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 مف أعالي الجنكفٍ 
 نزلت لمفراًت الغصكفٍ 

 سقطت نجمةه في المياه
 بَّ ليا الفتيةي العاشقكففي

  *** 
 

 في أعالي الجنكفٍ 
ف  نحتفي بالشجى

 ال نرل...
 غيرى أكجاًعنا

 في ًرىاًف الزمفٍ 
 بابينا األغنياتً 

 الصطياًد الًمحفٍ 
  *** 

 
 قٌمبتنا الرياح

 زكرقان... زكرقان 
 كي نىريدَّ األسى
 طائعان لمعيكفٍ 
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 في أعالي الجنكٍف!
 كـ تعمَّـى 

 يًرًه؟حٌتى صارى ييصغي لغ
 كـ تمرَّدى عمى ألًموً 

 الذم ازداد نمٌكان 
 ككىثيرى زٌكاري ينابيًعًو؟
 ثمَّةى قيكده لـ يتجٌنبيا

 كلـ تترؾ لوي غيرى رسالةو باردةو 
 قدىريهي أف يظؿَّ بعيدان عف نيًرهً 

 ذلؾ الذم دلَّوي عمى سرًِّه المبٌكر
 بيفى الغرؽً 

 كأنيًف الزكارؽً 
 كأككاًخ الدرًس األٌكؿً 

...كـ تعمَّ   ـى
 كىك يخرجي مف كاحًتوً 

 كيدخؿي إلى غابةو مف العربات؟
 كـ حفظى زىكران،

 كفراشاتو 
 في حقيبًتًو الصغيرة؟

 كـ أىمؿى ميدينان كشكارعى؟
 لـ يطرؽ بابان 

 رغـى اكتظاًظ الميًؿ،
 ! كـ خطكةو نسجى ليظؿَّ كحيدان؟
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 ـ 0ـ 
 
 

ًاا ظ ،ذَاأد هه  ٕااإٔ  واا،ٕأ ه،ٔ  ذ   صاات م محمٕهااإٔ مةً، ااّنظ ، زياماام   ت  يٕااإٔ 
 ذجٔه مفيتهتّ ًلغٖ  صمي  ذمتمٔإٔ...

ليمػػةى أمػػس جػػاىني عمػػى ظيػػر جػػكاد، كمنػػو قػػد قطػػيى مسػػافةن طكيمػػةن ليصػػؿى بعػػدى 
 ستة أشيرو مف آخر لقاىو بيننا...

تحػػػدَّثى لػػػي عػػػف بعػػػضو مػػػف أعمػػػالي اليكميػػػًة خػػػ ؿى ىػػػذًه الفتػػػرة... كقػػػدَّـ لػػػي 
ذات رمػػكزو تعٌممػػتي أف أفػػؾَّ شػػفراتيا، كأحسسػػتي بعػػدى غياًبػػًو  نصػػائحو بمغػػةو مقت ػػبةو 

بمٌنوي قريبه مٌني كىػك فػي كػؿِّ مكػافو أذىػبي إليػًو... يراقبنػي، كيرصػدي مػا أقػكـي بػًو مػف 
 أفعاؿ.

كيػػؼى لػػي أف أؤطِّػػرى حيػػاتي بطػػكؽو مػػف الرقابػػًة الغريبػػة؟ كيػػؼى أتعامػػؿي مػػي ًسػػر  
؟يتجسَّدي لي بكامًؿ الييبًة كؿَّ س  تًة أشيرو

أراهي... بمحيًتػػػػًو البي ػػػػاى، كبشػػػػرًتًو المٌماعػػػػًة كقكاًمػػػػًو الممشػػػػكؽ كعقاًلػػػػًو األنيػػػػؽ 
 كككفيًتًو المرقطة كعينيو الصارمتيف كم بًسًو التي تدؿُّ عمى الكقاًر كالييبة...

...  أجميي لوي عشراًت األسئمة، كحيفى يطؿُّ أجديني عاجزان عف قكًؿ أمِّ حرؼو
ذ تمخػػذيني ال فػػي بػػًو، فػػي نيايػػًة تمػػؾى الميمػػة كا  ػػًؿ اليػػكـً األٌكًؿ لتعرُّ حيػػرةي أعػػكدي لتممُّ

 الطكيمة األعسر في حياتي كيمِّيا...
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... مئػػػاتي الجثػػػث عمػػػى مػػػدِّ البصػػػر... ك ػػػجيجي الػػػزاحفيف مػػػف الجنػػػكًب إلػػػى 
ػيا ميػته  الشماؿ، الطائراتن فكقنا... كالقػذائؼي المتنٌكعػة عمػى األرضى المكحمػًة، بع ي

ر... امتزجػػت الػدماى بػػالطيًف... باألٌنػػاًت كالحشػرجاًت كليػػاًث النػاجيف ػ حتػػى مكفًيػ
 تمؾ المحظًة ػ مف النار.

كنتي متكٌجيػان صػكبى الجنػكًب... إلػى البصػرًة حيػثي سػكف أىمػي، بعػدى ليمػةو مػف 
الصراًع الغريًب مي المكت، الذم رأيتيوي مٌراتو عمى ىيئًة شخصو بشػيو ي ػحؾي مٌنػي 

عنػوي بمعجكبػةو، كالطريػؽي بػيفى القرنػًة كالبصػرًة مػزركعه بخطػكاًت ىػذا الكػائف كأنا أزكغي 
ؿي بزىكو كحرٌيةو ال يستطيي أحده الحدَّ منيا!...  الغريب ػ المكت ػ الذم يتجكَّ

عنػػدى الفجػػًر... كقػػربى آخػػًر جسػػرو حػػي  قبػػؿى البصػػرة، فاجػػمني رجػػؿه ككمنػػوي آتو 
افى الشػػيىي المنػػتظـي الكحيػػد فػػي الفك ػػى التػػي لتػػكًِّه مػػف مجمػػسو رفيػػًي المسػػتكل... ككػػ

 تعُـّ األشياىى حكلىنا قاؿ لي:
 ػ اهلل يساعدؾ ابني...

 أجبتيوي بالكاد:
 ػ اهلل يساعدؾ عٌمي!

 ػ يبدك أنؾ ق يتى ليمةن طكيمةن مف اإلرىاًؽ كالمعاناًة كالجكع؟
 ػ نعـ كاهلًل يا حاج!

 . ىذا الجسرػ حراـه يا بنيَّ أف تقكدى نفسىؾى لممكًت عمى 
 كأشار بيدًه إلى الجسًر النائـ قريبان ًمٌنا.

 ماذا أفعؿي يا حاج؟ إنيا القسمةي!
 ػ تعاؿ إلى بيتي ذم الباًب األزرؽ ذاؾ كاسترح قمي ن ريثما تيدأ األجكاى.

ذىبنػػػا معػػػان، لػػػـ أفٌكػػػر تمػػػؾى المحظػػػةى بػػػممِّ شػػػيىو سػػػكل االبتعػػػاًد عػػػف ىػػػذا الجػػػكِّ 
، كربما الحصكؿ عمػى قطعػًة خبػزو كقميػؿو مػف المػاًى العػذًب الخانؽ كاالسترخاى قمي ن 

 أسدُّ بًو رمؽى الجكًع كالعطش الذيف صارى مداىما يكميف دامييف...
كصمنا البيػت... دفػيى بيػًدًه البػاب، كاجيتنػا صػالةي اسػتقباؿو ميممػةو تراكمػت فييػا 
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 األنقاض...
 

 قاؿ الرجؿ:
 الستقبالنا! سنجمسي في المطبخ، ألنَّو أكثر استعدادان 

ذىبنا إلى المطبخ المتكا ي، أخرجى الطٌباخ النفطي الصغير "الجكلػة" مػف بػيف 
حاجيػػاتو قميمػػةو ركنيػػا فػػي إحػػدل الزكايػػا، أشػػعؿى  الجكلػػةع كك ػػيى المقػػ ةى عمييػػا مػػي 
قميػػؿو مػػف الزيػػًت كقٌطػػيى رأسىػػي طمػػاطـ كبػػدأ بنعػػداًد كجبػػةو مػػف الطعػػاـ شػػعرتي كأنػػا 

ـى لػي أتناكلػوي بعد أف قدَّ  ـ لي المق ة بمحتكياتيػا مػي رغيػًؼ خبػزو بمٌنػوي أثمػف شػيىو قيػدِّ
 في حياتي، قاؿ لي بممازحة:

ػ ىذًه الكجبةي البسػيطةي ىػي حصػتيؾى يػا بنػي فػ  تطمػي بالمزيػد... كاطمػئف فػنفَّ 
 لديؾ قدحان مف الشام سمقدِّميوي إليؾى حاؿى انتيائؾ مف األكؿ...

 أجبتيوي بجٌديةو:
 يا حاج!ىذا كثيره 

 بعد أف أنييتي كجبتي الغالية، شكرتو لكي أكمؿى مشكارم، فقاؿى معتر ان:
ػػػػ ابػػػؽى معػػػي حتٌػػػى السػػػاعة الثامنػػػة صػػػباحان، ألننػػػي سػػػمعتي مػػػف المػػػذياع بػػػمفَّ 

 الحربى ستتكقؼي عند ىذا الكقت... اخمي حذاىؾى يا بني كاسترًخ قمي ن...
ألكلػػػى حػػػيفى أصػػػغينا معػػػان لصػػػكًت فعمػػػتي مػػػا أرادى... كشػػػعرتي بالحيػػػاًة لممػػػٌرًة ا

ـي  ، الػذم كنػتي سمىشَّػ تحطُّـً الجسًر القريب، إثر قصًؼ الطائرات الكحشٌي المتكاصؿى
ؿي الرجًؿ كاصطحابو لي إلى بيًتًو...  تحتوي لكال تدخي

:  في الثامنة صباحان قاؿ لي بكد  أبكم 
، فقد كيًتبت لؾ الس مة...  ػ اذىب اآلف يا بنيَّ

نىيػػػػا السػػػيطرةى عمػػػػى دمػػػػكعي التػػػػي نزلػػػت فجػػػػمةن، كحػػػػيفى ىممػػػػتي لػػػـ أسػػػػتطي حي
 بالحديث معىوي، ك يى يدىهي عمى فمي كقاؿ:

 ػ ال تىقيؿ شيئان... إف جزائي عند اهلل تعالى...
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 مي الس مة...
خرجػػتي مػػػف البيػػت، كأغمػػػؽى عميػػًو البػػػاب، كقفػػتي قريبػػػان ألحفػػظى م مػػػ ى المكػػػاًف 

 جٌيدان...
َـّ إلػػى أىمػػي كأركم ليػػـ  كأكممػػت خطػػكاتي بخٌفػػةً  منتصػػرو صػػكبى مػػدينتي ألن ػػ
 ما حدثى باستغرابو كدىشة.
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 ـ  2ـ 
 
 

قتهيز  ه  ي  إًى  ًصمٖم ،عاهِٖ إ ااتذ دازا  ئةةا لٓن ميةاا ٗنظ... ،قاٗ  ٕم 
ي ٔك  ألماٖ  ئاح ييل تاتٓم ًالا  ه ذداأى إًاى ياة، حٓم يتا،هز  إًاى مزاتوذ مهاا، ٓ  

     ًيتأ!
، رٌبمػػػا تكٌىمػػػتي فييػػػا تفاصػػػيؿى لػػػـ تحػػػدث لفػػػرًط  ىػػػي ميصػػػادفةه  عمػػػى أيَّػػػًة حػػػاؿو

 إرىاقي كيمسي كأنا أغرؽي في ظ ـً تمؾى الميمة...
... أك كىػـو مػا...  ربَّما نمتي في لحظةو مػا كجػرل مػا جػرل فػي فسػحةو مػف حمػـو

 غفكتي بعدى سمسمةو مف التساؤالت... ك...
ـي أٌنػػؾى سػػعيتى  ... أعمػػ ... أشػػكري  ػػػ ىاأنػػذا يػػا بينػػيَّ ـى لػػي ىديػػةن نجاًتػػؾى لترانػػي، كتقػػٌد

ػػػؾى فػػػي البحػػػًث  ... كال تتعػػػب نفسى سػػػعيىؾى ىػػػذا، كال حاجػػػة لػػػي باليديػػػة، كمػػػا أخبرتيػػػؾى
!  عٌني... أنا الذم أزكريؾى

، إنوي ثانيةن، كىػاىي الدىشػةي قػد  كاختفى... صحكتي ىًمعان، يا لوي مف حمـو غريبو
 أخرست لساني أمامىو...

األكلػى ػ بعػدى الحادثػةى ػ كذىػابي إلػى بيًتػًو الػذم حٌددتيػوي جٌيػدان،  تػذٌكرتي إجػازتي
البابي األزرؽي الصارخي بكجًو الشارع، كالسػياج الػكاط ، كغرفػة االسػتقباؿ الميممػة... 

...  كالمطبخ... كأغمى كجبًة طعاـو
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بػػطى بقسػػكةو بسمسػػمةو حديدٌيػػةو صػػدئة،  رأيػػتي البػػابى األزرؽى يػػئفُّ مػػف العزلػػًة كقػػد ري
طرقػػتي بػػابى البيػػًت المجػػاكر، فمطػػؿَّ عمػػيَّ كجػػوه شػػاحبه لرجػػؿو أىمػػؿى كيػػؿَّ شػػيىو فػػي 
كجًيػػًو إال تعبيػػرات قمقػػًو مػػف طرقػػات القػػادـ!... كقػػد بػػزغى خمفىػػوي كجػػوي امػػرأةو تبػػدك كقػػد 

 أنيت لتكِّىا فص ن مف البكاى...
... كسػملتيما عػف جارً  ىمػا صػػاحب ألقيػتي عمييمػا التحٌيػة... فػرٌدا عمػػيَّ بارتبػاؾو

 البيت ذم الباب األزرؽ...
اسػػػػتغرب الرجػػػػؿي ك مػػػػي، كأدار كجيىػػػػوي المرأًتػػػػًو ليقػػػػدِّما تعبيػػػػران مشػػػػتركان عػػػػف 

 الدىشًة...
، كال يكجػػػػدي شػػػػخصه  : ىػػػػذا البيػػػػتي متػػػػركؾه منػػػػذي أربػػػػًي سػػػػنكاتو أجػػػػابني بشػػػػركدو

 بالمكاصفات التي أشرتى إلييا!
: كلكنني دخمتي معىوي البيتى   ، كجمسنا في المطبخ، ك ك ك....أجبتيوي بانفعاؿو

! فاذىػػب مػػف حيػػث أتيػػت كال تتعػػب نفسىػػؾى بمثػػًؿ  أجػػابني: لقػػد تكٌىمػػتى يػػا بنػػيَّ
 ىذًه األسئمة...

عيػدت حقػان إلػى إشػاراًت ذلػؾ اليػـك الػذم أف ػى إلػى تمػؾ الميمػًة التػي أٌدت إلػى 
 الرجًؿ الغريب...

ف م جئيػػا... سػػقطت بػػدأى الصػػباحي باسػػتغاثةو، أخرجػػت رؤكسى أفػػراًد كحػػدتنا مػػ
 قذيفة عمى أحًد الم ج  كاستشيد السبعةي الذيف يقطنكنىوي...

ثَـّ ىدأنا جميعػان نترقَّػب مػا سػيمتي، زحػؼى إلػيَّ "عصػاـ" الجنػدم الخجػكؿ الػذم 
ػًؿ: أشػعري  " كحدتنا كيسكفي معي فػي الممجػم، قػاؿ لػي بشػيىو مػف التكسُّ يعمؿي في "قمـً

... فمعٌني يػا صػديقي كتكٌفػؿ بالحٌمى كالتعب، كجمبي الماى ى ذا الصباح كاجبه عميَّ
، كأخذتي "الجمكػانيف" كغػادرت الممجػم... كحػدتينا  بالكاجًب عٌني... ني تي دكفى تردُّدو
تقػػػيي فػػػي منطقػػػة "الشػػػافي" بػػػيف منطقتػػػي "الػػػدير" ك"القرنػػػة" فػػػي أرضو زراعٌيػػػةو رطبػػػةو 

ئػػػات الثيػػػراف كالجػػػكاميس، قريبػػػةن مػػػف النيػػػر، يحػػػيطي بنػػػا "المعػػػداف" الػػػذيف يمتمكػػػكف م
تمشػػػيتي إلػػػى النيػػػًر منتشػػػيان بػػػدؼًى الشػػػمًس، كىػػػدكًى المكػػػاف الػػػذم أعقػػػبى نكبػػػةن مػػػف 

 القصًؼ الكحشي...
كصمتي النيرى ككقفتي عمػى جػذًع نخمػةو مقطػكعو يمثٌػؿي دٌكػةن نسػتندي عمييػا إلمػ ى 
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ت األكانػػػػي مػػػػف جػػػػرًؼ النيػػػػر... كحػػػػيف ىممػػػػتي بػػػػنم ًى "الجمكػػػػاف" األٌكؿ... ىجمػػػػ
طػػػائراتي العػػػدكِّ ثانيػػػةن، كصػػػرتي مكشػػػكفان فرك ػػػتي إلػػػى زكرؽو قريػػػبو مقمػػػكًب عمػػػى 
الشػػاط  كاختبػػمتي تحتػػوي، عٌمنػػي أتخمَّػػصي مػػف جنػػكًف الطػػائرات التػػي عػػاكدت اليجػػكـى 

مطارىا بالقذائؼ...  عمى كحدًتنا كا 
 كبعد أداًى نكبًة القصًؼ ىذًه انسحبت الطائرات كىدأ المكافي ىدكىان مرعبان..

حسػػػاسه بػػػالقمًؽ يػػػمكمني حػػػكؿى مصػػػير  عػػػدتي إلػػػى النيػػػري كمػػػنت "الجمكػػػانيف" كا 
 رفاقي الذيف تمٌقكا مطرى الطائرات...

عند عكدتي المترٌددة خشيةى مفاجمةو غير سػاٌرةو تكٌقعتييػا... كجػدتي ممجمىنػا عبػارةن 
 عف ركاـو أسكدى تجمَّيى رفاقينا حكلىوي لمبحًث عف أش ئنا...

قػد درجػكا اسػمي  ػمفى الخسػائًر ألٌنيػـ لػـ يجػدكا مػا يػدؿُّ عمػى نعـ، أش ؤنا، ف
كػػؿِّ كاحػػدو ًمٌنػػا بػػيف الركػػاـً سػػكل أسػػمائنا المدرجػػة فػػي سػػجًؿ الكحػػدة كأشػػ ى متداخمػػة 
، صرفى ستةن بعػدى أف شػاىدكني قادمػان مػف جيػة  كٌزعكىا بالتساكم عمى سبي بٌطانياتو

عمػػى السػػتِّ األخريػػات كشػػطبكا اسػػمي النيػػر، حيػػثي كٌزعػػكا أشػػ ىى البٌطانيػػة السػػابعة 
 مف سجًؿ الخسائر!

ـى معػػػػارًؾ الحػػػػرب  ىػػػذا السػػػػجؿي الػػػػذم ارتبطػػػتي معىػػػػوي بع قػػػػةو غريبػػػػةو بػػػدأت أٌيػػػػا
العراقيػػػة ػ اإليرانيػػػة، حػػػيف عرفػػػتي مػػػاذا تعنػػػي تسػػػمياتي الحػػػرًب التػػػي قػػػرأتي عنيػػػا 

 الكثير...
لحجابػػػػات... عرفػػػػتي حقيقػػػػة مفػػػػرداتو مثػػػػؿ الم جػػػػ ... كاألرض الحػػػػراـ... كا

... ككػػػٌؿ المفػػػردات التػػػي  كالػػػدكريات القتاليػػػة... كالكمػػػائف... كالتعػػػٌرض... كاليجػػػـك
... صػػارت تػؤدِّم إلػى معػافو أخػرل... كصػػرتي  كنػتي أتعامػؿي معىيػا باسػترخاىو كبػركدو

...  أتعامؿي معيا بشكؿو مباشرو
ـك تذكرت سعيدان ك " بشاران" رفيقي مك ػعي فػي القػاطي األكسػط فػي خػانقيف يػ

... حػػدثى تعػػرُّضه مفػػاج ه عمػػى قٌكاتنػػا  كٌنػا مػػدفكنيف فػػي الحجابػػات بػػيفى أنفػػاس العػدكِّ
استشيدى أثناىىه "سعده" ك"بٌشار" كبقيتي مختبئان فػي ممجئنػا... ق ػيتي يػكميف فػي بحػًر 
، أتحسَّسي كجكدم بيفى جثٌتيف كانتػا قبػؿى قميػؿو لكػائنيًف رائعػيف ي ػحكاًف  ظ ـو دامسو

... كالترقُّب...معي كنتقاسـي   الجكعى كالعطشى كاالنتظارى
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ىاىمػػػا، عبػػػارةه عػػػف رائحتػػػيًف ال يصػػػفييما كصػػػؼه فػػػي البشػػػاعًة... كىاأنػػػذا قػػػد 
 أمكتي في أية لحظةو...

 أنا بيف الخسائًر... ال أدرم ماذا قيؿى عٌني في قطعاتنا الخمفٌيًة...
الطريػؽى النيسػميَّ ذا كال أدرم كيؼى زحفتي بيمسو ميغامرو إلى فـً الممجم كأدركتي 

المكًف الفاتً  بػيف دكنتػٌي األلغػاـ... ألصػؿى زحفػان بمعجكبػةو إلػى قطعاًتنػا كأفقػد الػكعي 
 بيفى رفاقي المقاتميف الذيفى تمٌقفكا جسدم بميفةو كاندىاش...

 صحكتي بعدىىا ألجدني في كحدًة الميداًف الطبٌيًة غارقان في لٌجًة دكارو عنيفةو..
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 ـ  3ـ 
 
 

ًااِ ذهااٖا ئتًااائو  ًفياا  ٔ  ًياا  عااتٔى   لاات عزٗاا   ً جاإأ  ًغ  ااىظ هيٗااى ذوااأ  
 مئيةمتّ ئتدٔخ  ًها،ٖ   يةمٗلز  صتميتّظ ،اليتهي  ه ذةيو عٕ  ًهه ٔث مئإٔ...

نيػػو لػػيسى بعيػػدان  أخبرنػػي أنػػوي يتػػابعني خػػ ؿى ىػػذًه الشػػيكر السػػتة التػػي مػػٌرت، كا 
ات فػػػي ليػػػًؿ بغػػػداد المتشػػػٌظي، كال أجػػػدي عنػػػي، كيػػػدرؾي مػػػا أعانيػػػو كأنػػػا أجػػػكبي الطرقػػػ

اسػػػػتقراران بعػػػػد انق ػػػػاى سػػػػنكات خػػػػدمتي فػػػػي الجػػػػيش كتفصػػػػي ت المعػػػػارؾ كآثارىػػػػا 
حباطات الحياة...  العميقة كا 

كٌدعت ي أىمي في البصرًة ػ أبػكمَّ القمقػيف كأخػكتي ػ متجيػان إلػى بغػداد بحثػان عػف 
العػكدةى إلػػييـ محبطػان، ىػػذه  فرصػًة عمػؿو مناسػػبةو، لػـ تتػكفر لػػي بسػيكلةو، كلػػـ أسػتطي

العكدة التي يتقنييا أبي حيثي كافى مكزِّعان متنق ن فػي معمػؿ "البيبسػي كػكال" فػي بغػداد 
كقمبيػػوي ىػػائـه فػػي رحيًمػػًو الػػدائـ إلػػى البصػػرًة، إلػػى صػػباهي كشػػباًبًو، إلػػى سػػكاقي الطفكلػػًة 

 كالعشب الطافي كالصيد...
تي تمميػػذان فػػي الصػػؼ الثػػػاني إلػػى صػػحكتي األكلػػى... كمػػكتي األكؿ حػػػيف كنػػ

االبتدائي في قريػة "الخػاص" الطافيػة عمػى ميػاًه الفيػرات اليائجػة التػي كلػٌدت في ػانان 
شعرنا بالفرًح كاأللفًة معو... كصارى الصيدي ىكايةى كيؿِّ طفؿو كامػرأةو كشػابو ألفَّ الميػاه 

 تتسٌمؿي إلى البيكت كالصرائؼ المبنية بالقصب المدٌعـ بالبردم...
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العاليػػػػة البػػػػاردة كنتمٌمػػػػؿ القمػػػػر  ع1 نرتفػػػػي فػػػػي ليػػػػالي الصػػػػيؼ عمػػػػى السػػػػكابيطل
...  الصاخب كثرثرة النجـك

كنصػػحك عمػػى نػػدلن آسػػرو ي ػػيىي كجكىىنػػا بالصػػباحاًت المبٌكػػرًة ذكات الػػركائ  
ـي لنػػػا عبقػػػان خالصػػػان نعػػػكدي إليػػػًو فػػػي كػػػؿِّ  ػػػيؽو  التػػػي ظٌمػػػت خالػػػدةن فػػػي الػػػذاكرًة ترسػػػ

 حياتي...
 بالزكارًؽ الصغيرة... كٌنا نتنٌقؿي 

كفػػي إحػػدل المػػٌرات كأنػػا أقػػكدي بارتبػػاؾو طفػػكلٌي زكرقػػان صػػغيران ترافقنػػي شػػقيقتي 
التػػػي تكبرنػػػي بعػػػاميف، جمػػػبى انتبػػػاىي صػػػكته مػػػف مػػػاًى السػػػاقية، فمخرجػػػتي جسػػػمي 
الصػػغير مػػف حاٌفػػة الػػزكرًؽ الجانبيػػة متطمعػػان بف ػػكؿو إلػػى المػػاى حتٌػػى فقػػدتي تػػكازني 

...  كسقطتي
لـ أتعٌمـ السػباحةى بعػد فقػد نزلػتي إلػى القػاع محػاكالن ػ عبثػان ػ التشػبُّثى بػممِّ  كألنني

شيىو حتى أنني كنتي أمسؾي الماى بقب تي الصػغيرة التػي ييػربي منيػا المػاى فػمعكد 
 إلى القاًع ثانيةن...

شػػعرتي باالختنػػاؽ كشػػاىدتي مئػػات األيػػدم ال ػػخمًة تمتػػؼُّ حػػكؿ عنقػػي كتمنػػيي 
 عٌني التنفيس...

فقدتي كعيي الذم عادى إليَّ كأنا ممقىن بيفى عشراًت العيكًف الباكيػًة التػي سػرعافى 
ؿ بكاؤىا إلى زغاريد كىي تتطٌميي بدىشةو إلى عينيَّ الحمػراكيف المتػيف انفتحتػا  ما تحكَّ

 فجمةن...
أخبرتنػػي شػػقيقتي فيمػػا بعػػد أٌنيػػا صػػرخت بػػمعمى صػػكتيا مسػػتنجدةن بصػػرخاتو 

 يا حيف الحظت سككني باستس ـو في قاًع الماى...عديدةو، كلطمت عمى كجي
كسػػقطت ىػػي أي ػػان ميغميػػان عمييػػا... كلكػػف فػػي جػػكًؼ الػػزكرًؽ السػػاكف... كال 

 تدرم ماذا حصؿى بعد ذلؾ؟
حتى فتحت عينييا عمى  جيًج الناًس كتجمُّعيـ حكلي فيما كانػت ىػي نائمػةن 

                                           
السكابيط: جمي سكباط، كىك سقؼه مف القصب كالبردم يككف محمكالن عمى مساند  أربيع مف  (1)

 جذكع النخيؿ.
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رؽ الصػػغير الػػذم كػػافى فػػي ح ػػًف عمًتنػػا كىػػي تػػرتعشي مػػف البػػرًد كالخػػكؼ... كالػػزك 
 يحممينا يقؼي بمسىن عمى جرًؼ الساقيًة...

مف يكًميا أصرَّ كالدم عمى أٍف أتعمَّـى السػباحةى كأٍف أكػكفى سػباحان مػاىران، كىكػذا 
 عٌممني كؿ أنكاًع العـك كفنكنو...

 لكي ال أغرؽى ثانيةن!
تاليػة...  كىاأنذا فػي بحػًر الحيػاة، مػا أف أنتيػي مػف مكجػةو حتػى تتمٌقفنػي مكجػةن 

... كبٌحارةه لـ يحػدِّدكا ىػدفان بعػدي فيمػا تعػٌددت الفنػارات، كتكالػت الجػزر  ثمَّة أعاصيره
المتنٌكعة بػيفى صػغيرة أك كبيػرة.. لػـ يىعيػد الغػرؽي ميػددان لػي، بػؿ ىػذا اإلبحػار اليػكميُّ 

 في دٌكامةو مف القمًؽ كالسير ػ بالمصادفًة ػ إلى ىدؼو ما سيككفي كا حان يكمان!.
قػػكؿي ذلػػؾ بعػػد ىيجػػاًف الحيػػرًة التػػي اكتنفتنػػي، ذلػػؾى أفَّ خػػركجى الفػػرًد مػػف سػػياؽو أ

ف كانػػت التجربػػةي قاسػػيةن ػ إلػػى سػػياؽو حيػػاتي  آخػػر يختمػػؼي  حيػػاتيُّ فػػي التجربػػة ػ كا 
 عنيا، يجعؿي الفردى مغمكران بالحيرًة كالقمؽ كقسكة االختيار!
ػػمِّمتي "كتػػاب تسػػريحي" مػػف خدمػػةو عسػػكرٌيةو  امتػػٌدت ألكثػػر مػػف ثمػػاني  كحػػيفى سي

سػػنكاتو مػػف الصػػبًر كالمعانػػاة كالبطكلػػًة أي ػػان... جمعػػتي حاجيػػاتي العزيػػزة، ككٌدعػػتي 
األصػػدقاىى فىًرحػػان، كانطمقػػتي بسػػرعةو إلػػى ف ػػاًى المدينػػًة متحسِّسػػان كػػؿَّ لحظػػةو م بسػػي 

تػػي أدمػػف المدنٌيػػة التػػي لػػـ أكػػف ميصػػدِّقان بػػمنني أرتػػدييا بعػػدى ىػػذًه السػػنكات الشػػائكة ال
 فييا جسدم الم بس "الخاكي"...

فػػي األٌيػػاـً األكلػػى مػػف حيػػاتي المدنٌيػػًة، حاكلػػتي أف أيشػػًبيى الرغبػػاًت التػػي ظممػػتي 
 جائعان إلييا كؿَّ ميٌدًة مككثي في الجيش...

كالرغبػػػاتي التػػػي قصػػػدتييا سػػػاذجةه بالتمكيػػػد، ألٌنيػػػا ال تزيػػػدي عػػػف النػػػكـً لسػػػاعاتو 
الستيقاظ المػدٌلؿ، كتنػاكؿ الفطػكر المذيػذ المعػٌد خصيصػان مػف متمٌخرةو بعدى الصباح، كا

طالػػػػة شػػػػعر الػػػػرأس، كارتػػػػداى الم بػػػػس  قبػػػػؿ األـٌ الحنػػػػكف، كعػػػػدـ ح قػػػػة الػػػػذقف، كا 
النظيفة المككٌية جٌيدان ثَـّ الذىاب إلى "العٌشار" لمشػاىدة الكتػب كاإلصػدارات الجديػدة 

مٌصػص الخجػكؿ عمػى الفتيػات في المكتبات، كعركض األف ـ في دكر السينما، كالت
َـّ العػكدة إلػى المنػزؿ كتنػػاكؿ طعػاـ الغػداى كبعػدىهي االسػترخاى كالمطالعػػة  الجمػي ت، ثػ
الممتعػػػة فػػػالنـك لمػػػٌدة سػػػاعتيف أك ثػػػ ث كالعػػػكدة ثانيػػػةن إلػػػى "العٌشػػػار" لمقػػػاًى بعػػػض 
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 األصدقاى...
، أحسسػتي بعػدىىا بتيديػًد اإل فػ س لػي، استمرت معي الحياةي ىكػذا لب ػعًة أٌيػاـو

 ألفَّ ما اٌدخرتيوي مف الراتًب األخير في الجيش بدأ يتآكؿ...
؟...  كبدأتي أنسجي خيكط معاناةو أخرل... أيف أعمؿي

ىؿ أعمؿي في مجاؿ دراستي  التكنكلكجيةع التي لـ أعد أتػذٌكري منيػا إال بعػض 
 أسماى المدرسيف كبعض الحكايا كالطرائؼ كالكجكه التي دىرىسىت معي؟

ؿ فػػي مجػػاًؿ الصػػحافًة كالكتابػػًة األدبيػػة التػػي أسػػتطييي مػػف خ ليػػا أف ىػػؿ أعمػػ
ـى عطاىن طٌيبان؟...  أقدِّ

كلكف أيفى ال مانات المادٌية الميسكرة، في عمؿو صحفي  غضُّ ما زاؿى يػتممَّسي 
 بداياًت طريؽو طكيؿو جدان كمتشابؾ السبؿ؟

، ككٌدعػػتي األىػػؿى كىكػػذا جمعػػتي حاجيػػاتو بسػػيطةن فػػي حقيبتػػي الجمديػػة الذابمػػة
 قائ ن ب  تردُّد:

 ػ سمعمؿي في بغداد...
في إحدل الميالي الممطرًة كفي أحد المكا ػًي القتاليػًة فػي الجبيػة، تسػابقنا فػي 
يًد إلنجاًز عمؿو جماعي  يجبي أف ننجزىهي!... ذلؾى ألفَّ سيكؿى المطػًر غٌطػت شػؽَّ  الجي

تطفك عمييا حاجياتينػا، لػذلؾى ني ػنا  الساتر كأصبحت م جئنا عبارةن عف برؾو مائيةو 
، إلفػػػراًغ الم جػػػ  مػػػف الميػػػاه التػػػي سػػػتمنيي حتمػػػان  جميعػػػان... كبػػػدكًف أمػػػرو عسػػػكرمُّ
ـى الجيػػًد الجٌبػػار الػػذم  ديمكمػػةى حياتنػػا بشػػكؿو طبيعػػٌي، لػػـ نشػػعر باإلنيػػاًؾ حينيػػا، رغػػ

ًة عمػػى األرًض بػػذلناهي، حيػػثي تركنػػا رفاقنػػا المكٌمفػػيفى بالكاجبػػات فػػي "مػػزاغميـ" المطٌمػػ
الحراـ، كانغمسنا جميعان في الطيف، إلفراغ الخندؽ مف المػاى، كنجحنػا فػي ذلػؾ بعػدى 

  حكمًة عمؿو مجنكنةو...
ىػػػذًه الحكايػػػةي، ركيتييػػػا لصػػػديقي القػػػاص "محمػػػد كامػػػؿ" فكتبيػػػا بنطػػػار قٌصػػػةو 
 قصػػيرةو فػػاز فييػػا بنحػػدل الجػػكائز التقديرٌيػػة فػػي إحػػدل المسػػابقات الكطنيػػة الخاٌصػػة

 بقصًة المعركة.
 زٌكلتي رقـ ىاتؼ "محمد كامؿ" كجاىني صكتيوي مبتيجان عمى الطرؼ اآلخر:
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 ػ ىاه... أخيران حسمتى أمرىؾى كجئت!
 ػ لقد احترتي كاهلًل يا محمد!

ػػػ حسػػنان تعػػاؿى إلػػيَّ فػػكران، كسػػنتحدَّثي بيػػدكىو فػػي البيػػًت عػػف فرصػػًة عمػػؿو سػػانحةو 
 لؾ، فٌكرتي بيا ممٌيان...

، حيػث انتظػار أٌكًؿ حافمػةو كالتػدافي بالمناكػب كذىبتي إ ليًو بمقصى ما استطعتي
 لصعكدىا، لتنطمؽى بنا إلى "الكاظمية" حيثي بيت صديقي "محمد كامؿ"...

 
ـى الدراسػػًة كاألصػػدقاى، كمغامراتػػو التػػي  رٌحػػبى بػػي محػػتف ن، كجمسػػنا نسػػترجيي أٌيػػا

ـى بزكاًجػػػًو مػػػف زميمتنػػػا فػػػي الدراسػػػًة "م اجػػػدة" التػػػي صػػػارت اآلف أٌمػػػان انتيػػػت كمػػػا زعػػػ
 لث ثًة أبناىو قابميف لمزيادًة!

 ... ىكذا قاؿ بتباهو... ثَـّ أردؼ:
ٌرتيف في آفو كاحػدو ىمػا "كػرة القػدـ" ك"الشػعر" ألننػي  ػ أمَّا أنت فسكؼ تتزكجي  ي

 ال أرل حماسان لؾ إال في ىذيف المجاليف!.
عمػؿو ي ػمفي لػي ك ػعان  ػ ماذا أفعػؿي يػا صػديقي كأنػا حتػى اآلف لػـ أسػتقر فػي

 ماديان معقكالن؟
 ػ في غ كف أٌياـو ستككفي لؾ كظيفة مناسبة.

كبقيتي معػو أيامػان اسػتطاعى فييػا أف يجػدى لػي مكانػان شػاغران فػي "قسػـ التصػحي " 
 في إحدل الصحؼ المحمٌية...

، ىػػػػك فػػػػي حياًتػػػػًو  كبػػػػدأت لقػػػػاىاتي معىػػػػوي تتنػػػػاقصي حتػػػػى انقطعنػػػػا عػػػػف بعػػػػضو
ت إلى زكاًجًو بػامرأةو أخػرل، كأنػا بػيفى أمػكاًج حيػاةو تنقِّمييػا الػري ي مػف الصاخبة التي أدٌ 
 اتجاهو إلى آخر...

كبعػػدى خمسػػة أشػػيرو مػػف العمػػًؿ، طيمبػػت مكاليػػدينا ل لتحػػاًؽ بالخدمػػة العسػػكرٌية 
 كالمشاركة في الحرب!
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ظ ،ذٗ،ٕأ اااادٖ  ذةااائتْى ال  ااا  ْ يجيلزااا  ه ذئااا،ٕا ئةااا ل ًتاااتب ي  ئتً جاااٖأ  ًغ  اااى
 ألةئتى اا، عاهِٕ ، قي ٗاٖن اادٖ   ًلتاتب مظ ، ئمات ما  ئا    ألةائتى ذ ااتّ صاي،ئن 

 يصه ذ ادٖ   ًيحقٖن  ًغ  ئن  ًي  ذةيو عٕ يةم يلت  ً ،ه ن... ئ ز  ،ئ ٔزإٔ...
لذلؾى ظؿَّ األمري ًسٌران، كظممػتي مشػغكالن بكػؿِّ حكاسػي بغرابػًة ىػذًه الع قػة كثبػات 

... مكعًد إط لةً   الغريًب عميَّ
كال أخفػػي بػػمنني أشػػعري بػػًو حا ػػران فػػي كيػػؿِّ األمػػاكًف التػػي أرتاديىػػا... كال يػػمتي 
ىػػذا الشػػعكري محػػٌددان بممػػاكفى أك أكقػػاتو أك حػػاالتو دكفى غيرىػػا... كمػػا أننػػي ال أرل 
دالئؿى ماديةن عمى ذلؾ الح ػكر بػؿ ىنػاؾ إحسػاسه داخمػيس ال أسػتطيي تكصػيفىوي ىػك 

عمػػيَّ فمشػػعري بقرًبػػًو مٌنػػي كأحيانػػان أسػػميي صػػكتىوي فػػي رأسػػي يصػػكِّبي لػػي  الػػذم ييػػيمفي 
 سمككان أك يرشدني إلى طريؽ، أك يذكِّرني بشيىو ما!...

كصرتي أختمي مي نفسي كثيران طمعان في تحقيًؽ لقاىو مػا، أك الكصػكؿ إلػى أمِّ 
يقػػيفو تػػاـ  تصػػكُّرو خػػاصو يػػدعـي قمقػػي كقنػػاعتي بيػػذا الكجػػكد الغريػػب كأصػػبحتي عمػػى 

ـى قنػػػاعتي األكيػػػدة بعػػػدـ حػػػدكث مثػػػؿ ىػػػذًه  بمٌنػػػوي يحػػػكـي حػػػكلي بشػػػكؿو أك بػػػآخر، رغػػػ
 التصٌكرات إال في الحمـ أك في رؤيا الخياؿ المحض...

ـى كالشيكر، كأخمدي لمصمًت كالتمميؿ   كبدأتي أعدُّ األٌيا
ـى ميػػػداًف حيػػػكٌيتي كتفػػػتًُّ  آفػػػاقي ك  طراكًتيػػػا الػػػذم يمخػػػذني إلػػػى أجػػػكاىو أيخػػػرل أٌيػػػا
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ـى األنثػى بكػؿِّ تقػديسو كىػي الحبيبػةي الجميمػةي التػي  كبراىة خياراتيا.. أثناى الكقكؼ أمػا
 ال أطميي مف لقائيا سكل بابتسامةو حالمةو تمخذيني مف يدم ألطيرى في الف اى..

أٌيػػػػاـ الدراسػػػػًة كاألحػػػػ ـ كالجػػػػٌك الجػػػػامعي الغػػػػارؽ بطقػػػػكًس االنتظػػػػار كمػػػػؤازرًة 
ٌيػػؤ الػػدائـ لممشػػاركة فػػي جكالتيػػا.. أٌيػػاـ دخػػكؿ قاعػػات الػػدرس فػػركًض الحػػرًب كالتي

بالم بس العسكرية.. ككتابة القصائد التعبكٌيػة الخاٌصػة كاإللقػاى الحماسػٌي ليػا عمػى 
 المنبر..

أٌيػػػػاـ األصػػػػدقاى الػػػػذيف تجمعيييػػػػـ فنػػػػاره مسػػػػائيس كاحػػػػده كأفكػػػػاره متشػػػػابية كعػػػػكزي 
 ي طريؽ الطمكح..يتعا د كأح ـه تتكاثبي كخطكاته محمكمةه ف

 أٌياـ الشككل مف نقصو في المحا رات كالشككل مف التيديد بالفصًؿ دائمان..
ألننػػا ال نحػػبُّ صػػرامةى الػػدركًس كنميػػؿي إلػػى تبػػادًؿ الكتػػب األدبٌيػػًة الجديػػدة، لنػػا 

 مريدكنا، كىـ يقٌمدكفى خطكاًتنا بالتفصيؿ!..
كمًة لنػا، لػذلؾى رسػبنا فػي نحف جماعة األدب كالففِّ المنفمتيف مػف األيطػًر المرسػ

 صفكفنا أكثر مف سنةو...
 ال ييُـّ 

 الميـي أٌننا أنجزنا نصكصان في األدًب كفي الحياًة..
فيمػػػا تػػػزكَّجي زميمينػػػا "خالػػػد" إحػػػدل مدرسػػػاتنا.. كىػػػك األغنػػػى بػػػيفى الجميػػػي ىػػػك 
 !صديقينا الذم يغدؽ عمينا كيكمؿي نكاقصى سيراًتنا كرح تنا كمشاريي جنكًننا اليادئ

ػيـ ػ قبػؿى تخٌرًجػو ػ  الػبعضي مػف زم ئنػا التحػؽى بػالجيًش ػ بعػدى تخرًُّجػًو ػ كبع ي
 كك ىما ذىب إلى مراكًز التدريب كمف ثَـّ إلى جبياًت القتاؿ..

نػػػراىـ فػػػي إجػػػازًتيـ فخػػػكريفى بيننػػػا بمباسػػػيـ العسػػػكرٌم الرسػػػمٌي كربػػػتيـ الشػػػاٌبًة 
 المعٌبرة عف أمنياتيـ!

تنا  ػمفى قكاطػي الجػيش الشػعبي فػي القػاطًي الشػمالٌي كنتباىى أمامىيـ بمشػارك
نا العسكرٌيةى في الجبيات..  كنبرزي ليـ صكرى

 ال فرؽى بيننا أيُّيا األصدقاىي 
كىػػػانحفي فػػػي الشػػػيكًر األخيػػػرًة مػػػف أٌيػػػاـً دراسػػػتنا كالحػػػربي ال تنتيػػػي.. كننيػػػي 
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 الدراسةى..
يػًو األحػ ـى الشػٌفافةى كالنػدل لنبدأى خطكاًتنا في عالـو مختمؼو تمامان، عالـو طكينا ف

ػػػبِّ بػػػيفى أغصػػػاًف الفػػػرًح المحمػػػكًؿ عمػػػى كػػػؼ  مػػػف الشػػػعكر  الصػػػباحٌي كزقزقػػػات الحي
 باالنف ًت عف األيطًر التقميدٌيًة..

 بدأنا نسيري إلى حياةو ميٌددةو..
إلػػػى سػػػحًب الشػػػمًس مػػػف خيصػػػ ًتيا كػػػي تػػػرل أجسػػػادىنا الترابٌيػػػة كىػػػي تيصػػػغي 

 إليعازاتو مدكٌيةو 
 استعٍد.. ...

 استرٍح..
 إلى األماـ.. ًسٍر!

 تنٌكٍب س ٍح..
 ىركٍؿ!

 درسينا اليـك بعنكاف "الصكلىٍو"
ػػمَّـي كتػػبى التنسػػيًب إلػػى الكحػػداًت التػػي تقػػيي فػػي  ك... نينيػػي دكرةى التػػدريب.. كنتسى
جبياتو ال نعرؼي عنيا سكل أسػمائيا كالمشػاركة المدٌلمػًة مػي القػاطي الط بػي التػابي 

 شعبي في شماًؿ الكطف..لمجيًش ال
حممني كتابي إلى القاطي األكسط.. إلػى "خػانقيف" ػ منطقػة نفػط خانػة ػ كبػدأتي 
في أٌكؿ نقطػًة انطػ ؽو فػي جػكًؼ القػاطي الػذم يبػدأي مػف مقػرًِّه فػي المدينػًة الصػارخًة 

 كيمتدُّ حتى كبًد األرًض الحراـً الصامتًة أبدان..
.. آلخػػذى متػػاعي كأصػػعد ػػش الكتػػابي "اإليفػػا" كأرتمػػي فػػي جكًفيػػا الخمفػػٌي مػػي  ىيمَّ

؟.. كمػػف  عػػددو مػػف المقػػاتميف.. الػػذيف تسػػاىلكا عػػف كجػػكدم بيػػنيـ.. فػػي أمِّ فػػكجو أنػػتى
؟  أيفى أتيتى

 
 

أجبتييـ عمػى كػؿِّ أسػئمتيـ، كقمػتي ليػـ إننػي تخٌرجػتي حػديثان فػي الدراسػًة كىاأنػذا 
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مركػػز تػػدريب مشػػاة البصػػرة فػػي ألتحػػؽي بالجبيػػة بعػػد أٍف أنييػػتي الػػدكرةى التدريبٌيػػة فػػي 
 الناصرية!..

ـى االىتػػزازات العنيفػػة فػػي السػػيارة كأكػػداس التػػراب  ـى الجميػػيي رغػػ كسػػرعافى مػػا نػػا
الػػػػذم غٌطػػػػى كجكىنػػػػا كأحسسػػػػت بمزكجًتػػػػًو كمرارًتػػػػًو كباليػػػػمًس الغريػػػػب الػػػػذم غٌمػػػػؼى 

.. مشػػاعرم.. الميػػؿي يتسػػرَّبي تػػدريجٌيان إلػػى بطػػًف سػػيارة "اإليفػػا" التػػي تقٌمنػػا، سػػك  اده ثقيػػؿه
.. كال أجدى مىٍف أسمليوي عف المنطقػًة التػي  كصمته عنيؼه يشيري إلى طبيعًة ما سيحدثي

ؿي في سكادىا كعف المسافة المتبقٌية لكي نبمغى المكافى الذم نقصديهي..  مازلنا نتكغَّ
ىػػػػانحف نسػػػػيري أكثػػػػرى مػػػػف أربػػػػًي سػػػػاعاتو كال يكجػػػػدي مػػػػا يشػػػػيري إلػػػػى نقطػػػػةو مػػػػا 

 سنصمييا..
يػػػػػكؿه غريػػػػػبه ال امتمػػػػػؾي إزاىى إحساسػػػػػي بػػػػػًو سػػػػػكل االنتظػػػػػار كالصػػػػػبر إنػػػػػوي مج

 كالتٌرقب..
لقػد سػحبني صػػمتي ىػذه الميمػػًة إلػى تفاصػيؿ حيػػاتي كيمِّيػا.. إلػػى أٌيػاـ ممارسػػتي 
الريا ػػػػػة الباذخػػػػػة فػػػػػي االنفتػػػػػاح كالفػػػػػرح.. إلػػػػػى الع قػػػػػات الصػػػػػاخبة المجنكنػػػػػة.. 

أبي المزمف.. كقمػؽ أمػي الػدائـ..  البي اى! كالع قات اليادئة السرٌية... إلى مرضً 
 كت ارب شؤكف أخكتي في اىتماماتيـ..

تػػػذٌكرتي أصػػػدقائي كاحػػػدان.. كاحػػػدان.. كطالمػػػا تبٌسػػػمتي مػػػي نفسػػػي كأنػػػا أسػػػتعيدي 
بعػػػػضى المكاقػػػػًؼ كالحػػػػاالت الطريفػػػػة.. مػػػػٌرٍت بػػػػذاكرتي األنثػػػػى األكلػػػػى فػػػػي حيػػػػاتي 

خجًؿ كالترٌدًد الذم جمسػتي عميػًو فتنيٌدتي كأنا أجرم خمؼى أنغاًميا.. كأسحبي بساطى ال
مػػٌدةن طكيمػػةن.. كالبيتػػيف الشػػعرييف المػػذيف انػػدلقا مػػف فمػػي كقمبػػي كحيرتػػي مػػٌرةن كاحػػدةن 

..  ليرٌددىىا جمييي األصدقاى بنعجابو
 يم  عااا٘م ًغيااا  ئتًصااامٖم ، زيهااا م٘ 

 
 علاااااى  ًةااااافتٖ  ايت اااااتٕم  ًفاااااِٖ  ً ماااااأٖ  

 

 ذزتةااااا هِ ٕصاااااٖل٘ئٔ  ئلااااات مٗ ،عااااتمٓ 
 

 ،ااااتٔع ع مااأ  ئااا ٔ   ًَااا،ٖ  ، ًَجاااأٖ  
 

 
 

.. حػيفى أختػاري مكعػدان دقيقػان لم قاًتيػا كىػي خارجػةن مػف دكاميػا المدرسػٌي،  كنتي
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ككػػػػمفَّ األمػػػػرى مصػػػػادفةن مح ػػػػةن، أكتفػػػػي بالتحٌيػػػػًة المرتكبػػػػًة التػػػػي ال تػػػػكحي بشػػػػيىو 
، كأستؿُّ ابتسامةن منيا تقكديني إلى يػكـو ممػيى بػالمرًح كالغنػاًى كالسػعادة السػ رٌيًة خاص 

 كاألمؿ الكاسي رغـى أنًؼ الحياًة الفقيرة..
 ياه.. كـ مرَّ عمى تمؾ األٌياـ البريئة؟

 ككـ كٌلدٍت لدم مف األحاسيس الجٌياشًة لتظيرى أغنياتو كقصائدى..
كيػػػكـى بػػػدأت الحػػػرب كجػػػدتي صػػػعكبةن فػػػي الكصػػػكًؿ إلػػػى مدرسػػػتي بسػػػبب شػػػٌدًة 

 القصؼ كعشكائيتو..
الدفاًع المدني.. شػعرتي مباشػرةن بالرجكلػًة الحٌقػة كتطٌكعتي مي زم ئي في فرؽ 

 كحجـ المسؤكلية التي يجبي أٍف أتحٌمى بتحمُّميا..
مػػػٌرٍت بػػػي مكاقػػػؼي كثيػػػرةن.. أٌكػػػدٍت لػػػي بػػػمنني بمغػػػتي مرحمػػػةى اإلحسػػػاس األعمػػػى 
كاألعمؽ باالنتماى الحقيقٌي لمكطف، ك ركرة آخذ دكرم الكامػؿ فػي حمايًتػًو كالػدفاعي 

ررنا ػ أنػػا كزم ئػػي ػ عمػػى الػػدكاـ المدرسػػٌي بػػالم بس العسػػكرٌية عنػػوي، لػػذلؾ أصػػ
..  كاالستعداد الحقيقٌي لمكاجيًة أمِّ مكقؼو محتمؿو

بعيػػدان إلػى حػد  مػػا  حتٌػى أبعػدى جيشيػنا قػػٌكاًت العػدكِّ عػف حػػدكدنا كأصػب ى القصػؼ ي
 عف مدينتنا..

أصػػدقاى استشػػيدكا تعٌممػػتي مفػػرداتو جديػػدةن تيعنػػى بمغػػًة الحػػرب، كتمٌلمػػتي لفقػػداف 
 في جبياًت القتاؿ.. كتبتي عنيـ أصدؽ الكممات كالقصائد الشعرٌية..

فيمػػا م ػػيتي فػػي رحمتػػي الدراسػػية ألنيػػي اإلعداديػػةى كأرحػػؿ إلػػى مدينػػةو أيخػػرل 
 إلتماـً دراستي الجامعيًة فييا..

.. كليتىػػػوي يطػػػكؿي أكثػػػر ألبقػػػى راحػػػ ن  الطريػػػؽي مػػػازاؿى طػػػكي ن، أك ىكػػػذا أحسسػػػتي
ًو الذم مازاؿى حٌيان..مستم  تعان بصكرة الما ي كنب ى
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الميػػؿي يػػزدادي صػػرامةن كيصػػرخي الصػػمتي فيػػًو مسػػتغيثان كمصػػغيان إلػػى دكمِّ "اإليفػػا" 
كشػػخير الرجػػاًؿ النػػائميف المت شػػي فػػي جكفيػػا.. كالتػػراب البػػارد.. المحتفػػؿ بنػػا فػػي 

ٌدتيما، تاركػان لػي فيرصػةى الطريًؽ الذم بدأى يتعٌرجي في الصػعكًد كالنػزكًؿ الكا ػحيف بحػ
 استنتاجو جغرافي  آخر يقكديني إلى حدًس المكاف في ىذه الرحمًة الطكيمة.
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 ـ  5ـ 
 
 

  ههٕم إص    ّ ًلهه ٖث مٔيإٔظ ،ا ٗةٕم ذة لّن ال    ّ ًو ٖهلت عل اٖأظ  ئمات ةا ال،ٕ  
الٗزإٔ ملِْ ئتًزةائٖن ًا  ،اا،  ةامٕإٔ  اِ ذ ا   ةاالٕ  ،ما   ذٗ،أ ادٖ   ألة لن يتل ه ٗتّ ً،

ذ ٔ  جتب ،اأ ا، ما  صٕالٖى  ً، قاٖع ذِ ما  ذجزهاٖن  ًَ اتأ..  ًا ا.. ما   ألةا لٖن 
 د م  ًوتئع  هةيههًٗ  على متا ٖٗن  ًال تٖ   ًدِ ةغلز  إلأ  ادٖ   ًمٗه ..

بةي نحػػكم أخرسػػٍت لسػػاني مػػٌرةن  كىػػاىك يطػػؿُّ ثانيػػةن، نظراتيػػوي القكٌيػػةي الثابتيػػوي المصػػكَّ
 أيخرل!

، كىـ ال يعرفكف اآلفى عف مصيرم شيئان..أخب  رني عف قمًؽ أبي كأمٌي عميَّ
 صحكتي قمقان بسبًب قمؽ عائمتي عمٌي..
 كشعرتي بدكارو كألـو شديدو في رأسي..

.؟! نعػػـ.. كجػػدتي فرصػػةى عمػػؿو  كيػػؼى سػػمذىبي إلػػييـ، كأنػػا ال أممػػؾي شػػركل نقيػػرو
 كلكٌنيا تكفي لسدِّ قكتي اليكميِّ المتكا ًي حسب..

ـي أي ػان أٌنيػـ يبيعػكفى حفنػاتو مػف كتبػي العزيػزًة لكػي  ـي فقرى حػاليـ، كأعمػ كأنا أعم
..  يسٌدكا رمقىييـٍ

ـى المعارؾ كانقطاع اإلجازات.  كقد تعٌكدكا غيابي أٌيا
 لقد اشتقتي إلييـ اآلف!

، فمنػػػا أتحػػػرَّؽي شػػػكقان لزيػػػارًة مػػػدينتي كأىمػػػي كال  .. القريػػػبي أدركنػػػي أيُّيػػػا الغريػػػبي
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 الذىاب المنيؾ إلى ىناؾ..  أستطييي 
أدركني كدٌلني عمى كسيمةو أحصؿ فييا عمى ما يحٌقؽي لي ىذًه الرغبػةى العصػٌية 

 التي تبدك ساذجةن في ظاىرىا..
أخػػػذتني الحيػػػرةي إلػػػى المقيػػػى القريػػػًب مػػػف الفنػػػدًؽ البػػػائس الػػػذم أعػػػيشي فيػػػو.. 

رًة فػػي إحػػدل كجػػدتي صػػديقيف أحػػديىما قػػاصس سػػاخره نشػػرى عػػددان مػػف قصصػػًو القصػػي
صحفنا المحمٌيًة كنالٍت إعجابان مف القيػٌراًى كبعػض النٌقػاد لمػا تتمٌيػزي بػًو ىػذًه القصػصي 

 مف مك كعاتو يكمٌيةو مملكفةو كلغةو بسيطةو سمسمةو كأسمكبو يميؿي إلى السخريًة..
ػػاـه جٌيػػده بػػاعى فػػي األٌيػػاـً األخيػػرًة عػػددان مػػف لكحاًتػػًو عمػػى أحػػًد الكفػػكدً   كاآلخػػري رسَّ

 التي تزكري الب د كحٌقؽى منيا ربحان أذىمنا جميعان.
كانػػا مشػػغكليف بمعبػػة  الطػػاكليع.. كقػػد رٌدا عمػػى تحيتػػي ليمػػا باسػػتعجاؿو كػػي 
يسػػتمٌركا فػػي ىيػػاميـ الغريػػب باألرقػػاـً كاألقػػراًص كشػػدِّ األعصػػاب المػػرتبط بمعبتيمػػا 

 تمؾ...
لي إلػػى الفنػػدًؽ، جمعػػتي  مػػا بحػػكزتي مػػف كتػػبو تركتُّيمػػا فػػي انغماًرىمػػا.. كعػػدتن

.. أخذتيوي كانسممتي إلى مدينتي..  كذىبتي إلى إحدل المكتبات كبعتييا بمبخًس ثمفو
تمؾ األـٌ الحزينة التي تترٌقػب ابنىيػا الكحيػد كقػد جمٌمػت الشػظايا كجيىيػا بػالنمش 
كالخطػػكط كالٌ فتػػات السػػكد التػػي طالمػػا تجنبػػتي قراىتيػػا لػػئٌ  تصػػطدـ عينػػامى باسػػـو 

ـي بػمفَّ الحػرب قىػٍد شػارؾى فييػا جميػيي أترابػي ك ػٌمٍت بسػنينيا الثمػاني أعرفيوي،  كأنا أعمػ
ػػيا لممشػػاركة فػػي  حػػرب الخمػػيجع التػػي جابىػػوى فييػػا العػػراؽي  أجيػػاالن متعػػٌددةن زحػػؼ بع ي
يػػرافع، العػػدكُّ كا ػػ ه نعػػرؼي  أكثػػرى مػػف ث ثػػيف دكلػػةن.. فػػي معػػارؾ  حػػرب العػػراؽ كا 

وي كمكقيى مكا ً ًعًو كبالتجربًة عرفنا عف أفػراًد العػدكِّ كػؿَّ خصائصػيـ مداخمىوي كمخارجى
 كمكاصفاتيـ..

كرٌبما الساعاتي األكلى بعد كصكؿ  اإليفاع إلػى فكَّىػًة السػاتًر األمػامي كنزكلنػا 
ػػدؽي طكلييػػا، أقػػكؿي رٌبمػػا السػػاعاًت األكلػػى كانػػت مغٌمفػػةن  جميعػػان منيػػا فػػي ليمػػةو ال ييصَّ

الذيفى رافقتييـ في جكًؼ  اإليفػاع إلػى مكا ػعيـ كم جػئيـ  بالحيرًة إٍذ تفرَّؽ المقاتمكف
 عبرى طريؽو  ٌيؽو يتطمَّبي منيـ تحمُّؿى السير الطكيؿ الحذر عمى أقداميـ..

اصػػػطحبني ظػػػؿس كثيػػػؼه لرجػػػؿو ألقػػػى عمػػػيَّ التحٌيػػػةى بػػػكد  إلػػػى ممجئػػػًو القريػػػب.. 
ىػػذا الممجػػم يخػػصُّ  كجمسػػنا فػػي زاكيػػةو منػػوي مػػي رجمػػيًف آخػػريف، عرفػػتي فيمػػا بعػػد أفَّ 
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  عرفاى الكحدةع..
كجٌيػػػكا لػػػي أسػػػئمةن سػػػريعةن، كىٌيػػػمكا لػػػي كجبػػػةى طعػػػاـو تػػػت ىـي مػػػي العزلػػػًة التػػػي 
ـٍ ىػػذًه الميمػػةى كفػػي الصػػباًح لػػدينا الكقػػت الكػػافي لمحػػديًث عػػف  تكتػػنفيييـ.. كقػػالكا لػػي نىػػ

 الجبيًة كعف المكاف الذم ستنسَّبي إليًو..
 ي تمؾى الميمًة بسبًب التعًب كالحيرة كاالنتظار..فرشتي  يطغيع كنمتي بعمؽو ف

ػػوى  كقػػد صػػحكتي عمػػى صػػكًت حركػػًة أكراؽو بيػػد  رأس عرفػػاى الكحػػدةع الػػذم كجَّ
إلػػػيَّ تحٌيػػػةى الصػػػباح كأخبرنػػػي بػػػمفَّ الشػػػام مػػػازاؿى حػػػاٌران كأفَّ  الصػػػٌمكفع فػػػي الجانػػػب 

 .اآلخر مف الممجم كما أفَّ ىناؾى بي ان مسمكقان بالقرب مف الشام.
 ىٌيا تناكٍؿ فطكرىؾ لنتحٌدثى في األىـ!

ـي أي ػػػان تعريفػػػان بالجبيػػػًة التػػػي سػػػمككفي  ػػػمفى  ت ػػػمَّفى الحػػػديثي البسػػػيطي كالميػػػ
 قٌكتيا، ككصايا حكؿى التعاميًؿ مي ظركًفيا المختمفة..

 بعدىىا أعطاني أمرى تنسيبي إلى أحًد فصائؿ الحجابات المتقٌدمة!.
 بيًة األرض الحراـ...كالحجابات.. تقيي في لساًف أك ج

وي حيثي أمركني بعػدى أف رافقنػي  ذى أمتعتي في الميًؿ كأتكجَّ ق يتي نياران ثقي ن آلخي
 أحدي مقاتمي الحجابات إلى مكاننا الجديد..

فػػػتي ىنػػػاؾ عمػػػى عػػػددو مػػػف الرفػػػاًؽ الػػػذيفى خبػػػركا المعػػػارؾ كتعٌممػػػكا أسػػػرارى  تعرَّ
ػػػص العػػػدٌك كتعرُّ ػػػاًتًو.. كتبػػػادلكا  الحفػػػاظى عمػػػى حيػػػكاتيـ كمكػػػانيـ مػػػف فػػػرًص تمصُّ

الكجبػػاًت التػػي ينٌظميييػػا بيػػنيـ يكمٌيػػان عريػػؼه شػػابس نحيػػؼه يحمػػؿي شػػيادةى البكػػالكريكس 
بالتمريخ القديـ.. كقد ق ى في الجػيًش حتٌػى اآلف اكثػٌر مػف أربػًي سػنكاتو تنقَّػؿى فييػا 

 بيف الجبيات..
آمػفو مػف غيػًر المتكٌقػًي أف  رحٌبكا بي، كديًرجى اسمي  مفى الكاجبػاًت فػي تكقيػتو 

تحصؿى فيو مفاجمةن مف مفاجآت الحرب.. المزعجي في مكاًننا ىذا كثػرةي أكقػاًت الفػراًغ 
التي ال ت ييي بسيكلةو، السٌيما كأفَّ الحركػةى عنػدنا محػدكدةن بممتػارو كاطئػةو قميمػةو، كػؿُّ 

األيخػػػرل إاٌل فػػػي  شػػيىو فييػػػا يميػػػؿي إلػػى المػػػكًف الترابػػػي  كالخػػػاكيع كال كجػػكد لنلػػػكافً 
 أجساًد بعًض الزكاحًؼ الصغيرًة كالحشراًت المزعجًة التي نراىا دائمان بيننا..

 فٌكرتي بصخًب المدًف كأ كائيا كاالحتفاؿ اإلنسانٌي في رحاًبيا..
كتػػػذٌكرتي النسػػػاىى كاألصػػػدقاىى ك ػػػجيًج العػػػالـً الػػػذم ال يمكػػػفي لػػػوي أبػػػدان أٍف يعػػػيى 
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ة.. كألننػػػي لػػػـ أتكٌقػػػٍي مثػػػؿى ىػػػذا الفػػػراغ، فقػػػد تجٌنبػػػتي حمػػػؿى طبيعػػػةى ىػػػذًه العزلػػػًة القاتمػػػ
الكتػػًب معػػي كأنػػا أحمػػؿي كتػػابى نقمػػي إلػػى الجبيػػة كلكػػف بعػػد اإلجػػازة األكلػػى صػػارت 
الكتػػبي مػػ ذم األكبػػرى كأنييػػتي أٌمياًتيػػا بعػػدى االلتحػػاًؽ مػػف كػػؿِّ إجػػازةو، عنػػدىا لػػـ يىعيػػد 

ركعان جديػػدان فػػي عػػكالـً كتػػابو جديػػدو مسػػتؿ  مػػف الفػػراغي قاسػػيان كلػػـ يىعيػػد االنتظػػاري إالَّ شػػ
دى  الحقيبػػًة الثقيمػػًة التػػي أصػػطحبييا معػػي فػػي كػػؿِّ إجػػازةو ألعػػكدى بحزمػػةو جديػػدة.. تعػػكَّ

 رفاقي المقاتمكف إدماني القراىةى..
ًب الميػؿ  سػرُّ لى كبمركر األٌياـً صاركا يستعيركفى مٌني بع ان منيا لمقراىًة حٌتى تى

كرى الترقُّػًب كالحراسػًة كأداى الكاجػب فػي النقػاط كاألكقػاًت المحػٌددًة إلينا ليحمػؿى لنػا صػ
 لكؿِّ جماعةو ًمٌنا.
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 ـ  6ـ 
 
 

 ص ٕم ذع ٕ  ية  ٔ   ً ِ،  ًدِ زليت  ئأ!
َٕٗ   ،ماتّ ذ،  اُ   ياة ذه تزتّ  يتاٗهِ عا  ههةا  ًاأ  ،ماتّ ذ،  ا،م  ظ ،ذه تزاتّ ذَٕ

  ،م  .
 في األسبكًع الذم أتكقَّيي فيًو إط لتىوي.. لذلؾ أصبحتي أعدُّ نفسي ليذا المقاى

لـ تىعيًد األسئمةي تشغمني كثيران، كلـ يىعيًد الحكاري ىك ما أطمبيوي مف ىػذا المقػاى، بػؿ 
كنتي متميفان لإلثارًة التي صارٍت ترافػؽي ىػذا المقػاى الغريػب الػذم أيصػغي فيػًو بخشػكعو 

بيػػو كاالنشػػغاؿ بػػمغرًب كأنقػػى لحسػػاًب خطػػكاتي كأفعػػالي المرصػػكدة، كلمكصػػايا كالتن
ع قػػةو بػػيف اثنػػيًف عبػػرى الػػذىًف أك الحمػػـً أك أمِّ تصػػكُّرو نفسػػٌي أك غيػػر نفسػػي  آخػػر 

 رٌبما يككفي صحيحان أك يككفي خاطئان..
لػػيس ىػػذا الميػػـ اآلف، فيػػاىي السػػنكاتي تم ػػي، كىػػاىك مسػػتمرس بمرافقتػػي منػػذي 

 بالمكت.. تمؾ الميمة المدىشة يكـى التقاني كأنا مقمَّطه 
ُـّ اآلف أف يػػمتي، أٍف يطمعنػػي عمػػى ذاتػػي بكػػؿِّ صػػراحةو كأٍف أرل فيػػًو ذركةى  الميػػ
ف كانػػٍت مػػف خػػ ًؿ التبػػاسو  ط لتػػي عمػػى صػػكرًة الحقيقػػًة كا  أعمػػاقي كجػػذكة ركحػػي كا 

.. أك.. ال أدرم!  صكرم  أك ذىني 
صػامتان أكثػرى في المٌرًة األخيرًة أطػاؿى المكػكثى معػي، كأطمػتي التحػديؽى فيػو، بػدا 

مٌما اعتدتي عميًو، ثَـّ أخػرجى كرقػةن صػفراى مػف جيبػًو، بػدٍت عمييػا كممػات سػرعافى مػا 
ـى أيٌمػػي كصػػكرةن غائمػػةن ليػػا، عرفػػتي أٌنيػػا تعػػاني مػػف  نسػػيتييا إالَّ أٌنيػػا كانػػت تحمػػؿي اسػػ
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أمػػرو مػػا.. اسػػتنادان إلػػى الرسػػالًة التػػي قػػٌدمىيا لػػي فػػي إحػػدل زياراتػػًو لػػي كالتػػي حممػػٍت 
ـي إش عاران ناغزان لمصير كالػدم حيػثي أخػرجى لػي مػف جيًبػًو منػدي ن أسػكدى كيتػبى عميػًو اسػ

فنا..  كالدم متقٌطي الحركؼ... كاٌف ذلؾ بعدى المقاًى الخامًس مف تعاري
ـي لي كرقةن صفراى، كىاأنذا أنيضي فزعػان مػف نػكمي كأغػرؽي  أٌما اآلف فيا ىك يقدِّ

 لذنًب كالندـً الذم ال أعرؼي سببان محٌددان لوي..في نكبًة بكاىو مي إحساسو صارخو با
، اتَّصػػػؿى بػػػي أخػػػي األصػػػغر يعميمنػػػي بمػػػرضى كالػػػدتي  فػػػي ظييػػػرًة نفػػػًس اليػػػـك
كحاجتيا الماٌسة لكقػكفي إلػى جانبيػا فػي محنتيػا ىػذًه.. كىػي التػي ك ػعٍت صػكرم 

ػمي  المتنٌكعةى أمامىيا لتراني عبٌرىػا كتحػٌدثني كتعػاتبني عمػى غيػابي الػدائـ كعػدـ تكاصي
 معيـ... ىرعتي إلى بعًض المعارًؼ المكسريف، يا لصعكبًة معاناتي، أعينكني!...

 كحصمتي عمى معكنةو مالٌيةو تكفيني لإلسراًع إلييا..
تػػذٌكرتي غيػػابي ث ثػػةى شػػيكرو عنيػػا بسػػبًب تكٌقػػًؼ اإلجػػازات فػػي الجبيػػة رافقٍتيػػا 

 حركةن إلى قاطيو آخر..
ا  تحديدانع ألنني أنطمؽي مف بدييٌيةو تمثٌػؿي معادلػةن كأقكؿي ىنا تذكىرتي غيابي عني

طالمػا رٌددناىػا ىػي "إف الحػرب تجػرم عمػى قمػكًب األٌميػات"... حػيف حصػمتي عمػى 
كنػػػز إجػػػازةو بعػػػد ث ثػػػة أشػػػيرو معٌقػػػدةو، بػػػذلتي قصػػػارل جيػػػدم ألصػػػؿى إلييػػػا، كحػػػيفى 

ىا كانتظارىػػا سػمعٍت طرقػاًت يػدم المسػتعجمة عمػى البػػاب، اسػتجمعٍت كيػؿَّ قػٌكًة صػبرً 
كرك ٍت إليَّ لت ٌمني بذراعييا المجيػديف إلػى صػدرىا كأخػذٍت تشػمُّني بقػٌكةو كتبكػي 
بكاىن مزدكجان في تعبيًرًه األصدؽ بيف الفرًح كالحػزف... يػاه.. يػا لحػبَّ األٌميػات تيػرل 
ىػؿ ىنػاؾ حػبس يي ػاىي حػبَّ أـ  لكلػدىا الغائػب؟! فػي الجبيػًة كنػتي أكتػبي عػف األيِـّ 

ل  ييا..كا 
فى مػػذٌكراتو سػاخنةن كجػػدتي البكابػػةى الفنيػػةى الم ئمػػة  أنتيػزي فرصػػةى االسػػترخاًى ألدكِّ
إلط ًقيػػا ىػػي أٍف تكػػكفى عمػػى شػػكًؿ رسػػائؿى مكٌجيػػةو إلػػى أيٌمػػي.. كقػػد شػػعرتي بػػالحزًف 
الشػػديًد كاأللػػـً الصػػادًؽ حػػيفى فقػػدتي مسػػٌكداًت ىػػذًه المػػذكرات فػػي حكمػػًة التنقُّػػًؿ بػػيف 

داف أك ػ التخٌمي ػ عف الكثيػًر مػف الحاجيػاًت بسػبب اإلربػاؾ الػذم تكلِّػديهي الجبيات كفق
 الحركػػػةع مػػػف قػػػاطيو إلػػػى آخػػػر... كجميػػػيي المقػػػاتميف يعرفػػػكفى بػػػمفَّ أزعػػػجى مػػػا يكاجػػػوي 
د االنتقػاؿ، ألفَّ الجنػدم مشػركعه  المقاتؿى في الجبية ىك  الحركةع أك االنتقاؿ.. مجػرى
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ككمػػا يقػػكؿي ريمػػارؾ "الجنػػدمُّ يعػػيشي بالمصػػادفة" نعػػـ، ل ستشػػياًد فػػي أمِّ لحظػػةو... 
فالشظٌيةي أك اإلط قة أك القذيفةي التي تصيبي زمي ن مجاكران لػٌؾ كػافى مػف الممكػًف أٍف 

 تصيبىؾى أنتى ميما كانت درجة حذرؾ!...
ًؾ تشػػكيمنا مػػف  كػػافى االنتقػػاؿي األطػػكؿ فػػي حيػػاتي العسػػكرية قىػػٍد حػػدث عنػػد تحػػرُّ

ـي فػي أقصػى القاطًي األكس ط إلى القاطي الجنكبي.. إلى "الفاك" ىذًه المدينػة التػي تنػا
جنػػكًب البصػػرة.. كالتػػي صػػارٍت أشػػيرى المػػدًف كأخطرىىػػا فػػي كعينػػا.. ألٌنيػػا تعرَّ ػػٍت 

 الحت ؿو كابتمعٍت الكثير الكثير مف الشيداى لتعكدى ألح اًف الكطف..
..  .. حركة.. تيٌيمكا! ىكذا جاىى األمري

ا عػػػف جيػػػًة انتقالنػػػا، فقػػػد صػػػدرى األمػػػري العسػػػكرمُّ بػػػ  تفاصػػػيؿى أك لػػػـ يخبركنػػػ
 إي احات...

 ىيٌئكا أنفسكـ كمعٌداتكـ ال ركرٌية فقط ل نتقاًؿ إلى قاطيو آخر..
كحزمنا "يطغاتنا" كحاجاتنا ال ركرٌية، ككٌدعنا م جئنا كالصكرى الصػديقةى التػي 

دأي مػػف خ ًلػػًو مشػػكاران جديػػدان ال لصػػقناىا عمػػى الجػػدراف لنرحػػؿى إلػػى مكػػافو آخػػر.. نبػػ
 نعرؼي اآلف أمَّ شيىو عنوي..

انسػػػحبنا فػػػي الظػػػ ـً بيػػػدكىو كصػػػمتو حػػػذريف.. لتحممنػػػا سػػػٌيارات "اإليفػػػا" إلػػػى 
المكاًف الجديد.. إلى رحمةو طكيمةو باتجاًه الجنكب، سىرىٍت ىميمػاتو بيننػا، حدسػنا مػف 

تكٌغمنػػػا جنكبػػػان ازددنػػػا يقينػػػان بصػػػحًة خ ليػػػا أفَّ المكػػػاف الجديػػػد ىػػػك "الفػػػاك"، ككٌممػػػا 
 حدسنا...

قفػػت سػػياراتينا فػػي مطػػاعـً الطػػرؽ الخارجٌيػػًة قبػػؿى محافظػػة "ميسػػاف"، ككجػػدنا  تكَّ
فرصةن لمتعمًُّؽ بممِّ شخصو مدني  أك عسكرم  مجاًز في طريقػًو إلػى مػدينتنا، لنعطيػًو 

ان يػػػدؿُّ عمػػػى أننػػػا قصاصػػػاًت كرؽو صػػػغيرةن مكٌجيػػػةن إلػػػى األىػػػؿ.. تحمػػػؿي خٌطػػػان مرتبكػػػ
مازلنػػػا حتٌػػػى اآلف عمػػػى قيػػػًد الحيػػػاة.. ىػػػاىك العنػػػكاف.. أرجػػػكؾى أف تكصػػػميا فػػػمىمي 
".. "اإلجػػازات سػػتطمؽي قريبػػان إف  !! ال شػػيىى فييػػا سػػكل "نحػػف بخيػػرو قمقػػكف جػػٌدان عمػػيَّ
.. أيُّيػػا األخ ال  شػػاى اهلل".. ال أحتػػاجي شػػيئان سػػكل سػػ متكـ كدعػػكاتكـ لػػي"... أرجػػكؾى

 بمٌننا منقكلكف إلى "الفاك" حتى ال يقمقكا!!تخبرىـ 
ـي الطػرًؽ الخارجٌيػًة  ف كػافى عػال ـى بشػكؿو طبيعػٌي، كا  نصؼن ساعةو رأينا فييػا العػال
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سريعان مرتبكػان بعيػدان عػف كاقػًي الحيػاًة األكثػر انتظامػان فػي المػدف.. الميػـ.. إٌنػوي كقػته 
ػػػدنا بىعػػػدىه إلػػػى تػػػكٌتًر الرحمػػػًة ال طكيمػػػة.. لنصػػػؿى فػػػي الميػػػًؿ إلػػػى مختمػػػؼه اسػػػتثنائٌي عي

 مساحات الفراغ ػ الظ ـ ػ الشاسعة التي ستذرفينا الحقان إلى مدينة "الفاك".
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 ـ 7ـ
 
 

   إهاهُ   ت  ٖياٖأ ًا   صاوهئز  إًاى ئاتٓى َةائ   ه ياإٔ ئ اهٖ  ئهادٖ  ً زفائ  
 علاااى ةاااتهٓن ، ةااايٓن ي،ةاااويلت  اااحٕث زَاااحٓم ئيلااا،  ةاااتآذ   مااات مل ااام  ًةاااتهنٕ 

 ئتًو ،ٖ   ًميزٗ،عٖن  ًجم لٖن..
تجٌكلػػتي مىعػػوي بانشػػراحو فػػي المكػػاف، كأطممنػػا بعنقينػػا مػػف السػػياًج الػػكاطً  الػػذم 
يحيطي بالساحًة لنرل النيػرى صػافيان منسػابان بيػدكىو كاألسػماؾي ظػاىرةه لمعيػاف تسػب ي فيػًو 

، نظرتي إليو إالَّ إٌنوي اختفى فجمةن!  بنشاطو
 ث جمستي تحتى ًظ ليف كلمحتيوي يخرجي مف الباًب..عدتي إلى النخ ًت الث 

رك ػػتي خمفىػػػوي كحػػػيف اصػػػطدمتي بالبػػػاًب المغمػػًؽ اسػػػتيقظتي منيكػػػان كقػػػد تعػػػرَّؽى 
 جسمي كيمُّوي كأحسستي بالعطًش الشديد كني تي ألعيبَّ ماىن كثيران..

 تيرل ماذا تعني ىذًه الرؤيا؟
لنا ىذًه الجكلةى الساحرة الجميمة؟  ككيؼى تجكَّ

َـّ ىػػػػؿ ىنػػػػاؾ حٌقػػػػان مكػػػػافه يشػػػػبو المكػػػػافى الػػػػذم زرنػػػػاه معػػػػان ػ أنػػػػا كالرجػػػػؿي   ثػػػػ
 الغريب ػ ؟

ني ػتي مػػف فراشػػي بعػػد أٍف عر ػػتي شػػريطان طػػكي ن مػػف ذاكرتػػي عػػف األمػػاكف 
 التي زرتييا فعجزتي عف رؤيًة مكافو شبيوو لما حممتي بًو..

عػكدةى إلػى النػكـى بعػد أٍف أحسستي بمفَّ الميؿى ثابػت فػي مكاًنػًو، كأنػا ال أسػتطييي ال
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 صحكتي منوي مرىقان..
 

تناكلػػػتي أقػػػربى كتػػػابو إلػػػيَّ كبػػػدأتي أقػػػرأي بػػػًو، كبعػػػد أقػػػؿِّ مػػػف صػػػفحتيف أخػػػذني 
الشركدي الذىنيُّ إلى عالـو آخػر، لػـ أعػٍد أرل الحػركؼى كالكممػاًت المرصػكفةى فػي مػتًف 

ف القػػػراىًة، الكتػػاب، لقػػػد دخمػػت صػػػكرةي الرجػػػًؿ الغريػػب عمػػػى الصػػػفحاًت لتشػػغمني عػػػ
 فمغمقتي الكتابى كتنيٌدت كأنا أعيديهي إلى مكاًنًو..

 ال أدرم كيؼى أتعامؿي مي رؤيًة ع قتي بيذا الرجؿ؟
 ىي ليست مصادفةن، أف تنتظـى زياراتو بيذا الشكًؿ العجيب مف الدٌقة..
 كالغرابةي األكثر تكمفي في شفراًت الرسائؿ كالكصايا التي أتسمَّمييا منوي...

 نسى اإلشارة التي أبمغني إٌياىا حكؿى كفاًة أبي؟ىؿ أ
 كىؿ أنسى إشارتىوي األيخرل حكؿى مرًض كالدتي؟

حيػػػثي ذىبػػػتي إلييػػػا ككجػػػدتييا تعػػػاني مػػػف مػػػرضو عسػػػيرو فػػػي كميتييػػػا أٌدل بعػػػدى 
 صراعو مريرو مىعىوي ألكثر مف شيريف في المشفى إلى كفاتيا..

عيبى عميَّ حمُّوي، كبقيى معي  عصيَّ التفسيًر كاإلحاطة... إٌنوي لغزه صى
 بقيتي تمؾى الميمةى يقظان حٌتى الصباح..

 ىذًه اليقظةي المستفٌزة ذكرتني بالسيًر الجامً  ليمةى تحرير مدينة  الفاكع...
كنػػتي مػػي الػػذيفى عبػػركا القنػػاطرى أك الجسػػكرى الصػػغيرة الختػػراؽ سػػاتًر العػػدٌك.. 

دي برصاصػػػيا المجنػػػكف كيػػػؿَّ مػػػف الػػػذم ك ػػػيى فػػػي مػػػدخًؿ كيػػػؿِّ معبػػػرو رشاشػػػةن تصػػػطا
يحػػاكؿي العبػػكر باتجػػاىيـ.. كقػػد بػػذلنا بطػػكالتو نػػادرةن ال تيصػػدَّؽي لمق ػػاًى عمػػى أعػػداًد 

 ىذه الرشاشات...
 حٌتى اجتزنا الساتٌر المعادم لنصؿى إلى اليدؼ..

فيمػػا حٌققػػت محػػاكرى القتػػاؿ األخػػرل كببطػػكالتو نػػادرةو أي ػػان أىػػدافىيا المرسػػكمةى 
خػػػ صو كت ػػػحية.. ككػػػافى الصػػػباحي عراقيػػػان صػػػافيان فػػػي  الفػػػاكع التػػػي بدقَّػػػةو كتفػػػ افو كا 

 مازالت حٌتى اآلف تحتفظي بزىكًر الشيداى العبقة كأريج دمائيـ كصكر بسالتيـ.
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 ـ 8ـ 
 
 

قٗ  ٕم  ًاداتٔى  تز اّن إًاى ئ ٖياٖأظ إًاى ئتٖئاٖأ  أل  ٖذ  ًصات خ.. إًاى يلأك  ًت  ان 
ِّ  ً   ةااا ٗ  ًااادِ  ااا ئوٕ ئااا   ئغاااه ه  ًلته اااٖن  ًيااا   َي ٕقلااات ئ ة  ةااآن  ًةااات عٕ  ًيااات

 ، ًئص  ..
رٌبما لػـ أنتبػٍو لػبعًض التفاصػيؿ فػي ىػذا المكػاف.. كرٌبمػا سمكتشػؼي فػي زيػارتي 
 الجديدًة أشياىن تي اؼي إلى معمكماتي كقد تكصميني إلى حؿ  ما لمَّغًز الذم يؤٌرقني..

ة في داخؿ البيػت أك فػي المنطقػة رٌبما فاتتني م حظة بعض التفاصيؿ الميمٌ 
 التي يقيي فييا.. كرٌبما حدىثى أمره آخر يؤكِّدي ع قةى الرجًؿ الغريب بذلؾ المكاف!

اتفقػػػػتي مػػػػي سػػػػائًؽ سػػػػٌيارًة أجػػػػرةو عمػػػػى أٍف ينقمىنػػػػي إلػػػػى المكػػػػاًف المطمػػػػكب، كأٍف 
ًه فػي ينتظرىني عمى رصيًؼ الشػارع العػاـ، ريثمػا أينيػي العمػؿ الػذم أنػا بصػدًد إنجػازً 

 تمؾ المنطقة، كأخبرتيوي بمفَّ مٌدةى انتظاًرًه لف تزيدى عمى النصًؼ ساعة حتمان..
كقد الحظتي حيرةى السائًؽ في أمػرم كىػكى يتػمٌممني متسػائ ن فػي قػرارًة نفًسػًو عػف 
جػػٌديتي فػػي ىػػذًه الرحمػػة.. كحػػاكؿى طػػكاؿى الطريػػؽ أٍف يسػػتدرجني لمعرفػػًة سػػرِّ رحمتػػي 

نا، طمبتي مف السائًؽ التكقُّػؼى قريبػان مػف المكػاف الػذم أنػكم دكفى جدكل.. عند كصكلً 
زيارتىػػػوي.. فتكٌقػػػؼى عمػػػى بيعػػػًد خمسػػػيف متػػػران مػػػف بيػػػًت الرجػػػًؿ الغريػػػب، كطمبػػػتي منػػػوي 

 المككثى في سيارًتًو كانتظارم..
ذىبػػػػتي مشػػػػيان إلػػػػى البيػػػػت.. تمفػػػػتُّ مػػػػرتيف ألرل السػػػػائؽى كقػػػػد زرعى عينيػػػػًو إثػػػػرى 

 الف كؿي لمعرفة السر العجيب لرحمتي ىذًه..خطكاتي كقٌد قتمىوي 
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كصمتي البيتى كقد شعرتي بمٌنوي ازدادى إىماالن كعزلةن كتراكـى الصدأي عمػى السمسػمًة 
، األشػػياىي كمػا ىػػي.. فاجػمني طػػائره محٌمػؽه مػػف  الحديديػة التػػي تمسػؾي بالقفػػًؿ ال ػخـً

 ..داخًؿ البيت صافقان بجناحيًو.. لـ أتبٌيٍف ماىٌيةى ىذا الطير
أطممػػتي برأسػػي مػػػف كراى السػػياج... الفك ػػى ذاتيػػػا، كال دليػػؿ عمػػى كجػػػكد أمِّ 

..  نكعو مف الحياة في ىذا المكاف الذم يبدك منعزالن منذي قركفو
لتي قريبان مػف البيػت، تمٌممػتي البيػكتى المحيطػةى بػًو، األبػكاب كالشػبابيؾ التػي  تجكَّ

نػػةن حالػػٍت تعمػػفي الفقػػرى كتتبٌنػػاه، كاألطفػػاؿ بصػػخبيـ كألعػػابي ـ كىػػـ يرتػػدكفى دشػػايشى ممكَّ
ألكانييػػػا كىػػػي ممٌطخػػػةه بػػػالطيًف، كىػػػـ يتصػػػايحكفى مػػػي بع ػػػيـ الػػػبعض.. اسػػػػتغربكا 

 كجكدم قربيـ كأنا أنظري إلى األشياى بتفرُّسو عميؽ..
، كقػػد غػػادرتي المكػػافى  الميػػـ، لػػـ أيالًحػػٍظ شػػيئان يجمػػبي االنتبػػاه فػػي كػػؿِّ مػػا رأيػػتي

 انتظارم، كعيدنا إلى المدينًة..بيدكىو ألجدى السائؽى ب
فػػػي الطريػػػًؽلى حػػػاكؿى ثانيػػػةن أف يسػػػتدرجني لمحػػػديًث عػػػف ميٌمتػػػي، مػػػي إع ًنػػػًو 

 التمنيات القمبٌية في أف تككفى قىٍد انق ٍت بالخيًر كالس مة!
ـي لػوي إجابػةن ممكَّىػةن تزيػدي مػف حيرًتػًو!، فػي  كفي كؿِّ سؤاؿو نابيو مػف ف ػكًلًو، أقػدِّ

فػي حياًتػًو حتٌػى اآلف ػ حسػب اعتراًفػًو ػ أك حسػب ػ صػرخًة ف ػكًلًو ػ  أغػرًب "أيجػرةو"
 التي أطمقىيا عميَّ في المحظًة التي سٌممتيوي أجرتىوي ككٌدعتيوي..

لػػـ أخبػػٍر أحػػدان بيػػػذًه الزيػػارًة، كاكتفيػػتي مػػف تمكيػػػًد قناعػػاتي حػػكؿى االسػػػتنتاجات 
 كافى م ذان لي في يكـو ما!.التي حقٌقٍتيا زيارتي األكلى ليذا البيت الميجكر الذم 

كبقيتي منتظران زيارةن جديدةن مف الرجًؿ الغريب رٌبما تتٌ مفي إجاباتو تنطمػؽي مػف 
 رحمتي اليائسًة إلى البيت..

كبعػػػػد انتيػػػػاى رحمتػػػػي كعػػػػكدتي إلػػػػى مػػػػدينتي مػػػػي السػػػػائًؽ المػػػػذىكؿ! انتيػػػػزتي 
طفػػاى بعػضً الشػػ ػػٌدةو قصػػيرةو فػي عػػالـ مػػدينتي كا  كًؽ لمرتػػًي طفػػكلتي الفرصػةى لق ػػاًى مي

 كصبام كشبابي ككثكبي في عكالـً اإلفصاًح األٌكؿ عف ذاتي، تجٌكلتي في األزٌقًة..
كبحثتي في المقػاىي عػف كجػوو أعرفيػوي، عػف صػديؽو مػازاؿى معتصػمان فػي إحػدل 
الزكايػػػا التػػػي كٌنػػػا نرتاديىػػػا، فػػػي أٌيػػػاـً اإلجػػػازات أذىػػػبي مباشػػػرةن إلػػػى  مقيػػػى الحػػػاج 

بػ  مكعػدو مسػبؽو مػي عػددو مػف أصػدقائي لنحتفػيى ببع ػنا، نسػمؿي  محمكدع التقي فيوً 
ػػػػػرىحى أك  عػػػػػف أخبػػػػػاًر اآلخػػػػػريف مػػػػػف األصػػػػػدقاى.. عٌمػػػػػف جػػػػػاى أك رحػػػػػؿى أك عٌمػػػػػٍف جي
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 استشيدى..
فػػي إحػػدل المػػٌرات التقيػػتي  منصػػكرانع، كػػافى يجمػػسي كحػػدىهي فػػي المقيػػى، كفاجمنػػا 

كػػػافو آمػػػفو داخػػػؿ المقيػػػى، القصػػػؼي المعػػػادم الشػػػديد عمػػػى المدينػػػًة، انزكينػػػا فػػػي م
نتحػػػػٌدثي عػػػػف الثقافػػػػًة كاألدًب كنسػػػػتعرضي أسػػػػماىى أصػػػػدقائنا.. ككصػػػػمنا إلػػػػى اتفػػػػاؽو 
جنكني  ىك الذىاًب سيران مف  المقيىع في  محمة الجميكريةع إلى  محمة الحكيمٌيػةع 

 التي تبعدي أكثر مف خمسمائة متر لرؤية صديقنا  رعدع في بيًتًو..
فػػػًر حتٌػػػى كصػػػمنا ذىبنػػػا تحػػػتى كابػػػًؿ الق صػػػؼ، نتخٌفػػػى كراىى الجػػػدراًف كبػػػيفى الحي

 إليو.. لنصيبىوي بالدىشًة كىك يرانا في ىذا الظرًؼ العصيب...
 ػ معقكلة!..

قاليػػا غيػػر مصػػٌدؽو، كسػػحبنا سػػريعان لمػػدخكًؿ إلػػى بيًتػػًو كاالختفػػاى عػػف القػػذائؼ 
 كالشظايا المجنكنًة..

يثى عف الحػرًب كاألصػدقاى كآخػر جمسنا معو ساعاتو بعدى القصًؼ نتبادؿي الحد
القػػػػراىات كالنصػػػػكص األدبيػػػػة.. لػػػػـ تكػػػػٍف  الفػػػػاكع حينىيػػػػا قىػػػػٍد عػػػػادت إلػػػػى أح ػػػػاًف 
الكطف.. ككنتي في مكقعي القديـ في القاطي األكسط أكاصػؿي أداىى خػدمتي اإللزاميػة 

 في صفكًؼ الجيش..
 ب العربي...بينما يكاصؿي  رعدع دراستىوي العميا لنيؿ شيادة الماجستير في األد

حػػػٌدثتييـٍ عػػػف الجبيػػػاًت كطقكًسػػػيا كعػػػف رفػػػاقي ىنػػػاؾ، عػػػف مصػػػيرنا المشػػػترؾ 
كمػػدل التعػػاكًف الٌ متنػػاىي بيننػػا، حػػٌدثتيييـٍ عػػف كحشػػًة الميػػًؿ التػػي تتفػػاقـي فيػػو شػػيكةي 

 المكًت كانتظارنا المتكٌقد لسياًمًو..

 عف القمًر كالنجكـً كالترقيب..
كأمنيػػات السػػير بكامػػؿ قاماتنػػا تحػػتى ال ػػكًى بػػ  عػػف اشػػتياًقنا لمنسػػاًى كالمػػدًف 

 تيديدو مف قٌناصو أك مف قذيفًة ىاكفو أك شظٌية تائية!
حٌدثتييـ عف بعضو ما جرل لي أثناىى مشاركتي في كاجبػات الدكرٌيػًة القتالٌيػة أك 
التعػػػػرُّض المباشػػػػر لقطعػػػػات العػػػػدٌك.. أك لميجكمػػػػات الكبيػػػػرة التػػػػي تشػػػػبوي الكػػػػكابيس 

 الثقيمةى..
 ٌدثتيييـٍ عف غياًب الرفاًؽ المفاج  إثر شظٌيةو أك رصاصةو أك قنبمةو مراىقة!ح

 كبعدى أف افترقنا.. لـ نجتمٍي نحفي الث ثة.. حٌتى اآلف...
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ٍقنا في مشارًب الحياة...  تفرَّ
فقػػػد حصػػػؿى  رعػػػدع عمػػػى شػػػيادة الػػػدكتكراه كرحػػػؿى إلػػػى قطػػػرو عربػػػي  لممارسػػػًة 

 التدريس..
ادة الػػػدكتكراه أي ػػػان كظػػػؿَّ متمسػػػكان بسػػػكًنًو فػػػي كحصػػػؿ  منصػػػكرع عمػػػى شػػػي

 البصػػرةع يمػػارسي التػػدريس فػػي جامعتيػػا.. فيمػػا أقمػػتي فػػي  بغػػدادع لمكتابػػًة كالعمػػؿ 
 كالحياة!.
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ماى ذال   م  ذةئ،ٓع على م،عٖه   ت ٖياٖأ  ًميياتهظ  ألمإ   ًادِ ذقلتزا ظ دًاك 
ي  يفتقمم      ت ٖيٖأ  ًمزيا  ظ ألٗزلات ةايةي  إٗزز  ي،ٗقيٕم هل،ّه ًئيٖض  ألة لٖن  ً

 ئيه هتٖه ٖن داتئ  م ٗ ّ  تز ن إًى  ًئ م  ًدِ  ًيت زت   أ ذٗ،ٔأ م ٗٓ ..
ًب الفجػػًر  فػػي اليػػـك الثػػامًف بعػػدى المكعػػًد لػػـ أسػػتطي النػػكـى فػػي الميػػؿ.. كعنػػدى تسػػرُّ

لفجػػًر، الشػػكارعي أبػػدلتي م بسػػي كخرجػػتي إلػػى المدينػػًة التػػي مازالػػت مستسػػممةن لخػػدًر ا
فارغةه إالَّ مػف القطػًط كأنقػاًض  ػجيًج السػكؽ كبعػض المتسػٌكعيف الػذيف تمػٌددكا فػي 

 الزكايا ىنا كىناؾ..
مػػررتي عمػػى تمثػػاؿ  معػػركؼ الرصػػافيع المتسػػائؿ بسػػخريةو حزينػػةو! كتٌكجيػػتي 
إلى الشاط  المحاذم لنيكض "جسر الشػيداى"، نزلػتي بصػعكبةو إلػى الجػرًؼ بسػبب 

اـ الرصػػيؼ كشػػٌدة انحػػداًرًه، جمسػػتي قػػربى الميػػاًه، مػػددتي سػػاقامَّ فػػي ميػػاًه عػػدـ انتظػػ
الجػػػرًؼ البػػػاردة، كاغترفػػػتي بكفػػػيَّ قمػػػي ن مػػػف المػػػاى غسػػػمتي بيػػػا كجيػػػي، بينمػػػا بػػػدأت 
الشػػػػمسي باالرتفػػػػاع الخجػػػػكؿ، ىنػػػػاؾ أسػػػػرابه مػػػػف النػػػػكارًس البػػػػيض المحتفمػػػػة بمثغػػػػًة 

رفصي فػػػػػي أجكافيػػػػػا الصػػػػػٌيادكفى كىػػػػػـ الصػػػػػباًح األكلػػػػػى، كىنػػػػػاؾى زكارؽي صػػػػػغيرةن يتقػػػػػ
يجمعكفى نثاراًت شباكيـ المنصكبة في الميؿ لجمػي الصػيًد مػف أسػماًؾ النيػر المذيػذة 

 الغالية الثمف..
ـي الفجػػًر منحػػاني لػػٌذةى اسػػترخاىو آسػػرةن غفػػكتي عمػػى إثرىػػا..  تعػػبي السػػيًر كنسػػائ
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ػ رو غريبو كأنا أرل سػربان مػف أسػراًب النػكارًس تتكجَّ َـّ تجٌمعػٍت شعرتي بتحرُّ وي نحػكم، ثػ
حػػكلي كحممتنػػي، شػػعرتي ببسػػاطو أبػػيض مػػف األجنحػػًة المت حمػػة يمتػػدُّ تحتػػي.. كأنػػا 
أحمِّػػػؽي فػػػكؽى ىػػػدكًى ميػػػاه النيػػػًر.. كأرل الػػػزكارؽى كالٌصػػػياديفى كاألمػػػكاجى المتناسػػػقةى فػػػي 

 بكًحيا الصافي.. مررتي مف تحتى الجسًر..
 ضي الطائر؟إلى أيفى تمخذيني أيُّيا البساطي األبي

؟  إلى أيفى أيتُّيا النكارسي
ػػػ إلػػػى الجانػػػًب اآلخػػًر مػػػف النيػػػر  جػػاىني الصػػػكتي مػػػف مكػػافو مػػػا لػػػـ أسػػػتطٍي 

 تحديدىهيع!
لمحػػتي مػػف عميػػائي شػػيخان ينػػزؿي إلػػى جػػرًؼ النيػػًر، إٌنػػوي يتكٌ ػػمي ألداًى الصػػ ة.. 

 يا إليي إٌنوي صاحبي! ماذا يفعؿي ىنا؟
تمنيػػػػػتي أف أذىػػػػػب إليػػػػػًو، أٍف أركػػػػػضى سػػػػػريعان لمحتيػػػػػوي كأنػػػػػا فػػػػػي كسػػػػػًط النيػػػػػًر، 

باتجاًىػػػػًو.. أٍف أيحدِّثىػػػػوي ىػػػػذًه المػػػػٌرةى، فمنػػػػا أسػػػػتطييي اآلفى الكػػػػ ـى فػػػػي ح ػػػػرًتًو، ىكػػػػذا 
وى دٌفةى البساًط الطائًر الذم يحممني باتجاًىًو؟.. ، كلكٍف كيؼى لي أف أكجِّ  أحسستي

فػػػي ىػػػذا اليػػػدكًى حاكلػػػتي مناداتػػػو بصػػػكتو عػػػاؿو سيصػػػؿي إلػػػى مسػػػاًمًعًو حتمػػػان 
السحرٌم.. لكني لـ أستطي إط ؽى صكتي، كىاىك ينسحب بيدكىو إلى كتمػًة القصػًب 
القريبػػة مػػػف النيػػًر كيغيػػػبي فػػي ثناياىػػػا ليصػػعدى ػ بالتمكيػػػد ػ إلػػى رصػػػيًؼ الشػػػارع 

 المحاذم لمنيًر مف  فتًو الثانية..
ان مػف البسػاط، ىاأنذا أفقدي أثػرىهي، شػعرتي باألسػى الشػديد، كسػحبتي نفسػي تػدريجيٌ 

كأطمقػػتي أقػػدامي فػػي الف ػػاًى فػػكؽى النيػػر، ألصػػحك بفػػزعو كقػػد كجػػدتي نفسػػي مسػػتمقيان 
، كيػػا ليػػا مػػف نيايػػةو  فػػي الميػػاًه ال ػػحمًة عمػػى جػػرًؼ النيػػر، يػػا لػػوي مػػف حمػػـو جميػػؿو

 ساخرة!..
انسحبتي بسرعةو كي ال يراني أحده في ىػذا الصػباح بم بسػي المبٌممػة، كحػذائي 

ػػػدتي متمٌصصػػػان إلػػػى غرفتػػػي فػػػي الفنػػػدؽ، الممٌطػػػخ بػػػالطي ف كعينػػػيَّ الحمػػػراكيف... عي
نكمان عميقان..  استبدلتي م بسي بعد أف اغتسمتي جٌيدان ألناـ ى

سػػرعافى مػػا أطػػؿَّ عمػػيَّ الرجػػؿي الغريػػبي مبتسػػمان، حاكلػػتي أف أصػػرخى بكجًيػػًو فمػػـ 
ؿى بقربػي أستطٍي، أحسستي مٌرةن أيخرل بمنني مقيد ال أستطييي الك ـى كال ال حركػة، تجػكَّ
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 جيئةن كذىابان كأطرؽى قمي ن ثَـّ رفيى رأسىوي كبعينيف بٌراقتيف قاؿ لي:
، كاتػرٍؾ  ػ ال تػذىٍب ثانيػةن إلػى ذلػؾ البيػت، ألٌنػؾ قىػٍد تتعػرَّضي ألذلن ال أريػديهي لػؾى
نػي ىػػذا الصػػباح؟ لقػػد  ، أنػػا لسػتي غريبػػان!.. ألػػـ تىرى األسػئمةى التػػي تحػػاكؿي إط قىيػا عمػػيَّ

مٌخرتي ىػػذًه المػػرَّةى بسػػبًب رحمتٌػػؾى المجنكنػػة التػػي ال أحٌبػػذيىا إلػػى ذلػػؾ البيػػت البعيػػد.. تػػ
ذا تكػػٌررٍت ىػػذًه الرحمػػة سػػكؼى انقطػػيي عنػػؾى نيائيػػان، كال تظيػػٌف انقطػػاعي أمػػران سػػي ن  كا 

 عميؾى بعد أٍف عرفتني، إٌنوي سيعرِّ يؾى إلى متاعبى ال تتكٌقعيا...
ـٌ غػػػابى عنػػػي، يػػػا لميػػػكؿ!..  ؟.. لقػػػد كٌلػػػدت األسػػػئمةي القديمػػػةي ثػػػ مػػػا الػػػذم يحػػػدثي

سمسمةن مف األسئمًة الجديدًة كفتحت أقبيةن لحيرةو ال قػرارى فييػا ككٌلػدٍت ىػذًه المػٌرة رغبػةن 
 حقيقيةن في التخمًُّص مف ىذًه الرابطًة العجيبة!....

ٌمػػى، كصػػحكتي بعػػدى الظييػػرًة عمػػى  ػػدتي إلػػى النػػكـً بعػػد أٍف شػػعرتي ببػػكادر حي عي
قاتو قكٌية عمى بػاًب غرفتػي، ني ػتي بسػرعةو كارتبػاؾو كفتحػتي البػاب بقمػؽو، أطػؿَّ طرى 

 عميَّ عامؿي الفندًؽ قائ ن أفَّ ىناؾ نداىن ىاتفيان يطمبني مف البصرة..
سػػارعتي بارتػػداًى م بسػػي كالنػػزكؿ إلػػػى االسػػتع مات التػػي يسػػتقرُّ بيػػا جيػػػاز 

بعبػثو عمػى المائػدة ال ػخمة، كسػمعتي مػف الياتؼ الكحيد.. رفعتي الٌسماعةى الممقػاةى 
ع يطمػػػبي مٌنػػػي  ػػػركرة المجػػػيى إلػػػى  الطػػػرًؼ اآلخػػػر صػػػكتى أخػػػي األصػػػغر  حػػػاـز

..!  البصرة ألفَّ عٌمي  كىك الحيُّ الكحيدي مف أعماميع قىٍد تكفي صباحى ىذا اليـك
 ػ حسنان.. سآتي.. البقاى في حياتكـ..

 كأغمقتي سٌماعةى الياتؼ...
دًؽ الجػػػالس خمػػػؼى مكتًبػػػًو تعبػػػي كحيرتػػػي كمػػػف المفػػػردات الحػػػظى صػػػاحبي الفنػػػ

القميمًة التي رٌددتييا عمى مساًمعًو مف خ ؿ حديثي عبر اليػاتؼ اسػتنتجى إفَّ كفػاةن مػا 
 قىٍد أٌلمٍت بمحد المذيف ييمُّني أمريىـ..

: إٌنوي عٌمي...  فمجبتيوي باقت ابو حزيفو
اؼ إلػى قائمػًة حسػابي التػي لديػو ثَـّ طمبتي منػوي تسػميفي مبمغػان مػف المػاؿ ػ يي ػ

 كالتي ستسٌددي حتمان! ػ مف أجًؿ الذىاب إلى البصرة كح كر مجمس الفاتحة..
فاستجاب لطمبي سػريعان كأعطػاني المبمػغ المطمػكب ألفَّ فػي األمػًر ثكابػان.. كمػا 

 قاؿ.. 
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تجمػػيي مجػػالسي الفاتحػػًة ػ دائمػػان ػ جميػػيى الكجػػكًه الغائبػػًة مػػف األىػػًؿ كاألقربػػاى 
كاألصدقاى... كىاأنذا ألتقػي بمصػدقاىو لػـ أرىىػـ منػذي ث ثػيف عامػان، افترقػتي عػنيـ بعػد 
انق ػػاى السػػنة الدراسػػية الكحيػػدة التػػي درسػػتي فييػػا فػػي قريتػػي.. تػػذٌكرتي معيػػـ أٌيػػاـى 
الفي ػػػاًف كعسػػػًر الظػػػركؼ الدراسػػػٌية ككجػػػكه بعػػػض المعٌممػػػيف الػػػذيف فػػػارؽى بع ػػػيـ 

 اران إيجابٌيةن كبيرةن....الحياة تاركيفى في نفكًسنا آث
سرقتي نفسي مف  جيًج التجمُّي فػي أحػد المسػاىات، كتسػممَّتي إلػى كتػًؼ نيػًر 
الفراًت القريًب مف القريًة، ألتمٌمؿى ما تغيَّر فيًو كألجمسى قمي ن عمى جذًع نخمػةو مرمػي  

التػي تفصػؿي  عمى السٌدًة الترابٌيًة العالية متػمٌم ن فك ػى القصػًب كالبػردٌم ك الجػكالفع
 السٌدةى عف مياه النير..

المنظػػري يػػكحي بالعزلػػًة كاإلىمػػاًؿ كال أثػػرى لمحيػػاًة التػػي كانػػت صػػاخبةن يكمػػان مػػا 
فيػػػو، حيػػػثي زكارؽي العبػػػكر ك المعيبػػػرع الػػػذم ينقػػػؿي األشػػػخاصى كالب ػػػائيى بمػػػرحو مػػػف 
 ػػػفةو إلػػػى  ػػػفةولو أخػػػرل مػػػف أجػػػًؿ أٍف يبتػػػاعكا حاجيػػػاتيـ أك أف يبيعػػػكا بع ػػػان مػػػف 

 منتجاًتيـ اليدكٌية البسيطة..
تػػذٌكرتي ميابػػةى الػػزكارًؽ الكبيػػرًة التػػي تسػػيري فػػي كسػػًط النيػػر كىػػي تحمػػؿي عػػددان 
كبيران مف الرجاًؿ شبو العيراة كىـ يحممكف  المجػاذيؼع ال ػخمة كينزلكنيػا فػي المػاى 
ةى لتحريًؾ الػزكرًؽ كػي يشػؽَّ الميػاه العميقػة.. كىنػاؾى بعػضي الػزكارؽ تسػتخدـ األشػرع

 تعينييا الري ي في مسيرًتيا...
اسػػتعدتي صػػباحاًت العيػػًد، حيػػثي تيفػػرشي فػػي  صػػرائفناع ػ المبنٌيػػًة مػػف القصػػًب 
كالبػػردم ػ قطػػيي السػػجاًد النظيفػػة كتعمِّػػؽي أعػػكادي البخػػكًر فػػي األعمػػدًة التػػي تتكٌسػػطي 

كاألخػػكاؿ   الصػػرائؼع، نمػػبسي دشاديشػػنا الممٌكنػػةى الجديػػدةى ك نعاييػػدع اآلبػػاى كاألمَّيػػات
كاألقرباى كيقٌدمكفى لنا  عيدٌيةنع نطيري فييا مف الفرًح كىي عبارة عف قطعػًة نقػكدو مػف 

 فئًة الخمسيف أك المائة فمس!
ثَـّ يصطحبنا آباؤنا إلى النير حيػثي  المعيبػرع المػرح الػذم يبػدك فػي مثػًؿ ىػذا 

َـّ ينقمينػػا بز  كرًقػػًو الصػػغير بعػػد أف اليػػـك مثػػؿى ميػػرِّجو يبػػذؿي قصػػارل جيػػدىهي إل ػػحاكنا ثػػ
ن اعؼ لو األجرة إلى  المدينػةع الصػغيرة ذات السػكؽ المػزدحـ دائمػان، لػنجمس فػي 
مطعميا  الشييرع بػيفى أبنػاًى قريتنػا لنمكػؿى الكبػابى الػذم ارتػبطى بمذىاننػا ارتباطػان قكٌيػان 
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 بزيارًة المدينة!
َـّ نجمػػػسي فػػػي المقيػػػى القريػػػب الحتسػػػاى  الحػػػامضع كسػػػماع أغنيػػػات  العيػػػد ثػػػ

بصػػػكتو عػػػاؿو مػػػف المػػػذياع ال ػػػخـً الػػػذم يقبػػػيي فػػػي رؼ  مرتفػػػيو فػػػي إحػػػدل زكايػػػا 
 المقيى!

بعدىىا نقكـي بجكلةو في السػكًؽ لنبتػاعى دجاجػةن حٌيػةن نمخػذيىا معنػا لػذبحيا كالغػداى 
 بمحميا في اليـك الثاني مف العيد.

جػذكًع أشػجار  كبعد الظيًر يشػتدُّ ىكسيػنا لمػذىاًب إلػى األراجػيً  المصػنكعًة بػيف
َـّ نعػػػكدي مبٌكػػػريف إلػػػى  النخيػػػؿ العاليػػػة المتقاربػػػة.. نتػػػمرج ي فػػػي حباًليػػػا حػػػدَّ اإلعيػػػاًى ثػػػ
ري  ـى سػػريعان اسػػتعدادان لصػباحو قػػادـو تتكػػرَّ خفػكًت ال ػػكًى فػػي أجػكاًؼ بيكتنػػا العائمػػة لننػا

 فيًو مفرداتي الحياًة اليكمٌية المملكفة!
ا فييػا ىكاؤىػا النقػيُّ المتسػرِّبي مػف بػيًف أجمؿي ما في القريػًة ىػدكىىا، كأطيػبي مػ

سػػعفاًت النخيػػًؿ.. تنٌشػػقتيوي بشػػكؽو كأنػػا أجمػػسي عمػػى الجػػذًع الميمقػػى عمػػى سػػدًَّة النيػػر، 
كنزلػػٍت دمعػػات مفاجئػػة مػػف عينػػيَّ كأنػػا أعيػػدي شػػريطى الػػذكريات الػػذم أشػػعرني بحاجػػةو 

السػػابحًة بػػالكدِّ كاأليلفػػًة  إلػى العػػكدًة عمػػى تمػػؾى البػػراىًة غيػػر المتناىيػة كالحيػػاة البسػػيطة
 كأرقى التعبيرات اإلنسانية..

" الصػادحة فػي  كػافى الشػبابي بيننػا ػ آنػذاؾ ػ مغػرميفى بسػماًع أغنيػات "أـ كمثػـك
ليػػػالي  الخمػػػيسع مػػػف كػػػؿِّ أسػػػبكعو كتػػػراىـ يسػػػيركفى إلػػػى سػػػاعةو متػػػمٌخرةو مػػػف أجميػػػا، 

يـ يجتميي مي أصػدقاىو آخػريف حػكؿى مػذياعو كاحػدو كبيػر ػؿي  بع ي كالػبعضي اآلخػر يف ِّ
االستمقاىى في فراًش نكًمًو كك ي المذياع الصغير إلػى جانًبػًو مػي تػدخيًف سػيجارةو أك 

 اثنتيف بمنتيى السرٌيًة ألٌنيا تمٌثؿي انتياكان صارخان لكصايا اآلباى الصارمة!
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 ـ  00ـ 
 
 

 اأ يغ ٗ ٘م ه تي  هتٗتّا
  ٓم مَيلفّنا!اأ ئهذم  ألة تبٕ يةَٕد ميتز  ،ييئ   

أكادي أصػدِّؽي.. إفَّ مػا يحػدثي لػي ينتمػي إلػى عػالـً الخػكارًؽ التػي لػـ أكػٍف أؤمػفي 
 بيا قبؿ الذم حدث لي..

بػػػدأٍت عزلتػػػي تػػػزداد، كأدمنػػػتي قػػػراىة الكتػػػًب كالمطبكعػػػات التػػػي تيعنػػػى بدراسػػػًة 
 الخكارؽ  الباراسايككلكجيع، عٌمني أجدي تفسيران مقنعان لما يحدث..

فػػتي  عمػػى معمكمػػاتو جديػػدةو كحػػاالتو كنػػتي فػػي مػػا م ػػى أعػػدُّىا أكىامػػان أك تعرَّ
 مف بناًت الخياؿ القصدي منيا اإلثارة..

عرفػػتي الكثيػػرى مػػف التسػػميات كالمصػػطمحات إاٌل إفَّ حيرتػػي ازدادت كأنػػا أبحػػثي 
 عف تفسيراتو ػ أية تفسيرات ػ لزيارات الرجًؿ الغريب!

ـٌ.. كيػػؼى يحصػػؿي ىػػذا االنتظػػاـ فػػي م كاعيػػدىا؟ ىػػؿ ىػػك انتظػػاـه ذىنػػيه كٌفػػرهي ثػػ
انشغالي النفسي باألمًر ليككفى بيذا الشكؿ؟ أـ ىك نػكعه مػف الع قػاًت الغرائبيػًة التػي 
تتعٌمػػػػؽي بييمنػػػػًة عػػػػالـً الغيبٌيػػػػات كفكػػػػرة اختػػػػراؽ العػػػػالـ اآلخػػػػر، تيػػػػرل أمُّ عػػػػالـو آخػػػػر 

 قرأنا عنيا؟!أقصدي؟!... عالـ األثير كالكائنات األيخرل التي طالما سمعنا ك 
تػػذٌكرتي جممػػةن مػػف حػػكارو كرد فػػي أحػػد األفػػ ـً األجنبٌيػػًة التػػي تتنػػاكؿي مك ػػكعة 
"األشػػباح" تقػػكؿي الجممػػةي عمػػى لسػػاًف إحػػدل بطػػ ت الفػػيمـ "المػػكت.. ىػػك انتقػػاؿي مػػف 

 كعيو إلى كعيو آخر"!..
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 تيرل كيؼى نتسمَّؿي إلى مجيكًؿ الكعي اآلخر؟!
م إلػػى ذلػػؾ الػػكعي غيػػر فكػػرة المػػكت الػػذم ىػػك ىػػؿ ىنػػاؾى نكافػػذي أك أبػػكاب تػػؤدٌ 

ػد يجيػبي عمػى ىػذه األسػئمًة التػي ىػي أكثػر  "الحقيقةي الكحيدةي" كمػا قيػؿ عنيػا؟! ال أحى
ييامان.. كأنا أزادادي حيرةن.. كتممُّ ن.. كبحثان..  تعقيدان كا 

أبػػػدلتي كػػػؿ األمػػػاكًف التػػػي أرتاديىػػػا لكػػػي ال يرانػػػي أحػػػده أعرفيػػػوي كيعرفنػػػي!.. كال 
 رؼي لماذا اتخذتي ىذا القرار الغريب!أع

المقيػػى.. غيػػر المقيػػى الػػذم كنػػتي أرتػػاديهي كيعرفنػػي زبائنيػػوي كعػػاممكهي كأصػػحابيوي 
كحٌتى المتسٌكلكف الذيف يترٌددكفى عميًو.. كما أبدلتي سكني بالفنػدؽ بفنػدؽو آخػر أكثػر 

 بؤسان..
 أصبحتي كحيدان.. تمامان!

فيػػًو أحػػده، أطمػػبي شػػايان ثػػـ أركيمػػة كأظػػؿُّ أجمػػسي بمفػػردم فػػي مقيػػىن ال يعرفنػػي 
جالسان ساعاتو حتٌػى يحػيفى مكعػدي دكامػي اليػكمي ػ الػذم حٌكلػتي تكقيتٌػوي إلػى المسػاًى ػ 
َـّ أنحػدري قبػؿى إط لػًة الفجػًر إلػى غرفتػي  ألذىبى كأق يى معظـى ساعاًت الميًؿ فيػًو، ثػ

 في الفندؽ..
كأصػبحتي أشػيري إلػى أحػداثو سػكؼى  اشتدَّ حدسي تجاهى معرفًة األشياى المبيمة،

تقػػػيي مػػػف خػػػ ًؿ تبيػػػاني ليػػػا عبػػػرى صػػػكرةو مكثٌفػػػةو غريبػػػةو يشػػػرعييا رأسػػػي.. كيجعمنػػػي 
 التركيز الشديد عمييا قادران عمى تسمية ماىيتيا..

ػػػدي مرادفاتيػػػا فػػػي اليػػػكـً التػػػالي أك اليػػػـك الػػػذم  ـي أح مػػػان كثيػػػرةن تتجسَّ صػػػرتي أحمػػػ
ـى العػػا برى فػػي منػػامي فػػي سػػاعات الميػػؿ القميمػػة ىػػك الػػذم يقػػٌرري يميػػو!.. مػػا جعػػؿى الحمػػ

حماسػتي لميػػكـً التػػالي، كفػي صػػباحاتو كثيػػرةو أنيػضي مػػف النػػكـً كئيبػان إثػػرى حمػػـو يشػػيري 
، كبالفعػػػػؿ  إلػػػػى حػػػػدكًث شػػػػيىو مػػػػزعج!.. ال أدرم طبعػػػػان مػػػػا ىػػػػك ككيػػػػؼى سػػػػيحدثي

ف معاناًتػًو أحمػػدي يعتر ػني فػي ذلػؾ اليػـك أمػره مػزعجه كعنػػدى انتيػاى غٌمتػًو كفراغػي مػ
 اهلل كثيران ألنني ك عتي احتماؿى السكًى األكبًر فيو!

كعمػى العكػػس مػػف ذلػؾ ترانػػي سػػعيدان مبتيجػان فػػي اليػػكـً الػذم يمػػي رؤيتػػي لحمػػـو 
!  يشيري إلى حدكث أمرو سارو

 قرأتي مؤلفاتو عف  تفسير األح ـع كلـ أقتنٍي!
نػػٍي أي ػػان! كأصػػبحتي أسػػيرى كقػػرأتي مؤلفػػاتو أخػػرل عػػف تحميميػػا النفسػػي كلػػـ أقت

 حاالتو غرائبٌيةو..
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فػػي الجنػػكب.. فػػي البصػػرة.. فػػي ق ػػاى  المدينػػةع.. فػػي قريػػة  الخػػاصع عمػػى 
الطػػػرًؼ اآلخػػػًر مػػػف النيػػػًر رؤل آباؤنػػػا لنػػػا عػػػف سػػػدرةو معٌمػػػرةو كثيػػػرة التشػػػعُّباًت فػػػي 

، ألفَّ أغصػػػاًنيا.. ىػػػذًه السػػػدرةي ال يجػػػرؤ أحػػػده عمػػػى المػػػركًر مػػػف أماميػػػا أثنػػػاىى الميػػػؿ
سكافى البيكًت القريبة منيا، تمؾ البيػكت الغارقػة فػي غابػةو عاليػةو مكتٌظػةو مػف النخيػًؿ 
يسػػػمعكفى فػػػي الميػػػًؿ أصػػػكاتى نسػػػاىو يبكػػػيفى بعكيػػػؿو مخيػػػؼو مشػػػكبو بمصػػػكاتو مبيمػػػةو 
متداخمػػةو، كيقػػاؿي عػػف السػػدرًة أي ػػان، أفَّ أحػػدى الحمقػػى أرادى أٍف يقطػػيى غصػػنان منيػػا فػػي 

، إالَّ أنوي فكج ى بنزؼو دمكم  يخرجي مف الجرًح الذم أحدٌثوي فػي جسػًدىا، ك ً  النيارً 
كقيؿى إنوي رأل كجكىان كأشكاالن بشرٌيةن تطؿُّ عميًو كيدان  غطٍت بقٌكةو عمػى رأًسػًو األمػري 
الػػذم أفقػػدىهي عقمىػػوي، كىػػاىك.. منػػذي ذلػػؾ الحػػيف كىػػك يتنقَّػػؿي بػػيفى األزٌقػػًة كالشػػكارع بثيػػابو 

قػػػة كالصػػػغاري ي ػػػربكنىوي بالحجػػػارة كيجػػػركفى خمفىػػػوي كىػػػـ يصػػػٌفقكف كيمرحػػػكفى رثٌػػػةو ممزٌ 
 ساخريف منوي!

بػػػػػالطبًي، كانػػػػػت جػػػػػٌداتينا يجمعننػػػػػا حػػػػػكؿى المكاقػػػػػًد فػػػػػي ليػػػػػالي الشػػػػػتاًى الطكيمػػػػػًة 
كيقصصفى عمينا حكايا عجيبةن تتعٌمػؽي بالمخمكقػاًت األيخػرل كالعػكالـ التػي ال نسػتطييي 

 إدراكيا..
 يف يتزٌكجكفى الجنٌياًت..كعف الرجاؿ الذ

كعػػػػف النسػػػػػاًى ال ئػػػػػي يتزكجػػػػػكفى رجػػػػػاالن مػػػػف الجػػػػػفِّ كعػػػػػف أطفػػػػػاليـ كعػػػػػكائميـ 
 كقبائميـ..

كيحػػػذرننا مػػػف الظػػػ ـ كمػػػف الػػػذىاب إلػػػى تشػػػابؾ النخيػػػؿ فػػػي الميػػػؿ ألٌننػػػا قىػػػٍد 
نيصػػابي بػػمذلن مػػف قبػػًؿ ىػػذه المخمكقػػات.. كيػػكردفى لنػػا الكثيػػرى مػػف الحكايػػا الخرافيىػػة، 

، تشػبوي حكايػا "ألػػؼ ليمػة كليمػة" المعركفػة بسػػعًة كىػي حكا يػا مسػٌمية ػ عمػى أٌيػػًة حػاؿو
 الخياؿ كالتعرُّض لمخرافاًت كالخكارؽ مف أجًؿ تحقيًؽ متعة أكبر!

 تيرل أيفى ذىبى تشابؾي تفكيرم؟
ػًؿ أجكائيػا  ككيؼى لي أف أتعامؿى مي لغزو يشبوي الحكايا التي كنتي أغرؽي في تممُّ

كلتي؟ تػػذٌكرتي الفجػػرى الػػذم ق ػػيتيوي عمػػى شػػاطً  النيػػر، كمشػػيدى كأنػػا فػػي سػػيًؿ طفػػ
القصػػػًب كالبػػػردم الػػػذم شػػػاىدتيوي مػػػف عمػػػى بسػػػاط الحمػػػـً الطػػػائًر بمجنحػػػًة النػػػكارًس، 

 كالرجؿ الغريب الذم تكٌ م كاختفى..
 كقصدتي ذلؾ المكاف..

ميػاهى كنتي في خشيةو مف عبًث محاكلتي ىذًه، كعبرتي الجسرى مشيان كأنا أتػابيي ال
التي انحسرٍت كثيران كبقي األرض الخ راى البارزة كسط النير.. كالباحثيفى عػف كىػـو 
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يتعمَّػػؽي بانيمػػاكيـ بتصػػفيًة الميػػاًه بالغرابيػػًؿ لمعثػػكًر عمػػى حٌبػػاتو منسػػٌيةو مػػف الػػذىب، 
بسػػبًب قيػػرًب جػػرًؼ النيػػر مػػف شػػريًط محػػ ت الصػػاغة المنتشػػريف فػػي "شػػارع النيػػر" 

كصػػاغًتًو كعػػدد الفتيػػات الكبيػػر الػػذم يغػػرؽي فيػػو الشػػارعي كبالػػذات  الشػػيير فػػي أزياًئػػوً 
 في األيماسي الربيعٌيًة البغدادٌية الباردة..

اقتربػػػػتي مػػػػف الطػػػػرًؼ الثػػػػاني لمجسػػػػًر كأطممػػػػتي عمػػػػى التمثػػػػاًؿ الشػػػػامخ لشػػػػييدو 
.. كحرفتي خطكاتي إلى اليسار حيثي اتجاه ىدفي القريب..  معركؼو

حٌي كىـ يتنافسكفى في ما بينيـ كيتغػامزكفى بمغػةو ال مررتي عمى باعًة السمًؾ ال
يفيميػػا غيػػريىـ، تكٌجيػػتي إلػػى الرصػػيًؼ اإلسػػمنتي الػػكاط  الػػذم يػػؤٌدم إلػػى النيػػر.. 
كمشيتي مسافةن تزيػدي عمػى المائػة كيمػكمتران حتٌػى كصػمتي إلػى مػدخؿو أسػتطييي النػزكؿى 

لػػػى األحػػػراًش الصػػػغيرًة ىنػػػاؾ حيػػػثي القصػػػب  المحتشػػػد بفك ػػػى منػػوي إلػػػى الجػػػرؼ كا 
 كالذم شاىدتي فيًو الرجؿى الغريب كىك يتكٌ مي..

مشيتي في طريؽو طيني  كٌمما تكٌغمتي فيًو باتجػاه النيػر ازدادٍت قامػاتي القصػًب 
المكتٌظ ارتفاعان.. حٌتى  اعت قامتي في القصًب ثَـّ أطممتي عمػى النيػًر مػف خػ ؿ 

انتبػاىي صػكتي حركػةو قريبػةو،  الفسػحة التػي تفصػؿي بػيف جػانبي كتمػة القصػب.. لفػتى 
ظننتييا صادرةن مف كمبو أك قط  أك أٌم حيكافو تسمَّؿ إلى ىذًه العزلػة.. كحػيفى تطٌمعػتي 
إلى جيًة الصكت شاىدتي امرأتيف تمفعتا بعبائىتيف كىما جالسػتاًف عمػى صػخرةو كبيػرةو 

 استقٌرت بقٌكةو في طيًؼ الجرؼ...
ماى.. تكاريتي سريعان بػيف أعػكاد القصػًب ألرل كقد امتٌدٍت سيقافي المرأتيف في ال

 ماذا تفعؿي ىاتاف المرأتاف!
رأيتي إحداىيفَّ تتخٌمى عف عباىًتيا، كتكشؼي عػف قطعػًة قمػاشو لٌفػٍت فييػا طفػ ن 
ػػ عمػى مػا أظػفُّ ػ فيمػا أخرجػت المػرأة الثانيػة إنػاى ألمنيػـك متكٌسػط الحجػـ  صػينٌيةع، 

َـّ تركٍتيػا مػػي تيػػار المػػاًى احت ػنت المػػرأةي قطعػػةى القمػاًش التػػ ُـّ طفػ ن كقبىمٍتيػػا، ثػػ ي ت ػػ
 الجارم بيدكى كدفعٍتيا برفؽو بيدىا..

كك عت المرأة الثانية اإلناى المصنكع مف األلمنيـك مػي تيػار المػاى أي ػان بعػد 
أف ثبتٍت فيًو بكاسطة كتمةو مف الطيف عددان مف الشمكًع كأعكاد اآلسػًف كقب ػاتو مػف 

 حمكل كقد أشعمت الشمكع كدفعت اإلناى في انسياب الماى اليادئ..الحٌناًى كقطي ال
 ثَـّ غرقٍت المرأتاف بنكبةو عميقةو مف البكاى بعد أٍف تحا نتا بميفةو!..

خٌمنتي أىٌنيا عمميةن تاليةن لخطيئػةو، تكبػةن كطمػبي غفػراف..، أك ىػي طقػكسه متٌفػؽه 
 عمييا بشكؿو دقيؽ.. عمييا تتعٌمؽي بمشك تو نسائيةو مف الصعب االستدالؿ
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؟ .. كأمُّ حب   أك إٌنوي الحبُّ
 

ُـّ طفػ ن تسػحبي ػ كىػي جالسػةن ػ  رأيتي المرأة التي رمت قطعة القمػاش التػي ت ػ
َـّ حممٍتيػػا كطٌكحػػٍت بيػػا بكػػؿِّ مػػا تممػػؾي مػػف قػػٌكة إلػػى  مػػف خمفيػػا حقيبػػةن تبػػدك مميئػػةن ثػػ

مكع كالحٌنػػػاى كاآلس النيػػػر.. لتنسػػػابى بيػػػدكىو خمػػػؼى قطعػػػة القمػػػاش ك صػػػينٌيةع الشػػػ
 كالحمكل كالطيف..

بقيتي في مخبػمم أراقػبي ىػذًه العمميػة السػرٌيةى الغريبػةى كأسػترجيي صػكران كقصصػان 
فػػي الخطيئػػًة كالحػػبِّ كجنكًنػػًو كتػػذٌكرت زمػػي ن لػػي فػػي الدراسػػًة الجامعيػػًة كػػافى اسػػميوي 

  زامؿع كقٌصة حبًِّو األشير بيننا لزميمتنا  لمياىع..
التػػػػػي مػػػػػازاؿ جميػػػػػيي زم ئنػػػػػا حتٌػػػػػى اآلف يتػػػػػذٌكركفى بحػػػػػزفو كألػػػػػـو  تمػػػػػؾى القٌصػػػػػةي 

 تفاصيميا..
إذ أفَّ  زامػػؿع شػػابه ريفػػيس ذكػػيس مقبػػكؿ الشػػكؿ اسػػتطاعى فػػي األٌيػػاـً األكلػػى مػػف 
عاًمنا الدراسػيِّ األٌكؿ أٍف يحظػى باىتمػاـً األسػاتذة، كالطػ ب عمػى حػد  سػكاى بسػبب 

 ذكاًئًو 

 ة الدرس كتح ًيًره الجٌيد ليا... كالتزامو كمتابعًتًو لمادٌ 
ك لميػػاىع فتػػاةه مػػف بغػػداد جميمػػةه جػػٌدان كىادئػػةن كىػػي ذكٌيػػةه ممتزمػػةه تسػػبقينا جميعػػان 
إلى الحمكًؿ الصػحيحة أثنػاى تكجيػًو سػؤاؿو مػف األسػتاذ إلػى الطمبػًة أثنػاى المحا ػرة، 

 ك لممياىع كليه شديده في دراسًتيا كحرصه عاؿو عمى التفٌكًؽ فييا.. 
كألفَّ  زامػػػؿع منافسيػػػػيا الكحيػػػػد بيننػػػا، فقػػػػد اقتربػػػػٍت منػػػوي ليجمسػػػػا متقػػػػاربيف مػػػػف 
بع ػػػيما فػػػي قاعػػػًة الػػػدرس، كحػػػيف يحػػػيفي مكعػػػدي االسػػػتراحًة بػػػيف محا ػػػرتيف يظػػػؿُّ 

 ك ىما منيمكان بمٌادًة الدرًس كمناقشتيا كالتشاكر حكؿى حمكًؿ مسائميا الصعبة.. 
سػػػاف معػػػان، كيشػػػرباف الشػػػامى معػػػان، كحتٌػػػى فػػػي  نػػػادم الطػػػ بع فقػػػد كانػػػا يجم

كيتمشػػياًف معػػان، كبعػػدى االنتيػػاى مػػف المحا ػػراًت يخرجػػاًف مػػف الكميػػًة معػػان، يكصػػمييا 
ع إلػػى مبنػػى القسػػـ الػػداخمي الخػػاص بالطالبػػات كيكاصػػؿي سػػيىرهي المنتشػػي إلػػى   زامػػؿي

 مبنى القسـ الداخمي الخاص بنا نحف الط ب.. 
يدكري بيف طرفيِّ معادلة ىذا الثنػائٌي الرائػي الػذم ال أحد ًمٌنا يعرؼي تفاصيؿى ما 

 تمٌنى كؿُّ طالبو مٌنا أٍف يككفى طرفو اآلخر!
كألف  زامػػػػؿع شػػػػابه ريفػػػػيس ق ػػػػى حياتػػػػو كيمَّيػػػػا بعيػػػػدان عػػػػف مخالطػػػػًة الفتيػػػػات 
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ػػػؿ بيػػػذًه الدرجػػػًة مػػػف التقػػػارب.. فقػػػد سػػػقط بعنػػػؼو  كالتحػػػاكر المباشػػػر معيػػػف كالتعامي
... كألفَّ  لميػػاىع فتػػاةه بغدادٌيػػةن مػػف عائمػػةو متفٌتحػػةو كتعػػرؼي كقسػػكةو فػػي حػػبِّ  لميػػاىع

كيفٌيػػةى كحػػدكدى التعامػػًؿ الطبيعػػٌي مػػي زميميػػا باعتبػػاًرًه رفيػػؽ دراسػػةو كال يمكػػفي ليػػا أٍف 
ًر المنطقػػػٌي لمع قػػػاًت اإلنسػػػانية فػػػي مثػػػؿ ىػػػذًه  تنظػػػرى إليػػػًو نظػػػرةن خػػػارجى ىػػػذا التصػػػكُّ

 الظركؼ. 
ةن عػػف ىػػذا اليػػاجس الػػذم ال يمكػػفي ليػػا أف تتكٌقعىػػوي مػػف فقػػد ظٌمػػٍت  لميػػاىيع بعيػػد

 زميميػػػػاع الشػػػػاطر الػػػػدؤكب  زامػػػػؿع! الػػػػذم افتػػػػرضى إفَّ الكقػػػػتى يم ػػػػي كعميػػػػو أف 
 يحتكييا مبٌكران لكي ال يمتي زميؿ آخر كيستحكذي عمى قمبيا كمشاعًرىا! 
ري فييػا، كىػك فقػد صػارحيا بحبِّػًو ليػا كعػدـ اسػتطاعًتًو النػكـى فػي الميػًؿ ألٌنػوي يفكِّػ

مسػػتعده ألمِّ شػػيى مػػف أجػػؿ حيػػازًة ر ػػاىا كبالتػػالي السػػعي ل قتػػراف بيػػا عمػػى سيػػٌنًة 
فَّ أىمىػػػػوي طٌيبػػػػكف كسػػػػيرحبكفى بيػػػػا كي ػػػػعكنيا عمػػػػى رؤكسػػػػيـ كفػػػػي  اهلل كرسػػػػكلًو، كا 

 عيكنيـ! 
بمٌنيػا لػـ  -فكران كبػ  تػردُّدو –فيًزعٍت  لمياىع كىي تسميي مثؿ ىذا الك ـ، كأبمغٍتوي 

ٍر لحظػػةن كاحػػدةن بمثػػًؿ ىػػذًه األمػػكر، كمػػا إٌنيػػا ال تسػػم ي لػػوي بيػػذا التصػػكرُّ نحكىىػػا، تفٌكػػ
إنػوي زميمييػػا ال أكثػػر، كبسػػبب مصػػارحًتًو كبكًحػػًو ليػػا بحبِّػػًو، فقػػد قػػٌررٍت أٍف تبتعػػدى عنػػوي 
، كحتٌػػػى ال يراىػػػا كػػػذلؾ، ألٌنيػػػا تسػػػتطييي المطالعػػػةى كمتابعػػػةى  حتٌػػػى ال يتطػػػكَّرى األمػػػري

كالدركس كحدىا أك مي أمِّ زميؿو أك زميمةو أخػرل، ىػذا القػراري دعػا إلػى  المحا رات
زيػػادة جنػػكف  زامػػؿع فػػي حبِّػػو لػػػ  لميػػاىع، كصػػارى ي ػػايقيا فػػي جميػػي األمػػاكف التػػي 

كأٌدعػػى إنيػػا مصػػادفةن –ليسػػت مصػػادفةن بالتمكيػػد –ترتاديىػػا، فػػي السػػكًؽ مػػث ن التقاىػػا 
ا في حمًؿ حاجياتيػا، إاٌل أٌنيػا اعتػذرٍت منػوي جميمةن فعرضى عمييا مرافقتيا كمساعدتي

 بجفاؼو كا  ... 
كفي مبنى البريد في مركز المدينة حػاكؿى التحػدُّثى معيػا كلػك لػدقائؽى، فرف ػٍت 
بشٌدةو، ككصؿى أمري م ايقًتًو ليا إٌنيا ا طىٌرٍت إلى تقػديـً شػككل  ػدَّهي إلػيَّ بكصػفي 

كدعػػػكتي  زامػػػ نع كتحػػػدَّثتي معىػػػوي بيػػػدكىو  مسػػػؤكالن لمجنػػػة االتحاديػػػة الط بٌيػػػة آنػػػذاؾ،
كمحٌبةو مبديان لوي كجيػة نظػرم فػي أمػًر اندفاًعػًو كاسػتفزاًزًه لمفتػاًة التػي شػعرٍت بالخيبػًة 

ػػب  مازالػػت  تشػػعري  -كسػػتبقى–إثػػرى تغييػػر ع قػػة الزمالػػة البريئػػة الصػػافية إلػػى كىػػـً حي
 إٌنيا بعيدةن عنوي.. 

إنوي سيبتعدي عنيا طالما ىي غيػر راغبػة فيػو،  كعدني  زامؿع كعدان مرتبكان عمى
كلػػػـ يػػػًؼ بكعػػػدىهي طبعػػػان، ألٌنيػػػا التجػػػمٍت إلػػػيَّ ثانيػػػةن كشػػػكٍت منػػػوي بعصػػػبٌيةو ىػػػذًه المػػػٌرة، 
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فاستدعيتيوي ثانيةن كتحٌدثتي معىوي بمسمكبو أكثر ك كحان فػي قسػكًتًو، ككعػدني ثانيػةن كلػـ 
 يىًؼ أي ان! 

يػػػػػة، كرئاسػػػػػة القسػػػػػـ، كالعمػػػػػادة، كازداد ككثػػػػػرٍت الشػػػػػكاكل فػػػػػي المجنػػػػػة االتحادٌ 
اىتمامي بحػؿِّ المك ػكًع، لتػزدادى لقػاىاتي بػػ  لميػاىع األمػري الػذم أثػارى حنقىػوي  ػٌدم، 
كألٌنػػو محػػب  أعمػػى، فقػػد ذىبػػٍت بػػًو الظنػػكفي المر ػػٌيةي إلػػى تصػػكُّرو مفػػاديهي إٌنيػػا ربٌمػػا 

 تككفي معجبةن بي! 
ـٍ منػػوي سػػكل حيػػثي فاجػػمني فػػي أحػػد الصػػباحاًت بيجػػكـو ك ، لػػـ أفيػػ  مػػي  مبعثػػرو

 أٌنوي شديدي ال يًؽ مٌني مي تكراًر عبارة "مىٍف أنت... ىاه؟!".. 
بعػد أٍف عػٌززى ظنَّػوي بػمفَّ  لميػاىع معجبػةه –كأخذى  زامؿع يقمِّػديني فػي أشػياى كثيػرةو 

-ألنني كنتي حينىيا حميػؽى الشػارب–بشخصو مثمي، فقد حمؽ  زامؿع شاربىوي ال خـ 
  ! 

مي أنوي ليس ريا ٌيان بؿ ألننػي ريا ػيِّ –خذى يرتدم الم بسى الريا ٌية دائمان كأ
كقد طمبى أف يتمرَّفى معنػا فػي كحػداتنا التدريبٌيػة –كفي أكثر مف فريؽو خاصو بالكمٌيًة 

 عممان بمٌنوي ال يعرؼي مف الريا ًة حٌتى كيفٌيًة ارتداى م بسيا!.. 
ادةن فػي الكميػًة، جمػبى لػي كممػاتو م ػحكةن كفي أحد االحتفاالت التي نقيمييا عػ

ك عىيا أمامي قائ ن بعصبٌيةو "أنا أي ان، أكتبي الشعر"!.. عرفتي حينيػا أنػوي يسػتحؽُّ 
ػػػوي  ؿي إلػػػى كػػػائفو سػػػمبي  يػػػؤذم نفسى الرفػػػؽى كالمعاممػػػةى الحسػػػنةى الخاٌصػػػةى ألٌنػػػوي قػػػد يتحػػػكَّ

 بقسكةو.. 
اسػػتيا دكفى ك ػػيى نفسػػيا فػػي مػػمزؽ أٌمػػا  لميػػاىع فقػػد قػػٌررت االنشػػغاؿ الكٌمػػي بدر 

سػكى فيػـو آخػػر، كفعػ ن، فقػد تفٌكقػػٍت عمينػا جميعػان كانتقمػػٍت فػي العػاـ التػػالي إلػى كمٌيػػةو 
 "رديفةو" في بغداد لتككفى قريبةن مف أىميا كمسكنيا كحياتيا.. 

، الشػػابي الػػذكيُّ إلػػى مستشػػفى األمػػراض العقميػػة كقػػد  فيمػػا أحيػػؿى زميمنػػا الريفػػيُّ
 بعًض األصدقاى بمٌنوي تكفي منذي عٌدًة سنكاتو في ذات المستشفى: سمعتي مف 

يالسطكة الحبِّ كغرابة أفعاًلًو، كيالوي مف أمرو عصيُّ عمى التفسير، يمتي كيفمػا 
 !   يشاىي، ال كقت عنىدهي كال حدكد

 كعدتي مف آىاًت ذاكرتي إلى الشاط ، إلى المرأتيف، تيرل ما أمريىما؟
؟ ىؿ ىي الخطيئةي النا  تجةي مف جنكًف الحيبِّ

 ىؿ ىك نذره ألحًد األكلياى جاىى بيٌف إلى ىذًه العزلة؟
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 كلماذا في ىذا المكاف الميجكر؟ 
بقيتي مختبئان حتى أنجػزت المرأتػاًف طقكسػيما، كتمٌفتتػا بريبػةو كحػذرو فػي المكػاًف 

 ثَـّ انسحبتا باتجاًه رصيًؼ النير.. 
يػػا المرأتػػاف، مػػا زالػػٍت بقايػػا اإلثػػـ ذىبػػتي إلػػى الصػػخرة التػػي كانػػت تجمػػسي عمي

تيثرثري في المكاًف كمازلتي حائران أبحثي عف أثرو لمجيكؿ، ال شػيىى يشػيري إلػى مفتػاحو 
لمػػػا أريػػػدي، لػػػذلؾ جمسػػػتي عمػػػى الصػػػخرًة، متػػػمٌم ن انسػػػياب النيػػػًر اليػػػادئ، كال ػػػفة 

بػالطيراًف فػي األخرل التي تبدك لي شاىقةن مف ىنػا، المنظػري آسػره بنكارًسػًو المحتفمػًة 
جميػػػًي الجيػػػات، فيمػػػا تطمػػػؽي قطػػػيي السػػػٌجاد المنشػػػكر عمػػػى الرصػػػيًؼ اآلخػػػر ألكانػػػان 
كلكحاتو آٌخاذةن كىي تخ يي لنشرو عمى جداًر الرصيؼ الكاط  لكػي تغسػؿى كتجٌفػؼى 

 كتباعى نظيفةن في السكؽ المخٌصًص لذلؾ في نياية  شارع النيرع. 
قػػد ك ػػعتي رأسػػي عمػػى ركبتػػيَّ كيػػدمَّ كلفػػرًط تػػممُّمي كاسػػتغراقي فػػي الصػػمًت ف

 عمى كجيي كشعرتي بحذرو لذيذو أف ى إلى كسفو ثَـّ إغفاىةو مفاجئةو.. ثـ.. 
، لـ أر أحػدان فيػًو، األمػري  وي نحكم ببطىو رأيتي زكرقان يتيادل في النيًر كىك يتكجَّ

جكًفػًو الذم أثارى استغرابي كدىشتي، كحيفى كقؼى الزكرؽي أمامي مباشرةن، نظرتي إلى 
فكجػػدتي صػػاحبي.. الرجػػؿى الغريػػب مسػػتمقيان فيػػو نيػػضى فجػػمةن كانتصػػبى فػػي حػػكًض 

 الزكرؽ قائ ن لي: 
ُـّ أسػراران كعجائػبى ال - تعاؿ معي.. لنىقيـٍ بجكلةو في الماى، ىذا العالـ الػذم ي ػ

 ، تاريخى محددان ليا، لقد شاىدنا المرأتيف معان.. كصرنا شيكدان عمػى تفاصػيؿ مػا فعمػفى
 ؾى في كؿِّ يكـو سرس ي يي أكزارىهي ىنا ليتٌسربى مي األمكاًج إلى مجيكؿو آمف.. ىنا

أمسؾى بيػدم كقػادني لمجمػكًس عمػى الدٌكػًة الكاقعػة فػي مقٌدمػًة الػزكرؽ، كانطمقنػا 
باتجاًه الجسًر تصحبينا النكارسي بانتظاـو جٌذابو غريب، شػعرتي بػاليكاًى النقػيِّ كالنػدل 

 ممنينةو لـ أشعٍر بيا طيمة حياتي. البارد عمى كجيي.. كط
 ك يى الرجؿي الغريبي يدىهي عمى كتفي كقاؿ: 

، في ىذا المكاًف!  كٌمما شعرتى بال يًؽ، تعاؿى إليَّ
صحكتي عمى حركػًة نػكرسو قريػبو يػداعبي المػاىى بجناحيػًو، كاكتشػفتي بػمنني قػد 

ر العذبػػة كىػػدكى غفػػكتي ألكثػػرى مػػف سػػاعةو كأنػػا عمػػى الصػػخرًة مسػػترخو مػػي نسػػائـً النيػػ
 المكاف اآلسر. 
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اإن ذ تااتّ ، ةاايتّ ًليةّمااٖأ  ماازٕ   ًفاا ٔه قااه  ّ علااى ئزااتٖب  أل الااتٖ  ، يَااتد  يفاايٕ   ًيً 
ن يةاتإِ  ا  يزت اٖن ئا، وٖ   ًازفرظ ئيا ٖض   ًت    م ئله،ٓب ، ةيت   ظ المت ذ    ًيً 

 ًهتّ مزلت.. ذ التٖ  ئزت لت ،يصٗ، ات ،يغد ن مت التٔ  إ جتئ ٗتّ صت
 ىذا في الجانب المشرؽ مف العزلة.. 

منيػػػػا، فينػػػػاؾ مخػػػػاطري جٌمػػػػة كأمػػػػراض، –السػػػػمبي –أٌمػػػػا فػػػػي الجانػػػػب المظمػػػػـ 
 ! مستعصيةن تنتجي مف الكحدًة فيما لك ارتبطٍت بنفسو  عيفًة البناى كركحو كاطئةو 

 أنػػػا شخصػػػٌيان، أسػػػتطييي القػػػكؿى بػػػمنني أعػػػيشي عزلػػػةن أخػػػذٍت مػػػف الجانػػػًب األٌكؿ
الكثيػػػر مػػػف معطياتيػػػا، لػػػذلؾ اسػػػتطعتي أٍف أؤثٌػػػثى عالمػػػان جمػػػي ن ينيػػػؿي مػػػف انفػػػرادم 

 ككحدتي كتعمقي بالحمـً الغريب!.. 
 كىٌيمتي حياتي لمفرداًت ىذًه العزلة.. 

اقتنيػػػػتي أكانػػػػيى متنكِّعػػػػةن لمطعػػػػاـً كالشػػػػام مػػػػي طٌبػػػػاخ نفطػػػػي  صػػػػغير أسػػػػتطيي 
ف ػػ ن عػػف –تحتػػاجي إلػػى ميػػارات طػػبخو التػػي ال –بكاسػػطًتًو إعػػدادى كجبػػاتي البسػػيطة 

 المعٌداًت األخرل التي ال بيدَّ منيا كىي متكا عةن بالتمكيد. 
ـى أكقػػاتي بػػيفى جػػدراًف غرفتػػي فػػي  ىػذًه المفػػرداتي البسػػيطةي جعمتنػػي أق ػػي معظػ

 الفندؽ لمقراىة كالتممًُّؿ كالكتابًة أحيانان.. 
ػمًب كلـ أفم  حٌتى اآلف بفؾِّ شػفراًت الميغػًز الػذم بػ دأ ينمػك معػي كيػدخؿي فػي صي

ناتي النفسٌيًة..    مككِّ
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ممي األخير كمشػاىدتي قبمىػوي لممػرأتيف، كأنػا أتػرٌددي فػي الػذىاب إلػى تمػؾى  كبعدى حي
ـى كقكعًيػػا فػػي قمػػب الحيػػاة!.. كسػػببي تػػردُّدم الحقيقػػٌي  البقعػػًة المنسػػيًة فػػي العػػالـ رغػػ

 تسرُّ فيو كبالتالي عػدـً اسػتطاعتي يكمفي في كحشًة المكاًف كتكقًُّي المفاجآت التي ال
ننػػي قػػد سػػمعتي بػػمفَّ بع ػػان مػػف المتسػػكعيف  فعػػؿ أمِّ شػػيىو تجػػاه أمِّ حػػادثو سػػٌيما كا 
كالشػػاذيف يرتػػادكفى مثػػؿى ىػػذًه األمػػاكف الميجػػكرة ل بتعػػاد عػػف أعػػيف النػػاس كق ػػاى 
حاجيػػػػاتيـ كأداى جمسػػػػاتيـ التػػػػي يسػػػػكدي فييػػػػا أردأ أنػػػػكاع الخمػػػػكر المغشكشػػػػة كبعػػػػد 
انتيائيـ مف آخًر قطرةو مف احتفاليـ بيا يبدؤكفى بالشػجاًر الػذم قػد يصػؿي إلػى القتػًؿ 

 فيما بينيـ بسبًب ىيمنًة السيكًر عمى رؤكسيـ ك ياع كعييـ كتركيزىـ.. 
ما عمػيَّ سػكل االنتظػار كمتابعػة أح مػي التػي تػزدادي إثػارةن فػي انعكاسػيا عمػى 

عيبى عم  يَّ تحميموي.. الكاقي، كتجسًُّدىا لي بشكؿو صى
ممػػي صػػديؽى طفػػكلتي  قصػػيع الػػذم لػػـ ألتقػػًو لمػػٌدةو  قبػػؿى يػػكميف شػػاىدتي فػػي حي
، كأنا أتمشى فػي ىػرج  زادت عمى االثني عشر عامان، كفي صباًح اليكـً التالي لمحمـً
 الباب الشرقيع صادفتيوي كجيان لكجوو، سٌممتي عميًو فػردَّ عمػيَّ السػ ـى متطمِّعػان بػكجيي 

 أطمؽى صرخةن صغيرةن معٌبرة عف الدىشة كالفرح عندما عرفني..  بعمؽو ثَـّ 
تحاٌ نا في الشارع، كانياؿ بيننا كابؿي التعبير عف األشػكاؽ كاألسػئمة، كأعممتيػوي 

 !  بمنني متيقفه مف أنني سمراهي ىذا اليـك
قي ليذًه القناعة..  لي  فاعتبرى ىذا اليقيفى الغريب جزىان مف مداعباًت معىوي كتركتي

نػػاؾ الكثيػػري مػػف األشػػخاص كاألمػػاكًف كاألحػػداث مٌمػػا أراىػػا فػػي  حمػػـ الميػػؿع كى
 أجديىا في  كاقي النيارع.. 

مػػٌرةن حٌيرنػػي حمػػـه غريػػبه بمجكاًئػػًو كأشخاًصػػًو كأماكًنػػًو كأحداًثػػًو،  ػػجيجه فػػي كػػؿِّ 
شػػيًى، ىػػذا يغٌنػػي، كذاؾ يػػركضي كآخػػري يحمػػؿي مسدسػػان كيػػركضي خمػػؼى امػػرأةو ىاربػػةو 

 منوي! 
ـي كتحٌيػػرتي فػػػي دالالًتػػًو، التػػػي تشػػيري إلػػػى كب عػػد اسػػتيقاظي اسػػػتغربتي ىػػذا الحمػػػ

ال ػػياًع كالفك ػػى.. كلكننػػي  ػػحكتي مػػف أعمػػاقي فػػي اليػػـك التػػالي بعػػد أٍف كقعػػتي 
عمػػى معاًدلػػًو الػػكاقعٌي حػػيفى دخمػػتي بمصػػادفةو مح ػػةو إلػػى "سػػينما سػػميراميس" فػػػي 

 نا جكنزع!!بغداد لمشاىدة فيمـ المغامرات الشييرة  إنديا
كتكػػٌررٍت األحػػ ـ التػػي أشػػعرتني بمػػٌذًة اكتشػػاًؼ المجيػػكؿ! أك فػػٌؾ الرمػػكز التػػي 
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يطمقييػػا الحمػػـ كالتػػي حٌققػػٍت لػػي فمسػػفةن خاٌصػػةن فػػي الحيػػاة اسػػتطعتي مػػف خ ًليػػا أٍف 
أؤثػػثى قناعػػاتو مسػػتقاةن مػػف عمػػؽ التجربػػًة ال مػػف القػػراىات البػػاردة التػػي تػػمتي دائمػػان 

ييي اإلحاطػػػػة بكامػػػػؿو التصػػػػٌكرات الخاٌصػػػػة التػػػػي تنػػػػدرجي حػػػػالتي بعمكمٌيػػػػات ال تسػػػػتط
 الغريبة التي أعيشييا  منيا! 

ىػػذًه القناعػػاتي الخاٌصػػة التػػي حققتييػػا كٌفػػرٍت لػػي رؤيػػةن ذاتيػػةن فػػي رصػػًد األشػػياى 
كتسػػػميتيا مػػػي اإليمػػػاف الكيٌمػػػي بالممكنػػػاًت الخارجػػػة عػػػف تصػػػٌكرنا أك حتٌػػػى مػػػدياًت 

 بػ  الخارقةع التي ىي خارجى المملكؼ حتمان..  خياالًتنا ما يطمؽي عمييا
، بسػػػبب  لػػػـ يىعيػػػد الرجػػػؿي الغريػػػبي لغػػػزان محيِّػػػران لػػػي!... أك ىكػػػذا شػػػئتي أف يكػػػكفى

ـيع.. حيػػثي –التػػي صػػارٍت مملكفػػةن –اإلحػػاالت الغرائبٌيػػة  تمػػؾ التػػي يكٌفرىػػا لػػي  الحمػػ
 ػر المعػيش المنطمػؽ اقتنعتي تمامان بفكرًة  لعبة الػزمفع تمػؾ التػي ترتٌبػٍت عمػى الحا
 مف الما ي المنصـر كالمؤٌدم إلى المستقبؿ المجيكؿ...! 

، أك  ، كسػػبؽى المسػػتقبؿي الحا ػػػرى تيػػرل مػػاذا سػػيحدثي لػػك تػػداخمٍت ىػػذًه األزمػػافي
الما ػػػي أك حػػػدثى تػػػداخؿ، بػػػيف زمنػػػيف معػػػان فػػػي آفو كاحػػػدو ك ػػػمفى مػػػدركاًت كعػػػي 

 !   خاص؟
إحساسػي بػالحيرًة كالتعػب، أـ أفَّ تيرل ىؿ خ تي فػي عبػثو كجػكدم  نػاتجو مػف 

ف كافى قريبػان ىػي التػي تجعمنػي  إشارات األح ـ لحكادث  سػع تحدثي في المستقبؿ كا 
ًر الغريب؟   أجترحي مثؿى ىذا التصكُّ

.. الميػـ.. أٌنيػا  ػيا اإلجيػادي النفسػيُّ ال أدرم ربٌما ىي مصادفات أك رؤلن يفر ي
 حقيقيةن كغريبةن في اآلف ذاًتًو! 

ـى قراىاتػػي األكلػػى أتػػذكَّ  حيػػثي كنػػتي تمميػػذان فػػي الصػػؼ "الثالػػث –المبٌكػػرة –ري أٌيػػا
المتكسػػػط" ككنػػػتي منيمكػػػان بقػػػراىة ركايػػػة  فيكتػػػكر ىيجػػػكع الشػػػييرة  البؤسػػػاىع ككػػػاف 
بطميا جػػػػاف فالجػػػػافع مييمنػػػػان عمػػػػى نظرتػػػػي لنشػػػػياى مػػػػف خػػػػ ؿ تػػػػمثُّرم بمغامراًتػػػػًو 

 كتشعُّب حياًتًو كعمؽ أفكاًرًه الخاصة.. 
ع بمنني مي شػخصو يسػيري إلػى جػانبي كتسػٌمقنا سػكران  كفي إحدل الميالي  حممتي
عاليان ثَـّ ذىبنا مشيان إلى مدينػة مػف بيػكتو متشػابيةو األشػكاؿ كتقطعييػا شػكارعي نظيفػة 
كجميمة.. كشاىدنا مف بعيدو منظرى فك ى كتجمُّعان سٌكانيان حكؿ أحد البيكت، ثػـ مػرَّ 

 اًلًو:بجكاًرنا طفؿ، سارعتي بسؤ 
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 ماذا يحدثي ىناؾ؟ -
ـي بمٌنػػوي  فمجػابني: لقػػد دخػؿ المغػػامر  جػاف فالجػػافع إلػػى أحػد البيػػكت، كأنػتى تعمػػ

 ىارب مف العدالًة فتجمَّيى الناسي حكؿى ىذا البيت كاستدعكا الشرطة لمقبًض عميو! 
بعد ذلؾ شاىدنا  جاف فالجافع ميقادان مػف قبػؿ شػرطيف ألخػًذًه إلػى السػجف!... 

 لحمـ.. كانتيى ا
فػػي الصػػباًح ذىبػػتي كعػػادتي إلػػى المدرسػػة، كقبػػؿى بدايػػة الػػدرس األخيػػر أشػػارى 
عمػػػيَّ صػػػديقي األقػػػرب "قصػػػي" بػػػمف نتػػػرؾ الػػػدرس الثقيػػػؿ كالمػػػزعج.. كأتفقنػػػا عمػػػى 
مغػػػػادرة المدرسػػػػة، فتسػػػػمقىنا سػػػػياجيا العػػػػالي، كاقتػػػػرحى عمػػػػيَّ "قصػػػػي" أٍف نػػػػذىبى إلػػػػى 

التي تقػيي إلػى الغػرب مػف  ع2 في "المكفقية" محٌمتيـ كىي "دكر شركة النفط الكطنية" 
 محمة "الجميكرية". 

كتمتػػازي دكر الشػػركة بتشػػابيًو بيكًتيػػا كنظافػػة كجمػػاؿ شػػكارعيا كأزٌقتيػػا.. كأثنػػاى 
مسيرنا فػي أحػد الشػكارع شػاىدنا مػف بعيػدو مشػيدى فك ػى كتجٌمعػان سػكانيان حػكؿ أحػد 

 البيكت، ثَـّ مرَّ بجكار طفؿه سملتيوي: 
 دثي ىناؾ؟ماذا يح-

ـي بػػػمفَّ عبػػػكدان -أجػػػابني:  لقػػػد دخػػػؿى "عٌبػػػكد الشػػػقي" إلػػػى أحػػػد البيػػػكت كأنػػػت تعمػػػ
 ىاربه مف العدالًة، فتجمَّيى الناسي حكؿ ذلؾ البيت كاستدعكا الشرطةى لمقبًض عميو.. 

 بعد قميؿو شاىدنا "عٌبكد الشقي" ميقادان مف قبؿ شرطييف ألخذًه إلى السجف! 
بػػدني إثػػرى الدىشػػًة الصػػاعقة كأنػػا أتػػذٌكري تطػػابؽى الحمػػـ شػػعرتي بيػػٌزةو شػػديدة فػػي 
 الغريب مي ما حدثى الحقان.. 
 قمتي لصديقي قصي: 

 ىؿ تعمـ بمنني شاىدتي ىذًه الحادثة؟! -
 فمجابني  احكان: 

 في أمِّ فيمـو سخيؼو يا تيرل؟! -
.. كاهلًل.. كقصصػػتي عميػػًو الحمػػـ، فػػر  احى أجبتيػػوي بارتبػػاؾو كشػػركد ذىػػف: فػػي الحمػػـً

 ..  في فصًؿ  حؾو طكيؿو
                                           

 جنكب العراؽ.–المكفقية الجميكرية: مف المحٌ ت الشعبية المعركفة في البصرة  (2)
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في ذلؾ الحيف لـ أيعًط لنمػًر اىتمامػان، ىػك حمػـه عمػى أيػًة حػاؿو كأنػا فػي عمػرو 
 غض  في كيؿِّ شيى.. 

كتكػٌررٍت معػػي أحػػ ـ متباعػدةن أشػػارٍت أي ػػان إلػى حػػكادثى كأشػػخاصو كأمػػاكف.. 
 ..  لكنني لـ أتعامٍؿ معيا باىتماـو

، فقػد أصػب ى األمػري عنػدم مختمفػان كيصػبُّ فػي أٌما.. بعدى ىػذه السػنكات الطكيمػةً 
بيعػػػدو آخػػػر.. ال سػػػيٌما بعػػػد أٍف اٌتسػػػعٍت قراىاتػػػي كتجػػػاربي فػػػي الحيػػػاًة كذقػػػتي مػػػراراتو 
متنٌكعةن كتعٌممتي الكثيرى كمازلتي غارقان في القراىًة كالبحث كالػتعمُّـ مػف أجػًؿ الكصػكًؿ 

ػًؿ األسػئمًة الكبيػرًة  فػي الكجػكد.. كالحيػاة... كمػا ييسػٌمى إلى إجاباتو شافيةو حػكؿى تناسي
 بػ  الخكارؽع. 
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-02- 
 
 

يوااِ،  أل ٗااتِٕ ذ،  ٔقلااتظ يصاائٕ   ًفةاا لٕن زَلااّنظ  غااه،  ًئاا عِٕ عصاازتّظ يةٔااتوٕ 
ذ،  ْذظ ،يدئٕأ  ا،ْ ..  ألة تبٕ  ًصغ   ٕ يالئٕ ظ ، ًالئ   ٕ يدئٕأظ ،ذزات  ا  ع ئآن يلياّ ظ 

     ًتوتٖ   ًزت ٖأ إًى  ًجز،ى.. 
أجمسي متمٌم ن المساحاًت الصحراكٌيةى الممتٌدة عمى طكًؿ الطريؽ بػيف الناصػرية 
، كالنعػػاسي يتمٌطػػى عمػػى كجيػػي،  كالبصػػرة، كالكقػػتي فػػي بدايػػًة الصػػباًح، البػػردي قػػارصه

 نمتي ليمةن مميئةن باالنفجارات! 
عمػى  ذلؾ إننػي فػي كػؿِّ ىػٌزةو مػف اىتػزازات القطػار أتخيَّػؿي انفجػاران أصػحك فىًزعػان 

 أثًرًه. 
ػػا انسػػؿَّ بيػػدكىو  تيا، ربمَّ ال أحػػدى معػػي فػػي غرفػػًة المنػػاـ التػػي حجػػزتي أحػػدى أسػػرَّ
الشػػخصي الصػػامتي الػػذم حجػػزى معػػي السػػريرى اآلخػػر فػػي ذاًت الغرفػػة، إنػػوي منػػذي أٍف 
دخػػؿى الغرفػػةى فػػي بدايػػة الرحمػػًة مػػف بغػػداد كأدائػػو السػػ ـ كالتحيػػة ككممػػات المجاممػػة 

لػػـ يتحػػٌدٍث بميػػة جممػػةو حتٌػػى مغادرتػػو بيػػدكىو كصػػمتو فػػي إحػػدل اآلليػػة المعركفػػة، 
 المحٌطات الفاصمة بيف السماكًة كالناصرٌية.. 

لحظػة –كالسببي في صمًتًو أنا طبعان!، ألننػي سػرعافى مػا تمػٌددتي عمػى سػريرم 
.. ككٌممػػا أنيػػضي –تحػػرُّؾ القطػػار  تناكلػػتي كتابػػان مػػف حقيبتػػي غرقػػتي فيػػو حتٌػػى نمػػتي

 اىتزازات القطار الدائمة أراهي راح ن في غفكةو عميقةو عمى سريره.. فزعان بسبب 
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لذلؾى أحسستي بكحدتي المذيذة حٌتى اآلف كأنا أشاىدي المنظرى المػؤثر مػف خػ ؿ 
النافذًة كىك يعرضي عمػيَّ الكثيػرى مػف أشػ ًى الحكايػا التػي أعرفييػا عػف ىػذًه المنػاطًؽ 

 البعيدًة عف شبًؽ الحياة! 
 يشيري إلى بقايا.. كؿُّ شيى 

 ..  فيذًه بقايا بيتو
 كتمؾ بقايا محٌطةو.. 

 كىذًه بقايا عربة 
 كتمؾ بقايا إحدل المعارًؾ ال ارية.. 

كفي البعيد، تصرخي النيرافي بمعمى بكحيػا معمنػةن عػف مكاقػًي الشػركات المعركفػة 
 اى.. التي تعمؿ في تغذيًة إ راميا، شركات النفط كالغاز المقامة في عمًؽ الصحر 

 مٌرةن عممتي في إحدل تمؾ الشركات! 
يكـى كنتي طالبان في اإلعدادية، كفي العطمًة الصػيفٌيًة، أنيػضي مػي آذاًف الفجػًر، 
ػػوي إلػػى الجػػامي القريػػًب مػػف بيتنػػا حيػػثي أجتمػػيي مػػي عػػددو مػػف العمػػاًؿ الػػذيفى ال  كأتكجَّ

يػػـ بسػػبًب الظػػ ـ كبسػػبًب تمٌفعًيػػـ باليشػػماغات أثنػػاى  العمػػؿ.. ننتظػػري أعػػرؼ م محى
  الباص الخشبٌيع كندخؿي فيًو حامميف أمتعتنا البسيطة مف الغداى.. 

 كيبدأ الباصي معنا حبكىهي في الصحراى باتجاًه شركة "بكتؿ" األجنبية.. 
كنصػػؿي فػػي لثغػػًة الصػػباح األكلػػى إلػػى مكقػػي العمػػؿ، بعػػد أٍف غفكنػػا بعمػػؽو فػػي 

 السيارة العجكز الميدٌدة دائمان بالعطؿ!.. 
 اني كا.. لقد كصمنا.. -

يصػػي ي السػػائؽي الكيػػؿي بانزعػػاجو لنتمٌطػػى جميعػػان كننػػزؿي بكسػػؿو كبػػ  حمػػاسو إلػػى 
 مكقًي العمؿ.. 

عممينػػا ىػػك تنظيػػؼي السػػكاقي المخٌصصػػة لننابيػػب كالمحفػػكرة حػػديثان مػػف تسػػرُّب 
 الرمًؿ إلييا، إٍذ نقكـي بنقًؿ الرمًؿ بجٌرافاتو يدكٌيةو.. إلى جكانب الحفر! 
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كبمػػػػا إفَّ العكاصػػػػؼى الرممٌيػػػػة دائمػػػػة اليبػػػػكب فقػػػػد أصػػػػبحت اليشػػػػماغات التػػػػي 
تغٌطػػػي كجكىنػػػا كرؤكسػػػنا كاألىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أنكفنػػػا كػػػي ال تمتمػػػ ى بالرمػػػًؿ، ع مػػػات 
تميِّزنػػا عػػف العػػامميف األجانػػب الػػذيفى ك ػػعكا الكٌمامػػات البػػيض األنيقػػة عمػػى أنػػكفيـ 

ىكػذا قػالكا –نجػاز مشػركعو لمغػاز السػائؿ كأفكاىيـ كىـ يعممكف في تنظيـ األنابيب إل
 !..  -لنا

عممينػا شػاؽه بالتمكيػػد كىػك يسػتنزؼي قكانػػا ألٌننػا فػي فترتػػي االسػتراحة الخاصػػتيف 
بػػالفطكر كالغػػداى، نسػػرعي فػػي تنػػاكًؿ كجباتنػػا المتكا ػػعة البػػاردة لنتمػػٌددى عمػػى الرمػػًؿ 

ـي فػػػي الفتػػػرًة المتبقيػػػًة مػػػف كقػػػت االسػػػتراحة كعنػػػدما ن نيػػػي العمػػػؿى كيحممينػػػا حيػػػثي ننػػػا
البػػاصي الخشػػبيُّ ثانيػػةن عائػػدان بنػػا إلػػى المدينػػة فػػي الظػػ ـً أي ػػان نق ػػي كقػػت الرحمػػًة 
بالنـك كحالما نصؿ إلى بيكتنا، نستحُـّ سريعان كنتعٌشى سريعان ثـ بمقصػى سػرعةو إلػى 

ع!..   صدًيقنا اآلمف  النـك
ف فك ػػى كا ػػطرابو فػػي فػػي أٌيػػاـً العمػػًؿ الشػػاؽِّ ىػػذًه كانػػت أح مػػي تعبِّػػري عػػ

 الصكر كاألشكاؿ كاألحداث نتيجة التعب الكبير الذم يجتاحي جسدم كذىني معان. 
كاستمرَّ إيقاعي العمًؿ ىذا طيمةى العطمػًة الصػيفٌيًة، لتشػيىد بدايػةي الػدكاـ فػي السػنة 
الدراسػػية الجديػػدة ارتػػدائي م بػػسى جديػػدة كتمكُّنػػي مػػف اٌدخػػاًر مبمػػغ جٌيػػدو فػػي حيًنػػًو 

ني مف اقتناًى حاجاتي األساسٌية مػي اقتنػاى تػذكرًة سػفرو فػي القطػار الصػاعد مػف مكن
البصػػرة إلػػى بغػػداد كق ػػاى أٌيػػاـو مسػػترخيةو حافمػػةو فػػي العاصػػمًة بػػيف المكتبػػاًت كدكر 
السػػينما مػػي ح ػػكر إحػػدل مباريػػات  المنتخػػب الػػكطنيع فػػي ممعػػًب الشػػعب الػػدكلي 

لقطػػار فػػي تمػػؾى الفتػػرة، يمثِّػػؿي متعػػةن كبيػػرةى كتشػػجيي نجكًمػػًو مباشػػرةن، كػػاف السػػفر فػػي ا
 ألنىوي متكامؿي الخدمات كالمسافركفى فيو عمى درجةو عاليةو مف األىمٌيًة كاألناقة! 

أٌما اآلف فالسفري في القطاًر ب  خدماتو كمسافركهي جمُّيـ مف الفقػراًى كالمعػكزيف 
يػػػا بكجػػػوو حيػػػكمُّ مبتسػػػـو كالعسػػػكرييف الممتحقػػػيف بكحػػػداتيـ، كالنافػػػذة التػػػي أطممػػػتي من

 طرٌم عمى مشيدو مف فرحو انطمؽى مف نظرة عيني إليو أٌكؿى ٌمرةو.. 
ىػػي ذاتي النافػػذًة التػػي أطػػؿُّ منيػػا اآلف بعػػدى خمسػػة كعشػػريف عامػػان، عمػػى نفػػًس 

 المشيًد بكجوو عميًو مسحةي التعب كالحزًف كالشركد.. 
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المشػػيدي الػػذم كػػافى يمثِّػػؿ لػػي الشػػجرةي ذاتييػػا أمػػاـ المنػػزًؿ الكحيػػد فػػي الصػػحراى، 
ـي لػػي اآلفى ىػػاجسى الكحشػػًة كال ػػياًع كفقػػداًف شػػركًط  رؤيػػةن حالمػػةن فػػي السػػابؽ، يرسػػ

 الحياًة كسيمائيا.. 
 يا لنشياًى كـ تتبٌدؿ؟!

 كيا لنفكًسنا كيؼى تتعامؿي مي األشياًى بعد أٍف تطعنيا السنكاتي بتجاربيا؟.. 
"دائػرة التجنيػد".. فػي التجنيػد يجتمػيي أبنػاىي  سفرم إلػى البصػرًة ىػذًه المػٌرة بقصػدً 

 المكاليد المكٌحدة، بانتظاًر كيتًب السكًؽ إلى الكحدات.. 
ىذًه المٌرة، سػتككفي الخدمػةي شػيران كاحػدان، ال جبيػات، كال انقطػاع، ننتظػري تحػتى 
الشمًس محتشديفى نتحٌدثي عف تخرُّصاتنا كعف آخًر اإلشػاعاًت التػي سػمعناىا حػكؿى 

 سكًؽ مكاليدنا..  خٌطة
 كتظيري الكتبي منفردةن.. 

د بالس سؿ، كينادم عمػى األسػماًى.. كاحػدان...  جندمس نحيؿه يفت ي البابى المكصى
 كاحدان.. يسمِّميوي كتابى السكًؽ كدفتر الخدمة العسكٌرية المؤٌشر.. 

ال حػػػػكار.. كال أسػػػػئمة..  ػػػػابطي التجنيػػػػد متعػػػػبه مػػػػف العمػػػػؿ كالتكاقيػػػػي كسػػػػيكًؿ 
 جابات.. اإل

ك... تجربػػةه جديػػدةه فػػي كحػػدةو ثابتػػةو ك ػػعٍت لنػػا جػػدكؿى تػػدريبو مكثٌفػػان، سػػبقٍتوي 
 .. نياى ىذا الشيًر بخيرو  محا رة ألمًر الكحدًة يشيري فييا إلى تجنًُّب الكساطات كا 

كمػػػيى ىػػػذا كيٌنػػػا فػػػي فصػػػيمنا الصػػػغير نسػػػميي بمسػػػماىو دكفى أف نػػػرل أصػػػحابيا، 
دايػػًة األسػػبكع كال نػػراهي ثانيػػةن إال فػػي منتصػػًؼ األسػػبكع كييسػػتدعى الػػبعضي مٌنػػا فػػي ب

 الثاني! 
تعػػػػٌكدتي عمػػػػى النيػػػػكًض فػػػػي الخامسػػػػًة فجػػػػران.. لمح قػػػػًة كاالسػػػػتحماـ كارتػػػػداى 

 الم بس العسكرية كالذىاب إلى كحدتي في معسكر الرشيد.. 
ـى كنػػػػتي فػػػػي سػػػػعير  ممػػػػان لػػػػي أٌيػػػػا يػػػػاه.. أخيػػػػران معسػػػػكر الرشػػػػيد! الػػػػذم كػػػػافى حي

 ات.. الجبي
لػػػـ أكػػػٍف حينيػػػا أصػػػدِّؽي أٍف أداكـى بشػػػكؿو طبيعػػػي  فػػػي كحػػػدة ال نشػػػكك فييػػػا مػػػف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 69 - 

قصؼو ميعادو أك احتماًؿ تعػرُّضو أك ىجػكـو يشػنُّوي األعػداىي  ػدَّنا أك رعػب انتقػاؿو مػف 
 قاطيو إلى قاطيو آخر.. 

ىػػػاىك معسػػػكر الرشػػػيد كىاأنػػػذا أسػػػب ي فػػػي الظػػػ ـً فػػػي طريقػػػي إليػػػًو، سػػػياراتي 
الشػػػػرقيع ال ػػػػخمة الممتمئػػػػة حػػػػدَّ ميميػػػػا إلػػػػى جيػػػػةو كاحػػػػدةو.. كبعػػػػد  البػػػػاب  البػػػػاب 

الشػػرقيع إلػػى السػػيارات الكبيػػرة المؤٌديػػة إلػػى المعسػػكر، حتٌػػى بػػاب النظػػاـ، كسػػاحة 
العػػػرض الصػػػباحٌي، كالكقػػػكؼ باالسػػػتعداد كقػػػراىة األسػػػماى كتقػػػديـ المكجػػػكد كتنفيػػػذ 

و إلى الدرس اليكمٌي.. اإليعازات، كاليركلة الصباحٌية، كالتدريب البدن  ي، ثَـّ التكجُّ
.. ألسىرَّح..   كىكذا ينق ي الشيري

 كيمتي شيره آخر.. 
كأنػػا أنتظػػري زيػػارةى الرجػػؿ، ال سػػٌيما بعػػد أف تغٌيػػرٍت بعػػضه مػػف تفاصػػيًؿ حيػػاتي، 
ـى إنيػػػا كانػػػت تجربػػػةن بػػػاردةن ىػػػذًه المػػػٌرة، إاٌل أٌنيػػػا  كخ ػػػتي تجربػػػة الجػػػيش ثانيػػػةن رغػػػ

حيػػاتي كأصػػبحتي مشػػغكالن بيكمٌياتيػػا حتػػى إننػػي شػػعرتي بشػػكؽو أخرجتنػػي عػػف إطػػار 
 كبيرو لنماكًف التي تعرَّفتي بيا مف خ ؿ صديقي الرجؿ! 

ػػػًؿ المدينػػػًة مػػػف  شػػػعرتي بميفػػػةو لمػػػذىاًب إلػػػى النيػػػًر كالجمػػػكًس عمػػػى جرًفػػػًو كتممُّ
 جانبيا اآلخر، اشتقتي لمنكارًس كالصٌياديفى كالمفاجآت.. 

لي التػػي لػػـ أسػػتطٍي النػػكـى خ ليػػا، ني ػػتي مػػف فراشػػي، كفػػي فجػػًر إحػػدل الميػػا
كخرجػتي مػػف الفنػػدًؽ –رغػػـ إننػػي تسػرَّحتي مػػف الجػػيش –كارتػديتي م بسػػي العسػكرية 

 كسطى دىشًة كاستغراًب أصحاًبًلًق الخافريف.. 
 إلى أيفى بيذًه الم بس العسكرية؟-

: إلػػى النيػًر، كالمدي ، فمجبتيػوي ببػػركدو ػػبو نػػة كاصػػطياد الشػػمًس سػملني أحػػديىـ بتعجُّ
 قبؿى أكاًنيا!.. 

نػي فػي زكرؽو يتيػادل فػي -ثػـ رٌددتي مػي نفسػي - .. إلػى صػديقي الػذم ينتظري
الماى.. إلى حكٌريات النيًر، كط سـً المختبئػات، إلػى القػرابيف كالنػذكر التػي يمخػذيىا 

 التياري اليادئي إلى الجنكب.. 
 خرجتي ىائمان! 
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ي الزكايػا الميممػة.. كالكػ ب كالقطػط كبقايػا ليػؿ مررتي بالمتسٌكعيف النػائميفى فػ
 المدينة.. 

تمٌممػػػػتي تمثػػػػاؿى  الرصػػػػافيع فتخٌيمتيػػػػوي ي ػػػػحؾي كىػػػػك يراقػػػػبي مػػػػف عمياًئػػػػًو جسػػػػرى 
الشػػػػيداًى كالجػػػػاميى المحػػػػاذم لػػػػوي كالبنايػػػػات القديمػػػػة كالحديثػػػػة التػػػػي تنتصػػػػبي عمػػػػى 

 جانبًيًو.. 
وي مستمتعان بنسائـً الفجػًر العذبػة، استمٌرٍت خطكاتي حثيثةن باتجاًه الجسر، كعبرتي 

نزلػػػػتي إلػػػػى  الجانػػػػًب الثػػػػاني.. كانحرفػػػػتي يسػػػػاران، تجػػػػاكزتي زكارؽى كآليػػػػاًت العٌبػػػػاريف 
 كالصٌياديفى الذيف لـ يستيقظكا بعد.. 

 ككصمتي إلى مدخًؿ الممجم العجيب المؤدم إلى النير كالذم اكتشفتيوي سابقان.. 
.. فالظ ـي ما زاؿ س  ائدان.. نزلتي بيدكىو

 كصمتي قريبان مف الجرًؼ 
سػػمعتي حركػػةن فػػي المػػاى، فانزكيػػتي بػػيفى أعػػكاًد القصػػب، شػػاىدتن نكرسػػان كبيػػران 

 يداعبي الماى، ما أف أحسَّ بكجكدم حٌتى حٌمؽ في الف اًى فكؽى النير.. 
تكٌجيػػتي إلػػى الصػػخرًة الثابتػػة عمػػى جػػرًؼ الشػػاط ، مػػددتي يػػدمَّ كأخػػذتي قمػػي ن 

تيوي عمى كجيػي، رفعػتي طرفػيَّ البنطمػكف الكػاكٌي ككففتيمػا حتٌػى ركبتػيَّ مف الماًى نثر 
، كبعػػػد لحظػػػاتو غفػػػكتي  كك ػػػعتي قػػػدميَّ فػػػي المػػػاًى البػػػارد، شػػػعرتي بمػػػٌذةو كاسػػػترخاىو

 إغفاىةن عميقةن.. 
َـّ شػػػعرتي  بػػػزكرؽو ينسػػػابي باتجػػػاىي رفعػػػتي عينػػػيَّ فشػػػاىدتي –كمػػػا أٌكؿ مػػػٌرةو –ثػػػ

مى الدٌكًة البعيػدة لمػزكرؽ.. ألقػى عمػيَّ التحٌيػةى كرفػيى يػدىهي الرجؿى مبتسمان كىك يجمسي ع
 اليمنى متمتمان بكمماتو لـ أتبيٍَّف ماىٌيتىيا.. 

قفػػػزتي سػػػريعان كصػػػعدتي إلػػػى الػػػزكرًؽ كجمسػػػتي عمػػػى دٌكًتػػػًو القريبػػػًة فػػػي الجيػػػًة 
المقابمػػػًة التػػػي يجمػػػسي عمييػػػا الرجػػػؿ، الػػػذم سػػػحبى مجػػػذافان أبػػػيضى كحػػػٌرؾى بػػػًو المػػػاىى 

 نسابى الزكرؽي بيدكىو مي تيار الماى.. فا
نظرتي حكلي، شاىدتي عشػراًت األكانػي األلمنيكمٌيػة  الصػكانيع المميئػة بػاآلًس 
كالشػػػػمكع المتكىجػػػػة كقطػػػػي الحمػػػػكل كالحٌنػػػػاى كالطػػػػيف كىػػػػي تحػػػػيطي بػػػػالزكرًؽ الػػػػذم 

 يحممينا.. 
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 بةو.. مررنا مف تحت الجسر، كاستمَّر الزكرؽي متياديان في رحمةو سحرٌيةو غري
 مددتي يدم إلى الماًى كغرفتي قمي ن منوي غسمتي بًو كجيي، استيقظتي فجمةن.. 

ـي   ال... ربٌمػػػا لػػػـ اسػػػتيقظٍ  !... فياأنػػػذا مازلػػػتي فػػػي الػػػزكرًؽ، كىػػػاىك الرجػػػؿي يبتسػػػ
 بكجيي، كقد أدرؾى فيضى أسئمتي.. 

ػػؿي ىػػدكىى النيػػر كانسػػيابى الػػزكرًؽ، كالنػػك  ارس فيمػػا خ ػػعتي لمصػػمًت، كأنػػا أتممَّ
 المحٌمقة بفرحو حكلىنا.. كالمدينة التي تنمل تفاصيمييا عٌني.. حٌتى ت شت كمٌيان! 
 ...  أدركتي حينيا عدـى حاجتي إلي احو أك لتكجيًو أسئمةو أك حٌتى.. لك ـو

 مجرد ك ـ! 
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 المؤلف في سطور:
 

 . 0960/ 5/ 03*منذر عبد الحر مف مكاليد البصرة في جنكب العراؽ في 
 جامعة بغداد.–*بكالكريكس إع ـ 

 *بدأ الكتابة كالنشر نياية السبعينيات. 
 كحممت عنكاف  ق دة األخطاىع  0992*صدرت مجمكعتو الشعرية األكلى عاـ 

كحممػػػت عنػػػكاف  تمػػػريف فػػػي النسػػػيافع  0997*صػػػدرت مجمكعتػػػو الشػػػعرية الثانيػػػة عػػػاـ 
 لعاـ. كحصمت عمى جائزة الدكلة لإلبداع في الشعر في نفس ا

*صػػدرت مجمكعتػػو الشػػعرية الثالثػػة بطبعتػػيف األكلػػى فػػي بغػػداد كحممػػت عنػػكاف  قػػرابيفع 
كالثانيػػػة فػػػي األرض المحتمػػػة فمسػػػطيف كحممػػػت عنػػػكاف  قػػػرابيف العػػػش الػػػذىبيع /عػػػاـ 

2000 . 
 2000عػػػف دار الكرمػػػؿ لمنشػػػر عػػػاـ –*صػػػدرت مجمكعتػػػو الشػػػعرية الرابعػػػة فػػػي عمٌػػػاف 

 كحممت عنكاف  شجفع. 
كالثانيػػػػة بعنػػػػكاف  0995حيتاف مػػػػف المنكدرامػػػػا األكلػػػػى بعنػػػػكاف  أعشػػػػاشع عػػػػاـ *لػػػػو مسػػػػر 

 كقػػد شػاركت ىاتػػاف المسػرحيتاف فػي ميرجانػػات السػينما كالمسػػرح  0996 غرقػىع عػاـ 
 في بغدادع. 

*لػػػػو عػػػػدد مػػػػف البحػػػػكث كالدراسػػػػات كالكتابػػػػات النقديػػػػة حػػػػكؿ األدب الحػػػػديث نشػػػػرت فػػػػي 
 لعربية.. الصحؼ كالمجٌ ت األدبية المحمية كا

 *كتبت عنو عشرات الدراسات النقديٌة لنقٌادو عراقييف كعرب.. 
أميف الشػؤكف الثقافيػة –*ع ك المكتب التنفيذم ل تحاد العاـ لندباى كالكتٌاب في العراؽ 

 .0992لعٌدة دكرات مف عاـ 
*يعمػػػؿ فػػػي الصػػػحافة، حيػػػثي عمػػػؿ مسػػػؤكالن لمقسػػػـ الثقػػػافي فػػػي جريػػػدة القادسػػػية، كرئػػػيس 

 جريدة  الكيؼع الثقافية.  تحرير
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