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  الجزء األولالجزء األول

  لطالطةلطالطةالال
 

ا نوووفوووي ةمووورة أفراح نحووونو شوووهر الربيوووع واألعوووراسهوووو   آذار 

جديدة. رن جرس الباب بقوة، كنت منهمكوا فوي زرع مولودة باستقبال 

علو  ، فلوم أسومع الطور  هديوة فيوة جواءتنيفسيلة نخل في الحديقة الخل

فخوورا األطفووال  ،. اسووتمر الجوورس يوورن بقوووة أكثوور هوو   الموورةالبوواب

مجموعووة موون  ، وإذا بسوويارة رباعيووة الوودفع وليسووتعلموا عوون الطووار

 الرجال تسأل عن نديم.

 نادا  ابنه: 

 بابا هناك في الباب من يسأل عنك. -

 .يزال عالقا بيدال يوالطين  لهم بالبنطلون الشورت تخرج 

لتنواول فنجوان  متهوولكون رةوم ذلوك دعو ،لم أتعرف عل  الوزوار 

 لضيوف.ل يمن القهوة عل  عادتي في استقبال

 بتهكم: أجابني أحدهم 

 نفضل أن تتفضل أنت بمرافقتنا. - 

 يمالبسووسووتأذنتهم بارتووداء ادركووت أن األموور خطيوور هوو   الموورة فأ
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 .وةسل يدي  

زوجتووي بعوود أن أواوويتها  سووي علوو  عجوول وودعووتمالبلبسووت 

جود أ نفار المعوارف قودر اإلمكوان لمود يود المسواعدة، ولوم تبالصبر واس

التي كانت طريحة الفراش بعد و يرد عل  استفسارات زوجتألالوقت 

 والدة اعبة.

بوين مجموعوة مون الرجوال شوديدي  ينفس توجدوالسيارة  تدخل 

 المراس.

 القمواش السوميك مون عصبوا عيني قبل أن تنطلق السيارة بعصوبة 

والسوويارة  يبوودأ التحقيووق معوو أحالووت النووور إلوو  مووالم دامووس، وعنوودها

 بسرعة إل  جهة مجهولة. تشق طريقها منطلقة

 هل أنت نديم؟  -

 نعم أنا هو -

 هل أنت مهندس؟ -

 نعم أنا ك لك. -

 تربطك عالقة بقاسم؟ له -

 نعم إنه أخي. -

 ؟ا  هل تعرف فالن -
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 كال ال أعرفه. -

 ..هل.... -

 نعم -

 هل..... -

 كال -

 .ل إل  أن توقفت السيارة بعد مدةواستمر التحقيق عل  ه ا المنوا

 أحوودهم  نيزال معصوووب العينووين يقووودأوال السوويارة  موون نيأنزلووو

 .ه الضيقمسل  ب تتعثرفل  قبو إ

 علووي   أعووادثووم القاسووي علوو  كرسووي موون الخشوو  هنوواك  نيأجلسووو 

ال وأنووا السوويارة منوو  قليوول فووي ا التووي أجبووت عليهووالمحقووق ذات األسوو لة 

 زال معصوب العينين.أ

ال أنوا أحيانوا وخاللهوا تورك أاستمر ه ا الطقس المرعو  لسواعات 

 ؟وما هي التهمة التي ستوجه لي ؟أناأين و ،ياذا يدور حولدري مأ

 ،وأمهم ال تستطيع الحركةيتصارخون األطفال مرعوبين  تترك 

 وجتي وهي به   الحال؟ ترى كيف هم االن؟ وكيف راحت تتصرف ز

، معصووب العينوين ب ات الطريقةبعد ساعات إل  البيت  نيأعادو

عليهوا، فلوم  بقوا  مطولكن الظوالم مول ي ن عينعالعصبة  اوهناك أزاحو
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 عرف أن الليل قد انتصف.أك أ

 دفعوني من السيارة وكأنهم يرمون بكيس من سقط المتاع.

* * * * * 
ولكون بعود أن قصومت مهور  ،يوموا لم تكن الهجرة هواية للعوراقيين

التهموت الحرب العراقيوة اإليرانيوة فو  .الحروب العبثيةالعراقيين كل تلك 

موون  مليووون إنسووان، وراحووت الماليووين األخوورىعلوو  نصووف مووا يزيوود 

 حوورب الكويووت وحووروب بووووش األبتتسوواقط فووي  الشووباب واألطفووال 

 ة.استمر الموت يالحق العراقيين حت  ه   الساعو بوش االبن،و

 .وطرقهم عل  باب بيتنوا لوم يتوقوف السرية شرطةلامالحقات  إن 

 .من الترق  والخوفليل اللم نعد ننام فطفح الكيل 

عد ألم وحقا، قد قل  حياتنا جحيما فمطاردات الجيش الشعبي أما  

ة يواهال نعقواب  في العرا . لقود تحولوت حياتنوا إلو الحياة  معهاأحتمل 

 .له

وال توو كرني بواجبووات الفوورد تجووا   ال تضووحك عزيووزي القووار ،

 .الصغرمن    وطنه. إنه درس قد تعلمنا  وعرفنا

 تيرنا وتعاقبورقعة أرض خط حدودها ةةير الوطن  إن لم أشعر

 تحكمنا بالحديد والنار.  حكومات مالمة اعليه
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متو  تكوون خدموة الووطن واجو  ومتو   ،أيضواعلمنا ن الزملكن  

الوو ي ال يهمووه الوووطن  م المسووتبدالواجوو  إلوو  خدمووة الحوواكهوو ا يتحووول 

 .ومن يعيش عل  ترابه

ملزم وأنت  ما ستكون أولوياتك في الحياة قارئي الكريمأعرف ال 

، وقد وهنت احتك من كثرة المشارط الطبية التوي أسرة كبيرةالة عإب

دارك فوو  رأسوك، تهود الصواريخ و ك،نعل  بط راحت ترسم خرائط

تسوتلم كتواب مون  فوي ذروة المحنوةأنوت و ،يسوتر أطفالوك ا  فال تجد سوقف

يدعوك فيه لاللتحوا  بأحود قواطوع و ي كرك بوطنيتكالمنظمة الحزبية 

  الجيش الشعبي!

ر جاري واديقي أبوو محمود فوي نهايوة السوتينيات مون العمور، بك و

بووالخروا اووباح يوووم الجمعووة الماتووية، ليشووتري الفطووار البغوودادي 

مجوواورة، ولووم يعوود أبووو كوواهي وقيموور  موون أفووران المنصووور ال)المميووز 

 كلفووة بجمووع المقوواتلين الممحموود بعوودها فقوود التقطتووه المفووارز الحزبيووة 

ةصووت بالرجووال موون وزجوووا بووه فووي حافلووة لقوواطع الجوويش الشووعبي، 

مختلووف األعمووار، وبعضووهم ال يووزال فووي مالبووس النوووم، وموول اووحن 

وملت عائلته تنتظر عودتوه  ،، أما الكاهي فلم يلحق بشراء  القيمر بيد

 إل  يومنا ه ا.و

 ؟هل تركتم فيها وطنية .ثم تحاججني بالوطنية 

 به   الصيغة:و بالفعل جاءني الكتاب الم كور
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كول  .الجيش الشوعبي اويغة رسومية تعاونهوا الصويم الجماهيريوة)

مواطن في العمر والمهنة مشمول بالجيش الشعبي فهوو واجو  وطنوي 

 .«...من حديث الرفيق قائد» .ال مجال ألن يرفض تأديته

  .....المواطن

  العنوان.... 

 تحية طيبة:

إن المشاركة في قواطع الجيش الشوعبي تعتبور إحودى الممارسوات 

الصووادرة المعبوورة عوون حوو  الوووطن والوودفاع عنووه وعوون المكتسووبات 

تموووز تحووت قيووادة القائوود  03 – 71العظيمووة التووي تحققووت منوو  ثووورة 

مولين بحركة قاطع أبو حفظه هللا ورعا  ولكونكم من المش ....الرمز...

 .......جعفر المنصور ال ي سيدخل المعسكر التدريبي في

نرجوووو حضووووركم إلووو  مقووور المنصوووور منظموووة حوووي درا  يووووم 

.... في الساعة السادسة مساء للوقوف عل  رأيكوم .األربعاء المصادف

 بخصوص المشاركة ودمتم.

 :مالحظة

يعتبور في حالة حضوركم ومناقشوتكم حوول موتووع المشواركة ف 

 الموافقة عل  المشاركة في القاطع الم كور.

 .منظمة حي درا  
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 ومنوو   ر يالقووي كوول تلووك المصووائ أمووا لموواذا العوورا  وشووعبه الخي  وو 

 .وال رب  يستجي   ال أحد يجي ،ف  ،قدمال

يجورأ أحود منوا  ، ولكون لوم أرض أجدادنا من أجبرونا عل  الهرب

ض قاحلوة وةبوار خوانق عل  قطع ذلك الحبول السوري الو ي يشودنا ألر

 وأناس يأكلون بعضهم  في أيام المجاعة.

  .«اللطالطة»قصته  بسردهك ا بدأ نديم 

ذات يوووم  خريفووي والحوور ال يووزال يعكوور المووزااب قووررت الوو هاب 

إل  مرتع طفولتي إللقاء تحية الوداع عليه، بعد أن عزمت عل   تورك 

عون الحوروب  العيش فيوه بعيودا نييمكنجديد العرا  ألبحث عن وطن 

 ومطاردات البوليس السري في أرض هللا الواسعة.

وأمنهوا  صقت عل  شغاف القلو تلاأودع قطعة أرض أن  قررت 

 ستظل معه حيث ما حل به الدهر.

 هو  ، أار اديقي سيف الدين علو  مرافقتوي فوي رحلوة الووداع 

 الحديث بيننا عن قرية )اللطالطة .بعد أن كثر 

ي هووي أول وآخوور قريووة مندائيووة عوواش تلووك القريووة الوادعووة التوو 

 ،سووكانها بهوودوء ومحبووة علوو  تووفاف دجلووة فووي بدايووة القوورن الماتووي

ائيين كجنوة أبينوا آدم والتي ملوت فوي ذاكرتوي وذاكورة العديود مون المنود
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 ها بعد  أحد من ذريته.التي لم ير

، فصوغر الفورات فوي عينيوه، جنوة ك لك منها اديقي سيف الودين

لطالطتووي تالشو  أموام  ي التوي ترعورع بينهوا ةنوواعير عانو أنوين وراح

 .ه  

لم يحتمل رفيق سفري هواء ميسان الرط  فوأةلق نوافو  السويارة  

ن منووه مفااوولي منوو  أن ةادرنووا مدينووة  تووملووت وشووغل تبريوودها الوو ي 

يتووو مر طيلوووة السووواعة التوووي سووويف الووودين و رةوووم ذلوووك مووول  العموووارة،

 .لواول إل  قلعة االحلقضيناها 

إحوداهن فوي دار الو ي سومعه مون تعليوق العجا مون منزكان ربما  

نحوون و صوواحبتها أثنوواء مرورهووا بنووالةمووزت حيووث اسووتراحة العمووارة 

السويجار الكووبي قود أحتول و ،جالسون نحتسي قنينة من الجعوة المبوردة

 وراح يعطر المكان بدخان خفيف: مه،الركن الشمالي من ف

 ولج شوفي مو  ه ا اليطلع بالتلفزيون؟ ) -

ة لكن شونو )طبعا هو ، عرفته من النظارة السود :احبتهاأكدت ا

مائدتنا وهون يقهقهون  تخطينو جريدة نخل؟  ،بحلقه يعلس بيه ه ا الي

 عل  ةير عادة نساء العمارة المحتشمات.

لم يفهم ااحبي حينها ماذا قالوت تلوك السويدة فلهجتنوا العربيوة فوي 

 ،تين معجبتوان بوهالجنوب عصية عل  الفهم لغير أهلها، فظن أن السيد
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التووزاوا،  وسوومفابتسووم لهوون وراح يوونفش ريشووه وكأنووه طوواووس فووي م

 :ولكن عندما ةادرنا مدينة العمارة ونحن في الطريق سألني

 قالت تلك المرأة؟ ماذا  -

  :اشرحت له معن  كالمه

ربمووا خلطووت بينووك وإنووك تظهوور فووي التلفزيووون  قالوت تلووك السوويدة)

ضووم قطعووة موون سووعف النخيوول فووي وبووين سوويد مكوواوي وتسووأل لموواذا تم

 .قعر مقعد  ولم يعلق بكلمة بعدها فيسيف الدين فغاص  ،فمك 

لقد تأنق سيف الودين علو  عادتوه ولوبس نظاراتوه ماركوة )ريبوان  

وترك بعضا من أزرار قميصه تكشف عن سلسال ذهبي اختف  نصفه 

 «كوون جوواهزا حيثمووا خرجووت» فووي شووعر اوودر  الكووث فشووعار  دائمووا 

 ه ويا  .اليمشي رزق)

 حت  هنا يا سيف الدين؟ - 

كوان  افقتي في هو   السوفرة المتعبوة، قد ندم عل  مر أمن ااحبي

فوي قطوفهوا دانيوة وحوور العوين  اءين خضوريؤمل نفسه بمشواهدة بسوات

وهوو  ، سورح بوه الخيوالانتظار  علو  جوانبي الطريوق المواولة للجنوة

 (1)حوور العوينيؤمل نفسه )بسبعين امرأة من نساء زمانوه واثنتوين مون 

                                                 
 ه.يث شريف أخرجه ابن ماجدح (1)
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 ربك المؤمن الصالح في جنان الخلد.كما وعد 

 جريدة نخل! .)يمضم إذا به بعد كل ه ا التأنق و 

* * * * * 
مدينوة قلعوة و بين مدينة العموارة النخيلبساتين الطريق التي شقت 

ال يميزهوا عون ةيرهوا ةيور  اواحبي. نظورفوي عادية  تأابحاالح 

هن التي تحول لونها األسود إل  بائعات السمك اللواتي توشحن بخمور

وهن يعرتن عليه مون حوين رخور السومك الو ي  ،لون الطريق األملح

تجمع سعف النخيل من نسجت يصطاد  الرجال من األهوار في سالل 

 فوقها ال باب. 

داخوول و أو ربمووا موول  سوويف الوودين موون سووماع أةوواني نااوور حكوويم

فووراح  «ربيووةلجوووبي الغ»وحوون التووي لووم تتوقووف طيلووة السووفرة و حسوون

 يتأفف؟ 

 نه مل منزعجا من تليق تلك السيدة. أاألكيد و ولكن المرجح

ها )السيد الرئيس  إل  أحود االمرسيدس الحمراء والتي أهد راحت

وأاوبحت مون نصويبي، راحوت  ،أتباعه فباعها ه ا التابع بسعر بخوس

إلو   مون قلعوة اوالح  تشق طريقا ترابية بين بساتين النخيول المواولة

 .طة بصعوبةاللطال

بعنوف تهز راكبيها وهم أنا وسويف الودين السيارة رةم ثقلها كانت 
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 معدة لمرور السيارات. فالطريق إل  اللطالطة ةير

 بعد أن اجتزنا مسافة بسويطة داخول البسواتين ال تتجواوز كيلوومترا  

فو  السدة الترابية المقامة حديثا، لفت انتبوا  سويف الودين  شواب  واحدا  

العسوكرية وشوابة تسوير بجانبوه تلفلفوت بعبواءة سووداء  يرتدي المالبوس

دون أن تسووتر اوودرها الناهوود أو تكووتم تووحكتها الغنجووة، وقوود تمسووك 

بمعصم رفيقته بقوة وهم يسيرون باتجا  اللطالطة، عنودها فقوط الشاب 

تحك سيف الدين معلقا )لك هاي بشارة خير سوف نصل أوربا بإذنه 

تووي أمامووه ليتأكوود موون كونووه جوواهزا تعووال !  وراح يتطلووع فووي الموورآة ال

 للمغامرات القادمة!

 انتهووت بسوواتين النخوول ولووم يعوود هنوواك درب سووالك للسوويارة فأوقفووت

وترجلنا منها بعد أن أطفأت محركها ال ي أخو  يو ن تحوت وطوأة  السيارة

الجهد المب ول بسب  وعورة الطريوق، فعجوالت السويارة كانوت تغووص 

 مسافة ألخرى.تراوح في مكانها من و في التراب

ال أعوورف موون أيوون خرجووت لنووا مجموعووة موون الشووباب يرتوودون 

)دشاديش  سمر فتجمعوا حولنوا وراحووا يتفحصووننا بنظورات عدائيوة 

 وكأننا نزلنا عليهم من كوك  آخر.

الكوافي  وهوو مون الكتو  التوي )كان أحدهم يحمول بوين يديوه كتواب

كورة مون فوي رأسوها  اتدرس في الحوزة عل  ما أمن، وآخر بيد  عص
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 .وجهه القار  )مكوار  ال تميزها كثيرا عن لون

عل  المكان ال ي توقفنوا عنود ، هول يعقول أن في البداية لم أتعرف 

ه   البقعة الخالية من العمران والزرع هي اللطالطوة التوي ترعرعوت 

 فيها؟

 :تساءل ااحبي أه   جنتكم أيها المندائيون؟ -

فيهووا  أزهووراألرض التووي هوو    تووودعليووا نووديم هوول كوول هوو ا العنوواء 

 الشوك بدل الورد؟

لووم أرد علوو  تعليووق اووديقي فقوود كنووت أعوويش حينهووا لحظووة شووك 

 م هوال مما أرى. وكأنني في عالم ثان  

هل تهت يا نديم بعود هو   السونين الطويلوة عون  :رحت أسأل نفسي

 دروب اللطالطة؟

تأكوود منووي إنهووا هووي عنوودما رأيووت قبوورا كتوو  علوو  شوواهد  لكوون  

ن المرمور األبويض بواللغتين العربيوة والمندائيوة، )هو ا قبور المقطوع مو

 الشيخ يحي  الشيخ زهرون .

أهوو ا كوول مووا تبقوو  منووك يووا بيوووت اللطالطووة بعوودما كنووت عووامرة 

 باألحباب ذات يوم؟

يس المسووافات، فووالقبر كووان وسووط المنوودي أخوو ت أدقووق النظوور وأقوو

أن يكوون بيوت سابقا كموا أتو كر  يووم دفون فيوه الشويخ الجليول، إذا البود 
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 ،ل الوو ي عووانق السووماءيووحيووث أقووف، فرحووت أتفحوو  النخهنووا سوولمان 

وال ي عشنا تحت مالله ردحا من الزمن عندما كان سعفه في متنواول 

 اليد.

ال ي مل يرمقنوا بكور  و سألت الشاب المتطفل ااح  )المكوار 

 ل: يعن أسماء تلك األاناف من النخ

وتلوك )حالويوة  وهو    هل ه   )ديرية  أجواب نعوم؟ وتلوك كو لك،

رحووت أعوودد أسووماء النخوول و )شووكرة  وتلووك )بووريم   وهوو   )جبجوواب 

 ئاألربعة والعشرين والتي كانت بستانا عامرا ذات يووم دون أن أخطو

 باسم واحدة منها.

تحير الشاب في ذلك، فموسم جني التمور قود انقضو  فكيوف تسون  

ربموا عون  له ا )األفنودي  راكو  المرسويدس والو ي جواء ليصوور فلموا

 قلعة االح من معرفة أاناف النخيل دون أن يخطا بأي منها؟

كيوووف عرفوووت و مووون أنوووت؟ :نفووو  اوووبر الشووواب فسوووألني بخشوووونة

 أاناف النخيل؟

أجبتووه بعوود أن توودافع الشووباب رفاقووه للوقوووف أمووام عدسووة كووإمرة 

   ال ي كان يصور  سيف الدين:!لم اللطالطةيف)الفيديو  ليظهروا في 

كانت عشقنا ذات يووم  وكوان بيتنوا هنوا أيها الشاب ه   النخالت  -

وطفووولتي قضوويتها بووين تلووك األشووجار وربمووا  أمامووك ارن، حيووث أقووف
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ال تووزال معلقووة فووي  التموور التووي كنووت أعلقهووا علوو  سووعفها ())هناديوول 

 مكانها.

أنووه قوود  «بالعبوواس»انووتفض اوواحبنا عنوود سووماع ذلووك، وراح يقسووم 

 اشترى تلك النخالت من أبني!

بأسومائنا لودى  أبن يا ه ا ال ي اشتريت منه ملكا ارفا مسجال  أي 

 الدولة في دوائر السجل العقاري؟ 

الترحم عل  من زرع ذلك البستان وتركوه لكوم لتنعمووا  مأال يمكنك

 أال تضيفونا بصحن من تمر  الشهي بدل ذلك؟ بخيراته مجانا؟

الصوور  تركنا بقايا اللطالطة وعدنا أدراجنا بعد أن التقطنا بعوض

لما تبق  منها وفي طريوق العوودة الوتقط سويف الودين اوورة للعاشوقين 

 ل ين تمهال في طريق العودة علنا نبتعد عنهم ويخلو لهم الجو.لا

وعوون  لتفصوويل عوون هوو   اللطالطووة،اأاوور اوواحبي أن أحدثووه ب

 سلمان بانيها وسر تعلقي الشديد ببستان الشوك ه ا!

ي أاووبح ثقوويال بسووب  بعوود إاوورار رفيقووي، وقضوواء للوقووت الوو 

 ،الحووزن الوو ي جووثم علوو  اوودري وأنووا أرى حتوو  لطالطتووي درسووت

 !  وتحينا من أجلهناأحببأسسنا دعائمه ووشملها التخري  في وطن 

                                                 
()    حتةاك مةن خةال الن ية      هندال كلمة حملية االستعمال وهي عبارة عن حقيبةة غةة ة

 .يتالك األطفال فيها التمر الناضج ويعلقانها فاق الن ي  ليتمتعاا به بعد وسم اجلين
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رحت أسرد األحداث لرفيقي في طريق عودتنا وبالتفصيل الممول 

 فاجترار ال كريات كان يخفف من حزني:

بحياديوة، فلسوت  قصوة سولمان عزيوزي سويف الودين أسرد عليك -

نوي أقورب أموا فوي األمور، هوو  منحازا إل  أي فصل من فصوولها، كول

موع أداء أبطالهووا إلوو  حوود  نفعالمووكنووت فقوود ، ارخورين إلو  أحووداثها موون

 أستطع تبديل الواقع، إنه القدر. مالشهقة، ولكنني ومع األسف ل

لوو ا أاووبح موون  ،ث دائمووااحووداألقوودار توودون بعوود األ نأكمووا تعلووم و 

 إال بإرادة هللا! أن األقدار اادقة تماما وال تبديل لهاه ارف عليمتعال

إنووه ولود فوي نهايووة القورن التاسووع عشور كمووا يووا سويدي قودر سولمان 

. وهكوو ا أتوويف اسووم سوولمان إلوو  الماليووين الثالثووة التووي كانووت روىيوو

 مجبرة عل  العيش في بلد اسمه العرا .

ض السوواد، وبوالد ال يغرك اسم العرا ، وألقابوه الرنانوة، مثول أر

وال  مووا بووين النهوورين، مهوود الحضووارات، أو موووطن الخالفووة وةيرهووا.

 بقعووة أرض بائسووةفهووو لووم يكوون إال  ك الزهووو كونووك موون أبنوواء ،نيأخوو 

 من  القدم.و تعاق  عليها المحتلون

 موونفووي أسوووأ حقبووة ربمووا عوواش و ولوودولسوووء طووالع سوولمان، إنووه 

  رض تلك.تاريخ رقعة األ

الموورد األساسوي الو ي يعتمود  تشكلتلك األيام  كانت الزراعة في



 

- 22 - 

 عليه الناس في قوت يومهم. 

المساحات الزراعية الواسعة، واألرض الخصبة كثرة الرةم من ب

كان كل ما يزرع في تلك األرض من حنطوة  ،التي ترويها أنهار خالدة

اوغيرا جودا  ءاجوزال تشوكل إال ، من المحاايل ز وةيرهاوشعير ور  

 .في أحسن األحوال األراتي الخصبة القابلة للزراعة ال يتعدى سبع

ن، علو  ينصف محصول الزرع ي ه  إل  المستعمرين العثمواني 

شووكل توورائ  وإتوواوات، ثووم يتربووع اإلقطوواعيون، مفترشووين األرض 

موا اسوتطاعوا أخو   مون محصوول تلوك  افيأخو و، لتقاسم النصف الثاني

مون ةوزو المحصوول م الو ي سوقي بعور  الفالحوين، هو ا إذا سول ،السنة

الفتوات إلو  الماليوين  نبموا تبقو  موا بعود ذلوك، يرمووو ،أسراب الجراد

الجائعة، والتي كان المووت يالحقهوا دائموا علو  شوكل جووع وطواعون 

وجدري وكوليرا، أو عل  شكل فيضانات ال تنتهي، وإل  آخر وسوائل 

 .التي قسمها هللا لعباد  الفقراء الصالحين الموت الجماعي

الموت من لهو  في قتل ارالف عبر فيضوانه المرعو    إله)تع  

عام مولد سلمان، وال ي لم يقتصور فيوه علو  قتول البشور، وإنموا قضو  

 ،عل  المزارع والبساتين

نخلوة،  يالبشور، وأبواد مليوونمون ف ه ا السوفاح أرالعد أن قتل بف 
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 .1راح يأخ  قسطا من الراحة

سوولمان فراووته فووي  فووي هوو   الفسووحة موون الووزمن الصووع ، يجوود 

فيه عدد  ، ليزيد في قرية نائية في جنوب العرا  الولوا إل  ه ا العالم

 البائسين بائسا آخر.

ال أعرف كيف استطاع مخورا هو   الودراما أن يوأتي بسولمان فوي 

 تلك الفترة الرهيبة بال ات؟ 

فوي  ،في إعطائه فراة العيش والعمولك لك ولم أجد تفسيرا مقنعا  

 هال بول حتو  علمو ،النواس موا يقتواتون بوهأةلو  م يجود فيوه الوقت ال ي لو

مدرسوة،  763في عمووم العورا  سووى حينها لم يكن ة، والكتابو القراءة

بمووا فيهووا الموودارس الخااووة والتووي اسووتأثرت بهووا مدينووة بغووداد والموودن 

 .ألثرياء من سكنتها فقطكانت ألوالد او الكبرى

ككووول  ةالسووومر شوووديد ،قووووي البنيوووة ،شووو  سووولمان طويووول القاموووة

لوم   )أابح رجال ةطت وجهه لحيوة كثوة عندما. واألاالء العراقيين

الوو كاء وأنووف تخطوو   سوووى عيووون حووادة ذلووك الوجووه تبقووي موون معووالم

 .الحجم المعتاد

                                                 
لعنة اهلل على ملك املات هذا والذي سيظهر ك روف أملح ويةذبح بةا اجلنةة والنةار  فةال       (1)

 .«اجهأخرجه ابن م»ميات أه  اجلنة بعدها وال أه  النار  فالك  سيظلان خالدين فيها. 

() .من عادة الطائفة املندائية إطالق شعر الاجه والرأس وعدم قصه أبدا 
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اارمة. فكان ينزل النهور كول يووم فوي كانت تربية سلمان الدينية 

 ويغموور جسوومه فووي موواء النهوور يتوتووأ ويقوويم اووالتهلالصووباح البوواكر 

، لم يمنعوه بورد الشوتاء القوارص ليرتمس إن كان قد أجن  ككل الشباب

  ).من ذلك المغري بنوم الضح 

رةم ه ا الورع وه ا الزهد، كوان سولمان شواعرا ةوزال، وفنانوا و 

 في ذلك الزمن الصع .في الظهور والشهرة ه تلم يجد فرا

االبنووة الوحيوودة  نهحوويبفتوواة اسوومها حوويهن. وكانووت  سوولماناقتوورن 

كووان  ،جنوووب ةوورب إيوورانفووي لرجوول الوودين األكبوور فووي مدينووة عربيووة 

إلو  )دشوت  هااسمها ومن  القودم )الحوويزة ، قبول أن يبودل الفورس اسوم

 .ميشان 

رجوول هوو ا ال ،موون هووو سوولمانفلووم يكوون زواجووه سووهال موون حوويهن.  

 .مغمور ال ي جاء يطل  يد ابنة رئيس كهنتنا؟ال

م أن الوفود الو ي تشوفع ولكن الزواا قسومة ونصوي  كموا يقوال، ثو 

كوان و  ،لسلمان كان من أكابر ه   الطائفة فتم زواجه مون تلوك المدللوة

                                                 
() ةيسكن مناطق جناب العراق  بضعة اآلف من البشر يقال أنهم بقايا السامريا سكن 

يةةدينان بالديانةةة املندائيةةة وهةةي بقايةةا ديةةن واحيةةدي قةةديم ويتكلمةةان اللةةةة  .العةراق األوائةة  

عرفةاا بتةتمتهم الةديين وحرغةهم املبةال  فيةه علةى نظافةة         .قدمية أيضا املندائية وهي آرامية

وأهةم طقاسةةهم االر ةاس ا ميةةا     .حةد املةةةاالة  ون إىلوهةم ماحةةد . الةنف  ونظافةة األبةةدان  

 -الكاوب  -.األنهر اجلارية غسال للذناب مهما غةرت
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 ذلك في بداية القرن العشرين،

ولكون  عند زفافهموا ال أحد يعرف بالضبط كم كانت أعمار العروسين

زيجووات الإذا أخوو نا باالعتبووار أن فوو، 7171عووام  رأت النووورالبكوور  ابنووتهم

لوك األيوام  فوإن حويهن ربموا ولودت فوي مطلوع القورن كانت تتم مبكورا فوي ت

 .وقد يكبرها سلمان ببضع سنين العشرين

جدا عن ةزله ومشواعر  المرهفوة، وكأنوه  اكان زواا سلمان بعيد

رب إلوو   فيهوواوسوويلة مؤكوودة للتقوورب لووه أراد بتلووك الزيجووة أن يضوومن 

 .العالمين وتمان مقعد له في مدرا جنانه

وس بوالخير لسولمان، ودعواء وكوالء هللا ال لم ينقطع دعاء أبي العر 

يخي  أبدا! ولكون دون جودوى هو   المورة علو  موا يبودو، فسولمان عواش 

 فقيرا، ومات فقيرا ومل يبحث عن لقمة عيش شاردة.

حيهن تنج  له األطفال بفترات متباعدة. فقود كانوت دائموة  أخ ت 

وراء  الودائم سوعيا لترحلوهالخصام معه. لفقور حالوه قبول كول شويء، ثوم 

سعيه و الرجل عل  الرةم من تعدد مواه  االرز ، وال ي مل شحيح

، نووديم وهكوو ا رز  بقاسووم، وعبوود الوورزا ، واووالح، وأنووا ومثابرتووه

 وأخت لنا تكبرنا جميعا.

عل  أقرانوه فوي إجادتوه الصونعة، فكوان اوائغا فنانوا سلمان تميز  

راء ذلوك و ،السوب  ربمواكوان للحلي ال هبية والفضية. ذلوك الفون الو ي 
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 الفقر الدائم. 

لحلوووي لتوووأتي رائعوووة ا ةةاييتوووأن  فووي اووويشوواع أن سووولمان كوووان  

فينفق الوقت الطويل ألجل ذلك الكموال، ولكون  ،الجمال، كاملة الصنعة

وال يختلوف عون موا يتقاتوا   ،كان قليالعن عمله األجر ال ي يتقاتا  

مان فالفن كان يع د رفاهوا فوي ذلوك الزموان. ورةوم ذلوك مول سول ،ةير 

والتوي كانوت تهورع  ،حيهن خصاممنه سوى  ال ي لم يجن   مخلصا لفنه

إل  بيت أبيها كلما وجدت سببا للخصام، وما أكثور تلوك األسوباب التوي 

 كانت تجدها تلك المرأة المدللة في عيشها مع سلمان.

ملت حرفة الصياةة كما كانت من قبل آالف السونين ولوم تتطوور 

  )إال في أيامنا ه  .

                                                 
()       ادة واجلمةال  عندما أذهب لتيارة املتاحف أجةد ا أغلبهةا مصةاغات وحلةي ا غايةة اجلة

أحيانةةا  ولكةةن د أجةةد ا أي متاةةف عرضةةا أو شةةرحا لطريقةةة غةةنعها واألدوات الةة         

  است دمها الصاغة ا غابر األزمان.

سلمان د يشذ عنهم يصنعان معظم أدوات عملهم بأيةديهم  فةالفرن الةذي    كان الصاغة و

خةروف غةة    الكةارة(  واملنفةام مةن جلةد     )يصهر فيه املعدن  يصنعه من الطةا ويسةمى   

دون أن يشةةق مةةن الاسةةج في ةةرم كةةامال ملةةم يةةدب  بةةامللح وقشةةار  و يسةةلج جلةةد  دون شةةفقه

الرمان وواضع ا مقدمته قصبة لتنق  اهلااء إىل الفةرن وخشةبتان مةن ا لةف لةدفع اهلةااء       

 ا ذلك املنفام.

وقةةاد الفةةرن مةةن الفاةةم والةةذي مضةةر غالبةةا مةةن القصةةب أو  مةةن جةةذور الشةةاك و كةةان   

يصنعان سراجا من الصةفيح يضةعان ا رأسةه شةرائج مةن القمةا  ونقةع بةالنفج         الصاغة 

داخ  السرام في رم منه هلب أساد  ياجهةان ذلةك اللةهب علةى املعةدن الةذي يصةنعان منةه         
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ديد من الصاةة كانوا كغيرهم من الحرفيين يتنقلون من قريوة والع

ل. و ألخرى وراء رزقهم  سلمان واحدا من هؤالء الرح 

فجوور يوووم االثنووين رزقووه  سووعيا وراء سوولمان رحلتووه السوونوية أيبوود

الوحيود ابون أختوه فوي رحلتوه تلوك . يرافقه كل سنة األول من شهر آذار

 لم بعد مبلم الرجال.العمر لم يب مقتبلهو ابي في و زهرون.

حواجز  ؟ سأل سيف الدين كاسورا بال اتفي ه ا اليوم يرحلون لم  

 الصمت ليشعرني أنه ال يزال ااحيا متابعا لما أسرد .  

، فال علم لوي بو لك. ولكون أخي الكريم أما لماذا يوم االثنين بال ات

 ربما مرد ذلك كون سلمان يتفواءل بهو ا اليووم أو أن أيوام ارحواد تكوون

 عادة مكرسة للمهام والطقوس الدينية التي ال يفوت سلمان أي منها! 

زهرون شديد التعلق بخاله، وهك ا كان الخوال يحنوو الصبي كان  

فقوود أخوو ت أبووا  الجندرمووة  بودور  علوو  هوو ا الصووبي الوو ي تيووتم اووغيرا

 . التركية  ليسا  إل  الحرب ولم يعد بعدها

الصوونعة والقووراءة  سوورارأ الطفوول يحوورص علوو  تعلوويمسوولمان  موول

آخور  ن كموا يقوالوالمنودائيوالكتابة وأاول ديونهم الموةول فوي القودم. ف

من تبق  من أهل العرا  األوائل. إنهوم بقايوا السوومريين كموا يعتقودون 

                                                                                                     

احللي بأنباب طاي  مستدق الرأس)باري(  وغالبية األدوات األخرى يصةنعانها يةدويا م ة     

 .. وغ ها من األدواتاملعدن املذاب هاالقاالب ال  يسكب في
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 ويعتقد ذلك ةيرهم. هم

ترافقهم فوي سوفرهم أتوان اوغيرة بيضواء تعبوت معهوم مون كثورة  

تنقوول لهووم السوونادين . كانووت وبووح اوووتها ل فبوورزت أتووالعهااالترحوو

 المتاع.و وةيرها من العدد ،والمطار  وموقد الطين

مون التمور ال ي تحضر  لهم حيهن مكوون فوي الغالو   متاع السفر  

المقلوووي  يمووزا التموور المهووروس بالسمسووم حيووث ، )لجوواونالموودقو  با

تصنع منه كرات ال تودخل فالمقشر والمطحون مع حبات من الينسون، و

، تكوون تلوك عودة بعود قضوماتتختفي فيوه نما وإ كبرها،ل الفم مرة واحدة

 محافظوة علو  قيمتهوا الغ ائيوة زمنوا طوويال تبق الكرات شهية ومغ ية و

 ، وهو في الخريف عوادة،لوللمندائيين يوم خاص لد  الف   وتسم  )فل  .

خيور  الفول  بالمناسبة فو بالعيد. تقليد ارتق  إل  أن يكون أشبه الفل  )د  و

 (1)في وقت السفر.عالا للجوع 

حرات حيهن ك لك عل  أن ت بح لهوم ديكوا فوي يووم األحود الو ي 

 .يسبق السفر، تكون قد مل ت من علفه طيلة الشتاء

 أكلووووة يبقوووو  طعمهووووا الل يوووو   ذلووووك الووووديك المنكووووود موووون تحضوووور

                                                 
()    اجلاون ها جذع شجرة مفر داخلها إىل عمق كب  ويكان كالقدر العميةق يسةت دم

ويسةتعم  هنةا ا هةةرس    .مةاد مةن ا شةب أيضةا يسةمى بامليجنةة      ا هةب  الةرز ووقشة   بع   

 .أيضًا التمر
 حتفظت هلم حيهن بكمية منه لسفرهم!ادق الف  يكان عادة ا ا ريف ورمبا  (1)
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مهارتهوا فوي الطوبخ،  لوه، ربموا لتظهور في فوم سولمان ماثال طيلة السفر

 ع ما تعد  األخريات من طعام.فال تترك له فراة المقارنة م

تأخ  حيهن ديكها اباح األحد إل  واحد من أخوانها رجال الودين 

 .(1)لي بحه حس  الطريقة المندائية

طيلوة العوام مون هوو وهك ا تضوحي بالوديك بعود أن يكوون قود تعو  

مونن البيوت بوالفرات فتطبخوه لسولمان ورفيقوه  يتلقيح الدجاجات اللوات

ف لطبختها تووابال تجمعهوا وتطحنهوا بنفسوها بطريقة خااة جدا، تضي

المنودائيين الصواب ة وحس  واوفة سورية أخو ت اسومها مون مبتكريهوا 

)بهارات ابة  ثم تحشي ديكها بما توفر من مكسرات وفواكوه مجففوة 

ة طويلوة حتو  ينضوج لحموه. ثوم يقلو  الوديك كوامال دوةيرها وتغليه لمو

 ،اد هو ا النووع مون الطعوامبالدهن وقد تفننت النساء المندائيات فوي إعود

 ملت وافة التوابل ه   حكرا عل  المندائيات فقط.

تلووك الواووفة، قوود يوودفع  موأكتوو  لكوو ،سأكشووف سوورهنولكننووي  

ن لتجربتها بإعداد أطبا  الدجاا والطيور وحتموا إنهوا هحداإالفضول ب

                                                 
ال يأك  املندائيان من اللاام ساى ذكر الةنم والطيار واألمساك بعد أن يذحبها رج   (1)

دين  وبسكا من حديد وكان قةد شةاذت ووكةان الذبياةة خاليةة مةن العيةاب ا لقيةة         

وبعد أن وةس  باملاء اجلاري يذكر عليها اسم ا الق ووطلب املةفرة منه كان ما يذبح ها 

 لألك  وحمل  شرعا. 
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 .  )سوف لن تندم

كيسوووا مووون الخبوووز وكميوووة مووون التمووور حووويهن أيضوووا تضوووع لهوووم 

الماتووي وقربووة موواء  موسوومالمكبوووس فووي حووالن موون ال ألخضووراوي

 تسك  طاسه من الماء خلفهم طردا للشر.و وبعض األةطية،

لم أعرف سببا وجيها لسفرهم في كل مرة إل  شمال العموارة. فلوم 

تلوك يصادف أن سافروا إل  الجنوب سووى مورة واحودة. وربموا كانوت 

 .فقطإل  الشمال بعدها  هي السب  في سفرهم السفرة 

  )فرتووووواو لوووووو  كوووووان لوووووي بووووورا

 

 

 لسورت فووي األرض طوووال وعرتووا

 العمارة.  )عند مشارف هور ذلكحدث  

كووان الشوويخ فووالح موون كبووار شوويوت عشوويرة)البو محموود  قوود سوومع 

ونوووادر ، ويجعوول موون  سوولمان بسوولمان وأراد أن يمتووع توويوفه بأشووعار

                                                 
()         51 باا  مبن اارانيسب       021تتكون تلك اخللط من سبعة  توالبو ري بت متبوعاد  ب  د س  ا سبوا 

 61 باا  مبن االللبو ا لبي        65 اا  مبن االللبو ا سبو      65جوزه لوه(  )  اا  من جوز ااطيب

اازجنعيبو(  تطنبن عية ب  جيبرا     ) باا  مبن ااةبا  ا ب ني      51 باا  مبن الب        61 اا  من ااقانلو  

ريختلط جيرا ريتوضع من تلك اخللطب  مييب م مس سبع  س مب ق ااقبرني ااب ي ليبو لاللبع ابولة مبع ااعطب             

 ريحمتول ت   ا خاى ايصسع مسه ماق  ا ل ا جرا 

() عاض(  رياارب هو ا سط  )ل ق ااااشرلن تسيى لم نت حصص ااتيا اايت توزع  لى املسلي  أل   اخل 
()  تالطببع مسبب ح م ش سببة  مببن جسببوك ااةبباا  تكشببا عي بب  أحبباا    ا هببواني مسببتسقة م م ويبب  رياسببة

ااقصببب ريااببرب ي ريعي بب  كبباريد ةكيبب  مببعتد ريت بب جا لاي بب  س موسببي ااوببت ق  أنببواع  رلببرد رينبب  نيد مببن  

 ااطيوني  قعو أن لأما لتجليل   ني   ااعةث خرم    ااض حالي  
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مووون سووولمان أرسووول الشووويخ وراء زواا ابنووه البكووور فراوووة للمباهووواة. ف

 العرس وليصو  )النيشان  حلي العروس.   ليشهدحضري

فووي مدينووة  المعنووي بمراعوواة مصووالحه والمقوويم الشوويخ يوول جوواء وك

العمووارة، إلوو  سوولمان فووي قريتووه، وأعطووا  تسووع ليوورات ذهبيووة عثمانيووة 

صو  منها نيشان العرس.  ه  بها إل  حيث يقيم الشيخ في الهور فيلي

ويتوجوه فووورا إلو  مضوويف   سوفرلوووازم بجمووع عدتوه و طلو  منوه أنو

 الشيخ فالوقت تيق والعرس عل  األبواب.

)مجيوديات  وهوي العملوة السوائدة فوي العورا  فوي أعطا  بضع ثم  

 حس  تعليمات الشيخ. كتقدمة عن جهود تلك األيام 

قل  سلمان المجيديات وت كر كيف أنهم وفوي طفوولتهم لوم يعرفووا 

من الفقوراء يرفضوون أخو ها ماذا يصنعون بالنقود، حت  أن المعدمين 

 من المحسنين! 

وراح  مع حيهن لتدبر أمرهوا بتلوك النقوودالمجيديات ترك سلمان  

 .يعد نفسه لسفرة مضمونة الربح

وجد سلمان فوي هو   السوفرة فراوة مناسوبة قود تفوتح بواب الورز  

 عليه لما اشتهر به شيوت تلك المناطق من ثراء فاحش.

عنودما منهوا قود تطيورت ، ولك السفرةكثيرا بت أما حيهن فلم تتفاءل

وا بيوت موول   ان تبسوحوارس كسر نقار الرحا الطوابق الفوقواني مون رح 
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 حدث عراك كبير حينها. قد ، وبيت فرعون القري  منهم

ةض  نقار الرحا عل  القرية وتوعدهم بأن لن يصلح لهوم  عندها

بعد اليوم وتركهم في حيرة من أمورهم، حتو  شواع مثول حينهوا  يالرح

 . )نقار كسر الرحا وراح مغتام )قول: ي

 ،كيسا من القماش، ليحفظ الليرات في داخلهلسلمان يهن حخاطت 

موون    الليووراتبعوود أن أحكمووت إةالقووه خوفووا علوو تووهوعلقتووه فووي رقب

 . لعلمها في ال أبالية سلمان الضياع

لكنوه لملم سلمان عدة العمل ولوازم السوفر األخورى علو  عجول. و

 فقود كوان الصوبيابون أختوه معوه هو   المورة، فر  رفيوق سولم يصطح  

المسووتوطنة فووي جنوووب العوورا  بشووكل  البلهارسوويايتعوواف  موون موورض 

 وبائي.

أةراته عل  عجل عل  مهور رفيقوة دربوه وسوار سلمان وتع  

 معها في الطريق إل  الهور حيث مضيف الشيخ فالح.

    والتووي تقووع علوو  تخوووم الهووور عيدةيمسوو)مدينووة سوولمان واوول  

                                                 
() ائرية الشك  بقطر كانت حباب احلنطة وطان يدويا ا البيات ا رحى من احلجر د

ووةدور حةال   م بتةة فيةه   غةة ة  خشةبية  ذراع وقريبا متكانة من قطعتا ودار الفاقانية بيةد  

حمار مةن احلديةد م بةت بالقطعةة السةفلى  ووكةان القطعتةان خشةنة امللمة  مةن الةداخ             

لةةتطان احلبةةا ومبةةرور الةةتمن وكةةان حباجةةة إىل نقرهةةا لتعةةاد خشةةنة مةةن جديةةد. وكانةةت  

 لك العملية ووصاحبها عادة أغاني حتينة شجية.النساء يقمن بت
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 تلهو مع أبناء جنسها عند أتباع الشيخ  ألتانرفيقة دربة )اهناك رك تو

أوااهم بها خيرا، وأخ  منهم عهدا بوأن يطعموهوا بعد أن ، في المدينة

مووونهم قاربوووا هوووو جيووودا وأن ال يحملووووا عليهوووا أثنووواء ةيابوووه. واسوووتعار 

 .ليواال رحلته وسط أحراش القص  إل  مضيف الشيخ

األهوار رفيعة ذات مقدموة مرتفعوة  يكانت القوارب المستخدمة ف

  ملت محافظة علو  شوكلها السوومري إلو  ارن. وكوان طراد ) تسم 

 .جماعة سلمان من المندائيين قد اختصوا وبرعوا بصناعتها

انطلووق سوولمان موون الفجوور فووي طرادتووه يشووق طريقووه برشوواقة بووين 

أعراش القصو  ال هبيوة، وبوين مسوتعمرات البوردي متجواوزا موزارع 

وقطعووان الجوواموس التووي تقضووي جوول وقتهووا فووي الموواء، وكأنهووا الوورز 

 .تفادع مهولة الحجم

كانووت الطوورادة حديثووة الصوونع ال تووزال تفوووح منهووا رائحووة القووار، 

وكان موزاا سولمان رائقوا ولوم يعكور  سووى الضوباب الو ي يلوف عوالم 

 .الهور حاجبا الرؤيا أمام زوار  المتطفلين

عصوووا طويلوووة مووون  يهوووطرادتوووه بوووالمردي وبكوووان سووولمان يووودفع 

رافوووة مصووونوعة مووون وأحيانوووا أخووورى يووودفع الطووورادة بمغالخيوووزران،  

أن يصول فوي  سولمان كول هومكوان . يبدلها من يد ليد كلموا تعو  الخش 

 وتح النهار فالشمس هي المرشد في ه   المتاهة.
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 عوى ال ئ  فاستأنسوت بالو ئ  إذ عووى

 

 

 ت إنسوووووووووان فكووووووووودت أطيووووووووورواوووووووووو   

 
وسووط الهووور، اعتوورض طريقووه أربعووة بعوود أن توةوول سوولمان فووي 

 . كما في قص  الجان لصوص وكأنهم مهروا من تحت الماء

األلمانيووة الصوونع،   موووزر)كووان أحوودهم مسوولح ببندقيووة موون نوووع 

إل  الجزرة الصغيرة  ةطرادالجبر  عل  راف لياوبها نحو سلمان 

 عليها. وقفواالتي 

مله مون وكأنهم عل  علم بما يح سلمان يترادون اللصوص كان 

ا لوم . ولمووهوددو  بالقتول إن أمتنوع فضيقوا عليه ليعطيهم الليرات ثروة

يووة ، رموو  الليوورات ال هباللصوووص يجوود سوولمان وسوويلة للخووالص موون

ونوزل بعود أن أركون الطورادة إلو  الجورف الجزيورة أرض التسع عل  

 .كما أمرو منها 

تشوق أخ ت راحت الليرات تتدحرا عل  األرض كل واحدة منها 

وسوط العشو  العوالي. مموا جعول العثوور عليهوا مسوألة  ةدربا مختلفلها 

 اعبة.

توواركين حاموول البندقيووة  الوو ه  تفوور  اللصوووص فووي البحووث عوون 

 .هسلمان يحرسقرب واقفا 

فووي االنضوومام إلوو  رفاقووه  رةبووة جامحووة تووراود الحووارس أخوو ت 
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 .فقط وإنما سمع عنها، للبحث عن الليرات التي لم يرها في حياته قط

ن قلقووا وموول واقفووا متبرمووا ينقوول البندقيووة موون يوود إلوو  أخوورى فكووا

 وتنهدات الحسرة لم تنقطع. 

قبول  رفاقوهاستغل سلمان رةبة حارسه وحثه عل  االنضومام إلو  

عنه لحوين  أن يسرقوا حصته منها، وتبرع له بأنه سيحمل البندقية بدال  

 عودته مظفرا بإذن هللا !

شواكرا لوه فوورا قية لسولمان لم يك ب الحارس الخبر، فأعط  البند

 .آلخرين يبحث عن الكنزل مضانو ،نصيحته

وقوووف سووولمان هادئوووا والبندقيوووة فوووي يووود ، يرقووو  اللصووووص وهوووم 

 خرى.األ يعثرون عل  الليرات واحدة تلو 

قوود عثوروا علوو  الليورات التسووع  اللصووصأن  سوولمان عنودما تويقن

 لتسع كاملة لوهطالبا إعادة الليرات ا همجهز البندقية واوبها نحوكلها 

 .وفورا ومن دون مماطلة

إليه بعد أن تأكدوا من نيتوه كلها بدا من إعادتها  اللصوص لم يجد 

بو لك وبالخصووص  ،والحسرة والندم تكاد تفتك بهم ،بالقتل إن امتنعوا

 الحارس األرعن. 

بخفوة إلو  الطورادة ودفعهوا الليرات إلو  الكويس وقفوز سلمان أعاد 

فوي اعتراتوه أو  هم جورأ أحود مونتيود ، فلوم ي عن الجرف والبندقية في

 االقتراب منه.
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حتو  انتهوت  أخ  اللصووص يسويرون علو  الجورف بمحواذاة القوارب

مقسمين بوأةلظ  ،د لهم البندقيةيعي بأنإل  سلمان  ضرعونيتالجزيرة وهم 

 .طيلة حياتهم األيمان بأنهم لن يتعرتوا إليه بسوء أبدا

ندقيوة، فوعودهم بأنوه سويعيدها لهوم لم يكن سلمان يود االحتفوام بالب

 في مضيف الشيخ فالح.

اللصووص  يشق طريقه بين أعوواد القصو  بعيودا عونسلمان راح 

كوان قود قالهوا تغوزال بإحودى الجمويالت  الشوعر يتورنم بأبيوات مون  وهو

 وردت فيها كلمة موزر يقول فيها :ذات يوم 

يحيد عن دربه»      ما  زر   اني مريف الطول       ك  ل» 

نسووي ولووم يغلووق زرار ثوبووه فبووان النهوود »مووا  زر        خمل وزرار فو  النهد       

 «منه

 «بندقية موزر»موزر        لبي من لحامه يثور     ك  ب

ن عليه ك  نهودك والتف عم 
(               التفك بمعن  البناد  سب  شقائي 

 تاركووا  )علوو  الطووور الصووبي   بأبيووات الشووعر تلووكغنووتوراح ي

                                                 
()            هناك مشكلة ا كتابةة الشةعر الشةعو لةارود كةم كةب  مةن األغةاات الةة  عربيةة

واملعنى القته فتاة خفيفة الظة  ود حتيةد عنةه وكانةت     . (َكةوهي أعجمية ا الةالب م   )
بندقيةة املةازر     قةات قد نسيت أن وسد فتاات ال اب عند الصةدر فكةان الشةاق هلةا كطل    

 فأورملته اهلم.
() ها وأشهرها طبعا احملمةداوي والطةار   ائاألغنية الريفية ا جناب العراق وعددت طرق أد

ملنةةدائيان يطلةةق علةةيهم الصةةو كةةان أحةةد أملنةةدائيا قةةد ابتدعةةه ومسةةي بةةالطار الصةةو فا  
الةنةةاء  خضةة  حسةةن( بهةةذا النةةاع مةةن  نةةاب. وقةةد اشةةتهر املطةةرب الراحةة  )  الصةةبه( ا اجل)

 .واملطرب )رياض أمحد( حسا نعمه(آخر من وةنى به املطرب الرائع ) وكان
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اللصوص يلطمون عل  رؤوسهم بعد أن فقدوا الليرات ال هبية التسوع، 

 وفقدوا  األمل باستعادة البندقية.

وال سلمان مضيف الشيخ فالح عصرا. ولووال قصوة اللصووص 

 الغداء ال ي كان يمني نفسه به.موعد لوال عند 

تسووم  وأهوول األهوووار خووت  بهووا االتووي شووهر ألشووهية االوجبووة فال 

 .ل ساخنة فقطتؤك طابق وسمك

عزيووزي سوويف الوودين إن لووم تووك قوود تووجرت أو تعبووت سوووف  -

وسوتجد قريبوا شوي ا نأكلوه إن كنوت تشوعر أحدثك قليال عن تلوك األكلوة، 

 .بالجوع

في هوور العموارة  شخصيا ذات مرة تلك األكلة كنت قد جربت -  

 .أيضا، في مكان قد يكون قريبا من مضيف الشيخ

إذا رأيتنووي قوود أةمضووت عينووي  ال خوو  راحتووك ولكوون ال تتوقووف -

 !أجابه سيف الدين بسخرية فاستمر فكلي أذان ااةية

 ؟كيف استمر وأنت نائم -

مووا فووي األموور  ال أخووي لسووت كوو لك كوول «لووك هوواي ةيوور ورطووة» -

أتعبني ناار حكيم ونواحه ال ي ال ينقطع أال يوجود تسوجيل ألم كلثووم 

 مثال؟

أنام أنووا أيضووا علوو  إذا نمووت سووو ،وهوو   أم كلثوووم ودارت األيووام -
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 مقود السيارة وتكون قد جد جنيت علينا.

 كامل اليقظة.في ال عل  بختك ها أنا ذا معك  -

وربما من  أن تعلوم  قرونلم تتغير من   ق الطاب)أكلة أخي سيف  -

فقوط أدركوت سوب  حورص مورة  ما جربتها. وعنداإلنسان زراعة الرز

  ية حقا رةم بساطتها.إنها وجبة شه .سلمان عل  الظفر بتلك الوجبة

هنووواك يرحووو  بوووه  ،أي تووويف ،عنووودما يوووأتي تووويف إلووو  الهوووور

 .المفرط فقد اشتهر هؤالء القوم رقم فقرهم بالكرم ،بحفاوة

 نعم لقد رأيت كرم وترحاب جماعتكم في اللطالطة!

وهوؤالء ليسووا جماعتنوا أخي سيف الودين، اللطالطة ليست الهور 

 .واسمع وأنت ساكت رجاءوال تقاطعني 

الو ي نوزل   ))الكووت  أثناء الترحاب بالضيف من قبل رب الدار 

، وإذا لوم يوجود من األبنواء ي ه  أحد الشباب أو اليافعينالضيف  عند 

لصوويد سوومكة.   )إحوودى الفتيووات بووالطرادة مووع الفالووةأحوود موونهم توو ه  

تكون ربة الدار قود أعودت النوار  وحت  مجيء السمكة وشقها وتمليحها

                                                 
()    الناس ا األهاار يسكنان أكااخا من القصب ووكان على جمماعات وحسةب وسةع

اجلتيرة ال  يبنان عليها وأحيانا يكان بيتةا واحةدا  يبنةى علةى جتيةرة غةة ة وكةان قةد         

 .شيدت من القصب وبعض الطمي
()     الفالةةة أداة وشةةبه املةةذراة مةةن احلديةةد ذات ملةةال  ر وس وذراع مةةن ا شةةب ورمةةى علةةى

السمكة املراد اغطيادها والت وكان وسبح ا اجلاار وهي ا الةالب من ناع القطان ذو 

 الرأس األساد ويكان حجمها على قدر عدد الضياف الااجب ضيافتها.
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  مطوا ل) مخلفات الجواموس المجففوة علو  شوكل أقوراصمن القص  و

تحووت اووحن موون الطووين المفخووور يشووبه دائوورة قطرهووا يقووارب المتوور. 

شوديد الحورارة يسوك  فوقوه طحوين رز  وعندما يصبح  الصحن ساخنا

  .المخلوط بالماء والملحالعنبر 

أو أكثر يغطي مساحة  اسنتمتر هالخليط مكونا رةيفا سمك تماسكي

 .رك عل  النار إل  أن ينضجثم يت الصحن

بعد أن تشوى السمكة يقودم الطوابق سواخنا موع بضوعة رؤوس مون 

البصل اليابس للضيف، عل  طبق نسوج مون سوعف النخيول علو  شوكل 

دائري، ليتناول وجبة شهية مع رب العائلة، والحاتورين مون الشوباب 

 ال كور.

اسوتقبل كوان الطعوام قود رفوع فبعد أن وال سلمان مضيف الشيخ 

ول طعامووه وحيوودا خووارا المضووافة نوواك اسووتقبال توويف مغمووور فتنوواه

ةسول يديوه علو   ،كون من سمكة اغيرة وأرةفة من خبز التنووروالم

 من جديد وجاء دور القهوة. كان قد التأمال ي و ،عجل ودخل المجلس

مكانه حسو  مقاموه وكبور سونه، من تيوف الشيخ أخ  كل واحد  

نسوجت فوي القورى اوبغت وو ،ةوزل اووفها محليوا بسطمتربعا عل  

سية الجميلة فجعلتها قطعا ملي ة بالزخارف الهند جد أةلبها، تالمجاورة

 .فنية مميزة
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بين الحاترين الو ين ازدحوم  القهوة فناجينب القهوجي يدور  راح

المبني من القصو  بطوراز معمواري فريود و، عل  عادته المضيف مبه

 .يختلف عن باقي بيوت القرية

 ،جلس سلمان في أحود أركوان المجلوس ،وتقبيل يد الشيخ السالمبعد 

ترديود جملوة هللا بوالخير االنتهاء من السالم عل  الحاترين، وبعد ببدأ و

لوون أع ،االتووي راح يرددهووا الجميووع بترتيوو  تراعوو  فيووه المقامووات أيضوو

المجلوس متوأخرا.  عاتبوه الشويخ كونوه حضور عنودهاسلمان عون نفسوه. و

شوويخ لوويق  علو  الحضووور مووا جورى لووه مووع فطلو  سوولمان األذن مون ال

 .اللصوص، وال ين كانوا السب  في قدومه متأخرا

 اللصوص اعترتوا طريقك وأنت بضيافتي؟ -

ثوم بالتفصويل الممول، موع اللصووص األربعوة  هتقصوسرد سولمان  

)وهو ا :    قوائال  وتع البندقية أمام الشيخ كشواهد علو  اود  روايتوه

  .يا محفوم ايتيجح شاهد

                                                 
(   أن قطع ملل ه األسف . ورفع سةقفه العةالي   املضيف يشبه برميال كب ا طرح طاليا  بعد

أعمدة من حتم القصب  مجعت وربطت حببال مربومة من شرائح سعف الن ي  أو القنب  
  على شك  دائري وتشابك مع بعضها من األعلى لتشك  قاسا كب ا.

ا سةكان  هة يرقد فاقها سقف مكان مةن حصةران القصةب املنسةاجة بطريقةة يتقن      
(. أمةا جةدران املضةيف فهةي مكانةة مةن حةتم غةة ة مةن          األهاار  وسةمى )الباريةة  

القصب وتقاطع مع بعضها مكانة أشكاال رباعية بديعةة الشةك   وسةمح     سيقان
 مبرور اهلااء والضاء إىل داخ  البناء.
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عشوويرته  موونت ثووائرة الشوويخ فووالح عنوود سووماعه أن لصواووا ثووار 

أاوال،  هاعتودوا علو  حرموة تويفه، ومحواولتهم سورقة أمووال تعوود لو

وزاد من ةضبه تأييد الحاتورين لوه ودعووتهم للقصواص بقسووة ممون 

 ارتك  تلك الجريمة بحق الشيخ وتيفه.

، فووراأحد مساعديه بجل  اللصووص و الخاصأمر الشيخ حرسه 

 دونهم.ن العودة من وح رهم م

، ولوم تكون حوال تلقويهم األمورأثور اللصووص فوي س اانطلق الحور 

 ،اووعبة رةووم متاهووات الهووور علوو  هووؤالء اللصوووص عمليووة العثووور

وهوم معروفوون  يملك بندقية في تلك األنحواءكان فالقليل من الناس من 

 .ويعدون عل  األاابع

ين إلو  س باللصوص األربعة مريوطي األيودي، ومقيوداحرالجاء 

تحوت أقودام الشويخ بطريقووة ورمووهم  بعضوهم بحبوال متينوة مون القنوو ،

 أكياس من الرز،  الرجال األربعة استعراتية، وكأن

 اجتمع المجلس مبكرا في اليوم التالي للنظر في ه ا األمر الجلل. 

بعوود أن أبوودى اللصوووص نوودمهم علوو  فعلووتهم، رووا القصووة كمووا 

مووا. ثووم راحوووا يتوسوولون بالشوويخ مووا رواهووا سوولمان تماانووت كجوورت، وك

وبالحاترين وبسلمان للعفو عنهم، ومسامحتهم عل  فعلتهم التوي هوي 

 من ةواية الشيطان الرجيم لعنه هللا.
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فرض الشيخ ةرامة كبيرة عل  اللصوص األربعة كونهم اعتودوا 

من يتجرأ علو  التطواول علو  لعل  تيف من تيوفه، ليكونوا عبرة 

تعهودا بعودم التعورض لسولمان مسوتقبال، وتورك مقام الشيخ. وأخ  مونهم 

أاوبحت ملكوا حوالال  لوه قود مسألة استعادة البندقية لتقدير سلمان فهوي 

 حس  العرف المتبع.

لم يرة  سلمان في االحتفوام  بالبندقيوة أاوال، فهوو يعتبرهوا أداة 

للشر، ودينه يحرم عليه قتول البشور قطعوا، وحتو  قتول الحيووان محورم 

 .عند المندائيين

لصووص، ولكنوه أراد إلو  الكان قد قرر موع نفسوه إعوادة البندقيوة  

موون  صوونعي سوووفللحاتوورين أنووه العبووث بهووم والمووزاح معهووم، معلنووا 

 ماسورتها سيفا ألبن الشيخ كهدية عرس.

وهنووا ااووفرت وجووو  اللصوووص بعوود أن لمسوووا الجوود فووي حووديث 

وإعادتها سلمان، وراحوا يتوسلون بالشيخ إلقناعه بعدم إتالف البندقية 

ن روا علنا وأمام الحضور بالتضحية بخروف أبويض إن عوادت و ،لهم

وكموا  لهم البندقيوة، موع اسوتعدادهم بودفع تعويضوا مناسوبا لسولمان عنهوا

 .يحدد  الشيخ

هووا مكتفيووا بالنوو ر. عنأعوواد سوولمان البندقيووة لهووم دون أن يأخوو  ثمنووا 

داث وتصوالحا وقضو  الجميوع سوهرة ممتعوة اسوتمعوا فيهوا بشوو  ألحوو
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 قصة أبو زيد الهاللي كما رواها سلمان بأسلوبه المشو . 

بعد أن أنجز سلمان عمله في اياةة حلي العرس، استأذن الشيخ 

فووالح، وشووكر  علوو  توويافته وكرمووه. وعوواد إلوو  أهلووه بخووروف أبوويض 

الخضيري التي تشتهر بها األهوار مع و المسك وبمجموعة من طيور 

 مبلم من النقود.

بأحسون حوال بعود شوهر مون تي تركها في )مسيعيدة  الاألتان وجد 

ليهوا إلو  ، فعواد عوالراحة التامة واللهو موع أبنواء جنسوها العلف الجيد،

 .قريته

بعود أن هو   المورة بحفواوة، وترحواب كبير،سولمان استقبلت حيهن 

وربموا هو    ،عل  األبوواب  )فعيد البنجة رأته يجرجر بخروف أبيض

فيها خروفا للعيد، فالخراف ال يقودر علو   نو بحسيالمرة األول  التي 

دجاجوة أو بطوة أو شراءها إال الميسورون، وكان الناس يكتفوون بو بح 

هووا هوو ا الخووروف بأيووام   . كموواديووك فووي هوو   المناسووبة إن توووفر ذلووك ذكر 

 .عزها التي ولت بعد خروجها من بيت أبيها

، عاهود نفسوه في سفرته تلك مع اللصوص سلمانبعد ال ي جرى ل

بعدم ال هاب إلو  تلوك النوواحي مورة أخورى مهموا كلفوه الوثمن. واكتفو  

                                                 
()      عيةةد البنجةةة هةةا عيةةد ا ليقةةة عنةةد املنةةدائيا يناةةرون ا ا ةةراف وميارسةةان طقةةاس

 طقاس بشك  واسع.األر اس ا املاء وغ ها من ال
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 .حيث األمان واالستقبال الرح  بالسفر إل  الشمال فقط

ة بوين عندما تسافر إل  شمال العمارة ترى القرى الصغيرة متناثر

 من القص تكون ما ها ةالبا بالقرب من نهر دجلة. بيوت بساتين النخيل

لطين. أما القرى الكبيرة فتشواد علو  توفاف امن  ألحوالاأحسن  وفي

المبنية مون و ةمميزالواسعة و، الالنهر مباشرة. حيث بيوت اإلقطاعيين

تحيط بهوا حودائق قود تصوادف فيهوا  زهوور  الختموة بألوانهوا  ،الطابو 

 المتعددة.

معظم القورى الكبيورة كانوت تسوتقبل سولمان كول عوام وكأنهوا علو  

 موعد معه. 

زيارة  يقوم به هو  مابيرة، أول إل  القرى الكعندما يصل سلمان 

ثوم شيخها. يسلم عليه ويعرفه بنفسه، فيستقبله الشيخ ويشمله برعايتوه، 

ب وأحيانووا يصوونعه ، كوخووا اووغيرا قوورب المضوويفعووادةفووي ال يفوورد لووه

 ، ليضوع فيوهسلمان بنفسه بمساعدة بعوض األفوراد ينتودبهم الشويخ لو لك

 ابن أخته. هو وأيضا  لينام فيهوعدته وأةراته،  سلمان

حيوث وتمورح أما األتان فتكون مدللة في تلك القرى، فهوي تسورح 

  ؟تشاء ال أحد يعترتها، أليست هي أيضا في تيافة الشيخ

ربمووا تكووون تلووك األوقووات المسووتقطعة موون عمرهووا، هووي مصوودر 

 .من قرية ألخرى ابرها عل  احتمال مصاع  السفر مع سلمان
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ع ويجمو ،ل  طريقتوه ويرتو  عودد  فيوهسلمان سكنه الجديد ع عدي 

 الفحم لموقد . ليصنع منها  له القرويون عرو  الشوك

موا يحتاجوه  يام الضيافة الواجبة، يبودأ فوي إنجواز أبعد أن يقضي و

أهل القرية والقرى القريبة من اياةة حجول الفضة والقالئود ال هبيوة 

الحلوي، والخواتم والخزامات وهي التي تعلوق فوي األنوف وةيرهوا مون 

مسووتخدما الفيووروز اإليرانووي الوو ي كووان متوووفرا بكثوورة فووي تلووك األيووام 

فصوص من الزجاا وةيرهوا. وفوي حواالت و وك لك حبات من اللؤلؤ

نووادرة وللزبووائن المميووزين يسووتخدم المينوواء فووي تجميوول النقوووش التووي 

وكو لك بطريقوة خااوة، سولمان قلم نقش  يعد  )يرسمها بقلم من حديد 

 لقديمة التالفة. إاالح الحلي ا

بنظووام يتكوورر كوول عووام، تكووون فيووه األولويووة لعائلووة هوو ا يووتم كوول 

دور السوويد يووأتي ، ثووم نالشوويخ، ثووم ألوالد  وبناتووه المتزوجووات وأسووره

، وهنووواك اسوووتثناءات للعرسوووان، ولكووون 1)مووومن  القريوووة والسوووراكيل

 .الناس عامةثم لطبعا، بموافقة الشيخ 

شهور، ويظل سلمان طيلة تلوك المودة لسابيع وأحيانا أليمتد العمل 

فووال أحوود يعتوورض طريقووة عيشووه أو  حمايتووهتحووت فووي توويافة الشوويخ و

                                                 
السةةركال هةةم الطبقةةة السةةفلى مةةن وجهةةاء العشةة ة أو الشةةيام ويسةةاهمان كةةذلك ا     (1)

 استةالل الفالحا
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والتوي لوم  ،يقاطع طقوسوه التوي كانوت تثيور اسوتغراب أهول تلوك القورى

يعرفونها أو يعتادوا عليها فتركت تلك الطقوس وذلوك المتعبود الغريو  

 .رهبة في قلوب ارخرين

ل وفوي المسواء يكوون فوي مضويف نهوار  فوي العموسولمان يقضوي  

الشووعر األةوواني و ، حيووثوطوورب قوود تحووول إلوو  مجلووس أدبوالشوويخ 

الشوووعبي، واألحووواجي، والقصووو ، واألحاديوووث المختلفوووة، ولسووولمان 

 نصي  كبير في ذلك المجلس.

نجوم تلوك المجوالس مون دون منوازع بشوعر  وقصصوه سلمان كان 

دوموه كول عوام، المشوقة، التي جعلت الشيوت يتمسكون به ويترقبوون ق

 ويشملونه بحمايتهم ويغدقون عليه الهدايا.

يبالي بالمخاطر، أتف لفلم يكن  يءقوي البنية، جررجل سلمان 

أحود مون فوي تلوك المنواطق إل  ذلك حماية الشيوت له، فلم يتجورأ عليوه 

  .اللصوص يوما

أما الجن والعفاريت فلم يقتربوا من سولمان لورعوه وكثورة تعبود ، 

ليووه هالووة موون القدسووية جنبتووه الكثيوور موون المشوواكل، والوو ي أتووف  ع

 وتركت له فراة التغزل بالجميالت دون رقابة أحد.

يوودع أعمالوه فوي تلوك القريوة. يجموع عودد  والرجول بعد أن ينجوز 

فوي  المشوهد ذلك يحث أتانه لقرية أخرى، ويتكررالشيخ وأهل القرية و
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ع فيهوووا حتوو  أنوووه أاووبح معروفوووا فووي تلوووك القوورى والجميووو .كوول مووورة

اداقات  وعالقات واسعة  كل عام، بعد أن كون فيها ينتظرون قدومه

 عل  كل األاعدة.

موا قسومه هللا ويأخو  أةراتوه سولمان يقترب الشتاء، يجموع  عندما

عل  مهر أول سفينة نازلة إل  مدينة البصرة، والتي وأبن أخته وأتانه 

 ة.كانت تتوقف عادة في المدن الكبيرة ومنها مدينة العمار

يعود سلمان مع ابن أخته وأةراتهم عل  مهر األتان مشيا إلو   

قووريتهم، محملووين بالهوودايا موون قموواش وقهوووة وشوواي وسووكر وةيرهووا، 

وبقليل من النقود، والتي لوم تعود تسود حاجوة أسورته التوي أخو ت تكبور، 

بعد أن أخ  األتراك زوجها  وأسرة أخته األرملة التي تعتمد عليه أيضا

 .يعيش الجميع بما قسمه هللا! ن رحلته القادمةولحي ولم يعد.

انوودحر  فعنوودماعلوو  هوو ا المنوووال. طووويال لووم تسووتمر حيوواة سوولمان 

   مونجنوودجول وال ي كان  الجيش العثماني عل  يد الجيش البريطاني

عون العورا  علو  مضوض بعود األتراك رحل و الهنود السيخ والكركة.

التركية الحمور بقبعوات  تبدلت الطرابيشة. عندها تاريومعارك قتال 

لوم يعتود العراقيوون علو  تقبول رؤيتهوا بسوهولة الشوكل انكليزية ةريبوة 

علوو  الوورةم موون توورويج الملووك والعائلووة المالكووة لهووا  ناهيووك عوون لبسووها

الحقا، إال أنها ملت مرفوتة من قبل الغالبية الساحقة من الشع  إل  
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 .ةاليوم فال تراها اليوم إال في أسوا  التحف والخرد

مووون النيووور   بحجوووة تحريووور 7171العووورا  عوووام دخووول اإلنجليوووز  

العثموواني ونشوور الديمقراطيووة فيووه! وهووي حجووج سوورعان مووا انكشووف 

 بطالنها.

أحس العراقيون أن عاداتهم وتقاليدهم مهددة، وإن كبريواءهم قود   

 طعنت بعد أن كثرت العيون الزر  حت  والت األهوار.

يعود كفورا عنود الطبقوات  ينوا آخورن الجودد يعتنقوون ديالمحتلثم أن  

، ولهوم عوادات وتقاليود ةريبوة عون البسيطة من الشع  في ذلك الزمان

كونهم راحووا يتصورفون موع النواس بعجرفوة المحتول لالعرا  وأهله، و

ثوووائر بطبيعتوووه، لوووم يبوووق لشووويوت ال ممتهنوووين كراموووة اإلنسوووان العراقوووي

ع السوالح هوم، سووى رفوءمون وراولالعشائر ورجوال الودين والفالحوين 

انطلقووت شورارتها موون  فوي ثووورة عارموةالجوودد بوجوه هووؤالء المحتلوين 

 .مدينة الرميثة قرب السماوة

كانت تلك ثورة العشرين التي اشترك فيها أكثر من مائوة وثالثوين 

، داموت ألكثور مون خمسوة أشوهر بأسلحة بدائيوة من العراقيينثائر ألف 

فووي البطولووة ادرة نوووشووملت العوورا  كلووه، وأمهوور فيهووا الثوووار موو ثر 

أبودلت خططهوم بضوم دوا فيها االنكليز توحايا كثيورة ف، وكبوالتضحية

 .العرا  للتاا البريطاني
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تملموول سوويف الوودين عنوود سووماعه أن الحووديث قوود واوول إلوو  ثووورة 

العشورين فأشوعل سويجارا جديودا دون أن يعيوور اهتماموا لموا أعانيوه موون 

 رائحة التبم المحرو .

بعوود أن راحووت ن قريتووه التووي ولوود فيهووا مووسوولمان بعائلتووه انتقوول  

إل  مدينة قلعوة اوالح القوات البريطانية تهدم القرى وتحر  المزارع 

حيوث اسوتأجر ةرفوة حشووروا فيهوا  ليسوتقر  القريبوة مون مدينوة العموارة

. وكووان الوتووع هنوواك هوواد  بسووب  وقوووف شوويوت تلووك فيهووا جميعووا

 ..المناطق مع المستعمر الجديد

ونصووبو   ةريبووا عون العوورا  نكليوز أميووراجلوو  اإل 7197فوي عووام 

ديمقراطيووة  جوودا عوون طريووق أخوو  تواقيووع النوواس )بطريقووة  يووهملكووا عل

بالموافقة عل  تنصيبه بمضوابط  نشوطت القووات الغازيوة فوي إعودادها 

سوخرية لوم يشوهد شوع  و وجمعها، حت  إن بعضها أاوبح محول تنودر

 من قبل.مثلها قبل العراقيين 

إحووودى المووودن موووا المطلووووب منوووه  1 اممقووو قوووائم)لوووم يسوووتوع  

بخصوص تلك المضوابط بسوب  رداءة االتصواالت، فأعود مضوبطتين. 

األول  جمع فيهوا تواقيوع النواس علو  مبايعوة الملوك الجديود، واألخورى 

أخوو  فيهووا تواقيووع ذات النوواس علوو  رفضووهم مبايعووة الملووك، وأرسوولت 

                                                 
 القائم مقام ها املاظف األعلى روبة ا املدينة ويقام مقام احملافظ (1)
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 شاء.ما يا نهالمضبطتين إل  القائد العسكري البريطاني  ليختار م

لقد من ةالبية النواس فوي الشومال أنهوم لوم يصووتوا لصوالح الملوك 

وإنما للحصول عل  المزيود مون السوكر والتمووين، وفوي الجنووب كوان 

 الشيعة يظنون أن فيصل شيعي مثلهم. 

  فهد اله الالشيخ )الصحراء الغربية قال  في اجتماع موسع لبدو 

 بائل الدليم : رئيس ق  علي السليمان)و رئيس قبائل عنزة

يا فيصل إننا نقسم بوالوالء لوك ألنوك مقبوول مون لودن الحكوموة » -

 .«البريطانية

 .%16وبه   الطريقة بلغت نسبة المصوتين للملك 

كان القطار ال ي وال به فيصل إل  بغوداد يمور بمحطوات كانوت 

 منصات االستقبال المقامة للترحي  به خالية من الناس.

يهوا أمواكن أو أبنيوة مالئموة السوتقبال ملوك، حت  أن بغداد لم تكن ف

ألةووراض التموووين فالشووارع الوحيوود فووي بغووداد شووق موون قبوول األلمووان 

وقوود قووام خليوول باشوا قائوود الجوويش العثموواني فووي بغووداد وإموداد قطعوواتهم، 

 ب لك.

وو  البيوووت يوورى أنصوواف فووي تلووك الفتوورة ار بهوو ا الشووارع فكووان الم 

خليول باشوا )شوارعبسومي ي وقطع من األثواث علو  جنبوي الشوارع الو 

جاد  سي  ثم سمي فوي بدايوة األحوتالل البريطواني لبغوداد باسوم شوارع 



 

- 52 - 

ولووم يطلووق اسووم  7171والوو ي مووات بووداء الكوووليرا عووام  ،الجنوورال مووود

 .7101الرشيد عليه إال عام 

من األمور الطريفة أن ه ا الشارع كوان يغور  بالميوا  فوي موسوم 

ال ين يعملون في مرفأ الكمورك لنقول  ن )الفيليه واألمطار فيقف الحمال

 1اتعانوو»البووارزين موون العووراقيين واألوربيووين علوو  مهووورهم لقوواء 

  .«معدودة

وعندما توا الملك فيصل في ساحة القلعة في الساعة السادسة من 

، جووواء بوووه 7197اوووباح اليووووم الثالوووث والعشووورين مووون شوووهر آب عوووام 

لبريطوواني فووي ورئوويس أركووان الجوويش ا «كوووكس»المنوودوب السووامي 

موون دار  إلوو  السوواحة المكشوووفة وسووط القلعووة  «لموور هالوودينأ»العوورا  

 ومعهوووم محموووود الكيالنوووي وحسوووين أفنوووان )ايرانوووي  وتحسوووين قووودري

كوان ذلوك ولوم يسوتقر، وتع التاا علو  رأس فيصول ، وعند سوري )

قد تضعضع وتضورر كونوه كوان محفوموا فوي اوندو  يسوتعمل التاا 

جريوودة  ونشوورت ،أسوواهي ) بانيووة موون عالمووةلحفووظ قنوواني البيوورة اليا

اورة ذلك الحفل في السادس من شهر تشورين األول اللندنية التايمس 

وال  تبووين أن كوول الصووفوف الثالثووة موون المشوواهدين كووانوا موون األنكليووز

 .عراقي بينهم

                                                 
 .نت متداولة ا العراق ا ولك الفرتةاالعانة عملة هندية وساوي مخسة فلاس وك (1)
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أدورد ) حتووو  الدسوووتور العراقوووي وتوووعه المحوووامي البريطووواني 

 كارتر .

مون أتباعوه تعمول تحوت  مقراطية دي) حكومة المحتل أسسوهك ا 

إشووورافه. وأخووو ت األموووور تسوووتقر تووودريجيا إلووو  أن انتهووو  االنتوووداب 

 . 7109البريطاني عل  العرا  عام 

 متعض سيف الدين من سرد كل تلك األحداث معلقا:ا

 قابل أنا جاي من الهند؟ -

ادخول فوي و وال تصدع رأسي بهاعزيزي نديم ترك التفاايل ا - 

 .العراقيون منها ها سوالف قديمة مل  فكل ل  الموتوع

بعد أن استقر الحكم،أخ ت الزراعوة تنوتعش فتحسونت أموور طي  

فووتح والنوواس، ونووال سوولمان نصوويه موون هوو ا التحسوون فكووف عوون السووفر، 

، قريبوا مون الحوي اليهوودي محال للصوياةة فوي سوو  المدينوة الرئيسوي

 ومل يكافح فيه لسد نفقات األسرة.

الثالثينيوووات يعووويش فوووي الغرفوووة التوووي  ة أوائوووللووومووول سووولمان وطي

ما يحصل عليوه فوي ذلوك الودكان كل ، فاستأجرها في مدينة قلعة االح

الصغير من نقود لم يسمح له باست جار دارا كاملة رةم رخو  إيجوار 

 .الدور في تلك المدينة

نهر دجلة، في منتصوف الطريوق يسار عل  قلعة االح تقع مدينة 
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ألخيرة أقرب وتحسو  عليهوا اوإن كانت  بين مدينة البصرة والعمارة،

 من كل اوب.المكتظة النخيل  بساتين المدينةب تحيط إداريا.

رة تقووع فووي الضووفة االطريووق المعبوودة التووي تووربط البصوورة بالعموو

 .األخرى من النهر

تلوك،  مطم نة وسط بساتين النخيولترقد مدينة قلعة االح  وملت 

 ،نعت موون اووفائح الحديوودكبيوورة اوو  عب ووارة) ثانيووةبالضووفة ال هوواربطت

 وكأنها فلك كبير.

بمعونة تلك وبأسالك حديدية من جهتي النهر. تلك العبارة ربطت 

فووي وسووطها، راحووت العبووارة تقطووع توودار يوودويا األسووالك والعتلووة التووي 

 النهر جي ة وذهابا عشرات المرات يوميا.

كانووت بلديووة المدينووة تووؤجر هوو ا الجسوور المتحوورك سوونويا لووبعض 

من الناس  القاء أجر محدود، وهؤالء بدورهم يأخ ون أجور المتعهدين

 .عبر دجلة إليصالهم وأحمالهم إل  الضفة األخرى

عل  تلك العبارة، والتي أابحت السب   ةسلمان مطل نت ةرفةكا

الرئيسي في تركه العيش في تلك المدينة الحديثة، والتي لم يمض عل  

  القادة العثمانيين. اسمها من اسم أحد أخ تفقرن واحد،  هائبنا

ليعيش بعيودا عون تلوك العبوارة ترك سلمان العيش في تلك المدينة  

 في قرية أو في مجموعة بيوت سيأتي الحديث عنها.
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اسوومه كووان ووهوم كثوور بالمناسوبة، حوود مجوانين قلعووة اووالح أ سوكن

 ةير بعيدا عن تلك العبارة، وسط السو . )جلوف 

العمور، دمثوا مسوالما  كوان  شاب في العقود الثواني مونجلوف ه ا   

رات دون ملل، ال يأخ  عاشقا لتلك العب ارة، يقطع النهر عليها م ات الم

فهوو لتنقله الدائم رفقا به قبل كل شيء، وربموا تبركوا بوه  ارأحد منه أج

حت  أابح جلوف جزء من تلوك العب وارة وكأنوه من السادة )آل البيت  

 عتلة فيها.

 اودرهاعلو  تلوك العبوارة وعلو   دجلةيوم عبرت امرأة ذات في 

رتوويعها، واووادف عبووور سوولمان معهووا إلوو  الضووفة األخوورى لقضوواء 

  .عمل طار 

أو  ،رتووويع يصووورت بوووألم عجوووزت أثوووداء األم عووون تهدئتوووهالكوووان 

 فحارت به المسكينة وسط ه ا النهر الهادر. ،إسكاته

تبرع جلوف وعرض خدماته عل  األم متعهدا بإسكات الرتويع. 

تيعها بعد أن عجزت والو ين مون حولهوا وحتو  سولمان أعطته األم ر

 من إسكاته.

أخ  جلووف الطفول بوين .وقد أسكته جلوف بالفعل، ولكن إل  األبد 

وألقوو  بووه إلوو  الموواء تاركووا أمووه الم هولووة تلطووم،  بتووودد وعطووف يديووه

وتنوودب حظهووا، وبعوود أن تمالكووت نفسووها، شوودت عباءتهووا علوو  وسووطها 

 العمارة مرددة أهزوجة ارتجلتهاوراحت تلطم عل  طريقة نساء 



 

- 57 - 

 . )مو منك هايه يجلوف، جا هايه من هللا مودايه -

هوو إلنقاذ الطفل، وكول موا اسوتطاعه  ءلم يستطع سلمان عمل شي

موون أن ترمووي نفسووها وراء المنكووودة ارخوورون منووع هوو   األم  الشووابة و

دجلوة فوي ذروة فيضوانه، وهكو ا وبكول بسواطة ابتلعوت نهر ف، رتيعها

 .ذلك الرتيع وكأنه لم يكن النهر التي كانت تهدر كأنها التنين أمواا

ه راحوت تؤرقوفخيال ووعي سلمان، وأمه لم تغادر اورة الطفل 

فقورر تورك تلوك الودار التوي كانوت تطول  تلك الصورة المؤلمة كل ليلة،

ة والتي ملت ت كر  بتلك الحادثة ا  .لرهيبةعل  العبار 

فوي قلعوة دون القوراءة والكتابوة كان سولمان مون القالئول الو ين يجيو

 ، وب لك عود  مون المثقفوين بمقواييس ذلوك الزموان،وقتفي ذلك الاالح 

أخ ت تربطه عالقات طيبة مع مومفي تلك المدينة الصغيرة والو ين و

 لم يكونوا أكثر ثقافة منه. 

عوون طريوووق تلوووك العالقووات علوووم أن )القوووائم مقووام  الجديووود ولقبوووه 

ات عصوورية فووي المدينووة، موون فووتح الصوووفي، ينوووي إجووراء إاووالح

وشوق طور  وإنشواء حودائق عاموة، لو ا فسووف تتبودل خارطوة  مدارس

 المدينة.

. يفصوولها عوون النهوور شوورقا دجلووةنهوور كانوت قلعووة اووالح تمتوود مووع 

. ولكوون بسواتين النخول الممتودة خلوف المدينوة تأخو   كورنيش)شارع  

ا أاوبح مون دجلوة عبور أنهور حفورت عشووائيا، لو مباشورة ميا  السوقي 
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الكورنيش عبوارة عون شوارع تقطعوه عشورات المعوابر التوي مودت مون 

ج وع النخيل، تجري من تحتها أنهار اختلوف عرتوها حسو  مسواحة 

 البستان ال ي ترويه. 

شومال  اكبيور احفور نهورطمر كل تلك السواقي وقرر )القائم مقام  

المدينووة يووروي تلووك البسوواتين موون الخلووف، ويعيوود بنوواء طريووق الشوواطئ 

 شكل حضاري. ب

بعد أن أخ  الموافقات من السلطات العليا فوي بغوداد، وتوع خطوة 

 .وال ي أسما  نهر المجرية للمباشرة بتنفي  مشروعه

بعوود أن تووم تنفيوو  المشووروع، مهوورت قطعووة أرض كبيوورة شوومال  

 المدينة تكفي إلقامة قرية اغيرة عليها.

اموة حوي طل  سلمان من )القائم مقام  بيعه قطعة األرض تلوك إلق

يوفر لهوم حريوة العبوادة بعيودا عون عيوون ومضوايقات  للمندائيين عليها

 .الفضوليين

فقدم طلبا موقعا من وهو الرجل المتحضر راقت الفكرة للطوخي  

رفعه إل  و ،وذيله الطوخي بحاشية فيها تزكية لتلك الطائفة قبل سلمان

تنوق أقودم منح تلوك األرض لهو   الطائفوة التوي تعبأن تالملك، مع رجاء 

 األديان التوحيدية في التاريخ. 

وبعد أخ  الموافقات المطلوبة توم إعطواء تلوك األرض التوي  ،هك ا
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ؤالء أفرزتهووا ألدولوووه، والتووي تبعووود كيلووومتر واحووود شوومال المدينوووة لهووو

   ، وبأسعار رمزية وسجلت بأسمائهم في دوائر الطابو.المندائيين

اط وأقنووع إخوتووه قووام سوولمان بمتابعووة الموتوووع بكوول جديووة ونشوو

علو  تلوك البقعوة ومعبدا  ،في التعاون فيما بينهم لبناء دور لهم نسائبهو

، والتي تحيطها بساتين النخيل. المعزولة عن توتاء المدينة الجميلة

فيووه دون  ملنهوور وإقامووة شووعائرهموواء افتوووفر لهووم حريووة األرتموواس ب

 . )منغصات المدينة

لقطعوة إلو  أربعوة وعشورين تحقق لسلمان ما أراد، وتم فرز تلك ا

. فقووام كوول واحوود موون  )، علوو  عوودد حووروف األبجديووة المندائيووةدارا

الجووودد، فوووي تشوووييد دار  حسووو  رةبتوووه، وحسووو  إمكانياتوووه  الموووالكين

الغنوي مونهم يسواعد الفقيور، وأن  ،المادية. وقد تعاون الجميع عل  ذلوك

 كثرا. ا كان ال يوجد بينهم ةنيا بمعن  الكلمة، ولكن الفقراء كانو

من شوهر نيسوان أحد  يوم أول اتفق الجميع عل  أن يبدأ البناء في 

 مبارك عند المندائيين.ال ويوم األحد هو اليوم

                                                 
() لشةةةع ة األساسةةةية ا الةةةدين املنةةةدائي هةةةي األر ةةةاس ا املةةةاء اجلةةةاري وال ميكةةةن أن  ا

وكتم  أهم طقاسهم إال به وكاناا يتعرضان ملضايقات املتطفلا عندما كاناا ميارسان 

 .ولك الطقاس ا املدينة
()           ها اللةة املندائية هةي أحةد فةروع اللةةة اآلراميةة م ة  العربيةة والعربيةة وكانةت وسةت دم

 قديم التمان. جمماعات كب ة ا ولك املناطق ا
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جاء يوم األحد المنشود فترك الجميع أعمالهم وتوجهوا مع نسائهم 

 الجديدة. «الميعاد»وأطفالهم إل  أرض 

واورات  ،أخ ت أهازيج الرجال ترتفوع لتخوتلط بزةاريود النسواء 

األطفال، ال ين لم يفقهوا سوببا لكول هو   الضوجة، والتوي عكورت اوفو 

طيووور الفاخووت والتووي لوم تشووهد مثوول ذلووك أن تلوك البقعووة الهادئووة. حتو  

الصخ  من قبل، راحت تصفق بأجنحتها بعد أن ابتعدت محلقة تاركة 

أعشاشووها. أمووا كووالب بيووت رسوون والتووي تحوورس بسوواتين النخيوول موون 

وص بشراسة، فولت هاربة بعد أن شاهدت هو ا الحشود العابثين واللص

 .وال تحتمل الهزار أو النباح الكاذب الكبير، وشعرت أن المسألة جد  

خططت البيوت بمساعدة قصبة ةليظة وبعض الحبال. ثم أخو ت  

 معاول الرجال األشداء تشق األرض التي استسلمت لهم بكل دعة.

مون جانو    الحوري  )ين كبرت الحفر أمام البيووت ونقول إليهوا الطو

 النهر عل  الحمير من شمال القرية. 

بعود أن رفعون  ،وانبرت مجموعة من النسوة وفي مقدمتهن حويهن

ثيووابهن إلوو  الركبووة وتحووزمن عليهووا بعبوواءات موون الصوووف، ورحوون 

 يخلطن أعواد التبن ال هبية بالطين في تلك الحفر. 

 أخوو ت السوويقان البوويض تغوووص فووي خميوورة الطووين فووي رقصووة

 .اإليقاع جماعية بديعة
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 الرةبة تظهر اإلبداع!

ال تصود  إنهوا هو  ، عندما تنظر إل  حيهن، وسوط معركوة البنواء 

ذات المرأة المدللة، التي أرهقت سلمان بداللها. لقود كانوت اولبة قويوة 

 ومبدعه، تقود مجموعة النساء في عمل الطين وكأنها تحارب.

كل كورات شوينقول علو   تحت أقودام النسواء بعد أن يتجانس الطين 

 .الجدران منهاكبيرة لتشاد 

ندم مجرد ادفة أو الغير عادي، لم يكن ونشاط حيهن الخال  إن 

، فووراء اوحوة توميرمن حيهن عل  معاملتها الصارمة لسولمان وال 

 : وجيه حتما قصة أو سب  ذلك النشاط

الوحيودة غرفوة ال تعيش مع سولمان وطفليهوا فوي ت حيهنعندما كان

حيوث أنجبوت طفلهوا الثالوث،  قلعوة اوالحر التي نزلوا فيهوا فوي الدافي 

 إليه ثعبوان أسوودفنزل كان رتيعها الصغير نائما في المهد،  حدث أن

، ليصول إلو  الرتويع ، وراح يلتف علو  جريود المهودمن سقف الغرفة

مووون الووودار بوووه وخرجوووت  هوحملتوووكالملدوةوووة  هووواقفوووزت األم إلووو  طفل

قهوا طالبوا الطفول، حتو  واولت إلو  راكضة، ولكون الثعبوان مول يالح

هنواك وتلبيوة و القريبوة مون النهور. إحدى ورش يناء الوزوار  الخشوبية

ا وبأيوودهم الفووؤوس فقتلووو الثعبووان اجتمووع الصووناع حووول لصوورات األم

 .الثعبان
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تعوويش فيووه، سوووف  الهووا سوولمان بيتوو يبنوويعنوودها نوو رت حوويهن إن  

 . إخالصبكل  ن رهابتتحزم وتخلط طينه بقدميها وقد وفت 

فقد انشوغلن بالقودور،  ،أما العجائز الالتي شهدن معركة البناء تلك

ومنعهم من االقتراب مون النهور خوفوا علويهم  والطبخ ومراقبة الصغار

 .من الغر 

 ،وهكووو ا اسوووتمر العمووول كووول يووووم حتووو  أخووو ت الجووودران ترتفوووع 

وحصوران مون   الجنودل) فظهرت في ساحة البناء، جسوور مون خشو 

كانوت تلوك األبوواب تقفول وك وأبواب من خش  التوت. القص  وشبابي

 بمزالا مصنوع من الخش  أيضا.

ومووودت جسوووور  ،بعووود أن انتصوووبت الجووودران بأبوابهوووا وشوووبابيكها

 نشوورت حصووران القصوو  ةمتكووررمسووافات قصوويرة فوقهووا ب خشوو ال

المووداف  تلووك السوطوح بووالطين الحوررشوق أخوو ت النسووة فووي و، فوقهوا

سور ية لتجعل حبات المطور تنزلوق بسوهولة و، وبطبقات عدجيدا بالتبن

تطوورد لح يصووفالموون اوونعت يوو  رازوبانحوودار واتووح، لتصوو  فووي م

 المطر بعيدا عن الجدران.

  ذلك النشاط المنظم اليوومي، واإلاورار واألمول، وشومس العورا

، فظهرت بعد أسوابيع قليلوة قريوة جميلوة ا  جعلت من الحلم واقع الحارقة

 .سميت باللطالطة تحتضن شلة متحابة من البشر
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 ه   التسمية الغريبة؟عليها من أطلق  -

 .كال أحد يجيب -

ربما جاءت التسمية من )لطالط  مواء دجلوة الو ي كوان يوداع   - 

 تلك الشواطئ الجميلة. 

، فال هي هناك خجلة عند مداعبتها الجرف العالي دجلةكانت ميا  

رك الجورف تفيض وتغر  المكان، وال هي تكف عن تلك المداعبة وتت

 وشأنه، فسميت باللطالطة.

هي الضرع ال ي سق  سكان تلوك القريوة تلك  النهرلقد كانت ميا  

 ال ي لم يمتد طويال لنسف.و ،طيلة عمرها

كوان نصوي  سولمان مون تلوك القريوة بيوت علو  شواطئ دجلوة  فيووه 

للبقوورة مسووكنا أيضووا ثووالث ةوورف وطارمووة مسووقفة. والطارمووة كانووت 

من األرض ةرس فيها واسعة مهر الدار مساحة شتاء، وفي  «الدبسة»

سوولمان بسووتانا موون أجووود أنووواع النخيوول، موون قنطووار وبرحووي  وبووريم 

 .وةيرها يحالوو وديري وخضراوي وجبجاب  وتبر زل

زرع سلمان أربعة وعشرين فسيلة نخل، عل  عدد الدور في تلك 

تنتهوي القرية وعل  عدد حروف األبجدية المندائية، التي تبدأ بواأللف و

وهوي  والتي تعتبور مقدسوة عنود المنودائيين به ربما تيمنا بتلك الحروف

 .تلك النخالت التي كنا عندها حيث تجمع الشباب
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 في سقي تلك الفسائل بمشربيات من النحاس تسوم  كافحت حيهن

بستان وسقيه واالعتنواء بوه، مون ذلك ال)مصخنة . وكانت عملية زرع 

هنووا و تقودر عليهووا إال القويوات موونهن. المهموات الشوواقة علو  النسوواء، ال

المشوربيات علو  المواء مون النهور ب نقولت تنوافقود ك، مهر معدن حيهن

األكتاف مرتين في األسبوع في البدايوة، ثوم مورة واحودة كول يووم أحود، 

السوماء بسوعفها الطوري. فوازدهر البسوتان عانقوة إل  أن شبت الفسائل م

  أهول اللطالطوة كلهوم. عوم خيرهوا علو شوهية مثةارا وراح النخل يؤتي 

وحووالن  ،كووان علوو  موائوود الفطووار فووي كوول بيووتالبسووتان هوو ا رطوو  

الخضراوي فاكهة الشتاء المحببة، ودبس الدمعة المعصوور مون التمور 

وال ي يجمع قطرة بعد أخورى، بعود أن يوتوع فوقوه الحوالن المنسووا 

، والتي شارك في نسجها الجميوع المملوء بالتمر المكبوس من الخوص

 األطفال. حت 

كان ذلوك الودبس النقوي يتبلوور)يجرش  شوتاء فوي اوفائح التنوك،  

 فتنحني في داخله مالعق األكل، إن لم تنكسر عند الغرف منه.

والخالل المطبوت من البوريم والجبجواب كوان سولوى للجميوع فوي  

كوول األوقووات، فقوود كانووت عوو و  الخووالل تقوو  وتطووبخ وتجفووف علوو  

اوعبة فشومس العورا  المطبوت مسوألة  لم يكن إعداد الخالل .السطوح

 .تجفف حت  العظام تحت جلدها

 ، إلوو  أنعلوو  الشووجرة ع وقووه فوويأمووا تموور الووديري فكووان يتوورك 
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 الغرف.  داخل يجف، ثم تق  تلك الع و  وتعلق

بتعووديل وقبوول أن يسووكن النوواس تلووك البيوووت قامووت بلديووة المدينووة 

ء إلو  الشووارع، بإيصال الكهربواتخمة، ثم  ةشوارعها الثالث بماكين

فأتوواءتها بمصووابيح اووغيرة ارتفعووت عاليووا فووو  أعموودة موون حديوود 

 الشيلمان، ولكنها لم تجرأ عل  دخول الدور!

بعد أن نقل القائم مقام )الطووخي  إلو  مدينوة ثانيوة، أاوبح مودير  

كوان جواهال  زنيود هو او قلعوة اوالح، يدير أمور «زنيد»البلدية  واسمه 

هووو الوو ي جعوول لمناقشووة فووي قوورار اتخوو  ، وومتعنتووا برأيووه ال يقبوول ا

دخل البيوووت حديثووة البنوواء، فراحووت تضوواء بووالفوانيس تووالكهربوواء ال  

 المحلية الصنع. «الالالت»و

 وعندها قال سلمان شعرا : 

 جلعوة جوي جسور موا بويجيا  جةم

 

 جموون ةوورب الطوووخي زنيوود حكووم بووي

 
، قبوول أن ينتهووي الخريووف كانووت البيوووت الجديوودة قوود كنسووت ونظفووت

وجاءت كل أسرة بما تملوك مون األثواث، وهوو بعوض سوجاجيد منسووجة 

وطعمووت بووبعض  يوودويا، واووناديق موون الخشوو  اووبغت بووألوان فاقعووة

مونوووليزا  )ـالقطووع موون السووراميك نقشووت عليهووا فووي الغالوو  اووورة لوو

العوورا  وهووي فتوواة جميلووة موون أهووالي مدينووة كركوووك راحووت العصووبة 

، خاذا فكانوت تعود القموة فوي الجموالآالمزينة بال ه  تضفي عليها جماال 
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 ة انعت من جريد النخل.وبعض القدور وأسر  

معوالف البقور، و في كل بيت وجهوزت المواقود «التنانير»انتصبت  

  وتصدرت الدور جرار الفخار، التي كانت تصفي الماء وتبرد .

  تسووع مووا – بالكسوورة – حوو )كانووت تلووك الجوورار والتووي تسووم  

اء المواء، وكوان تحتهوا دائموا يوتوع وعو يقارب نصف متر مكع  مون

  حيت تتساقط حبات الماء الواحدة بعد الحبانة)من الفخار أيضا يسم  

الجوورة الكبيوورة  وبعوود عمليووة الترشوويح موون «بالنوواقوط»وتسووم   األخوورى

النوواقوط اووافيا موون أيووة شوووائ  وبوواردا وال ألوو  منووه وقووت  يكووون موواء

 الصيف.

لمكووان الجديوود، وكووانوا كثوور ركووض األطفووال وزاد اووخبهم فووي ا

، إل  أن اعتادوا عل  سكنهم الجديد، وموا أن مراأليتجنبون النهر أول 

 جاء الصيف الثاني حت  سكنوا النهر وكأنهم حيوانات برمائية.

مسنايه   أمام الدور التي تقوع )قام الكبار بعمل أرافة عل  النهر 

ولغسوول  لموواءعلوو  النهوور لتسووهل النووزول إلوو  النهوور والتووزود منووه با

، لم يكون مواء الشورب يؤخو  مون أموام الجورف مباشورة بول مون األواني

 النهر.  ل )عل  بعد عدة أمتار، أي من 

ل التوي تحويط باللطالطوة، خوفوا يولم يقترب األطفوال مون بسواتين النخ

واسوتعداد لننقضواض ة ظبكل يق كانت تحرسها حيثمن الكالب الشرسة 

ة عنوود النوواعور وسووط البسووتان كانووت تتجمووع فووي العووادو ،علوو  كوول متطفوول
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 .ال ي يفصل اللطالطة عن قلعة االح

بفضول  بوال نهايوةيودور ينقل ماء دجلة للبستان الناعور ال ي  كان 

معصووب العينوين، فلوم    عموود النواعور حمار متوسط الحجم ربط إل

يتحورر مول بأمول أن سوتنتهي مسويرته وومتو  إل  أين المنكود  يعرف

 موت ثم يستبدل بغير !ما إل  أن يمنها يوما 

لكون الطريق التي تفصل القرية الجديدة عن المدينة طويلوة، إذا و

الصوووغار، ولكونهوووا محفوفوووة بمخووواطر األطفوووال موووا قيسوووت بخطووووات 

 الكالب، كوان الصوغار يو هبون للمدرسوة جماعوات، وكوان األكبور سونا

لكول ف، علو  مضوض فوي تلوك المسويرة اليوميوةالصوغار  رافقوني منهم

بمحووواذاة النهووور  ونيسووويروا جميعوووا كوووان .واهتماماتوووه اجسوووهمووونهم هو

متجنبين الطريق السالكة وسط البستان، وهنا تتعدد األسباب، الصوغار 

أشووجار يخشووون الكووالب رةووم إةووراءات الرطوو  المتسوواقط موون بعووض 

يفضولون تراهم فوي العوادة ف فيفترش األرض عل  شكل قرص، النخيل

 . مجبرينطريق الشاطئ 

طريق البستان فقود سلوك لهم أيضا ما يخشون منه في فالكبار أما 

كووانوا جموويعهم علوو  السوودرة التووي توسووطت البسووتان ف  )تربووع الطنطوول

                                                 
()      الطنط  خملاق خراا وقال املعتقدات انه يسكن شجر السةدر ويلةب  البيةاض ويرمةي

 .الصةار والكبار باحلجر ويؤذي من ينفرد به
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طلوووع  يعوووودون مهووورولين إلووو  طريوووق النهووور عنووودما يصووورت أحووودهم

، وهكوووو ا كوووول يوووووم إلوووو  أن تووووأتي عطلووووة الطنطوووول، أو ذاك الطنطوووول

ان ناجحوا عبور تظهر نتائج االمتحوان يرجوع مون كو عد أنبالمدارس، و

ويحصول بنجاحه البستان ةير مباليا بالكالب وال بالطنطل، ليبشر أمه 

فيعود للبيت سوالكا طريقوا ملتويوة في امتحانه عل  هديته. أما من فشل 

تدور حول المدينة ليصول إلو  اللطالطوة عبور أرض سوبخة خاليوة مون 

و األشجار، أابحت الحقا مقبرة للقرية حيث أخ ت شواهد القبور تنمو

 عليها بتتابع.

كمووا ببسوواطة وقناعووة ال أخوو  سووكان هوو   القريووة يرتبووون حيوواتهم 

رةووم سووهلة وسووعيدة  بمووا يسووتطيعون فكانووت حيوواتهم ولكوون يشووتهون، 

 الحقا. البلد عمتالضائقة االقتصادية التي 

كان الرجال المكلفون بإعالوة هو   المجموعوة مون البشور يعملوون  

 نوهم الحودادموننوا مواهرين فيهوا. كواوفي الغال  في الحورف اليدويوة. 

 عووون جهوووودهم فوووي إاوووالح المحاريوووثن والفالحوووالووو ين ال يسوووتغني 

مووتهن اموونهم موون و ،الفووؤوس والمناجوول وةيرهووا موون أدوات الزراعووةو

الوو ين هووم و اةةيالصوو متهنووتاولكوون الغالبيووة موونهم الووزوار ،  ةاووناع

ن عملوا فوي المودن الكبورى كالبصورة وبغوداد، وبعضوهم سوافر أبعود مو

حتو  واولوا  ةيرهوان الخلويج العربوي كالمناموة ومسوقط وذلك إل  مد

 .مدينة بوبي الهندية
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األكثر ثقافة بين شرائح مجتمع هم كانوا   المندائيون عل  العموم 

فالعديوود موون المعلمووين هووم موون المنوودائيين الوو ين سووكنوا  قلعووة اووالح

 اللطالطة.

الموودرس  بعوود أن حصوول شووبابهم علوو  التعلوويم، مهوور فوويهم الحقووا

وبووو لك أاوووبحت مكوووانتهم االجتماعيوووة مهموووة ، والطبيووو  والمهنووودس

ويحظون بتقدير الجميع في قلعة االح، وحت  في المدن األخرى مثل 

وبغووداد أيضوا، فووأول رئويس لجامعوة بغووداد كوان موون  العموارة والبصورة

المنوودائيين، وهووو الوودكتور عبوود الجبووار عبوود هللا، عووالم األنووواء الجويووة 

 .نحد تالم ة أينشتايالبارز، وأ

 مون الطوابو ،بنوي في اللطالطوة معبدا لها  أشادت ه   المجموعة

وأحاطتوه  وكانت شبابيكه من الزجاا. فكان نوور الشومس يعوم المكوان،

 فكوووان عبوووق زهورهوووا متعوووة للزائووورين، ،الجووووري والرازقوووي أزهوووار

الفرحة يتوردد اوداها بوين جدرانوه فوي أعراسوهم، وطقوسوهم الدينيوة و

تقريبووا وخااووة فووي أيووام األحوود وفووي المناسووبات  كوول يوووم أحوود ةالجميلوو

  .الدينية واألعياد

نال معبد اللطالطة شهرة واسعة بين دارسي المندائيوة فوي أوربوا، 

ن األجان  ال ين ينقبون بين األحياء وأخ  يرتاد  الباحثون والمستشرقف

 المندثرة. عن الفر  واألديان القديمة
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ليلووة فووي اوويف اللطالطووة، ائمووة كوول دكانووت مجووالس السوومر شووبه 

مع الرجال والنساء واألطفال تيجفحيث يفرش شارع النهر بالحصران 

وعنودها يقووم تووء الفووانيس بوالرق  علو  أموواا دجلوة كل مسواء، 

فينكسر عل  أةصان شجر الصفصاف ال ي تورك أةصوانه تسوبح فوي 

وانيس الماء ليل نهار، وعندما يكون القمر بدرا فال ترى من تووء الفو

 إال بصيصا. 

 وطوورا موون الليوول بالقصوو  واألحاديووث المختلفووة، ي السووكانيقضوو

فوي العوادة قبول أن تنتهوي أي مون  مواألطفال يغفون في أحضان أمهاته

 تلك القص  فال يعرفون نهاية لها.

كبوور األوالد، توورك سوولمان و بعوود أن اسووتقرت األمووور فووي القريووة

عواد إلو  هوايتوه القديموة شوحيحا، و ملسو  قلعة االح، فالرز  فيه 

ربمووا تحجووج بضوونك  .فووي مطوواردة لقمووة العوويش، موورتحال بووين القوورى

ي  الوو ترحال بين القرىالو العيش في قلعة االح ليعيش حياة الحرية

 اعتاد عليه.

سووافر سوولمان بعيوودا إلوو  الغوورب هوو   الموورة. ولووم يرجووع موون تلووك 

هوو لوم يبلوم و هنواكفموات  وكأنه استطاب الهواء الغربيبعدها السفرة 

لم يرجع إل  اللطالطوة بعيدا عن أهله و دفنالخمسين من العمر بعد، و

 وأدوات عمله وقليل من النقود والتي ال تسد الحاجة. نعيه ةير

مع كل هو   األةوراض ديووان مون الشوعر الشوعبي خوط فوي دفتور  
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  .كبير، تحول مع الوقت إل  ذكرى فلم يعثر عليه إل  اليوم

لهووا، وإلوو  وقووت طويوول يتووداولون القصوو  ملووت اللطالطووة وأه

واألحاديوووث بإعجووواب وفخووور عووون سووولمان مؤسوووس هووو   القريوووة التوووي 

 .ارتبطت ب اكرة المندائيين إل  اليوم

أوقفت السيارة قرب إحدى مقاهي الطريق في مدينة علي الغربوي 

 لنأخ  قسطا من الراحة.

بعوود أن أخوو  سوويف الوودين أنفاسووا عميقووة موون السوويجار الكوووبي راح 

يسووترجع بعووض المعلومووات واألحووداث عوون ثووورة العشوورين مصووححا 

بعضوووها مضووويفا عبوووارة هنوووا أو هنووواك، فقووود أثوووار  الموتووووع وتووورك 

 اإلاغاء ألحداث اللطالطة.

 الحديث هنا لسيف الدين: 

قووام الضووابط السياسووي  7193فووي العشوورين موون حزيووران عووام  -

تقوال الشويخ فوي الفورات األوسوط  باع) البريطاني، فوي منطقوة الرميثوة

الزوالم ، احد فروع قبيلة بني حجيم )شعالن أبو الجون، زعيم عشائر 

، بحجة امتناعه عن دفوع توريبة األرض لرميثةوحبسه بسجن مدينة ا

للمسووتعمرين الجوودد، والحقيقووة كانووت بسووب  مواقووف الرجوول المعاديووة 

 لالحتالل.

وفوي ذات من رجال العشيرة مسلحة وبعد اعتقاله قامت مجموعة 
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 سجن وحرروا رئيس عشيرتهم منه.بالهجوم عل  الليوم ا

راحت األحداث تتطور، فأخ  الثوار يقطعون طر  الموااالت، 

ففجروا السكة الحديدية التي تربط الجنوب ببغداد ألكثر مون مورة وفوي 

 أماكن عدة.

 وهناك أحاديث كثيرة عن بطوالت ثوار ثورة العشرين. 

يها سوقيين ةابات النخيول والتوي ي مدينة سو  الشيوت الغافية بفف 

 .الع ب عندما كان في أوا عظمته في تلك األيامنهر الفرات بمائه 

هنوواك بنووا األتووراك قلعووة كبيوورة علوو  تووفة النهوور، وبعوود االحووتالل 

البريطاني أابحت تلك القلعة ثكنة لجنوود بريطانيوا العظمو ، فشوكلت 

لو  مدينوة شائر إمن العتلك القلعة عقبة حقيقية في طريق زحف الثوار 

 فقد كانت محصنة بشكل يصع  اقتحامها.سو  الشيوت 

بعوود مناوشووات عوودة بووين الجنووود البريطووانيين المتحصوونين بالقلعووة 

ومجموعة من الثووار بأسولحتهم البسويطة سوقط فيهوا العديود مون الثووار 

. عنوودها انبوورى رجوول موونهم اسوومه دون أن يحققوووا تقوودما يوو كر الشووباب

الحقووا. جمووع هوو ا الرجوول أكوامووا موون  مي كوو لكحريجووة  أو  ربمووا سوو)

الشوك الجاف وربطها عل  جسمه حت  أابحت كرة كبيرة الحجم ثوم 

 أشعل النار بكرة الشوك ه   وراح يعدو اوب القلعة.

جنون أذهلوت المودافعين و ةبسرعكرة من نار تسير اوب القلعة 
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 عن القلعة فاقتحمها الثوار وسقطت بأيديهم.

الودين وراح يسورد معلوموات مشووقة أخورى  انفتحت قريحة سيف

 عن تلك الثورة والبد انه قد قرأ الكثير عنها.

يتندر العراقيون عل  سكنة مدينوة النااورية كوونهم ينتسوبون إلو  

)الشجرة الخبيثة  والشجرة ه   موجوودة بالفعول ولكنهوا ليسوت  خبيثوة 

 .إنما هي كريمة كرم أهلها كما يشاع عنها

نموت علو  توفة ربموا يورة جودا مون التووت كانت هنواك شوجرة كب

ويختب ووون بووين لوويال الفوورات قوورب النااوورية، وكووان الثوووار يعتلونهووا 

وعنوودما يمطوورون الجنووود  ،أةصووانها فووال يووراهم  الجنووود البريطووانيون

بلوابل من راااهم فيسقط العديد من الجنود دون أن يعرفوا مصودر 

 .النيرات التي راحت تحصدهم

يكلوف القووات البريطانيوة خسوائر بشورية رر ويتكومل ذلوك الكموين 

، فأمر القائد البريطاني بقطع تلك الشجرة مون أخيرا كثيرة حت  اكتشفو 

 أالها وأطلق عليها اسم الشجرة الخبيثة.

تفضوول أت نووديم أكموول قصووتك فموو ثر ثووورة العشوورين ال يسووعها  -

بعد أن أفر  ما فوي  متابعة سرد قصتيعل  راح يحثني و كتاب واحد.

 .جعبته من المعلومات

دمت قد بدأت الحديث عن تلوك الثوورة يوا سويف الودين أرى مون ما
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حوديثنا عون نحن )هنوود  كموا تعلوم  واألفضل إن تكمول حوديثك عتهوا فو

  لن ينتهي.و و  گحديث )شرااللطالطة 

في حديثه عن أحداث ثورة العشرين والظواهر إن بي حاااستمر 

 : قريحتهوقد انفتحت  الحديث عنها قد را  له

لعبوت الموورأة العراقيووة كوو لك أدوارا بطوليووة فووي شوود أزر الثوووار  -

 في تلك الثورة.

يحك  عن إحدى نساء الفورات األوسوط بعود أن أحجوم الثووار عون 

فوي  المودججين باألسولحة الحديثوة نالتقدم في مجابهة الجنود البريطانيي

 ، تقدمت هي الصفوف وراحت تزةرد وتهتف:إحدى المقابالت

مموا أثوار نخووة يوا خالوه لبديني  أي أخفيني خلفك  چا خاله بسد)ي 

 كسبوا تلك المعركة.قاتلوا ببسالة فالرجال فتقدموا و

 وات البريطانية أخاها بعد أن فجر  وامرأة أخرى عندما اعتقلت الق

 جسرا في طريق السماوة راحت تهتف: 

ل الفعووينكوور قيامووه بوو لك فقووط ال ال الهووم موووش آنووا  أي گ)بووس ال 

 وعندها سوف تحرم هي من التفاخر ببطولة أخيها.

مون قبول االنكليوز بوحشوية لوم تعهودها الوبالد العشرين قمعت ثورة 

ف موون الفالحووين والنسوواء آالموون قبوول. فووالحقول دموورت تمامووا، وقتوول 

 واألطفال وسويت قرى بكاملها مع األرض.
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عايوة إتافة إل  القوة والقمع، استخدم المحتل أسالي  الحيلة والد 

 وتجنيد العمالء، حت  راحت تروى القص  عن تلك األسالي  منها:

أن القوات الغازية أطلقت إشاعة في مدينة النجف بأن من لم يلوق  

سالحه سوف يعدم في حالة العثور عل  ذلك السالح معه، وسوف لون 

تنفع عمليوة إخفواء السوالح النواري، فوإن لودى الجويش البريطواني قطوط 

 سالح أينما يخبأ. حديدية تكتشف ال

وهكوو ا أاووبحت البنوواد  مرميووة فووي الطرقووات فووي اليوووم التووالي 

 للنداء. 

 انطوت افحة من نضال العراقيين تد المحتل البريطاني. ثم

وانتهوت اسووتراحتنا فوي مقهوو  علوي الغربووي فوااولنا طريقنووا إلوو  

   .بغداد

بعد أن تعدل مزاا سيف الدين وال أعرف بالضبط لماذا، هل كان 

 بسب  قدح الشاي المثير للقرف؟ ذلك

ربمووا حديثووه عوون ثووورة العشوورين أثووار  شووهيته موون جديوود لسووماع  

شوجعني مزاجوه الرائوق وهمتوه فووي  ال يهوم فقود نهايوة قصوة اللطالطوة!

ممارسة هوايتي فوي في أنا متابعة االستماع لقصة اللطالطة، فانطلقت 

 السرد من جديد.

اليوةب تورك همومهوا لزوجتوه بعد أن ةادر سولمان هو   الودنيا بوال أب
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فراحووت تعوواني األموورين فووي تربيووة أطفالهووا الوو ين تيتموووا قبوول أن يشووتد 

 . بعد عودهم
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  الجزء الثانيالجزء الثاني

  11حيهنحيهن
 

هووور  يجووري نهوور الكرخووة فيصوو  فوويإلوو  الشوور  موون ميسووان  

 13، وعلوو  منتصووفه تقووع مدينووة الحووويزة، التووي تبعوود حوووالي الحووويزة

 ةرب مدينة المحمرة. كيلومترا، عن األحواز شمال

كانت الحويزة عاامة الدولة المشعشعية فوي أيوام المغوول.  أبودل 

 )دشت ميشان . اسمها اإليرانيون اليوم إل 

تقاسوووم بعوووض  التوووي كانوووت كبيووورة ذات يووووم،فوووي هووو   المدينوووة  

ن يالمنودائيالمندائيون العيش مع أهلها العرب من عشائر طوي، ولكوون 

د ذكوورهم فووي القووران الكووريم  تسووامح رعايووا ديوون توحيوودي قووديم، ور

 فشويدوا لهوم  .فوي تلوك المدينوة بسوالمالجميع معهم، وتركووهم يعيشوون 

، وكووانوا يمارسووون طقوووس اإلرتموواس فووي نهوور فيهووا معبوودا )منوودي 

 الكرخة بكل حرية. 

                                                 
حةيهن اسةم وسةةمى بةه اننةةا  نةادر االنتشةار  مةةد  مسةت دما ا املنةةاطق اجلنابيةة مةةن         (1)

 .ةالبالعراق ا ال
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ةيور العربيوة كانوا يرددون اسم هللا في تلك الطقوس بلغوة أخورى 

تلوك اللغوة التوي كانوت سوائدة فوي تلوك  المندائيوة.اللغوة هوي أو الفارسية 

 .1عام لفيأاألاقاع قبل 

القورن التاسوع عشور، أو  أواخورفي  «حيهن»في تلك المدينة ولدت 

للعوويش مووع بعوودها وتزوجووت فيهووا لتنتقوول  فووي بوودايات القوورن العشوورين

 .ختار  لها أبوهاازوجها سلمان ال ي 

فووي تلووك مرتبووة حوويهن رجوول الوودين المنوودائي األكبوور  والوود كووان 

األاقاع، وكوان قود أنشوأ بعوض أوالد  علو  طريقتوه فأاوبحوا رجوال 

بوابنتهم ويلتحقووا  إلو  العورا منهوا دين مرموقين هناك قبل أن يهربوا 

 ،العرا  جنوبوزوجها في قرية من قرى 

،  7191بعوود أن فشوولت ثووورة الحووويزة توود الظلووم الفارسووي عووام  

م يشووفع لهووم توحيوودهم أو لوووللقمووع واإلبووادة،  المنوودائيون هنوواك تعوورض

 مساهمات أجدادهم في بناء الحضارة في تلك األاقاع.

ربمووا كان)بووار أنوووش  أحوود األجووداد األوائوول لحوويهن، موون يوودري، 

 واز في عهد الملك شابور.حوال ي عاش في األ

أشاد بار أنوش، ه ا الرجل المندائي جسرا علو  نهور الكوارون )  

                                                 
وجةةدت آملةةار وبنقةةاد مدونةةة بلةةةة شةةبيهة جةةدا باملندائيةةة وعةةاد إىل فةةرتة الدولةةة الفرمليةةة ا   (1)

 .جناب غرب إيران
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فتحوة  فوي  71بفتحوات بلغوت ذراع، وعرته ستة أذرع، و 101طوله 

 . مدة لم تتجاوز الثالث سنين

 مووات سوولمان بعوود أنفووي بيووت سوولمان سوووية أمهووا وحوويهن  عاشووت

  .فأابحت وحيدة مع أطفال ال يزالون اغارا ترملتو

 )طبيو   اللطالطوة والقورى المجواورة أابحت تلك المرأة الوافدة

ما تملكه من ، بما لديها من تجارب في معالجة بعض األمراض، وبلها

وال  الخرز واألحراز، التي كانت تساعد بها النساء الحوامول وةيورهن

 .تتقات  أجرا عل  ذلك وإنما لوجه هللا

فوي مجتموع محسونة للجميوع وتوتكلم اللغوة الفارسوية المرأة لكون و 

أي إنهوا توتقن  وتتكلم لغتها األم المندائة العربيةاللغة إتافة إل  شيعي 

  اع ايتها بعيدا.فهاله من التبجيل ذلك يها أتف  عل ،ثالث لغات

فوووي  حوويهنكووان أخوووة حووويهن وأةلووبهم رجوووال ديوون، يحيطوووون ب 

كونهوا أخوتهم ويسواعدونها فوي عيشوها اللطالطة بعد أن استقروا فيهوا، 

  .ترملت  وال يزال أوالدها اغاراالتي المدللة و

يو  عند الحديث عن منات العرا ، كان معلوم الجغرافيوا يلقون التالم

 فيقول: الصغار،

وهو ذو منوات قواري     الشر  بالغرب،ملتق  طريقع في العرا  

 . )حار جاف ايفا وقارص البرد ممطر شتاء



 

- 81 - 

وإن كانت  في اللطالطة نعم الشتاء هناك بارد جدا، وبيوت الطين

 ممتازة في فصول الصويف، إال أنهوا ال تحموي سواكنيها مون بورد الشوتاء

الليووالي الشووديدة البوورد إلوو  اسووتخدام  ممووا يضووطر النوواس فووي القووارص،

)مناقووول  الحطووو  للتدف وووة، والنووووم تحوووت أةطيوووة ثقيلوووة ذات ألووووان 

وزخووارف هندسووية رائعووة كأنهووا السووجاد تسووم  الواحوودة منهووا )إزار 

 ركم .

كانوت العائلوة كلهوا فووي بيوت سولمان تنوام فووي الغرفوة الواقعوة علوو  

الدبسة  في تلك الغرفة الشارع الموازي للنهر، وكانوا يدخلون البقرة )

، ومون إذا كوان شوديدا ، خوفا عليها من البوردأحيانا الواسعة لتنام معهم

 اللصوص الل ين أخ وا يغيرون عل  القرية من حين رخر. 

هوا حويهن فيالتوي تنوام الغرفوة الواسوعة تلك كان موقد النار يتوسط 

 وقود مونالم البرد، وكان حط  شديدة اءشتال يلاليإحدى ، في وأطفالها

 الموقود نوار  وبعود أن أخو ت كرب النخيل، وبضعة أةصان من التوت

منهوا ترسم لوحة بوألوان قانيوة الحمورة بعود أن انقشوع الودخان   المنقلة)

 .هامرجوتوهج 

ةط األطفوال فوي نووم هواد ، وملوت حويهن وأمهوا يقلوبن وبعد أن 

األموور فوي حووديث هواد ، عوون مسوتقبل األسورة، وكيووف سويدبرن أموور 

يسواعدهم فوي  ة األطفوال بعود أن رحول سولمان دون أن يتورك شوي اإعال
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 .سمعت حيهن طرقا خفيفا عل  جدار الغرفة تدبير عيشهم

أن يسوطوا علو  الودور تلوك المنواطق فوي لصوص من عادة الكان 

يودخلون الودور مون فهوم  .شوائعة بيونهم فوي السوطو طريقة خااوةولهم 

 .اجرهم المشوحوذة دائمواالطيني بخنو ارخالل فتحة، يحفرونها في الجد

يدخل الل  مؤخرته فوي تلوك الفتحوة وبعد أن يحفروا فتحة في الجدار 

خوفا عل  رأسه ممن قد يترب  به، ثوم يودخل كامول جسومه، وبعود أن 

يطمأن، يسور  موا يجود  فوي تلوك الودار، وموا يقودر علو  حملوه يدخل و

 ويخرا من الباب الرئيسي، المقفول بمزالا خشبي يعص  فتحه عل 

الداخلين للدار ال الخارجين منها، وسكان الدار يغطون في النوم تحوت 

 تلك األةطية الثقيلة.

حووديث حوويهن مووع أمهووا وقتووا طووويال، فالمشوواكل معقوودة  سووتغر ا

دون أن لكن ، وبق  من الليل إال الهزيع األخيرتوالحديث تشع ، ولم ي

 .يصلن إل  حلول عملية طبعا

سوومعت حوويهن نقوورا علوو   لليوولفووي تلووك السوواعة المتووأخرة موون ا 

الجوودار، ثووم تأكوود لهووا أن أحوودهم يحفوور فيووه، فقامووت بهوودوء وأحضوورت 

التنور، وهو سيخ طويل من الحديد يستخدم في تحريك الجمور  كمحرا

 فيه. الخبز داخل التنور لتنضج أرةفة

 لحطووو اعليوووه  فوووي الموقووود، وزادت حووويهن المحوووراث وتوووعت 

شوي ا بعود أن  الحوديث سومع مونبالحوديث موع أمهوا التوي لوم تواستمرت 
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 ةلبها النوم، وراحت تشخر بصوت مكبوت.

وطينووه  ااسووتمر الحفوور فووي الجوودار طووويال،  فالجوودار كووان عريضوو

 بقلوقإلو  الجودار  تماسك جودا، وحويهن تنظوركان مفمداف بالتبن جيدا 

 .وعينها عل  المسيخ وخوف

ر تحت وهج أةصان التوت  الو ي ةطوت  األبيض أخ  السيخ يحم 

 . سلمان رته وسط دارشج

بعد أن أنجز الل  المرحلة األول  من عملوه، ومهورت فتحتوه فوي 

، راح موع النسويم البوارد أسفل الجدار، تسللت منها خيوط القمور البيضواء

 .مثاالل  يدس مؤخرته فيها ليلج الدار عل  عادته، حالما بصيد 

إال   يبقو  لوه لوموفي تلوك الحفورة تقريبا بعد أن أدخل كل مؤخرته  

، أخ ت حيهن السيخ المحمور، ، وفي تلك اللحظةيدخل باقي جسمه أن 

أخو  اللو  يصورت فبكل قووة وثبوات،  ة الل يه مؤخري وراحت تكو

 من شدة األلم محاوال الفرار.

لووم يخوورا اللوو  موون تلووك الورطووة، إال بعوود أن أيقظووت رائحووة  

اوورات موون الشووواء أم حوويهن، واخووتلط اوورات الصووغار المرعوووبين 

 .ول  هارباال ي  ل ال

الجيوران، وأعوادت األطفوال  ظتركت حيهن الل  يهرب ولوم تووق

  .ليناموا من جديد وكأنهم في حلم مزعج إل  فراشهم
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 اضوم بعضويحديدي كبيور كوان  صندو الفتحة بحيهن تلك أةلقت 

 عمل سلمان وكأنها تعاتبه عل  رحيله. تأدوامن 

مما أةرى اللصوص  كلهاانتشر الخبر في اليوم التالي في المدينة 

 .بمعاودة الكرة لنخ  بثار ااحبهم

بعد أيام من تلوك المحاولوة سور  أحود اللصووص وهوو مون القريوة 

 الرجولهو ا المجاورة بيت الشيخ آدم وهو الشقيق األكبر لحيهن وكوان 

 عالم دين ورع ومن )دراويش  هللا، 

كوان أةلو  النواس هنواك يودعوون عنود  مصووةاتهم والثموين ممووا 

 .ألمانته ولكراماته عند حاجتهم ل لكمن متاع يملكون 

فووي أحوود األعووراس علمووت بائعوووة العلووف والتووي تجلوو  البرسووويم 

الطووري ألبقووار القريووة بوجووود أمانووة ثمينووة تحتوووي علوو  مصوووةات 

وحجووول موون الفضووة محفومووة فووي دوالب زوجووة الشوويخ فووي ةرفووة 

 نومهم.

صووةات تلوك المخبرت شقيقها، وهوو لو  فتواك محتورف عون فأ

 ومكانها.

في تلك الليلة بغيواب الرجول   الل  عل  دار  الشيخ آدمذلك سطا 

 ةيرها.آخر وزوجته وأخ  تلك األمانة واكتف  بها ولم يطمع بشيء 

عندما عاد الزوجان من سهرتهم التي كانوت عنود حويهن لطمأنتهوا 

 تلطوم خودودها فأخو توشد أزرها، تفقودت الزوجوة األمانوة فلوم تجودها 
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 وراح يت رع لربه بدعاء حار اامت ئا  بينما مل الشيخ هاد ،وتصرت

 .ةير مسموع

كووان ذلووك يومووا مشووهودا فووي القريووة وملووت القريووة سوواهرة إلوو    

 الصباح مرعوبة من ةارات اللصوص لمدة ثالثة أيام.

مون و في العادة ال أحود يقورب هو ا الرجول بمكورو ، فالرجول ورع

 .ميعيعترف بها الج أحباب هللا وله كرامات

عشويرة اللو  الو ي سوطا علو  كبوار بعد ثالثة أيام جواء وفود مون 

بيووت الشوويخ معتوو رين موون الشوويخ الجليوول لمووا ارتكبووه ابوون عشوويرتهم 

 وأعادوا له المسروقات كاملة طالبين منه السماح.

تبووين بعوودها أن اللوو  عنوودما عوواد بغنيمتووه أركوون بندقيتووه فووي الغرفووة 

 ين به ا الصيد الثمين.وراح يعرض ةنيمته عل  أخته وهم فرح

فووي تلووك األثنوواء انطلقووت راااووة موون البندقيووة أاووابت األخووت 

 ول  الل  هاربا تاركا ةنيمته في مكانها.فوقتلتها في الحال 

في ذلك الصباح أيضوا رفوس الحموار المحمول بالحشويش زوجوة  و

الو ي فوي  فأسوقطت الجنوينوه  عائدة من حش البرسيم الل  الحامل 

فووي تلووك الليلووة وراح ن رأى أحوودهم حلمووا مروعووا ، وتصووادف أبطنهووا

رأى أسوورابا موون أنووه حيووث يقصووه علوو  أهلووه وهووو مرعوبووا ممووا رأى 

الجراد األافر تغوزو زرعهوم وتعشوش فوي البيووت، والنواس فوي شودة 

وتوويق موون أسووراب الجووراد تلووك. فتأكوود لهووم أن الكوووارث سووتحل بهووم 
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  .حتما

ودخلووا بيتوه  يخالشو الل  السترتاءبر عشيرة اكمن أذه  وفد 

وراحوووا يسووتعطفونه بووأن يعفووو عوونهم بعوود أن أعووادوا كوول المسووروقات 

اللطالطووة   وخووروف اووغير كنوو ر وترتوويه للشوويخ. وبعوود ذلووك لووم توور

     قط.  لصا بعدها 

االنتقوال للعويش  عليهوا بعود تلوك الحادثوةان حيهن عرض أحد إخو

 .اأارت عل  أن يظل بيت سلمان مفتوح حيهن معه، لكن

توورك الدراسووة، والتووي قطووع فيهووا شوووطا  قاسووم ) ابنهووا الكبيوور أراد

كبيوورا، ليعموول ويعيوول العائلووة، ولكوون حوويهن أاوورت علوو  إرسوواله إلوو  

بغداد ليكمل تحصيله في كلية الملكة عاليوة، والتوي ذاع اويتها بعود أن 

 .ينهي تعليمه

أخوو ت حوويهن تشووتغل هووي وابنتهووا يسوواعدها الصووغار فووي نسووج 

مواقود نخول، واونع الحصوران مون سوعفه، وبنواء األطبا  من جريود ال

  )موون الطووين، وةووزل الصوووف، وحياكووة الهمووايين  تنووانيرالخبووز )ال

 وخياطة الرسته، وةيرها من األعمال التي كانت توفر دخال شحيحا. 

                                                 
يست دم املندائيان لباسا قطنيا أبيض خاغا ا طقاسهم الدينية يلبسه الرجال والنساء  (*)

بةةيض علةةى حةةد سةةااء يتاسةةطه حةةتام يشةةد أقسةةامه يسةةمى باهلميانةةة وهةةي مةةن الصةةاف األ   

ووكان جمافة وهلا مااغفات خاغة من حيةث الطةال وعةدد العقةد. وكانةت حةيهن وةتقن        

 .حياكتها وهلا ساق رائجة با املندائيا
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الحيوواة تجووري، بمسوواعدة البسووتان رةووم ذلووك الفقوور الموودقع كانووت 

فووي توووفر الحوود  سوواهمت بشووكل جووديقوود التووي كانووت ووالبقوورة الدبسووة 

 األدن  من العيش له   العائلة.

فوي مدينوة العموارة وعواد  بتفوو  متوسوطةالمرحلوة ال قاسم )أنه  

 ،بعدها إل  اللطالطة

إلوو  بعوود انقضوواء العطلووة الصوويفية أاوورت حوويهن علوو  إرسوواله  

بغداد ليحقق طموحه وطموح األسرة، وليعيد اسم سلمان إلو  الواجهوة 

 . بكل فخر

فووووي تلووووك األيووووام، بعوووود أن ذاع اوووويته  لطالطووووة المنوووودي  زارت

وملوت توزور   مستشرقة وباحثة في األديان القديموة انكليزيوة الجنسوية

 ،من حين رخر

السوواعات الطوووال فووي متابعووة طقوووس  تلووك الباحثووة كانووت تقضووي

فوي منودي اللطالطوة وكانوت تمارسوها أحيانوا فتلوبس الرسوته  المندائيين

 ن المندائيين.وتصطبم بالنهر وكأنها واحدة م

كونهم يقدسون الحياة والطبيعة، تعلمت لغتهم وعاداتهم، فأحبتهم  

 . بدورهم لكرمها ولتبجيلها لدينهم وطقوسهم وأحبوها

عسووكرية خووالل زياراتهووا المتكووررة فووي موقووع الحاميووة ال تسووكن

 بريطانية المبنية في الجهة األخرى من النهر. ال

طل  من قاسم أن يجلو  لهوا )وه ا اسمها  ت روكانت الليدي دراو
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كونهوا تطموأن مون  إلو  مقور الحاميوة اباحقنينة حلي  من الدبسة كل 

كانووت ف ،نظافوة الحليو ، وتجود فوي ذلووك وسويلة لمسواعدة هوؤالء النواس

تغوود  عليوووه العطايوووا. وتسووتعين بإنكليزيتوووه البسووويطة فووي التفووواهم موووع 

وفووي شوورح بعووض الطقوووس ومعوواني بعووض  ارخوورين فووي اللطالطووة

 .والمندائية ، قبل أن تتعلم هي العربيةلماتالك

كتبت ه   الباحثة أهم الكت  عن الدين المندائي وعن ه ا الشع   

 .المنسي

لم يكون العويش سوهال علو  الرجوال فوي اللطالطوة، فلوم تتووفر لهوم 

المدينوة، عودى بعوض الحورف الصوعبة كالحودادة تلوك لعمل في افرص 

راة العمل فوي مجوال التعلويم. ونجارة الزوار ، والقلة منهم وجدت ف

دول الخلويج بحثوا عون  إالالبصورة، أو  إلو وهك ا تغرب الغالبية مونهم 

 الرز .

أن يجرب حظوه فوي  ،قاسمل األاغر األتحاول عبد الرزا  وهو 

وهووو ال يووزال  ،توورك اللطالطووة، قااوودا مدينووة البصوورةفالسووفر أيضووا 

،  ويوتعلم الصونعةأوال ةالما يافعا، ليعمل هناك من أجل أن يشبع بطنه

بعد أن عجزت األم األرملة والبقرة الدبسة في إطعام كول األفووا  التوي 

 تعرف الشبع يوما في ذلك الزمان.تعد لم و راحت تكبر

فلوم  فوي كول الظوروفدائموا وضوحك العبود الورزا  من طبوع كان 
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 كان يتألم.أحد قدر ألمه عندما  يعرف

دكوان  ع عندهم فويروى ألمه ذات مرة، كيف أن ال ين عمل اان

 :لتعلم المهنة البصرة لصياةة الفضة في

يضووعون مائوودة الغووداء مهوورا بعوود سوواعات موون العموول  كووان هووؤالء

الشا ، فتمتد العديد من األيدي القوية إليها مسرعة. أما هوو فكوان يجود 

 اووعوبة فووي الواووول إلوو  قلوو  المائوودة التووي توسووطتها سوومكة مشوووية

 لم  ما كان عل  األطراف منها في لقمته. أيدي الكبار. فيلم «تناهشتها»

وقبل أن يشبع بطنه يأمر  )األسط   بجل  كوب من المواء ليودفع 

بالموواء، وعنوودها تكووون المائوودة أخليووت تمامووا،  هوووفيعووود  !بووه الغصووة

ولوم يشوبع فيأمرونه برفعهوا ليتكورر ذلوك فوي اليووم التوالي والو ي بعود  

لو  أن هورب مون لوم الصونعة، إبطنه أبدا طيلة المدة التي قضاها في تع

 .ه ا عقاب)تعلم الصنعة 

 اللطالطووة بالمناسووباتعووائالتهم فووي إلوو   نكووان الكبووار يعووودو 

دخل أةلبهوا يو محملوين بالهودايا، والتوي كوانويعودوا  ليخلفوا من جديد 

 .القرية ألول مرة

 .راحت تتشكل ثقافة جديدة لهؤالء الناس 

 القريوة ثال، ولوم يكون فويالسوجاير مومون قبول لم تعرف اللطالطة  

موون يوودخنها أاووال، فكانووت علوو  سووجاير )باليوورس  المعدنيووة، والتووي 
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ربموا إعجابوا بصوورة البحوار الملونوة معهوم يصر  ةالبيتهم عل  جلبها 

التي طبعوت علو  العلبوة بإتقوان، أو ألنهوم يحصولون عليهوا كهودايا مون 

 .اإلنكليزالبحارة 

مون السوجاير لتتحوول طوة فوي اللطال هناككانت تلك العل  تفر   

 . ارأزرو إل  اناديق لبعض الخرز، ولوازم الخياطة من أبر وخيوط

 أما السجاير فيفرةها األطفال من التبم لتتحول إل  فرارات.

موع أحود  «صووةةك»الكثير من الهودايا وخااوة المرسولة للعوائالت  

المسووافرين، ال يعوورف أحوود طريقووة السووتعمالها، فراحووت النسوواء يلبسوون 

، ليتفواخرن بشورائط هن العاديوةقمصان الداخلية الحريريوة فوو  مالبسوال

، أموا حمواالت تلك القمصوان الداخليوة بالعوادة الدانتيال التي تزين حواشي

الصدر فكانوت تسوتعمل فوي اللطالطوة، كواقيوات لرفوع القودور السواخنة، 

  األمافر يستعمل فوي الشوعر أو يسوتعمل كعطور، وعنودما اابأ توكان

، قاموت النسواء بطحنهوا إل  القريوة حبوب الفااوليا أول مرةما والت 

 طعامها لنبقار.إو

راموفوون  موع اسوطوانات ةربيوة جكان أحدهم قود جلو  ألوالد  )

 .هممختلفة، فأابح مفخرة اللطالطة األ

الموسوويق  تسوومع فووي القريووة ألول موورة، ولكوون أوالد ذلووك  أخوو ت

اب موون الوودار، كووي ال الرجوول كووانوا يمنعووون بقيووة الصووبية موون االقتوور
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 .  جراموفونهم فهي لهم وحدهم )التي تنطلق من يستمعوا إل  الموسيق 

 الحضووارة تقووتحم تلووك القريووة بإاوورار مووع األيووامهكوو ا أخوو ت و 

يشووقون درب الحيوواة بقوووة فأاووبح وراح أبنوواء وبنووات تلووك اللطالطووة 

بعضووهم علموواء ومهندسووين وشووعراء وفنووانين وأطبوواء مرموووقين يشووار 

 . بفخر في المجتمع العراقيهم يلإ

لم يعد يشوغل حويهن وسوكان اللطالطوة إال مسوألة الحصوول علو   

الطابو  بعود أن ازدهورت القريوة وأاوبحت محوط )سندات ملكية الدور

 أنظار الجميع.

)الطووابو ، تلووك الورقووة السوووداء العقوواري  كانووت رسوووم التسووجيل

املة خااة في تطل  معي تتالالسحرية باهظة الكلفة في ذلك الوقت، و

 دوائر التسجيل العقاري في مدينة العمارة مركز اللواء.

لتوفير رسوم الطوابو لكول مكثفة بحملة تقشف اللطالطة قام سكان 

 . االدور، والتي بلغت ثالثة دنانير وسبعمائة فلس

و بعد أن جمع المبلم، كلفت القريوة قاسوم بإيصوال هو ا المبلوم إلو  

كووون قاسووم  الوو ي يسووكن مدينووة العمووارة، وهممعووارفالمعلمووين موون أحوود 

ويمكنوه أن يمور علو  إل  بغداد سوف يسافر قريبا يعرف المدينة وإنه 

ليس ف إل  بغدادويبق  فيها ليلة او ليلتين ثم يكمل طريقه مدينة العمارة 

الضووخم  ) المووالي مبلوومال واوولأن ي فوويموون قاسووم  هنوواك مووؤتمن أكثوور
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 .ان وعلق في رقبتهوال ي وتع في كيس من القماش خيط بإتق

، فيهووا كوول المعلومووات المطلوبووة والوثووائق رسووالةأرسوولوا كوو لك 

أبووي إلوو  قووريبهم   ةجووالكلي) موون التموور النووادر، وكوويس موون  )وحالنووة

 .وال ي وعدهم بالمساعدة في مدينة العمارةعلوان 

بحثوه عون الودار التوي وال قاسم بمشقة إلو  سوو  العموارة، فوي  

وحالنة التمر قد هدت كتفه وهو يجرجر حقيبوة  أبو علوان، انتقل إليها

 سفر . 

وزاد بوه  ه،عند مرور  في السو ، وبعد أن أجهدت الحالنوة كتفوو

ش الودرب وسوط السوو ، العطش، استجاب لنداء بائع اللوبن الو ي افتور

فوي مناداتوه الغريبوة علو  المونغم كف ه ا عون اوراخه ه، بفوقف بجان

 بضاعته:

اليشووربه يشوويل رجلووه ، شوورب قاسووم )مواي دجلووة، ولووبن عجلووه، و 

ثم شوال  مثنهاطاسة من لبن العجلة، وكان نصفها من ماء دجلة، ودفع 

 . التمر، وواال البحث عن بيت أبي علوان ةحالن

علووان مون المعلموين المشوهورين أبوي دله الصبية عل  البيت فإن 

                                                 
()     كان التمر يكب  بسالل مةلقة حتاك من خال الن   وهي ملقيلة يصة  وزنهةا إىل مةا

ر وخيبةت  . والكليجة ناع من الكعك يصنع من الطاا ومشى بالتم يقارب العشرين ك

 ا التنار  وا املدن حتشى الكليجة باجلاز أيضا وختبت ا األفران.
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 .في المدينة والبد أن هؤالء الصبية طلبته أو بعضهم

فاسووتقبلت الحالنووة بترحوواب كبيوور، وحوول قاسووم طوور  قاسووم البوواب 

 عندها تيفا عزيزا في بيت أبي علوان.

كوويس و تسووامر الرجوول مووع قاسووم مرحبووا بووه، وأخوو  منووه الوودنانير 

كافة األورا  وتعهد له بأن ينجز المعاملة بسورعة، ويواول الكليجة و

 السندات ألهلها قريبا مباشرة بيد  إن شاء هللا.

مطم نوا، فقود فوي بيوت أبوي علووان ل  السطح نام قاسم ليلته تلك ع

اوولت و دفقووالنقووود انووزاح القلووق علوو  ، وكتفووهن عووانزاحووت الحالنووة 

للشووخ  المطلوووب، ولووم يبووق لووه إال الحلووم  ببغووداد ومباهجهووا وببنووات 

 بغداد.

العمووارة فوي سووفرة طويلوة وشوواقة قاسوم مون الصووباح البواكر ةووادر 

د. كانووت تلووك سووفرته علوو  مووتن حافلووة تجوور نفسووها بصووعوبة إلوو  بغوودا

في)خانوة بصوعوبة فيهوا نفسوه خارا حدود العموارة. حشور  األول  إل 

جنوو  رجوول مسوون، ااووفرت أسوونانه وأاووابع يوود  موون  ،1لشووواذي ا

عشور  مثانيةة انع هيكله الخشبي محليوا، يسوع  باص في .سجاير اللف

فوو   خمسوة وعشورين راكبوا، اوفت حقوائبهم، عادة فيهحشر يراكبا، 

                                                 
كانت املقاعد ال  ا الصف األخ  ا سيارات ا شب  يطلق عليها خانة الشااذي    (1)

 .لك رة املطبات ا الطريق ةاجللاس فيها براح نكان اجلالسا فيها ال يستطيعا
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رات جنبها مجموعوة مون الخوراف والنعواا بعود أن و ،سطح السيارة

ربطوت جيوودا، فكوان رذاذ بولهووا يتسواقط علوو  وجوو   الركوواب ممون لووم 

، مدينووة الكوووت  يحتموول الحوور وتووورط بفووتح النافوو ة. إلوو  أن واوولوا

فارتوواح الركوواب هنوواك وتنوواولوا وجبووة الغووداء وشووربوا الشوواي وقضوووا 

 .حاجاتهم وتوكلوا من جديد إل  بغداد

الكليوة بنايوة ، وأكثر موا أثوار إعجابوه فيهوا هوو اأذهلت بغداد قاسم 

 والجو الطالبي الحميم.

للدراسوة فيهوا  قاسوم كانت كلية دار المعلموين العاليوة والتوي التحوق

تقع في الباب المعظم، وهي منطقوة تعود مون المنواطق الراقيوة ارتفعوت 

موووة ماللهوووا رحت أشوووجار اليوكوووالبتس فوووي شووووارعها العريضوووة فكانووو

 .للسائرين في ايف بغداد الحار 

عل  قاسم في تلك الكلية وفوي القسوم الوداخلي  ا  كل شيء كان جديد

لوم ، فالمعد لسكن الطالب الوافدين إل  الكلية مون المحافظوات األخورى

هنودي ونوازل مون )مع وتعه الجديد إال بصعوبة فكوان المثول  «يتأقلم»

د عنوودما يووزورون المركوو   ينطبووق عليووه حيووث كووان البحووارة الهنووو

  .هون في أزقتهاوالبصرة وقت ازدهار أسواقها ةالبا ما يت

أنهووو  قاسوووم الفصووول الدراسوووي األول بتفوووو  وكوووان مرهقوووا بكووول 

الموااووفات ثووم حلووت العطلووة الربيعيووة فقوورر قاسووم أن يقضووي عطلتووه 
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 .األول  في اللطالطة

الوودرب موون قلعووة اووالح إلوو   قطووععوواد قاسووم إلوو  قلعووة اووالح و 

حقيبة سفر  كانت خفيفوة هو   المورة فلوم يحملهوا علو  ة مشيا واللطالط

 .كتفه

يسوتعيد ذكورى أيوام الطفولوة،  شوارد الو هنهوو سار بين البساتين و 

مسوووت كرا النووواعور والطنطووول، محووواذرا مووون الكوووالب، وعنووودما واووول 

كوأنهم علو  موعوود تجموع حولوه جميوع مون كوان فيهوا يوم و ، واللطالطوة 

نبوورى جميووع ا، ويرتوواح موون عنوواء السووفر قبوول أن يصوول الوودارو ،معووه

سائلين قبل كل شيء عن أورا  الطوابو، وعون مصوير المستقبلين لقاسم 

 .النقود واألورا  التي أرسلت معه من  عدة أشهر

الغاتوو   االسووتقبالوتووحت الصووورة لقاسووم، ووتووح سووب  هوو ا 

سكان القرية له، بعد أن علم من حيهن، أن نقوودهم قود تحولوت قبل من 

بو  في واجهة بيت أبي علوان الجديد، في وسط العموارة، ولوم إل  طا

 يعرف مصير األورا  بعدها.

سووببت تلووك الحادثووة ألمووا موجعووا لقاسووم، وإحراجووا كبيوورا لحوويهن،  

، وال يملوك باسوم أاوحابها وملت اللطالطة مسوجلة فوي دوائور الطوابو

 أاحابها سندات التمليك إل  اليوم.

اد ألكثوور موون سوونة بسووب  فقوور  لووم يسووتطع قاسووم الصوومود فووي بغوود
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 المدقع، فعاد إل  قلعة االح ليعمل معلما في مدرستها الوحيدة.

وتركووت حوويهن العموول الشووا  واكتفووت األسوورة عنوودها تبوودلت حووال 

، كموا كانوت تقوول بحياكة )الهمايين  ولغورض المتعوة وتمضوية الوقوت

وأخ ت األسورة تعتمود علو  الراتو  الشوهري الو ي يتقاتوا  قاسوم مون 

 ديرية المعارف.م

عوواد قاسووم إلوو  قلعووة اووالح وقوود ةيرتووه بغووداد. فعوواد منهووا محمووال 

بأفكووار جديوودة كانووت هووي السووب  فووي هجوورهم اللطالطووة والتشوورد فووي 

 تهم القادمة.االقرى النائية، وفي معان

ملووت حوويهن تنتقوول مووع قاسووم موون قريووة إلوو  أخوورى حتوو  سووكنت 

عود أن انتقول قاسوم إلو  هنواك، وبالوحيودة بغداد، بعد أن تزوجت ابنتها 

 بغداد ليد رس في مدارسها.

وهكوو ا حرمووت حوويهن موون النعوويم واألموون الوو ي كانووت توووفر  لهووا  

لتموور البسووتان وموواء النهوور و «ألدويووة أمهووا»، فكانووت تشووتا  اللطالطووة

 .وحلي  الدبسة

لووم تسووتمر أيووام السووعادة فووي بغووداد طووويال، فقوود أعلنووت األحكووام 

ت اوواخبة تحولووت إلوو  وثبووة عارمووة العسووكرية فيهووا، بعوود مظوواهرا

، وأعتقول قاسوم ة وتشكلت حكومة عسكرية بودال عنهواموبالحكأطاحت 

، وبسوب  أفكوار  التوي مول يبشور بهوا تلك المظواهرات بسب  دور  في
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 أينما حل.

  .أفالطون)جمهورية ـلقد كان قاسم أحد الدعاة المزمنين ل 

كمووة مح)ـفووي محكمووة سووميت بووورفاقووه  قاسووملجوورت محاكمووة ثووم 

 .النعساني ، والتي كانت مهزلة مضحكة

أمام الحواكم )النعسواني  مجموعة من المعتقلين  ااطفتفبعد أن  

 لوواقفينوقاسم بينهم  راح الحاكم ينطق باألحكوام علو  اوف الشوباب ا

فتليوت األحكوام  ،أمامه، وكان فيهم شابا طويل القامة وقوف فوي الوسوط

 حت  دون ذكر أسماء المعتقلين، وكانت:

من الطويل وإل  اليموين سوبعة أعووام سوجن موع األشوغال الشواقة، 

وموون الطويوول وإلوو  اليسووار، عشوور سوونين سووجن مووع األشووغال الشوواقة، 

فحووار الطويوول فووي أموور ، فسووأل الحوواكم مووع موون هووو؟ فأعطووا  القاتووي 

خمسووة عشوور سوونة سووجنا مووع األشووغال، وكووان قاسووم يقووف علوو  يسووار 

ا فوي سووجن نقوورة السوولمان الطويول، فكووان نصوويبه عشورة سوونين، قضوواه

 وسط الصحراء.  

وهك ا عادت حيهن إل  الفقر من جديد، وعادت تصارع جوعها، 

فوي اوراعها الجديود، بعود أن تبودل األكيودة الخاسورة هي ولكنها كانت 

، ولوم تعود ، فال حصران وال هموايين فوي بغودادومكانها سالح المعركة

 . هناك بقرة تعينها في اراع الحياة الجديدة
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اوغارها مون  تفحرموالثمن ةاليا من عوز وجووع، حيهن فعت د

 راحوللعمول قبول أن يشوتد عوودهم، مجبورة هوم ب التعليم، بعود أن دفعوت

ي رعون الشوارع بحثا عون لقموة العويش، والتوي تطوالعهم علو   هؤالء

 خجل.

)الهدامووة  إلوو  أوالد سوولمان الواحوود بعوود  عوودوى األفكووار انتقلووت

ولم تر من نعمه  ومهم إل  أن توفاها هللاارخر، وملت حيهن تحمل هم

 .إال القليل فرقدت في مقبرة شمال بغداد قريبة من سجن أبي ةري 
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  الجزء الثالثالجزء الثالث

  أم عينأم عين
                                                              

بعووود أن و ، أن عراقيوووي القووورن الماتوووي، مووون مفارقوووات الوووزمن

 بدأت. تعمرين االنكليز في ثورة العشرينفا تد المسخاتوا قتاال عني

، هو   المورة مون البدايوةو فوي درب الحضوارةمن جديود خطاهم األول  

ف سونة، هوم اللو ين رسوموا آالبينما كان أجدادهم األوائل، وقبل سوبعة 

 للجنس البشري حضارته األول !

ة يوراعالمشواريع الزفي عشرينيات القورن الماتوي، بودأت تظهور 

 مدينة المعامل وتفتتح المدارس. فأول مصفاة للنفط فيوتنشأ  ديدمن ج

 وبنيت معامل للنسيج والسجائر وةيرها. 7191، بنيت في عام  بلد)

انتعشووت الزراعووة فووي تلووك الفتوورة، بعوود أن تحووررت موون كووابوس 

الضرائ  التركية، وأابح العورا  يصودر الحبووب، وخااوة الشوعير 

هولنوودا والوودانمرك، وكانووت اووادرات إلوو  دول العووالم، منهووا الهنوود و

، علو  الورةم مون ةابوات التمر في تلك األيامالشعير تعف اادرات 

 .في ذلك الوقت النخيل التي كانت هي األكبر في العالم
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ال تأخ كم النشوة ويسوحركم األمول، فوالعراقي لوم يجون شوي ا مون تلوك 

الجديد فوي  الخيرات، فقد تربعت م ة عائلة إقطاعية متعاونة مع المستعمر

تقاسووم تلووك الخيوورات، وموول الشووع  يعوواني موون الفقوور والجهوول والموورض 

 .1وكأنه ال يزل تحت نير الحكم العثماني والكوارث

إن تراكم تلك المظالم عل  مدى السنين، أوجود تربوة خصوبة لنموو 

الشع  للتمورد علو  واقعوه  الجديدة، والتي كانت تدعوالتقدمية األفكار 

التووووي راحووووت تنووووادي  سوووواهمت روح العصوووور كوووو لك و ،المأسوووواوي

، بعود أن تغيور العووالم فوي نشور األفكووار الجديودة باالشوتراكية والمسواواة

 بسب  الثورة البلشفية في روسيا.

مجلوووة توووروا لنفكوووار االشوووتراكية  لمهووورت أو 7191فوووي عوووام 

، أاودرها حسوين الرحوال. وراحوت الشويوعية في العرا  والماركسية

ام يوسوف سولمان بتشوكيل خالياهوا األولو  فوي تنتشر بسرعة بعود أن قو

وهكو ا أاوبح )فهود  االسوم الحركوي لوو لك  ،7109جنووب العورا  عوام 

الرجوول مثوواال للشووباب المتموورد علوو  الظلووم، وخااووة بعوود أن أعدمتووه 

أاووبح و الحكومووة العراقيووة العميلووة لننكليووز فووي نهايووة األربعينيووات.

يدةد  مخيلوة الفقوراء الشعار ال ي أطلقه فهد)وطن حر وشع  سعيد  

                                                 
كانت ماجهة باألسةاس للقضةاء     بعتها بريطانيا ا العراقإن السياسة التراعية ال  او (1)

 .22/8/0808جريدة التامي  ا  –على احليازة الصة ة لألرض 
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 المتعطشين للحرية.

شوو   قاسووم وسووط تلووك األجووواء المشووحونة وخااووة عنوودما كووان  

 يدرس في كلية دار المعلمين العالية.

ولعوه و ه مون فكور متحورر،يوكان حسه المرهف، وما ورثه عن أب

فن قاد  في النهاية إل  التمرد عل  حياته البائسة، وااللتحا  الثقافة وبال

 موع الثائرة من الشباب.بتلك الج

ع قاسووم موااوولة دراسووته فووي بغووداد بسووب  الفقوور الموودقع لووم يسووتط

ال ي كان فيه. عل  الرةم من أن المغوزل لوم يتوقوف عون الودوران بيود 

حوويهن ليوول نهووار،  لتوووفر لووه بعووض مصووروفه، ولكوون  كلفووة الحيوواة 

فوي قريوة  ينهض بها مغزل واحدالمرتفعة في بغداد كانت أكبر من أن 

 .ائيةن

كانوت تووزع التوي التحوق بهوا قاسوم في القسم الداخلي لطلبة الكلية 

بعض الحص  العينية من المواد األساسية التي يحتاجها الطلبة فكوان 

ن مون الصوابون فوي الشوهر كوان قاسوم يووفر يثال قطعتوالطال  يستلم مو

 .واحدة ليأخ ها معه إل  عائلته في اللطالطة منها

فنانوووا  جميووول الطلعوووة مرهوووف الحوووسقاسوووم ممشوووو  القووووام  كوووان

  .بالفطرة

 وهووو مغامرتووه األولوو  فووي بغووداد الملي ووة بالحيوواةالشوواب خوواض 
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وكيوف عليوه  ،بغوداد مثل مدينةلم يتعلم بعد ما تتطلبه حياة ةرا يزال ال

 . وهو الخجول القادم من الريف ،مع الجنس ارخرالتعامل 

علو   ا  ن متموردالجنس ارخر في بغداد وفي تلك الكليوة بالو ات كوا

ولطالبوووات كليوووة الملكوووة عاليوووة اووووالت فوووي هووو ا  ،عفويوووة المجتموووع

 .المضمار

أعجبت بقاسم فتاة متحررة جميلوة رشويقة القووام متكاملوة األنوثوة. 

 منحدرة من عائلة ارستقراطية بغدادية عريقة.

الصفات التي وتوعتها مسوبقا في قاسم الكثير من ميسون وجدت  

 .ولكن بإارار وتحدي ،ح رفأحبته ب لشريك حياتها

 ،بالنسووبة لووهجوودا بخوووف كونهووا كانووت ثريووة ولكوون قاسووم أحبهووا 

وكانت هي تجربته األول ، فقلبه لم يكن قود  ،وجميلة أكثر من طموحه

خفق به   الحدة لغيرها من قبل. لقد عاش شبابه من قبل فوي اللطالطوة 

 .منهنمع فتيات مل يعتبرهن أخوات له رةم الجمال المميز للعديد 

 سوحر . فقودبكل يسر ميسون وقاسم سارت األمور في البداية بين 

ذلك الوقوت مموا  عشق ذلك الريفي الغر فكانت معطاء في مقياس الفتاة

دون أن وراح الحو  يكبور فوي قلبيهموا  ،كول جوارحوهب دفع قاسم لحبها

 .ل لك اينتبه

 هنيقصودو افه العديد من طلبة وطالباتفكان في دراسته، قاسم  تفو 
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فشوكل ذلوك ةطواء آمنوا  ،دروسالوموا يشوكل علويهم مون شرح ليساعدهم في 

 .  لعالقته بمييسون فلم ينتبه أحد لتلك العالقة

هوا األمول ؤوعاشوا أياما جميلة يمل ،و هك ا توطدت العالقة بينهما

 .وربما تجاوزاها بحدود ك لك والح  والمغامرات المسموح بها

ن أمام مجموعة من الطوالب ذات يوم دار حديث بين قاسم وميسو

 في اإلسالم في العهد العباسي.  الدينية عن الفر  والطوائف

أي الفر  كانت تمثل اإلسالم التقدمي وموا هوي  أحتدم النقاش فيو

 أهم الفرو  والمميزات لتلك الفر . 

كونووه منوودائي وال يمووت لنسووالم بصوولة، الجميووع وهنووا فاجووأ قاسووم 

 في ه ا الموتوع.جدا ولكنه أمهر معرفة واسعة 

 عنوود سووماعها ذلووك وانسووحبت موون تلووك الجلسووةاوودمت ميسووون 

ثوم قطعوت عالقتهوا بقاسوم  دون مقودمات  بهدوء ودون أن تلفت النظر.

، ولوم تلتوق بعد أن اكتشفت أنوه منودائي الديانوةوكأنها لم تعرفه من قبل 

 معه عل  انفراد بعدها إطالقا.

دون تبريور أمام الجميوع  عنيفة لقاسم فأةلق بابهكانت تلك ادمة 

وتقوقوع علو  نفسوه وتودهورت حالتوه فكان ذلك مفاج ا لكل من حولوه، 

 النفسية مما أثر سلبا عل  دراسته.

إال أنوه أيضا وهك ا رةم اجتياز قاسم امتحان السنة األول  بتفو  

قلبه  عاد إل  قلعة االح والحسرة تمنو ،بغداد كلهاترك ترك الكلية و
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 األول  الفاشلة.بعد تجربة  الح  

مبوررا عودتوه بوالفقر الو ي ال تحتملوه الحيواة  عاد إل  مسقط رأسه

يودفن  أخو . وهنواك حصول علو  وميفوة معلوم فوي مدرسوتها. ففي بغداد

ليداوي جراحات قلبه التوي أبوت أن تنودمل،  مدرسةطموحاته في تلك ال

 .الريف النائيفي أعما     كرياتتلك الوليدفن 

الفقوور  تووي أنهكهوواالأسوورته راووة فووي إعالووة كانووت تلووك الوميفووة ف 

 وسلوى لقاسم.

س اللغووة العربيووة ويوودرس  فوون الرسووم واألعمووال   كووان قاسووم يوودر 

 اليدوية في مدرسة قلعة االح االبتدائية للبنين. 

ولكونه كان متحمسوا جودا لنفكوار الجديودة، وثوائرا علو  المجتموع 

، تعلمهوا فوي بغودادالتوي  وعاداته، راح يدرس الصغار الكلمات الكبيرة

والمسواواة  فكان يصر عل  دعوته لعرا  جديد يسوود  العودل والحريوة

 .ويبشر بجمهورية أفالطون ،وعقائد  مهما اختلفت دياناته

الو ي الواسوع إمهار ما زخر به قاموسه الفكري  ربما كان يحاول

أموام بها تباهيا م ،فراحجديدة ال مفاهيم والمكتظ بالحمله معه من بغداد 

مالئوه المعلموين، والو ين كوان محوور أحواديثهم )عور  مسويح ومرقوه ز
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ربمووا أراد أن يثووأر لحبووه الفاشوول، وال أعوورف كيووف  وأ، 1المسووموطة 

اووبرت عليووه إدارة المدرسووة عامووا كووامال، وفووي النهايووة، أبعوودو  إلوو  

 .ربما أراد ه ا هو ما وكان  ،إحدى القرى في عمق الريف

ال أمنهوا   )أم عوين ، قلت إليها خدماتوهالتي ن كان اسم تلك القرية 

علوو  خارطووة العوورا  اليوووم، وال أنصووحك فووي البحووث عنهووا هنوواك وال 

 يوما. فيهافي كت  التاريخ فلم تظهر حت  

هوا يلاكانت أم عين تقع عل  مشوارف الهوور. والطريوق المواولة 

، والتوي كانوت نوادرة فوي ةير معبدة، فلم تطرقها وسائط النقول الحديثوة

  أم ومل الطريق النهري هو المنف  األفضل للواوول إلو ،لوقتذلك ا

والو ي  رافد كبير يسم  نهرا المجر الكبيور حيث يتفرع من دجلةعين 

  تلوك إلو ةاولهو الوسيلة األساسية المو، وه ا الرافد يص  في الهور

  .ولغيرها من القرى المنسية هناك القرية

ان يتقاتووا  قاسووم، بعوود أن اعتموودت العائلووة علوو  الراتوو  الوو ي كوو

رب األسرة، تخلت حيهن عن قيوادة  هو وال ي أخ  يشعر  بأنه أابح 

موون قريووة إلوو  أخوورى دون  ابهوو بحوورقاسووم يلسووفينة العائلووة، فتركووت 

                                                 
املسةةماطة هةةي مةةرق مضةةر مةةن السةةمك احلفةةف واألجةةال احلةةامض احلفةةف وغ هةةا.   (1)

كانت هناك مااسةم للسةمك يصةاد بك ةرة فتشةري العاائة  هنةاك كميةات منةه وبعةد أن           

وقام بتجفيفه فاق السطاح حتت أشعة مش  الصيف لتسةتعمله    مك ووذر  بامللحوشق الس

 ا مااسم الشاياة الصيد.
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 اعتراض أو مقاومة. 

بعد  عل  الجميع اهين  الم يكن االنتقال إل  مكان جديد مجهول شي

، وخااووة للطالطووةأن اعتوادوا علوو  العوويش فوي مجتمووع تعوواوني مثول ا

ال ي زينتوه  عل  حيهن التي اتطرت إل  التخلي عن)محمل  العرس

، وعووون العديووود مووون 1الجووواون و  )الرحووو وعووون ،«موووونليزا العووورا »

فوي التوي ملوت تعويش و األةراض التي تركتها مع أمها في اللطالطوة،

 .قرب أبنائها اللطالطة

وأحبابها  إذا تحت حيهن بفرا  أمهامهرت هنا مشكلة حقيقية ف 

  ؟الدبسةفي اللطالطة كيف تتخل  عن 

الوو ي   )إلوو  السووكن الجديوود، فالمشووحوفلووم يجوودوا طريقووة لنقلهووا 

إل  أم عين لم يسع العائلة وأةراتها إال  عليهاستأجرته العائلة للسفر 

 بقرة؟ كيف ستنقل فبصعوبة، 

 )الدبسة . كان قرار حيهن النهائي أن ال تسافر بدون

تلووك  اوالت قاسووم بإقنوواع أمووه بالسووفر موون دونلووم توونجح كوول محوو

                                                 
احملم  ختانة من ا شب حتملةه أرجة  أربعةة ولةه أبةااب وتينهةا لاحةات مةن السة اميك           (1)

فهي قرغان مةن احلجةر يطاةن فيهةا      ىامللان حتفظ ا املالب  واألغراض املهمة أما الرح

 واجلاون لدق الرز ووقش    وها من ا شب.القمح 
() املشااف ها زورق كب  احلجم اغةر من السفينة وأكرب من التورق العادي. 
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البقوورة، حتوو  أنووه وعوودها بأنووه سوووف يشووتري واحوودة مثلهووا، وموون أول 

 مهموا   ءا  فقود كانوت الدبسوة جوز رات  يتقاتا  هناك. ولكن دون جدوى

 .من حياة حيهن بعد أن عاشت معها كل تلك السنين

س فوي )موول  ، وهوو أحود الحورا لم تحل المسألة إال بعد أن تدخل

 البستان المجاور للطالطة.

موون المووال  لقوواء مبلووم زهيودتعهود هوو ا الرجول بأنووه سوويأخ  البقورة   

مشيا عل  األقودام إلو  أم عوين، وعلو  مراحول فالمسوافة ال تزيود علو  

الحوول مرتوويا هو ا  كووان ،، إذا قطعوت بخووط مسوتقيمان كيلووومترربعوياأل

 مول  رجل معروف بأمانته وادقه.فللجميع، 

كانووت السووفرة بالمشووحوف فرت العائلووة بوودون البقوورة، وهكوو ا سووا

. ولم نعطفخطرة ومخيفة فاللصوص يتربصون بالمسافرين في كل م

بعض منواطق النهور، وكواد العوم في يستطع المشحوف االستمرار في 

مموا اتوطرهم إلو  رموي الكثيور مون  ،بعض الجزر الرمليةعند يجنح 

 أةصان التوت الجافة. منالمتاع في وسط النهر، وال ي كان أةلبه 

 .أم عين ميناء ) وال المشحوف أخيرا ورسا في

 من المنفيين مثله. نانثإقاسم والجدد كان في استقبال المسافرين 

تساعد الجميع ممون حضور مون سوكان القريوة، فوي نقول أةوراض  

 المعلم الجديد إل  الدار التي استأجرها.
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ئلوة وسوار  معهوا بعود أسوبوع مون سوفر العامول  مع البقرة انطلق 

  العامووة متجنبووا الطوورالنهووار  موون الفجوور إلوو  منتصووف عوودة مراحوول 

وهوو ال  حتو  تعو الناس خوفا من قطاع الطر ، قبل والمطروقة من 

يووزل فووي أول الطريووق، بعوود أن أخوو  مووول  قيلولووة قصوويرة، وأخوو ت 

الدبسة ترع  في العشو  الو ي ةطو  المكوان وااول مسويرته فداهموه 

إةراء النوم وبين حراسة البقرة واهتدى إل  ربط حبل الليل وحار بين 

 قيادتها بمعصمه وناما معا حت  الصباح.

في الحقيقة لم يكن نوما بمعن  الكلمة، فقد قض  ليلته بين اليقظة  

وهك ا مرت تلك الليلة بسوالم ، والنوم خوفا عل  األمانة التي في رقبته

اقتوورب موون أم   ةتاليووال اميووووااوول الطريووق فجوورا رةووم تعبووه. وفووي األ

 ولم تتزحزح من مكانها.وحرنت ربضت البقرة وهناك عين، 

دون ولكووون  ،بموااووولة الطريوووق الدبسوووة فوووي إقنووواعتعووو  موووول   

ووا بباقووة موون الحشوويش،  جوودوى، فتووارة يجرهووا موون ذيلهووا، وتووارة يرةبه 

ولكون كول محاوالتوه ذهبوت سودى،  اعها،نقإومرة يتحدث إليها محاوال 

  .قيد أنملة ح من مكانهافالبقرة لم تتزحز

، ال يستطيع تركها في الطريق وال يستطيع معها ا  حائرمول  مل 

 حملها، وال التخلي عنها. ولم يهد هللا البقرة لتكمل الدرب معه.

، تورك البقوورة مناسوو  لتلوك المصوويبة بعود أن عجووز مون إيجوواد حول
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، وهنوواك اسووتجار بشوويخ السوولف بووأن  )وذهوو  راكضووا ألقوورب سوولف

عل  حفظ األمانة التي برقبته من اللصووص والوحووش لحوين  يساعد 

 مراجعة أاحابها.

موون يحوورس البقوورة مووع بعووض العلووف معووه أجووار  الشوويخ وأرسوول 

قاسووم ليعلمووه بخبوور  أم عووين  فوجوود)فقوود ذهوو  إلوو  والموواء. أمووا مووول  

 .ومكانها البقرة

اكترى قاسم مجموعة من الفالحين فجاءوا بالبقرة ولم تهدأ حويهن 

 .ت الدبسة وعانقتها واطمأنت عليهاأبعد أن ر إال

 فوي أقصو  عبارة عن كوت كبيور التي استأجرها قاسم كانت الدار 

فووي طوورف  لووم يفارقهووا الملووح يومووا أرض سوواحة راااوويةموون  قطعووة

 بسور من القص . الكوت والساحة ، بعد أن أحاطالقرية

متوااوولة إلاووالح تلووك  ا  بوو ل قاسووم وبوواقي أفووراد األسوورة جهووود

، ولكوون لووم ينبووت فيهووا إال فيهوواوأزهووار بأموول زراعووة خضووار  األرض

 بستان من الشوك وبعض شجيرات من الشفلح.

بنا قاسوم بيتوا للبقورة مون  «الدار»بعد أن استقر السكان الجدد في تلك 

القصوو ، مالاووقا للكوووت الوحيوود الوو ي كانووت تسووتخدمه األسوورة لكوول 

ة شووتاء، وهووو ةرفووة ، وهووو مطووبخ العائلووهووافهووو ةرفووة نوم .األةووراض

                                                 
 .السلف وها جمماعة من بيات القصب أغةر من القرية )*(
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استقبال الضويوف، ومكوان الراحوة واالسوتحمام، وكوان قود بنوا مرحاتوا 

 .من القص  والحصران في مهر ذلك الكوت

موع األسورة، الكووت الدبسوة  تقاسومتلم يمضي وقوت طويول حتو  

لوويال    الوودارعلوو تكووررت محوواوالت اللصوووص فووي السووطو أن بعوود 

 لسرقتها. ةوبإارار في محاول

صووووص لموووع اتهوووا اتتووو كر ولوووزمن طويووول مطاردملوووت األسووورة 

، نوديموالتي كان يشارك فيها كل أفراد األسورة حتو  الطفول  ،بالحجارة

بهوا اللصووص فوي  وارمويلفوي النهوار الحجوارة  ونجمعوي واوكيوف كوان

 الليل من جديد.

 عبوارة عونمبنيوة مون الطوين. وهوي كانوت الوحيودة  القرية مدرسة

  .من القص  ةرف متفرقة، يحيط بها سياا أربع

، فمالكهوا التدريسوي بامتيوازو كانت تلك مدرسة فريدة مون نوعهوا

ن، هم من كان يديرها، وهم يه المندائيئمكون من قاسم واثنان من زمال

 .ن عن ايانتها وإكمال بناءهاولووهم المسؤ ال ين يدرسون فيها

المغضوووب )قووام هووؤالء المعلمووون المنوودائيون الثالثووة، وكلهووم موون 

قواموا بحملوة واسوعة بوين سوكان القريوة  ،المنفيين إلو  أم عوين،  عليهم

 واألكوات المجاورة من أجل إرسال أوالدهم للدراسة فيها. 

اوفوف  ةالمدرسة للو كور فقوط طبعوا، وكانوت متكونوة مون ثالثوو
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توودرس فيهووا اللغووة العربيووة، والوودين اإلسووالمي، والحسوواب واألشووياء 

 .ةوةرفة اإلدار والصحة، والفن والرياتة

هوووو الوودافع األول للسووكان بإرسوووال كووان درس الوودين اإلسووالمي  

يدرسون األطفوال القوران فوي كتواب  ل ا راح المعلمونللمدرسة. ئهمأبنا

 جزء عم وجزء تبارك، ولكن درس الدين عنود هوؤالء المدرسوين، هوو 

درس للغة العربية، والنصوح واإلرشواد أكثور مموا هوو ديون، فهوؤالء ال 

  باختصوار هموال يمارسون شي ا من طقوسه فسالمي يفقهون بالدين اإل

 !جميعا يسوا مسلمين إنهم مندائيونل

ن الثالثة أنفسهم في مكافحة الجهول واألميوة، ون ر هؤالء المندائي 

ونشوور الوووعي الصووحي والفنووي بووين أبنوواء الفالحووين فووي تلووك البقعووة 

المنسووية، وموون خووالل األطفووال الصووغار، حوواولوا رفووع الوووعي لوودى 

 .ال ين لم يسكن تلك المناطق المهجورة ةيرهموالحين المعدمين،الف

حووورص قاسوووم علووو  إمهوووار مواهبوووه الفنيوووة فوووي الرسوووم والنحوووت 

وةيرهووا، ولكنووه تفاجووأ بإبووداعات بعووض التالميوو  الصووغار، فلووم يكوون 

 يتصور وجودها في ذلك المحيط المعدم. 

الطووين األحموور هووو المووادة األساسووية لتنلووك أعمووال كووان الرسووم و

 اإلبداعات.

قاسم الموتحمس لفنوه، يصونعون نمواذا من راح الصغار وبتشجيع 
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ا، وكان بعضها يرتقي إل  همن األباريق والمشاحيف واألسماك وةير

 أوليائهم.و حد اإلتقان، فكانت موتع زهو التالمي 

المدرسووة، وأخوو  ن الثالثووة فووي تثبيووت أركووان ونجووح المعلمووهكوو ا  

، وتوطدت العالقة موع سوكان القريوة، فيها التالمي  يثابرون عل  الدوام

ن الثالثة موتع ثقة الناس وتقوديرهم، ومرجوع ووأابح هؤالء المعلم

وحتو  الدينيوة فوي بعوض  بأمور الحياة وخااة الطبية منها االستشارة

 .األحيان

     ، فشووكلوا فرقووة تمثيوول فووي المدرسووة، كبوور طموووح هووؤالء الشووباب

 . كانوا هم عناارها األساسية طبعاو

مون التوراث، مثول مجنوون  ةمقتبسو التلك التمثيليات نصواو كتبوا

ليل ، وبعض األعمال الثورية المستمدة من ثورة العشورين موع بعوض 

التورية، ونصوص أخرى تعالج حرية اإلنسان وكأنهم ينطلقون براية 

 أاال.العرا  الحر من تلك القرية المنسية 

الحوووين، بعوووض تلوووك المسووورحيات لجمهوووور الفعوووروض راقوووت 

 فشجعت فالحي القرى المجاورة في حضور عروتها المسلية.

كان أحد هؤالء المعلموين الثالثوة، شواب وسويم، أبويض الوجوه ذو  

ستعصي عل  الفهم، كان يقوم بدور ليل  فوي يعيون زرقاء ملت سرا 

مسرحية مجنوون ليلو ، وكوان يشود الجمهوور بحركاتوه األنثويوة وكأنوه 
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 الكبار. ليل  حقيقة سال لها لعاب

بوين سوهر الليوالي األولو  هك ا قضت أسرة قاسوم السونة الدراسوية 

 .في مطاردة اللصوص، وواجبات قاسم التي ال تنتهي

عادوا بعدها إل  اللطالطة،  بعد أن نقل قاسم مورة ثانيوة لمدرسوة  

أخوورى، وإلوو  قريووة أخوورى ثووم كووان زواا األخووت سووببا أساسوويا فووي 

جو  أن يقوام وفوق طقووس ومراسويم عودتهم إلو  اللطالطوة. فمهرهوا ي

 .1خااة ينفرد بها المندائيون

                                                 
األعةةراس املندائيةةة وطقاسةةها شةةيء فريةةد ا احلتمةةع العراقةةي  فهةةي مجيلةةة ومعقةةدة       (1)

  ج كان طقاسها وتم ا املاء اجلاري أول األمر.ووعقد ا الصيف فق

وأوي األم بابنتها العروس  با جمماعة من النساء  وقد ارودت العةروس املالبة  الدينيةة     

 =                                        البيضاء  وفاقها عباءة بيضاء  وعلى وجهها برقع أخضر.

ا مةرآة لةرتى فيهةا العةروس هيأوهةا  وطفة  ممة         فتاة حتم  با يديه سأمام العرووس   =

مةةن املةةاء  وجمماعةةة مةةن الفتيةةات خلفهةةا مملةةن غةةااني الشةةماع املاقةةدة وامللي ةةة        ًاإبريقةة

 آلس  وأغصةةان الرمةةان الةة  ورمةةت إىل احليةةاة وا صةةب وغ هةةا مةةن الةةارود        ابأغصةةان 

 الرياحا.و

زفةة  جمماعةة مةن الشةباب ا    رافقةه  ي  أيضةا  ملم مضر العري  مبالبسه الدينيةة البيضةاء  

 أيضا  وجيب أن يكان معه مرافق من اليما ومرافق من اليسار.

 .الرستة()يلب  رجال الدين الذين يعقدون املهر  مالب  دينية  بيضاء خاغة

بعد أن يقيم رجال الدين شعائر الطهارة ا املاء يقامان بةمةر العروسةا كة  علةى انفةراد      

    والتسابيحع والوة العديد من األدعية ا  ماء النهر ملال  مرات م

وذهب العروس بعد أن ولف ا عباءة إىل خمدعها حيث حتتف  بها النسةاة وسةج التغاريةد    

 واألغاني  وال  ال ونتهي.

عماد ك  عماد قصبتان  79أما العري  فيجلسا  ا بيت من القصب  مربع الشك  له  
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كةةان وطةةاء مةةن القمةةا  األبةةيض. و غ البيةةت وربطةةان صةةال سةةعف الن يةة   ياضةةع فةةاق 

قطةع ملانةة مةن القمةا       االرمان  وأحيانا واضع عليهة و التهار اوتينه ةمكشافجدرانه 

 .لةرض الظ  والتينة

يظةة  رجةةال الةةدين م ةةابرين لسةةاعات علةةى وسةةبياهم باسةةم اهلل ووةةالوة األدعيةةة والتعليمةةات  

يا فلةة الت اطب بينهم أغةبات عربيةة   من املندائ باللةة املندائية  والين ال يتقنها إال القلة

 منذ أمد طاي .

حتضر أسةرة العةروس لقمةة املهةر املكانةة مةن ا بةت الفطة   )غة  خمتمةر( علةى شةك              

مةع الفاكهةة والتمةر واملكسةرات مةن جةاز ولةاز وزبيةب          96أرغفة غةة ة يكةان عةددها    

 .وغ ها

تم عقةد القةران بعةد أن    مضر من مي   العروس ا عقد القةران ا بيةت القصةب هةذا  وية     

يتعهد الرج  بصان عروسه وإسةعادها  ملةم وقسةم  لقمةة املهةر إىل نصةفا يأكة  العةري          

يأخةةذ  ل ةة  العةةروس  النصةةف اآلخةةر إىل خمةةدع العةةروس  والةة  ملةة  خلةةف    و نصةةها 

ستارة معطية ظهرها للجالسةا علةى فةر  وضةعت فةاق األرض مباشةرة  وبعةد أن وأكة          

 =قاسه ا بيت القصب  الذي يكان مفروشا حبصةران مةن سةعف   اللقمة يعاد ليكم  ط

 .الن ي   وضعت فاقها سالل ملالب  العروس خمتلطة مبالب  العري =

بعد أن ونتهي الدعاات والصلاات امل صصة بالتوام  يأخذ رج  الدين العري  إىل خمةدع  

ه جنبهةا  العروس  وبعد أن يتأكةد ش صةيا مةن رغبةة الفتةاة بةالتوام مةن عريسةها  جيلسة         

 .معطيا ظهر  هلا

وبعد أن وتعهد العروس بانخالل وباحلفاظ على إسعاد زوجها ووقاسم احلياة معه حلاها  

ومرها  يضرب رج  الدين ر وس العريسةا بعضةها بةبعض بلطةف ملةال  مةرات إشةارة إىل        

 .التوجيةإ ام عقد القران. ملم يتف العروسا إىل البيت 

ام  وجيةب أن يكةان مةع العةري  حةرز خةال مةن احلديةد         وستمر هناك األفراح لسةبعة أية  

 يسمى)السكا دوله( خالل ولك األيام السبعة. 

وبعد أن ونقضي األيام السبعة  يةذهب العروسةان للتعميةد ا النهةر ملانيةة مةع كة  األدوات        

قبة  أن  أو مةا اسةتعملاا مةن أدوات    ال  اسةت دماها  فةال جيةاز ليخةرين ملة  العروسةا       

 يتطهروا.
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وهك ا أقيمت تلك المراسيم في اللطالطة ألخت قاسوم التوي أخو ها 

 زوجها لتعيش معه في بغداد.

سويف الودين وقبل أن تنتهي الطريق إل  بغوداد راح رفيوق سوفري 

تركتوه ينوام بهودوء  وعودت لوداخل حسون  وهوو فيشخر بصوت مرتفع 

ملووت كلماتهووا فووي الوو اكرة إلوو  اليوووم وهووو يصووف الفقوور  أةنيووةب يشوودو

بطريق ما خطرت ألحد عل  بال يقول فيها عن لسان فتاة نضجت وال 

 فيه:تخرا تملك ثوبا مناسبا 

 )يوووا يووووم قوووولي ألبووووي آنوووا اسوووتحي منوووه

 

 

 كبوووورت نهووووود الصوووودر والثوووووب شووووقنه  

 
لومترات وكول والنا بغداد بعد سفرة طويلة قطعنا فيها م ات الكي

  .ذلك ألجل وداع نخلة كما علق سيف الدين

إلوو  حوال سوبيله ولكون سوويف الودين أاور علوو  أن منوا ذهو  كول  

 إاووراريبقيووة القصووة بعود أن أثووار فضوووله نتوزع منووي عهوودا بإكموال ي

 عل  توديع آثار درست!

لوه وقد تم ذلك  ،في األيام القادمةولكن وعدته خيرا ودعته بعد أن 

 .لة فلم يعد في الوقت متسع فموعد الرحيل قد أزفبعد أيام قلي

موون  كبيوورا   ا  ءتحووت شووجرة يوكووالبتس باسووقة  ةطووت ماللهووا جووز
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 .الحديقة الخلفية لبيت سيف الدين

رائحوة أةصوان اليوكوالبتس اختلطت رائحة السومك المشووي موع  

العطرة التي أخ ت تشتعل في الموقد بعد أن خسرت المعركة مع جمر 

 .تطلق سحابة من الدخان األبيض فراحت .الموقد

تحووتفظ بخضوورتها ال زالووت لقود كانووت األةصووان طريوة واألورا  

بعوود أن  ،المعتموة وتلوك طريقوة ابتكرهوا سوويف الودين فوي شووي السومك

 سمع عن سمك السلمون المدخن فراح يقلدها به   الطريقة! 

ال أكتمكم سرا بأنها كانت ابتكارا ناجحوا أعطو  للسومك المشووي نكهوة 

 ، هل أكلتم يوما سمكا بنكهة اليوكالبتس؟خااة

بعد أن تمتعنا بطعوم السومك المشووي المودخن بوور  اليوكوالبتوس 

األخضر راح إبريق الشاي الصيني يغلي عل  بقايا الجمور فوي الموقود 

أاور سويف وحينهوا  مرح من النكات والو كريات الحلووة  وكنا في جو

 هوراح يلح  في طلب الدين أن أكمل قصتي له

  .«ياهلل نديم أكمل قصتك» 

هكوو ا ترجعنووا إلوو  الهووم موون جديوود يووا سوويف الوودين! أال تظوون بووأن أ

الحوووديث عووون نوووواعير مدينوووة عانوووة والفووورات الصووواخ  و)طاليووويكم  

 ومقالبكم مع أهل راو  أالح لمثل ه ا اليوم الجميل؟

ن عانوه بعود أن أنعوش ذاكرتوه عوتشجع سيف الدين وراح يحدثني 
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  .ليشجعني في سرد قصتي الفرنسي قدح من الكونياك

هل تعرف أخي الكوريم أن عانوه قود بنيوت منو  عصور ارشووريين 

قبوول  111توووكلتي نينورتووا  عووام )وبالضووبط فووي أيووام الملووك ارشوووري 

 !الميالد

فووي العصوور العباسووي بنيووت فيهووا منووارة مثمنووة الجوودران يعتووز بهووا 

نقلها إل  موقع مدينة ن كثيرا مما حدا باألثريين العراقيين إل  والعراقي

عانة الجديدة بعود أن ةمور سود حديثوة المدينوة القديموة بطريقوة هندسوية 

 ؟رائدة

أتعلووم أن أحسوون أنووواع النبيوو  علوو  موور توواريخ العوورا  القووديم كووان 

 يصنع في عانه؟

)طاليووو   موووع المدينوووة وال لووويس لنوووا مشووواكل أهووول عانوووة نحووون  

 . ثووملفوورات كموا ذكوورتالتوي يفصوولها عنووا نهور او  راو )المجواورة لنووا 

 أيها الجنوبي)الشروقي  عن راو  وعانه وأهلها؟أنت  ماذا تعرف

 .لم تتعرف عليهاالتي ولدت وترعرعت فيها اللطالطة حت  أنت  

 حمرت عيونوهاو )عص    جد  فسيف الدينأابحت القضية  أمن

 ة؟يترى هل بفعل الكونياك أم بسب  النعرة العشائر

في عانة واسوع ومياهوه ف أن الفرات أعرأنا عزيزي سيف الدين 

وعنودما تنظور  ، مثلك تماما مسوتعجل فوي كول شويء.تجري عل  عجل
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، فالمواء، األزر   اباحا ترا  كلوحة رسمها رسوام مبتود   الفراتإل

بعد أن يتكسر موجه علو  الصوخور فقعور كثيرة تنتشر فيه بقع بيضاء 

  النهور ليودفعوا النهر ليس عميقا، ل ا كان أجدادكم يصنعون سدادا علو

 الماء إل  النواعير الخشبية التي تظل تأن طول الوقت،  

يفصوولكم عوون مدينووة كنووتم تخشووون أن يجووف النهوور األزلووي والوو ي 

 كموكيوف حول نوزاع ،ههوياراو  وأعرف خصامكم معهم علو  تقاسوم م

الطرفين بقسمة النهور منااوفة بيونكم  وبيونهم بحبول  من عقالءالبتدخل 

ولكوونكم مشواةبون خورقتم أيهوا الراويوون، ولكونكم  ،يثبت وسط النهور

. المعاهدة بعد أيام  من تطبيقها حيث تبطوكم فجورا بوالجرم المشوهود

قد وجدوكم تنقلون الماء من جهة راو  وتسكبو  خلف الحبل في جهوة ل

 عانه بالجرادل!

  .ال أنت ةلطان الراويون هم من قام ب لك -

د االحوتالل األمريكوي وأمون هل تعلم أيضوا أخوي الكوريم أنوه بعو -

عبوة ناسوفة وسووي ذلوك قد فجرت منارة عانه األثرية  9336ذلك عام 

 .أثر اليوم باألرض ولم يعد منه األثر الرائع

ن واألمريكان يتهمون اإلرهابيين بهو ا العمول الخسويس واإلرهوابي

 .يقولون أن الجنود األمريكان هم من قام ب لك

وآثووار  وتاريخووه قوود دموور موون قبوول ال يهووم موون قووام بوو لك فووالعرا  
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 .هؤالء وأول ك

أشوه  منوه  هل ننوح اليوم عل  عانة وعل  تينها األسوود الو ي ال

الكف، أم عل  رطو  )البوربن واألشرسوي  الو ي ال  وحباته التي تملئ

 يوجد شبيه له في كل تمور العرا .

وكموا والتوي ودعناهوا وقوفوا أمرنا هلل نرجع إل  اللطالطة وأهلهوا 

 :اسوأبو ن الشاعر قال

 قوول لموون يبكووي علوو  رسووم درس

 

 واقفوووا موووا تووور لوووو كوووان جلوووس!

 
قاسم عدة أشهر في قلعة االح ثوم نقلوو  إلو  قريوة ااحبنا قض  

 العزير. وهك ا حزمت األسرة أمتعتها من جديد.

تخلت حيهن ه   المورة عون البقورة الدبسوة ألمهوا وبعود أن شواخت 

 .ك لك البقرةشاخت و األم

احية اغيرة تقع بوين البصورة والعموارة، وقبول أن تصول العزير ن

تطالعووك خمووس نخووالت باسووقات كووأنهن وأنووت قووادم موون العمووارة إليهووا 

وقد أحاطت بشوجرة كبيورة مون السودر وشوحت بعشورات  1رأس الفالة

 .الخيوط والشرائط الملونة قصت من ثياب مختلفة

، دهواأشجار السدر في العرا  تحظ  بقدسية معينوة ال أعورف مر

                                                 
الفالة أداة من احلديد لصةيد السةمك علةى شةك  أغةابع اليةد ال الملةة م بتةة بةذراع مةن            (1)

 .وستعم  بك رة ا األهاار .ا شب
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ولكوون تلووك األشووجار كانووت وكمووا يشوواع   ربمووا تشووبها )بسوودرة المنتهوو  

 ليال. 1تأوي الطناطل

كان سائق الشواحنة التوي أقلوت العائلوة يؤكود أن تلوك السودرة تقسوم 

كوان يثيور فبمسافة متسواوية لحود المتور، الطريق بين البصرة والعمارة 

 الدقيقة. ةب بتلك المعلوماركالإعجاب 

يوور ال تختلووف كثيوورا عوون ةيرهووا موون نووواحي جنوووب ناحيووة العز 

العرا . أكوات من القص  والطين تحيط بقلعة مون الطوابو  يقوف فوي 

 بابها شرطي وبيد  بندقية ذات حربة طويلة.

تضم تلك القلعة عادة مركزا للشرطة ودواويون اإلدارة، وبجانبهوا  

 .للمدينة الصحي  مركزالو مدرسة ابتدائية

قبوة أن فيهوا ، من قورى العموارة عزير عن ةيرهاما يميز ناحية ال 

 تتظلل رفوايقال أنها خضراء منتصبة عل  الجهة األخرى من النهر. 

 ، نبي اليهود الشهير. العزيز)النبي 

فقود كوان علو  مودار العوام،  يزور ذلوك المرقود الكثيور مون اليهوود 

 .العبرانيون يعيشون في جنوب العرا  بكثرة في تلك األيام

رجوال الزوار ذلوك الضوريح مون أعدادا من ناحية العزير  ستقبلت 

                                                 
الطنطةة  خملةةاق خةةراا شةةاع وجةةاد  ا جنةةاب العةةراق يقةةال أنةةه يسةةكن فةةاق أشةةجار       (2)

 السدر.
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بين مدة وأخرى، وكانت تلوك الزيوارات موسوم فورح وسوعادة  نساء الو

يووأتين  الزائوورات اليهوديوواتف . خااووةموونهم  الشووبابولسووكان القريووة 

من الجمال كوان يمثول القموة لهوؤالء متواتع عن قدر  نسافرات يكشف

 الشباب.

ومقاعود   ست افوف مؤثثوة بمناتود كانت المدرسة تحتوي عل

 . تتوسطها سدرة كبيرة عليها الطلبة من الخش  يجلس

استأجر قاسم  كوخوا مون الطوين توم عائلتوه، التوي أخو ت تصوغر 

   عبد الرزا  ترك اللطالطة، وذهو  وفاألخت انتقلت إل  بغداد، وأخ

كموا  يبحث عن العمل في مدينه البصرة، وليتعلم الصنعة وليشبع بطنه

فلوم موع أبنائهوا  )الدكتورة  أم حيهن فضلت البقاء في اللطالطةو .قولي

 .يهن عليها ترك )زبائنها 

 ةير أمه وأخويه الصغيرين. قاسم لم يبق مع

يربطووه بهووا  قريووةفووي آخوور الالعائلووة ه تالوو ي اسووتأجريقووع الكوووت 

  .طريق ترابي

فيهوا  أخووا  يودرس للعمول فيهوا والتوي قاسوم  ومفالمدرسة التي ت

ترابوي الطريوق ال فوي آخور  الجهة الثانية من سوكنه،لصغيران تقع في ا

 .يتحول عند المطر إل  برك من الطينوال ي 

اجتياز هو ا الطريوق مورتين فوي اليووم علو  األقول هوم حفواة  يهمعل
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 .عدى قاسم طبعا

فيصولها عنود ذهوابهم إلو  المدرسوة كان عليهم اجتيواز تلوك البورك 

يتركون أقودامهم تجوف قدامهم الحافية، فالصغار وقد علق الطين عل  أ

، بالكامول همالو ي يكوون قود ةطو  أقودامولوحود  منهوا  ليتساقط الطوين 

معهوا ولكن عند العودة إل  البيت كانت تلك األقودام التوي تحمول الطوين 

 تسب  مشكلة لحيهن عانت الكثير منها.

 .بين تالمي  الصف الثالث في مدرسة العزيرلعبة مبتكرة شاعت  

ه وراح يمارسوها موع فلوم تصوع  عليو نديم فوي ذلوك الصوفان كو

 .رفاقه بإتقان

بسويطة، نبعوت فكرتهوا التي مارسها مع طوالب اوفه كانت اللعبة 

فقوود طبووع، ولووم يووك هووو موون أبتكرهووا  موون واقووع الحيوواة فووي تلووك الناحيووة

، وال أعرف هل هناك مكان آخر في العرا  أو في العالم وجدها أمامه

 أم إنها حكرا عل  أطفال العزير؟ !اللعبةتلك  اارس فيهتم

أو فووي أثنوواء الفوورص التووي بينهووا، عووادة،  اللعبووة تبوودأ قبوول الفصووول

 ذا  دفتورمونهم أحود كول ويجتمع الصوغار قورب إحودى المناتود ويفوتح 

، ثم ينكوث كول فتظهر افحات لم يكت  فيها حرف بعد الور  األسمر

أو أكثر حتما عل  تلك واحد منهم شعر رأسه فو  الدفتر، فتسقط قملة 

الورقة، وكان القمل في تلوك النوواحي كبيور الحجوم ذو لوون أبويض موع 
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 .نقطة سوداء في الوسط

يترك األطفال القمل يتساقط بحرية، لتسلك كل قملوة دربوا خااوا  

الصوغار طريوق  تبوع، فيمحاولوة الهورب وكأنهوا تودرك موا ينتظرهوا بها

، ومون كانوت قملتوه اواصبقلوم مون الر رحلتها عل  الصفحة السمراء

ترسووم طريقووا أطوووال ومتشووابكا أكثوور تنقوو  حياتهووا وترموو  موون النافوو ة، 

 وتقتل الباقيات بين أمافر الصغار بكثير من المرح والهرا !

لم تستمر إقامة قاسم أكثر من عام دراسي واحود فوي العزيور، نقول 

بعدها إل  قرى مختلفوة فوي ريوف الجنووب. فضوجرت حويهن مون كثور 

فووي اللطالطووة  لتشووارك أمهووا العوويش موون جديوودوعووادت معووه  الترحووال

بعود أن أخو ت الصوغار  تاركة قاسم يدبر حياتوه لوحود  فوي تلوك القورى

 .معها إل  اللطالطة من جديد

ن و، فكوان المعلموعاش قاسم حياة اعبة وةريبة في تلك النواحي

ن للتدريس في تلك القرى يضطرون للعيش سوية في موروف والمنتدب

 :تلك التجربة . ومما يرويه عناعبةمعاشية 

في  أن زميال له كان يدرس اللغة العربية لتالمي  الصف الخامس 

التمور  كوانوموسوم جموع التمور وكبسوه. قد حل ، وكان إحدى المدارس

النسووواء  اختصوووت مووون البسووواتين إلووو  المكبسوووة، وقووود فوووي سوووالل قووولين

 نهنقول تلوك السوالل علو  رؤوسوفوي  والشابات منهن عل  الخصوص

 .الوحيدية القر مخترقات درب



 

- 021 - 

سالل كان زميل قاسم يقف عند الناف ة يراق  الفتيات وهن يحملن 

 وقد تحزمن بعباءات مون الصووف، فجسودت حركوة أجسوامهن، ،التمر

النسواء  ا  كان أستاذنا الشاب مفتونوا بو لك اإليقواع الو ي ترسومه موؤخرو

فوي لو  تالميو   ، فكان يملي عساللعند سيره ن المتكلف تحت أثقال ال

 :ارعبارات تعكس حسرته، منت دفاتر الصغدرس )اإلمالء  

 )فرقاعه، طرقاعة، طالي ، مصاي  إل  آخر  .  

عادت حيهن إلو  حياتهوا الرتيبوة فوي اللطالطوة، بعود أن توجرت 

من كثر الترحال وتركت قاسم يجوب األهوار حوامال فوي يود  مصوباح 

 .لمسقراط لينشر توء  في ذلك العالم المظ

رةووم كوول الظووروف الصووعبة التووي عاشووها قاسووم كووان يعموول بجوود 

 توهلتطوير مواهبه الفنية، ويهيئ نفسوه لتبووء مكانوة الئقوة فوي جمهوري

ولوم يتورك تبشوير   التي مل يحلم بها، فأابح رساما وخطاطوا ممتوازا

 .بالعدل والمساواة

العموارة وأرادت الخوالص لوواء مت منه مديريوة المعوارف فوي  س

جاءها الفرا بعود أن قودم قاسوم طلبوا لتودريس  ا  ة طريقة، وأخيرمنه بأي

 بغدادمدرسة في الرسم والخط في 

قبل طلبه ولكن بشرط أن )تتنوازل  عنوه الودائرة المورتبط بهوا فوي 

العمووارة! وهكوو ا رحلووت العائلووة إلوو  بغووداد مودعووة اللطالطووة وداعووا 
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 .نهائيا

ئيوة فوي منطقوة نس  قاسم كمعلوم للرسوم فوي إحودى المودارس االبتدا

الكرادة الشرقية وكانت تعتبر من مناطق بغداد البعيودة فوي ذلوك الزموان. 

حيث كانت تقع الكلية العسكرية ومعسكرات تدريبها. وكان منظور طلبوة 

الكليوووة العسوووكرية بمالبسوووهم البيضووواء، وهوووم فوووي مشووويتهم الصوووباحية 

حون  )الجيش سور للوطن يحميه أيام الم العسكرية مرددين نشيد الجيش

مووع إيقوواع عسووكري علوو  الحووان المووارش، وبخطوووات منتظمووة تبهوور 

 النامر.

بون التاسوعة اض اليومي، متعة ما بعدها متعوة إلكان ه ا االستعر 

، فكان ينهض مبكرا كل اباح، ويهورع إلو  الشوارع العوام ليتوابع نديم

ذلك المشهد، ثم ينظم إل  االح شقيقة ابن األنثو  عشور ربيعوا ليو هبا 

أحد األفران،  كي يستلموا حصوة العائلوة مون الخبوز األسوود  سوية إل 

 ال ي كان يوزع بالبطاقات التموينية.

  العوراك اليوومي بوين اواحبة بانتقلت العائلة إل  سكن جديد بسو

 ا  لسوواجوالوو ي يظوول الوودار وابنهووا الشوواب الوو ي ال يوو ه  إلوو  العموول، 

حفور ثقبوا  بجوار حائط الطوين للبيوت المجواور، بعود أنطوال ساعات ل

فيه ليتلص  منه عل  ابنة الجيوران، فيصول إلو  ذروة اإلثوارة عنودما 

اوتها مترنمة بوبعض األةواني عنودما كانوت تسوتحم، تلك البنت ترفع 
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عندها يصبح عدوانيا خطرا جدا مستعدا لقتل كل من يعكر نشووته فوي 

 تلك الساعة.

نفعاالتوه ببالهوة يتوابع ا ذلوك المنتشوي أموام أحيانوا  يقف  نديموكان  

 التي كان يغي  فيها عن ه ا العالم.

تنبهووت حوويهن للموقووف وأاوورت علوو  االنتقووال موون تلووك الوودار، 

 فاستجاب قاسم لطلبها بت مر.

كانوووت بغوووداد علووو  فوهوووة بركوووان عنووودما سوووعت  7111فوووي عوووام 

بعود إعوالن اوالح جبور  7103الحكومة البريطانيوة فوي تجديود معاهودة 

  بوورت سوموث) مدينوة مونو الوقوت في ذلك  رئيس الوزراء العراقي

، حيث أعدت المعاهدة الجديدة، بأنه سووف يجبور العوراقيين البريطانية

 عل  قبولها.

لسوونين، وراحووت جموووع  ا  انفجوور ذلووك البركووان الوو ي كووان خاموود 

، فووي مظوواهرات اوواخبة العووراقيين تجتوواح الشوووارع كالسوويل الجووارف

موع قووات يوميوة ك فوي معواروكانت الجمووع استمرت الوثبة عدة أيام 

 الحكومة، سقط فيها العديد من الشهداء.

بوورت سوموث، معاهدة لم تصمد الحكومة فسقطت وسقطت معها 

حملووة إرهوواب علوو  العووراقيين،  الجديوودة بوودأت الحكومووة العسووكرية و

 ين ساهموا في شباب الالم ات من الب تزجوأعلنت األحكام العرفية. ف
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 جون.سمعتقالت والتلك االنتفاتة في ال

فوي بيوت الكورادة  أيوام  لثالثوةعنودنا اادف أن زارنا وحل تويفا 

 .الطرقاعة والفركاعة )ذلك المعلم ال ي كان يعلم التالمي  

كان ااح  )الطركاعة  هو ا أحود السياسويين الو ين انهواروا فوي  

أقبيووة التعوو ي  التووي تووديرها التحقيقووات الجنائيووة فوواعترف علوو  رفاقووه 

 هو  قاسم!يه وكان اول من اعترف عل

محاكموات في السوجن بعود به لقي القبض عل  قاسم وزا أوهك ا  

كووان نصووي  قاسووم منهووا عشوور سوونين ، فكانووت مثوواال للسووخرية اووورية

 . قض  أةلبها في سجن نقرة السلمان وسط احراء السماو

عرفيوة الحكوام األمول  تحوت عويشيبالحرية. فتارة العرا  لم ينعم  

الحكووم )ن الوو ي ال ينتهووي، فخووالل وأخوورى تحووت إرهوواب قوووى األموو

 11علو  حكموه عوام تعاقبوت  01الو ي دام و   أي الحكم الملكيالوطني

مورة إلو  أن قاموت ثوورة   76األحكام العرفية فيهوا فيه وأعلنت  .وزارة

 فأطلق سراح قاسم. 7111

 11التصوقت همووم قاسوم بهمووم العورا  المبتلو ، فلوم تعمور ثوورة 

، الجديودة فط األجنبية عل  قرارات الثورةطويال، لم تصبر شركات الن

بها بانقالب دموي، استهدف كل منجزاتهوا، بموا فيهوا الفسوحة  تحافأط

 ، ةالديمقراطيالضيقة من 
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، ولوم في ذلك االنقالب الدموي سالت دماء العراقيين في الشوارع

تكفوي للمعتقلوين، فومفوت  التي بننها الحكوموات المتعاقبوةسجون التعد 

 توزا فيهوالمالع  الرياتية وةيرهوا مون المراكوز العاموة لالنوادي وا

 .الرافضين لحكومة االنقالب

، فأخو  نصويبه منهوا أيضوا لم يفوت حظ قاسم العواثر هو   الفراوة

سنين سجن أخرى، وهك ا قض  زهرة شبابه بين سجون ملكية خمس 

عون جمهوريتوه التوي  إخالصبووأخرى ثورية، لكون قاسوم مول يبحوث 

 طون وإل  يومنا ه ا. ابتال  بها أفال

وقصة اللطالطة لم وسافرت،  فتركت العرا أزف موعد الرحيل 

ظل وعدي لسيف بتكملة الحديث عنهوا معلقوا لحوين اللقواء مورة فتنتهي 

 .أخرى أما مت  سيكون ه ا اللقاء فاهلل أعلم

ترك سيف الدين العورا  بعودي بأقول الخسوائر فقود كوان يضوع كول 

فيلغيهوا لخطوورة  الجانو ،ها ةيور مأمونوة يوم خطة للهرب ولكنه يجد

وموول يجرجوور واأليووام تجووري وهووو يعوواني فووي بغووداد موون  المجازفووة، 

سووطوة النظووام إلوو  أن توودخل القوودر فووي إنهوواء تلووك المعانوواة بعيوودا عوون 

  .خططه

بحجوة التجوارة خوالل معورض  إليطاليا حصل عل  تأشيرة دخول

عوون الضووباط عفوووا الحكومووة  أاوودرت أنبغووداد التجوواري. واووادف 
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قورارا اودرت فأ النخوة )كوا من جديد بقواة بال ين لم يشت المفصولين

بشوكل فحصول علو  جوواز سوفر وسوافر إلو  إيطاليوا منع سفرهم برفع 

زوا اليرجووع  ). وعلوو  حوود قولووه ولووم يعوود بعوودها إلوو  العوورا عووادي، 

  !إنه ليس عبيط ليرجعوهي مقولة بغدادية دارجة تعني 

بول وكأنهوا مفصولة علو  ليوا تناسوبه تماموا ال كانت الحيواة فوي إيطا

دورهوا  ن  توؤديوراحوت نظاراتوه )الريبوا، احبنا فيهاا ذوقه فانسجم

فووي الشووي   ولكوون بعوود أن بوواناألموور، دايووة مووع اإليطاليووات هنوواك فووي ب

البايو   ) ن وال الغليوونحقيقته فلم تنفع نظوارات الريبوامفرقه انكشفت 

مول  . ورةوم ذلوكي لم يفار  فموهال المطعم بال ه  وبحجر الماس، و

وراح يقاتوول موون أجوول  ،يكووابر فووي إخفوواء ذلووك العوودو األبوويضاوواحبنا 

تعو  ف ،زت الواوفات الطبيوة وأاوبا  الشوعرشعرات سود حتو  عجو

  واستسلم للقدر عل  ما أمن.

علوو   فحقوود ، لقوود كانووت معركووة خاسوورة مووع الووزمن منوو  البدايووة

 .مقتل كما يقال الطبيعة التي لم تراع شعور  وأاابته في

لتلوووين ذلووك الووداء راح أخينووا يسووتخدم أقووالم )الماجووك  السوووداء فوو

 بشووبابه )عسوو  أن تنخوودع إحووداهن  ،كلمووا خوورا موون شووقتهاألبوويض 

 وبعدها يحلها الحالل!

موول سوويف الوودين يتنقوول موون مكووان رخوور علووه يجوود مووا يلهيووه عوون 
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  فيها. ذكريات بغداد ومغامرات بغداد وأيامه الحلوة

أاووبح يتمتووع بحقووو  المووواطن اإليطووالي أاووبحت مسووألة  بعوود أن

فراح يجوب أوربا بحثا  ،تنقله بين البلدان سهلة وخااة األوربية منها

 .عن السلوى

جاء لزيارتي ذات يوم في الدنمارك وقد شوابت مالمحوه ولكنوه لوم 

  .بعد من الظهور  بمظهر الشباب خل  تي

واجترار ال كريات كما هوو  فكنا نستعيد أيام بغداد وأيام لهونا فيها

 دن كل مهاجر.دي

ذات يوم أخ ته معي إل  العاامة كوبنهاجن لحضور حفول أقاموه 

 .العراقيون هناك

راح القطار الحديث الو ي يوربط مودينتنا بالعااومة يشوق طريقوه و

لم تستغر  الرحلوة إلو  العااومة وقتوا  .بين الغابات الخضراء الجميلة

 ة.لها إل  جنوبها وكأنها بغداد بصرطويال فالدنمرك كلها من شما

مقاعوود القطووار الوووثيرة تغووري بووالنوم  وال أعوورف كيووف اسووتطاع 

سيف الدين أن يت كر سفرتنا إل  اللطالطوة ونحون فوي أحضوان طبيعوة 

البود أن خيالوه الخصو  سورح بوه إلو  هنواك )ليناكودني  علو   ،ساحرة

 ملةوعندها ذكرني بوعدي له في سرد قصة اللطالطة كا ،عادته

فامتثلوت  عبور علو  المجابول ونينوي ) وكما يقول المطرب الريفي
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 لطلبه وأمري هلل! 
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  الجزء الرابعالجزء الرابع

  تفاح الدورةتفاح الدورة
 

باقة من الزهوور الجميلوة، لفوت بعنايوة بوور  فضوي الموع، كانوت 

 السب  وراء كتابة ه   السطور.

إلو  والت مع سيف الدين   9331في الرابع عشر من شباط عام 

في إحدى نوي ال ي أقامته منظمة الحزب الشيوعي العراقي الحفل الس

إحيوواء  ن،جالقاعووات الواسووعة فووي منطقووة )آمووا  فووي العااوومة كوبنهووا

لل كرى السنوية لرفا  دربهم ال ين سقطوا في رحلة النضال من أجول 

  .العرا  وشعبه

ريخ العديد من تلك الزهور التوي اجتثهوا االحفل ت و  لم يعرف منظم

  أوانها. الطغاة قبل

قودموا لووي باقوة موون الزهوور الحمووراء وبطاقوة تكووريم كتو  عليهووا  

. ولكن لم توك اوورة اوالح هوي التوي «ل كرى الشهيد االح سلمان»

  شوهيدا)ا رةودالبطاقة وإنما اوورة شواب آخور  قتول تلك طبعت عل  

 في مثل سنه.
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دفنهوا  ت، عبثوا حاولوفوي قلبوي حزانا موجعةأأثارت تلك الزهور  

 ي الوجدان وال اكرة.عميقا ف

سيف الدين العديد من معارفه الل ين التق  بهم هناك وفضل  ترك 

 ي.لس إل  جانبأن يج

، يسوويريعوورف عوون قصووة اووالح إال النووزر السوويف الوودين لووم يكوون 

عنودما كنوا التي كنا نتبادلها عابرة الحاديث األو من خالل الصوروذلك 

 .نلتقي في بغداد

فووي تلووك همووومي بعضووا موون  عليووه أنعووم هللاأزاح هوو ا الصووديق   

 قائال: نيحينما راح يواسي يبعض أحزانفيها خفف  .األمسية

 زهوورإلو  باقوة مون هنوا فإن أخاك قود تحوول نديم ال تحزن أخي »

كما ترى، بينما هناك الماليين من البشور توأتي وتو ه  مون هو   الودنيا 

 .«أثرا فيها تتركأن  دون 

وهو ا هوو اسوم أخوي الو ي  ،موع اوالح يبعيدا فوي ذاكرتو تسرح

علو  الورةم  7160عام  حكموال ي اةتاله طغاة ال ،بأربع سنين نييكبر

وبة التظاهر من من أنه كان سجينا، قابعا في سجن الرمادي يقضي عق

 !«دفاعا عن القومية العربية» أجل نصرة الجزائر

جميول الصووت، فوارع الطوول الزمتوه  ،كان اوالح وسويم الوجوه

يلووة رحلتووه القصوويرة التووي قضوواها علوو  هوو   األرض ابتسووامة رقيقووة ط

 عاما. 03والتي لم تدم إال 
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مووع  قبوول أن يرحوولقضوواها فووي اللطالطووة، األولوو  طفولووة اووالح 

تاركا تلوك إل  بغداد في أواسط األربعينات من القرن الماتي،  عائلته

، حتوو  إنهووا ليسووت بقريووة جنوووب العوورا الواقعووة فووي  صووغيرةال ةقريووال

 هلوهبيوت بناها أبوو  وأ روف. فلم تكن اللطالطة إال بضعبالمعن  المع

 . ل ا سوف لن ت كرها كت  التاريخ أو كت  الجغرافيا

يمتوود  واحوود شووارع رئيسوويكمووا ذكوورت سووابقا اللطالطووة تلووك فووي 

بمحوواذاة دجلووة، وعلوو  هوو ا الشووارع فووي الثالثينيووات بنووا سوولمان دار  

بسووتان وكوو لك ذلووك الشووارع كووان اووالح يحوو  و ،المطلووة علوو  النهوور

النخيووول الووو ي زرعوووه أبوووو  فوووي اللطالطوووة، فحووو  العوووراقيين للنخلوووة 

وشموخها ترك أثرا واتحا في سلوك العراقيينب فكلهم عطواء وجلهوم 

 بشموت.  واقفا عاش ومات 

      عون هو   الودنياكموا تعورف أشجار ، فقد رحول  مثارلم ي   األب  

 عمر االح لم يتجاوز السادسة بعد.و

ألب وراء  ةيووور تلوووك الووودار وتلوووك الووونخالت، وبقووورة لوووم يتووورك ا 

سوداء اسمها )الدبسة ، والتي كان لها الفضل األكبور فوي بقواء األسورة 

 عل  قيد الحياة.

ترك بعد  ك لك امرأة قوية عاركت الدنيا من أجل تربية أوالدهوا  

مون إبداعوه الفنوي سووى خزاموة  مولم يترك لهكما مر سابقا، وتعليمهم 
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دهرا، ولكنها في النهاية باعتهوا لتحصول حيهن احتفظت بها من اللؤلؤ 

 .في سجن نقرة السلمان ابنها البكرعل  أجور السفر لمواجهة 

تواع أو أحور  موع كتو  فقود والود ال هتركوأما ديوان الشعر الو ي 

 ولوم يحفوظ منوه اوالح إال   قاسم عندما قبضت عليه الشرطة فوي بغوداد

 تقول: «ذية أبو»بعض أبيات من الشعر الغنائي 

 يعض عند الندم األبهام بهاماك          أابع اليد يعبد العال ال تنتش       

 أي تربك عل  هامة رأسك  تمكن وتربك دهرك      بهاماك        

 تعد الناس  كلها تهتم بهمك؟     بهاماك       تعد الناس كلها تهم        

 يتمن  أن يبادله الهموم            يت البيه بك والبيك بيه         ا ري

 «الكورنيش»كانت النسوة في اللطالطة يرشرشن، ويكنسن شارع 

مساء كل يوم من أيام الصويف، ثوم يفرشونه بالحصوران التوي يصونعنها 

 بأيديهن من خوص النخيل.

وفووي تلووك األمسوويات وبعوود وجبووة العشوواء المتكونووة أبوودا موون الوورز 

ي تجود به أبقار الطالطة، تجتموع األحمر المطبوت، واللبن الرائ  ال 

العائالت لسماع قص  وحكايوات ال يعورف لهوا مؤلوف. كوان الشويوت 

 يتناوبون عل  سردها،

مشواعلها فوي رقو  ال  نهموكل فووانيس الونفط، تيوفبعد إشوعال فتا 

ينتهي علو  أموواا دجلوة، محتضونة أةصوان الصفصواف السوابحة فوي 
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 النهر برقة.  

خواص بريوف الجنووب العراقوي أملتوه فوانيس النفط تلك، اختراع 

الضرورة، وهو عبوارة عون قنينوة مون الزجواا ملي وة بوالنفط األبويض، 

 شووكل مقصواووة موون أقمشووة قطنيووة قديمووة علوو  ةتغمووس بووداخلها فتليوو

يتوورك جووزء اووغير منهووا بووارز فووو  فتحووة القنينووة، ثووم تثبووت  ،شوورائط

ة ومنووع بوالتمر المعجوون جيوودا، والو ي يقوووم علو  اإلمسواك بتلووك الفتيلو

 تسرب النار أو الحرارة إل  داخل القنينة. 

كانووت حوويهن تحووتفظ بوو لك الفووانوس وكأنووه كنووز ال يعوووض، ولووم  

يسووتطع أحوود معرفووة مصوودر تلووك القنوواني الجميلووة، ربمووا كانووت قنوواني 

 ب مستورد أفرةت في عرس من األعراس.وشرمل

الفوانيس هي دائما سيدة الموقف في تلك األمسيات، علو  الورةم  

من وجود بعض المصابيح الكهربائية التي تضئ الشوارع كول مسواء، 

ول  عهوا مسوروالتي لم تجرؤ عل  دخول المنازل ألسباب مجهولة اخت

 .البلدية

ارتفاع كبيور بالنسوبة لنطفوال  تلك علقت عل  المصابيح اغيرة 

فوي أمسويات أبهو  تختلط بالنجوم التي تزين السماء بمصوابيح راحت ف

 .الصيف الصافية

وإذا كان القمر بدرا في تلك األمسية فهو وحد  ال ي يستأثر بكول  
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 .االحخيال القص  واألحاديث. التي ألهمت خيال األطفال و

أموه إن لوم  منلقد كان شغوفا في حبه للقمر حت  أنه كانت يغتام  

 .«طبيخ وروبه» هتدع القمر ليأكل مع

د الوو كاء، ذو طيبووة ال حوودود لهووا. وحووااووالح شووديد الحيوواء، كووان 

من  سونين الدراسوة األولو  متوقد ال هن من  الصغر، تفو  في دراسته 

حت  إنه كان يكت  واجبات بعض بسرعة  واجباته اليومية فكان ينجز 

يصنع قطعا فنية رائعة من  تفو  في دروس الرسم والفن فكان، أقرانه

عودوى الفون  الطين األحمر ال ي تجود به شوواطئ دجلوة، والظواهر أن

 .في تلك العائلة بالوراثةانتقلت  قد

في أمسيات اللطالطة كانوت القصو  تشود انتبوا  األطفوال وتنتقول 

بهووم إلوو  عووالم سووحري، ولكوون ولنسووف وقبوول أن تنتهووي القصووة يكووون 

الصووغار قوود ةفوووا فووي أحضووان أمهوواتهم الداف ووة، ثووم ينقلووون إلوو  أسوورة 

ألطفوال مصنوعة من جريد النخل، ولم تترك تلك القص  في ذاكرة ا

 إال االنطباعات الرائعة عنها.

يخيم السكون في تلك الليالي، والكل ينام حالما بيووم جميول آخور،  

ويظل نقيق الضفادع واوت إيقاع مضخة ماء في الجان  الثاني مون 

يبودد ذلوك السوكون أحيانوا اووت  مع أمواا دجلة. ا  النهر، وحد  ساهر

لتيوار فوي رحلوة إلو  عكوس اتشق طريقها في نهر دجلة باخرة ااعدة 
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 نازلووة مووع التيووار إلوو البوواخرة ، أو تكووون أو إلوو  بغووداد مدينووة العمووارة

 البصرة. مدينة

األطفوال ةوامرة بمشواهدة تلوك البوواخر، وخااوة  ةكم كانت فرحو

أتووواءها الخضوور والحموور، فكووانوا يحراووون علوو  رؤيووة المصووباح 

 خضر أوال فهو لون الجنة. األ

خر دجلوة فوي النهوار، يتبعهوا األطفوال عندما كانت تلك البواخر تم

راكضين معها لمسافات طويلة طمعا بعل  البسكويت التي يرميها لهم 

 الهنود.البحارة طاقمها، وهم في الغال  من 

 يوموا   أذيستأثرون دائموا بتلوك العلو ، فلوم كانوا وحدهم الكبار   

إال موورة رةووم ركضووي المضووني وراء ارخوورين طعووم ذلووك البسووكويت 

ليدسوها فوي  الكبوار ة بعد أن انتزع اوالح قطعوة منوه مون يود أحودواحد

 يظل طعمها فيه وإل  يومنا ه ا. ف يفم

فوي اللطالطوة وكلهوم  كانوا مجموعة كبيرة مون الصوبيان والبنوات

، ي هبون كل يوم إل  المدرسة االبتدائية في مدينة قلعوة اوالح، أقارب

سوتان بيوت رسون والتي يفصلها عن اللطالطة بستان بيوت فرعوون، وب

 حيووث يبواع الوونفط األسووود  الكازخانووة)بطريوق ترابيووة توويقة تنتهوي ب

خشووية تلوووثهم  قتووراب منووهاال والوو ي كانووت العوائوول تحوو ر أبناءهووا موون

 .وتلوث مالبسهم فالصابون كان نادرا وةالي الثمن
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كانووت تلووك البسوواتين محروسووة بكووالب شرسووة، وةالبووا مووا تحوورم 

  برفقة الكبار.األطفال من المرور عبرها إال

كووم كووانوا يحبووون السووير عبوور البسوواتين، حيووث يتسوواقط الرطوو  

الشهي بكثرة، ولكنهم كانوا مجبرين عل  سلوك طريق النهر الموازية 

 لتلك البساتين. 

كل يوم جي ة  في سلوك تلك الطريق تيكان االح يضطر لمرافق

 قتعلووو، فتعووواليم أألم كانوووت اوووارمة وخااوووة إذا كوووان األمووور يوذهابوووا

 .نا ول لك سب  وجيهسالمة آخر العنقود ال ي هو أب

عندما كنت طفال في الثالثة من العمر كنت أقصد النهر مع أطفوال 

 آخرين. 

فوي العمور  جلست قرب شاطئ النهور موع طفول يزيودنيوذات يوم 

 عاما أو أكثر بعيدا عن مراقبة حيهن ربما ألول مرة. 

بخاري الو ي شوق النهور كنا في ذروة المتعة في مراقبة الزور  ال

  .بسرعة كبيرة مخلفا أمواجا عالية كأنها السيف

تووزل  مموون تلووك األمووواا فأسوورعت راكضووا بخطوووات لووأنووا خفووت 

اغيرة، بينما مل رفيقي جالسا عل  الجرف مبهورا بالمنظر فابتلعته 

 الموجة ولم يعثر عليه بعدها فكانت تلك كارثة اللطالطة األول .  

قود ةوادر إلو  بغوداد إلكموال تعليموه العوالي كبر نا األاأخكان قاسم 
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هنوواك، والوو ي أتووطر إلوو  تركووه الحقووا والعووودة إلوو  اللطالطووة ليقوووم 

بدور رب األسرة، بعد أن ترك األب ذلك المنص  فوي رحلتوه لمالقواة 

 . ت حيهن من حاوالمفظل شاةرا رةم  ربه

فكوار لم يرجع قاسم بالشهادة الكبيرة، ولكنوه عواد بمهموة لنشور األ 

الجديدة، والتي تعد الناس بالعيش في سعادة علو  هو   األرض! ولهو ا 

 األت قص  أخرى قد تجدون بعضها في مكان آخر.

بعد عدة تنقالت من مدرسة إلو  أخورى فوي قورى العموارة اسوتقر  

في بغداد، في منطقة الكورادة الشورقية وأنا قاسم وعائلته ومنهم االح 

 .الجديدة نادأت حياتب هناكوفي محلة السبع قصور. 

علو  كوكو  آخور أسومه بغوداد، فالنواس فوي بغوداد ةيور  نوالقد نزل 

  .في العمارةالل ين الناس 

 هوا النواس فويطقيناللغوة العربيوة كموا  نال ينطقووالجميع في بغداد 

ال يلفظون كلمة )جوا  فوي حوديثهم أبودا ويتبواهون  البغداديونالعمارة. ف

ة )لعد  وقد اخوتلط األمور علو  الوافودين عل  أهل العمارة بإبدالها بكلم

)الجا باللعد  وهك ا اار السؤال ينطق عندهم  الجدد فراحوا يمزجون

 . ؟لعد شلون جا)

لوم  نوارةوم إن ،لصوغيرة بعودا تنوابغداد كبيرة، ولوم تسوتوعبها مخيل 

وهوي محطتوان يقطعهوا  «حسين الحمد والبووليس خانوه»خرا أبعد من ن

 .دةباص المصلحة بدقائق معدو
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مفودى! ولوم يسوتوعبوا  اأن فوي بغوداد ملكو أخووة قاسوم لقد اكتشف 

ك، ومووا هووي فائوودة الملووك أاووال، ولموواذا ووإلوو  اليوووم مووا هووو دور الملوو

 ؟.يطل  من الجميع أن يفتدو  باألرواح

بالمدرسووووة االبتدائيووووة والتحووووق اووووالح بالمدرسووووة  أنووووا تالتحقوووو

ةوورفتين موون سووكن بووالقرب موون نهوور دجلووة، فووي نا نووالمتوسووطة. لقوود ك

مون بيوت بنوي داخول بسوتان  ا  الطابو  موع مرافقهوا، والتوي كانوت جوزء

تخطوي عتبوة  انوكبير من النخل وةيرها من األشجار، وكان محرم علي

 عن البيت. البستان الباب التي تفصل

مقتنعين في البداية، أن دجلوة بغوداد هوي ذات الدجلوة التوي  نكنلم  

ا نووكوهنوواك وديعووة واووغيرة.  تنوواهووا فووي اللطالطووة، كانووت دجلناترك

سوبح فيهوا كنوا نشرب الماء منها مباشرة وكأنها ترع البقرة الدبسوة، ن

 ناأمسوويات الصوويف بجوارهووا، تسووامر يقضوونهووا السوومك، وفيصووطاد نو

نام عل  هدهدة أمواجها. أما ه   التي في بغداد فهوي نونسائمها الندية، 

 .«؟جالعد شلون»هادرة الموا كبيرة لها رهبة في النفس 

كان قاسم أو قل األب الجديد قد عين معلما في المدرسة االبتدائيوة 

 . في الصف الرابع أنا فيهاالتي التحق 

 اوفوها سارت الحياة أعواموا قليلوة بيسور وهودوء ولوم يكون يعكور

سوى عراك األخوة الصغار المستمر كل اباح حيث كان عل  واحود 
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الخبوز ديد عنود أفوران فجرا ليأخ  دور  فوي الزحوام الشو أن يصحو  امن

، ليجلوو  حصووة العائلووة موون الخبووز األسووود  حسووين الحموودفووي محلووة )

 المدعوم من وزارة التموين.

فووراح أحوود علوو  مووا أموون ه كووان اسووم وزيوور التموووين مهوودي كبوو

 الشعراء الشعبيين يتملقه ببعض أبيات من الشعر أذكر منها:

 مبارك مهدي بن كبه

 مبارك من ارت بالتموين

 ر وطحينتنطينا شك

 أهلك أحنه مو ةربه

  مبارك مهدي بن كبه. 

، لوووم يبوووق فوووي ةإدارة المدرسوووة ذات يووووم بسووويارات كبيووور ناأخووو ت

ا  نإلوو  وسووط بغووداد، وهنوواك وجوود نوواالوو اكرة ةيوور لونهووا األاووفر، أقلت

وهوو أكبور شووارع  وفاض بها شوارع الرشويد ناجموعا حاشدة قد سبقت

 .  بغداد في ذلك الوقت

ال تنقهور فيصول » هتف بشعارات ةريبة، مثلا تجموع كلهال تكان

 فقه حينها لماذا ينقهر فيصل؟ نولم  «افلسطين الن

 ؟ وكيوووف تكوووونفيصووول نقهوووريولمووواذا الكووول يحووورص علووو  أن ال 
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 منو؟  تليش هيه مال «افلسطين إلن»

التوي كانوت وادعوة وسوط بسواتين  نواكان ه ا الحشد األول في حيات

الفاخووت وخااووة فووي موسووم التموور   النخيول وزقزقووة العصووافير، ونووواح

، كانوت اشترك مع الجموع بالهتواف فلسوطين إلنونا عل  اإلرأجبوهك ا 

حشوود ومظواهرات كانوت تجوارب مون ، تبعتها ناتجربة فريدة في حيات

 تفر  بالرااص والهراوات! 

انتهوت فتوورة النعوويم التوي عاشووتها العائلووة فوي سوونين بغووداد األولوو ، 

الدراسووية، فكووان اووالح فووي الصووف  نووالتجوواوز بعوود مراحنلووم  نحوونو

في الصف الخامس االبتودائي، عنودما ألقوت  ت أناالثالث المتوسط، وكن

 .«قاسم»الشرطة القبض عل  األت األكبر 

فووي السووبع  نوواموون دار ربنوواهفالعائلووة موون جديوود.  «تيتمووت»وهكوو ا  

الشرطة  نافيها خوفا من أن تقبض علي اقصور، ومن المدارس التي كن

 أيضا.

 بعود محاكموة كوان األحكوام فيهوا تصودرسجن قاسوم عشورة سونين  

 هك ا كانت ديمقراطية المفدى. وجزافا، وبالجملة، 

بعد تنقالت في السكن من ةرفة إل  ةرفة بدور مختلفوة ومنواطق 

األمر وإل  حين في جانو  الكورت فوي محلوة اسومها  نامتفرقة، استقر ب

 الدوريين.
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الح رب العائلووة، وبوودأ هكوو ا وفووي سوون مبكوورة جوودا أاووبح اوو  

 يخطط لحياة الباقين وكأنه كان قد استعد ل لك.

اونعت علو  عربوة اوغيرة االح يعرف من أين حصل أحد  ال

مون تلوك الصوناديق الخشوبية التوي كوان يبواع فيهوا  أمنهوامن الخش . و

الشوواي المسووتورد موون بريطانيووا. ثبووت فووي أسووفل الصووندو  عجووالت 

سومها وقوع خواص علو  المخيلوة إلكوان ولكون  ،حديدية اوغيرة الحجوم

عنودما  «البولبرنوات»وكم كانت تسحر النامر تلوك  «بول برنات اجم»

 كان يبرمها االح بخفة فتظل تدور حول محورها وكأنها عجلة أبدية

 . وأنا أطالعها مندهشا فاةرا فمي الكبير

 ناسووابق الشوومس كوول يوووم، وةالبووا مووا كووان يوودركت واووالح نكنوو

مسواحات واسوعة مون دورة، والتي كانوت تغطوي فجرها قرب بساتين ال

 بصووورةبغوووداد سووولك طريوووق سوووكة حديووود ناألرض جنووووب بغوووداد. كنوووا 

  للتبضع منها. مختصرين الطريق للواول إل  تلك البساتين

 نواطريوق عودتفوي وذلوك  لنواقطار الغاتو  أن يقتالذات مرة كاد 

 والعربة محملة بتفاح بغداد األبيض. 

صول قبول أن نل نواوية بكول قووة وبكول طاقتدفع عربة التفاح سنكنا 

رد شاي الصباح وأرةفته الساخنة. ولوال ردة فعول اوالح السوريعة يب

 .في تلك المرة تنا تحت عجالت القطارلم
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ور القطوار بخفوة العربوة خوارا السوكةوأنوا االح  انارم   مون ، فم 

 أاال.  نكنا لم ن  وكأننتباأي ا ناهادرا دون أن يعير لجنبنا 

نا علوو  الخوودوش التووي مسووح بلسووانن نوواا رحنا أنفاسوونووالتقطبعوود أن 

 لملم التفاح ال ي افترش األرض. أاابتنا وأخ نا ن

تفواح بعوود أن ا  موون نودفعها بموا جمعنوومون جديود ا إلو  العربووة نعود 

موا فكنا نلتفوت خلفنوا كلبعود، والخووف لوم يفوار  قلبينوا ا الكثيور منوهنفقد

قطوار واحود يمور علو   بضوع خطووات رةوم معرفتنوا أن هنواك خطونوا

ة قبوول قليوول كوننووا تطفلنووا علوو  دربووه الخووط الوحيوود هوو ا وقوود عنفنووا بقووو

 .  الحديدي

األبوويض الوو ي  تفوواحموون القوود تعوويش ارن فووي ذلووك المكووان شووجرة 

بالخير أبناء سلمان   اذكرويوما ، فإذا مررتم بها تنفرد به بساتين بغداد

 يرحمكم هللا.

، ثووم علوو  العووودة بالبضوواعة شووبه ا هللا علوو  السووالمة أوالنحموود 

 مون التووت أو المشومش لضواع رأس الموالنا سالمة، فلو كانت بضواعت

 نا، فلووم تكوون لووديأاووال حتمووا، والوو ي ال يعوورف موون أيوون دبوور  اووالح

 .من يقرتناكان هناك أو  محصالت نقود

فوي تلوك  ناكانوت تثيور فضوول ،العشرة فلوس المقرفصة الجوانو  

فكووان لمتعووة  «عشوورون فلسووا»لصووغير األبوويض ا «القووران»الفتوورة، أمووا 
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ا نعدوال عطف هللا ل. ولفي يد أحدهم  ارنالنظر فقط عندما يصادف أن 

موون الفقوور الوو ي عاشووته هوو    عوهوول هنوواك فقوور أبشوو) فقووراء موون جديوود

أابحا من تجار الفاكهوة ! كوان قد  ناظن أننكنا   العائلة المؤمنة باهلل؟ 

الفاكهووة موون تلوووك  يشوووترنه لمعوو نياووالح يوو ه  كوول يوميوووا ويأخوو 

تبودأ مون القصور ف .بغوداد كغطواء الورأسبالبساتين، والتوي كانوت تحويط 

، وال يعورف فيموا مضو  ن بسوتان للنخيولاالجمهوري اليووم، والو ي كو

 أين تنتهي تلك البساتين، ربما مقابل سلمان باك أو أبعد من ذلك؟ أحد

، ةعربولايشتري ما توفر من فاكهة الموسوم علو  قودر  االح ناك

 تواجرنونوادرا موا  اوأحيانوا تينو اتارة تفاحوا، وأخورى مشمشوا أو  كمثور

 بالتوت.

فيصوونفها  ،ها إلوو  البيووتينابالفاكهووة التووي اشووتركوول موورة  ودعوون 

أسعارها وبطريقة عصية عل  الفهم. ثم  دحس  جودتها، ويحداالح 

، وال أعووورف أيووون هوووومنهوووا ليبعهوووا بووواألنواع الجيووودة  اوووالحيووو ه  

 مهمة بيع األنواع الردي ة من تلك الفاكهة. ليك ويتر.وكيف

إنهوا كر  تلوك القسومة، فتلوك األاوناف ال تبواع بسوهولة. أ تكم كن

  .«قسمة تيزى»

شوارع الدوريين ولكنني في النهاية ارتخ لقسمتة وأروح أجوب 

مستشوووف  »إلووو  مستشوووف  العوووزل اووووال وكووول يووووم وعوووالوي الحلوووة 
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ه معجوووون الطمووواطم والبصووول عوووود إلووو  مرقوووناليووووم، ثوووم  «الكراموووة

الدائمة، والتي ال تتغير  نا)المحرو  إابعه  هك ا كان اسم وجبة ةدائ

عيود الكورة بعود الظهور ن. ثوم من  أمود بعيود «الزفر» فارقنا قدإال ما ندر و

 .إن كانت تفاحا حت  تباع البضاعة رخر تفاحة

كانووت تجووارة بيووع الفاكهووة تسووعد العائلووة، علوو  الوورةم موون دخلهووا 

أكول فاكهوة كول يووم والتوي علو  األقول تلواطئ جدا، فقد كانت العائلوة ا

 حرمت منها بعد ذلك.

ا عوون نووعيوول األسوورة بعوود أن انقطعن واووالح  أنووا) ناهكوو ا أاووبح 

 .تناالمدرسة تماما، فشبح التحقيقات الجنائية قد سكن مخيل

وإلوو  اليوووم معجوو  بكتابووات   نيربمووا بسووب  ذلووك الشووبح تجوود 

 قصته المحكمة. وخااة «كافكا»

ن عالمه الخاص، وراح يبتعد بفكور  عون العائلوة،  أخ  االح يكو 

دفعوة واحودة،  ا  اللع ، وكأنه قد أاوبح رجوال ناتوج نيولم يعد يشارك

 عل  الرةم من أنه لم يصل السن القانونية بعد.

أخوو ت مطالعووة الكتوو  جوول وقتووه، وأةلبهووا كانووت موون الكتوو  ذات 

 ومون أيون يوأتي بهوا فقود ،مصدرها إل أحد العناوين الصعبة، ولم يهتد 

كان يودخل الكتو  إلو  البيوت، وكأنهوا بضواعة محرموة، ويحورص كول 

الحرص عل  أن ال يطلع عليها أحد. ثم أخ  بعد ذلك يتغي  عن البيوت 



 

- 018 - 

رجال ملت اورهم محفورة في الو اكرة رةوم  ناكثيرا، وأحيانا يزور

ذلك الرجول األزر  منهم، كونهم انتزعوا االح منا، وخااة  ورنانف

، وال ي كوان يودخن ااح  الخدود التي تكاد تنفجر من العافية العينين

 ظلحراه المتكلف بأن يكون خفيف ال السجائر بنهم، عل  الرةم من

 .مع الجميع

اونع لوي بسوطة وباع االح العربوة، أن  نا بعدتجارت افترقنا في 

كوي يسوهل  ، بحيث ترتكز عل  البطن،يعلقها عل  رقبتأمن الخش ، 

حيوانات ملونوة مصونوعة مون السوكر، يها ديكه، وعلعرض حملها، أل

 .المتعددة هانلوابأغري األطفال تمثبتة بعيدان من جريد النخل، 

وال تعورف العائلوة أيون  ،بواألجرةكعامول فراح يشتغل االح أما  

 .يشتغل بالضبط وكم هي أجرته

لمعتادة، عن الشوارع ا يببضاعت تفي اباح يوم مشر ، ابتعد 

التوي و هوا ارسونئمون بورك ما لوتذرعها كول يووم حتو  مل  أ نتوالتي ك

المتشونج، رةوم نعومتوه  ي، وكرهوت هوي أيضوا اووتشتاءكل تغطيها 

 حيواناتي وطيوري السكرية الملونة.نادي عل  أ تعندما كن

حوووي  الصوووالحية ودور  باتجوووا  تنيهووو   المووورة دربوووا قووواد تسووولك 

المغطواة ه المسوتطرقين أشوجار الدفلو السكك، والتي كانوت تحجبهوا عون

 .بأزهارها الوردية والبيضاء وأوراقها المغبرة دائما
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شارع عالوي الحلة حيث المتحوف الووطني ارن،  توما أن عبر 

 .ي الصغيرمنظرا أقشعر له بدن تحت  شاهد

ولوم  يأكثر بدافع الفضول من ذلك المكان، فتسمرت قودما اقتربت

 ! يرعدة راحت تهز ركب ي، ثم عصفت بنيتعد تطاوع

العشووورات مووون رجوووال الشووورطة، اسوووتطالت سوووراويلهم  تشووواهد 

القصوويرة لتنووزل بضووعة أاووابع إلوو  أسووفل الركبووة محاولووة االلتحووام 

بلفافووات موون القموواش األسوومر السووميك، لفووت بقوووة علوو  سوويقانهم فغوودت 

وكأنهووا ملويووة سووامرا نازلووة إلوو  أسووفل القوودم، لتلتصووق بأح يووة سوووداء 

نهم يسوتطيعون رفعهوا عون األرض إال بمشوقة. اعتمورت تخمة ال أم

رؤوسهم سدائر مصنوعة من الصوف بلوون الخواكي، وانحرفوت كلهوا 

وفووي أيووديهم بنوواد   ،بزاويووة حووادة فووو  تلووك الوورؤوس السوومر الحليقووة 

 طويلة.

يفصول ثغورة فيوه فكوان ل ه ا الجمع الغريو  سوياجا بشوريا ال شك   

 . فقط ااحبه بضع خطواتوبين الواحد 

، من مخلفات الجويش عسكرية «جي »كانت هناك أيضا، سيارات 

، تحمول كول واحودة منهوا أيضوا البريطاني اغيرة الحجوم خاكيوة اللوون

بندقية رشاشة، جلس خلفها شرطي من العي نوة ذاتهوا وأاوابعه مسومرة 

 ، فشكلت تلك السيارات أبراجا ل لك السياا الرهي .زنادالعل  
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يحورس رجوال واحودا،  رطة المسولحة ا الحشود مون الشوهو كول كان

علق من رقبته بحبل سميك، وراح يتودل  مون فوو  عموود خشوبي أقويم 

اليوووم بووين الثووورين العراقووي تحووت بوابووة المتحووف »فووي وسووط السوواحة 

 .تماما «المجنحين

البود إنوه  سودكان الرجل المدل  يرتدي بدله بنية ةامقة، وح اء أ 

يورة تلوك، وقوود زادت الشومس فووي كثيورا بتلميعووه، فوي ليلتووه األخ اعتنو 

كوويس موون القموواش توواع لونووه، ب الضووحية رأس   الجووالدةطوو .لمعانووه

 ونزل إل  تحت الرقبة.

تألووووم   ربمووووا   نوووويدرك مغووووزى تلووووك الممارسووووة فووووي حينووووه. ذكر 

التشابيه  التي كانت تقوام فوي ذكورى استشوهاد الحسوين، والو ي أحبوه ب)

 عرف سببا ل لك الح .أدون أن 

معسوكر الحسوين؟ ولكون  المدل  بالحبل مونالرجل هل يكون ه ا  

فكالهموا حتموا ثول معسوكر الشومر تمأين تلك العمائم الخضر؟ الشرطة 

يمووثالن العنووف والكراهيووة، ولكوون لموواذا كوول هوو ا الحشوود موون الشوورطة 

مخصصووة فقووط لحراسووة  تلووك القوووى أتكووون كوول .والسوويارات المسوولحة

 ؟فيه نفست  وإن كان واحد معلق بحبل، ال يمكنه الفرار منه ح رجل

منظووور  ،بكوووي بمووورارة مووون شووودة الخووووف، والووو ي زاد أ ترحووو 

 طوواردا ينووالو ي نهر يب منووالقربو المجودور الوجووه الواقوف الشورطي
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كل عشورة أمتوار  يلتفت خلفأ أناإل  الدوريين و يأدراج ت، فعدبعنف

 . من الشرطة أحد نيخوفا من أن يتعقب

  .1الرجلتلك الساحة التي شهدت شنق ذلك  تكره 

وعوودت منوو  اووبيحة ذلووك اليوووم،  يموول الخوووف محفووورا فووي قلبوو

  وإل  يومنا ه ا.أتحاش  المرور قرب تلك الساحة 

ثوم في حالوة مون الهلوسوة والهو يان،  تإل  البيت، كن عدتعندما 

أن الرجوول المشوونو  يمووت بصوولة مووا بقاسووم  تحووين علموو يازداد رعبوو

ومودى خطوورة تبعاتهوا  لوم أفهوم موا هوي هو   الصولةو ،وبصالح أيضوا

 .عل  العائلة

الحمو ، وكوأن شوبح المووت  عشةلر تاألرض واستسلم تافترش 

 .خلق هللابال ات دون نحن  نايطارد

ذلوك اليووم،  اي أحبهوتوال  المحورو  إاوبعه)قترب من ثريود  ألم  

خورا منوه لعودة أيوام، علو  الورةم مون إلحواح أفي البيت ولم  تواعتكف

، حراوووا مووونهم علووو  ورة الخووورواتوووروإلحووواح اوووالح علووو   يأمووو

 ةبضواعالفي تجاوز تلوك المحنوة، أو ربموا خوفوا علو  بووار  يمساعدت

 التي ومفت فيها العائلة ما يقارب المائة فلسا. 

                                                 
والةةذي كةةان سةةكرو ا للاةةتب   «فهةةد»كةةان ذلةةك الرجةة  هةةا ياسةةف سةةلمان ياسةةف     (1)

 لشياعي العراقي ا ولك احلقبة.ا
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بعد تلك الحادثة إل  دار في حي األكوراد بجانو  الراوافة،  ناانتقل

ومنها إل  دار ثانية في بني سعيد، وأخرى في حي سكنه فقراء اليهود 

 .ائيلرقبل هجرتهم إل  اس ي أبي سيفينف

يسوكن مورة  .السوكن فوي تلوك الودور ناكان هنواك دائموا مون يشوارك

لوم ، إال موا نودر رجول ةوار  بوين أوراقوه، ال يورى خوارا ةرفتوهمعنا 

االخوتالط  يتعل  الرةم مون محواولأفلح في رسم اورته في مخيلتي 

  والتعرف عل  شكله، فضول األطفال! به

شوارد الو هن تبودو عليوه أثوار ارخر ير ، وكان ه ا ثم جاء آخر ة

رحلووا ورحول اوالح معهوم. وكوان ذلوك خلوت الودار مونهم فالنعمة. ثم 

 .أمه وأخيهبالسكن مع  صالحآخر عهد ل

موورة وهووو يشووتغل فووي مخووزن لبيووع المووواد اووالح ذات شوووهد  

الغ ائية في شارع الواي )شارع النهضة ، وتبوين بعود سونين أن هو ا 

سكرتير  الرجل ال ي حل محل فهد ذلكلسالم عادل، مقرا و المخزن ه

، بعد أن تعاقو  علو  ذلوك المركوز رجوال عودة، كوان الحزب الشيوعي

من بينهم من شاطر العائلوة فقرهوا فوي حوي األكوراد، وحوي بنوي سوعيد 

 .وأبو سيفين

فوي إعالوة حويهن،  يعتمد عل  نفسوأ تاالح، رح نابعد أن ترك 

 .لها الحياة لكنها لم تستسلممن هموم هي والتي تعبت 
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سووو  العموول وأنووا فووي الحاديووة عشوور موون العموور  ورحووت  دخلووت 

فوي إحودى  أتنقل  من عمول رخور إلو  أن اسوتقر  بوي  الحوال أن أعمول

المطابع بوأجور يوميوة مغريوة، تقوارب المائوة فلوس  يو ه  ثلثهوا للنقول 

 لوم توكفوي تلوك المطبعوة. و يولوجبة الغداء، التي لوم تتغيور طيلوة عملو

تلك الوجبة سوى رةيفوين مون الخبوز )اومونتان ، وطاسوة مون اللوبن 

 الرائ ، مع قطعة من تمر الحالن. 

فووي أبووو  يبووين مطووابع بغووداد ةيوور البعيوودة موون سووكن رحووت أتنقوول 

سيفين، والمنتشرة فوي شوارع المتنبوي، تووفيرا ألجوور النقول، وتووفيرا 

والتي كانت منتشرة إحدى المدارس المسائية، ب تللوقت، بعد أن التحق

 .في ذلك العهد

فتبوودلت وجبووة فووي تلووك المطووابع يرتفووع شووي ا فشووي ا  يأجوورراح  

 الرز والمر . ي قائمتها دخل فحيث الغداء، 

اوالح ني رى االح إال ما ندر. في ذات يوم زارتعد العائلة تلم 

أن ينتهوي يووم عمل فيهوا كمسواعد طب واع وقبول أكنت في المطبعة التي 

كانوت ولكون ، يعرف كيف علوم اوالح بمكوان عملوألم  .ئقدقاالعمل ب

 تجوودا بوو لك اللقوواء فرحوو رتسوور   .كبيوورة برؤيووة األت الغائوو  يفرحتوو

قبلووه بلهفووة. علوو  الوورةم موون ةرابووة الموقووف أمووام العمووال أحضوونه وأ

 ارخرين. 
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نتهوواء اإلوو  الطريووق، بعوود  يوخوورا معوو يهوودأ اووالح موون روعوو

 جاء عليها.ي تال هوائية الدراجة ال) البايسكل نيالعمل، ليري

اووندو  خشووبي  ايتصوودره ثووالث عجووالت، اتذالدراجووة  تكانوو 

، افووو  الدراجووة وراح يوودفعهاووالح  نوويبعربووة الفاكهووة. أركب نوويذكر

وعوون اووحة أمووه، وكووان مشووتاقا  نوواعوون حيات نيسووأل، يبجووانب ماشوويا

يعد ةيابوه عون فيها استجد ال ي في حياتنا وما  سط التفاايلبلمعرفة أ

 .البيت

أن  كيوف ليأخ  يشرح و توقف عن الحديث الخاص عن العائلة، 

الرااص تصنع من والتي كانت » طباعةالالحزب بحاجة إل  حروف 

 غوودخوورا موون العموول نهووار الأأن  ي، وطلوو  منوو«تسووتورد موون إنكلتووراو

ذهوو  معوه إلوو  إحودى المطووابع التوي تبيووع تلووك ن أليبإجوازة لموودة سواعت

قوورب دائوورة التحقيقووات  مستنصوور الحووروف، والتووي تقووع فووي شووارع ال

 شتريها له.أكي الجنائية السي ة الصيت 

الجهواز »كان ااح  تلك المطبعة من وكالء التحقيقات الجنائيوة  

زدهور فوي اريخ العورا ، والو ي ااألمني المرع  في تلك الحقبة مون تو

المرفووق األساسووي فووي أجهووزة الدولووة  أاووبحكوول الحقوو  الالحقووة حتوو  

 .«يومالعراقية وإل  ال

كمووا  لهووا فوائوودلكوون لووم يكوون كوول شوويء سووي ا فووي اجهووزة األموون و
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 !فلوالها لما رأيتك أيها العزيز سيف الدين ،تعرف

 :علق سيف الدين

لتقي الناس في مروف أفضل؟ أستمر ألم يكن من األفضل أن ي - 

بدايته هم وقهر ج تك قاطعا   منكله هم واليوم يظهر ه ا أخي العزيز ف

فأخو تني  يلة ألرفه قليال عن نفسي وأزيح بعوض كو بتالمسافات الطوي

حقووا وإذا بووه خطابووات وهتافووات  وموون يسوومعك يقووول حفووال !حفوولالإلوو  

ولوال التقائي في ذلك ال ي تسميه حفال بناس أعزهم ومشتا   ،ومناحة

وارن تكموول  ،لهووم منوو  زموون لحقوودت عليووك حقوودك علوو  أجهووزة األموون

 .ل وخلصناالسهرة بتلك الدراما الحزينة! أكم

دعووك موون هوو   التووي تسووميها درامووا  ولنوو ه  إلوو  الحانووة وهووي  -

مكانك المفضل عل  كل حال سأعفيك من تلوك القصو  الحزينوة حقوا 

لبهووا وملووت تلووح علووي  فووي فووي  تمثوول لووي ذكريووات لصووقتوإن كانووت 

هيوا لنخورا فوال ينفوع معوك ةيور قودح مون الكونيواك  .احوتي ومنامي

 .وترديد نكات ب ي ة

أموووزح معوووك وهللا إننوووي بشوووو  حقوووا لسوووماع تلوووك نوووديم ي عيوووون -

الوو كريات وأن زرتنووي سوووف أخوو ك إلوو  أموواكن لووم تحلووم برؤيتهووا فووي 

إيطاليا وهنواك أرد لوك الصواع اواعين وأنوبش معوك كول تواريخ عانوة 

 ليس إال. أكمل فأنا أمزح معك ، راوة)و
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  :طي 

ن المحدد بعد أن أخ ت إجوازة سواعتيالموعد في إل  االح   تج

 من العمل بحجة ال هاب لفح  عيوني في المستشف .

فطلبووات اووالح كانووت بمثابووة  ،موون جديوود بصووالح يووتالتقوهكوو ا  

 .ياألوامر بالنسبة ل

التووي ألقاهووا اووالح علوو   بعوود جرعووة موون المنشووطات الحماسووية 

قود أكون  والتوي لوم » يبرجوولت يإيواا ، مو كر  مسمعي وبأسلوب خطابي

ا  «بعد تحسستها  يشورح لوثوم ، والكوالم الزائود من االرتبواكإياي مح ر 

لمطبعووة ا أنبحجووة  ستشووتريها» :كيووف تووتم عمليووة شووراء تلووك الحووروف

. وكانووت كميووات الحووروف وأنواعهووا «بحاجووة إليهووا عموول فيهوواتالتووي 

 .يمكتوبة بقائمة دسها في يد

بعوض التفصويالت  يوتبعود أن أعطبيسور تلك الحوروف  تياشتر 

 تأثمانهوا رحو تتغل فيها، وبعد أن دفعوشأالمشوشة عن المطبعة التي 

فوي داخول الصوندو  فها أاوو «البايسوكل»نقلها إلو  اوندو  الدراجوة أ

 بهدوء.بكل 

موون  «اسووتكان»وفووي الزقووا  المجوواور كووان اووالح يحتسووي كوبووا 

 الشاي يداري به قلقه. 

 دراجوةدفوع الأوأنوا  نيفرحة عظيمة عنود موا شواهد االح ةمرت
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 مسرعا. يلحق بفترك الشاي و بصعوبة

 مقبال واختف . نيبحملها الثمين، وودع يالدراجة مناالح أخ   

 لم يظهر االح بعدها إال بعود مورور عودة أشوهر، وبمهموة جديودة

 .ه   المرة

بكوول  ابهوو تووي يكلووفينجووز المهمووات ال هوو ا الشوواب المووتحمسكووان  

 .يلفتان النظر جرأة وإبداع

لوم يتغيور نوه كأاوالح فوي وجوه الهدوء والحياء أول موا تورا   مل

بشكل يبعوث  عل  وجهه وبدت مالمحها واتحةرةم تكامل رجولته، 

شوو بها كثووة شوووارب  وجهووه الصووبوح راحووت تووزينأن  اإلعجوواب بعوود

 بعناية. 

فوي كول  يبتكر طرقا مثيورة فوي تنفيو  مهماتوه الحزبيوةاالح كان 

موا فيهوا مون تحودي  نيفيدفع يثير إعجابتلك المغامرات ت ت، وكانمرة

علوو  و،  ةبجووراة تمتووزا باللوو أحيانوواهووا االنخووراط بوهووا في مشوواركتهلل

كنووا ننجووز مهووام محرمووة بمقوواييس الدولووة نووا الوورةم موون تبوواين دوافع

 .وما هي عواقبه دون أن أدرك خطورة ما أقوم بهونظامها البوليسي و

ون فوويط سوجانو  كانف ،دائمالن ونزيل السج ملقاسم  تعرف أن 

 آخر. من سجن إل في سجون العرا   به

المرعوو  إلوو  سووجن  «نقوورة السوولمان»نقوول هوو   الموورة موون سووجن  



 

- 058 - 

بعقوبووة الوو ي بنووي بإشووراف النقطووة الرابعووة األمريكيووة، وكانووت حوويهن 

في كول تلوك السوجون، ورسوائل  ة ابنها البكرشديدة الحرص عل  زيار

اووالح الحزبيووة كانووت ترافقهووا دائمووا، وبتخطوويط ودعووم موون اووالح 

 ورفاقه. 

موعود زيوارة السوجناء وذلوك قبول  ئييوم ح ا االح ذاتاستعار  

لم أفهم في حينها  ما سر  اهتموام اوالح بحو ائي الو ي  المعتادة بيومين

اشتريته من  مدة قليلة من مخوازن شوركة باتوا لصوناعة األح يوة الجيودة 

فقياس قدمي أكبر بكثير من قياس قدم االح ولكن ليفعول بوه موا يشواء 

 .ب لك الح اء ا  بولو إنني كنت معجعندي ال فر  

بعود أن خبوأ فيوه  تنوا لسوجن بعقوبوة،فوي يووم زيار يلالح اء أعاد  

 ال يووزال جديووداإعطوواء الحوو اء الوو ي  يرسووالة سوورية هامووة، وطلوو  منوو

 أسم أحدهم. يلرفاقه في السجن، وخ  ل

قاسوم فوي اليووم التوالي لزيوارة  موع أمويذهبت كنت قلقا حقا حينما 

 رف المدينة.وال ي بني في ط ،سجنفي ذلك ال

مر كل شيء بشوكل طبيعوي فلوم ينتبوه أحود لموا ينتعلوه حودث جواء  

 واووفه لوويالزيووارة جوواء ذلووك الشوواب الوو ي تلووك أثنوواء لزيووارة أخيووه و

 من لبسه «شبعأ»لم  فأنا ينظرات ملت ترافقهاالح، فأخ  الح اء ال ي 

 .والحقيقة كنت أمن أنه سوف يعيد  لي قبل انتهاء الزيارة ،بعد
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 ثم عاد ولكن بح اء ةير . ،اب الح اء الجديد واختف لبس الش 

  .كبيرة ال ي فقدتهوكم كانت حسرتي عل  ح ائي  

انتهت الزيوارة بسورعة، وهو  النواس إلو  أحو يتهم التوي اختلطوت 

، وبعد أن ذه  كل في دربه، 1كشوانجي )بعضها ببعض لعدم وجود

 بالح اء الصغير ال ي جلبو  له،ماذا أانع  تاحتر

ربموا الخووف مون  ،يقودم   فيوهحشرأأن  تعرف كيف استطعأ ال

 جل  انتبا  الشرطة أجبرني عل  ذلك! 

عشوورات   ا الحوو اء اللعووينع السووير بهوويألهووم كيووف اسووتطالمشووكلة ا

سووتطع رميووه والووتخل  منووه والعووودة حووافي أ، لووم مشوواكلاألمتووار دون 

رسالة مهموة قود زرعوت فوي أحشواء ذلوك  من يعرف قد تكونالقدمين، 

 لح اء العتيق.ا

بعود أن  يالحو اء علو  كتفو يوتفي الحافلوة العائودة إلو  بغوداد، رم 

 من سجنها.  يشرائطه، فتحررت قدما تربط

لووه روي أ ترحووجودنا اووالح بانتظارنوا فإلوو  بغوداد نا حينموا عود

جلبووا لوي  ثفوي السوجن حيو هعدم فطنة رفاقوقصة الح اء تاحكا من 

 . ح اء ااغر من مقياس قدمي بكثير

                                                 
الكشةةاا ي كلمةةة أعجميةةة وطلةةق علةةى الشةة ب الةةذي يهةةتم بأحذيةةة زوار املراقةةد           (1)

 يستلمها ويعطي غاحبها رقا ليعاد به فيأخذ حذائه.  املقدسة
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وبعود أن وتوع الحو اء فوي كويس مون الوور  السوميك ن االح لك

 اتيعانوتأسف لمو ،القصةستشاط ةضبا عندما علم بكان قد جلبه معه ا

أقوووام الووودنيا وعصووو  علووو  ةيووور عادتوووه و، مووون العوووودة بحووو اء تووويق

ولكنووه أخوو  ذلووك الحوو اء اللعووين وةووادر  يوأقعوودها، علوو  األقوول أمووام

 .مسرعا

وشووبابه ألحووالم لووو  حياتووهذرا موول اووالح بعيوودا عوون عائلتووه نووا 

تحققت لنزلت جنه هللا عل  أرتنا القفرة الجائرة هو  ، ولعواش النواس 

 .في امتحان عبيد  ولكن هلل حكمته فيها سعداء

وطوويش شووباب، أم كانووت نتيجووة  ااووالح تهووور ةهوول كانووت جوورأ 

 إيمان راسخ بقضية عادلة دفعته للتضحية بشبابه من أجلها؟

معوه )أنوا  الو ي هوو أخو  رفيوق طفولتوه  تصور في إحدى المرات

ذلوك   ، وراح يسواوم  وسوط بغودادالشورجةسو  )إل  تاجر من تجار 

، يقع في سو  الصدرية، وهو واحد هعل  است جار خان يعود ل التاجر

من أسوا  بغداد الشعبية الستخدامه كمطبعة، وبعود مسواومات مرهقوة 

لو لك الخوان، ثوم وقوع اتفق مع ذلك التواجر علو  بودل األجورة الشوهرية 

دفوع لوه النقوود المتفوق و ذلوك العقود معه عقدا، وال أعرف بأي اسم وقع

 عليها وأستلم المفاتيح.

شاحنة اغيرة وبعض الحمالين، مع بكرة رافعوة االح استأجر  

قل مطبعة الحزب الشيوعي السرية إل  ذلك الخان فوي وتوح ين احور
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فووي  انهمكنووفا، قوواني معووهأبالنهووار، دفووع أجووور الحمووالين والسوويارة، و

 في شارع المطابع. ناتجميع المطبعة المفككة، وإعدادها للعمل وكأن

في وكر مطبعوة الحوزب فوي  7111لقي القبض عل  االح عام أ 

 السوجن م يمكوث فويكنوه لو، لمدة خمس سنين سجن عل  أثرهاو ،بغداد

 7111كثيورا، فقوود حررتووه ورفاقووه، ثووورة الرابووع عشوور موون تموووز عووام 

 يعتز بها العراقيون كثيرا. التي

تلوك  ، بعود أن التوأم شوملمون جديود عاد االح ليعويش موع عائلتوه

 من سجنه. ، فقد حررت الثورة قاسم أيضاالعائلة

 تتوسوطه نوافورة للميوا  ونخوالت باسوقات في بيوت األسرة  تسكنف

 أيام سعادة لم تدم طويال.تلك مطال عل  دجلة، وكانت 

عوم الحريووة إال سوونين قليلووة، فووي موول لوم يوو   النوواس فووي العوورا  ط

ثووورة الرابووع عشوور موون تموووز، حتوو  قامووت الشوورطة بمصووادرة تلووك 

 الحريات وكأنها سلعة مهربة!

قاسم في السجن مون جديود، باعتقل االح مرة أخرى وك لك زا 

 في مظاهرة لنصرة الشع  الجزائري!  موه   المرة بحجة اشتراكه

ل قاسوم إلو  سوجن خمس سنينكانت مدة حكمهم ه   المرة  ، ورح 

ل االح إل  سجن الرمادي، ولم   أبدا.بعدها تقي به ألالموال، ورح 

فأخ وا االح من سوجنه وعو بو  إلو  حود  7160جاء انقالب عام 
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 الموت، في واحد من أقبية قصر النهاية بطريقة وحشية.

الوزة جووشواهد عيووان قصوة تع يبووه حيوث قووال إنهوم أي  لويروى   

ا اوالح مون قدميوه فوي المروحوة السوقفية، وراحووا علقوو حكم الجديدال

 .يلعبون برأسه كرة قدم، حت  لفظ أنفاسه األخيرة دون أن يضعف

قتلووا اوالح بودون محاكموة وبودون اتهوام أاوال وبكول  الجالدون

 وحشية وهو في عز شبابه فلم يكن قد تجاوز الثالثين من العمر.

 .فاة إبنهالم تترك حيهن بابا إال وطرقنه في بحثها عن ر 

يرسوولونها موون مركووز للشوورطة إلوو  آخوور، وموون  المسوو ولينموول  

 فاته فوي مقور الطو  العودلي مقطعوةمستشف  ألخر حت  عثرت عل  ر

دفنته في مقبرة المندائيين في أبوي من القماش فأخ ته وكيس ومة بوملم

أواوت أن يودفنوها و         ةري ، وملت تنوح عليه حت  لحقت به 

 ى. معه، وه ا ما جر
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  لجزء الخامسلجزء الخامساا

  بستان نديم بستان نديم 

 

لووم ألتووق بسوويف الوودين بعوود تلووك الزيووارة، ولووم يوو كر هووو يومووا فووي 

هو  أهوم فصوولها. نأمكالماته التلفونية شي ا عن قصة اللطالطة بعد أن 

يجود فيهوا ةيور ذكريوات تعاقبوت عليهوا السونون لوم  ولكنه أهملها، أمنه

  ،فشوشتها

ن العشورات ةيرهوا مون القصو  عوكثيورا ال تختلف  ربما وجدها

اختالف في األمواكن واألشوخاص، سوى  ،نيالتي عاشها أةل  العراقي

طبيعووة العراقووي فووي كوول العصووور الحرمووان والقهوور والثووورة وهوو   ف

 افحة عنها. ىفطو

سرد قصته لسيف الدين لم يجد ه ا األخير رةبة بعد أن نديم  لكن

م لوو لك فأعطوواني فووي وتووعها بكتوواب أو ربمووا لووم يجوود الوقووت الووالز

مسوووداتها حووين التقينووا فووي دمشووق قبوول سوونتين وتوورك لووي الخيووار فووي 

 التصرف فيها كما أشاء.
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لوم تنتهووي  تلوك القصوة، وجودت أنهوا لكوم وبتصورف وقبول أن أنقول

معتمدا عل  المعلومات التوي أعرفهوا  ،لها نهايةفحاولت أن أكت   ،بعد

الكلموات  اوف  وهكو ا رحوت أ عن جنوب العرا  وعادات أهله هنواك،

طالطوة محواوال تقليود لعسو  أن أنهوي بهوا قصوة الوالجمل إل  بعضها 

جواءت هزيلوة ال يقبلهوا سويا  القصوة، ، فوإذا بهوا نديم في طريقة سورد 

فاتطررت عندها إلتالف كل ما كتبت ورحت أبحث عن عنوان نديم 

 عله ينهيها هو كما يشتهي.

وطنووا بووديال،  علمووت موون سوويف الوودين أن نووديم اتخوو  موون الوودنمارك

  .فسكن قرية ةافية بين ةابات البلوط

لم يكن السفر إل  الدنمرك هينا عل  طاعن في السن مثلي أثقلوت  

وجوودت نفسووي  م بعوود أن أكوول الووزمن ةضوواريفها ولكننوويالمفااووله ار

 وربك يسهل. مضطرا للسفر إل  هناك

ال أعرف الكثيور عون نوديم وخشويت أن يردنوي خائبوا ويو ه  كول 

وجدتووه إنسووانا متعاونووا إلوو  أبعوود  ،هبووقووائي لبوواء، ولكننووي عنوود عنووائي ه

حتوو  أنووه أاوور علوو  استضووافتي عنوود  فووي بيتووه المتواتووع  ،الحوودود

 والجميل أيضا.

يعوويش نووديم فووي مدينووة اووغيرة اسووتلقت ةافيووة وسووط ةابووة موون  

وعلو  الورةم مون  ،انعكسوت ماللهوا علو  بحور الشومال لبلووطأشجار ا
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العيش في ه ا البلود، لكنوه لوم يسوتطع تحمول  جمال تلك المدينة وسهولة

رتابووة الحيوواة هنوواك وموول يشووغل نفسووه فووي مجوواالت عوودة منهووا النحووت 

  .والكتابة والسفر وةيرها

 قائال:وبعد مراسيم التعارف والتحية حين التقينا بادرته 

وأرجوو  منوك أن  ،سيدي إنه كرم منك أن تستقبلني بهو ا الترحواب

التووي  طالطووةلال ي أمامووك بتكملووة قصووة تتفضوول علوو  هوو ا العجوووز الوو

بوونفس األسوولوب إن تكرمووت و ،ذات يوووم قصصووتها علوو  سوويف الوودين

 .رةم محاوالتي المتكررة لهامنطقية فإنني لم أفلح في وتع نهاية 

ربمووا سووتعج  القووراء أيضووا، وقوود و ،قصووتكمشخصوويا راقووت لووي 

 .ا  وسا في المحبة وعبريجدون فيها در

الكوريم عبود اإللوه أوال ال توتحجج بكبور أخوي أجابني نوديم مازحوا، 

 .السن فأنا أراك ال تزال شبابا ما شاء هللا

 .قبل قليل دعك من أبي اسحا  الصابي ال ي استشهدت به

 قوود كنووت أخطووو فصوورت أمطووو»

 

 «وزاد تووووعفي فصوووورت أعطووووو

 
مفتشوة التو اكر ذات القود الممشوو  ك كيوف كنوت ترموق لقد شاهدت

 ، والوو ي بسوويف الوودينحينهووا ذكرتنووي  تلووك النظوورة التووي ،فووي القطووار

الظوواهر إن التصووابي عوودوى  .عنووي منوو  زموون طويوول انقطعووت أخبووار 
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ثم ال تحاول استدرار  . ن من أبناء جلدتيوصاب بها الكهول المهاجري

دموعي فإنها قد جفت من  ذلك اليوم الو ي رحوت أتورحم فيوه علو  مون 

تلطوت وقود اخ ،ليوومبعد ال ي نرا  ا مات من جالدي العرا  المتعاقبين

 :أبو اسحا  الصابيااحبك بمدامتي كما قال دموعي 

 تووووووووورد  دمعووووووووي إذ جوووووووورى ومووووووووودامتي »

 

 

 

 فموون مثوول مووا فووي الكووأس عينووي تسووك  

 
 فووووووووووهللا موووووووووا أدري أبوووووووووالخمر أسوووووووووبلت

 

 

 «جفووووني أم مووون عبرتوووي كنوووت أشووورب 

 
كمووا أن إطنابووك فووي موودح ذكريووات مشوشووة ال تهووم ةيرنووا نحوون 

ادخول مباشورة فمعوه يجودي نفعوا نوديم ولون علو  ينطلو   ال ،المندائيون

شووي ا المنوودائيين  تنشوور عنووا نحوونريوود أن إنووك تللصوول إلوو  هوودفك، قوول 

ودعوك مون هو    األيوام، موودة أاوبحت اويحة  فالكتابة عون المندائيوة

أبشوور خيوورا سووأكت  معووك نهايووة لتلووك ورةووم ذلووك ، سلعبوور والوودروا

عنواء السوفر مون أجلهوا  جشومتوت ،القصة ما دامت تهمك إل  ه ا الحد

 نوديم حتموا، ننهاية القصة ستكون ع. وسهل من ذلكوال أكما تفضلت 

للحوديث لوم تفتور  هأمامك وال تزال ذاكرته ممتازة وشهيت وها هو نديم 

أو أثنواء الحوديث، مقواطعتي مون ولكون لوي شورط هوو أن ال تكثور  ،بعود

 تغفو مثل سيف الدين وتتركني أحدث نفسي كاألهبل.
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 .ا  مغلق ا  نا ااةية وفماوستجدني أذنديم،  لك ذلك سيد -

سيف الودين أموا لي أختار   هو اسم ةير حقيقي نديم بالمناسبة فإن

االسوم فوي كتوواب هوو ا ربمووا مور  عليوه علوم لوي، لمواذا نوديم بالو ات؟ فووال 

هوو ليلة وليلة، وهو ا  لفأأو في كتاب  األةاني ألبي فرا األافهاني!

نني آخر مون تنطبوق عليوه أالحقة  تهرةم معرف معي،ديدن سيف الدين 

 .تلك التسمية

أبتدعها اديقنا  مستعارةهي  التي ذكرت في القصةوكل األسماء 

وكموا يقوول المثول  طالطوةلالليقول بعد ذلوك أنوه أسوهم فوي كتابوة قصوة 

 الدارا عندنا في العمارة:

 )حطلك حبة واير شريك 

بويض موا تبقو  االعمور، اليوم، رجل في نهايوات ال ي يحدثكم  نديم

ويحو  موثلكم من شعر رأسه، كثير الجدال، لكنه ال يوزال يحو  الحيواة 

 .مباشرة أن يحدثكم هو عن نفسه ،أار عل المرح والنكتة

التووي لووم يبخوول علووي سوويف  ربمووا خشووي أن أبوووح بووبعض أسوورار  

، وحق له ذلك، فأنا أنس  بعض الحودود عنودما أسترسول الدين بسردها

أجووود مبوووررا آخووورا إلاووورار  الووو ي اتوووطرني إلووو  بالحوووديث. ولوووم 

 االستجابة لطلبه.

، تحوتليصدع رأسكم بما يسوطر   نديممع قرائي الكرام سأترككم 
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اإلرهوا ، فوال  وأبالتعو   أحسسوتموأنصحكم بوالكف عون المتابعوة، إذا 

كموا قوال لوي سويف  ال ينتهوي نوديمشيء أهم مون راحوة البوال، وحوديث 

 . الدين

أجووزاء بوواقي ك له هنووا بأمانووةجديثووه الوو ي أسووحنووديم هكوو ا بوودأ و 

 دون شط  أو إتافة، إال ما ندر: ،القصة

واوول  1 البشوتكة) سيف الدين لم يحودثك عون ، البد إننديمقال 

 .  عندما كت  عن اللطالطةالجعاب)

. ولكون تفضول ما ه   البداية! ال موع األسوف لوم يحودثني عون ذلوك

 حدثهم أنت عن استاذ نديم.

 لنديم : ديث هنا، والحطي 

المجوواورة للمقبوورة، عاشووت  فووي آخوور اووف موون بيوووت اللطالطووة

 ،التي كنا نناديها رهيفة! امرأة فقيرة مع أبنتها العرجاء

كنت حينها في و تلك المرأة ذات يوم أثناء لعبنا أمام بيتها، نينادت 

                                                 
البشتكه خشبة عرضها ما يقارب العشرين سنتمرت وطاهلا مثانا رمبةا ملبةت ا نهايتهةا     (1)

حلديةدة  بطةال عشةر سةنتمرت وسةت دم لتسةريح الصةاف وجعلةه قةابال          غفا من املسام  ا

ا ا راف يلعب بها  ةأما اجلعاب فهي عظمة الركب «يبشتك»للةتل والعملية وسمى هناك 

األطفال بعد أن مف ويضعان بعض الرغال ا واحد منها ليكان ملقيال وها ما يسمانه 

 ومنها ضيع غال جعابه. .الصال
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 !أكت  لها رسالة رجتني أنو الصف األول االبتدائي،

 ، أو قل نصف قلم، وكان مون نووعالمركضت إل  البيت وجلبت ق

، وال ي دخل اللطالطة ألول مرة قبل شهر تقريبا، جواء «أبو المساحة»

به خالي من أمريكا، وقد أهداني  واحدا من تلوك األقوالم، ولكون أبنواء  

مثول تلوك التحفوة،  فهجمووا علو  يمتلوك ةيورهم   ا  أحدأن  كونةضبوا 

ت بالجزء ال ي فيوه المسواحة ا القلم نصفين، احتفظووكسرنديم  مأخوك

للمناسووبات المهمووة، ورحووت أسووتعمل الجووزء الثوواني، وال أذكوور أيهمووا 

 استعملت في كتابة تلك الرسالة.

وكوان  ،اقتطعتهوا مون دفتوري أخ ت معوي مون البيوت أيضوا ورقوة 

لوه موا يبورر ، فقود وعودتني المورأة بصوول جعواب لووم مفورط  هو ا كورم 

 يخلق مثله!.

، ولم يكن عندها في البيوت موا يكتو  الرسالة لنكت  ت بقربهاجلس

فوي  وأفوي بيتنوا  هتوملساء تختلف عن ما عرف ةشتكببعليه، فجاءت لي 

 تلك البشتكه مساميركانت ، فوالتي ال يخلو منها بيت ،البيوت األخرى

فوووي تمشوويط وتسووريح اووووف  أاووغر موون تلووك التوووي تسووتعملها أمووي

وكأنهوا أسونان جودا قارب بشكل متالدقيقة هنا  مساميرال، افت األةنام

عون سوب  ذلوك، شورحت لوي كيوف أن  أم رديفوة المشط. وعندما سألت

خيوووط الصوووف الرفيعووة جوودا، والتووي تغووزل موون شووعرتين أو ثالثووة ال 
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 يمكن ةزلها إال بعد أن يسرح الصوف بمثل تلك البشتكة. 

ولكن يا خالة، لماذا يج  أن تكون الخيوط رفيعة إل  ه ا الحد،  -

 تلك الخيوط؟ةزل  تعبكيأال 

الوثمن الغاليوة  1«الخاجي وات»العيشة يا ولدي، إنني أةزل خيوط  -

 وكفاك أس لة.أكت  يا خالة الرفيعة الخيط،. أكت  

ال أذكوور محتوووى الرسوووالة وكيووف كتبتهووا، ولمووون كتبووت، وكيوووف 

تي األول  لقاء ما أأرسلت، ولكنني أذكر اول الجعاب ال ي كان مكاف

 .تعلمته في المدرسة

أتغل  عل  كل أقراني في تلك ه ا جعلني اول الجعاب العجي  

رموا  فوي و اللعبة، ولمدة طويلة، إل  أن انتزعوه أحودهم منوي ذات يووم

مل محفوورا فوي ذاكورة اللطالطوة  مشهودايوما  ،اليومك االنهر. كان ذ

 ويضيع اول جعابه  وحيهن موجودة؟ نديم)

ودعوووك مووون هووو   ، رفقوووا بنوووا، ة، الرحموووة واجبووونوووديمعزيوووزي  -

 حدثنا عن ما هو نافع.و المملةالتفاايل، 

                                                 
اءة الصةةاف الرجاليةةة والةة  حتةةاك مةةن ا يةةاو الرفيعةةة وكةةان شةةبه   ا اجيةةة هةةي عبةة (1)

شفافة وعالمة من عالمات الةنى واجلا  والبشتكة هي أداة وتكان مةن لةاح مةن ا شةب     

ملبتت ا راسه غفافا من املسام  على شةك  غةفاف كاملشةج يسةرح فيةا الصةاف قبة         

 .غتله. أما اجلعاب فهي عظمة ركبة ا روف يلعب بها األطفال
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 إذا لم تجد في كل ه ا شي ا نافعا فبماذا أحدثك؟ طي  -

لوم وأقور إنكوم ، توه أنوت أو سويف الودين عنواموا كتبأنوا لقد قرأت  - 

، وعلووو  عنهووا ليكتوو  أسوورار اللطالطوووةو الكثيوور مووون أسوورارنا واتبقوو

كيووف كانووت تجووري  تصووور سووتطيع ي موونكمالعموووم، فووال أموون أن أحوودا 

 فيهوا لم يكن قد عواش ذاإمهما كت  عنها  تلك القرية الوادعة الحياة في

 فعال.

تلووك بيوتهووا ةوورف فووي  .لعائلووة كبيوورة ا  كبيوور ا  كانووت اللطالطووة بيتوو

ها يتنقلون من بيت إل  بيوت بحريوة مثلموا تتنقول ووساكن. الكبيرة دارال

 أنت في دارك من ةرفة إل  أخرى.

الكوول، يتقاسوومون أةلوو  األشووياء فيمووا بيوونهم، يسوواعد الكوول يحوو   

  بعضهم بعضا، وإن كانت بعض الحوادث والمشادات تحصل بين هو 

 تلوكك من فترة ألخرى، ولكن السوالم هوو الميوزة األساسوية لالمرأة وتل

 القرية.

أذكوور كيووف شوودت إحووداهن شووعر أخوورى )تمووالخن موون الووروس ، 

األخوورى، الموورأة ى قريبووات إحوودعنوودما أراد زوا األولوو  أن يقتوورن ب

فوي عقور دارهوا   الضورة المرتقبوةمصدر الشر )عل  الزوجة فهجمت 

 مرددة أهزوجة ارتجلتها:
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 وتشاركني    1شنهو دويد  »

 

 «موووا مووون سوووكين أطووور بطنوووي

 
سوووكان  ، وكيوووف كوووان2هووول أحووودثكم عووون العيووود الصوووغير المنووودائي

الوورز ن موون يو اثنتوويتووزاورون اووباح ذاك العيوود ليووأكلوا لقمووة أ اللطالطووة

،  الطبويخ والروبوة) بالزبودة الطريوة  واللوبن الرائو  «المفرقوع»المطبوت و

 ، في كل بيت من بيوتها.3لهمة من المريسالتمتع بو

أو عون أهوم األعيواد المندائيوة قاطبوة، وهوو عيود الكراوة، وكيووف 

عوائالت عودة فوي بيوت أحودهم، ثوم يقفول البواب خلفهوم فيه كانت تجتمع 

ألي طووار  مهمووا كانووت  خاللهوواال يفتحووون البوواب  4سوواعة 06لموودة 

الظووروف، يقضووون تلووك السوواعات، باللعوو  والفوورح والغنوواء، والتمتووع 

 مجهز قبل مغي  الشمس.  يكونبالطعام ال ي 

يفرحوون أيضوا بهو ا  مجواورةفي القريوة ال المسلمونكان جيرانهم 

ألجوول  الموودةعنوودهم األبقووار طيلووة تلووك المنوودائيون يووودع حيووث العيوود، 

                                                 
 .دويد  اسم إمرأة (1)
العيةةد الصةةة   هةةا احتفةةال مبناسةةبة وعميةةد هيبةة  زيةةاا أحةةد املالئكةةة املةةبجلا لةةدى          (2)

بةأمر مةن     املندائيا بعد عادنه إىل عاد النتن من سفروه إىل عاد الظالم من أج  وطهة  

 .احلي األقدم
املةري  هةا مسةااق مةن     و اماملفرقع وعين سكب الذبة الذائبة على النار فاق الرز املطب (3)

 مضر من التمر مع حبة حلا  ومسسم.ناح من احللايات 
الناطري( يعرجةان  )يعتقد الصاب ة املندائيان أن لك  منهم ملك حارس وهؤالء احلراس (4)

وعلةةى املنةةدائيا أن يتجنبةةاا   ذهابةةا وإيابةةا 27ووسةةتةرق رحلةةتهم  ءا هةذا العيةةد إىل السةةما 

 فتهم خافا من أن يصاباا مبكرو . من طائك  حي غريب عنهم  لي  
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  ال بوول كووانوا يشووترطون علوو حليبهووا. هووؤالء موون فينتفووعالعنايووة بهووا 

الكوافي لتلووك  ر مووع ةو ائها مون الحشويشابقوأن تجلو  لهوم األ أاوحابها

 ، وب لك يكون الحلي  مجانا م ة في المائة. المدة

وكووم كانووت فرحووة الكوول مميووزة بيوووم الطلعووة موون تلووك الكراووة 

 سالمين، أنه مهرجان حقيقي.

عون سوفرتي موع أخوي  كءعل  ذكر المهرجان، هول أحودث قورا و

 المرحوم االح إل  مهرجان الشباب في موسكو قبل خمسين سنة؟ 

أوال   ال يخو  اللطالطوةالحوديث ال دخيل هللا أجبتوه برفوق.، فهو ا 

 بتلك القصة في أماكن أخرى.القراء وقد أرهقت 

قوود  اللطالطووة وتعوورف إننوويالحووديث عوون علوو  ذا إ لموواذا تصوور 

 ةادرتها وأنا طفل؟ 

 ؟يا أت عبد اإللهفقط  اللطالطة بيوت ونخيلل تتصور أن ه

، بعوود أن تميزهووا عوون ةيرهووا موون قوورى العوورا  البائسووةت قوود ال 

 انخيلهووموول ةادرهووا أهلهووا وتركوووا دورهووم مووأوى للفالحووين الفقووراء و

 ؟ل  اليومإ ثوابا لكل طار 

ال بفضول تلوك الودور  في تلك القرية كنا سعداء بكل معنو  الكلموة 

 .البائسة ولكن بمحبة ساكني تلك الدور بعضهم لبعض

فوووي مدينوووة قلعوووة اوووالح شووواهدت السوووينما ألول مووورة فوووي بدايوووة  
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األربعينيووات موون القوورن الماتووي، عنوودما عرتوووا لنووا فلمووا ال أذكوور 

موتوعه أمنه للتوعية الصوحية، فوي الجهوة الثانيوة مون النهور، حيوث 

ض مسواء يووم اويفي، وعورض هنواك الفلوم تجمعنا جالسين عل  األر

ةريبوة  كانت ماكنوة العورض محمولوة علو  سويارةو عل  شاشة مؤقتة

 .الشكل

زارنا الموسيقي العراقي  «الطوخي»في أيام قائم مقام  قلعة االح 

فعزف لنوا ألحانوا رائعوة  ،.سعيد شابو في الروتة التي كنا ندرس فيها

كول  سواحرة، كوانا تلوك ارلوة الوكانت تلك المرة األول  التي أسمع فيه

ت الموسيقية هي الودف والطبلوة والنواي وفوي بعوض الارما نعرفه من 

األحيووان تصووادفنا الربابووة فووي يوود بوودوي تجمووع النوواس حولووه فوواةري 

 األفوا . 

في مدينة قلعة االح وفي أربعينيات القرن الماتوي كانت هناك  

نوت عنودنا روتوة كا نعم  .وال تستغرب سيدي الكريم طفاللنروتة 

، فالحاكم الصالح في تلك السنين الغابرة لنطفال في ذلك الريف النائي

 . ومكان يصنع السعادة للناس في كل زمان

عرا  أمريكا اليوم،  عرا  أكثر حضارة مناألمس ا  كان عر -

 هل لك علم  ب لك؟وعرا  العمائم 

ثنا ، دعك مون السياسوة وحود«مو أخ ك الواهس»، أخي نديمكف   -
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 عن حالة الناس في تلك األيام.

كانت كانت ألمي اديقة من سكنه الهور رةم كبر سنها طي ،  -

مسحة أخاذة من الجموال، لوم تحودثنا ب فقسمات وجهها ال زالت تحتفظ

تمتود إلو  أيوام الوالود كانت أمي عن بداية تلك الصداقة، ولكنها بالتأكيد 

 رحمه هللا.

شووميعه  تزورنووا بووين آونووة )ا سوومهاكانووت تلووك الموورأة والتووي  - 

مون الهوور وتلوك سويقان   عكيد وعنكر)وأخرى، وكلما تأتي تجل  لنا 

بكثرة أو قل هوو المكوون النبواتي وج ور القص  ال ي ينبت في الهور 

، وكأنها سيقان قص  السكر حلوة الم ا  تلك الج ورواألساسي هناك 

يحضور الو ي  المطبووت بوالتمر وهوو  الخوري ط)وك لك كانت تجل  لنا 

حتو  أنهوا فوي  ،طيور برهوانلوي من طلع البردي، ودائما كانوت تجلو  

هدهوود، ودفووع بعضووهم مبلغووا لوويس بالقليوول ألجوول ال ي طيوورلوو تموورة جلبوو

 عظامه للسحر. نالهدهد، يقال إنهم يستخدمو ذلك الحصول عل 

من الصباح منه كانت شميعة تقابل قوري الشاي، وتظل تشرب  -

 سيارة.  تاير)أذكر عصابة رأسها وكأنه  إل  المغرب،  إدمان!

هوول توورى يووا اوواحبي تلووك األشووكال الفنيووة المعلقووة علوو  الجوودار  -

ال ي أمامك، حكتها بيدي، أنها عل  شكل حيوانات وبشور مون خووص 

النخيول، هول تعورف بودايات هو ا الفون الغيور مطورو ؟ طيو  سووأحدثك 
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 عنه:

كوأنني لسوت إجوابتي راح يشورح مسترسوال، ونديم وقبل أن يسمع 

 موجودا أاال:

في بستان النخل فوي اللطالطوة، توجود أاوناف مون التمور، مثول  -

ثم تطوبخ  ،تق  أع اقه قبل نضوجها)خالل وال ي الجبجاب، و البريم

بقدور كبيرة، وعندما يغلي الماء مرة واحدة تخرا الع و  مون القودر، 

يتوورك  أنووواع وموون النخيوول .وتجفووف علوو  السووطح تحووت أشووعة الشوومس

عل  األشجار حت  يجوف، مثول الوديري، أموا الباقيوات فلكول فيها لتمر ا

 يؤكل رطبا مثول الشوكر والقنطوار وأل   ما .انف طعمه ووقت تناوله

يؤكوووول ناتووووجا مثوووول الحووووالوي والدقلووووه مووووا ومنووووه  ،األسووووتعمرانو

يؤكول فهو ا النووع والخضراوي  وةيرها الكثير، أموا البرحوي والبوريم 

  قبووول أن ينضوووج أي الزال مبسووورا بجميوووع مراحووول النضووووا وحتووو

 جمري، طوش .)

الرحمة أبو فالن، ما عالقة ه   النشرة المطولوة باألشوكال التوي  -

 تود أن تحدثني عنها؟

ودعنوي أسترسول، قلويال طول بالك  لهعبد اإل الصبر طي  يا أت -

 ، اتركني أعيش ذكرى األيام الحلوة ! بزوري)واقف 

 .تفضل، ال تزعل -
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نتووابع نضوووا التموور فووي ذلووك البسووتان فووي غار ونحوون اووكنووا  -

كل نوع مون تمور النخيول، كنوا قطاف اللطالطة، وقبل أن ينتهي موسم 

ال تتعوودى العشوور سوونتمترات  «هنوودال» نحوووك )نس ووف  حقائوو  اووغيرة

من خوص النخيل، ونختار التمرات التي نشتهيها  طوال ومثلها عرتا 

غلقهووا حقائوو ، ثووم ننصووفها فووي تلووك الفنقطفهووا موون عوو قها مباشوورة و

بالخوص أيضا ونعلقها عل  تلك النخلة. وبعد أن ينتهوي موسوم التمور، 

نا موا نريود مون  وينشغل الكبار بهموم الدنيا، نكون نحن الصغار قد خز 

التمر فو  األشجار لنيام القادمة، وهناك التزام بيننا وبين الكبار، بأن 

 لن يمسوا ذلك المخزون من التمر تحت أي مرف.

 وهنا في ةربتي وحنيني لهندال مون التمور، رحوت أجموع خووص 

وأجلبووه أحيانووا موون اسووبانيا وةيرهووا وأتركووه  نخلووة، حيثمووا أجوود السووعف

يجووف ثووم أنقعووه وأشووتغل بووه موون جديوود تمامووا كمووا كنووت أاوونع فووي 

أشوكاال فنيوة كموا تورى مون حيوانوات وطيوور هنوا منه  أنسج ،اللطالطة

م لها معارض في مدينتنا حازت وبشر وفي هي ات مختلفة، ورحت أقي

 عل  اإلعجاب.

، ال تلووح  كثيوورا علوو  اللطالطووة، فتثيوور عبوود اإللووه توويفي العزيووز

 شجوني.

 شيصووووووير يووووووا ربووووووي شيصووووووير

     

 لووووووووو تبوووووووودل هوووووووول المصووووووووير
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 وأرد باللطالطووووووووووووة أعوووووووووووويش

 

 وأرتووووووووه بنعووووووووال وحصووووووووير

بعد أن انتقلنا إل  بغوداد، تنقلوت مون عمول إلو  آخور منو  الطفولوة،  

 ل ترك أو قل حفر في الوجدان ذكريات ال تمح .وكل عم

فووي  «الحووامض حلووو»التفوواح وعوون بيوع  «عربوة»تحودثت أنووت عوون  

 شوارع الدوريين والمطابع وةيرها.

، وجود لوي «فهود»ولكن بعد الصدمة التوي تلقيتهوا مون منظور إعودام 

عمول مون نووع هو ا ال،  وكوان فوي حينهواسما  أكما آخر  «عمال»االح 

 خاص جدا.

التوي  تقوع و «األزروملي»إلحدى الدور في منطقة االح ني أخ  

مستشوف  الكراموة اليووم ، وفوي تلوك الودار كانوت )بعد مستشف  العوزل 

يقضوي كوان طويل القاموة تسكن إمرة كردية كبيرة السن، ومعها رجل 

جالسووا فووي الغرفووة الكبيوورة ال يبرحهووا، أمامووه كميووات موون  هوقتووجوول 

أم عريفووه، ووعوواء فيووه موواء تعلووو   الرسووائل والووور  ذكرنووي ببشووتكة

ا أو شويخ سطحه رةوة سوداء لم أتبين ماهيتها، مننته أول مرة سواحر

 .طريقة

آخ  الرسائل التي يكتبها ه ا الرجل، وأتعها فوي  كان عملي هو 

قد تثوور فوي أيوة  ليرات سلمان أو متفجراتجيبي بكل حرص، وكأنها 

وهي وواتهم، وبعوود أن لحظووة، ثووم أواوولها إلوو  رجووال يحوودد لووي مكووانهم 
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 يقولوووا لووي كلمووة السوور أعطوويهم الرسووالة وأسووتلم موونهم بالمقابوول رسووائل

 وكأنها حرز من األحراز.أيضا ، وتكون ملفوفة أخرى

لم يفرحني في ذلك العمل ةير كلمة السر وطريقة تبادلهوا، والتوي 

 تتغير في كل مرة. 

كووان اووالح يواوويني محوو را فووي كوول موورة ، وذلووك الرجوول أيضووا 

بووأن ال أدل علوو  مكانووه إذا ألقوت الشوورطة القووبض علووي  مهمووا  رني يحو

 جرى ومهما ع بت.

كنت معتدا بنفسي وأنا أخووض تلوك المغوامرات والمطواردات موع 

الشرطة، التي أخ ت قاسم منا، ثم  إنني سوف لن أخ ل اوالح  مهموا 

جووورى، ولكووون مووول هنووواك سوووؤال يثقووول خووواطري، تووورى هووول سووووف 

ال إذا ع بت ورحت أبكي، فسألتهم هول يجووز يعتبرونني جبانا ومتخاذ

 ؟لي أن أبكي إذا تربتني الشرطة

مباشورة ثوم هوا ؤيقر يسوتلم الرسوائل منوي،ا معنودكان ذلوك الرجول 

المملووء نواء اإلثوم يرميهوا فوي  «أبوو الوثالث نجووم»يحرقها بعوود ثقواب 

الماء، وعندما سوألته ذات مورة عون محتويوات اإلنواء رد علوي مازحوا ب

 .!«خطبي»إنه 

لم أامد طوويال فوي هو ا العمول، والو ي ال أعورف كوم هوو أجور ، 

 فكان االح يتقاتا  كما قال لي.
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لسكرتير الشيوعي العراقوي فوي  عملت مراسالوبكل بساطة هك ا 

 .علم منيذلك الوقت بهاء الدين نوري دون 

كوان دكانوا و فوي شوارع النهور «جوايجي»مورة اوانع ذات اشتغلت 

كان اواح   قهوة للمحالت والفناد  المجاورة.اغيرا يبيع الشاي وال

العمل يجبرني عل  ةسل الصواني والمواعين والودالل واإلسوتكانات، 

 والرمل، حت  تشققت يداي. دفجر كل يوم بالماء البار

أخوو ت موورة  اووينية شوواي إلوو  مكتوو  اوواح  معموول للمعكرونووة 

مثول اوديقك  «الجوروت»مون األرمون، يودخن الرجول قري  منا، وكان 

ليست من نوع ريبان وإنموا أنفه  لكن النظارات التي تعلوويف الدين س

 ذلووك الرجوول كووادت خوودود . جعوو  بطوول)سووميكة طبيووة نظووارات هووي 

 صال اينية الشاي إليه طمعوايفرحا بإ كنتو .تنفجر من فرط السمنةت

مون  طردني خارجا عندما نظور إلو  يودي كرامية. ولكنهإلاب «بخشيشا»

وجلسوت علو   بصوينيته ، فأخو ت الشواي«لجعو  البطو» خلف نظاراته

مون العمول،  «يذسوتاأ»السلم  خارا مكتبه أبكوي خوفوا مون أن يطردنوي 

ولكن الجايجي جاء يبحث عني بعد أن كثرت عليه الطلبوات، فوجودني 

أبكي، شرحت له األمر فطي  خاطري، وعالج المسألة عل  طريقتوه، 

. أموا أنوا فطوز... وأعت ر لهوم علو  األةلو  ةأخ  لهم اينية شاي جديد

 كما يقال.
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مرة أوالت اوينية شواي إلو  إحودى الغورف فوي الفنود  المقابول 

وكوووان اسووومه، فنووود  جبهوووة النهووور، وعنووود دخوووولي الغرفوووة المطلوبوووة، 

شوواهدت مغنيووا معروفووا فووي ذلووك الوقووت، يعووزف علوو  العووود وراقصووة 

إيرانية ترق  أمامه بكل حماس عل  تلك األنغام، وقفت مشدوها مثل 

ارة، سوال له، وأنا أرى تلك السيقان البيض وهي ترتجف طربا وإثواألب

وأنوا   «بورو  بورو»أخ ت الراقصة  تردد    لها لعابي رةم اغر سني،

ال أعووي مووا يوودور حووولي، حتوو  أنهووم أوقفوووا ذلووك الطقووس المرعوو  

 وقادوني من يدي إل  خارا الغرفة!

أنووا بعوودها اشووتغلت لوودى بقووال فووي محلووة األزروملووي، وذات يوووم و

، جواءني  بوودوي حينهووا كنوت وحودي و،مهوورا أمووام المحولالشومام أبيوع 

الو ي افتورش  شومامالبي ، وراح يساومني عل  كوم ال) شديد السمار

عدد  سبعة و عدى واحدة من اغار الحجم  الشمام الطريق، وكان كل

 المعهوودة علو  السوعر، عشر بطيخة بالتمام والكموال، وبعود المسواومة

 ،البطيخة السابعة عشروجلس يأكله حت  أت  علي ه ى الشمام كلاشتر

فوي حيواتي إنسوانا يأكول  لوم أر  ، مون جديود ثم راح يحك القشور بأسونانه

ال أاود  موا جورى ومنظور  اارن وأنووإلو   كل ه   الكمية من الشمام

 ذلك الرجل ماثل أمامي.

في المطابع وفي معامل الحدادة ولكننوي عودت لمهنوة عملت أيضا 
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ابح عامال في ورشة لصياةة ال ه ، وملوت تلوك مهنتوي أجدادي وأ

إل  أن أكملت الدراسة اإلعدادية في المدارس المسائية، سافرت بعدها 

 سواعدني رفوا  اوالح بالحصوول عليهوا. إل  موسكو بزمالوة دراسوية

 عدت بعدها إل  العرا  مهندس بناء.

 لن أكلمك عن حياتي في موسكو، أمن ذلك ليس موتوعنا وهو  

ل أماموك إذا بقينوا أحيواء، ولكون إليوك عينوة بذو شجون، والمستقيث حد

 من حياتنا هناك. 

بعد واولنا إل  موسكو، ولكوني أخوا لقاسوم واوالح اتصول بوي 

، ودعواني إلو  حضوور فوي الجامعوةالمس ول الحزبي للطلبة العراقيين 

إلو   ياجتماع تعوارف، وبالمناسوبة كوان ذلوك الطالو  عراقوي جواء قبلو

الحيوواة الجديوودة وموواذا  ةعووام واحوود، دفعنووي الفضووول لمعرفووموسووكو ب

   .الرفيق)سيقوله ه ا 

وكووان االجتموواع فووي ةرفووة الرجوول المقوورر حضوورت حسوو  الموعوود 

، وبعود اسوتعراض سوريع للحيواة فوي موسوكو، ي وطلبوة آخورينال ي دعان

نصوحنا بوأن نكووون عنود حسون الظوون، وأن نعمول علو  رفووع سومعة الطلبووة 

أن نكوون معتودلين فوي كول شوي، وملوت بو ة كانوتحينصوآخور العراقيين و

ال تفووار  مخيلتووي وتجعلنووي أبتسووم  تلووك النصوويحة تعوويش معووي إلوو  اليوووم 

 كلما اقتربت من امرأة، وإليك ن  نصيحته: 
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علووو  كووويفكم يوووا رفوووا  بكووول شوووي حتووو  لوووو عاشووورتم رفيقاتنوووا ) 

  .السوفيتيات فعل  كيفكم أيضا! 

واوينا فوي هو   الودنيا وفوي   ونحون قود أتورهم)زين هواي شولون  

 ؟1دحما دحما )جنان ارخرة أن نعاشرهن 

،  الكبيوورة)عوودت إلوو  بغووداد كمووا قلووت لووك، وأنووا أحموول الشووهادة 

وكانت عودتي إل  العرا  عن طريق الكويت، وهناك اشترى لي أحد 

األاوودقاء بنطلووون جديوود وقمصووان جديوودة تووتالءم مووع وتووع العوورا  

السووفيتية العريضوة ال تصولح هنواك كموا وطقسه الحوار، فالبنطلونوات 

 قال لي.

فوووي مركوووز الكويتيوووة بعووود أن خوووتم جوووواز سوووفري علووو  الحووودود 

 ،في ذلك الوقوتالمطالع، وكان المطالع هو حدودنا مع دولة الكويت 

وبالمناسوووبة ال أعووورف آليوووة وتوووع الحووودود ومتووو  تتبووودل وموووا حاجوووة 

 البشرية إل  الحدود من األساس.

قلبووي أيضووا  فووة للقوواء األهوول والحووزن يموونواوولت بغووداد وكلووي له

 إل  األبد.سوف لن أرا  وني قد فقدت االح وكو

في بغداد بدأت حياتي من جديد وكل شي أابح ةريبا بعود ةيواب 

للمهندسوين حت   سبع سنين متواالة. فلم يكن العمل متوفرا في بغداد 

                                                 
 .الدحم ها الدفع الشديد (1)
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 في تلك الفترة،

 ةئف هندسويذات مرة أعلنت وزارة النفط عن وجدود عشورة وموا

مهنووودس، وإذا وتوووعنا نظوووام  ملالمثائةةةةشووواةرة، فتقووودم لطلووو  العمووول 

 الواسطة في المعادلة، فكم سيكون نصيبي منها؟ 

وهك ا رحت أناتل من أجل الحصول عل  أي عمل يسد الرمق  

، حتوو  إننووي متوو كرا أيووام البووؤس الغووابرة وعربانووة التفوواح دون جوودوى

بعود  هو   لوم أوفوق فوي حت   فكرت بالعودة إل  ورش الصياةة، ولكن

 أن تركتها كل تلك السنين.

فوي إلو  العربيوة لروسوية للغوة اأخيرا وجودت وميفوة متورجم مون ا

معمل لتجميوع السواعات، فالتحقوت بتلوك الوميفوة دون مسواومة، وعنود 

نهاية الشهر حصلت عل  عودد مون السواعات كراتو  شوهري وزعتهوا 

 هدايا. 

 دته وجدت وميفة مهندس عنوو أخيرا وبفضل جهود قاسم وعالقا

أحوود المقوواولين. وهكوو ا تنقلووت فووي العموول موون مقوواول إلوو  آخوور إلوو  أن 

جاءت الخطة االنفجارية في سبعينيات القورن الماتوي، عنودها رحوت 

 مباشورة أمارس العمول لحسوابي الخواص وأخو ت مقواوالت مون الدولوة

 كة مع بعض الممولين.راشوأحيانا م

لوه  كل هو ا الحشووايل حياتي ولكن لم أذكر ذلك استعراتا لتفا 
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 عالقة باللطالطة أيضا وسترى ذلك. 

تعاقدت مع أحد المقاولين في العمارة عل  بناء بيوت في المجر، وهناك 

كونت عالقات واسعة مع المهندسين والمس ولين، فطلبت من أحد المس ولين 

قلعة  الحزبيين الكبار أن يتوسط لي ألبحث في سجالت التسجيل العقاري في

 االح، عن سندات الملكية لقرية اللطالطة.

فوي قلعوة   الطابو)ول ؤحصلت عل  تلك التواية، واستقبلني مس

 االح بكل احترام، ووتع أمامي كل السجالت ومعها استكان شاي. 

حتوو   تلووك السووجالت التووي ت كلووت أوراقهووا لقوودمها رحووت أقلوو  فووي

أرض حكوميووة عثوورت علوو  كوول مراحوول تملووك اللطالطووة منوو  أن كانووت 

وجوودت أن ملكيتهووا تعووود ألاووحابها ومسووجلة بأسوومائهم وموونهم  .أميريووة )

 سمه. إسجل البستان بقد أبي  كانأبي وأخي قاسم و

، مون جديود ا سندات ملكية اللطالطةاستخرالبدء بمعاملة اهممت 

مشووروع الوو ي ولكوون الووروتين طويوول وكنووت مشووغوال جوودا فووي انجوواز ال

لفراة أخرى ولم تسنح تلك  اللطالطة موتوع تفترك تعاقدت عليه،

 الفراة طبعا.

جعلني العمل في المجر أن أكون قريبا من ناس العموارة وقراهوا، 

مون العموال، وجلهوم مون سوكنه  ةكان يعمل عندي في البناء أعداد كبيور

اسمه)رحي م  مون سوكنة القريوة كان العمال  واحدا من .القرى المجاورة
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 م عين.ت عل  أنقاض قرية أ التي أنش

احا   ا  شابوكان  «أم عين» ه ي كرني بأيام نوأحببت رحي م ه ا، ك   لم 

جعلتوه سواعدي دربتوه وف ، ال ينقطع عن الدوام في كل الظوروفنشيطا  

 ،األيمن في العمل

، سوألت عنوه ا عل  ةير عادتهذات يوم ج ت للعمل فلم أجد رحي م

فكوان  عمول رحوت لوه وأسوفت علو  تركوه القالوا لي لقد تزوا اليووم، ف

 يساعدني كثيرا.رحيم 

 .من جديد وإذا برحي م مع العمال بانتظاري ،وفي اليوم التالي 

 ها ولك رحي م ما ال ي أت  بك؟ وكيف تركت عروسك؟ 

، عائلتنا كبيورة وأنوا  أستاذ)العيشة يا  :قلبه أجابني والحسرة تمن 

 معيلها الوحيد. 

فوعوة األجور إن مد زةإجواثالثة أيام وعدته بورحي م خاطر  تطيب 

 .هني كيف وجد عروسحدث

 هل بيضت وجوهنا؟رحيم  أوال قل لي  -

 تململ قليال ثم أنطلق بعنفوان:

وحلووو   كلووش أسووتاذ، وانووه هوول  أسووتاذ عمرهووا سووتة عشوور سوونة، -

تشوفني ااير بارود، نزلتلوك عليهوا وجوان أعضوها مون هنواك وأشولع 
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 بيه.  أعلج  )ام شعر بسنوني ومل 

نفسي من الضحك أعطيته هدية عرس بسيطة وأرسلته  لم أتمالك 

 . لعروسه كما وعدته لينجز ما بدأ

ك فتحوت اعدت إل  بغداد بعد أن أنجزت المقاولة فوي وقتهوا، وهنو

مكتبا للمقواوالت، وتوسوعت أعموالي، كنوت أتعاقود علو  تنفيو  األعموال 

كثور ن، وهوم ويهوا المقواولون العواديعلالفنية الصعبة، والتي ال يتنوافس 

 الم ات أن لم نقل بارالف.وبفي تلك الفترة 

 ،مفتوحوووة لآلخووور نوووديم وقريحتوووك عزيوووزيقووود أدركنوووا الوقوووت  -

 . لكبةدا إن سمح وقتك  أزورك مرة أخرىأستأذنك ارن وسوف 

اليوم، تر  ماكو مرة أخورى،  كالميإذا ما أخل     باوع)نظر ا -

 .ما قال لي ولقها مو ت

، ومل يحدثني طوال الليل، سوف لن بت ليلتي تلك عند  مضطرا

حديثوه  ، ولكنني سأختار مقواطع موننديم أتعبكم بسرد كل ما حدثني به

مترابطوة مون المقواطع التوي أنقلهوا لكوم ، قود ال تكوون الطويل المتشوع 

الناحية القصصية المتعارف عليهوا، ولكننوي أجودها مناسوبة لننهوي بهوا 

 ة وعاشت فيها.الحديث عن تلك العائلة التي بنت اللطالط

 العوورا قوورى لتصووفيه الميووا  فووي ي تنفيوو  مشوواريع فوو نووديم انغمووس

نووي يبجمووع المووال، موون أجوول أن يح الحسواب الدولووة بعقووود مغريووة،  ور
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 في بغداد. ة خااة بهلطالط

نفو  مشوروعا فوي قريوة اوغيرة علو  مشوارف  اتمورفي إحدى ال

جودوى بحث عن آثار لسولمان، ولكون دون يح اهور العمارة، وهناك ر

 طبعا، فقد مرت عشرات السنين عل  زمن سلمان.

أليوه نقول يموقع المشروع من مهندس الحكومة، أخ  ل هبعد استالم

بواسووطة  حصوو  ورموول واسوومنت وطووابو  وةيرهووا  مووواد البنوواء، موون

 .القوارب

وموووف حارسوووا بوووأجور شوووهرية ليحووورس الموقوووع، أسووومه جوووواد  

إطال  رااص بغزارة،  ديمن ويلقبونه أبو ناجيه، وبعد أيام قليلة سمع

عود عون موقوع عملوه بحووالي يأتي من ناحية مركز الشورطة، والو ي يب

 .ركيلومت

 جوود الحووارس الوو ي ومفووه فووي موقووعيلووم راح يتفقوود موقووع العموول ف

ومجموعة من  ناالرااص تبين أن حارس أزيز  قفأن تووبعد  ،عمله

بكوا مووع رجووال شوورطة المركووز، مسووتخدمين رشاشووات تأخوتووه قوود اشوو

 لمهمات محددة. حزبيتنظيم الالأعطاها لهم 

طمووأن علوو  يولاألموور سووتعلم لي نووديم موواذا يجووري هنوواك؟  ذهوو 

لو  الخبور كوان ، وه قبول كول شويءرتي فضوليمشروع، ولالمستقبل 

 كما يلي:
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موون قريتهووا للحووارس فتوواة جميلووة، أحبهووا شوواب موون منطقووة قريبووة 

 أهلوهووها، طرد  ، وعندما جاء لخطبتها من أبأيضا الح هي وبادلته 

 تزويجها ألبن عمها ةصبا عنها. ، وأرادال ين جاءوا معه

من دار أبيها، والتجأت إل  مركوز الفتاة وفي موعد زفافها هربت 

الشرطة، تبعها حبيبها إل  هناك وطل  أن يعقدوا له عليهوا فوي مركوز 

 الشرطة. 

عنوودما علووم األب بوو لك، جمووع أخوتووه محوواولين اقتحووام المركووز، 

تبووادل إلطووال  النووار بووين الطوورفين. وموول أبووو ناجيووه وأخوتووه  فجوورى

جوواءت لنجوودة المركووز ثووم يحااوورون مركووز الشوورطة ألكثوور موون يوووم. 

قوات شرطة بسياراتها مون مدينوة العموارة،  فسويطرت علو  الموقوف، 

 .واعتقلوا أبو ناجية

 مدينوة عسوكرية إلو  ةشرطة الفت  والفتواة فوي سويارأخ  تباط ال 

العمارة إل  بغداد بعيدا  العروسان عقد قرانهما ةادرأن د العمارة، وبع

 ثأر، فسكنوا في ةرفة في مدينة الثورة.شرف والعن مشاكل ال

أخووو ت الشووورطة تعهووودات مووون جوووواد وإخوتوووه بعووودم التعووورض 

 .مللعروسين طيلة حياتهم ثم أطلقوا سراحه

لم يستطع أبو ناجية العيش في تلك المنطقوة بعود العوار الو ي لحوق 

دار  هوو بودال عنوه، وأةلوق حارسوا ليومفوه نوديم ، فأرسل أخو  إل  به
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 العمارة إل  بغداد. ر ةادوأخ  زوجته و

وككل النازحين من الجنوب إل  بغداد، قصد مدينة الثورة ليعيش  

فيها، وشاءت الصدف أن يستأجر ةرفة في ذات الشارع الو ي سوكنت 

 الحوا بينهم.فيه ابنته وزوجها، فتدخل شيوت العشيرة هناك وأ

ت ب  ، والتي أراها تستحق ال كر:نديمومن مشاكل العمل التي مر 

تصوفية ميوا  الشورب فوي قريوة تابعوة لعل  بنواء محطوة نديم تعاقد 

 ذي قار .)لمحافظة الناارية 

، ولكون في ذلوك وه ا باألساس تخصصه وليس هناك ما هو جديد

 موقع العمل المخص  لتلك المحطة يثير الحيرة.

أن تقطع خمسين كيلومترا، خارا الطريق العوام، فوي شوارع  بعد  

لم يكن معبودا، ستصول إلو  مدينوة الدوايوه، ومون هنواك تقطوع عشورات 

الكيلومترات في أرض مالحة في اوحراء سويد أحمود الرفواعي، وكموا 

لشودة الملوحوة.  ألنقطوععلو  الطريوق ، لو بوال الحموار هنواك نديمعلق 

لدولووة أن تبنووي مشووروع لتصووفية أرادت ا ،الصووحراء تلووكوفووي وسووط 

 الماء؟

إلوو  بغووداد، وفووي سوواعات الوودوام نووديم بعوود أن اسووتلم الموقووع، عوواد 

 الصباحية األول  جلس ينتظر مدير الدائرة المختصة به ا المشروع.

ول بعود طوول انتظوار، وراح يشورح لوه شوكوكه  التق  ب لك المس 
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يووودور )حوووول اوووالحية الموقوووع المقتووورح للمشوووروع المتعاقووود عليوووه 

 .يينحزبالول من كبار  طالي  ، وكان المس

مون تلوك المقابلوة منزعجوا بعود أن تعورض إلو  تووبيخ نوديم رجع  

شووديد وتهديوود بووالحبس إن عوواود االعتووراض علوو  أمووور تهووم الدولووة 

 وحدها فقط ! 

تبودد يوا نواس أمور تخ  الدولة فقوط ! أليسوت هوي أمووال النواس 

 ةير مسموع.وحد  وبصوت  يدردمنديم عبثا؟ راح 

المهووم أنجووز المشووروع، ولغوورض فحوو  المضووخات واووالحية 

ريج موون الموواء، وراح يجوورب االمشووروع، اتووطر إلوو  اسووت جار اووه

 المشروع أمام اللجنة المكلفة باستالم المشروع.

كوول شوويء تووم علوو  مووا يوورام، اسووتلمت اللجنووة المكلفووة المشووروع،   

د تفسيرا لبنواء مشوروع المبالم المتعاقد عليها، ولكنه لم يجنديم وقبض 

ماء في وسط الصحراء، ليس هناك أي مصودر موائي قريو  منوه، وال 

 أي تجمع سكاني عل  مد النظر؟

بعد سنة عاد إل  ذات المشروع ليجوري الصويانة المطلوبوة ولكوي 

 يستعيد المبالم المالية المحتجزة كتأمينات ايانة. 

نوديم ة، اسوتقل كانت سيارات الالندكروز هبة من الصناعة الياباني

واحووودة منهوووا فجووور يووووم اووويفي، موووع نخبوووة مووون المهندسوووين المكلفوووين 
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ت وكان «السنك»ستالم النهائي، وبعد أن تناولوا فطورهم في محلة، البا

قااودين جزيورة سويد أحمود بعودها قيمر، انطلقووا الكاهي وال مؤلفة من

وجوودوا المشووروع كمووا ، فواوولوا  الموقووع بعوود عنوواء كبيوور الرفوواعي، 

 و  في العام المنصرم، عدى التراب ال ي ةط  كل نواف  . ترك

 ةإذا سافر اليوم واحد منكم إل  هناك، ربموا سويجد مشوروع تصوفي

 الميا  اامدا في وسط الصحراء ينتظر المعجزة، 

ين أخيرا ارتاح نديم من فضووله الو ي مول جاثموا علو  قلبوه سونو 

المهندسوين هو ا أحود الصوحرء مواء طويلة بعد أن كشوف لغوز مشوروع 

الل ين كانوا يشرفون عليه عندما التق  به في إحودى دول المهجور بعود 

 سنين طويلة والسر هو :

كانت الحكوموة قود أعودت خطوة متكاملوة لتهجيور العوائول الكرديوة 

من كركوك وتشمل تلك الخطة بناء مجمعوات سوكنية لهوم فوي الجنووب 

 التحتيووة  بنتجهيووز تلووك المجمعووات بووالو ،منووه وفووي المنوواطق النائيووة

 .الضررية

وزعت تلوك الخطوة علو  الجهوات المنووط بهوا إنجواز تلوك المهموة 

وأحيطووت بسوورية تامووة. ولمووا كووان المسوو ول عوون تنفيوو  مشوواريع ميووا  

الشوورب ملتزمووا ومتحمسووا للفكوورة، أنجووز العموول المنوواط بووه قبوول ةيوور ،  

ر أو استجدت مروف جديدة لدى القيادة السياسوية فألغوت خطوة التهجيو

مول كني أو تشوق ترعوة فوي ذلوك المكوان، وأي مجمع س تها فلم يبن  أجل
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لوحيد ربما علو  وسط الصحراء الشاهد امشروع الماء ال ي نف   نديم 

 إنسانية.اللاتلك الخطة 

إلو  موزار كمرقود اليووم تحولت محطوة تصوفية ميوا  الشورب ما رب

 إلحدى بنات الحسن! 

، وودع أيوام تلوك ديودةمبالم كبيرة من تنفي  مشاريعه العنديم جمع 

  فيهووواأخووو  يبحوووث فوووي بغوووداد عووون أرض يبنوووي و الفقووور وإلووو  األبووود.

وجوود تووالته فووي قطعووة أرض وسووط بغووداد معزولووة عوون ، لطالطتووه

 المدينة. مركزوقريبة من  هاخبه وتجيج

رف موون سوويل أموووال تغوو ت، وراحووسوولطةبعوود أن اسووتت  الحكووم لل

 أاووبح يمثوول وسووط  موون المطووار القووديم والوو ي ءا  الوونفط، اسووتقطعت جووز

وزعتوه بمسواحات كبيورة و بغداد بعد أن توسعت المدينة بجنون،مدينة 

 يتوواكأر «تووباط القصوور كمووا يطلووق علوويهم»علوو  الضووباط الكبووار 

 سكنية.

أحووودهم بمبووالم كبيووورة واشووترى منوووه أرتووا بلغوووت نووديم أةوورى  

مترا، بنا فيها دارا اغيرة وراح يزرعها بكل ما ل   مثامنائةمساحتها 

 ب من أشجار الفاكهة.وطا

معوزوال عنهوا فوي و ،هك ا أابح عند  بستان فوي وسوط المدينوة و

 ذات الوقت، ال يعكر افو  فيه سوى زقزقة العصافير ونوح الحمام. 
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مون فوي العورا  ، فليس هناك بستان حقيقوي دديم بعن لم يكتمل حلم

 في بلد النخيل.  هدون نخيل، ل ا راح يبحث عن أندر أاناف

عوينوة أيوووب  أو )أو  ؟يوموا بنخلووة اسومها )أم بالليوز  هول سومعتم

وجواء بفسويلة مون عين تمور  )األزر ؟ المهم سافر ااحبنا إل  شثاثة 

أم بالليز وأخرى من عوينة أيووب وثالثوة مون األزر  وزرعهوا جنو  

فسيلة أخرى من برحوي جموال الودين جاءتوه هديوة مون بسواتين مديريوة 

 الزراعة في مدينة الفاو.

نتهي يجدا، ال تنضج ثمارها إال بعد أن نخلة نادرة  ه   الليزوأم ب

موسم قطاف التمر. أما عوينة أيوب، فتمرها يجف وهو علو  الشوجرة 

أموا  «يقورقش» ويكون رقيق السمك فيتكسر تحت األسونان أثنواء قضومه

، فلويس كول موا ة حبوةمن ع   الشجرة حبة حبواألزر  فهو تمر ينتق  

أما جموال  1جودة، ويكون لين القضم كالعلكةفي الع   هو من نفس ال

األكثر شهرة بين أنوواع  فإنه نوع نادر وممتاز من تمر البرحي ،الدين

 .التمور

لوف نافو ة ةرفوة نوموه، أجود منطقة في حديقة الودار خنديم ختار ا

                                                 
كةةان مةةن املفةةروض أن يعقةةد ا بةةةداد مةةؤ ر دول عةةدم االكيةةاز  فجمعةةت احلكامةةة   (1)

ك  حمص  التمةر األزرق لتلةك السةنة ومنعةت بيعةه ا األسةااق  وذلةك ليقةدم علةى ماائةد           

ور د ينعقةةد ود يتةةذوق العراقةةي التمةةر  التمةةار قاطبةةة. ولكةةن املةةا  نالر سةةاء كانةةه أحسةة

 األزرق ا ذلك العام. 
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كوول اووباح. فحفوور هنوواك إلوو  عمووق كبيوور ووتووع تربووة  اليتطلووع إليهوو

د طبيعووي كوسووادة تحووت تلووك وسووماجلبهووا موون شووواطئ دجلووة خااووة 

 الفسائل.

 اباح يوم ربيعي مشمس بكل تأني. نديم فسائل النخل ه   زرع 

راحت الفسائل تنمو بسرعة حت  أن سعفة من فسويلة األزر  أخو ت و

 تنقر عل  زجاا ناف ته كلما ه  نسيم. 

فسائل  عنتلفونيا يسأل بعيدا عن الدار كان يسافر نديم عندما كان 

 .اله عن أوالد النخل قبل سؤ

جواءت عرتوا فوي وراح يضوحك وقود وهنا ت كر نكتوة بالمنسوابة 

 حديثه وكأنها جملة اعتراتية، تقول النكتة:

قوود أتعوو  أهوول العمووارة ومراكووز  «دويووج»كووان عريووف الشوورطة )

كوان مرتشويا ويخلوق المشواكل بأيوة طريوق لقود الشرطة فيهوا بمشواكله، 

 .  ليبتز الناس

طرد مون الخدموة، يسوافر إلو  بغوداد ثوم  أوه ا الرجل كلما عوق  

يووأتي برسووالة موون أعلوو  المراجووع فووي وزارة الداخليووة فيعيدونووه إلوو  

الخدمووة موون جديوود، أو يرفعووون العقوبووة عنووه، حتوو  جوواء موودير شوورطة 

بنزاهووة وعوودل، وأول  ونواحيهووا قوووي الشخصووية وراح يوونظم العمووارة

ه وتحوت رقابتوه عين العريف دويج بستانيا في بيتوأن عمل قام به هو، 
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 وأشرافه مباشرة ليخل  من مشاكله.

هوي رعايوة فسويلة  للعريوف دويوج، مهمة واحودة فقوط المديرأوكل 

نخل نادرة جاءته هدية وزرعها فوي حديقوة دار . حو ر مودير الشورطة 

همل رعاية تلك الفسويلة، وتوعود  بأقسو  أنوواع يالعريف دويج من أن 

 ماتت. هي العقاب إن

يراق  الفسويلة لحظوة بلحظوه، يسوقيها كلموا  «يجدو»فكان المسكين 

 . ه ا «فرت النخل»عطش هو، وكل يوم يسأله رئيسه عن 

ذات يوووم موورض ابوون موودير الشوورطة الوحيوود مرتووا شووديدا، فظوول 

 أثناء دوامه وقلق عل  حياة ابنه.عليه مشغول الفكر 

اباح ذلك اليوم النحس إل  فرت النخل، وهز  عريف دويججاء ال

ي في قل  الفسويلة ليتأكود منهوا، فسوقط السوعف فوي يود ، لقود السعف ال 

 تعفنت الفسيلة من كثرة السقي.

خوود  باكيووا، اسووتقبله موودير  مذهوو  إلوو  مركووز الشوورطة وهووو يلطوو

 مات؟ها ولك  ا  الشرطة اارخ

  أجابووه الشوورطي وهووو يلطووم ويبكووي بكوول حرقووة، مووات يووا سوويدي، 

 .ن ابنهعل  فقدا فراح األب المنكوب يبكي ويصرت مثله

جتمع تباط الشرطة حولوه وتجمهور األنفوار، وكول واحود مونهم ا 

فووي  لرئيسووهم موونهم يزايوود ارخوور فووي إبووداء حزنووه واووراخه مشوواركة
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يووم مشوهود فوي ذاك ، تجمع الناس حول مقر المديرية، وكوان مصيبته

 مدينة العمارة.

 ولك دويج كيف مات ارت األب مستفسرا؟ -

  :سعفاته ءت في يدي  فجاللافأجاب الشرطي هززت  

 من ال ي مات يا منكود؟ -

 النخل يا سيدي سيلةف -

 من؟ -

 .فرت النخل يا سيدي -

 .سود هللا وجهك يا عريف دويج -

ية، وأابحت حديث الناس وهنا تحول المنظر إل  مسرحية فكاه 

 .مدة طويلة

تشو ، وراحوت تبشور نوديم المهم، أخ ت فسائل النخول فوي بسوتان 

 بطلع قري .

العووورا  الحووورب موووع إيوووران، وكوووان القتوووال سوووجاال علووو   دخووول

الجبهات، حت  تطورت الحرب إل  حرب مدن، فتارة تغير طوائراتهم 

علينووا، وتنطلووق اووفارات اإلنوو ار بنوو ير الشووؤم، فيووركض الجميووع إلوو  

 غيور علوويهمت، وتوارة ختفواء فوي الغوورف األكثور أمنواالوا إطفواء األنووار

 يا بغداد! ةمنصور «النصر»، فتهزا أناشيد طائراتنا
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ثم تطورت الحرب إلو  حورب اوواريخ أخو ت تودك الودور علو  

 ساكنيها.روؤس 

، حتو  فوي ليوالي الشوتاءالنوم عريانوا نديم كانت موسكو قد علمت 

أنوف أكبور  لوم تبوق منوه إال   معالم وجهه)فضاعت  تهوكان قد أطلق لحي

الو ه   ، وتماشيا مع المودة علق سلساال مونمن المعتاد وعيون حادة 

 فو  ادر .

كانت زوجته وبناتهم ينمن أثناء الحرب في ةرفة أخرى مجاورة 

 توه، خوفا عل  الطفلتين، أما ابنه الشاب فكوان ينوام فوي ةرفنديملغرفة 

 في الطابق الثاني من الدار لوحد .

كان الفصل خريفا، والوقت فجرا عندما اهتزت الدار أثور انفجوار 

)مثلث برموودا !  ديد في رحلة فو مدوي، وكأنهم في مط  هوائي ش

وينظور ببالهوة إلو  جثمانوه وكأنه يحووم فوو  جسود  الممودد نديم شعر 

، ال يسوووتطيع تحريوووك أطرافوووه، أخووو  يصووورت المسوووج  فوووو  السووورير

بصوووت ةيوور مسووموع ربمووا، مناديووا علوو  زوجتووه والبنووات، وال موون 

 مجي .

ع أن فوي النهايوة اسوتطا هكم استغرقت ه   الحالوة؟ ال يودري ولكنو

يعود لوعيه، وبعد أن لسعه هواء بارد نهض يبحوث عون مالبسوه التوي 

تركها ليلوة أموس فوو  السورير، ولكون أيون السورير؟ لقود وجود نفسوه قد 
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، وقوف علو  مون تحتوهعلو  األرض مباشورة، فقود أنهود السورير ممددا 

طوله وراح يتلمس دوالب المالبس، ولكن ه ا لم يعد في مكانه أيضا، 

حافي القدمين متحديا شظايا زجاا النافو ة الو ي ةطو   سار في الظلمة

أرض الغرفة. ةيور مباليوا بووخز الشوظايا وبالودم الو ي راح يسويل مون 

رسمية كان قد اشتراها حديثا من  بدلهعثر عل  فقط قدميه، وبالصدفة 

لبسووها مباشوورة علوو  ف، «السووراوين»أسوووا  فرانكفووورت األلمانيووة ذات 

 .جسمه العاري

حيته التي ةطاها الغبار، ورائحة البارود توزكم أنفوه كثت لوقف ين

إلوو  حوود القوويء فكووان منظوور  وكأنووه واحوود موون شوويوت الجووان، ةريوو  

 .ومرع 

تفقد أسرته عل  عجل فوجد الكل معاف ، ولكن الشظايا كانت قود  

 مزقت أةطيتهم الثقيلة. 

راح يتفقد الدار فلم يجد بعض جدرانها، وكأن الغرف قد أابحت 

 للحديقة أو العكس. امتدادا

، المتبقوي نصوف السولم نوديم إلو  قفوزبعد أن اطموأن علو  أسورتهب 

تبعوه ابنوه بعود أن قفوز فجوثم علو  األرض، قد  هكون النصف الثاني من

 .عالقة حميمة بهم راكضا لتفقد جيرانه وال ين ربطتههو ارخر 

، فقود سوقط اواروت إيرانوي علو  في الخوارا كان المنظر مرعبا
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تلوك الودار علو  سواكنيها  تهد  انمن الخلف، فمباشرة ي تحدهم الدار الت

حفوورة يصوول قطرهووا عوودة أمتووار، ولووم يوونج أحوود موون الصوواروت وتوورك 

 .عشرة مع أطفالهم واتلك الدار وكان سكان

 ،أكثور مأسواوية ربموا ، فكوان الموقوفشومالهأما في الدار التي علو  

رسووانة خوفووي يوود  عصووا اووغيرة بنووبش بهووا أكووداس  ال  جووارهموقووف 

ا، ويوا حسوورتي علوو  أطفالووه، محوواوال أخووراا أطفالوه موون تحتهوو المسولحة

يانعة، لم يكن الرجل في تلك اللحظة في كامل قووا  الرود بعمر الوكانوا 

في عوالم آخور. وهكو ا يعيش العقلية، فقد تبلد فكر  وةارت عيونه وكأنه 

 كان حال الدور المجاورة األخرى.

في البداية، ةير عمال أجان  أمونهم لنجدة المنكوبين  لم يه  أحد

 من اليوةسالف، كانوا يشيدون مباني في المطار ال يعرف أحد سرها.

ةمسرعا جاء أحد هؤالء   واسوطتهاوراح يفتح ب كبيرة يسو  حفار 

 وليرفع أكداس الجدران والسقوف المهدمة. ،طريقا لنجدة الضحايا

يوووت للواووول إلوو  الب نووديملووم يكوون هنوواك طريووق ةيوور بسووتان 

المهدمووة، وبعوود أن أزاحوووا السووياا الوو ي يفصوول البيوووت عوون المطووار، 

ن يسووبعنووديم أخوو وا يزيحووون األشووجار عوون الطريووق، كووان فووي بسووتان 

 شجرة مثمرة من تفاح وأجاص ورمان وتين وةيرها.

العموال  ، بول كوان يسواعدها وهي تتساقط جثثوا هامودةلنديم لم يأبه 
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لنخيول راح يبكوي ويلطوم موع مون ، ولكن عندما جواء دور افي اقتالعها

خرسوانة أكوداس ال بوينيلطم عل  اغار . بعد أن شاهد فسوائله مرميوة 

 .أاابه القنوط

جوواءت فوور  موون الوودفاع  .ارتفعووت الشوومس فووي السووماءبعوود أن  

 المدني والشرطة لتطو  المكان، 

وةير  من األحياء يبحثون بوين األنقواض عون كول موا هوو كان نديم 

يفكور فوي عظوم المصويبة التوي حلوت بهوم، حانقوا  نديمعزيز. وبينما كان 

ول أموون  علوو  موون جوور العوورا  لهوو   الحوورب العبثيووة، اقتوورب منووه مسوو

 «واألموون فووي العوورا  يعنووي الشوورطة السوورية سووي ة الصوويت» ،المنطقووة

اقترب منه سائال عون أخبوار قاسوم الو ي ةوادر العورا  منو  سونين عودة، 

 ن لرفع تقرير عن قاسم! م كرا إيا  بوجوب الحضور لدائرة األم

وكانوت الطوبخ هرع إل  قنينة ةاز عندها فأعصابه نديم لم يتمالك 

تزن ربما عشرين كيلوةراما، كان االنفجوار قود ألقو  بهوا مون المطوبخ 

 إل  وسط الحديقة.

تلووك القنينووة إلوو  األعلوو  دون أن يشووعر بثقوول وزنهووا، نووديم رفووع   

 ي لم يهز  منظر األطفوال وأراد أن يهوي بها عل  رأس ذلك الوةد ال

فووراح يمووارس إرهابووه  ،القتلوو  تحووت األنقوواض، وال البيوووت المهدمووة

وفوي اللحظوة مسو ول األمون هو ا، للناس حت  في أسوأ المواقوف، لكون 
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 .قنينة الغاز قبل أن تحطم  رأسه عناألخيرة زا   

بيته وبستانه وأمنه، وبعود أن قتلووا نخالتوه وقتلووا نديم بعد أن فقد 

 فيهجاهدا أن يبني ويزرع  أحالمه، قرر الرحيل عن وطن حاول معها

وطن جديود قود تصوان فيوه كراموة اإلنسوان قبول عن الخير، راح يبحث 

 كل شيء.

رافقووه فووي زيارتووه تلووك  قصوود اللطالطووة  مودعووا، 7116فووي عووام 

اووديقه سوويف الوودين الوو ي كووان قوود تملكووه فضووول ال يقوواوم فووي رؤيووة 

 .لهالفرد من أسرة سلمان يارة وتلك كانت آخر ز اللطالطة،

والوا إل  هناك وهم ةير متأكدين من أنهم قد والوا فعال إلو   

 المكان الصحيح.

ةيوور أرض منبسووطة تنوواثرت  تووهفووي مالعوو  طفول نووديملووم يجوود  

ف إل  كول نخلوة فوي ، تعر  الشوك تحتهنم  وال ي  فوقها مالل النخيل

لووم يجوود سوووى قبوور  .بسووتان سوولمان، ولووم يجوود الوودور والمنوودي وةيرهووا

أو  ،ههدموو لصوووصربمووا عصووي علوو  الوخالووه، رجوول الوودين الوقووور، 

عل  خالوه وعلو   نديمترحم  .ربما خافوا من أن يصيبهم سوء من ذلك

اللطالطة وأهلها وراح يطوف فيها بخياله فغاص في الوزمن السوحيق، 

 يوم كانت اللطالطة عامرة بأهلها. 

ك، فوراح يودخل بيوتهوا بيتوا تصور أن اللطالطة الزالت قائمة هنا
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 بيتا.

أول بيووت دخلووه فووي تلووك السوواعة بيووت عمووه عااووم، تفقوود األسوورة 

وراح يحيوووي أفرادهوووا فوووردا فوووردا، تووو كر كيوووف زار عموووه وعووودد مووون 

األطفووال فووي العيوود الكبيوور، فووي محلووه الصووغير فووي سووو  قلعووة اووالح، 

وكيف مل ه ا الرجول الطيو  يبحوث فوي كول مكوان عون نقوود يعطيهوا 

ة  لنطفال فلم يجود ةيور فلسوا واحودا كوان يسوتعمله فوي الميوزان )عيدي

 كوحدة وزن، فالفلس العراقي كان يزن نصف مثقال.

وت كر كيف كانت فرحة الصغار عارمة بهو ا الكنوز، فلوم يكونووا  

شووراء فيووه لزمووان كووان يمكوون الفلووس فووي ذاك او قوود عرفوووا النقووود بعوود

 .بعض الحلوى

لثوواني والوو ي كووان قوود اقتوورن بيووت عمووه ا توورك بيووت عمووه ودخوول

ه، وتو كر ئبامرأتين، وت كر كيف كانوت زوجاتوه يتنافسون علو  إرتوا

يضووعن فيووه الوورز المطبوووت والوو ي  ذلووك الصووحن النحاسووي الوو ي كوون  

بزبدة ذائبة واحن من الحلي  الرائ ، وكيف كوان المرحووم  «يفرقع»

بح يضع اللبن فو  الرز ويخلطه ويقسم موا فيوه إلو  أربعوة أقسوام ليصو

 كل قسم لقمة واحدة فيزدردها وهك ا تنتهي وجبة العشاء بأربعة لقم!

كيف كان ه ا الرجل مضرب المثل في القووة نديم إل  اليوم ت كر 

هم فوي سوح  ءالجسدية، فكوان يقويم الرهوان موع اوحبه ويتحودى أشودا

ه. فلوم يقودر أحود يوخواة يقطعهوا مون سوعفة النخلوة، ويضوعها بوين إليت
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 يصك عليها. عل  سحبها بعد أن

ت كر الموقد ال ي كوان يحتول بواب دار سومير الحوداد، وكيوف كوان 

ذاك الشوواب المفتووول العضوول، يضووع القصوو  فيووه فيتحووول إلوو  فحووم 

يستخدمه في موقد  في المدينة حيث يصنع الفؤوس والمناجل وةيرها 

 من أعمال الحدادة الشاقة.

مون  الهواون  األحمور المصونوع)  وتو كر رز ثم عورا  إلو  بيوت

الحجوور والوو ي يطحنووون فيووه حبوووب الووبن بعوود أن يقلبوهووا طووويال فووي 

مقووالت علوو  نووار موون أةصووان التوووت أو كوورب النخيوول. وتوو كر كيووف 

حدثت هناك مشادة ذات يووم، فضورب أحودهم ذلوك الرجول بيود الهواون 

المشكلة إال بعد أن تدخل الشويوت  سر أنفه وراح دمه يسيل، ولم تنتهفك

 .يض المتضرر بأن يزوجه إحدى بناتهتعو وأجبروا المعتدي عل 

دخل بيتا آخر وراح يبحوث فوي ذاكرتوه عون ذلوك الجودار الطينوي  

، بعد مثنه يال ي قسم مراح البقرة إل  قسمين ليخب وا في أحدها ما ةل

تو كر كيوف راحوت و أن سمعوا بأن القرية ستتعرض للتفتيش والنهو .

جهيود أمسوكت بهوا سميرة تركض خلف دجاجاتهوا الوثالث، وبعود جهود 

وأرادت أن يحفظوها لها في تلك الغرفة السرية، فهون أةلو  موا تملوك. 

فهو   جلبوت   .واألهوم األمثةن نها هوي ظوكيف جاءت كل عائلة بقطعة ت

. ا  وهلووم جوور 1 المصووخنة)الطفوول  واألخوورى خافووت علوو   1كوواروك)

                                                 
 .مهد للطف  على شك   أرجاحة من ا شب الكاروك: (1)



 

- 217 - 

ومهوور الحقووا أن التفتوويش هووو حملووة للتطعوويم توود الكوووليرا. فهوودموا 

 استرجعت كل عائلة كنزها من ذلك المخبأ.و دار ثانيةالج

 السبيتي  :)استعاد في ذاكرته مهرجان 

فووي اللطالطووة كووان األطفووال واليووافعين موون األوالد والبنووات حيووث 

ولكنه تو كر كيوف يختوارون أحودهم  يقيمون مهرجان ال ي كر مناسبته، 

  لوو. فيغطووون رأسووه بعبوواءة، ويرسوومون عوموون ذوي البطووون الكبيوورة

سوخام القودور، ويودورون معوه مون بطنه وجها فيوه فوم وعيوون وأنوف ب

 بيت إل  بيت يهزجون ويصفقون مرددين:

 . يمه.سبيتي  يمه

 عند  بطن حقه قطن

 . يمه.سبيتي يمه 

.......................... 

بواألفراح، يبحوث بمخيلتوه عون  ا  ثم زار مكان المندي وكوان عوامر

د مون الطارموة وحتو  ديوانيوة المنودي. شجرة الرازقي التوي كانوت تمتو

حتووو  أنوووه راح يستنشوووق عطووور زهورهوووا البيضووواء. باحثوووا عووون ورد 

الجوري العطر ال ي اشوتهرت بوه العموارة والو ي كوان يحويط بحووض 

 الصباةة. 

                                                                                                     
 .املص نة إناء من النااس األمحر يست دم ا نق  املاء (1)
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وت كر خاله المدفون أمامه كيف كان يستنسخ الكتو  الدينيوة علو  

تأتي السوطور خشبة قسمها بخيوط من القطن بشكل أفقي متساوي كي 

متسوواوية أيضووا. وراح يسووت كر الحبوور الوو ي كووان يعوود  خالووه خصيصووا 

في اللغة  «ديوثا»يدع  ) لكتابة تلك الكت  الدينية وكان حبر أسود لماع

المندائية  فكان يمزا الغراء المستخرا من السمك بماء النهر ويتركوه 

م. وفوي إل  أن ي وب، ثم يتركه يغلي إل  درجة التبخور ولمودة سوتة أيوا

اليووم السووابع يسووحقه ويخلطووه بمسووحو  الفحووم بنسووبة مثقووال واحوود موون 

الفحم بخمسة وعشرين مثقاال من الغراء ويتركه لمدة أربعة أو خمسوة 

أيام، ثوم يمزجوه بالمواء إلو  أن يصوبح عجينوة لينوة ناعموة فيغليوه علو  

يردنه  )النار مرة أخرى ليصير عل  شكل بلورات، تمزا بماء النهر 

 أسوثه ملكه .) الستعمال، ثم يتلوا عل  ما كت  االة التسليمعند ا

فهووو قصووة  ابوون خالووه إبووراهيم والوو ي لووم يوونج أحوود موون مقالبووهأمووا 

. ت كر كيف أن إبراهيم ألبس ذات مرة إبن عموه األعورا عبواءة لوحد 

نسائية  وخبأ  في البستان وراح يودعو أبنواء عموموة الشوباب للتحورش 

 بها.

وهووو سوويف الوودين ولووه علوو  اوووت اووديقه موون ذه أفووا  نووديم 

 .وكأنه يؤدي خطبة الجمعة يخاط  مجموعة من الشباب أحاطت به

وفووي قلبووه حسوورة علوو  فراقهووا، هووا تلووك ارثووار وودعنووديم اووور  

 . ال ةير بستان شوك بعد أن أابحتحت  
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اللطالطووة، عوواد إلوو  بغووداد ودع قبووور المنوودائيين فووي مقبوورة  وكمووا

أموه وقبور أخيه الشواب ةري  ومنها قبر االح أبو ليودع قبورهم في 

 حيهن.

ينوووح علوو  وطوون توواع، وتوواع معووه حلووم ارن وهووا أنووت توورا   

العودة أليام الصبا، ولطالطة تاعت ومل نخيلها يبحث عن من يلقح 

 .طلعه

وتاعت أيضا لطالطته فوي بغوداد فوال يعورف مواذا حول  ببسوتانه  

 حتله.ومن يسكن دار  اليوم، وأية مليشيا تهناك 

 تيوما كبواقي البشور موا داموذات وال أمل له بأن العراقي سيعيش 

 .  اليوم العمائموتتحكم به مه حكت

الثمووين إلوو  سوويف الوودين الوو ي عوواد إلوو  عوودت بعوود أيووام بصوويدي 

يقضي أوقاته عل  شاطئ سردينيا الرائع ولم يترك نظارته إال ل ايطاليا

يتنقول بوين سويدات تكواد وراح  .أنه أبدل السيجار بغليوون قمعوي الشوكل

عوه اللمسوات م لكوي أتوع ،معالم الشباب تختفي من وجووههن الجميلوة

فقد أاابته نوبة قلبية بعود ،وهناك سمعت بنعي نديم األخيرة للطالطة،

فقض  نحبوه وهوو فوي الطريوق إلو   سفري من عند  بيومين ولم تمهله

 المستشف .

كتوواب،   برؤيووة قصووته التووي سووطرت فووي هوو ا الاحوول عينووتكتلووم 
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بشوكل يليوق بو لك  اإخراجهطباعة تلك القصة ووتخليدا ل كرا  حاولت 

 الرجل ةير العادي.

 للكوشوكرا ف ،نوديم بودون رتووش وجدت من الواجو  نشور قصوة  

بهوو ا الشووكل وأخوو  هنووا  «اللطالطووةقصووة »فووي مهووور  نيموون سوواعد

ن تلوك اديقي سيف الدين العواني الو ي دو  و .كوثر الشيخ دربي رفيقة

 بها. خصنيوبصبر  اتال كري

 

 عبد اإلله السباهي                                                      

 9373نمارك االد                                        
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  للكات للكات 
 

كشوووف األسووورار عووون سوووحر األحجوووار  يبحوووث فوووي األحجوووار الكريموووة   -

 دار النمير في دمشق.شرته نوأسرارها طبعته و

 .أوالد المهرجان مجموعة قص  قصيرة  -

مغامرات البارون منهاوزن مجموعة من قص  األطفوال واليوافعين مون   -

 .)طبعة ثانية  األدب األلماني الكالسيكي مترجمة عن الروسية

األمير الصغير للكات  الفرنس انطوان دي سانت أكزوبري مترجمة عون   -

شوورتها دار ثقافووة الطفوول فووي بغووداد فووي أواخوور القوورن الروسووية طبعتهووا ون

 .الماتي
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