلة من اخرج

بلمه) كؾ قبضته من فتفلت والطٌور والحٌوانات المتسوقٌن الناس خلٌط  وسط وتضٌع( س 
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 أمه ٌصادؾ الجلٌد، فوق منزلقاا  بطنه على قندٌل جبل قمة من وٌسقط ٌتعثر. الزحام أخطبوط

 من فطارت ٌتزحلق منقذفاا  لمحته زٌطه، المشحوؾ( مردي) بـ الثلج قطن تندؾ السود بثٌابها

 لحد بالثلج طامساا  جمهوراا  صادؾ. بطنه على السرٌع انحداره تواكب ؼرانٌق أسراب عٌنٌها

 الزم،: عٌنٌه أمام تخطؾ وجوههم له، بؤٌدٌهم ٌلوحون وٌساره ٌمٌنه عن ٌقفون الفخذٌن،

 فرشته، مكً، كشكول، كرٌم زٌدون، مٌري، جابر، المرور شرطً أبوه نابت، ناصر محمود،

 وتتحاشك، تتداخل أصوات بهمهمة مصحوبة ٌعرفها كثٌرة وجوه مع الشبح، فرحان عماد،

 فوق فٌسقط المجهول، نحو ٌنزلق بطنه على وهو عٌن برمشة وتختفً تبرق وأصوات وجوه

 تزأر الؽافٌة وجعه وحوش علٌه وهاجت نفسه انقطع وثقٌل، لدن شًءٌ  جسده أنقاض

 فوق تتكوم فبلحة امرأة رأى صحا، نفسه، ببر متسلقاا  لؤلعلى ٌصعد واستفاق فز  . وتزمجر

 ٌنود البري، العشب روابح خلٌط مبلبسها من ٌشم عنه، فٌزٌحها الحراك ٌستطٌع ال جسده،

 انهالت حتى المرة تلو مرة التراب ٌبصق وهو( الرفش حنون) وجه فلمح وٌسرة ٌمنه برأسه

 ولم حوله من المعتقلٌن وأجساد وجوه بقٌة مع وؼاب وجهه ؼطت التراب من هابلة كومة

 .التراب طبقات تفتق فقاعات خروج ٌبلحظ

 فوق التابهة دموعها تسٌل األٌسر، كتفه على ملطوشاا  المرتجؾ الفبلحة وجه إلى وجهه أدار

 .زنده فوق المتراصفة الثبلثة( الشامات)

 الٌسرى عٌنه من ثقٌلة دمعة هطلت السماء، زرقة إلى عٌنٌه فرفع بعٌد ططوة زعٌق سمع

 بثقل شعر اآلن، ٌراها كما السماء زرقة جمال عمره طوال ٌر فلم وأذنه صدؼه على وسالت

 السماء صفحة تنمش ؼربان سرب رأى وجهه، على تراب حبات وتطافرت علٌه، ٌضؽط هابل

.. قد.. قد: ٌنؤى.. وٌنؤى ٌبتعد الؽربان نعٌق ٌسمع السماء، واختفت عٌناه إنطمت. الزمردٌة

 .………قد.. قد

 

* * * 

 فتدفق الخشبٌتٌن الطبقتٌن وفكك المسامٌر سحب بعدما( المٌز) أحشاء كشكول كرٌم اخرج

 .األرض فوق والدفاتر األوراق شبلل

 أحد أنجز( قد خضر) إن فوجد الخاص موضوعها خانة فً وورقة دفتر كل وٌصنؾ ٌعزل بدأ

 أوراق رزمة عدا ما وتصحٌحها، خاص دفتر فً تبٌٌضها بعد جاهزة عدها ٌمكن كتاباا  عشر

 .بها ٌفعل ماذا كرٌم ٌعرؾ ال والتصنٌفات األجناس خارج بقٌت

 فارؼة سجابر علب من وقصاصات مدرسٌاا  دفتراا ( عبودي) من كرٌم تسلمه ما آخر كان

 لبؽداد جاء عندما صالح قلعة من حمدان أبناء أحد جلبها الدود، مثل ودقٌق ناعم بخط مكتوبة

 .الجٌش من تسرٌحه معاملة اكمال اجل من

 اختار إنما عندٌاته، من واحداا  حرفاا  ٌضٌؾ إن دون األول الكتاب ٌعد   كشكول كرٌم وهاهو

 كرٌم ٌقول(. قد) بـ ٌعنونه سوؾ الذي الكتاب لجسد كمفاصل ثبتها التً للمقاطع العناوٌن

 افترق الذي حمدان، ابن نقله ما حسب شًء أي مصٌره عن ٌعرؾ ال الذي( قد خضر) مخاطباا 
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 لكنه. االنتفاضة قمع أثناء العمارة مدٌنة فً البٌوت أحد سطح فوق الرفش حنون وعن عنه

 (:المٌز) أشبلء بقاٌا وفً وأوراقه دفاتره فً حاضراا  باعتباره( قد خضر) ٌخاطب

ً   تؽضب ال ـ ( المٌز) حرقً بعدم أوالا : علمك دون تصرفت ألننً( قد خضر) ٌا تنفعل وال عل

 هذا ترتٌب عاتقً على سآخذ وثانٌاا . األخٌرة رسالتك فً أخبرتنً كما إشارتك استلم فلم

 وأضٌؾ سطوراا  أحذؾ وسوؾ المقاطع، لبعض والتؤخٌر التقدٌم حٌث من األول الكتاب

 كرٌم أنا، بلسانً العناوٌن ذات المقاطع وسؤجعل. المنسٌة قصاصاتك بعض من سطوراا 

. والقهر بالمحن الؽاصة حٌاتنا نسٌج فً الخفً الشرٌك فإنا السطور، خلؾ المتواري كشكول

 .الكتاب لمصلحة هكذا جعلته

 وعفوٌتك سجٌتك عرقلة على وسامحنً السري، عالمك اقتحامً على سامحنً أرجوك

 أتخٌلك ومثلما أراك حٌث األول كتابك من صفحة أول بتبٌٌض أبدأ أنا وها. الكتابة فً المفرطة

 بٌن وٌنبض مربٌة البل الكامٌرات حولك تسبح المٌدان، ساحة فً حذابك قٌطان تشد وأنت

 من دابماا  وتزوغ ارواح سبع تملك حٌث واحد، بآن مكان من اكثر فً وجودك سر اضبلعك

 .الموت ملك قبضة

 وتنزلق المستحٌلة، احبلمك تتبع ما مكان فً مازلت انك مفترضاا  كتبت، ما كتابة واعٌد أكتب

 .االن ٌدي ومن النهاٌات، اٌدي من
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