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 (1)خروف البنجة

فيرردفع  ،ال أعرررف لمررافا تاررير الررذكريات هررذ  ا يررام

فتصرب   ،بعضها الربعر لتههرر اليديمرة منهرا علرط السرط 

  .شتاء شيخوختي اليارص البرد بدفء لذيذ

لم أكن بعيدا عرن أحرداق قصرة خرروف البنجرة ومررت 

 :اآلن رويها لكمأبالذاكرة كما 

طاولترره المترر خرة فرري محلررة الطرراطران  كرران خالررد يعرري 

اليريبررة مررن سرروو )الشررورجة( فرري ر،ررافة بغررداد، فرري أواخررر 

 ا ربعينيات وأوائل الخمسينيات من اليرن الماضي.

 .سكن هذا الحي فيراء اليهود قبل هجرتهم إلط فلسطين

وسكنها معهم فيراء المندائيين وغيرهم مرن طبيرات الشرعب 

  .المسحوقة آن فاك

                                                 
البنجة  عيد من أعياد املندائيني املهمة. ففيه تقام  أهم مراسييمهم الدننيية    (1)

 وفيها تذبح ذكور اخلراف
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دكاكينررره ،رررغيرة فرشررر   .ل شررربه مسررريفسررروو طويررر

مامهررا أنررواع الخضررار فرري سررالل متهرئررة ت احمرر  عليهررا أ

توحررة لتصررريف توسررط  السرروو سرراقية ما .أسررراب الررذباب

 .ا  الميا  المسودة دائم

تررر دحم البيررروت علرررط جوانرررب الطررررو الضررريية التررري  

 .أو التي تؤدي إليه .تتارع من هذا السوو

تسرميات الغريبرة علرط ال أحد يعررف مرن أطلرق تلرك ال 

تلررك الطرررو الضرريية الملتويررة والترري اسررتيل  علررط شرركل 

وراحررر  تلرررك  ،حرررارات واحتاهررر   بررربعر الخصو،رررية

ا سماء تمي ها عن جاراتهرا ولكرن كرل تلرك الخصو،ريات 

فهي ال تخص الطررز المعماريرة فجميعهرا متشرابهة  ،وهمية

  فرري وسررطها إن كنرر  وأو قررد تترر ،حتررط أنررك ال تميرر  بينهررا

 .رد الذهنشا

ميبررررة  اليريبرررة مررنإفا جازفرر  بيطررع السررروو مررن بدايترره 

اليهرررود لتنتهررري فررري شرررارع غرررازي مرررن الجهرررة الميابلرررة لسررروو 

الشورجة، ستكون قد مررت بمحلرة أبرو دودو  رم الطراطران  رم 

أبو سياين، هذا مرن جهرة اليمرين، وبمحلرة الكروالت وبنري سرعيد 

 حد يعرف.من الشمال. من أين جاءت تلك التسميات ال أ
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لررك السرروو وفرري طرررييهم إلررط توسررز زحررام النرراس فرري 

شارع غازي تجتمع كل يروم كرالب سرائبة مرعبرة لتتعرارك 

 .ينن اليصابكيأمام دكا

وسز هذ  ال حمة كان علط خالد أن يجد فر،ة للحراو 

 .العمل وهو في سن مبكرة جدافي بعمله كل ،باح فيد بدأ 

تين أو كررل بيرروت هررذا الحرري البررائس مكونررة مررن غرررف

وكان  تلك الغرف تؤوي أكثر مرن عائلرة فري بعرر  . الق

 ،الكرل غربراء ال يجمعهرم غيرر هرذا السركن البرائس .ا حيان

وال يلتيون إال عند باب المرحاض الوحيد الذي يتوسز سرلم 

تغطرري بابرره قطعررة سررميكة مررن قمررا   .الرردار أو تحرر  السررلم

حيكرر  مررن خيرروط الينررب حولرر  السررنين لونهررا إلررط لررون 

سكن  هذ  المراحير علرط  .ر،اص اليريب إلط السوادال

كثررت وكبررت واسرود لرون ف .مّر ال من ،را،رر حمرراء

أجنحتها الحمراء بشكل يبعث علرط الرعرب وك نهرا السراكن 

 .الرئيسي لتلك الدار والناس طارئون عليها

حشررر خالررد فرري غرفررة ،ررغيرة مررع أمرره الترري دخلرر  

ط السريوط بعرد أن خريف العمر في بي  فيه غرفتان آيرل إلر

تنيررر تلررك الغرفررة رازونررة ،ررغيرة  ،ن عليررهوتيادمرر  السررن
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 .مربعة الشكل في أعلط الجدار

لم يكن هناك سكن أرخص منه في كرل بغرداد علرط مرا  

شررغل  الغرفررة الثانيررة  .أظررن فكرران مناسرربا جرردا لخالررد وأمرره

عجوز طاعنة في السرن نرادرا مرا تخرره منهرا وك نهرا غيرر 

 .موجودة أ،ال

ولررم يعرررف حينهررا  ،ع الطاولررة بعرردكررن خالررد قررد ودّ لررم ي

  .بالضبز أين حل الدهر بشباب ا سرة اآلخرين

عري  توكان  تلك ا سرة  ،نعم كان  لخالد أسرة كبيرة

في بي  يطرل علرط نهرر دجلرة قبرل أن يسرود العرراو الحكرم 

اإلرهابي في أواخر ا ربعينيات من اليرن الماضي هذا مرا 

إنرره ال يتررذكر كيرررف   ،الطاررل الرجررلكانرر  تتخيلرره فاكرررة 

فيررد وجرردها علررط هررذ  الحررال دون أن يجررد  ،تارقرر  العائلررة

  .تاسيرا لذلك

يجررب أن نؤكررد  ،طاررال مرردلال ،كرران خالررد آخررر العنيررود

نضرج  حباتره فررادا  .فالعنيود لم يعد كذلك ،علط كلمة كان

وكررذلك علررط كلمررة  .وبعضررها لررم تنضرر  أ،ررال .قبررل أوانهررا

دا هررذا المرردلل العمررل وكسررب قوترره وهررو فرري , فيررد برر(مرردلال)

 .العاشرة من العمر
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كان معمل الكراسي الحديدية الذي وجد فيه خالد فر،رة 

عمل ب جور يومية زهيدة ال تسد الرمق، ييع بعيدا عن محلرة 

الطاطران قرب دجلة، وكان الطريق الذي يو،ل إلرط هنراك 

ا ي خذ من يومه المرهرق مرا ييررب النصرف سراعة مشريا فهابر

ومثلها في طريق العرودة، ولكنره كران يجرد فري فلرك المترناس 

 الوحيد في دأبه اليومي.

والشرمس  ،كان يغادر البي  قبل أن يغادر النوم عيونه 

و كران يعرود مرن العمرل وقرد  ،شديدة السطوع علط السطوح

 .اقترب  الشمس من أفيها الغربي

الدرب إلط ورشرة عمرل خالرد تمرر عبرر أزقرة وبيروت  

زمانا كان  بغداد فيها مدينة تغري السياح ب يارتها شهدت أ

 .و،يتها طبق الدنيا!

أما اليروم فهري بيروت شربه مهدمرة وأزقرة قرذرة ورجرال 

خررتلز اأمررا النسرراء فيررد  ،ا،ررارت أسررنانهم مررن بيايررا التبرر 

سمارهن بلون العبراءات التري اسرمرت هري أيضرا مرع تيرادم 

 .السنين والكل في عجلة من أمر 

يل بعر تلك الدور لتيترب جدا مرن التري امتدت شناش 

فتتيه شمس تموز الحارقة بينها وال تجرد طرييرا لهرا  ،تيابلها
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 .للو،ول إلط رؤوس الناس إال ما ندر

ظررل خالررد يتررذكر أحررد تلررك الشناشرريل والررذي أسررند إلررط 

 .الجرردار الررذي اعررتال  بيضرربان حديديررة علررط شرركل زاويررة

ط رؤوسررهم مررن يتجنررب المرراّرة السررير مررن تحتهررا خوفررا علرر

  .ام بهارتطاال

كان خالد وفي كل ،رباح يعبرر مرن تحر  تلرك ال اويرة 

 .الحديدية علط حذر رغم قصر قامته حينها

وفات يوم أغرا  فلك اليضريب الحديردي فتسرليه وتردلط 

راح يرؤرج  جسرمه اله يرل بلرذة فسريز إلرط  .منه ك نره قررد

إال  ،ورغررم قصررر المسررافة بررين اليضرريب وا رض .ا رض

فراعه كان  تح   يرل جسرمه فانكسررت دون أن يردرك  أن

وا،رل طرييره إلرط محرل عملره رغرم ا لرم الرذي راح  .فلرك

   .يكبر

كان واجبه في هذا المعمل بعد كنس أرضيته ور،يف 

الشارع الذي أمام  واجهة المصنع والتري اكتهر  بمخلارات 

أن يحمررل مررا ،ررنع فرري نهررار ا مررس مررن كراسرري  ،الحديررد

فري محلرة  ،بمرادة النيكرل اكان  تطلرط بهر شةورحديدية إلط 

والتي تبعد عن المعمرل حروالي خمسرمائة  ،سيد سلطان علط
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 .متر

 ،كرران العمررال الررذين يصررنعون الهياكررل لتلررك الكراسرري

برر دوات  ،يطرروون برشرراقة أنابيررب الحديررد الترري تصررنع منهررا

وكررران خالرررد ييرررف أمرررامهم مشررردوها ماتونرررا  ،حديديرررة  ييلرررة

حراول مررة  ،وهرم يلعبرون بتلرك ا دواتبعضالتهم البرارزة 

 .رفع واحدة منها فلم يال  وسيط  علط قدمه الحافي فآلمته

كان هؤالء العمال ضخام ا جسام وهيئاتهم مخياة، ولرم 

تعرررف البسررمة وجرروههم يومررا لسرربب لررم يدركرره خالررد حينهررا، 

 فهلوا أشباحا مرعبة في فاكرة الصبي. 

ن يديرة واحردا وا نرمساند تلك الكراسي الحديخالد يضع 

 ،فرري بعررر ا حيرران علررط متنرره الصررغير مررن كررال الجررانبين

مجترررازا شرررارع  ،الطرررالء ورشرررةويجرررري بهرررا فاهبرررا إلرررط 

المستنصررر المكررتئ دائمررا بسرريدات بغررداد الجمرريالت وبكررل 

وكرران دائمررا ييررارن بيررنهن وبررين نسرراء محلررتهم فرري  ،حررذر

 ليعرود بعردها بر وه مرن ،الطاطران فير ي لحال ا خيررات

تلك المسراند و التري تكرون قرد طلير  وأ،ربح  تلمرع ك نهرا 

  .الاضة

وال  يجرد خالرد خرالل هرولتره  .تتكرر العمليرة كرل يروم
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والرذي ظرل عبرارة  ،اليومية تلك راحة إال عند سراعة الغرداء

عن لاة من الخب  البارد الذي تخب   أمه مع بعر الخضار 

ير أو وفي بعر ا حيان يطل منها بياض الب ،والمخلالت

  .،اار  والمسلوو بشدة

جررازف مرررة بررالوقوف قرررب محررل للمرطبررات ييررع فرري 

شرررررررارع الرشررررررريد وراح ينهرررررررر بشرررررررراهة إلرررررررط علرررررررب 

الدوندرمرررة)اإليس كرررريم( المتعرررددة ا لررروان، محررراوال تخيرررل 

طعمها في فمه، فهرل واقارا فراغرا فمره مردة مرن الر من رغرم 

فكررة  يل الكراسي التري علرط كتاره دون أن يالر  فري تكروين 

 عن طعمها إلط أن طرد  ،احب المحل معناا.

حررة وا،ررل طرييرره بعررد أن سرريز خالررد مررن تلررك ا رجو

وهنرراك  ،م الترري أخررذت ترر داد عليررهالإلررط المعمررل رغررم اآل

وأقنعررره  ،رفرررر ،ررراحب المعمرررل أن يباشرررر خالرررد بعملررره

بالررذهاب إلررط مستشرراط المجيديررة الواقررع فرري برراب المعهررم 

 .ليعال  يد 

ا حمراللرون فو  ،لمصلحة رقم واحدركب خالد باص ا

الررذي يررربز بررين البرراب الشرررقي لبغررداد بالبرراب والطررابيين 

فرري آخررر  حيررث ييررع  ،مجتررازا  شررارع الرشرريد برربزء المعهررم
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  .المستشاط باليرب من باب المعهم

صرل الترذاكر برين زحرام ظل خالد يراوغ ويتهرب من مح

فلروس  ك عشررةلرفوو نازال تح  وكونه ال يم ا  الركاب ،اعد

التررذكرة، ولكررن بعررد منطيتررين أو  ررالق أمسررك برره قرراطع  مثنن 

 التذاكر من يد  التي تؤلمه وقذف به خاره الباص. 

 ،حاول أن يعيد الكرة مع الباص الثراني الرذي أترط بعرد 

ولكررن ا لررم الررذي تركرره محصررل التررذاكر فرري المرررة السررابية 

فوا،رررل السرررير  مشررريا علرررط  ،منعررره مرررن تكررررار المحاولرررة

 .اما قد

و بعرد أن قطرع ترذكرة مجانيرة  .و،ل المستشاط ظهررا

جلس في ،ف طويل من المراجعين للدخول علرط الطبيرب 

 .المختص في قسم الكسور

جاء دور خالد ف خذ الطبيرب ياحرص يرد   رم أرسرله مرع 

غيرر بعيرد عرن غرفرة الطبيرب وهنراك  المساعد إلط قسم  ان  

  .أدخل إلط غرفة العمليات

ولررط الترري يرردخل فيهررا خالررد إلررط كانرر  تلررك المرررة ا 

فرراح يتطلرع فيهرا  .المستشاط وإلط غرفرة عملياتره المرعبرة

 .فيد أدخل إليها وهو متردد أ،ال .الهروب ةفكر تراود و
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في غرفة العمليرات والتري انتشررت فيهرا روائر  غريبرة. 

مدد علط سرير حديدي غطي بجلد أسرود اللرون. جراء طبيرب 

نرف خالرد مرادة فات رائحرة بمالبس بيضراء وأخرذ يرر  فري أ

. و بعرد عردة رشرات منهرا ميرفة. لم يجرد خالرد وسريلة للهررب

 من تلك المادة ودع خالد الدنيا وهو ينعم بخدر لذيذ.

أجرررره لررره الطبيرررب العمليرررة الجراحيرررة وأعررراد العهرررم  

 .المكسور إلط مكانه الطبيعي

أفرراو خالررد مررن المخرردر ليجررد ناسرره ممررددا علررط إحررده 

مر المجاور لغرفة العمليات، وكان  يد   ييلرة المساطب في الم

 بعد أن لا  مرات عديدة بالجبس وعلي  في رقبته.

نهر من علرط المسرطبة بتثاقرل  رم غرادر المكران دون 

ولكن المساعد الرذي ييرف ببراب  ،أن يره الطبيب مرة  انية

الطبيب أخبر  ب ن عليه أن يعود بعد عشررين يومرا ليرفعروا 

  .الجبس عن فراعه

فيرد وجرد فيره متعرة  ،ان أ ر المخدر غريبرا علرط خالردك

  .ولذة وفي فات الوق  شعورا بالييء

بعررد أن سررار بضررعة أمتررار فرري حدييررة المستشرراط وجررد 



 

- 01 - 

ناسرره أمررام سرراقية ،ررغيرة تسرريي الرر رع فرري تلررك الحدييررة 

ليد أرعبه الييء وظل خائاا  ،فجلس علط ركبتيه وراح يتيي 

  .بي منه طول الطريق الطويلة إلط ال

ح نرر  أمرره كثيرررا علررط مصرراب ابنهررا ولكنهررا كانرر  

غاضبة عليه كونه قرد عرّرض حياتره للخطرر وكرون أجرور  

ه في البي  ورأت في تلك الحاد رة ئاليومية ستنيطع طيلة بيا

 .عالمة شؤم لم تجد تاسيرا له

لررررده المنرررردائيين مناسرررربة ينحررررر فيهررررا  عيررررد البنجررررة

ونها في بيوتهم قبل الموسرون واليادرون الخراف التي يرب

 .من تلك المناسبةعلط ا قل شهر 

والبنجة مناسبة  م خالد تتذوو فيهرا لحرم الخرراف بعرد 

أن تركر  تلرك الممارسرة منررذ أن سرجن ابنهرا الكبيرر والررذي 

 .كان يعيل ا سرة بكااءة

فرري تلررك المناسرربة درجرر  ابنررة خالتهررا السرراكنة قرررب 

ن خررروف شررارع الرشرريد بتررذكرها وإرسررال حصررة لهررا مرر

                                                 
  ني  وميتد مخسية أنيام   عيد البنجة هو عيد الربيع وعيد اخلليقة عند املندائي

نقضييواها بتيدنيية ال قييون الدننييية اليير اورهييا ا راييان   ميييا   النهيير      

 مبالبس بيضاء خاصة.
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 .البنجة كل سنة

كان  أم خالد تذهب كل سنة في مثل هرذ  ا يرام بحجرة 

العيررد ل يررارة قريبتهررا الترري أنعررم ع عليهررا فتعررود بحصررة 

 .،غيرة من اللحم فيكون عندها العيد عيدا حيا

كان اليافع خالد قد ورق اليوة من أبيره الرذي ترركهم منرذ 

ه.فلم تمرر أيرام عردة أمد بعد أن مّل من هذ  الدنيا ليجاور رب

حتررط اسررتعاد خالررد قرروا  وراح يصررر  فرري العررودة إلررط العمررل 

 علط الرغم من أن يد  ال ت ال معلية في رقبته.

ولتشررغل ا م فتاهررا عررن فكرررة الررذهاب اآلن إلررط العمررل 

كلاتره بالرذهاب إلرط  ،خوفا علط يد  من فلك العمل المضرني

جرة فهرذا ليجلب ما تيسرر مرن خرروف البن (أبو خلدون)بي  

فهرم يعتبررون  ،هو اليوم ا ول للعيد الميدس عند المنردائيين

 .أيامه الخمسة بلياليها كلها أيام نور مباركة

فهررررب خالررررد إلررررط هنرررراك علررررط مضررررر، مررررارا بتلررررك 

مة فشررتمها وتعررداها مسرررعا. وعنرردما والمشررؤ «ا رجوحررة»

و،ل بي  خالته طرو الباب فاتح  لره لبنرط ابنرة أم خلردون 

 ان  الاتاة أ،غر سنا بيليل من خالد.الصغره. وك
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جمع  تلك الاتاة رغم حدا تها كل سمات الجمال التري  

 .كان  تمي  أمها بين المندائيات

 .راح  تتطلع بخالد الذي ظل واقاا ،امتا أمامها

لم تكلمره ونرادت أخاهرا وظلر  واقارة فري البراب تتطلرع 

باب خلدون هذا ولد واقف بال :بخالد الذي ظل جاال مشدوها

 .يريدك

جراء خلرردون مسرررعا فعرررف خالرد ورحررب برره وأدخلرره  

 .الدار معرفا أخته ب نه خالد قريبها

لم ير خالرد معرالم العيرد فري دار خالتره ولرم يشرم رائحرة 

فهرل بحيررة مرن أمرر   ،اللحم ولم ير خالته كما كان يسرميها

 .ال يعرف كيف يتصرف

  .س ل عن خالته ف خذو  إليها وهي ممدة في سريرها

سررالمتك كررل عررام وأنرر  بخيررر مررافا جررره   ةهررا خالرر -

  .ولمافا أن  راقدة ألف سالمة

آنرره زينرره خالرره اشررلون أمررك  مررا جرراءت معررك  اشرربيها 

 ايدك ملالاه 

كن  ألعب وسريط  عليهرا فانكسررت ولكرن جبروهرا  -

 .في المستشاط واآلن جيد 
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 .نررادت أم خلرردون علررط ابنهررا وراحرر  تهمررس فرري أفنرره

خالرد وخلردون ولبنرط فري وسرز الردار فلتر  وبعد أن أ،ب  

نهرها أخوها علرط أ رهرا  ،من بين شاا  الاتاة ضحكة خجلة

وأخيررا تجررأ وسر ل  .وخالد في حيرة فيما يجري من حولره

  أال يتاضل أحد منكم ويخبرني مافا يجري هنا

 أجابته لبنط وهي ال ت ال تضحك خجلة ولكن بغن : 

إلررط الطررابق  بررا مس ،ررعد خررروف البنجررة الرردره -

ودخرل غرفرة مامرا  ،لي  محد يعررف  ربمرا أعجبره ،الثاني

فشراهد خروفرا  ،وراح ينهر في مرآة خ نرة المالبرس ،وبابا

فررراح يناطحرره  «وهنررا أخررذت تضررحك بصرروت عررال  »  رران  

وعلط أ ر الضجة ،رعدت  .فكسر المرآة الع ي ة علط ماما

فررأت الخرروف قرد  ،ماما إلط الغرفة حيرث مصردر الضرجة

وفي  ،فلم تتمالك ناسها ،المرآة وال ي ال يناط  بياياها كسر

 ررورة غضرربها حملرر  الخررروف الثييررل وأليرر  برره مررن فرروو 

ومررات  ،علرط ا رض فانخسررف ،رردرها مرن  يررل الخررروف

 .الخروف من أ ر االرتطام ببالط الدار

جرراء أبرري فرري تلررك ا  نرراء و ررارت  ائرترره وعنررف أمرري 

ال نعررف مرافا ناعرل وكمرا ترره  .بشدة وترك البي  غاضبا
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رمينا جثة الخروف خارجا في اليمامرة وطلبنرا  .أنا وخلدون

 م عاد أبي ولكنره ظرل غاضربا ال يكلرم  ،الطبيب ليعال  ماما

قالتها بجرأة و دلع  م توارت في  .وكل عام وأنتم بخير ا  أحد

 .غرفتها

هم خالد بالخروه من الدار فاستوقاه خلدون داسرا بيرد  

لكررن خالررد  ،وامررر أمرره علررط مررا يبرردوبعررر النيررود حسررب أ

رفضرررها شررراكرا وخرررره مسررررعا ضررراحكا بعرررد أن أ،رررابته 

  ..عدوه الضحك الذي لم يترك لبنط

فرري طريررق عودترره إلررط البيرر  لررم تاارقرره ،ررورة لبنررط 

وظرل يسرتعيد روايتهرا  ،وضحكتها الغنجة رغم ،غر سرنها

 ،متخرريال خررروف البنجررة ا بررير وهررو يرتيرري سرراللم الرردار

يناط  ،ورته ليكسر المرآة الجميلة وإلط آخرر وكيف راح 

 .اليصة وهو يبتسم وييهيه أحيانا غير مبال بنهرات المارة

كان  أمه قد أعدت كل شيء لشواء اللحرم فخراب أملهرا 

عنردما قرص خالررد عليهرا قصرة الخررروف مررددة عرفر  أنرره 

 وم وشلون خالتك  هل حالتها خطرة ؤيوم مش

 .!«ال ماكو شي سالمتك» -
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خالررد سررريعا وراح يتنيررل مررن عمررل آلخررر وفرري فات كبرر 

الوقرر  راح يتررابع دراسرررته المسررائية وخيررال لبنرررط لررم ياارقررره 

محاوال أن يجعل من ناسه إنسانا يستحق تلك المهرة الجامحرة. 

 للبنط فيه حصة ا سد.وفيد رسم ،ورة لمستيبله 

 ،انخرط خالد فري السياسرة بعرد أن شرعر بعدالرة قضريته

هررررف لالنخررررراط فرررري ،رررراوف الحرررر ب وقرررراد  حسرررره المر

والذي لم يكن غيرر  علرط سراحة النضرال  ،الشيوعي السري

  .ضد الهلم في تلك الحيبة

ولكونرره مررن عائلررة لهررا ماضرري معررروف فرري إخال،ررها 

للحر ب ولذكائرره الشرديد و شررجاعته شرق طرييرره سرريعا فرري 

قيادات الحركة الشريوعية وأ،رب  مرن الكرادر المتيردم رغرم 

 .،غر سنه

الرد باخرر أولرط مسراهماته فري الكاراح مرن أجرل يذكر خ

 .البائسين في وطنه

فبعد أن ازداد اضطهاد الحكرام العرراقيين لشرعبهم عرام  

فجررر طلبررة كليررة الصرريدلة فرري بغررداد الوضررع بعررد أن  0152

 ،اعتصررموا وتهرراهروا ضررد قررانون أ،رردرته كليررة الصرريدلة

 .وييضي ب ن يعيد الطالب كل المواد إفا رسب بواحد منها
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كرران هررذا اليررانون الررذي أ،رردرته عمررادة الكليررة قانونررا 

وتطرررور مطلرررب الطلبرررة هرررذا إلرررط  ،مجحارررا وغيرررر منطيررري

مطالرررب شرررعبية واسرررعة تطالررررب بالحريرررة بعرررد أن انضررررم 

كران  ،للمضربين طلبة كليات أخره وشرائ  شعبية واسرعة

 .الشيوعيون علط رأس شرائ  الشعب الثائرة

وف ينطليرون فري أبلر  المسرئول الح بري خالرد بر نهم سر

مهاهرة تضرامن مرع الطلبرة فري براب المعهرم قررب منطيرة 

أو أي  (وطلررب منرره أن يتسررل  بهررراوة أو )مكرروار ،الاضررل

 .شيء يدافع به عن المتهاهرين

وفررري الموعرررد المحررردد تجمرررع العشررررات مرررن العمرررال 

 ،ورفعررررر  الشرررررعارات المطالبرررررة بالحريرررررة والديميراطيرررررة

جرراوزت المائررة  وانضررم  مجرراميع أخررره للمهرراهرة حتررط

 .حسب تيدير مسئول المهاهرة

سارت المهاهرة مسافة قصيرة وإفا بجردار طويرل مرن 

رجال الشرطة المسرلحين بهرراوات جديردة المعرة لرم تختبرر 

اقتررب  .وفي ميدمتهم يسير ضابز شرطة برتبة عاليرة ،بعد

وهنرررا دوه ،ررروت  .مررن المتهررراهرين طالبررا مرررنهم التارررو

 مسئول المهاهرة آمرا:
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برز خالد وأربعة شبان من عمر  تيريبرا  .استعد حرس

 .ومع كل واحد منهم عصا ه يلة ميارنة بما في يد الشرطة

سادت دقائق ،م  وربما هي  واني عندها التحم الطرفران 

كانرر  أعرررداد الشررررطة كبيررررة   ،فرري معركرررة غيرررر متكافئرررة

أمرا المتهراهرون فلرم  ،ومسلحة ومدربة لمثرل تلرك المعرارك

 .لجرأة والتصميميملكوا غير ا

ال يتررذكر خالرد إال أنرره قرد شرراهد   كيرف جرررت المعركرة

الشرطة بعد المعركة علط مسافة ال تيرل عرن مئرة مترر عرن 

تملكرره شررعور بررالاخر كونرره ظررل ،ررامدا ولررم  .المتهرراهرين

أمرررا المتهررراهرون  .يجررربن أو يخررراف مرررن رجرررال الشررررطة

فالجمع قد انار راكضا سوه  ،اآلخرون فلم يبق منهم أحد

أمررهم المسرئول أن  .مسئول المهاهرة وخالد وا نان آخران

 يتارقررروا بسررررعة بعرررد مرررا راحررر  الشررررطة تطرررارد الالرررول

ركرر خالرد باتجرا  سردة نراظم باشرا وفري طرييره  .وتعتيلهم

آوتره  .مسرتنجدا ا،ادف كوخا تسكنه عائلة فييررة فلجر  إليهر

وهكذا نجا  .تلك العائلة وضمدت جرحه بيطعة قما  عتيية

ولكن المهاهرات لم تنتهي وإنما استمرت في  .العتيالمن ا

 .مناطق متارقة من بغداد وراح  الجموع فيها ت داد
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فارري اليرروم التررالي انطلررق خالررد فرري مهرراهرة أخررره فرري  

شرررارع غرررازي بررراليرب مرررن بررراب الشررري . وعنررردما و،رررل  

المهرراهرة إلررط حضرررة الشرري  عبررد اليررادر الكيالنرري، وشرراهد 

برائع )النبرق( الرذي كران يجلرس هنراك   سياجها المرتارع ترذكر

فوو السياه العالي ويدلي بسلة ،رغيرة، يضرع فيهرا ا طارال 

 مثنا  ) ما توفر لديهم من نيود لترتاع إلط ا علط وتعود بنبرق

 شجرة السدر( من النوع الذي ال ينسط مذاقه.

وخالد وهو في ت مله وفكرياته عن النبق سرمع ،روت  

كرر  الشرررطة الررذي ييررع فرري طالقررات ناريررة منطليررة مررن مر

سيز أحرد المتهراهرين  ،الشارع المجاور للحضرة الكيالنية

 رم دوه طلرق آخرر وخرر شراب آخررر  ،  تنر فؤبيربره ودمرا

واستمر الشرطي اليناص الرذي تمتررس فري مركر   ،جريحا

نطلق خالرد ومجموعرة اف .الشرطة يمارس هواية اليتل بتلذف

طة وتحولر  من الشباب معه في الهجروم علرط مركر  الشرر

 .جموع المتهاهرين إليهم مساندة

سيز مركر  الشررطة بيرد المتهراهرين واسرتولوا علرط  

سالح المرك   بعد أن فّر أفراد  عدا فلك اليناص الذي ظرل 

فما كران مرن المتهراهرين إال  ،يطلق النار علط المتهاهرين
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أن هجمرروا عليرره وأمسرركوا برره  ررم سرركبوا عليرره ،ررايحة مررن 

د من أيرن أتروا بهرا وأضررموا النرار برذلك الناز ال يعرف أح

 .الشرطي وهو حّي فمات محروقا

وبعد أن تكررر الهجروم علرط مراكر  الشررطة انسرحب  

  .الشرطة من الشوارع تاركة إياها بيد المتهاهرين

حرراول المتهرراهرون إسررياط تمثررال الجنرررال مررود الررذي 

كرران شررامخا فرري الكرررل أمررام السرراارة البريطانيررة فرري محلررة 

 م أحرقوا المرك  الثيرافي ا مريكري فري شرارع  ،يماتالكر

بعد أن رمروا محتوياتره  .الرشيد قرب ساحة الر،افي اليوم

  .في شارع الرشيد

انته  و بة تشررين بعرد أن نر ل الجري  إلرط الشروارع 

وسرريطر علررط المدينررة وتشرركل  حكومررة عسرركرية أعلنرر  

 .ا حكام العرفية وزج  باآلالف في السجون

د وأمه من محلة الطاطران ليعيشوا فري كررل نتيل خالا

بغداد بعد أن ازدادت مسؤولياته الح بية ولم يعد ي ور بي  

ولكنه كان يتابع أخبرار لبنرط التري  ،خالته رغم شوقه الشديد

 .أنه  دراستها الثانوية والتحي  بكلية الصيدلة
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وبحكم عمله الييادي في الح ب علم أنها منخرطة في  

ل نشررز ممررا أفرحرره وجرردد أملرره فرري ،رراوف الحرر ب بشررك

 .ليياها

بعد أن سيز النهام الملكري فري العرراو وأطلير  الحريرات، 

توسررع نشرراط الحرر ب الشرريوعي وأ،ررب  الحرر ب الجمرراهيري 

ا كثررر سررطوة علررط الشررارع. تعررددت تنهيماترره وبررذلك توسررع  

مسررؤوليات خالررد الررذي لررم يترررك الدراسررة طامحررا برر ن يصررب  

 ثرة مسؤولياته.محاميا علط الرغم من ك

حضرررر خالرررد فات يررروم اجتمررراع ح بررري للجنرررة الطلبرررة 

ليشرررح خررز الحرر ب  .الح بيررة بنرراء علررط تعليمررات الييررادة

 .للمرحلة الجديدة

مررن عررادة خالررد أن يكررون مت نيررا دائمررا ولررم يخررالف هررذ  

  .الياعدة هذ  المرة

حضررر االجتمرراع الررذي انعيررد فرري بيرر  أحررد أعضررراء 

فرري هررذا  ةط والترري كانرر  عضرووهنرراك تااجرر ت لبنر ،اللجنرة

التنهرريم برر ن المشرررف الررذي طررال انتهررار  هررو خالررد قريبهررا 

راحرر  تت ملرره ببعجرراب ظرراهر مسررتعيدة ليرراء  معهررا  .بعينرره

  .عندما مات خروف البنجة قبل سنين عدة
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 ،حررراول خالرررد أن يكرررب  جمررراح فرحتررره بليياهرررا  انيرررة

ا وأدهشرره جمالهررا ا خرراف وحررالوة حررديثها وتمسرركها بآرائهرر

 .وحدة فكائها

هررم أو  الررم يبرردو عليرره وال هرري برر نهم يعرفررون بعضرر 

 .أقارب هذا ما ييتضيه العمل السري الذي اعتادوا عليه

 ،اوهكررذا انتهررط االجتمرراع دون أحاديررث خا،ررة بينهمرر

فلرم تنر ل  .ولكنهما ظال مشدودين لبعضهما طيلرة االجتمراع

 .هي نهرها عنه وكان هو يسرو النهرات من مدة  خره

أخررذ خالررد  ،بعررد أن ت كررد مررن حبرره للبنررط وإعجابهررا برره

ف خررذ أمرره فات يرروم لبيرر  خالترره  ،يرتررب ويخطررز لخطبتهررا

وقد شعرت الخالة بميل ابنتهرا  ،بيصد تو يق وتجديد العالقة

لخالد ولكن ا ب كان جافا معره ومترفعرا عرن مجاملرة خالرد 

 .ناهيك عن فكرة زواه ابنته لهذا الشاب الايير

ين أم خلرردون وزوجهررا حررول زيررارة خالررد دار حررديث برر

و راحر  تطنرب فري مردح  .ورغبتهم بخطبة لبنط ،وأمه لهم

كيرف يرضرط بخالرد  ،لكن ا ب ان ع  كثيرا ،خالد وعائلته

خطيبررررا البنترررره وهرررري الترررري يتهافرررر  الشررررباب المنرررردائيون 

 .الموسرون بطلب يدها
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دينه زوجا البنترك  ولرم تنارع مرع يمن هذا خالد الذي تر

ليرد كانر  مؤمنرة  .كل ا عذار التري سراقتها أم خلردونا ب 

 ،وسامتهاب ومعجبة جدا ب خالقه الرفيعة وبمستيبل هذا الش

كما إنها تعرف حب ابنتها له وإ،رارها علرط أن ال تيتررن 

 .بغير 

اسررتطاع خالررد خاللهررا أن يلتيرري  ،مرررت ا يررام مسرررعة

 .بلبنط مرة أو مرتين وبحج  مختلاة في الغالب

بحبه لها وتعاهدا أن يكونا لربعر مهرا كانر   ،ارحها

 .الهروف

وكمررا جرررت عليرره العررادة فرربن أيررام السررعادة قليلررة وتمررر 

تمروز  04لم تدم أيرام الحريرة طرويال فري جمهوريرة  ،سريعا

فيررد دبررر المسررتعمرون اليرردامط والجرردد انيالبررا دمويررا ضررد 

ف مرن الآالجمهورية الاتية وأسيطوها بعد أن قتلوا قادتهرا و

 .لمدافعين عنها وعلط رأسهم الشيوعيينا

غصرر  سررجون بغررداد ومدارسرره ومالعبرره الرياضررية 

 .بالموقوفين وكان المئات منهم يموتون تح  طائلة التعذيب

بعد قتال شررس فري حري ا كرراد وسرز الر،رافة غيرر 

بعيررد مررن محلررة الطرراطران دار بررين الحرررس اليررومي الررذي 
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ادات الشرريوعية جندترره سررلطة االنيررالب ومجموعررة مررن الييرر

الترري تحصررن  هنرراك تررم إليرراء اليرربر علررط خالررد وأغلررب 

 .قيادات الح ب

اقترراد الحرررس اليررومي خالررد إلررط قصررر النهايررة وعررذب 

أحرد  هوكمرا رو ،هناك بوحشية إلط أن مات تحر  التعرذيب

معذبيررره متلرررذفا أنهرررم عليرررو  فررري المروحرررة السرررياية وظلررروا 

ة دون أن يتخرافل يلعبون برأسه كرة قدم إلط أن فارو الحيرا

 .أو يشي برفاقه

كان  لبنط تيرود مجموعرة مرن الشرباب فري الردفاع عرن 

الجمهورية وتياتل معهم ضد قوات الحرس اليومي من حّي 

ولكرررن بعرررد أن سررريطرت قررروات االنيرررالب علرررط  ،إلرررط حررريّ 

مجريررات ا مررن فرري الرربالد أخررذت تتعيررب كررل الشرريوعيين 

بنررط فرري يرروم فتمكنرر  مررن إليرراء اليرربر علررط ل ،وأ،رردقائهم

  .البنجة وزج  بها في أحد المعتيالت العشوائية

 .كرران المعتيررل عبررارة عررن دار عاديررة فرري كرررل بغررداد

وكانرر  لبنررط محبوسررة فرري غرفررة فرري الطررابق الثرراني مررع 

 .مجموعة كبيرة من الطالبات

فينطر   ،وهناك و،لها خبر ميتل خالرد تحر  التعرذيب
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 .لبها الصغيرولم تكلم أحدا بعدها وراح الح ن ياتك بي

جررراءت مجموعرررة مرررن أفرررراد الحررررس اليرررومي لتحيرررق 

وحراول أحردهم االعترداء عليهرا واغتصرابها فمرا كران  ،معها

منها إال أن ألير  بناسرها مرن الطرابق الثراني ليررتطم رأسرها 

ولم تناع اإلسعافات فري إنيراف حياتهرا وآخرر مرا  ،ببالط الدار

علررط ة أو،رر  برره هررو ادفنرروني بجرروار خالررد وبسررمة رقييرر

 .شاتيها متذكرة خروف البنجة
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 جذور واهية
 

 



                

ن آقرررررررررر]                                                   

 [كريم
 

وروح ع يرررّف علررط  ،وعلررط وجرره الغمررر ظررالم»

 «وجه الميا 

 [وينسار التك  ،التوراة]        
 

أبطررال هررذ  اليصررة هررم أنرراس حييييررون عاشرروا علررط    

. ولكن بعضرهم عرا  فري مخيلرة الكاترب فيرز. فرال هذ  أرضنا

وجود له أ،ال وكرذلك ا حرداق. أمرا المعلومرات التري تخرص 

ا سرة المالكة العراقية فهي عبارة عن سررد بحياديرة تجدونره 

 وفي مواقع عدة. االنترني علط ،احات 



 

- 34 - 

الردين المنردائي عالقرة ولكرن  ،تبجرل المراءا كلهرا ديان 

 .بالماء تصل إلط حد التيديس

فيره  ،الماء الذي يجرري فري ا نهرارفالمندائي يره أن  

 .ر العالم  السماوي النورانيامن أنه .قدر من ماء الحياة

ومن يلوق ميا  ا نهار يكرون قرد اقتررف فنبرا وخطيئرة 

 .ال تغتار

لررذا  ،ط المرراء الجرراريكررل طيرروس المنرردائيين تعتمررد علرر

  .سكنوا جوار ا نهار

 فرري بيرر  .قلعررة ،ررال نررة يمدولررد فرري منرردائي مررازن و

 .قبل أن يعرف اليابسةماء ف الفعر .دجلةنهر جاور 

ذكر كيف كان  أمه تنيل الماء في جردل ،رغير تيظل 

 .فتبعد  عن طرييها وراءهايركر هو كان و .من النهر

 هرر المرتاعرة الجررفإلط شرريعة الن المرأة تن لكان  

عررن الضرراة الترري  وتيطررف المرراء مررن النهررر بعيرردا   ،كررل يرروم

تكررون عررادة مغطرراة برر وراو الصاصرراف والغررار المتسرراقطة 

 .في النهر
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تنيرل المراء بكرل حررص إلرط البير  وتصربه فري كان   

وتكرر  (- بكسر الحاء - حب)جرة كبيرة من الاخار تسمط 

فهرو يسرع  ،لر  الحربتلك العملية الشاقة عدة مرات لكري يمت

 .ما ي يد علط خمسة عشر جردال

أو  (،ررنعه اإللرره السررومري )آنكرريوعرراء والحررب هررذا 

ربمرا منرذ زمرن مرا ا وائل ،نعه  أجداد مازن السومريون 

الكوني الذي أغرو ا رض ولم ين  من البشر  طوفانقبل ال

  .والذي يبجله المندائيون أيضا .غير النبي نوح

فرري  نتصرربي ،مررن الاخررارلمصررنوع اكبيررر ال وعرراءال هررذا

يرفعره عرن ا رض محمرل مرن  ،عرادة من الردار ا مامي ركنال

ويغطرط  ،إلرط ا سرال المخروطيرة طلييرة هترك نهايتروتالخشب 

فري  ،نع علط شكل قرص فيه ميربر بغطاء من الخشب أيضا

وسطه ليحمي الماء من الحشررات وخا،رة الرذباب الرذي يعري  

ط الحياة وكذلك من الغبرار الرذي مع البشر وك نه شرط من شرو

دائمرا قردحا  ط الحربوتجد علر ،يتطاير من أرضية الدور الترابية

 .ليروي العط  من النحاس

وعراء ،رغير مرن الاخرار الحرب مباشررة يوضع تح   

 تتجمرع (الحبانرة) أيضا ولكنه ،رلب قليرل المسرامات يسرمط
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قطرات الماء التي تكون قد شي  طرييها عبر مسرامات  فيه

 .ةائبكل ش خالية من اقوطنال

علررط ا رض يراقررب قطررررات سررراعات  يجلررس مررازن

ل لرذا ظر (.)الناقوط هي تخره شاافة من أسال الحبالماء و

 .فاكرته الاتيةفي عاليا حبانة وهي تتساقز في المنهرها 

عنررردما كبرررر مرررازن وأدرك أن حياتررره مرتبطرررة بالمررراء 

لرذي بشكل مباشر قرر أن يكشف سرر هرذا السرائل الشرااف ا

 .حتط انتصر عليه هينافس حليب أم ظل

كانرر  فرري قلعررة ،ررال  مدرسررة ابتدائيررة واحرردة لرر والد 

 .ومثلها للبنات غير بعيدة عن ا ولط

وبعد أن أنهط مازن تعليمه ا ولي بتاروو ملار  للنهرر 

انتيلرر  ا سرررة إلررط مدينررة  ،وهررو االبررن ا كبررر فرري ا سرررة

 .العمارة ليكمل تعليمه الثانوي هناك

تبدل  ا مور في مدينة العمارة فيد سركن  ا سررة فري 

بيرر  مبنرري مررن الطررابوو وفرشرر  أرضرريته بطررابوو مربررع 

وانتهرر  معانرراة ا م مررن نيررل المرراء  (.فرشرري) الشرركل يرردعط

اليرررومي حيرررث توسرررط  الررردار حنايرررة مرررن المررراء النهيرررف 

فيرد أخرذ مكانره ودور   (الحرب)ولكن لرم يلر  دور  ,المصاط
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النحاس تحتل مكانهرا علرط غطائره  (طاسةالمعتاد وراح  )

، ولم تختاي )الحبانة( كذلك فهلر  مرافيرة لره الذي لم يتبدل

 وك نها طاله الذي لم ياطم بعد.

امتد النشاط الثوري في ا ربعينيات والخمسرينيات مرن 

اليررن الماضرري ليصرل إلررط مدينرة العمررارة و اليرره التابعررة 

 .ذا المد بشركل وآخررن يدخلون في هيالمثياأغلب راح ف .لها

ولكررون أبررو مررازن معلررم مدرسررة و مثيررف فرري فات الوقرر  

مواقارره المؤيرردة  بهررذا النشرراط الجمرراهيري فتبلررورت احتررك

وراح يرؤمن بهرا  لنضال الجماهير مرن أجرل مسرتيبل أفضرل

 .بشكل قوي

لشررباب العائلررة رة متحرررّ ة ة فكريّررخلايّرر نرر وهكررذا تكو  

فري أيامره اليادمرة  أ رت فري مسرتيبل مرازن الرذي راح ينهرل

 .من الاكر الماركسي والثوري بنهم

 ن مررنو تمّكرربتارروّ  مررازن تعليمرره الثررانويجترراز ابعررد أن 

 .ية التي يرغب في إتمام الدراسة فيهااختيار الكلّ 

انتيل  العائلرة إلرط بغرداد بعرد أن حصرل ا ب علرط  م  

فر،ررة عمررل فرري إحررده مرردارس العا،ررمة ليرروفر فرررص 

 .ب ا سرة بعد أن كبروا ومازن أولهمالتعليم العالي لشبا
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 .في بغدادبكلية الهندسة  مازنالتحق 

ال تشرررغله  ،هرررادل الطبررراع ،شرررديد الرررذكاء كررران الاترررط 

وظررل المرراء  فحرررم ناسرره مررن متعررة الشررباب .مالهرري الحيرراة

علرررط  افيهرررفتخصرررص بدراسرررته وحصرررل  ،شرررغله الشررراغل

 .درجات علمية متيدمة

 أن  معتيردا   .سمردرّ حاول مازن أن يعمل في الجامعرة ك

تؤهلرره لشررغل  ،حصررل عليهرراالترري العاليررة الرردرجات العلميررة 

ولكنرره وجررد الجامعررات  ، سررتاف فرري الجامعررةك وظياررةالتلررك 

وال تارت  إال لمرن كران منتميرا  ،أمامهأبوابها و،د تالعراقية 

 .لح ب السلطة

كيف سيجد وسيلة للعي  في بلرد   ،حار مازن في أمر 

  هوا بواب مو،دة أمام

وأهله ليبحث عرن مسرتيبله فري مكران  العراوهل يترك 

  آخر في أرض ع الواسعة 

وظرائف شراغرة فري  ن هنراك بر ،من ،ديق للعائلةعلم  

ف يسرتطيع أن يوّظروربما  ،تصاية الميا بصة تمخالمديرية ال

 .يجد فر،ته ب مل أنط هناك فذهب إل ،معارفه فيها

  وقدم ،سز بغدادفهب إلط تلك المديرية والتي كان  تتو
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مرررن بحو ررره فررري  ابنسررر  مرررن شرررهاداته وبعضررر كرررامال   ملارررا  

درجاتره علرط التي حصرل بموجبهرا  ،موضوع تصاية الميا 

 .العلمية المتيدمة

أرفيها بطلب للتعين وكرذلك بشرهادة الجنسرية و بعد أن  

والترري كتررب عليهررا أنرره مررن التبعيررة  ()ه  مررن نرروع العراقيررة

بهرم وكران ا جردر  ،ائة في المائةأي أنه عراقي م .العثمانية

ف جرداد  هرم مرن أسرس  ،سرومريةال التبعيرةأنه من أن يكتبوا 

 .العراو وبنا حضارته

أدخلرو   .الرذي حردد لره الموعرد وفرق أسبوعينجاء بعد 

غرالي    اق  ب ماروشا   كان مكتب المدير فخما   .لميابلة المدير

سررعة وواخلاهررا كبيرررة المرردير جلررس والطاولررة الترري  ،الررثمن

هررا عليرر  اوعلررط الجرردار خل ،مررن خشررب الصرراه،ررنع  

 .،ورة للسيد اليائد

 ،كان ميطب الجبرينو ،يكبر مازن كثيرا   لم يكن المدير

 .اللرونزيتونيرة  ة  بدلر البسا  جلس  ،وقد اعتنط كثيرا بشاربيه

كوير  بعنايرة  ،عسركريلبراس وال هري  ،رسمية ةال هي بدل

 .فائية

 .المردير يديره أمرام ا  بكاشر ا  أليط مازن التحية وظرل واقار
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 ليت ملرره وإنمررا تركرره واقاررا   ،للجلرروس فرروراه لررم يدعرروهررذا 

  .ولي يد من رهبة اللياء

دعررا  بعررد فلررك للجلرروس وراح يكلمرره مررن خلررف الملررف 

 .الذي بين يديه

 هنرا بالميا  وهذا ما نحتاجه إنك مولع حيا   ،أستاف مازن

إنما حب و ,يكاي أن تحصل علط الشهادة ولكن ال ،بالضبز

فلك حب  كل وا هم من الذي درسته هو المهم االختصاص

  .الوطن

 إلط الح ب  هل أن  منتم   -

وراح الخاره عرن الموضروع تااج  مازن بهذا السؤال 

ليجد الكلمات المناسبة والتري لرم رادته إ ا  عيارك يديه مستجم

 .لاا  أعدها س تكن من ضمن الديباجة التي 

ولررم أهررتم  ،ن السياسررة شريئا  أنرا يررا سرريدي ال أعررف مرر -

 .طيلة سنين دراستي بغير العلم والكتب العلمية

ة العربيررو الوحرردة أال تعجبررك الحريررة و االشررتراكية  -

 التي ندعو إليها 

كلهرا أهرداف  ،المس لة يا سيدي ليسر  مسر لة إعجراب -
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وال لرري فيهررا أيررة  ،ولكننرري ال أتيررن السياسررة ،ونبيلررة جميلررة

  .رغبة

وواجرب  ،مسر لة أساسريةهرو ص للوطن اإلخاللكن و -

 .علط كل فرد يعي  في هذا البلد يا أستاف مازن

إننرري يررا سرريدي مخلررص بكررل جرروارحي لبلرردي  ،نعررم -

 .وأجسد هذا اإلخالص بعملي الذي ال أجيد غير 

 ،بعملك س عتبرك ح بيا وإن لرم تنرتم   مادم  مخلصا   -

مل  معري ب منك إفا علكنني أطل .وأترك فلك ل يام اليادمة

 .في عملك وتطيع ا وامر وجادا   أن تكون متاانيا  

 .نكم بعون عظحسن  دس كون عن -

  .المديرية تلكفي للعمل مازن  التحقوهكذا 

قررل أول نيررود ال بررل  .منهررا اسررتلم أول مرتررب شررهري

 .عاد بها إلط البي  فرحا  ف ،في حياته يجنيها

ثيررة  مه وأبيه واشرتره هردايا ك أعطط نصف مرتبه 

 . خوته

كران مردير الردائرة المختصررة بتصراية ميرا  الشررب فرري 

فيد كلاته الييادة ببعداد بحث عن  ،قبل مجيء مازن ،ورطة
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فررري بالبحرررث فررري العرررراو للمشررراركة الشررررب ميرررا  تصررراية 

بعرد عردة في اإلتحاد السوفيتي المؤتمر العلمي الميرر عيد  

 .ه عال  والذي قررت الييادة المشاركة فيه بمستو .أشهر

 ن معه قادرين علرط إعرداد بحثرا  ولم يكن المدير والعامل

لررذا جرراء مررازن فرري الوقرر   ،يرتيرري إلررط طموحررات الييررادة

 .المناسب تماما

وشررح لره طلرب الييرادة بوضرع  ،ستدعط المدير مازنا

وطرو تصايتها لتكون ،الحة للشرب عن الميا   جاد   بحث  

الم مرع عيرد  لمشراركة برالمؤتمر في العرراو وفلرك بهردف ا

عد  ب ن يصطحبه و و ي باكو عا،مة أفربيجان السوفيتيةف

للحصرول لره  كرذلك وأن يسرعط .الوفرد المشرارك ضرمنمعه 

علط زمالة خاره اليطر لتطروير بحو ره عرن الميرا  إفا أعرد 

 .وسمعته التاريخية يليق بمرك  العراو بحثا  

فري مجرال تصراية الميرا   رائردا   كان مازن قرد أعرد بحثرا  

 ،منرذ أيرام الدراسرة الغير تيليديةالمرشحات الغشائية رو بط

فكرران طلررب رئرريس الرردائرة فر،ررة لمررازن فرري تطرروير فلررك 

 ،أيضررا همسررتيبلتطرروير وفر،ررة فرري البحررث عررن  ،البحررث

وهكذا تارغ لبحثه وتوفرت له فرص االطالع علرط كرل مرا 
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هرو متروفر فري هررذا المجرال مرن كتابررات وبحروق سرواء فرري 

    .ول ا خرهالعراو أو في الد

 ،لم يخطز مازن لكرل تلرك التاا،ريل الدقييرة فري حياتره

الحرق و ،ولكرن .وإنما أغلبها جاء كمرا أملتره عليره الهرروف

  .وشديد الذكاء ،إن الرجل كان مثابرا   ،ييال

يشرار  كبيررا   وتلك المثابرة خلي  منه عالما   ،هذا الذكاء

 .اأور ته التعب والمتاعب أيض و ،بالبنان اليوم له

مررن فترررة  تعيررد فرري كررل أنحرراء العررالم مررؤتمرات علميررة

تيروم  .ومرن فتررة  خرره ،الحيراة نرواحيخره فري شرتط  

المشاركة بوبعر الجامعات  ،الدول والمؤسسات المختصة

فترسرررل إليهرررا متخصصرررين أحيانرررا  ،فررري تلرررك المرررؤتمرات

وفرري الكثيررر مررن الحرراالت تسررتغل  ،ومتارروقين أحيانررا أخررره

في خرذ  .قبل المسئولين في هذا البلرد أو فاك تلك اللياءات من

 .هناك هذا زوجته أو عشييته لتمضية أوقات سعيدة معها

برر ن يعررد ناسرره  رسررميا   عنرردما أبلرر  فرررح مررازن كثيرررا  

 .لميا ل باكو ق بالوفد الحكومي المشارك في مؤتمرليلتح

وكانرر   ،تكالرر  المديريررة بب،رردار جررواز سررار لمررازن
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فجرواز  .علط و يية بهذا المستوه تلك أول مرة يحصل فيها

 .نوالسار في العراو ال يحصل عليه بسهولة إال المحهوظ

غيررر  وهكررذا ترروفرت لمررازن فر،ررة زيررارة بلررد آخررر

 .عراقه الذي أحبه

والتري  ،عيد المؤتمر في مدينرة براكو عا،رمة أفربيجران

كران فلرك فري شرهر  .كان  ج أ من االتحاد السروفيتي السرابق

نرر  تلررك أحسررن فر،ررة لمررازن ليهرررب وكا .0112آب عررام 

كمرا ييرول  -والذي يذيب المسمار فري البراب)فيها من حر آب 

إلرط  مرن هنراك فري الهرربوربما يجد الار،ة  (المثل الداره

مسررر لة بعرررد أن شررردد المسرررئول الح بررري عليررره فررري  ،أي بلرررد

 ،حينهرافري  سرائدة (ةد)مرو تلكوكان   .االنضمام إلط الح ب

 .نضمام للح ب الحاكمر الناس علط االبحيث يج

وكثررت اسرتعدادات ا سررة لسرار مرازن  ،قرب يوم السرار

وهرري  (مررن )الكليجررة فيررد أ،رررت ا م علررط أن ي خررذ معرره كيسررا  

معجنات برع  أم مازن في إعدادها من العجين بعرد أن تحشريه 

ووضررع  أخرروات مررازن قائمررة  .بلررب الجرروز والسرركر أو بررالتمر

فهرذ  أول مررة  ،ن من هنراكببعر الطلبات بخجل ليشتريها له

 .يسافر فيها فرد من ا سرة إلط بلد أجنبي
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رفر مازن وبشدة رجاء ا سرة في الذهاب معره إلرط 

المطار لتوديعره هنراك ولكنره لرم يسرتطع أن يثنري والرد  مرن 

 .تلك المراسيم التي أ،ر الوالد عليها

أقلعرر  الطررائرة مررن وسررز بغررداد فمطررار بغررداد أ،ررب  

 .بشكل جنروني هذ  المدينة عد أن توسع يتوسز العا،مة ب

جلررس فرري ميعررد هررو مررازن يركررب الطررائرة  ول مرررة ف وهررا

 .مجاور للنافذة

مازن من قبرل ممرا مثله  أقلع  الطائرة بهدير لم يسمع 

زاد في خوفه ورهبتره تلرك اللحهرة فرراح يتشربث بالكرسري 

وبعررد أن أ،رربح  الطررائرة فرري السررماء زال  .الررذي أمامرره

وراح يتطلرع مرن النافرذة ليرره بيروت بغرداد قرد  خوفه تيريبا  

بضعة بسراتين فههرت  اختا انتشرت بشكل غير منهم  م 

إال  فيهرا للحيراة ،رحراء رماديرة ال أ رر بعردها  متدللنخيل لت

 .ما ندر

حطرر  الطررائرة بعررد سرراعتين فرري مطررار مدينررة بيررروت 

وكانرر  تلررك المرررة  .بعررد أن أخررذت لهررا دورة فرروو البحررر

 .بهذا الوسع مائيا   مسطحا   مازن ي يره فيهاا ولط الت

ستيلوا طائرة  انية إلط العا،مة براكو, وحطروا امن هناك و
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أ،ريب بالخيبرة مرازن  لكرنفيها والشمس ال ت ال تنيرر المدينرة و

والوفرد  .يررحم فالحر فري براكو فري موسرم الصريف ال في البداية 

رامة و ،رأكثر  يتبع نهاما  ن ه كائالحكومي الذي هو أحد أعضا

 .في مراقبته والضغز عليه تشددا  

ح بري وهو  ،كان الوفد المغادر يتكون من رئيس الوفد

 ا مرررنرجرررال جلهرررم مرررن  وأربعرررة مررررافيين ،ا  متيررردم طبعررر

 ،هررو مررازن ،وباحررث واحررد ،علررط بعررربعضررهم يتجسسررن 

  .وكلهم يراقبونه

است  ر رئريس  ،في دولة ييودها نهام شمولي ،كالعادةو

وأليرا   ،لرذي وضرع فيره مرازن عصرارة فكرر ابالبحث الوفد 

  .وك نه هو الذي أعد  رئيس الوفد

 .من الوفود المشاركة كبيرا   القط البحث استحسانا  

الرائرد فري طرح  أسئلة علمية كثيرة عن هذا البحث و

  .تلك الجلسة خاللعلم تصاية الميا  

حولرره ا سررئلة  و ،هفرري مجالرربالاعررل  كرران البحررث رائرردا  

مرازن ل المذياع فتنحط المحاضر تاركا   ،ة ومعيدةكان  كثير

لغرررض  ،الررذي كرران يجلررس قربرره مررع برراقي أعضرراء الوفررد

لرد عليها )فالمحاضر ال يكلف ناسه بالتاا،ريل مناقشتها وا
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 (.الصغيرة!

العلمري  شارك  العديد من الدول الغربية في هذا الليراء

وكانر  اليونران حاضررة فري هرذا المرؤتمر بوفرد ضررم  .الهرام

إحررداهن تصررغر مررازن قلرريال  .رجررال كبيررر السررن وسرريدتين

ولكنها ظلر   ،وا خره جاوزت سن الشباب منذ أمد طويل

 .بيوة متمسكة فيه

كرران العررراو فرري تلررك الاترررة محررز أنهررار المسررتثمرين 

فكان الوفد  .والباحثين عن الارص السهلة في الرب  السريع

 .به من قبل الجميع العراقي مرحبا  

الخطابرات االسرتراحة اليصريرة التري تتخلرل وفي أ نراء 

ان وه مازن في ركن من الميهط الملحق بياعرة  ،الكلماتو

ياكرر فري نجراح بحثره الرذي  ،المؤتمر مع فنجران مرن اليهروة

والتصايق الذي حصد  رئيس الوفرد جرراء  ،تعب في إعداد 

  .هذا البحث

وهنا انضم  السيدتان اليونانيتان إلط طاولة مازن بعد 

 .ئذان وب يديهن فناجين من اليهوة وقطع من الحلوهاست

السرريدة المسررنة فات المالمرر  اليونانيررة المميرر ة  أخررذت
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وعرن الاررص التري يمكرن أن  ،تكثر من ا سئلة عن العراو

لكنها كار  عرن فلرك بعرد أن علمر   و .تتوفر لالستثمار فيه

فهرو لريس أكثرر  .في الوفد العراقي (أن مازن عضو ) انوي

 .من باحث

والتري كانر   ،شرابة التري كانر  برفيتهراسيدة الولكن ال 

 .كان  أكثر اهتماما بمازن .فات مالم  شرقية أخافة

،رررحاية ملحيرررة بالوفرررد  لمرررازن كونهررراقررردم  ناسرررها 

 (– ربمرا كانر  عاليره –اليوناني وأضراف  أن اسرمها )آليره 

مهتمرة جردا فري الحرديث مرع باحرث   ،العمرر ميتبلوهي في 

هكررذا لررم تتررررك و .موضرروع المررؤتمرعراقرري متخصررص ب

 .إال بعد أن حصل  منه علط وعد بلياء  اني مازن

مرازن أن ال ترذكر كونهرا ،رحاية أمرام  ها حذرهادعنو

  .يهفالرقابة مشددة عل ،باقي أعضاء الوفد العراقي

فررري المسررراء اسرررتغل مرررازن انشرررغال أعضررراء الوفرررد  و 

فرري  بالوليمررة الاخمررة الميامررة علررط شرررفهم فرري مطعررم فخررم

لموعرررد  الرررذي ظرررل  فخرررف متسرررلال   ،وسرررز العا،رررمة بررراكو

بحجرة أنره مصراب  ،ينتهر  لسراعات علرط أحرر مرن الجمرر

 .ال يستطيع السهربصداع و
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 ،فات مالم  وجمال شرقي سراحريونانية شابة  ،عالية

لررم  ،والخرردود نضرررة وبلررون اليمرر  ،فررالعيون سرروداء كحيلررة

مشيتها الكثيرر  وفي ،تكن طويلة اليامة و لكنها كان  رشيية

منذ اللحهة  طلعتها الجميلة هذ  سحرت مازن .من الكبرياء

  .فكان لليهوة حينها طعم آخر .ا ولط

 ،تتطلع إليه في فلك الركن المع ولعالية عندما كان  

مررررازن أن رفييررررة العمررررر يجررررب أن تكررررون بتلررررك  أحررررس

 .الموا،اات

ولررم تترر خر دقييررة  ،فرري الموعررد المحرردد عاليررةجرراءت 

 .لرن تر تيسروف ورغم فلك فمازن كان قليا من أنها  .واحدة

كانرر  تجررري بطيئررة  ،فالرردقائق الترري قضرراها فرري االنتهررار

 .و ييلة في فات الوق 

التررري شرررمعة الوكررراد يسررريز  ،هرررب واقارررا عنرررد رؤيتهرررا

 .توسط  الطاولة

وأدارت الليراء  ،هري المبرادرة فري كرل شريءعالية كان  

تررك لمرازن فر،رة ولم ت ،بطريية لبية ك ي ،حاي محترف

 .فهو قليل الكالم جدا ،االنطواء الذي اعتاد عليه
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وعلط الرغم من فلك راحر  تسرتل منره الحرديث بردون 

دون تحائ علط غيرر  في الحديث هذ  المرة  نطلقاف .تكلف

 .عادته وحذر 

حد ها عن معاناته في التكيف مع العي  في العرراو فري 

ة تحرررد مرررن وكيرررف أن طبيعرررة ا نهمررر ،ظرررل الوضرررع اليرررائم

وعن المالحيات التري يتعررض لهرا مرن قبرل  ،تطلعاته العلمية

مؤكردا عليهرا فري كرل مررة أن ال تلتيري  ،أجه ة الدولة ا منية

وهرذا مرا  ،فجلهم مرن المخبررين ،بباقي أعضاء الوفد العراقي

 .سوف يعرض مشاريعه وربما حياته للخطر

ل علرط زمالرة وحصربال وعرد كيرف أنره قردمازن حد ها 

 ،ية لمرردة سررنتين فرري لنرردن فرري موضرروع اختصا،ررهدراسرر

 .وربما سيلتحق بتلك ال مالة بعد عودته إلط العراو

وراح  ،عاليررة لررم يسررتطع مررازن إخارراء مشرراعر  نحررو

ولكنهررا  .يتغرر ل بجمالهررا خجررال علررط طرييررة أبنرراء الريررف

 .وراح  تخطرز لتطروير تلرك العالقرة ،فهم  الرسالة تماما

إن التحرق  وف تر ور  فري لنردنف عطته وعدا قاطعا ب نها س

 .وإن دارها ماتوحة له في اليونان متط يشراء .ب مالته هناك

فهرري تعرري  مررع أبيهررا وزوجررة أبيهررا بعررد أن هجرررتهم أمهررا 
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وعدت مازن ب نهرا سروف  و .عندما كان عمرها أربع سنين

 .دائما تكون في انتهار 

هكررذا مضررط الوقرر  و ،تبررادال الصرورالعنرراوين و برادالت

وهنا راح مازن يحذرها مرة أخرره مرن أن تكترب  ،مسرعا

فالرسرائل فري  ،خاره حدود المجرامالت العامرة ءله أي شي

 .العراو مراقبة أيضا

فيررام يودعهررا شررادّا علررط يرردها  ،حرران وقرر  االنصررراف

هنا طبع  عالية قبلة حارة علرط خرد  ب مرل  و .الصغيرة بيوة

 .اوظل يذكر تلك اليبلة إلط يومنا هذ ،اللياء  انية

انتهرررط المرررؤتمر سرررريعا وعررراد مرررازن مرررع الوفرررد إلرررط 

فيد  .وعينه تتطلع إلط السار من جديد للياء الحبيب ،العراو

وهرري الترري يجررب أن  ،حسررم أمررر  علررط أن عاليررة هرري حبرره

يعتمررد فلررك أو أن  ،وكرر ن ا مررر منترره   ،تكررون شررريكة حياترره

 .علط قرار  وحد 

ن قبرل كان سلوك مازن أ ناء المؤتمر موضرع تيردير مر

فيررد كرران ايجابيررا فيمررا يخررص  ،هئرئرريس الوفررد وبرراقي أعضررا

ولم يتذمر أو يحدق  فضيحة كرون البحرث معرد مرن  ،البحث

كما أنه  ،قبله وال عالقة لرئيس الوفد بهذا الموضوع العلمي
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 .لم يخالف المواعيد أو يييم عالقات بعيدة عن رقابة الجميع

 تيريرا   يرفعرئيس الوفد سوف طم  ب ن يمازن كان   

 .للجهات المسئولة عنه جيدا  

وقرد حصرل  ،وبدأ العام الدراسي الجديد ،انتهط الصيف

موضرروع مرازن فعرال علررط زمالرة لتطروير بحو رره فري لنردن 

التي كران  علط شكل إيااد من الدائرة ،المرشحات الكربونية

وبراتب كامل مع مخصصات إيااد تدفع من قبل  .يعمل فيها

 .الحكومة العراقية

وراو المطلوبرة وأخرذ بحو ره معره ج  مرازن كافرة ا أن

زاد مرن  سرار كبيررة و ييلرةوضع باقي حاجياته في حييبة و

 خررذها أن يالترري أ،رررت أمرره علررط  ( يلهررا أكيرراس )الكليجررة

 .معه

تررذكرة سررار فرري الدرجررة السررياحية  المديريررةلرره قطعرر  

 .علط الخطوط الجوية العراقية

غرادر  ،لمودعينوفي ،باح يوم جميل عكرته دموع ا 

مودعررا العررراو ربمررا  ،لنرردن مررازن إلررط عا،ررمة الضررباب

  .آلخر مرة
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فارو الوق  كان  ،و،ل لندن والنهار الزال في بدايته

ومررن هنرراك  ،أخررذ قطررار ا نارراو  قرررب محطررة .لصررالحه

 .است جر سيارة أجرة لتو،له للعنوان المطلوب

ا قريبرة مرن مرافيهرماروشرة مرع قد است جر غرفرة كان 

عرن طريرق أحرد  هرا فري داخرل المدينرةجامعة التي التحرق بال

 .معارف العائلة

كرران مررازن  ،عنرردما كانرر  السرريارة تيطررع شرروارع لنرردن

فسريارات  (الرروز راير )شامخا في جلسته وك نه في سيارة 

 .ا جرة في لندن ممي ة حيا

دفعه الاضول وحب االستطالع إلط أن يلتصق ب جاه 

كران  .أن و،رلوا المكران المطلروب مراقبا المارة إلطالنافذة 

يحاول طيلة الطريق رسم معالم المدينة في فهنره ولرو علرط 

  .عجل

 ن ل أغراضرره ودفررع فرر ،إلررط العنرروان المطلرروبو،ررل 

ل  سكنه الجديد بعد أن رسم فري فاكرتره وو ،أجور التاكسي

 .خارطة للمكان

 ،الذي است جر  مرازنسوف لن أتعبكم بو،ف السكن  

  .لغرض ولكن دون رفا ياي بايد كان ف
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يرتررب أغراضرره علررط عجررل  ررم جلررس إلررط مررازن راح 

وأخرذ يكترب رسرالة  ،الطاولة التي انمح  ألوانهرا باعرل السرنين

 .ك ول عمل ييوم به (عالية)ليرسلها إلط  ،مختصرة

الررتيز أنااسرره وتمرردد علررط  ،بعررد أن أنجرر  فلررك الواجررب

السرررير وأخررذ يسررترجع فرري فاكرترره الاوضررط الترري عمرر  

فالو،رول إلرط لنردن كران  لطائرة بعرد إقالعهرا مرن بيرروتا

فبعررد أن مرررّت  .يررتم عبررر مطررار بيررروت كمحطررة تران يرر 

وهري فري الخطوط الجوية العراقية بضع دقائق علط طائرة 

الطرائرة  مضرياو  قرام .ا ح مرة ركابهرا وبعرد أن فرك ،الجو

 ،لرط الركرابإبتيديم وجبرة طعرام  ،خضر الجميلسهم ا ابلب

 برتياليرةه التقشرر برتيرال علر  الوجبرة تلرك ضرمن كان من

 (.كلمة )يافا،غيرة براقة كتب  عليها  ةلصي

،رورة رئريس المضرياين فري فهرن مرازن وهنا قا ت  

الذي كان علط متن تلك الطرائرة وهرو يرتجرف أ نراء جمعره 

 .البرتيال من أمام الركاب ب دب معتذرا ب سلوب يثير الشاية

وقررد أهررتم  .مررازنلقربررط  جررل يمرر  بصررلةكرران هررذا الر 

فرراح مرازن يتصرور المصرير  .كثيرا في تلك الرحلة بمازن

الررذي ينتهررر المضررياين عنررد عررودتهم إلررط العررراو ومررنهم 
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المضرياين ال  علرط الررغم مرن أن ،طارو رئريس المضرياين

 .الطائرةعالقة لهم بتجهي  الطعام علط 

 ،رباح لم يضع مازن الوق  وأرسرل رسرالة عاليرة فري

وراح يرترب  ، رم فهرب بعرد فلرك إلرط الجامعرة ،لترالياليوم ا

 .أمور موضوع بحثه مع ا ساتذة

ومرن اليروم انهمك مازن فري موضروع بحثره بكرل همرة 

وك نررره ييررررأ المسرررتيبل الرررذي ال يطمرررئن باسرررتمرار ا ول 

 .لذا راح ييتصد بمصروفه بشكل قاسي ،زمالته

 ،الوضع السياسي في العرراو يتر زم يومرا بعرد يرومأخذ 

ف خررذت  ،كانرر  الحكومررة العراقيررة تعررد للحرررب مررع إيرررانو

سررماء بغررداد وراحرر   ،تصرراي اليرروه السياسررية المعارضررة

مطاردة الشرسرة لكرل مرن الو تتلبد بغيوم سوداء نتيجة اليمع

 .له آراء مناهضة للحرب

حترط أنره  ،سرريعا علرط رسرالة مرازنرد عاليرة  لم ي ت  

يبرا جراء  الررد شرهرين تير ولكن بعد ،هن بها الهنونيراح 

فعالية لم تكن  ,عدم الرد بسرعة ا سباب في بررمع شرح ي

  .إال منذ وق  قريب تهرسالفي بلدها ولم تطلع علط 
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كان  عاليرة فري رسرالتها تستاسرر عرن إمكانيرة زيارتره 

أو هررل عنررد  اإلمكانيررة واالسررتعداد فرري اسررتغالل  ،فرري لنرردن

ئع في ج يرة فالطيس را .أعياد الاص  ل يارتها في اليونان

بخرالف  ،البحر قريبة منرودس حيث تييم في دار ،غيرة 

 .الجو البارد في لندن

فرح مازن كثيرا بالرسالة التي جاءت مت خرة إلرط حرد 

مشراريعه بعث إال أنها أحي  ا مل في  ،الي س من و،ولها

 .من جديد اليديمة

 ،لررم تكررن أمررور مررازن علررط مررا يرررام فرري فلررك الوقرر 

 كان يعودف ،ثه لم يترك له دقيية فراغ واحدةفانهماكه في بح

لي كل ما يجد   ،إلط البي  منهكا في وق  مت خر من كل يوم

 .في البراد من أطعمة باردة يشتريها مرة في ا سبوع ربما

ية بتمضية عطلة عيد الاصر  فري وهنا جاء اقتراح عال

 ،س فر،ة لم يحلم بهرا وخا،رة أن تلرك ا عيراد قريبرةرود

 .بعد شهرين أو أكثر قليال ربما ت تي

ومعتذرا عرن  لها دعوتهاشاكرا رسالة جديدة كتب لها  

عرداد النهماكره فري اإلفري الوقر  الرراهن استيبالها في لندن 

دعوتهررا فرري زيررارة  ةواعرردا إياهررا بالعمررل علررط تلبيرر ،للبحررث
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 .رودس

ولكرن  ، ابر مازن في بحثه بشركل أ رار اهتمرام أسراتذته

بررل أن يرر تي عيررد الاصرر  ب سررابيع في ،حرردق مررا كرران يخشررا 

ألغ  الحكومة العراقية زمالة مازن وعدد من الطلبرة  ،قليلة

وطلبررر  منررره العرررودة إلرررط العرررراو وااللتحررراو  ،اآلخررررين

 .بوظياته فورا

ن حملررة مطرراردة اليسرراريين والشرريوعيين فرري العررراو إ

فيرد ترم زه العديرد مرن  .و،ل  إلط فروتهرا فري تلرك الاتررة

أو علرط ا كثرر أن اسرمه  ،وربمرا ،لسرجونرفاو مازن في ا

 .قد ورد في التحييق مع بعضهم

قليلررة إقنرراع الجامعررة فرري منحرره مهلررة  مررازن لررم يسررتطع

كونره  ،إلتمام بحثه الذي قطع فيه شوطا كبيرا علط حسرابها

مرسل من قبل الحكومة العراقيرة وهري التري تصررف علرط 

شرررف علررط الرررغم مررن تمسررك ا سررتاف الم ،لجامعررةلأبحا رره 

 .مه العالي لهيوتيي بمازن

لكررون مررازن قررد حصررل علررط إقامررة  غررراض دراسررية 

فرري بريطانيررا لررم إقامترره فرربن مسرر لة  ،لمرردة عررام تجرردد الحيررا

تشكل مشكلة بالنسبة إليه من الناحية اليانونية ولكن وضرعه 
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المررالي ال يسررم  لرره بتحمررل تكرراليف العرري  والدراسررة علررط 

فري دعروة عاليرة فر،رة  لرذا وجرد ،في لنردن حسابه الخاص

 .لعراوط الإلترتيب وضعه من جديد بشكل يجنبه العودة 

بعررر المنهمرات الطالبيرة والديميراطيررة مرازن راسرل 

منررذ  , والناشررطة هنرراكالترري كانرر  تعمررل فرري خرراره العررراو

شرررارحا وضرررع زمالتررره والمرحلرررة  ،تمررروز 04عهرررد  رررورة 

عوبات كما أشار إلط الص ،المتيدمة التي و،ل  فيها أبحا ه

إفا ما قرر العرودة  ،وربما المخاطر التي تنتهر  في العراو

 .لحصول علط زمالة بديلة في دولة أخرها, ويطم  بإليه

 .نجرراءت أعيرراد الاصرر  بعررد انتهررار برردا طررويال لمرراز

إلررط رودس مررن  وعنرردها اشررتره بطاقررة سررار فهابررا وايرراب

مدّخراترره ومررن راتررب المنحررة ا خيررر الررذي ،رررف لرره قبررل 

بعرد مراجعرات ومسراومات عردة مرع  منهرا ع من فصلهأسابي

 .المسئولين في اليسم الثيافي في الساارة العراقية في لندن

منهرا  ،وتحسبا لكل طارل حسرم الكثيرر مرن المتعليرات 

 ،التررري تخرررص الجامعرررة مثرررل الو رررائق وا وراو المطلوبرررة

ووضرررع أهرررم المصرررادر  ،مكررران إقامترررها يخرررص ومنهرررا مررر

عنرد  سار  التي جاء بهرا مرن العرراو وحييبة الخا،ة ببحثه
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 عليرره العررودة تأحررد ا ،رردقاء ب مررل إرسررالها إليرره إفا تعررذر

 ف ،رب  نافرذا   ،وقبرل كرل شريء جردد جرواز سرار إلط لندن, 

 . ربعة أعوام أخره

 ()هيثررو وهكذا عراد مرازن مرن جديرد إلرط مطرار لنردن

كران عنردها و ،بذات الطريية التري جراء بهرا قبرل عردة أشرهر

 (!فررذة السرريارة التاكسرري )الررروز رايرر عينيرره فرري نايلصررق 

يرودع وك نره  ،حاركران ح ينرا سرا ه هذ  المرةولكنباضول, 

لره التعررف علرط معالمهرا بشركل  تلك المدينرة التري لرم يتسرنّ 

 .جيد

لنافررذة وراح يحرردو ركررب الطررائرة فرري ميعررد مال،ررق ل

 .فيها بضجر

أقلعرر  الطررائرة بعررد أن زمجرررت وك نهررا ترررفس أرض 

غدت محلية في جو ماطر وسماء و ،ب قدام من حديد ارالمط

 .ملبدة بالغيوم

ستسررتيبله عاليررة فرري  كيررففرري البدايررة ياكررر مررازن أخررذ 

 ررم كيررف  ،هررائوكيررف سررتبدو عنررد ليا ،المطررار كمررا وعرردت

 ترره هرل سيحتضرنها ميربال ،يتصرف في لحهة الليراء تلرك

 أم يكتاي بمصافحة حارة من باب ا دب  ،كما يشتهي
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مرافا لرو لرم تر تي إلرط اسرتيباله  ،اود  شعور محبز م ر 

هررل سييضرري يومررا أو  ،أ،ررال  وكيررف سيتصرررف عنرردها

 . مخذوال    م يعود إلط لندن في اليونان يومين

عندها رضي عن ناسه للترتيبات التري أجراهرا هنراك فري 

علرط ا قرل لحرين تردبير  ا  لندن والتي تؤمن له خز رجعرة مؤقتر

وعنرردما  ،تلررك ا فكررار مررن رأسررهطرررد عرراد ولكنرره  .ا مررور

أبرررزت  ،وعلررط رأسررها قبعررة زرقرراءجرراءت مضررياة الطررائرة 

ترردفع عربررة  ،توسررطته عيررون شررديدة ال رقررة ،مالئكيررا   وجهررا  

ترذكر و  ،راح يتطلع إليها بعيون رجل شرقي ،الوجبة السريعة

وبرراقي مضررياي الطررائرة العراقيررة وقررد غطرر  طررارو قريبرره 

والضرجة التري  برتيرال حياراا ترذكر عنرده ،الشروارب وجروههم

 رم طلرب  ،ابتسرم .أحد ها هذا البرتيال علط متن الطرائرة حينهرا

 .من الشراب وراح في شبه إغااءة قدحا  

حينهررا علررط طيررران مباشررر إلررط فرري لنرردن لررم يحصررل 

تبرررديل الطرررائرة فررري العا،رررمة إلرررط لرررذا اضرررطر  ،رودس

 طاره للمكان  هناك فسحة زمنية بين و،ولف اليونانية أ ينا

فهررب  ،يمتررد  كثررر مررن سرراعة ،منرره وإقررالع الطررائرة الثانيررة

وراح  ،طراركرل مفري التري تجردها و الحررة اسوفيها إلط ا 
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وهرررو ال يررر ال فررري شرررك مرررن  ،ينتيررري هديرررة مناسررربة لعاليرررة

  .استيبالها له

وكرذلك  ،من النروع الغرالي الرثمن فرنسيا   اشتره عطرا  

عر حينهرا ب نره قرد فش ،قنينة من الويسكي االسكتلندي الراقي

 .تحرر من ت نيب الضمير

 ا  شررعب ،عنرردما وجررد اليونررانيين فشرريئا   ن شرريئا  ئأخررذ يطمرر

سرتيبل باالبتسرامة حيثمرا سرار فري ا سرواو فكران ي ،ا  مضياف

وكررررذلك مررررن قبررررل  ،قاعررررة التران يرررر  فرررري المطررررارفرررري و

 .موظاينال

الحجرم أقلع  الطائرة مرن جديرد ولكنهرا كانر  ،رغيرة 

 .ازدحم  بالركاب وغالبيتهم من السائحين وقد ،هذ  المرة

 ،و،ررل مطررار رودس والشررمس علررط وشررك المغيرررب

 .وراح يتلا  يمينا وشماال وهو ال ي ال علط سلم الطائرة

 فتررةو،رول الحيائرب ولإجراءات المطار مرن انتهرار 

أخذت تثير  مازن وجعلتره  ،ترقبها وهي علط الح ام الناقل

أربكرره كثيرررا تشررابه   ررم ،عصرربي المرر اه علررط غيررر عادترره

م يضع عالمة فارقرة وندم كونه ل ،الحيائب علط فلك الح ام

وأخيررا عثرر عليهرا بعرد أن سرار  ،ن غيرهرالتمي  حييبته عر
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بضرع خطرروات مررع حركررة الحر ام وهررو ييرررأ العنرروان الررذي 

 .كتبه عليها قبل شحنها

كان  الحييبة تمثل الكثير بالنسبة له فايهرا أوراو بحثره 

 .أخره وأوراو مهمة

 وجررد وجهررا   ،مررن بوابررة الجمرراركمررازن عنرردما خررره 

 .فانطلق إليه مسرعا   ،بكل قوة يلوح له جميال  

وفاب في  رمط الحييبة جانبا   .كان  عالية تنتهر  بلهاة

 .مسبيا   هلم يحضر ل عناو ال إرادي

ولكنره أ،رر كر ي عراقرري  ،أرادت أن تحمرل الحييبرة عنره

تمسك  بيد  ا خرره وراحر  ولكنها  ،أن ال يتركها تاعل فلك

فرري موقررف  هاتجرجررر  إلررط سرريارتها الصررغيرة الترري ر،ررات

   .مطار رودس الصغير في السيارات اليريب

سر لها  ،وال يعرف كيرف يتصررف ا  كثير كان مازن مرتبكا  

 في فندو قريب   لي هل حج ت :حياءاستعلط 

 ،كرران سررؤاله مااجئررا لعاليررة وشررعرت بيليررل مررن الخيبررة

وإن كران  ،ت أن الرجل شرقي الطباع والتربيةولكنها تذكر

 :قد جاء من لندن

 .لمافا الاندو يا مازن وأن  ضياي  بيتنا ماتوح لك -
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 ولكن أال يسبب فلك حرجا بالنسبة لك أو  سرتك  -

بره  مرحبرا   إنك علط الرحرب والسرعة وسرتكون ضرياا   -

هرذا  متر خرا  إلط البير  وإن كان سيصل  ،من قبل أبي أيضا  

 .ساءالم

بين الجبرال قبرل أن تصرل  طويال   قطع  السيارة طرييا  

الرذي لرم يكشرف  إلط مدينة ،رغيرة تحيطهرا أشرجار الرمران

 .بعد عن أزهار  الصارخة الحمرة

تيود السيارة وتتلار  إليره بكثررة ممرا أ رار  ةكان  عالي 

 .من الجبل إلط الواديالسيارة بهم أن تنحدر  منخوفه 

آب كران رالسريارة فري مراليرة عو،لوا أخيرا و أركن  

ماتوحررا علررط مصررراعيه أمررام دار جميلررة ،ررغيرة جّملرر  

 .واجهتها أزهار الجيرانيوم الحمراء

راح  تات  باب الدار علط عجل وهو يسير خلاها بعرد 

 ،أن أن ل حييبته وا كياس التي جاء بهرا مرن السروو الحررة

 .أغلق باب السيارة بيوة  م

  البراب خلاره وشردته فري وما أن دخل الدار حتط أغلير

 .أفيد  توازنهوفاب  فيه الشاا  عناو حار جدا 
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بعرررد أن فتحررر  النوافرررذ  ،أخذتررره إلرررط غرفرررة الضررريوف

وضع  أمامه  ،حديية ،غيرة معتنط بها كثيرا المطلة علط

قنينرررة مرررن النبيرررذ ا حمرررر وحبرررات مرررن ال يترررون ا خضرررر 

 .وشرب  معه نخب و،وله

تبعهرا إلرط  .شريئا ي كلره راح  تعّرد لره م تركته وحيدا و

وظل واقاا بجانبها يتطلرع إليهرا وهري تعرد  ،المطب  الصغير

وطبررع علررط رقبتهررا قبلررة ضررمنها  أفتجررر ،الطعررام برشرراقة

يحد ها عن رحلته وفي يد  قردح  وراح  ،رسالة حب ،ادقة

 خذتره منره باررح فوفي اليرد ا خرره قردحا أدار  لهرا  .النبيذ

اللحرم وحبرات  ين قطعرة ه جانبا وانغمس  في تسرخووضعت

 .من البطاطس كان  قد طهي  مسبيا

وهنراك راح ييرص عليهرا مرا  ،عادا إلط غرفرة الجلروس

وكيرررف تصررررف  معررره الحكومرررة  ،آلررر  إليررره أمرررور بعثتررره

 .العراقية

 هاسررررتمع  إليرررره بانتبررررا  كبيررررر ونهراتهررررا ترررروحي إليرررر

راح يسررررتنطيها عررررن عملهررررا  ررررم  ،التعرررراطف و بالطم نينررررة

كرران التعررب طررال حررديثهم لسرراعات وو وأمورهررا ا خررره

 .ط مازنعل نوالجهد باديا
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أرشدته إلط غرفة نومه وطلب  منه أن يخلد إلرط النروم 

 .ه إلط والدها ويكملون أحاديثهموغدا سوف تعرفّ 

ولم  ،علط وجلوهو اندس في الارا  الذي أخذته إليه 

وفري هري تغمر عينا  بسهولة خا،ة إنه ينرام فري فراشرها 

الرذي لكن هردير محركرات الطرائرة  ،ط سريرهاغرفتها وعل

 نوم عميق لم يص  منه إالّ  ضاعاته كؤوس النبيذ أخذته إلط

 .والشمس قد تربع  في الحديية

في البدء ظل  تنتهر أبيهرا الرذي  ،لم تنم هي تلك الليلة 

عاد مبكرا هذ  المرة من الحانة الصغيرة التي يمتلكها علرط 

ن مررازن وعررن مررده وراحرر  تحد رره عرر ،سرراحل الج يرررة

 ررم جااهررا النرروم  وهرري فرري أحضرران ا ريكررة  ،إعجابهررا برره

 تراودها رغبة جامحة في اللحاو بمازن ولكن!

،رباح جلس  ال رتهم فري الشررفة المطلرة علرط الحدييرة 

 ،يتناولون طعام الاطور الرذي أعدتره لهرم عاليرةاليوم التالي 

كرران هررذا و .وهنرراك تعررارف مررازن مررع أنرردرياس أبرري عاليررة

ما كبير  خير ينطق بعربية ركيكة ولكنها ماهومة إلط حدّ ا

فرراح يسر له كيرف تسرنط لره  هدهشة مازن وفضرولمما أ ار 

 معرفة اللغة العربية 
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 ألم تخبرك عالية ب ن أمها في ا ،ل عربية  -

لرررم ال،  لحيييرررة دهشرررة مرررازن فاغرررر فرررا !أ رررارت هرررذ  ا

  .عن فلك مطلياعالية تتحدق 

وهنراك  ،لريس قصريرا   لعرراو زمنرا  نعم ليرد عملر  فري ا

وهناك طبعا تعرفر  علرط  ،تعلم  العربية التي نسيتها اآلن

 .0132أم عالية وجئنا إلط هنا سوية عام 

أبي دع الحديث عن هذا الموضروع اآلن ودعنرا نرتمم  -

 .مازن عن هذ  التاا،يلأنا فطورنا وسوف أحدق 

فالشررمس  ،تنرراول الجميررع فطررورهم بمتعررة وعلررط مهررل

فغرردت براقررة  مشرررقة أضررا  علررط أزهررار الحدييررة ألوانررا  ال

 .وك نها أحجار كريمة

رسرم  عليره أشركاال  ،البير الذي تربرع علرط المائردة 

ولكنرره ظررل علررط المائرردة دون أن  ،برر لوان جميلررةوهندسررية 

 ررم  ،واكتاررط الجميررع بررالجبن وال يتررون واليهرروة ،يمسرره أحررد

 .المطب  تعاون الجميع علط رفع ا واني ونيلها إلط

براالقتراب مرن حروض  لرجراللعاليرة وهناك لم تسم   

 .بسرعة فائيةوأنه  غسل ا واني  الغسيل
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ودع ا ب مررازن داعيررا إيررا  ل يررارة حانترره اليريبررة مررن 

  .وطبع قبلة علط خد ابنته ميناء المدينة

يمثررررل إر ررررا تاريخيررررا  ()مانرررردرال المينرررراء والمسررررمط

قبرل  210ي منرذ عرام فيرد بنر هل رودس,  ومعماريا جميال

 لو،ول إليه عليك أن تمر بنصربغرض اول .ميالد المسي 

مترررا والررذي تاتخررر برره مدينررة  32البررال  ارتااعرره  (هيليررا)

 .كلهاوقل اليونان رودس ال بل الج يرة 

نرررك شرررديد اللهارررة يرررا مرررازن ل يرررارة المدينرررة أالبرررد  -

سرها ومسراجدها التري تعايشرر  والتعررف علرط قالعهرا وكنائ

وسوف نكمرل  .سالم منذ عهد الصليبيين والعثمانيينوبدعة 

حررديثنا عنرردما نتمشررط علررط الرمررال الجميلررة فرري هررذا اليرروم 

 ما رأيك  ،المشمس

 .أجابهررا مررازن بهرردوء علررط عادترره كمررا تشررائين سرريدتي

طبع  علط خرد  قبلرة سرريعة وراحر  تغيرر مالبسرها علرط 

 .عجل

 اوسررارالسرريارة فرري مكانهررا  اوتركرر االبرراب خلاهمرر اأغليرر

ضريية م دحمرة بالنراس  علط ا قدام حتط ولجا دروبرا   مشيا  

 .الذين كان  البسمة تعلو وجوههم
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حافه  المدينة علط طرازها اليديم رغم التجديرد الرذي 

وحترط عرام  0102أجرا  االيطاليون علط المدينرة منرذ عرام 

0143. 

من جانرب متحرف الارن البي نطري الميرام فري كنيسرة  اسار

نيررة منررذ نهايررة اليرررن الثرراني عشررر وراح مررازن العررذراء المب

فوعدترره عاليررة ب يررارة المتحررف  .ببعجرراب ط المتحررفيتطلررع إلرر

 ررم  .وهكررذا ظررال يسرريران فرري شرروارع المدينررة ،فرري يرروم آخررر

عرجرا علررط الشرراط  وجلسررا فري إحررده الميرراهي المطلررة علررط 

فررالحر هررذا العررام جرراء  ،مررن المرطبررات ءالبحررر لتنرراول شرري

 .مبكرا

علرط الررغم مرن  ،ه يدفع فاتورة الحساب للنرادللم تترك

أنرره قررد أخررره نيررودا يونانيررة كثيرررة كرران قررد اشررتراها مررن 

وراحررر  تضررحك عليرره كونرره لرررم  ،المصرررف فرري المطررار

 الغف خره مب ،عملتهم الوطنية (هيتعرف بعد علط )الدراخم

 .كوبي عصير مث كاي لشراء فستان ليدفع ي

ل طارولي عابرث علط الرمرال بشركتتنطز عالية  راح 

ن فرري وبكررامرة يسررتعملها  المحترفرروظلرر  تلررتيز الصررور 

فكان  تجرر  ،المعتاد ه وتحاههالغالب, و،احبنا علط هدوئ
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 .جرا   لسانه الحديث من

هرا وعملره فري العرراو اعندما سر ل مرازن عرن قصرة أب

ولرم تردخل  ،راح  تعطيه معلومرات عامرة قليلرة ،وعن أمها

 رف عنها مرا يشربع الاضرولوالتي لم تكن تع ،في التاا،يل

 قائلة:

كان أبي يعمل في العراو وهناك التيرط بر مي ف حبهرا  -

 .في رودس وت وجها وعاد إلط موطنه هنا ،وهرب  معه

حرررد يني بكرررل مرررا تعرفينررره عرررن  ،كيرررف حررردق هرررذا -

الموضوع وبشيء من التاصيل رجاء فربن الموضروع يثيرر 

قصرص  ال أروع مرنفر .قفضولي بشكل كبير والبد أنره شريّ 

  الرأي أال توافييني ،الحب

نعررم قررد أوافيررك ولكررن أغلررب قصررص الحررب تنتهرري نهايررة  -

طيب عندما نعود إلط البير  سروف أطلعرك علرط بعرر  .ح ينة

ا وراو والرسررائل الترري أحررتائ بهررا منررذ أن تركتنررا أمرري وهرري 

تشررح لري أيضرا  فر،رة تلكو ،مكتوبة بلغتك أيها الع ي  مازن

أعرفره عرن أمري ال مرا كرل ف ،لرك الرسرائلتمرا تحتويره فيها علط 

قد تركتني ،غيرة لحضن أم أخره هري و ،يشبع فضولي أيضا

 .الاالحة اليونانية ،زوجة أبي
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واآلن دعنا نتمتع بهذا الجو الرائع وال تنسط أن أبي قد 

والشريول مثرل أبري ال  ،دعانا لتناول الغداء معره فري المدينرة

الموعررد لوجبررة  وخا،ررة عنرردما يكررون ،يحتملررون االنتهررار

 هل أن  موافق  ،طعام

أبصررم »نعرم سرريدتي إنري موافررق وكمررا ييولرون عنرردنا  -

 .«بالعشرة

 العبارة بالضبز   طهل تشرح لي لطاا ما معن -

نعم س شرحها بالتاصيل ولكن ليس اآلن والمهم أنني  -

 .موافق!

وهكذا عادا إلط وسز المدينة وكرل واحرد مرنهم لرم يجرد 

ولكنهما ركنا إلرط ا مرل الرذي  ،ط أسئلتها جوبة الشافية عل

 .تتضمنه إجابة ،احبه

 طزارا أندرياس في ميهرا  الصرغير الجميرل المطرل علر

وعندما حان وق  الغداء أخذهم إلط مطعم  شرعبي  ،الساحل

بناء علرط ختيار االوكان فلك  ،قريب يشوي السمك الطازه

فرري أكررل سررمك مشرروي طررازه متررذكرا السررمك  رغبررة مررازن

كان  الوجبة شرهية  ،الساخن ان  تعد  أمه في التنورالذي ك

وكران مرذاو النبيرذ المحضرر محليرا مرن  ،جدا بالنسبة لمازن
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أعنرراب ج يرررة رودس الشررهيرة رائعررا وال يعلررو عليرره نبيررذ 

بعد تلرك واستغرب مازن عندما طلب قدحا من الشاي  .آخر

 .(ا ستكان)في قدح يشبه الشاي جاء  الوجبة الشهية 

رياس الاررراتورة وقرررد الحرررئ مرررازن أن المبلررر  دفرررع أنرررد

ممررا يرردل علررط رخررص الحيرراة علررط هررذ   ،المرردفوع زهيرردا

 .الج يرة

ومررافا لررو قضررط بييررة  ،راح ياكررر فرري متعررة الحيرراة هنررا

 وشررد فهنره حترط أييهره ،روت عاليرة وهري ،حياته عليهرا

 .تناديه بعد أن وقف الجميع ليغادروا المطعم

ودار هنررراك  .أخررررهعرررادوا إلرررط ميهرررط أنررردرياس مررررة 

شريئا فكران  همنرمرازن حديث خاف  برين ا ب وابنتره لرم يايره 

 .كلمة واحدةوال باللغة اليونانية التي ال يايه منها 

طبع  البن  قبلرة علرط خرد أبيهرا الرذي قرارب السربعين 

وأخرذت مرازن مررن يرد  وغرادرا الميهرط بعررد أن  ،مرن العمرر

 .ممتعة،اف  مازن الرجل وشكر  علط وجبة الغداء ال

التي نطيها الرجرل بلهجرة بغداديرة  (عوافي)ظل  كلمة 

 ،افية ترن في أفن مازن!

وضع  عاليره مرازن فري الصرورة وهري تسرير بجانبره 
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 ملتصية به:

هررا سرروف يسررافر اليرروم إلررط اليريررة فرري أعلررط الجبررل اأب

كالعررادة الترري  ،ليلتحررق ب وجترره ويحيرروا عيررد الاصرر  هنرراك

لم يكن هرو بجانبهرا لسرافرت  ولو درجوا عليها منذ أمد بعيد

 .مع أبيها إلط تلك اليرية الجميلرة التري قضر  فيهرا طاولتهرا

 .قبل عدة أياممن هناك ولن يعود 

  معره رغم أن الرجل كان لطياا   ،سار ا بفرح مازن ل

بضرعة أيرام سريترك لره فر،رة لفغياب ا ب  .ه بالاعلأحبّ  و

ن تنشرغل لره وحرد  ولرعاليره وسروف تكرون  ،االناراد بعالية

 .بغير 

بعد أن تعبوا من التسكع في الدروب الضيية عادوا إلط 

فارري المسرراء تنتهرررهم   .البيرر  لي خررذوا قسررطا مررن الراحررة

 .سهرة ،اخبة

اسرررتليط مرررازن علرررط فراشررره وراح ياكرررر فررري ترتيرررب 

 البحرروق وييضرري بييررة أيامرره هنررا  أمهررل يترررك  ،مسررتيبله

واعرردة  يبحررث عررن طرييررة يجمررع فيهررا بررين البحررث وحيرراة

بالسعادة مع عالية  ولكنه اسرتبعد فكررة عودتره إلرط العرراو 

 .بشكل قاطع
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وفيمرررا هرررو فيررره انسرررل  عاليررره إلرررط فراشررره واسرررتلي   

كم كان يحلم بتلك اللحهة! فضمها إلط ،ردر  بيروة  .بجانبه

 .كادت ت هق أنااسها

هي التري إنما آهات اللذة كان  احد ولم ينطيا بحرف و 

 .بعيد نتنطق ويسمع ،داها م

وها هري عاليرة مستسرلمة لره بكرل  ،ة مازنتحيي  أمني 

  .كيانها

بنرروم بعرردها  ررم غطرروا  ،كانرر  دقررائق سررعادة ال تو،ررف

خايررف أو تهرراهروا بررذلك علررط ا قررل إلررط أن غلرربهم النرروم 

 .حييية

نهض  عاليه أوال وبعد زيارة قصيرة  .لم يغاوا طويال

نرروم البررس إلررط الحمررام راحرر  تعررد اليهرروة وهرري ال ترر ال بم

 .خاياة

تبعهررا مررازن إلررط المطررب  وهنرراك قبلهررا بكررل جوارحرره 

أو  ،ليلرة أمرس وك نه يشكرها علرط السرعادة التري وهبتهرا لره

 .في دفعها لتكرار ما حدقمنه ربما محاولة 

قبلته هي بدورها ولم تستجب لإلغراء الجديد بحجة أن 

 .وهكذا كان هما يام والساعات أمام
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 ،اليهرروةمررن يررة ومعهررا فنرراجين فرري الحديعاليررة جلسرر  

  .وجلس بجوارها ال بل ملتصيا بها تبعها مازن إلط هناك

 قصة أمها:عليه تيص عالية راح  

 ،عندما كبرت قليال ورح  أدرك بعر أمرور الحيراة -

لرم  .ا ولط قبل أن ت تي إلط اليونان حد تني أمي عن حياتها

 .ع حينهرافهو أكبرر مرن سرنيي ا ربر ،أفيه ما كان  تيوله لي

مررا لررم آخررذ  وأ،رربح  أدرك ا مررور وعنرردما نضرر  فكررري

يرد شراع عنهرا أن قواهرا ف ،علرط محمرل الجردقالته لي حينهرا 

 .العيلية لم تكن مت نة في فلك الوق 

 ررررم أن الحكايررررات الترررري ظلرررر  عاليررررة فرررري فاكرترررري  

كتراب كان  حكايرات خياليرة وك نهرا قصرص مرن  ،الصغيرة

 .آلف ليلة وليلة

وكرران  ،نهررا أميرررة مررن أميرررات العررراوكانرر  تيررول إ

إنهررا كانرر  تعرري  فرري قصررور  و .كملررك وأبوهررا ملرر أخوهررا

وكران يعمرل طباخرا عنردهم  ،ملكية عامرة لكنها التير  بر بي

ا ولكون الاارو االجتماعي كبير جد . حبته بيوةففي اليصر 

كران مرن المسرتحيل أن  ،ولكون أبي يعتنرق دينرا آخرر ،بينهم

  .لكة علط فلك ال واهتوافق العائلة الما
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إلط بيروت اتاي  مع أبي  الملكية رحالتالوفي إحده 

علط الهرب وجمع  ما كان عندها مرن حلري ونيرود وهربرا 

حيث ولد أبي في اليرية التي قصدها منذ  ،سوية إلط رودس

 .ساعات

 ها خوفررا مررن اليتررلسرركنا   علررط أخبارهررا ومكررانعتّمرر

مررن  لررط الرررغمع ،وظررل مكرران إقامتهمررا سررريا ولررم يكتشررف

فلم تكرن المررأة  .في الو،ول إليها الجهود التي بذلها الملك 

تسررلم باعلتهررا تلررك مررن اليتررل حسررب شرررعكم وعرررفكم كمررا 

 .قال 

مررازن هررل ،ررحيحا أنكررم فرري العررراو تيتلررون المرررأة  - 

 التي تحب 

فررنحن بشررر  كررذلك بالضرربزا مررر لرريس  ،ال يررا عاليررة -

أن تتر وه المررأة  وإنما جرت ا عرراف هنراك علرط ،أيضا

أو اخترارو   مرن أحبر  أو اخترارت ةقبرل معاشرربمن تحرب 

وتلرررك عررادات قديمرررة متوار ررة ال تطبرررق اآلن بشررركلها  ،لهررا

 .ولكن المرأة تبيط مالمة علط فلك ،هذاالحرفي 

 كانر فهرل  ،أن يرتملص مرن هرذ  الورطرةمرازن حاول 

 بحبها له ومعاشرتها له قبل قليل   آمثةعالية 
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وهررل كرران  ، ررمفرري هررذا اإل ك فمررا هررو دور إن كرران كررذل

 شعور  كذلك عندما عا  معها السعادة منذ دقائق 

هرا لرم وف ب ،هنا وا،ل  عالية روايتها نيال عرن أمهرا و

يررتكلم قررز فرري هررذا الموضرروع رغررم إ،رررارها علررط معرفررة 

فتحر  كلمرا ويرذهب فاي كل مررة كران يتركهرا  ،الحييية منه

 .علط فراو أمهاوك نه يدفن ألمه  .تلك السيرة

 تيول أمي: 

وكتبرر   ،عنرردما و،ررلنا إلررط هنررا كنررا فرري قمررة السررعادة

مرا بردر  فيهرا عرنرسائل إلط أخي ،راحب الجاللرة! أعترذر 

ولكننري لرم أجرد طرييرة  ،وما سببته له من إحراه وألم ،مني

 .أبعث بها تلك الرسائل

 ررم حررد   الحرررب العالميررة  ،نوومرررت ا يررام والسررن 

خوفرا  وك إلط قريرة نائيرة فري أعلرط الجبرالالثانية وهرب أب

 .من قوات المحور

وال عهد لي بها من  ،عشنا هناك حياة بدائية لم أعتدها 

كوني كنر  حرامال ب خيرك الرذي عليها ولكنني ،برت  ،قبل

 .توفي عند والدته في تلك الهروف البدائية

وبعرد والدترك كانر   ،وقبل أن تنتهي الحررب حبلر  برك
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والحنين إلط أسرتي قرد  الذي عشنا  والاير .الحياة ،عبة جدا

وقرد  ،أفيدني عيلي فرحر  أستاسرر عرن أسررتي بكرل الطررو

وكرردت انتحرر عنرردما علمر  أن أخرري  ،ك فرري فلركاأرهير  أبر

الملررك قررد قتررل وإن ابنرره الررذي لررم أر  أو أسررمع برره يحكررم اآلن 

  .تح  و،اية خاله الحيود ابن عمي

ابن عمي اآلخر وبعد أن عدنا إلط رودس راسل  سرا 

 .فشجعني علط اليدوم ،وهو ملك أيضا علط دولة أخره

بنتري وحبيبتري ال أسرتطيع العري  علرط اوكما تررين يرا 

ما أن أقتل ناسي أو أهرب من جديد إلرط بف ،هذ  الحالة أكثر

  .أسرتي

وظلرر   .أمرري بيبلررة كررادت ت هررق روحرري ودعتنرري ررم 

 قا  تاركررة لرري ،ررندو ،كلمررا تررذكرتها ح نررا   تجررري يدمرروع

 ،ينها فات يومأقال  سوف تير ،،غيرا كله رسائل وأوراو

وستعلمين أن أمك لم تكن مجنونة  م أخذت تضحك وتهرذي 

حاولر  كثيررا معرفررة  .آ  كررم أشرتاو لهرا ولرم أرهرا بعرد فلرك

 .أخبارها دون جدوه

قريتهم  من امرأة فالحة  يلم ينتهر أبي كثيرا فت وه ف

ولررم  ،تنرري كابنررة لهرراوكانرر  بالاعررل قررد رع ،بحجررة رعررايتي
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 .تارقني عن أخوتي الذين رزق  بهم

تاك لري رمروز كي يا مازن  ستعين بك لي ع  كأرسل

تبررين و  ،نهايتررهال خطكررم العربرري الررذي ال تعرررف بدايترره و

 .حييية أمي

مرررن مكانهرررا لتجلرررب  أزاحررر  مرررازن جانبرررا ونهضررر 

لكررن مررازن اعترررض علررط فلررك طالبررا منهررا أن  ،الصررندوو

لط غرفة الجلوس أوال ويحتالوا هناك بشكل رسمي ينتيلوا إ

 ايجب أن يكون النبيذ الااخر شراهد ،عليه و .بات  فلك الكن 

 .أو المصيري الحدق الهام علط فلك

تنتهرنرا ليلرة  ،اآلنمرن آ  يا مازن هرل سرتدمن النبيرذ  -

 .،اخبة اليوم فال تستناذ كل طاقتك

 .يكايكما تريدين ولكن قدح منه لغرض االحتاال  -

وهي  ،جاءت عالية بيدحين ،غيرين وقنينة نبيذ معتق

وبعرد أن وضرع  مرا تحملره علرط  ،تمسك بها بحرص شديد

الطاولرررة الصرررغيرة التررري توسرررط  غرفرررة الجلررروس فهبررر  

 .إلحضار الكن  كما يسميه مازن

،ندوو ،غير من الخشب ا سود ،رنع بدقرة وبردون 

مرا تحتراه وإن ،لم تكن عملية فتحه سرهلة .زخارف أو رسوم
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فهناك قال شربه  .إلط دراية مسبية بطريية فتحه الغير عادية

ويجب كذلك الضغز علرط بيعرة  ،مخاي يسع ماتاحا ،غيرا

أ نراء إدارة الماتراح  (الردراخما اليديمرة)،غيرة بيدر العملة 

 .في اليال

قامر  عاليرة بكرل تلررك الحركرات ببراعرة وأخرجر  مررا 

 .في الصندوو بعناية شديدة

ك مجموعة من ا وراو وبعر الصور لا  كان  هنا

 (.اليسطور المخملي)كلها بيطعة من قما 

الملك  ةهي ،ور ،أول ،ورة وقع  عين مازن عليها

،رل عندها هرذ  ،رورة الملرك  .غازي بمالبسه العسكرية

 .غازي وتلك ،ورة الملك فيصل ا ول

راحرر  عاليرررة تنيرررل عينيهرررا برررين الصرررور وبرررين وجررره 

 ولكن مازن ،بيرا يشير فيه إلط السخريةعلها تجد تع ،مازن

مر ي  مرن اإلجرالل  وعلرط وجهره بردا تعبيرر هرو ،كان جرادا

 .والخوف والرهبة

أخذ الورقة ا ولط بين يديه وإفا بها رسالة معنونة إلط 

 ها بصم  وكان  كما يلي:ؤالملك غازي أخذ يير
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 بسم ع الرحمن الرحيم

 .المادهسيدي وموالي ،احب الجاللة الملك غازي 

  .أخي ونور عيني

 ،وتعرف ربنرا جيردا ،باهلل عهدتك يا سيدي رجال مؤمنا

وهارروتي تلررك كانرر  برربرادة رب  .وال تعترررض علررط إرادترره

 .العالمين

تمني  أن أموت قبل أن أضرعك وأضرع ناسري فري هرذا 

 .الموقف المذل

وت وجترره حسررب  ،أحببرر  الرجررل الررذي اختررار  قلبرري  

ولرم أتررك  ،ضرع لغوايرة الشريطانفلرم أخ ،الشرائع السماوية

وإنمرا أعري  معره كرل علرط  ،دين الرحمرة والحمرد هلل ،ديني

 .دينه

دعو ع فرري كررل ،ررالة أن تررك الترري ربتررك ،ررغيرا تررخأ

وتعارو عنهرا وتريحهرا مرن العرذاب الرذي  ،عليهرايحنن قلبرك 

 .فيه هي

أتررذكرك طاررال ،ررغيرا وأتررذكرك يافعررا وأتررذكرك شررابا 

 .ورفعة الملك الذي أن  أهال لهيعلو جبينك نور أجدادك 
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 .سيدي جاللة الملك

وإن كن  ،ادقة  ،تلكإني نادمة أشد الندم علط فعلتي  

 .في حبي لذلك الرجل الذي هو زوجي

 كررون خادمررة  ،عاررو عنرريأتوسررل إليررك يررا سرريدي أن ت

 .تح  قدميك وقدمي فيصل الصغير

وأمروت كرل يروم فري  .إني أفيد عيلري كرل يروم برذكراكم

 .كم وفي حنيني وشوقي لكمبعدي عن

وروح  ،برروح جردك وروح أبينرا المغارور لره أستحلاك

 .أن ترحمني وتعاو عني ملوك العرباجدادك 

برررن ا نررره مولرررد  ،اختررررت هرررذا اليررروم  كترررب لرررك فيررره

ليحاهرره ع ويحاهررك ويررديم ملكررك  ،فيصررل الثرراني ،جاللتررك

 .علط العالم أجمع

      

 أختك المسكينة التائبة

 فيصل ع ة ابنة

 0131مارس عام  2
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 ترك مازن ا وراو جانبا وراح يس ل عالية: 

 هل حييية إنك لم تعرفي هوية أمك ومن تكون  -

قد قل  لك أنها تركتنا وأنا ،غيرة لم يتجاوز عمري  -

 .ا ربع سنينعند فلك 

ولكننررري كنررر  ال أفيررره مرررا تيولررره  ،ليرررد حرررد تني كثيررررا 

 ،الحيررا هراوة عنردما فكروكرانوا قرد شرككوا فري قواهرا العيلير

 .وقد شاع فلك عنها

إن أمرك هري  ،ع ي تي ،احبة السمو ا ميررة عاليرة -

وأخر  الملرك غرازي  .ا ميرة ع ة ابنة الملك فيصرل ا ول

هل تعرفين شيئا عن جدك الملك وخالك الملك وعرن  .ا ول

  ودوال أخره تحكم دولة العراوعائلتك التي كان  

حينهرا وال  لكل ما قالته لي أمي  ال يا حبيبي لم ألتا  -

 أم إنك تم ح معي  ،يحيييوهل ا مر جدي  .بعد فلك

 كيررفو ،يررا حبيبررة عمررري معررك أال أعرررف كيررف أبررد -

 ،ري  العرالم العربري المعا،رراعن أشهر عائلة في تأحد ك 

بنهرررا تسرررتحق البحرررث وحسرررب معرفتررري اليليلرررة بعائلترررك ف

 .لم العربيوالدراسة لما لها من أ ر في مصير العا
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 أن أس لك: هنا ولكن أريد 

 هل أرسل  أمك هذ  الرسالة  خيها  -

 لمافا  ،ال أدري -

 . نه مات ميتوال بعد عامين من تاري  الرسالة -

 .عرن العائلرة فيهرا شريئا   ا  ورقة أخره مكتوبروجد مازن 

هررا الملررك فيصررل وجرردها الملررك حسررين شررريف مكررة يعررن أب

وعرن أخيهرا  ،وابن عمها طرالل وعمها عبد ع ملك ا ردن

ه محمرررد وأخواتهرررا ا ميررررات رافعرررة يررروأخ ،الملرررك غرررازي

وعن عمها ا مير زيرد وعماتهرا ا ميررة ،رالحة  ،وراجحة

 .ميرة فاطمةا وا ميرة سارة و

ووالدة  ،عرن زواه الملرك غرازيفري ورقرة أخرره  م  

وغيرهررا مررن التررواري   .ا ميررر فيصررل الثررانيولرري العهررد 

 .العائليةوا حداق 

كان   م وجد أوراقا أخره كتب  فيها مسودات رسائل 

إلررط عمهررا عبررد ع ملررك ا ردن فرري تررواري  تنرروي إرسررالها 

احتضرانها وإعادتهررا  هراوإلرط ابرن عمهررا ترجروهم في ،الحيرة

 .فهرري لرم تعررد تطيررق العري  برردون أهلهررا ولغتهررا .إلرط كررناهم

 ..واشتمل  أوراو أخره بعضا من شعر جدها
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الية من تلك المعلومات وراح  تاررغ دهشرتها فهل  ع

  .وحيرتها في أقداح النبيذ التي توال 

ح ن مااج  وشروو كبيرر انتابهرا لمعرفرة أخبرار أمهرا  

 .ا ميرة وعائلتها المالكة

 توجه  بالحديث إلط مازن بلهجة آمرة: 

أطلرب منرك أن تخرجنري ممرا أنرا فيره  ،كوني أميرتكم -

 .من ح ن وحيرة

 .،در  وغرو معها في عناو ملكي فضمها إلط

هررذ  المرررة أن يعرردها بالبحررث منرره طالبررة  ،أبعدترره عنهررا

 .عن كل ما يتعلق ب مها وعائلتها

 ،نعم أميرتي سوف أضيف بحو ك الملكية إلط بحثري -

واآلن دعينرا نحتارل  .وهرذا وعرد منري اوربما سوف أبدء بهر

 .يكوناحتااال يليق بسليلة الملوك ونكمل ليلتنا ب بهط ما 

فخرجررا مررن البيرر  ليضرراء سررهرة  ،كرراّن المسرراء جمرريال

 مثننن نعرررادا بعررردها  .،ررراخبة فررري أحرررد المرررراقص الليليرررة

فيد أرهي  الموسييط الصاخبة والرقص العنيف  ،ومنتشيان

 .كل خاليا الم 

وبييرا فري نشروة  ،السرير وك نهم جسد واحد فيالتصيا 
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 .عارمة حتط الصباح

خردر و .مرن خردر ا مرس لم تشاهم أقداح قهوة الصرباح

 نخرردر أميرررات شرررقيات يحلمرر ،عاليررة اآلن مررن نرروع جديررد

 .بالحرير والمجوهرات والخدم

أنررا أميرررة كمررا تبررين  ،،ر  إلرري جيرردا ع يرر ي مرازنا -

وتجررري فرري عروقرري اليرروم نسرربة كبيرررة مررن الرردماء  ،لررك

ومررن اآلن فصرراعدا عليررك أن تعرراملني وتررددلني  ،ال رقرراء

 ك ميرة ! 

ولكنني أفعرل فلرك منرذ التيير   ،عة أميرتيسمعا وطا -

حيييتك المرعبة ف ن  أميرة قلبي وأن   بك وقبل أن أعرف

أننرري أنررا الغاليرة هرل تعرررفين أميرترري  حبري ا ول وا خيررر,

 باي مهندي من بو (أيضا سليل )مهراجا

 مافا تيول  أ،حيحا هذا أم أنك تم ح أيضا  -

 .ال تلك حييية وسوف أقصها عليك الحيا -

 هل نحن في زمن العجائب  ،ال يصدو ءال إنه شي -

لهررا انحنررط فرروو رأسررها وهرري جالسررة علررط ا ريكررة وقبّ 

 .بعطف وحب وقور

 متط تلتحيين بعملك يا أميرتي  -
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تركنري أعر  أيرام الحلرم الشررقي ادعني من العمل و  -

سري تي أبرري مرن اليريررة بعرد يرومين وأظررل معره يومررا  .اللذيرذ

 .نا  لتحق بعملييا إلط العا،مة أ  م أسافر بعده ،آخر

 .وما هي مشاريعك أن  أيها المهراجا الجليل 

مسرر لة  .الحيييررة يررا عاليررة إننرري فرري حيرررة مررن أمررري -

عودتي إلط البعثة الدراسية قد حسم فال زمالرة لري بعرد اآلن 

وعررودتي  ،والحكومررة العراقيررة تطررالبني بررالعودة ،فرري لنرردن

 .محاوفة بخطر أكيد

 ،حصررول علررط منحررة دراسررية فرري بلررد آخرررحاولرر  ال 

ولكن أي بلرد غيرر البلردان االشرتراكية يهرتم لبحثري ومسرتعد 

  لإلنااو عليه

كتبرر  طلبررا بررذلك وأرفيترره بمختصررر عررن البحررث الررذي 

أنج ته وأرسلته منذ شهرين إلرط جهرات عردة وإننري أنتهرر 

 .بمافا تشورين علّي أن    .الرد

يع أن أضرمن لرك إقامرة أستط :الحبيب سمع أيها الصديقا -

وإنني سوف أدعمرك ولكرن ال أضرمن لرك  ،هنا في اليونان ةدائم

 .فر،ة موا،لة البحث أو العمل في مجال اختصا،ك

 ،إنني علط استعداد اآلن للذهاب معك إلط الدوائر المختصة
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عنرردها تصررب  مواطنررا  ،كهنرراوتسررجيل زواجنررا بشرركل رسررمي 

 .لكتروك مواليرار  .يونانيا بعد إجراءات بسيطة

ليتنررا نهرررب مررن هررذا العررالم سرروية يررا عاليرره كمررا فعررل  -

 اتنهرد مرازن مرردد .لي  ا مرور بهرذ  البسراطة ،أبوك وأمك

 .فلك بصوت منخار

نرا إفا لرم يكرن عنردك يسيدتي سوف أفهب معك إلط أ  -

وأرجو أن تسراعديني هنراك فري تعيرب مسر لة المنحرة  ،مانع

ك ب ننرا سرنعي  سروية فبفا وفي  فيها فسوف أعد ،الدراسية

 .ك ميرة ومهراجا

أمررا ا عمررال اليدويررة فررال أتينهررا ل سررف وال أسررتطيع  

إننرري وطيلررة حيرراتي ورأسرري يعمررل أكثررر مررن  .تحملهررا حتررط

أكون عالة عليرك مهمرا كانر  الردوافع أرضط أن ولن  ،يدي

 .وا سباب

دعينا نعود إلط عسل السعادة لننهل منه مرا دام  ،واآلن 

 .ةفي العمر بيي

فرري اليرروم التررالي ألحرر  عليرره عاليررة برر ن ييررص عليهررا 

 .حكاية نسبه للمهراجا الهندي
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في  ةفي الحييية وجد مازن أن الجلوس والبياء مع عالي

لذا ظال في  ،البي  أكثر متعة من التسكع في شوارع المدينة

 .البي  ينهالن من السعادة قدر استطاعتهما

م أختصر لك هل أقص عليك حكاية جدي بالتاصيل أ -

 الموضوع 

،ررحايّة تعشررق  أنررا ألسرر  ،مررا هرري مهنترري  !مررازن -

 التاا،يل الدقيية 

ربمرا سروف  ،ليرد جنير  علرط ناسرك ،تاضلي سيدتي -

وإليرك اليصرة  ،ك مرن سرارتهيرلن أنتهي منهرا قبرل مجريء أب

 من البداية:

وزيررارة مدينررة  ،كنرر  أحلررم منررذ زمرران فرري زيررارة الهنررد

 ريف جدا:لسبب طاو ،بومباي بالذات

حديثا خافتا كران   سمع ،،غيرا  نفي فات يوم عندما ك

 ،فهم  منره أن أباهمرا ،نتاا منه  التيط ،يدور بين أمي وخالي

قد تررك زوجتره ا ولرط والتري هري جردتي وتررك  «أي جدي»

   (.وإلط مدينة )بومباي ،العراو وسافر إلط الهند

 وعنردما  .ظل  تلك الكلمة عالية في فهني منذ الصرغر
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توسل  ب مي لتحد ني عرن تلرك الحاد رة فروتهرا لري  ،كبرت

 : اآلن بالتاصيل الممل كما أرويها لك

مرن  ،بعد أن خاض ما ييارب المائة و ال ون ألف  رائر

فري  رورة  ا  ضروسر حربرا   ،وسركان المردن ،الاالحين والبردو

 .ضد قوات االحتالل البريطاني في العراو

والمسررماة بثررورة  تلررك وبعررد أن سررحي   ررورة العررراقيين 

وقضرري علررط غالبيررة  ،العشرررين مررن قبررل الجرري  البريطرراني

لمصرررررير الرررررذي أراد  للرررررم يستسرررررلم العراقيرررررون  ،الثررررروار

برل خاضرروا انتااضررات علرط مررده السررنين  ،البريطرانيون لهررم

اليادمة حتط أجبروا البريطانيين علط إنهاء االنتداب ودخرول 

وكران  0132تشررين ا ول عرام  3العراو عصبة ا مم في  

 .فلك قبل وفاة جدك الملك فيصل ا ول بعام تيريبا  

بعد أن حافئ البريطانيون علرط مصرالحهم فري العرراو 

واخررذوا يمارسررون احررتاللهم  (0131عررن طريررق معاهرردة )

أي عرن طريرق تلرك المعاهردة التري  ،للبلد بشكل غير مباشرر

ضررمن  لهررم سرريطرة تامررة علررط كررل مرافررق الحيرراة ومرروارد 

 .عن طريق عمالئهم الحكام الذين نصبوهمو ،البلد

استمرت االنتااضات خالل بداية الثال ينيات من اليرن 
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وهكرررذا راح االحرررتالل يايرررر الشرررعب العراقررري  ،الماضررري

تصررروري حترررط السررران  ،برررالمواد المسرررتوردة البلرررد غررررويو

لررم يجررر  ،النهريررة الترري خلاتهررا الحرررب البريطانيررة التركيررة

راحر  بريطانيرا تبيعهرا فري مدينرة وإنمرا  ،بيعها في العرراو

 .بومباي في الهند

طبي  سلطات االحتالل هيمنتها كذلك علط ا راضري  

وطبيرر  سياسررة حصررر ا رض ال راعيررة بيرررد  .ال راعيررة

وكمرا نشررت جريردة الترايم  اللندنيرة  .حانة من اإلقطراعيين

 :0101فرري يرروم الثالررث والعشرررين مررن تشرررين ا ول عررام 

  موجهررة فرري ا سرراس لليضرراء علررط سياسررة الدولررة كانرر»

 .«الحيازة الصغيرة ل رض في العراو

وشراع   ،وهكذا هجر الاالحرون ا راضري ال راعيرة 

ومهرن حررف  .هجرتهم إلط المدن فانتشرت الحرف اليدوية

  .عدة ال تراها اليوم في العراو وال في كل أنحاء العالم حتط

 هل تريدين أن أحد ك عنها 

أو )راشرررروو  (الارفرررروري ل أحررررد ك عررررن )خيرررراطهرررر

 (غطرراس بئررر)أو  (وهررل )سررمع  بنيررار الرحررط (السررطوح

  ...أو
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راح يو،رررف لهرررا تلرررك المهرررن مسرررتخدما كرررل وسرررائل 

فلرك و،رل   مورغر .اإليضاح التي وهبهرا الخرالق لإلنسران

 .ولكنها كان  مشوهة حتما الاكرة بصعوبة لعالية

 مسرتيبال  نعم لم أسمع بمثرل تلرك الحررف سرتعرفني بهرا 

 .ولكن انتهر قليال   د كيأ

فهبرر  مسرررعة إلررط غرفتهررا وعررادت برردفتر مسررودات 

 .وراح  تدون فيه ما ييصه مازن

لك هاي غير » :وظل مازن يردد بصوت غير مسموع

 .«ةورط

أال  ،يرررا مرررازن رائعررا   أظنرره سررروف يكررون موضررروعا   -

 توافيني 

أن لهرررذ  ا حرررداق  ،ال أعررررف ولكرررن حسرررب رأيررري -

 .تهم اليارل اليونانيخصو،يتها وال أظنها 

 وهل كل ما تبحث عنه وتدونه يخص العراو وحد   -

في تدوين ما  أميرتي خذي راحتك ،سوف لن أناقشك -

لررو كنرر  ،ررحايا مثلررك لكرران  ،وفرري الحيييررة ،ترينرره مناسرربا

إنهرا خبطرة  ،علط قصة نسب ا ميررة عر ة ا  اهتمامي منصب
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 :،حاية ال مثيل لها

وعامرررل يونررراني  حرررب جرررارف برررين أميررررة عراقيرررة»

 .«بسيز!

وهل تهن أني سوف أفوت فلك السبق الصحاي  كل  -

ما في ا مر إننري سروف أبردأ بجمرع كرل المعلومرات الدقييرة 

ودوافعررري هنرررا ليسررر  ،رررحاية  ،الالزمرررة عرررن الموضررروع

إنره شروو جرارف وحرب اسرتطالع كبيرر  ،وحسب كمرا تعلرم

وسروف تسراعدني  ،تلرك الجرذور الواهيرة يدفعني للبحث فري

ستيرأ فات يوم تلرك اليصرة  ،ن  بذلك كما وعدت قبل قليلأ

 .أو تساهم في كتابتها

 ،عررن جرردك المهراجررا خررذ راحتررك فرري الحررديث ،واآلن

قبلرة فوقهرا وإليرك  ،وهذ  أغلط قنينة نبيذ في البي  هدية لرك

 .أميرة أحبتك بصدو قلب من

تمررردد مرررازن علرررط  ،بعرررد كرررل تلرررك الخررردمات المغريرررة

 ،واضعا رأسه في حضنها ،عليها عاليها ريكة التي تجلس 

وسييانه الواحدة فوو ا خره وك نره مهراجرا حيييري وترابع 

 بهمة:



 

- 13 - 

كرران  ،فرري أواسررز العشرررينيات مررن اليرررن الماضرري -

جدي يعمل مع بعر أخوته فري محرل لهرم لصرياغة الاضرة 

 .في البصرة

كانوا من الصراغة المهررة حرافقين فري ،رناعة التحرف 

والتي كان  سوقها رائجة  .ينة السوداءالاضية المطعمة بالم

  .بين ضباط الجي  البريطاني المحتل

وازدهررر متجرررهم ،ظلرر  أمررورهم تسررير علررط مررا يرام 

أرسرل أمره لتبحرث  ،وبعد أن بل  جدي سرن الرشرد ،الصغير

ا م الاتراة المطلوبرة فري  تفوجرد .له عن فتاة مندائية جميلرة

وبعرررد  .رةمدينرررة أخرررره ال تبعرررد كثيررررا عرررن مدينرررة البصررر

الموافيات ا وليرة فهرب العرريس مرع مجموعرة مرن وجهراء 

  .لرؤية الاتاة وخطبتها الطائاة إلط قلعة ،ال  

 ،قترن بها بعد أن عيد مهرها في مندي قلعة ،رال ا م 

 .وقام بمراسيم عيد المهر كبار رجال الدين المندائيين هناك

نري إن ،ما هذا الدين الرذي تعتنيره .توقف قليال أرجوك -

 هال زودتني بتاا،يل أكثر عنه  لم أسمع به من قبل 

المواضريع كثيررة ومتشرعبة فربفا دخلنرا  ،مهال حبيبتري -

دونري فري حاشرية كراسرك  .هريتفي التاا،يل فحرديثنا لرن ين
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المرعب كل ا سئلة التي تخطر ببالك وسوف أجيبرك عنهرا 

فحضرررنك الرررداف   ،ودعينرري أكمرررل ،الحيررا قررردر اسرررتطاعتي

  .من الحديث والكتابة يغري ب كثر

عررراد سرررالم  وفاك اسرررم جررردي بعروسررره إلرررط البصررررة 

اليريب مرن ،وسكنوا في العشار فري شرارع الروطني الشرهير

 .متجرهم

 ،مررن الرر من فرري بحبوحررة وسررعادة عررا  جرردي ردحررا  

ن وابنترين همرا أمري ي،ربي ،ف نجب  له جدتي واسمها نسيمه

 .وخالتي

ذي سررراد ولكرررن بعرررد الركرررود االقتصرررادي الحررراد الررر  

تررك جردي  ،الثال ينيات بعد موت جدك الملك فيصرل ا ول

 .وأخوته محلهم وسافروا جميعا للبحث عن الرزو في الهند

بعد أن  ،و،لوا مدينة بومباي وعاشوا فيها ردحا من ال من

ازدهرررت تجررارتهم  .هنرراك لصررياغة الاضررة فتحرروا متجرررا  

 ونرا  أدخلروا لأنهرم كونهم حررفيين مهررة  رم  ،هناك وتوسع 

 .إلط البلد من فن الصياغة جديدا  

ولكن الحنين إلط الوطن وا هل أجبررهم علرط العرودة  

التري و فيد عشق ابنة أحد المهراجرات .فعادوا إال جدي سالم
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 .محلهم تردد علطكان  ت

 جردا   يما  الاتاة بجدي الذي كران وسرأعجب   ،في الحييية

 .ا وظل هناكفرتب  أمر زواجهما وت وج

يكررون منبررروفا مررن جماعتررره  ،يتررررك دينررهولكررون مررن 

ورغم محاوالته فري التوا،رل  .قاطع  العائلة جدي ،وأهله

يرسرلها لعائلتره كران ورغرم النيرود التري  ،مع أسرته وأخوته

كرران قاطعررا  منرره  إال أن موقررف العائلررة .بررين الحررين والحررين

وانيطعر   معهرم فتوقف عرن التوا،رل ،ولم يتغير و،ارما

ر دقيق ورد بعد فترة كونه يملك أكبر عده خبر غي ،أخبار 

 .بايموللذهب والاضة في م متجر

تنترابني رغبرة جرادة فري السرار إلرط الهنرد والبحرث عرن 

 ما رأيك بهذ  اليصة   .أخبار جدي وأسرته الجديدة هناك

وكبر  ،وكبر ضياعك ،كثرت مشاريع بحثك يا مازن -

  .خوفي عليك

يران بعكرس أبري طيب وأن كن  أنا ال أهتم كثيررا ل د -

أرجررو أن تحررد ني عررن  ولكررن .فهررو أر وفوكسرري متعصررب

ف نرر  عربرري  ،نررك تعتنررق الرردين اإلسررالميكنرر  أظ ،ديررنكم

 .ونحن نعتيد أن كل العرب هم مسلمون
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لرريس كررل مررن فرري العررراو  ،المسرر لة بغايررة البسرراطة -

فارري العررراو الكثيررر مررن ا ديرران  ،يعتنررق الرردين اإلسررالمي

  بسرررالم طيلرررة تررراري  العرررراو واليوميرررات والتررري تعايشررر

 .الطويل

المسررلمون فرري العررراو يشرركلون الغالبيررة العهمررط مررن  

ن إلط سنة وشيعة بنسب متساوية علرط والسكان وهم منيسم

رغرم أن إحصراء  ،ما أظرنن فليسر  هنراك إحصرائيات دقييرة

ييرول أن نسربة السرنة تصرل إلرط  0111لعام  ا خير السكان

 .من مجموع سكان العراو 41%

وبيايا مرن  %2,04هناك مسيحيون تصل نسيتهم إلط و

اليهررود وي يررديون وشرربك ومنرردائيون وكرراكئيون وبهررائيون 

وزردشتيون ومانويون وبابيون والعديد من الارو الصوفية 

 .والطرو والمشاي 

وهرم بيايرا ديرن توحيردي  ،أنا يا ع ي تي من المنردائيين

 حترررط أنررره كررران ينرررافس ،كررران لررره شررر ن فررري غرررابر ال مررران

 .المسيحية ا ولط

وأنا يا سيدتي مرن المجموعرة التري اعتنير  هرذا الردين  

 .يينئبحكم أني ولدت من أبوين مندا الموغل في اليدم
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 ،أهررم ،رراات المندائيررة هررو التوحيررد المطلررق للخررالق 

واعتيادهم ب ن هنراك حيراة أخرره بعرد المروت ولكرن للرناس 

 .فيز وليس  ل بدان

سراس علرط التّطهرر بالمراء طيوس المندائيرة تعتمرد با  

 .وهي تكر  العنف وتحب الطبيعة ،الجاري

غلرق  ،وبعد أن ساد اإلسالم المناطق التري كنرا نسركنها 

وهكررذا فكررل مررن ولررد مررن أبرروين  ،ديننررا ولررم يعررد تبشرريريا

  .المندائية العتناو وال سبيل غير فلك ا  مندائيين يكون مندائي

 ،مندائيررة هررل معنررط هررذا إننرري ال أسررتطيع أن أ،ررب  -

 حتط لو رغب  بذلك 

فرجرال ديننرا ظلرروا  ،فلرك ول سرف ننعرم ال تسرتطيعي -

 متمسرركين بتلررك النهرررة المت متررة رغررم أن ديننررا كرران دينررا  

 .تبشيريا  

 وهل أن  متعصب لدينك  -

لتلرك السرلاية ولكننري  أنرا لسر  متعصربا   ،ال يا سيدتي -

يعررة لمبررادل ديننررا كونرره يحررب الحيرراة والطب متعصررب جرردا  

 .وييدسها

فري  مثنا إتصوري أن مرن يلروق النهرر أو الطبيعرة يعرد 
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و حترط ،ريد  ،إمثايكون قد ارتكب  ومن ييتل حيوانا   .ديننا

 .الحيوان يعد في ديننا من المحرمات

تلرك ا فكرار تناسربني وتتارق  أغلربو ،ا  شوقتني كثيرر -

لترضرري  ،حررد ني بشرركل تاصرريلي عررن فلررك .مررع طبيعترري

 .وا نثوي  انيا فضولي الصحاي أوال

اآلن وأظرن أيامنرا سرتكون طويلرة  هرذا دعينا مرن كرل -

 .لتكاي إشباع كل فضولنا

 ،ومشراريعك أكثرر ،قرد تكرون مشراغلك كثيررة ،مازن -

ولكنني مصرة علط أن تبدأ في مشروع البحث في تاا،ريل 

 .تذكر فلك دائما   أوال   تاري  أسرتي

 .نعم وأعدك بذلك -

اتصرراال تلاونيرا بصرردييه  ازنمر وم التررالي أجررهفري الير

 .حسام في لندن مستاسرا عن ما هو جديد في بريد 

نعررم مررازن جاءتررك رسررائل عرردة منهررا مررن السرراارة  -

مررن أهلررك ورابعررة مررن   الثررةوأخررره مررن جيكوسررلوفاكيا و

الجامعررة و ررالق أو أربررع رسررائل أظنهررا مررن البنررك ودائرررة 

 .والمجالتوكثيرا من رسائل الدعاية  ،الكهرباء والتلاونات

 ع يرر ي حسررام أرجرروك افررت  رسررالة جيكوسررلوفاكيا -
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س نتهر منك مكالمة وس ظل قرب  ،وخبرني بمحتواها اآلن

 .جهاز الهاتف

يطلبررون منررك ميابلررة  ،مررازن إنهررا رسررالة تبشررر بخيررر -

وقررد تركرروا عنوانرره فرري  ،الملحررق الثيررافي الجيكرري فرري لنرردن

 .أسال الرسالة

نا قد حل  بشكل ال بر س أظن أن أمور ،الحبيبة عالية -

إفا وفي  في االلتحاو ب مالة دراسرية فري جيكوسرلوفاكيا  به

 ،وسوف أنهي بحثي بالسرعة اليصوه .كمن ا  كون قريب فس

عندها قد تنات  أمامي فررص كبيررة للعمرل فري  .أعدك بذلك

 .ونستطيع العي  سوية .العديد من بلدان العالم

 ،ر الواقعيرةأحكرم علرط ا مروأن من طبعي يرا مرازن  -

 .ا  أي أن لكررل حررادق حررديث ،وال أهررتم بتاسررير مررا قررد يحرردق

 .ولكنني أعدك ب نني أبذل المستحيل لنهل سوية

بالنشررراط  عررراد أنررردرياس مرررن اليريرررة بعرررد يرررومين ماعمرررا   

   .وقد استيبلو  عند محطة الحافالت مرحبين به ،والحيوية

وعلط مائدة الغرداء ألر  مرازن علرط أنردرياس بالحرديث 

وكرذلك توسرل  بره ابنتره أن يلبري طلربهم هرذ   ،أم عاليرة عن

 .لمازن المرة علط ا قل إكراما  
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 دقالهرا بنشروة بعر ،رائعرة ا  نعم أيها الشباب كانر  أيامر -

 .أن أتط علط ما في الك س مرة واحدة

كن  أعمل طباخا علط ساينة تيل  ،ابنتي الع ي ة عالية

شرراب  أنرراو .ةالسررياح ا جانررب بررين جرر ر بحررر إيجررة الرائعرر

 .بتمي  وكن  أعد وسيما   ،ماعم بالنشاط

 .الزل  كذلك يا أبي -

 .اسكتي وال ضرورة لهذا التملق -

علررط ظهررر تلررك السرراينة تعرفرر  علررط ضررابز انكليرر ي 

بتررردوين معلومرررات عرررن أحرررد ملررروك أو شررريول  كررران مهتمرررا  

 .في ج يرة قبرص كان منايا   ،الج يرة العربية

وقرد  ،ومرات مرن هنرا وهنراكساعدته بلملمة بعر المعل

  .أعجب بي كثيرا  

  الماررط دفعنري إلرط ؤدما ة خلق هذا الضابز وسرخا -

أخرذ  ،ا فري اليريرةنرعلي دعوتره ل يرارة رودس وليحرل ضرياا  

 .عنواني ووعد ب ن يكتب لي

بعد أشهر استلم  رسالة من هرذا الضرابز وأظنره كران 

كرة فري يعرض علي العمل عند العائلرة المال ،برتبة كولونيل

 .بصاة طبال ،العراو
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وترضري انردفاع  ،كان  تلك مغامرة مغرية بالنسبة لري

 .الشباب ومجازفاتهم

 .وقام هو بالترتيبات الالزمة ،فورا   موافيةبالكتب  له 

 ،لرف ليلرة وليلرةأكتراب  كل معلوماتي عن بغداد لم تتعدّ 

وهكررذا خضرر   .وقررد سرررح خيررالي مررع مغررامرات السررندباد

 .إحده مغامراته

 ووجدت جنديا   .عن طريق البصرة ،ل  بغداد بحرا  و

مررن البصررة سررافرنا باليطررار إلررط و .فرري انتهرراري بريطانيرا  

 .بغداد

غابررات النخيررل  اعررد سرراحرا   لررم أجررد فرري هررذا البلررد شرريئا  

فكانر   .ولم تكن بغداد تلك التي رسمتها في خيالي ،الجميلة

ايرر سرمتها بلدة فييرة تعلوها ا تربة وك نهرا قريرة كبيررة وال

 .ا هم

بالمناسرربة كرران البريطررانيون هررم الررذين أسسرروا المملكررة 

وكرران ضررباط مخابراتهررا يشرررفون علررط  ،العراقيررة الحديثررة

تلررك قررادة والضررابز الررذي حررد تكم عنرره هررو واحررد مررن  .فلررك

  .المخابرات
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وحر،ررر  أن التررر م بيواعرررد  ،المهرررم التحيررر  بعملررري

 .اليصر ونهامه وأن أخلص في عملي

 ،يسررم  لنررا فرري التجرروال داخررل اليصررر الجديرردلررم يكررن 

  .علررط الطررراز الارنسرري فرري ضررواحي بغرررداد الررذي بنرريو

لنررا نحررن بالنسرربة سررواء  ،مملررةورتيبررة فيرره فكانرر  الحيرراة 

 .حتط بالنسبة لساكنيه وأ العاملين في اليصر 

كثرررت المناسرربات الترري كنرر  أقرروم فيهررا بتحضررير المائرردة 

والمندفع في كرل أمرور  إلرط حرد  ،للملك الشاب الغريب ا طوار

 .اهفتارة يمازحنا وأخره يهي  لنا الميالب وغير .التهور أحيانا

حرر ت علررط رضررا  وإعجابرره كرروني كنرر  متاانيررا فرري 

فيربني إليره وراح  ،وكبيواعد السل جدا   ا  وملت م أوال   عملي

وكران يستشريرني  ،الخا،رة شراف علرط حاالترهيكلاني باإل

نررا ابررن رودس حيررث ترر رع أروع وأ ،برربعر أنررواع النبيررذ

 .أنواع الكروم في الدنيا

بعرد أن اطمر ن لري و ،سافرت في معيتره أكثرر مرن مررة

 .وأحبني

وكنر  أحراول أن  ،أخذت أتعلم العربية من خدم اليصر
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كونره كران يسرر كثيررا ويضرحك  ،استخدمها بحضور الملك

  .كثيرا علط نطيي بتلك اللغة الصعبة المخاره الصوتية

كرران  ،وأنررا أعررد مائرردة الملررك التييرر  ب مررك وفات مرررة

في ليالي لي قوامها الممشوو وجمالها ا خاف مصدر عذاب 

 .بغداد اليار،ة البرد

لررم ال أكررون سررندباد وأغررازل ا ميرررة ياسررمين  البررد أن 

ودعر   ليرد .مثلهراالحياة مملة في هرذا اليصرر بالنسربة لاتراة 

 .منذ أمدوحيدة أيام المراهية هي 

 ،هررا بررا ميرةفيالترري كنرر  ألتيرري  اتفداصررمكثرررت ال

كمرا قالر  لري بعرد  اتدفاصرمالتلرك خلق  تتعمد هي وكان  

مرررن فكريرررات رجرررل  أمثننن فررروقتكم  ال أطيرررل علررريكم .فلرررك

 .نا بعضنا بيوةببأح .عجوز

كانرر  العائلررة المالكررة تيرروم بسررارات كررل ،رريف إلررط 

سافر عدد من ا ميرات مرنهن أمرك  0132وفي عام  ،لبنان

وكن   .بعر الخدم والعاملين في اليصر إلط بيروتع ة و

كانر  الرقابرة قليلرة  كوهنرا .ضمن من أرسل مرع ا ميررات

 ن نلتيررري العديررردة برررعلرررط ا ميررررات فتسرررن  لنرررا الاررررص 

  .بحريةو
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ولكررن ال أمررل لنررا فرري  ،كنرر  فرري حررب جررارف  مررك

ولكرن حبنرا كران  ،ال واه بسبب الاارو االجتماعي والرديني

 .وال أمل لنا غير الهرب ،ك الاواروأقوه من كل تل

ميرررة سررمة دخررول إلررط اليونرران برردون علررم حصررل  ل 

مررا خررف حملرره مررن مالبررس وأغررراض هرري  وجمعرر  ،أحررد

إلرط  ةمركب مغادرأول وبعر الحلي والنيود وهربنا علط 

 .قبرص

 ،تركررر  ا ميررررة رسرررالة إلرررط أختهرررا ا ميررررة راجحرررة

فعلتهررا ط علررأن تغطرري إياهررا شرررح  فيهررا وضررعها راجيررة 

 .لحين و،ولنا إلط بر ا مان

وكرران شررهودنا  نررامراسرريم زواج توعلررط البرراخرة عيررد

 .بعر البحارة

إلرط مبحررة قبرص أخرذنا أول سراينة بعد أن و،لنا إلط و

 .وعشنا في رودس  ردحا من ال من بسعادة غامرة .رودس

راح الخرروف والحنررين  ،وبعررد أن أفينررا مررن نشرروة الحررب

  .  أمك وعيشنالحياة اليصر ينغص عي

نشررر فرري والررذي وفات يرروم علمرر  أمررك بميتررل أخيهررا 
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حترط أنهرا  ،إحده الصحف فجن  مرن ا سرط والبكراء عليره

بكلترا عليره  متلطرتبكري وفكانر   ،راح  تعذب ناسها جسديا

   .وتكرر فلك كل يوم ،يديها

وبعد أن أخذت الجيو  ا لمانية فري التيردم فري البليران 

ح ينرة أمرك كانر   ،شنا في اليريةأخذت أمك إلط الجبل وع

 ،فري تلرك اليريرة وقنوطة طيلة السنين التي بيي  فيهرا معري

البكرررر فررري تلرررك  أبنهررراح نهرررا وقنوطهرررا مررروت فررري وزاد 

  .الهروف المعيشية الصعبة

راحرر   ،لرن تعترراد أمررك علررط حيرراة الايررر وحيرراة الريررف

ولكننري لرم أكرن أو،رل  ،أهلها في العراو إلط لائسكتب رت

 .علط حياتها رسائل خوفا  تلك ال

 ،وبعررد أن اقتنعرر  ب نهررا إفا اسررتمرت فرري العرري  هكررذا

وكانرر  هنرراك عالمررات  ،أو تيتررل ناسررها ،فبنهررا سررتايد عيلهررا

نرا يولكن عن طريرق أ  ،رح  أبعث رسائلها .تدل علط فلك

 .زيادة في الحيطة

 م ولدت أن  وكن  سرلوه لهرا فكانر  تناغيرك وتردللك 

 .ها علط هذ  ا رضوك نك الشيء الوحيد ل
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أخذت أتيصط أخبار عائلتها فعلم  أن فيصل الصرغير 

أي  ،علررط العررراو بعررد والررد  الملررك غررازي قررد عررين ملكررا

والرذي  ،تحر  و،راية خالره ا ميرر عبرد اإللره ولكرن ،خالك

أن  وعلمر  .وكان  هي تبادلره فات الشرعور يكر  ع ة جدا

 .عمها عبد ع أ،ب  ملكا علط ا ردن

وين رسررائلها تتبرردل مررن دولررة العررراو إلررط أخررذت عنررا

 .دولة ا ردن

مرن ا ردن تردعوها جاءتهرا وفات يوم اسرتلم  رسرالة 

 .عا،مة المملكة للمجيء إلط عّمان

إلط قبررص وأضرعها  أمك لم يعد لي خيار غير أن آخذ

لتعود إلط أهلها بعرد أن  ،علط متن الساينة التي هربنا عليها

فا ميرة ع ة راح  تايد  .يلأ،ب  عيشها معنا من المستح

 ،توسل بي كل يومرجوني وتوكان  ت .قواها العيلية بسرعة

حتررط أنهررا قبلرر  أقرردامي فات مرررة مررن أجررل مسرراعدتها فرري 

 .العودة إلط وطنها وكيف يهون علّي فراقها 

كان عمرك حبيبتي عالية أربعرة أعروام عنردما سرافرت 

 .أمك وتركتنا
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نني لم أكن أسرتطيع أن آ  لو تعلمين كم تشبث  بك! ولك

فلرررم تكرررن  .وفررري الحيييرررة كنررر  أخشرررط عليرررك ،أفررررط برررك

 .ل علط عيل سويتصرفات أمك تدّ 

وهي  ()دافني عدت بك إلط قريتنا وهناك ت وج  أمك

 .التي ربتك ورعتك بكل حب

وهررذا الصررندوو الررذي احررتائ برره لررك بنرراء علررط و،ررية 

أول هو فات الصندوو الذي جلبته معها علط البراخرة  ،أمك

 .مرة

استلم  منها رسالة واحدة من ا ردن تيرول فيهرا انهرا  

ومنررذ فلررك اليرروم أخبررار أمررك قررد  .و،ررل  بسررالم إلررط أهلهررا

 .انيطع  عنا تماما

 .أبي أود أن أس لك -

أجلري أسررئلتك يررا  ،وبشرركل حررازم .قراطع أنرردرياس ابنتره

عرن الموضروع فهرو  عالية فليس عندي م اه للحرديث أكثرر

 .زل  أحب أمكفال ،يؤلمني جدا

 .راحررتكم أيهررا الشررباب وأنررا خرراره إلررط حررانتي اخررذو -

 .سنلتيي في المساء
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أو،لهم ا ب  .وحل يوم السار ،انيض  ا يام مسرعة

 .إلط المطار بذات السيارة الصغيرة

 وقال له:  ل ابنته وشد علط يدّ مازن مودعا  قبّ 

هن احردإولكرن إن عشري   ،يرا مرازن حذر ا ميرراتا -

 .ط فيها وتلك نصيحة مجّربفال تار

اتاررق مررازن مررع عاليررة أن ييضرروا بضررعة أيررام فرري أ ينررا 

وبعرردها سرروف يسررافر مررازن إلررط لنرردن لترتيررب  ،العا،ررمة

ييرررون  ،وعلرط ضروء مرا سرينت  ،مس لة زمالتره الدراسرية

 .خطواتهم الالحية

نا مارحة وسعيدة لمرازن كمرا كانر  أيرام يلم تكن أيام أ 

بعملهررا وراحرر  همومهررا الصررحاية فعاليررة التحيرر   ،رودس

حيررث تكدسرر  عشرررات التيررارير  ،تشررغلها منررذ اليرروم ا ول

 .التي هي بحاجة إلط لمساتها

فررراو  ررم أن مررازن كرران مشررغول الاكررر تمامررا بمسرر لة 

تارحرره اآل ررار  دفلررم تعرر ،اليادمررة الدراسررية وبال مالررة ،عاليررة

 . وأخيرا جاء موعد سار .الشامخة في تلك المدينة العهيمة

المشرراعر  ءكانرر  ليلررة وداع ح ينررة رغررم عمررق ودف

أو،لته عالية من الصباح  .التي سهرت معهم حتط الصباح
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 .الباكر إلط المطار

ه بشرردة وك نهررا قبلررة تررقبل .ودعترره والرردموع فرري عينيهررا

ف حام المرور شديد فري  ،وعادت مسرعة إلط عملها ،وداع

 .هذ  المدينة

لريز مرن الخروف و،ل مازن إلط لندن يرافيه شعور خ

 .والي س والح ن

بريد  المليء بالرسائل ييرأ  وأخذ ،التيط بصدييه حسام

والتي لم يجد فيها ما هرو مهرم عرده رسرالة مرن أمره تشركو  

 رم تخبرر  بشركل غيرر  ،الحنين والشوو واليلق علط أخبرار 

 ،مباشر ب ن رجال ا من قد جاءوا إلط البي  وسر لوها عنره

أو االتصرال  ،العودة إلط العرراو وهي قلية جدا وتحذر  من

مرع باقرة مرن دعراء ا م .فاي فلك خطر كبيرر عليره،بالساارة

 .والنجاح الصادو له بالخير

المهم أيضرا فري بريرد  هرو قبولره فري ال مالرة الدراسرية 

 .وطلب مراجعة الينصلية ،في براغ

فرري ،ررباح اليرروم التررالي فهررب إلررط الينصررلية الجيكيررة 

اسرررتلمها منررره الموظرررف  ،ريةومعررره كرررل ا وراو الضررررو

 .المسئول وطلب منه المجيء  انية بعد  ال ة أيام



 

- 001 - 

قضرررط مرررازن أيامررره الرررثالق تلرررك فررري تصررراية كافرررة 

 .المتعليات وأ،ب  جاه ا لتوديع لندن

 . كثررر مررن مرررة ولررم يهاررر بهررا نيررا  اتصررل بعاليررة تلاو

 .الهاتف ظل يرن لوحد  في كل مرة وما من مجيبف

 رم فهرب إلرط المكتبرة  ،التاا،ريلبكرل لهرا كتب رسالة  

العامررة وراح يتصررا  أرشرريف وزارة الخارجيررة البريطانيررة 

 .عن معلومات تايد عالية في بحثها عن أسرتها الملكية بحثا  

وجد المعلومات عرن العائلرة الملكيرة العراقيرة مكتوبرة هنراك 

فاكرررر فررري البحرررث فررري مكررران آخرررر فررري  .بشررركل ميتضرررب

برسرالة  علط عالتهرا لمعلوماتولكنه أرسل تلك ا ،المستيبل

 :إلط عالية

كما وعدتك فبن أول بحث قم  به بعد  ،ع ي تي عالية

وقد اتصل  برك  ،و،ولي إلط لندن هو البحث عن جذورك

إننرري فرري طرييرري إلنجرراز  .هاتايررا عرردة مرررات دون جرردوه

معررامالت السررار إلررط بررراغ وسرروف أوافيررك بكررل مررا يسررتجد 

 .من هناك عندي

ولريكن لنرا  ،رجراءلمسر لة التلارون  أرجو أن تجدي حرال  

  .ر رسالة منكامعه تحددينه أن  وأنا في انته  ابتا   موعدا  
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 أما ما وجدته من معلومات ستجدينها أدنا :

  (الجد المباشر لك من ا م)الملك فيصل ا ول هو 

 في الحجاز 5/0223/ 21ولد عام 

 في بيرن في سويسرا 00/0133//2توفي 

 0120/ 2/ 23لعراو علط ا توه ملكا  

وهررو االبررن الثالررث لشررريف مكررة الشررريف حسررين بررن 

الشريف علط بن الشرريف محمرد برن عبرد المعرين برن عرون 

 .الهاشمي

فرري  (جردة) منطيرةممرثال عرن  0103عرام جردك اختيرر 

تررولط قيررادة الجرري  الشررمالي مررع اليرروات  ،التركرري البرلمرران

الء بعرد جر 0102ودخل سوريا عرام  0102البريطانية عام 

 .اليوات التركية عنها

 رم  0121علط سوريا لاترة قصيرة عام  ا  وأ،ب  ملك 

  .0133لغاية  0120علط العراو منذ عام  ا  ملك

ولرره ابنرران همررا الملررك غررازي ومحمررد  ،ترر وه مرررتين

 ،()أمرررك 0121-0112هرررن: ا ميررررة عررر ة  وبنرررات  رررالق

-0101ا ميرررة رافعررة  ،0151 – 0111ا ميرررة راجحررة 
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0134. 

فري مكرة  (خالرك) 20/5/0102ابنه الملك غازي ولد   

 .الشريف حسين بن علي وعا  في كنف جد 

علي بن الشرريف حسرين ا مير ابنة عمه غازي ت وه 

 .اسما  فيصل الثانيمنها ورزو بصبي   واسمها عالية

توفي ميتوال في و ،2/00/0133في الملك غازي توه 

4/4/0131. 

ترررروه فرررري  ،1350ولررررد  ابنرررره الملررررك فيصررررل الثرررراني

 يتررروف .ملكرررا تحررر  و،ررراية خالررره عبرررد اإللررره 4/4/0131

 .0152وقتل خاله عبد اإلله في فات التاري  أيضا  ،ميتوال  

االبن الثاني للملك فيصل  ،ولم أجد معلومات عن محمد

 .وال عن زوجته الثانية ،ا ول

أمررا جرردكم ا كبررر هررو الشررريف حسررين  فيررد ولررد فرري 

وعاد إلرط مكرة وعمرر   ،ايا فيهااسطنبول حيث كان أبو  من

الثررورة العربيررة الكبررره ضررد  0102قرراد عررام  . ال ررة أعرروام

 .ا تراك

مرن قبرل االنكلير   0125ناي إلرط ج يررة قبررص عرام 
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 ررم مرررض وعرراد إلررط عّمرران فرري  .وظررل هنرراك  ال ررة أعرروام

وزوجتره اسرمها عادلره  ،ا ردن ومات في اليدس ودفن فيها

والملك فيصرل ا ول  .ملك ا ردن   هم الملك عبد عؤوأبنا

و،ررالحة  ،وا ميررر علرري وا ميررر زيررد وا ميرررات فاطمررة

 .وا ميرة سارة

وجدت معلومة غير دقييرة تيرول أن أمرك ا ميررة عر ة 

حيث كان  برعايرة الملرك  0121قد توفي  في ا ردن عام 

 .ودفن  هناك ،الحسين ابن طالل ابن عبد ع

 مع حبي مازن

 

 مالحهة:

  الموافية علط ساري إلط جيكوسلوفاكيا وحصرل  تم

مع بطاقة طيرران علرط  ،علط ت شيرة دخول إلط البلد الجديد

 .الخطوط الجوية البريطانية

 

إلط الجامعرة اليديمرة مازن بعد أن أرسل الرسالة فهب 

                                                 
  0121وجدت معلومات تقول أن األمرية عزة توفيت   لبنان عام 
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وانطلق مع ،ردييه  ،وودع أستاف  المشرف وبعر معارفه

رعها وهو جالس وراح يودع لندن وشوا ،حسام إلط المطار

 .في الميعد الخلاي لسيارة التاكسي

من عادات مازن التي دأب عليها فري حياتره هرو التكرتم 

عرن تاا،ريل سرارته فلم يحكري لصردييه حسرام  ،ة الكالموقل

 .ا خير إلحاحرغم  لرودس

 ،وظررل الحررديث يرردور حررول الدراسررة فرري البلررد الجديررد

ازن أن وأكرد حسرام علرط مر ،وعن استمرار التوا،ل بيرنهم

يرسررل عنوانرره فررور و،رروله وعلررط ا قررل كرري يرسررل لرره 

 .الرسائل التي قد تصله

وكران قرد قطرع  ،التحق مازن ب مالته الدراسرية الجديردة

علرط درجرة فيره شوطا جيدا في بحثره الرذي طرور  ليحصرل 

وعلررط الرررغم أن ا سررتاف المشرررف الجديررد يررتين  .الرردكتورا 

رت علرط دخولره دورة إال أن الجامعة أ،ر ،اللغة اإلنكلي ية

 .لتعلم اللغة الجيكية

وبعد مناقشات ومساومات عدة وإ،رار مرازن علرط أن 

وافير  الجامعرة علرط أن  ،ال تكون اللغة سببا في ت خير بحثره

 .تكون دروس اللغة من ضمن المدة الميررة للبحث
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ولرررم يلتاررر   ،بهمرررة علرررط الررردرس كعادترررهمرررازن   رررابر

واحد فكان أمامه هدف  ،لةلمباه  الحياة في العا،مة الجمي

وهرررو أن يحصرررل علرررط شرررهادة  ،كررررس كرررل جهرررد   جلررره

كي يبعث وراء عالية لتعي   ا  الئي ويجد له عمال   ،الدكتورا 

 .بيية العمر بجانبه

حترط ،ريف  ،استمرت المراسالت بينهما بشكل منتهم

 .0121عام 

 ،انيطعررر  أخبرررار عاليرررة عنررره 0121 فررري أواخرررر عرررام 

ياة الترري تعمررل فيهررا عاليررة لمعرفررة فاضررطر للكتابررة للصررح

أخبارهررا وخا،ررة أنرره قررد أنجرر  بحثرره وتحضررر للرردفاع عررن 

 .رسالته

جاء  رد الصحياة مت خرا بعر الوق  يخبرونهرا أنهرا 

أ،رررت فرري الررذهاب إلررط العررراو لتغطيررة أحررداق الحرررب 

 .العراقية اإليرانية التي اندلع  في بداية شهر آب

يط فيه بعالية في باكو تذكر شهر آب والمؤتمر الذي الت

وترذكر حرر بغرداد فري هرذا الشرهر  ،في فلك الشرهرأول مرة 

وراح  تراود  الهواجس كلمرا و،رلته  ،ف شاق كثيرا عليها

 .أخبار الحرب التي استعر أوارها
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وحصرل علرط تيردير جيرد مرن اللجنرة التري  ،أنهط بحثره

هندسرررة الفررري دكتورا  الرررومنحرررو  درجرررة  ،ناقشررر  رسرررالته

 .البيئية

اسل بعرر دول المغررب العربري للعمرل أو التردريس ر

 .وقد حصل علط وظياة بمرتب جيد ،في جامعاتها

 ،النيطراع ا خبرار عنهرا ،شتد قليره علرط عاليرةبعد أن ا

أ نرا فهرب العا،رمة وفري  .إلط اليونان ببجازة قصيرة سافر

لمعرفرة أخبارهرا  ،إلط مير الصحياة التري تعمرل فيهرا عاليرة

 .يجدها وقد عادتأن   أو ربما عسا

جابرات هنراك وكانر  اإللم يحصرل علرط أيرة معلومرات 

ن فرري الجريررردة رفضرروا حترررط ولؤوفالمسررر ،واضررحةغيررر  

كون المعلومات عرن العراملين فري الصرحياة سررية  ،ميابلته

 .وفق اليانون وال يمكن كشاها إال

عندها سافر إلط رودس علرط أول طرائرة للبحرث عنهرا 

 .هناك

رياس وكانر  الشرمس قرد اسرتيرت اهتده إلط حانة أنرد

 .في ا فق الغربي

ولم يستطع التااهم مع العمرال  ،لم يجد ا ب في الحانة 
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 .الذي حائ الخطوات التي تربطه بالحانة ،فيها فيصد البي 

 .فررال أحررد فيهررا ،طرررو علررط البرراب ولكررن دون جرردوه

عندها قصد أحد الانادو التي في وسز المدينة وقضرط ليلتره 

 .غرف المطلة علط البحرفي إحده ال

هررردير الطرررائرة الرررذي ال يررر ال يطرررن فررري أفنررره وتلرررك 

برررين الحانرررة والبيررر   المشررراوير التررري قضررراها فررري البحرررث

وهدير المروه الصراخب أورق رأس مرازن وجعرا  ،والاندو

 هراح يشررررب .فلرررم يجرررد غيرررر النبيرررذ ،لررم ييررردر علرررط تحملررره

 بجرعات كبيررة فري ميهرط الانردو وييرارن برين طعمره اآلن

 .وطعمه مع عالية منذ سنتين مض 

لررم يرر د  النبيررذ إال إرهاقررا فررذهب إلررط الارررا  مبكرررا 

 .وراح يصارع ا رو والكوابيس

وشرب  ،وبعد أن تناول فطور  في الاندو ،في الصباح

دا وكران ا ب موجر .قصد حانرة أنردرياس ،من اليهوة ا  فنجان

ة فارقرر  البسررم ،ولكنرره كرران ح ينررا ،فرري الحانررة هررذ  المرررة

 .مالمحه وقد احمرت جاونه

أخررذ مررازن بررين يديرره وراح ييبلرره والعبرررة والرردموع قررد 
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 .خني  ،وته فلم ياهم منه مازن شيئا

 ،في احد ا ركان وجلب قنينة من الشرابا ب أجلسه 

وراح ييررص علررط مررازن كيررف أ،رررت عاليررة علررط السررار 

وكيررف لررم تناررع  .العراقيررة اإليرانيررة لتغطيررة أحرردات الحرررب

أجه    م  .في  نيها عن قرارهاوتوسالته  ،الغ يرة دموعه

فرري البكرراء وهررو يررروي كيررف أنهررا قررد غررامرت فرري زيررارة 

وهنرراك سرريط  قذياررة فيتلتهررا وجرحرر   ،الجبهررة الجنوبيررة

وكانررر  إ،رررابة المصرررور  .المصرررور الرررذي كررران يرافيهرررا

ولكنه ،ور الحرادق وسرجله قبرل أن يغرادر الحيراة  ،خطيرة

 .هو اآلخر

  وطلبر ،اياة التي عمال فيها بجلب جثثهمتكال  الصح

 .أن يدفنوها هنا قريبة مني منهم

سوية إلط الميبرة اليريبة من بستان  مازن وا ب فهب

راح  أزهار  الصارخة الحمرة تستا  عيرون  الرمان الذي

ال التري علرط اليبرر كان  أكاليل الورد  .وتعصر قلبه ،مازن

يوميرررا ويعتنررري  فيرررد كررران أنررردرياس ي ورهرررا ،تررر ال يانعرررة

  .بيبرها

طبة المجراورة لليبرر وغرقرا فري صجلسا سوية علط الم
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عررادا بعرردها إلررط البيرر  وهنرراك  .ظلمررة مررن الينرروط والحرر ن

 .تخليدا لذكراها النبيذ الذي كان  تحبه يااحتس

أخذ مازن الصندوو ا سرود حسرب و،رية عاليرة قبرل  

تري أن ترحل بعد أن أضراف  إليره كرل رسرائله ومرذكراتها ال

 .دونها باللغة االنكلي ية مع ،ورهم في عيد الاص 

عاد مازن بخيبة كبيرة وح ن حار في اليلب علط حب 

 .سببما اغتالته الحرب دون 

ظل  تلرك المرذكرات المحبوسرة فري الصرندوو ا سرود 

واليلب الذي سكن قلب مازن يرحل معه من بلد إلط بلد فري 

 .بحثا عن حياة آمنة ،هذا الكوكب البائس

مرع  هقد يجد جد  المهراجا فات يروم وقرد ينشرر مذكراتر

يمررد فيرره  وقبررل كررل شرريء قررد يجررد وطنررا   ،مررذكرات عاليررة

  .هبعد أن ضاع عراق ،جذور 

                                

 

 

 أوالد المهرجان
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قصررة قصرريرة عررن شرربان وشررابات عررراقيين 

 الشباب الرذي انعيرد فري مدينرة شاركوا في مهرجان

 .0151   موسكو عام
 

 

 .سررنين طويلررة ذمنرر ،افترقر  عررن شرراكر منررذ أيررام بغررداد

 .حتط إنني فيدت ا مل بليائه مرة أخره

في السنة الماضية قرأت إعالنا علط أحد المواقع ولكن 

 ييول: رني تاالنفي 

وسرروف يكررون لرره فرري  .قريبررا نماركاي ور شرراكر الرردسرر

 .عا،متها أمسية  يافية في ا سبوع اليادم

كاتب هذ  السطور في قرية ،غيرة وسز غابرة  أسكن أنا

 .غير بعيدة عن العا،مة .لط البحر،نوبر مطلة ع

ف خرررذت اليطرررار الكهربرررائي إلرررط كوبنهررراكن العا،رررمة 

 .وهناك التيي  بشاكر

كان لياء حميما جدا ولم أترك أمسرية شراكر الثيافيرة إال 

 .مّن علّي بيبول ضيافتي ليوم واحد .وهو معي

ختمها  .بدون توقفو تن ف طيلة اليومكان  الذكريات 
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شاكر بسرد أحداق سارته العجيبة إلط مهرجان الشباب في 

 .وبالتاصيل الممل 0151موسكو عام 

أترككم مع شاكر ليحد كم مباشرة عن تلرك السرارة وقرد 

بترككم معه علط عليكم أتدخل من وق  آلخر ف نا ال أطم ن 

 اناراد:

وتمترررد مئرررات  الطريرررق مرررن بغرررداد إلرررط دمشرررق طويلرررة

لرم تكرن تلرك الطريرق   .الكيلومترات عبر الصحراء الغربية

لذا كان  السريارات تسرير لسراعات علرط أرض  ،معبدة كلها

 .عبرردت باليررار يرردويا, وبطبيررات تررراكم يعضررها فرروو بعررر

فكانررر  العجررررالت ترسررررم خطوطرررا متعرجررررة علررررط طررررول 

وخا،ة أ ناء فصل الصيف حيرث الحررارة تصرل  .الطريق

 .سين درجة مئويةإلط الخم

 .نتهي عند مدينة الرطبة الحدوديرةت ةلك الطريق المملت

 .ن العراقية  في الطريق إلط الشاموهي آخر المد

لم تكن مدينة الرطبة سوه شارع رئيسري مرن المحرالت 

 الشررارع و فرري آخررر .التجاريررة والميرراهي وبيرروت مررن الطررين

يضرم  بناية من الطابوو هي المرك  الحكومي الوحيد  والذي

 .بما فيها شرطة الحدودودواوينها كل دوائر الدولة 
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فبعررد أن  .أن الطريررق اليادمررة سررتكون أفضررل ال تهررن

سرلك ت .في طرييها إلط الحدود السوريةتغادر مدينة الرطبة 

هربررا مررن الحاررر  ،طرقررا جانبيررة وسررز الرمررال السرريارات 

والترري شرركل   ،الخطرررة الترري انتشرررت علررط طررول الطريررق

يحجبهرا الترراب وسرز أسرال  تآكرل منرذ أمرد  مطبات خطرة

 .بعيد و لم يهتم أحد بب،الحه

روه العديررد مررن السررواو قصصررا عررن فيرردان سرريارات 

 .ل  طرييها في تلك الرمال الناعمةضبركابها بعد أن 

قبل أن أحد ك عما عانيته في مدينة الرطبة مرن التعرب 

 .والخوف أود أن أبدأ معك من البداية

الليرل طويرل وغردا عطلرة والبير   (نّار)خذ راحتك أبو 

علير   ،قريب والجو رائع وزيارتك فر،رة ربمرا ال تتكررر

 .مازحا معه

علط عادته سارحا ب فكار  رغم استرسراله وشاكر كان 

فر،رة حترط لسرريجارته أن  طو لررم يعطر .بسررد قصرته بتلرذف

 وال لينينة الجعة أن تارغ متمثال قول الشاعر: نطا ت

 «أبا العباس يا فاشرب هنيئا  ال شربها  قد حرم ع سكرها»
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ولكنررره يتوقرررف فيرررز عنررردما تلررر  عليررره مثانتررره فيرررذهب 

وييضي حاجته ليعود منشرحا بعدها ويعاود الحديث وك نره 

 لم ينيطع:

 «لشراكرهنرا والحديث » 0151كاد فلك أن يحدق معي عام 

عنردما كانر   ،  في تلك الرمال وربما أكلتني الذئابوأي كن  س ت

ارة التي أقل  أخوك شاكر وتسعة مسافرين آخرين من أعمار السي

 .شتط في الطريق إلط دمشق

تلررك بعررد سرراعة مررن مغادرتنررا المدينررة أ،رربحنا وسررز 

رحنا نتتبع  بحذر شديد اآل ار التي تركتها ف الناعمة الرمال 

السيارات التي سبيتنا علرط تلرك الطريرق علهرا تو،رلنا إلرط 

 .درب سالكة

هررارة سررائينا وخبرترره الطويلررة فرري علررط الرررغم مررن م

ورغررررم الهرررردوء المتشررررن   الررررذي سرررراد الجميررررع   .مهنترررره

وانخراطهم  في التركير  مرع السرائق علرط تتبرع فلرك ا مرل 

للنا وجهتنرا  فري ضرالواهي في النجاة كان  النتيجرة هري أن 

يرراة فيهررا والخرروف يخرريم علررط ،ررحراء شاسررعة ال أ ررر للح

 .الوجو 

 .ع ي ة لم نستسلم طبعا فالحياة
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راح  السيارة تشق طرييها بب،رار ولكرن دون هرده 

وسز  تلك الرمال الناعمة تاركة خلاها شريطا أحمر ارتارع 

ك نه بيايا رفاف دجلة حين تشريه الر وارو  ،إلط عنان السماء

والتري كران ييودهررا  ،لبخاريرة السرريعة فري موسرم الايضرانا

  مدينرة الجنود البريطانيون برعونة وزهو قرب قاعدتهم في

 .قلعة ،ال 

و،لنا أخيرا وبالصدفة إلط البن ين خانه  «ربك ستر»

 .التي تسبق مرك  الحدود السورية

راح شاكر يسترسل من جديرد فري سررد أحرداق رحلتره 

ا ولط والتي مض  عليها أربعة عيود ولكن بتاصيل دقيق 

 .منها هذ  المرة وك نه قد عاد توا  

كالرسرربيرغ  )كنرر  وشرراكر نحتسرري الجعررة مررن نرروع  

فررري ميهرررط ،رررغيرة وسرررز غابرررة مرررن شرررجر  (الدانمركيرررة

وهو خلري  ضريق  «كاتيجات -السوند»الصنوبر مطلة علط 

وياصرلنا عرن مملكرة  .يربز بحر البلطيق بالمحيز ا طلسي

 .السويد

فرري أضررواء المدينررة السررويدية الترري أمامنررا قررد تسرراقط  

 .البحر وك نها غابة من ا نوار
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رك فيرز اّر ب راضري مملكرة الردانمكان هذا المضيق يمر

حيث كان  ضراته الشررقية وا راضري المحيطرة بهرا تابعرة 

رك اوفلررك قبررل أن تسررتيل السررويد عررن الرردانم .لتلررك المملكررة

 .0225وتكّون مملكتها الخا،ة  في عام 

فرري بلرردي  ،نهررا المرررة ا ولررط الترري ي ورنرري فيهررا شرراكرإ

اآلن لمعرفرة هرذ   والبرد أن الاضرول يردفعكم .ركاالجديد الدانم

 .الشخصية الاذة التي استحوفت علط هذ  الصاحات

سادتي الكرام من النارر اليالئرل الرذين أنجبرتهم يا  شاكر

 .وفنررران مرهرررف الحرررس شررراعر رقيرررق جرردا   .أرض العررراو

،رغير الجسرم  .متواضع إلرط حرد التمراهي مرع عامرة النراس

 وال يمكنك أن تنسا  لمجرد رؤيته ولرو ,جهه جميل ممي وو

تغطرري عيونرره نهررارات طبيررة فهررو ال يميرر    .لمرررة واحرردة

 .الحروف من دونها

علمررراء وفنرررانين  ،مرررن أمثالررره آالفلاهررره العرررراو مرررع 

يهربرون مرن وهرم وأدباء ومبدعين وعلط مده  ال ين سنة  

عرررراقهم وك نررره ن يرررف شرررريان ال ينيطرررع بسررربب رعونرررة 

ي يعري  هرؤالء اآلن فر  .السياسة والتشدد الرديني والمرذهبي

 .ديار الغربة ال ينوب العراو منهم غير الحنين والنواح
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زال وزنررك خمسررون هررل ال :م حرر  مررع شرراكر قررائال

 :أجابني بجد  كيلوغرام

ال » .نيرة وخمسرونمثنا أخي ،ح  معلوماتك وزنري  -

 .«،ار زحمة!

هرررذا الرجرررل الرررذي يررر ن رأسررره أكثرررر مرررن جسرررمه لررره 

ري  ا،والت مع اللغة العربية وحروفها سروف يرذكرها التر

وال يتحردق  ،ومرع فلرك تررا  ال ياراخر بمرا أنجر  .بكل فخرر

 .عن نبوغه مثلما ياعل اآلخرون

تصرروروا إنرره لررم يحررد ني سررابيا كونرره قررد التيررط ب شررهر 

راكرون أشعراء وأدباء اليرن الماضي من ناظم حكم  إلرط 

وكان  له  .وجوره أمادو وغابريل غرسيا ماركي  وآخرين

نوابر  الارن والمسررح العربري لياءات ومشاركات غنيرة مرع 

والعراقي مثل يوسف العاني ومحسنة توفيق ونعيمة عاكف 

 .وغيرهم

والررذي جرراء مررع الينينررة الثانيررة شررجع شرراكر  ،الخرردر اللذيررذ

فري سررد قصرته ناسريا إنره كران قرد قّصرها من جديد باالسترسال 

 ،لرري منررذ عشرررين سررنة ونحررن فرري موقررف مشررابه لهررذا الموقررف

لعتمررة خلررف  شررجيرات الشرربو الليلرري فرري حيررث كنررا نجلررس فرري ا
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 .اسوميهط علط  ضاة دجلة في شارع أبي ن

كنا نحتسي حينها الجعة أيضا و كان  من نروع )فريردة 

 (و المصنعة ببشرراف شرركة كارلسربورغ الدانمركيرة فاتهرا

وأضواء اليصر الجمهروري تراقصر  أيضرا علرط موجرات 

 .النهر الخالد

تلررك الميهررط يضررع ونررادل  .حررديثنا كرران همسررا حينهررا

 هحتررط لررم يكررن يعيرنررا انتباهرر.الينرراني علررط الطاولررة بتكلررف

 .يسد الناس أطلق  شواربه علط شكل عيرب كان رجال  و

سرررد تلررك اليصررة بالررذات بال أعرررف سررّر تمسررك شرراكر 

 .«الشاعرية»في مثل هذ  ا جواء 

المواقف بنهرر موسركو وعتمرة ضراافه  تلكربما تذكر  

 ( .عند حديية )غوركي

بعد أن رشف شاكر جرعرة كبيررة مرن الجعرة علرط خرالف 

 .فاي العادة كان يحتسي الجعة برشاات ،رغيرة متتاليرة .طبيعته

ومررع ناررس عميررق مررن سرريجارة لررم أميرر  عالمررة الشررركة الترري 

 .،نعتها ولكنها كان  فات رائحة عطرة

انطلق شاكر من جديد يسرد فكرياته دون أن يلتا  لي 
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 وك نه يحدق ناسه:

ا  السيارة نروع  فرورد التري أقلتنرا قبرل أن تردخل توق -

الحرردود السررورية ببضررع كيلررومترات عنررد محطررة للبنرر ين 

بعد أن اسرتهلك  الطريرق الرمليرة مخر ون  ،لتت ود بالوقود

 .السيارة منه

ات  كان البن ين يباع هناك في ،اائ  مغلية تات  كما ت

 .علب السمناليوم 

بني  من ،راي   تكن محطة الوقود تلك سوه غرفة لم

 .تآكلرر  واسررود لونهررا باعررل الصرردأف الاارغررةالبنرر ين علررب 

تهللها بعر أشرجار مرن ا  رل ال يعررف مترط زرعر  فيرد 

 .تحول لونها ا خضر إلط لون التراب الذي يغطيها

عندها وجد الركاب العشرة وكلهم من الذكور فر،تهم 

 مرنهم مرن .فانطليوا فري اتجاهرات شرتط .في مغادرة السيارة

ابتعد قليال لييضي حاجته في الهواء الطلق أو ياررغ مرا فري 

ومنهم مرن راح يبحرث عرن  .معدته بعد دوار أ،اب الجميع

ماء يبلل به وجهه ليحرر  من الرمال التي غطته ولم تتررك 

 .نين محمرتيفيه غير عين

أما أخوك شاكر فيد جلس وحد  تحر  شرجرة أ رل بعيرد 
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نرر ين الحررادة يسررتعيد عررن تلررك الغرفررة هربررا مررن رائحررة الب

 تاا،يل رحلته من البداية:

 .لم يكن شراكر تلرك ا يرام يشربه شراكرا الرذي أمامرك اليروم

الصرغيرة المدفونرة برين  فلم أكن أعررف مرن العرالم غيرر قريتنرا

 .بسرراتين نخيررل العمررارة علررط الضرراة اليسررره مررن نهررر دجلررة

أمرا حردود  .العمرارة حيث لم يكرن فري عرالمي  أكبرر مرن هرور

 .العالم  فتنتهي  في السودة والبيضة هذا

وا سرة التي ننام  .مبنية من اليصبكان  بيوتنا هناك 

عليهررا مررن جريررد النخيررل أمررا الحصررران الترري نجلررس عليهررا 

 .من خوص النخيل أيضامنسوجة فهي 

 .مدرسررتنا الوحيرردة فرري اليريررة كانرر  مبنيررة مررن الطررين

منهررا رعرر  مسرراحات ز .يحيطهررا سررياه مرتاررع مررن السررعف

عطرهرررا فررري فاكرتررري حيثمرررا  رحلررر   ب هرررور بريرررة يرحرررل

تتوسررز سررياه المدرسررة سرردرة كبيرررة كانرر  سررببا فرري عررراك 

كررم قاسرر  هررذ  السرردرة مررن رمرري  .رهررامثنناالصررغار علررط 

                                                 
     األهييوار مسيي مات مائييية تاييت  مسييامات واسييعة ميين جنييو  العييرا

 احلر  العراقية اإلنرااية.نت يها القصب والربدي وجفف معظمها   

  .قرنتان صتريتان تقعان على احلدود مع إنران   أطراف هور احلونزة 
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  «الينررادر»الصررغار لهررا  بكررل مررا كرران فرري متنرراول اليررد حتررط 

ة أينعررر  علرررط احرررد ا غصررران اليريبرررة مرررن مثنننرليسررريطوا 

ال والترري ار الترري كانرر  فرري أعلررط الشررجرة أمررا الثمرر .ا رض

 .المدرسةحارس يطولها الصغار فتهل من نصيب 

وعشريتها مرن  .تعلم  الحروف العربية في تلرك اليريرة

ف ،ررب  خطرري مضرررب  !موهبررة مررن ربررك ,المرررة ا ولررط

حترررط فاع ،ررريتي  .المثرررل فررري قريتنرررا واليرررره المجررراورة

 .وحصل  علط جائ ة الخز العربي في اللواء

نا تح  تلك ا  لرة رحر  أسرتعيد أيرامي ا خيررة فري وأ

 .بغداد وك نني في حلم

سرررح برري الخيررال هررذ  المرررة إلررط مديريررة الجرروازات 

بنايررة  .العامرة التري شررغل  بنايرة قديمررة فري وسررز البتراويين

تتوسررطها شررجرة كبيرررة مررن  .قديمررة علررط الطررراز البغرردادي

                                                 
  كييان العييرا  نقسييم إة ألونيية   اافظييات كمييا هييو اليييوم ولييواء العمييارة

 حيكمه متصرف مدننة العمارة هي مركز .  

          فئيات  البتاونني الية قدميية   وسيغ بتيداد قير  البيا  الايرقي تسيكنها

فقرية من العوائ  املسيمية املهاجرة إة بتيداد مين مدننية تلكييف    يال      

 العرا  حبثا عن لقمة العيش.
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تحمرري العشرررات مررن  الرروافرة اليوكررالبتوس  كانرر  ظاللهررا

 .عين من حّر ح يران وشمسه المحرقةالمراج

العديد من دوائر الشرطة تشارك مديرية الجوازات في 

فكرررران أفررررراد الشرررررطة بمالبسررررهم الخرررراكي  .تلررررك البنايررررة

وهررري  تنررر ل تحررر  الركبرررة بعررردة وبنطلونررراتهم اليصررريرة 

وسرردارة مررن الخرراكي مالرر  علررط رؤوسررهم وهررم  ،أ،ررابع

 .ها  ك نهم خلية نحلئم وغادي في فضايتحركون بين قاد

أول شررررط  للحصرررول علرررط جرررواز سرررار هرررو كتابرررة 

 .حصرررا ويجررب أن تكررون عنررد كاتررب العرررائر .عريضررة

وهررررؤالء الكترررراب لررررديهم نمررررافه مطبوعررررة يرررردونون فيهررررا 

عرن تلرك  المعلومات لكل طالب سار ويتياضون ربع دينار

 .الخدمة

دهم  نررإن لررم تكتررب ع «الطلررب» ال تيبررل العريضررة .0

 مرررن نهرررمنررر  احترررط لرررو ك ،وبالديباجرررة التررري حرررددوها هرررم

أو دونر  بخرز الثلرث الرذي أجيرد   .بذاتره« مصطاط جواد»

 .أيما إجادة كما تعرف

                                                 
      وةالمثائية فليس وهيو مبلي       دو راتكان اليدننار العراقيي نسياوي ةالةية

 ليس بالقلي    تلك الفرتة.
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مررن فئررة الخمسررين  ا  طابعرر  لصرريأدفعرر  الربررع دينررار و

أرفي  الطلب وفلسا والذي يباع عندهم أيضا وبسبعين فلسا 

 .دائرة التجنيدبو ائق  بوتية وأولها كتاب موافية من 

كنررر  قرررد أعرررددت كرررل الو رررائق الثبوتيرررة ومنهرررا كتررراب 

الموافيرررة مرررن دائررررة التجنيرررد والرررذي  اشرررتريته مرررن أحرررد 

السماسرة المتواجدين في دائرة السار بعد أن دفع  له مبل  

 .خمسة دنانير لتلك الو يية فيز وبالواسطة

كرران هررذا السمسررار رجررال طويررل اليامررة يلرربس الصرراية 

علط طريية أشيياء بغداد وكران مرحبرا بره  ّراويةويلّف الج

 .في كل أقسام المديرية

معرره ليسررهل معاملررة إ،رردار الجررواز  «جماعتنررا»اتاررق 

للعديد من أعضاء الوفد والخمسة دنانير كان  سرعر الجملرة 

 .ضعف المبل هذا فاي الحاالت الاردية ي خذ 

أخرذتني رعردة خروف عنردما قردم  العريضررة وا وراو 

تاصرله  ةالجالس خلف كوة ،غير ةلشرطماوض ابة لالمطلو

                                                 
        اجلراونة هي الكوفية وهي مين القمياب بليواني األسيود واألبييه ومنهيا

 بيلوان أخرى وهي مستعملة بكثرة   عاملنا العربي إة اليوم.
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فيررد كرران كترراب التجنيررد  المرر ور   .عررن طررابور المررراجعين

،ررادرا مررن دائرررة تجنيررد الكرروت وأنررا مررن سرركنة العمررارة وال 

اضرر  نأعررف مرن جغرافيرة الكروت إال اليليرل جردا وحتمرا ست

حيلتي لو جره الحديث معي عن الكوت أو عن الوحدة التري 

 .«ربك ستر»ولكن خدم  فيها 

 .تره هل ستّمر كل ا مور علط ما يرام يا شاكر 

والهررراهر أن  .ال مبررررر لخررروفي فكرررل شررري  مرررّر بسرررالم

ا مور كلها كان  مرتبة في تلك المديرية بشكل متين وكرل 

 .مسئول ي خذ حصته المعلومة

فحر،ر   .،در لي جواز سرار  ول مررة فري حيراتي

اشرررة للت كررد مررن علررط اسررتالمه مررن الموظررف المخررتص مب

 ررم رحرر  أقلررب أوراقرره وأتاحررص الطوابررع الترري  .شرررعيته

 .لصي  علط ،احته ا خيرة غير مصدوأ

قررأت تو،ريات وزارة الخارجيررة العراقيرة المعنونرة لكررل 

بمسراعدة حامرل هرذا الجرواز والرذي يسرم  تو،يها دول العالم 

 .إسرائيل ابموجبه الدخول إلط كل بلدان العالم عد

حصرل  مشركلة لحاملره فري مملكرة العرراو  لكن مافا لو

  علط الحدود مثال
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السررررار وغررررادرت مديريررررة الجرررروازات  أخررررذت جررررواز

معرري طررول الطريررق  ا  ب قصررط سرررعة وظررل الخرروف مسررافر

 .حتط الحدود السورية

توكل و أتركهرا علرط ع يرا شراكر رحر  أحردق ناسري 

 .كل يوم ولحين موعد السار

أن كل ر مصدو الجلوس تح  شجرة ا  ل غي يطاب ل

 ت ررم أخررذ .ت بسررالمهررذ  ا حررداق الترري مررّرت علررّي قررد مررر

ا ولررط خرراره حرردود    أقهيرره مسررتذكرا سررارتيحررأبتسررم ور

 ،بيا:  نرة والتي كان  إلط بغداد عندها كالعما

كان فلك قبل عشر سرنين تيريبرا عنردما حشررت  جنرب 

نيررة مثنا أمرري فرري  برراص  ،ررنع هيكلرره الخشرربي محليررا  يسررع 

فلرك البراص خمسرة وعشررين  يولكرن حشرر فر .عشر راكبا

 .راكبا ،ا  حيائبهم  فوو سط  السيارة

و،لوا  مدينرة الكروت وكانر  ا مرور تجرري علرط مرا 

 .رامي

وبعررد اسررتراحة غيررر  .توقررف البرراص فرري مدينررة الكرروت

قصيرة تناول فيها ا لركاب غرداءهم وشرربوا الشراي انطلرق 

 .الباص من جديد
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عرن المدينرة راحر  امرررأة بعرد أن أ،رب  البراص بعيردا 

وحردها مسين مرن العمرر و كانر  تسرافر من الركاب في الخ

راحرر  تتوسررل بسررائق السرريارة  .علررط مررا يبرردو ول مرررة 

اسررتجاب لهررا السررائق  .ليتوقررف كرري تيضرري حاجررة طارئررة

مرغما  وأركن الباص علط جانب الطريق علط الررغم مرن 

 .تذمر بعر الركاب واحتجاه اآلخرين

 .مهرولة تبحث عرن أقررب مكران يسرترهان ل  المرأة 

 فا رض مستوية علط امتداد البصر. ولكن ال ستر هناك

ربمررا اضررطرارا أو خوفررا مررن فيرردان لررم تبتعررد كثيرررا 

رفعر  المسركينة  يابهرا  .الباص في تلك النرواحي المهجرورة

 .وراح  تيضي حاجتها متجاهلة عيون الركاب

المرررأة ليررد وجررد السررائق حرجررا شررديدا فرري منهررر تلررك 

 يجنربو ليجنبهرا و راحتهرا, فابتعد قليال بسيارته عنها لت خرذ

 .هاحرالركاب ا 

 ،ولكررن المرررأة عنرردما شرراهدت السرريارة وهرري تتحرررك

 .ترك  ما هي فيه وعادت إلط الباص مهرولة

بعررد أن ركبرر  البرراص والررذي انطلررق مسرررعا محرراوال و

 لررم تتمالررك المسرركينة  ناسررها فجررددت .تعرروير الوقرر  الضررائع
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 .نشاطها مرة أخره ولكن داخل السيارة هذ  المرة

عمررّ  الرائحررة الكريهررة البرراص وامت جرر  بصرررخات 

 بتوقف الباص في المدينة التالية. إالالركاب التي لم تتوقف 

حرر  افا تررذكرت تلررك الحاد ررة بالررذات ورال أعرررف لمرر

أقهيه متجاهال نهرات رواد الميهط  وهرم عرامالن وركراب 

وأقررول  .أسررتذكر انطالقترري مررن بغررداد ررم رحرر    .السرريارة

 .انطالقتي  ن ا رض لم تكن تسعني حينها

 علط الرغم من أن الطريق في بداية السارة كران مثيررا  

ولكن بعد أن غاب  بغداد خلف البساتين التري كانر   ومسليا  

تحيز بهرا أ،ربح  الطريرق خاليرة تيريبرا مرن معرالم الحيراة 

ز تلرررك ا رض عرررده بعرررر الرعررراة الرررذين يههررررون وسررر

 .الياحلة بين الاينة وا خره

في البدايرة رحر  أدرس وجرو  المسرافرين الرذين معري 

حردهم كنر  أقرول لناسري أ ةإن لم ترو لي سحن .في السيارة

 م  .من قبل ا من لمراقبة المسافرين ا  ربما كان هذا مدسوس

أشرري  بنرراظري عنرره وأبحررث بعيرروني عررن الشررخص الررذي 

ترراز الحرردود كمررا قررالوا لرري قبررل سرروف يتصررل برري بعررد أن نج

 . تره من يكونفساري 
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كانرر  التعليمررات الترري و،ررلتني قبررل السررار تيررول برر ن 

 .هناك من سيتدخل لمساعدتي عند الضرورة

 ،رب  فلرك وجرو  الركراب مررة أخرره فأخذت أدقرق فري 

تررره هررل يكررون هررو فلررك الراكررب ا نيررق فو  .شررغلي الشرراغل

لميعررد ا مررامي والررذي لررم الشرروارب الكثياررة الررذي اسررت  ر فرري ا

اسرري ال تسررتعجل يررا وأعررود  قررول لن  ,ربمررا  أطمررئن لسررحنته

 .«وربك الساترفي حينه ي كل شي ي ت»شاكر 

انطلينررا مررن جديررد وأضررح  أشررجار ا  ررل خلانررا وبعررد 

كيلررومترات قليلررة كنررا فرري أبررو الشررامات المركرر  الحرردودي 

 .السوري

 قاطع  شاكرا عندها:

يرررحم )تبرردأ حررديث الشررام حررد ني قبررل أن  (رنررا )أبررو  -

مررافا جررره معررك فرري الحرردود مررع  ،قبررل أن تنسررط (أبرروك

  الشرطة والجمارك العراقية

ولكن قبرل  «جيب ليل وخذ عتابه»  علط بختك أنسط -

بنر  ا بالسرة ك نهرا »كل شيء أرجو أن تنادي علط النادلرة 

 .«ن مرن أمثراليالعين مكلاة بخدمة عباد  الصالحي من حور

ومرررا اسرررمها  .منهرررا رجررراء أن تررردبر لررري سرررجائرواطلرررب 
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 :في سرد قصتهواستمر شاكر .بالمناسبة

طبعرا )عندما و،لنا إلط مرك  الحدود العراقري  ،نعم -

وتهرراهر  (فرري الرطبررة أخرروك شرراكر السرربع ظررل يرتجررف

 (.المخلّص )باإلعياء الشديد عسط أن يتدخل 

جراء السرائق و  «ربك سرتر»ولكن كل شيء مّر بسالم و

جوازات سرار الركراب كلهرا وأخرذها إلرط شرباك ،رغير جمع 

وبعد نصف ساعة عاد بهرا  .يذكرك بشباك المديرية في بغداد

مسرعا وبعد تاتي  سريع لحيائبنا من قبرل شررطة الجمرارك 

وفي ناس البناية انطلينا في تلك الطريق الترابية التي حرد تك 

 واليلرق الرذي عشرتهتصور كرل الرعرب  .سابق الشمسنعنها 

ولكرن فرحتري لرم  .ّل خلانا بعد أن اجت نا المرك  الحردوديظ

تكتمل حيث الخوف من تلك الرمال الناعمة أخذ نصريبه منرّي 

 . انية

أن السررررائق هرررو المكلررررف بالترررردخل فررري شررررك أأخرررذت 

لما أبردا  لنرا مرن خدمرة فري تخلريص عمليرة وفلك لمساعدتنا 

ولررم أكررن أعلررم أن فلررك جرر ء مررن واجبرره  ،ت شررير الجرروازات

متاق عليه مع شرطة الحدود ليتخلصوا من زحمة وإلحاح ال

تلك الهنون لم تو،لني إلط نتيجرة ولرم ينكشرف  .المسافرين
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 .فلك السّر إال بعد أن اجت نا مرك  أبو الشامات السوري

فرر ول سررؤال طرحرره  .هنرراك لررم تجررر ا مررور بسررهولة

 :الدركي السوري علط أخوك هو

  لمافا جواز سارك خايف -

برر غلئ ا يمرران لررم أدرك حينهررا لمررافا جررواز أقسررم  لررك 

هرل تروزن ترره  ،وما معنط فلرك  ساري بالذات كان خاياا

ولكن تدخل السائق هنرا أيضرا و فري    الجوازات في سوريا

أعاد جواز ساري إلط وزنره الطبيعري بعرد  ,الوق  المناسب

أن وضع بداخله نصف دينار استله من جيب قميصه وك نره 

أعطيتره نصرف دينرار الحيرا  .و مرن قبرليعرف هذا السيناري

 .مع االمتنان والشكر مع شعوري بالعج  والبالهة

غادرنرررا المركررر  الحررردودي السررروري وقرررد أنهكنرررا التعرررب 

 .ال يو،ف ءواليلق ولكن الشعور الجديد كونك حر شي

 .كثير علرط أخروك شراكر أن يجررب الحريرة  ول مررة

أقسرم  أن ا هرتحهل  الحريرة عمييراا ول ب يكم كان شعور

إنهرا  .أنواعرهتحردي كرل محاربة الهلرم ول أكرس كل حياتي 

فكران  .مصرائر النراس إحده الطررو التري يرسرم فيهرا اليردر
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 .النضال من أجل الحرية قدري وسريهل إلرط آخرر المشروار

 .مشوار العمر

تيين  أن سرائق السريارة هرو المسرئول عنرا فري هرذ  السرارة 

حترط  .بة التري مرّرت بريّ فيد كان بجانبي في كرل ا وقرات الصرع

لرروال شرردة  ،إننرري أردت أن أكشررف فلررك لرره عنررد و،ررولنا دمشررق

ل اقوية علط يدي من قبل فلك الرجل الذي لم أكن أرتراح لره طرو

والرذي اسرت  ر بالميعرد الرذي بجنرب السرائق أعرادتني لمرا  ,السارة

 .تعودنا عليه من السرية وضبز الناس

لي إنني لس   وتبين ،كان فلك الرجل هو المسئول عنا

فكان أغلرب ركراب السريارة هرم مرن  ،الوحيد في هذ  الرحلة

 .الوفد العراقي المشارك في مهرجان الشباب في موسكو

 .وكم توطدت ،داقتي بهم الحيا !

ع علّي انشغالي بالمسئول الجديد والذي تعرفر  ليد ضيّ 

 ،متعة اللهاة لرؤيا نهرر بررده الخالرد ،عليه في آخر السارة

ولرم  .لم أشعر بره عنردما اجتازتره السريارة بلحهرة حتط إنني

أفطن إليه إال عندما ،اح أحدهم هذا نهر برده مشيرا إلرط 

ظننرر   ول وهلررة أنرره  .سرراقية تشرربه نهررر الحاريررة بيريتنررا

 يم ح ولكنها كان  الحييية !
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  شاكر ع ي ي هل أقول لك بصراحة -

 نعم تاضل ! -

سرارة وللحيييرة في المررة السرابية حرد تني عرن تلرك ال -

 . جديدةكان الحديث مختصرا فهل هذ  إضافات 

  سك  أم أستمرن أهل تريدني أ  مافا تعني -

استمر عيوني وال ت عل وأنا جد مشتاو لسماع نهاية  -

 .هذ  السارة التي ال حديث لك غيرها

  ها بدأ التصنيف -

أم ح معك فيرز اسرتمر ع ير ي شراكر ....ال وحياتك -

 .أرجوك

 .كر إلرررط حديثررره علرررط مضرررر هرررذ  المررررةوعررراد شرررا

ببييرة اليصرة إفا  هفالهاهر أن م اجه قد تبدل ولن أظارر منر

 .م اجهله لم نعدل 

  آنسة كرستينا هل جلبر  السرجائر المطلوبرة لضريانا -

 .سبوغلاجلبي لنا معها لطاا قنينتا كار

جرراءت كرسررتينا بالسررجائر وعرراد شرراكر يرهررق رئترره 

من سرموم تلرك السرجائر فعراد  الضعياة أ،ال ب نااس عميية
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 :له م اجه وعادت له حماسته

فررري دمشرررق سررركن  فررري غرفرررة مرررع أحرررد العرررراقيين  -

فيرومي كران مرهيرا  .ونمر  تلرك الليلرة بعمرق .هراالمييمين في

 .منذ فجر 

 ،في ،باح اليروم الترالي استضرافني هرذا الميريم الطيرب

قرد المنحني علط آلة طابعة ال ياارقها وال ياارو السيجارة و

امرررت ت نااضرررة السررركائر با عيررراب وا،رررارت أ،رررابعه 

 .استضافني علط فطور رائع لم أفو مثله من قبل.منها

فرري بغررداد وكررذلك فرري العمررارة كنررا ناطررر يوميررا علررط  

،حن مرن الييمرر والردبس وأرغارة مرن الخبر  السراخن مرع 

 .استكان شاي

ل كرل شري وظهررت أسرماء دّ أما اليوم في دمشق فيد تبر

لن أدول  .وزي  زيتون وجبن ضاائر وغيرها جديدة زعتر

أفطرت علط عجرل وطلبر  مرن مضرياي  .رأسك بالتاا،يل

أن ي خذني إلرط وسرز دمشرق  ره سروو الحميديرة وجرامع 

 .ا مويين ووو

 إليهرا, ال تستعجل أخي الكريم فهناك من سي تي لي خذك

أما أنا فربما في يوم آخر سوف أريك من دمشق  أمراكن لرم 
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 .من جماعتكم وهذا وعد منييرها أحد 

أنا اسمي طالب وكما تره إني مكلرف بعمرل كثيرر جردا 

مررع هررذ  الطابعررة اللعينررة والترري أبرررت أظررافري وأرهيرر  

 .عيوني

 .وأخوك شاكر -

مررر نصررف سرراعة حتررط جرراء أحرردهم يبالاعررل لررم و -

وكررران اسرررمه جرررواد والرررذي أ،رررب  ،ررردييي الميررررب بعرررد 

ي دمشررق والترري أخررذني فرري جررولتي ا ولررط فرر .المهرجرران

 .فضل  أن تكون سيرا علط ا قدام

لن أتعبك في الحديث عرن دمشرق وأسرواقها وفاكهتهرا  -

الحديث عن كرل فلرك أن وال حتط عن الشاميات ف نا أعرف 

ولكرن ال يسرعني إال  ممل وليس فيه جديد علرط رّحالرة مثلرك

 .أن أقول كم أن  جميلة يا دمشق!

جرت شية كبيررة فري المهم كان  رئاسة الوفد قد است  -

وسررز البلررد فرري سرراحة المرجررة  لتكررون ميرررا للوفررد وقرردمني 

كرران التحضررير للسررار يجررري هنرراك علررط قرردم  .جررواد إلرريهم

 .وساو

التيي  هناك بشخصيات كان مجرد رؤيتها يمثرل حلمرا 
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 ررر  مرررع قرررادة هنررراك  ،رررافح  وتحاد .لنرررا فررري تلرررك الاتررررة

مثل محمد ،ال  ة وا دبية العراقية ينالحركة السياسية والا

العبلررري وجمرررال الحيررردري و،رررااء الحرررافئ وعبرررد الوهررراب 

 .يوسف العاني وعبد الجبار وهبي ووالبياتي و

لم نمكث طويال في دمشق فيرد أخرذتنا با،رات سرياحية 

كبيرررة  إلررط الالفقيررة ومررن هنرراك ،ررعدنا إلررط ظهررر برراخرة 

 .روسية عمالقة كان  تحتل ر،يف الالفقية بكامله

دائرة الجررروازات السرررورية وكانررر  بعرررد أن مررنرررا بررر

وعلرط  .معامالت ختم خروجنا من سوريا تجري بكرل يسرر

ظهرررر البررراخرة تجمرررع كرررل الوفرررد العراقررري المسرررافر إلرررط 

 .المهرجان

شاب وبيرنهم بعرر  011كان الوفد العراقي ي يد علط 

ن يعرردون بالمئررات ربمررا ووكرران الشررباب السرروري .الاتيررات

وعلرط تلرك البراخرة  .شراب وشرابة 111و،ل عدد هم إلرط 

أيضررا تجمعرر  وفررود عربيررة أخررره مررن مصررر والسررودان 

 .ودول أخره

ما جره مع أخيك شراكر علرط ظهرر تلرك السراينة تكترب 

براخرة بهرذا الحجرم  مرن قبرللرم أر فري حيراتي  .عنه اليصرص
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وإنها أول مرة أره فيها البحر ف خذتني رهبة من فلرك  .طبعا

علررط جوانررب فلررك  المشررهد ومررن زوارو اإلنيرراف الترري عليرر 

تلررك تررره هررل سررتكاي رحرر  أسررائل ناسري  .الصررح الشررام 

و في أي منهرا   للجميع لو غرق  الساينة ال قدر عاليوارب 

 . سوف تتعلق يا شاكر إفا ما حل  الواقعة

الحركة علط الباخرة كان  بطيئة وإجراءات التحضير 

لإلبحار تسير بشكل ممل وحشود المودعين علط الر،ريف 

من مللي وتذمري الرذي لرم يكرن هنراك مرن يسرمعه وال  ي يد

لط الو،ول وعدم وجود من يودعني مبرر له سوه اللهاة إ

 ..تلك الحشود بين

الخرروف مررن البحررر ومررن دوار  قضررط علررط كررل متعررة 

وأ،رال  .فلم يتركني دوار البحر طيلة السرارة.كن  أحلم بها

بررردأ معررري منرررذ أن تنشررري  رائحرررة  اليمررررة الصرررغيرة التررري 

حشرررت فيهررا مررع  ال ررة ركرراب آخرررين والترري كانرر  كافيررة 

 .ب لي الدوار قبل أن تبحر الساينةلتسب

مررن كرران معرري فرري تلررك اليمرررة الصررغيرة أحررد المهمررين 

بالمناسربة كرل  .الوفد العراقي وكران اسرمه قاسرمأعضاء قيادة 

نا كان  غير حييييرة فر خوك كمرا تعلرم ال شراكر وال هرم ئأسما
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افع أمنية كمرا قرالوا لنرا ولرم يكرن التعرود يح نون كان فلك لدو

قبرل  اعلط تلك ا سماء الجديردة سرهال فلرم أكرن أعررف شراكر

 .تلك الرحلة وال حتط بعدها

أحردهم كران  ،كان معنا ا نان من شباب بلد عربري آخرر

أظن أن اسمه كران  .يافعا وشديد السمار له وجه جميل كاتاة

 .أحمد  وال أفكر اسم رفييه الذي معه

ليرر  البرراخرة مبحرررة بنررا عصررر فاك اليرروم الجميررل انط

وكل الركاب علط السط  يودعون ميناء الالفقية ويتمتعون 

 . بمنهر البر للمرة ا خيرة ربما

بعد أن ابتعدت البراخرة وراحر  الميرا  تحرد النهرر مرن 

 .كل جانب وكان البحر هادئا

ترر احم الركرراب فرري الممرررات وعلررط السرراللم كررل يبحررث 

 .إليها  عند غياب الشمس التي سوف ي ويعن اليمرة 

وكان  قمرتنا أنرا وقاسرم فات أربعرة أسررة فري الطرابق 

تياسررمنا  .وكنررا أول مررن و،ررل إليهررا.الثالررث تحرر  السررط 

فكران السررير ا رضري مرن نصريب قاسرم  .أماكن النوم فيها

 .وأنا في سرير فوقه .حسب رغبته

لرررم نتعررررف بعرررد علرررط الرررذين سررروف يشررراركونا الغرفرررة 
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 .ن إلط الليلين شاغران اآلخراالصغيرة وهكذا ظل السرير

مالم  رجوليرة  وكان قاسم طويل اليامة جميل الوجه ف

كران ولكنه في الحييية  .طاغية تهنه واحدا من أشيياء بغداد

 إ،ربعه لربس فري .وديع وخجول جردا كمرا اتضر  لري الحيرا

خررراتم مرررن الرررذهب الخرررالص مطعمرررا بحجرررر مرررن الصرررغير 

كران هرذا الخراتم هرو اإلرق  .راني رائع ال رقرةالايروز اإلي

الوحيد الذي تركه والد  وقد أ،ب  من نصيب قاسم بعرد أن 

 .تنازل اآلخرون عنه محبة بياسم

ال تتصرررور أنررره خررراتم فهبررري عرررادي وحسرررب ولكنررره 

وهنرراك اعتيرراد سرراد فرري  .مترروارق فرري العائلررة أب عررن جررد

أسّر لري  .ملهعائلتنا أن هذا الخاتم يجلب المحبة واليبول لحا

إال أنه كان  .قاسم بذلك علط الرغم من عدم إيمانه بالغيبيات

شررديد الحرررص علررط هررذا الخرراتم وقررد أدلررط لرري بكررل هررذ  

اإليضاحات ليرضري فضرولي بعرد أن أبردي  إعجرابي برذلك 

 .الخاتم وبلون تلك الايروزة الساحر

نمنررا ليلتنررا بيلررق ودوار بسرريز وكانرر  ا سرررة قصرريرة 

م أمررا أنررا فكمررا تررره الحمررد هلل وال يحمررد علررط بالنسرربة لياسرر

كرران السرررير يكاينرري وزيررادة لررذا نمرر  فرري  .مكرررو  سرروا 
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السررير الرذي فري ا علرط وتركر  قاسرم يتيلرب فري السررير 

 .التحتاني ال يعرف أين يضع قدميه

نهضررنا فرري الصرررباح وحسررب ا وقرررات المحررددة سرررلاا 

وعلررط  ليتسررنط لمطرراعم السرراينة أن تخرردم الركرراب جمرريعهم

 .شكل وجبات

ا ولررط فتحررتم علينررا النهرروض فرري هرري كانرر  وجبتنررا 

 ررم الررذهاب إلررط المطعررم لتنرراول  فالسرراعة السادسررة والنصرر

وهكذا كنا هناك حسرب الموعرد  .الاطور في الساعة السابعة

فررنحن مرردربين بشرركل جيررد علررط الدقررة فرري المواعيررد حتررط 

 .من طبيعتي إلط اليوم ا  أ،بح  تلك الدقة ج ء

 .هناك العديد من الركاب الذين شغلوا الموائد قبلنا كان

أرشدتنا فتاة قصيرة ممتلئة إلط مائدتنا وكان  في آخرر 

ولم تسلم تلك الاتاة من نهرات الشباب التي راح   .المطعم

حههرا المتواضرع مرن مرن ا قبل الاطرور علرط الررغم هتلتهم

 .«الحسن ينالبياض  لث»الجمال ولكن  

بكررل مررا لررذ وطرراب ورتبرر  فوقهررا  كانرر  الموائررد غنيررة

ا واني الخ فية الجميلة والتي لم أعرف مافا أ،نع بالعديد 

  .منها
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الشراشف التي غط  الموائد بيضاء نا،رعة البيراض مرع 

جلسنا إلط المائدة التي أرشدتنا النادلة إليهرا  .مناديل أكثر بياضا

 .أنا وقاسم وبعر الشباب اللبنانيين علط ما أفكر

في مد يدي إلط الطعرام الرذي ال  لبداية مترددا  كن  في ا

مثلرره مررن قبررل فرحرر  أقلررد قاسررم  لررم أر أعرررف تاا،رريله و

 .وباقي الشباب

 ،أخذت قطعة كبيررة مرن الخبر  الرذي كران يشربه الكيرك

ورح  أفر  عليها طبيات من ال بد كما كان ياعرل الشراب 

اللبناني الذي ييابلني ولكن بشكل أكثف  رم أغطيهرا بطبيرات 

 .من المربط البرتيالي الذي لم أعرف من أي فاكهة ،نع

ني أحرب السركريات بشركل كبيرر أخرذت أزيرد مرن ولكو

المربررط ولررم أفهررم نهرررات قاسررم واآلخرررين الحررادة وكرر نهم 

 .ينتيدون ما أفعل

هرررل يكرررون ا كرررل والمربرررط خا،رررة ميننرررا ال يسرررم  

  باإلكثار منه

سعادة ال فلحهات الما لي و لياسم ولآلخرين   علط كل  

المغطرراة تمامررا بررالمربط فرري الخبرر  قطعررة  دسسرر  .تعرروض

 .فمي بكل نهم
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 ويا ويلي ! - 

احتررررت مرررافا  .المرعرررب كانررر  ليمرررة أشررربه بالكرررابوس

لم يكن   هافيما هذ  الورطة التي وضع  ناسي   أ،نع بها

ي مربرط برل مرادة زفررة وكر نني ترفلك الذي فرشر  بره خب 

فمرررن كثررررة كررررم  .فعرررالوهرررو مرررا كررران  ،ئرررا  ني ا  أترررذوو سرررمك

مضررياينا ر،رر  موائرردنا  بالكافيررار ا حمررر الغررالي الررثمن 

 .!ذي ال يحلم به إال أ رياء العالموال

 .ا  المعيدي يهل معيدي  ولكن مافا تصنع مع الاير

 ا  أيرن أجرد مكانر .كياية الرتخلص مرن فلرك الرفرا في احترت 

 . واحردة تبلرع مررةأن ه تلك الليمة والتي كان  أكبر من فيأرمي 

وبعررد أن تخلصرر  منهررا رحرر  أزدرد قطررع الخبرر  خاليررة كمررن 

ال فرررة   اختارر  .غررص بعهررم كرري أزيرر  تلررك ال فرررة مررن فمرري

اسم والشباب الرذين معنرا طيلرة ولكن كيف أتخلص من تعلييات ق

وضرحكات ناسية ليد أور تني تلك الليمة المشئومة عيدة  .ةحلرال

 .تهكمية لم تنته

                                                 
    املعييدان وموعيية ميين سييكنة األهييوار   العييرا  ميتهنييون تربييية اجلييامون

 وكان امتكاكهم باحلضارة ادود جدا.
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ارنا علط تلك الباخرة وحترط اضطررت بعدها وطيلة س

عن كرل  ,طعام بعد فلك إلط سؤال كل من كان يياسمني مائدة

مرن  غير وا ق تمامرا   أو عندما أكون .شيء تحويه تلك المائدة

 «. والسؤال مو عيب مو» .ماهيته

   جميالت مثل هذ  النادلةعندكم نمركيات اهل كل الد -

  هل ت تي أن  إلط هنا دائما - 

طيررب ال ت عررل و للتررو اتاينررا أن  ،ارتبكرر هررا أظنررك  -

  السؤال مو عيب

 .اترك كرستينا أبو رنا وخليك معي -

 .«ساينة نروح»طيب في تلك الليلة وهي الثانية لي علط  -

كان دوار البحر قد عكر م اجي وحرمنري مرن التمترع بمنراظر 

 .الطبيعة الرائعة ونحن نجتاز مضيق الدردنيل

وراء برالد اإلغريرق خريم  بعد أن رحل  الشمس إلط ما

الهرالم علررط سررط  السراينة فعرردت إلررط اليمررة الترري لررم أعررد 

 .العائدين إليها لأطيق رائحتها  وكن  أوّ 

تسلي  السرلم الصرغير ورحر  أجبرر ناسري علرط النروم  

, وال أظننري قرد و،رل  المئرة, مطبيا طريية العد إلط المائرة

 .غب  في نوم عميقف
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نرري قاسررم هينمررا أييلررم أعرررف كررم مضررط مررن الليررل ح

به ات عنياة فهبط  مسررعا ووقار  أمامره كالجنردي وأنرا 

 .نصف نائم

لرريس لرري ف الطعررام اتركنرريموعررد هررا قاسررم  هررل حرران  -

 .رغبة في الطعام  اتركني  نام  أرجوك ال بل أتوسل إليك

ال ليس هذا موعد الاطور فالليل في أوله ولكن هنراك  -

 .مصيبة

هنررراك انطرررق يرررا قاسرررم  سرررتر يرررا رب مرررافاابة  مصررري -

 هل غرق  الساينة أم عادت أدراجها أم مافا   أف عتني

 ...الشاب ا سمر الذي ينام تح  جنب سريري -

  هل توفا  ع هذا الشاب ا سمر المائع مافا به -

 .هني  ويريدني أن ألوط بهأييكال ليد  -

وربما هذا  .الشاب أعجب برجولتك   .وأين المصيبة -

وغلبنررري    مرررافا قلررر  لرررهبمرررا أجبتررره     لخررراتممرررن تررر  ير ا

 .الضحك

  .وراح يشدني بعنفجدا وأخذ بتالبيبي قاسم غضب 

  هذا وق  الضحك واالسته اء  هل جنن  -
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فري هرو اعتذرت له و طم نتره وعرضر  عليره أن ينرام 

وال أظنره نرام ليلتره  وقرد فعلهرا .كران هرذا يرضريهفراشي إن 

 . ولطتلك وك نه فتاة بكر في ليلتها ا

المسر لة ودخلر  فري جردول تلرك في اليوم التالي كبرت 

 .مهررام قيررادات الوفررود ولررم نررر فلررك الشرراب ا سررمر بعرردهاو

 ولكن ال أظنهم قد رمو  في البحر!

وعبرنررررا الرررردردنيل  «تشررررناو قلعررررة»بعررررد أن اجت نررررا 

أ،بح  ميرا  بحرر مرمرر   هري كرل مرا  52ـوكيلومتراته ال

 .ترا  العين

في الميا  التركية المالحة  قطعنرا فيهرا  بعد إبحار طويل 

والتي   .كيلو متر و،لنا إلط اسطنبول عا،مة الشرو 211

شريها مضرريق البوسراور إلررط نصراين كمررا تشرق دجلررة بغررداد 

 .إلط كرل ور،افة

شرردت اسررطنبول الركرراب جميعررا إلررط السررط  إلررط أن 

 .غاب عن العيون جمالها الساحر

لرومتر فيرز  وهرذا كي 21لم يكن البوسراور طرويال فهرو 

كررل مررا ياصررلنا عررن البحررر ا سررود حيررث تيررع مدينررة أودسررا 

وهناك سوف تنتهي رحلتنرا  وينتهري معهرا دوار  .التاريخية
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 .ي لم تيمعه عشرات ا قراص الطبيةالبحر الذ

وكررران ،رررباح  .و،رررلنا إلرررط مدينرررة أودسرررا السررروفيتية

تي يمشرو علط ما أفكر إنها أول مدينرة فري اإلتحراد السروفي

 .ها قدمايؤتط «العهيم»

جحه  عيناي وأنا أحاول الو،ول بها إلط كرل مكران 

حماسررتي  ةلررم أر لررون الر،رريف فمررن كثررر .فرري تلررك المدينررة

وهتررافي للحشرررود الترري كانررر  تسررتيبلنا سررريط  فرري البحرررر 

 .العدسات الطبية التي لم تاارو أناي قبلها

 .كانرررر  جمرررراهير أودسررررا قررررد غطرررر  المينرررراء بكاملرررره

وجو  الجميلة الباسرمة التري ات ال هور بتلك الواختلط  باق

 .بحجمها من قبلجميال حشدا  لم أر

نعم كن  أره حشودا كبيرة في العراو في التهاهرات 

والو بررات الترري كانرر  تتكرررر ضررد السررلطة المسررتبدة هنرراك 

 .وكررذلك فري يرروم عاشررورا  .وضرد النهررام العميرل لبريطانيررا

مسرريرات اللطررم فرري ولكررن ال مجررال للميارنررة هنررا فالرجررال 

م الشرمس هحتوقرد لروّ  ا  سرمركانوا  «السبايات»علط الحسين 

                                                 
    بعييد أن تفكييك ا ايياد السييوفير أصييبمت أودبسييا مدننيية    هورنيية

 أوكراايا.
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العراو الحارقة وغط  وجوههم  لحط غبراء  و رؤوسرهم  

ت وسررال الرردم منهررا وأدميرر  ظهررورهم باعررل ضرررب رّ طبرر

 .ةيالسالسل الحديد

والنساء ! النساء في بالدي كرن أشربه بكترل مرن السرواد 

 .البائس

هذا اليدر من تلك  ،وكب ا رضلم أكن أعلم أن علط ك

 .الوجو  الجميلة

 رررم نيلنرررا  .اسرررتمر االسرررتيبال لسررراعات فررري فلرررك المينررراء

والجمرراهير تنتهرنررا فرري كررل  ،بيطررارات غطررط الررورد نوافررذها

محطة علط ا ر،اة وا عالم ترفرف فوو رؤوسها ويختلز 

 .الغناء ب ،وات اآلالت الموسييية حتط و،لنا موسكو

وكنر   .موسكو لرم أفتررو عرن قاسرملط طول الطريق إ

مررداعبا فكرران يناعررل ويتميرر   «الموضرروع»ـأفكررّر  دائمررا برر

ها دعنو .يتوسل بي أن أنسط تلك الليلة غضبا لذلك وأحيانا 

 .يذكرني بليمة الكافيار كان

 .وهكذا إلط أن افترق  عن قاسم عنرد و،رولنا موسركو

 .هامهماته الخا،ة حين فكان  لياسم
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عرررات السررركنية المبنيرررة حرررديثا فررري و،رررلنا إلرررط المجم 

لررم ف ..ضررواحي موسرركو والترري تحرريز بهررا غابررات الصررنوبر

أستوعب هذا الكرم الهائرل مرن االناعراالت وال فلرك االنبهرار 

فالورود الكثيرة الجميلة في كرل مكران والغابرات والخضررة 

تحرريز بنررا مررن كررل ،رروب والنرراس كلهررم يطالعونررك بوجررو  

 .مشرقة

  .عاستغار  «أخره للناسخير أمة »فهل نحن حيا 

الوقرر  المخصررص لراحررة اليررادمين نيلنررا  انتهررطبعررد أن 

بعربرات مكشروفة عبرر شرروارع موسركو التري ت ينهرا المبرراني 

 .التاريخية الجميلة والمغطاة بمعالم ال ينة احتااال بنا

راح موكب السيارات التي تيلنا يشرق طرييره بصرعوبة 

  علررط طررول وبطرر  وسررز الحشررود البشرررية الترري ا،ررطا

 .الطريق المؤدية إلط ملعب المدينة الرئيسي

   جاءوا ليرحبوا بنا أ،حي  أن كل هؤالء الناس -

    من نكون نحن -

خرشرروف والررذي ضرررب ا مررم المتحرردة  حتررط زعرريمهم

 .بحذائه ظل ينتهر و،ولنا ساعتان لياتت  المهرجان

تي ينعم إنها المرة ا ولط التي يره فيها الشعب السروفي
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يررل المهرجرران خا،ررة بشرررا مررن خرراره حرردود بالدهررم وج

ليررد كانرر   .ك ننررا هبطنررا علرريهم مررن كوكررب آخررر .الشاسررعة

فرررحتهم كبيرررة بوجررود بشررر يشرراطرونهم العرري  علررط هررذا 

 .الكوكب الرائع!

بعررد مراسررم االفتترراح واسررتعراض الوفررود أطليرر  فرري 

السرماء أربعرين ألرف حمامرة بيضراء وغيرهرا مرن الاعاليرات 

فرحنررا  ا  و أ،رربحنا أحرررار« المولررد» ررم اناررر  .الرسررمية

 .نذرع شوارع موسكو مذهولين

بينمررا كنرر  أهررم فرري دخررول محطررة للمترررو قريبررة مررن 

السرراحة الحمررراء شرردني وجرره فترراة مالئكرري ال أظررن أن رب 

 .العالمين خلق أجمل منه

لررم أعرررف  .بمررا أره ا  تيرردم  منهررا فرراغر الاررم مسررحور

ابتسم  لي  بمحبرة ممرا  .كاكيف أحد ها فوقا  أمامها مرتب

و ال أعررف مرن أيرن جراءتني الجررأة  .شجعني علط تحيتهرا

دون ميردمات فشربك  أ،رابعي ب ،رابعها  .في تلرك اللحهرة

 .وغادرنا محطة المترو

مررن بلررد  .اسررمي شرراكر وأنررا فنرران ،ررغير مررن العررراو -

نطيرر  تلررك الجملررة   أتعرررفين علرري بابررا .ألررف ليلررة وليلررة
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 .قيةباالنكلي ية  العرا

اسررمي نتاشررا مررن موسرركو طالبررة فرري الجامعررة قسررم  -

أجررابتني بانكلي يررة جيرردة مضررياة  وأعرررف ياسررمين .اللغررات

 .أيضا

 .ضحكنا وفرحنا كوننا نملك لغة مشتركة نتااهم بها

حاولرر  أن أدعوهررا إلررط ميهررط لنشرررب شرريئا ولكنهررا 

هرل ترره  أن إضراعة الوقر  فري  .كان  قاطعة في الرفر

موسرركو وسرر كون مسررئولة  ابنررةأنررا    نةالميرراهي فكرررة حسرر

وهرل  .رأيري أنرا   مرا رأيري  .ما رأيرك .عنك وأنا اليائد هنا

  عند العراقيين رأي

رحررر  أفرع معهرررا شررروارع موسررركو بنشررروة فررروو مرررا 

كنرر  معهررا   .ورغررم فلررك لررم أر مررن موسرركو شرريئا .تتصررور

 .ولكنني كن  مسحورا وأعي  في عالم  ان  

 .بنات الدنيا  يا فرحتي ا ولرطآ   لو تعلمين يا أجمل  -

الرحمررة واجبررة مررع » لررم أعرررف غيرررك قبررل اليرروم يررا نتاشررا

أشعر ك ن دوار البحر عاودني من جديد  .«المساكين أمثالي

 .فدعينا نجلس قليال
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جميلررة جرردا ،رردقني  إنهررا  .كانرر  نتاشررا فرري أول العمررر

هرذ  أليسر  كم نهرر إلرط كرسرتينتا .تكان  مرن أجمرل البنرا

ال تصررل  أن تكررون و،ررياة   ررق أن كرسررتينا  هرري جميلررة

 .لنتاشا

معها علط إحده المصاطب المع ولرة عرن  ا  جالس كن 

للمرررة ا ولررط عنرردها وشررعرت فالنرراس فرري حدييررة غرروركي 

 .ألييرر  فراعرري علررط كتاهررا ورحرر  أضررمها .برردفء المرررأة

م ع عبررد رحرر  .فيرردت ترروازني تمامررا أو قررل فبرر  بررين يررديها

 - أدري مرا طيرب العنراو علرط الهروه لم»الوهاب حين قال 

إنها المرة   تره كيف س قبلها .«حتط ترفق ساعدي فطواك

هررل يجررب أن أخلررع النهررارات   ا ولررط الترري أقبررل فيهررا فترراة

الترري أسررعاوني بهررا فررور و،ررولي موسرركو,أو يمكررن تيبيلهررا 

ا فضررل أن أخلررع  ،ال  وهررل سررتؤفي وجههررا  بسررهاالوأنررا 

ولكن كيف  .ا في جيب اليميصالنهارات قبل فلك و ضعه

أال تؤفيهرا أو  ،س ضمها إلط ،دري وهذ  النهارات اللعينة

 .ربما تنكسر 

ال أعرررف كيررف انتهرر  كررل تلررك االسررتعدادات وكررل مررا 

أحسس  به هرو إننري فبر  فري ألرذ شراا  فري قبلرة تمنير  أن 
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 .يتوقف عندها ال من

 ،بعد أن أفي  من تلك السعادة التي ال أدري كرم امتردت

كان  تردد علط مسرمعي  دائمرا ت أمي ومناكدتها لي فذكرت

 .،ام  ،ام وفطر علط جريّة

 رم  لو تدرين يا أم شاكر كيف أن ابنك قد ،ام و،ام -

  لررك تلررك الحوريررة كيررف س ،ررف  .أفطررر علررط حوريررة 

وعينونا شديدة ال رقة كبحيرة ساو   .شعرها مثل الكلبدون

و،ردرها   .النخيل تحيز بها  رمو  حادة منتصبة ك شجار

 .آ  علط تلك النهود التي طاح  كما يطا  الحليب في اليدر

أتمنرط قبرري يصرير »حرين قرال:  (نا،ر حكريم)،دو 

 .كم تمني  أن أدفن هناك .«ما بين النهود

عرفررر  .علمتنررري الحررربفاستضرررافتني نتاشرررا فررري بيتهرررا 

 .المرأة  ول مرة في حياتيعندها 

كتبر  لهرا أجمرل  .سروية أجمرل السرهراتبعدها قضينا  

تعاهردنا أن نبيرط   .كان  هي حبي ا ول وا خير ..اليصائد

                                                 
     و  نيكليه الاييعة   العيرا  إلعتقيادات     اجلري اوع مين السيمك  حيرميه

 مذهبية.

      الكلبييدون هييي خيييوة ذهبييية رفيعيية جييدا تسييتعم    تييزنني عبيياءات
 الرجال املهمني.
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وعردتها ،رادقا أن أبرذل المسرتحيل للعرودة  .سوية إلرط ا برد

وهري وعردتني كرذلك ب نهرا سرتنهي دراسرتها الجامعيرة  .إليها

 .وتكون في انتهاري لنيضي العمر سوية

كررم  .كررم كانرر  سرراعات الرروداع مررّرة . ررم جرراء الرحيررل

 .ان  دموعنا مرة !ك

كرل شريء فهري  ت حينها بجد في البياء معها وتركفكر

ولكنني رأي  كيف أن البوليس الروسري  .أهلي وهي وطني

قلررب الرردنيا عنرردما حرراول أحررد أعضرراء الوفررد العراقرري مررن 

ا كررررراد الهرررررب  لاللتحرررراو بررررالبرزاني  وكيررررف مسرررركو  

 .وأعادو  باليوة

 .سراعة الارراو نيض  أيام المهرجان بسرعة وجراءتا

  وما أ،عبها من ساعة

علررط الرررغم مررن مراسرريم التوديررع    العررودة  ييلررةكانرر

الرسررمية والشررعبية علررط طررول الطريررق مررن موسرركو إلررط 

أوديسا  انية  وإلط الباخرة من جديد وإلرط الالفقيرة ودمشرق 

 .مرة أخره

                                                 
 رئيييس  هورنيية العييرا  اليييوم )جييالل ال البييااي( وقييد كييان أمييد     هييو

 بالربزااي مينها.  أعضاء الوفد العراقي للمهرجان وماول ا لتما
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كرران طريررق العررودة طررويال ممررال وكنرر  طرروال الوقرر  

دا ولم أطرق سرماع أحرد حترط دوار مهموما ح ينا لم أكلم أح

 .البحر لم يخرجني من هم الاراو

في دمشق كان  هنراك ترتيبرات جديردة مرن قبرل رئاسرة 

الوفد حيث است جرت بيتا كبيرا فري حري اليصراع وهرو مرن 

التي ظل  محافهة علط طرازها اليديم أحياء دمشق اليديمة 

 منررا للسرركن فرري تلررك الرردار ودعرر  كررل مررن يرغررب .الجميررل

 .ن استطالع طريق العودة إلط العراولحي

تعرض  سوريا في فلك الوقر  إلرط التهديرد العسركري 

الجرردي مررن قبررل تركيررا فراحرر  جمرراهير الشررعب السرروري 

 .تستعد للدفاع عن الوطن

مرررع العديرررد مرررن الشررربان العرررراقيين فررري أنرررا انخرطررر  

المياومررة الشررعبية ورحنررا نترردرب علررط السررالح فرروو جبررل 

وبرذلك  دفاعا عن سوريا الحبيبرة,لمعركة قاسيون استعدادا ل

 .وجدت بعر السلوه

الناروس مرن شررطة الحردود السرورية  كان أحد ضعاف

العراقي إلط العاملين في ميناء الالفقية  قد باع  أسماء الوفد 

كما دون  في جوازات  فنيل كل ا سماء .الحكومة العراقية
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فراحررر  مارررارز الشررررطة العراقيرررة فررري الرطبرررة  .سرررارهم

تصرريدهم الواحررد بعررد اآلخررر وتعتيررل كررل قررادم مررن أعضرراء ت

 .الوفد وترحله إلط بغداد مغاورا

فررري اليصررراع راحررر  تعيرررد جلسرررات لتيويرررة معنويرررات 

العائردين  يعلررن خاللهرا وبعررد عبررارات حماسرية عررن اعتيررال 

 .ويضرراف إلررط اإلعررالن المهررم سررالمة الوفررد ...فررالن وفررالن

د إال النارر اليليرل هكذا فري كرل مررة حترط لرم يبرق مرن الوفرو

 .ف غلي  الدار والمهم سالمة الوفد

تارقرروا كررل الوفررد العراقرري  أعضرراءالبرراقون مررن هررؤالء 

حسب اجتهاد  وظروفه فمنهم من طلرب اللجروء فري سروريا 

ومررنهم مررن عرراد سرررا إلررط العررراو عررن طريررق ديررر الرر ور 

وبعضهم سكن في فنادو بسيطة ب مل الحصول علط سمات 

 .أو غيرها وكن  من هؤالء البعر دخول لدول الخلي 

است جرت مع جواد غرفرة فري فنردو برور سرعيد الواقرع 

الحميدية حيث لم نجد أرخرص منره فري كرل دمشرق وال عند 

 .حيلة لنا غير فلك ونحن ننتهر الاره

 قضي النهارتيلق لن أحد ك عن جواد ! ولكن كن  أال 

ونيضررري الليرررل فررري لعرررب  .فررري التسررركع فررري ا سرررواو معررره



 

- 024 - 

 .رن الشط

 .كرران طعامنررا ،ررناا واحرردا لررم يتبرردل طيلررة أيررام االنتهررار

خب  وزعترر وزير  ال يترون ونرادرا مرا تردخل فيره قطعرة مرن 

فتلرك ا كلرة الدسرمة تهررل رابضرة فري المعردة وعصررية  .الجربن

 ررم يجبرنررا  .علررط الهضررم فتسرراعدنا فرري السررهر حتررط الصررباح

تمتررع السررهر علررط النرروم إلررط مررا بعررد الههررر لنعرراود بعرردها ال

 .ولعب الشطرن  بال عتر وزي  ال يتون

بعررد أن شررعرت برر ن نيررودي أخررذت تناررذ والشررتاء علررط 

 .ا بواب قررت العودة إلط العراو مهما تكون النتائ 

تذكرة سرار فري سريارة  اشتري  بما تبيط معي من نيود

وكران  ،،غيرة عسط أتجنب تعب وملل طريق الشرام بغرداد

ة للمحكوم عليه باإلعدام ساعة ل كا منيات ا خيرفلك الدال

 .التنايذ

تركرر  عشرررات الهرردايا وحتررط ،ررور أعرر  النرراس فرري 

إلررط بغررداد ،ررباح يرروم شررتوي  دمشررق مررع جررواد وانطليرر 

ولم أبال هذ  المررة إن  .ةو،ل  إلط مرك  الحدود السوريف

والهررراهر أن الشررررطة  أو  يررريال اكررران جرررواز سررراري خاياررر

وازات السررار مررع جرر «زنررة»السررورية ال ترردقق كثيرررا فرري 
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 .الخارجين من البلد

بالمناسبة لم أر جرواد منرذ فلرك الحرين وال أعررف مرافا 

وفيررردت أعرر  ميتنيررراتي التررري حصررل  عليهرررا فررري  .حررّل بررره

 .المهرجان من ،ور وهدايا ع ي ة

و،ل  مدينة الرطبة وكلي أمل أن ال يكون اسمي مرع 

فوجدت في مرك   .وا ماني هي آخر ما يتحيق .المطلوبين

 .لم أجادلفبانتهاري  االرطبة الحدودي شرطي

وضررع الييررود الحديديررة فرري  .استسررلم  ل مررر الواقررع

 .معصمي واقتادني إلط بغداد دون توقف

ببيصال  عد أن رشوت الشرطي الذي اقتادني سم  ليب

خبر إلط أهلي عن طريق أحرد ا ،ردقاء ا وفيراء مرن بير  

يال وسوف أكون مااد  أنّي و،ل  إلط بغداد معت ،الساعاتي

أول ا مررر فرري مديريررة التحيييررات الجنائيررة وال أعرررف مررا 

 .بعدها

تيررع مديريررة التحيييررات الجنائيررة فرري شررارع المستنصررر 

 .وهي بناية قديمة رطبة مطلة علط دجلة

في التحيييات الجنائية أدخلوني زن انرة مهلمرة وأقالروا 

 .بابها خلاي وتركوني هناك
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وكررل مررا ترروفر فيهررا مررن  ال ن انررةكنرر  وحيرردا فرري تلررك 

 .  بطانية واحدة بلون ا رض ووسادة قذرة مرن اليطرنفر

لررم تكررن معرري مالبررس كافيررة تحمينرري مررن البرررد الررذي جرراء 

 .مبكرا في هذ  الدائرة المرعبة

 رررم أخرجررروني لررردقائق قليلرررة  ،فتحررر  ال ن انرررة مسررراء

مرررن الخبررر  وبيضرررة  اوبعررردها أعرررادوني ورمررروا لررري رغياررر

 .مسلوقة

كان البررد يير،رني كلمرا دب النعراس  .الليلة لم أنم تلك

إلررط جارروني فرر جلس علررط نصررف البطانيررة وأغطرري أكتررافي 

وبعررد أن تعبرر  مررن رسررم ،ررور الرعررب  .بالنصررف الثرراني

وكيرررف  .والمصررراعب التررري سرررتواجهني فررري اليررروم الترررالي

  وكيف سيتصرفون معي .س جيب علط هذا السؤال أو فاك

  يأي أنواع التعذيب سوف تستخدم معو

أستسررلم لليرردر  ،ا مررورتلررك وبعررد أن أتعررب مررن تيليررب 

 ظرل و الرائعرة فوأ،بر ناسي باستعادة فكريات أيرام موسرك

 .ساعات أحادق نتاشا

بعررد غارروة ،ررغيرة عنررد الاجررر اسررتدعي  إلررط غرفررة 

كان  غرفته تطل علط  .الضابز المسئول عن التحييق معي
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ن دجلررة فكانرر  فرحترري كبيرررة فرري رؤيررة ضرررع  العررراقيي

 .دجلة ،ا بدي

  مررن كرران معررك  بعررد ا سررئلة المتوقعررة مثررل أيررن كنرر 

بعرد اإلجابرة      ي ح ب سري تنتمي  وهل أنر  شريوعي

بالناي علط كل تلك ا سئلة تركني الضابز وأرسل لي أحرد 

 .ا فراد ومعه أدوات التعذيب

بدأ هذا الضرب بالخي رانرة علرط رأسري ويردي وعلرط 

فري البدايرة مرن هرذا التصررف  اسرتغرب  .كل أنحاء جسرمي

 م أهملته وتركته يمارس هوايته في  تعذيب جسدي .البدائي

 .رغم ا لم الذي كان  تسببه لي تلك الخي رانة

سررح  ب فكرراري مررع أمررواه دجلررة فو،ررل  معهررا إلررط 

 ررم  .قريتنررا فرري العمررارة وإلررط خي رانررة معلررم الرردين هنرراك

يررام استحضرررت ،ررورة حبيبترري ورحرر  أشرراغل الررناس با 

 .الجميلة التي ال ت ال ساخنة

شرررياكل العنررر  يطلعّررره »وكمرررا ييرررول المثرررل الشرررعبي 

 .«الدباغ

خلع الجالد حذائي و،ار الضرب علط براطن اليردمين 

و بعرررد  أن ورمررر  قررردمي اقترررادني إلرررط  .وعلرررط ا ،رررابع
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 .ال ن انة وأغليها خلاه

  .رح  أواسي قدمي وأفحص ا ضرار التي لحي  بهرا

ممارسرررات  يررام عررردة  رررم تركرر  فررري تلرررك تكررررت تلرررك ال

 .ال ن انة المهلمة ليعذبني فيها برد قارص ووحدة ميترفة

دفررع أهلرري رشرروة  حررد ضررباط ا مررن  ،خرراره الرردائرة

 .وعدت بعدها إلط الجنوب متخايا .ف طلق سراحي بكاالة

علرط   افلرم أعرد قرادر .ليد انيلب  حياتي رأسا علط عيب

هل أجرازف   يف س خطز لغديك .العي  بهذ  الطريية أبدا

ليري أومرافا لرو مرن جديرد وأجرب السار بجواز سار مر ور 

  هل س ظل هنا إلط أن أتبلد   اليبر علّي مرة أخره

 .جاء الاره هذ  المررة مرن مجموعرة الضرباط ا حررار

فبعررد عرردة أشررهر قليلررة اسرريز النهررام الملكرري ومعرره مديريررة 

وأسرس  .العطيرة التحيييات الجنائية ورئيسرها الجرالد بهجر 

 .نهام جمهوري

اناتحررررر  الحكومرررررة الجديررررردة علرررررط دول المنهومرررررة 

 .االشتراكية ومنها االتحاد السوفيتي

وممرا زاد  .وهكذا تجدد ا مرل وراح يرداعب اليلرب مباشررة

في فلك افتتاح جامعة الصداقة برين الشرعوب فري موسركو والتري 
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 .خصص  لشعوب العالم الثالث وشعبي واحد منها

ط قبول في تلك الجامعة في قسم ا دب الروسي حصل  عل

بعررد أن أرسررل  الشررهادات وا وراو المطلوبررة مررع ت كيررة مررن 

 .المنهمة الشبابية التي سبق و أرسلتني إلط المهرجان

إلرط مديريرة السرار  .عدت إلرط المربرع ا ول مرن جديرد

لرررم  تتبررردل اإلجرررراءات هنررراك وإن اختلاررر   .والجررروازات

والشرررررعار الرررررذي يميررررر   .ا خترررررامالرسررررروم والطوابرررررع  و

وإنمررا  تحيطرره الخيررول الباسرربورت هررذ  المرررة لررم يكررن تاجررا

 .شيء آخر

ي الموقف من الخدمة العسركرية ولكن الو يية ا هم وه

فري حصرولي علرط  ةو كانر  تلرك العيبرة ا ساسري ،تغيرلم ت

 .ف نا أكر  الجي  فلم اخدم فيهجواز سار باسمي الحيييي 

فربمررا  ال  (الجراويررة )ا أبررو رحرر  أفررت  عررن ،رراحبن

  .ي ال هناك رغم التبديالت الهاهرية في المديرية

يرا لهرا مرن ،ردفة و .لم أجد  وإنمرا التيير  هنراك بياسرم

 .!يحدق حتط وال في ا فالم الهنديةال  اوكان فلك لياء نادر

كان قاسم قد طلرب اللجروء فري سروريا بعرد عودتنرا مرن 

و قرد قبرل  .سريوط الملكيرةالمهرجان وعاد إلرط العرراو بعرد 
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في الجامعة فاتها وخاتمره الرذهبي كران ال ير ال فري إ،ربعه 

 .الصغير

بعد المصافحة الحارة وتبادل اليبرل سر لته مرا هري آخرر 

ضحكنا كثيرا ورحنا نستعيد بعر   كرامات خاتمه الذهبي

 .الذكريات حلوها ومرها

كان  معاملة الحصول علط جواز سار قد أتعب  قاسرم 

بالذات و يية الخدمة العسكرية فنحن اال نان لم نخدم مثلي و

 .في الجي  وال يوم واحد

سرر ل  قاسررم عررن ،رراحبنا أبررو الجراويررة ومررن محاسررن 

شخص آخر قد دبر له هذ  الو ييرة الصدف إنه قد عثر علط 

 .بهوعدني ب ن يعرفني  و

 .فرحتي كان  أكبر من أن يتحملها حهري العرا ر دائمرا

سررم حسرب ا ،ررول وحصررل بالنتيجررة فيرد سررارت معاملررة قا

 .علط جواز سار

أما أنا فتعرقل  معاملتي بآخر لحهرة وكرادت تو،رلني 

إلط السجن من جديد بتهمة الت وير وفري العهرد الجمهروري 

 .! هذ  المرة
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لو كن  أعرف كرامات الايرروز الشرتري  خاتمرا منره 

مثل قاسم مهما كان سعر  قبل البدء بالمعاملة  ولكن ودع  

يرروم سررار  وأعطيترره عنرروان نتاشررا وطلبرر  منرره أن  قاسررم

ي مرن نري ورها و يشرح لها الهروف التي ،ادفتني ومنعت

وينيل لها شوقي وحبي و سعيي الذي سوف لن يكل  ،السار

 .من أجل الو،ول إليها كما تعاهدنا

مرت سنون عردة وتبردل نهرام الحكرم مررة  انيرة وعلرط 

اب مرعرب هرذ  وسراد البلرد إرهر .أيدي بعر الضباط أيضا

تي يصرب  تحر  يفكل من ينطق باسم االتحراد السروفي .المرة

وهكرذا انيطعر  أخبرار قاسرم وأخبرار  .مالحية رجرال ا مرن

 .نتاشا

اقترن   .بعد أن قطع  أمل اللحاو بحبي البعيد الضائع

ولكري يجبرر ع بخراطري  ،هنا ب ول امرأة اقترحتها العائلرة

 .كل المياييس فيد كان  أم رنا امرأة ممتازة في

بعد أكثرر مرن عشرر سرنين التيير  قاسرم بعرد أن حصرل 

وقبرل أن اسر له عرن  .علط شهادة الهندسة وعراد إلرط الروطن

 .نتاشا راح هو يحد ني عنها

ن من التحاقره بالجامعرة وكيرف يكيف التيط بها بعد سنت
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وبنرراء علررط طلبرره أخذترره فرري جولررة إلررط  .رحبرر  برره كثيرررا

لهررا العراقيررون كثيرررا وهنرراك أمرراكن المهرجرران الترري يحررن 

 .وعدته ب يارة أخره للحديث عن شاكر فيز

ليد التيط بها مرة  انية وحد ته عن الكثير من فكرياتنرا 

مرن قاسرم تلرك الرسرالة وأرسل  معه رسالة لّي ولكن فيدت 

 .بهروف غامضة كما ادعط

 ومسرئوال يراواع ا  ت لم  كثيرا وكان  قنراعتي أن إنسران

ييدر قيمة تلك الرسالة بالنسبة لي إن كران  مثل قاسم البد أن

 .،دييا مخلصا و،ادقا معي

زل  إلط اآلن تعي  معري حسررة الرسرالة المايرودة وال

نرره لررم يحررد ني بالتاصرريل عررن أو ممررا زاد فرري عررذابي  .تلررك

 .نتاشا

غضررب  منرره أن وهكررذا فيرردت ،ررداقة قاسررم أيضررا بعررد 

لرره  منررذ فلررك الوقرر  ولررم أعرررفو .ولررم أعررد أرغررب بليائرره

 .وإلط اليوم ا  طريي

عهردي برك يرا شراكر  .يا سبحان ع ليد ظلم  الرجرل -

 .أكثر طيبة وأكثر حصافة

  لم أفهمك   كيف -
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ع ي ي شاكر كن  قد التيي  قاسرم  فري بلغاريرا بعرد  -

هروبنررا مررن النهررام العراقرري الرردكتاتوري الااشرري  وكانرر  

 بلغاريررا إحررده المحطررات الترري اتخررذتها عصررابات تهريررب

ولكررون سرراعات الاررراغ  .العررراقيين إلررط دول أوربررا الغربيررة

كثيرة هناك كن  التييه كل يوم تيريبا وكنا نجلس في إحده 

مياهي ،وفيا  بانتهار ساعة الاره نستعيد فكريات الوطن 

المايود وا ،ردقاء الرذين افترقنرا عرنهم ودار الحرديث عنرك 

 .فات مرة

 .مرن ا رض طيلة الحديث عنك وقاسم لرم يرفرع عينيره

كان يكن لرك احترامرا وحبرا تحسرد  .يشعر بمرارة لخسارتك

قاسم ال يحرب أنسرانا ويحترمره و أن  تعرف جيدا أن  .عليه

السهولة فخجله وطباعه الصعبة والتري أنر  أدره بهرا بهذ  

 .ال تتركه يركن إلط الناس ويطمئن لهم مني

قضينا ساعات في الحديث عرن سرارتكم التاريخيرة إلرط 

 .جانالمهر

فري مسررح اتحراد  «سردارتك»أنر  حد ني كيرف فيردت 

فلرروس »نيابررات العمررال بعررد أن أنهيرر  دورك فرري مسرررحية 

 .مع الانان الكبير يوسف العاني «الدواء



 

- 014 - 

وحرررد ني عرررن فطرررور الكافيرررار  رررم عرررن نتاشرررا وحبرررك لهرررا 

 .«قمرة الباخرة»ولكنه لم يحد ني عن  .ورسالتك التي فيدت

ودعته إلط بيتها وقدمته إلرط  .التيط قاسم نتاشا كما قل 

من هي فبعد أن طال انتهارها لك ت وج   .أسرتها الجديدة

أحد العاملين في السلك الدبلوماسي وكان عنردها طالرين فري 

لررم تكررن مالمرر  الطاررل الكبيررر روسررية بينمررا  .فلررك الوقرر 

قاسم علرط  ؤيجر ولم .الصغير فو شعر أحمر وعيون زرو

ن الكبيرررر هرررو مرررن أبنررراء أكررران يهرررن ف .سرررؤالها عرررن فلرررك

 .المهرجان

كتب  نتاشا رسالة لرك شررح  فيهرا ظروفهرا وامتنانهرا 

كانرر  و .ل يررام الجميلررة الترري ال تنسررط والترري قضررتها معررك

تحن بشوو لجلساتكم علط ضرااف نهرر موسركو وللسراعات 

الترري كانرر  تيضرريها بجنبررك والترري كانرر  تمررّر بسرررعة فرري 

وتمن  لك  .كم سويةحديية غوركي وكيف كان الاجر يداهم

 .حياة سعيدة وأعتيتك من كل العهود التي قطعتموها سوية

                                                 
  ليف  أاجلهات السوفيتية املختصة أن ما نزند على مخسيني  صدر تقرنر من

 طف  غري شرعي ولد اتيجة هلذا املهرجان 
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ظل  الرسالة مع قاسم طيلة السنين التري قضراها هنراك 

في موسركو ولكنهرا فيردت منره عنرد عودتره إلرط العرراو فري 

ليررد كرران شررديد الحرررص عليهررا حتررط أنرره  .ظررروف غامضررة

كانر  كان يحتائ بها مع قطعرة مرن يراقوت سراعة الكررملن 

حيرث كران أبوهرا يعمرل فري تصرلي   «نتاشته»مهداة  له من 

السرراعات وقررد كلررف فرري إ،ررالح سرراعة الكرررملن فرري أيررام 

وتلرررك اليطعرررة المكسرررورة مرررن اليررراقوت اسرررتبدل   .سرررتالين

 .بجديدة وظل ا ب يحرتائ بهرا وأ،ربح   بنتره بعرد وفاتره

عليهرا بشردة ولكنهرا أهردتها لياسرم عنرد البنر  كان  تحرص 

 .وداعه

قبل دخول قاسرم إلرط العرراو عرن طريرق الكوير  كران 

يحتائ بالرسالة والياقوتة ومعها خاتمه الذهبي فو الايرروزة 

 .العجيبة في كيس من قما  اليطياة ،ناعة الصين

افتيرد فلرك الكريس  بعد أن غادر مرك  حردود المطرالع

 .الذي كان يحتائ به في جيب سترته

                                                 
          ةيم   0122كان امل يالع هيو املركيز احليدودي للكونيت ميع العيرا  عيام

 أصبح بعدها نبعد عارات الكيلومرتات إة الامال   العبدلي.
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الميتنيرات الصرغيرة ليد كان  خسارة قاسم كبيررة بتلرك 

 م جراء زعلرك  لي يرد حسررته فري  .والتي ال يملك أع  منها

 .فيدان ،داقتك بسبب تلك الرسالة

بالمناسرربة شرراكر ع يرر ي أتررره أضررواء تلررك المدينررة  -

  السويدية التي أمامنا

  نعم ما بها -

ربما كان ضوء مصباح غرفة قاسم ينعكس اآلن مرع  -

هرل تريرد أن نااجئره غردا  .تلك ا ضواء الراقصة في البحرر

  .ب يارة
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 المصادفة

 ،اكتهرر  سرراحة النهضررة بسرريارات المسررافرين الكبيرررة

تجهي  مصرابي  الرناز بالذين انهمك أغلبهم  ،وبعربات الباعة

علط الررغم مرن أن  ،محاولين طرد الهلمة (،المسماة )لوكس

   .الشمس  في أول مسيرتها نحو الغرب

سر ل أحردهم عرن   ،لرك ال حمرةفري ت اوقف زاهر حائر

ولكرن ،ررال الباعرة لرم  ،الحافالت المنطلية إلرط النا،ررية

توجره إلرط  .ار،ة في سماع ما أجابره بره الرجرلاليترك له 

ومررن  ،يطلررب المسرراعدة ،سررائق الحافلررة الترري بجرروار  سررائال

يرشررد  إلررط الطرييررة الترري يجررب أن يسررلكها كرري يسررافر إلررط 

 وأي حافلة يركب  ،النا،رية

  باتجرا  فلرك له السائق علرط مكترب ،رغير مشرير بيردد

مررن بررين الشرراا  ملاوفررة  المكتررب وخرجرر  كلمررات السررائق

 .بدخان كثيف

 ،قصد زاهر تلك الغرفة التي أشار إليها سرائق الحافلرة 
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والموظررف الررذي  ،وهنرراك ابترراع بطاقررة سررار إلررط النا،رررية

نرة أعطا  البطاقة أشار نحو الحافلة التي تحمرل عنروان المدي

 .التي ييصدها

رجررع زاهررر يرردور بررين الحررافالت وحييبترره الصررغيرة 

ليرد ضراع   .باحثرا عرن تلرك الحافلرة ،وبطاقة السار في يد 

طبعا ،ور  ،ا سماء هناك بين الصور المعلية علط النوافذ

وبعد جهد استير فري ميعرد يعرد و يررا فري  .«السيد الرئيس»

 .النا،رية الحافلة التي ستنطلق بعد دقائق معدودة إلط

وتير ز   ،تطلع من النافذة إلط باعة ا طعمرة المتجرولين

وقرد ا،رطا  أسرراب  ،من منهر ا طعمة التي يعرضونها

وهنرررا  ،حتررط حجرررب بعضررها عرررن ا نهررار ،الررذباب فوقهرررا

الترري فرري الحييبررة  (راحرر  يررد زاهررر تررتلمس )الساندويتشررات

خا،رة وإن  ،فاطم نر  ناسره برذلك ،حيرث أعردها ليلرة أمرس

والاصررل  ،ال يرر ال الررثل  فيهررا متماسرركا ،ة المرراء المررثل قنينرر

 .خريف أو في بداية الخريف

قررر الهررب مرن جحريم أجهر ة  ،ليد نواها زاهر أخيررا

وها هو يودع ا زقة التي تربط ولعب فيهرا فري حري  .ا من

  .في سوو الشيول ،الصبة
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  ،ومثل طال في تلك المرحلة ،كان يعي  مرحلة الاطام

كران ،راحبنا وبكرل  ،بحثا عن  دي أمه ،ا ،راخاالدني يم 

والحجررام وآل  ،إ،رررار يرغررب فرري توديررع بسرراتين الكرمرره

لم  .وقد يوا،ل السار لكرمة بني سعيد أو للجباي  ،،يدح

 ،يكتاي بذلك بل راح يصور كل الدكاكين في سوو الشريول

حترط أمسرك بره  .من نداف إلط ،ائ  وحائك بسز وغيررهم

 .ذ آلة التصوير منهأحد رجال ا من وأخ

لم يسلم من تلك الورطة إال بعد أن تياسم مع الرجل آلة 

وأعطررط آلررة  ،ف خررذ هررو الصررور الترري التيطهررا ،التصرروير

 .التصوير لذلك الرجل ف طليه

 «. ها زاهر ارتح » -

وهنراك  .عاد بعد  ال ة أيام إلط ساحة النهضة في بغداد

الرذين دفنروا  ،ظل واقاا فيها يبحث بعيونه عرن قبرور اليهرود

هنرراك! ومررا آل بهررم الرر من قبررل أن يسررت جر سرريارة أجرررة 

 .رمضان 04لت خذ  إلط بيتهم في شارع 

وفي اليوم التالي قرر الذهاب من الصباح ليرودع قبرور 

 .محطة للحافالتإلط أهله في أبو غريب قبل أن تتحول 
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ويجررد  ،وهكررذا ظررل لعرردة أيررام يرر ور هررذا المكرران وفاك

يطيررل بيرراء  ولررو ليرروم واحررد آخررر فرري عشرررات ا سررباب ل

 .عراو أحبه

كران آخررهم و ، م راح يودع أ،دقائه واحدا بعد واحد 

 .في بغداد الجديدة حيث زار  في محل عمله ، اب 

 هررري الررروداع بهرررذ  الصرررورةلرررم يررررض  ابررر  أن ينت 

يرررذهب برررل أ،رررر علرررط أن  لرررم يتررررك زاهررررف ،المختصررررة

أقارل  .رة الوداعلييضوا سوية سه ،يصطحبه معه إلط البي 

وركرب سريارة الداتسرن  ، اب  محله مبكرا علط غير عادتره

نبره بعرد أن االيابانية اليديمرة التري يمتلكهرا وأجلرس زاهرر بج

 .عب  ،ندوقها بما توفر

يههررر أنررك أخيرررا اشررتري  بطاريررة  ،هررا أبررو شررارت

ال ا،رعد ال  ،ال  يعني ماكو دفعه هذ  المرة ،جديدة للسيارة

 .تخف

 ،ة السرريدية بعررد أن عبررروا الجسررر المعلررقو،ررلوا محلرر

بعردما قصراته طرائرات  ،والذي تم أ،الحه منذ وق  قصير

 .أمريكية إ ناء عا،اة الصحراء
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وفي بي   اب  وخالل تلك ا مسية راحوا يسرترجعون 

الحمررررص »وأم شررررارت تمررررد المائرررردة برررراللبلبي  ،الررررذكريات

 يرثيرها من الميبالت بدون توقرف حوالباقلة وغ «المسلوو

 .كان  الصحون تارغ بسرعة

ضرررحكوا كثيررررا عنررردما رحلررر  بهرررم الرررذكريات إلرررط 

 .رومانيا

مرع  ،كان زاهرر قرد سرافر بسريارته المرسريدس الجديردة

وعاله إلرط  مفي سارة راحة واستجما ، اب  يرافيهم شنشل

كرران  ابرر  يعرراني مررن  .قبررل خمسررة عشررر عامررا ،رومانيررا

شررخص لرره أو هكررذا  ،أمررراض فرري اليلررب فرري فلررك الحررين

 .ا طباء اآلالم التي كان يعاني منها

و،ررف لرره بعررر معارفرره ممررن عشرريوا العرراله خرراره 

وفري كرل العرالم  ،طبيبا فاعر  شرهرته فري رومانيرا ،العراو

وزاهررر لررم  ،والررروح ع يرر ة كمررا تعلمررون .فرري فلررك الوقرر 

وأبرو » حجرة لكري يسرافرويبحث عرن يترك ولعه في السار 

ل المثرل )طبرع البيره معشر  وكما ييو «طبع ما يترك طبعه

وهكررذا سررافروا إلررط أوربررا  (ي يررد مررّن مررا يررنيص أوقيرره ،بيرره

 .بالسيارة وكان  رفية ممتعة
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لوال الشرطة  -قالها  اب   -حيا كان  تلك سارة ممتعه 

أتررذكر كيررف عررذبونا فرري تلررك المدينررة الصررغيرة  ،البلغاريررة

بحجررة مخالاررة  ،ونحررن فرري الطريررق إلررط الحرردود الرومانيررة

وجعلونررا  ،شررارة المروريررة والترري لررم تكررن موجررودة حتررطاإل

 ننتهر ساعات 

 ،نعررم أجرراب زاهررر: ال أظررن إننرري س نسررط فلررك مررا حييرر 

 ،ليس بسبب الرشروة التري دفعناهرا ،راغرين للشررطي الحييرر

وإنمرررا علرررط منهرررر شنشرررل وهرررو يتبرررع الاتيرررات المرررارات فررري 

 (روزع علريهن سرجاير )مروير ،الطريق الوحيد في تلك المدينرة

عنررردما كرررن يهرررربن منررره يعرررود ملتصررريا بالاتيرررات ف ،السررروداء

 ،وفررري يديررره علبرررة السرررجاير ،العائررردات مرررن الجهرررة المعاكسرررة

   .ودون نتيجة طبعا .وضحكته تكشف عن سن فهبي

ال أعرررف مررن زرع فرري رأسرره أن البنررات هنرراك يمكررن 

 مصاحبتهن بسيجارة أجنبية 

طبيرب لكن هل تذكر عندما فهبنا إلرط الجبرل بحثرا عرن 

 اليلب 

اسرمعي أم شرارت  ،كيف أنسط هذ  أيضا يا أبو شرارت

 مافا جره لنا وما فعله زوجك المحترم هناك 
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 ابرر  يغمرر  ل اهررر محرراوال إسرركاته تجنبررا  راحوهنررا 

وزاهررر وبكررل خبا ررة  .للاضرريحة والمشرراكل مررع أم شررارت

يسرررد كيررف أنهررم عنرردما و،ررلوا  أخررذتجاهررل فلررك الغمرر  و

حيررث الطبيررب يعررود  ،الجبررللررك مسرراء إلررط المصررحة فرري ف

النجررروم  اف ،قصررردوا الانررردو الكبيرررر الوحيرررد هنررراك ،زبائنررره

وأخرذوا مرنهم ماتراح  ،البرابعند وكيف استيبلوهم  ،الخمسة

السرررريارة ليركنوهرررررا فررررري المكررررران المخصرررررص لسررررريارات 

 ، ررم أرشرردوهم إلررط الجنرراح الررذي سررين لون فيرره .الضرريوف

  .فاخرا حيا اوكان جناح

فررنحن  ،  المسرر لة مااجرر ة بالنسرربة لنررايررا أم شررارت كانرر

بعرد السراعات  ،وإن كنا في أمس الحاجة للن ول فري الانردو

لكننرا لرم نحجر   ،الطويلة التي قضيناها خلرف ميرود السريارة

حتط ولرم نسر لهم فلرك أ نراء و،رولنا  ،في فلك الاندو مسبيا

 .إليه

 ،استضررافونا فرري فلررك الانرردو سررتة أيررام بلياليهررا ،المهررم

آ  كم كان   ،والحاالت الساهرة ، الق وجبات يومياالطعام 

وهنررا راحرر  عررين  ابرر  تررومر  -رائعررة تلررك الحاررالت! 

والبوفيررره التررري كانررر   -وك نهرررا مصرررباح السررريارة الجرررانبي 
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 .تستيبلنا فيها متط نشاء

وعند مغادرتنا الاندو للحاو بشنشل قبل أن يضيع منا  

فهبنرررررا إلرررررط  .علرررررط السررررراحل وتخلرررررص علرررررب سرررررجائر 

 .لندفع الحساب ،وفي أيدينا حيائب السار ،الستعالماتا

فلرم تكرن  ،كن  خائاا من اليائمرة التري قرد تيصرم الرقبرة

والخيرررر وفيرررر كمرررا تعررررفين  ،عنررردنا فكررررة عرررن التكررراليف

قرالوا  لنرا  .وهنراك كانر  المااجر ة ،فتركناها علرط ع حينهرا

 .فكل إقامتكم علط حساب الح ب ،لن تدفعوا شيئا

لررم أفهررم مررن دفررع  ،  أم شررارت: أبررو يحيررطوهنررا سرر ل

أي حرر ب تكلررف بررا مر   ،تكرراليف إقررامتكم فرري فلررك الانرردو

 هل أن  سياسي كبير ونحن ال نعلم 

ال كبيرررا وال  ،لسرر  سياسرريا ،ال يررا أم شررارت الع يرر ة 

أي حرر ب تاضررل علينررا  ،ولررم أعرررف إلررط اليرروم ،،ررغيرا

  وهرذ .وال أظن زوجرك يعررف عررف فلرك ،وشملنا بكرمه

أليسرر  ا حرر اب فرري  ،مكرمررة ليسرر  بعيرردة علررط ا حرر اب

ال يهرم أي حر ب دفررع  .خدمرة الشرعب  ونحرن الشررعب طبعرا

 .الهاهر الاضل كان للمرسيدس الجديدة ،أو لمافا ،الحساب
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وهكذا استضافونا سرتة أيرام بلياليهرا أكرل وشررب ونروم 

 (.أكل ونوم يا مالين اليوم)مجانا 

الجميلرررة مرررع شررري  هكرررذا قضرررط زاهرررر تلرررك ا مسرررية 

 . اب  وعائلته ،الصامدين في عراو ،دام

بعرد  ،غادر زاهر العراو بعرد يرومين مرن تلرك ا مسرية

أن حسررم أمررر  فرري ترررك دار  الترري بررذل مبررال  طائلررة فرري 

 ،وترررك محررل بيررع المجرروهرات الررذي كرران يمتلكرره ،هررائبنا

 .بعرد أن عجر  عرن بيرع أي شريئا منهررا ،وتررك كرل مرا يملرك

والررذين حطرر  بهررم ترردابير  ،ه الترري هّربهررا قبلررهالتحررق بعائلترر

  .المهربين في هولندا

يتيلررب مررن  ،التحررق بهررم وعررا  هنرراك علررط مضررر

 .ومن عمل آلخر ومن بلدية  خره ،مدرسة  خره

وبعد أن حصرل علرط الجنسرية الهولنديرة وحصرل علرط 

وراح يسرررترجع  ،سررريطر وتبررردل م اجررره ،راترررب تياعررردي

 .ه اليدامطئفكرياته في البحث عن أ،دقا

وسرر ترككم معرره  ،ليررد تعبرر  مررن الحررديث عررن زاهررر

فرري الحيييررة لررم  .ليحررد كم هررو مباشرررة عررن ناسرره وبطرييترره

فهو يتدخل  ،ليد أتعبني ،أتمكن من متابعة سرد الحديث عنه
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 ،م عجرة أحيانرا ،تعليياته السراخرة ،في كل ،غيرة وكبيرة

 لذا انتاض  ،ارخا: 

ا إن وجردت مرن ك هرذءتاضل أخري أتركرك أنر  وقررا 

طبعرا مرا ،ردو  .وعلط كل حال غّرد علرط هرواك ،ييرأ لك

 .وراح يكترررب مرررا يشررراء ،الخبرررر! أزاحنررري عرررن الحاسررروب

 .دقيوا في كل ما سييوله ،أن ي خذكم علط حين غرة احذروا

  .يكاي يا هذا ت ح ح قليال واتركني

 تاضل وهنا الحديث ل اهر:     

ة سوسررن ة المندائيرروا ديبرر ،ربطتنرري بالانانررة التشرركيلية

 .،داقة تمتد لسنين طويلةعالقة  ،سيف  وزوجها

تخرجررر  سوسرررن مرررن أكاديميرررة الانرررون الجميلرررة فررري  

ّم إلرط العديرد ضرلتن ،وأ،ربح  فنانرة تشركيلية ناجحرة ،بغداد

أمررا  .مررن الانررانين المنرردائيين المبرردعين فرري السرراحة العراقيررة

ستشرارا فكران يعمرل م ،زوجها والذي توفي قريبا رحمره ع

   .في إحده الوزارات

 ،وكنا نت اور كثيررا ،جمعتنا بهم في بغداد ،داقة قوية

وقد كنا نسكن قرريبين مرن  .وأطاالنا يلعبون ويكبرون سوية
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وزه بره  ،أعتيل الر وه .بعضنا في محلة اليادسية في بغداد

 .من اإلعدام إال ب عجوبة ولم ين  ،في زن انات المخابرات

جترره وأطاالرره وهرررب بهررم مررن زوالرر وه أخررذ بعرردها  

فكران مرن أوائرل  .جحيم الحكم في العراو والتج  إلرط فرنسرا

عراقيرررون متشررربثون جررردا  المنررردائيونف .المنررردائيين الارررارين

ولكرن بعرد أن  .ولم يعرفوا أو يعترفوا بوطن غير  ،بوطنهم

وخا،رة  ،أ،ب  العري  ،رعبا علرط كرل ماكرر فري العرراو

الواعية مرن مكونرات الشرعب تلك الشريحة  ،المندائيين منهم

ترررك مررن اسررتطاع مررنهم أرض أجررداد  ومالعررب  .العراقرري

  .وهام في أرض ع الواسعة ،طاولته

تالقاررتهم أيررادي المهررربين لت خررذ مررنهم آخررر مررا جنررو   

 .ودون تخطيز أو اختيار مسبق ،وترمي بهم في بلدان شتط

و،ار مرن الصرعب علريهم  ،تشتتوا بين دول العالم المختلاة

وظل الشروو والحنرين ل يرام الخروالي  ،أن يلتيوا بمن أحبوا

 .يعكر ،او عيشهم

وهكذا أ،ب  أخوكم زاهر واحدا مرن هرؤالء الرذين برال 

 (.وطن )علط طريية البدون الكويتية

والررذين أرسررلتهم قبلرري  ،التحيرر  ب وجترري وابنرري يحيررط
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وبيير  أنرا فري الروطن  حمري خطروط العرودة  ،إلط المهجر

 !«محروسة يا بغداد» .إلط بّر آمن لحين و،ولهم

وعش  ردحرا مرن  ،بعد أن استير بي الميام  في هولندا

رحرر  أتايررد أ،رردقائي  ،كمررا حررد كم الررراوي ،ال مرران فيهررا

 .محاوال زيارتهم قدر استطاعتي ،اليدامط

 .قصرردت سوسررن وزوجهررا أول مررن قصرردت فرري فرنسررا

وهنراك ن لر  فري فنردو  .فباريس هي ا قرب لري وا سرهل

لرم  .ورح  أبحث عن سوسن .المدينةنجوم  ال ة وسز  يف

ولكننررري  ،طبعرررا وسرررز شررروارع المدينرررة اأكرررن أبحرررث عنهررر

 ،ل يرارتي ت وزوجهرافجاء ،عن طريق الهاتف ااتصل  به

 .ودعوني ل يارتهم في البي  مشكورين

التررري أقامتهرررا سوسرررن  ،اجتمعنرررا علرررط مائررردة العشررراء

لرة علرط نهرر وزوجها علرط شررفي فري شريتهم الجميلرة المط

 .باليرب من بره إيال الشهير ،السين

أعردتها سوسرن  ،كان  المائدة عامرة بكل ما لذ وطاب 

وعيشها الطويرل فري  ،فهي بالرغم من ضيق الوق  ،بناسها

والتعررود علررط مررا تيدمرره  ،لررم تسررتطع ترررك قرردورها ،برراريس

وال تعترف حتط بر ن المطعرم الارنسري  ،المطاعم الباريسية
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وتررره أن مطبخهررا هررو  ،ين مطرراب  العررالميعررد ا حسررن برر

 .ا حسن

 ،دعرر  سوسررن إلررط تلررك الوليمررة شررلة مررن أ،ررحابها 

وهنررراك تعرفررر  علرررط العديرررد مرررن  رررروات الاكرررر العراقررري 

مررنهم اليا،ررة العراقيررة المعروفررة عاليرره ممرردوح  ،الضررائعة

كان  أمسرية جميلرة سرادها  .ومجموعة من ا دباء والانانين

 ()حبرات الناترالين ،  رواية عاليهوتياسم ،حديث الذكريات

 ،فسوسن بالمناسربة شراعرة رقييرة»وقصائد سوسن الجديدة 

وكررذلك دار نيررا  حررول روايررات اليا،ررة  ،«وكاتبررة سلسررة

الرومرري ومنهررا )الرررقص  ةالمندائيررة الواعرردة الرردكتورة خولرر

مررن  ،وكانرر  قاعرة الضريوف متحاررا ،رغيرا (.علرط الرمرال

أجادت ريشة الرسرامة سوسرن كثرة ا عمال اإلبداعية التي 

  .في رسمها

إنهرررم لرررم  ،ئييناممرررا يثيرررر االنتبرررا  فررري إبرررداعات المنرررد

 «المنردائيين الصرابئة»يتطرقوا فيها إلط حياة قرومهم أقصرد 

لميعرة  ،وربمرا كانر  الشراعرة المندائيرة الرائعرة ،إال ما ندر

هرري الوحيرردة الترري فكرررتهم فرري شررعرها فرري  ،عبرراس عمررارة

 .دب مندائيمحاولة لت سيس أ
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فيررد أ،رربح  تلررك  ،وكلنررا كبرنررا ،كبررر أطاررال سوسررن

فتيررات رائعررات  ،اليطررز المدللررة اللررواتي اشررتي  لهررن كثيرررا

ينافسن فتيرات براريس با ناقرة والجمرال أو يتاروقن  ،الجمال

   .عليهن

أن حاررررال  ،فكررررر ،رررردفة فرررري تلررررك ا مسررررية الجميلررررة

الميردس مخصصا لتيديم الترجمة العربية لكتراب المنردائيين 

سييام في إحده الياعات ا دبية التري ت خرر  "«الكن ا ربا»

 .بها مدينة باريس الجميلة

الصرررررداقة العراقيرررررة »دعررررر  لهرررررذا الحارررررل جمعيرررررة  

وقد استضاف  الشاعر المنردائي الكبيرر والمثيرر  ،«الارنسية

والحديث عرن  ،للجدل عبد الرزاو عبد الواحد لتيديم الكتاب

هرو بوضرع الصريغة ا دبيرة لتلرك مراحل ترجمتره التري قرام 

 .الترجمة

 .أ ار الموضوع اهتمرامي ورغبر  جردا بحضرور الحارل

 ،فهررذ  أول مرررة يترررجم فيهررا كترراب الكنرر ا إلررط اللغررة العربيررة

 .ورغرم مرا يمثلره مرن فكرر دينري موغرل فري اليردم ،رغم قدمه

ن ومنررذ اليرررن التاسررع ين ا وربيرريوبالمناسرربة فرربن المستشرررق

ويدية أوال  رم ة هرذا الكتراب إلرط اللغرة السرعشر قراموا بترجمر
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وتعررد ترجمررة المستشرررو الكبيررر ليدزبارسرركي  ،إلررط ا لمانيررة

واآلن  ترررجم إلررط العربيررة اعتمررادا  ،مررن أهررم تلررك الترجمررات

 ،وهكررذا شرراب  الكترراب تشرروهات جررادة ،علررط تلررك الترجمررات

 .وأخطاء ال تغتار

تمترد ن فكرياتي مع الشاعر عبد الرزاو عبرد الواحرد إ 

 . يام الخمسينيات من اليرن الماضي

وكنرر  اسررتمع ليصررائد  الترري تمجررد  ،أفكررر  وأنررا يررافع 

 ،وتردعو إلرط السرالم ،الشعب العراقري وتمجرد ا فكرار النيررة

خلريز مرن منردائيين ويهرود  ،كان يلييها علط شلة مرن الشرباب

ومسلمين اجتمعروا ،ردفة فري أحرد البيروت الاييررة فري محلرة 

ولكننررري  ،يرررد أن هرررذا االسرررم سررريثير تسررراؤالتكمأك .أبرررو دودو

  .س عود إليه فال تستعجلوا

و عرف  الشاعر كذلك عندما كن  أعمل في دار بغداد 

 ،في أيام جمهورية الرابع عشر مرن تمروز ،للطباعة والنشر

 .فيد طبعنا ونشرنا له ديوانه النشيد العهيم

وعرفتره فري جلسرات خا،رة جردا مرع ا ديرب المنرردائي 

حيرث كران  عبرد الررزاو ينشردنا  ،ر الراحل نعيم بردويالكبي

والترري كانرر   ،مررن قصررائد  الميارراة ا  قصررائد  الشررعبية وبعضرر
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ال بررل متعارضررة مررع شررعر  الررذي سرراد حيبررة  ،بعيرردة جرردا

والذي كان يمدح ويمجرد السرلطان  ،الثمانينيات والتسعينيات

  .فيه

وكانرر   ،أخررذت عنرروان الياعررة الترري سررييام فيهررا الحاررل

وفي اليوم الميرر ركبر  قطرار ا ناراو إلرط   ،عوة عامةالد

ومن هناك است جرت سيارة أجرة أقلتني إلرط  ،أقرب محطة

فالتارراهم مررع الارنسرريين مشرركلة للسررائ   ،العنرروان المطلرروب

   .الذي ال يعرف لغتهم

فرحر  أتجرول  ،كن  قد حضررت إلرط الياعرة مبكررا جردا

ي لرم أجررد فيره كتبررا والرذ ،فري معررض الكترراب الميرام بالمناسرربة

 الشرراعر عبررد الرررزاو فيرره سرروه ديرروان  ولررم يعرررض   ،جديرردة

لكن ول سف كان  كل اليصائد فيره  ،من دواوينه العديدة واحد  

 شررتريتها (.الحاهرره هلل ،الضرررورة ،الاررذ) مكرسررة لمرردي  اليائررد

كمن يشتري لوحة للشيطان رسمها فنان إيطالي عا  برعايرة 

 .أسرة متديشي

ميهررط المجرراور أتصررا  مررا سررطرته مخيلررة جلسرر  فرري ال

وهناك وجردت أحردهم  ينتهرر  .الشاعر في انتهار بدء الحال

لرري حررين إكرران الرجررل شررارد الررذهن حتررط لررم يلتارر   .مثلرري
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كران وجرود  هنراك  .جلس  إلط طاولتره ومعري فنجران اليهروة

 .إنه ،دييي  اب  ،لم أكن أتوقعها مصادفة

الرذي ال ياررط  ربطتني بثاب  ،داقة قديمرة مرن النروع

 .  يارحني دائماؤوكان ليا ،فيها

كانرر  فرري بغررداد قبررل عيررد مررن  ،آخررر مرررة رأيترره فيهررا

ظل  ابر  مصرّرا حينهرا علرط أن يكرون آخرر بردوي  .ال من

 .يودع الصحراء

امتلرررك محرررال لبيرررع  ،كررران فررري الخمسرررينيات مرررن عمرررر 

وأشراد بيترا علرط .،المصوغات الذهبية في سوو بغداد الجديدة

وعررا  هنرراك فرري  ،رض واسررعة فرري محلررة السرريديةمسرراحة أ

البشو  والبز والطيور »يوما من  فمائدتهم لم تخل ،بحبوحة

 ،كانر  أم شرارت تطبخهرا علرط الطرييرة المندائيرة «المحشية

تحضررر توابلهررا بيرردها فرري و،رراة خا،ررة سررمي  )بهررارات 

وعلرررط الررررغم مرررن حرررب  ابررر  ل طارررال إال أنررره لرررم    (.،ررربه

 .لة أسماها شارت وهو اسم مندائييرزو بغير بن  جمي

والغريرب  ،لعب  الصردف دورا أساسريا فري حيراة  ابر 

فرري ا مررر أن الرجررل كرران منهّمررا وحريصررا علررط تخطرريز 

 .والتي انته  بشكل غير مخطز له إطالقا ،حياته بدقة
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يعي   اب  اليوم وحيدا فري مدينرة ،رغيرة فري جنروب 

ط عنررد  علررم وال حترر ،مملكررة السررويد لررم يتخيررل العرري  فيهررا

 .بوجودها علط هذا الكوكب

تعلم لغة البلد هناك وأضافها إلط حصريلته مرن اللغرات  

والترري كرران يتحرردق برربعر منهررا بررين  ،النررادرة االسررتخدام

وخا،ررة  ،متباهيررا أمامنررا بمعارفرره الواسررعة ،الحررين والحررين

كران يررطن بربعر الجمرل  ،عندما نلتيي مرع أجانرب ،ردفة

 ،ولغررة السرريد المسرري  ،غررة أجررداد وييررول إنهررا ل ،المندائيررة

وهنا يحيز ناسره  ،ويصر علط أن السيد المسي  كان ينطيها

 )*(بهالة مرن المعرفرة أمرام مرن ال يعررف تلرك اللغرة اليدسرية

 .المند رة

رحرر  اسرر له  ،بعررد العنرراو وغيرهررا مررن طيرروس الليرراء

ببلحاح عرن أخبرار  وكيرف يعري   وأيرن  ومرافا   قراطعني 

سروف أحرد ك  (،كل شيء في أوانره)عتادمدليا بتصريحه الم

عن كل شيء ولكن ليس اآلن دعنا نخره سروية بعرد الحارل 

 .إن كن  متارغا

                                                 
دما كييان نسييمى كييان ةابييت ميين املنييدائيني الييذنن عاشييوا   العييرا  عنيي   )*(

 )ميسبتاميا( وهم نن قون اللتة اآلرامية القدمية.
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وخا،ررررة إن سوسررررن وزوجهررررا  ،راقرررر  لرررري الاكرررررة

مرتبطان ب عمال كثيرة في فندقهم الرذي اشرترو  فري شرارع 

 .الكاتب الكبير أميل زويا باليرب من بره ايال

ه مرررن بررراب  ل فيرررأعطيتررره عنررروان الانررردو الرررذي أنررر

ولكرن قرل لري يرا ،ردييي الع ير   وهكذا فعل هرو ،االحتياط

 كيف و،ل  إلط هنا مادم  تعي  في السويد  ، اب 

وتعرفنررري كرررم أكرررر   ،دفةاصرررمكررران فلرررك بمحرررر ال

ولكررن رب ،رردفة خيررر مررن ألررف ميعرراد يررا أبررا  ،اتدفاصررمال

 .يحيط

رتب  حيراتي فري مدينرة تروسره بشركل قرد يبعردني عرن 

فررال قرروانين  .ابررة الحيرراة اليوميررة فرري تلررك البلرردانالكآبررة ورت

كرل  .جديدة كل يروم وال قررارات وال مكرمرات وال مااجرآت

ال برل كرل عرام نسرخة مرن العرام الرذي  ،يوم يشربه الرذي قبلره

وأ،رربح   ،وبعررد أن أنهيرر  دراسررة اللغررة ،وهكررذا ،سرربيه

حيررث لررم أوفررق بالحصررول  ،أعرري  علررط مسرراعدات البلديررة

العمرر يرا أبرا يحيرط  -.مرا كانر  بسريطةعلط فر،ة عمل مه

مثرل  ،نموت ونحن واقارون ،ليسوا مثلنا .-وللعمر حوبه هنا

 .أشجار النخيل
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وبعد الاطور أقروم بجولرة  ،ا  أنهر ،باح كل يوم مبكر 

يرردفعني الاضرررول  ،علررط السرراحل أراقرررب زوارو الصرريادين

مرن  ،أحيانا لرؤية السمك الذي يباع في تلك ال وارو مباشرة

فلم أعتد بعد علط اليبول  .أن أشتري شيئا منه إال ما ندرغير 

فحنيني إلط اليطان والبنري أو  ،باكرة أن هذا سمك يمكن أكله

 .ينغص عيشتي هنا ،الشبوط

حيرث  ،اقضي نهاري أحيانا في الغابرة المجراورة ،رياا

أحراول  ،وهناك أسرح مرع الرذكريات ،الهدوء والهواء النيي

 .دفنها عمييا

ظهرررا إلررط البيرر  أسرررع إلررط ،ررندوو  وعنررد عررودتي

 ،ورسررائل البلديررة ،البريرد الملرريء دائمررا بصررحف اإلعالنررات

وأظل متلهاا فري كرل مررة علرط أمرل  .التي ال أفيه منها شيئا

 استالم رسالة من أحد!

كترب عليهرا  ،فات مرة وجدت بين الصحف بطاقة بريديرة

فيره كتبر  الرسرالة بلغرة لرم أ ،اسمي وعليها طابع بريد فرنسري

لعنررر  اليررروم الرررذي حشررروت فيررره المررر  بلغرررات ال  ،منهرررا شررريئا

والتركمانيرة  ،المندائية والهورمانية والاارسية ،يستعملها البشر

 ،وبعرد محراوالت عردة  .وهنا أضا  عليها السويدية ،والعربية
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عثرت علط من فرك لري رمروز تلرك البطاقرة البريديرة المكتوبرة 

الحاررل الررذي ننتهررر كانرر  دعرروة لحضررور  ،باللغررة الارنسررية

 .افتتاحه أنا وأن  اآلن

وكيررف عثررر علررط  ،ال أعرررف مررن الررذي دعرراني إليرره -

عنواني   أتكون أن  وراء فلرك  ف نرا أفكرر ميالبرك الخايارة 

 أتذكر سارتنا إلط رومانيا  ،الهل دائما

 ،ف نا لس  مدعوا إلط الحارل أ،رال ،ال لس  أنا حتما -

وأنرا هنرا  ،ا ،دقاءوإنما علم  عنه مساء أمس من بعر 

 .في زيارة قصيرة

فتركنا ما نحن فيره وفهبنرا  ،وعندها حان وق  االفتتاح

وبرررذلك  ،سررروية لنشرررغل ميعررردين متجررراورين داخرررل الياعرررة

ة أنييررة كنرر  حرمنرري مررن فر،ررة التعرررف إلررط سرريدة فرنسرري

وحشرت بدال عن فلك بجانرب  .قربهاأمني الناس بالجلوس 

  .رجل عجوز فو مالم  شرقية

تثيرر  ط اليائهراتكن الكلمات التي تعاقرب الخطبراء علر لم

حرديث كران الو .اهتمامنا كونها باللغة الارنسية التري نجهلهرا

 فيره الكثيرر مرن الساسرطة ا  إنشاء مكرررالذي تخللها العربي 

وبعد الكلمرات المملرة وعلرط هرام  الحارل التيينرا  .والتبرير
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لمنردائيين برفيتره أحرد الصراغة ابالشاعر عبد الرزاو وكران 

ذين نعرررفهم وهررو الررذي كرران مشرررفا علررط مسرر لة ترجمررة الرر

 .وطباعة الكن ا

وبعد الشروح الغيرر مينعرة مرن ا ل المشررف والمعّرد  

والررذي هررو ،رراحب الرردعوات الترري و،ررل   ،لهررذ  الاعاليررة

خلصنا بنتيجة أنهم ييدمون للمندائيين  ،واحدة منها إلط  اب 

وبرذلك تحرول  .لكنر ا ربراكما قال بدال مرن ا ()جّمارة برحي

أكلررروا  (،إلرررط )جمرررارة برحررري ،آخررر كتررراب غنو،ررري مهرررم

 عوافي! 

 ،م الوضرع السرائد فري العرراوئليد ،يغ  الترجمة لتال

 ،اإلسرالمية و،يغ  علرط الطرييرة ،فلم تكن الترجمة أمينة

وإنمرا و يرّوا تلرك الترجمرة  ،المشرفون بهذا اليردرولم يكتف 

وأهردوا  ،يين ككتاب ميدس لهرمكونها معتمدة من قبل المندائ

نسخة منه مكتوبة بماء الذهب إلط السلطان علط أساس أنها 

 .الكن ا ربا ولم يكتب تحتها حتط كلمة ترجمة

تركرر  الحاررل أنررا و ابرر  قبررل أن ينتهرري لنسررتمتع بجررو 

وقبرل أن نغرادر الياعرة طلرب منرّي  .ولنتمم أحاديثنرا ،باريس

 ،فهب  أن نتعارفجاري العجوز الذي ظل يالحيني حيثما 
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بعررد أن سررمع حررديثي مررع  ابرر  عررن ليررائي بالشرراعر عبررد 

وبعد أن تعارفنرا ظهرر أنره يهرتم بر بي  .الرزاو في أبو دودو

وطلررررب منرررري موعرررردا  ،دودو ولرررريس بالشرررراعر والحمررررد هلل

  .للحديث عن بغداد ومحالته اليديمة

اتاي  معه علط  (ولكوني خالي الشغل و)أدور طاليب 

فرراليوم هررو مخصررص للحررديث مررع  ،الترراليموعررد فرري اليرروم 

 . اب  الذي سيسافر غدا

قا،رردين  ،ودّعر  الرجرل العجروز وانطلير  مرع  ابر  

 ،جلسنا هناك في إحده المياهي المكتهة .شارع الشان ل يه

  .نحتسي الجعة ونسترجع فكريات ا يام الخوالي

 ،كيرف تركر  العررراو يرا  ابر   أنسرري  مرا كنر  تيولرره

 يترك العراو ب نك آخر عراقي 

فرالعراو  ،نعم أنا العراقري ا خيرر الرذي تررك العرراو  

وإلرررط  ،اآلن أ،ررب   ل مريكررران واإليررررانيين ولرريس  هلررره

 .جيو  فدائيي الياعدة والتكايريين و"اللطامه"

 ،وعنررد الحررديث عررن العررراو تخلررط عررن شرررب الجعررة 

وهكذا ظل يشربها برنهم علرط غيرر  ،وطلب قدحا من الخمر



 

- 211 - 

ولرم تكرن تلرك  .تناسيا ب ن المندائيرة تنهرط عرن فلركم ،عادته

 تره مافا جره له  ،عادته في العراو أ،ال

أ،رربح   ،قاحلررة يررا أبررا يحيررط ا  ليررد غرردا العررراو أرضرر

 .فال حياة أو حياء فيها ،ليد جا  .الناوس قاحلة أيضا

وتحملنررررا الصرررردمة  ،تحملنررررا أيررررام الرعررررب ا مريكرررري

وا عمرررار  ،الكرررريم وعررردونا بالحريرررة والعررري  .والترويرررع

ليررد زرعونررا فرري فلررك الرروطن مثررل  ،والديميراطيررة وغيرهررا

ولكن ما هي النتيجة  هل تعلم إنهم  ،كمونه تسيط بالمواعيد

 قتلوا شنشل أتذكر  

من قتله  إنره   لمافا قتلو  ،رحمة ع عليه ،طبعا أفكر 

 .إنسان بسيز ال تهمه السياسة

يين أ،رررب  مرررن وجرررل العرررراق .ربمرررا لهرررذا السررربب قتلرررو 

 ،أ،ررربحوا وكرررالء لررررب العرررالمين فررري العرررراو .التكايرررريين

عنررردهم مرررن رب  ،نعرررم  ،واإلنسررران البرررائس يحتررراه إلرررط ربررره

 (.العدلبالعالمين )وكاالت رسمية ومصدقة من قبل الكاتب 

شنشل الصغيرين آدم وسام أخذوهم إلط  ياختطاوا ولد
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 رررم أعرررادوهم للبيررر   ،*وهنررراك ختنررروهم  ،جهرررة مجهولرررة

وراح يبحرث  .جرن جنرون شنشرل ،هم تصب  مالبسرهمؤدماو

وفري كرل مكران يجمرع  ،عن الخاطاين مرن جرامع إلرط جرامع

 ،ن مرررن تسرررام آالنررراس حولررره يرررذكرهم بمرررا جررراء فررري اليرررر

معاتبرا مرن يعررف  ،مستشهدا بآية من هنا وأخره من هناك

إن الررذين  ن  آ،ررارخا أال تؤمنررون بررالير،ومررن ال يعرف

والصررابئون والنصرراره مررن آمررن برراهلل آمنرروا والررذين هررادوا 

لحا فرررال خررروف علررريهم وال هرررم اواليررروم اآلخرررر وعمرررل ،ررر

  يا ناس تيولون ال إكرا  فري الردين مرا هرذا إفن  .يح نون

 أترر مرون النرراس بالحسررنط وتنسررون أناسرركم وأنررتم تتلررون

لريس عليرك هرداهم ولكرن ع يهردي ، ب أفرال تعيلروناالكت

اسررا إال وسررعها لهررا مررا كسررب  ال يكلررف ع ن مررن يشرراء

وظل يعدد اآليات ويصرل ولكن دون   وعليها ما اكتسب 

)إن ع ال  تعرالط إننا آمنا باهلل قبلكم أنسريتم قرول ع ،جدوه

 (.يغار أن يشرك به ويغار ما دون فلك لمن يشاء

ظررل شنشررل ولثال ررة أيررام ينرروح فرري البيرر  علررط أوالد   

وظل  ،حوا مندائيين ،الحينكان يمني ناسه ب ن يصب نالذي

                                                 
 املندائيون   خيتنون، واألختتان نعد من الكبائر عندهم. *
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يدور في المساجد حتط  اختطارو  أخيررا  رم أليرو  جثرة أمرام 

ومعرره رسررالة تيررول أن ال مكرران للكارررة فرري العررراو  ،دار 

 .أسلم تسلم .المسلم!

فالمصرريبة  ،وهررل تهررن أن المسرر لة تنتهرري بررذلك   كررال 

إنررك ال تعررررف حترررط أي إسررالم تسرررلم بررره كرري تسرررلم  أهرررو 

أم السررني  ولررو غررامرت ب حرردهم فهررذا ال اإلسررالم الشرريعي 

  .يكايك لتنجو بجلدك

تصور عندما أراد أخو  دفنره فري ميبررة المنردائيين فري 

ويردفع  ،أضطر أن يتارق مرع جماعرة مرن السرنة ،أبو غريب

 ،ليسررمحوا للجنررازة أن تمررّر إلررط الميبرررة ،لهررم مبررال  كبيرررة

بعرد فسائق السيارة التري تنيرل الجنرازة ال يجرازف بالرذهاب أ

وسراقها  ،وهناك أعطط السيارة  خري شنشرل ،من العامرية

وهنراك وجرد الرذين  ،هذا حتط و،ل إلط نيطة سيطرة سنية

و دفع لهم الادية وركب أحدهم معه إلط  ،اتصل بهم با مس

وبعد الدفن عاد معه وسم  له بعبرور السريطرة مرن  .الميبرة

ي وعلررط بعررد مئررات ا متررار وجررد السررائق ينتهررر  فرر ،جديررد

 نيطة السيطرة الشيعية!

 .وعلط قول أم تحسين تذكرها  جيراننا بالسيدية 
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)ولك ،ار لي أربعين سرنة ويره  شتكول أم تحسين  - 

 (.أبوك وما عرفته  سني لو شيعي

غابرة أو  ،في تلرك الصرحراء المهم لم يعد لي مكان آمن  

سرميها كمرا  ،أو جنة بو  التي وعرد العرالم بهرا ،الدميراطية

 .د أن مات  أم شارت من الهمتشاء بع

 ،أم شررارت ماترر   رحمهررا ع كررم كانرر  طيبررة وفاضررلة

 ومتط  ،كيف حدق فلك .البياء في حياتك أبو شارت

فرري  ،نحررن المنرردائيون نتعرررض لعمليررة إبررادة حييييررة اليرروم

نعرم اختطاوهرا مرن  ،ليد أخذوا مني مهجرة قلبري شرارت ،العراو

 ،وحتررط داري رهنتهررا دفعرر  لهررم كررل مررا أملررك ،أمررام الجامعررة

وبعرد جهرود  ،وتوسط  عند كل أئمة المساجد من أجل أن أراها

 .ال تصدو أخذوني وأمها لنراها لدقائق فيز

جاءتنررا  ،سررال  دمرروع ،ررامتة علررط خرردها عنررد رؤيتنررا

 ررم راح خاطاهررا يهررددنا برر ن نبتعررد  ،ملاوفررة بعبرراءة شرررعية

 .عنها فبنها زوجته علط سنة ع ورسوله

لررم تتحمررل أمهررا الصرردمة  ،البيرر  قررانطين رجعنررا إلررط

  .ومات  بين يديّ 

 ،لررم يبررق لرري أي خيررار غيررر الهجرررة مهمررا كلررف الررثمن



 

- 214 - 

 .فترك  كل ما تبيط وهرب  في ليلة مشئومة

 ال تس لني كيف دبرت فلوس الطلعة من العراو 

لرررم يعرررد  ،لرررم يبرررق عنررردي سررروه تلرررك الررردار المرهونرررة

 . ره المحل «بغداد الجديدة»بميدوري الو،ول إلط 

مرررة اسررت جرت سرريارة أجرررة لتنيلنرري مررن السرريدية إلررط   

كرران سررائق تلررك السرريارة وهررو مررن جيراننررا  ،بغررداد الجديرردة

وفرري رخصررة  ،يتبرراهط كررون اسررمه كمررا مكترروب فرري بطاقترره

فاي المناطق السنية يكايه   ،عمر علي داحي الباب ،السواقة

ك أفضرل أمرا فري المنراطق الشريعية فهرل هنرا ،أن اسمه عمر

 .من ليب داحي الباب وهكذا كان يكسب رزقه في كل مكان

عنررد مرردخل جسررر الجادريررة رأيرر  سرريطرة تيررف عنررد 

طلبرر  مررن  ،سرراورني قلررق كونهررا سرريطرة وهميررة ،مدخلرره

لكنه رأه  ،تلك السيطرة السائق أن يوقف السيارة بعيدا عن

وعنرردما و،ررلنا إلررط هنرراك  ،مررن ا فضررل موا،ررلة الطريررق

ومرا  ،ومرن أي عررب ،وا يس لونه مرن أيرن هروأن لونا وأخذ

  هو اسمه

لرم يسرمعوا منره غيرر اسرمه ولرم  ،ال أطيل عليكم الكرالم

فسررحب أحرردهم سرركين كبيرررة ك نهررا  ،يلتاترروا لررداحي البرراب
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وأطاح برأس المسركين وتررك الردماء تنطلرق  (قامه) السيف

 .من رقبته وك نها نافورة!

نرردائي بعررد أن لررم يبررق عنرردي أي أمررل بالنجرراة وأنررا الم 

وحري كيرف سر نيذ ر .قتلوا السرائق لمجررد كرون اسرمه عمرر

  بن زهرونواسمي مكتوب في الهوية  اب  

فرري هررذ  ا  نرراء حرردق ضرررب ر،رراص فرري السرراحة 

ومررت  براليرب منرا  ،المجاورة ال أعرف مصردر  أو سرببه

أفرراد السرريطرة   ّ فر .ة وأخرذت ترمري عشروائيايردبابرة أمريك

 .الوهمية عليها

 ،إلط الجهة الثانية مرن الشرارع أ نراء انشرغالهم ركض 

وعرردت مهررروال بررين البسرراتين إلررط  ،بررالرد علررط ا مريكرران

 .الدار

كنر  أمنري ناسري بر ن أجرد  ،كان  مجازفة غير مبررة

لكننري  .وقد أسرتطيع بيعره أو بعرر أغراضره ،دكاني سالما

أتررذكر  ،فرهررود ،علمرر  الحيررا أن الرردكان قررد سررلب بمررا فيرره

 .هود فرهود الي

وبمرررا تبيرررط مرررن نيودهرررا اشرررتري  بهرررا  .بعررر  الررردار
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 .دوالرات وهربتها وهرب  بها

أن تسرر ل كيررف اسررتطع  بيررع الرردار فرري مثررل  مررن حيررك

 هذ  الهروف 

  .حتط من سرد هذ  التاا،يلني أخشط أ،دقك اليول إ

 ببساطة إنها قصة ال تصدو:

ت خرذ خمسرة  ،علم  أن هناك موظاة في طابو الكررل 

وترتم العمليرة  ،لمائة من كل ،اية بيرع تيروم بهراوعشرين با

 كما يلي:

ترر تي بسرريارة النرردروفر  ،عنرردما تيرروم بعمليررة مثررل هررذ 

تحمرل علرط ،ردرها  ،الشرباب مسرلحينمرن الومعهرا حمايرة 

 سجل الطابو الحكومي الكبير! 

 ،بررين البررائع والشرراري لمررراد بيعهررااتجلررس فرري الرردار 

 .حنيارة النعمران يوك نها قاضي يعيرد مهررا علرط مرذهب أبر

في خررذ  ،وتنجرر  معاملررة التوقيررع علررط البيررع بشرركل أ،ررولي

ويسرررتلم  ،وت خرررذ هررري نسررربتها ،البرررائع المبلررر  المتارررق عليررره

كرل  .بعد أن يوقع الطرفران فري السرجل،الشاري سند الشراء

 .واحد يذهب لحاله

رجوتهررا ودفعرر  لهررا مبلغررا إضررافيا  ،كرران اسررمها أمررل
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 .راء دوالرات بتلك النيود جل أن ت خذني بسيارتها لش

لمبلرر  لرر والد وسرروف يشررترون  اأعررز  ،بسرريطة سرريد  ابرر 

وأنر  أكررمهم  ،بها الدوالرات التي تريدها وحسب سعر السوو

 .وس بيط أنا هنا لحين عودتهم ،بعد فلك حسب ما ترا 

وأعررددت أنررا  ،وهكررذا فهررب ا والد كمررا تسررميهم أمررل

 (.الغداء معها لحين عودة )الولد

لم  ،وجلبوا لي الدوالرات ،ا بعد وق  ليس بطويلعادو

ولكن كان كل همرّي أن ال تكرون  ،أحسبها أو أفا،لهم عليها

وتناولنررا الغررداء  ،أعطيررتهم قسررما منهررا .الرردوالرات مرر ورة

  .وفهبوا لسبيل حالهم

تارو علررط هرري  ) ،هكرذا أ،ررب  حرال الررذي تسرميه وطررن

أو،ررلوا و ،قررادة برراعوا الرروطن  وبرراعوا اليرريم بررثمن بخررس

   .(العراو وأهله إلط هذا الدرك

 .أما كيف و،ل  إلط السويد  فتلك مصيبة أدهط

مجرررد  ،دعنرري ع يرر ي أبررو يحيررط مررن هررذا الموضرروع

 .تذكر تلك ا يام تثير في ناسي الرعب إلط حد الموت

تصررور يليرري بررك المهربررون فرري زورو ،ررغير جرردا  
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 ة وسز البحر  م يتركوك لوحدك هناك تصارع الموت لثال

إلررط أن يرر تي خاررر السررواحل  ،أيررام أمررام السرراحل السررويدي

 .ك في آخر لحهة بواسطة المروحيةنفينيذو

العهرد الملكري  .لم أعد أمي  بالضبز بين الصّ  والخطر 

وأجه تره  طيب كرهنرا نهرام التكارتره ،اسم مستبدوق ،عميل

مررا البررديل الررذي أعطررو  لنررا  وهررل تسررتحق هررذ   ،ا منيررة

حياة مليون إنسان  هل  ،تي يتشدقون بها كذباالديميراطية ال

ومرروت أمهررا  ،تسررتحق كررل ديميراطيررات العررالم دمعررة ابنترري

 كمدا عليها 

ال بل كوني من بنري  اأ،بح  أكر  ناسي كوني عراقي

 .البشر حتط

الحياة الزال  أمامرك والسرويد بلرد  ،ن عليك يا  اب هوّ 

 .رائع

 .لننسط الهموم ،أقلب ،احة

 ،فا فرغ ما فري ناسري مرن حر ن واآلمأقلب ،احة  إ  

  إفا بمافا س قضي بيية العمر

رحررر  أواسررريه وأسررراير  فررري شرررجونه محررراوال ببالهرررة 
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وعررن الحرر ب الررذي  ،التخايررف عنرره بالحررديث عررن رومانيررا

ولكنه لم يسمع مني شيئا وكان قد سرح في عالم  ،استضافنا

 . اني

وهكذا قضينا تلك ا مسية عبثرا حاولر  خاللهرا مسر    

 .ودعنا بعضنا علط أمل التوا،ل في المستيبل .دمعة  اب 

 ،كنرر  متعبررا مررن كثرررة ا حررداق ،عرردت إلررط الانرردو

 .والزمنرري ،ررداع بسرربب كثرررة مررا شررربنا فرري تلررك الليلررة

فصرررحوت  ،الكررروابيس وا حرررالم الم عجرررة نغصررر  ليلتررري

ووجبرة  ،وبعرد فنجران مرن اليهروة ،متعبا مثيل الرأسوكن  

عرراد لرري بعررر  ،بال بررد والمربررط (خاياررة مررن )الكرواسررون

وكرم تمنير   ،فذهب  لموعدي مرع الرجرل الشررقي ،م اجي

ولريس لري  ،ف نرا متعرب وحر ين جردا ،أن ال يتم فلك الموعرد

 ،وخا،رة مرع هرذا الرجرل الغريرب ،م اه بالحديث مع أحرد

 .هكذا تربينا ،ولكنه موعد يجب الوفاء به

ة منرذ أمرد وك نه ينتهر تلرك الميابلر ،  لي حاراؤكان ليا

أخررذني  قرررب ميهررط وكانرر  خاليررة مررن ال بررائن  ،طويررل

 .من اليهوة دار بيننا حديث غريب جانوأمام فن ،تيريبا

س لني قبل كل شيء هل ،حي  إنني نطي  بكلمرة أبرو 
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 دودو با مس وأعنيها  هل زرت فلك الحي أو سكن  فيه 

بالمناسبة كان يتحردق معري بلهجرة بغداديرة أ،ريلة مرع 

والحرديث كران يتعثررر  ،رف الرراء واضررحة ومحببرةلثغرة بحر

نشر  فري  ،عراقي المولرد ،كان اسمه ع را .بين طاقم أسنانه

ترك العراو في بداية الخمسينيات مرن  ،(أبو سياين)دروب 

  .اليرن الماضي وهاجر إلط فرنسا

أرجرو أن تحرد ني يرا سريد زاهرر عرن أبرو دودو وسروو 

بيرر  المغنيررة  برراليرب مررن ليررد عشرر  هنرراك ،(أبررو سررياين)

تلرك  ويهمني جدا أن أسمع من يتحردق عرن ،سلطانة يوسف

 .ا حياء

ليررد مضررط أكثررر مررن نصررف قرررن علررط  ،سرريدي الكررريم

ولم يهل فري غربرال الرذاكرة منهرا  .أيامي التي عشتها هناك

وبعرر الرذكريات عرن  ،إال حاد ة لرن أنسراها حترط الممرات

ان يترردد الشاعر العراقي عبرد الررزاو عبرد الواحرد الرذي كر

وأفكر الرجل اليهودي الوقور الذي كان يسكن جنبنرا  .هناك

  .واسمه أبو عبد ع! فيد كان ابنه شيوعيا سجينا مع أخي

حتررط لررو كرران  ،حررد ني أرجرروك عررن أي شرريء تتررذكر 

 .بسيطا أو تافها
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سيد ع را إفا كران ا مرر إلرط هرذا الحرد يهمرك سر ترك 

بررل هررذا دعنرري ولكررن ق ،العنرران للررذكريات وأنرر  ونصرريبك

مرنهم يعررف  ا  أحدق اليارل عن أبو دودو فرال أظرن أن أحرد

 .وتلك الاترة من حياة سكان بغداد ،عن تلك المناطقشيئا 

 ،عندما تيطع سروو الشرورجه قادمرا مرن جرامع الخلاراء

تصادفك مجاميع مرن الطررو الضريية التري تصرب كلهرا فري 

وك نهررا سرواقي تصرب فري مبرر ل  ،السروو مرن كرال الجهترين

لرذا  ،فسوو الشورجة أوسع من تلرك الطرقرات بيليرل ،ضيق

 .بعضهم بعضا ي احمتره الناس 

والترري كانرر  تيررع فرري  ،وبعررد أن تعبررر عررالوي الااكهررة 

 (،شارع الكااح اليوم)آخر السوو باليرب من شارع غازي 

أبرررو )الشرررارع تصرررل إلرررط سررروو  فلرررك المهرررم بعرررد أن تعبرررر

ات الخضرار سوو ضريق جردا زاد فري ضرييه بسرط .(سياين

فلم يكن المرور من بينهرا سرهال خا،رة  ،التي أمام الدكاكين

أن مجاري تصريف ميا  المطر مكشوفة وتيسم السوو إلرط 

تتارع من سوو أبري سرياين طررو ضريية أ،ربح   .قسمين

فدرب الطراطران يرؤدي برك  ،سكنا لايراء اليهود في الغالب

ودرب أبررو دودو ي خررذك  .إلررط سرروو حنررون وسرروو الرردجاه
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أمررا مررن  ،إلررط سرراحة السررباع المشررهورة وإلررط حمررام المهرردي

الجهة الميابلة فتطالعرك الكروالت وبنري سرعيد  التري ت خرذك 

ال » (أظنهرررا اليررروم سررراحة النهضرررة) إلرررط سررراحة الو،ررري

وخلرف السروو ير تي شرارع الشري   .وعيد ا كراد «نهضنا!

 .وهناك تيع ميبرة اليهود ،عمر

 .أبري وسرجن أخريبعرد أن مرات  ،عش  هناك أنا وأمي

أحرريز  ،فرري بيرر  قررديم لرريس فيرره غيرهررا ،فرري غرفررة ،ررغيرة

سط  الردار بسرياه مرن الصراي  المضرلع عبثر  بره عوامرل 

 .ال من

استرسررل  فرري الحررديث وعرر را ينصرر  لمررا أتاررو  برره 

ك نرره يلررتيز الكلمررات بحررذر خوفررا علررط ضررياع  ،فاتحررا فمرره

 .واحدة منها

 ،مرررةتحسسرر  رجررولتي  ول  ،هنرراك وفرري تلررك الرردار

وهرم مرن مختلرف  ،ولكون الدور مترا،ة ومكتهة بالسركان

فكان البي  الواحرد يضرم يهرودا ومنردائيين وبعرر  ،ا ديان

وكانر  الحشرمة والصررامة متسراهل فيهرا  ،المسلمين أحيانرا

فجيب ماتروح هنرا يكشرف عرن نهرد تحرول إلرط كريس  .كثيرا

أو آخرررر هنررراك يعرررارك زرار  ،ه يرررل مرررن كثررررة الرضررراع
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وسررييان هنرراك تكشررف عررن ألرروان  ،ماترروح أ،ررالاليمرريص ال

وهرذا  ،مختلاة لمالبس النساء الداخلية مرن مختلرف ا عمرار

وآخررر يغررازل جارترره بالمختصررر هوسرره  ،يحتضررن زوجترره

 .وهايسه

من النوم علط  وال ألذ ،بغداد آلهب كما تعلمون ،يف 

كنر  أنرام علرط  .السطوح تح  ناموسية تييك لسع البعوض

ال ياصررلني عررن فلررك ال قرراو سرروه تلررك  ،السررط  كالعررادة

الصاائ  اليديمة والتي غردت كالغربرال مرن كثررة المسرامير 

أتلصص علط النوافذ المحيطة بالردار مرن  .التي مرّت عليها

 .أحيانا بدافع غري ي وأحيانا بدافع الاضول ،تلك الثيوب

والررذي ال ياصررله عنررا سرروه  ،وفرري البيرر  الميابررل لنررا

 . يرد عرضره علرط المترر والنصرفزقاو ضيق جدا قرد ال ي

ا نران  .لعرس متواضع شبه زفة  ت جلبة فات يوم  هناك   كان

 ،أو  ال ة شبان أو،لوا العريس إلط تلك الدار دون عروس

وقالرروا البرراب خلاهررم وعررادوا  ،فتحرروا البرراب بماترراح كبيررر

 .بعد  أدراجهم

وكان  النافرذة  ،دخل العريس وحد  م هوا إلط الغرفة 

و  .وال تحجبهررا أيررة سررتائر ،وحيرردة فيهررا ماتوحرةالصرغيرة ال
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 .مصباح ،غير يراقص الهالل وسز الغرفة

أمررا العررروس فيررد جلسرر  منكمشررة علررط ناسررها فرروو  

كانرر  ،ررغيرة  ،كنرر  أميرر  مالمحهررا جيرردا .أرضررية الغرفررة

 .ك نها شاة أمام ج ار ،السن وترتع  من الخوف

هرا فيمرر ،راح العريس يالطاهرا وهري تبعرد يرد  عنهرا 

ويحرراول معهررا مرررة أخررره  .علررط شررواربه ليبرررم أطرافهررا

 ررم أطارر  الضرروء ولررم  ،لكنهررا كانرر  ترر داد انكماشررا وخوفررا

 .أعرف باقي التاا،يل

أال أيهررررا الليررررل الطويررررل أال  ) ،سررررهرت الليررررل بطولرررره

كيررف أنررام وهنرراك تحرر  .لررم ت خررذني فيرره غارروةف (،انجلرري 

 مرمط البصر عروس في ليلتها ا ولط 

اح البررراكر نهضررر  مرررن الاررررا  مسررررعا وفررري الصرررب

وأزح  ج أ من الناموسية والتصي  بالسياه لمعرفرة آخرر 

 .أخبار العرسان

لم يغليروا فلرك الشرباك وكران ضروء النهرار ينيرر بعرر 

 ،العررروس ال ترر ال ترترردي مالبررس العرررس .أركرران الغرفررة

كرران يسررتخدمه فرري حررث  ،والعررريس واقاررا وفرري يررد  سرروط
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تلكهررا علرط السررير والتري كانرر  تمثررل البغرال الررثالق التري يم

 .شركة نيل بالنسبة له

فا ت من غاوتها  ،انهال علط الاتاة ضربا بذلك السوط

ولمرا لرم  ،ت تتوسرل بره ليتركهرا دون جردوهذوأخ ،مرعوبة

في البداية كان  تتركه ياعل ما  .تجد من ينيذها استسلم  له

ومرن  رم راحر  تعرّر علرط  ،يشاء وك نها غير معنية برذلك

   .،رخات اللذة

كرران العررريس  شرراب مسررلم مررن الررذين يرردّعون الاترروة 

ر  وطرربعررد أن قضررط منهررا  .فرري محلررة أبررو دودو  (شررياوة)

وخررره مررن  ،فرري تلررك الغرفررةتمسرر  دماءهررا تركهررا وحيرردة 

 .قالها وراء  دون مباالةأالدار بعد أن 

رأيته  بعد ساعة في السوو يسوو بغاله إلرط العرالوي  

 يوم ك ن شيئا لم يكن!ليلحق رزو فاك ال

وأخرررذت  ،شررراع خبرررر تلرررك العرررروس فررري فات اليررروم

لرم  ا  أحردأن علط الررغم مرن  ،التاا،يل تتجمع عنها بسرعة

  .يلتق بها أو يراها غيري

أجبرررت  .وأسرلم  ،فالاتراة يهوديرة الديانرة ،رغيرة السرن

وأن أهلهرا ال علرم لهرم  ،علط تلرك ال يجرة بطرييرة أو بر خره
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 .حتط أين اختا  ابنتهم المدللةوال يعلمون  ،بذلك

ولكنهررا  ،كرران أسررمها علررط مررا أفكررر راشرريل كمررا أشرريع

 .هرب  بعد مدة قصيرة

فيد أغلير  تلرك   ،بعد ا يام الثال ة ا ولط لم أعد أراها

النافررذة الترري كنرر  أتليررط فيهررا الرردروس ا ولررط فرري الثيافررة 

 ،ربما شعر الرجل ب ن هناك مرن يتلصرص علريهم ،الجنسية

   .بما أغليها ،دفةأو ر

 رم تررن  وهروه علرط الكرسري مرررة  ،نهرر عر را واقارا

قلير  عليره حيرا فيرد كران  ،أسرع  لره بيردح مرن المراء ،أخره

وعيرره بعررد أن اسررتعاد بعضررا مررن  .لليصررة وقررع الصرراعية عليرره

 التا  نحوي محدقا في عيوني  م قال: ،رباطة ج شهو

 ،هأخترري الصررغر ،أتعلررم أن راشرريل الترري تحررد   عنهررا 

ولررم نعثررر  ،وقررد اختارر  فات يرروم بعررد عودتهررا مررن المدرسررة

وقد ساعدنا العرم اليراهو  ،عليها إال بعد أسبوعين من اختااءها

 .والذي تسميه أن  أبو عبد ع في تهريبها وإعادتها لنا

وال حترط  ،وخا،ة أنا فلم أحد ها ،قاطعناها في البداية 

كنر  أظرن  .هاعلط الرغم من دموعها وتوسرالت ،هايلإأنهر 

ولم نصدو روايتها ب ن  ،لك الوغدب نها كان  متواطئة مع ف
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 ،فلرررك الوغرررد قرررد اختطاهرررا وخب هرررا فررري كررريس هرررو وأخرررو 

وهنرراك  .وأو،ررلوها إلررط دارهررم فرري أبررو دودو علررط بغلررة

ف ،رربح   ،جرراءوا برجررل ديررن مسررلم معمررم وعيرردوا عليهررا

 .زوجته حسب شريعتهم

ومر  تلرك ال يجرة وقد أقسرم  بر غلئ ا يمران ب نهرا قا 

ليرد كانر  راشريل طالرة فري الرابعرة عشرر  .قدر اسرتطاعتها

نعررف تلرك التاا،رريل نكررن لرم  .مرن عمرهرا فري فلررك الحرين

وها أن  شاهد الصدفة الوحيد علرط  .التي حد تني للتو عنها

  .،دو روايتها

وراشيل تعي  مرع أسررتها  ،إنني أعي  هنا في باريس

 ،ن تيبل دعروتي ب يارتنراأدعوك وأتوسل إليك أ .في بوردو

فيد ظل  راشيل تبحث عرن أي دليرل  .لتيص عليهم شهادتك

رغم أننرا  ،يثب  ،دو روايتها طيلة الخمسين سنة الماضية

سرررامحناها وبرررذلنا الكثيرررر لنهررررب معهرررا مرررن العرررراو فرررور 

ليرد اضرطررنا لتررك كرل ممتلكاتنرا وأخرذنا معنرا  ،استعادتها

 .فيز ما خف وزنه

إننررا المنرردائيون مررنررا  ،سرريد عرر راأنررا آسررف حيررا يررا 

ولكننري ال  ،وأنا متعاطف جدا معك ،بمصائب أكبر من تلك
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ال أعي  في فرنسا وإنما فري بلرد ف نا  ،أستطيع تلبية دعوتك

وأعتبر  وال أعدك بلياء  ان   ،آخر وس عود لبلدي ،باح غد

من أهلي ال ير ال  فلي أسبابي وبعر .مصادفةاليصة كلها 

 ،وال أريررد  لثر رترري أن ت يررد همررومهم ،يعرري  فرري العررراو

عليرك لعنرات  صربّ نفيكاي أن تلتيي ب ي فررد يهرودي هنرا لت

 .عدنان و قحطان

جمررررع توحيررررا إن المصررررائب  ،وداعررررا سرررريدي الكررررريم 

 .المصابين

  يرام بغردادب محمال عدت  .عدت من فلك اللياء مهموما

فعردت محمرال  ،جئ  لبراريس أخارف مرن همرومي ،الخوالي

 .ريبهموم غي

 .أكتررب لكررم تلررك السررطور 2112وهنررا وأنررا فرري عررام 

وأمرامي  ،أعي  مع الذكريات متطلعا لسرماء تلبردت برالغيوم

عبررد الررررزاو عبرررد  (المثيرررر للجررردل)قصرريدة كتبهرررا شرراعرنا

 ريررراتالواحرررد أخرررتم بررربعر أبياتهرررا حرررديثي الحررر ين وفك

 الماضي المايود:

 دمررررررررررع لبغررررررررررداد..دمع بررررررررررالماليين

 

 

 

 يهرررررا وتبكينررررري مررررن لررررري ببغرررررداد أبك 
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 من لي ببغرداد..  روحري بعردها يبسر 

 

 

 و،رررررّوح  بعررررردها أبهرررررط سرررررناديني 

 
 عرررردّ برررري إليهررررا..فيير بعرررردها وجعرررري

 

 

 فييررررررة أحرفررررري.. خررررررس دواوينررررري 

 
 قررد عررّر  الصررم  فرري بررابي ونافررذتي

 

 

 وعشررع  الحرر ن حتررط فرري روازينرري 

 
 والشررررعر بغررررداد، وا وجرررراع أجمعهررررا

 

 

 وت ترمينررري!فرررانهر بررر ي سرررهام المررر 
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الخل والخمر 

 والصديق
 

والموسم استمر  ،كان الصيد هذا العام وفيرا والحمد هلل

فخرج  من محبسي أتصيد  .علط غير عادته كريما معطاء

 .الساعات المشمسة في هذا الصيف الرائع

نمارك تتبردل الحيراة اعندما يحين فصل الصيف فري الرد

تتغيرر فرورا  ،للون اليراتمفوجو  النراس المرسرومة برا ،بعنف

عنررردها تسرررتطيع اقتنررراص بسرررمات  ،فتصرررب  مرحرررة باسرررمة

علرط كرل  اتولكنها بسم ،المارة وإن كان  مرسومة بتكلف

  .حال

عرن مسركني الرذي عشر  فيره بررد  ا  البحر ال يبعد كثير

وحرر ن ال فكرراك  ،وغيرراب الشررمس الرردائم ،الشررتاء اليررارص

الممرل والرذهاب لرذا قرررت اليروم الثرورة علرط واقعري  ،منره

تاركرا وسرائز النيرل المريحرة  ،إلط البحر مشيا علرط ا قردام
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مررا دامرر  الشررمس سرراطعة والسررماء تبشررر بيرروم  ،هررذ  المرررة

 .جميل

  .ف خطوة بالتمام والكمالآالتاصلني عن البحر أربعة 

 ،ولكون ساعات التمتع بمثل هذا الجو الرائع ال تعوض

وأسرلك  ،أخررهقررت أن أزيرد تلرك الخطروات ألرف خطروة 

 .طريق الغابة ا بعد

لي وحيث سكني منذ و، (نياو )إلط الشمال من مدينة 

توجررد غابررة اكتهرر   ،نمارك قبررل ا نرري عشررر عامررااإلررط الررد

تخترقهررا سرركة حديررد يسررير عليهررا  ،ب شررجار البلرروط الباسررية

قطار الركاب الذي يربز مدن الشمال بالعا،مة كوبنهراجن 

  .دقيية مرتين فييطع السكون فيها كل عشرين

فاليطار الصاعد إلط الشمال له ضجة وهدير ال يختلف 

 .عن ضجي  اليطار النازل إلط العا،مة

 ،قطع  منتصف الطريق فرحا بخيوط الشمس الالفعة

من فلك النسيم الذي ال يعكر   انيعب ينالكبير تاركا منخريّ 

 .تراب طريق أو دخان معامل

لواحهرا طبة مرن الخشرب تسراقط  بعرر أصوجدت م 
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ألتي تسند الههر وظل منها لوح واحرد أسرندت ظهرري إليره 

  .كياما اتاق

لن تجد ع ي ي اليارل مكابرة أكثر من تمسك الشيول 

فلم يناع حذاء الرياضة المري  وال  ،بذكره الشباب الغارب

مالبررس الرياضررة الجديرردة وال حتررط سلسررال الاضررة الررذي 

يررذكرني ل ي،رردروالررذي راح يترردلط علررط  ،،ررنعته بيرردي

فا نارراس  .لموا،ررلة السررير فرري شرردّ ع يمتري ،ب يرام الكرررادة

فوجرردت فرري تلرررك  .راحرر  تتيطررع واليلررب يضررررب بعنررف

المسطبة لمسة من الرقة والحنو ودعوة ،ريحة للمكرابرين 

 .فجلس  عليها متهالكا ،مثلي

بعد أن استعادت أنااسي رتابتها قم  بعد أطياف اللرون  

وبعررد أن أحصرري   ،جانررب ا خضررر الترري تحرريز برري مررن كررل

رحرر  فرري شرربه  ،أكثررر مررن  ال ررين طياررا لهررذا اللررون المرربه 

إغااءة استرجع فيها فكريات عمرر فهرب معهمره فري عرراو 

تغوص ا رجل فري سرباخه و ،تغطيه الرمال عند كل عا،اة

والعرري  فيرره ،ررراع عبثرري مررع الحيرراة  .عنررد كررل زخررة مطررر

 .العصية علط التحليل أو التبديل أو الاهم

علرط فهنري كلمرات  تأنا في شبه إغااءتي تلرك خطررو
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تشراطرني المواطنرة الجديردة  ،قرأتها في قصة لكاتبة واعردة

 .وتتصا  فكريات المواطنة اليديمة مثلي رغم ،غر سنها

فري كتابهرا )اكتشرافات  ،تيول دنط غالي الكاتبة الرقييرة

 :(مت خرة انتصارات ،غيرة

  ال ة أطيبها العتيق

 لصديق الخل والخمرة وا

أخذت أغوص في هذا المثل الذي لم أ،ادفه قبل اليروم 

ال في كتاب ا مثال للميداني وال في غير  من كتب الترراق 

 .وال حتط الحديثة منها

تذكرت المخلل المعتق الذي كان  تعرد  أم محمرد  مرن  

والرررذي تحشررريه بمختلرررف ا عشررراب  (التعرررروزي)الخيرررار 

 .رمل كه لضيوفها بكوالبهارات وتعتيه بخل التمر لتيدم

أو  ،فكلما كن  أفهرب إلرط مدينرة الحلرة لربعر أعمرالي

البرد لري مرن تنراول وجبرة  ،ل يارة ،ردييي المهنردس محمرد

 .الغداء علط مائدة أم محمد

ال أفكررر ،ررنوف الطعررام الشررهية المختلاررة الترري تعرردها  

 ،تلرك السريدة الرائعرة تي تتارنن فري إعردادهاوال ،في كل مرة
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علرط المائردة فري كرل  هلرل الرذي كانر  تيدمرولكن طعرم المخ

 .مرة ال ي ال هو الصامد الوحيد في فمي يتحده ال من

وهكررذا مررر شررريز مررن الررذكريات أمررامي لمحررالت بيررع 

فرري  (فرري بغررداد مررن )طرشرري حنرران  (المخلررل  )الطرشرري

شررارع الرشرريد حتررط )طرشرري ملررك فرري محلررة السرراينة فرري 

ي  أم علي في في ب (و،وال )لبساتيك الطرشي (ا عهمية

 .محلة الشواكة

سمع  أن الطرشي قد منع في عراو اليوم كج ء مرن  

فترحمررر  علرررط العرررراو وعلرررط  ،سياسرررة أسرررلمة المجتمرررع

 .الطرشي

ولكنري سرمع  أنهرا متعرة مرن  ،لم أجررب خمررة معتيرة

وهنررا  .نومتررع الحيرراة حرمهررا الرربعر وحرررم سرركرها آخررر

عتيررة قصررة عررن الخمرررة الم ،قارر ت إلررط فاكرترري المرهيررة

 ،والعهرردة علررط الررراويرواهررا لرري ،ررديق ال أفكررر مررن هو

 تيول اليصة:

إحده المدن ا  رية أنه في أ ناء التنييب عن اآل ار في 

علررط جرررار رومانيررة مليئررة بررالخمر  وا هنرراكعثررر الليبيررة

ولكون الخمرة محرمة  ،ُعتي  آلالف السنين ومغلية ببحكام
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روا مررا فيهررا كسررروا تلررك الجرررار وأهررد ،عنررد اليرروم هنرراك

ربمررا تلررك آخررر فر،ررة  .مسرراوحا علررط التررراب دون رحمررة

للبشرية لمعرفة مرافا يصرنع تيرادم السرنين فري معشروقة أبري 

 .نؤاس وزمرته

وعنررردما جررراء الررردور للصرررديق المعترررق ت احمررر  الصرررور 

ولكرن لمرافا يجرب أن  .وراح  تتدافع بعناد لتحترل المكران ا ول

فيهرررا ليبلررر  مرتبرررة  يعترررق الصرررديق  وكرررم سرررنة يجرررب أن يعترررق

 ،أليس  الصداقة شريء متجردد  كرل أ،ردقائي هنرا جردد  الجودة

فكم سنة يجرب أن أنتهرر لينطبرق  ،منهم من العراو ا  لم أعرف أي

 عليهم المثل الذي ابتلتني به دنط غالي  

ولكن أوالئك ا ،دقاء الذين تركتهم فري بغرداد والرذين 

 تركتهم هل س جدهم كما  ،يشدني الشوو إليهم دائما

وهررل هررم أطيررب مررن الجرردد  السررؤال متروكررة اإلجابررة 

 .عليه لصاحبة المثل

مصررارين )تركرر  كررل تلررك ا فكررار بعررد أن تعاركرر   

و ودعر  المسرطبة  رم وا،رل   ،عند فكر الطرشري (البطن

مسرريرتي إلررط البحررر عسررط أن أعثررر هنرراك علررط قطعررة مررن 

 .ة خضرة أو بافنجانة ،غيرةمولتكن طماط ،الطرشي
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يرروفيني الحرئ فرري العثرور علررط جررة معتيررة مررن قرد أو  

 - الاايكنرك –الجرددأجدادنا ا قدمون )النبيذ الذي ربما تركه 

تعررد مررن أقرردم المسررتوطنات الترري سرركنها  (فمدينررة )النياررو (

  .نماركيون ا وائلاالد

علررط أي ،ررديق يخاررف علررّي وحرردتي هنرراك أو أعثررر 

إن  اهمررولرريس م ،هررذا ويشرراطرني فرحترري برراليوم المشررمس

  (.فري )كان معتيا أم جديدا 

  (.و)التمني رأسمال المالس  ،ولكنها كلها أماني فيز
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الحب في زمن طغرل 

 بيك
 

ولكنررره  ،وال أدون سررريرة أحرررد ،هنرررا ال أسررررد تاريخرررا  

 .احتمال قائم دائما  

كان طغرل بيك وهو  الث ملوك السالجية وأهم ملروك 

ابنة  (ندما خطب )سيدةتلك الساللة في السبعين من عمر  ع

 .الخلياة العباسي أبو جعار عبد ع اليائم ب مر ع

أه فيرره انررتار الخلياررة العباسرري لهررذا الطلررب الررذي ر

فكيف يجرأ هذا التركي الجلرف الرذي  ،انة شخصية ومذلةإه

لرم ياررارو الخيمرة إال  منررذ وقر  قريررب بطلرب يررد ابنرة أميررر 

 .المؤمنين 

العرراو وفرارس وخراسران  ولكن هذا التركي كان سريد

 .وأفربيجان وفات  آسيا وحامي عر  العباسيين

لطغرررل بيررك وعنرردما رفررر الخلياررة إعطرراء  يررد ابنترره 
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 :فيها للخلياة ييولهذا رسالة أرسل 

مررا أعجرربهم مررن عشرريرة هررؤالء العباسرريون! ليررد فررت  

وانهرر  ،وبنروا أزهرط المردن ،أجدادهم نصف الدنيا ا فضل

متلكرراتهم وييررابلون ا مررر مررالكهم ومممررا هررم اليرروم! أأخررذ 

ويغتبطرررون « بغرررداد»أسرررتحوف علرررط حاضررررتهم  ،بالرضرررا

أعطيرك كرل »وييرول أميرر المرؤمنين  ،ويغدقون علي الهدايا

ما أعطراني ع مرن برالد وأضرع برين يرديك جميرع المرؤمنين 

إنرره يتوسررل إلرري أن أضررع « إلررّي بمصررائرهمع الررذين عهررد 

وإفا طلبرر  ابنترره  ،مررهوشخصرره  وحريتحرر  كنارري قصررر  

أفيكررون فخررذا  الشرررف!ب فرري الررذود عررن للرر واه  ررار ورغرر

عررذراء همررا الحمررط الوحيررد الررذي ال يرر ال أميررر المررؤمنين 

 .لليتال من أجله مستعدا  

لرط بغرداد بوفرد يحرسره إأو،ط وزير  الرذي فهرب  م  

قررل للخلياررة: هررذ  الاترراة  ،حررامال رسررالته خمسررمائة فررارس

 .المملكة وكما أخذت بغدادسآخذها كما أخذت هذ  

لرغبرة طغررل بيرك فجراء  خضع الخلياة العباسي أخيرا  

علرط سررير  (الخليارة )سريدةا خير إلرط بغرداد ودخرل بابنرة 

وهرررو فررري  مرررن فهرررب وكررران عمرهرررا خمسرررة عشرررر ربيعرررا  
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 .السبعين

وهرو فري السربعين سوف لن أتحدق عن عشرق بيكاسرو 

سرربعين وهررو فرري اللجرراكلين بررراك أو عررن عشررق أوناسرريس 

عليرره  اوإنمررا عررن عشررق مغترررب قسرر ،ديلجرراكلين كنررأيضررا 

 .زمانه

والرذنب  ،الشتاء كئيب هنا في الشمال إلط حردّ المصريبة

إنرره فينررا فيررد جاارر  شررمس بغررداد  ،لرريس فنررب الشررمال طبعررا  

 .عهامنا فاعتدنا علط فلك

مررن منررا ال يتررذكر شررمس تمرروز وحررّر آب الررذي يررذيب 

ونحن هنا نتد ر با غطيرة « آب اللهاب»المسمار في الباب 

 .آب في ع 

البيراء  الشمس هنرا تهررول فري مغيبهرا وك نهرا ال تطيرق

هررا علررط فبعررد أن يتخطررط النهررار وسررطه تكررّور خيوط ،بيننررا

 .عجل فال يهل منها إال أ ر بسيز

الرياح تعصف هنا متط شاءت وفي هذا الاصل بالذات 

 .تكون قد جنّ  وإن كان هذا ديدنها في كل الاصول

 ،وال تسرررتير علرررط حرررال ،اعات النهرررار مختصررررةسررر
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فتتركك في حيرة ال تعرف مرافا تلربس وكيرف تحمري ناسرك 

وال كيررف تيضرري تلررك السرراعات  ،مررن هررذا الجررو المشرراكس

 .رغم قصرها

أن سامي يسهر مع االنترني  كل يوم  بلهما زاد الطين 

 ،حتررط سرراعات الصررباح ا ولررط لينررام بعرردها حتررط الههررر

لررم يكررن  .ر فتصررور حالررهدشررمس إال مررا نرروهكررذا ال يررره ال

سامي حديث العهد بعري  الغربرة وإنمرا تنيرل برين محطاتهرا 

 .أيام شبابه

وبرذلك تكدسر   ،فري الرتعلّم وجمرع المعرفرة كان شغوفا  

فلررم يااجئره نمرز الحيرراة  ،فري فاكرتره الواسررعة معرارف جّمرة

 .الجديدة ولم يؤمل ناسه بحياة وردية في هذ  ا ،ياع

د أوالد  دربهرررم الخررراص بهرررم وأ،ررربحوا بعرررد أن وجررر

وجرد سررامي ناسرره  ،عرن البيرر  يعتمردون علررط أناسرهم بعيرردا  

سلمط والتي كان  تعي  في عرالم خراص  هتمع زوج وحيدا  

 .بها

أحاط  سلمط ناسها بغالف سميك من الوحدة ليس من 

ن علررط أي دخيررل أن يناررذ إلررط داخلرره وال حتررط سررامي الهرريّ 

 .ط ا ربعين عاما  الذي قضط معها ما ي يد عل
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والمائرردة عررامرة  ،كررل شرريء فرري البيرر  نهيررف ومرتررب

 .با طايب دائما  

بمههرهررا فتختررار مررا ببيتهررا و كانرر  سررلمط تهررتم كثيرررا  

عرررن  يناسررربها مرررن مالبرررس بعنايرررة ودون تكلرررف غيرررر بعيرررد  

م مررا أتلاترره السررنين تحرراول جاهرردة بررذلك أن ترررمّ  (،)المررودة

ن مالمر  سرلمط التري فلرم يبرق الر من مر .ولكرن دون جردوه

مما زادهرا فري  ،يمكن التباهي به كان  جميلة فات يوم شيئا  

 .في عالمها الخاص تيوقعها وزادها غو،ا  

ليد عهم سمك الحاج  بين سلمط وسامي بعرد أن تررك 

ا والد البيررر  وبعرررد أن اختاررر  معرررالم اإل رررارة مرررن علرررط 

وفيد سامي معهرم فحولتره وربمرا كلهرا وقرد عجلر   ،وجهها

مط بذلك بعد أن اختل  بناسها ميتنعرة بيردرها ومرا قسرمه سل

 .لها ال مان

العتره دخل سامي فات يروم علرط ،راحة االنترنير  وط

 (.مواقع)ال حدأقصيدة إلحداهن نشرت في 

علط بعرر الموهروبين  لم تعد كتابة اليصيدة اليوم حكرا  

 ا  واستحضرررار ا  ولرررم تعرررد تتطلرررب معانررراة ووحيررر ،مرررن النررراس

وإنمرا أكترب مرا يجرول برأسرك وقرل إن هرذ   ،رلشياطين الشع
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 ...(.فالن قصيدة وفيلها بتوقيع )الشاعر

 , إن كنرر  رجررالأكثررر  مينعررة (ولكرري تكررون )قصرريدتك

من الهتاف واستعرض فيها كل المراجل وإن لم تكرن ف كثر 

مرن  وإن كنر  سريدة فكثيررا   .هرذا هرو الواقرع وحتمرا   ،،ادقا  

جس مرن هنرا وعطرر مرن العبارات والمارردات الرقييرة ونرر

هناك وتكون اليصيدة رائعة وال تنس الغريرب مرن الكلمرات 

 ...والجمل وال تخجل من جهلك بما سطر الاراهيدي

ولكررن رغررم فلررك المسرر  اليصرريدة الترري قرأهررا سررامي 

 ،فرري بركررة حياترره السرراكنة وربمررا رمرر  حجرررا   ،مشرراعر 

ودغدغ  مخيلته وجرجرته  يام الصبا فراح يسترجع تلك 

 .يام بنهما 

أنهط سامي دراسته اإلعدادية بتاوو فدخل الكليرة التري 

فلرررم يكرررن مرررن حرررق شرررباب فاك ال مررران أن  ،أرادهرررا أهلررره

فا هرررل وخا،رررة ا ب والجرررد وحترررط  ،يختررراروا مسرررتيبلهم

 .الجدة لهم الدور ا هم في تيرير مصير فلك المنكود

 ولم يبق ،وهكذا أنهط سامي تعليمه الجامعي دون عناء

 ن أسررررة ويكرررد عليهررراه إال أن يخترررار إحرررداهن ويكررروّ أمامررر

لينهرري دور  فرري هررذ  الرردنيا والررذي رسررمه لرره  وينجررب منهررا



 

- 234 - 

 .ا هل ب نانية وجهل

فعا  تلك الاتررة وهرو  ازداد شريز الذكريات وضوحا  

وقررد أنعرر  فاكرترره  ،أمررام شاشررة الكومبيرروتر ا   ال جالسرريررال

ولكرن  ،لعقدح من النبيذ اعتاد سامي علرط ترشراه وهرو يطرا

 ا  هذ  المرة كان الك س أكبر من المعتاد فكان  النشروة مبالغر

 .فيها بعر الشيء

تذكر الاتيات اللواتي كان يمني الناس في قضاء العمرر 

ولكرن  بيرنهن عرضرا   ةفههرت ،احبة اليصيد .مع إحداهن

 .بب،رار

تذكر فالنة بكل تياسيمها الاتية وكيف افتعلر  مصرادفة 

 ،لررتعلن عررن فتنتهررا الصررارخة آنررذاك (لتلتيرري برره )عرضررا  

والحيييررة أن قلبرره قررد رفررس علررط غيررر المعترراد عنررد رؤيتهررا 

 .وراح يمني الناس بها حينئذ

 ررم اسررتعرض ا خريررات وراح يااضررل بيررنهن وحتررط 

،ررورهن فرري قائمررة أمرره  هن وأحيانررا  ؤاللررواتي وردت أسررما

 .وجدته

أراد أن ييررول رأيرره بصررراحة حينهررا ب نرره يهرروه فالنررة 

وينتهري مرن ضررغوط  حررر مرن كرابوس اشررتهائهن جميعرا  ليت
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حتررط وهررو بهررذا العمررر عليرره ا سرررة  ولكررن تسررلز  ،ا سرررة

فرالتي كران يمنري بهرا الرناس ،راحبة  .حرمه من فلرك الحرق

اليصيدة لم ترد ضرمن اليائمرة كونهرا لرم تردخل مر اه الجردة 

 .وكران لهرا مرا أرادت ،التي أ،رت علرط أن يررتبز بسرلمط

 م قد )تتساوه النساء  ك فسلمط فاتنة أيضا  رضي سامي بذل

 .كما خيل له (في الغرفة الهلماء

أنسررته  .بسرريطة مررع سررلمطسررارت حيرراة سررامي هانئررة 

 م إنه كان كلما شرعر بملرل خراض تجربرة  ،ا خريات بلباقة

 .طارئة لتجدد نشاطه وتنع  الحب الماروض

ن دون عناء ودون منغصات خا،ة ووهكذا مرت السن

علط عي  حيراة  دهر وضعه المالي وأ،ب  قادرا  بعد أن از

النخبررة فرري عررراو آمررن ترروفرت فيرره كررل ميومررات االزدهررار 

السرريد اليائررد وراح سرريف أمنرره  (حتررط جرراء )حررارم اللررذات

فخرررب البلررد وأجبررر الخيرررين علررط  ،ويمينررا   يحصررد شررماال  

 .تركه والبحث عن مالف آمن وكان لسامي نصيبه من فلك

ا مدللررة منررذ الصررغر عاشرر  طاولتهرر ،فالنررة فترراة جميلررة

  الارن وا دب فغرفر  ءوشبابها في بير  ميسرور سراد أجروا

كايها الصغيرتين وراح  تجتر به آلخر  ءمن فلك الجو مل
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 .العمر

 .طرق  كل فنون اإلبداع ولكن بتواضع

برين أقرانهرا مرن  في ،باها كان  فالنة تعد جميلة جردا  

مترددة فري  ،ثية بناسهاولكنها كان  خجولة قليلة ال ،الاتيات

وهكرذا  .أهم اليرارات التري سترسرم خطروط العمرر مسرتيبال  

أفلت  سامي حبها ا ول من يدها وراحر  تردفن فلرك الحرب 

 .في الذاكرة عمييا  

خطبهررا العديررد مررن الشررباب ولكونهررا حالمررة ومترررددة 

بطبعهررا ضرريع  العديررد مررن الارررص إلررط أن جرراء لخطبتهررا 

نساء بجدارة ف قنعها وأهلها بتاوقه شاب متمرس ياهم لعبة ال

 ررم راحرر   .علررط اآلخرررين فارتبطرر  برره مررن دون حمرراس

لررره  أمرررا كيرررف أنجبررر  .حسرررب برنامجررره تنجرررب لررره أطاررراال  

ا طاال وهي بهرذا البررود وقلرة الحماسرة فري عيشرها معره  

 .وهو بهذا الهوس با خريات  فعلم فلك عند رب العالمين

السيد اليائرد فراحر   (لم تسلم هي وزوجها من )بركات

ولكونهرا  ،غيرهرا مرن العرراقيينعن مالف آمن ك تبحث أيضا  

حصرل  علرط فر،رة للجروء فري بلرد آمرن  ،ميسورة لحرد مرا

 .هي وأطاالها
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ووجرد كرل مرنهم  ،بعد أن كبر ا والد ومّل ال وه منهرا

ظلر  ا م وحيردة فري الروطن  ،في هرذا العرالم الجديرد هطريي

ا حتررط أخررذت تعيررد الجمررل وراح الرر من يحا،ررره ،البررديل

اسررمية  ررم  فتررارة تجعلهررا جمررال   .فاتهررا بعررد أن نضررب معينهررا

  .تعيدها كجمل فعلية وهكذا تيضي السنين

لم تكن فالنة كباقي النساء تهرتم بالمهراهر وإنمرا كانر  

وأهملر   ،تتعب في ،يل فاتها فلرم تحررص علرط مههرهرا

ا كررل وسررائل ال ينررة وطرررو تجديررد الشررباب الترري برعرر  بهرر

فغررر ا الشررريب شرررعر رأسرررها  .ا،رررةالنسررراء فررري الغررررب خ

ا خاديرد فري الخردود البيضراء الجميلرة فاستسررلم   وتشرعب 

ليردرها وراحرر  تعررد ا يررام بتملمرل وضررجر محاولررة نسرريان 

ا يررام بيررراءة مررا يكتررب علررط ،رراحات اإلنترنيرر  والكتابررة 

 .والنشر علط تلك الصاحات بين الحين والحين

وظهررت  ااراف فتبردل  حياتهرفالنرة تعري  بك  أ،ربح

معاناتها فري بعرر مرا تكترب وكانر  بعرر كتاباتهرا تههرر 

مده ،دو مشاعرها وأ،الة إبداعها فكتب  قصيدة تترذكر 

وراحرر  تنرردب حههررا  ،فيهررا حلمهررا ا ول الررذي ضرراع منهررا

 ،متلرذفة بنرب  الماضري ،وتعاتب ال من وتلروم ناسرها أيضرا  
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وخا،ة  ،راء دائما  فالروح تهل خض ،متناسية تيادم السنين

 .عند الحالمين

قرأ سامي تلك اليصيدة في تلك الليلة التي كان قد أهاه 

 ،فكرياته فيها قردح النبيرذ اإلضرافي فرراح يترذكر تلرك ا يرام

وككل مرن ال ييتنرع بنعمتره فيتصرور الخروالي هري الجنرة  رم 

 .يتخيل ناسه أبونا آدم يوم طرد منها

و العبارات والتري ها أروهو في نشوة الذكريات كتب ل

وحدتره ومعاناتره فري  وا،راا   ،ها مخ ونه ا دبريال يخلو من

 م وجردها لعبرة  ،والكالم ليس عليه جمرك كما ييال ،غربته

تكمل نشوة النبيذ ف رسل تعليياته العميية بكل عاوية )مر اح 

 (.وغل أيدك

فتاتي  قريحتها بعد أن بنشوة تليا  فالنة تلك ا سطر 

 (دفةاصرمهرا بره )ئلصربا مسرتذكرة سراعة لياعادت لها أيرام ا

ووجرردت فرري تلررك ا سررطر سررلوه ليلبهررا  ،فضررحك  برضررا

تتطلرع  بجانرب النافرذةة سرجال تشغلها عن شرودها كل نهار 

 .في فضاء معتم

وهكررذا اسررتمرت المراسررالت بينهمررا وكررل يعرر ف علررط 

ال يعكر ،اوهم أحد وال يكشف عبارات الغر ل التري  .ليال 
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شعر من هنا وهناك ودون أن يعرفروا نتيجرة غلاوها ب بيات 

 (وظنهم أن )المالس في اليافلة أمرين .تلك اللعبة شبه البريئة

 ،فلم يبرق وقرد فري التنرور ،كما ييول المثل وتلك هي الحييية

حرراق قررد موال ،وبررد منررذ سرنين طويلرة فرالجمر غردا رمرادا  

والرقم السرري فري البريرد االلكترونري يضرمن  ،عال  الصدأ

 .«فخذوا راحتهم كما ييال»،يتهم خصو

وفات يررروم نسررري سرررامي أن يغلرررق بريرررد  و،رررادف أن 

كان  سلمط وحيدة في شيتها بعد أن راح سامي يتسركع فري 

ومر اه  .وسز المدينرة بعرد مشرادة دوريرة علرط أمرور تافهرة

 .بعد تلك المشادة سلمط سيء جدا  

فتحررر  سرررلمط االنترنيررر  وإفا ببريرررد سرررامي ينكشرررف 

لم تتطال علط بريد  قبل  .رم  الدخول السري أمامها بدون

يحرتائ منهرا أنره يطرالع أو  ظنرا   ،اليوم محترمة خصو،ريته

وال خروف « تعررف البيرر وغطرا  »بصاحات الجرنس فهري 

 .من فلك إطالقا  

ولكررن برررزت أمامهررا قصررييدة فالنررة فاستحسررنتها فرري 

البداية فايها الكثير من تجرارب البنرات المتشرابهة فري أغلرب 

فكل منهن حلم  ب ميرها وزوجوها لغير  بعرد أن  ،حيانا 
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 .غيرها وإلط آخر اليصةهو ت وه 

شرررجعتها تلرررك اليصررريدة وراحررر  تتصرررا  بررراقي بريرررد  

باضررول وإفا بهررا ترردخل المنطيررة المحرمررة وتيرررأ رسررائل 

والترري ال يمكررن أن تاسررر ب نهررا  ،الغرررام الترري غلارر  بمهررارة

لرط زوجهررا كشررف ولكرن حيررد سرلمط الرردفين ع ،عالقرة جررادة

 .شارة تلك الرسائل وراح  تتخيلها كما تشاء

وحلرر  الكار ررة عنرردما عرراد سررامي إلررط البيرر  بعررد أن 

انتشط بشرب عدة قنراني مرن الجعرة فري ميهرط المدينرة هرذ  

 .من كثرة الغيئ المرة ليره وجه سلمط قد ازداد ا،ارارا  

  استاسر سامي ولم يدر فري خلرد  خيرا   ،يا رب سترك

قلبترري  كشررا  سررر  فسرر لها مرررة  انيررة هررا خيرررا   أن سررلمط

 وجهك 

أجابرر  سررلمط وبكررل هرردوء مضررياة: لنررذهب  ،كررل خيررر

إلط البلدية كي تطليني فلم أعد أستطيع العي  معك فري  غدا  

 .بي  واحد بعد اآلن

ليررد أفرراو سررامي مررن سرركرته عنررد سررماع سررلمط وهرري 

 ،تنطق بكلمة الطالو بكل برود فهرذا آخرر مرا كران ياكرر بره
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أن  فالسنين ا ربعين التري قضراها معهرا لرم تاكرر فيهرا يومرا  

 .تترررك سررامي رغررم المشرراكل الترري مرررت فيهررا بررالعي  معرره

وقا ت إلط رأسه مشاكل ال تحصط إفا كان  هي جادة فيما 

 .تيول

مررافا سررييول أوالد  وكيررف  ،مررافا سررييول النرراس عنرره

 ،ذاوهل يهون عليه فراقها  وقبرل كرل هر ،جديدا   سيجد سكنا  

بتلرك الرسرائل الطائشرة  ال كيرف  هل تكون قرد أخرذت علمرا  

 لها أن تتطلع علط فلك السر 

أجابهررا بهرردوء والبررراءة رسررم  وجهرره بطرييررة أكثررر 

  : هل رأي  حلما  هبال  

رأيررر  قصرررائدك يرررا فحرررل زمانرررك  ،ال وأنررر  الصرررادو

 .ملمحة لواقعه الذي يحاول ستر  بحركات ،بيانية

عر  علرط كرل مكاتباتره مرع فالنرة أنها قد اطل علم أخيرا  

وبدل أن يؤنب ناسه كيف سرم  لناسره بهرذا العمرر أن يحلرم 

عردم غلرق ح يلوم ناسره ويوبخهرا علرط إهمالره برا ،كمراهق

 .كما يجبويحتاط بريد  

أمرام  تشرو  وتنهردّ تلم يعد يتحمرل منهرر ،رورته وهري 
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 يوف ،ميررام عررال   يالمجتمررع الررذي يعرفرره كرجررل رزيررن ف

فجثرري تحرر  قرردمي  .وسررلوك ال غبررار عليررهأخررالو حميرردة 

 ،سلمط يتوسل إليها أن تغارر لره تلرك الهاروة الغيرر ميصرودة

و،ررب كررل اللعنررات المعروفررة فرري قررواميس اللغررة العربيررة 

والعاميررة وحتررط االنكلي يررة علررط فالنررة الترري جرجرترره لهررذا 

 .الوضع الذي لم يكن ييصد منه سوه اللهو

فكيرف يعيرل  ،عتهاسلمط أقل خوفا منه علط سرملم تكن 

مثررل سررامي يمكررن أن يترررك زوجترره بعررد كررل تلررك  أن رجررال  

 ،السنين دون سبب جردي  وهرل النراس سيصردقون روايتهرا

 ررررم تررررراءت لهررررا  ،فخافرررر  مررررن مالمررررة أهلهررررا ومعارفهررررا

الصرررعوبات التررري سرررتترتب علرررط اناصرررالها عنررره فراحررر  

تسرراومه علررط أن يكتررب اعتررذار  وتوسررالته ويرسررلها إلررط 

 .فالنة

س كتب لها أكثرر مرن  ،فالنة  لتغور فالنة في ،ير من

 .فلك ف ن  كل شيء في حياتي وال أبدلك بكل نساء الدنيا

أما المسكينة المنكودة فالنة فيد اسرتلم  الشرتائم كبراقي 

المصائب التي انهال  عليها طيلرة سرنينها ا خيررة وراحر  

معاتبرة ربهرا الرذي اسرتكثر عليهرا  ،تكسر وزنره تكتب شعرا  
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ن العمرر التري قاربر  وتحول بينه وبين الواقع سن ا  كافب مال  أ

 .علط النااف وبعد المسافات وكذب ا ماني

 

01/01/2211 



 

- 244 - 

 

 

 أحالم الشتاء

 

سررافرت فات يرروم إلررط اسرربانيا أبحررث عررن شررمس ترردف  

عهامي التي نخرتها ظلمة وبرد الشرمال عسرط أّن أجرد فري 

ته منررذ مشرراهدإلررط ظلرري الررذي اختاررط ولررم أعررد  ،طرييرري

 .نماركاو،ولي إلط الد

لررم تغرنرري زيررارة ا نرردلس هررذ  المرررة فيصرردت جرر ر 

بعيدا عن ابن  .البليار المرمية وسز البحر ا بير المتوسز

أزل مغرمررا  زيرردون والرروالدة بنرر  المسررتكاي وإن كنرر  ال

اجتررار الماضري وعرن  أ،واتمبتعدا عن ضوضاء  ،هماب

هم يتارجرون علرط و ،هوس الخائبين باسترجاع أمجاد ول ّ 

بلدانهم تضريع مرنهم الواحردة بعرد ا خرره منشرغلين بر حالم 

 .الماضي

ج يررة  ،أكبر ج ر البليرار الخمسرة (ج يرة )مايوركا 

والشمس فيها علط مدار السنة تحرو أجسرام  ،رائعة الجمال
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الرذين افترشروا رمرال شرواطئها  وآالف البشر رجراال ونسراء 

ال الناعمرة رمير  كريس وهناك وعلط تلرك الرمر .شبه عراة

فرحر  أقضري  ،عهامي كياما اتاق ولم يلتا  أحد لوجودي

  .ا يام بهدوء واسترخاء

فاروت علرّي  .لم يتررك لري منردوب السرياحة تلرك النعمرة

وراح يينعنري  ،فر،ة اللحاو بحج  مكان لي علط الشاط 

 .بلغة انكلي ية ركيكة في التعّرف علط معالم الج يرة

أكن أعرف أن في تلك الج يررة معرالم الحييية إنني لم  

تسررتحق أن أترررك الشرراط  والسررباحة فرري الميررا  الدافئررة مررن 

 .أجلها

لكنررره قطرررع تررررددي بعرضررره المغرررري ب يرررارة أحرررد  

و كلمررة كهررف لهررا وقررع  .الكهرروف المنتشرررة فرري الج يرررة

خرراص وخا،ررة بعررد أن فرراو نومنررا نحررن العرررب نرروم أهررل 

 .الكهف

هو جديد ومثيرر فهبر  يبحث عن كل ما  ،وك ي سائ  

 .وكانوا من أقوام وأجناس مختلارة ،مع مجموعة من السياح

أقلتنرررا عربرررة سرررياحية مكيارررة فات فرررر  و يررررة وراحررر  

  .الموسييط ا سبانية تطربنا
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لم يكف المرشد السياحي عن الرطانة التي لم أفهم منها 

وكرل مرا فهمتره منره أن العررب كرانوا هنرا .إال الشيء اليسير

وكان يشير إلط قرية ليس فيها أية  -د شيدوا مدينة وق .أيضا

كياعرردة لجيوشررهم فسررمي  تلررك البيعررة -آ ررار أو معررالم بنرراء 

 .بالياعدة ليومنا هذا

سرر ترك الحررديث عررن قصررة العرررب علررط تلررك الج يرررة 

لحررين عرررودتي إلررط جهررراز الكومبيررروتر والبحررث عرررن فلرررك 

 وأعررود  نيررل لكررم (.الترراري  فرري محرررك )نبرري ع غوغررل

 .مشاهداتي في تلك الرحلة الاريدة

المناطق التي ظل يشير إليهرا الردليل السرياحي لريس فيهرا 

مرا يثيرر الدهشرة أو المتعرة غيرر جبرال قليلرة االرتاراع غطتهررا 

والتي تتصل برالبحر بمسرالك مائيرة  ،أشجار ال يتون المعمرة

حارها المطر بمثابرة آلالف السنين حترط شرق دروبرا عمييرة 

و،رلها برالبحر, ال يعررف مسرالكها غيرر السركان في الجبل لي

ا ،ررليين وقرا،ررنة ا يررام الغررابرة والترري كانرر  تشرركل لهررم 

 .قواعد لعيشهم بعيدا عن ا عداء

أخرذ الييمرون علرط  (بعد أن و،رلنا إلرط كهرف )التنرين!

ال يخرره  ،فلك المعلم يّصاون الناس بطروابير محرددة العردد
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هذا الصرف متبرمرا حشرت في  .نومنها أحد فالكل منضبط

بين سيدتين اسبانيتين لم ينيطع حرديثهن طيلرة مردة انتهارنرا 

لررم تلررتيز أفنرراي مررن حررديثهن  .والترري امترردت لبضررع دقررائق

الصاخب غير كلمات اسبانية مبعثرة لم تاسرر فلرك الحرديث 

 .الجاد الذي يكشاه تعبير الوجو  ونبرة الصوت المرتاعة

والرذي  ،مرا شرئ  أخيرا دخلنا الكهف أو المغرارة سرميه

تدخل اإلبداع ا سرباني فري وضرع لمسرات حضرارية رائعرة 

  .عليه منسجمة مع طبيعة المكان

أنارت الكهف الذي حارته الطبيعة علرط عمرق  ال رين  

مصررابي  كهربائيرة وضررع  بطرييرة هندسررية خا،ررة  ،متررا

فبرردا وك نرره ممشررط علررط سررط  ا رض وكرر ن الشررمس هرري 

 .التي كان  تنير 

برهبرة بمحرافاة سرياه مردّ مرن أنابيرب حديديرة كنا نسير 

  .منبهرين بما نرا  من جمال ساحر

فيد رسم  الطبيعة السيف بمجسمات من الكلرس تردل  

فرروو رؤوسررنا ب شرركال مختلاررة واسررتدق  نهاياتهررا وك نهررا 

فكنا نخشط أن  ()ا يس كريم هأقماع البسكوي  التي يباع في

 .نرفع رؤوسنا
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اقي وبحيررات ،رغيرة مرن ،ادفتنا من حين آلخر سرو

 افكنا نره قاعها وك ننا نحردو فيهر ،ميا  البحر الصافية جدا

 .من خالل زجاه شااف

وهكذا قطعنا خمسمائة مترر تيريبرا فري ممرر مرن العرالم 

 .اآلخر كله رهبة وجالل

استيبلتنا في نهايرة المغرارة بحيررة جررت فيهرا قروارب  

س في تلك جل .عدة ال أعرف كيف أدخل  إلط تلك ا عماو

ونصررب هنرراك مسرررح مررن  ،الرر وارو ممثلررون وعررازفون

خرجنررا مررن  (وعلررط ألحران )مرروزارت ،الضروء والموسررييط

فلررك الكهررف برر وارو وسررع كررل منهررا عشرررة مررن السررياح 

  .مذهولين من عهمة الطبيعة وإبداع اإلنسان

وإلرط دكراكين الباعرة  ،عدنا إلرط عالمنرا المكرتئ بالنراس

يا التذكاريررة الصررينية المنشرر  الترري ازدحمرر  ببضررائع الهرردا

 .ومطبوعات لذلك الكهف

تنررا رت هنرراك المطرراعم بررين أشررجار النخيررل وال يتررون 

 .لتسد جوع تلك الجموع الغايرة من السياح

دخل  مجموعتنا أحد تلرك المطراعم ووقانرا فري طرابور 
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 .أيضا لي خذ كل منا ما يشتهيه

 الاتاترران اللترران كانتررا أمررامي أخررذتا ،ررحونا مررن أكلررة

وهي خليز من الرز  ،مشهورة جداأسبانية  (البئية أو البيية)

ر البحر مرن محرار وسررطانات مثاالمحمر مع اللحم غطته 

وغيرها وكان الرز ا حمر فيها يلمع من كثرة ال ي  الرذي 

تعرود تلرك ا كلرة كمرا يشراع إلرط أيرام العررب فري  .طهي بره

هرم إلرط حيث كان ملوكهم يليون مرا تبيرط مرن والئم ،اسبانيا

 .ر البحر وغيرهامثافتختلز بيايا الرز ببيايا اللحم و ،الناس

أما أنا ف خذت ما يناسرب بيايرا معردتي التري عبثر  بهرا  

وجبترري المتواضررعة وكرران  مثنن دفعرر   .مشررارط الجررراحين

زهيرردا وقصرردت الباحررة المكشرروفة  تنرراول وجبترري تحرر  

جلسر   .أشجار النخيل وقد سبيني إليها الاتاتران االيطاليتران

إلط طاولة مجاورة لهن أتناول الطعام بملل ومن دون شهية 

جلسرر  إلررط يسرراري امرررأة  .وكرر ني أقرروم بواجررب روتينرري

أظنهما من بيايا أ،ول بدويرة فيرد  ،اسبانية وابنتها المراهية

مي تهمرررا سرررمرة غيرررر سرررمرة الشرررمس الرررذي تتسرررابق عليررره 

اء فرح  أراقرب مرا تر كالن دون أن أهمرل الغرذ ،ا وربيات

 .الدسم الذي ت كله تلك الاتاة اإليطالية بشهية واضحة
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تررردل  سرررعاة نخيرررل فررروو رأسررري وكررران خو،رررها قرررد  

تتبعرر  أ،ررل السررعاة فوجدترره قررد اسررتير  ،ا،ررارت أطرافرره

علررط جررذع سررميك علررط غيررر عررادة نخلنررا الرشرريق والررذي 

يتبرراهط بطولرره الاررارع وك نرره فترراة بغداديررة رشرريية وراحرر  

والتررري سررروف لرررن تنضررر  بعررردما أعرررذاو الطلرررع المصرررارة 

 .بعد أن يئس  من أن تنال لياح فحلو ،ضمرت حباتها

زادت شجوني لتذوو رطبا قد نض  نصاه مع قدح من 

وليس أي رطب وإنما من نخلرة ،ردييي الرذي  ،اللبن البارد

أشتاو له دائما طرارو سرعد والرذي يحراول عبثرا اآلن تربيرة 

 .نخلة تبرزل في أرض غريبة

غرداد وأ،ردقائي الكثرر الرذين فرارقتهم راح  فكريات ب

تلررر  بب،ررررار وخشررري  حيرررا أن تعكرررر علرررّي ،ررراو ا يرررام 

الجميلررة الترري أقضرريها تحرر  شررمس اسرربانيا فتركرر  النخررل 

وبغداد ورحر  أشرغل ناسري بمراقبرة الجرنس اللطيرف الرذي 

  .أحاطني من كل جانب

رحرر  أراقررب المرررأة السررمراء ا سرربانية الترري غطررط 

 ،غريرب كرل جسرمها رغرم حررارة الجرولباسها الاضرااض ال

وابنتهررا الترري جلسرر  لصرريية بهررا وك نهررا تخشررط شرريئا وقررد 
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حبس  ناسها بسرروال ضريق ،رنع مرن النرايلون الررخيص 

 .أسود اللون

أخررذت ا م تخررره مررن حييبتهررا الكبيرررة المصررنوعة مررن 

وكانر   .ات لرم أعررف بمرافا حشري شراليما  الملرون سندوي

 رم أخرجر   ،رب الكوكا كوال بتلرذفاليافعة في هذ  ا  ناء تش

المرأة كرذلك بيضرة مسرلوقة وناولتهرا  بنتهرا بعرد أن قشررتها 

قضمتها الاترا  بردون تلرذف  .فخرج  كاملة وك نها كرة بيضاء

وبدون ترذمر أيضرا وعيناهرا لرم تارارو ،رحن تلرك االيطاليرة 

قصرير جردا فصرّل مرن فضااض التي جلس  بجوارنا ببنطال 

  انتبرراهي إ،رررار الاترراة ا سرربانية فرري لارر .اليمررا  النرراعم

التحديق في سييان الاتاة االيطالية البيضراء والتري لرم يسرترها 

 .فرح  أنهر أنا أيضا إلط تلك السييان البضة .شيء تيريبا

 فتذكرت بيتا من الشعر: 

 لررررم تبررررق للسررررييان مررررا يمكررررن سررررتر 

      

 

 ،رررغير يحرجنررري فكرررر  ءسررروه جررر  

 
يجرب فكانرر  تطالعنرا بعررر  وحترط فاك لرم تسررتر  كمرا

أج اء  كلما تحرك  تاركة في الناس رغبة االسرتمرار فري 

 .التحديق مع شيء من الرهبة واليرف أيضا
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وفهبنا إلرط عربتنرا التري ركنر  قريبرا  (الوليمة)انته  

ولكرررن  ،وابنتهرررا بعرررد فلررركاإلسررربانية ولرررم أشررراهد المررررأة 

ندما و،لنا ها  عتان كانتا معي بذات العربة غادريااليطاليت

 .إلط عا،مة الج يرة بالما دي مايوركا

نمارك وفري الرناس اترك  مايوركرا عائردا إلرط بررد الرد

حسرررة علررط فلررك الاررراو ورحرر  أبحررث عررن ترراري   تلررك 

  .الج يرة الساحرة وإفا بها حافلة بتاري  العرب

دخلها العرب بييادة عبد ع برن موسرط برن نصرير عرام 

وأ،ربح  اللغرة العربيرة فيهرا  .وطردوا الرومان منها 111

حتررط سرريوط الج يرررة بيررد  0104هرري اللغررة السررائدة  عررام 

وهرري اآلن  0222برشررلونة عررام  (الملررك أراغررون و)كونرر 

 .تتمتع بالحكم المحلي وعدد سكانها زاد علط المليرون نسرمة

أنصررررحكم ب يارتهررررا واالسررررترخاء تحرررر  أشررررعة شمسررررها 

ارة تلرك الكهروف والسباحة في مياهها الدافئرة والبرد مرن زير

  .والتلذف ب كلة البئة
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 تم اهداء الكتاب لموقع

موسوعة العيون المعرفية ومالك الموقع من قبل مؤلف 

 الكتاب

 عبد اإلله سباهي

 2103مطلع عام  في زيارته لهولندا

 

 الرفع اإللكتروني

 حسام هشام العيداني

 

 

 

 حقوق النشر للكتاب اإللكتروني محفوظة لموقع

 لعيون المعرفيةموسوعة ا
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