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 .. البراهمي  

 زويج الغايل

 للورود اليانعة يف تربة العمر 
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 لليت ترشف علينا من علياهئا  تلكؤان حبناهنا 

 جلديت خدجية رمحها هللا

 للوطن العظمي سورية ابب الشمس ، مركز األرض 
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 :م ــتقدي

حناول الرمس القريب ملا بعد هذا ادلاثر اذلي غطى معظم     

األروقة الغافية عند وجود اآلخرين يف حلظة رسيعة رمست حميط 

هكذا هو الغيب اذلي ، الوطن عند حدود الهناية والبداية معا 

دت حميط اللكمة يف لغة رحلت النعمل وتكل يه الساحات اليت ش 

بعيدا حتتيس لغة الشوق وتنمتي بلك خصائل الوجد إىل شقنا اذلي 

بعرث لك األمنيات يف حلظة مث مالبث أن أمتأل فينا بلك معاين 

هو فيض ذاكرتنا ذاك الشوق املعتق فينا وذاك احلمل اذلي ، الانامتء 

قيبة القلب عش نا كام الوالدة واملوت وكام الرحيل والرجوع وح 

 .املآلى هبذا الوطن 

رواية هذا الوطن امتداد مللحمته اليت عرفنا فهيا السجود المسه 

اذلي يتاكثر فينا حني نتقن أنواع الغربة ولك حلقات ادلوران يف 

ماذا إن اكنت لغة الصمت جتاور حقول الرغبة ابلرجوع إىل ، املاكن 

يج اذلي تفرد بإلقاء حيث اكنت الوالدة والبداية األوىل جملمع الضج 

مسامعه علينا يوم كنا حنتيس الغربة يف معامل ال حدود فهيا إال شغاف 

حيمل بعودة رسيعة للك البداايت اليت ، هذا القلب اذلي جض كثريا 

زرعها فينا هذا الوطن الغايف دامئا عند جراحات أذاقتنا طعم اخليبة 
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ر إرادتنا يف لك يوما خارجه وعند دروب كثرية من آالم الزالت حتاو 

 .زاوية وماكن 

حقيبة القلب حبىل مبمرات عبثت كثريا برشودان وتناثرت هناك 

حقيبة هذا القلب ، بعيدا خارج حدود الرغبة وخارج لك اللكامت 

رمستين بني جداول ال حضور فهيا إال لصفعات اكدت تالمس لك 

ربة حميط خرج حضوره بني فورة احلزن وبقااي مل تودل كام حضور الغ

اليت امتشقت زهرة امليالد عىل جعل وترامكت مابني أضلعي تغازل 

شهيق ذاكريت وحضور األلوان من لك حميط اكن غائبا عين يوم 

من ، وجدت الوطن يف عييّن تتقاذفه لك حدود الغربة ولك ميعاد 

هنا اكنت العودة ختزتل اترخي اللكامت وختزتل تكل األنىث اليت عرفت 

 تكل اذلاكرة اليت أفقدتين لك ما مر يب وما اندثر واكنت العودة مصري

اكن الوطن يرمس مالحمه يف حضن تكل األنىث اليت غسلت ، 

، عذاب ذاكرة مألت حقيبة هذا القلب وتاكثرت بلك ما هو آت 

بيدين من نور وانر رمست تكل األنىث لك حميط اكن غائبا عين 

براكني انرها ورمست اإلنسان اذلي ودل وعاش ويف خلجاته تثور 

وقود ذاكرة معذبة حني اكن الهجر يغطي لك الساعات هناك حيث 

اكن الش تاء ينرث برده عىل طاوليت الصغرية وغرفيت اليت قرأت 

يف حضن تكل األنىث تالشت ، خطوط جدراهنا آالف املرات 

حلظات اخليبة اليت تغلغلت اكلسكني يف خارصيت وذاكريت وتالشت 
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ومعىن الفراق اذلي الحقين مذ خطت  معها عذاابت هذا الهجر

قدماي حدود ميالدي هناك حيث ال الروح تعانق الروح وال 

اإلنسان يعانق مضريه ولك األش ياء اليت  عرفهتا من صدر أيم 

 .وقهوهتا الصباحية وصوت فريوز حىت لو اكن ابحلمل 

وطن يف حقيبة القلب والتزال تكل احلقيبة مرتعة مبا ختئب بني 

ن أقدار غرفت معني احلرف وارتدت حتمل يف طياته تكل أحداقها م

الرحةل الطويةل اليت غادرتين يف ثورة خاصة احتست وجود هذا 

اليوم وزفت معامل الوجد فراغ القافية من مسافات جخوةل أنطقت 

خصرة احلزن إىل عربات لطاملا رافقت وحديت وأان أمحل الوطن يف 

دون حلظات حترك ، ة حتتويه قلب أتعبته الهناية يف بدل دون بداي

الصور الغائبة عن ميالدي وتراتيل اكنت يوما ما مش بعة جبامل أيم 

وجامل احلدود اليت ماعرفت مثنا لها إىل أن حطت ذاكريت رحالها بني 

جدران أربعة وطاوةل صغرية حتاول رمغ لك اإلرادة أن تبعد احلنني 

ت للمة البحر هنا عن اذلاكرة كام لواكن للظل قافية خمبئة بني عامت

مامن عاشق حيتوي الرتاب ، وصباحات الوجد يف ساحات أمنييت 

إال عشق الوطن يف فورة اذلات ومامن أصبوحة ترنو عبق مودلي 

إالك ايأنىث الوطن ومامن نسامت حتمل لاهري كام محلت يوما ما 

 .جامل الباطن يف أعامق القصيدة إالأنت اينسامت الوطن 
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يف وحديت ويف فنجان قهويت وماليني الاحرف  هجات الوطن تتاكثر

ترتامك خلف احلدود تعلن عن عربات لطاملا اكنت بوحا يتغىن شفاه 

احلبيبة ولطاملا اكنت أقصوصة عرفهتا جديت قبل أن تتلوها يل 

بعبارات العامل اذلي يلهمك لك األش ياء منذ اترخي ميالدك ومنذ 

لرمبا دفاتر األايم ،  الوطن انطالق القصيدة األوىل يف عامل احلنني إىل

اغرورق دمعها واس تاكن إلهيا لك عاشق محل ذاكرته ورحل يبحث 

لرمبا اكنت األنظمة ، عن حياة أخرى التطالها أهجزة القمع املتبعة 

حيهنا خنجرا  للك شاعر حرك قلمه يف غربة ذاتية مطلقة حني 

هنا شعر أن يف الوطن غربة كام خارج الوطن غربة أخرى والشك أ

حيهنا حناول عبثا أن نفتح للفجر عينني رمبا اتقدات ذات ، األصعب 

يوم بلقاء يلمث معاين احلبيبة يف الغربة ويظللها بظهل اذلي غاب عن 

أمه وأبيه وأخوته واحرتف ماكان آخر غري هذا املاكن ولرمبا الزمان 

من هنا أطلت الاجبدية حبروف يكسوها اهنيار املعاين حني ،أيضا 

أن البوح بعيدا وأن العربات التكفي لتبين وجودك يف ماكن  أشعر

غري ماكنك والتفيك أن تعانق زهرة امليالد وأمامك لك هذا الزمح 

لرمبا ، ولك شعور ابلرشود دون يقظة جتمع اآليت من خلف هنار 

جدلية الغربة والوطن تفتح ذراعهيا بلك املعاين خاصة إن اكنت 

سلبك وجودك بعض من اكن يف هذا  معانهيا حتمل بعض طياهتا إن
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الوطن واألقىس حني تسلبك الغربة لك احلنني يف حلظة اكنت خارج 

 .قدرتك وخارج البوح هبا إىل أي إنسان آخر 

يه أكرث من ، قرأهتا مرات ومرات ( وطن يف حقيبة القلب )  

رواية يه ملحمة هذا الوطن امجليل اذلي أعطته األديبة رمي بدر 

، لشعر والقافية وجامل الرساةل والنرث والسرية اذلاتية ادلين جامل ا

وصورت ذاك الوقع وخمتلف ، لغة ارتبطت ابلقلب والعاطفة 

يه حصاد ذاك الطريق الطويل اذلي عرفته ، العالقات الانسانية 

نعيش  احلمل ، معا لنعيش التجربة هنا ، قبل أن ختوض به اكتبتنا 

نا كيف تكسو امجلل بثوران والغربة للحظات نرى من خالل أديبت 

ثوران اللحظة عىل اذلات الهاربة دوما يف ، اإلنسان عىل احلمل 

وكيف ، كيف ترصد أديبتنا مشاعر احلنني يف لك األش ياء ، أعامقنا 

تغادران بصورها إىل أن نعيش ذاكرة فهيا لك معاين الغربة والانامتء 

امل الحدود امجليل إىل الوطن وكيف يكون احلب يف هذا الوطن مع

 .لها وال مسافات 

 

 

 األديب السوري رايم وسوف

2- 5 -2102 
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هذا الصباح يبدو يل أكرث برودة من لك الصباحات اليت           

مرت عيل  يف هذه املدينة اليت تس هتكل أكرب قدر من الربودة اليت 

ا و سامهئا طيةل فصيل ختزتهنا يف جبالها و سهوله.. يفرزها العامل 

الغريب أنين منذ عرش ... الش تاء و الربيع و بعضاً من الصيف 

الفصل األحب إىل ..س نوات أسكهنا و مل أشهد خريفا واحداً 

 ..رويح

يبدو أهنا قد " نينت" مل أجد ...حبثت بعيين  يف أرجاء الغرفة 

 ال بد أهنا ارتدت...تركت مالبسها عىل الرسير  مبعرثة ..ذهبت 

 مالبسها عىل جعل و غادرت إىل معلها

املثابرة تطيل السهر و جتعلين دوما أستيقظ معلقا عىل " نينت " 

حافة الوقت بيامن يه تس تطيع أن تواصل  دون نوم أو بقسط قليل 

أاكد أجزم أهنا تغافل مديرها يف العمل لتأخذ غفوة قصرية بني ... منه 
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ا ال تعرتف هبذا بل و لكهن حني و آخر حىت حيني موعد عودهتا

 :تضحك ملء قلهبا و يه تقول 

 أليس كذكل اي حبييب؟... امرأة أسطورية أان -

سأتصل ابلرشكة ألطلب .. ال أجد دلي القدرة عىل العمل اليوم 

إجازة  مرضية مفنذ زمن طويل مل أطلب إجازة ، تزجعين اإلجازات 

من أجل ...فأان ال أعرف كيف أس متتع بوقيت يف مدينة ابردة كهذه 

بوجودها يتس ىن يل ...الانتقال إىل شقيت " نينت " هذا طلبت من 

و احلق يقال فهيي صاخبة . سامع صوت آخر غري صويت و الصدى

جدا  و حتب املوس يقى و املرح و طوال فرتة وجودها يف البيت ال 

بد أن أمسع صوت يشء ما ينبعث من غرفة النوم أو من امحلام أو 

حىت عندما تس تحم تصدر ...شيئا ما  حىت من املطبخ تكرس

لكنين أحب فوضاها اليت حترض احلياة إىل هذا ..ضوضاء كثرية 

 .البيت

عشت يف بيت كبري تشغى فيه احلركة ليال و هنارا و الضيوف ال 

ياكدون ينقطعون زوارا و مقميني و أيم كنحةل دائبة تسعى من غري 

 .املنشودة لنالكل خلدمة البيت و الضيوف و تأمني لك الراحة 

حلضنك و لكوب قهويت يف يديك ! مك أحتاجك اي أيم  هذا الصباح

إفطارك اذلي ال يغادرين طعمه أبدا و اذلي ال تتقن .. العطوفتني 

أش تاق أن توقظيين هبمسك ادلائف ...أنىث يف الكون سواك إعداده  
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و أنأ أعابثك و ...ستتأخر عن مدرس تك.. جالل عليك أن تصحو : 

فال أفتح عيين حىت أحظى بقبلتك عىل خدي،  عندها  أختابث 

تشاغبين هه ؟ آه اي أيم مك ...أهيا الشقي : أطوقك بلهفة لتقويل يل 

 .أحتاج أن أكون مشاكسا بعد أن الزمين الشقاء طويال

 .إهنا نينت  توقظين... يرن الهاتف  

 .لن أذهب للعمل  فأان متعب و أحتاج للنوم...حس نا أان مستيقظ 

نت متكل بعضا من حنان  هو ما تبقى من فطرهتا األنثوية اليت ني 

يه عربية األصل  لكهنا ...قضت عىل معظمها األايم و الظروف 

خالل  س نوات طويةل و حىت اآلن مل تفصح يل عن  هويهتا 

تراوغين دوما  بأن تتلكم لهجة جهينة من عدة لهجات يك ال أعرف ...

 ..لهجهتا األصلية 

ليةل  تقف عند ابب أحد املطامع يف قلب  املدينة تعرفهتا ذات 

وقفت يه عند  النافذة الكبرية للمطعم من اخلارج بيامن .. الباردة  

وقفهتا  ... كنت أجلس عىل الطاوةل املقابةل لها متاما من ادلاخل  

تكل تنتظر زبوان مناس با  و متسك بيدها س يجارهتا  بطريقة  من ال 

املدربة تتفحص املارة لتعرض خدماهتا عىل  يبايل بأي يشء  ، عيهنا

انتهبت  ...أحدمه لكن يبدو أهنا  مل تلتقط بعد ما يناسب طموهحا  

إىل أنين أراقهبا  فصار عثورها عىل الزبون  حتداًي واحضاً يف عيهنا  
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لك حني اكنت تلتفت و عينهيا تقول  بوقاحة و صلف غري ...

 .لفرصة لتشمت يبلن أدع كل ا: معهودين عند هذه الفئة 

اكنت حتمل امجلال العريب اذلي مل خيتِف رمغ املساحيق الكثيفة و 

مل يكن أحد حباجة خدماهتا تكل الليةل و اكدت أن ...العري الفاحض 

 .متيض كسرية بعد أن رفعت يل راية استسالهما

خرجت مرسعا  ألحلق هبا فامي يه تتسكع عىل همل من ليس دليه ما 

لهيا  أن نمتىش سواي فأان ال حاجة يل خبدماهتا عرضت ع... يفعهل 

 .لكنين سأدفع مثن الوقت اذلي تقضيه معي

 ..كنت حمتاجا فقط أن أحيك  

 .للالكم فقط أحتاج فتحديث ابلعربية إن أردت -

 أنت عريب هذا واحض من شلكك فكيف عرفت أين عربية؟؟ -

 .لنقل أهنا فراسة أو حدس -

 .جيدايبدو أنك تس تطيع توليفها  -

ليس األمر كام  يبدو لكنين  لفرط الوحدة دربت رويح عىل  -

هبذه القدرة أس تطيع مشاركة . استامثر اكمل ما فهيا من طاقات 

من هنا اس تطعت ... اآلخرين مشاعرمه حىت لو مل يسمحوا هبذا 

قراءة بصامت األمل و ذاكرة الفرح عىل وجوههم  كام أعرف مقدار 

لكن ما عليك .. م من مس توى تأنقهم الكذب و الصدق يف حيواهت

 .حدثيين عنك... أريد أن أمسع صوات آخر ... مين 
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أان كام ترى أسهر لييل و أقيض هناري انمئة يف أي ماكن أجد  -

دلي غرفة  يف ضاحية قريبة لكنين  غالبا ال ... نفيس فيه 

 .أس تخدهما

 هل أنت مراتحة يف هذا العمل ؟ -

ترى هذا العمل غري الئق و همني و أان  أنت... أعرف ما تقصده  -

كنت مثكل أراه هكذا يف البداية لكنه يؤمن يل دخال مل أس تطع 

 ...أان أراه معال و كفى..تأمينه من مصدر آخر

اسرتسلت يف حديهثا  يف حماوةل أن تضيف رشة سكر عىل بشاعة 

 ...أايهما و معلها  

أضواء الشوارع   كنت أملح يف عيهنا أملا حتاول أن ختفيه فتفضحه

 اليت كنا منر هبا

 هل س تدعوين إىل بيتك ؟

 .رمبا أدعوك ، لكن كام قلت ال حاجة يل خبدماتك

 إذن ماذا حتتاج ؟

 .أحتاج فقط إىل من يؤنس ين

رافقتين إىل شقيت غسلت وهجها من املساحيق فتنور وهجها  ابمجلال 

 .احلقيقي
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د عينهيا أضفى علهيا اكنت مسرهتا فاتنة و مغرية إىل حد كبري  و سوا

حسرا إضافيا ، رسعان ما خدلت إىل النوم فامي كنت جالسا أماهما 

 .أتأمل يف وهجها ويه مس تغرقة يف نوهما

عندما حصوت يف الصباح وألول مرة منذ س نوات وجدت فطوري 

معداً ابلطريقة العربية احلنون اليت  حتمل كثريا من دفء العائةل، مل 

ما أمجل أن  ...اليسري فامي كنت  مفتوان ابحلاةل أتناول منه إال القدر 

ينقكل فطور معد عىل مائدة يف أقىص الشامل إىل بيتك يف الرشق 

 !حيث الوطن ، حيث األم 

ارتدت مالبسها عىل جعل بعد أن أعطيهتا  مثن الوقت ليومني و 

رجوهتا  بلك ما أس تطيع أن تنىس اليوم معلها  طاملا يه حصلت 

 .عىل  مثنه

أريد أن تعيدي اكتشاف ما ... قي اليوم لوحدك من أجل نفسك اب-

 .يف داخكل

 .و غادرت... وعدتين أن تنفذ ما طلبته مهنا 

وقفت أمام النافذة  أنظر للشارع فأحسست به دافئا رمغ الصقيع  و 

اكنت  تقف بطريقة ... وقفت تنتظر الرتام  ..حملهتا خترج من البناء 

اقرتب مهنا رجل .. وقارا ابلتحرش هبا مهتتكة تغري أكرث الرجال 

ثالثيين ابتسمت هل و ابتسم لها مث  بدأ يلكمها و يبدو أهنا ال تلزتم 

 !بوعودها عادة ، تأبطت ذراعه و مضت
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هل تصورت أنين بغبايئ هذا سأجعلها تقلع عن ما يه ! مك أان غيب 

فيه ؟ و لكن مل  أحزن مفاذا قدمت لها أان ؟ مثن ليلتني ؟ و هل 

هذا يكفي  ؟ عيل أن أعرتف أهنا لو مل تُك عربية ما اثرت يف دمايئ 

و عيل أن أعرتف أيضا أهنا امهتنت العهر ... أية حماوةل ملساعدهتا 

 .حىت تساوت دلهيا األش ياء خبريها و شها

أمضيت الهنار لكه أؤنب نفيس و يف ذات  الوقت  أعتذر لها 

 .لإلساءة البالغة اليت أحلقهتا هبا

أميض صباحا إىل معيل و ... بعد هذا ألجرت أاييم كام يه  عدت

أعود يف اخلامسة مساًء  ألقرس نفيس عىل النوم حىت حيني موعد 

 ...معيل يف اليوم الثاين 

اكنت دلي مجموعة من األصدقاء  لكنين كنت أحس بنفيس متطفال 

بيهنم  عندما آيت لوحدي دون زوجة ذلكل كنت أخترص لقاءمه إىل 

 .د ادلنيااحلدو 

اكنوا  خليطا من جنس يات عربية خمتلفة و من أداين و مذاهب 

اكن السؤال اذلي . خمتلفة لكهنم اكنوا يشلكون نس يجا مامتساك 

هل حنتاج حنن العرب أن حنس أننا همددون و : يطرح نفسه دوما 

عىل حافة الاهنيار حىت نلتقي  و نتفامه ؟ أال نس تطيع أن نفعل هذا 

يف بدلي  تعيث الطائفية و املذهبية فسادا و تقتات يف أوطاننا ؟ 
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عىل ما تبقى من فتاته و السلطة فيه تمني أكرث و أكرث هذا ليك 

 .تضمن س يطرهتا  عليه و تسوقه كام هبمية إىل مسلخها

اكن أصدقايئ  حياولون دوما من خالل  اجامتعاهتم ادلورية اليت  

للزواج أو حىت  يس تدرجونين لها أن يقدموا يل فتيات مرحشات

يف بعض األحيان اكنت تبدو أساليهبم  بدائية و ساذجة .. للصداقة  

و مكشوفة إىل درجة أنين كنت أش مت راحئة اخلطة قبل أن تبدأ و 

أحياان اكنوا يصوغون حبكهتا بشلك متقن ليفاجهئم رفيض املطلق 

 .للموضوع

ريج كنت ما زلت مهتيبا من التجربة األوىل عندما تزوجت دلى خت

من  لكية الهندسة  ، أجربين وادلي عىل  الزواج  ألنه أعتقد أن 

هذا وقاية يل و إكامل للشلك الاجامتعي  مكهندس متفوق ، رفضت 

يف ابدئ األمر لكنين انصعت لرغبته أخريا و لكنين مل أس تطع  إكامل  

الس نة األوىل  من الزواج ، س مئت من متثيل دور الزوج املثايل و 

، و بعد أن عذبهتا معي يف سبيل إرضايئ و راحيت  املتفاين  

 .انفصلت عهنا 

غادرت العراق بعد أشهر تقريبا يف جنح الليل ال أمحل معي إال 

شهاديت  و شهادة المتزي اليت حصلت علهيا من  مديري و اليت 

كنت ألن أنين  مل أترك ورايئ سوى وادلي ...أصدرها جتاوزا  

و كنت قد عزمت عىل عدم العودة ..ووادليت و إخويت الثالثة  
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للوطن مادمنا ال نأمن فيه عىل حرايتنا و حياتنا من زوار الفجر و 

السجون الرسية و إحضار رأس أحدان عند  الصباح يف كيس مقامة 

يلقى أمام ابب دار ذويه مع  تنبيه بدفنه رسا و دون جنازة أو 

 !مرامس عزاء

ا يك يتس ىن لنا احلق مررت بعوامص عربية و رأيتنا حنتاج عصور

ابحلمل فقط و ليس التنفيذ ، لك سلطة اكنت تدعي  أهنا تقدم 

األفضل لشعهبا و حتميه من مؤامرات خارجية حتاك ضده و كأن 

... ادلنيا لكها تركت  ما يف يدهيا لتفرغ  لبالدان حتيك لها مؤامرات 

ة كنا و ما نزال العيب فينا حنن و نريد أن نلقي ما بنا عىل شامع

 .غريان ليك نلمتس لنا العذر 

توقفت  يف ليبيا  ،وذات صباح كنت عىل موعد مع احلب ، قابلهتا 

، فتاة جبامل غري مس بوق  بوجه أبيض مس تدير و حضكة ممتزية 

تنفرج عن أس نان منضودة جبامل  مل أَر هل مثيال ، اكنت  فلسطينية 

يةل و اجلنس ية  ، فتنت هبا جدا و نشأت بيننا عالقة حبية  مج 

 .صافية 

يف غالب األوقات كنا نمتىش  أان و منال عىل كورنيش البحر أو 

نطالع أخبار الوطن  و حنن جنلس يف املنزتهات و املقايه العامة ، 

ال أدري إن اكن هذا ما يسمونه حبا لكنين يف حقيقة األمر كنت 

أريد أن أقيض عىل برد الغربة اذلي جيتاحين و اذلي ميلؤين ابلنقص 
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احلنني و الاشتياق و يعهد يب إىل بييت دوما  مرتعا برغبة الباكء  و

 .مث النحيب  

أمضيت  نصف عام أمتىش معها يف احلدائق العامة و عىل اجلسور و 

عىل شاطئ البحر ، اكن وادلها من األثرايء اذلين  ودلوا يف 

الش تات  و و اختذوا مقرا هلم يف مدينة عربية ميارسون يف أوقات 

م هواية البحث عن  احلرية و كرامة اإلنسان العريب اكن رجال فراغه

هميبا  ميأل العني و السمع بشلكه  و صوته اجلهوري   و عندها 

 ..عرفت ملاذا خيتارون أحصاب األجسام املمتلئة للمراكز القيادية 

يوم قررت  التقدم خلطبة ابنته اكن عيل أن أمر بعدة بواابت يك 

ابألسلحة و البنادق و املسدسات من لك  أصل إىل مكتبه املدجج

تساءلت فامي بيين و بني ... طراز  و املفروش بأانقة عالية التلكفة 

 ميكل لك هذا السالح و مل حنرر فلسطني بعد ؟: نفيس 

أىت بلك جربوته و غطرس ته و احنرش يف الكريس  ، و قبل أن 

حيدة و أنه  انطق برغبيت يف الزواج من منال  أخربين أهنا ابنته الو 

و أنه لن يدعها يف " عرق جبينه "قدم لها الغايل  و النفيس من 

 ..املنايف تتغرب و تنأى عنه

كأنه نيس أنه يعيش يف املنفى أيضا و أنه ال ميتكل من هذه األرض 

و " املال ال جنس ية هل : " شربا ، لكنين تذكرت قول  وادلي 
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داموا ميتلكون  قدرة األثرايء أيضا لك أرايض العامل أوطاهنم ما 

 ..العيش و البقاء يف أي ماكن يرغبون فيه  

كنت أعتقد أن متسكها يب س يدوم طويال لكهنا رسعان ما خضعت 

لرغبة وادلها  و بدأت تبتعد عين رويدا رويدا  و تقلص من رسائلها 

و يف ذات الوقت دربت ... و  هماتفهتا اخملتلسة حىت انقطعت هنائيا 

ا ألكتشف فامي بعد أنين تعلقت هبا ألننا نشرتك  نفيس عىل نس ياهن

هبم الغربة و الزنوح عن الوطن و أدركت أيضا أهنا اختذت لها وطنا 

 .حيث تنعم ابلرثاء و ادلعة و األمن

يف املطارات  العاملية ... عندها حزمت حقائيب و اجتهت إىل اخلارج

السفر  و اكنوا يس توقفونين كثريا عندما يقرؤون جنسييت عىل جواز 

أخضع الس تجواابت كثرية و ملحة و غبية و لكها تعتقد أنين رمبا  

أرسلت إىل أورواب ألشرتي املواد احملظورة اخلاصة بإنشاء  مفاعل 

نووي عرايق  و خصوصا عندما   يتأكدون من  همنيت مكهندس  ، 

لكهنم عندما يكتشفون أنين تسللت من وطين ذات جفر  يطلقون 

تساوت ..  ميض أايما رهن التحقيق و الاحتجاز رسايح  بعد أن أ

هذه املعامةل يف املطارات العربية و الغربية عىل حد سواء لكن  يك 

أكون منصفا فإن األوروبيني   عندما حيتجزون حرية إنسان يضعونه 

مضن شوط برشية و يشفعوهنا ابعتذارات كبرية عندما يكتشفون 

 .خطأمه
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بعد سلسةل حتقيقات طويةل  يف  جزيرة صقلية  أطلق رسايح

اقتادتين من املطار مباشة إىل  مركز املباحث وعندما خرجت اكن 

تنسمت نس مي احلرية الغايل و بكيت كثريا ...الصباح رضيعا يف همده 

اكنت أيم يف صغري .. و أان بعيد آالف الكيلومرتات عن بييت 

تروي يل حاكايت و أساطري عن بساط حسري جعيب و طاقية 

اء متنيت لو امتلكهتام قليال أللقي نفيس يف جحر أيم و أتزود من إخف

مك "  .. دللول" حناهنا  و يه هتدهدين ابلرتنمية األمومية العراقية 

 ...أتوق إىل خزبها الصبايح الطازج و القمير و املرىب املعقود بيدهيا 

تسكعت يف تكل اجلزيرة الصغرية و تذكرت التحذيرات اليت وهجها يل 

ققون  ابلتويق من النشالني و جتار اخملدرات املنترشين بكرثة عىل احمل

لكنين مل أعبأ ... أرض اجلزيرة و اذلين  منحوها السمعة السيئة عامليا 

 .مبا قالوا

أان املسكون حبب املياه و األهنار و اجلسور الكثرية املس تلقية عىل 

فة املاء و طريف دجةل          و الفرات أحب كثريا امليش عىل حا

 .لكن  هنا حافة املاء حبر ال انمتي هل

اكن هناك جعوزان يس تلقيان عىل  رمال الشاطئ و اكن العجوز 

أحلت عىل خاطري ... يتوىل تدليك سايق رفيقته بلك مودة و حنان 

منال  بشدة و قارنهتا ابس مترارية هذين العجوزين و قدرهتا عىل 

 ..المتلص من وعدها بلك سهوةل
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اكنت حمل .. ايل يف هذه اململكة الشاملية املتجمدة تقريبا حطت رح

ساكهنا  ابردون كام يه بالدمه  و .احلرية و الاس تقرار و الكرامة  

املساء هيبط فهيا ابكرا جدا  حىت أن الشوارع و املطامع و األماكن 

العامة تفرغ من معظم مراتدهيا حبلول اخلامسة مساء     و مييض 

الربودة أيضا يف .. بطيئا جدا ، ممال جدا و ابردااملساء و الليل 

 ..تعامل أهلها    و قاطنهيا  و طراز أبنيهتا 

اكنت املدة اليت قضيهتا وحيدا قبل أن أتعرف بنينت اكفية لمتألين 

برغبة املوت  فمل ميِض  ليل دون أن أعاقر اذلاكرة و الطفوةل الهاربة 

حبيس يف قليب  لكنه و الوطن اذلي ال حيل املعادةل املعضةل 

 .اعتقلين لألبد

كنت أاتبع أخباره  عرب الشاشات  و اإلذاعات ألجد أنه خيرج من 

اكن منظر األطفال و النساء و ...جب معيق ليقع  يف  هاوية أمعق 

الش يوخ يتجرعون القهر و احلرمان جراء احلصار و املرض اذلي 

 .يفتك بأطفال العراق مما يديم القلب

من البالد  يعيشون يف أورواب و أمرياك جتمعهم  اذلين تسللوا

البارات و نوادي القامر و عىل هامش سهراهتم  يتذكرون  أن هلم 

وطنا يقبع حتت احلصار ، يتاجرون به ليربروا ألنفسهم الهرب  من 

مسؤولياهتم  و ليتخذوه بعد ذكل  ذريعة  لزييدوا أرصدهتم يف 
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قبعة السوداء الطويةل ليكشفوا اكنت تنقصهم ال ... البنوك السويرسية 

و اكنوا حياولون اس تدراج أي عرايق  ليضموه ..عن انامتهئم احلقيقي

إىل منظامهتم و مؤسساهتم اليت متولها هلم هجات قد تبدو جمهوةل لكن  

 .بقليل من التفكري  يس تطيع املرء أن  يعرف  مصادرها األصلية

اره و يخيهل و اكنوا يدعون حمبة الوطن و  الشوق ألرضه و أهن

سواده يف لك حلظة  و كأن الوطن حيتاج منا أن نكون يف تنظاميت 

 .ليك يعرف أان حنبه و نقوم خبدمته

اكنوا جيمتعون يف مقهيى خاص هبم ابلرمغ من يقيهنم بأن السلطة قد 

أرسلت وراءمه اخملربين الرسيني و نرشهتم يف عوامص املنايف لتمت 

وضعهم الثوري ليكون خطرا  ،   مراقبهتم و تصفيهتم حال تطور

اكنوا  يسهرون حىت يأخذ هبم السكر مداه ليتناوبوا عىل ش مت من 

يقودون الوطن بلك ما يس تطيعون من ألفاظ بذيئة و مقذعة مث 

يغادرون  و مه يتأبطون ذراع العاهرات فقد أمتوا همامهتم جتاه  

 ...الوطن سكرة و شتمية  مث ليةل يف حضن عاهرة شقراء 

ت أميض إىل ذكل املقهيى و أميض فيه أحياان وقيت  الأشاركهم  كن

ما مه فيه من  متاجرة ابلوطن  و لكن ألمسع من يتحدث لغيت ، يك 

ال أقعد بني جدران شقيت الباردة و اخلاوية و أخيلهتا املرعبة اليت 

 .تنشق عهنا اجلدران طيةل الليل
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يات و العفاريت و هذه اململكة الشاملية  فهيا الكثري من قصص اجلن 

األساطري الغريبة و ال بد أهنا تس توطن حيطان أبنيهتا و بيوهتا  و 

كنت أخافها جدا و أدفن رأيس ...شقيت غري مس تثناة من القاعدة  

حتت اللحاف خوفا من أن تلهتمين العفاريت أو تقيض عيل   و أان 

 .انمئ مكشوف الرأس

يت قضيت الليل مطمئنا  غري أنين يف الليةل اليت قضهتا نينت يف شق

 .كام لو كنت يف بيت أيم هناك يف العراق

تكل اليت وعدتين أن توقف عن معلها املذل ليةل واحدة "  نينت " 

و مل تلزتم بوعدها ، اس تطاعت يف ليةل واحدة أن  تعيدين اثنية إىل 

 .مرائف الشوق و احلنني كام اليوم األول للش تات

انسة اإلنسانية فبت أحن لها ، كنت  أحن للوطن و أليم و للمؤ 

اس تغربت يف ذايت كيف أحن المرأة أعمل أهنا تبيع مشاعرها ملن يدفع 

لكنين مثلها أيضا  أعرض حنيين ... أكرث و جتدد هذا يف لك ليةل 

يوميا عىل قارعة اذلكرى أمام لك من يذكرين بوطين و أجدد هذا لك 

 .يوم و ال أرعوي

مسعت هسيسا خفيفا عىل الباب ،  يف تكل الليةل  األشد برودة 

راودتين خماوف كثرية ، ال بد أهنم ترصدوين يف مقهيى املنفيني و 

علموا أنين أرافقهم حينا و أتوا لتصفييت جسداي ، لكنين هنا صامت 
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شاي و أس متع  " اس تاكنة"ال أنبس ببنت شفة ، أشب قهويت و 

 .لقفشات الساكرى مث أعود لبييت

لباب لكن لو اكنوا مه فس يدكونه داك و  فكرت  أن ال  أفتح ا

 حيطمون رأيس برصاصة ال تساوي نصف دوالر

اس تجمعت جشاعيت و فتحت الباب فوجدهتا ، اكنت مس تلقية عند 

الباب  مبالبس ممزقة و بعض الكدمات عىل وهجها، اكنت مثةل أيضا 

!! 

أدخلهتا إىل الشقة و غسلت رأسها ابملاء مث أعطيهتا بيجاما وطلبت 

هنا أن تس تلقي عىل األريكة ، انمت  برسعة غريبة و الواحض أهنا  م

 .تعودت أن تنام يف أي ماكن حاملا يتاح لها

تركهتا عىل األريكة بعد أن دثرهتا ابألغطية و انسحبت إىل غرفيت ، 

غريب هذا الشعور  ابألمن عندما يتنفس معك خشص آخر يف 

إىل حاميتك ، ال  نفس املاكن ، حىت لو اكن أضعف منك و حيتاج

 .أعمل من اذلي حيمي اآلخر 

" فايق اي هوى مل كنا سوا " يف الصباح صاحفت مسعي فريوز 

هنا ؟ كيف ؟ ! فريوز! اي ريب ...هنضت من فرايش ملسوعا ...

بدأت أس تجمع ذاكريت ألعيد مالمح الليةل السابقة فأدركت أنين منت 

اليت متهتن " نينت " ن معيقا كام مل أمن منذ شهور عديدة  و أدركت أ

العهر يف عامصة أوروبية  ما زالت عربية اذلوق و لو اكن يف بكور 
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أو لعلها فريوز  .. الصباح لتنزتعه مهنا  احلياة و متطلباهتا لك الهنار

 .تكل الثقافة  املشرتكة ال يس تقمي هناران  إن مل يصاحفنا صوهتا  

 ال يناس هبا وجدهتا قد أعدت  الفطور و جلست عىل اس تحياء 

أان أعتذر ألنين أزجعتك الليةل املاضية و لكن كنت يف حال يرىث لها 

 .و خفت أن أموت يف غرفيت

 ال بأس عليك و لكن قويل يل ما اذلي حصل ؟

ثري التقيته يف فندق كبري و طلب مين أن أرافقه لكنه اكن وحشا 

 !بلك ما تعنيه اللكمة  

 هل عرف أنك عربية األصل ؟

لكمته ابلعربية زادت حدة ترصفاته و مهجيهتا و كأنه ينتقم   نعم عندما

نعتين ابلعاهرة  و أوجعتين هذه : يب من لك نساء العرب ، أتعرف  

اللكمة جدا ، أعرف أنين كذكل لكن أن تبصق اللكمة يف وهجيي 

 .مزجع جدا

حس نا  اراتيح و ابقي ما شئت هنا و لن يزجعك يشء، فقط 

ا العمل اثنية وسأعرث كل عىل معل حمرتم و ِعديين أن ال تعودي لهذ

 ..مبواعيد حمددة  تعيشني معها حياة طبيعية 

أشكرك  مل يس بق أن عاملين  رجل هكذا وهذا كفيل بإسعادي ما 

 .تبقى من معري
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بقيت نينت  سائر اليوم يف شقيت و تناولنا العشاء معا مث طلبت أن 

 .سعيدة مث غادرتأوصلهتا و متنيت لها ليةل . تذهب إىل شقهتا 

عدت للبيت البارد اثنية لكن مثة يشء من روح اكنت هنا تركت 

 .أثرها يف البيت فمل يعد موحشا كام اكن من قبل

طلبت من أصدقايئ و معاريف أن يعرثوا عىل معل المرأة ال متكل 

شهادات و ال مؤهالت و ال حىت خربة و اكن أن  ولفت نينت  

يناس هبا هذا ...ص برشكة س ياحية يف  مقسم حتويل الهواتف اخلا

العمل و يه اليت تعاملت مع الناس طويال لكن هذه املرة يكتشفون 

خشصيهتا من خالل جانب آخر ال عالقة جلسدها به    و إمنا 

 .دلماثهتا و لطفها و حسن ترصفها

اكنت تزورين يوميا بعد انهتاء العمل  نتناول العشاء معا مث أقلها إىل 

أىت يوم  عاصف و ممطر و انقطع التيار الكهرابيئ عن بيهتا  إىل أن 

 .املدينة لكها

 هل س تقلين للبيت ؟ -

 .لست حباجة إىل هذا بإماكنك أن تبييت هنا فالعمتة خميفة-

أهيا الطفل الكبري ختاف من جنية خترج كل من حتت الرسير  يف 

 العمتة؟

 .مل ال يف داخل لك منا طفل اكمن

 ؟يبدو أنك تش تاق إىل أمك
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 .نعم يف ليةل كهذه تلح عىل قليب صورة أيم

 .إذا سأبقى هنا الليةل

اكن هناك اتفاق مضين غري منطوق بيننا أن ال نسأل عن مايض 

اآلخر و ال خصوصياته واكنت نينت حترتم هذا كام ألزتم به بذات 

الوقت رمغ أن طبعي املرشيق اكن يلح عيلَّ يف بعض األحيان ملعرفة 

إىل هنا    و من مه أهلها ومجيع ما حييط هبا  ماضهيا و كيف أتت

 .من مغوض ابتداء ابمسها و انهتاء بلقايئ األول هبا

بعد ليةل العاصفة طلبت مهنا بشلك رمسي أن تبقى لتعيش معي فأان 

مل أعد أحمتل الوحدة و الغربة وقابلهتا ابملوافقة فورا و كأهنا عىل يقني 

 .أنين سأطلب مهنا هذا 

ت بعملها بشلك رائع لكهنا  مل تس تطع الامتناع عن نينت  الزتم

كنت أعود من معيل ألجدها مثةل ترتحن  و ... شب الكحول 

تصطدم بقطع األاثث وغالبا ما آذت نفسها حتت وطأة السكر 

طلبت مهنا أن ختفف من الرشاب لكهنا أبت و قالت ..  الشديد 

 .دونهأن هذا خط أمحر ابلنس بة لها فهيي ال تس تطيع العيش 

بدأت أقنن لها المكيات اليت ترشهبا يف انتظار اإلقالع عنه و أبدت 

اكنت ال تبدو مثةل  أمايم أبدا و لننت ... يل سعادهتا ابهامتيم هبا 

لكنين عدت يوما  و رأيهتا ...أن  حماوليت  ملساعدهتا قد جنحت 

فتشت ...عرفت أهنا مثةل ...مس تلقية عىل أرض الصاةل و يه هتذي 
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ل حبثا عن زجاجات الرشاب فمل أجدها لكنين اكتشفت أهنا املزن 

هذا جواب الرس ...اكنت ترواغين و متزج امخلر يف كوب القهوة 

ما رس غراهما ابلقهوة يف اآلونة : اذلي اكن يلح عيلَّ يف الفرتة املاضية 

 األخرية ؟

محلهتا إىل الرسير و تركهتا هناك حىت الصباح و استيقظت لتعتذر 

ا مل تس تطع إحلاح حاجة الرشاب  علهيا فرشبت كأساً أو يل بأهن

 ...كأسني 

 أو رمبا عرشة ؟-

 .ال أدري-

 من هو وليد ؟ -

 ارتعش صوهتا و ارجتفت شفتاها

 م ن وليد ؟-

 .كنت هتذين ابمسه  البارحة...أان أسأكل  -

رمغ اتفاقنا أن ال يسأل أحدان اآلخر عن ماضيه لكنين سأخربك  -

 .ين اذلي مل أجنب غريه و ال تسألين عن يشء آخروليد هو اب...

 .كام تشائني...حس نا -

مل أتطرق لسؤالها مرة أخرى و مل تعد يه للرشاب ابلطريقة ذاهتا و 

كأهنا خافت أن يوصلها هذايهنا لفضح أجزاء من اترخي جتهتد قدر 

 .اإلماكن إلخفاء معامله عين
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ب ابلنس بة لها اكنت تس تغرب مين عدم التحرش هبا و هذا مس تغر 

يف هذه البالد و هبذه الظروف و يه اليت اعتادت أن تبيع جسدها 

كنت ...و يف بعض األحيان اكن يعد هذا حتداًي صارخاً ألنوثهتا ...

أعمل هذا يقينا لكنين ما كنت أشعر برغبة يف الاقرتاب مهنا فأان ال 

أس تطيع أن أختيل عالقيت ابمرأة علق حتت جدلها راحئة مئات 

رجال و اكنت من طرفها حتاول أن تس متيل قليب بإغراء أنثوي ال

كنت مس متتعا ابدلفء اذلي تش يعه يف ...متقن و عطر صارخ 

 . البيت و ال أريد شيئا سواه

حصبهتا مرات عديدة إىل سهرايت مع أصدقايئ و عائالهتم و اكنت 

حتاول أن توقعين يف  شاك إقامة عالقة محمية معها عرب اإلحياء 

خرين بأنين أعشقها إىل أن صارحهتا يوما بأنين ال أريد شيئا لآل

كنت أعمل أنين أقسو . سوى أن نبقى معا و أن علهيا أن تقنع هبذا

علهيا هبذا و أنه ليس مما تعودته و رمبا تكون حباجة لهذا األمر  لكنين 

يف داخيل  مملوء ابلوطن و حببيبة  ال تش به سواي يف طباعها و 

 .ا للوطن جاملها و حمبهت

و يبدو أن نينت بدأت تس توعب األمر فرصان نتعامل كام لو كنا 

أصدقاء قداىم   و نتشاور و نزور معا املعارض و األسواق التجارية 

و نمتىش فوق اجلسور    أو يف أحضان الطبيعة عندما يكون 

 ...الطقس مناس با 
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واحدة  مك هذا الصباح متعب إذا أاتين بلك اذلاكرة و دفعة! اي هلل 

 مك يه مرهقة و متعبة ذاكريت ...

هاهو الهاتف يرن مرة أخرى وال بد أهنا نينت أيضا ، أاتين صوهتا 

 !جالل هل تشاهد التلفزيون ؟: ملهوفا 

ابدرت فورا إىل التلفزيون ألوقظه من س باته  مث عدت للهاتف 

 نينت ما األمر ؟: ألسألها 

 لق ابلعراق فهناك أخبار تتع( يس ان ان ) شاهد الــ  

كنت أعمل أن ( ...يس ان ان ) أدرت احملطات ألعرث  عىل قناة الـ 

العراق قابع حتت احلصار وأهنم هيددونه برضبة جوية يف القريب 

العاجل و لكنين كنت أعتقد أهنا مناورات س ياس ية وابرشواتت 

اختبار ملدى قدرة العراق عىل الصمود لكن يبدو أهنم سينفذون 

 و الليةل من يدري؟ وعدمه اليوم أ

مل أدرك ابلضبط مىت عادت نينت  و كنت صامتا إىل درجة أرعبهتا 

، رفضت أن أتناول معها الطعام و رفضت أي اقرتاح مهنا ابخلروج 

كنت أحس أن العراق عىل صفيح ساخن بعد ... من البيت لربهة 

حصيح أنين .. أن أرهقوه حصارا و حرماان و هو صامد يف وهجهم 

سلال  جراء فقد احلرايت لكن ليس عن طريقهم حيتاج خرجت مت 

دوما هناك وس يةل أخرى منبثقة عن ذاتنا  ...املرء أن يعود لوطنه 

القوة اخلارجية اآلتية عىل لهر داببة ال هيمها ... كشعب يتوق للحرية
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أان و ال أي منفّي يف الش تات ، هيمها هذا الوطن العظمي بلك خرياته 

 ...و مقدراته 

أكرث من  قدريت عىل قراءة عقارب  0440فظ رمق القرا ر بت أح

و ... الساعة اليت يبدو أهنا قررت العد التنازيل لبدء املشهد ادلايم 

أي صلف و حتد و ...أىت الليل و العيون معلقة  عىل الشاشات 

تكربر هذا اذلي يدفع ابدلول الكربى إىل ترويع شعب آمن  فقط 

احلراكت اإلرهابية اليت  تقتل  حافةل  لطاملا كرهت...ليقتل رجال 

محمةل ابألطفال بدعوى أن هناك  اكفرا بيهنم و هايه  ادلول الكربى  

أمل ...تشن عىل العراق جهوهما بدعوى أن هناك طاغية يريدون رأسه 

يعلموا أهنم قبل الوصول إليه س يجعلون الفقراء  و ساكن األحياء 

 العشوائية يدفعون المثن؟ 

مرعبة بلك معىن اللكمة و الانتظار  يتوىل  إرضام  اكنت ليةل

اتصلت بوادلي يف الوطن لكن يبدو ... حرائق اخلوف     و القلق 

كنت أود أن أمسع صوت أحدهام فقط .. أن اخلطوط مقطوعة 

ليطمنئ قليب أو رمبا ألنين ال أدري ما س تأيت به هذه الليةل من 

 .أحداث

.. ت األجنبية اآلتية من اجلوار و بدأ القصف اجلوي و حتركت القوا

 ! اي لهذا الهوان  يقتلوننا بسالحنا 
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متطر القنابل بغداد بوابل ال مثيل هل وبعد لك قصف ينجيل الليل 

عن أعداد هائةل من القتىل و اجلرىح  وجثث األطفال املتناثرة متأل 

الشوارع و البيوت الفقرية اليت دكهتا الطائرات بقنابلها تنئب عن أن 

ؤالء قد  أخفوا األسلحة احملرمة دوليا فعال  و لكن يف مصمي ه

جلودمه و يف دماهئم املهدورة  فهل يس تطيعون اخرتاع فرق للبحث 

 عن حشنات اليورانيوم املنضب يف كرايت دهمم ؟

اكنت حتاول أن  تقدم يل العزاء و املواساة لكنين أيضا " نينت " 

األطفال العراقيني  تذهب حملهتا  ختفي دموعها  لكام شاهدت جثث 

 .هباء و بال مثن إال احلرية املزعومة و إزاةل الطاغية 

و ابلرمغ من الطمأنينة اليت تش يعها متثيلية الظهور الاعاليم  

للمسؤولني  حييون رجال العراق الصامدين و ماجدات العراق  و 

أننا بصدد القضاء عىل قوات الغزو الغامشة لكنه مل يكن ميكل  

ثيق الاكفية  ليجعلين أصدقهم ، مثة ما يدار يف اخلفاء و هذا املوا

 .واحض  و ليست هذه احلراكت إال اس تعراضا متفقا عليه 

قرابة العرشين يوما مضت كنت ال أانم إال جالسا أمام شاشة 

التلفزيون و يف العمل  أيضا أبقى متسمرا أمام شاشة العرض الكبري 

 .كن يف هذه الليةل هدين النوم ل... املوضوعة يف ماكتب الرشكة 

اكن مأمتا غريب الطابع ، متددت جديت يف اتبوهتا و حولها تناثرت 

قطع اللحم و األرز ، اكن منظرها خميفا كتكل اجلثث املس تخرجة 
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مرعبة تكل املرأة املتسوةل اليت . من البيوت اليت أصاهبا القصف 

شعت  اتشحت ابلسواد و طلبت مين يف بداية الصبح صدقة ،

أمجع لها يف وعاء من األرز و اللحم املتناثر حول اجلثة املشوهة لكن 

ذكرين هذا بأساطري كنت قرأهتا عن راهب ...الوعاء ال ميتلئ أبدا 

أراد أن يقتطع من دمه رطال يقدمه لطري ابشق حامية لاميمة 

 ...مسكينة و لكن املزيان مل يكن لميتلئ من محله حىت هكل 

نويم ،؟ اكبوس مرعب حقا اكد أن يطبق عىل  أفقت مذعورا من

أنفايس ووجدت نينت أمايم تضع يل الكامدات املثلجة عىل جبيين 

رأيس ياكد ينفجر و ال أس تطيع ...اكنت احلادية عرشة صباحا ... 

 .رفعه عن الوسادة كأنه مشدود بأغالل 

 .نينت أرجوك افتحي التلفزيون 

ال جديد احلرب مس مترة .. حبييب أنت محموم دعك من هذه األخبار

. 

 .ليس وطنك من حيرتق...فقط افتحيه و كفي عن الرثثرة 

كنت  قاس يا .. رأيت يف عيهنا دموعا مل أَر مثلها من قبل يف عينهيا 

 ..معها  لكن األقىس ما أراه  عىل الشاشة 

اكن املنظر غريبا  مجموعات من الرعاع تدخل بغداد بطريقة مل أرها 

اكنوا ميتلكون قوة التدمري و ..م هزلية و خسرية يف أكرث األفال
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التحطمي  اجلارفة و اكنوا يدوسون الصور و الامتثيل حبقد ال مثيل هل 

... 

ساحة الفردوس نعم أعرفها هذه الساحة األرىق يف بغداد و مه 

مث مكموا مفه ابلعمل األمرييك ... جيهتدون إلزاةل نصب للرئيس اخمللوع 

غبت عن الوعي ...يس مل يعد يتحمل لك هذا هل هذه العراق ؟ رأ

 ...مرة أخرى

 :هرعت إيل نينت بلهفة كبرية عندما فتحت عيين 

 .محداً هلل عىل سالمتك حبييب ، راح الرش إن شاء هللا

هزموا؟ نينت أعطين : قويل يل ... رأيت حلام مزجعا اي نينت 

 .الهاتف

و مل يبَق  ال تتصل ابلعراق فالهواتف قطعت بسبب القصف اجلوي

 .من وس يةل اتصال

أوجدي يل وس يةل .. أريد أن اطمنئ عىل أيم و أيب  و إخويت 

 .أرجوك 

 .ما من وس يةل يف الوقت احلايل

 .نعم هناك وس يةل فقط ساعديين ألرتدي مالبيس

و اجتهت إىل مقر "  نينت" خرجت متحامال عىل نفيس تس ندين 

وا عن أهيل يف هذا أرجومك أن تس تعلم...الصليب األمحر ادلويل  

 "بغداد "العنوان يف 
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 .. بغداد اآلن مدينة منكوبة  عليك أن تنظر وقتا ليس قصريا 

 .لن أابرح هنا  حىت تأتوين  مهنم خبرب

 .حس نا بإماكنك أن تراتح عىل هذه األريكة 

أدركت يف هذه اللحظة أنين ... ساعدتين نينت و جلست جبانيب  

م عىل الرمغ من برودة ردات أخطأت يف تقدير هذا الشعب فه

أفعاهلم إال أهنم حيملون قدرا عاليا من اإلنسانية ، اكنوا يقرتبون مين 

.  و عيوهنم طاحفة ابألىس و كأهنم يقدمون يل مرامس العزاء يف العراق

اكتشفت يف هذه اللحظة أهنم خيافون أن يوصفوا ابملتطفلني لو 

ينتظرون فقط أن اقرتبوا من خشص حزين أو موجوع أو متأمل ، 

 . يطلب املساعدة ليقدموها عن طيب خاطر و بلك أانقة

مل أدر ِ مك من الوقت انقىض لكنين كنت أمسعهم هياتفون فرق اإلنقاذ  

، اكنوا يتحدثون عن صعوابت كبرية جيدوهنا هناك وأن املنطقة 

منكوبة كام لو أن زلزالا بقوة تسعة عىل مقياس رخيرت قد أصاب 

اكنوا يديرون العمليات من ماكهنم هنا ... الهيا أسفلها األرض فقلب ع

أىت أحد املولفني حنوي و هو خيربين أن أهيل  خبري مل ...يف الشامل 

 .يصهبم أي مكروه حىت اآلن 

 . نسيت أن أشكرمه و اتكأت عىل نينت و عدان إىل البيت

 ...متيض األايم  لكنين بدأت أبّل من مريض مملوءا بشعور الهزمية  

اذلهول س يد أاييم و يف قرارة نفيس أنتظر معجزة من أي نوع 
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العراق قالب احللوى الكبري .. لكهنا مل تأت... تنتشلين مما أان فيه 

جرى اقتسامه و ال عزاء ألبنائه و اكن السؤال عن عبثية ما جرى 

هل  اكن يتوجب عىل سادة ... يراودين دوما ليقض مضجعي 

ت دون إراقة دماء ؟ و لكن لو فعلوا العراق الاس تجابة للهتديدا

هل اكن الغزاة سيتورعون عن اذلي أمعنوا فيه متزيقا يف جسد 

العراق ؟ ملاذا عليه هذا الوطن العريق الكبري أن يدفع مثن طمع 

سادته وطمع غزاته وطمع  جريانه وحقد الفاشلني واملتواطئني 

 واملتسكعني واملتاجرين بدماء الشعب وعقوهل ؟

خة الرجل اذلي فقد ابنه الطبيب املتفوق و احلاصل عىل اكنت رص 

ابين أمحد : درجة ادلكتوراه منذ شهر مىض ال تين تقض مضجعي 

دكتوراه يف عمل األورام حمارض يف كربايت اجلامعات العاملية ، 

و ... و....استشهد  ابهنيار سقف غرفته اليت اكن يعدها للزواج و

 .امحلد هلل رب العاملني

آه اي أيم  مَل لكام احتجتك ...الغصة متأل قلبه أاكد أحس هبا  قالها و

 تكونني يف غيابة البعد؟

كرهت جدران شقيت و .. بدأت أس تجمع بعضا من قواي اخلائرة

األخبار اآلتية من حمطات  أدمنت البحث عن اخلراب ليك تنال هبا 

 اكلضباع أو اذلئاب تش مت راحئة ادلم لتكون أول من...س بقا حصفيا 

: عاد ش بح الوحدة ليطاردين خصوصا أن ...حيظى ابلقضمة األوىل  
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عادت لعملها  و لكهنا صارت  تطيل الغياب و يف لك مرة " نينت 

ترتك يل رساةل عىل  اجمليب اآليل تقول أهنا سزتور صديقة لها يف 

ال يعنيين يشء سوى أهنا تعود .. العمل أو لتتسوق بعض احلاجيات 

 ..نام يف البيت و تزرع فيه بعضا من خصب يف هناية اليوم لت 

اكن ...عدت أان أيضا لعميل و أغرقت نفيس فيه حىت النخاع 

املولفون  يس تغربون نشاطي و قدريت عىل مواصةل ساعات العمل 

هبذا اجلد و اإلنتاج املمتزي و يف احلقيقة كنت أهرب من مطاردة 

 .ويلش بح اذلاكرة و احملطات اإلخبارية و غياب نينت الط

لست أدري إن كنت بدأت أتعلق هبا لكهنا اكنت تشلك يل هامش 

األمان اذلي أحتاجه خوفا من اهنيار أعصاب مفاجئ أو موت حىت 

 .التعفن وحيدا يف شقيت

انتظرهتا حىت خرجت ...استيقظت صباحا عىل صوهتا و يه تتقيأ 

 قالت يل أهنا أفرطت يف الطعام مساء البارحة و يبدو.. من امحلام 

قدمت لها كواب من األعشاب .. أهنا هناك  خلال معواي ضايقها 

الساخنة و طلبت مهنا أن تدئف نفسها و ذهبت للعمل واعدا إايها 

 .ابالطمئنان علهيا ابلهاتف لكام تس ىن يل وقت 

 .و عندما حدقت فهيا أشاحت بوهجها .. حملت يف حمجرهيا دموعا  
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هتا اليت تركهتا علهيا ، عدت يف املساء ألجدها ما تزال عىل جلس 

و أرصت برفض ..قالت أهنا تشعر بتعب عام يف لك جسمها 

 .مس تغرب عىل عدم إحضار الطبيب

جالل ميكنين أن أحدثك مبوضوع  مع أنين أعرف أن هذا ليس 

 وقته؟

 .ممكن طبعا ، تفضيل

 .ميكنك أن تتناول العشاء قبال فأنت متعب

 .حس نا 

اليت زرعهتا يف داخيل طريقهتا تناولت العشاء  و معه الهواجس 

 :املس تأذنة ، عدت لها بفضول 

 ما األمر اي عزيزيت؟

 .أان حامل...ابختصار 

 !!ماذا؟

أان حامل  و ال أريد أن أخدعك أكرث من هذا و من الغد سأحبث 

 .عن شقة يل

هذا مما الشك فيه و لكن هل يل أن أعرف ما اذلي حصل و مىت 

 ؟

سوى اإليواء و املساكنة أما أنوثيت حس نا أنت مل تقدم يل شيئا 

 .فاكنت عىل سطح من جليد 
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 .هذا حصيح و هذا اكن اتفاقنا منذ البداية 

الزتمت بعدها الصمت ألنين يف ذات اللحظة تذكرت أنين مل أكن 

 منصفا فمَل أطالهبا اآلن مبا ال تقدر عليه؟

 .ميكنك أن تبقي ألايم أخرى ريامث تعرثين عىل ماكن مناسب -

تديت معطفي و خرجت إىل الشارع رمغ الربودة القارسة و احلرارة ار 

 . اليت  تتدين بعرشات ادلرجات حتت  الصفر

للمرة األوىل  مذ  سكنت نينت معي  ... قصدت مقهيى العراقيني  

 وجدته خاواي و ال يوجد به  إال  النادل و بعض املراتدين القداىم...

 ليش ماكو أحد هنا ؟... يش غريب -

ما هذا السؤال ؟ عندك عمل ان  املعارضة سافروا للعراق   -

 يشاركون يف احلمك؟

نسيت أهنم راكبوا سالمل و أهنم امتطوا لهر ادلاببة األمريكية ليجدوا 

 .ألنفسهم موطئ سكني يف  جسد  كعكة الوطن الكبرية 

"  قصدت الغرب من غصنب عليا...اي دنيا أنيت حرمتيين من أهيل " 

مك هو ... الابوذية الشهرية  ازدادت دموعي حرارة  لكام مسعت..

الشعور بأنك مغرر بك أو خمدوع أمر  ال يطاق و هايه نينت 

 .ابعتين كام ابع  املعارضون الوطن 

أايم مضت حزمت فهيا نينت حقائهبا و غادرت و أان يف العمل مل 

ترتك يل أي عنوان   أو رمق هاتف و إمنا ألصقت يل عىل ابب 
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.. رمغ لك يشء :     مجةل قصرية طويةل  خبط يدها  الثالجة

 !أحبك

هل اكنت اللكمة تدور يف لهاهتا كثريا و ختاف أن تنطقها حبضوري؟ 

هل كنت خميفا ابلنس بة لها يك ال تفصح عن شعورها إال يف اللحظة 

اليت تيقنت فهيا أننا لن نلتقي ؟ لقد مضت و انهتيى األمر و عيل أن 

 .راغ من بعدهاأتعود الوحشة و الف

 ...هذه املرة بكيت كثريا 

 .اكنت أيم ..الهاتف يرن و بإحلاح شديد ، اختفطت السامعة 

 ميا اش تقتك حييل  -

اين مه وليدي ، ليش ما ترجع؟  اكو انس اهوايه رجعت وانت " -

 ."مه هسه تكدر ترجع

ميه  الوضع لكه مو زين ، شريجعين ؟ وش نو اكدر اش تغل حىت " -

 "صاريف البيت ؟اكدر اسد م

 ."وليدي اترجاك ترجع ، حىت اش بع شوف منك قبل ما أموت" -

مألين حديث أيم بشعورين متناقضني ، احلزن و احلرسة و األمل 

 .يف آن معا

ألول مرة أدرك مك هو مؤمل لو رحل أبواي عن العامل دون أن أحظى 

 . بضمة دافئة يف أحضاهنام 
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د للوطن  قريبا  ألرى أهيل تودل دلي أمل غريب أيضا بأنين سأعو 

 .و أمش راحئة حضن أيم و أقبل كفي أيب

يف هذه األايم اش تد تعلقي بأصدقايئ  ، بت ال أفوت عىل نفيس   

سهرة واحدة من سهراهتم  يرافقين عودي اذلي كدت أكون نسيته 

اكن أصدقايئ يقولون أهنم يتنسمون من ..يف مغرة مهي ووحديت 

 .عبري العراق..ة دجةل و الفراتاألحلان اليت أعزفها راحئ

يف تكل السهرات اكنوا يتجنبون احلديث عن وجع الوطن  و عن 

اخلراب اذلي حل به ، أعرف أهنم حياولون مواسايت لكنين ال أعبأ 

هبذا فأان أعرف أن لك يشء قد ضاع  وحماوةل اخلروج من النفق 

 .املظمل حتتاج إىل  عقود عديدة 

لنس بة يل و لكام  أحسست أين بعيد آالف صار العمل متعبا جدا اب

الكيلومرتات عن بالدي املنكوبة و ال أدري يف أية ساعة س يدمر 

بيت العائةل  بقذيفة أو مىت  س يدامهه اجلنود ليعتقلوا إخويت و 

أبناءمه ، بت أحس أنين يتوجب عيل املغادرة يف أرسع وقت ممكن  

املشاعر  لكنين كنت يف حلظات أخرى أعنف  نفيس عىل هذه

الساذجة مفاذا ميكن أن يفعل من هو مثيل لوطن مهنوب إال زايدة 

العبء عليه؟ هذا الوطن  بدأ يلفظنا بال هوادة  و كأننا مل ننبت 

أنشأت هلم  خماميت إيواء تفتقر إىل ...من  ترابه إىل  دول الطوق 
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حىت يف ! أبسط الرشوط اإلنسانية بدمع من الغزاة ، ما أرمحهم 

 ! التخريب  يتقنون معلهم   األذى و

اكن دجةل ادلايم يزنف كرامة العراقيني  لكها و يرمهيا يف لك طلعة 

هنار عىل جسوره الواصةل بني الكرخ والرصافة و اكنت احملطات 

التلفزيونية ال تدرك احلقيقة اكمةل  وتتحجج بأن الغزاة قد س يطروا 

إهانة الشعب  يتورعوا حلظة عن عىل منافذ اخلرب اكمال لكهنم مل

العرايق  بنرش صور ما جرى يف املعتقالت و السجون اليت أمعنوا 

 .فهيا إهانة كرامة اإلنسان 

يقولون أهنم يسعون وراء اخلرب و احلقيقة لكهنم ال يعلمون  مك 

أهينت مشاعر العراقيني وطعنت يف مصميها عندما رأوا ما حدث  

جرياهنم و أشخاص مروا  يف املعتقالت ألبناهئم و آابهئم و إخوهتم و

هبم يف الشارع أو حىت مل ميروا هبم  لكن يكفي أن عـروقهم فهيا دماء 

 .من الوطن

بعد ليةل مسهدة ال ختتلف عن  ابيق الليايل اليت أمضيهتا ، مضيت 

إىل العمل ابكرا جدا ، وصلت  قبل أن يكون هناك سوى عامل 

أهجزة المكبيوتر لكها التنظيف و الرتتيب ، اكنت املاكتب خاوية    و 

صامتة  و ليس مثة إال تلفاز وحيد أديرت  حمطته عىل حمطة إخبارية 

 ...تتاجر بآالم الشعوب لتصريها خربا أوال و س بقا حصفيا 
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اقرتب مين عامل التنظيفات  بطريقة  غريبة ، كنت منذ  س نوات 

حدثين بلهجة .. كثرية أعرفه  لكنين مل أحاول أن ألكمه مرة واحدة 

اي بين  ارجع للعراق و ال :   عربية لكنهتا مغربية أو رمبا جزائرية 

 ...ترتكه للمرتزقة 

 ماذا؟ -

اي بين أان رجل بس يط مل أنل قدرا من العمل و الثقافة ،لكن حمبة  -

الوطن ال حتتاج إىل عمل ، اي بين الضباع راحوا إىل الوطن يك ينالوا 

البدل و خالصه  ، إذا  مناصَب و  يكدسون أمواهلم ، ال يعنهيم

 بقيت  أنت وأمثاكل هنا من س يعمر الوطن؟

اي مع أنت ترى املوت يرتصد وراء لك ابب ، بل وراء لك خطوة ، 

املوت يعشش يف رئات الناس و أدمغهتم ينتظرونه مع الشهيق 

 .القادم 

ٌض   املوت من ورائك و من خلفك ، فوقك و حتتك ، أنت ُمعّرَّ

ىت لو كنت يف فراشك يف أكرث ادلول رفاهية للموت يف لك اجتاه ح

هو الضيف الوحيد اذلي ال تس تطيع الامتناع عن اس تقباهل إذا ...

 .حان دورك

 .حصيح الكمك

إذا فلتكن بني أهكل و يف بدلك خري كل من املوت غريبا  لتحظى 

 .من الوطن بتابوت عليه عمل يرحتل بني املطارات
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 الكثري من دفء وادلياكن الكمه منطقيا و حصيحا و حيمل 

كام ترى اي بين أان ال أطمع يف نيل مركزك فأنت همندس  مرشف و 

أان رفضين الوطن منذ ... أان عامل تنظيف  و البون واسع جدا 

س نوات كثرية جدا  و مات ابين الوحيد يف معتقالت السلطة اليت 

ر رمسنا لها طريق التحرير  و عـبدانها لها مث لفظتنا كام يلفظ البح

 .اكئناته الغريبة بكثري من التقزز كام لو أننا  قاذورات

انتهبت من اس تغرايق يف التفكري إىل أن الرجل مىض و بدأت 

 .املاكتب تشغى ابحلركة و الضوضاء اليت يصدرها املولفون 

 هه جالل ما بك اليوم مبكرا عىل غري العادة؟-

 .يبدو أنه مل حيظَ حَبس ناء ليةل البارحة  -

ين كام يه عادهتم و حياولون أن يلمزوا إىل تأخري ادلامئ ميازحون

 .عندما اكنت نينت تساكنين 

مه ال يعلمون عين إال النذر القليل وحياولون أن يسربوا غور عاملي 

لكنين كنت أضع دوما حدودا للعالقة بيين و بيهنم و ال أمسح ألحد 

عندما ال أحب هذه الطريقة من العيش ...     بأن يقتحم حيايت 

يكون لك يشء من خصوصيات املرء معروضا عىل طاوةل نقاشا 

 .ألصدقاء حىت لو اكنت نياهتم سلمية و صافية

كنت أعرف أهنم يتلكمون بلغة غري منطوقة تسمى بني زمالء العمل 

لغة املاكتب ، يس تطيعون قراءة الوجوه و احلراكت و أي تعبري 
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يضا تعبريات أخرى يرتسم عىل وهجك مث يتبادلون فامي بيهنم  أ

مستنكرة أو مس هتزئة و لك هذا يري بدون الكم و كنت يف بعض 

األحيان أشاركهم هذه اللغة حيامن يكون احلديث عن خشص آخر 

غريي ، لكننا دوما ننىس أننا نضع أنفس نا من اآلخرين حيث وضعنا 

 .اآلخرين ابلنس بة لنا 

من القهوة ،  منتصف الهنار أىت وئيدا ، كنت قد شبت  عدة أكواب

و اكن بريدي اإللكرتوين مكتظا ابلرسائل اليت عيلَّ أن أفرزها و 

أبوهبا  بعد القراءة مث الرد علهيا ، وجدت رساةل كنت قد سهوت 

 (.هام جدا )عهنا منذ يومني  و مؤشة بعبارة 

 . اكن العنوان غري معروف ابلنس بة يل لكنين فتحهتا

 .أخوك جبار.. ح كل أمك حتترض الرجاء لكمنا حاملا يتا

 أيم ؟؟!! اي للهول 

الرمق املطلوب ال ميكن ...تناولت الهاتف بيد مرتعشة ألطلب الرمق 

... الوصول إليه مك يه هذه امجلةل ممعنة يف مساندة غباء اللحظة 

كيف أعرف ، كيف أسكت هواجيس ، كيف أطمنئ  شعور الفقد 

لرمق املطلوب ال اذلي بدأ جيتاحين بلك قسوة و الطرق مقطوعة و ا

بدت يل الاجتاهات معكوسة  و كأنين عىل ...ميكن الوصول إليه 

 .مفرتق طرق  و املؤش الوحيد تعبث به الرايح 
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حاولت مرة و مرة و مرات  و أخريا  رنَّ الهاتف ، بلغت يب 

و أان يف انتظار أن يرفع أحدمه سامعة الهاتف من ...   الرجفة مداها 

 :ت  صوت الباكء قبل أن يبادر و يرد مسع... الطرف اآلخر 

 .آخر امس نطقته هو امسك .. توفيت أمك اي جالل -

 اكن صوت وادلي  خمتنقا ابدلمع ، 

 . راحت احلبيبة اي جالل ، راحت أمك

أسقط يف يدي ، شعرت ابدلوار و هتاويت عىل كرس يي و كأنين 

 .خارج للتو من دوامة أو موشك عىل اإلحبار فهيا 

كربالء مالزم لنا ، لكأن احلسني ما قتل يف الطف فقط لكأن قدر 

 .و إمنا يقتل فينا لك هنار

من اكنوا ميازحونين صباحا هرعوا إيل ، تلقفوين بكثري من احملبة 

 ...وقدموا يل التعازي 

كأن خرب رحيلها عن هذا العامل اس تدعى عىل جعاةل شيطا مصورا 

بيتنا الكبري هناك يف من األحداث إىل ذاكريت ، منذ الطفوةل يف 

 ...بغداد 

كنت أعود من احلديقة معفرا ابلرتاب و أحياان ملطخا ابلطني جراء 

لعيب الالمقدر لقمية أن تتلف يدا أيم يف مساحيق التنظيف احلارقة 

، اكنت تنظر إيل بنظرة لوم و عتب و رمبا تؤنبين مث تغسلين و تقدم 
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عتذر لها فأمسع رضابت كنت أعانقها بشدة أل...يل مالبسا  نظيفة 

 .قلهبا احملبة و بشدة لهذا اذلي  أجنبته  و يشاغهبا 

اكنت جتلس ...اكنت أيم ال تعرف القراءة و ال الكتابة لكهنا علمتين  

بقريب     و تقول يل هات كتابك و اقرأ يل ما حفظته  اكنت تعي 

أن لك جزء صغري ينفصل عن اآلخر هو لكمة و عندما أقف تعرف 

 . أخطأتأنين 

مل أعِ أهنا ال تقرأ إال يف معر متأخر ، كذبهتا أو خدعهتا تكل وسعت 

 .ماكهنا يف لقيب ليتجاوزه إىل لك كياين 

تكل "  دللول" كربت و أان أضع رأيس عىل خفذها و يه تناغيين 

 .الرتنمية الشهرية و اليت ال يتقن أحد غناءها كام أيم 

 دللول الفراق هيد ترى احليل

 العمر خيلص توايس ما يسوى

 لليل اون عليك واشيك مهويم

 ش تقول ها مية الودل ترد يل اي

 لدللو  ابين اي الودل دللول اي

حىت عندما سافرت كنت أمحلها يف داخيل و كنت لكام فكرت 

ابلعراق تذكرت أيم و لكام قلت أيم عنيت العراق ، يه و الوطن 

 .كينونة واحدة ال تنفصل عنه

http://www.3noni.net/vb/t69811.html
http://www.3noni.net/vb/t69811.html
http://www.3noni.net/vb/t69811.html
http://www.3noni.net/vb/t69811.html
http://www.3noni.net/vb/t69811.html
http://www.3noni.net/vb/t69811.html
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عدت إىل الشقة و أان ال اصدق أن هذا العامل قد خال مهنا ، كيف 

يف ...لن أمسع صوهتا مرة أخرى و ملَ أعود للوطن و قد مات الوطن 

أدركت ما يعنيه الاحتالل  ...تكل اللحظة أدركت مدى خساريت 

 .حبق 

بعد قليل قدمت إيل مجموعة من األصدقاء ، أداروا شيط التسجيل  

 ..و اكن بصوت مقرىء يتلو آايت من القرآن 

دموعي اليت احنبست و ذهويل اذلي ارتسم عىل وهجيي يف حلظة 

 لللكمة الرابنية من تأثري واحدة حتول إىل باكء صامت مث نش يج ، مك

حصيح أنين أك يوما ... عىل الروح يطهرها ويغسلها من أدراهنا  

ملزتما دينيا ، و املرات اليت أديت فهيا صلوايت اكنت قليةل جدا  

لكن صورة وادلي وهو  يعود من صالة الفجر و جيلس عند حافة 

يت ال رسيري و يقرأ آايت من القرآن من تكل الصور النورانية ال

 .متحى يف حيايت

أرص أصدقايئ عىل  إقامة صالة الغائب عىل روح أيم الراحةل و 

ألول مرة يف صف واحد اجمتعت لك الطوائف اإلسالمية يف صالة 

واحدة و بعضهم رمس عالمة الصليب و ابركوا روهحا املرحتةل إىل 

 . ملكوت الرب

ا ندين  لرب كأهنم مضنيا دون إعالن شفهيي قد اتفقوا عىل أننا مجيع

 . واحد  ال شيك هل
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اكن حضورمه مفيدا حقا و لوال هذا  الهنرت يف شقيت الباردة  و 

هذا اكن متوقعا من أصدقاء  احتضنوين منذ قدمت إىل هنا بلك 

احملبة لكن ما مل أتوقعه هو أن تأيت نينت لتعزييت ، اكن بطهنا منتفخا 

ساحيقه اليت ووهجها شاحباً و مليئاً ابللكف و قد خال من م 

اعتادت أن تضعها و بإرساف شديد ، لكأهنا ليست تكل اليت 

أعرفها  هادئة رزينة وقورة و ترتدي ثواب أسوَد فضفاضا  ، وقفت 

عند الباب  مرتددة لكنين أومات لها أن ال  ختيش شيئا ، أتت إيل 

و قبلتين عىل جبيين ، اكنت يف دموعها خري عزاء يل  فأان أعرف 

 .قلب نينت من صادق احملبة رمغ نكهثا للوعد اذلي بيننا ما يكنه يل 

بقيت جبانيب لفرتة طويةل ، كنت ال أقدر عىل الالكم و ال حىت  

راحت احلبيبة اي : بلكمة جمامةل  مفا زال  صوت وادلي يرن يف أذين 

 .جالل ، راحت أمك 

كيف نسيت وادلي ؟ و اان أعرف أن رابط احلب اذلي .. وادلي 

ام ال ميحوه املوت بل رمبا يزيد عقدته متاساك، كنت أحس جيمع بيهن

أهنام أحياان يتلكامن لغة غري منطوقة ال يفهمها سواهام  لكهنا تبدو 

واحضة  يف تالمس أصابعهام إذا جتاورا يف اجمللس ، يف  النظرات 

احملبة اليت يرسلها أحدهام لآلخر إذا تباعدا ، يف ذكر أحدهام لآلخر 

، اكن وادلي يتحدث عهنا بلك إجعاب و رمغ تقدهما إذا غاب عنه 

 .يف العمر أعلن دوما أهنا امرأة ال تتكرر 
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كنت أعدها لاهرة غريبة و ممتزية لكن وادلي أخربين يوما عن قوم 

يدعون املعدان  إذا أحبوا و عشقوا متاهوا يف ذوات معشوقهيم حىت 

ى فال تس تغرب أان معداين الهو : اجلنون أو املوت  و اكن يقول يل 

 .مك أحهبا أم جبار

مل يقل عهنا أمام الناس إال الس يدة أو بكنيهتا أم جبار و اكن الرجال 

يلومونه    و يعتربونه ضعيف الشخصية لكنه ال يعبأ هبم مفا يعنيه 

يف احلياة هو هذه الوفية احملبة  امجليةل دوما رمغ لك رصوف ادلهر 

 . و الزمان

مييض أايمه من غريها ؟ كيف س يكون و اآلن و قد رحلت كيف  س  

 شلك حياته من بعدها؟ 

 مه آخر أضيف إىل مجةل مهويم اليت ما تفتأ ترتامك و تزيد 

أحقا ماتت ؟ ابت هذا السؤال اذلي حل ماكن السؤال اذلي ملا 

أحقا سقطت بغداد؟ ال لن أعرتف مبوهتا ألنه ال يكون : يربد بعد 

يف إغفاءة قصرية أو  طويةل  طاملا بغداد ال ميكن أن تسقط ، يه

لكهنا ما زالت هنا ، حتوم حولنا و تلكؤان بعيهنا احلانية  ، يه اليوم 

: ) طليقة أكرث و رمبا تزورين يف منفاي هذا  هتمس بأذين صباحا 

و أعابهثا بلك شغيب اذلي ...( جالل  اقعد تأخرت عىل شغكل ميا 

توحة ألحظى اخزتنته من الطفوةل بعني مغمضة و أخرى نصف مف 

 .بضمهتا الهادئة و قبلهتا احلنون 
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عندما فتحت عيين يف الصباح التايل كنت  لوهةل  ما قد نسيت 

لك يشء عن اليوم السابق لكنين وجدت أن نينت أتت و حتمل يف 

 ...يدها صينية القهوة 

ما اذلي أىت بنينت إىل هنا؟ أليست قد تركت البيت و مل هذا 

عندها بدأت اس تعيد شيط البارحة  منذ ... الانتفاخ يف بطهنا 

 .  الصباح و حىت اخلرب املشؤوم

 أىت هنار آخر و الشمس مل ترشق علهيا  أيم؟ ... أحقا 

 .نينت  قدمت يل القهوة بعني منكرسة دامعة 

كيف حاكل اي عزيزيت ؟  كنت أنظر لها حماوال أن أجتاهل  محلها -

 .الظاهر 

نتقلت إىل  شكة جتارية ألمعل فهيا تركت معيل يف  الاس تقبال و ا -

معال مشاهبا  مولفة اس تقبال و اس تأجرت بيتا يف الشارع اخللفي  

 .و أان انتظر أن أضع مولودي خالل شهرين من اآلن.. لشقتك 

 هل يعقل أنك تسكنني ابلقرب و مل نتقابل يوما ؟ -

كنت أطمنئ يف ...و هل تعتقد أنين كنت سأسكن بعيدا عنك  -

عنك دون أن تعمل و البارحة مررت ابلقرب من شقتك  لك حني

 .فلمحت من خالل الزجاج  حضورا كثريا فعرفت أن مثة خطباً ما 

 هل أنت سعيدة ؟-
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رمبا  نسبيا نعم، األمومة شعور مجيل و لطيف حىت لو أىت عن  -

 . طريق اغتصاب

 إذا هو عن طريق اغتصاب ؟ -

يك أن نتناول اإلفطار مث لنؤجل احلديث يف هذا املوضوع ، ما رأ -

 أميض إىل معيل ؟

عاطفة نينت األمومية زادها امحلل و صقلها و مألها رقة  و هدوءا 

 .و سكينة انعكست عىل وهجها 

وقبل أن تذهب إىل معلها تركت يل رمق هاتفها ,سلمت قيادي لها  

 .ووعدت أن تزورين يف املساء 

هنا  تتحاىش أن بت أحس أن زايرهتا تأيت يل عىل اس تحياء و أ

تنظر يف عيين و حتس ابرتباك شديد إذا ما الحت مين التفاتة حنو 

بطهنا املنتفخ ، لكهنا اكنت حتاول دوما أن تشعرين ابدلفء الغامر 

ر عن  اذلي خلقته منذ دخولها إىل بييت للمرة األوىل و كأهنا تكفـِـّ

قدسة ذنب كبري ، اكنت  تقدم يل الطعام بطريقة أش به ابلطقوس امل

و كأهنا تريد أن تعزز تكل اللكمة اليت تركهتا عىل  ابب الثالجة 

 .عندما  غادرت أو رمبا تعتذر عهنا 

أحياان اكن يلح عيل هاجس  اس تجواهبا بطريقة غري مباشة ألسرب 

غور املساحات املغطاة من حياهتا قبيل و بعدي لكنين يف الواقع 

ن يقبعون حتت خطر كنت منرصفا إىل التفكري بأهيل هناك اذلي
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الاحتالل و احلراكت الكثرية اليت مألت أرض العراق و اليت تدعي 

مجيعها أهنا عىل اجلادة الصحيحة و ما عداها  كفرة جفرة ال جزاء هلم 

والقتل العشوايئ حيصد رؤوس العراقيني أطفاال و رجاال ...إال القتل 

معتقالت أكرث و نساء ال يفرق بني أحد مهنم و ما تبقى مهنم تتلقفه 

النظم دميقراطية يف العامل لامترس أكرث األساليب وحش ية و بدائية 

مفا املشلكة مع ( إن الغاية تربر الوس يةل : ) ولكن أمل يقولوا يوما 

بعض ادلماء إذا اكن فهيا حترير اإلنسان حىت و لو مل يتبَق إنسان 

 !املهم هو الانتصار للفكرة..لينعم هبذه احلرية 

 

أاتين صوت نينت املتأمل عرب الهاتف ، اكنت حتاول أن  ذات حضى

تكمت رصخاهتا فتبادر إىل ذهين فورا أهنا يف حاةل اخملاض فقد آن 

وقت والدهتا، قالت يل أهنا عىل وشك الوالدة و أهنا س تدخل 

يف هذه البالد الشاملية ال بد أن حيرض ...غرفة الوالدة بعد قليل 

كنت .. نت زوجته أم صديقته الرشيك والدة شيكته سواء اك

أنتظر مهنا طلبا كهذا و قد سألتين فعال عىل اس تحياء أن أكون 

مكثت طويال ..وعدهتا بأن أحرض يف أقرب وقت . موجودا ابجلوار 

بعد قليل أتت املمرضة ...يف غرفة الانتظار املالصقة لغرفة الوالدة 

 ! هتنئيت كل ... رزقت بطفل مجيل : حتمل يل البرشى  
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أان ؟ رزقت ؟ اي للهول لقد لنوا إين وادل الطفل ، مل يفهموا القصة 

بعد  لكن     ال بأس عىل أية حال ال يعترب هذا عيبا يف هذه البالد 

ابلرمغ ...و حنن نكيف اس تقبالنا لألش ياء وفق البيئة اليت نعيش هبا 

من شعوري ابالستياء أن ينسب يل طفل ليس يل لكنين  توهجت 

اكن هناك مضن الرسير الزجايج طفال بسمرة  ..حلضانة  إىل غرفة ا

و مالمح عربية ممزية فعال ، شعرت بعاطفة حنو غريبة جتاه هذا 

الطفل و أحسست مك طهرت هذه األمومة عاطفة نينت و صقلهتا  

توهجت إىل غرفة نينت اكن اإلعياء . من أدران املايض و شوائبه 

: بتسامة واهنة و شاكرة يبدو واحضا عىل وهجا  ، ابتسمت يل ا

 .أشكرك للحضور النبيل ...جالل أحس اآلن ابالطمئنان 

ما الامس : أتت  املمرضة املسؤوةل عن تسجيل بياانت الوالدة 

 اذلي اخرتمت لطفلكام ؟

 .جالل محمد: ردت نينت بدون تردد

 .نينت للمرة األوىل أفصحت عن امس عائلهتا  و قرنته ابمسي 

د أن يقرتن امسي ابمسك يف وثيقة رمسية ، أان كنت أري: قالت يل 

أعرف ...أمحل اجلنس ية السويدية و بإماكين منح الطفل امس عائليت 

 .أنك س تغادرين قريبا لكنين أردت الاحتفاظ منك  لو ابمس 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

59 

 

أحسست  بأن وجود نينت يف حيايت اكن رضوراي دوما فهيي 

فق عىل لك متنحين األمن ادلاخيل اذلي افتقده رمغ أنين ال أوا

 ترصفاهتا و ال عىل أسلوب حياهتا 

بعد خروج نينت من املشفى  كنت مرصا أن متيض فرتة أمومهتا 

اكن الاهامتم ابلطفل شيئا ممتعا .. األوىل يف بييت ألس تطيع العناية هبا 

كنت أحصو يف الفجر ألراه و .. هذه الرباءة  ال ميكن أن تقاوم ..حقا 

ن هادئا وديعا  بعكس طبيعة أمه اك...قد استيقظ يف رسيره  

كنت أجلس جبوره أطالع نقاءه و جامهل و ...املمتردة و الصاخبة 

 ...أقرتب منه ألمشه و أقبل مالبسه الصغرية املمتعة 

 هل حتبه اي جالل ؟-

أال حيمل امسي ؟ كيف إذا ال أحبه ؟ رمبا هو الطفل الوحيد اذلي  -

 . عامل س يتس ىن يل الشعور به عن كثب يف هذا ال

عندما تعود للعراق س تكون كل عائةل و أطفال و س تنىس جالل   -

 .لكن ثق متاما أنك يف قلبه ... إىل األبد 

 .هزتين هذه العبارة من ادلاخل بعنف 

 نينت ، كيف تعرفني أنين سأعود؟ -

مل ترتك وراءك ما يشني يف وطنك لتخىش العودة اي جالل ، هذه  -

 .لطري أن يعود إىل عشه و لو بعد حني طبيعة األش ياء  و ال بد ل
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شعرت أن نينت تريد أن حتيك يل لك يشء فالزتمت الصمت 

 .احرتاما لرغبهتا

كنت طالبة يف املرحةل الثانوية عندما غرر يب زمييل يف املدرسة و -

انهتك عذرييت ، يقولون إن بدلي متحررة جدا لكن أيم مبجرد أن 

 و إخويت و أبناء معوميت علمت بطريقهتا اخلاصة سلطت عيل أيب

لقتيل ، أعرف أنين كنت خمطئة لكنين مل أكن الوحيدة هناك شيك 

يل فلامذا أعاقب أان فامي هو ينتقل ألخرى يغرر هبا دون أي رادع أو 

 .لوم من اجملمتع 

ساعدتين اخلادمة يف اخلروج من الغرفة املقفةل و البيت املوصد يف 

حىت وصلت إىل شاطئ البحر جنح الليل  ، رست عىل غري هدى 

. 

وقفت عىل خصرة عالية كنت يف حلظة سأريم نفيس يف البحر  و 

 مل َ مل ترتيك هذه املهمة ألهكل يقومون هبا ؟ : ساءلت نفيس 

ال أعمل إال أنين ..رميت نفيس يف املاء بلك جشاعة و يأس أيضا 

استيقظت يف كوخ أحد الصيادين و عندما اس تفهمت عن ماكين 

أن املياه جرفتين إىل قرية أخرى جماورة ، قدرت أن هللا ال وجدت 

يريدين أن أموت اآلن ، تسللت إىل سفينة جتارية مع مجموعة من 

املهاجرين غري الرشعيني ، حرشان مجيعا يف قبو السفينة حيث 

تعرضت ... الرواحئ الكرهية و ضيق التنفس و اجلوع و الربد 
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مر كنت أجفل مهنم و انمكش يف للتحرش مهنم مجيعا ، يف بداية األ

داخيل ، لكن مع مرور اليومني األوليني  ابت األمر عاداي دلي و 

عندما وصلنا إىل ... خصوصا أن الظالم هو السائد يف هذا القبو 

 .ايطاليا اكنت عذرييت قد انهتكت مرات كثرية

مل يكن دلي ما أتقنه ألتكسب منه و أمضيت أايما يف الشوارع 

ي    و عندما أشعر ابقرتاب البوليس أتسلل إىل أي أقتات جبسد

... قطار ألجد نفيس يف دوةل أخرى إىل أن حطت يب الرحال هنا 

فتنته مسريت العربية و اس متع لقصيت ..تعرفت إىل شاب سويدي  

بلك انتباه و حمبة ، عشت معه يف شقته إىل أن اصطحبين يوما إىل  

وس يةل الوحيدة ألكون مواطنة مكتب الزواج  قائال يل أن هذه يه ال

كنت أريده أن يتأىن قليال فهذه ...وأحصل عىل اإلقامة الهادئة 

... اخلطوة كبرية ابلنس بة هل و خطرية لكنه أعلن يل أنه حيبين بصدق 

يف احلقيقة مل أحبه أبدا لكنين شعرت بتقدير و احرتام كبريين لهذا 

 .الرجل الكرمي اذلي منحين احلياة مرة أخرى 

عد عام واحد من الزواج و حصويل عىل اجلنس ية ،رزقنا بطفل ب

 .اذلي سألتين مرة عنه " وليد " مجيل هو 

اكن طفال رائعا  أشعرين بروعة األمومة و قدرهتا عىل خلق  حب 

احلياة يف قليب من جديد رمغ أنه ودل معلوال حمكوما عليه ابملوت يف 

 .آن قصري 
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ريا مث ما لبث أبوه أن حلقه اتراك تويف الطفل اتراك وراءه فراغا كب

ديوان كبرية للبنوك ، فقدت عائيل و فقدت بييت و أي مورد ميكن 

أن أعمتد عليه ، مل أكن خالل هذه الفرتة قد تعلمت شيئا  ألتكسب 

يف البداية حاولت كثريا لكين يف هناية األمر وجدتين باكمل .. منه 

ات السابقة قد منحتين اكنت اخلرب ... زينيت عىل ابب أحد املطامع 

 .احرتافية يف األداء مما جعلين مرغوبة دلى هذا الشعب البارد 

مصتت قليال رمبا لرتحي ادلموع  املهنمرة عىل خدهيا بغزارة  مث أردفت 

علمتين ..أنت اي جالل منحتين احلياة مرة أخرى : مهنية احلديث 

 . الوجه اآلخر مهنا

موجعا يل و لها  و " نينت " اكن الاعرتاف الضخم اذلي أدلت به 

لكنه أيضا منحها ماكان كبريا يف قليب ال أنكر أن للشفقة العامل 

 ... األكرب فيه

 

كنت أهاتف أهيل يوميا من مغرتيب هذا و اكن صوت وادلي يأتيين 

منكرسا حزينا كطفل أضاع أمه يف الزحام ، مث بدأ إخويت  يردون 

فقد النطق أو رمبا الرغبة يف  عىل الهاتف نيابة عنه و أرسوا يل انه

 .و إهنم منذ شهرين مل يعودوا يسمعون صوته أبدا..النطق 

إىل أن أىت هاتف النعي ذات صباح حزين كئيب عىل غرار لك 

 الصباحات اليت تلت  وفاة أيم، 
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 . جالل ، تويف وادلك-

 .اكنت  ماكملة تليفونية قصرية و مقتضبة و أقفل اخلط بعدها 

عزاء و صالة الغائب كام أمقهتا من أجل أيم  يف املرة أمقت مرامس ال

السابقة وواساين األصدقاء لكنين بت أحس أنين جيب أن أعود فمل 

أعد أطيق أن أمسع خرب وفاة احد من عائليت و أان هنا يف منفاي 

 .البعيد 

صفيت أعاميل و مس تحقايت املالية و العملية ، أعطيت نينت لك 

اثث املوجود يف الشقة  حتس با لعودة غري متعلقايت الشخصية و األ

حممتةل و هذه عادة  أدمنهتا  من جتويل يف العوامص العربية و 

األوروبية أن أترك يف املاكن اذلي كنت فيه شيئا ما  جيعلين أشعر 

أنين رمبا قد أعود و ها أان أترك أش يايئ و نينت و طفل حيمل 

 .امسي

رات مباشة حنو بغداد بعد اكنت رحةل العودة شاقة فليس مثة طائ

أن دمر املطار بعملية يقولون أهنا اكنت آخر معقل لدلفاع عهنا قبل 

 .احتالل بغداد

اكن عيل أن أقطع ابلقطار نصف أورواب  ممتلئا ابلرغبة يف رؤية 

أرض الوطن فمل تكن تلهيين املنالر الطبيعية اخلالبة و البيئة 

قليب معلقا هناك يف بغداد و  اكن.. النظيفة اليت اكن يقطعها القطار

عىل اجلسور امجليةل و السمك املسكوف و  الرصافة و الكرخ و 
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مقايه بغداد األثرية إىل نفيس و ابعة الكتب  املس تعمةل و مسجد 

موىس الاكلم و مسجد اإلمام أيب حنيفة النعامن و لك رموز بغداد 

أن أقبل فهيا كنت مش تاقا ... بتنوعها احلضاري و التارخيي و اإلثين  

 .لك ذرة هواء تس بح يف فضاءاهتا 

عربت تركيا أيضا إىل أن وجدت نفيس  وهجا لوجه أمام أرض عربية 

 تكل إذن يه سورية ؟ ..اثنية  

ألول مرة سأضع قديم عىل ثرى بالد الشام هذه األرض املباركة 

احلارضة يف وعينا و قلوبنا دوما امتدادا و معقا  عاطفيا و جغرافيا ..

 رض العراق الكبري أل

و اكنت املسافة اليت قطعهتا إىل دمشق  ابلس يارة قصرية طويةل 

قد تكون ربوع أورواب ...  كنت أش بع هنم عيين ابمجلال اآلرس ...

معتىن هبا بطريقة أمجل    و أكرث حرفية و لكنين هنا عىل مرىم 

 مث أليس هذا أيضا جزء من وطين الكبري ؟... قبلتني من الوطن 

يف الصباح الباكر جدا دخلت تكل املدينة اليت يقولون إهنا  و 

اليت يقولون إهنا أقدم عامصة مأهوةل يف .. فصلت للتارخي عباءته 

اكنت يف بكورها ما تزال  يف طور اس تفاقهتا  يدغدغها ..التارخي  

نزلت من الباص اذلي أقلنا منذ احلدود ...شعاع الشمس األويل 

كنت ال أعرف إىل أين أس تطيع أن . ..السورية و حىت دمشق 
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أميض و ما يه اإلجراءات اليت سأتبعها هنا ريامث أرتب أموري 

 .لالجتاه مباشة حنو الوطن

اس توقفت اتكيس و طلبت منه أن يقودين إىل شقة مفروشة 

أس تطيع هبا أن أانل قسطا من الراحة أنطلق بعدها ألمت اإلجراءات 

 .الالزمة 

 رئيس يني للعراقيني يف دمشق و أنه أخربين أن هناك جتمعني

يس تطيع أن  يقلين حنو أحدهام لكنين  طلبت منه أن  يأخذين إىل 

 . شقة مفروشة يف يح دمشقي  معروف

اس تغرب هو مين هذا و اس تغربت أان نفيس هذه اخلطوة لكنين 

كنت أود أن أتعرف إىل هذا الشعب عن كثب بعد أن احتضن  

 . العراقيني بلك حمبة و كرممليوان و ربعاً من الالجئني

اكنت الشقة املفروشة اليت قادين لها تقع  يف يح املزة و رمغ أبنيته 

ال أحس ... العالية إال أن إحسايس ابألمان و األلفة  اكن كبريا جدا 

أن الشقة ابردة و ال أحس أن هناك أش باحاً س تخرج يل من حتت 

 عاديت قبل أن الرسير دلرجة أنين مل أمق بتفحص الشقة كام يه

 .أس تلقي عىل الرسير 

فتحت ابب الرشفة  ألتنسم عطر أجشار الربيع املزهرة و اليامسني 

خرجت للرشفة ألجد مثة ... ادلمشقي اذلي تش هتر به هذه املدينة 

جشرة مزهرة يف حديقة البناء  و عندما رسحت النظر بعيدا وجدت 
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ب  عىل أرضها و املدينة تس تقبل أشعة الشمس األوىل و احلياة تد

 .بدأت احلافالت ابلتحرك  و البرش ابالجتاه للعمل 

من ميكن أن يكون و أان مل أمِض بعد ساعة ...رن جرس الباب 

 .واحدة يف هذا املاكن ؟ فتحته فإذا به ابئع احلليب 

 صباح اخلري اي أس تاذ، محد هلل عىل سالمتك ، هل تريد حليبا ؟ 

ثريا لكنين وجدت نفيس مدفوعا و رمغ أنين ال أستس يغ احلليب ك 

 . بقوة حنو املوافقة

ال أدري مك من الوقت منت  لكن اذلي أعرفه أنين اس تغرقت يف 

النوم بعمق     مل أجربه منذ س نوات عرش ألجد أن املاكن ابت 

معامت ، اكنت تقريبا اخلامسة    و النصف مساًء و أذان املغرب 

لت ادلموع من عيين و سا،،،يصدح يف احلي بلحن غري معهود يل 

الحظت أن مئذنة املسجد ..تذكرت أنين مل أصل منذ فرتة كبرية 

غبطت نفيس أنين أس تطيع سامع املؤذن يف لك صالة    ..قريبة مين  

دخلت املسجد ووقفت بني ...و الاس متتاع بصوته الشجي اآلرس 

مجوع املصلني يؤهمم رجل كبري يف السن بلحية بيضاء مرتبة و ثياب 

 ضاء نظيفة وعباءة خفيفة من الصوف البين بي

بعد الصالة  مل يغادر املصلون ماكهنم بل جلس اإلمام  قبالهتم و 

شع يفرس حديثا نبواي شيفا ووجدت نفيس مدفوعا بقوة أيضا 

 ألمسعه 
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اكن يتلكم عن خلق املسمل و ما جيب أن يتحىل به من حسن 

اف قليب بلك سالسة و مك اكن حديثاً ممزيا نفذ إىل شغ...السلوك  

 يرس 

دلى اخلروج من املسجد سألت أحد املصلني عن ماكن أس تطيع  

 . شاء حاجيات بييت منه فرافقين بلك طيبة خاطر

 .هللا يرىض عليك  شوف جاران شو حمتاج و توىص به 

 .شكرا كل اي أيخ

تلغي مجيع احلواجز بينك و " اي أيخ" مك يه لكمة مقدسة هذه الـ 

حصبين الرجل إىل السوق و هو يعلمين أجبدايت ...  بني اآلخر

التعامل مع الباعة يف هذه البالد و اليت ال ختتلف عهنا يف لك بدل 

 .عريب وطئته

اكن عيّل أن أحصل عىل شهادة خبلّوي من فريوس  نقص املناعة 

اس تغربت هذا اإلجراء   و لكنه بدا همامً ( . اإليدز ) املكتسب 

 .األخرى لإلقامة  لفرتة يف سورية  الس تكامل اإلجراءات

توهجت إىل  مركز الكشف عن األمراض املعدية، هكذا يطلقون 

عليه هنا  و شعرت أن هذه البالد حريصة عىل مشاعر أهلها حىت 

 .املصابني قال تفاجهئم ابالمس املرعب عىل الفتة املركز 

يات اكن املاكن مكتظاً ابلعراقيني غري أنه مل خيُل من بعض اجلنس  

 . األخرى
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أتت املمرضة أيل و .. توهجت إىل الغرفة اليت يمت فهيا حسب ادلم 

منذ الطفوةل دلي فوبيا من احملقن .ربطت احلبل املطاطي حول يدي 

عندما حسبت يدي بفزع ذات مرة بيامن اكن طبيب األطفال حيقنين 

عانت املمرضة كثريا و لكهنا مل تس تطع حسب قطرة دم ..ابدلواء

فتحت ابب الغرفة و .كأن ادلماء جتمدت يف عرويق  واحدة و

دخلت إىل الغرفة عىل جعل .. طلبت مساعدة من أحد األطباء 

طبيبة شابة  و كنت  مشغوال ابالنهتاء من هذه املهمة الصعبة فمل 

أنظر إلهيا أبداً لكهنا ما إن وضعت يدها عىل احملقن ورأيت مك يه 

اذلهيب حيارص أصبعها بلك أانقة  مجيةل و أصابعها متناسقة  و اخلامت

اكن وهجها  مجيالً  ..حىت وجدتين مدفوعاً ألرى صاحبة اليد امجليةل 

اس تطاعت مبهارة و دربة ...حقا بل و أكرث من هذا مغراًي جداً  

النتيجة غدا الساعة : يبدو أهنا اعتادت أن تسحب ادلم  مث قالت 

.. يف حسب ادلماء كنت أمتىن لو أهنا مل توفق .. العاشة صباحا

 .سام ضياء .د: نظرت إىل البطاقة املعلقة عىل صدرها 

 .خرجت من الغرفة ابتسامهتا طبعت نفسها يف ذاكريت إىل األبد

مل أر َ مثل هذه الثقة ابلنفس و الاعتداد ابذلات دلى أنىث  يف 

ركبت س يارة اتكيس و طلبت منه أن يقلين إىل جبل .. حيايت لكها 

اس تغرب .. عت أنه أحد العنارص املكونة دلمشق قاس يون فقد مس

مين السائق هذا الطلب يف أول الهنار و قد اعتاد أن يقل زابئنه 
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إىل هناك  يف الليل مث اس تنتجت أن قاس يون هو امللتقى األمني 

 .لعشاق دمشق

النظر إىل املدينة من األعىل جيعكل تدرك مك يه هذه املدينة  خادلة 

اس متتعت ابجللوس هناك طويال إىل . التارخي  و ممتزية و موغةل يف

أن اش تدت حرارة الشمس  طلبت من السائق أن يعيدين إىل 

 .املاكن اذلي أقلين عنده

لست أدري ملَ طلبت منه هذا و الواجب أن أذهب فورا إىل 

و مع أنين لست ..  شقيت ألتناول طعاماً   و أانل قسطاً من الراحة 

ق      أو اإلجعاب الرسيع لكنين من مؤيدي فكرة احلب الصاع

 .وجدت نفيس مدفوعاً بقوة ألراها 

اكنت تكل اللحظة لكحظتنا وحنن طالب يف املرحةل الثانوية 

نس تعجل اخلروج من مدارس نا لنحظى برؤية وجه احلبيبة عن بعد 

 .قبل أن تذهب إىل بيهتا  

أتراين أعيش مراهقة أخرى يف هذا العمر اذلي يفرتض أنين وصلت 

 .فيه للنضوج ؟ لك اذلي أعـرفه أنين مدفوع بقوة لرؤيهتا مرة أخرى

أحسست بزلزال هادر هيز كياين عندما خرجت برفقة زميالهتا ويه 

 .تضحك

 .ودعهتن واس تقلت س يارة خاصة يقودها رجل يف الثالثينيات
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عدت إىل البيت و ال يشء يف انلري سوى صورهتا األنيقة و 

ماًل أنتظر انبالج الصبح يك أذهب إىل امجليةل  و أمضيت الليل اك

 . مركز األمراض املعدية و أراها

هذه احلاةل من الاندهاش زايلتين معرا طوياًل ، كأهنا دماء جديدة 

 حارة تضخ يف عـرويق

يف الصباح  حلقت ذقين بعناية و أرسفت يف التعطر وارتداء األكرث 

يف داخيل . .خرجت من البيت .. أانقة   و جاذبية من مالبيس  

رغبة ابمليض سريا عىل األقدام حنو املركز و لكنه يقع يف الطرف 

اآلخر من دمشق و اجلو دائف مييل قليال إىل احلر و ال أريد أن 

أصل هناك و أان متعرق  تفوح مين تكل الراحئة الواخزة اليت أمقهتا 

 .جدا

اس توقفت س يارة أجرة و طلبت منه أن يقلين إىل مركز األمراض 

مط شفتيه ابمشزئاز مث ! مركز اإليدز؟ : عدية فقال يل بتلقائية امل

 .اللهم عافنا : أردف 

وصلت إىل هناك وأان أميّن النفس بلقاء ذات الوجه اذلي سكن 

 .لييل و حرمين لقاء املنام 

 دخلت إىل غرفة اس تالم النتاجئ و مل أجدها هناك

 ! تاجئ اي لغبايئ هل لطبيبة أن تكون يف غرفة اس تالم الن 
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كنت أريد أن أتذرع بأية جحة يك أس تطيع ادلخول إىل أقسام املركز 

 .ألجدها   و ألكمها  أو أجد وس يةل أخرى للتواصل معها 

شارداً كنت أميض  و مل ..خرجت و أان أحسد حنيناً عىل خفيه

أحلظ أنين اصطدمت بشخص ما و أوقعت ما يف يده من أش ياء و 

 .كتب 

ءه وأان أردد لكامت الاعتذار و رفعت وهجيي احننيت يك أململ أش يا

 .فإذا هبا أمايم

 .أنت ؟ صباح اخلري  -

 .أعتذر كنت شارداً يف أمر ما و مل أنتبه  -

 هل اس تلمت نتيجتك ؟...يبدو أن هناك ما يقلقك .. ال عليك  -

كنت واثقا من هذا لكن املرء يف هذه املواقف .. نعم ويه سلبية  -

يف زواايه ال يعرف نفسه جيدا أو يظن أنه يف نومه كأنه .. يبقى قلقاً 

.. عاش حياة أخرى       ال يس تطيع أن يتكهن خبفاايها و أرسارها 

هذا ما حصل يل فرحت ابلنتيجة كام يفرح هبا إنسان يشك بإصابته 

 .ابملرض

ال يبدو عليك أنك من أولئك اذلين ميكن أن يلتقطوا العدوى  -

 رف ما هو جمال معكل؟هل يل أن أع.. هبكذا مرض 

أان  همندس برتول  أمعل يف شكة نفط أوروبية و حاليا يف طريق  -

 .العودة حنو  العراق
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 .حملت يف عينهيا لالل أىس دلى ذكري العراق 

 .إذا أردت .. ميكنين أن أدعوك إىل فنجان قهوة يف اسرتاحة املركز  

اب من حمال ال تعرف يه أنين كنت أتلهف لهذه ادلعوة و أعتربها رض

 .وافقت عىل الفور. 

يف الواقع ال أمكل الوقت الكثري يف معيل ألشب القهوة و لست 

أعرفك ... من هواة املنهبات لكنين شعرت برغبة يف الالكم إلهيا 

 ..بنفيس أوال أان دكتورة سام 

 .و كام أسلفت كل همندس برتول..أان جالل 

 و أين تسكن يف العراق؟

 .صال من اجلنوبو لكنين أ.  بغداد

ممممممم حنن هنا غالبا ال نعرف الكثري عن مدن العراق فامي عدا 

 .بغداد   و البرصة و املوصل 

ذكل ألن املدن الفرعية و إن كنت ال أراها فرعية ال حتوز إال عىل 

 .اهامتم أهلها 

لكن أرض العراق ختزتن الكثري من امجلال وإن كنت خشصيا ً ال 

 ..الكون بأرسه  أرى أمجل من دمشق يف

لن أجادكل يف هذه فدمشق مدينة تسكنك مبجرد أن تتنفيس 

 .هواءها 
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شبنا القهوة مث اس تأذنهتا و لكي رغبة ابلبقاء معها  ألطول فرتة ممكنة 

 .لكنين قّدرت أن دلهيا معاًل 

كنت أريد أن أسألها عن رمق هاتفها لكهنا ابدرتين و أخرجت بطاقهتا 

أان أداوم ...يت و علهيا عنوان عياديت و هاتفي هذه بطاق.. و قدمهتا 

 .يف العيادة مساًء إن احتجت ليشء فأنت عىل الرحب و السعة 

اكن .. كنت يف ساعهتا كطفل يوم العيد منحه وادلاه عيدية كبرية 

 .جل ما أخشاه أن أغادر دون أن أعرف شيئا عهنا 

ة و لست ممن يؤمنون ابحلب اخلاطف اذلي حيدث يف حلظة واحد

كثرياً ما كنت أخسر من رفايق عندما يصفون هذه الومضة اليت 

تسلب اللب وحتيكل إنسااًن آخَر يف حلظة  لكنين تعلمت من احلياة 

 .أن ما أخسر منه سأصاب به يوماً وبقوة 

طلبت غدايئ  من املطعم اجملاور و فتحت التلفاز ..عدت إىل البيت 

اكنت اخلسائر كبرية .. اق لعيل أشاهد ما اس تجد من أخبار عن العر 

و ادلمار مروعاً وبصعوبة أتعرف عىل معامل بغداد  ،اتصلت بإخويت 

وصفوا يل الوضع مك هو يسء و ال يطاق لكنين أخربهتم .. يف العراق 

أنين يف سورية و أنين يف الطريق إلهيم خالل أس بوع ريامث أهنيي 

ديت لكنين مل يصلين فرهحم أو حبورمه لعو .. اإلجراءات الالزمة 

عللت هذا بربودة أسالك الهاتف والوضع املزري اذلي بلغوه  بعد 

 ...الاحتالل 
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قضيت يف دمشق أايما ً مثانية كنت ألكم ادلكتورة سام لك يوم تقريباً 

برسعة كبرية تآلفنا وأخربتين أهنا ... ، تناولت معها الغداء مرتني  

ابآلخرين  ما دامت يف  بطبيعهتا تلقائية وال تتحفظ كثرياً يف عالقهتا

اكنت تريب طفلني صغريين  .. األطر املناس بة و املقبوةل اجامتعياً 

يف اليوم ما قبل األخري ..وقد انفصلت عن زوهجا منذ مخسة أعوام 

 .. من إقاميت يف دمشق واتتين الشجاعة ألدعوها إىل الغداء 

ذه أمكنة ه... مبا أنك مل تزر الشام القدمية بعد فسأحصبك إىل هناك 

 .تسلب لب لك دمشقي و لك زائر دلمشق

كنت  سعيدا جدا بقوة انامتهئا للوطن و حمبهتا هل وهذه أش ياء لننهتا 

انقرضت يف عرص اخلياانت و الاحتالل و احلرايت املعلقة عىل 

 ..لهور ادلابابت و تعلمت مهنا ابملقابل حمبة هذا البدل 

بواك دمشقيني لتكون ليس ابلرضورة أن تودل يف دمشق أو يكون أ

هذا وطن للك الناس .. األمر يتعلق بيشء آخر .. دمشقياً 

حيتضن امجليع و ال يفرق بيهنم و مينحهم من حنانه و رعايته سواء ..

سافرت إىل بالد كثرية لكنين مل أَر مثل الشام يف حمبهتا .. بسواء 

ال تعترب الكيم هذا حتزياً ولكنك س تعرف معىن هذا .. للجميع 

 .لالكم يوماً ماا

عندما قابلهتا لهراً عند ابب املركز مل تكن لوحدها وقف جبانهبا 

 .طفالن مجيالن نظيفان معتىن بلباسهام عناية فائقة 
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 . هـيا اي أوالد قدما التحية لـعمو جالل -

صاحفين ابن اخلامسة بلك وقار و كأمنا هو رجل كبري بيامن التصقت  -

 الطفةل  بأهما 

 تريدين أن يفوقك تمي جشاعة اي سهيى؟واآلن هل  -

 اكن لوقع الامس عىل أذين مفاجأة سارة حامتً 

 سهيى ؟ مممممم مك أحب هذا الامس .. إذن 

 

 ختلت جفأة عن رهبهتا 

 ملاذا؟

 أخيت امسها سهيى 

كرس احلاجز الومهي اذلي ختلقه عادة املقابةل األوىل بني خشصني 

واعتادت أن ختاطبين بشلك  انس يايب و مرحي بيين و بني سهيى 

أحسست أهنا حتاول أن ختلق ... وهجاً لوجه دون أن  تنطق امسي 

اكنت  .. لنفسها رهبة ممتزية مع أهنا طفةل يف السابعة من معرها 

محرياء الشعر بيضاء البرشة بشلك مدهش ويف عينهيا توثب غريب 

 .و اكنت نسخة مصغرة عن وادلهتا  تش هبها بلك تفصيل صغري...

داًء ابلنكهة العائلية اليت مل أتذوقها منذ زمن طويل جداً أو اكن غ

 ابألحرى منذ مغادريت مزنل وادلي يف العراق متجهاً  حنو أورواب
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خرجنا من املطعم و اكنت الساعة تشري إىل السادسة تقريباً و مازال 

 .عىل حد تعبري سام " قرصة برد" يف اجلو الربيعي بعض من 

ك رمبا حتتاج لوقت تراتح فيه ولتوضيب س نغادر حنن اآلن  ألن

 .أش يائك

 .دلي الكثري من الوقت  فطائريت تقلع يف احلادية عرشة صباحاً 

 .إذن سأمر عليك يف الساعة التاسعة ألقكل إىل املطار 

كنت أرجوها بعيين أن تبقى معي لربهة أخرى  وأحسست أهنا 

 .التقطت الرساةل 

 .هرة حس ناً س نذهب اآلن وسأتصل بك يف الس 

كنت مكراهق صغري وعدته حبيبته بلقاء صغري يف مدخل بناء، 

فرحت جدا بوعدها    و ذهبت إىل البيت و مازال الشذى ملا 

جرى يس بح يف داخيل و يمتىش اكلعطر يف أورديت لمينحين  خدراً 

 ...ذليذاً مل أشعر به منذ وقت طويل جداً 

لبيت أللقي صنعت لنفيس كواًب من القهوة و خرجت إىل شفة ا

 .. نظرة متأمةل أخرية عىل هذا املاكن اذلي أحببت كثرياً 

ال بد أن األحداث اختذت مسارها برسعة كبرية و عادة  ال أثق فامي 

لكن هذه املرة ..حيدث برسعة فغالب لين أنه ينهتيي برسعة أيضا  

خمتلفة جداً والبد أن عامل الوقت همم ألبين رابطاً مع سام يك 
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واصل عىل األقل رمبا لبناء أسس لعالقة مس تقبلية نس تطيع الت

 .متينة

كنت أنظر للساعة ما بني دقيقة وأخرى منتظراً اتصالها بفارغ الصرب 

. 

 .ويف العاشة تقريباً رن الهاتف 

 .مساء اخلري جالل -

 ملاذا تأخرِت ؟.. مساء الفل  -

هل ..كنت أرتب نوم الطفلني وأعد احتياجات  األوالد للغد  -

خربتك أن الغد هو عطةل ابلنس بة يل؟ و مبا أن األطفال يف أ

 املدرسة أس تطيع تناول الفطور معك 

 حقا ؟ مك أان سعيد لهذا ؟ أين س نلتقي؟ -

لن يكون دلينا الوقت لذلهاب .. ال تزجع نفسك سآتيك ابلفطور  -

 .إىل مطعم

 تأتني هنا يف شقيت؟ -

 مر؟نعم و ما املشلكة يف هذا؟ هل يضايقك األ -

 .ال ال ال قطعاً ال و لكنين كنت ألن أنك ال حتبذين هذا -

أان ألن أن عالقيت ابملقربني يل ..إذن دعين أخربك شيئاً اي صديقي -

جيب أن تبىن عىل الثقة التامة و مبا أننا قطعنا شوطا يف صداقة مل 

يخطط لوجودها من قبل وإمنا أوجدها هللا بيننا فالبد من إخبارك 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

78 

 

ك كثريا وهذا يؤسس  لعالقة إنسانية مس مترة عىل مدى أنين أثق ب

 الوقت 

 و لكن جممتعك ؟-

اجملمتع ال عالقة هل يب  أو بك إال إن خرقنا هذا العهد الاجامتعي مبا -

مث من حيدد ما هو املشني يف املوضوع ؟ و هل أن يزور .. يشني 

رجٌل امرأة  أو العكس  يعين أن يكوان بعالقة  مشينة ؟ أال 

تطيع أن آيت إليك أو تأيت إيّل دون أن يكون يف ابل أحدان  أس  

ذكل التفكري اجلسدي ؟ طاملا أان افعل ما ال أخىش منه يف سرييت 

 .قال هيمين إن عرف به املأل

اكنت جريئة جداً ابلنس بة المرأة شقية  لكهنا أجعبتين  جداً فهيي 

 .بييتمثال العقلية املنفتحة و أيضا س تتناول معي الفطور يف 

 سام أحتاج أن ألكمك يف أمور كثرية قبل سفري-

أعرف ما تريد أن تلكمين به ، أان أقرأ لغة العيون  جيدا ًو أعرف  -

أنك أرسلت يل طاقة اجيابية تقبلهتا رويح  دون أن تغلق الباب 

 أليس هذا ما تود قوهل؟.. أماهما  

 .عادة أان ال أثق يف األش ياء رسيعة احلدوث -

تؤمن ابحلب من النظرة األوىل، هيا جالل دعنا نسمي  قصدك ال -

حنن لس نا مراهقني ونس تطيع أن ندير حمامكة ... األش ياء مبسمياهتا 

 .عقلية سلمية وذكية أيضاً 
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 .حس ناً ال بد أن أعرتف أنين أحببتك من النظرة األوىل  -

 .ال بد أن أعرتف أان هبذا أيضا ً -

هادئ مبثابة صاعقة يل نسفت لك اكنت أجوبهتا الرصحية و حوارها ال 

ما رتبته من سيناريوهات من أجل الوصول إىل هذه اللحظة اليت 

 .اخترصهتا يف بضع مجل

أنت تعرفني أنين أعود للعراق بعد أن صفيت لك أعاميل يف أورواب  -

و تعرفني أيضا أنين ال ميكنين البقاء دون ..و أريد أن أس تقر هنا 

 .عائةل

إذن  تريد أن ..الوطن أغىل من الروح ..هذا من حقك طبعاً -

 ومن الوطن أيضا ؟.. تزتوج يف الوطن 

 .ال ال حامتً أان اختذت قراري  -

 .للتو قلت يل أنك ال تثق يف األش ياء اليت تأيت برسعة  -

ما قصدت ابلرسعة أنين مل أحبك أو مل أربط مصريي بك ولكنين  -

ة و أريد أن أرتب ما أراك أنىث مكمتةل    و انحجة وقوية الشخصي

 .و قبل هذا أن تتعريف عـيّل أكرث وأتعرف عأليك أكرث.. يليق بك 

 هل هذا عرض؟-

 أميكن أن تعتربيه هكذا ؟ -

 نعم لكن ما يه اخلطوة القادمة ؟ -



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

80 

 

سأغيب يف العراق ملدة شهرين ريامث أرتب أموري ونبقى عىل  -

 .ناتواصل يويم خالل هذه الفرتة  لنتعرف أكرث عىل بعض 

 .حس ناً يعجبين هذا الاقرتاح -

 .نلتقي يف الصباح -

 .تصبح عىل خري.. نعم يف الصباح  -

بعد أن أهنت سام املاكملة أحسست برضابت قليب تدوي 

واس تغربت أن أشعر ابلفرح     و احلزن يف آن ٍ معاً ؟؟ هل ألنين 

سأفارقها ملدة من الزمن أم ألنين هتيبت اخلطوة القادمة وأحسست 

 ين تورطت يف عالقة إنسانية ال اعرف إىل أين س تقودين؟أن

قضيت الليل لكه وأان أفكر وأمتعن وأتذكر لك لكمة قالهتا وجيتاحين 

الشوق حملادثهتا اثنية وأمتىن لو أنين أس تطيع أن أطلهبا دون أن أشعر 

 .بأنين أزجعهتا

ف و يف الثالثة إال ربعاً  جفراً ما عاد بإماكين الصرب تناولت الهات

 .قررت أن أدعه يرن ملرة واحدة فإن مل جتب أغلقته

للمفاجأة ردت من أول مرة وأخربتين أهنا اكنت تنتظر اتصااًل مين و 

اس تأذنت مين ووعدتين ابجمليء . حتادثنا طوياًل إىل أن أذن الفجر 

 .يف السابعة صباحاً وأغلقت الهاتف

ت جرس منت معيقا إىل أن مسع.. اكنت عـيناي ش به مقفلتني 

 .الباب 
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 .ال بد أنه ابئع احلليب.. مل أنظر إىل الساعة 

 .فتحت الباب ألراها أمايم  بإشاقة صباحية 

 .صباح اخلري يبدو أنك نعسان -

هذه .. ال لكين منذ أن أقفلت الهاتف  مل أشعر بيشء من حويل  -

 . املرة األوىل اليت أانم دون معاانة

 والسبب؟ -

مل يعد من ماكن حلضور .. يف رويح صوتك مأل لك الرشوخ  -

 آخر همام اكن خميفاً 

هل ختاف أهيا الطفل الصغري ؟ قالهتا اببتسامة كبرية ورنت يف -

 .مسامعي كام قالهتا نينت يوماً لكن مبذاق خمتلف جداً 

 .أحرضت كل فطوراً دعـين فقط أمق بإعـداد الشاي -

 .ال تتعيب نفسك اي أمرية ساعده بنفيس -

 من أمرية؟أمرية ؟ -

 .و هل من أمرية يف حرضتك ؟  ال يليق بك إال أن تكوين أمرية  -

 ابتسمت أيضا هذه املرة توردت وجنتاها جخالً 

 هل تقارف الكتابة ؟ ... عباراتك شعرية أو تش به الشعر .. جالل -

 .نعم يف بعض األحيان و أعزف عىل  العود أيضا -

 هذه بداية ليشء مشرتك فامي بيننا-

 ؟حقا -
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 .حقا-

شبنا الشاي و تناولنا الفطائر وأخربتين عن تفاصيل كثرية و أخربهتا 

اكنت تلقائية كام عهدهتا دوما و بس يطة و أنيقة . عن تفاصيل كثرية 

يف  ترصفاهتا و يف طريقة  تناولها الطعام و ارتشافها الشاي و اكنت 

 ا أصابعها  مثرية حقاً و يه تتناول األش ياء     و تضعها أماهم

 هل أهنيت ترتيب احلقيبة ؟-

 .مل أرتهبا بعد -

 .اي للهول مل يبق إال ساعتني فقط -

 . أس تاذنك لبعض الوقت.. أرتهبا اآلن  -

 هل من مانع يف أن أساعدك؟-

 . يرشفين هذا ... حقا ؟ -

اكنت عنايهتا .. رتبت معي احلقيبة  بتكل اللمسة األنثوية الرقيقة 

املالبس تيش بأهنا امرأة دقيقة ومرتبة و بطي القمصان  واألربطة و 

غاية يف األانقة وكنت أحس بنشوة خفية ألهنا اعتنت بأغرايض و 

هكذا كنت ألن و عاهدت .. أضفت علهيا من روهحا نتفة من حمبة 

نفيس أن أبقي تكل احلقيبة عىل ترتيهبا ألضعها يف بييت أيقونة مقدسة  

. 

... اإلانث مل أعهده يف حيايت  سام  يف مثانية أايم عرفتين بنوع من

ال تنتظر من ... تكل الرقيقة  و القادرة يف آن واحد عىل اختاذ القرار 
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ال بد أن هللا  منحين هدييت األمثن .. أحد شيئا ودلهيا روح املبادرة 

 .يف احلياة 

س بقتين يه إىل الس يارة ومحلت حقيبيت و .. أزف وقت الرحيل 

 .للامكل مث  تبعهتا إىل الس يارة تبعهتا وسلمت مفاتيح الشقة 

 .حس نا ضع احلقيبة يف املقعد اخللفي  -

 .جلست ابلكريس األمايم  جبانهبا 

 مك يس تلزم من وقت الوصول إىل املطار ؟-

 اكنت تنظر إىل الطريق أماهما و يه تقود  مث قالت يل 

 .افتح التابلوه و انتق أسطوانه مناس بة  -

 انلم الغزايل ؟... ز وأم لكثوم و اكنت اسطواانهتا رائعة فريو

 انلم الغزايل؟ -

 نعم أعشقه جدا هل تود أن تسمعه اآلن؟ -

 .ال الصباح لفريوز فقط-

وضعت األسطوانه يف السواقة و فامي أحسب يدي ارتطمت بيدها 

 عىل املاكحب

اكنت دافئة وطرية وضعت يدي ،ابتسمت يف جخل شديد لكهنا مل 

 تسحب يدها 

 .. غريبة ترسي فامي بيننا شعرت بكهرابء 
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خمتلف هذه املرة .. بعد غياب س نني عرشة .. مطار بغداد ادلويل 

هذا الرجل األمرييك .. ومالمح غريبة متأل صاالته .. و كئيب 

 .. وهجه مشعي      ال تعبريات به .. بسحنته القاس ية املالمح 

 هل دليك ما ترصح به ؟-

 ..طيات قليب  أرصح بذاكرة وطن خبأهتا يف-

أحسست أنه يكمت  حضكة ساخرة ولست أدري ملاذا فهو يف 

حتسست شيئاً  حاراً .. املوقف األقوى وأان مواطن مسلوب الوطن 

هذه يه آخر .. التفت فإذا به لكب بولييس خضم ... حيتك بسايق 

هل اكنت ..صيحات ادلميقراطية و إمعااًن يف إذالل النفس العراقية 

 أسامح نفيس من أجهل ما حييت ؟عوديت خطأ لن 

اكن عيل أن أعرب الشوارع .. غادرت املطار  وركبت س يارة أجرة 

فقدت هباءها واجلسور .. البغدادية اليت اكنت يوما جنات مزهرة 

اليت اكنت يوما متزنه البغداديني امهتنت القطع فمل يعد ما بني 

ر رمغ أنين لك  عامل ال ينمتي لآلخ.. الضفتني جزءا من جسد واحد 

 .يف قلب بغداد العامصة املنكوبة 
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بدأت أشعر بذات الشعور اذلي دامهين .. بغداد كأمنا ال أعرفها أبدا 

هذه العالقة اجلدلية ما بني .. عندما وطئت قدماي أرض السويد 

من يكون الوطن ومن املنفى ؟ و ميت يكون  الـ .. الوطن و املنفى 

 ى ؟منف" هناك " وطنا و الـ" هنا " 

 إحساس ابملهانة واذلل ..  أس ئةل كثرية تزتامح يف رأيس املتعب

 "و اليل مضيع وطن  كيف الوطن يلاكه " 

انسابت أغنية  الفنان سعدون جابر بلك عنفوان عرب مذايع 

نبوءة بضياع الوطن  .. كأنه اكن يس تقريء احلارض  .. الس يارة 

 . كنت أرفضها وأان هناك 

فاكر ؟ مَل ال أفكر يف  احلادث السار اذلي ملَ جتتاحين لك هذه األ

مك .. س يكون بعد قليل ؟ سأكون يف بيت أهيل  يف أحضان إخويت 

أش تاقك اي سهيى ؟ و مك أحن لرؤية أوالد جبار وقد كربوا س نوات 

 .عرشا

اكنت هناك مجموعة من أطفال .. توقفت الس يارة أمام البيت الكبري 

كام أقدر أعامرمه مل يودل واحد مهنم ..مل أتبني واحدا مهنم .. يلعبون 

 ..يف حضوري

 :طرقت الباب فرصخ أحد األوالد 

 .. محمد رجل غريب يدق عىل اببمك 
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علمهتم .. محمد بدال من الاندفاع لسؤايل من أكون  وقف يف زاوية 

 .هذه األايم الكثري من احلذر واخلوف من أي قادم

 من أبوك ؟.. تعال اي محمد 

 . أبويه جبار

 . معك جالل أان

 معي جالل اليل يف السويد؟ ملاذا عـدت اي معي؟

 .فاجأين سؤاهل الكبري نظراً لصغر س نه 

 .فتح الباب وخرجت زوجة أيخ

 .ميه أجا معي جالل -

 .جالل ؟ امحلد هلل عىل سالمتك -

أدخلت احلقائب إىل ابحة ادلار الواسعة لل لك يشء مل يتغري منذ 

ن الفوانيس الزيتية واحليطان الرمادية سفري ماعدا العدد الكبري م

 .الاكحلة وكأهنا مل تنظف منذ فرتة طويةل 

كربت العائةل كثريا يف غيايب واألبناء .. اندفع إخويت وأبناؤمه لتحييت 

 .. اذلين تركهتم صغاراً  صاروا ش بااًب 

زادهتا .. يه يه مل تتغري .. خرجت من ابب جانيب يف الصاةل 

 . تكل سهيى.. بدانة لاهرة  الس نون جاماًل رمغ

 ..اعتنقتين  بلك حمبة و انفرطت ادلموع من عيين وعينهيا

 ..وحناهنا وطيبهتا .. سهيى تكل اليت أرى فهيا وجه أيم 
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 :جلست بقريب 

 ..رصت مسينة اي سهيى 

 أجابتين زوجة  جبار 

 سهيى حامل بتوأم 

 سعدت أن أمسع خربا كهذا دلى قدويم  فهو مما يبرشين خبري 

 ين أمحد ؟ أ

 .اندفعت ادلموع من عينهيا 

 (.أبو غريب ) أمحد يف -

أيقنت اآلن أننا همام حناول أن نتناىس جفيعتنا يف الوطن لن نس تطيع 

ها هو أمحد أيقونة معلقة ..مفن لك بيت فقدت نتفة من العراق .. 

وحىت يف هذه احلاةل .. عىل اجلدار ال  تغادره    إال  إن عاد الوطن 

 .املتبقي دلى أمحد ضئياًل     أو ال متبقَي أبدا  قد يكون

أرسعت زوجتا أيخ و أعدات طعام الغداء واجمتعت العائةل لكها 

كنت أرى يف عيين ..بصخهبا و ضوضاهئا اذلين افتقدهتام منذ زمن 

أيخ جبار أىس   و حزان وقدرت أنه موجود يف أعني لك العراقيني 

.. 

سهيى  رغبيت يف النوم قليال   أرسرت  بعد الغداء يف أذن أخيت

يف احلقيقة مل يكن هذا ما يدور يف ابيل .. فأان متعب من الرحةل 

كنت أريد أن أخلو لنفيس قليال يك .. لكنين كنت أفكر يف سام 
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أس تطيع هماتفهتا وطمأنهتا كام أوصتين يف اللحظة األخرية قبل دخويل 

 .قاعة املغادرين يف املطار 

أود أن أمضها إىل صدري فرمبا ال أعود اثنية عندما صاحفهتا  كنت 

لكنين ..إن اغتالتين رصاصة أو مفخخة أو لرمبا اهتمت ابإلرهاب 

 ..  كنت وجال من املوقف حبد ذاته 

 .سأش تاق كل كثريا .. اتصل يب حاملا تمتكن من هذا 

 .اش تقت كل منذ اآلن

ة يف سهيى اكنت مرتبكة قليال مث دعتين إىل غرفهتا ويه أصغر غـرف

البيت   واليت كنت أجد فهيا مسرتاحا بني حيطاهنا الوردية 

 ..وس تائرها املطرزة الشفافة 

 .أريد أن أانم وسأدخل طبعا غرفتك فامي بعد -

 .لألسف اي جالل ليس مثة غرف فارغة هنا  -

 وغرفيت؟ -

 .حولها أخوك إىل غرفة نوم ألوالده األربعة -

ين يف هذا البيت منذ شعرت ابألىس وأحسست أنين فقدت ماك

مل أبغ احلمك وفقا لعاطفيت وقلت يف ..  رحييل األول إىل السويد 

نفيس إن املنطق يقتيض أن يوسع عىل نفسه وعياهل ما دام األخ 

 .غائباً 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

89 

 

مل تعد مجيةل كام اكنت ترامكت فهيا أش ياء .. دخلت إىل غرفة سهيى 

 .سهيى اليت أحرضهتا من بيهتا 

 نا؟هل أحرضت لك أغراضك ه 

منذ تعرض بييت للقصف يف احلرب وأان أقمي هنا ، أمحد هللا أن 

 .نساء إخويت يتحملن وجودي يف البيت 

 .ال تقلقي.. ال ختيش شيئا اي سهيى س نكون معا 

 " سام" اتصلت بـ . سهيى أعارتين هاتفاً جوالاً 

 ..أاتين صوهتا متلهفا  

 هه جالل هل األمور خبري ؟-

 .  كنعم خبري لكنين أفتقد -

 ..وأان أيضا  -

مألين صوت سام ابحلب الكبري وشعرت أنين أس تطيع أن أجابه 

ليس أمجل من حضور سام سوى .. جمرة بأمكلها طاملا سام متلؤين

 .. صوهتا الساموي 

و برمغ حضور أخيت سهيى أمايم إال أنين يف هناية املاكملة قلت لها  

: 

 .سام ،  أحبك

 .ا مصتت قليال كأمنا ابغهتا يشء م
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دير ابكل عىل .. جالل اتصل يب وطمأنين عنك لكام تس ىن كل 

 .روحك

أغلقت السامعة وأان أتساءل فامي إذا كنت ضايقهتا أو تعجلت اللكمة 

مل أقلها ألحد بعد .. وقليب ينبض هبا .. لكهنا اكنت متأل كياين لكه .. 

 .منال أبدا لكن سام أعادت يل حياة أخرى وأماًل جديدا 

لكنه اآلن ممزوج ... يى خببث اعتدته مهنا منذ طفولهتا ابتسمت سه 

كأهنا ..كأهنا أخذت دور أم جبار .. بتكل العاطفة األمومية امجليةل 

 قررت يف حلظة ما أن تكون أيم

 حتهبا ؟

أتعرفني ما معىن أن أحب دمشقية ؟ أتعرفني كيف تس تطيع .. أكرث  

فهيا .. كثريا  تكل األنىث مأل ساحات رويح ؟ سام أنىث ال تتكرر

 ..فهيا الكثري من العراق ... الكثري منك ومن أيم 

يف حقيقة األمر مل أكن هبذه الطالقة فامي قبل يف التعبري عن 

مشاعري ، ابألحرى كنت أجخل من التعبري عهنا لكهنا بقوة 

 . حضورها حشنتين بطاقة غريبة ألعـلن للك العامل أنين أعشقها

و قدرت أن ريب سيسعدين  حىت لو تذكرت حيهنا جعوزي صقلية 

 .. بعد انتظار 

.. سهيى اس تغربت الكثري من حتواليت وبدأت يف مشاكس يت كعادهتا 

أحسست أن الكآبة اليت اكنت حتيط مبحياها ساعة وصويل بدأت 
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يف الانقشاع شيئاً فشيئاً وبدأت تس تعيد معي ما خربش نا منذ زمن 

 . طويل عىل حيطان الطفوةل

احلارضة بشلك أقوى دلى فتح صناديق اذلاكرة   اكنت صورة أيم

رمبا ألنين وسهيى نلنا قسطاً وافراً من ادلالل و العناية ، ابلرمغ من 

أن وادليت اكنت تعلن دوما أن لك أبناهئا سواء دلهيا يف احملبة لكننا 

كنا حنس هذا اخليط الرفيع الواصل بيننا بلك شفافية حىت بعد 

 .رحيلها

شمس ألجد أن العائةل لكها جممتعة يف الصاةل حصوت بعد غروب ال 

الرئيس ية للبيت واس تغربت هذا التجمع املبكر يف البيت لكهنم 

ذكروين أنه ال يؤمن عىل احلياة  خارج عتبة املزنل  بعد غروب 

الشمس  بسبب حظر التجول و انتشار  جنود الاحتالل و قدرهتم 

وين أن مجيع حىت أهنم أخرب ..الرهيبة عىل القتل بلك بساطة  

حفالت األعراس صارت جتري يف العرص وتنهتيي قبل املغرب  يك 

 .يتس ىن للجميع العودة إىل بيوهتم بأمان قبل بدء موعد حظر التجول

أليس هذا ما جرى يف فلسطني .. ال خيتلف احملتل يف أي بدل 

قبال ً؟ وهمام تعاطفنا مع الفلسطينيني وألهران حزننا من أجل ما 

حقد الصهيوين لن نشعر هبا إال إذا جربنا وها حنن اآلن يناهلم من 

 .عىل حمك التجربة 
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يبدو أن احلياة هنا ستتخذ عادات جديدة وقاميً جديدة تتناسب مع 

 .الوضع احلايل ريامث يقىض هللا أمراً اكن مفعوال

يف األايم اليت تلت اكنت احلياة تسري عىل وتريهتا املعتادة وكنت 

درجة ابلبحث عن مسكن مناسب يل  وآخر  مشغوال ً إىل أقىص

اكنت سهيى سعيدة  .. وعرثت يف هناية األمر عىل ضاليت ..  ألخيت 

واس تلزم .. بتجهزي البيتني  ابلرمغ من أهنا يف شهور محلها األخرية 

 .. منا أكرث من شهر لالس تقرار يف البيت اجلديد

فيت السابقة دفعت بأورايق إىل وزارة النفط العراقية يك أس تعيد ولي

يرجع السبب يف هذا إىل تدهور .. ومل أدهش حيامن عينت برسعة 

احلاةل األمنية يف البدل واليت دفعت الكثري من همنديس البرتول إىل 

الهروب خارج العراق    أو اإلجحام عن التعيني ريامث يس تقر الوضع 

.. 

 يوميا و يف لك مرة أغلق السامعة أشعر حبنني" سام "كنت أهاتف 

سام ابتت من .. هذه حاةل مل أجرهبا من قبل أبدا  ... جارف إلهيا 

مفردات حيايت  اليومية بل إنين أحياان أشعر أنين أتنفسها مع لك  

اكنت تبدو متحفظة جدا يف التعبري .. قطرة أوكسجني الزمة حليايت

 . احبك: عن مشاعرها ابلرمغ من أنين أخمت لك ماكملة بقويل 

اكن ! ألكمك غداً .. إىل اللقاء : للحظة مث تقول  اكنت تسكت متاماً 

هذا يؤملين كثرياً ويبقيين مس تغراًب لساعات طويةل بعد أن ألكمها 
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أفكر كيف يه تعطيين لك هذا الاهامتم وتقتطع من وقهتا يوميا ساعة 

لكن لن .. أو اثنتني للحديث إيل مث  ال تزال تتحفظ يف مشاعرها 

لبرش يولون املنطق األمهية الكربى ورمبا ما ألوهما فسام من فئة من ا

يف احلقيقة لو أخربين أحد .. يزال تعارفنا ولقاؤان مثرياً لدلهشة دلهيا 

لكن احلياة دوما .. من قبل أنين سأعيش هذه احلاةل يوما لهزأت به 

 ..تضع قناعاتك عىل احملك وكأن ال مه لها سوى أن متتحنك

 

طاع الكهرابء وحظر التجول ما زال هذه الليةل اكنت حارة حقا وانق

جلست يف العمتة .. ومؤملة أيضا .. ساراًي لكها عوامل مثرية للملل 

مل خيطر ببايل أن أوقد مشعة وتصورت أنين .. ادلامسة جبوار النافذة 

 ..سأكون أكرث اس تجامعاً لش تات أفاكري يف السواد

س ىن يل لو كنت  قباةل مرآة لت .. أاتين صوت هاتفي برنة طويةل 

 .اكنت سام .. رؤية جحم اتساع ابتساميت 

كنت كطفل صغري حصل عىل مكية من الهدااي املفاجئة دفعة واحدة 

كنت أنتقل .. ال يعرف بأي مهنا يفرح .. ال يعرف أاًي مهنا يفتح .. 

فهذه .. من  موضوع آلخر     وأبرت مجةل من منتصفها ألبدا أخرى 

: وبعد أن حتدثنا طويال قالت يل أول مرة تبادرين سام ابالتصال 

 .أحبك .. تصبح عىل خري  
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فاكن ..  اكنت مباغتة  .. كام اكنت يه تهبت يف العادة مصتت أان 

 .ردي مههامت مل أعرف ما قلت فهيا 

أمضيت الليل فامي بعدها أس تعيد تنويعات صوهتا وجامليته اآلرسة 

 . عندما قالت  أحبك

من الانشغال ابآلخر حاةل غري مك  أقنعت نفيس أن هذه احلال 

نضع هبا .. لنخدعها .. يخرتعها لنسكن هبا أوجاع الروح .. موجودة 

لكهنا اآلن واقع  معايش يف هذه .. رشة سكر عىل ملوحة احلياة 

مل يعد  يعنيين أن أعد الساعات املتبقية لنور .. الظلمة احلالكة 

 و سعاديت الكهرابء فأان هكذا أفضل حتتوي الظلمة مقدار فريح

 .وال يشاركين هبا أحد 

يبدو أنين منذ عرفت سام سأخترب حاةل من تقويض القناعات اليت 

ال أعرف .. واكنت سهيى تراقبين عن كثب .. عشت معري أبنهيا 

.. ابلضبط  ما هو شعورها احلقيقي لكهنا تقول إهنا سعيدة من أجيل 

واكن يشغل ابيل .. اكن انشغالها مبودل التوأم أكرث ما يشغل ابلها 

( أبو غريب ) أحاول أن اس تقيص عن زوهجا املعتقل يف .. أيضا 

لكنين لن أيأس "  فص ملح و ذاب" وال أجد عنه أية إفادة وكأنه 

 .حىت أعرف مآهل من أجل الطفلني أو الطفلتني لست أدري

حرضت مع سهيى لك مس تلزمات املواليد يف الوقت املتاح أثناء رفع 

" الشعور امجليل ابخلؤوةل ويه كام قرات يوماً  حظر التجول ورمغ
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إال أنين كنت أرتعد من هاجس أن أبقى دوما ً يف " أمومة مذكرة 

أرتعد من املوت قبل أن يقول طفل ما .. اس تقبال مواليد ليسوا يل 

 .. اباب : يل 

أسعدتين بإطالق امسي عىل ابهنا لكنه يف هناية " نينت" حصيح أن 

ء أو لنقل كأنين مت  فاكن نوعاً من بقايئ يف األمر نوع من الراث

 .جدران اذلاكرة معلقا اكمس علهيا 

اكنت سهيى توصيين دلى خرويج ودلى عوديت ابلزتام احلذر 

خصوصاً وأن املفخخات مزروعة يف لك ماكن  واألمرياكن ال 

اكنت سام أيضا توصيين .. يوفرون من تبقى من أذامه الالحمدود 

ام كتبتا اتفاقا فامي بيهنام بأن تبقياين طول الهنار ذات الوصية ولكأهن

وللحق كنت سعيداً هبذا خصوصا وأان أرى .. حتت تغطية نصاحئهام 

لك يوم الكثري من املآيس والانفجارات عىل شاشات التلفزيون 

 .وأمسع يف احملطة يوميا عن فقدان أحد ما ابنفجار أو اختطاف

مجليع يف ذهول اتم فقد انفجرت وهذا اليوم وصلت إىل احملطة ألجد ا

إحدى الس يارات القادمة إىل احملطة واستشهد فهيا احد املهندسني 

تعطل العمل جزئياً و انشغلنا مبرامس العزاء مث عدت .. الش باب 

 .متأخراً إىل البيت قبل أن يرسي حظر التجول بدقائق فقط

وجدت سهيى تزرع البيت جيئة وذهااب ويه يف قلق وأمل فقد 

اكنت مالمح وهجها تيش .. ت أنين أان من قىض يف الانفجار مسع
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.. بأمل حتاول أن ختفيه لكهنا يف حلظة واحدة رصخت رصاخاً ألامي 

نقلهتا برسعة إىل املشفى وقبل أن  متيض .. اكنت يف حلظات اخملاض 

هكذا .. وفاء وصفاء .. أقل من ساعة وضعت سهيى توأهما امجليل 

 .نتا مجيلتني كأهمامآثرت سهيى أن تسمهيام واك

بقيت حىت الصباح بني رسيري الطفلتني وأان مندهش لرباءة الطفوةل 

 .وقدرهتا عىل خلق السعادة حىت يف أحكل الظروف

لكن تبني يل أنين نسيت هاتفي يف املزنل .. حاولت أن أتصل بسام 

اكن عيل أن أجتدل حىت الصباح فهذه الليةل األوىل اليت مل ألكم سام .. 

 .ا منذ قدويمفهي

عدت صباحا إىل البيت ألغري مالبيس وأذهب للمحطة بعد أن 

وجدت الهاتف عىل أرضية الصاةل .. قدمت زوجة أيخ لرعاية سهيى 

واملاكملات اليت مل يرد علهيا أكرث من مخسني والرسائل القصرية حتتاج 

 ً  إىل نصف ساعة عىل األقل لقراءهتا مجيعا

 .. طلبت الرمق 

 .أعتذر كنت مع سهيى يف املشفى..  قليل اذلوق أان.. ألو سام 

.. انفجرت سام ابلباكء وهذه املرة األوىل اليت أمسع صوت باكهئا 

 .لطاملا  كنت أقول إهنا قوية الشخصية 

 هل تعرف مك قلقت عليك ؟ 

 .عـرفت اآلن 
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 .عقباكل ..مباركة والدة أختك .. إذن ال تفعلها اثنية 

 .هللا كرمي .. اياااااه اي سام 

ليس أكرث من هذا ما يس تطيع أن يش يع السعادة يف قليب و رويح 

 .مك أش تاقك    اي سام ... 

أضيفت إىل همايم الكثرية مع رعاية سهيى رعاية طفلتني مولودتني 

وإن كنت أحس أن سام .. للتو واكن هذا مصدر سعادة يل فعاًل 

وبدأت تش تيك من انشغايل . لطفلتنيبدأت تغار قلياًل من حمبيت ل 

شعرت هبذا . عهنا وتقلص الفرتات اليت كنت أحادهثا هبا  هاتفيا 

بشلك مهبم يف البداية وأاثر قلقي من هجة وسعاديت من هجة أخرى 

.. 

 سام كيف حال األوالد؟ 

بدأت ماكمليت معها هبذه الطريقة وأحسست أهنا فوجئت بسؤايل 

 .ا عن األطفال قبل سؤايل عهن

 أال تسأل عن أم األوالد ؟.. خبري  و امحلد هلل 

رمبا لن يكون يل قدر  إجناب أطفال من صليب لكنين .. سام   

وانتهبيي حمبيت هلام .  أدخر سهيى  و تمي ليكوان سلويت عندما أهرم 

ليس مثة أحد يف الكون س يكون .. ألهنام جزء منك  وليس العكس 

يح مل اختربه قباًل وألنين ماكنك مفا أشعلته يف قليب    ورو

 .اكتفيت فال أريد اختباره مع أحد بعدك
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يف لك حلظة أحادث فهيا سام أو أفكر فهيا تتداعى إىل ذهين  ذكرى 

جعوزي صقلية الرائعني وبت أدعو هللا أن هيبين رفقة سام  يف 

اللحظات األخرية من معري فقد أيقنت أن ليس مثة من س يكون 

 .رؤوفاً يب سواها

ف ؟ لكام أمسكت هاتفي ألتصل بك  أحرض كثرياً من األش ياء أتعر 

ألخربك هبا لكنين عندما أمسع صوتك أنىس ما كنت أريد قوهل 

 .ويتودل الكم آخر مل أعده مس بقا 

 إذن ما رأيك أن تكتيب يل؟

أكتب كل ؟ يف عرص اإلنرتنت والهواتف احملموةل ؟ هل س تعيدان 

 إىل العصور الوسطى ؟

ة انتظار الرساةل ؟ أمل جتريب مرة أن تتحريق أمل جتريب مر  

شوقا ًوأنت تفضني املغلف لتصيل إىل لكامت الرساةل ؟ عندما أتصل 

توقنني أن .. بك تعرفني مس بقا أنين سأرد عليك وليس أحد  آخر

.. لكنين أحب أن تؤرخ املشاعر امجليةل .. ما سأقوهل وليد اللحظة 

والتذلذ  ابذلاكرة اليت تتضمهنا .. هتا س منيض أايماً طويةل فامي بعد لقراء

 ما رأيك ؟ .. 

مل يكن متاحا ً الاس تعانة ابلربيد العادي نظراً للظروف األمنية بني 

 ( .الانرتنت ) البدلين لكن  قرران اس تخدام ساعي بريد العرص 
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حىت هذا الوقت مل يتسَن يل التعرف عىل هذه الوس يةل من 

ل عندما كنت يف املهجر لكنين التواصل جيداً خارج  حدود العم

غـلب عىل لين أنه س يكون .. اآلن سأتعرف إليه بطريقة خمتلفة

بريدا ابرداً خالياً من نكهة الاس متتاع خبط اليد وتشمم أماكن ملس 

األصابع للورقة ورمبا القبةل اليت تطبعها علهيا حال الانهتاء من الكتابة 

 بد أن تكون أدواته كنت أريد أن أجري هذا ألن حبا كهذا ال... 

 . مبتكرة وجديدة

يف املرة األوىل اليت كتبت فهيا بريداً لسام كنت جخاًل ومرتباكً ومل أدِر  

ما ميكن أن أقول لها فاكتفيت هبا رساةل مقتضبة وصغرية أسألها عن 

حالها    وحال األطفال وأوصيهتا بأن تنتبه لنفسها جيداً وعندما 

هل هكذا يرسل .. لويب الصبياين أرسلهتا حضكت كثرياً من أس

العاشق حلبيبته بريداً ؟ لست شاعراً ولكن يتوجب أن أكتب لها 

 ..بطريقة أكرث جاماًل 

ويك أداري جخيل مهنا  مل أتصل هبا وقلقت من فتح الربيد ألرى ماذا 

 .س يكون ردها عيلَّ 

ولكن يف هناية األمر لكام أمهلت األمر سزيداد تفامقا هكذا تعلمت 

 .يّل أن أواجه ما أخىش وع

 .دليك بريد: ارجتفت يدي وقليب أيضا عندما أتتين إشارة 
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عندها أدركت أهنا ليست الوس يةل اليت نتداول هبا الربيد يه ما  

يضعنا عند حدود اللهفة والاشتياق وإمنا ما حتتويه سواء اكن يف 

 .رجل حاممة زاجةل    أو يف مُك الربيد اإللكرتوين

 : ة ومجيةل ورصحية حىت يف رسالهتا سام اكنت واحض

 بعد مساء اخلري 

اش تقتك جداً جداً وأمتىن أن تكتب يل لكام فكرت بيشء همام بدا 

 ..كل اتفهاً      وغري همم فهو ابلنس بة يل لب احلياة 

هكذا .. بلكامت بس يطة وبعيدة عن التمنيق مرتعة ابلصدق والتلقائية 

 .أو لعلها تدري حقا ..رمست يل سام خريطة دون أن تدري 

صار ديدين اليويم  بعد ان أنهتيي من العمل هو اجللوس أمام تكل 

أحياان أنىس أن أتناول ..الشاشة أتلقى الرسائل وأكتب رسائيل لها 

هل .. طعايم ويف ساعات كثرية أجد نفيس انمئاً عىل لوحة املفاتيح 

 .ذنهذه ما يعد مراهقة متأخرة ؟ أم ماذا ؟ اي مرحباً هبا إ
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اكتشفت بعد شهور من العمل يف املصفاة أن ما يظهر عىل      

السطح ليس دامئاً هو احلقيقة وأن الكثري من املؤامرات تدور يف 

اخلفاء ابتداًء من العالقات الغرامية بني العاملني والعامالت وانهتاء 

 .. ابلرىش املتجاوزة للس بعة ارقام   ابلعمةل الامريكية 

.. املرة األوىل اليت اكتشفت هبا هذا صاعقة كبرية مرت يب اكنت 

كنت ألن أن من خانوا الوطن وابعوه مه من جاؤوا عىل لهر 

ادلاببة الامريكية ولكن  احلقيقة أننا بتنا لكنا شاكء يف هنب هذا 

خيتلقون لنفسهم أعذاراً خمتلفة مهنا أهنم لن ينالوا نصيهبم .. الوطن 

اكنت .. ريمه ورمبا تكون يف جيب احملتل من احلصة سينالها غ

الصفقات اليت مترر من حتت الطاوةل أكرب بكثري من تكل املعلنة 

 ..حىت أنين رصت أرى لاهراً فقرياً وداخال حمشواً ابذلهب 

ومع هذا بقيت مراقبا صامتا ً عىل األقل فامي يبدو للجميع ما عدا سام 

احرص : ويه تقول يل اليت كنت أحدهثا  هبذا يوميا يف رسائيل 

ال يشء يربر التنكر للمبادىء اليت وطنت .. عىل أال تتلوث روحك 
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كنت أعتربها مالذي اذلي أش تيك هل واذلي يعنين .. نفسك علهيا 

 .عىل البقاء صامداً  لكن يبدو يل أن هذا لن يس متر طوياًل 

باً اكن وهجه بشوشاً ُمَرحِّـ .. اس تدعاين املدير يف الصباح إىل مكتبه 

كنت مرتباكً فهذا .. وأرصَّ عىل تناول الشاي واحللوايت  معه 

الشخص قابلته عدة مرات فامي خيتص ابلعمل ومل أتلكم معه خارجاً 

عن هذا أبداً لكنه بدأ يسألين عن س نوات الغربة و كيف قضيهتا 

وكنت أجيب ابقتضاب  ممتنياً أن تنهتيي هذه ..وعن حاليت العائلية 

 .ة بأرسع وقت ممكن املقابةل الغريب

هذا ما .. عرفت أنه هييئين ألمر ما وخيرتع بواابت يلج هبا إيل

لكنين لن أكون مطلقا اباًب هل .. إجياد مفتاح : يسمونه يف عامل العمل 

 لن يرى مين إال جداراً مصمتاً .. قفل 

اكنت صفقة خضمة .. مل ينتظر طوياًل ليفصح يل عام يريد مين 

 !وال حتتاج إال إىل توقيع صغري مين يذيل ابمسي مباليني ادلوالرات 

مل أس تطع أن أجيبه يف تكل اللحظة مع أنين ال أمتكل ال حيهنا وال 

ابلرمغ من أنين صامت .. فامي بعد سوى جواب وحيد هو الرفض 

 .وال ذرة يف أرضه أو سامئه ...لكنين لن أبيع العراق 

ه املشلكة وأبين أفكر كيف أنهتيي من هذ.. عدت للبيت  منشغاًل 

سيناريوهات مناس بة للمتلص دون اس تعداء املدير مث يف اللحظة 

 ..األخرية انقضها وأبدا يف بناء مقرتح آخر 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

103 

 

 اكنت الفرحة تاكد تقفز من عينهيا .. فتحت الباب أخيت سهيى 

 .ـ أمحد راجع

 مىت ؟... ـ حقا ؟ هذا خرب  رائع 

 .ـ بعد قليل س يصل إىل هنا 

 

هيى اليوم أكرث من أي مرة أخرى رأيهتا يف حيايت أحسست بتألق س 

فاتتين  اللحظة اليت أراها هبا عروساً  لكنين أعتقد أهنا مل تكن .. 

اكنت تدخل وخترج من املطبخ إىل الصاةل إىل ..أمجل مهنا اليوم 

الغرف يف حركة مس مترة بدا يل أن ابعهثا الاضطراب وليس قضاء 

 .أمورها بعناية وتنظمي  األشغال فقد اعتادت سهيى أن تنجز

حشب وهجها وأان أتوجه حنو .. وقبل املغرب بقليل طرق ابب البيت 

اكن أمحد بلحيته الطويةل ومالبسه املتسخة وحقيبة مقاش ية .. الباب 

 .صغرية أكرث اتساخا من مالبسه 

أو رمبا جخلت من .. مل أنتبه إىل اللحظة اليت عانق فهيا سهيى 

ني يف حلظة لقاء حىت لو اكن أحدهام التلصص عىل خصوصية زوج

 .أخيت  الغالية 

لكنين يف اللحظة اليت اقرتب فهيا أمحد من الطفلتني الغافيتني يف 

شعرت أن .. نظر إلهيام بلهفة كبرية ودمعت عيناه ..  عربهتام املزدوجة 

 .اخلواء يف جنبات الروح ال ميلؤه إال طفل كل 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

104 

 

 .املناس بة السعيدة  ــ هيا أمحد ال داعي للباكء يف هذه

 هذه أمطار السعادة ؟.. ــ ليس باكء 

تذكرت ما تقوهل يل سام أهنا عندما تعترصها السعادة تدرك جعز اللغة 

ابتسمت يف .. تسمهيا يه أيضاً أمطار السعادة .. وبالغة ادلموع 

 .داخيل كثرياً وارتسم هذا عىل مالحمي جلياً 

 ــ عاشق أنت اي جالل ؟

فمل أعـتد أن أحيك ما بداخيل ..فامي أرد عليه  حرت ال أدري 

 .إلنسان 

تناولنا العشاء مث غادرت سهيى وأمحد مع الطفلتني إىل بيهتام اذلي مل 

 .تدخهل منذ اشرتيته لها سوى للتنظيف و الرتتيب 

شعرت أنين يف هذه اللحظة كنت ال أريد سوى الاختالء بذايت 

 .ودة أمحد ساعات قليةل ألفكر يف مشلكيت اليت حنيهتا جانبا بع

إىل أن ...أمضيت الليل ساهراً أفكر يف وس يةل ما ونسيت ما حويل 

.. استيقظت صباحا وأان متكوم عىل الكنبة ورأيس يألكه الصداع 

خرجت من البيت وركبت يف الس يارة مث خطر يل أن أمسك 

 .هاتفي ألجد رسائل كثرية من سام 

 "بييب مشغول جدا سأطرز لكاميت عىل حاش ية الوسادة حف "

 "هل نس يتين اليوم ؟"

 "ال حتاول أن تغيظين فأان امرأة من النساء ال تغار "
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 ..و ملت نفيس ألنين انشغلت عهنا ..حضكت من لك قليب 

 .  صباح الورد -

 ..ال صباح و ال مسا أان زعالنة منك -

 .أسقط يف يدي...اكنت لكنة سام تبدو كأهنا جادة 

 .ين ابيبس تريض  لكمي.. طيب 

لست أدري ملا لكمهتا هبذه الطريقة اجلافة واكن يفرتض يب تطييب 

 .لكن ما اكن يشغلين كبري .. خاطرها 

 ..وصلت إىل املصفاة ألجد أن املدير يطلبين 

 كيفك اليوم جالل؟ -

 .أان خبري .. شكرا كل  -

 فكرت يف موضوعنا ؟ -

 .يه أان ال أقدر عل ..أريد أن تعفيين من هذا املوضوع  -

 .س تقدر إما برضاك أو غصباً عنك -

 هكذا إذاً صارت اللهجة هتديدية ؟ 

 ..جوايب الهنايئ ال  و ال حتاول مرة أخرى -

.. مل يقل لكمة أخرى وغادرت مكتبه مملوءا ابلغيظ من وقاحته 

فكرت كثريا وكنت ألن أن طاقيت الفكرية قد .. عدت  إىل مكتيب 

د أن قضاء ليةل مشغول البال مؤرقاً و ال ب..انهتت إثر ليةل البارحة 
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ما حدث مع سام صباحا واملشادة مع املدير لكها سامهت يف توتري 

 .وغضيب 

حيق لهذا املدير أن يغضب مين إذ كشف مجيع أوراقه مرة أخرى 

و لشخص آٍت من أورواب أيضا حيث معيار املهنية واإلخالص ... 

 ..العام يف الوطن  يف العمل ال يتطابق مع معيار مولفي القطاع

يه تعرف جحم انشغايل وتعرف .. لكن ال حيق لسام أن تغضب مين 

كنت مشتت .. أهنا حتتل لك مساحايت حىت إن مل ألكمها يوميا 

كثري من املشاعر السلبية .. اذلهن  ، مندهشاً ، غاضباً ، مس تاًء 

شعرت أنين لست .. تناولت هاتفي وطلبت سام .. تعرتيين  

 .ديث مع أي إنسان حىت سام مس تعداً حل

قطعت اخلط وأغلقت الهاتف وانرصفت إىل الورشات ألغرق نفيس 

 .ابلعمل 

كنت متوجساً جداً من .. عدت إىل البيت مهناكً جسداًي وفكراًي  

ردة فعل سام ومن رسالهتا الواخزة للروح اليت أتوقعها أن تكون يف 

أمضيت قرابة  بني أن أتفحصه أو ال.. صندوق بريدي الافرتايض 

ليست أسهل من .. الساعة مث قررت مواهجة قدري  بشجاعة 

فتحت الربيد ألجد أنه .. خوض معركة عسكرية أبدا هذه اخلطوة 

.. توجست خيفة فهذه ليست عادهتا .. ليس مثة رساةل من سام أبدا 

 . تناولت الهاتف برسعة كبرية   و طلبت رمقها اثنية وبدأت أنتظر
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اخلط خارج " " املشرتك ال يرد"  " كنه أن يرد املشرتك ال مي "

عبارات كثرية يقولها اجمليب اآليل وأان ال أمّل من تكرار " التغطية 

أتكون قد غضبت مين : بدأت الهواجس تغمر قليب و تؤملين ..الرمق 

ملاذا ال ... سام جشاعة وتعلن ما تريده بقوة ... و خرسهتا إىل األبد 

 ترد عيل؟

تذكرت للتو .. اكنت أخيت سهيى وزوهجا و الطفلتان ..طرق الباب 

أمضيا معي  .. اكان مرشقني مبتسمني .. أنين منذ البارحة مل أَرهام 

استبقيهتام ليسهرا عندي لكهنام أعلنا .. بقية اليوم والسهرة مث غادراين 

مل أشأ أن أكون عذواًل بيهنام و .. عن رغبهتام يف امليض إىل بيهتام 

لكن امجلةل ذاهتا .. ريد وقتا ألس متر يف اتصااليت بسام تذكرت أنين أ

 . تتكرر يف لك مرة

بكيت كثرياً وعندما انقطع التيار الكهرابيئ بقيت يف الظالم ادلامس 

 .لعيل ال أريد جلدران هذا البيت أن ترى دموعي.. 

مل .. حصوت يف الصباح متعباً وبدأت بوادر األنفلونزا تظهر عيل 

واس تدعوا .. كنت محموما .. ءت سهيى لتعتين يب أذهب للعمل وجا

رأيت خياالت مرعبة كتكل اليت كنت أراها يف ليل ... الطبيب

مث .. مرت أمايم نينت ضاحكة كعادهتا .. الشقة الباردة يف السويد 

كثري من الشخوص مرت .. أيم و أيب وأوالد إخويت .. سام ابكية 

 .يى جتلس جبانيب عندما فتحت عيين وجدت أخيت سه ... أمايم 
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جيب أن ..جالل سأحرض كل الشوربة .. زالت امحلى ... امحلد هلل 

 .تألك 

 ..أشت لها بيدي أين ال أرغب يف الطعام 

شفيك جالل ؟ : جلست عىل طرف رسيري وأحاطتين بذراعهيا  

 أجيب كل ادلكتور؟

 .انفجرُت ابلباكء املر وسط حريهتا وقلقها

سام ؟ طول فرتة نومك وأنت هتذي  لهذه ادلرجة حتب... جالل  -

 . ابمسها

 . أكرث مما تتصورين -

لست أس تطيع تفسري تكل النظرة اليت حدجتين هبا وأردفهتا بقولها 

 :مبتسمة

 ..عالربكة  -

 .. عندما خلوت بنفيس عاودت الاتصال بسام بال فائدة 

منت كثرياً إىل أن أتت سهيى توقظين وختربين أن هناك ضيوفاً أتوا 

 .طمئنان عىل حصيت لال

.. اس تغربت أن يأتني لزايريت وأان ال أعرفهن  .. كن  صديقاهتا 

ولك واحدة مهنن .. اس تغربت أكرث الزينة واملالبس اليت كن يرتديهنا 

أعرف أين لست دون جوان ...حتاول أن تس تأثر ابحلديث معها 
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ولكنين رأيهتن مهتافتات و سهيى  تدخل و خترج  ويه تبتسم 

 .ت خفية رأيت هبا مالمح اخلبث أحيااًن ابتساما

بعد ساعات من احلديث النسايئ اململ والرثثرة الالمنهتية غادرن مع 

ملاذا ال أجد : السؤال اذلي أحل عيل طوال الوقت هو ...أخيت

حديث سام ثرثرة همام اكن تناواًل ألش ياء روتينية ؟ كيف جتعل من 

ا الوقت ؟ أهذا ألن صوهتا حديهثا ش يقاً ال أمّل مهنا همام امتد بن

يكفي بزرع لك بذور اللهفة يف رويح؟ أم ألهنا بغنجها املثري 

وطريقهتا التلقائية يف الالكم تبقيين مشدوها عىل مدار الساعات 

حىت بعد أن تغلق هاتفها ؟ حىت أنين عندما أقرأ رسائلها  خييل يل 

 أهنا تقرأها يل بصوهتا ؟ 

فأان متَعب وأريد أن آوي إىل محدت ريب أهنن غادرن أخرياً 

كنت ايئساً من عـدم رد سام ومن خلو بريدي من رسائلها .. رسيري

. 

اكنت إحدى صديقات أخيت .. بعد ساعة أو يزيد رن جرس الباب 

 اكنت تتصنع الغنج واإلاثرة .. 

 .أريد أن أعتين بك الليةل.. رأيتك متعباً ومريضاً ووحيداً  -

 .مل أفهم قصدك  -

 . أنك مل تكن مع امرأة منذ زمن طويل يبدو -

 إذن ؟ -
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قد .. حضكت بطريقة مبتذةل ذكرتين ابللحظة اليت التقيت هبا نينت 

ما بني حماوةل اصطياد .. أكون قاس ياً يف هذا لكن ال أجد فرقا بيهنام 

زوج أو احلصول عىل زبون ليس هناك فرق كبري من الناحية 

..  أن أصدها بطريقة جافة ومع هذا اكن صعباً عيل.. األخالقية 

هذه أخيت حتاول أن ترتب يل .. أغلقت الباب ويف نفيس أىس كبري 

يبدو أن العالقات اإلنسانية صارت رهناً ...زواجاً  ال يرض مبصاحلها 

للمصاحل اخلاصة حىت أن هذا الهتتك طال عالقة اإلخوة ببعضهم 

 .البعض

يضا وكأن مجيع املنافذ حاولت طيةل الهنار الاتصال بسام دون فائدة أ

وعند الغروب وأان أحاول أن أغفو قلياًل ...املتاحة إلهيا قد سدت 

 !أاتين صوت سام ..اكن من بغداد .. رن هاتفي برمق جديد

 !!سام -

 ..مساؤوو -

 .اكنت هذه حتية سام اخلاصة جداً عندما تكون يف مقة ألقها 

 سام أنت ابلعراق؟ شو تسوين؟ -

 . أريد أن أراك.ت كل كيف حاكل؟ اش تق -

 وين حتبني ؟.. أكيد  -

 .أان يف فندق الرش يد يف ساحة الفردوس..املاكن اليل يرحيك  -

 أعـرفه طبعاً لكن ما قلت يل شو تعملني هنا ؟ -
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أتيت مع وفد من األطباء حلضور مؤمتر البارحة وسأغادر بعد غـد  -

 .صباحاً 

 .ساعة وأكون عندك  -

املفاجأة غري املتوقعة وبدأت أفكر يف األايم اليت ايخلع قليب فرحاً من 

مرت وكيف أهنا اكنت حتاول أن ختربين شيئاً ما وكنت مشغواًل جدا 

 .دلرجة أنين فّوت عىل نفيس فرصة انتظارها واس تقبالها

"  ... أجييك جناح شايل روح" يف حمطة إذاعية  يغين فؤاد سامل  

 .حقا إن قليب يسابق الطريق إلهيا

توهجت إىل املولف وشعت يف السؤال عن .. الاس تقبال  دخلت

... 

اس تدرت حبركة .. أصابع رقيقة ودافئة أعرفها جيداً ربتت عىل كتفي 

سام بلك جاملها .. بدت يل أهنا اس تغرقت معراً ألجدها أمايم 

 وروعهتا ورقهتا رقيقة وأنىث بلك  ما تعنيه اللكمة

 بيصري جالل اين عانقك؟ 

 .بيصري طبعاً 

 .. تعلقت يب كطفل صغري وجد أههل بعد ضياع 

اس متر احلديث إىل ما بعد منتصف الليل يف  هبو الفندق األرىق يف 

ختلهل الكثري من الضحك والباكء والعتاب والاعتذار ..  بغداد 

 .كأننا يف ساعات عش نا معراً جديداً ...
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جالل أحب أن أبقى معك للصباح لكن عندك معل صباحا وأان -

لكن بعد الثانية س نقيض الوقت سواًي حىت موعد ..حمارضة دلي 

لكمين عندما تصل وس نمكل حديثنا عىل .. سفري صباح اليوم التايل

 . الهاتف

.. عدت مرسعاً إىل البيت وتناولت الهاتف برسعة وطلبهتا اثنية 

حديثنا هذه املرة اختذ منحى آخر فأان يف حاةل مواهجيت لها أبقى 

ام روعهتا ورقهتا لكن عندما يأتيين الصوت فقط ملزتماً الصمت أم

 .أحاول اس تجامع ش تايت

أشعر برغبة كبرية ..أان أحتاجك إىل درجة ال ميكنك ختيلها .. سام  -

 .ال أريد لطفيل أن تكون أمه أنىث سواك .. أن يكون يل طفل  

 ...وأان أيضا لكن العوائق  -

 ب مشلكة ؟هل يعارض أهكل يف هذا ؟ هل الختالف املذاه -

لكن زويج السابق س يحاول مض األطفال إليه ... ال أعتقد هذا  -

 .يف حال زوايج وأنت تعرف مك أان متعلقة هبم

 ما رأيك أن نعقد قراننا اليوم ؟.. سام  -

 ..قالهتا بال تردد وحضكت .. موافقة  -

 .حضكت أان أيضا وابتلعت خيبيت

يئ الحظوا هذا لك زمال.. ذهبت إىل العمل وأان مرشق الوجه 

.. واس تغربوا مين ممازحهتم طوال الوقت بعد أن كنت أش به ابلصمن 
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يف الساعة الواحدة لكمتين سام وأعلمتين أهنا أهنت حمارضهتا وأهنا 

 .تس تطيع مرافقيت اكمل اليوم 

 . اتفقنا أن تتغدى عندي يف البيت وتتعرف إىل أرسيت

 الغداء قبل العقد أم بعده ؟  -

 أي عقد ؟ -

 هل حسبت عرض  الليةل املاضية ؟-

 صعقت من املفاجأة 

 اآلن .. اآلن سام  

سألت مولف الاس تقبال إن اكن مثة رجل .. أرسعت إىل الفندق 

دين يعقد القران فأجابين أنه موجود ابلقرب من الفندق مث اس تدعاه 

نزلت سام من غرفهتا ويه تلبس  طقامً أبيَض  مطرزاً .. ابلهاتف 

قام الش يخ بعقد .. اكنت عروساً رائعة ..   ة صغرية بزهرات وردي

 .القران وتوثيقه يف عقد ابتدايئ

 .ورافقت سام إىل بييت 

سهيى اتصلت عدة مرات ويه تراين تأخرت يف العودة إىل البيت 

 ..ووصلنا إىل بييت.. فأخربهتا أن تعد الغداء لضيوف أتوا إلينا 

.. حبدس األنىث ... ا رمبا مبرآة قلهب... سهيى عندما رأت سام عرفهتا 

 .لكنين أحسست يف عينهيا لوماً وعـتاابً 

 عقدان قراننا أان وسام للتو .. سهيى  -
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 اآلن ؟ شو هاملفأجاة ؟  -

 حلوة حص ؟ -

 .امحلد هلل عىل سالمتك سام .. مربوك .. طبعاً ... طبعاً  -

الها   ابدرهتا سام بتقبيلها وسؤالها عن التوأم وأحو ... هللا يسلمك  -

لكن أخيت سهيى اكنت ممتعضة بعض .. وابللكامت الودية اللطيفة

مل أتيقن ساعهتا سبب انزعاهجا من سام لكنين ..اليشء  ورمبا غاضبة 

 .. أحسست بشلك مهبم أن سهيى لن تتقبل سام أبداً 

قدمت سهيى  الغداء والشاي ولكهنا مل تغادر كام يه عادهتا لتعود يف 

كنت أحترق شوقاً ألكون مبفردي مع .. ا املساء وإمنا بقيت معن

مك يه  رائعة الوقع هذه اللكمة بعد طول انتظار والرابط .. زوجيت 

كنت أراقب عن كثب ترصفات سام وأانقهتا يف .. بيننا عشق غريب 

وبعد .. لك تفاصيلها وأراقب أيضاً كيف حتدهجا أخيت بنظرات خفية 

والد والطبخ والزوج ساعتني من احلديث الروتيين اململ عن األ

واحلياة الاجامتعية رنَّ هاتف سام ليعلموها من الفندق أن الوفد عىل 

أخربهتم أهنا س تلحق .. وشك أن يبدأ اجلوةل الس ياحية يف بغداد 

 ..هبم  بعد قليل مفعها دليل عـرايق ممتاز 

 

 هل سرتافقين إىل الفندق؟ -

 و هل تعتقدين أنين سأتركك من اآلن فصاعدا ؟ -
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 .. ال تشغيل نفسك يب.. سهيى سأغيب بقية الهنار فال تقلقي -

فامي ..نظرت إيل سهيى نظرة لوم كبرية مل أرها من قبل هبذه احلدة 

.. يبدو يل اكنت تريد أن نبقى حتت رقابهتا طوال بقايئ أان وسام معا

و لكن  مرشوع اللحاق ابلوفد و العودة للفندق   مل ختطر لها عىل 

 .!طلب مهنا أن تتبعه إىل بيهتام.. األاثيف حضور زوهجاو اثلثة .. ابل 

اكنت سام ذكية جدا و قدرت أن تس توعب الوضع منذ البداية وأن 

 ..حتتوي سهيى وعدم اس تلطافها لها

 .قلت لها . تس تطيعني الترصف براحتك فهو منذ زمن بيتك .. ـ سام

 .. اس تأذنهتا لتغيري مالبيس يك نلحق ابلوفد

بط كيف أحب قهويت ، وتعرف أيضاً كيف أتوق اكنت تعرف ابلض 

 أن أراها 

 :قدمت يل القهوة بلك أانقة وأشعلت يل لفافة تبغ 

 ..لو رآين زماليئ األطباء أشعل كل س يجارة لقتلوين 

 .وأتبعهتا بضحكهتا النازةل عىل مدينة القلب برداً و سالماً 

جدا  رسرت.. اكن شعوري غريبا اآلن .. عدلت سام من زينهتا و..

هل ..أهنا حتتشم يف لباسها جدا و مك وددت أن ال تزين وهجها أبدا 

اي ترى استيقظ يف داخيل الرجل الرشيق ؟ جيب عيل أن  أحبسه 

مع امرأة مثل سام ال بد أن هذا يشء خطري .. اثنية يف لالم حسيق 

 .حقا وحيمل نذر عاصفة
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زوجنا خمافة ش يوع و اكن علهيا يف املقام األول أن ال تعلن للوفد أننا ت

مقنا يف .. اخلرب يف بدلها عند العودة ونزع حضانة أطفالها مهنا 

ابن " الس يارة ابخرتاع سيناريو معقول ملدى عالقيت هبا فكنت 

وصلنا إىل املتحف ..املزتوجة منذ زمن طويل برجل عرايق " خالهتا 

 .البغدادي  ووجدان الوفد قد س بقنا إىل هناك 

فراشة مل خيلق مثلها أبدا واكنت تنزتع نظرات اكنت حتلق بيهنم ك

اإلجعاب اخلفية من امجليع دون اس تثناء إثر لك تعليق أو حركة تقوم 

يف داخيل شعور جامح بأن أرصخ أن هذه احلورية املالك  ..هبا 

 ..حبيبيت 

 .بقينا يف قاعة بدأت ترتدي العمتة بعد أن خرج مهنا امجليع 

 :مهست يف أذهنا مرتمناً 

 .متىن كون وايك أكيض العمر أ-

 .اقعد عاقل اي مشاغب-

   .حببك سام -

واكن .. امحرَّ وهجها كام لو اكنت مراهقة صغرية تسمعها للمرة األوىل 

لالم الغروب اذلي بدأ  هيبط خارجا كفيال بأن انهتز الفرصة ألقبلها 

 .يف غرفة هاربة من براثن التارخي

دعوهتا  للعشاء .. إىل الفندق بعد جوةل الوفد الس ياحية و عودته 

وابلرمغ من أن الظروف األمنية ال ..لكهنا مل حتبذ أن يكون يف بييت 
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تسمح هبذا كثريا لكنين تفهمت موقفها فهيي قد أحست مبا أمضرته 

سهيى جتاهها من عدم اس تلطاف ولكأهنا مل ترد أن تس تعدهيا منذ 

مل أو أن البداية ويه تسري معي طريق  مس تقبل غري واحض املعا

ومل نعد للفندق إال يف ساعة متأخرة لنجد أن .. معامله مل تتخلق بعد

رئيس الوفد ينتظر سام بنظرة  فهيا نوع من العتب و الاس تفهام 

شحت هل أهنا مل تر خالهتا منذ س نوات .. لتغيهبا الكبري هذا اليوم 

دق كثرية و اكن يوما مناس با لتقضيه مع أرسهتا لكنه فامي يبدو مل يص

 ..و فضل أن يتغاىض بإرادته 

يف الساعتني اللتني قضيهتام يف البيت ابنتظار بزوغ النور يك أودعها 

قبل أن تسافر كنت أفكر يف هذا املس تقبل اذلي فتحنا بوابته دون 

اكنت فكرة عقد .. دون أن يخطط.. أن حنسب حسااب للعواقب 

يف هذا اجملمتع و  القران ملنح عالقتنا شعية الزمة متكهنا من احلياة

أدرك أن سام مل تكن لتسمح يل ابالقرتاب مهنا مادامت العالقة قامئة 

يه تدرك أن بداخيل ذكل الرشيق اذلي همام عاش يف ! عىل لكامت

و يه أيضا مل تتخلص .. الغرب ال يس تطيع أن يمتلص مما يف داخهل 

ة من امرأة شقية بداخلها هاجسها اخملتفي حتت طبقات  من ادلرج

 ..هاجس يمتكل لك فتاة شقية .. العلمية و العملية  

لكنين حضكت كثريا عندما  فكرت أن ما انلنا من عقد القران سوى 

أش ياء ال تذكر و أن علينا إبقاءه رسا يك حتتفظ بودلهيا و أهنا علهيا 
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أن تسافر بعد قليل و لست أدري مىت سأراها اثنية أو لعيل ال 

 .أراها 

أحهبا كام مل أعشق من قبل و لكين ال أنكر أنين  نعم.. أحب سام 

اش هتيهتا أيضا بلك هباهئا     و جاملها ورمبا هذا ال يقلل منه بل 

 .يزيده يف عيين

وعندما فطنت أن هذه األمرية صارت زوجيت  وليس مثة يشء كثري 

مل أتصور أن .. لتوثيق هذا يف بدلها       وبدلي شعرت ابلغبطة 

 .. مبتناول القلب لهذه ادلرجة يكون هذا سهال و 

اغتسلت ولبست أمجل مالبيس و تعطرت و انطلقت صوب 

كنت قد اتصلت ابلرشكة   و طلبت مهنم إجازة ملدة .. الفندق 

 ..ثالث ساعات 

 اكنت سام تقف عند ابب الفندق مع زمالهئا 

 ملَ تأخرت؟.. كنت أخاف أن أسافر قبل أن أراك .. جالل -

 .ك حسب الاتفاق جئت.. مل أتأخر  -

 . لكن اآلن علينا امليض حنو املطار -

لكن هل ميكنين أن أوصكل بس ياريت .. ولو أن هذا خميب لألمل  -

 للمطار بداًل من ذهابك ابلباص؟

حملت الامتعاض .. ذهبت سام إىل رئيس الوفد و لكمته بضع لكامت 

 .فقط أوصاها بعدم التأخر .. يف عينه لكنه مل يعارض  
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رش دقائق كنت أقود الس يارة صامتاً و أاكد يف أي حلظة ملدة ع 

 .سام أيضا اكنت صامتة .. انفجر ابلباكء 

 ما بك؟.. حبييب .. جالل  -

 ..ال أختيل بعد اليوم أن ترشق الشمس و لست معي -

لكنك جالل .. مل يتسنَّ لنا الوقت  للالكم يف هذا املوضوع  -

 س تأيت إيل؟ أليس كذكل؟

 سام هل تقدرين أن تعييش يف العراق؟  ..حامت سآيت -

 واألوالد؟ -

.. بعد انهتاء سن احلضانة  س يكونون يف حضانة أبهيم .. اي سام -

 ..فكري بطريقة معلية 

و أان ال أختيل حيايت من ..لكن إن مل أتزوج تبقى يل احلضانة  -

هذه أول مرة            ال أبيك لغيايب عهنم يف مؤمتر .. غريمه 

 .أنت  والسبب

 تلومني نفسك؟ أم تلومينين أنين شغلتك؟-

ال تنَس أنك اآلن .. أنت ومه بأمهية واحدة .. ال تفكر هكذا جالل -

 .رصت زويج أيضا 

 هل أنت سعيدة هبذا؟-

 هل تريدين أن أكون؟-

 .حامت-
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 .ال تطل الغياب ألين أش تاقك منذ اآلن-

ها بني يدي أوقفت الس يارة و أمسكت وهج .. ايخلع قليب من ماكنه 

.. 

 ..سام مل أحب إنساان يف الكون كام أحبك-

فانفجرت ابلباكء يف .. انتهبت إىل أن وهجها قد أغرقته ادلموع 

 .حضهنا 

........ 

عدت إىل الرشكة ألجد أن املدير قد أرسل يف اس تدعايئ مرات 

و علمت أنه يريد أن  يعرف إالَم توصلت يف موضوع الصفقة .. عدة 

.. 

فهددين بشلك ..   قاطع  أن أوقع أاي من األوراق رفضت بشلك 

كنت ال أريد تصعيد األمور إىل هذه ادلرجة لكنه يعترب أن .. مباش 

هذه مملكته و ال يتصور أن يعارضه يف إدارهتا إنسان حىت و إن اكن 

 ..يفوقه يف ادلرجة العلمية 

خرجت من  مكتب املدير  و قد  فقدت أي رغبة ابلعمل هذا 

متددت عىل رسيري ...  عدت إىل البيت مهناك من أمل الفقد ..  اليوم

اكنت هذه عاديت منذ الطفوةل يف بيت .. و أان أحدق يف السقف 

أهيل القدمي عندما أكون يف حاةل نفس ية سيئة أبدأ يف قراءة الشقوق 
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لألسف .. يف دهان السقف      و أخرتع لها حاكايٍت وأشخاصاً 

 .و ال من رطوبة فيه ألس تقرأ مالحمهاهنا السقف بطالء جديد 

أحسست حبركهتا رمغ أين مل أرفع رأيس ... دخلت سهيى إىل الغرفة 

 .. مل تكن مبتسمة كعادهتا .. ألراها 

 ..لكمهتا دون أن أرفع رأيس -

 كيف حاكل؟.. أهال سهيى -

يبدو أن حبيبة القلب سدت عليك مجيع .. من اجليد أنك تذكرتين  -

 د تفكر هبا املنافذ و مل تع

اعتربيين عريسا اي أخيت وعامليين عىل هذا .. ما بك سهيى  -

 أال يدلل العريس عروسه؟.. األساس

ما هذا .. عريس؟ منني اي حرسة ؟ عروسك سافرت و تركتك -

ملاذا حتتاج أن .. الزواج الغريب ؟ جالل أنت جربت حظك مرة 

 تكرر التجربة؟

 .لننت أنك س تكونني سعيدة ألجيل -

ال أحمتل .. كون سعيدة عندما تكون بقريب و ال ترتكين  اثنية سأ-

وها أنت ذا ربطت نفسك بأرض ..          غيابك مرة أخرى 

 .أخرى و إىل األبد

 .ال تقلقي .. اطمئين سأكون بقربك دوما   -
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مل اعتقد .. لننت أنك تريد امرأة .. لننت أهنا عالقة حب عابرة -

 .أن الزواج يف ابكل

و أيضا ما اذلي ينقصين .. تلكمي عن زوجيت هبذه الطريقة ال ت  -

ألتزوج؟ سهيى مل ال تفهمني أنين أريد  طفال و أريده فقط من أنىث 

 هل فهمت ؟.. أعشقها 

و أوالد إخوتك و أوالدي أليسوا أبناءك ؟  أليس هذا أفضل من  -

رعاية أطفال رجل آخر ؟ أليس أفضل من اإلجناب من امرأة ال 

 ا ؟تنمتي لن

سهيى أنت ال تريدين مين أن أتزوج؟ هذا ما أفهمه من الكمك -

 ؟؟

كنت منذ فرتة قد بدأت أحس ... سكتت سهيى و غادرت الغرفة 

ال أرامه إال .. أن إخويت بدأوا يتعاملون معي  من منطلق مادي 

و يف لك مرة ..عند حاجهتم للنقود و فامي عدا هذا  يغيبون هنائيا 

 .معهم أجد نفيس أس تجيب هلم دون مقاومة أحاول أن أكون حازما 

تركتين سهيى وغادرت إىل بيهتا بعد أن مألتين ابخليبة ومل تعد يف 

 ...ذكل اليوم  

لست أدري مك من الوقت منت حقا لكنين استيقظت والبيت غارق 

لننت أن الكهرابء قد انقطعت لكنين حملت ...    يف العمتة ادلامسة 

غرفيت  فأيقنت أنين منت منذ العرص و  ضوءا آتياً من وراء انفذة
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اكنت قلقة ألهنا ..إهنا سام .. أاتين صوت الهاتف.. حىت أىت الليل 

أخربهتا أين كنت انمئا فزاد قلقها .. اتصلت مرات كثرية و مل أرد علهيا 

اكنت تنتقل من موضوع ...ألهنا تعرف أين ال أانم يف هذا الوقت

ثتين عن األوالد وأهنا أخربت حد.. آلخر كعادهتا مثل الفراشات 

 ...و عن تعليقات رئيس الوفد عىل غياهبا .. أخهتا بزواهجا 

 ..تلقائيهتا أخرجتين من حاةل احلزن اليت أعيشها 

من الوضع .. يف الصباح مضيت إىل معيل و أان أشعر بغصة كبرية 

كنت ال أريد أن أقود الس يارة .. من أخيت ..املزري يف  املصفاة 

 :ت السائق فاس تدعي

 اي أس تاذ أال حتس أن السامء كأهنا تعترص نفسها ؟-

 !مك هو رضوري و همم .. هذه تباشري الباكء -

ملع نور أمحر .. مسعت صوات غريبا آتياً من حمرك الس يارة 

 ..بعدها غطى السواد لك يشء..ساطع

 !فتحت عيين مرة أخرى ألجد البياض حييط يب 

 هرعت إيل سهيى و أمحد 

 :يقولون .. يثا يدور بني أشخاص كرث مسعت حد

 .حامك هللا من موت حمقق.. هللا سمل -

 ما اذلي حدث؟-
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وضع يف أسفلها  متفجرات انفجرت .. س يارتك اكنت مس هتدفة -

مل يكن بإماكين يف وضعييت ..  حاملا سارت بضع مئات من األمتار 

كنت     ال أشعر .. تكل أن أتفحص أماكن الرضر اليت حلقت يب 

اكنت .. بيشء من جسمي أبدا و كأمنا كنت خمدرا جبرعة عالية 

تعدل من وضع .. سهيى تتوىل لك قليل ترتيب أطراف الرسير 

 ..األش ياء يف الغرفة والارتباك واحض علهيا 

 ما اذلي حصل يل ؟ ما األجزاء املترضرة مين ؟ -

حصل خري إن شاء هللا كسور يف الساق الميىن و حروق من  -

 ..ألوىل ستشفى إن شاء هللا  ادلرجة ا

قلهتا بصوت واهن . هل هذا فقط ؟ ( ال ختيب يش عين؟ ) جبار -

 إذ مل يعد يب من قوة للحديث 

سائقك ... امحلد هلل عىل السالمة .. ورب الكعبة ماكو يش   -

 ..املسكني تويف إثر احلادث مباشة

أنه مك أحببت هذا الرجل و لك.. عيل مات؟ اكنت صدمة كبرية  -

ال بد أن ماكنه ...اكن ينعي نفسه حني رأى السامء تعترص نفسها 

سيبقى فارغا لألبد فبالرمغ من قةل اس تعانيت به كسائق إال أنه يف لك 

مرة يقابلين هبا اكن يلقي يف قليب مجةل تبذر نفسها يف خابية الروح 

اكن .. املثقةل ابلوجع و هاهو قد رحل ابلطريقة األكرث بشاعة 

مك هو مؤمل أن ..د هبذه اجلرمية أان واآلن هو يفتديين بروحه املقصو 
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تعرف أن اس مترارك يف احلياة اكن مقتطعا من حياة اآلخرين وعىل 

 ..حساهبم  

 .. دخل الطبيب إىل الغرفة 

 كيف حال البطل اليوم ؟ -

 بطل ؟ ماذا تقصد اي دكتور ؟ -

امسح يل اي .. ة عرفنا متاما أنك الهدف الرئييس لهذه اجلرمية البشع-

لطاملا قلت أن العراق يف خطر يصنعه أبناؤه .. جالل أن أحييك 

مادام يف العراق من ينبضون حبا هل ال .. واآلن عرفت أين خمطئ 

كن جشاعا أهيا البطل ومق .. ميكن أن يخاف عليه رمغ لك الظروف 

ابلسالمة من أجلنا ومن أجل العراق و مسعت أيضا أنك تزوجت 

 تس تاهل لك اخلري .. مربوك ..منذ يومني

 .ذهلت من مك املعلومات اليت ألقاها الطبيب بسهوةل وخرج 

 :ابدرين جبار 

 ؟.تزوجت ؟ من.. جالل -

أريد أن .. سهيى ختربك ابلتفاصيل .. نعم عقدت قراين منذ يومني -

 .أانم

كنت يف احلقيقة حمتاجا لرتتيب أفاكري و حماوةل فك الشفرات اليت 

كيف عرف أنين  املس هتدف ابالنفجار ومن مه .. طبيبقدهما يل ال 

ابلضبط ؟ واملقصود ابلبطل وهذه اخلطبة عن العراق؟ من أخربمه 
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أنين تزوجت ؟ الشق األخري وجدت إجابة منطقية هل أما األول 

مفلغز حقا وعقدت العزم أن أسأل الطبيب عن لك التفاصيل حاملا 

 .يعودين اثنية 

 . أريد أن ألكم سام ..أريد الهاتف .. سهيى -

 .. الهاتف ممنوع عنك جالل  -

 . لو مسحت  أحرضي الهاتف ليس يب ما مينع الالكم -

 . ردت سام  بصوت من بىك طويال..أحرضت الهاتف 

ما اذلي حصل ؟ هل ستبقيين حيايت لكها يف قلق .. جالل -

وانشغال دامئني ؟ هل حتاول أن ختترب ماكنك عندي ؟ أم أهنا 

 رويض ملشاعري جتاهك ؟حماوةل ت

 . تعرضت حلادث.. أان يف املشفى .. امسعيين حبيبيت .. سام -

 .قل برسعة .. أي حادث  -

 .انفجار  -

مث انقطع .. مصتت سام هنائياً ومل تعد ترد واخلط مرفوع من هجهتا 

 اخلط بعد مخس دقائق

 ..أىت أيخ جبار خببث و أشار إىل الهاتف بطريقة ساخرة 

 نك؟هل يئست م -

الزم تزتوج عراقية .. اي أيخ اليل ما ايخد من ملته ميوت بعلته -

 .تكون سرت و غطا عليك 
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 .هذا  جبار ينضم ملعسكر سهيى 

مث أمل جترب حظك مرة ؟ ملاذا تكررها ؟ اليل بيجرب اجملرب -

 .بيكون عقهل خمرب

و تعالمت خيبة األمل و الانكسار يف ... ابنت نواايه جتايه 

 .داخيل 

و قد فعلها وغادر ... ت أن يغادر جبار املشفى فوجوده يتعبين متني

 ..واعدا ابلعودة إن قدر يف اليوم التايل

اكنت حتاول أن ال تنظر يف عيين .. أما سهيى فقد اس متر ارتباكها 

أبدا إذا أحست أنين أسلط نظرايت علهيا و يف اللحظة اليت أتظاهر 

يه ..  قلهبا     وعقلها يشء ما اكن يدور يف.. بتجاهلها تنظر إيل 

عش نا معرا سوية و لكن اليوم ..أخيت اليت أعرفها عن لهر قلب 

 .كأننا ال يعرف أحدان اآلخر

" مث  رساةل ... حاولت طيةل املساء الاتصال بسام و لكن ال رد 

أرسلت عرشات الرسائل النصية أس تحهثا " املتصل ال ميكنه أن يرد 

بدأت أخرتع ..ممعنة يف التجاهل عىل الرد و رفع السامعة و يه 

و اس توقفين خاطر يف .. سيناريوهات حممتةل لكيفية العتاب الالزم 

ملَ سأل جبار إن اكنت تركتين  سام  بعد أن علمت ..  تكل اللحظة 

ابالنفجار؟ ما اذلي حصل فعال ؟ تعودت من أيخ جبار منذ 

ن خيفي الطفوةل أن ال أثق كثريا مبصادره اإلخبارية فقد تعود أ
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مث ما رس .. األجزاء اليت يريدها من احلقيقة  يك يصل إىل ما يريد 

هذا احلبور اخلفي املتشلك يف مالحمه و نربة صوته ؟ لكها أس ئةل 

كبرية ال أمكل لها إجاابت و لست أدري إن اكنت س تلقى لها يوما 

يعصف .. ياكد الصداع يألك رأيس ... ما من مراٍس تس تقر هبا 

ليتك فقط تردين اي حبيبيت فليس سواك .. سام صامتة و .. برويح 

 . من يس تطيع  ردم الهوة  الاكمنة بني رويح و األمل 

رسيران  .. بدأت أسيل نفيس بإحصاء موجودات الغرفة البيضاء 

.. أحدهام أرقد أان عليه و اآلخر مرتب بعناية شديدة و نظيف متاما 

وانفذة كبرية ..     غرية مثة كراٍس أربعة يف طرف الغرفة و ثالجة ص

و يف جانيب العمود اخلاص ..لست أدري عالم تطل حىت اآلن 

و ابلقرب .. بكيس املصل املغذي املرتبط مباشة بيدي اليرسى

كريس وضعته سهيى ويبدو أن النوم غلهبا فامي مل تس تطع آاليم أن 

.. توقف احلرية اليت جتول يف قليب و القلق من غياب سام املفاجئ 

... ست هذه عادهتا و أان طفلها اذلي اعتاد مهنا لك اهامتم و رعاية لي 

و بعد أن اكبدت لك     ما ميكن أن يقاس يه طفل فقد وادلته  مل 

و يبدو .. أس تطع كمت الرصخة يف قليب فسالت دموعي عىل وهجيي 

أن قدريت عىل التحمل ابتت يف أدىن مس توايهتا  فمل أس تطع كمت 

 .هيى عىل أثر وقعها يف أذهنا آهة حرى   استيقظت س 
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لن حيبك أحد يف الكون .. أان هنا بقربك .. حبييب  جالل ال حتزن -

 ..كام أختك سهيى

 !!كأنك  تلقني عىل مسامعي إعالان ما -

 .مصتت سهيى و مل حتر جوااب 

ملاذا ال ترد سام عىل الهاتف ؟ أريد اآلن أن اعرف إن اكن هناك -

 جيري؟ سهيى ماذا.. ما دار يف غيايب 

 .أجابين ارتباك سهيى  ووهجها اذلي أشاحت به بعيدا عين

 .. حس نا ال أريدك أن تتلكمي بعد -

بدأت سهيى تبيك  بصمت وانسحبت أان ألتقوقع يف داخيل كام أفعل 

دوما عندما تلوح نذر املصائب يف حيايت، لكن ال هذه املرة ليست 

و لن أكون إال  لن أستسمل للحزن.. هذه املرة معي سام .. كلك مرة 

لو تردين اي سام جللوت عن قليب لك أحزانه .. قواي هبا تكل احلبيبة 

 ..فقط ردي.. و خماوفه 

اكنت سهيى مقابيل تتحاىش النظر إيل كعادهتا منذ أفقت من 

التخدير لكهنا قامت من ماكهنا     و حاولت تعديل األغطية عىل 

اي يل من .. ن الباكء حملهتا عن كثب و عيناها منتفختان م.. الرسير 

اقرتبت لتعدل يل .. كيف أغضب سهيى رفيقة معري .. قاٍس  

 ..وساديت فأمسكت بيدها  و قبلهتا 

 أنت لست غضىب مين أليس كذكل؟.. سهيى -
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.. وهل أس تطيع اي جالل ؟ أنت صديقي اذلي ليس غريه  -

 .س تعرف أنه ليس مثة قلب أحبك مثيل

 ..و سام أيضا  -

 :مصتت و تهندت 

فقط  أرح نفسك فأنت حمتاج للنوم بعد لك التعب .. و سام أيضا -

 .اذلي أمل بك

 .لن أانم حىت أمسع صوت حبيبيت -

مل تتلكم  وجلست عىل الكريس يف مصت  مث رسعان ما أمغضت 

 . عينهيا

كنت أعرف أهنا ليست انمئة لكهنا حتاول أن تشرتي مصيت ابدعاهئا 

هاتف سام مقفل و هاتفها يف  حاولت مرات      ومرات و..النوم 

كيف نسيت أن أحصل عىل رمق هاتف ! مك أان مغفل  .. البيت ال يرد

 .أخهتا ؟ عىل األقل كنت سأتصل هبا  اآلن و أطمنئ علهيا

أصدر رصيرا خافتا مث ..  قبيل الفجر مسعت حركة خفيفة عند الباب

ب اقرت .. كنت مابني النوم و الصحو ...دخل خشص ما إىل الغرفة 

دون أن .. راحئهتا ..  أعرفها تكل الراحئة .. قبلين عىل جبيين .. مين 

كيف تأخرت عين هبذا .. اش تقتك : أيضء النور مهست يف أذهنا 

 القدر ؟ أال تعرفني أنين أحتاجك ؟
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أحسست بدفء  ..  وضعت  إصبعها عىل مفي  واحتضنتين بقوة

أيت ادلموع ر .. يغمرين  و ينساب عىل كتفي  نظرت يف عينهيا  

 تغمر وجنتهيا 

.. مل أجد طائرة متجهة إىل بغداد ..  لننت أنين لن أراك اثنية -

أتيت عن طريق الرب بعد أن  اس تخدمت لك وساطايت و معاريف 

مل ..   مرت ساعات كأهنا تسعة قرون .. ليسمحوا يل ابلقدوم 

و عندما وصلت إىل هنا  .. أسافر أطول من هذا الطريق يف معري 

ربوين أنك جتاوزت اخلطر  خارت قواي ومل أمتاكل نفيس إىل أن أخ

وقعت و نقلوين إىل غرفة جماورة كل منذ ساعتني  و اآلن فقط  

أتيت بلك ما أقدر عليه من .. اس تطعت أن أميش عىل قديم 

 ..شوق

 ..و جل أحبج  اي مقر -

 ..أشقت من بني دموعها ابتسامة طاملا عشقهتا 

 :فتحت عينهيا ابندهاش .. اكنت يف الغرفة  نسينا متاما أن سهيى

 مىت أتيت؟... سام أنت هنا؟ محدا هلل عىل سالمتك -

.. انتهبت سام لوجود أخيت يف الغرفة و كأمنا مل تدرك هذا من قبل 

امحرت وجنتاها وبقدر     ما فاجأين هذا بقدر ما وددت لو مضمهتا  

 ..إىل صدري و يه يف هذه احلال  من العفوية 
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و اس تغربت للتغيري .. درت سام إىل  أخيت فقبلهتا و عانقهتا  اب

هذه املرة قابلهتا .. الكبري يف اس تقبال أخيت لسام عن املرة األوىل 

هل حقا اي سهيى أحببت حبيبيت أم أنك تتقنني فن .. بود و حمبة 

 ارتداء األقنعة ؟ من أين تعلمت لك هذا اخلبث اي سهيى؟

سأغادر  إىل البيت و أعود يف .. ينة جالل أنت اآلن يف يد أم -

 ..و هايه سام أوىل مين ابلبقاء إىل جانبك.. الصباح 

 .  ابتسمت سام بود شاكر لسهيى هذه اللفتة الرائعة

لو كنت أعمل أن حادثة  كهذه  جتعكل تأتني  إيل عىل جناح الرسعة -

 ..دلبرهتا  لنفيس لك يوم 

صل عىل موافقة  السفر إال بعد مل أح.. لكفين كثريا القدوم إىل  هنا -

 . أن أبرزت عقد الزواج للسلطات الرمسية 

 يعين؟-

و لن أس تغرب إن قاضاين زويج السابق ..زواجنا صار علنيا  -

 ..للحصول عىل األطفال

 أين مه اآلن ؟ -

أمتىن أن .. قلت هلم سآيت لمك هبدية كبرية عند عوديت ..عند أخيت -

 ..يكونوا معي لينعموا هبدييت 

 و الهدية ؟-
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.. دعك من هذا اآلن عليك أن تسرتحي .. أغىل ما يف العراق  -

أخربين الطبيب أنك س تخرج من املشفى غدا صباحا  طاملا أن 

 ..الرعاية الطبية موجودة يف البيت 

 ..لن أطلب الشفاء أبدا .. أان أسعد مريض يف العامل  -

 .و الصباح رابح .. من أهيا الطفل املشاغب  -

لست عىل طرف الرسير و أمسكت بيدي  و رسعان ما غفوت  ج 

 .. رمبا هذا ما يسمونه الوطن ..  و أان أستشعر دفهئا 

رامقهتا  بلك .. فتحت الس تائر  فتسلل نور الشمس إىل الغرفة 

حمبة و يه توضب أش يايئ يف احلقيبة  و تنتقل يف الغرفة كفراشة  

تدل يف جلس يت لكنين حاولت أن أع .. أحرضت الربيع إىل عاملي 

شعرت بدوار  منعين  من احلركة فبقيت يف ماكين مس متتعا مبراقبهتا 

 .. و يه ال تدري

.. مل يكن قد مىض وقت طويل حني انتهبت إىل أنين أراقهبا 

 ..ابتسمت عيناها يف حمبة غامرة 

سأساعدك يف ارتداء مالبسك فالس يارة تنتظران حتت لتقلنا إىل -

 .بيتنا 

منذ الطفوةل مل أشعر بوقع هذه اللكمة السحرية يف  !!  "بيتنا "

لك زاوية .. أحسست أن لك ما يف البيت ابت ينتظرين .. أعاميق 

سأدعها .. فيه صارت أثرية إىل نفيس و سأحهبا يف لك ماكن منه 
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تلمس لك األش ياء فيه لعيل إن وضعت يدي يف ماكن  المس ماكان 

 ..المس ته يه من قبل 

عىل كتفها و يه تساعدين يف صعود ادلرجات القليةل اكن اتاكيئ 

! مك انتظرت هذه اللحظة .. أمام الباب كفيال  مبليئ بسعادة غامرة 

 هل ابتدأت حيايت اآلن ؟ 

 ..عليك أن تراتح فامي أقوم برتتيب بعض األش ياء-

.. ال حيتاج أي يشء إىل ترتيب سوى أان .. ال ترتكيين لوحدي -

 بة رتبيين أيهتا احلبي 

قبلتين يف جبيين و جلست جبانيب  و أخذت أصابعها متسد يل 

اكنت أيم تأيت بنفس احلركة عندما أكون مريضا  مما  يزيد .. شعري 

من معق حاجيت لها و ها هو قلب سام  يعبد لها طريق قليب 

أحسست بدفهئا و حناهنا  و منت و يه جتلس جبانيب .. بعفويهتا 

 .كطفل وجد أمه

اكنت .. ت جلبة و أصوات خمتلطة ألانس كثريين حصوت عىل صو 

الغرفة مظلمة إال من نور شاحب يصدر من أابجورة موضوعة 

 .. بقرب الرسير 

اقرتبت من .. بعد قليل  فتح ابب الغرف هبدوء و انسلت منه سام 

 .. الرسير 

 جالل أنت صايح؟-
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 مك الساعة سام ؟ -

 يريدون رؤيتك دليك زوار كرث  و مه ... السابعة و النصف -

 من؟-

 هل أدعومه؟... إخوتك و أقاربك -

 تعرفت هبم ؟  هل لك يشء عىل ما يرام؟ -

 .اطمنئ  لك يشء متام -

دخلوا مجيعا  إخويت و ..أضاءت  الغرفة و فتحت هلم الباب 

زوجاهتم و أوالدمه و حتلقوا حول الرسير  اكن جبار ينظر بطريقة 

 ..م فمل أجدها حبثت عن سهيى بيهن.. خبيثة  كعادته 

 أين سهيى ؟-

 .قال أمحد .. تعتين ابلصغريتني  .. س تأيت بعد قليل -

اكنت سام قد أخذت موقعها كس يدة املزنل بلك انس يابية و ثقة 

اكنت زوجتا أخويَّ .. ابلنفس و كأهنا تسكنه منذ زمن طويل 

تراقباهنا بإجعاب ممزوج ابلغرية  وأحياان ابالس تغراب من هذه املرأة 

و أان موقن أهنا الحظت .. يت احتلت البيت دون سابق إنذار ال

هذا لكهنا رابطة اجلأش و قررت يف نفيس أن نناقش هذا األمر 

 .حني يخلو ألنفس نا 

بدأ أيخ جبار يتحدث عن احلادثة و الانفجار و جمرايت التحقيق 

 .. 
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 أان أعرف أهنا مدبرة و ال بد.. جيري التحقيق  يف احلادثة اي جالل -

هل فكرت ..أن كل أعداء يف معكل  أو حىت من خارج العمل 

 بيشء ما ؟

تبادر إىل ذهين  هتديد املدير يف موضوع الصفقة اليت مل أوافق عىل 

لكنين  مل أس تطع أن أجزي فكرة أن يقتل إنسان أخاه يف .. متريرها 

مل أستسغ أن يوجد عىل أرض الوطن من يس تطيع هذا .. الوطن 

كنت يف غربيت أراقب الوطن و جراحاته و ..  همام اكن المثن

أحسست أن ماكين هنا يف إعامره و بنائه من جديد و ما شككت 

. حلظة بأن من يعيشون يف حضنه ال يشاركونين ذات اهلم 

استبعدت متاما هذا الهاجس  مع أنين أحس بغصة كبرية  ملوت عيل 

عليه ، نعى  ذكل اإلنسان الويف اذلي رأى السامء تعترص نفسها باكء

إن تساحمت فامي خيصين كيف أتسامح فامي ..نفسه قبل أن ميوت 

 خيصه هو ؟ هل ضاع دمه هدرا ؟ 

مل أنتبه إىل خروج سام من الغرفة  لربهة من الوقت لكهنا بعد قليل  

 ..اكنت حتيطها بكتفهيا كرفيقتني قدميتني .. عادت و معها سهيى 

 .و ابتسمت ..  ها قد أتت حبيبة القلب -

 .حملت يف عينهيا دموعا ... مددت لها يدي  يك جتلس جبانيب 

 :مهست بأذهنا 

 ملاذا تأخرِت عيل ؟-
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 .. لننت أنه مل يعد يل من ماكن -

 و اآلن ؟-

 .كسبت  ما ميكن أن تكون صديقة -

اكنت األايم اليت أمضيهتا يف رعاية سام و حهبا من أمجل األايم يف 

غري  أن ..  ختتلف كثريا عن هذا و خيل إيل أن اجلنة ال.. معري 

اكنت تتذرع بعنايهتا ابلبيت و .. سهيى بدأت تقلل من زايراهتا 

يف البداية كنت حمتاجا .. الطفلتني لكن يف احلقيقة  اكنت تبتعد 

لوقت أمضيه مع سام لوحدي  خصوصا أن زواجنا و لروف لقائنا 

من مل تكن طبيعية  لكنين أفتقد سهيى كذكل فهيي ركن أسايس 

 ..حيايت 

رصت قادرا عىل احلركة  مبفردي  لكنين كطفل ..عرشة أايم مرت 

أوقن .. صغري حيب الغنج تظاهرت بأنين مازلت حمتاجا مساعدهتا 

أهنا جيب أن  ترتب أمورها يك تطمنئ عىل ودلهيا و ال بد أهنا 

تغيبت عن العمل طويال  ولكن جمرد التفكري يف سفرها اكن  يعرص 

 .قليب 

مل أس تطع طوال فرتة  الزايرة أن .. ملساء أىت مديري لزايريت هذا ا

فقد هددين بشلك واحض و رصحي و مل ..أختلص من شكويك جتاهه  

 ..يعد  للتخمينات من ماكن 

 مىت سيسمح كل ابلعودة للعمل؟-
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 .رمبا بعد يومني -

حس نا  مت نقكل من معكل امليداين يف اإلشاف إىل معل إداري -

 ..لصحينظرا لوضعك ا

يريد أن يقصيين حىت .. وصل إىل ما اكن يبتغيه  ! اي هل من لعني

أحسست  يف تكل اللحظة أن .. يتس ىن هل مترير صفقاته املش بوهة 

دماء  عيل  راحت هدرا و أن دماء الشهداء العراقيني  جفت و 

 .. و أن العراق  مل يعد يف أوردته دماء .. بردت نرياهنا 

لست أدري مل سكتت و ملاذا .. سكتت  ابتلعت غيظي و غصيت و

أان هكذا دوما يف موقف املراقب و املالحظ و كأنين مؤرخ يراقب 

غري أنين هذه املرة يف خضم .. سري األحداث و ال يقرتب مهنا

املوضوع و مع هذا مل أس تطيع أن أبدي ردة فعل واحدة كأنين مل أعد 

 .أس تطيع اخلروج من القالب اذلي أعيش فيه 

اقرتبت مين حبنان ابلغ  و مسحت .. سام إىل غرفة الضيوف دخلت 

 ..ادلموع اليت انسابت عىل وجنيت بأصابعها الرقيقة 

 ما بك جالل ؟ ما اخلرب احملزن اذلي أخربك به هذا الرجل؟-

.. يبدو أن الوطن قد قتل حقا و أننا سنتقبل فيه العزاء منذ اآلن -

هل .. ليس مثة معزون  و ال عزاء ألحد  ألنه.. دم عيل  راح  

 أخطأت اي سام بعوديت إىل هنا ؟
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يوجد الكثري من السامرسة اذلي ميكهنم .. ال اي جالل ال تقل هذا -

مه .. بيع الوطن عىل قارعة الطريق دون أن هتزت قطرة دم يف أوردهتم

لكن احلل ليس بأن جنتث .. متفشون يف جسد الوطن  كرسطان 

احلل أن جنتث .. خلالاي السلمية أنفس نا من جسد الوطن  فنحن ا

و إن مل نس تطع  فعلينا أن حنارصه يف اكنتون  و ..الورم اخلبيث 

هنا يقبع اخلائنون و البائعون و الطفيليون عىل جسد : نكتب عليه

 .. الوطن 

 :مضتين إىل صدرها و قالت 

 و لوال هذا كيف كنا س نلتقي؟.. مل ختطئ يف العودة  إىل العراق -

 .عزيين حقا هذا ما ي-

 .جالل أريدك أن تكون قواي حىت ال ينشغل ابيل عليك يف غيايب -

 ستسافرين ؟... ايااه اي سام -

مضطرة لهذا أريد أن أطمنئ عىل األوالد و معيل اذلي تغيبت عنه -

 طويال 

 أنت ال تريدين مغادرة بدلك أبدا ؟.. سام -

لكنين .. ابت أريد فعال أن أبقى حيث أنت حىت لو يف جماهل الغا -

كام .. ال  أس تطيع أن أفارق أوالدي و أنت تعرف  احتياهجم يل 

 ...أنين يف ذات الوقت  ال أمكل ترصحيا بإخراهجم  معي يف سفري 
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تعرفني أنين أحهبم أيضا و أنين أمتىن أن يكونوا معنا يف لك وقت  -

 هل نس تطيع  أن نفعل شيئا هبذا املوضوع ؟..

و .. إذا أرص وادلمه عىل انزتاع حضانهتم  ال بد أنه شائك خصوصا-

رمبا أجده قد أقام عيل هذه ادلعوى عند عوديت فأان مل أس تطع 

ابت .. احلضور إىل هنا قبل أن أرصح ابلسبب  لرئييس يف العمل 

 ..اللك يعمل أنين تزوجت العرايق اذلي زارين يف الفندق يف بغداد 

 هل أنت اندمة ؟-

 ..إذا ندمت أنت -

 .تعايل ننىس اآلن لك يشء  و س نفكر  يف هذا غدا . .سام -

اكنت سام  قادرة فعال أن تنسيين  لك ما حييط يب يف حلظات بدفهئا 

 ..معها أنىس  لك الكون و أتوحد هبا .. و حناهنا و أنوثهتا الغامرة 

أحس أن النوم .. ال أحب اي سام أن يدامهين النوم و أنت بقريب -

 ..يغيبين عنك 

 .حببك..ال تغيب .. أمغضت عيين اي جالل أراك أمايم  و إذا -

 هل حكيت كل عن معدان ؟-

 ارتكزت مبرفقهيا عىل خفذي واضعة وهجها بني كفهيا و قالت 

 .احِك يل-

 .هؤالء قوم إذا عشقوا جنوا أو ماتوا  حبا -

 ..برقت ادلمعة يف عينهيا 
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 ..إين عشقتك و انمتيت هلم..و أان مهنم -

 ث ؟هل مهنم إان-

 .مل يك من قبل -

 !إذا س يكون -

حبثت بيدي عن سام .. استيقظت يف الصباح عىل حركة يف الصاةل 

مقت من الرسير  هبدوء  و عىل رؤوس .. يف موضع نوهما فمل أجدها 

تسللت راحئة القهوة إىل حوايس لكها .. أصابعي ألجدها ترتب املائدة 

 .فأنعش هتا 

 ..اضعة يدها عىل مفي أتيت من خلفها أعابهثا فالتفتت و 

 دعوت سهيى لإلفطار .. لس نا وحدان -

و يبدو أهنا تؤثر البقاء بعيدة يف هذه األايم .. سهيى منذ أايم مل أرها 

.. 

 . اكنت قرب الثالجة يف املطبخ تساعد يف حتضري طبق ما

 .وقفت عند الباب 

 .اش تقتك.. سهيى -

 .ركضت حنوي و عانقتين و دموعنا تغمر وجنتينا

صباحا يش به احلمل  ذكل اذلي أمضيته بني سهيى و سام  اكن 

.. األقرب إىل قليب لكن مثة  خاطرة سوداء تلح كثريا عىل خاطري 

عندما غادرت  ..قد أزمعت حتضريي لغياهبا جمددا هل تكون سام  
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أخيت قبل الظهر بقليل ابدرت سام ابلسؤال إن اكنت تريد أن 

.. ون أن تنظر يف عيين تسافر قريبا فأومأت برأسها املنكس د

موعدي مع احلياة ال ختلفه أبدا متنحين نتفة ـأدركت هذا منذ الصباح ف

 ... اراً من أمل ــعادة و قنطــمن س

سام حاولت أن ختفف عين وقع الغياب و ذكرتين بلك التفاصيل اليت 

مرت بنا منذ حلظة اللقاء يف مركز الايدز وحىت اللحظة  اآلنية و 

قدمت يل قهوهتا اليت أعشقها و .. بذراعهيا البضتني يه حتيط عنقي 

أمضت الليل تشاركين سامع املوس يقى اليت هنواها سواي و طلبت 

مين مشاهدة أرش يف الصور دلي  و سألتين عن لك تفصيل همام 

صغر يف تكل الصور و كأمنا اكنت تريد أن  ختبئين بلك تفاصييل يف 

 ...تالفيف  ذاكرهتا 

د كبري يف إخرايج من حاةل التفكري املأساوية  و قد جنحت إىل ح

و يف الصباح  بدأت تلممل أغراضها عطرها و ..بغياهبا املفروض 

هاتفها  و آةل التصوير    و دفرتها ..حقيبة مكياهجا و مالبسها  

شعت جتمعها يف احلقيبة لكنين كنت لكام .. الوردي األثري دلهيا 

هبدوء مهنا و أخفيه حتت وضعت شيئا يف جوف احلقيبة  أس تهل 

 .. مالءة الرسير  أو أدسه حتت  مقييص 

 .سام اتريك أش ياءك هنا-
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إذا فتحت اخلزانة سرتى أنين مل أضع يف احلقيبة سوى األش ياء -

 .الرضورية 

فتحت ابب دواليب .. أحقا ؟ أحقا تقرؤين سام لهذه ادلرجة 

 .. دمعت عيناي ..فوجدت لك مالبسها  مرتبة عىل الرف  

تكل اليت س تحتوي مهنا أكرث األش ياء التصاقا هبا، أكرثها قراب إلهيا، 

تكل اليت .و س متيض برفقهتا من غري أن يكون يل معهام ذات الرحةل

ترتهبا  أمايم  و ال تعبأ بنظرايت املتساقطة عىل األش ياء ،عىل 

املالبس، و يف طيات القمصان ، مبلةل نس يجها بنحييب الصامت  

شامتة كأهنا انزوت لك تكل األايم و أخفت لك ما ترمقين بعني 

تقدر عىل اكتنازه  من إيالم لتقذفه يف وهجيي مرة واحدة مليئا 

 ابحلقد و الشامتة و التشفي

أعرف أن بضعة أايم أو أسابيع  من الغياب اذلي ال منكل هل إيقافا 

س يجمدين  يف هذا  املاكن، أحبث يف أراكنه املظلمة و الباردة رمغ 

الصيف عن صدى صوهتا، رنة الضحك، آاثر الباكء، عن ما حر 

 ..جيمع بيننا 

 

تكل اليت اكنت قابعة يف طرف الغرفة انتقلت إىل الكريس فاحتة 

شدقهيا و أراها تسخر مين لتبتلع لك ما هو مهنا قريب، سأغلقها  
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بيدي مث أقبض عىل يدها و أودعها  لهفيت  طائرة معها إىل دمشق 

.. 

 ..أتعب قط يف توضيب حقيبة سفر سوى هذهأتعرف ؟ مل 

 ..أغار مهنا سام 

 ..سأملس نظراتك احلانية عىل لك أش يايئ 

أمتىن أن تكون صوريت قد حفظت يف جيب قلبِك ادلاخيل فأان 

 أكره أن تالمس صفحة وهجيي أمقش هتا املبلةل بدموعي

سآتيك حىت لو عربت حنو الضفة .. عدين أن تصرب ريامث آتيك 

 ملقابةل للحياة ثق هبذا األخرى ا

 ..أنت توجعيين هبذا الالكم 

: تذكرت يف تكل اللحظة توبة و ليىل عندما أقبلت عىل قربه  تقول 

السالم عليك اي توبة ما عرفت كل كذبة قط فأين  وعدك إذ قلت 

 ولو أن ليىل األخيلية سلمت  عيل و دوين تربة و صفاحئ : 

ا صدى من جانب القرب لسلمت تسلمي البشاشة أو زقا    إلهي

 صاحئ؟ 

فإذا بغراب  يتحرك ابلقرب من القرب لتسقط ليىل ميتة يف ماكهنا 

 . فدفنوها معه يف ذات القرب
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صعب أن تلكمين سام عن املوت و يه يف ريعان صباها  ويف حلظة 

اكن الوضع قاس يا .. تودعين هبا إىل سفر     ال أعمل مدته و لروفه 

 ..علينا لكينا 

لها ما تلبس وأقراطها وألبس هتا حذاهئا بيدي رمغ رفضها اخرتت 

وغادران البيت  .. وإرصارها وحضكهتا اليت تكركرها كام الشهد املصفى 

اكن أمحد وسهيى يف املقعد األمايم بيامن جلست مع ... حنو املطار 

سام يف املقعد اخللفي ومل تفارق عيين عينهيا طوال الطريق بيامن انمت 

ودعهتا بقلب ينفطر أملا و .. لنامعة يف حضن كفي أصابع يدها ا

عدت إىل البيت بوضع .. بقيت معها  حىت وضعت قدهما يف الطائرة 

 ابئس 

هذه اللحظة من اكامتل األش ياء، من إلغاء تذاكر الانتظار احملجوزة 

عىل شفات الشوق علقت صالحيهتا إىل أمد حمدود أو غري حمدود 

 ماذا بعد؟: يابهو السؤال املرعب كرش عن أن 

 

شعوري اكن اكألم اليت فقدت طفلها جفأة و ال جتد ما متأل به وقهتا  

 و كأين يب  كأم موىس 

 !! و أان أيضا " أحضى فؤاد أم موىس فارغا" و

 !!و أان أيضا "و إن اكدت لتبدي به "



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

146 

 

؟؟ ومن يربط عىل قليب ؟ من يربط عىل قليب "و ربطنا عىل قلهبا"

  سوى إمياين بك اي هللا؟ ؟ من يربط عىل قليب

وقفت مقابل املرآة  و عزمت عىل .. اختذت طريقي إىل املغسةل 

توضأت و اجتهت إىل الصاةل ووقفت ألصيل وسط ذهول .. الصالة

 أخيت  مث ابتسامهتا اليت اتسعت حىت أقصاها  

غبت يف ذكل العامل الروحاين واراتحت نفيس كثريا  بعد هذه الصةل 

 ربط عىل قليب  يف اللحظة اليت اجتهت هبا إليه .. شة الرابنية املبا

أتعرف أن هذه املرة األوىل اليت أراك هبا تصيل منذ عدت إىل  

 العراق؟

 أتعرفني أنين أحسست كأنين أصيل للمرة األوىل  يف معري؟ 

 -!!هللا اي سام مك سأحبك اي أخيت 

ا أثلج  صدري و قالهتا بنربة تويح فعال بأهنا انبعة من مصمي القلب مم

بل أهنا .. مع أهنا اراتحت كثريا لهذا إال أهنا مل تغادرين تكل الليةل 

اختذت مقعدها يف الصاةل ماكن نوم لها بيامن كنت ال أغادر الكنبة 

 .. اليت اعتادت سام أن جتلس علهيا 

لكمتين سام عـدة مرات لتطمنئ عيل و أخربتين أن لك يشء عىل ما 

 ..يد أن تبقى  عىل تواصل معي يك ال ينشغل ابلهايرام  لكهنا فقط تر 

 ..  يف الصباح رن هاتفي 

 .صباح اخلري معو أان كتري حببك-
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و لكأنه مسح أوجاع  ..نزل هذا الصوت عىل قليب بردا و سالما 

و كأنه نبتة خرافية  مسقت و أزهرت يف ..      س نوات طويةل 

ويح    و تعرف كيف مك هذه احلبيبة متكل مفاتيح ر .. حلظة واحدة 

تبقيين معلقا  كنجمة ساهرة ترامقها من األعايل تلكؤها بعني الرعاية 

كفيل صوت هذه الطفةل بأن يزرع يل حدائق ورد  .. و الانتظار 

... هيطل مكطر   يروي يباس  قليب .. يف تربة رويح  املتشققة  

 .. مألين ابألمل و احلبور .. ميهد يل  طريقا مس تقبليا 

ا أقفلت الهاتف  كنت أشعر ابجلوع و بشهية كبرية أفرحت عندم

يف قرارة نفسها .. أخيت  و جعلهتا جتري حنو املطبخ لتعد يل الفطور 

 ..ال بد أهنا تقول أنين جتاوزت أزمة غياب سام 

غادرتين  أخيت إىل بيهتا لتمت بعض األمور و بقيت  وحدي يف املزنل 

كنت أتأمل لك ماكن وضعت ..  مل أعد أشعر بوحدة  بني جدرانه.. 

تكل .. سام يدها عليه أو تنفست من هواءه و أحس أنه مملوء هبا 

احلاةل راودتين منذ أمد بعيد  يف أورواب عندما اكنت نينت تساكنين 

سام سكنت قليب أوال مث .. لكن  طيف سام خمتلف ..ذات البيت 

 ..سكنت بييت  و لو إىل حني 

و سألين  إن كنت أس تطيع مباشة اتصل يب مديري يف الرشكة 

لست أدري كيف جتاوزت لك شكويك جتاهه و اخلطوة .. العمل 

اللعينة بإقصايئ عن معيل األسايس و قبلت أن أس تأنف العمل يف 
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لعيل مل أعد أمكل الكثري من العمر ألضيعه يف .. اليوم التايل 

ا إنين و عندما اتصلت يب سام لهرا  أخربهت... املشاحنات و الزناع 

اكنت ختىش عيل من التعب و أان يف .. سأذهب للعمل غدا صباحا 

طور النقاهة لكنين  شحت لها أنين ال أدري ماذا أفعل بفائض 

 ..وافقت عىل مضض .. وقيت يف غياهبا  

و أمضيت طول الهنار رفقة العود األثري و اذلي منذ زمن طويل مل 

 .. أملس خش به البين الالمع 

الهنار أن سام اآلن يف معلها و برفقة صديقاهتا و  كنت أفكر طول

لكام .. و أهنم  يتبادلون احلديث و رمبا الناكت ..أصدقاهئا يف العمل 

لست أدري كيف .. طرا هذا عىل فكري الهتبت جواحني غرية

أستيقظ هذا الرشيق يف قليب و بدأ  يلكزين بدبوسه يف العمق 

أطيق أن أراها تتحدث مع أوليست سام امرأة يغار علهيا ؟ ال ..

كنت أمتىن لو .. غريي حىت و عن اكن احلديث يف صلب العمل 

ألبس طاقية اإلخفاء  و أجول هناك يف بيهتا يف معلها أللمك جبسد 

 .غري مريئ لك إنسان  يشم عطرها أو يصاحف مسعه صوهتا الرخمي 

 أهنا عندما لكمتين يف املساء اكن احلديث اعتياداي مما جيري بيننا غري

 : ابغتتين بسؤال

ملاذا أمش راحئة  الكم مل تقهل مس تلق بني لك لكمتني و فاصةل من -

 الكمك؟
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 أحقا ؟-

 ما اذلي يدور يف ابكل ؟.. هيا ال تراوغين -

 هل هذا غلط؟.. سام أان أشعر ابلغرية -

 . ليس هناك ماكن ذلرة هواء.. ألنين مملوءة بك  .. نعم غلط -

و مع هذا مل أس تطع طرد لك حجافل ..  أحسست ابلغرور لربهة

 . إحساس الغرية  املؤمل

 .ابملقابل سأقول أنك غدا س تقابل زميالتك و زمالئك فال تنساين -

تريم الكرة يف ملعيب  بلك حرفية و "  سام " مك يه ماكرة تكل ال 

 !تنام مطمئنة يف قليب

 دخلت  صباحا إىل الرشكة و اس تقبلين امجليع برتحاب  و حمبة

كبريين  و جتمع الكثري مهنم يف مكتيب اجلديد  و أرصوا عىل تناول 

طعام اإلفطار هنا احتفاال بعوديت و زوايج  اذلي مل يتسنَّ هلم أن 

حيتفلوا به كام جيب و إزاء هذه املشاعر الطيبة كنت جخال جدا ، و 

ال أعرف كيف أرد هلم هذا امجليل  و هذه السعادة اليت قدموها يل 

 . اإلفطار وشاي احملبةمع خزب 

مل يطل اجامتعهم دلي إذ انرصفوا بعد نصف ساعة إىل مكتهبم واكنت 

لكأهنا .. اكنت تقدم رجال و تؤخر أخرى .. آخرمه " وجدان " 

 .. تريد أن استبقهيا  

 وجدان  ما بك؟-
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 . أريدك أن تفهم هذا  .. أحبك   -

خرجت  قذفت جبملهتا هكذا و كأهنا حترضت لقولها دهورا مث

 . مرسعة و ادلموع تنفرط من عينهيا

وجدان  فتاة لطيفة و هادئة  تاكد تكون العنرص الصامت دوما يف  

.. لك الاجامتعات  اليت يعقدها الزمالء من أجل العمل أو غريه 

تكتفي اببتسامة هادئة وادعة  و عطر ممزي ترتكه  إذا غادرت املاكن 

ذا الهدوء رمبا يفجر براكني كنت أتوقع أن ما ختفيه  حتت ه.. خلفه

من الرغبات و الثورات  و لكن ما خطر أبدا يف ابيل أن أكون 

شعرت ابحلزن العميق فأان أعرف مقدار  األمل اذلي يسببه ..حمورها

و أعرف أيضا أنين حيال هذا . حب صامت من طرف واحد 

يف هذه اللحظة  أحل عىل .. املوضوع سأبقى عاجزا طاملا سام تسكنين

يب سؤال غريب  يمتحور حول  هل تتعرض سام يف معلها لهذا قل

النوع من اإلغراءات و يه األنىث الناجضة و اجلذابة و الرائعة 

احلضور؟ و للغرابة أيضا أنه بقي مس يطرا عىل تفكريي بقية الهنار و 

قسطا من الليل  دلرجة أن سام انتهبت إىل أنين لست عىل طبيعيت 

 ..عام يشغلين مرات عدة  املعتادة و كررت سؤالها

 . سام أان قلق عليك: يف آخر احلديث قلت لها 

اكنت أجوبهتا دوما ذكية و ..و اكن ردها ال تقلق ما دمت متلؤين 

اكفية و معيقة  إىل ادلرجة اليت جتعلين أعيش معها سائر الهنار 



.......................وطن في حقيبة القلب ......................   

151 

 

أفككها و أحللها و أرتب شفراهتا ألكون مهنا  نس يجا يتناسب مع  .

لكن الغرية . نباههتا  و يتناسب أيضا مع مقدار حيب لها فطنهتا و

تبدأ بعد قليل  ابلنفخ  يف امجلر الاكمن يف قليب  لتشب انره من 

 . جديد

متيض األايم بطيئة متثاقةل و أان أنتظر لقايئ اآليت بسام و اذلي ال 

و يف الساعات اليت .. أعرف مىت س يكون و يف أية لروف

جة كبرية أفكر برتك بدلي و الهجرة حنو يس تعمرين شويق لها بدر 

 . تكل الشام ألكون يف وطين احلقيقي  قلب سام

حىت أخيت بدأت تبتعد عين شيئا فشيئا، صارت تنشغل ببيهتا و 

أوالدها كثريا و كنت أبرر هذا لنفيس عندما  تعرتضها غصة خيبة 

األمل بـأن هذه يه طبيعة احلياة و ليس مثة ثبات يف مواقف 

ص و عواطفهم و اهامتهمم ، و يف حلظات احلزن الشديد األشخا

أتساءل إن اكنت سام س تبتعد عين يوما ما تبعا ملد العواطف و 

 .جزرها

ابملقابل اكن معيل يف الرشكة و اذلي اختذ طابعا إداراي حبتا  آخذا 

يف الازدهار و بدأت تتواىل عيل  ادلعوات حلضور املؤمترات و 

أرفض معظمها  ألهنا تبعدين عن أقرب بقعة ادلورات التدريبية كنت 

رمبا أكون مبنهتيى البالهة و السذاجة ..جغرافية قريبة من سام 

لتفكريي هبذه الطريقة و لكنين طفل سام و ال أريد أن ابتعد عهنا 
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أخربهتا هبذا مرات عدة      و يف لك مرة اكنت .. قدر اإلماكن 

عندما تكون انحجا يف . ةال  أريدك أن تفكر هبذه الطريق: تقول يل 

أعرف أنك ابملقابل تفكر  .. معكل س يكون حامت جناحا يل أيضا 

 . بذات الطريقة، أال تمتىن يل النجاح ؟ هكذا أفهم العالقة احلبية

: و مرة أفلتت مين مجةل أعرف يقينا أهنا اكنت تس تقر يف الوعيي  

 مصتت قليال مث اس تأذنت. سام أمتىن لو أنك ترتكني العمل

كنت أعرف أنين  قلت ما مل يرق لها و أهنا مل . الضطرارها لذلهاب

تكن تتوقعه مين ، أان أيضا اس تغربت أن أخربها هبذا خصوصا أنين 

مل أقدم لها أي يشء بعد و يف لك مرة اكنت يه اليت تبادر و تقدم 

بقيت الفكرة بأنين جرحت .  يل من قلهبا وروهحا و تفهمها املس متر

دمهتا  تؤرقين و تتعبين و تتجول أمام ابب فكري     مشاعرها أو ص

و تطرق عليه بشدة يف لك حلظة أحاول أن أتناساها هبا، كنت 

جباان و مل أعاود الاتصال هبا  مرة أخرى ذكل اليوم و كأن يف 

داخيل ذكل اذلي يريد أن يفرض ذكوريته  علهيا و عىل فكري أيضا 

بقيت عدة أايم ..طويل كرهته جدا و بقي مس يطرا عيل لوقت .. 

دون أن ألكمها  كتائٍه يف حصراء  بإرادته و يريد أن خيترب مدى 

قدرته  عىل مقاومة اجلوع و العطش  و بطيِّ صفحة يوم و البدء 

قد يكون حصيحا أننا يف اللحظة ..ابليوم اآليت تس هتويين الفكرة أكرث 

هذا  اليت نصل هبا إىل التوحد ابآلخر نفعل ما بوسعنا لتدمري
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يف بعض األحيان كنت أنىس أنين من أغضهبا و أبدأ يف . التوحد

كأهنا هذه طبيعة ذكورية حبتة . إلقاء اللوم علهيا لعدم اتصالها يب

 .يتقامسها رجال املرشق 

استيقظت صباحا عىل رنني الهاتف، قفزت من رسيري و تناولت 

كأن لك التدريب اذلي مارس ته عىل رويح لتتحرر من ..الهاتف

 ..أرس حسرها و الغرية علهيا تالىش يف رنة الهاتف

  

كيف ال أحهبا هذه اجلنية امجليةل؟ خرجت يل ! مك يه تلقائيهتا رائعة

من مققم احلياة  يف أهبيى زينهتا و أان بلك غباء أحاول أن أعيدها 

 للقمقم

 .زةل لسان اي حبيبيت.. سام أان آسف، اكنت هفوة  -

 كل عندي، ملَ مل تتصل يب ؟ تعرف أن هذه اللكمة ستشفع -

 ملَ  مل تتصيل أنِت؟-

طيب اي حبييب كنت مريضة ! هللا  رمتين بداهئا و انسلت .. هللا -

 .جدا 

 مريضة ؟ قويل برسعة ما بك؟ -

 .لن أخربك حىت تصاحلين-

 .أحبك اي جنية ، فقط قويل و طمئين قليب -

 .أان حامل .. حامل  -
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عىل اللعبة األمجل يف حمل األلعاب قالهتا كطفةل صغرية حصلت للتو 

. 

 ..سام ، كرري ما قلته حاال -

 .حامل ، أان حامل و لقد تأكدت من هذا للتو  -

 . سآتيك حاال-

قابلت سهيى عند .. أغلقت السامعة و ارتديت مالبيس عىل جعل 

ركبت س ياريت .. الباب  قبلهتا و عانقهتا وسط دهش هتا الشديدة 

وصلت إىل مكتب .. وصلت إىل الرشكة  ..دون أن أنتظر السائق 

 .املدير  و اس تغرب من ابتساميت العريضة 

 .أريد إجازة ملدة شهر عىل األقل

 :اتسعت ابتسامته حبجم وهجه

قل يل فقط ما رس ابتسامتك اليت س تقفز من . حس نا كل هذا -

 وهجك لتغمر العامل ؟ 

 .زوجيت حامل -

 مربوك، و اإلجازة مل؟-

 .. سورية سأسافر إلهيا يف-

 هل ميكننا تلكيفك بعمل هناك؟ -

 .نعم  ابلطبع لكن ال ترهقين كثريا بطلباتك  -
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أان أعرف أنه رحب بطلب إجازيت ألنه مازالت دلي بعض األمور 

لكنين لن أابيل بعد .. العالقة و اليت ال يس تطيع متريرها حبضوري 

 .اآلن

بعة عرصا اجتهت مباشة إىل مكتب الطريان و جحزت طائرة الرا

املتجهة إىل دمشق و عدت إىل البيت ألخرب سهيى بوهجيت و 

ومجت و طفرت من عيهنا دمعة ..ألرتب بعض مالبيس يف حقيبة 

 :وقالت 

 .ودعين اي أيخ الوداع األخري فأان أعرف أنك لن تعود -

 . ال اي سهيى سأعود ، فقط سأكون  بقرب سام لبعض الوقت-

 قليب منذ زمن، منذ تزوجت مل لن تعود أعرف هذا، أشعر به يف -

تعد بيننا، جسدك هنا  و روحك ختتال هناك ، عىل أي حال 

 .تسعدين سعادتك  و لكن ال تنساان أرجوك 

عندما عانقتين سهيى أحسست أهنا تريد أن تضغطين ألصبح  

مسحت ..منديال ختبئه يف جيهبا عن لك العيون حىت عيوهنا 

 ين يل التوفيق مت: دموعها بإصبعي ومهست يف أذهنا 

 .هللا يوفقك اي حبييب-

 ..قبلت الفتاتني الصغريتني و سألت سهيى أن تنتبه لطفلها القادم 

دهور طويةل أحسست .. هذه أطول رحةل طريان أقطعها يف حيايت 

و عندما أعلن قائد الطائرة .. أهنا مرت يب  و أان  يف الطريق إلهيا 
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.. ضطرب كياين لكه وصول الطائرة إىل مطار دمشق ادلويل  ا

 ..أحسست بدوخة بس يطة و خفق يف القلب 

 .مولف امجلارك سألين عام ميكن أن أرصح به يف حقيبيت 

 ما أملكه موجود يف دمشق ، أرصح بقليب العاشق-

 .ابتسم مولف امجلارك و رحب يب

طلبت رمق سام و بدأت أحدهثا و أحدهثا و أحدهثا و أمازهحا و يه 

 .وضعت يدي عىل جرس الباب .. يب تكركر حضكهتا يف قل

 .افتحي  أيهتا اجلنية الصغرية -

 .. مسعهتا رصخهتا مرتني  يف الهاتف و من معق الباب املفتوح 

 ساعة تلكمين و متازحين و أنت هنا ؟ .. أنت مو معقول 

 مفاجأة  مجيةل؟ أم أنك  ال ترغبني هبا ؟

ثواًب بنياً من وراهئا أتت س يدة يف امخلسني من معرها  ترتدي 

 .فضفاضاً و طوياًل 

ال تقفا عىل الباب ..أهال اي بين ، محدا هلل عىل سالمتك، تفضل 

 .طويال 

دخلنا إىل الصاةل حيث تلعب سهيى الصغرية  مع أخهيا هناك كومة 

كبرية من األلعاب واملكعبات يف الصاةل وهام يلهوان هبا ، اكان 

سهيى الصغرية .. حد ما مهنمكني إىل ادلرجة اليت مل يلحظا قدوم أ

 حانت مهنا التفاتة حنوي و قفزت 
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 معو جالل اش تقتكل-

 .مث تبعها أخوها وجلسا عىل ركبيت 

 هل تريد أن تلعب معنا ؟-

 .نعم  بلك رسور لكن  أان ال أعرف-

 .أان أعلمك اي معو لكن ال تعذبين -

قدمت يل فاطمة شقيقة سام الكربى القهوة و الكيك مث اس تأذنت 

 .د العشاء إلعدا

.. اكنت سام صامتة حتدق يف وهجيي بلك ما أمكهنا من اشتياق

 .. أحسست ابرتباكها

 أين ستنام الليةل ؟: اقرتبت من أذين هامسة 

 ..يف حضنك -

 أعرف لكن ليس يف هذا البيت؟  -

جحزت شقة  قبل أن أغادر بغداد و لكين ال أعرف املنطقة و  -

 . أنت من س تقودين إلهيا

اش تقتك و ال أصدق انك هنا، سأحرض بعض املالبس  اش تقتك ،-

 .ريامث  جيهز العشاء  ونغادر بعده 

 .حرضي معك مالبس األوالد لو مسحتِ -

 .توقفت قليال مث أومأت برأسها موافقة 
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.. عادت أخهتا بعد قليل و طلبت مين أن ال نصطحب األوالد معنا 

 .لكنين أحلحت عىل حضورمه معنا 

 .مئنة أكرث هكذا س تكون سام مط 

سام ترتكهم عندي دوما إذا اكن دلهيا معل أو سفر ال تشغل ابكل 

 .هبم 

لكنين أريد أن أشعر أنين يف دفء أرسة متاكمةل ، هل ميكنين هذا 

 ؟

 .ميكنك طبعا 

بعد العشاء غادرت أان و سام و األوالد ، أجلس هتم يف املقعد اخللفي 

ها واستسلمت يل و اجتهت حنو مقعد القيادة ، أمسكهتا من يد

 خفرجت ، فتحت لها الباب اآلخر و ربطهتا حبزام األمان 

 .ليس مبقدور احلامل قيادة الس يارة  أيهتا الطبيبة -

اكنت تراقبين بشغف  طول الطريق لكهنا ال حتاول أن تنظر مباشة 

إىل أن وصلنا إىل الشقة اليت جحزهتا و اليت ال أعمل .. إىل وهجيي 

ت سام األطفال إىل غرفهتم و متنت هلم ليةل سعيدة أدخل.. عهنا شيئا 

 ..و عادت إيل فامي كنت أاتبع  بعض األخبار ابلتلفاز 

 أتعرف ما هو أحىل خرب؟.. أخبار أخبار عىل طول -

 ش نو؟ -

 . أخربين قليب أنك س تأيت -
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مل أكن أدرك مك أان حباجة دلفء العائةل إال يف هذه األايم  اليت  

 و األوالد ما نقطع من أايم العسل اليت قضيناها أمكلت فهيا مع سام

أحسها هنا  أكرث راحة لقرهبا من أطفالها ،    و أيضا .. يف بغداد

 .ألهنا حتمل طفيل

رمبا  تكون فرصة وحيدة .. منذ عوديت و أان أمتىن أن أمحل طفكل 

 .. بعد أن أصبحنا يف منتصف العمر  لكهنا مجيةل 

 لكهم  أبنايئ هل نسيت؟.. سعيد أان هبا و من دوهنا 

 هل س تحهبم كام حتب طفكل ؟

 .إايك أنت  أن ال  تفعيل

مك ستبقى عندي؟ و حضكت من قلهبا و يه تقولها  كأن دلهيا 

 .رضائر و تريد أن تسال عن حصهتا 

بقيت معي يف البيت ثالثة أايم  وجدهتا أما مثالية تعتين بصغارها و 

ية و ادلالل دون أن تنقص  من حتمهيم و توفر هلم لك أس باب الرعا

عنايهتا يب شيئا  دلرجة أين شعرت أين طفلها الثالث أو الرابع و هذا 

يشء مألين  غرورا و يف اليوم الرابع  حصوت من نويم عىل حركهتا 

 ..الرش يقة يف الغرفة اكنت ترتدي مالبسها و ترتب شعرها 

 إىل أين ؟

 تنىس دوما أن دلي معل؟
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و اطمأننت إىل أهنا لن تقود الس يارة و أن كمتت غصة يف قليب  

اكنت ساعات من القلق و الانتظار و .. صديقهتا ستتوىل القيادة

البد أن ... هذه املرة األوىل اليت اخترب فهيا الغرية هبذا الشلك املؤمل 

دلهيا  أصدقاء يف العمل و ال بد أهنم يطرون جاملها و رقهتا و ثقافهتا  

و لكن هل .. طيع التجرد من هذه احلاةل الرشقية ال أس ت ... و أانقهتا 

يه شقية فقط؟ هل ألنين رجل؟ هل ألنين أحس أين امتلكهتا ؟ 

سأصارهحا عند عودهتا بلك ما جال يف خاطري و اعتقد أن سام 

 .ستتفهم ما أقول و تقدره ألهنا تدرك مك أحهبا

ال عادت سام من معلها يف الظهرية و دلى فتح الباب تدافع األطف

 حنوي و طوقوين مبحبة 

بعد الغداء مباشة أخربتين سام أن أخهتا تريد أن تأيت لتأخذ األوالد 

 ..يف نزهة و ذكل ليتس ىن لنا بعض الوقت  منفردين 

 هل س تدعيين إىل فنجان قهوة ؟ 

أريد أن أمتىش معك يف الطرقات القدمية  هناك األماكن لها روح 

 خمتلفة أال تريد أن جترب؟

 .رب اجلحمي لو أردتمعك أج

اكنت أنيقة و مجيةل و متيش بثقة و هذا ليس غريبا علهيا مفنذ عرفهتا  

يف زقاق ضيق تتدىل منه عرائش . و يه ال ختتلف عن ذاهتا أبدا 

كنت .. ايمسني حتدثين مك  رأت هذا يف حلمها  بتفاصيهل الصغرية 
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األبدية   أمتىن لو يتجمد العامل عند هذه اللحظة و يدخل يف نومته 

 .ألكون فقط معها و لوحدي 

يه حلظة ال أدري مك اكنت  مدهتا عندما لهر أمامنا شاب وس مي 

أنيق و صاحف سام  و مما يبدو أهنام  يعرفان بعضهام منذ س نوات 

عرفتين عليه سام و لست أدري إن كنت رددت السالم .. طويةل 

اذلي بدأ أو صاحفته أم ال  ألنين يف داخيل كنت أعاجل الرباكن 

يقذف حبممه      و يكوي جدر القلب حىت لننت أنين سأحرتق 

 .أوال قبل أن أنبس بلكمة 

اقرتحت سام أن نعود إىل البيت و أوقن أن إحساسها قادها لتقرتح 

هذا فلست أدري مك  لهر  من آاثر عىل وهجيي و لست أذكر إن 

 كنت قد أجبت بال أو نعم لكنين وجدت نفيس يف البيت  

مل تتلكم بلكمة واحدة و شعت يف حتضري العشاء  بيامن سام 

كنت أفكر يف مفتاح ما لنبدأ ..تشاغلت أان مبتابعة حمطة إخبارية

كنت متوجسا من العتاب و نقاش قد يقود إىل هناايت .. احلديث 

و لكهنا  أتت بعد قليل مرشقة الوجه  و قد ... ال أحهبا مع سام 

 .به و قالت العشاء جاهزرفعت شعرها إىل الوراء كام أح 

تفاديت أن أثري أي حديث  يشري إىل ما حدث مين و كأهنا 

 .. تواطأت معي عىل  عدم فتح احلديث يف  املوضوع
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انهتت اإلجازة  و عدت مثقال بشعور اذلنب و الغرية اجلاحمة و 

حاولت أن  تطمئنين حني وداعها .. أدرك أن سام تعرف هذا جيدا 

 .ما ميكهنا فعهل يك تلتحق يب و يه تقول أهنا سرتى

 .عندك سوابق.. لكن ال تأيت يف جنح الليل و دون إخباري 

 .قلهتا و أان أتصنع الضحك يف حلظة وداع

قبل أن تصبح سام زوجيت كنت ملاك متوجا و اآلن حارس أان لهذه 

رمبا عيل أن أفكر يف مسرية حيايت لكها  لعل هذا اجلانب .. اململكة 

لكن ملاذا مل ترث سام ؟ . كثري من هزامئي و خيبايت مين املسؤول عن

ملاذا مل تعلق ؟ مل تقل شيئا خبصوص هذا املوضوع ؟ مل تفتحه مطلقا 

 ؟  هل حتبين لهذه ادلرجة اليت تتغاىض فهيا عام يزجعها من أجيل؟ 

 :عند  مغادريت للطائرة  رن هاتفي اجلوال 

 .من ابكللكن ما دمت متلؤين  ط.. أحب غريتك..حبييب  -

ملاذا اي سام تنتظرين وقتا لتقويل هذا الالكم اذلي من شأنه أن يرحي 

 قليب املتعب بك ؟ 

اندفعت سهيى و .. يف بييت وجدت عائليت برمهتا   يف اس تقبايل 

و سهيى اليت ازدادات جامال و ..كنت متشوقا لرؤية امجليع .. عانقتين 

 ..بطهنا بدا يظهر تكوره 
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مل تكن زايرته مطمئنة فنحن .. لكبري إىل البيت يف املساء أىت معي ا

قد تعودان زايراته يف امللامت و النوائب و عند نعي أحد أفراد العائةل 

 .و اكنت زايراته تمت  بعد الفجر بقليل لكن زايرته هذه اكنت مريبة 

 ..طلب الاختالء يب  يف ركن منفرد 

 .مسعت أنك تزوجت

 .نعم

اج ؟ هل انسلخت عن العائةل ؟ هل مل مل ختربان ؟ كيف مت الزو

 أنس تك أورواب عاداتنا    و تقاليدان؟ 

ال اي معي لك ما يف األمر مت بطريقة رسيعة الن زوجيت اكنت عىل 

 .سفر

هل خلت بالدان و عشريتنا من ..هذا أمر آخر  اعرتض عليه 

 ذوات احلسب و امجلال ؟

 و املطلوب ؟

 .و بعدها نتلكم.. ختلص من هذا الزواج 

 السبب؟

 .خروجك عن تقاليد العائةل 

زوجيت حامل و لو مل تكن حامال لن أتركها ألهنا اإلنسانة الوحيدة 

 .اليت تتنامغ مع رويح و قليب 

 .لن تس تقبلها العائةل
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أية عائةل اي معي ؟ نراك فقط يف  لروف معينة  و مأساوية 

 .إخويت  اس تقبلوها      و أحبوها..

خصوصا ..حمادثتك يف هذا املوضوع إخوتك  مه من طلب مين  

 .بعد أن عرفوا أن زوجتك حامل

 .إخويت؟  أسقط يف يدي من املفاجأة

 ..معي أان لن أطلق زوجيت سواء قبلمت هبا أم ال 

 .ال تنتظر منا إذن أن نبين معك أي عالقات من اآلن فصاعدا 

خرج معي من الغرفة  مغضبا و رمبا يف قرارة نفسه يمتىن لو أين 

مل عباءته و التفت مرة أخرية  .. ته  ألعلن هل أنين  سأذعن لرغبته تبع 

 مث صفق الباب وراءه 

إخويت أيضا بدأوا خيرجون  من البيت دون أن يلقوا عيل  التحية و 

 .بقيت سهيى لوحدها يف الصاةل

 .طفرت ادلموع من عيين 

ال تريدون مين أن ابين بيتا ؟ ال تريدون أن أتزوج ؟ أان اذلي 

ت لمك مجيعا بيوتمك ؟ تنتظرون أن أبقى  أعزب لك ادلهر  بني

 ..لتكونوا ورثيت ؟  خذوا ما تريدون مين واتركوين أعـش 

حريين باكءها و مصهتا اذلي ال ..بكت سهيى و مل تنبس ببنت شفة 

 أعرف إىل أين تتجه بوصلته 

 .غادرتين  إىل بيهتا دون حتية أيضا 
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الاتصال يب مرات عدة و أان   أمضيت الليل  مسهدا  و حاولت سام

فألدعها تقلق من عدم ردي أفضل من قلقها إذا .. أجتاهل اتصالها 

أعمل أن هذا س يؤثر عىل .. مسعت صويت املبحوح لكرثة الباكء 

 ..نفسيهتا و عىل محلها و قد تأيت حبركة جمنونة تعرض طفلنا لألذى 

اإلفطار و يف الصباح غادرت إىل معيل دون أن تأيت سهيى لتعد يل 

يف حقيقة األمر  كنت أتوقع أن تأيت مبقتىض عاطفهتا الكبرية لكهنا مل 

 .غادرت البيت و يف حلقي غصة كبرية .. تأِت 

يف بداية األمر اس تقبلين املدير ببشاشة و ترحاب  و أىت الزمالء 

 ..ليسلموا عيل و اكنت وجدان معهم 

ت اليت  تصطدم وجدان اكنت من زاوية بعيد تراقبين  و يف املرا

 .عيناي بعينهيا أملح فهيام لوما كبريا و رجاء

 .  انرصف الزمالء و بقيت وجدان

 مل أنت حزين؟

 ما أدراك أنين حزين ؟

 .قرأت يف عينيك

 .دلي بعض املنغصات ..شكرا ملشاعرك 

 عائلية؟

 .نعم 

 هل س تقول يل ؟
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 .أعتذر أان ال أحب طرح مشالكي للعموم

 هل أان من العموم ؟

 .ت صديقة غالية  لكن مشالكي لنفيسأن

 .إذا احتجت يل تعرف كيف جتدين

و خلفت وراءها  مجةل ثقيةل .. انرصفت من املكتب دون أن تلتفت 

 . الوقع

ما معىن إنين أن احتجهتا  أعرف كيف سأجدها ؟ و كأن هذا 

لكنين ال أنكر أن .. الالكم يويح أن ما بيننا عالقة طويةل األمد

 المس قليب برقة شديدة و كدت أنفجر ابلباكء سؤالها عن حزين

 ..لوال بقية من تصرب 

.. انغمست يف العمل املرتامك بسبب غيايب و بدأت أس تعيد توازين 

مل أشعر مبرور الوقت إال عندما حرض ..   لكمت سام القلقة دوما 

 املس تخدم ليقول أن امجليع غادروا ماكتهبم فامي عداي 

اواي  من سهيى  و ضوضاء أطفالها و عدت إىل البيت ألجده خ

ذهبت إلهيا  فتحت يل .. عرفت أهنا       مل تأت ..راحئة الطعام 

 .الباب بعينني حمتقنتني ابلباكء

 سهيى هل أنت مريضة؟-

أخذتك مين سام و انهتيى .. مل أعد أعين كل شيئا .. أان حزينة  -

 .األمر
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مع زوجك و  أنت تعيشني يف بيتك.. هيا سهيى ال تكوين أاننية -

أطفاكل  مس تقرة و هانئة هل تريدين أن أبقى راهبا؟ أال تريدين  

 .طفال ألخيك؟ مث أمل تقويل أنك أحببت سام و أصبحامت صديقتني

 ..لكن إخوتك  يقولون-

 س يقاطعونين لفرتة مث يعودون..دعهيم يقولون  -

اتفقوا أنك إن مل تطلقها س يعلنون عليك حصارا .. لن يعودوا -

 عيا  حىت أان أخربوين إما معهم أو معك؟اجامت

 و أنت ماذا اخرتت؟-

 .أان بني انرين -

كنت أتوقع أنين أن عدت من املهجر سأجد .. إذا خلييك يف انرك  -

يبدو .. يل عائةل تغنيين عن احليطان الباردة و أش باح الغربة املرعبة 

اهت  يل اآلن أدرك اس تقبالمك الب.. أهنا  اكنت تشفق عيل أكرث منمك 

رمبا كنمت .. لكمك تفكرون بذات الطريقة ..عندما عدت من املهجر

أعدك  سأعود من حيث .. تفضلون لو مت فعال يف حادثة التفجري 

.. ليس هذا وطين .. أتيت و هذه املرة دون عنوان أو رمق هاتف  

 .يف قلوب من حيبنا حقا .. الوطن يف القلب

  و أغلقت الباب مل أجد دخلت بييت..غادرت البيت و أان أبيك 

رغبة بإضاءة املزنل و ال ابلطعام و ال ابلرد عىل الهواتف الكثرية و 

مل أجد رغبة دلي يف التحرك من ماكين و رمبا منت عىل .. الرسائل 
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وضعييت و أان جالس عىل الكنبة يف صاةل  ابتت حيطاهنا أكرث بردا 

 .من شقة قابعة يف شامل العامل

.. ت إىل ذهين نينت و ضوضاؤها و حمبهتا لست أدري مل تداع

وادليت  .. رمبا يكون قد تويف اآلن .. منال و أبوها ذو الكرش الكبري 

وغادرت .. أيضا أتت يف كرنفال اذلاكرة حزينة و مل تلكمين أبدا 

سام يه الوحيدة اليت مل تأت صورهتا يف هذه .. بصمت أيضا 

ضورها يف داخيل ألنين التداعيات الغريبة      و كنت جخال من ح

تساءلت كيف يتأىت يل أن أنىس  أمجل خملوق يف .. مل أتذكرها 

حيايت  ووجدت تفسريا وحيدا أهنا اإلنسان احلقيقي الوحيد يف 

 مسرية حيايت املتعبة

وجدت نفيس أميش بتثاقل ابجتاه ابب بييت  و لست متأكدا أن 

ألجد  كنت مسعت رنني جرس الباب لكنين وجدت نفيس افتحه 

 !أمايم وجدان

عانقتين  و مضمهتا إىل صدري  بقوة كبرية و كأهنا  اكنت معي 

 كنت مس تغراب   . لس نوات طويةل

لن جتد من حيبك يف .. أعرف أنك حزين و متعب ذلكل أتيتك -

 .هذا الكون كام أحببتك

يف الصباح وجدت ورقة  عىل الكريس املقابل لرسيري مكتوب 

 .أشكرك وجدان : علهيا 
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ال أس تطيع أن .. ارتديت مالبيس و خرجت من البيت ملسوعا 

أتذكر ما اذلي حصل ابلضبط لكنين  كنت مثقال مبرارة  الاحامتلية 

 ..أن أكون قد خنت سام 

لكمة اخليانة ال أعرتف هبا و ال أحهبا فأان أقدر أننا ببرشيتنا قد يعرتينا 

ة وجدان  كنت خائفا من مواهج.. ضعف و اهنيار يف حاالت كثرية 

و أن أرفع عيين يف وهجها فقد  انترصت  عيل أخريا و انلت ما 

 .أرادته يف  غفةل من عواطفي املتأججة جتاه سام 

طلبت فنجان قهوة  من عامل البوفيه  و سألته بطريقة غري مباشة 

أخربين أهنا مريضة و اتصلت تعتذر .. عن املولفني و مهنم وجدان 

ما أراحين هذا الترصف مهنا بقدر ما أتعبين  بقدر.. عن ادلوام اليوم 

وأان أحاول أن أسرتجع ما جرى دون فائدة و كأن ذاكريت نسيت أن 

 .تسجل فقرة ما يف دفرت األمس

كنت جخال من سام يف هذه اللحظة و كنت أس تقبل رسائلها و 

و ..ماكملاهتا  بدون رد فقد كنت مدراك أن الكيم سييش يب دلهيا 

أعرف حقا ما اذلي حصل همام اعترصت ذاكريت خصوصا أنين ال 

 .وعقيل

بقيت حتت وطأة ذنيب الكبري وجخيل اذلي يتفامق يف داخيل من لك 

الغريب أنين مل .. الاجتاهات ودوما سام يف مقدمة امجلهرة اللوامة 

هل أان .. أس تطع اس تذاكر سوى ابتسامهتا وحناهنا و احتواهئا الكبري
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و هل ما طلبته من سام  مل أس تطع أان  حقا ال أمكل مناعة داخلية

عند أول حمك أن ألزتم به ؟ و كأن احلياة تلقنين درسا آخر بأال 

أطلق عىل أحد ما حكام أخالقيا حىت لو يف رسي ألنين سأكون أول 

 .املمتحنني به و أول الراس بني 

أمضيت هنارات من اجلحمي املقمي يف ذايت ووجدان ممعنة يف غياهبا 

و سام عىل الطرف اآلخر حتاول أن تعرف ما اذلي  حبجة املرض

عزةل قاس ية تكل اليت ..جرى يل و إخويت ممعنون يف عداوهتم يل 

 .بت أعيش يف إطارها 

و ابت يقينا .. أحاول أن أحبث عن  خمرج مهنا ابهنمايك يف العمل

دلي عند اس تعراض شيط اذلاكرة  أن جنايح يف دراس يت و معيل 

ا ألزمات مرت حبيايت و لك جناح أحققه عىل مل يكن إال انعاكس

صعيد العمل يكون عىل خلفية هزمية كبرية أو خيبة كبرية أو طعنة 

 ..كبرية

سام حتس أنين ابنشغايل عهنا  أعاين أملا ما و تلح يوميا عىل معرفة 

و يه حتاول . و جخيل مهنا ..مصدر أحزاين و أان  سادر يف مصيت 

 .ل لها يف اترخي حيايت جممتعة أن حتتويين  بعذوبة ال مثي

وجدت نفس أمام قرب وادليت ووجدت نفيس أبهثا اشتيايق و أروي 

جلست .. لها أخباري و أنصتت يل كام اكنت تنصت من قبل 
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ابلقرب مهنا مرتبعا و تنازعتين رغبة ابلبقاء هنا إىل األبد لوال أن 

 .هبوط الليل و اتصاالت سام الكثرية أحلت عيل ابلعودة

 الل أين كنتج-

 كنت يف الزايرة -

 هل أبلغهتا ساليم؟..رمحها هللا -

 حىت و يه تدللين خمتلفة جدا" سام " اي لها من رائعة تكل الـ

سألت نفيس هل .. دلى عوديت انزعتين رغبة قوية للصالة 

 س يقبلين الرب و أان  مثقل خبيانيت؟ هل س يغفر يل؟ 

أحس .. راتح لها نفيسالصالة  اليت أنساها يف زمحة حيايت مك ت

تعرتيين أشواق  ال أس تطيع حتديد كهنها تعترص ..نفيس مغسوال 

 .ادلموع يف مآيق فتفيض لتغسل وهجيي و قليب 

منت معيقا كام مل أمن يف األايم السابقة و عندما حصوت كنت متجددا 

مرصا عىل أن أفتح صفحة بيضاء انصعة سالحا يف وجه السواد 

 ..اذلي مغرين 

كدت أرى فرحهتا تقفز من .. فعلته اكن هو الاتصال بسام أول  ما

 :قلهبا و يه  تسمع صويت  مرحا 

 ممكن نتعرف  اي حلوة؟-

 ..أان سوسو-
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خطر يف ابيل ..قالهتا بغنج و حضكت و سكبت حضكهتا يف قليب

للحظة أهنا  رمبا تعرف ما اقرتفته حبقها لكنين طردت اخلاطر  بعيدا 

 . تهلئال يفسد عيل ما اعزتم 

. مل يعد يعنيين ابتعاد سهيى التدرجيي عين و ال جهران إخويت يل 

كنت أود الاحتفاء قدر اإلماكن ابلسالم اذلي توصلت إليه داخليا 

مع أن إحسايس املتعالم بأن هذه األرض ال تريدين يمنو يوما بعد 

و للمرة األوىل مذ عرفت سام مل أعد  أحيك برصاحيت .. يوم 

تت دلي أمور أخفهيا عهنا  وكنت متأملا من هذا يف اب..    املعهودة 

البداية  و جخال أيضا  لكنين مع مرور الوقت بدأت أجد املربرات 

مث تصاحلت مع الفكرة و أنشأت معها نظرية خاصة هبا وقد ال أكون 

الوحيد اذلي توصل إىل ذات النظرية و لكن من يكتشفها  ال يبوح 

ل إدانته خبرق يف عهد ما زويج أو هبا  ألهنا حتمل يف طياهتا دلي

 ..عاطفي

نظرييت مؤداها أنين و إن كنت أحهبا فال بأس بأن أحتفظ لفردييت 

و لكن هناك سؤال .. تس تطيع فهيا ذايت أن تتنفس .. مبساحة أمان 

هل توصلت سام ذلات .. غريب ما زال  ينغص عيل اكتشايف أحياان 

الهواجس يب  أطردها   النظرية من طرفها ؟ و عند بداية استبداد

 .بأن أقنع نفيس بوجوب اإلنصاف و العدل  حىت يف هذه األمور 
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كنت قلقا جدا عىل محل سام واإلهناك اذلي ابت واحضا من صوهتا 

طلبت مهنا أن ترتك العمل ووعدتين أهنا س متنح نفسها إجازة بعد .. 

 .أن تهنيي الزتاماهتا  قريبا

 

اكنت شاحبة و أكرث .. عرفته عادت وجدان للعمل بوجه غري اذلي

.. مل أجرؤ أن أنظر إلهيا عندما مرت من أمايم .. حنوال و انكسارا 

ولكنين ما إن دخلت مكتيب حىت وجدهتا هناك تقف عىل اس تحياء 

. 

 .مل حيصل يشء ليلهتا -

 :هكذا ابدرتين ابلالكم

كنت .. كنت حمتاجا حلنان إنسان آخر لكنين أدركت مك يه متلؤك -

و عبثا حاولت .. و تترصف كام لو أنك حتت تأثري خمدر  تتلكم

 .اس امتلتك و لكنك غرقت يف نوم معيق

 ملاذا غبت لك هذه الفرتة؟-

كنت أتصور أنين سأمتكل قلبك يف حلظة احتياج و هذا ما آملين  -

 .أنين يف هذه اللحظة أيضا مل أس تطع 

 ..وجدان أنت تس تحقني من هو أفضل مين -

ألهنا سلمتين صك براءة و لكن يف داخيل يشء كنت أود شكرها 

 يقول أنين لست بريئا لكيا 
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و لست أذكر إن كنت قد شكرهتا حقا .. و مل أدرك مىت انرصفت 

 !!أم ال

عندما وضعت املفتاح يف الباب عاودين األمل اثنية وأان أوقن أنين لن 

أجد سهيى يف البيت       و أنين حمروم من أطفالها و شغهبم و 

و انزعتين الرغبة ابذلهاب إلهيا  لكنين مل أفعل  و ..اهئم احملببة ضوض

 .وطنت نفيس عىل تعود الوحدة والنبذ ريامث أهنيي واثئق السفر

مل تكن سام مراتحة لهذا القرار، اكنت تفضل أن تعيش يف دمشق 

أتفهم . أو بغداد أو ما بيهنام لكهنا   ال حتبذ البقاء  يف دوةل أجنبية 

ا  فهيي ال تريد أن تبتعد عن أطفالها حىت    و إن جيدا رغبهت

و يف احلقيقة لكام تذكرت أن هذا قد حيدث  .. انزتعت مهنا حضانهتم

شعرت بغمي كثيف يرتامك عىل قليب فأان أيضا تعلقت هبم  و ال 

لك هذه األفاكر بدأت تزتامح يف . حترضين صورهتا أبدا دون أطفالها

ت رضوراي خصوصا بعد ما بدر من رأيس و تتنازع و لكن السفر اب

إخويت و من مديري اذلي  لهر هتديده هجرا  و أان أعمل أنه لن 

 .يتورع عن تدبري القتل إن أيقن متاما أنين لن أس تجيب لرغبته

" اكن الوطن يعادل الـ .. الوطن  تبادل األدوار ما بني هنا و هناك 

ة يف جتميل كأننا منتكل براعة كبري ".. هنا"و هو اآلن " هناك 

و تزيينه  و ترتيبه  و ننىس أننا  يف اللحظة اليت نعانقه هبا " هناك"

 ..بلك قبحه و األمل اذلي حيتويه و رفضنا الكبري هل " هنا " يصبح 
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كنت أبيك شوقا للوطن و ها أان ذا  أبيك حنينا  لشقة ابردة يف 

 أليست طبيعتنا البرشية  مصنوعة من مترد؟  ..أقىص الشامل

هو قدران أن نعيش يف املنايف لنشعر أننا حنتاج الوطن و عندما  هل

 نرمتي يف أحضانه  نزمع أننا اآلن دخلنا التيه؟

أحس أن رأيس متعب من التفكري و أحس أنه يورط معه قليب و 

أن اللغة متواطئة معهام      فال نس يج  عندها يس تطيع أن يفصل 

 .عىل مقاس أوجاعي

حرب أخرى تندلع و .. أمام خرب عاجل  فتحت التلفزيون ألجدين

هذه املرة  يف البقعة الصغرية  الواقعة مابني لبنان و فلسطني احملتةل  

قصف عىل الضاحية اجلنوبية يف لبنان، شهداء و همجرون .. 

تسمرت أمام الشاشة لفرتة طويةل و أان أاتبع من حمطة .. وجرىح 

برشي و  رصاخ     و عويل.. ألخرى جضيج وقصف و فوىض 

يتذرعون .. عويل آخر لس يارات اإلسعاف و صفارات اإلنذار 

بسبب معلن لكنه غري اكٍف وغري منطقي  و كأهنم إذ يش نون حراب 

حيتاجون إىل مربر و اترخيهم ميلء  ابلسوابق املامثةل لها يف السبب 

هذه األمة ..و ادلوافع و األدوات و ادلمار اذلي خيلفونه وراءمه 

و كأهنا ما قدر لها .. من اس تقبال الكوارث و اآلالم اليت ما تعبت

 ..أن تراتح  
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أحسست بأهنا يف داخلها .. سام اكنت  همتاجة جدا عندما لكمتين

هديئ من روعك حبيبيت س يكون األمر ..ختترب اخلوف  مرة أخرى 

 .خبري هؤالء قوم ال خيافون إال هللا و سينرصمه 

كن هناك ترتيبات س تجري يف أعمل  أهنم ال خيافون إال هللا و ل

فرس يل كيف احتلت بغداد؟ اكنوا أيضا .. اخلفاء عندي يقني هبذا 

 .قوما ال خيشون إال هللا 

 . ليس أمامنا إال الصرب و ادلعاء هلم

 .بإماكننا أن نفعل الكثري لو أردان 

 .سام أنت حامل  و متعبة أرجوك ال تقويم بأية مغامرات جمنونة 

 ختىش عىل الطفل ؟

ليست املرة األوىل اليت أخربك فهيا هبذا األمر .. بل عليك أنت أوال 

 .أخىش عىل الطفل و أخىش عىل األوالد لكهم .. 

 . اطمنئ.. ال ختف لن يكون مبقدوري معل يشء 

عندما غادرين صوت سام مل أس تطع إساكت الهواجس اليت بدأت 

يال جدا دلرجة اكن ثق .. ترثثر حول أذين  مث  أسقطهتا قلقا يف قليب 

حاولت كثريا . ..أنين تصورت أنه سزيهق أنفايس يف اللحظة التالية

أن أتوصل مع هواجيس إىل تسوية ما يك ختفف ضغطها عىل 

هذا هو العجز .. أعصايب  لكن شوطها جمحفة و عسرية التحقيق 

 .اذلي يطل برأسه ليقول يل أنت اكئن حمدود القدرات 
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أجل سفر عاجل  لكن املدير رفضها  يف الصباح  طلبت إجازة  من

و من  نظراته اذلئبية عرفت أن التسوية س متر عن طريق مغادريت  

كنت أعمل أن أورايق يف أورواب ابتت قاب قوسني .. هنائيا للرشكة 

أو أدىن و لكنين كنت أؤجل خطوة الاس تقاةل من هذه الرشكة إىل 

دير يريدين أن اكن امل.. اللحظة اليت أقبض هبا يف يدي التأشرية 

أتوسل هل يك  يضع شوطه و ميرر من خاللها  خمططه و  قد 

أقسمت بيين و بني نفيس أن ال مير أي خرق يؤذي الوطن عن 

 ..طريقي 

و مل يرتدد ..تناولت ورقة بيضاء و كتبت اس تقاليت و قدمهتا للمدير 

يف .. حلظة واحدة إذ وقعها  عىل الفور و كأنه اكن ينتظر هذا دهرا

ظة  تصور عقيل املتعب أنه رمبا يكون هذا الهجوم عىل لبنان من حل

قبل إرسائيل مدبرا من قبل مديري و يف حلظة أخرى حنقت عىل 

سام ألهنا دوما تبقيين قلقا علهيا و خائفا من ردات فعلها و حامسها 

 ..الزائد 

علينا دوما أن ..عندما ألتقهيا سألكمها عن هذا اذلي تفعهل يب  -

آلخر عام حنس به من حنق و أمل جتاهه  ليس ألننا نريد حنيك ل

الشجار و لكن ألن هذا مينع ترامك احلنق يف ممرات القلب ليقيض 

 .عىل احلب ابجللطة القاضية
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مل أع ابلضبط مىت كنت يف املطار و مىت وضعت قديم يف الطائرة 

فتحت يل .. و مىت  طرقت ابب سام ..و مىت وصلت إىل دمشق 

 ..أحسست من حتيهتا ابرتباكها .. مة أخهتا فاط

 أين سام؟ -

 .س تأيت بعد قليل -

.. أىت األوالد وعانقوين  كام لو اكنوا فعال ينتظرون  أن آيت هلم 

أثلجت صدري هذه احملبة اليت مغروين هبا و بدأ حنقي عىل سام 

 .يتالىش شيئا فشيئا و أان أرى أهنا زرعت حمبيت يف قلب أوالدها 

اكنت فاطمة تدخل .. ساعتني أخريني و مل تأت سام  مىض أكرث من

إىل الصاةل جتالس ين بعض الوقت و تقدم الشاي أو العصري ، تتلكم 

 .يف أمور يومية مث خترج 

 أين يه سام ؟ مل تأخرت ؟-

 .لكمها -

 ..اتصلت  هبا  اكن هاتفها مغلقا أو خارج اخلدمة 

 .يبدو أهنا أغلقت هاتفها -

 .دودإذا  لقد عربوا احل-

 أية حدود؟-

 .احلدود السورية اللبنانية-

 ماذا تفعل هناك ؟-
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ذهبت مع فرق اإلغاثة الطبية اليت أرسلهتا سورية  لكهنا أكدت يل -

 . أن معلها س يكون عىل احلدود و ليس يف داخل لبنان

أمضيت ساعات طويةل و أان أضع سيناريوهات حممتةل ملا ميكن أن 

أحسست ابلعطش .. داد وطأة حيدث لكن الضغط عىل قليب از 

لكنين مل أتناول كوب املاء أمايم فإذا  فقدت سام  ال رغبة يل حبيايت 

 .بعدها 

يف لك مرة أبعد .. كنت أحاول هتدئة روعي لكن هواجيس مل ترتكين 

 .ش بح اخلوف عين يتلو عىل مسامع قليب بياان هنائيا 

هنا أهنا خبري قرب التاسعة مساءا  رن هاتف أخهتا و اكنت سام تطمئ

و لكن القصف مهجي     و ال يفرق بني بيت و منشأة عسكرية أو 

 .مدنية أو جامع و كنيسة  

أغلق اخلط عىل الطرف اآلخر جفأة قبل أن تمتكن أخهتا من إعالهما 

مل يكن هاتفها مطمئنا ابلقدر الاكيف بل عىل العكس ساعد . مبجييئ

لني اذلين رمبا ال احتضنت الطف.. يف ترس يخ هواجيس ووساويس 

يعرفان ما يدور حوهلام أو أهنام قد اعتادا عىل جرأة وادلهتام  و ردات 

 .. فعلها  غري املتوقعة 

دمار .. اكن ما حكت عنه سام ليس غريبا فهو أمامنا عىل الشاشة 

و قصف و لست أدري من س يدفع فاتورة هذه اهلمجية الوحقة اليت 

 ..منذ س تون عاما ال يردوهنا 
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هبت إىل أن الوقت تأخر و قد أسبب  لفاطمة  إحراجا  ببقايئ انت

.. لهذه الفرتة الطويةل يف بيهتا فاس تأذنت مهنا و غادرت إىل الفندق 

كنت أود أن ألكم أي إنسان لعل هواجيس تكف عن ثرثرهتا  

أحسست أين عىل ..لكنين يف نفس الوقت ال رغبة يل ابحلديث

لو اكنت معي يف هذه اللحظة  حافة الوقت حقا         و متنيت

رصت أراقب الزبوغ التدرجيي للضوء و .. نينت الصخابة  املشاغبة 

 .للحظة شغلين هذا عام أشعر به من خوف و غرقت يف النوم

حال اإلفاقة اتصلت بفاطمة و طمأنتين أهنا يف طريق العودة و أهنا 

 .خبري

نين رفضت اقرتحت عيل فاطمة أن أتناول اإلفطار لك ..طرت إلهيم 

لكن يبدو أن التعب قد انل مين  ..و اكتفيت  بطلب  فنجان قهوة 

أحسست بيدين انمعتني أعرف ملمسمها .. فمنت مرة أخرى 

خفت أن يكون هذا .. فتحت عيين ألرى عينهيا .. تطوقان وهجيي 

اكنت بطهنا مس تديرة بشلك ..حلام فركت عيين جيدا ألجد أهنا يه 

 .يزيدها جامال و إاثرة 

 هل أنت متعب ؟ -

 هل أنِت متعبة؟-

 .نعم-

 .نعم -
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 . حضكنا سواي  لهذا احلوار الغريب

جلست تنتظر حضور الطعام  و لكنين من بعيد أراقهبا ختفي بعضا 

 .من أمل ال يلبث أن ييش به وهجها يف زالت تعابري مل تس تطع كبهتا 

اكنت متعبة حقا و أعرف أن ما انلته من إرهاق  يكفي إنساان 

ظروف طبيعية فكيف و يه  حتمل طفال يف أحشاهئا؟ و كيف ال ب

و قد رأت من خالل معلها طرائق للموت ال يس تطيع أي إنسان أن 

 يطيقها ؟

بلحظة ما كنت مس تعدا لتأنيهبا و لكنين يف هذه اللحظة ابذلات 

 ..خفور هبا سعيد أن يل يف قلهبا ماكان 

 .ندت عهنا رصخة مفاجئة 

 . سعاف هذه تقلصات الوالدة اطلب يل س يارة اإل-

حرضت س يارة اإلسعاف  بعويلها اذلي أكرهه لتحمل سام يف 

لربهة مل أدر ما أفعل  فوقت جامدا كصمن  إىل أن أخربتين ..جوفها

فاطمة أننا جيب أن نلحق هبا إىل املشفى  فقد غادرت س يارة 

مىت غادرت و أين كنت أان ؟ هل كنت غائبا عن .. اإلسعاف 

 وعي ؟ساعة ال

هرولت إىل س يارة سام  مع أخهتا و األطفال  و اجتهنا صوب 

 . املشفى
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دلى وصولنا اكنت قد دخلت غرفة اخملاض و ممنوع علينا  ادلخول  

لكنين أحلحت عىل املمرضة  أن تسمح يل حضور الوالدة  فهو 

غابت قليال و خرج يل الطبيب  و أخربين أنه .. يشء همم جدا يل 

حئ العامة  للمشفى لكنه سيتجاوز عن القانون هذه ممنوع وفق اللوا

.. اجزتت مرحةل التعقمي و وجدتين أمام سام .. املرة و يدعين أدخل 

دموعها تغطي وهجها  و يه ..اكنت تتأمل و ترصخ دلى لك تقلص 

 ..تنظر يل برجاء 

الوالدة مبكرة و يبدو أننا س نحتاج إىل ختديرها و توليدها قيرصاي -

   اي دكتورة؟هل توافقني..

كنت أود أن أكون واعية حال خروج الطفةل هل س يكون خطرا -

 عيل؟ 

 . لتجنيبك هذا األمل الكبري -

 .طفةل كهذه ال  جيدر يب أن أس تقبلها و أان خمدرة .. سأحتمل -

مل يدم األمر .. ضغطت سام عىل يدي  ويه تعاين من تقلص آخر 

كفت عن الرصاخ  و  طويال إىل أن بدأت تتالحق التقلصات و سام

كنت يف .. صارت تس تعيض عهنا ابلضغط أكرث عىل كفي و ذراعي 

لك حلظة تفيض ادلموع من عيين أش يح بوهجيي جانبا  و كنت يف 

 .رسي أتلو األدعية 
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مرة أخرى .. جيد .. هيا معل جيد  كوين جشاعة .. برز الرأس -

 . فقط و ننهتيي

ا  رفعت  سام نفسها رصخت الطفةل و قد محلها الطبيب  من قدمهي

 .أهال بك  يف هذا العامل و غابت عن الوعي .. ما أروعها .. جزئيا 

لكهنا  .. انشغلت املمرضات ابلطفةل فامي التفت الطبيب إلنعاش سام 

 ..بدأت أنشج .. حاول مرات و مرات ..مل تس تجب 

 .ال ترتكيين أرجوك.. سام ردي عيل   -

ال ختف هذه حاةل .. طبيب  قال ال .. هبوط حاد يف سكر ادلم-

طبيعية  و حتدث كثريا  اطمنئ س نقوم بعملنا و س تصحو بعد قليل  

 ..هدىء من روعك 

دخلت مجموعة من األطباء إىل الغرفة عىل جعل و بدأوا بوضع 

لصاقات و توصيالت عىل صدرها و يدهيا  مع أهجزة تنوح بطنني 

 ..مزجع 

ك معل أي يشء لها سوى يه اآلن حتت الرعاية الطبية و ال ميكن-

هل س تخرج لرتى الطفةل ؟  لقد وضعت يف الغرفة .. أن تنتظر 

 ..اجملاورة  مع خالهتا و إخوهتا 

خرجت من الغرفة و كنت أخىش أن تكون اللحظة األخرية اليت 

عدت  راكضا و جثوت عند رسيرها ألتأكد إن ..أرى هبا سام تتنفس 

 رغام عين اكنت ما تزال تتنفس مث أخرجين الطبيب
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يف الغرفة اكنت فاطمة حتمل الطفةل بني ذراعهيا  و تبدو كأهنا كربت 

 ..أعواما كثرية يف ساعة واحدة 

هذا ما يتوجب فعهل عند .. تعال اي بين و امحل بنتك و  أذن لها -

 ..والدة الطفل 

للحظة وجدهتا جتربة  فريدة من نوعها زرعت يف قليب أمال جمهول 

و يف رسي كنت أدعو هللا ابلعافية لسام ..    تقده الهوية و أماان أف 

.. 

 ماذا تريد أن تسمهيا ؟

 .سأنتظر حىت تصحو أهما و تشاركين التسمية 

أوصتين سام إن مل يقدر لها الصحو بعد الوالدة  أن تطلق علهيا  

 ".مكل"

 ملاذا يكون هذا الهاجس عند سام ؟ هل يه مريضة من قبل؟

ا الطبيب من امحلل لكهنا أرصت عىل نعم يه مريضة و  قد حذره

 .. خوض التجربة حىت الهناية 

للتو انتقلت يب ذاكريت إىل مرة أخربتين فهيا سام أن شعور األمومة 

هو أعظم شعور يف احلياة و أمل الوالدة هو األمل الوحيد اذلي تمتىن 

 . أن تكرر  اختباره

نحنا إشارات يبدو أن احلياة مت ..نزلت عيل لكامت أخهتا اكلصاعقة 

احلياة غرفة .. غري مكمتةل و علينا أن جنمعها مع بعض لنجد  املفاتيح 
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مغلقة و مفاتيحها موزعة يف أراكهنا وعندما تفتح ابب اخلروج 

 .س يكون هو أيضا الهناية 

رضة علها تدخلين ــهرعت إىل ابب غرفة اإلنعاش  و اس تجديت املم

 ..إلهيا 

و يبدو أهنا  رقت حلايل فسمحت كنت أبيك  أو أنشج  مبعىن أحص 

 .يل ابدلخول بعد خضوعي للتعقمي 

كنت أراقب صدرها و هو يعلو و هيبط ووهجا اذلي هرب منه لك 

خصالت شعرها تناثرت عىل الوسادة  و .. ادلم و ابيضت شفتاها 

اإلبرة مغروزة يف يدها  موصوةل إىل كيس املصل اذلي يفرغ معه 

 .ثواين معرها قطرة إثر قطرة

يه تسمعك اآلن و رمبا  يكون هذا سببا .. ميكنك أن تتحدث إلهيا 

 .قال الطبيب هامسا.. حتدث لها عن أمور سارة ...يف رسعة اإلفاقة 

.. أمسكت بيدها و بدأت أدلكها برفق و أان أراقهبا  عن كثب 

تناولت  جمةل اجامتعية  رمبا نسيهتا ممرضة ما هنا  و بدأت أحبث عن 

كة هبا و أقرأها بصوت عال و أعلق علهيا كام لو اكنت الفقرات املضح

 :يه اليت تقرأ 

فنانة تقدل ..فنان ودل فنيا  قبل يومني يسمي نفسه مطرب اجليل 

طيب ماذا يريدون ..مشاهري فناين العامل يف األزايء اليت تظهر هبا 

انظري لهذا اي سام فنانة  .. مهنا أن تكون مصممة أزايء أم فنانة 
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ه عارية دوما تقل أهنا  تقرأ قبل حفالهتا  يف الكتاب تظهر ش ب

 " .حتعيط من اإلميان ... "املقدس 

رغام .. عند هذه امجلةل تذكرت أن سام عندما تقولها تكركر حضكهتا 

لكنين أحسست بضغطة واهنة عىل .. عين اعترصت ادلموع قليب 

 اتبعت القراءة  ..خلت أنين أتومه .. يدي 

املغين اذلي حتبينه جدا أطلق ألبوم أغنيات  انظري اي سام هذا

حاملا تشفني سأحرض الالبوم  كل و سنسمعه سواي أان .. جديدة 

 . واثق أنه مجيل

 ..سام تسمعين ..ضغطة أخرى أكرث قوة عىل يدي 

 حبيبيت أنت تسمعني  صويت ؟ تدركني ما أقوهل كل؟ -

 .أحسست بنبضها 

ةل ، نسخة طبق األصل عنك مجي" مكل " لو تعلمني اي سام مك يه -

اي مشاغبة  تعرفني .. يه مع خالهتا و إخوهتا .. لكن شعرها خفيف

أهنا بنت و مل ختربيين ؟ ألبسوها األوفرول الوردي و طاقية بيضاء 

.. 

رأيت دموعا تنحدر عىل وجنتهيا لكن ما تزال عيناها مغلقتني  لكن 

 .. بدأ البياض اخمليف يتالىش من وهجها

 .أتت املمرضة عىل جعل.. س مرات و هبس تريية قرعت اجلر 

 .حركت يدها و نزلت من عينهيا ادلموع لكهنا مل تفتح جفوهنا -
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 .. نمتىن أن تتجاوز هذه املرحةل.. هذا مؤش جيد-

أىت الطبيب بعد قليل و حفصها اثنية و كتب شيئا يف جسلها املريض  

املخ و ينعشها و  مث  أخربين أن أاتبع احلديث إلهيا فهو ينشط خالاي

 ..أهنا رمبا تصحو الليةل أو غدا

جلست ماكين و بدأت أحيك لها قصصا وأذكرها مبا مر بنا  و عن 

اان بسمة  واهنة حتاول أن ـبنتنا مكل و مس تقبلها  كنت أملح أحي

 ..فاهها ـتعلو ش

 ..قرب الفجر كنت قد استسلمت إلغفاءة عندما مسعت 

 .. جالل -

 .انتهبت  برسعة 

 !! ام س-

 .ثق بأين أحبك جدا .. ال تقلق سأكون خبري -

اكنت يدها  الرقيقة يف يدي دافئة رمغ أهنا أمغضت عينهيا و انمت 

طمأنين الطبيب إىل أهنا ستس تعيد .. أو رمبا غابت عن الوعي 

مكثت جبوارها أغفو و .. عافيهتا إن جتاوزت الساعات القادمة خبري

 ..هيا من جديدأحصو  أراقهبا  لعلها تفتح عين

لكهنا .. اكنت شاشة التلفاز املثبتة يف احلائط  تبث برامج متنوعة 

منذ ساعة مل تعد  تبث إال أخبار احلرب ادلائرة و القصف و ادلمار 

 .و املهجرين
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اكن خرااب كبريا ومع هذا فإن رجال املقاومة مطمئنون و يعملون 

 .. بأعصاب ابردة وواثقة  

وعا عىل أدىن درجاته و لكنين أخفيته اكن صوت التلفزيون موض

.. بشلك اكمل و بدأت أقرأ  األخبار العاجةل و الصور املتالحقة 

اكن هناك خطاب مل أس تطع أن أتبني منه سوى العناوين  اليت تظهر 

عىل اخلط األمحر  لكن ما لفت انتبايه هو عنوان عن تفجري ابرجة 

رفعت الصوت قليال .. إرسائيلية يف البحر  بسواعد رجال املقاومة 

اكن حقا ..حبيث أتبني اخلرب و ال أزجع سام فرمبا توترها هذه األخبار 

خربا  مفرحا و مبرشا يف خضم ادلمار اذلي تعرضت هل املناطق 

عندها أدركت .. اللبنانية جبسورها و بيوهتا و أهلها و بنيهتا التحتية 

رت  دموعي اهنم" الوعد الصادق" ما عنوه بتسمية هذه احلرب ب 

للمرة األوىل أحسست أن ادلماء العراقية مل تضع هدرا  رمغ .. فرحا 

أن الرضبة لهذا الكيان الرشس املتوغل س يطرة يف قوى الرش 

العاملية  أتت من بدل صغري  تتنازعه اخلالفات الطائفية و لكنين 

 ... أؤمن أن مثة رجال  خسرمه هللا السرتداد حق  طاملا  اس تبيح 

مك اكنت سام حمقة ..  الكريس و أان أشعر بسعادة كبرية جلست عىل

" رجال هللا"لن ألوهما بعد اآلن يف اندفاعها فهيي  قد تكون من ... 

. 
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وضعت يدي عىل حافة الرسير لكن يدا زحفت فوقها و ملست 

 ..فتحت عينهيا .. حدقت فهيا .. انتفضت .. أطراف األصابع 

 .. ناثرة  و قبلهتا أزحت عن جبيهنا  خصالت الشعر املت 

 أتعدينين؟.. سام ال تدعيين أقلق عليك مرة أخرى 

 .أعدك .. أعدك جالل 
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آمنة " مكل " جالسا يف الطائرة و يف الكريس اجملاور  تنام       

لها وجنتا أهما و أنفها  .. لمك هو مجيل التحديق يف وهجها .. مطمئنة 

أصابعها  الصغرية .. ني يش به جبني أيم و بياض برشهتا  و لها جب

ألبس هتا فاطمة ثواب أبيَض و زهراًي صنعته لها ...كقطع شوكوال بيضاء

بنفسها و عقدت لها شيطا ورداي يف خصالت شعرها الكستنايئ 

 ...امللتف كخوامت صغرية 

 .اباب أريد ماء -

ق ليس أكرث مهنا يشعرين أنين نلت أكرث مما أس تح" اباب " هذه ال 

ليس سواها من يشعرين أن الوطن ليس فقط .. يف هذه احلياة 

.. رماال و جباال و بيوات و إمنا هو قلب صغري خيفق كل و ختفق هل 

ليس مثة  مثلها من  هيبين مصودا ليك ال .. هو كل  مبقدار ما أنت هل 

أترك الوطن يف براثن من ال يعي أن حروف امسه مقدسة ال ينبغي 

 .سان أن حيملها أي إن 
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 . أحرضت لها املضيفة كواب من املاء شبته و عاودت نوهما 

شعت الطائرة ابلهبوط التدرجيي ، كنت يف لك اثنية أطمنئ أن 

يدخلين هذا يف نوع من وسواس  قهري كام .. رابط مقعدها  حممك  

اكنت سام حتذرين  لكنين مس تعد للك التبعات  كرىم لعيون هذا 

 .املالك النامئ 

 .. أعانق به راحئة الوطن..غداد اثنية  بإحساس آخر مطار ب

ومس تعد ألكون  هنا ال أرى إال جامل سواده و يخيهل و هنره و 

لن أتغاىض عن القبح لكنين .. جسوره و أوابده و اترخيه و حضارته 

مكل .. ما أمكنين  سأيضء مشعة  ال ألعن الظالم و لكين أبدده 

 !! مشعيت

دمني يف املطار ابجتاه البوابة الرئيس ية  و بيننا أعرب مع  سام  هبو القا

طفةل مشاغبة معرها عامني  برشيط وردي لاّمع يمتوج يف خصالت 

 .شعرها الكستنايئ 

 

 دمشق/ 22/9/2100متت بعون هللا يف 

 رمي بدر ادلين بزال
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