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 تهدأ لم" بغداد قٌامة"

 

 الحٌوات ترتٌب لٌعاد ننتظره الذي الحلم هً جدٌد، من البدء هً القٌامة     
 ال موعد فهً فٌها، لنا سلطة ال استٌعاب، أو فهم أو وعً دون منا تسربت التً

 .تؤخٌره أو بتقدٌمه لنا طاقة وال نحدده ولم نعرفه

 خجبل لٌنكفا إال منها ٌقترب وال القدٌمة األسبلة ٌداعب ال آخر سإال قٌامتنا
 بات الذي الؽد إلى الولوج ترحم ال منعطفات من السإال ٌتركه أن ٌمكن مما
 . حاضرنا وعن ٌومنا وعن عنا جدا بعٌدا

 وأفكار وتمظهرات ورإى وأحبلم أجٌال من فٌنا عاش ومن نحن هً قٌامتنا
 . جدٌد من البدء فكرة فً حتى تطاردنا تنفك ال وخٌبات

 القحط سنوات فً بؽداد عن ابتعدت أن بعد" القاهرة" فً كتبُتها" بؽداد قٌامة"
 بقلب العراق ؼادرت أن بعد ،(6002-6002) سنوات ضرب الذي اإلنسانً
 تفرج وكٌؾ فٌه عشنا وعما لنا جرى عّما اآلخرون ٌعرفه لم ما كتبت نازؾ،
 !عجٌبة بسلبٌة علٌنا الجمٌع

 الكثٌرون عنها سكت مجرٌات عن الحٌة بالشهادة أشبه توثٌقً تسجٌل هً
 منذ أٌامنا علٌنا مرت طرٌقة وبؤٌة وكٌؾ ولماذا جرى ما كل ٌعرفوا لم ممن

(6002-6002.) 

 ال رواٌة للجمٌع تروي إنها وأقول تسجٌلٌة قصة فهً رواٌة لٌست عنها قٌل
 فاألمر ومعكم، معها تتفق صفة أٌة علٌها تطلقوا أن ولكم ٌوما فصولها تنتهً

 .وصداها صفتها سُتعلن من وهً به ُكتبت الذي صوتها من أكثر ٌمثل ال

ٌّرت كثٌرة تفاصٌل  ٌزل لم عنها ترسب ما ولكن السنوات تلك بعد ما تؽ
 !!انتظار من حفرة شفا على بؤننا تذكٌرنا عن ٌكؾ وال نهار لٌل ٌطاردنا

 تكون علّها أخرى طبعة نعٌد نحن وها بالقٌامة، ٌطالب والكل النسخ نفدت
 من حٌاته طوال عانى عراق عن المإرخ سٌكتبه لما مضافة تارٌخٌة وثٌقة

 مشاركا ٌكن لم أفعال عن ضرابب زال وما شعبه ودفع به، اآلخرٌن تربص
 . ٌوما اقترافها فً
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 ال لفصول تكملة هو بعدها سٌؤتً فما األخٌرة، القٌامة لٌست" بؽداد قٌامة"
 . الوجود مسارات الخلٌقة اختطت ومنذ النشوء منذ العراق قدر وهذا تنتهً

 طبعتها فً معها لٌكون كتب مّما بعضا   واخترنا قرإوها ممن كثٌر عنها كتب
 .الثانٌة

 . النازؾ وجرحه العراق هم تحمل فهً بتمّعن اقرإوها

 

  بغداد.. طالب عالٌة
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 طالب عالٌة لألدٌبة "بغداد قٌامة" لرواٌة رسائل سبع

 عن القاهرة فً والصادرة طالب عالٌة العراقٌة لؤلدٌبة" بؽداد قٌامة" رواٌة
 لكنه, األخٌر المطاؾ ٌنتهً حتى بكاء رواٌة هً, واإلعبلم للطباعة شمس دار
 فً القٌامة ألن هل. وٌمٌت ٌحًٌ من بكاء الوحشة، أدران من القلب ؼسل وان
 بهذا الكاتبة أن اعتقد والٌؤس؟ األمل أو والمٌت الحً بٌن تفصل معانٌها أحد

 .القٌامة عنفوان ودخلت, الركام من الكثٌر أزاحت المعنى

 القٌامة أعماق فً تحملت الكاتبة ألن توقٌع، من أكثر شهادة، من أكثر فهً
 اآلفاق إلى مهاجر وملٌون الهوٌة مسلوب قتٌل وملٌون شهٌد ملٌون أحمال

 صدرها على عالٌة صلٌب أن إذ.. نعم. األخٌر والمرسى الوطن بٌن ٌترنحون
 تابوت مجد ألق لحظة فً تحمل التً بؽداد.. بؽداد وضحى الؽسق بٌن ٌترنح
 .الكاذب والنعش القٌامة

 عالٌة هً القٌامة المعتمة، الشوارع فً ٌتجول وعزرابٌل عالٌة هً القٌامة
 ورد كما لٌس هو وعزرابٌل خفاء   تبتسم ثم الؽفران، وتطلب خلسة تبكً حٌن
 الجمٌع، ٌقتل أن وٌحاول منا كل داخل ٌقبع هو إنما اإلخبارٌٌن وثابق فً

 وٌقلع البابلٌة مبلمحنا ٌشّوه الذي العزرابٌل لهذا تبا   قالت قٌامتها فً وعالٌة
 .أحٌاء   ولدنا متى أظافرنا

 الذي وأنا زمانً كل فً المفجوع أنا أو القٌامة فً اهرع وأنا كثٌرا بكٌت
 قلبً ؼسلت القٌامة هذه فً عالٌة دموع.. األطبلل او المدن بكاء ٌسحرنً
 بشرنا ومنذ قلبها على قلبً صلبت أنها وأظن المسٌحٌة، أحزانً ومواوٌل
 .األسبلة لعذوبة ٌا.. األولى القٌامة هً تلك وهل المسٌح، بعذوبة

 الثانٌة الرسالة

 وهو األول البطل قلب فً تفاعلت كابنات على بؽداد قٌامة فً البطل توزع
 وهذا الرواٌة، فً األبطال جمٌع بٌن المشترك الوجدان تفاعل ومنذ عالٌة

 أن إال تعدو ال التً بالرواٌة للتشّبث متعة ٌإلؾ البطولة حصص فً التوزٌع
 .المثالً البطل تكون

 لكن وٌصور، ٌروى ما فً الكبلسٌكٌة اللهجة نهجت القٌامة أن صحٌح
 اإلطار بهذا ومخارجها مداخلها أو أسالٌبها انسابت أنها أٌضا   اآلخر الصحٌح
 الحدٌث القارئ أن وأظن األخرى، والمربٌات والناس الزمن سرد فً الحدٌث
 التً عالٌة هو الذي البطل فم واحد، فم من مذاقات عدة علٌه تعرض أن ٌسره
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 ٌتقن الذي المؽامر المبدع بروح ثانٌة مرة إلٌه وتنتخً مرة الزمن على تقفز
 .المتآلفات جمع لعبة

 وكؤنها حقا   األسٌان قلبها برٌشة رسمت عالٌة ٌدي على عرضت التً وبؽداد
 ٌرمز فٌها األحمر وكؤن دمها ودم لحمها لحم من هو حزٌن لفنان زٌتٌة لوحة
 النشٌج من هً فلعلها األلوان باقً أما ٌنشدون، دجلة ضفة عبروا شهداء إلى
 .الذكرٌات وبقاٌا والدخان الدم عبر صدرها من ٌتصاعد الذي

 من هربوا أولبك واآلباء، األمهات ضعؾ تشجب حٌن تماما صادقة وعالٌة
 الصفوؾ ٌتقدموا أن منهم أرادت عالٌة فٌما مزركشة، دنٌا عن باحثٌن الجحٌم
 بالحرٌة ٌعّوض ال الوطن ألن بالدموع كان ولو حتى التارٌخ وٌكتبوا

 وتدخل الؽول تصارع التً األرحام من ٌولد الوطن بل الخادع، وبالشراع
 القٌامة رأت حتى للملثمٌن ووٌل تبا   عالٌة وصاحت زفرت وحقا الجحٌم،

 ؟..تقوم

 جاءت وأن أما ذواتنا، فً التنافر لعبة ٌفضح مؽامر كاتب ببل أننا ومؤساوٌتنا
 ٌجعلنا مما فهذا وحاضرنا ماضٌنا وفً فٌنا الرديء الزمن لتدٌن طالب عالٌة
 القٌامة مشارؾ على وقفت فقد األدبً، واقعنا فً الرواٌة فن مستقبل فً نثق

 ال القادمة البذار مواسم فً الجدٌدة الرإوس تلد أن منها طالبة بؽداد تحاور
 فً حقً أٌن تصرخ عٌنها فتحت هً بل النساء من المعهود كما البكاء بوسٌلة
 .النذٌر قٌامتك

 الثالثة الرسالة

 العراق رواٌة ستكتب أنها بؽداد، قٌامة بها تمتلا التً الرإى خبلل من أرى
 من الناس وجع ٌشدهم أبطاال فٌها وستنحت العراق وبؤسلوب العراق برابحة
 أنا األبطال عن نٌابة وستقول واللؽات والساحات الجسور أقصى إلى أقرب
.. الحضارات وبقاٌا العاشقة واالنهر األطبلل تحاور التً أنا الحب نزفت التً

! 

 بقلوب الملونة األوراق من ومابدة الحلوى من مابدة لكم تقدم طالب عالٌة
 النظر تعٌدوا لكً سانحة اثر سانحة لكم تقدم الموابد هذه جوار والى مؽتربة

 الذي العالم الن والسواتر، والحدود األقفال وراء ما تتحرك التً الكابنات فً
 ٌنوح وهو الروابً أجمل فما وزورا، كذبا ٌبكً ظهر الكابنات تلك على ركب
 ..!مبتسما  
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 الراهنٌة على وتعلو المبلبكة بلؽة تشتم الرواٌة، لحظة بحسب وتسخر تبتسم
 النحو هذا على وهً القدٌمة الٌونان أبطال بلؽة تتعالى أو تشمخ وهً الفاسدة
 بإهدابه المبلبكٌة النٌة وجدت لو متوفر الضماد لكن كبٌر الجرح بؤن تعترؾ
 ..!الشفافٌة وحدة فً المتنافرات اجتماع بعد عفوا  .. الشفاء بعد بحرقه والسماح

 قٌامة بعد ما لرواٌة آخر وجه طالب لعالٌة هل الثوار الٌتامى من واحد سؤل لو
 تبدع أن فً الكفاٌة لعالٌة ألن ذلك أظن، كما نعم ستقول أٌضا وهً نعم بؽداد،
 حٌن بؽداد قٌامة فً ذلك وأثبتت وتتحدث تروي أن ابتكار فً وجه من اكثر

 الحً ٌجعل ومن.. التارٌخ أو العراق عن نٌابة تروي هً آبابها مدٌنة جعلت
 ؼٌر ٌخترع أن القدرة وله قادر وفداء   حبا   ٌشهد والشاهد ٌقوم والقابم ٌحٌا

 ..!الذهبٌة عالٌة أصابع بٌن الروابً الخلق أبدع فما, األم الرواٌة فً رواٌة

 باألسلوب وتسحر تكتب مما أفضل تكتب أن لعالٌة أتنبؤ طوٌل زمان منذ وكنت
 أرادت الكتابة هً إذا تحترق لو وتود بداٌاتها فً تتفجر رأٌتها ألننً وبالحوار

 .الجحٌم آلهة أمام تحترق أن أبت لكنها تحترق أن

 الرابعة الرسالة

 لما االؼترابً البطل لوال أي اؼترابٌة، أجواء فً اال كتبت ما بؽداد قٌامة
 فؤنت أشده، على واالؼتراب تتفجر فلسفً كمدلول والقٌامة القٌامة، قامت
 تصرح أو ترمز حٌن تتعاصؾ أو تتوهج طالب عالٌة بؤن لحظة فً تحس
 متوهجة روحا القٌامة أكسب مما وهذا الرواٌة فصول من فصل كل فً بشًء

 ..!االحتراق الى تتطلع روحا   أو

 كل تحمل كانت الفرعٌٌن األبطال حناجر باسم السرٌة الناطقة عالٌة وكؤن
 تجرعوا الذٌن العراقٌٌن من أولبك والسٌما النٌل أرض على المؽتربٌن هموم
 وتلك ذنوب ببل أنهم سوى سٌكولوجٌة عقد بدون أو ذنب بدون االؼتراب صبر
 مسببً على بالهجوم تهمّ  حٌن رمزا   الروابٌة إلٌها أشارت سٌكولوجٌة كارثة
 .االؼتراب فتنة

 تؤتً ال الوطنٌة إن متناهٌة بصراحة قالت إنها وهً الهجوم هذا فً وشجاعتها
 البدٌل طاغ، حكم لكل األنقى البدٌل طرٌق عن إنما ؼاز، أو محتل طرٌق عن
 وعالٌة القٌامة، قٌام عوامل من هً وهذه النبٌلة والقٌم واإلنارة الوعً هو

 .القٌامة فً الروابً البناء هذا فً نجحت
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 من ابتداء   المبة، فً مبة عراقٌة ثقافة فهً القٌامة فً قدمت التً الثقافة أما
 المواقؾ، طبٌعة فً التحلٌل طرٌقة الى اآلخرٌن مع التعاطفً الحوار طرٌقة
 طرٌق عن طالب عالٌة بها تمتعت فراؼات وملء وإتمام تواز ثقافة فهً

 تجارب تسلّمها طرٌق عن او االجتماعٌة العبلقات فً المتراكمة خبرتها
 عن فضبل ثقافة وهً اإلعبلمٌة األجهزة فً العلمٌة الخبرات وسلسلة الكتب
 هذه وطابع والمهم. واإلنسانً العربً الفكري اإلرث من ٌنابٌعها تستمد ذلك

 لآلخرٌن تقول أن بؽداد قٌامة فً أرادت طالب عالٌة أن جمٌعها االعتبارات
 والهاجس الهم أكتبوا حللتم وأٌنما النازحون أٌها صدوركم فً مما اكتبوا أن

 حٌث واالؼتراب الؽربة عالم على القادمة األجٌال وعّرفوا والفجٌعة، والذعر
 .أصابعنا رهن التارٌخ مادام الخارج أو الداخل من العراق فٌه ٌعٌش

  الخامسة الرسالة

 تشمخ حتى تنظر ألمة نذر.. منة ببل النذور تنثر القٌامة فً طالب عالٌة رأٌت
 أخرى ونذور الحق، ربكة فً تتطهر جدٌدة موالٌد الى ونذر.. ٌدٌها على

 عطر بعض نذورها ان وأظن األحرار، وطن لفتح ٌصلب مسٌح على تنشرها
 ٌعٌش أن ٌنبؽً كما تعٌش وهً الحقٌقة سقراط أو الحبلج بها ٌتنبؤ كان الجنة
 ..!الشمس قمم فوق النسر

 ال ألنهم القٌامة فً خطوك سٌحسدون حاسدٌن أن عالٌة عن ٌؽٌب ال أن وٌجب
 العذرٌة المحبة شجر فوق ٌطٌر أن وللرابد ٌتعملق أن للعمبلق ٌرٌدون
 فً عواطفك إلى تتسلل أنٌاب من حذرك فخذي الزمان، فم من المنسابة
 أن أعتقد وال أبدا ، ثابرا وٌبقى لحظة ٌحزن العبٌد كمحرر وكونً الؽبش،
 الؽصن كما أو أنت كما الشاهقة الصلبة الصخرة ٌنطح أن ٌستطٌع مخاتبل
 ..!أعماقك فً ٌزدهر

 الطابفٌة تؤخذك أو تتعنصرٌن وال أحد على ثؤرا تطلبٌن القٌامة فً كنت وما
 عشت أنك فهو السبب أما جمٌعها البثور تلك فوق كنت بل الوطن معبلك الى
 فٌه وكل للكل، خلق وطن وأصداء الكل محبة أصداء إال فٌه تسمعٌن ال بٌتا  

 الجمٌع اٌقاع نهجت والقٌامة للروح، الروح وطمؤنة وسماحة لآلخر رحمة
 من الوطن تبلمس قٌامتك فجاءت األخٌر الشوط حتى اإلٌقاع هذا وحملت
 ..!األشٌاء وحنان الشفافٌة مشارؾ أعلى

 الكتابة بؤن معرفتً منطلق من الروح وطبلوة العذوبة بهذه فرحت وأنا
 من المستوى، الى المستوى من وترفعه الوطن تثري أن لها البد األصلٌة
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 هذه بمثل مر قد قٌامتك فً الوطن أن واشهد مبلبكٌة، كابنٌة الى تراب كابنٌة
 ..!مفدى الوطن فٌه ٌصبح أن مستوى الروابً، المستوى إلى فؤرتفع المراحل

 صبرك أو قلبك لصٌاؼة متممة جاءت الكلمة صٌاؼة أن فً عالٌة قدرة هً
 حٌث الى ٌعلو الوطن هذا شاهدت أٌضا   وأنا جمٌعها، اآلفاق إلى ٌمتد حٌث
 ..!شموخك ٌعلو أو سموك ٌعلو

  السادسة الرسالة

 تجاوزت امرأة أصابع بٌن ولدت أو كتبت أنها بؽداد قٌامة فً خصٌصة أهم
 بمعناها الحرٌة إلى المترهلة الحرٌة تجاوزت وحدٌثا ، قدٌما الكاتبات النساء

 األدٌبة طالب عالٌة من وانبثقت وترعرعت عاشت المرأة وهذه االنقبلبً،
 ٌقال مما اكثر وقالت ذلك من اكثر تجاوزت بل.. شًء كل فً الحٌوٌة الجرٌبة

 النظام العراق ولٌس الجدٌد العراق أنا تقول أن ترٌد وكؤنها المرأة حرٌة عن
 الماضً ٌرفض الذي.. بؽداد قٌامة به نطقت الذي العراق إنما الدستور، أو

 حزمة الى إنسانٌا   تشكٌبل ٌستحٌل الذي مع وٌتواءم الفجٌعة، والماضً الرث
 منذ بل طالب، عالٌة فً ولد منذ بهٌا ضوءا استطال الجدٌد العراق وهذا ضوء
 ..!بؽداد قٌامة فً الصحٌح التٌار مع الحرٌة اتحدت

 فً أو الرواٌة هذه فً هرطقات كبلم أو عابرا   كبلما   لٌست عالٌة وجرأة
 الكشوفات جرأة هً بل شبابها، ماضً فً كتبتها التً القصص من ؼٌرها
 التً العراقً المجتمع قوانٌن ضد شامخة تقؾ حٌن أو ظاهرة تحلل حٌن

 ولٌس جهارا   ذلك كل وتقول والؽٌبٌة، والقبلٌة بالكهافة المثقلة التقالٌد أنتجتها
 من العقل ٌطمبن ما وهذا الثانوٌٌن، األبطال طرٌق عن ولٌس ومواجهة نٌابة،
 المتراكمة القٌود تكسر وراحت المجتمع فً النفسٌة الحواجز اخترقت امرأة أن

 الرجل عن األنفاس حبست التً تلك بل المرأة على القٌود ولٌست تارٌخٌا
 ..!اآلخر الضحٌة

 األداء فً شجاعتها تتجلى القٌامة فً المتؤلقة جرأتها جانب إلى وهناك
 مفاهٌم الى المدالٌل تحول أخذت االٌقاع هادئ سلس بؤسلوب فهً الروابً،

 أو ذاته داخل مؽلقا   فنا   لٌس الرواٌة فن أن على لتبرهن مبادئ الى والمقوالت
 إلى الشكل من.. والفلسفً الداللً بمعناه التحوٌل فن هو بل كبلمٌة زخرفة

 هذه فً بشجاعتها جرأتها التحمت وحٌن التقنٌن، الى البداهة ومن المضمون
 ..!الرواٌة على انتصرت.. زمنها على انتصرت القٌامة

 السابعة الرسالة
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 كتبها سلسلة الى جدٌدا   رقما   تضٌؾ لكً قٌامتها طالب عالٌة تكتب لم
 أثر وعلى بؽداد من رحٌلها أن تبرهن أن فٌها أرادت بل والروابٌة، القصصٌة
 من ٌؽٌر ٌكن لم العربٌة مصر فً الطوعً االؼتراب فً وحٌاتها الزلزال
 مثلما األول المنزل إلى حنانها من شًء فً ٌإثر ولم االول بوطنها تشبثها
 طالب عالٌة فوطنٌة.. األولى وطنٌتهم ودانوا ؼربتهم فً قصصا   آخرون كتب
 لم وقت فً ممتلا وهو الجذر وطنٌة.. األحوال كل وعلى حال كل فً واحدة
.. الزلزال عاصفة من هربوا الذٌن العدٌد عند معٌارٌة قٌمة ذا الجذر هذا ٌعد
 القلق الحضاري، الضجٌج ذات القاهرة ؼربة فً ٌرافقها بدأ الروابً قلق لكن
 المتلقً ٌرى متوترة أعصاب إلى ووجدانها قلبها فً الروابً السرد أحال الذي
 صار الوطن أن وٌرى الزواٌا، الحادة الوطنٌة المبلمسة من شحنات تدفقها فً
 عصب فً أخرى مرة تجدد الذي العراق هو القٌامة آخر وفً القٌامة أول فً

 ظهر كما أخرى مرة وٌعشق ٌحب الذي الوطن رٌب، ببل طالب عالٌة الروابٌة
 .النبٌل النجٌب األمٌن القوي

 فضاء على مفتوحة الوطنٌة هذه أن الى المملوءة وطنٌتها أشارت وقد.. نعم
 الواحد اإلقلٌم بقانون تحد ال إنسانٌة وطنٌة انها بمعنى اآلفاق، متعدد

 ٌدٌه، بٌن القٌامة وقعت أن علٌها ٌتعرؾ أن العراق ؼٌر من قارئ وباستطاعة
 بؤن وجازما   أظن كما الوطن حمٌة فٌه إنسان لكل القٌامة جاءت هنا ومن

 ٌساوي فٌها الوطن ألن البلدان عموم فً المتلقً لدن من قبوال ستجد القٌامة
 ..!الحرٌة ٌساوي واألٌمان اإلٌمان

 من الشهٌد بروح اإلنسانً والبكاء والؽربة الجنس طالب عالٌة عالجت ولقد
 وأحبلم أشواق عالجت أنها أي حرب ساحة فً وكؤنها المتمردة ذاتها خبلل

 بدال   ٌتكلم الوجودي الفعل وجعلت مكثؾ عٌانً وبوجود مسلح بوعً اإلنسان
 الثانً أما مؽٌر مادي األول: الفعلٌن بٌن واضح والفرق الخٌالً، الفعل من

 ..!الرواٌة فً انتصرت قد الحرٌة أن وها مجردة تصوفٌة سموات فً فٌحلق

 

 المطبعً حمٌد األدٌب

 
 

هللا بأمر الحاكم برٌمر  
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 للطباعة شمس دار عن 6002 عام األولى طبعتها صدرت رواٌة بؽداد قٌامة
 .صفحة 662 فً وتقع القاهرة فً والنشر

 فً المشارك الوفد ضمن 6022الجزابر فً طالب عالٌة بكاتبتها التقٌت
 مإخرا بؽداد فً ثم العرب، لؤلدباء العام لبلتحاد الدابم المكتب اجتماعات
 سعدت.. قٌامتها أو رواٌتها من نسخة وأهدتنً العربٌة للثقافة عاصمة

 كانت بؽداد قٌامة.. علٌها ٌثنً زمٌل من أكثر سمعت أن بعد علٌها بالحصول
 المؽربٌة الثقافة وزارة من دعوة تلبٌة.. المؽربٌة للمملكة زٌارتً أثناء رفٌقتً

 البٌضاء الدار بمعرض الرواٌة فً المدٌنة سٌرة حول ندوة فً للمشاركة
 .للكتاب

( بؽداد قٌامة) من عنوانها باستبدال نفسً مع متصالحا   الرواٌة قراءة فً أخذت
 جملة صادفتنً االنتهاء على قاربت وحٌن( هللا بؤمر الحاكم برٌمر) إلى

ٌّلت سخرٌة أكثر أنها ورأٌت ( شقٌقٌن زوجة) للرواٌة عنوانا   تصلح أنها فتخ
 وحاضر شمولً حكم ماضً من ٌسخران أنهما إذ الضحك ٌثٌران والعنوانان

 عنوان أن ٌعنً وال.. بالدٌمقراطً ٌوصؾ وأنه خاصة.. وأمرّ  أفظع حكم
 مقام فً هً مهولة أحداث من تحوٌه وما الرواٌة أن بل ضعٌؾ( بؽداد قٌامة)

 أجواء على ٌسٌطر الذي المؤساوي الجو ذلك نفسً تكسر كً فقط.. القٌامة
 التً دمعته لٌمسح ٌتوقؾ القارئ وتجعل بل.. النهاٌة وحتى البداٌة من الرواٌة
 .إذن دون انحدرت

 الجارحة التفاصٌل رواٌة إنها.. المحزنة الجمل تلك.. القٌامة جمل أدمعتنً كم
 أن ٌمكن ما عوالم جملة كل فً اختزلت الكاتبة إن بل.. الفاضحة والعبارات

 الجمل على العبلمات أضع أقرأ وأنا وجدتنً ولذلك.. صفحات عدة فً ٌكتب
 للكتابة عودتً عند ألمٌزها خطوطا   الجمل كل تحت أضع نفسً ألجد الفارقة
 .بها واالستشهاد عنها

 كان األمٌركان قبل من بؽداد فاحتبلل.. للعرب الكبرى الهزٌمة رواٌة هً
 كان العراق آلثار األمٌركان وتدمٌر وسرقة.. العربٌة العواصم لجمٌع احتبلال
 عربٌة دول قوات وشاركت دعمت حٌن. وإنسانً عربً مقدس لكل تدمٌرا
 خٌانة بعد بؤن تتنبؤ الرواٌة هً.. دولها احتبلل أباحت إنما.. العراق احتبلل
 نهب فً دعموا حٌن الزعماء أولبك.. وممالكهم عواصمهم سٌخونون العراق
 نومهم ؼرؾ األمٌركان لدخول الطرٌق فسحوا إنما العراقٌٌن نوم ؼرؾ
 .للقارئ وتوحً الرواٌة تقول هكذا. بخصوصٌاتهم والعبث
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 قد.. العرب الساسة إفبلس عن وضوح بكل تفصح القٌامة رواٌة هً هذه
 وأقول.. المصلحة تسود والٌوم. والسٌاسة المبادئ أٌام ماتت قاببل ٌهمس

 لم.. مخٌرٌن الساسة أضحى هل ثم الشعوب؟ مصلحة أم الحكام مصلحة
 وأمٌركا السماء فً هللا بها أمنوا لمقولة تكرٌس ٌجري ما كل مخٌرٌن ٌعودوا

 .األرض فً

 وهٌمنة تفوق تتضمن ومصلحتها.. مصالحها مع تكون أن إال ٌمكن ال أمٌركا
 لٌست مصالحهم بؤن أعلم العزٌز قاربً وأنت.. محٌطها على إسرابٌل
 أن.. عالٌة قٌامة به تشً ما هذا. والسٌطرة الهٌمنة على تقوم أنها بل مصالحنا
 مستقبل برهن أن ٌرتضً وأن. حاكما ٌظل حتى الضعؾ إلى الحاكم ٌرتهن
 األرض إباحة من ٌحصل ما وهذا..استمراره ٌضمن أن مقابل فً شعبه

 المجتمعات تظل أن.. حاكما  (  س) ٌظل أن مقابل واألعراض والثروات
 .زابفة لعظمة أضاحً ٌكون أن ٌمكن لما تساق ساببة زرابب العربٌة

 العربٌة العواصم قٌامة هً.. فقط العراق أو بؽداد رواٌة لٌست" عالٌة قٌامة"
 فً وال لٌبٌا فً األحداث تلك تكن لم عالٌة كتبتها حٌن.. العربٌة والمجتمعات

 بفصل السودان فً الحاكم ٌحتفل ولم.. اندلعت قد ومصر الٌمن أو.. سورٌا
 تسمٌة وهً العربً بالربٌع الؽرب سماه ما ٌكن ولم.. شماله عن جنوبه

 العربً الوطن فً الطؽاة لٌجعل.. بتنفٌذه بدأ قد اإلسرابٌلً الربٌع باألصح
.. العربٌة الشعوب طؽاة بعض تزٌل إسرابٌل طؽاة فقط.. الطؽاة تصارع
 على وشاركهم األمٌركان ساعد فمن.. العربٌة العواصم لقٌامة تنبؤت الرواٌة
. مقوماتها وتدمٌر لٌبٌا ضرب على ساعدوه من هم.. العراق واحتبلل ؼزو
 ٌدمرون أبٌب وتل واشنطن طؽاة الٌوم.. تنتظر والبقٌة.. سورٌا تدمٌر وعلى
 ونشر.. النهب ٌستمربون بل بالتدمٌر ٌكتفون وال.. لهم أشقاء هم طؽاة

 نحن أٌن إلى نعرؾ نعد فلم.. أوراق خلط هً.. الدماء وإباحة الفوضى
 دخل باألمس.. عالٌة قٌامة لنا تتنبؤ هكذا أو.. لنا ٌطبخ ماذا نعرؾ وال. ذاهبون

.. طرابلس طاؼٌة نوم ؼرؾ تلتها ثم.. العراق طاؼٌة نوم ؼرؾ إلى األمٌركان
 مباشر بشكل وهم.. دمشق طاؼٌة بخصوصٌة أجبل أم عاجبل سٌعبثون وأٌضا
 إلى فصله بعد السودان إلى وسٌصلون.. وتونس والقاهرة صنعاء فً ٌعبثون
 .تدور والعجلة.. دولتٌن

 ٌدعون من خاصة ومحكوما حاكما جمٌعا أدانتنا الرابعة رواٌتها فً عالٌة
 لمستقبله الرابً وأنه. الشعب ضمٌر المثقؾ أن اعتبار على.. الثقافٌة بصبلتهم
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 الرابٌة وأضحت.. المثقؾ من حتى سرقت أمٌركا لكنها.. وعٌه وصانع
 ممالك أموال حركت أمٌركا.. الشارع بتحرٌك سبقته.. شعبه وعً وصانعة

 ٌوصم ال حتى الهثا العوام صفوؾ مإخرة فً المثقؾ لٌكون.. النفط
 ال لؽد رصٌدا أو موقفا لنفسه ٌصنع أن محاوال.. الثورة صفوؾ عن بالمتخاذل

 دون وٌدار ٌدور فٌما نفسه العربً المثقؾ وجد لقد. لونه أو شكله ما ٌعرؾ
 أمٌركا وأوصلته بل.. سنٌن منذ نكتب ما تؤثٌر أٌن: ٌتساءل أمٌركا وجعلته فكر
 ..الشوارع تحرك هً فها.. وإبداع فن من ٌنتجه ما جدوى بعدم اإلٌمان إلى
 فً ٌشارك صفها فً الشعب من فبة هً وها.. وتشرد وتدمر تسرق وهً

 واألحزاب.. تترسخ الطابفٌة هً وها.. وٌخطؾ وٌقتل وٌسرق وٌحطم ثورات
 .والسرقة واالؼتصاب للخطؾ عصابات الى تتحول

 الشارع علٌه أنكر ٌحدث ما إزاء فكر له ٌكن ولم الشارع المبدع أتبع حٌن
 ٌشارك لم لماذا ٌدور؟ ما كل من المثقؾ أٌن: الشارع وتساءل بل.. ذلك

 الذي.. الرإٌوي.. المختلؾ دوره ٌنتظر كان وكؤنه( الثورات) فً المثقؾ
 .والحرٌة العدالة تسودها حٌاة فً وآماله وتطلعاته فكره ٌجسد

 وسابط سنوات منذ أعدت.. مصالحها ٌخدم لما وتروج تعد الؽرب دوابر 
 : اإلعبلم

 .اإلعبلمٌة الفضاء شبابٌك من الخ...البرٌطانٌة.. الفرنسٌة.. العربٌة.. الجزٌرة

 جسدتها كما القٌامة هً إذا.. وجٌوشها الحلٌفة العربٌة األنظمة أموال وأعدت
 أو مشاهد تكن لم لكنها.. الحٌة السٌنما إلى أقرب مشاهد لنا تقدم وهً.. عالٌة
 ٌكن لم.. الٌوم حتى وٌعٌشه العراق عاشه الذي الواقع هو بل.. سٌنمابٌة مقاطع
 ٌذبح ولم.. منا هم بل جلودنا خارج أعداء من ٌؤت ولم وهمٌا، كابوسا األمر
 أو معه ٌذبح أن ٌفترض كان من وهو بارد بدم العربً الحاكم العربً الحاكم

 واستباحة شعبا لذبح لؤلمٌركان بمساعدتهم لكنهم.. حٌن إلى ترجبه امٌركا أن
 .ٌزال وال. واألموال اآلثار من الكثٌر ونهب. البنٌان من الكثٌر دمر.. حرماته

 أو الحٌاتٌة تجربتها تلك أن أظن وال.. رواٌة فً الجحٌم عالٌة لنا لخصت لقد
 امرأة كل تجربة هً بل.. الراوٌة عٌون خبلل من رصدتها وهً سٌرتها
 .عراقً إنسان كل حق فً البشعة الجرابم تلك الٌوم حتى وتعٌش عاشت

 ضربوا من وهم. العالمً واألمن السبلم تهدد محرمة أسلحة وجود روجوا
 من اآلالؾ مبات وأبادوا عذبوا ومن.. محرمة بؤسلحة العراقً الشعب
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 ٌحكموا لن بؤنهم قالوا.. زالوا وما المنشآت كل وحطموا هدموا ومن المدنٌٌن
 فً وٌتواجدون بل.. والثروة اللعبة بخٌوط وٌمسكون شًء كل ٌسٌرون وهاهم
.. القبٌح بوجهه ٌظهر أالّ  الؽرب حاول.. واستخباراتهم بقوتهم العراق أرض
 اإلنسان لحقوق دعواته ٌرفع حٌن.. البراقة المساحٌق طبقات رؼم ظهر لكنه

 مبلمح.. الدماء مصاصً بمبلمح ٌظهرون أنهم إال.. الدٌمقراطٌة للنظم ودعمه
.. واآلثار الثروات ونهب تدمٌر وال ..إبادة ٌهمه ال.. قٌامتها فً عالٌة جسدتها

 .مصالحه تؤمٌن استمرار ٌهمه فقط

 نساء لنا تقدم نفسه الوقت فً وهً.. العراق نساء قٌامتها فً عالٌة لنا قدمت
 أفؽانستان نساء لنا لتقدم وتجاوزت بل والٌمن وسورٌة ومصر ولٌبٌا.. تونس

 وهٌمنة الطؽاة حكم من المتضررات العالم نساء وكل.. ومالً وباكستان
 ثوراتنا تطبخ أن لكن.. نثور أن ٌستحقون ال الطؽاة أن ٌعنً ال وهذا. الؽرب
 توظؾ وأن.. وظلمهم حكامنا وجبروت أوضاعنا مستؽلٌن.. مصالحهم وفق
 لتنفٌذ نساق وأن.. مصالحهم مجرى فً لتصب ننفذها وأن.. تحرٌكنا فً

.. النفط دول من ذلك فؤٌن.. الؽرب ٌدعمها حقٌقة ثورات كانت وان.. مآربهم
 تشٌر ما هذا.. العالم فً أخرى شمولٌة ودول.. للؽرب الموالٌة الممالٌك وعلى
 .تطرحها مباحة بؤسبلة عالٌة قٌامة إلٌه

 تومض قلقة طلقات إلى اقرب هً جمل فً عالٌة به وتنبؤت قدمته وما
 بتلك وهً. وعفانته  وخداعه وكذبه العالم قبح كل تضًء أن وتوشك.. بسرعة
 لكً.. ٌحترق أن دون اللهب وسط من ٌمضً ككابن جسدتها التً الرواٌة
 األشبلء ترى لكً.. النواسؾ على تعبر.. ٌلتهب علٌها من وٌصؾ.. لنا ٌصفها
 بشكلها األحداث بحكً تمض ولم.. راصدة بعٌن ٌحدث ما تصؾ.. الدم ونطؾ

.. المجٌدة الحكاٌة ودراٌة بمهارة أطرافها تلملم هً بل.. زمنٌا التصاعدي
 وأخرى.. الٌوم دار بما وثٌق ارتباط لها بذكرى لتؤتٌنا الماضً إلى تعود فتارة
 عناقٌد لنا مقدمة. الصورة تنجلً حتى أحدهم أو احداهن حكاٌة لنا لتقدم تعود
 لعذابات والمجتزأة المختصرة الحكاٌات من.. العراقً واأللم الدمع من ملتهبة
 وموت.. أحبلم وضٌاع تبخر قصص.. الشباب وأشبلء وجراحات.. النساء
 لنا تصور.. وفجورها أمٌركا عن بعٌد أمن وطن فً حٌاة مجرد..بالحٌاة أمال
 الموت برابحة أنهر.. ٌضطرم أتون إلى تحول أن بعد الوطن عن الرحٌل هم

 حولت أنها بل فحسب العراق فً النساء حكاٌات لٌست هً حكاٌات. والبارود
 .والعالم العربً الوطن فً النساء حكاٌات إلى قٌامتها
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 وال.. ٌسر أن ؼٌر ٌملك ال.. كبٌر جرح فوق ٌسٌر القارئ تجعل عالٌة قٌامة
 العار روابح تفوح. فتحها عالٌة أعادت التً الجراح تلك ؼٌر طرٌقا ٌجد

 ال الذٌن حكامنا عند رخٌص منا كل أننا كم عالٌة ترٌك.. حولها من والخٌانة
 الٌوم أحاطتها وقد المحمٌة األمس قصور لنا تصور.. ٌحكموا أن إال ٌهمهم

.. والجنود المدرعات وصفوؾ الثقٌلة األسلحة وفوهات الشابكة الجدران
 الحاكم.. المواطن وسبلمة كرامة وأٌن.. والبارحة األمس بٌن الفرق ما لتسؤلنا

 وٌتجمل ٌكذب والؽرب.. والمحمٌة الشابكة حدوده إال ٌهمه ال الحاكم هو
.. لنا كوصفة لدٌه دٌمقراطٌة فبل.. ؼدنا وٌدمر قلوبنا على لٌمر اإلنسان بحقوق
 أّمن ان بعد شًء كل الؽرب ترك لقد.. العراقً اإلنسان حقوق من الٌوم فؤٌنه

 النار ٌضرم.. شراٌٌنه إلى رخٌصا النفط وتدفق حماٌتها من وتؤكد مصالحه
 .الؽابة كوحوش نقتتل

 فً قدمتها.. ساعة كل فً وتتناسل تتناسخ ألحداث ..عالٌة قٌامة تفاصٌل
 هً. والرماد الموت وطعم الدماء برابحة قبٌحة.. الحكً من ممتعة قوالب
 أصوات ومن.. جلجامش تراث من.. العراق بكابٌات من وآهات دموع رواٌة
 .الحسٌن وحجٌج.. المراقد نشٌج

 باالنعتاق ٌحلم. وكرامة بعزة للحٌاة ٌتوق شعب.. وعظٌم جبار شعب بكابٌة
 .حكامه وهشاشة ..العالمً الظلم هٌمنة من

 فوق.. لعالٌة ٌحسب عظٌم شًء وٌعٌشك تعٌشه زلزال فوق رواٌة تنجز أن
 الحدود خلؾ من جاء ظلم لكل إدانة للحظات تإرخ أن.. ألحزان دماء من أنهر
.. عزرابٌل تعاٌش ..الموت تتحدى بحواس ترصد أن.. وٌنهب وٌدمر ٌقتل كً

 .المتمكنة الساردة بروعة جملة تلو جملة تكتب حتى وتهدهده وتراقده

.. السبلم مدٌنة المدورة المدٌنة عن رواٌتها فً القارئ ٌتوه أن عالٌة تترك لم
 أسواقها أحٌاءها.. مداخلها.. حدابقها.. ساحاتها بؽداد، جؽرافٌة تقدم هً فها

.. المساجد مسمٌات متاحفها،.. مطاعمها.. مقاهٌها.. ضفافها.. شوارعها
 قلب ترى وأنت تقرأ أن.. شًء كل.. طرقٌة وأحٌاء أزقة.. المستشفٌات

.. طبٌب عٌادة إلى تصل حتى بك تدور جرٌحا تحمل عربة تركب أن.. الحدث
 .جبٌنها على من المتصبب الراوٌة عرق وتمسح.. األشبلء تلملم أن

 عشتار كظفار حكاٌاتها عالٌة تجدل.. بؽداد فً الموت جؽرافٌة رواٌة هً
 وقهر الظلم هٌمنة برفض األمل. واألمل.. الجحٌم رواٌة هً رواٌة لنا لتقدم



ٔ8 
 

 نفسه الوقت وفً السابق النظام تدٌن. واالستعبلء االستؽبلل رفض.. الشعوب
 ما تنفٌذ رفض إلى ومثقفٌه الشعوب وتدعو. حٌن منذ المستمرة أنظمتنا تدٌن
 األوضاع وترفض.. الؽربً االستقواء وترفض....الخارج من وٌخطط ٌطبخ

 .الحقة الثورات إلى الشعوب وتدعو. حالٌةال المخجلة

.. أمٌركا ٌا التدمٌر ذلك كل لماذا: أجوبة دون تتركنا لكنها.. وأسبلة أسبلة تضع
 ومبان والمنازل والحدابق والمتاحؾ.. والمنشآت والمبانً الجسور تدمٌر
 ذلك كل.. وثرواتنا ألثارنا والسلب النهب ذلك كل لماذا ؟ والجامعات..الدولة

 كرامتنا لصون أتٌتم بؤنكم أعلنتم قد كنتم إذا ذلك كل لماذا والقتل؟ التعذٌب
 !وإنقاذنا

 من للخروج.. للهجرة العراقة العقول كل وتدمٌركم وقتلكم بعنفكم تدفعون لماذا
 عالٌة لها تجد لم أسبلة.. العراق؟ من الهرب على وتساعدونهم. العراق
 .رأٌه له فكل حتما علٌها اإلجابة فً القارئ وسٌختلؾ.. أجوبة

 وكم.. العربً الوطن فً وتوزع تطبع أن تمنٌت كم.. مدهشة لرواٌة تحٌة هً
 وقبح وبشاعة شعب مآسً على العالم ٌطلع كً لؽات عدة إلى ترجمتها أرقب
.. مصالحها تهمها ما بقدر اإلنسان ٌهمها ال قوى.. العالم على المهٌمنة القوى
 وتدمر تقتل من وهً. اإلنسان وحقوق بالدٌمقراطٌة وتتجمل تكذب قوى

 .وتنهب

 .ومناضلة ومبدعة صدٌقة طالب لعالٌة تحٌة

 عمران الغربً محمد الروائً
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 تماسك من بعضا   وأظهرت ورعبً، وخوفً، جزعً، عن تؽافلت         
. السٌارة إلى ٌحتاجونه ما بنقل لئلسراع أحثهم وأنا طبٌعٌا ٌبدو أن حاولت
 ٌنتظرنا، ما تهٌبة فً تسابقنا وكؤنها روٌدا   روٌدا   منا تقترب الموت أصوات

 زوجً، صوت تشنج أوالدي، صراخ الصاخبة، باألصوات رأسً امتؤل
 عصؾ كل مع المتتابع الؽبار حركة نوافذه، اصطكاك بٌتً، جدران زمجرة
 فً مكانا لها تجد أن ترٌد كلها حولً، تتراكض األصوات كل متتالٌة، قنابل

 أعرؾ دابرة من للخروج نتسابق نحن فٌما عقلً إلى تدخل حولً، الفضاء
 .محالة ال علٌنا ستطبق أنها

 لو التً والخروج الدخول مفهومً بٌن الهابلة المفارقة هذه فً كثٌرا أفكر لم
 اإلسراع على أجبرتهم وما حزمته ما كل ألرجعت حقٌقتها إلى أصؽٌت
 أوالدي تناوب. وقتها المجدٌة ؼٌر المواجهة تحدي داخل كلنا وجلسنا بترتٌبه
 ٌتفادوا أن ٌحاولون صبر، بنفاد ٌرقبهم زوجً وقؾ فٌما السرٌعة الحركة على
 الموقؾ ٌزداد ال حتى اختزنوها مقاومة آخر منهم تفلت أن خشٌه إلٌه النظر
 .علٌه هو مما أكثر تؤزما

 ٌروه ال أن من بخوفهم تشً حزٌنة بطرٌقة تحرك أٌنما ٌرصدونه أرقبهم كنت
،  أكبر شًء مفهوم، ؼٌر وكؤنه ٌبدو كان بشًء   ٌعدهم أن ٌحاول هو فٌما ثانٌة 
 المتعب وجومه وسط األصوات اقتراب ٌسمعون وهم عقولهم تصدقه أن من
 ٌدري ٌعد فلم ٌدٌه، فً أسقط قد وكؤنه بدا. أٌام منذ ٌنم لم إنه ٌقول الذي

 .بالخروج؟ تباطبهم على حانق وكؤنه ٌبدو أم بتودٌعه، دموعهم أٌجاري

 التً أمكنتنا المتسارعة بنظراتً وأمسح مرؼمة، أهجره الذي بٌتً إلى أتطلع
 للكتابة تكفٌنً أوراقا   أدس أنا وفٌما مكتبً، ؼرفة أدخل اآلن، للفراغ نتركها
 :ٌقول وهو ،"سلمان" وجه على حزٌنة ابتسامة لمحت

 ٌكتب؟ أن ٌستحق ما ستجدٌن هل -

 :أواسٌه وكؤننً قلت

 .كتاب فً الحقا   وسؤنشرها مإكد، -

 وهو بوضوح أفهمها لم التً الهمهمة تلك سخرٌة أم موافقة كانت إن أدري ال
 :وٌقول السٌارة فً وٌضعه المتبقً الوحٌد الخبز كٌس ٌحمل

 .الطرٌق فً شٌبا   تناولوا طعام، دون تبقوا ال -
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 رحلة كل فً الساعة ونصؾ ساعة منا ٌتطلب كان عنه ٌتحدث الذي الطرٌق
 قرٌة إلى منها ندخل والتً بعقوبة، مدٌنة" دٌالى" محافظة إلى بها نقوم

 خمسة، دوانم من بقعة وحٌث أبً، وعشٌرة عمومتً أبناء حٌث" سراجق"
 لننعم أسبوع كل نهاٌة فٌه التواجد على نحرص كنا الذي الرابع بستاننا هً

 فٌما عنه تخلٌت) متتالٌة، الكتشافات األولى البراءة من تقترب طبٌعة بجمال
 وجزعً خوفً أتؤبط فؤنا الٌوم أما(. العراق من هروبا بثمنه عابلتً ألنقذ بعد

 ال وهم الخمسة أوالدي واصطحب بؽداد فً وحٌدا زوجً بترك ورعبً
 إلى أدري ال عراق على وخوفها وخٌبتها حزنها تنشج التً دموعهم ٌؽالبون

 .المطاؾ به سٌنتهً أٌن

 كانت عنقودٌة تفجٌرات من بسلسلة البٌت اهتز الخارجٌة البوابة نفتح أن قبل
 رأسً أحنٌت كثٌرا، عنا ٌبعد ال أنه ٌبدو مكان فً أفرؼتها قد قرٌبة طابرة
 األكبر ابنً" حٌدر" انفلت فٌما فوقه القنابل سقوط أتفادى وكؤننً وعً دون
 :ٌصرخ وهو الشارع إلى

 ".أباتشً" طابرة هً مإكد أراها ال لكننً قرٌب صوتها -

 :حقٌقً بجزع به صرخت

 .بسرعة ولنؽادر السٌارة إلى ادخل -

 ٌفقدون أجعلهم ال كً أمامهم قوٌة أبقى أن أحاول وكنت بارتباك، صعدوا
 مرة كل فً لكننً بسبلم، سؤوصلهم كٌؾ أعرؾ ال بدونه الذي تماسكهم
 أقترب بؤننً تشً تفكٌر، ببل منً تنطلق جزعة كلمات أجد أفعلها أن أحاول

 .محالة ال وشٌك انهٌار من

 وأنا متقلصا وجهً وٌرتعد حولً، ممن كلمات أي سماع تقبل أستطٌع أكن لم
 من ابتدأت إطبلقات من حولً الفضاء كل به ٌصخب وما التلفاز، ٌبثه ما أتابع
 .نهاٌة من اعرؾ ال ما الى واستمرت 2/6002/ٕٓ ٌوم

 :أذنه فً وهمست حارقة بؽصة زوجً ودعنا

 .أكثر األمور ساءت إذا لبقابك داعً ال بنا لتلحق سؤنتظرك -

 قلة فعلته مما احمرارا   أكثر جعلهما ؼضبا   كان أم عٌنٌه فً دمعة لمحت هل
 المواقؾ تفسٌر أرجؤت اضطرابً فً لكننً.. المنصرمة؟ األٌام فً النوم
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 واهمة سؤكون أننً أعتقد لم لكننً بالسبلم، سرٌعا سٌعود أنه أعتقد كنت لزمن
 .الحد هذا إلى

 من العدٌد بدأت مثلما بؽداد، فً بٌتنا نؽادر ولم ثبلثة أسابٌع انصرمت
 اإلطبلقات أنواع بكل تشتعل العراق سماء فٌما تباعا، تفعل العاببلت

 تجعل التً الصوتٌة القنابل تخلفه الذي والرعب المهول والقصؾ والصوارٌخ
 رهٌبة، خصوصٌة اللٌل لوضع وٌبقى أقدامنا، تحت تهتز منازلنا فً األرض

 .العراق وكل بؽداد حرق بؤلوان السماء ٌلهب وهو النهار ٌفعله مما وقعا أشد

 السبللم وأقطع بالجدران احتمابً أو السقؾ تحت لجلوسً طاقة أجد ال كنت
 أكرة تدٌر وهً ٌدي ترتجؾ ببلدي، ٌفعلون ماذا ألرى السطح إلى ركضا
 أوالدي ٌلحقنً كلنا، بنا ٌطوح الذي العصؾ بفعل منً تفلت التً الباب

 :بجزع بهم وأصرخ

 .لنا ٌجري ما تروا أن أرٌدكم ال عودوا، -

 تضٌبه الذي السطح إلى أخطو وأنا ؼٌظا ، ترتجفان اللتان قدماي تحملنً ال
 :وحشتً وسط أصرخ رإٌتً، وتعٌق دموعً تهطل الساقطة، القنابل أنواع

 .تماما   ٌدمرونك إنهم بؽداد، -

 بجدران ٌلوذون وهم أبنابً صراخ وأسمع الصخب وسط صوتً ٌضٌع
 الموت عراء فً وجودهم عن أتؽافل أمنعهم، وال لوجودهم؛ أنتبه ال السطح،
 .ؼرٌب وحقد لإم بكل عراقنا حرق جرٌمة نشهد ونحن سمابنا فوق المتدافع

 والمبانً والمعسكرات والدوابر، الوزراء، منازل الطابرات تقصؾ
 والقصور االتصاالت، ودوابر الضخمة، المركزٌة واألسواق الحكومٌة،
 تلك أن هل نفسً مع وأتساءل عجٌب، نثار إلى البناء كل وتحٌل الرباسٌة،
 أصحابها من خاوٌة وهً حلفابها، وعلى أمٌركا أمن على خطرا تشكل المبانً

 ضاعت التً بحٌاتهم لٌنجوا بدٌلة مواقع إلى ساكنٌها أؼلب تركها أن بعد
 .اآلن مسمٌاتها

 محشورٌن أفرادها جلس بعاببلت مختنقة حولنا والمركبات تتقاذفنا، الشوارع
 إلى نتوجه ونحن نهاٌة ببل ٌبدو الطرٌق التابهة، والنظرات والدموع باألسى

 إلى نظرت. معً وأوالدها" باسم" أخً أرملة ألصطحب" األعظمٌة"
 طوٌل بفستان استبدلتها أننً لو وتمنٌت الصباح، منذ أؼٌرها لم التً مبلبسً

 االجتماعٌة وقوانٌنها أعرافها داخل تعٌش التً القرٌة أفراد نظرات أتفادى كً
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 جو ٌبلبم ما ارتداء محاولتهم من وضحكت أوالدي إلى تطلعت الخاصة،
 .تنكرٌة حفلة إلى ذاهبون وكؤنهم ٌبدون جعلهم مما القرٌة

 مطاردتنا عن تكؾ لم التً األصوات إلى أصؽً وأنا بسرعة ضحكتً اختفت
 سهلة أهداؾ هً أم للطابرات واضحة أهداؾ اآلن نحن هل ندري نعد ولم

 رؼم لها التصدي عن األمس منذ سكتت لماذا أفهم ال التً الطابرات لمقاومة
 تهرب أجدها إجابات أفتقد وأنا أسبلتهم، تصمت لم أوالدي. المكثؾ اقترابها

 .منً

 أسمع لم أمس لٌل منذ: تقاطعها" حراء"و.. إذن؟ الجٌش أٌن: تصرخ" تمارا"
 ابنتً" حرٌر" صمتت فٌما.. بٌتنا جدران تهز كانت التً المدفعٌة أصوات
 القنابل أصوت من بجسدٌهما تحتمً وكؤنها بؤختٌها تلوذ وهً خوفا   الصؽرى

 :ٌقول وهو" حسنٌن" صوت وسمعت.. فوقنا األمٌركٌة الطابرات ترشها التً

 .دخولهم؟ انتظرنا لماذا أٌام؟ قبل نخرج لم لماذا -

 بإمكان بؤن فكرت قد أكون أن ذنب المزدوج، بالذنب أشعرنً سإال
ً   وأن ٌوما بؽداد دخول األمٌركان  من عابلتً ٌحمً بما أتصرؾ أن عل
 من أشطبه كنت بخاطري مر كلما الذي األمر هذا نتٌجة ستحصل البد حوادث
 كل أهملت قد أكون أن آخر وذنب به، التفكٌر حتى أرٌد ال وكؤننً رأسً

 الوقت فً لبؽداد مؽادرتنا عدم قررت ٌوم الحابط بعرض وضربتها التوقعات
 أوقؾ ال كً" الجمهورٌة" جرٌدة فً عملً إلى ٌومٌا فٌه أذهب كنت الذي

 أكملت أن بعد الطبع، تحت وهً باألمس تركتها التً الثقافٌة الصفحة إصدار
 مدوٌة حمراء ظهٌرة فً واألدباء للكتاب المالٌة المكافآت صرؾ عملٌات
 .دام   أحمر بلون مصطبؽا   الفضاء جعل بؽبار

 ٌبعد ال منزل فً والبقاء الخروج بعدم أٌضا   لرؼبتهم استجبت بؤننً وأشعر
 .لؤلمٌركان األولى اإلنزال محطة وكان كثٌرا، المطار عن

 القمر، اختفى مزعجة، لدرجة حالكا   الظبلم كان خروجنا سبقت التً اللٌلة فً
 الفانوس ضوءُ  ٌْكؾِ  ولم ثانٌة، كل تزمجر كانت التً المدافع أصوات وصمتت
 االحتبلل جٌوش علٌها أطبقت بؽداد أن ٌعرؾ الظبلم كؤن واحد، متر إلنارة
 بعد فٌما باستمرار سنلبسه بؤننا ندر أن قبل سواده فلبس نحن، نعرؾ أن قبل
 .توقؾ دون ٌوم كل تباعا سقطوا لنا شهداء على
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 أسمع وأنا األمامٌة الباحة إلى خرجت حٌن إال الظبلم ذلك سعة اكتشؾ لم
 مخٌؾ برعب حالك واللٌل ٌزورنا أن ٌفكر من الخارجً، الباب طرقات

 !دقٌقة؟ كل الموجع الصمت تضرب المدفعٌة وأصوات

 الطارق أجاب حٌن استكانت لكنها رأسً فً األفكار مختلؾ تصارعت
 الذٌن" رحمن" وأخوه" برهان علً" الشٌخ أقاربنا، بعض وكانوا زوجً،
 :علٌنا ٌسلموا أن قبل بعتابً ابتدأوا

 ؟"دٌالى" إلى بؽداد تتركوا لم لماذا -

 ":رحمن"لـ كبلمً أوجه وأنا أجبتهم

 ضابطا ؟ ألست هنا؟ أراك كٌؾ وأنت -

 لم ظلمة وسط األرٌكة على ٌسقط وكؤنه جلس أن بعد إال سإالً على ٌجب لم
 .الضعٌؾ الفانوس ضوء ٌبددها

 فرغ أن بعد عنها مسإوال   كنت التً النقطة األمٌركان احتل األمس منذ -
 .جنودي لقتلوا اإلنكلٌزٌة أتكلم أننً ولوال جمٌعا، عتادنا

 :لبٌما   سإاال   له أوجه وأنا وقتها منه أسخر لم ولٌتنً

 رجل؟ أم األمٌركً الجٌش من حدثتك من امرأة كانت هل -

 فً ضابطا   كونه على عقابا مجهولٌن ٌد على أشهر بعد سٌقتل أنه أدري أكن لم
 ودون ٌوجههم، قابد دون وحٌدا وترك مستعجل، إمداد دون عتاده أفرغ جٌش
 .ٌفعلون ماذا لهم تقول أوامر

 سن دون وأطفاال   الجنون، حد تعشقه زوجة وراءه وترك" رحمن" استشهد
 بطلقات إنهاإه تم مستقبل فً ٌحققها أن ٌحاول كان عرٌضة وأحبلما الدراسة،

 وأنا أٌضا أدري أكن ولم بدقابق، منزله ؼادر أن بعد صدره فً أفرؼت لبٌمة
 وهو قتلوه أن بعد واحدة، سنة بعد به سٌلحق اآلخر أخاه أن به إخوته أعزي
 مجتمعا ٌضرب بدأ ما ترمم أن تحاول كانت عشابر لشٌوخ اجتماع من عابد

 .الطرٌق بوصلة أضاع

 .ٌبكً وكؤنه وقتها أجابنً
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 فً إمعانا ٌقتلونً لم عمله؟ باستطاعتً كان ماذا حٌا ؟ بقابً على أتحاسبٌننً -
 .بٌته إلى كل   وجنودي أنسحب وتركونً إذاللً،

 :قاببل" برهان علً" أخوه قاطعنا

 البنات؟ على تخافٌن أال بؽداد؟ من تخرجً لم لماذا -

 قادما محتبل   جٌشا   هناك أن حقا   نسٌت هل رأسً، فً الكلمات صمتت وِجمت،
 وكؤننً البنات إلى التفت وجوده، فً لنا ٌحصل أن ٌمكن الذي ما أعرؾ وال

 :مٌت بصوت   وقلت فجؤة وجودهن أكتشؾ

 .هللا شاء إن ؼدا سنؽادر -

 عرفت الذي" رحمن" صوت وانكسار ذاكرتً من وأفاقنً ،"حٌدر" صرخ
 لكن سابق، بضابط ٌلٌق بصراع قاومهم بل بسهولة لقاتلٌه ٌستسلم لم أنه

 كان تحوطات، لها ٌعد ولم فٌها هو ٌفكر لم بطرٌقة اكتملت قد كانت الجرٌمة
 المجهولون هإالء استمر فٌما مجهولٌن، ٌد على الموت تقٌه أن لها ٌمكن

 .بؽداد احتبلل لٌلة تلت التً السنوات طوال بؤرواِحنا ٌقتاتون

 :فاجع بصوت" حٌدر" ابنً صرخ

 ".المثنى" مطار قصفوا أنهم ٌبدو منا ٌقترب كثٌؾ دخان -

 تم حدٌثة بسٌارات ملٌبة مخازنه كانت منه، نقترب الذي" المثنى" مطار
 سرقتها تمت وإنتاجٌة، كهربابٌة ألجهزة ضخمة ومواد أشهر، قبل استٌرادها
 بؤثمان المجاورة الدول إلى وبٌعت النظام سقوط من اثنٌن ٌومٌن خبلل بالكامل
 العراق ٌسرقون وهم والرخٌص الؽالً بٌن السارقون ٌفرق لم إذ بخسة،
 جفن، له ٌرؾ أن دون بعد فٌما علنا الوطن سرق من براعة بكل بالكامل
 أن وعلٌهم السابق، النظام من ومتضررٌن مناضلٌن السارقون وأصبح

 الحقٌقً نضالهم من حصتهم أخذوا أن بعد المهمة المناصب على ٌتصارعوا
 .فشٌبا   شٌبا   الوطن أمبلك تصفٌة فً

 بعدها ومن ،"الشالجٌة" إلى لنصل هناك من نذهب أن لنا البد كان
" حٌفا" بشارع ونمر" العبلوي" منطقة إلى ونرجع نستدٌر أو ،"لؤلعظمٌة"

 الذي" حٌدر"من أطلب لم لكننً ،"األعظمٌة" ثم ،"الُمعَظم" باب إلى وصوال  
 األسبوعٌن تجربة من استفدت ألننً الطرٌق تؽٌٌر واضح بقلق ٌقود كان

 وأنا بالدخان أسترشد كنت الجمهورٌة، جرٌدة إلى أذهب وأنا المنصرمٌن
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 للتو قُصفت قد أنها الى ٌشٌر منطقة من انبعاثه أن إذ للذهاب، طرٌقً أختار
 ولن تحقٌقه، تم هدف ا ستكون فإنها لذا أخرى، منطقة إلى ؼادروها قد وأنهم
 دورنها فً الطابرة تستؽرقه الذي الوقت وهو دقابق، عشر بعد إال إلٌه ٌعودوا
 بنظرٌتً أوالدي قناعة عدم رؼم طرٌقنا أكملنا لذا ،"بؽداد" مناطق لتمشٌط

 .تماما العسكرٌة صبلحٌتها اثبتت التً

 رهٌبة، بسرعة القلٌلة السٌارات فٌه تتسابق موحش والطرٌق" الشالجٌة" دخلنا
 وأنا الشارع، من ألفة أكثر األبواب مفتوحة وهً تحاذٌه التً المقبرة وبدت
 أصبح المقبرة ٌضم الذي السٌاج ذلك القبور، تشبه ال قبورا ٌحفرون أناسا أرى
 وجودهم إلى ٌشار شباب جثث بمحاذاته تدفن خارجٌة مقبرة قبلبل أٌام بعد

 رهٌب وقت فً علٌه حصلوا كٌؾ أعرؾ ال أبٌض ِبطبلء ِبعجالة ُكتبت ِبؤَسهم  
 .بهم مر   كالذي

 كالطوفان تنهار دموعً كانت مرة كل وفً أسابٌع، من ألكثر بعد، فٌما رأٌتها
 ٌعتصرها ووجوه الدماء فً ؼارقة بمبلبس السٌاج تحت راقدٌن أتخٌلهم وأنا
 .أحد علٌهم ٌتعرؾ أن ودون أسماء، ودون األلم

 الخطوات تسابق بالرعب مضطربة وحركة ،"الكرخ" مستشفى إلى وصلنا
 بعد سٌشاهدون أنهم موظفٌها ببال ٌخطر ٌكن ولم منه، قرٌبا   تتحرك التً

 ألٌام هكذا وتترك أمامها تركن اللحوم منتجات لنقل مبردة سٌارة واحد أسبوع
 المقبرة إلى بتفرٌؽها أحد ٌفكر لم ،(!!جثث) أبٌض بطبلء علٌها كتب طوال،
 ٌقٌهم تجاوز عن ٌبحثون األحٌاء دام ما األموات لحماٌة اآلن وقت فبل القرٌبة،
 التً األٌام طوال أراها كنت أننً ورؼم. المنتظرة السٌارة تلك فً الدخول
 ومن اللصوص ضد عنها ألدافع بعد فٌما الجرٌدة إلى أذهب وأنا قضٌتها
 ما كل ولكن وقتها، طاقتً كل لها شحنت حقٌقٌة برؼبة السراق وضد احتلها،
 التً السنوات فً بها مررت كلما تؽادرنً أن تؤبى القلب قاع فً ؼصة تبقى
 الذي نفسه الطرٌق من الذهاب على أواظب وأنا كامل شهر. األٌام تلك تلت
 أفرؼوها هل نفسً أسؤل وكنت ،"المقبرة-السٌارة" وأرى سابقا   أسلكه كنت

 ذات اختفت حتى جواب، على أحصل لم أننً إال ممتلبة، زالت ما أم ونسوها،
 أن قبل إفراؼها تم أم جثث، من تحتوٌه بما سرقت قد كانت إن أدري وال ٌوم

 .بدونه أو بنزاع أحدهم علٌها ٌستولً
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 ٌكتظ حتى الحدٌدي جسده أدخل أن ما كنت الذي" الصرافٌة" جسر عبرنا
 السنوات بعمر كانت حٌنما" حراء" الكبرى ابنتً صوت بصدى سمعً
 :تقول وهً الثبلث

 .مثله واحدا لً تشتري أن أرٌد ماما -

 لخٌبتً، ٌا العذرٌة، البراءة تلك من أضحك وأنا سؤشترٌه، حاضر لها وأقول
 .حصل ما له ٌحصل أن قبل قلبً فً حفظته فعبل   لٌتنً

 فً 9ٗٙٔ عام افتتح الذي الحدٌد لجسر مشابه جسر بإٌجاد الرؼبة تلك
 بنبوءة أشبه كانت وبعٌدة، قرٌبة بؤحداث جمٌعنا ذاكرتنا فً وارتبط" بؽداد"

 وسقطت 22/4/6002 ٌوم تفجٌره تم أن بعد ذكراه، وعلى علٌه للحفاظ
 بعد ٌوما تتبلشى بدأت نحبها أمكنة على دموعنا ومعها دجلة نهر فً أشبلإه
 .آخر

 زرت أن بعد 97٘ٔ عام فً مشٌا الجسر ذلك عبرت أننً جٌدا أتذكر
 نوري" ٌرافقنً فوقه، البطًء بالسٌر أستمتع أن وأحببت ،"الكرخ" مستشفى
 انتهت والذي وشهامته، وطٌبته أخبلقه فً الهابل الرجل ذلك ،"سلٌمان لطٌؾ
 سلبت أن بعد المرض، رعاش أصابها بٌد مسدسه ٌنظؾ هو فٌما بكارثة حٌاته
 النظام مؽامرات من واحدة إثر ومكانته، سطوته من وبعض وظٌفته، منه

 ؼٌر مزاجٌة بفعل كثٌرٌن ومستقبل ووجود حٌاة تنهً كانت التً السابق،
 .بدونه أو بسبب تباعا واختفاءهم أحبتنا ثمنها دفعنا مفهومة،

 العمل، داخل وجودي مسٌرة فً خطوتها خطوة أول كان" الصرافٌة" جسر
 أبً" لوجود وكان مبكرة مسإولٌتً أتحمل أن وأحاول جدا صؽٌرة كنت
 مع والتعامل الحٌاة اكتشاؾ مع تجربتً فً أنساه ال دور لطٌؾ نوري" هٌثم

 أكن لم ،"الصرافٌة" جسر عن رأسً فً تراكمت عذبة ذكرٌات أٌة الؽرباء،
 صوت وال فوقه ٌوما بصمتها التً خطواتً أرى أن دون فوقه أمر أن أستطٌع
 وأنا واآلن ألعابها، بٌن تخببه كً لها، بشرابه تطالبنً وهً" حراء" طفلتً
 فوقه، سٌارتً عجبلت تردد صوت أسمع أكاد الكٌلومترات آالؾ عنه بعٌدة
 عملً إلى أذهب وأنا إلٌه فٌها أدخل كنت مرة كل فً متؽٌراته حفظت والتً
 فوقه، من للنهر القفز بتمرٌنات ٌقوم ما كثٌرا العراقً الجٌش كان. الجرٌدة فً
 أهلهم وتجمع إلٌه، المجندٌن الشباب قفز أشهد كنت البرودة قارص الشتاء وفً
 التدرٌب ذلك رأٌت وكلما أبطاال، أبناإهم ٌصبح كٌؾ لٌشهدوا الجسر تحت
 أبكً كنت أننً وقتها أدري أكن ولم عجٌبة، بحرٌة تنزل دموعً كانت
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 تحصى ال منجزات حقق كجٌش وجودهم من وإقصاءهم وتبلشٌهم فقدانهم
 المحتل، األمٌركً القابد" برٌمر" رَكنه ثم ومصٌرٌة، وإقلٌمٌة عربٌة بمعارك
 حرق من والبد السابق، بالنظام مرتبط ألنه علٌه القضاء ٌنبؽً جٌشا واعتبره

 الجٌش فّكك واألمنٌة، العسكرٌة مإسساته وكل النظام، ذلك مراحل كل
 وأجهزة ثروات من تحتوٌه ما بكل العراقً الجٌش معسكرات األمٌركً

 الطرق قارعة على مبعثرة خردة إلى وحولها متطورة ومعدات ومستشفٌات
 ألؽى عنكم، لٌدافع اآلن بعد لدٌكم جٌش ال أن وإشعارنا إذاللنا، فً إمعانا

ًّ " برٌمر"  حقٌقٌا تهدٌدا تشكبلن وزارتٌن واعتبرهما واإلعبلم، الدفاع وزارت
 واالستخبارات واألمن والداخلٌة الدفاع منتسبً حقوق وضاعت لبلحتبلل،

. تعٌش وكٌؾ تفعل ماذا تدري تعد لم العاببلت آالؾ واإلعبلم، والمخابرات
 خجبل عنا وجهه ٌؽٌب رابد، برتبة ضابط وهو العسكري جاري أرى كنت

،  فٌه تزداد ٌوم كل ومع البؽٌض، االحتبلل ذلك بتواجد السبب هو وكؤنه وحٌاء 
 فقط األشٌاء، ألتفه صراعا ٌفتعل أراه كنت المتسارعة، األحداث ضراوة
 عسكري بقوة ٌحٌطه ما فً ٌإثر أن بإمكانه وأن موجود، إنه ٌقول أن ٌحاول
 الذي شجاره وال ٌحٌطه من على صرخاته تنفعه ولم عمره، طوال عمله أجاد
 مكان إلى عابلته اصطحب أن بعد اختفى نظراتنا طاردته وحٌن. ٌومٌا بات
 بؤلم منزله أمام صارخا وقؾ ٌؽادر، أن وقبل الكثٌرون، فٌه ٌعرفه ال بعٌد

 .جارؾ

 .األٌام من القادم فً لهم سٌحصل ماذا لٌنتظروا -

 ٌمر لن العراق فً االحتبلل وجود أن نعلم فكلنا هم، من لنسؤل بحاجة نكن ولم
 .وقتها العدٌد تخٌل كما بسبلم

 

 فحركة لماذا؟ أدري ال أمنا، أكثر بؤننا نشعر وأصبحنا الصرافٌة، جسر عبرنا
 شٌبا   ٌبتعد والطابرات اإلطبلقات وصوت ما، باطمبنان توحً كانت الشارع
 أؼلب ألن ربما حالٌا، الرصافة من أكثر" بالكرخ" ٌهتمون أنهم ٌبدو فشٌبا ،
 عشت ألننً وربما والمسإولٌن، الوزراء ومساكن هناك، الدولة منشآت
 التً الحقٌقٌة ذاكرتً تشكل أصبحت التً المنطقة، تلك فً وشبابً طفولتً
 وجوها أتصفح وأنا أكبر بؤمان شعرت فٌه، أكون مكان كل فً معً تتؽلؽل
 الٌوم أراه الذي وجودي من بعض هً ومنازل أحفظها، وشوارع أعرفها،
 استمر الذي الٌوم ذلك منذ بالتبلشً بدأت التً األلفة عن ٌبحث وهو مرتبكا  

 .عمري طوال ٌطاردنً
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 علٌها، عرجت لذا الجرٌدة، إلى بالذهاب الٌومٌة عادتً عن التنازل أستطع لم
 فٌها، المسإولٌن من أحدا أجد لم ودخلت، أوالدي وتركت سٌارتً أوقفت
 قٌادة دون لوحده الجٌش ٌترك ولم الحقٌقً، فعلها بدأت قد االختفاء لعبة كانت
 ٌفعبلن، ماذا ٌعرفان ال زمٌلٌن وجدت الدولة، ومإسسات دوابر كل بل فقط،
 .أحدهما سؤلنً

 لدٌك؟ األخبار ما المطار، قرب بٌتك -

 :تنهار ال حتى نفسً به ؼالبت بؤلم أجبته

 ".بؽداد" مركز باتجاه ٌزحفون وهم المطار، احتلوا لقد -

 .أكبر حٌرة لهما سببت قد أننً وعرفت بارتباك، بعضهما إلى الزمٌبلن تطلع

 سٌشملها أن داخلً الٌقٌن كان فٌها، أشٌابً أودع بؤننً وشعرت ؼرفتً تفقدت
 أننً ببالً ٌخطر لم وتسلب، ستنهب أنها أتخٌل أكن ولم والقصؾ التدمٌر
 قرب أرعاها كنت التً النباتات أسقً وأنا بخاطري ٌمر ولم نهابٌا، أودعها
 لم.. نسٌانه ٌمكن ال بؤلق صباح كل وجهً تداعب والتً بالشمس الملٌبة النافذة
 األعمى، الكره نفاٌات كؤنها ومهشمة أٌام بعد مقتولة سؤجدها أننً ببالً ٌخطر
 بربرٌة بكل الحقا   تحطمه سؤشهد أننً الباب إؼبلق أعٌد وأنا أتوقع أكن ولم

 منضدتً، على نظرة آخر ألقٌت. ٌوما أحد ببال تمر أن ٌمكن ال همجٌة
 اآلن؟ هو أٌن نفسً وسؤلت أمامً المعلقة الربٌس صورة أرى وأنا وضحكت
 بؤننا وأحسست أٌضا، لٌؽادرا أوراقهما ٌلملمان رأٌتهما اللذٌن الزمٌلٌن ودعت
" األعظمٌة" إلى الجرٌدة ؼادرت. بسهولة إؼفالها ٌمكن ال بخٌبة اآلن نتشارك
 استعدادا صخب فً الجمٌع حركة كانت وفٌما أخً، المرحوم بٌت إلى وصوال  

" أمً"و" باسم" أخً على أترحم وأنا الخارجٌة الباحة فً جلست للمؽادرة،
 دمى وكؤننا لنا ٌحصل ما ٌشاهدا ال حتى الحٌاة هذه ؼادرا أنهما هللا وأحمد
 .اآلن بها تعلٌقنا تم أٌن من نتبٌن نكاد ال أصابع، تحركها

 

 خاصة، بعقلٌة مهندسا كان جدا، صعبة حٌاة عاش أن بعد" باسم" أخً مات 
 ولم الحظ، قلٌل كان لكنه والموثقة، المسجلة االختراع براءات من العدٌد حقق
 ٌستؤجره الذي البٌت صاحب حاصره أن بعد مات أبدا، به تلٌق فرصة ٌجد
 بؤن ٌحلم وهو باسم مات لدٌه، بدٌل وال وأوالده، ٌضمه كان إخبلءه، منه طالبا
 خاصا، بٌتا لعابلته ٌإمن أن الواسعة، أحبلمه ٌحقق أن حٌاته، فً تؽٌٌرا ٌعٌش
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 وهو" أٌمن" أصؽرهم ٌترك أن لٌس وتزوجوا، وكبروا تخرجوا وقد ٌراهم أن
 بلد ثروات من محروما العراقٌٌن أؼلب مثل" باسم" عاش. السابعة عمر فً

 أشٌاء من محرومٌن ٌجعلهم أن ال وٌرعاهم، أبناءه ٌحتضن أن علٌه كان ؼنً
 تجاههم، وواجباته وثروته بلدهم فً حق أصحاب بؤنهم شعورهم أولها كثٌرة،

 رضا نالت قلٌلة قلة بٌد واالمتٌازات الثروات تنحسر كٌؾ ٌرقبوا أن ال
 ٌرقبون ؼٌرها مبلٌٌن حساب على مترفة حٌاة تعٌش جعلها ما الحاكم السلطان
 ٌإمن ما على ٌحوزوا أن دون ٌومهم، قوت توفٌر أجل من وٌناضلون خٌباتهم

 .القادمة األٌام مستقبل لهم

 جدا سعٌدا" أٌمن" ابنه كان المقبرة، إلى للذهاب نستعد ونحن أخً أربعٌنٌة فً
 الصؽٌر تخٌل قلٌل، كل اسمه ونكرر" باسم" إلى ذهابنا نهٌا ونحن تخٌل ألنه
 التً السنوات طوال سٌعود أباه أن هاجس فً وبقً نصل، حٌن أباه سٌرى أنه

 بعابلته حابرة وأنا الٌوم موجودا ٌكون وال ٌكون، أن تمنٌت ولكم بعده، عاشها
 كم خطواتهم، ٌقود أب قرار على اعتادوا صؽارا، مازالوا أوالدا تضم التً
 من الكثٌر له سبب الذي النظام ذلك تؽٌٌر لٌشهد موجودا ٌكون أن أتمنى كنت
 ٌومٌا، منه التخلص ٌنتظر كان والذي حٌاته طوال والمعنوي النفسً األذى
 التمزق هذا كل ظل فً موجودا لٌس أنه على هللا حمدت اللحظة حانت وحٌن

 كثٌرة، بلدان إلى باسم سافر أٌضا النظام ذلك وبسبب فٌه، بتنا الذي والتشتت
 عقله على ٌتعرفوا أن بعد هناك ٌعمل أن علٌه ٌعرض كان مكان كل وفً

 وهكذا. عنه بعٌدا ٌعٌش أن ٌعرؾ ال بلد إلى دابما ٌعود كان ولكنه المعرفً
 ما لعابلته ٌوفر بؤن أحبلمه كل توقفت أن بعد جمٌعا، عنا ؼفلة فً الحٌاة ودع
 فٌه أوصل الذي الٌوم فً مات. لئلنسان المدنٌة الحقوق أبسط تسمٌته ٌمكن
 تتعٌن أن فً َفِشلَت أن بعد أهلً، بنك فً الجدٌدة وظٌفتها إلى" شٌماء" ابنته

 ودعها أخرى، وظٌفة أٌة عن لها ٌرٌده كان ما وهو تخرجها، بعد كمدرسة
 فارق حتى بٌته إلى رجع أن وما وٌرعاك، هللا ٌحفظك بهدوء وردد البنك بباب
 .ساعات بعد الحٌاة

 القدر تربصها العملٌة حٌاتها فٌه تدخل ٌوم أول فً بٌتمها المظلومة االبنة تلك 
 لم بطفل منه خرجت شهور، عشرة ؼٌر ٌدم لم زواج بعد لٌرملها، سنوات بعد

 علٌه تلق ولم تراه، أن دون ودفن وقُتل وعذب خطؾ الذي أبٌه رإٌة له تتسن
 كلما تدمرها خٌاالت وفً الضابعة، الرإٌة تلك حسرة فً وبقٌت وداع، نظرة

 ". بابا" كلمة ردد كلما قلبها ٌمزق كان الذي طفلها وجه إلى تطلعت
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 حصد الذي الطابفً العنؾ بسبب ترملن كثٌرات نساء مع" شٌماء" اصطفت
 شتى ٌذوقوا أن بعد ٌقتلون جعلتهم التً أسمابهم سوى لهم ذنب ال شباب أرواح
 ذلك المسكٌن" حٌدر. "أنفاسهم ٌلفظوا أن قبل أوصالهم وتقطع العذاب أنواع
 أٌام بعد عابلته وجدته والود، والحنان الحب إال" شٌماء" منه تر لم الذي الزوج

 لرأس متورمة صورة جسدا، ولٌس صورة" العدلً الطب" فً ملقٌا خطفه من
 ولٌس رقما ٌحمل وهو دفنه تم أن بعد عابلته علٌه حصلت ما كل هو مذبوح
 بها تكتظ أخرى لجثث مكانا المذبوح جسده لٌفسح رقم تحت دفن.. اسما

 لم به، تحوط التً المسافات فً تحتمل ال التً برابحته المكان هذا ثبلجات
 تخبر أن دون عزاء مجلس له أقامت لكنها مكانه أٌن تعرؾ ولم عابلته تدفنه

 ما آخر هو الذي حفٌدهم على خوفا   حملها؛ أٌام أواخر فً كانت التً زوجته
 .بعد النور أبصر قد ٌكن ولم منه، تبقى

 قادم محتل جٌش مخاطر من بناتً مع حماٌتها أحاول وأنا أدري أكن ولم
 تؽادر ال قد مإلمة مواقؾ ألجنبهم بؽداد عن بعٌدة منطقة إلى بهم والهرب
 تمحى أن ٌمكن ال كوارث لنا خبؤ قد القدر أن أدري أكن لم بسهولة، ذاكرتهم

 أنها جٌدا أعرؾ وأنا بإٌصالهم أسرع أن وقتها همً وكان بسهولة، ذاكرتنا من
 فً ألجعلهم البعٌدة القرٌة إلى األوالد أقود وأنا وحدي أتحملها كبٌرة، مسإولٌة

 . الخطر عن منؤى

 

 ٌنتظرنا الذي ما ندري وال المجهول إلى رحلة فً وكؤننا وبدا السٌارتٌن ركبنا
 بنا، تلحق السٌارات من أرتال بدأت حتى كٌلومترات بضعة قطعنا أن وما فٌه،

 هكذا أو وراءهم، شٌبا   ٌودعون وكؤنهم االتجاهات بكل ٌتلفتون وأفرادها
 .الدمار ٌنتظرها مدٌنة ٌودعون بعد، فٌما تنبإاتهم كل وصدقت تخٌلوا،

 الذهاب جانب على السٌارات استحوذت حتى" بؽداد" حدود عبرنا أن ما
 داخل برعب المتراصة األجساد ٌكفً األٌمن الطرٌق ٌعد فلم والعودة

 التً السٌارات كل وال نحن ال ندري نكن ولم بالؽبار، المبقعة السٌارات
 إلى والدخول العودة جانب سٌستخدم من هناك أن المجهول رحلة تشاركنا

 وعبل الٌمٌن إلى السٌارات انزٌاح بدأ حٌن إال منها، نخرج نحن فٌما" بؽداد"
 .المرتبكة األبواق ضجٌج

 أرتال أشاهد وأنا اآلن إلى ذاكرتً ٌؽادر لم زمنا لدي شكلت اللحظة تلك
 عٌونهم فً جنود المفتوح برجها وٌعلو ،"بؽداد" إلى تتجه عراقٌة دبابات
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 تشٌر لمحة نجد فبل وجوههم نتفحص الٌوم، إلى تفسٌرها أستطع لم نظرات
 تلتقً نظراتنا!!  الحٌاة الى أم الموت الى ٌتجهون، أٌن إلى ٌعلمون انهم الى
 وأٌدٌنا نحن النظرتٌن، لكبل حقٌقً فهم وال األمام، إلى تنظر التً العٌون بتلك

 هاتفٌن لهم نلوح دباباتهم، مدافع على تقبض وأٌدٌهم وهم أطفالنا، تحتضن
 :لهم تقول الرجال أصوات أسمع ٌروننا، أنهم ٌبدو ال ولكن

 .ٌنصركم هللا -

 .ترافقكم دعواتنا -

 :وٌهتفن السٌارات نوافذ من رإوسهن ٌخرجن وهن األمهات صوت وٌعلو

 .باهلل محروسٌن -

 .عالٌا رإوسنا سترفعون -

 عواصؾ عفرتهم الذٌن األطفال فٌما الجمٌع، فٌها ٌتشارك وهتافات شعارات
 فً موجودة بدمى أشبه كانوا كثٌرا، لها ٌهتموا لم التً الدبابات سرؾ ؼبار

 طابر على ٌحتوي صؽٌرا قفصا ٌحتضن أحدهم كان الخطؤ، والمكان الزمان
 الطابر حتى ٌستجٌب، ال طابره ألن ٌبكً وهو ماء ٌسقٌه أن وٌحاول البلبل
 الذٌن الجنود فٌما باألسى، الملٌبة والمسافات والعطش الؽبار كثرة من تعب
 وحٌن. ٌنتظرهم الذي المجهول مصٌرهم عن كالؽافلٌن ٌسٌرون أمامنا نراهم
 عجٌبا، هدوءا   الجندي وجه فً رأٌت العجبلت، تلك إحدى من سٌارتنا اقتربت
 .أبى أم ذلك شاء موجودا ٌكون أن إال اآلن علٌه وما ٌده، فً أسقط من ٌشبه

 إال تصلح وال ومحطمة مرهقة دبابات تقود التً الوجوه ٌعلو كان كامل وجوم
 إٌران مع سنوات ثمانً حرب فً أرهقت أن بعد الخدمة، خارج تكون أن

 تشً أمامً المؽبرة الدبابات كانت تعوٌضهم، ٌمكن ال شباب مقتل وشهدت
 ٌذهبون وهم أراهم متطورة، ومعدات فقٌرة معدات بٌن الهابل الفارق بحجم
 تعرفه، ال قدرا تنتظر موحشة مكلومة حزٌنة وحٌدة تركناها التً بؽداد إلى

 ما تدري ال مركبات زمجرة بؤصوات وحشتها ٌداوون وهم بهم أشعر
 وراء أحمق ؼول ٌقؾ التً بؽداد تنتظرهم التابهة بنظراتهم الجنود. مصٌرها
 والتً اآلخرٌن، مع الصبٌانٌة حروبنا شهدت دبابات ٌعتلون وهم أسوارها
 تعانً كانت عسكرٌة وبتشكٌبلت وعسكرٌٌن، مدنٌٌن جمٌعا طاقاتنا استنزفت
 .ٌوما   أحوالهم بتحسٌن قادتهم ٌفكر لم التً الضعٌفة برواتبها األمرٌن
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 لٌلتحقوا بسٌط مبلػ عن للسإال األبواب ٌطرقون الجنود كان ما كثٌرا
 أٌدٌهم ٌمدون وهم الجنود أولبك ٌحملها كان إهانة أٌة العسكرٌة، بوحداتهم
 بتوفٌر ترهقهم كانت التً وحداتهم إلى ٌوصلهم مبلػ عن بحثا   وٌتسولون

 مبلبسهم ٌشتروا أن بالجنود األمر وصل العسكرٌة، مبلبسهم وحتى ؼذابهم
 ٌفرض الضباط بعض كان ذلك كل وفوق ؼذاءهم، هم ٌإمنوا وأن العسكرٌة،

 استشرى ما وهناك اإلجازات، فً بالنزول لهم ٌسمح كً بعضهم على إتاوات
 تمنح كانت التً القلٌلة الرواتب ٌؤخذون الضباط كان واقعٌة، ظاهرة وأصبح
 تمؤل كانت تنتهً ال حكاٌات بالمقابل، ٌومٌة إجازات ٌمنحوهم حتى للجنود
 الجدران تلك خارج هامس بصوت إال الخروج على تجرإ وال المنازل فضاء
 وضع وتردي وشحة وخواء القادة، وبطون جٌوب انتفاخ قصة تروي وهً

 المعركة، ساحة من هرب من أول كانوا الضباط أولبك. المظلومٌن الجنود
 ذلك فً هم وها أوامر، ودون مرشد، ودون قادة دون الجنود أولبك وتركوا
 بؽداد إلى وٌتوجهون وجوههم، فوق أعبابهم كل ٌحملون العصٌب، الٌوم
 واقع ظل فً لهم، المدٌنة ونترك وعاببلتنا خوفنا نلملم نحن فٌما عنها، للدفاع
 وعقولنا صدورنا فً وبقً. رإٌة بوضوح وال بالتفاإل ٌبشر ال ضبابً
 ملٌبة أسبلة رإوسنا فً بقٌت المجهول، إلى المدٌنة نؽادر كنا من نحن جمٌعا،

 .عنها سٌجٌب من تعرؾ ال بالشجن،

 لٌبل  " تمارا" ابنتً واجهتنً بالدموع، ملًء وبوجه نفسها، الموجعة بالكلمات
 تعرفها عاببلت تواجد تشهد وهً بالترحاب استقبلتنا التً القرٌة وصلنا أن بعد
 بالزوار بٌوتها اكتظت التً" بعقوبة" بمدٌنة مررنا أن بعد جٌدا، تعرفها وال

 .بهم الفارؼة والمحال التشٌٌد المكتملة ؼٌر العمارات حتى وامتؤلت

 القرٌة تلك فً فٌه سكنا الذي الرٌفً المنزل سطح إلى قلٌل كل أصعد كنت
 أنها أعرؾ انفبلقات ضوء عن ونبحث أخً، ابن" عمار" ٌصحبنً البعٌدة
 تجتاحنً، ؼاضبة ورجفة أنزل الرإٌة، عن أعجز وحٌن اآلن، بؽداد تضرب
 ظبلم صور لً ٌنقل الصؽٌر والتلفزٌون رهٌبة، بؤخبار المذٌاع صوت ٌؤتٌنً
 .بؽداد إنها وٌقول الطابرات، وأزٌز والحرابق اإلطبلقات تقطعه

 ٌجري، ما أرى أن اآلن، بؽداد فً أكون أن أرٌد نفسً، على أسٌطر أكاد ال
 أن أرٌد ال مسموع، ؼٌر بصوت وأبكً المفتوح السطح فوق السماء إلى أتطلع
 التً كلماتً ٌهشم الذي وانكساري وعجزي ضعفً ٌرون اآلخرٌن أجعل
 تؽطً وهً" تمارا" ابنتً من اقتربت وحٌن. ترتٌب وببل معنى ببل تخرج
 كانت أصابعً، تبللت حتى ؼطاءها سحبت أن وما عنا، بعٌدا مستلقٌة رأسها
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 تبدو وال بسهولة، مشاعرها تظهر ال قوٌة هً فٌها، أعهدها لم بحرقة تبكً
 :لها قلت.. ٌحٌطها ما مع مهادنة حالة فً الظروؾ أقسى فً حتى

 !!.تبكٌن أنتِ  الدموع؟ لماذا -

 :صوتها إظهار على ٌساعدها ٌكاد ال ساحق بضعؾ أجابت

 "بؽداد خطٌة" -

 :مرتبكة بابتسامة أجبتها

 بؤٌدٌنا؟ ماذا ولكن ذلك، أعرؾ -

 .أعرفها التً بقوتها واجهتنً

 عنها، ندافع وال قادمٌن، أعداء بٌد مصٌرها تواجه هكذا، وحٌدة نتركها كٌؾ -
 الظبلم ٌلفها بؽداد فٌما أنام أن لً ترٌدٌن كٌؾ إلٌها، زحفهم نصد وال

 ٌرحمون؟ ال أعداء أٌدي بٌن وحٌدة والوحشة،

 اآلن؟ اللؽة استخدام على قدرتً ستنفعنً بماذا رأسً، من الكلمات وتاهت
 وبلدها مكانها تحب أن لذلك؛ أخطط أن دون عل متها؛ شابة البنة أقول وماذا

 تحبه، ما كل على الحفاظ باتجاه أبدا المشاعر لدٌها تختلط ال وأن" عراقها"و
 ال أننا أفهمها كٌؾ علٌه، ؼبار ال واقع عن اآلن تحاججنً الصؽٌرة هذه

 واجب هذا وأن مدنٌون، ونحن بالسبلح مدججة جٌوشا نواجه أن نستطٌع
 سؤشرح وكٌؾ علٌنا، بؽداد بحقوق أفعل ماذا ولكننً واجبنا، ولٌس العسكري

 قد ؼادر مجهول من علٌهم خوفا   واجباتً أسدد ال أن ارتضٌت أننً لها
 لكً بالمحتل االستعانة لنفسه أرتضى من هناك أن لها أشرح كٌؾ ٌإذٌهم،
 كلنا ألننا الواقع هذا مع سنتعامل أننا لها أقول كٌؾ عنا، السابق النظام ٌزٌح
 أننا متناسٌا علٌنا، النظام ذلك مارسه الذي القاتل التسلط ذلك واقع من تعبنا
 وعشٌرته، وعابلته وبطانته ومنتفعٌه أفراده حقوق ذات لدٌنا ومواطنون بشر
 األسباب هذه وأن والٌاء، األلؾ بدرجات مواطنٌن ٌجعلنا ال أن علٌه وأن

 ما كل برؼم منه، للتخلص مبادرة أٌة لترقب األذهان هٌؤت من هً مجتمعة
 من والخوؾ والخشٌة الكامل باالستبلب وقبول   عمٌاء، طاعة من له قدمناه
 .مواجهته ٌمكن ال بطش

 لها أقر ال حتى عنها وجهً فُؤؼٌب عٌنً، تحرق دموعا أؼالب وأنا ابنتً َقّبلت
 وأنا به، اإلتٌان عدم معالجة على أقدر ال أننً لمعرفتً إال أقترفه لم بذنب
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 وقلت محالة، ال سٌشهدونه مما علٌهم خوفا   بعاببلتها هربت مبلٌٌن من واحدة
 :بحٌرتً امتؤل وأنا لها

 ؼدا؟ نعود أن ترٌدون هل -

 وجه فٌما قلت، لما القاطع بالرفض الصراخ وعبل كلماتً صوب الجمٌع التفت
 من كلُ  الصامت الرجاء ذلك وٌشاركها لها، قلته ما فعبل   أنفذ أن ٌرجونً ابنتً

 هكذا أو طمؤنتها؛ بؽداد، أهوال من الهاربة الرحلة تلك فً معنا صحبناهم
 لنا ٌنقله لما نصؽً ونحن ذراعً بٌن رأسها ووضعت أفعل؛ أننً تخٌلت

 ...بوضوح نفهمها نعد لم معارك أخبار من الصؽٌر التلفزٌون

 .الجمهوري الحرس مع رهٌبة معركة بعد المطار احتبلل تم -

 .بالعاصمة مختلفة مناطق فً جوي بإنزال بؽداد باؼتت األمٌركٌة القوات -

 تحارب" الناصرٌة"و" العمارة"و" البصرة" الجنوب، محافظات زالت ما -
 .بضراوة

 .البرٌة العراقٌة الحدود على موجودة أمٌركٌة قوات -

 باتجاه" الكردٌة المناطق" من" العراق شمال" من تزحؾ أمٌركٌة قوات -
 .لشارع شارع من بؽداد فً القتال ،"كركوك"و" الموصل"

 .تعلن تصرٌحاتهم تعد ولم الجٌش قادة اختفى -

 .مكان كل فً تشتعل والنٌران بؽداد، سماء ٌمؤل الدخان -

 كالمسبحة تتناثر الرصاص أؼلفة فٌما بالمقبرة أشبه العاصمة مركز -
 .شوارعه كل فوق المقطوعة

 وكؤنه لحظة كل" علً" أخً ٌنتفض والشمال، الٌمٌن ذات تتقاذفنا األخبار
 الخلٌج حرب أٌام العراقً الجٌش فً ضابطا   كان ٌحرقه، جمر على جالس

 ثبلثة إال ٌستؽرق لم تدرٌب بعد مجندا لٌلتحق الجامعة من تخرج األولى،
 األلوٌة بعض كانت أن بعد بٌنها متنقبل   عدٌدة، ألوٌة قواطع فً وخدم شهور،

 ٌعاد لذا لواء، ٌشكل أن ٌمكن ما أفرادها من ٌبقى وال بالكامل، تدمٌرها ٌتم
 إلزامٌا، تجنٌدها ٌتم أو تتخرج، جدٌدة أجساد بانتظار أخرى ألوٌة مع إدماجهم
 .سنوات ثمانً طوال األبناء أكلت التً األجساد بمحرقة لتنتهً
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 منطقة فً جرت رهٌبة معركة بعد 98ٖٔ عام" سعد" أخً أستشهد ٌوم
 طوال عنه بحث من هو" علً" أخً إن لً قٌل العراق، جنوبً" الشوش"

 فً باردة شاحنة فً ملقى وجده حتى األبناء جثث من أكداس بٌن لٌال ثبلث
 وأهلً بلدي عن ؼربة فً العراق، خارج ٌومها كنت حزٌن، نٌسانً ٌوم

 المتصاعد أجٌجها إطفاء فً ٌسهم أن هللا إلى أبتهل وكؤننً األخبار إلى أصؽً
 عاما، وعشرٌن ثمانٌة ٌتجاوز لم عمر عن" سعد" استشهد ٌوم دوما،

 فجرا الخامسة منذ هاتفٌا، بهم اتصل أن جاهدت فزعة، نومً من استٌقظت
 لماذا، أعرؾ أن دون وجهً فوق تتقافز ودموعً" بؽداد" على أرن وأنا

 ولم نفسً، على وقعها ٌخففوا أن حاولوا التً بالفاجعة ٌإذن صوتهم وجاءنً
 بؤنه لٌبدأوا استدرجونً واحدة، دفعة أمامً األسبلك عبر الخبر ٌفجروا
 أقبل حتى الموت وقع لً ٌزوقون كانوا شًء، كل انتهى ثم عولج، ثم أصٌب،
ٌّبة بابتسامته أراه ال أن بهزٌمة  ما آخر كانت االبتسامة تلك أخرى، مرة الط
 كانت الجبهة، إلى ٌتوجه وهو لٌودعنً سفري قبل زارنً ٌوم بذاكرتً علق
 وقؾ للبٌت الخارجً الباب ٌؽادر أن وقبل جدا، صؽٌرة وقتها" حراء"ابنتً
 عن تفصح أن دون عجٌبة بحرقة ابنتً بكت صورة، والبنتً لً والتقط
 من سٌارته اختفت حتى تبكً بقٌت نلهٌها، وال نهدبها، كٌؾ نعرؾ لم السبب،
 هل صارخ، بخوؾ بذراعً له وألوح ساهمة فٌه أرقبه وقفت الذي الشارع
 أن قبل بكته هل فٌها؟ خالها ترى مرة آخر ستكون تلك أن" حراء" عرفت

 .ٌستشهد؟

 قاطعه، من القرٌبة القواطع كل بٌن لٌال   لثبلث عنه بحث أن بعد" علً" وجده
 شاحنة ظهر على مرمٌا وجده اإلخبلء، بانتظار المركونة الجثث كل وبٌن
 المتلفع التابوت ٌقؾ ٌوم األهل، قلب لٌمزقوا الخلفٌة القواطع إلى الشهداء تنقل
 .لحظتها السماء عنان األمهات عوٌل صوت ٌشق التً األبواب أمام بالعلم

 تسرٌحه تم قلٌبل ، ٌهدأ أجعله أن أحاول وأنا" علً" أخً إلى ماء قدح جلبت
 طاقته بؤن شعر ألنه مبكرا التقاعد على نفسه وأحال سنوات، منذ الخدمة من

 مستقببل   ٌبدأ أن اآلن ٌستطٌع ولن بها، مر   التً الجٌش بقواطع استنزفت
 مرتجفة بٌد منً القدح تناول عدٌدة، سنوات منذ به االلتحاق قطار فاته وظٌفٌا
 :ٌقول وهو

 .وشٌكة أصبحت النهاٌة أن ٌبدو -

 :األمر أهون أن أحاول وأنا بحزم أجبته
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 .نسٌت؟ هل التسعٌنات فً بهذا مررنا لقد األوان، قبل تحكم ال كبل -

 .ٌدمدم وهو عنً بوجهه أشاح

 .نسٌتِ  من أنتِ  أنكِ  ٌبدو وقتها، بؽداد ٌدخلوا لم -

" تمارا" دموع وعادت للتو، اآلن األمر أكتشؾ وكؤننً اضطرابً ازداد
 .حدٌثنا سمعت أن بعد السابق من بؤقوى تنهمر

 الناصرٌة محافظة إلى األمٌركان وصول األخبار لنا نقلت التسعٌنات فً
 حولً من وجوه عن الٌوم؛ ابنتً تفعل كما أنا رأسً، خبؤت ٌومها الجنوبٌة،
 من قوسٌن قاب بؤنه شعرت لبلدي، ٌجري ما على بحرقة بكٌت وبكٌت،
 أنس ولم العراق، برٌطانٌا احتلت ٌوم العشرٌنٌات إلى سنعود وبؤننا االحتبلل

 ٌجري ما على بكابً نشٌج التارٌخ، ذلك بعد تصرمت التً السنوات كل رؼم
 واأللم الحصار عذاب من وسنوات سنوات بعد الٌوم أنا وها لوطنً،

 أعد لم التً ابنتً، مع مشابه وضع فً نفسً أجد به، مررنا الذي والحرمان
 ٌهادنوا أن أرجوهم بٌنهم، نظراتً أنقل وأنا منهم، ولكل لها أقول ماذا أدري

 األخبار تهشمها التً نفسٌتً على ضؽطهم ٌثقلوا وال اضطرابً
 ببرودة بلدي مناطق تذكر وهً عنً ؼرٌبة أصواتا المذٌاع لً ٌنقل.المتبلحقة
 ال مشاعر، من بنا تلهب وما بنا تفعله ما تعرؾ ال معدنٌة أصوات عجٌبة،
 فً الجلوس على نقوى تجعلنا ال التً ثورتنا نخبا أٌن أو بها نفعل ماذا ندري
 .معدودة دقابق من ألكثر واحد مكان

 ثبلث عسكرٌة، ومواقع وأماكن منافذ احتلوا متعددة، طرق من بؽداد دخلوا
 بالؽرباء القرٌة امتؤلت ،"دٌالى" مدٌنة داخل" سراجق" قرٌة فً ونحن لٌال

 عاببلت عمومتً أبناء بٌت فً وتراكمت واألقرباء، واألصدقاء واألهل
 ال والكل بهم، الفارؼة الدكاكٌن وحتى المجاورة البساتٌن وامتؤلت عدٌدة،
 كل. وبعٌدة قرٌبة محافظات فً توزعوا أن بعد وأقربابه أهله مصٌر ٌعرؾ
 تعد لم بؽداد، مناطق فً المحتلة الجٌوش وصلت أٌن لنا ٌروي جدٌد قادم

 والدكاكٌن شحٌحا، أصبح الماء جمٌعا، تستوعبنا منازلها وال الصؽٌرة القرٌة
 داخل هدؾ ببل تدور القادمٌن كل وخطوات المحدودة، بضاعتها نفدت

 .الضٌقة الشوارع

 الجٌش دخل حٌن التسعٌنات، فً ذاته الحال شهدت قد كانت القرٌة تلك
 إلى وذهبت سٌارتً ركبت أننً وقتها أتذكر صباح، ذات الكوٌت إلى العراقً

 :وتساءلتْ  الخارجً الباب لً فتحت البٌت أدخل أن وقبل هللا، رحمها أمً
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 بِك؟ جاء الذي ما خٌرا، -

 :وصرخت وجهها لطمت الكوٌت دخلنا أننا أخبرتها وحٌن

 ؟ اآلن ألخٌكِ  سٌحصل ماذا -

 المستنزفة قواتنا أن أعرؾ وأنا نفسً، وأطمبن أطمبنها كٌؾ أدري أكن ولم
 سوى ٌمر ولم جدٌدة، حرب فً الدخول باستطاعتها ٌكون لن إٌران حرب من
 لكل رهٌبة محرقة شكلت سنوات ثمانً استؽرقت حرب على واحد عام

 .تباعا استشهدوا الذٌن الشباب

 متورمة، بقدم" الباطن حفر" من" علً" عاد حٌن مخاوفها بكل أمً صدقت
" الباطن حفر"سواتر بٌن ما مشٌا كٌلومتر المابة عن تزٌد مسافة قطع أن بعد
 أٌن ٌدري ال ساتر فً وحده بقً أن بعد ،"بؽداد" إلى وصوال  " البصرة"و

 .فعله علٌه ٌتوجب الذي وما قادته، وأٌن جنوده،

 طوال واعتاشت ،"بعقوبة"و ،"بؽداد" من أُسر القرٌة استقبلت أٌضا وقتها
 األُسر لتلك المكثؾ التواجد ذلك تذكر على التارٌخ ذلك بعد عاما عشر ثبلثة
 ما أهم الحدث ذلك وكان الوادعة، القرٌة تلك فً متجددة أحداث فبل فٌها،
 لما مشابهة وقابع لتعٌش تعود عاما عشر اثنً مرور بعد والٌوم. فٌها حصل
 فتٌات ٌرون وهم مبهرا ، شٌبا   شبابها إلى بالنسبة األمر كان لذا حصل،
 بالنسبة األمر كان فٌما ٌعرفونها، وجوه على تعودت أزقة ٌمؤلن جمٌبلت
 حربا السبب كان لو حتى لوصوله تاقوا النفس عن الترفٌه من نوعا السن لكبار

 .ٌرونها وال بها ٌسمعون

 اإلذاعات لنا تنقلها التً األخبار فٌما زوجً، عن خبر وال الرابعة اللٌلة
 طرٌق من بؽداد دخلوا معهم تحالؾ ومن األمٌركان إن تقول والمحطات
 والمسإولون القادة واختفى الجمهوري، القصر إلى ووصلوا المطار،
 مرة آخر الجمهورٌة ربٌس شوهد أن بعد كلها، والحكومة والوزراء

 إلى ٌقودنا أن ٌمكن كٌؾ أفهم ولم التلفزٌون، فً رأٌته ٌومها". األعظمٌة"فً
 نفعله؟ أن المطلوب ما سنفهم وكٌؾ سنفعل؟ ماذا وٌختفً، الهابل الخراب هذا
 نعرؾ ال وبتنا سنوات؟ منذ فقدناه توازنا لنا سٌعٌد ومن بؽداد؟ ستنتهً وأٌن
 ٌقول من ننتظر وشباب شٌوخ ونساء رجال تسٌرنا، سلطة دون نتصرؾ كٌؾ
 قوة، وال لها حول ال قافلة فً نسٌر منومٌن هذا، عن وامتنعوا هذا افعلوا لنا

 والضمابر، العقول فً تحتلها قوة أي من أكبر إرادة وجه فً اإلرادة مسلوبة
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 ذاته، على منفردا قابدا ٌكون أن فً حصته منا كل   لٌؤخذ هكذا فجؤة نترك ثم
 .رأس ببل مجتمع وعلى

 ماذا نعرؾ ال قادمة أٌام   شوطَ  لنكمل عقولنا سنرتب وكٌؾ سٌحصل؟ ماذا
 .بنا؟ ستفعل ماذا أو بها، نفعل

 القصر ٌحتلون األمٌركان الجنود أرى وأنا أمامً تندلق كانت األسبلة هذه كل
 وآخر القصر، ذلك داخل صورهم المحطات إحدى لنا وأظهرت الجمهوري،

 ،"سلٌم جواد" نصب أمام التحرٌر ساحة فً كانت رأٌتها قتال صورة
 الشرقً، الباب باتجاه الجسر سٌعبرون أنهم إلى تشٌر واألصوات واإلطبلقات

 الحرٌة نصب ،"سلٌم جواد" نصب أمام ٌقاتلون إنهم صرخت لحظتها
 :ٌضحك خلفً صوتا وسمعت سٌتضرر،

 .تدمرت كلها بؽداد النصب؟، تهشم على تخافٌن -

 .متحشرج بصوت أجبت

 ".سلٌم جواد" نصب إال -

 ٌصرخون من وأصوات حولً، من أصوات سمعً، فً األصوات وتختلط
 هوادة، ببل الفضابٌات فوق ٌعلو برصاص ،"سلٌم جواد" نصب أمام

 :نشٌجً وسط وصرخت

 .بك ٌفعلون ماذا" بؽداد"-

 وال بالنظام، له عبلقة ال العداء وكؤن ؼرٌبة، بوحشٌة تقصؾ بؽداد نعم
 السبب هو هذا كان إن دكتاتورٌة، سلطة من العراقٌٌن لتحرٌر بإسقاطه
 المنشآت وتدمر تقصؾ لماذا واضحة، مؽالطات كشؾ الواقع فإن الحقٌقً
 وحتى الحضارٌة والمعالم واألسواق والوزارات والمتاحؾ والقصور المدنٌة

 والصورة النظام، إسقاط فكرة من أكبر اللعبة والمنتزهات؟ والحدابق األشجار
 تجارب مر على استخدمت والتً المستهلكة، الشعارات من بالعدٌد مؽلفة

 .تباعا أؼراضها تحقق لذرابع الشعوب

 دفعة رأسً داخل األسبلة من العدٌد تؽوص فٌما مجدٌة، أفكاري تعد ولم
 .أوالدي ترضً أو ترضٌنً إجابة أجد وال ٌطاردنً والسإال واحدة،

 إذن؟ زوجً ذهب أٌن-
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 مشاهد أرى الصباح منذ أنا وها أكثر، األمور ساءت لو بنا سٌلحق إنه قال
 هو أٌن دفنها، من حتى ٌتمكن أحد وال الشوارع، فً الجثث إن تقول مرعبة،
 .إذن؟

 فً ٌكونوا أن المفترض من كان جنود للقرٌة، تدخل متوقعة ؼٌر وفود وبدأت
 إلى ٌرجعون بدأوا لكنهم المواجهة، مناطق فً أو معسكراتهم أو وحداتهم
 قادم، كل مع تكبر وخٌبتً أٌضا، الضباط لحقهم ثم منها، ٌخرجون وال بٌوتهم
 انهٌار إلى تشٌر كلها لكنها اآلخر، مع تختلؾ وقد تتشابه قد قصة ٌروي والكل
 .قواته وتشتت الجٌش

 أحظى علنً الصؽٌر، بستانً إلى فؤهرب أوالدي عٌون فً السإال وأرى
 البٌت ذلك فً هادبة أمتار إٌجاد أصبح أن بعد التفكٌر، على ٌساعدنً بهدوء
 كل ٌناقض البستان ذلك فً الكامل الهدوء كان. مستحٌبل   أمرا   ٌضمنا الذي

 أرقب وحٌدة أجلس منً، أمتار بعد على القرٌة بٌوت فً ٌدور الذي الصخب
 إلى المتدفق الماء وخرٌر الجنادب، وقفزات الطٌور رفرفة وصوت األشجار
 كنت ٌوم نفسً أتخٌل وأنا المرتبكة خطواتً تؽتال هواجسً وأرى السواقً،

 ذا الزمن كان وقت سنوات، الثمانً أو السبع بعمر وأنا القرٌة أزور
 لها وتإمن حاشٌتها ترعاها أمٌرة وكؤننً أرٌده، ما كل لً تهٌا خصوصٌة
 .مستحٌلة كانت وإن حتى رؼباتها،

 عن ألبحث صباحا لبؽداد أعود أن قررت أن بعد البستان، باب أوصد أنا وفٌما
 فً متروكة الجثث رأٌت أن بعد اآلن، االحتماالت أسوأ أتوقع وأنا زوجً،
 الممرات عبر ٌصرخ وهو" حٌدر" صوت جاءنً بها، ٌعبؤ أحد وال الشوارع

 :تواجهنً التً

 .وصل بابا -

 ٌعد ولم بالفعل، ساءت قد األمور فإن وصل قد كان إن لفرحً، وٌا لخٌبتً، ٌا
 قلقً أشد فً وأنا عنها اإلفصاح أرجا كنت التً لخٌبتً ٌا هناك، آمنا وجوده
 وبهتان كذب أراه ما كل إن تقول صؽٌرة فسحة القلب داخل أبقً فٌما علٌه،

 ولم قرٌبا، ستنتهً األمور وإن بخٌر، مازالت بؽداد وإن مبٌت، إعبلم   وضبللة
 .معناه أعرؾ أو أفهمه، أو أقصده، الذي الخٌر هو ما أعرؾ أكن

 فً فعبل   وبؤنهم إذن، انتهى قد شًء كل أن اآلن متٌقنة وأنا باتجاهه، ركضت
 أنها الصور أرى وأنا نفسً أقنع أن حاولت أننً رؼم الجمهوري، القصر
 وكؤنه حمراوان، وعٌناه شاحبا،" سلمان" وجه كان. أكثر لٌس تكنولوجٌة حٌلة
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 جانب، كل من بها أمطروه التً األسبلة على ٌرد وال فارقناه، منذ ٌنم لم
 وأهله، بجٌرانه حل ماذا ٌعرؾ أن ٌحاول وكل   بؽداد، مناطق عن ٌسؤلونه
 :واحدة بكلمة ٌرد كان ولكنه

 .شًء كل انتهى -

 .بها تحٌط التً المناطق إلسقاط طرٌقهم فً وهم بؽداد، احتلوا -

 .مإلم بإلحاح   تسؤله كثٌرة شفاه من الكلمات وتدافعت

 إذن؟ الجٌش أٌن -

 :بؤلم وٌرد المتعبة الوجوه وٌواجه السإال من زوجً ٌسخر

 .والوزراء الحكومة اختفت أٌن ٌعرؾ أحد وال تقصدون؟ جٌش أي -

 ٌدري ٌكن لم رحمة، دون داخله وٌدور للقلب ٌدخل كالخنجر، كلماته وقع كان
 أو سرٌالٌا، خبرا أو ما، معجزة ننتظر كنا من نحن علٌنا، ٌدلقها خشٌة أٌة

 .توقؾ ببل أخبار من نراه ما ٌفند تحوال  

 :تصرخ وهً فجؤة األصوات علت

 .الفردوس ساحة فً صدام تمثال ٌسقطون إنهم -

 ما نصدق تجعلنا أن على قادرة الصؽٌرة الشاشة وال ٌكفٌنا، المكان ٌعد لم
 ال هستٌرٌا حالة فً إننً أم ٌسقط، صدام تمثال أرى أنا حقا   هل ٌجري،
 جرح أم وجهه؟ أمام الموضوع هذا أمٌركا، علَم فعبل، ٌجري ما بها أستوعب
 ووضعت حلمها أمٌركا حققت لٌقول عٌنً؟ أمام ٌعلو اآلن أراه ما كرامتً
 طال مهما تؽفر ال شنٌعة أخطاء لوال ٌوما، تهٌنه أن لها كان ما بلد داخل علمها
 .أوانها

 التمثال ؼامضة، مرحلة على مقبلة وبؽداد بالتمثال، ٌحوط صاخب جمع
 اآلن، سٌحصل ماذا الحقٌقٌة، الصورة ما أفهم أن دون أضحك وأنا ٌسقط،
 عجٌب؟ حلم فً إننً أم حقا ، انتهت سنة وثبلثون خمس

 نخترق أن نحاول وكؤننا ٌتدافع، والصخب تسكت، ال حولً واألصوات
 األوضاع وبدأت ساعتان، ساعة،. بؽداد فً حق ا ٌجري ما لنرى المسافات
 القصور أحد فً أمٌركان جنودا لنا تنقل أخرى وصورة وتتصاعد، ترتبك

 .ترابٌة بعاصفة ملٌبة حمراء، بؽداد سماء فٌما الرباسٌة،
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 العاصمة عن ٌبعد مكان فً هنا؟ سٌحصل الذي ما حولً، الجمٌع إلى ألتفت
 التً الوادعة، القرٌة هذه فً اآلن؟ محالة ال سٌنبثق الذي الفعل رد وما كثٌرا،

 وجاءتنً فردا؟، فردا بعضهم أفرادها كلُ  ٌعرؾ وعشابر أقرباء، أهلها كل
 فً حصل كذلك، تكون أن أتوقع أكن لم ولكننً عنها، بحثت التً األجوبة
 والصور التماثٌل سقوط من مسالكه استمد والذي المتوقع، الفعل رد القرٌة
 .تباعا

 وحطمت محتوٌاته على واستولت البعث، حزب مقر على القرٌة هجمت
 كما الربٌس بحٌاة لٌس تهتؾ؛ وهً تعلو األصوات وبدأت شًء، كل وكسرت

 هذه بانتظار كانوا وكؤنهم سقوطه، بفرح بل قلٌلة؛ ساعات قبل تفعل كانت
 آخرون أناس محلهم وحل البصر، بلمح البعثٌون اختفى الصبر، بفارغ اللحظة

 ما كل لٌقولوا متاحا أمامهم الوقت أصبح مستقلون، ولكن ذاتها، القرٌة أهل من
 . سنة وثبلثٌن خمس طوال صدورهم فً خبؤوه

 العجٌبة، األخبار القرٌة تناقلت 9/4/6004 تارٌخ حمل الذي النهار ذلك فً
 .البسٌطة العقول فً فعلها اإلضافات لتفعل تتناسخ السرٌالٌة والشابعات

 فالكل الكبٌرة، المدن فً توجد ال خصوصٌة هناك العراقٌة، القرى كل فً
 بعد أحد من سٌقتص أحد ال أن ٌعنً وهذا وأهل، أقرباء وأؼلبهم الكل، ٌعرؾ
 أسؤل كنت أننً إال ذلك من ٌقٌنً ورؼم حصل، الذي المفاجا التؽٌٌر هذا
 أحد، لهم تعرض وهل اآلن، هم وأٌن البعثٌٌن، من القرٌة فً أعرفهم عمن
 أن أستطٌع ال كنت أننً إال سٌحصل، اقتصاص ال أن ٌؤتٌنً تؤكٌد كل ومع
 .كثٌرا قلقً أهادن

 

 تلك علٌنا مر   والترقب والتنبإات والحوارات باألفكار متضخم طوٌل لٌل  
 من االعتراضات وانهالت صباحا، بؽداد إلى ألعود أؼراضنا أحزم وأنا اللٌلة،
 خالتً وأبناء" جابر"و" دهش"و" سلمان" عمومتً أبناء ومن" علً" أخً

 :الجمٌع إلى لتنضم تعلو النساء أصوات ،"شاكر"و" جمهور"

 .النتابج لنر انتظري ترجعً، ال -

 الهبلك؟ إلى الجمٌع وتقودٌن ترجعٌن كٌؾ -

 .بٌوتكم تصلوا لن مكان، كل فً الجنود -
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 علٌهن؟ تخافٌن أال معِك، بناتك -

 .سٌحصل ما لنر تمر األٌام انتظري -

 سؤقودهم حقا   وهل بها، أبالً ال وأٌها لها، أصؽً اآلراء أيّ  أدري ال وكنت
 طرٌقة بؤٌة فٌه موجودة أكون أن البد هناك ٌجري ما أن أم الهبلك؟ إلى

 .كانت؟

 أكن لم أننً إال تواجهنا، قد خطٌرة توقعات لً تعدد وهً تتقاذفنً األصوات
 أننً أدري أكن لم لكننً مصداقٌتها، من وأقلل بل بوضوح، أستوعبها
 لً، ذكروه ما كل ومن فٌه، أفكر أن ٌمكن ما كل من أكبر بخٌبات سؤصاب

 من أكبر كان العودة طرٌق فً واجهنً ما إن إذ وقتها، فٌه نفكر لم ما كل ومن
 تتناثر بطرٌقة أفكر وأنا واحد لٌوم الذهاب أرجؤت تصدٌقه، رفضت ما كل
 أن بعد أمامً، تزحؾ صورا أرى أكاد كنت وكؤننً حتى الكلمات، فٌها

 فً كانوا والذٌن هناك، الطٌبٌن أهلً ودعت. رأسً داخل بوجودها ضاقت
 فً داموا ما كذلك سٌظلون أنهم وتخٌلوا اآلن، ببؽداد ٌجري ما كل عن منؤى
 ذلك لكن والتداخبلت، والشعارات واألحزاب الساسة عن تبعد صؽٌرة قرٌة
 تعوٌضهم ٌمكن ال رجاال   تباعا القرٌة تلك خسرت إذ طوٌبل، ٌدم لم التوقع
 أقدام بعد فٌما ووصلتها الدموٌة، القتل ورؼبة والطابفٌة اإلرهاب بسبب

 ما كل وعن الرجال، وعن األسلحة، عن بحثا بساتٌنها تمشط وهً األمٌركان
 .العراق فً األمٌركان أمن ٌهدد أن ٌمكن

 لٌكون الذهاب، طرٌق فً رافقتنا التً السٌارات رتل وعاد صباحا، خرجنا
 الطرق أي ندري وال عصرا بؽداد من واقتربنا العودة، طرٌق فً زحاما أشد

 نوافذ عبر تتقافز وأحادٌث متعددة، اتجاهات فً السٌارات خط توزع نسلك،
 .مصدرها نعرؾ ال مشتتة وعبارات المتراصة، السٌارات

 .بؽداد مدخل عند ٌقفون األمٌركان -

 .بالدخول للسٌارات ٌسمحون ال -

 .أسلحة عن بحثا   السٌارات ٌفتشون -

 .الشعب منطقة تفتٌش نقطة ٌحتلون -

 .النقطة عن تبتعد طرق ا نسلك أن البد -
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 ومإكد السٌارات، خط نتبع أن قررنا لكننا ٌقصدون، طرق أي ندري نكن ولم
 منطقة إلى السٌارات رتل قادنا وفجؤة. بؽداد من ٌقربنا مكان إلى سنصل

 الرابعة المنطقة تلك ،"السٌاحٌة بؽداد جزٌرة" من واقتربنا ،"الراشدٌة"
 تدخلها السٌارات رأٌنا دجلة، نهر قلب داخل وموقعها المذهلة بمرافقها
 العام الشارع من ٌقترب آخرها متعددة، أبوابا لها أن نعرؾ وكنا ببساطة،
 وهكذا ،"الشعب" منطقة تفتٌش نقطة عن بعٌدا" الصلٌخ" منطقة إلى المإدي
 منها، نخرج كٌؾ نفهم نعد ولم" السٌاحٌة بؽداد جزٌرة" داخل أنفسنا وجدنا
 .محتوٌاتها وٌسرقون والمرافق، المطاعم ٌحطمون عدٌدون أفراد فٌما

 وحتى نفسً، على السٌطرة أستطٌع أن دون فٌها بكٌت التً اللحظة تلك منذ
 تجعلنً ؼرٌبة، ضعؾ حاالت تجتاحنً وأنا عدٌدة، أعوام مرور وبعد الٌوم،

 وانزعاجً خٌبتً أبكً كنت األسباب، ألتفه دموعً على السٌطرة أستطٌع ال
 من أرى ما كل على وألمً وانفعالً وكرهً وخوفً وجزعً ولوعتً
 إلى بحاجة وأننً تكفٌنً، لن تلك دموعً أن أدري أكن لم ولكننً تشوٌه،
 لكً نفسً، تروٌض أدمن وأن قببل ، جربتها قد أكن لم مشاعر استخدام اعتٌاد
 تمر، لحظة كل مع ٌومٌا، ستصفعنً التً الجارحة الوخزات كل مهادنة أتقبل
 .لها حصر ال باتساعات تكبر المخزٌة الصور كانت دقٌقة كل ومع

 اقترب ولو ٌتبلشى، العصر بدأ الجزٌرة، تلك من الخروج من لنا البد كان
 على المؽلق المكان هذا فً لنا ٌجري أن ٌمكن ما ٌضمن أحد فبل المؽرب
 سٌارتنا تسلقت المستحٌل تشبه وبصعوبة. فٌه واألمن القانون وانعدام فوضاه،

 السٌاج الناس حطم أن بعد استحداثه تم مخرج إلى لتصل متعرجا ترابٌا تبل  
 .الجزٌرة من لنخرج الحدٌدي

 مقرا الٌوم ذلك من أٌام بعد أصبحت دجلة نهر وسط الوادعة الجزٌرة تلك
 السٌاحٌة بممتلكاتها عبثوا النهر، وسط آمنا مكانا فٌها وجدت أمٌركٌة لقوات
 .بلدنا فً والٌابس األخضر طال الذي خرابنا كل من ٌكتفوا لم وكؤنهم

 وجهنا، فً تقؾ أمٌركٌة دبابة أول رأٌت حتى أمتار، ببضعة ؼادرناها أن ما
 لمهانة وٌا وٌلتً ٌا قذرة، برعونة ملوحا إلٌنا ٌنظر أشقر شاب وٌعلوها
 األمٌركٌة، للدبابة بعباءتها تلوح امرأة هناك كانت اآلن، أراه الذي الموقؾ
 هناك كانت بعقوبة، إلى بؽداد نؽادر كنا حٌن أٌام قبل التلوٌح ذات رأٌت مثلما
 بطرٌقة معكوس المشهد واآلن بؽداد، إلى متوجهون وهم لجنودنا ٌلوحن نسوة

 الدبابة أن هو اآلن المشهد اختبلؾ إن لً تقول الكومٌدٌا من تقترب فانتازٌا
 طرٌق طول على ٌنتشر فٌما القادم، األٌسر الجانب على المرة هذه كانت
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 وهً بؽداد ؼادرنا عندما رأٌناها قد كنا عراقٌة، ودبابات آلٌات عودتنا
 وبعضها مبعثرة، أعتدة صنادٌق وبجانبها محروقة، اآلن ولكنها إلٌها، متوجهة
 .ٌستخدم ولم مفتوح

 مشاعري، أصؾ أن السنوات، وكدس الوقت ذلك كل مرور ورؼم أستطٌع ال
 وبقٌت بقوة، ربطته سٌنفجر، رأسً أن أحسست وزوجً، وأوالدي أنا

 أمٌركٌة دبابات ٌعتلون من ٌراها ال حتى بقسوة وأمسحها وجهً، تبلل دموعً
 تجلدها، وكؤنها الملوحة المرأة تلك تطارد نظراتً فٌما صلؾ، بكل منا تسخر
 .المشٌن تلوٌحها وأوقفت هً، بهتت نظراتنا التقت وحٌنما

 فٌه ندور الذي الطرٌق وطوال بعد، بٌتنا إلى وصلنا قد نكن ولم المساء، حل
 الطرق، على ومتروكة مهانة، العسكرٌة آلٌاتنا نرى للوصول، مسلك عن بحثا  

 دون تركوا أن بعد ٌخلعوها أن فضلوا لجنود عسكرٌة مبلبس بعضها وبجانب
 .ٌصنعون ماذا ٌعرفون ال قٌادة،

 معسكر فً وكؤننا واآللٌات، واألعتدة والصوارٌخ باإلطبلقات ممتلبة الشوارع
" العراقً المتحؾ" ساحة وقرب ،"العبلوي" منطقة وصلنا مدٌنة، فً ولسنا
 كانت هنا المعركة أن ٌبدو الفارؼة، اإلطبلقات بؤؼلفة مؽطاة الشوارع كانت

 .هابلة أعتدة مخازن استنفدت قد

 تطاردنا مإلمة مناظر ببساطة؟ األجساد اختفت وكٌؾ إذن؟ الجمٌع ذهب أٌن
 ودون حكومة، دون وأفراد وبٌوت وأزقة شوارع أبصارنا، توجهت أٌنما

 تحتملها ال إلزاحة تعرض فالواقع حلم، فً وكؤننً أشعر كنت أمنٌة، مإسسة
 ؼفٌر جمع أبوابها المشرعة الخارجٌة وزارة أمام. أمامً أراها التً المشاهد

 األجهزة ٌرمً وبعضهم أثا ثا ٌحمل بعضهم ورجال نساء الوزارة، أجهزة ٌنقل
 راكضا وٌعود حملها، من ٌتعب حٌن السٌارات؛ تحت والحواسٌب الكهربابٌة

 مرة لحمله وٌعدن الشوارع، فً األثاث أطقم على ٌسترحن نساء. ؼٌرها لجلب
 سٌصنع ماذا أعرؾ ال اصطناعً، ورد من فخمة باقة ٌحمل وآخر أخرى،

 أن ٌبدو األرصفة، كل على موزع أثاث" الٌرموك مستشفى" وأمام بها،
 .ٌرٌدون ما كل حمل بإمكانهم ٌعد ولم اكتفوا السراق

 لٌنهبوا ٌدخلون الناس الرباسة، قصور من واحد حٌث الحارثٌة إلى وصلنا
 تكاد التً لوعتً أحمل وأنا بهستٌرٌا، أشبه بؽرابة ٌضحك والكل محتوٌاته،
 تصفحت أننً حتى ٌنزؾ وأجده بعنؾ، قلبً أمسك الحٌاة، أفارق تجعلنً
 ٌتكلم، أحد ٌعد لم عابلتً، أخرس الوجوم دما، امتؤلت أنها تخٌلت إذ كفً،
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 الذي الخاص النشٌج ذلك من وآه   النشٌج، حتى وأخرست الشفاه، عقدت الدهشة
 ودموع وعبرات بصوت نشٌج هذا، ٌومً إلى ٌفارقنً ولم الٌوم ذلك ولد

 أٌن من أعرؾ ولست ٌوما، لدي تكن ولم سابقا ، أستخدمها لم وآهات
 .برؼبتً منها أنا أتخلص أو منً، تتملص تعد ولم كٌانً، وافترشت اكتسحتنً

 فً الشوارع؟ فً البٌوت؟ فً أٌن؟ لنخببها؟ ممتلكاتنا نسرق ٌجري؟ الذي ما
 واألمانة؟ الكبرٌاء مفاهٌم تهاوت وأٌن منا؟ نسرقه بوطن نفعل وماذا األزقة؟

 وكٌؾ السنوات؟ هذه طوال عٌوبنا عنا أخفى من وكرامتنا؟ مبادبنا سقطت أٌن
 تستطٌع؟ ما بؤقوى اآلن انفجرت

 ملًء هابل صراخ وسط باألجساد المكتظة الشوارع فً ٌضج الجواب كان
 :ٌهتؾ الكل مفهومة، ؼٌر بسعادة

 .عنا النظام ؼٌبها التً نفطنا من حصتنا نؤخذ -

 األٌام طوال أسماعنا ٌطرق استمر الٌوم، ذلك سمعته الذي الؽرٌب التعبٌر هذا
 تنهى فتاوى الدٌن ورجال الجوامع عن صدر أن بعد األمر توقؾ ثم تلت، التً
 ما بعضهم فؤعاد به، ٌقوم من تبربة ٌمكن ال والذي العام، المال سرقة عن

 .الفتاوى بهذه الكثٌرون ٌبال ولم الجوامع، إلى سرقه

 وأنا الٌوم، حتى ؼابرة أخادٌد ذاكرتً فً حفر الذي الٌوم هذا 22/4/6002
 .بالزوال تفكر أن دون تحصل متتالٌة خٌبات أحصً

 جامعة" من أمتار بعد على ٌقؾ أمٌركً حاجز أوقفنا" الجادرٌة" منطقة فً
 دخولً وتذكرت حٌنها، المؽبرة بؤشجاره الجامعة مدخل إلى نظرت ،"بؽداد
 للحاق باإلسراع وانشؽالنا وضحكاتنا، فٌها، طالبة كنت حٌن ٌوم كل إلٌها

 ...و ،...و الزمٌبلت، وأصوات بالمحاضرات،

 فً مبعثرة مكاتب أثاث أرى وأنا سرٌعا، ذاكرتً من اختفى المنظر لكن
 إذ الجامعة، من القرٌبة الدوابر من سرقت أنها ٌبدو وأجهزة ودوالٌب الشارع،

 .فعبل للسرقة تعرضت قد الجامعة أن ٌبدو ٌكن لم

 الجامعة بوابة قبل أمٌركان، جنود مع فٌها نتحدث التً األولى المرة تلك كانت
 ٌسؤلنً سخرٌة، أٌة. أسلحة نحمل كنا إن سؤلنا أمٌركان، لجنود حاجز أوقفنا
 بؽداد؛ شوارع فوق مبعثرة األسلحة أنواع كل أرى وأنا شخصً سبلح عن
 أحد، ٌجبه لم طارئ؛ ألي تحسبا حقٌبتً فً أخفٌته مسدسا نحمل وكنا
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 له قلت وجهه، عن بعٌدا بوجهً أشٌح كنت أننً رؼم إلجابته أنا واضطررت
 :بقرؾ

 .سبلح أي معنا لٌس ال -

 فً والؽصة أمامنا، وضعوها التً الشابكة األسبلك لنا وأفسحوا منا، اعتذر
 ٌسؤلنً بؤن حق صاحب وكؤنه وأُجٌبه أمٌركً جندي مع أتحدث أنا تكبر، قلبً
 القادم فً قبولها على أنفسنا نروض أن علٌنا سٌكون مفارقة أٌة نحمله، عما
 !األٌام من

 دقابق، بضع ؼٌر منا ٌحتاج ٌكن لم الذي البٌت إلى للوصول رحلتنا واستمرت
 جسر" بٌتنا، إلى ٌقودنا شارع إلى لنصل ساعات ثبلث من أكثر استؽرقنا لكننا

 لصاروخ تعرضت أنها ٌبدو محترقة كبٌرة نقل بسٌارة قُطع" الجادرٌة
 وأٌنما اآلخر، الجانب الستخدام اضطرنا مما كله، المسار فؤؼلقت أمٌركً،
 .للوصول مسارا   اتخاذها اعتدنا طرقا   تقطع المحترقة السٌارات كانت توجهنا

 وشعرت دخلناه، البٌت، إلى ٌقودنا شارعا نجد أن استطعنا ساعات أربع بعد
 الؽربة، ورابحة المتشظً، والزجاج بالؽبار، ملًء وهو أعرفه ال ؼرٌبا به

 وهً بها، فكرت معالجة آخر أفقد ال كً متماسكة أبدو أن حاولت ذلك ورؼم
 .اآلن رأسً فً الصاخب الحوار أحتمل كً أصمت أن

 البساطة بهذه شًء كل انتهى كٌؾ تؤتٌنً، ال أجوبة عن أبحث وأنا تمر اللٌالً
 لم صورة فً تداخل ما وكل والصمت؟ األصوات؟ اختفت وكٌؾ المرعبة؟

 لدرجة هشا أصبح قد السابق النظام أن نعرؾ كلنا بوضوح؟ إلٌها أتعرؾ أعد
 بعٌدا كرامتنا نحفظ أن كثٌرة، أشٌاء نرٌد كنا ذلك مع لكننا إخفاإها، ٌمكن ال

 دابما، بسهولة ذلك نستطٌع نكن ولم لنا، ٌسببها كان التً المهانة مشارٌع عن
 العراق احتبلل طرٌق عن لٌس لكن منه، التخلص فً نرؼب ذاته الوقت وفً
 الذي العراق، فً وجودهم ٌعنً ماذا جٌدا نعرؾ الذٌن األمٌركان، ِقبلِ  من

 قبل زابفة شعارات من لنا صدروا كما تحرٌرنا ولٌس مصالحهم، لهم سٌحقق
 .االحتبلل وبعد

 رأٌت العجٌبة، األخبار تنقل وهً الهواء فً تتراكض األحادٌث استمرت
 أعتقد كنت أسمع، أو أرى ما أصدق ولم القناع، عن القناع خلعوا وقد أصدقابً

 األسماء أحدا، أعرؾ أعد لم أنا واهمة، كنت أننً ٌبدو لكن جٌدا، أعرفهم أننً
 والبٌوت، والوظابؾ، واألزٌاء، والمذاهب، والمعتقدات، واألحادٌث، تؽٌرت،
 باالؼتراب أشعر وأكاد أعرفه، ال وإسفلت أرصفة ثمة الشوارع، وحتى
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 الذٌن الوحٌدون أنهم إذ ؼرٌب، بؤمان وأشعر وأوالدي، ببٌتً فؤلوذ ٌؤكلنً،
 الخوؾ عنً، ؼرباء أٌضا هم أنهم أكتشؾ أن أخشى بت حتى اآلن، أعرفهم

 زمن   فً مزٌفٌن كنا كلنا أننا اكتشفنا قد نكون أن من االؼتراب ثٌاب ٌلبس بدأ
 وكٌؾ الشباب؟ سنوات أحلى إذن ضاعت أٌن سٌعرؾ منا أحد وال زابؾ،
 والزوجات األمهات لحقت وكٌؾ تباعا؟ األحبة بؤجساد األرض بطون امتؤلت
 ببل بؤحزان نعٌش أن عقوبتنا لتكون جنٌناه الذي ما نعرؾ أن دون باألحبة؟

 .نهاٌة

 ٌصدر ما بحجم تقاس بل المجردة، بالعٌن ترى ال مسافات والقلب القلب بٌن
 .وألم ومعاناة أفعال ردود من القلب ذلك عن

 عن ابتعادا كٌلومترات بضعة اجتزنا أن وما ،"دٌالً" من الرجوع قررنا ٌوم
 قطعة من استؽربنا التوقؾ، منا طالبة قرٌبة سٌارة لنا أشارت حتى القرٌة،
 ما وقتها نفهم لم سٌارته، مقدمة فً السٌارة سابق وضعها التً البٌضاء القماش
 :تحٌته ألقى أن بعد قال البكاء تشبه وبابتسامة منا اقترب وضعها، ولماذا هذه،

 .هذه تشبه صؽٌرة راٌة ترفعوا أن علٌكم -

 .سٌارته فً رأٌناها التً الراٌة إلى أشار

 :رأسه ٌنكس وهو قال تعنً؟، وماذا لماذا، سؤلناه وحٌن

 .نواٌاكم عن تفصحوا وحتى بسوء، األمٌركان لكم ٌتعرض ال حتى -

 بإلقاء أٌضا نحن نفكر أن ودون ٌودعنا، أن دون سٌارته، إلى ومضى وتركنا
 .علٌه السبلم

 وسإال بعضنا وجوه إلى ننظر كنا تحتوٌنا، التً السٌارة جو الوجوم ساد
 مع السلمٌة نواٌانا دلٌل استسبلمنا؟ دلٌل بٌضاء قطعة نضع: بعقولنا ٌصرخ

 ولم نتحدث، لم! وانهزامنا؟ ضعفنا دلٌل أسرى؟ بؤننا اعترافنا دلٌل األمٌركان؟
 ابنً وأعاد حزٌنة، عٌون حدٌث كان بٌننا دار ما كل عابلتً، من صوتا أسمع
 إلى تشٌر راٌة وضع على رفضنا جواب تسلم قد وكؤنه السٌارة قٌادة حٌدر

 .خنوعنا

 وألمسه لبلحتبلل االستسبلم مظاهر من مظهر أول فٌه أرى ٌوم أول ذلك كان
 من قطع البٌضاء، الراٌات تلك بعضها على أرى وأنا بنا تمر سٌارات واقعا،
 ومن جرحً، من أسخر وأسخر؛ الرجال، فانٌبلت أو األطفال، مبلبس
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 وجهً تعلو تشنجات ؼٌر عنً ٌصدر وال عال، بصوت   أتكلم وال مهانتنا،
 صوتا أسمع وال كلمات، من أعرفه ما بكل أتكلم وكؤننً المرتجفة، وٌدي
 التشنج صوت لزموا أم شٌبا   قالوا قد كانوا إن أدري وال عابلتً، عن ٌصدر
 !.أمامنا تلوح بٌضاء راٌة كل بعد مثلً

 شهر. أبٌنا أم شبنا علٌنا؛ فُرض الذي الواقع مع فٌه تعاملنا ٌوم أول ذلك كان
 العراق، بشوارع سارت سٌارة أول على بٌضاء راٌة أول رفعت منذ مر كامل
 معه، التعامل المشاعر تجٌد ما كل وال األلم، كلمة تترجمه ال المنظر كان

 وأؼلب كامل شهر والذلة، واإلذعان والقهر بالخذالن ممض إحساس
 من قلٌلة قلة فوقها، ترفرؾ" البٌضاء األعبلم"و الشوارع؛ فً تسٌر المركبات
 من وتستهجن قوتها بكل الظاهرة تحارب واستمرت ذلك تفعل لم المركبات
 وهً السٌارات نوافذ من تخرج االعتراضات أصوات أسمع كنت ٌفعلها،
 ومن وضعنا، ومن بعضنا، من ونسخر المقٌت، الرمز ذلك رفع تشجب
 مجرد من قسوة أشد وستكون وتتضاعؾ ستزداد أنها ندري نكن لم ظواهر
 .االستسبلم راٌة رفع

 لٌبلزمنً سٌمتد أنه أدري أكن لم لزمن، صوتً رافق من هو البكاء ضحك
 مظاهر بً والتصقت الحقٌقً، وفرحً السابقة، ضحكتً افتقدت الٌوم، حتى

 .داخلً بالنماء تتسع بدأت بقوة، والتحدي والرفض االستهجان

 تواجهنا، أن ٌمكن التً الصعوبات أقسى تحمل فً قوتً حجم أعرؾ كنت
 كان مما أكبر بقوة سٌمدنً" الجرح" الراٌة تلك رمز أن أدري أكن لم لكننً
 .سابقا   لدي

 رفضا ٌعنً هذا استسبلم، راٌة ببل وأنت للشارع تخرج أن التحدي أصبح
 ذلك فً رافض فعل رد أي عنها ٌصدر لم لكن جٌدا، االحتبلل قوات تفهمه

 األفعال ردود أشكال كل المتصاص فٌه خططت أنها ٌبدو الذي الوقت،
با المتوقعة،  ٌ  واضعوها ٌستقبل أن بعد تتقلص البٌض الراٌات بدأت فشٌبا وش
 إلقناع ساقوها التً المبررات تنفعهم ولم اآلخرٌن، من االستهجان نظرات
 بقٌت ولكنها البٌض الراٌات تبلشت. الفعل لذلك دعتهم التً باألسباب الشارع

ثا القلب فً  ٌ  . ٌمحى ال األلم من ظبل   الذاكرة وفً ٌنسى، ال حد

 حٌاتنا، نمارس أن تعودنا هكذا باالستسبلم، ٌإمن ال وهو العراقً عمر طوال
 سبٌل كان األفراد بٌن أحٌانا تنشا كانت التً الصؽٌرة الفردٌة النزاعات حتى

 كل تفشل وقد جدا، صعبة بمراحل ٌمر لآلخر منها طرؾ إذعان إلى التوصل
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 أن ٌمكن ال التعامل فً سحرٌة طرٌقة هناك أن ٌعرؾ الجمٌع ولكن المساعً،
 مع ٌتصالح أو ٌتنازل أن منه وٌطلب بعراقً أحد ٌنتخً فحٌن ٌوما، تفشل

 بما ٌتعلق ألنه كان، شكل بؤي الرفض بمرحلة ٌمر ال االنتخاء ذلك فإن اآلخر،
 كان وإن حتى النخوة، لطلب االنصٌاع علٌه تحتم تقالٌد من العراقً توارثه
 بنا مر ما على ٌنطبق أن ٌمكن ال األمر وهذا ضررا، القبول ذلك له سٌسبب

 بفعل توازنهم إلى وعادوا سرٌعا، األفراد استدركها مقرفة استسبلم ظواهر من
 الرفض وابتدأ والشٌوخ، والشباب األطفال به تشارك الذي الجماعً الرفض
 الرفض معنى فٌها تشابك حتى آخر، بعد ٌوما باالتساع أخذت بصور ٌتشكل

 نمابها فً طرؾ له ٌكن لم سلبٌة ضرابب المجتمع ودفع والسلبً، اإلٌجابً
 .وتواجدها
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 الجمهورٌة جرٌدة

 أخبار من عنها لً ٌنقل ما كل ألصدق جرٌدتً، إلى أذهب أن لً البد كان     
" ناصر ٌونس" والشاعر" الشرع ٌحٌى" الزمٌبلن زارنً عقل، ٌصدقها ال

 ٌعرفون ال ما شٌبا   ٌفعلوا أن وٌحاولون ٌومٌا، ببابها ٌقؾ الجمٌع أن وأخبرانً
 اذهب، أن قررت لذا القادمة، خطوتنا لنحدد كلنا نلتقً أن علٌنا لكن هو، ما

 .أمامنا تماما مجهوال   بات مستقببل   لنا ٌوضح وضع إلى فعبل   نصل فلربما

 أن حق ا تمنٌت والذي أعرفه، كنت الذي ذاته الطرٌق وسلكت سٌارتً ركبت
 موجودٌن، ٌعودا لم وزمان مكان فً ٌحلم كمن كنت ولكن هو، كما ٌكون

 نخشى كنا الذي الرهٌب المكان ذلك ،"بالمنصور" المخابرات بدابرة مررت
 لشتى عرضة سنكون فإننا سبب، ألي سٌارتنا تعطلت ما فإذا قربه، المرور

 ال فٌما ببساطة، المكان ٌدخلون ونساء   رجاال   وجدت منهم، البابسة التوقعات
 التً بابتسامتها ٌجري ما على تتفرج واقفة السابق الربٌس صورة زالت

 وال حكومة ببل شارع وسط طرٌقً وأكملت ساخرة بطرٌقة ضحكت. حفظناها
 وال مرور رجال وال قادة وال وزراء وال مسإولٌن وال جٌش وال شرطة
 خارج أعٌش وكؤننً أشعر حٌاتً فً األولى للمرة عسكرٌة، مبلبس رابحة
 ٌحاول فراغ فً وكؤننً المحددة، والمسالك واألنظمة والقوانٌن المدن حدود
 .الحٌوات خواء لتحتل جدٌدة أشٌاء ٌضع أن اآلن

 جثث تضم وهً نسمٌها، هكذا" الوزٌرٌة" فً" اإلنكلٌز مقبرة" من واقتربت 
 العشرٌن، ثورة إبان العشرٌنٌات، فً العراق فً قُتلوا الذٌن اإلنكلٌز الجنود
 لبؽداد، مؽادرتً من أسبوع قبل عنها َكتبت المقبرة تلك الؽابر، االحتبلل وأٌام
 األٌام، من القادم فً قرٌبا ستمتلا اآلن الشاؼرة مسافاتها بؤن أتوعدها وأنا

 مرور وبعد الٌوم أعود لكننً وقتها، نبوءتً من سخرت نفسً، من ضحكت
 بحاجة كانت وإنما فاشلة تكن لم نبوءتً إن ألقول التارٌخ ذلك على السنوات
 السابقة األٌام بعكس وحٌدة، الٌوم ذلك المقبرة تلك إلى وصلت. إال لٌس للوقت
 الفنون أكادٌمٌة" إلى أوصله الذي" حٌدر" ابنً ومعً أصلها كنت التً

 فً تدرس التً ابنتً" تمارا"و ،"الجمهورٌة جرٌدة" تقابل التً ،"الجمٌلة
 على وصولنا نوقت وكنا منً، القرٌب" المعظم باب" فً الطبٌة التقنٌات
 اختفى اآلن، هم أٌن لكن األحبة، عن جمٌلة بؤؼنٌة ٌصدح وهو المذٌاع صوت
 من عودتنا طرٌق فً باألكادٌمٌة مررنا أن بعد خوفا   البٌت فً ولداي

 وصرخ طبلبها، بنتاجات المرسومة جدرانها تعلو النٌران ورأٌنا ،"بعقوبة"
 .ُكلٌتً ٌحرقون إنهم -: وقتها حٌدر
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 نوافذ الحرابق رماد ٌعلو فٌما المبنى، نوافذ من تتصاعد اللهب ألسنة كانت
 البكاء وأصبح دموعً، نضبت للبكاء، تكفٌنً طاقة أجد أعد لم أخرى،

 الرسمٌة المبانً كل طالت التً الحرق مشارٌع من جزءا المحروق
 كان" الجمهورٌة جرٌدة" إلى وصلنا وحٌن. تباعا والحكومٌة واألكادٌمٌة
 ٌختصمون وهم بعضهم، على النٌران وٌطلقون أجهزتها، ٌخرجون اللصوص

 حٌث" التقنٌات كلٌة" ترى وهً تصمت أن" تمارا" تستطع ولم الؽنابم، على
 ٌحمل وهو اللصوص بؤحد وصاحت تدمر، ومختبراتها تنهب، وهً تدرس
 :الطلبة مقاعد

 .حرامً -

 وهو أمامنا به لوح الذي مسدسه من خشٌة تصمت، بؤن لحظتها بها وصرخت
 ابنتً، كلٌة وأجهزة مختبرات ونهبت األكادٌمٌة حرقت الستخدامه، ٌستعد
 المتعددة ألوانها أؼرت أن بعد اختفت، المختبر ٌحتوٌها التً المٌكروبات حتى

 .مهمة أشٌاء أنها واعتقدوا الجهلة

 واحتل جدرانها، على خط قد األحزاب أحد اسم وكان الجرٌدة، إلى وصلت
 من جمع وهناك منها، تبقى ما على االستحواذ أكملوا أن بعد طوابقها، أفراده

 التً الصؽٌرة الخزنة فٌما بدخولها، له ٌسمح وال الجرٌدة بباب ٌقؾ الزمبلء
 أمام ومرمٌة مهشمة الجرٌدة، صندوق أمٌن إلى تعود والتً كلنا نعرفها
 .الداخل فً سنجده ما كل لنا توجز وكؤنها المبنى،

 األلم، قلبً وملء الرابع، الطابق فً ؼرفتً نافذة إلى وتطلعت سٌارتً أوقفت
 عبث من هروبها تعلن وكؤنها منها تتناثر تزال ال واألوراق مشرعة النوافذ
 ال أحادٌث وسمعت زمبلبً، منً اقترب. ٌوما احتوتها التً األدراج كل طال

 بطرٌقة أفكر أن بد ال وكان واإلٌجابٌة، السلبٌة تصوراتً كل من أكبر أفهمها،
 تسلٌحهم تم الذٌن الزمبلء من رجاال   أجد لم أراه، الذي الهوان هذا كل توقؾ
 الجرٌدة، من القرٌبة منازلهم فً اختبؤوا أنهم إذ الجرٌدة، عن للدفاع أٌام قبل

 أو لتخرٌبها محاوالت أٌة من عنها لٌدافعوا بها زودوا التً باألسلحة واحتفظوا
 ٌدافعوا لكً استخدموها أنهم المبكً، المضحك لكن. نهبها أو علٌها االستٌبلء

 اللصوص إلى األسلحة تلك باعوا سمعت، كما بعضهم إن بل أنفسهم، عن بها
 بٌوتهم وامتؤلت السرقة فً بعضهم اشترك فٌما الجرٌدة، سرقة فً لٌسهموا

 وأجبرت أبوابهم طرقت. بالؽنابم بالجرٌدة موظفٌن بصفتهم لهم أعطٌت التً
 فهً الجرٌدة، ٌؽادروا لكً معهم لنتفاهم الحزب لمقر ٌرافقانً أن منهم اثنٌن
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 استعنت أن بعد إصراري، إزاء رضخوا ولكنهم ترددوا لهم، ملكا   ولٌست لنا
 ".كاظم ناجحة" بزمٌلتً

 ولم الحزب، لذلك الربٌسً المقر ٌمثل اآلن أنه لنا قٌل الذي المكان إلى وصلنا
 أن بعد وحراسها موظفوها منها هرب التً الرسمٌة الدوابر إحدى سوى ٌكن

 .الحزب قوات داهمتهم

 عنهم المسإول لً قال أن بعد للتفاهم طرٌقة أجد لم بالصراع، أشبه اللقاء كان
 :وعصبٌة بتشنج

 وزارة بحل أمرا أصدر قد" برٌمر" األمٌركً القابد أن تعرفون ال أنكم ٌبدو -
 .والدفاع اإلعبلم

 :أنا أجبته بعضهم، إلى ٌتلفتون وهم الزمبلء صمت وحٌن

 .إلٌكم الجرٌدة ملكٌة تإول أن ٌقل لم" برٌمر" لكن -

 :وأجاب حاقدة بنظرة رمقنً

 كذلك؟ ألٌس بعثٌون، كلكم -

 :الكبلم أنا وحسمت االعتراضات، أصوات وعلت الزمبلء، ارتبك

 أدري ال وزمٌلتً نعم، بعثً واآلخر سابق، شٌوعً وزمٌلً مستقلة، أنا -
 .حزبٌٌن ولسنا صحفٌون لكننا موقفها،

 :بسخرٌة أجابنً

 .البعثٌٌن؟ ؼٌر من هم من اإلعبلم فً كان وهل -

 ٌتهم من وقاض، متهم هو من هناك وكؤن معنى، ببل سجال فً الحوار استمر
 أن استطعتم وكٌؾ تحملتم؟ وكٌؾ عشتم؟ كٌؾ ٌسؤلنا بؤن الحق له ومن من؟

 من فٌحًٌ الرب، ٌكون أن على القادر هو كان شمولً نظام ظل فً تستمروا
 بؤننا توحً بطرٌقة ٌسؤلنا من الٌوم ٌؤتً ذلك ومع. ٌشاء من وٌمٌت ٌشاء

 .ندري ال تهمتنا؟ ما لكن متهمون،

 والهرب واللجوء الفرار فرص لنا تتهٌؤ ولم العراق فً بقٌنا أننا تهمتنا أتكون
 هو اآلن الزمن أن أم جدارة؟ بكل للنظام أبواقا   كانوا لمن سابقا   هٌؤت مثلما
 فٌما جهته من الساخر الحوار واستمر. تراجع دون السرٌالٌة المفارقات زمن
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 كلنا عانٌنا واحد، وطن أبناء ولسنا أعداء ٌتخٌلنا جعله السابق النظام على حقده
 علٌنا ٌسلطها التً قوته مقدار فً أمنه ٌرى كان لنظام ذاته القاسً التسلط من

 .كثٌرا ٌتقاطع ال جانب فً بؤننا أشعره لكً له وقلت. حرٌاتنا فٌها وٌستلب

 نخفً كنا لكننا إعدامهم تم وأهل أقارب ولبعضنا األمرٌن عانى منا العدٌد -
 .السلطان عصا من خوفا   بعضنا على أسرارنا

 منه خوفا   اعتبره ربما بل أقول، ما صدق أو بكبلمً، اقتنع أنه علٌه ٌبدُ  ولم
 أطراؾ صالح فً اآلن الوضع وأصبح الموازٌن، تؽٌرت أن بعد إلٌه وتقربا
 أن بعد انسحبنا بٌننا فٌما الحوار بعقم شعرت وحٌنما. مبعدة السابق فً كانت

 .جرٌدتنا ٌؽادروا أن على مصرون أننا أخبرته

 وؼٌاب األمنٌة، وأجهزتها الحكومة، ؼٌاب وسط أعمل وأنا كامل شهر
 والتقالٌد األعراؾ ؼٌر العراق فً ٌبق ولم والقانونٌة، القضابٌة المرجعٌات

 على مصرة التشظٌات وسط وأنا األمور، زمام ٌسٌرون من الدٌن ورجال
 تحتوٌه ما بكل الحزب، علٌها استولى التً المطبعة وتخلٌص الجرٌدة إعادة
 ٌدفع من على وتوزٌعه سرقته على بها العاملون اشترك طباعً، خزٌن من
 .أكثر لهم

 عما ألحدثهم فرصة ووجدتها أمٌركٌة، مدرعات ٌوما الجرٌدة وزارت
 التً المعلومات من خاؾ الذي الحزبً المسإول إلى واصطحبتهم ٌجري،
 نفسه، الٌوم فً تركها ففضل الجرٌدة، ممتلكات على استحواذهم عن عرفوها
 المواطنة بحب عملنا لو وطننا كل إرجاع بإمكاننا وبؤن بالقوة شعرت وقتها

 محتوٌاتها، وصورت المطبعة، َقفلت الفردٌة، المنفعة برؼبة ولٌس والمحبة،
 إلعادة تصرؾ أموال مقابل لها نطبع أن على عربٌة قومٌة جرٌدة مع واتفقت
 أنها أعرؾ لم عجٌبة بطاقة أعمل كنت. محتوٌاتها سرقت التً الجرٌدة إعمار

 نفكر وبدأنا النساء، من وأؼلبهم الزمبلء، من العدٌد معً واصطؾ داخلً، فً
 أبسط تتضمن ال هزٌلة صحؾ صدرت أن بعد الجرٌدة، إصدار بإعادة جدٌا

 أعرؾ لم نساء أقود وأنا ٌوم، كل تكبر التحدي فً ورؼبتنا المهنٌة، المعاٌٌر
 صحٌفتنا، فً سابق ا المسإولٌن الرجال على بها تفوقن التً القوة بهذه أنهن

 البلد، فً رهٌبة بسرعة انتشرت أحزاب مع ٌعمل أن أؼلبهم فضل والذٌن
 .والوعٌد والشتابم الفضابح ؼٌر تحتوي ال صحؾ بإصدار باشرت وكلها

 اتفقنا التً الجرٌدة من دوالر خمسمابة تسلمنا أكثر، تنضج الخطوات وبدأت
 بها استعنت التً" فاتن" الحسابات مدٌرة إلى المبلػ من جزءا   وسل مت معها،
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 بإصبلح بدأ من وجلبت نحتاج، ما لشراء المبلػ قسمنا الجرٌدة، وضع لترتٌب
 من الؽرؾ ونظفنا المٌاه، مواسٌر وأصلحنا الكهرباء، أعدنا ،"الجمهورٌة"

 ملقاة الكتب كل أرى وأنا أبكً كدت ؼرفتً دخلت وحٌن أصابها، الذي العبث
 مبعثرة للنشر معدة كانت التً األدباء ونتاجات مقاالت وبعض وحشً بتمزق

 .الكهربابٌة واألجهزة األثاث اختفى فٌما مكان، كل فً

 على ٌتناوبون الذٌن الزمبلء كان ٌوم كل وفً للجرٌدة، حراسة دورٌات عملنا
 لهم ٌتعرضون الذٌن السراق مع ٌبلقونها التً األهوال عن ٌخبروننً الحراسة

 فً تشارك بدأت كثٌرة أسماء االستمرار، على مصرٌن كانوا ذلك ومع لٌبل،
 من" شلش محمد" ،"هجول محمد" ،"الشاوي نبٌل" للحراسة، وضعناه جدول
 سناء"و" جاسم هدى"و" سلومً فاطمة" رابعات وزمٌبلت الفنً، القسم
 على ٌواظبن كن وؼٌرهن، ،"الساعدي هناء"و" كاظم ناجحة"و" النقاش
 أو منصبا، ٌتسلم أن منا أحد ٌفكر لم الجرٌدة، إلصدار واإلعداد ٌومٌا المجًء
 بؤٌة جرٌدتنا بإنقاذ فقط نفكر كنا مناصب، عن نبحث بؤننا تشً مهام ٌوزع

 جماعٌة بقٌادة نعمل أن قررنا الفردٌة القٌادات مفهوم تبلشى أن فبعد طرٌقة،
با تفعل أن هدفها  ٌ  ال إعبلمٌة مدرسة لدٌنا وتمثل بذاكرتنا، ارتبطت لجرٌدة ش

 .أفرادها بقدرات ٌستهان

 

... 

 ال كان الذي الحزب من جانب كل من التهدٌدات أستقبل وأنا تمضً، األٌام
 وٌسرق ٌوم كل المطبعة أقفال ٌكسر كان والذي الجرٌدة، ؼنابم ٌترك أن ٌرٌد

 أخرى أقفاال ألشتري وأعود المطبعة؛ عمال مع وبالتعاون واألحبار؛ الورق
 أوقفت الذٌن المطبعة عمال ومن وجهً، وماء الجرٌدة وجه ماء بها أحكم

 أو بعد، الخاصة مطابعها تمتلك ال كانت التً األحزاب صحؾ لطبع اتفاقٌاتهم
 .ترٌد ما لها ٌطبع من تجد ال

 به أصلحنا ما كل وٌسرقون لٌبل الجرٌدة ٌزورون الذٌن السارقٌن ومن
 على ٌتناوبون الذٌن الجرٌدة لصحفًٌ أسلحتهم ٌوجهون وهم مرارا، الجرٌدة
 األقزام بعض وانتبه ٌكبر، الجرٌدة داخل من الصراع بدأ حتى. ٌومٌا حراستها

 الذي وبالطرٌق الصادقة، وبرؼبتً بقوتً، أنا هٌؤتها التً للفرصة الجرٌدة فً
 علٌه االستحواذ من لٌتمكنوا العمل أنضج أن بانتظار كانوا وكؤنهم لهم، فتحته

 .قادة عن ٌبحث وطن اسمها حلبة داخل سباق فً وكؤننا وبدا جاهزا،
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 على تناوبوا من أؼلب إلحاح ورؼم العقد، نظام على بالجرٌدة أعمل كنت
 أن خشٌة هو واحد، لسبب أقبل، لم الدابم، المبلك إلى أتحول بؤن إدارتها
 كان كما وحرٌتً، وكتاباتً رؼبتً ضد بها، أقتنع ال أشٌاء وأُنفذ أضعؾ،
 عن دافعت حٌنما أفكر لم لكننً الدابم، المبلك بنظام ٌعمل من على مفروضا
 ألننً نظام، أي وعلى بالجرٌدة عملً بطرٌقة علٌها الحفاظ وأردت الجرٌدة
 كل تخص كما تخصنً، التً العراق ممتلكات عن أدافع أننً أشعر كنت

 الجرٌدة محرري من واحد انبرى حٌنما الخٌبة بوخزة شعرت لذا العراقٌٌن،
 قاببل   قربها، سكنه رؼم وممتلكاتها الجرٌدة على ٌحافظوا لم ممن وزوجته،

 :لً

 .باسمها بالتحدث الحق له من الدابم المبلك نحن -

 :أجبت أننً إال بالطعنة شعوري ورؼم

 .مطبعتها وستنهب السارقون، سٌدمرها اآلن تركتها إن لكن -

 .بها تفعلٌنه مما أفضل تنهب، أو لتسرق ٌهم؛ ال: ؼرٌب بلإم أجابنً

 وأحفظ كٌانها أعٌد أن على ومطبعتها، الجرٌدة تنهب أن المخلوق هذا فّضل
 حجم من أزٌد ال وحتى معه، اصطؾ ومن هو بالنقص ٌشعر ال حتى كرامتها،
 .ٌمر ٌوم كل بعد ٌزداد الذي تقزمهم

 والبحث الشقاق من كارثة بانتظارنا ما أن حٌنها وعرفت حقا ، الخٌبة أكلتنً
 لثبلث بساطةب لقبه الشخص هذا ؼٌر أن بعد خاصة البدٌلة، المناصب عن

 حجم كبر إلى وانتبهت. ما جهة أو مذهب أو منطقة إلى قلٌل كل لٌنتمً مرات،
 للعبة أن أعرؾ لم لكننً بإصرارنا، تتفتت أن ٌمكن أنها تخٌلت التً اللعبة
 كبلما أسمع وأنا صدمت. لوطنً حبً ومن إصراري، ومن منً، أكبر خٌوطا  
 تطاردنً، خٌبة ؛ أُسمٌهم كنت هكذا أو زمبلبً، بعض من الذاتٌة بالنواٌا ٌشً

 سٌقتلنً بؤنه هددنً الذي الحزبً المسإول مبنى أمام ٌوما أتوقؾ جعلتنً
 أن لً البد وكان ٌرٌدون، ما أخذ من بمنعهم مستمرة بقٌت إن واحدة بطلقة
 حٌنها علٌه استحوذوا الذي المبنى وأدخل إلٌه، أذهب بؤن التهدٌد على أجٌب
 ارتبطت عابلة، مبة ثبلث من أكثر عن أدافع ألننً أخشاك، ال إننً له، وأقول
 هم مبالػ وتتسلم بورقها تطبع وبدأت أنت، ممتلكاتها على استحوذت بجرٌدة
 كٌؾ ٌعرفون ٌعودوا ولم رواتبهم، وتوقفت مواردهم، توقفت أن بعد بها، أولى

 .عاببلتهم ٌطعمون



٘ٙ 
 

 داخل من ٌنخر السوس بدأ أن بعد مهزومة شبه وحٌدة المبنى ذلك أمام وقفت
 :نفسً مع وقلت جرٌدتً،

 أنا سؤستطٌع هل العراق، على الحفاظ ٌستطع لم وجبروته قوته بكل نظام -
 !وحٌدة؟ منه ٌنهب ما إرجاع

 شً، كل أترك أن فقررت أجوبة، أجد لم النقطة، تلك إلى وصلت وحٌن
 .وطنً مؤساة على دمهم ٌنزؾ من مع واصطؾ

 وؼالبا بٌنهما، فاصل وال واأللم األلم بٌن حالتً تتناوب األٌام، تلك أتذكر حٌن
 أحد ومنهم وأخوة، أصدقاء اعتبرهم كنت من بسبب األلم ذلك ٌكون ما

 بؤخرى، أو بطرٌقة الجرٌدة إرجاع محاولة فً شاركنً قد كان الذي الزمبلء،
 وحٌن بؤول، أوال   بها أشركهم كنت التً التفاصٌل بكل إطبلع على وكان
 من له دفعت نقود، أٌة من خال منزله أن وأخبرنً ٌوما الصدٌق ذلك جاءنً
 مالً من له استقطعته ما وسددت الجرٌدة، إلصبلح معنا كان الذي المبلػ

 أن على أحرص كنت الذي الزمٌل ذلك أمامً، الذي الهدؾ ألكمل الخاص
 أن بعد صحٌفتنا، خراب معً شهد والذي ،"بالوزٌرٌة" مررت كلما أتفقده

 وزوجته األول الزمٌل مع ٌكبر الصراع بدأ أن بعد منه وبإلحاح تركتها،
 فٌما وإٌاه أنا معا عملنا الزمٌل ذلك معه، وؼٌظا   حقدا تجمعت التً وبطانته

 وأُؼلقت بعد، فٌما صاحبها قُتل والتً لدٌنا، انتشرت التً الصحؾ بإحدى بعد
 منً بالخوؾ ٌشعر بدأ أن بعد باألصدقاء، تلٌق ال بقسوة حاربنً لكنه أبوابها،

 بً، تشهٌرا تخٌله ما لٌعلن وقؾ معه، العمل أترك أن قررت وٌوم. سبب ببل
 وقوفه وأن الجرٌدة، أعٌد أن حاولت بؤننً بنفسه، ٌشهر الواقع فً هو فٌما
 المبلك من لست ألننً برؼبته، ولٌس لطلبً استجابته من بسبب كان معً
 .!!!الدابم

 ما ٌوم   فً بؤنه اإلحساس عن ٌتنصل من ارى وانا بعقلً تطوؾ هابلة صدمة
 استجابة عمله مكان وعلى بلده، ممتلكات على الحفاظ ٌحاول من بوطنٌة فكر

!!  الوطن من البراءة الموقؾ، ذلك من براءته ٌعلن اآلن هو وها منً، لطلب
!!.  وعٌها من ؼفلة على فتحت انها تدري ال باذرع فٌه سندخل قحط زمن أي
 الحقٌقً، قناعها عن وكشفت أقنعتها نزعت مجموعة من واحد الزمٌل هذا
 .جٌدا نعرفه أننا نتخٌل كنا الذي العراقً، وجه عن نٌابة تحمله الذي

 واستولى بالجرٌدة أخرى مرة السارقون عبث شًء، كل من ٌدي نفضت حٌن
 ونهب األرضً، الطابق تحتل كانت التً مطبعتها وفُككت علٌها، المتسولون
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 كان والذي القرٌب، المخزن فً االحتٌاطٌة واألدوات واألحبار، الورق،
 وأقفلته، جردته قد كنت أن بعد أعٌنهم، وأمام الجرٌدة محرري بٌوت ٌواجه

 الورق نفد أن إلى المبالػ وٌتسلمون لآلخرٌن ٌطبعون المطبعة عمال واستمر
 النقل وشاحنات الجرٌدة سٌارات ومعها وبٌعها، بتفكٌكها فقاموا واألحبار،
 أموال كل سرقة تؤمٌن فً بالمشاركة أراده ما" الزمٌل" ذلك حقق الصؽٌرة،
 معً، ٌقؾ أن بدل ضدي ٌقؾ جعله والذي تملكه الذي الحقد ببراعة الجرٌدة
 .تباعا الوطن أمبلك كل ضاعت كما العراق أمبلك من واحدة وضاعت

 أثمن أخذ الذي الحزب شعار مع اصطؾ جدٌد، شعار الجرٌدة أبنٌة فوق رفع
 أحاول كنت ألننً حاربونً". عوابل سكن" الجدٌد الشعار وكان محتوٌاتها،

 للمشردٌن وتسلٌمها خرابها فً ساهموا لهم تركتها وحٌن الحٌاة، لها أعٌد أن
 .واألفاكٌن

 أحبارنا، ورابحة ومناقشاتنا، أصواتنا، تبكً أراها بها مررت وكلما وُمّذاك
 لٌست إنها عنها ٌقولون كانوا الذٌن واإلعبلمٌٌن األدباء وجمع وأخبارنا،

 .المحترفٌن اإلعبلمٌٌن أؼلب منها تخرج مدرسة بل جرٌدة

 ٌومٌا، أراها كنت ؼرٌبة، صور ذاكرتً فً المرٌرة التجربة تلك من تبقى ما
 على استولى الذي الحزب باب ٌطرقون الرجال من زمبلبً أرى حٌنما

 صحؾ تموٌل فً ساهم وبعضهم ٌصدرها، التً الصحٌفة فً لٌعملوا الجرٌدة
 أرشٌفها حرق فً ساهم اآلخر والبعض سرقها، التً الجرٌدة بؤجهزة أخرى

 السابقة الفترة عن بالكثٌر تتحدث التً الوثابق تلك تقرأ ال حتى وسجبلتها،
 الذي تارٌخنا من براءتنا نقدم أن علٌنا هل استثناء، ببل فٌها الجمٌع ومساهمات

 إما طرٌقٌن، بٌن نختار أن فٌه لنا ٌتهٌؤ لم ظرؾ فً عنا، ؼصبا تشكل قد كان
 ذلك أن نعرؾ وكلنا المجهول، وراء االختفاء وإما الخارج إلى الهرب

 لنثبت عراقٌتنا من نتبرأ أن إلى بحاجة نحن وهل جمٌعا، لنا معلوم المجهول
 خلق؛ مذ السلطات تقاذفته بلد داخل عشنا أننا سوى ذنب، دون ضحاٌا كنا أننا

 .اآلن ولحد
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 الحكمة بٌت

 قد كنت لكننً فعلت، ربما جرٌدتً؟، عن أتحدث وأنا أسرتً نسٌت هل     
 فقط، حق بكلمة منً أقوى جمعا أقاوم ٌراقبوننً وهم أخرى قوة فٌهم شحنت
 أكبر بطرٌقة وطنهم قدسٌة عن بالدفاع ٌتشبثون جعلتهم الدقٌقة الموازنة وتلك
 .ٌفعلون كانوا مما

" الحكمة بٌت" إلى أذهب كنت جرٌدتً عن فٌه أدافع كنت الذي الوقت فً
 الدفاع وزارة بقرب الجمٌل موقعه كان الجرٌدة، عن كثٌرا ٌبعد ال الذي

 ٌنفرد ٌجعله وجمهورٌة، ملكٌة حكم فترات شهد الذي القدٌم التراثً بمبناها
، فٌه تعقد الندوات كانت وحٌن دجلة، نهر على مدهشة بإطبللة  كل كنت مساء 

 الذي" الٌاس خضر" مزار ألرقب السور حافة على وأجلس نفسً أسرق قلٌل
 فً تلقى التً الشموع ولهب النهر، صفحة على األضواء تلمع فٌما ٌواجهه،

 زمن   منذ دجلة فً ٌرتكز الذي المقام من النذور تطلب وهً أمامه النهر
 .طوٌل

 األسود إلى لونه وتؽٌر لبؽداد، هوالكو ؼزو أٌام الكتب ألقٌت النهر ذلك فً
 وعاد ذنب، دون سفحت التً الدماء ومن فٌه، ذابت التً األحبار من واألحمر
 هو وها أكبر، وإبداعات جدٌدة بنتاجات المكتبات لٌمؤلوا ومبدعوه العراق

 تنهض أن دابما اعتادت التً بؽداد فً فعله لٌفعل الكرة ٌعٌد" الجدٌد هوالكو"
 .جدٌد من

 وبما الجدران، تزٌن ومراٌا القبة، ٌشبه بسقؾ قدٌمة، تراثٌة فٌه ؼرفتً كانت
 المراٌا فً تطلعت كلما فإننً الرشٌد هارون ابنة" حبٌبة أم"لـ ٌعود القصر أن

 القدٌمة المبانً أعشق وألننً. فٌها موجودة" حبٌبة أم" ظبلل أتخٌل كنت
" الحكمة بٌت" عن أنقطع ال أن على أحرص كنت فإننً الذكرٌات ورابحة
 كان صباحا. الجمهورٌة جرٌدة فً مشاؼلً رؼم فٌه، اإلعبلم مسإولة بصفتً
 اختصاصاتهم، بمختلؾ والمثقفٌن واألدباء والدارسٌن بالباحثٌن ٌعج البٌت
 عن حتى تشؽلنً دورٌة، كتب من عنه ٌصدر ما فٌه أقرأ أن من أجمل ولٌس
 .لوقت النتهاء التنبه

 أن وقبل". الحكمة بٌت" ٌفعله كان ما مجمل هً وتؤلٌؾ، وبحث، ثقافة، ورشة
 تم ثمٌنة، بمخطوطات الفرٌدة البٌت مكتبة تزودت بشهور، النظام ٌسقط
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 جمٌل، باكتمال الرابعة مكتبته ازدانت وهكذا ضخمة، بمبالػ علٌها الحصول
 معرفٌا ثراء   ٌضٌفون روادها وأصبح والدارسٌن، للباحثٌن المكتبة تلك وفُتحت
 له، التابعة األمانات أقسام ولكل التراثً، البٌت وسط األنٌق طابقها على

 علٌها ٌشرؾ والتً والسٌاسة، واالقتصاد، واإلسبلمٌات، والقانون، التارٌخ،
 .وموظفون باحثون

 القرٌبة الدفاع وزارة كانت فٌما ،"حبٌبة أم" إلى ذهبت النظام ٌسقط أن قبل
 ورإساء" سعٌد حمٌد" الشاعر أمانته ربٌس ووجدت بضراوة، تقصؾ

 الكتب على الحفاظ بكٌفٌة بالتفكٌر ومنشؽلٌن موجودٌن األمانات،
 قنابل من مروع صوت كل بعد تصمت كانت بٌننا واألحادٌث والمخطوطات،

 تشؽلها كانت التً القدٌمة، األثرٌة الدفاع وزارة مبانً فوق الطابرات تسقطها
 ٌحمل آخر مبنى فً وزٌرها ٌتواجد فٌما للوزارة تابعة إدارٌة وحدات بعض
 المتكرر والقصؾ الحادة، االنفبلقات أصوات ورؼم. أٌضا الدفاع وزارة اسم

 فٌما التواجد، ٌتناوبون الحكمة بٌت حراس بقً القدٌمة، الدفاع لوزارة
 التً المؤساة ٌتوقعون كانوا وكؤنهم بالمبنى، اللصٌقة الشوارع تطارد نظراتهم
 .بعد فٌما حصلت

 فٌه ٌعمل من أؼلب خاؾ أن وبعد النظام، سقوط بعد الحكمة بٌت إلى ذهبت
 البٌت احترق فٌما الكثٌر، منهم اختفى الواجهة، فً البقاء من مسإولٌته على

 كل من اللهب اخترقها أن بعد أسود، بلون الصؽٌرة النوافذ وجدت بالكامل،
 أن بعد ممرا ٌجعلها أن المسكٌن الحارس حاول صؽٌرة فتحة من دخلت. مكان

 الكهربابٌة األجهزة وبقاٌا بؤلواح هو فؤؼلقها الكبٌرة، األثرٌة األبواب ُكسرت
 ثقٌلة وألنها البٌت، أعمال لتسهٌل مإخرا استوردت قد كانت التً الحدٌثة،

 البوابة إلى سحبوها أن بعد فحطموها بسهولة، نقلها السارقون ٌستطع فلم جدا،
 .الخارجٌة

 أتفقدها، ؼرفتً إلى وذهبت ،"عبود ناصر ٌونس" الشاعر رفقة البٌت دخلت
 التً والمراٌا بالكامل، ومحروقة محطمة األشٌاء كل كانت رأٌت، ما لهول وٌا

 فوقها، من وظبللً ،"حبٌبة أم" ظبلل وضاعت احترقت، الجدران تؽلؾ
 أمام مقتولة السارقون تركها أن بعد ٌوم كل أرعاها كنت التً النبتة حملت
 أسود نثار ؼٌر أجد ولم الرماد، بٌن األرض فً أوراقً عن وبحثت الؽرفة،

 أن تحاول دموعً و الؽرؾ بٌن خطواتً تنقلنً. بالرماد وأصابعً وجهً مؤل
 الكتب خزانات كل المكتبة، إلى صعدت عٌونً، عن الرماد آثار تؽسل

 تبلشى أن بعد األرض فً قتٌلة والكتب مكان، كل فً الحرٌق وآثار مفقودة،
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 إلى تكسرت الضخمة االجتماعات طاولة والحرٌق، النهب بٌن منها الثمٌن
 .السقؾ فً الرابعة الثرٌات وذابت نثار

 أحدا أجد لم انهٌاري، فً ٌجارٌنً ال حتى دموعه وٌؽالب ٌرافقنً الحارس
 ؼٌر حراس، وال مسإول، وال دابرة، ربٌس وال موظؾ، ال البٌت، عن ٌسؤل

 أتجول كنت وفٌما .الجدد التتار ٌقابل أن ٌستطٌع ال الذي العجوز الحارس
 المكان، إلى مخٌفة بؤشكال جدد عابثون دخل التحرك، فً تخوننً وأطرافً
 أحدهم سحبه" جلجامش" كتاب قدمً تحت لهم، ترك أن ٌمكن عما ٌبحثون
 :ٌقول وهو

 .وأخرج هذا، سآخذ -

 .المخٌؾ شكله رؼم بقسوة أجبته

 ...وإال هنا إلى تعود وال اآلن، وانصرؾ خذه -

 :ٌهمسان وهما" ٌونس" وصدٌقً الحارس سحبنً

 .بسرعة هنا من نخرج ودعٌنا تجادلٌه ال -

 على ٌعرقل كً الحارس استخدمها التً" النافذة" الخروج منفذ صوب تحركنا
؛ من تبقى ما إخراج السارقٌن  :ٌقول وهو محروق؛ أثاث 

 سؤستطٌع كم أعرؾ وال ؼرٌبة، ووجوه السارقون ٌداهمنً النهار طوال -
 .وحدي المقاومة

 :بؽضب له قلت

 موظفٌه؟ أو البٌت مدراء من أحد إلٌك ٌؤتِ  ألم -

 :وخوؾ بؤلم   قال

 موجود ؼٌر أٌضا أنا لكنت المكان فً أسكن أننً ولوال أحدا، أر لم أبدا،-
 .اآلن

 أن ٌحاول" ٌونس" زمٌلً فٌما الخارج، من المحترق المبنى إلى تطلعت
 .ٌردد وهو سٌارتً إلى ٌسحبنً

 .األذى بنا ٌلحقوا أن قبل لنذهب مجرمون، والكل خطر المكان -



ٙٔ 
 

 المؽلوب الحارس إلى والتفت المإلم، نشٌجً لصوت إال أصؽً أكن لم لكننً
 :له وقلت أمره على

 وكٌؾ؟ المكان؛ حرق فمن موجودا، كنت -

 :عمٌق بحزن أجاب

 وحارسٌن أنا المبنى، داخل موجودا كنت التمثال، بسقوط سمعنا أن بعد -
 المنطقة امتؤلت الخبر ذلك من قلٌلة ساعات بعد اآلن، اختفٌا لكنهما اثنٌن،

 وأحاول فٌهم أصرخ كالحة، ووجوه وسكاكٌن ببنادق مسلحون باللصوص،
 التوحش، ذلك كل أمام شٌبا   تفعل ال الوحٌدة بندقٌتً لكن جمعهم، تشتٌت
 المكان، تمؤل وأصواتهم جسدي فوق وداسوا أرضا وطرحونً الكتب سرقوا
 الكتب، عصابات من المتنبً شارع فً ٌتواجدون ممن أنهم أعرؾ كنت

 أتماسك أن ساعات بعد استطعت لكننً قتلة، ولٌسوا سارقون أنهم وأعرؾ
 وأنهم اآلخرٌن الحراس من المساعدة طلبت بؤننً وأخٌفهم فٌهم وأصرخ
 أن ٌستطع لم اآلخر والبعض منً سخر بعضهم أن أعرؾ حاال ، سٌؤتون
 .تباعا اختفوا الظبلم حل وحٌن حمل، مما أكثر ٌحمل

 :صبر بنفاد قاطعته

 إذن؟ البٌت حرق من -

 السارقٌن، من المتتابعة الهجمات استمرت تلت التً األٌام فً سؤخبرك، -
 لكن البٌت بمسإولً ٌومٌا االتصال أحاول وأنا تباعا، جماعتهم ٌخبرون كانوا
 عنه المسإول أنا وكؤننً محتوٌاته بكل المكان تركوا أحد، ٌؤت لم فابدة، دون
 أشخاص، ثبلثة منها وترجل البٌت، أمام سٌارة توقفت الثالث الٌوم وفً فقط،
 وصعدوا مسرعٌن دخلوا معً ٌتكلموا لم البٌت، مدراء جاء هلل الحمد وقلت
 لكن أتبعهم أن حاولت وٌخلصونً، المكتبة سٌنقلون هلل الحمد وقلت فوق،
 ٌحصل بما أخبرهم أن أرٌد كنت الصعود، من ومنعنً أمامً وقؾ ثالثهم
 فً ورأٌت نزلوا، حتى دقابق عشر أو خمس إال هً وما نهرنً، لكنه ٌومٌا،
 أن بعد عرفت أننً إال هو، ما أعرؾ لم أبٌض مسحوق ا تضم أكٌاس أٌدٌهم
 أننً حتى أخافتنً، بضراوة المبنى فً النٌران اندلعت إذ بدقابق، ؼادروا
 أرى وأنا طوٌلة ساعات. أحترق أن من خوف ا" دجلة" باتجاه عنه ابتعدت
 على ٌتؤسفون وهم لٌتفرجوا تجمعوا السارقٌن أن حتى شً، كل تلتهم النٌران
 سرقة من سابق ا منعهم حاولت ألننً ٌضربوننً أن وكادوا وٌلوموننً، الكتب

 .رماد إلى اآلن ٌتحول هو وها المكان،
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 تقابل التً النافورة سٌاج على جلست بل باإلسراع،" ٌونس" لرؼبة أستجب لم
 وهو بقوة صدٌقً سحبنً شامل، بانهٌار نفسً على أسٌطر ال وأنا المبنى
 .ٌقول

 .شٌطانٌة تخرٌبٌة بمقاصد العراق دخل من هناك أن ٌعنً هذا رهٌب، كبلم -

 أجدها كنت التً الرهٌبة المخاطر ورؼم الٌوم، ذلك بعد الحكمة بٌت أترك لم
 على أناضل الجرٌدة، مبنى إلى ذهبت كلما أزوره كنت أننً إال تباعا،

 أول النساء من وأؼلبهم تباعا، الموظفٌن بعض أٌام؛ بعد تواجد؛ حتى جبهتٌن،
 األٌام، مضً بعد. التواجد النساء ٌشاركون بدأوا الرجال تشجع وحٌن األمر،
 من أٌضا وكان الحكمة، لبٌت التابع اآلخر، المبنى فً التجمع الموظفون قرر

 األثري المبنى قصؾ بعد مإخرا، به إلحاقها تم التً القدٌمة التراثٌة البٌوت
 كنا هكذا ،"المهداوي"  قاعة وانهارت مبرر، ؼٌر بلإم قُصؾ قاعاته، وتدمٌر
 جلسات" قاسم الكرٌم عبد" الزعٌم حكم أٌام شهدت أنها إذ علٌها، نطلق

 وتارٌخها بؽداد أحداث ضمت التً القاعة تلك السابق، الملكً النظام محاكمة
 الطابرات طالتها أن بعد أرضٌتها على سقفها انطبق والقدٌم، المعاصر
 .وجٌه سبب دون أنقاض إلى وحولتها األمٌركٌة

 وٌترجل المبنى، أمام تقؾ األمٌركٌة الهمرات من قافلة وجدت ما؛ ٌوم   وفً
 فٌما كذلك عرؾ وكما أنا، أسمٌته كما -" الثقافً السفٌر" اإلٌطالً القابد منها
 إال التحٌة، إلقاء محاوال   الجمٌع بوجه ابتسم دخل إن ما الذي" كوردونً" - بعد
 .المكان عن ألبتعد سٌارتً إلى وذهبت بعٌدا، بوجهً أشحت أننً

 وإدارة لتصلٌحه" كوردونً" من مالٌة بسلفة بعدها" الحكمة بٌت" تزوٌد تم
 الباحثٌن أؼلب عنه ؼاب أن بعد ولكن أنشطته، لٌقٌم أشهر بعد وعاد شإونه،

 أصلح، لو فٌما وحراسته إعماره، لصعوبة" حبٌبة أم" بٌت وأُهمل والدارسٌن،
 قدر إلى والثقافٌة؛ الحكومٌة العراق مإسسات أؼلب حال هو كما ترك؛ لذا

 . مجهول

 وأمنابه مدرابه مع ٌتباحثون األمٌركان الجنود رأٌت منذ الحقا، لزٌارته أعد لم
 دافبا ٌكون ولن كان، مثلما أبدا ٌعود لن عمله أن وأعرؾ به، العمل إلعادة
 أن بعد األخرى الضفة من باتجاهه تسبح كانت التً" الٌاس خضر" بشموع
ثا بعٌدا، ٌدور وأصبح مجراه، النهر ؼٌر  ألقٌت التً الكتب من المزٌد عن بح 
 .جدٌد من دجلة نهر فً
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 ألهله الحق عاد

 ومن منهم فارؼة منازلهم تركت وبطانتها، الحكومة اختفت أن بعد     
 اصطحاب حتى منهم لبعض   ٌتسن ولم هً، كما تركوها وحاشٌتهم، حراسهم
 .الذهبٌة مصوؼاتهم وال فٌها، أمواله

 العراقٌون ٌدخلها لم هإالء عاببلت بسكن الخاصة والمجمعات القصور تلك
 نقلت فٌها، ما أثمن على االستحواذ وأنهت األمٌركٌة القوات دخلتها أن بعد إال

 اإلعبلن وتم األمٌركان، وقادتهم الجنود جٌوب إلى الذهبٌة والسبابك األموال
 ذلك عن خفً وما األمٌركٌة، اإلعبلم وسابل فً األموال تلك بعض عن

 .عنه أعلن مما أكبر كان اإلعبلن

 دخل من ودخل وسرقتها، لدخولها تدعوهم للعامة، البٌوت تلك أبواب وفُتحت
 الترؾ معنى وتلمس وتملك رإٌة من محرومٌن حٌاتهم طوال عاشوا أفراد من

 ودوابرهم وشركاتهم المسإولٌن مقتنٌات المحرومون سرق. الحقٌقً
 لتهٌا األماكن تلك بؤبواب تقؾ الدبابات كانت أمٌركٌة، بمباركة ومكاتبهم؛
 وسابل تلتقط فٌما قبلهم، من ومحروسة منظمة سرقة عملٌة للمحرومٌن

 لكل وتبثها الظاهرة، لهذه حٌة صورا القوات لتلك المرافقة الؽربٌة اإلعبلم
 االحتبلل وجود أؼفل وكٌؾ ٌفعل، ماذا انظروا العراقً، هو هذا: لتقول العالم
 .السابق النظام وقصور أمبلك هو ٌحتل أن مقابل فً

 ونهبت الرباسٌة، القصور وإلى المسإولٌن، نوم ؼرؾ إلى السارقون دخل
 الربٌس حلة ٌلبس أنه لبسها من وتباهى النظام، ذلك وربٌس الوزراء، مبلبس
 تقول وهً الدور تلك أسٌجة تعلو الشعارات وبدأت الفبلنً، الوزٌر أو السابق

 (.ألهله الحق عاد)

 أسخر جعلنً ذلك بعد فهمته ما لكن فٌها، قرأتها مرة أول أفهمها لم العبارة تلك
 على استحوذ السابق النظام أن المعروؾ من إذ المبكً، المضحك واقعنا من

 وخصصها دجلة، نهر تحاذي التً وخاصة بؽداد، فً المهمة األماكن أؼلب
 كان بؤثمان طواعٌة؛ أو ؼصبا أصحابها من اشتراها أن بعد وأقربابه، لبطانته

 رهٌبة قصور األماكن تلك على وأُقٌمت مصلحته، مع تماشٌا ٌحددها من هو
 تلك أصحاب عاد شًء؛ كل انهٌار وبعد. بذخ من تحتوٌه وفٌما عمارتها، فً

 (.ألصحابه الحق) شعار ورفعوا علٌها لبلستٌبلء األماكن

 من للعراق عاد من إلى محتوٌاتها نهبت أن بعد أخرى قصور وسلمت
 الكل دأب كما" الجدٌد العراق" بناء فً للمشاركة لهم خطط وممن المعارضة،
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 أحزاب القصور تلك سكن. الوصؾ بهذا احتبلله منذ العراق تسمٌة على
 النظام اختار وكما ٌوما، نعرفها نكن لم وتنظٌمات وتشكٌبلت وأشخاص

 وسٌجت وسكنوها، األماكن تلك الجدد القادة اختار بؽداد، أماكن أفضل السابق
 مفارقة.! تماما السابق النظام فعل كما بها المرور من الناس ومنع ُوأقفلت
 .ٌوما نسٌانه ٌمكن وال بالعراق، مستمرا المبكً المضحك مشروع جعلت

 هً أصبحت واالستخبارات المخابرات من السابق النظام رجال موظفً بٌوت
 منها وبعض تسمٌة، من علٌها األمٌركان أطلق كما" الخضراء المنطقة"

 ٌتسن لم التً أصحابها بمبلبس وحتى موجوداتها، بكل الناس علٌها استولى
 ٌختببوا أن أو العراق، من ٌختفوا أن قبل حقاببهم، لحزم الوقت منهم للكثٌرٌن

 .طوٌبل كذلك تبق لم ولكنها آمنة، اعتقدوها أماكن فً

 عودة إلى تشٌر وهً العراق أبنٌة جدران طرزت وبٌض وحمر سود خطوط
 ٌتعرؾ أن العراقً بمقدور وأصبح إلٌها، األماكن تلك أصحاب ٌوما كانوا من

 وٌموت ٌعٌش فٌما خرافٌة، قصور فً ٌعٌشون السابق النظام رجال كان كٌؾ
 .األنفس بشق إال وطنه، فً شبرا ٌملك ال وهو العراقً

 

 من التً العقارٌة والدوابر األمنٌة واألجهزة والقضاء القانون اختفاء وبسبب
 مع لكن علٌه، هو ما على الوضع بقً تشابكات، بهكذا تبت أن الممكن

 أسٌجة عن مختلفة جدٌدة أسٌجة روٌدا روٌدا عادت إذ جدٌدة، استحداثات
 المرور مجرد وبات والناس، الجدد الساكنٌن بٌن فاصبل   لتكون السابق، النظام
 لٌثبت السابق النظام وعاد والمنع، للتفتٌش ٌفعلها من ٌعرض شوارعها من

 من لها وأضافوا القدٌمة أسالٌبه انتهجوا جدد برجال ولكن األمنٌة، فاعلٌته
 ازدادت الذي األمنً االنفبلت واقع مع ٌتناسب بما الكثٌر، الشًء مبتكراتهم

 ذلك أؼتصب من وحٌاة لهم؛ الحق عاد من حٌاة جعل مما األٌام، مع حدته
 .بهم ٌحٌط ممن والخشٌة والترقب الخوؾ من واحد خط على ٌوما؛ الحق
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 األمٌركٌة القوات

 ،"دٌالى" محافظة من عدت ٌوم كانت األمٌركان، فٌها رأٌت التً األولى المرة
 هذا قبل مت   قد كنت لو أن وقتها وتمنٌت اإلدارٌة، بؽداد حدود ندخل أن وقبل
 العراق مثل وبلد والعشرٌن، الحادي القرن فً ونحن ببلدي احتبلل أشهد ولم
 عٌنً وقعت إن وما والعربً، القومً وثقله اإلستراتٌجٌة وأهمٌته إمكاناته بكل
 هابل، صداع رأسً ضرب حتى شوارعنا، وسط تقؾ التً دباباتهم على

 دموعً وجدت ٌده فً أسقط من وبعجز ٌكاد، أو سٌنفجر وكؤنه أحسست
 ٌراه ال حتى أخفٌته الذي وجهً عن لتجفٌفها برهة تعطٌنً أن دون تنهمر،
 .صلؾ بكل بنا ٌحدقون دباباتهم، المعتلٌن الجنود أولبك

 تفتٌش ونقاط الشوارع، أؼلب فً أرتالهم بؽداد، دخولً بعد المشهد وكبر
 ".فلسطٌن" الكبٌر بجرحنا ذكرتنً شابكة وأسبلك التقاطعات، فً موزعة

 ترسل وهً إنسانٌة، ناعمة، ودودة، تبدو أن تحاول كانت القوات تلك أن وٌبدو
 تفتٌش، نقطة كل عند لهم والتلوٌح مداعبتهم وتحاول أطفالنا، إلى القببلت
 فقد عنا، تختلؾ الملونة أشكالهم ولكون فٌه، ٌتواجدون وزقاق شارع كل وعند

 هإالء بؤن ٌفٌد ما ذوٌهم من ٌسمعون كانوا الذٌن أطفالنا انتباه جذب استطاعوا
 األمكنة كل فً شاهدوهم حٌن ولكن وقتلنا، احتبللنا أجل من جاءوا لنا، أعداء

 وباتوا اإلدراك، لدٌهم اشتبك وذوٌهم، آبابهم إلى ٌتحدثون وهم والشوارع
 عقولهم ؼزت أجوبة إلى ٌرشدهم جواب عن بحثا   األهل وجوه إلى ٌتطلعون
 لهم نسمح وكٌؾ ونقؾ؟ إلشاراتهم نستجٌب فلماذا أعداء كانوا إن البرٌبة،
 نشتبك أن دون شوارعنا فً بؤرتالهم ٌمشون ندعهم وكٌؾ سٌارتنا؟ بتفتٌش
 كانت فقد معهم األكبر المعضلة أما وٌدخلونها؟ بٌوتنا ٌفتشون وكٌؾ معهم؟

 .السابق للنظام جرى ما إفهامهم كٌفٌة مع

 أمام تتحدث ال العاببلت كل أطفالنا، نخشى كنا السابق النظام فترة طوال
 منذ حبه، على أطفالها وتحث وتمتدحه بل السابق، النظام عن سوء بؤي أطفالها
 السابق الربٌس زارها لؤلطفال بروضة كان الذي الطفل ذلك حكاٌة انتشرت
 ٌظهر حٌنما بابا علٌه ٌبصق من هو هذا: "براءة بكل قال الطفل رآه وحٌنما

 كل لدى الرعب ولبث األب، إلعدام كافٌة العبارة تلك وكانت". بالتلفزٌون
 شرك فً األطفال سقط النقطة هذه وعبر. أطفالها من خافت التً العاببلت
 األجٌال وكل عاما وثبلثون خمسة األهل، مع التعامل مصداقٌة وفقدوا السٌاسة

 البارزة، ولؤلسماء للمسإولٌن االنشداد على فٌها تجبر عمرٌة بمراحل تمر
 حٌنما أمها سؤلت" بسمة" أختً ابنة أن حتى سوء، بؤي عنهم التحدث وعدم
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 أن قبل ذلك تردد وهً وتكرارا مرارا ربها استؽفرت أن بعد صؽٌرة؛ كانت
 :أرقها ما تسؤل

 الربٌس؟ نسب أن لنا ٌجوز هل -

 :لها قلت سبه؟ على ٌجرإ ومن تسبٌه؟ لماذا سؤلتها األم ارتبكت وحٌن

 .مرة من أكثر هللا، استؽفر لها قلت وأنا الٌوم، شتمته المدرسة، فً زمٌلتً -

 ٌتخٌلون األطفال جعلت التً أوضاعنا من سخرت أختً، أخبرتنً وحٌن
 .بهم المساس ٌجوز ال أنبٌاء وبطانته الربٌس

 والتهجم الشتابم أنواع كل ٌسمعون وهم أنفسهم األطفال وجد وضحاها لٌلة بٌن
 وهً الشوارع كل فً تتوزع كانت التً التماثٌل وشاهدوا الربٌس، على

 تقبل من بعضا األطفال أضاع واألحادٌث المشاهد تلك فً. وتكسر تتحطم
 أن لهم ٌجوز وكٌؾ كاذبا، ٌكون أن للكبٌر ٌجوز فكٌؾ األهل، مصداقٌة
 فً العراق أطفال دخل المهمة النقطة هذه ومن. الطرٌقة بهذه األطفال ٌخدعوا
 .بعد فٌما بسهولة منها ٌتخلصوا لم والتً المفاهٌم، ضبابٌة

 شكلهم أعجبهم الذٌن األمٌركان، الجنود مع لتعاملهم مضافة الحالة هذه وكانت
 ٌفهمون ال أنهم فكرة وأعجبتهم الملونة، وعٌونهم األشقر، وشعرهم األبٌض،

 أن بعد األهل، على بالتمرد ٌفكرون بدأوا أن وكان العربٌة، باللؽة لهم ٌقال ما
 األمٌركان، فٌها نهاجم كنا التً الماضٌة السنوات طوال كذبهم اكتشفوا
 نستجٌب من وهم ٌحكمون، من هم واآلن األوصاؾ، بؤبشع ونصفهم

 .السبلح ٌحملون من وهم بالحواجز، ٌقفون من وهم ألوامرهم،

 منهم، وتحببا توددا لمسوا أن بعد األمر، بداٌة فً لؤلمٌركان األطفال استجاب
 السخرٌة ومؤلتنً العراق، أرجاء بٌن من تسربت مثلما الحقٌقة األطفال أضاع
 :متذمرا ٌحاججها وهو وأمه طفل بٌن حوارا أسمع وأنا

 ".حلوٌن إنهم" األمٌركان، تكرهون لماذا -

 :برجاء أجابها ٌراهم، حٌن ٌحٌٌهم ال أن منه وطلبت أمه زجرته وحٌن

 .ذلك أرٌد ال أنا لكن أنتم، اكرهوهم حسنا، -

 أزاح حٌنما قلٌلة، أشهر بعد األمٌركان ٌحبوا ال أن تعلموا األطفال أولبك لكن
 أطفال ٌخشون وأصبحوا البشعة، حقٌقتهم وبانت المزٌفة، أقنعتهم الجنود
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 الصؽار ٌتقنها لعبة بالحجارة قذفهم أصبح شارعا، أو زقاقا دخلوا أٌنما العراق
 ٌستمر فٌما إلٌهم، األسلحة بتوجٌه األطفال ٌخٌفون كانوا أنهم ورؼم جٌدا،
 ٌوما، إخافتهم ٌستطٌعوا لم أنهم إال والحجارة، الحصى بحمل الصؽار أولبك
 مع ٌستخدمونها كلمات بٌنهم انتشرت حٌنما منهم السخرٌة األطفال وأتقن
 معناها، ٌفهموا أن دون ٌضحكون وهم ٌرددونها باتوا الذٌن األمٌركان، الجنود

 :ومنها والشباب، األطفال لكل العراقٌة الشفرة الكلمات تلك وأصبحت

 (عنً اؼرب بمعنى) اشطح -

 (مجنون بمعنى) خبل هاي -

 تطوع أن بعد معانٌها ٌعرفون األمٌركان بدأ التً األخرى الكلمات من وكثٌر
 الشبٌبة واستبدل لهم، بتفسٌرها البداٌة فً ٌترددون كانوا الذٌن المترجمون،

 الصؽار ذابقة تبتدعه ما ٌنقلون المترجمون واستمر منها، بؤقذع الكلمات تلك
 إٌجاد عن والشباب األطفال ٌتراجع ولم المترجمون، تعب حتى آخر، بعد ٌوما
 من الطرٌقة وتؽٌرت الوضع، تؽٌر أن إلى باستمرار، بالمحتل تلٌق ألفاظ

 .مستوٌاتها بكل العنؾ ثقافة تحمل أخرى، لؽة إلى الشتابم

 ضباط ثبلثة كانوا الجمهورٌة، جرٌدة فً األمٌركان الجنود زارنً وٌوم
 المبنى، أمام توزعوا متعددون، جنود ومعهم ومإسساته، اإلعبلم واقع ٌبحثون
 مع ٌصفقون ورأٌتهم محلٌة، شعبٌة أؼنٌة لهم وؼنوا األطفال حولهم فالتؾ

 ومعً الجرٌدة باب أمام أقؾ مساء   وكنت واحد شهر بعد. كبٌرة بمودة األطفال
 المبنى، داخل أصواتا نسمع ونحن ،(سابق ا المحررٌن من) الحراس من واحد
 وببل سبلح، ببل ألنه زمٌلً خاؾ وقتها السطح، من دخلوه لصوصا أن وٌبدو
 مرت وحٌن القانون، عن خارجٌن أناس مع والتصرؾ للتفاهم قوة وببل سند

 لكنه ٌجري ما له وأوضحت قابدها، مع وتفاهمت أنا أوقفتها أمٌركٌة دورٌة
 حولهم الصؽار تجمع وحٌن كمٌنا، له أنصب أننً وتخٌل منً خابفا   كان

 التؽٌر إلى وانتبهت حوله، تجمعهم ٌخشى أنه علٌه ٌبدو وكان بعنؾ زجرهم
 :الجنود أمام لهم وقلت الصؽار جمعت لذا فٌه، أصبحوا الذي السرٌع

 .فتتؤذون قربهم وأنتم النار علٌهم ٌطلق فقد حولهم تتجمعوا ال -

 أنهم وٌبدو وتوجس، وخشٌة خوؾ بنظرة ورمقوهم الجنود نحو الصؽار تلفت
 فً اللصوص تاركٌن عنً، وابتعدوا مصفحته إلى ركض ألنه قلته ما فهموا
 .أحد من حماٌة دون وزمٌلً أنا بموقفً ٌعبثون المبنى
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 كٌؾ نعرؾ ال أجوؾ لقدر وتركونا األمن، وفقدان واللصوص العبث لنا جلبوا
 الطوابق أرقب وأنا للجرٌدة المواجه الشارع فً وقفت ٌومها به، نتصرؾ

 جٌران بعض وتشارك السطح، من دخلوها اللصوص أن أعتقد التً العلٌا
 بانتظار طبعا ولكن ؼادروها، حتى وتخوٌفهم، علٌهم الصراخ فً الجرٌدة
 .المكان أؼادر أن وبعد القادم، اللٌل مع العودة

 فً نسٌر كنا معنا، جذرٌا أوضاعهم تبدلت شهرٌن، أو واحد شهر بعد
 بعد تبدل الوضع أن إال بٌننا، فٌما المسافات لترك نهتم ال قربنا، وهم الشوارع

 أن ٌعنً الشارع فً وجودهم وأصبح المتكررة، للهجمات ٌتعرضون بدأوا أن
 .وبٌنهم بٌننا كٌلومتر أو كٌلومتر نصؾ مسافة نترك أن علٌنا

 السٌارات من طوٌل رتل الشوارع، فً ٌومٌا تمارس بدأت مهانة تلو مهانة
 رشاشاتهم فٌها الجنود ٌصوب والتً األمٌركٌة، السٌارات تمر حتى ٌتكدس

 ٌنتبه ولم منا أحد ؼفل ما وإذا الشوارع، فً ٌدوي وصراخهم وجوهنا إلى
 من وكل هو قتٌبل ، تردٌه الرأس فً طلقة فورا سٌكون نصٌبه فإن لمرورهم،

 .بالسٌارة معه

 عسكرٌة أرتال أمام لوجه وجها أنفسهم وجدوا أنهم لمجرد منا الكثٌر قُتل
 ألن ببساطة وأطفال نساء مات حٌنها، ٌتصرفوا كٌؾ ٌعرفوا ولم أمٌركٌة،
 .لقتلهم منهم االقتراب ٌتقصدون أنهم اعتقدوا الجنود

 أبٌه مع للسٌارة الخلفً المقعد فً كان صؽٌر؛ طفل رمى تتوالى، والقصص
 منهم قرٌبا ٌسٌرون األمٌركان الجنود وكان السٌارة، من العصٌر علبة وأمه؛

... فٌها من كل قتل الرصاص من بوابل السٌارة فؤمطروا قنبلة، أنها فاعتقدوا
 داخلها وصاحبها الطرٌق، وسط متعطلة كانت سٌارة فوق الدبابة ومشت
 لكنه منه، ٌقترب أمٌركٌا عسكرٌا رتبل   ٌرى وهو جدوى، دون تشؽٌلها ٌحاول

 .مسٌرها تإمن لكً فوقه الدبابة تسٌر أن ٌتوقع ٌكن لم

 االقتراب نتفادى أن علٌنا بات ممن روٌدا؛ روٌدا األمرٌكان مع واصطؾ 
 ترافق كانت التً األمنٌة والشركات الخاصة الحماٌات سٌارات أٌضا، منهم

 بؽداد فً لهم العالم فً سفارة أكبر ٌبنون الذٌن األمرٌكان، المسإولٌن
 اصطؾ ومعهم والمرتزقة، والخبراء االختصاصات كل معهم مصطحبٌن

 نعرفهم، ال الذٌن والمسإولٌن، األحزاب، ورإساء الوزراء، سٌارات رتل
 ثروات من الدوالرات آالؾ مقابل بلٌدة استشارات ٌقدمون الذٌن والخبراء

.. المنظمات ورإساء والنواب، والعصابات، والملٌشٌات، الدٌن، ورجال بلدنا،
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 العراقٌٌن، والجٌش الشرطة رجال عن أٌضا نبتعد أن علٌنا لزاما صار وأخٌرا
 .ٌمروا لكً بعٌدا نقؾ وأن

 والرجال النساء ٌخافون الناس، من ٌخافون هإالء كل عجٌبة، سرٌالٌة صورة
 ومن من، ٌحتل ومن من، ٌحكم من إذن والشٌوخ، والشباب واألوالد واألطفال

 كل كان إن علٌهم خطرا ٌمثل ومن ٌخافون، وممن!.. والسطوة؟ القوة له
 ٌخافون حماٌته، وعن عنه ومسإولٌن الشعب ٌمثلون أنهم ٌفترض ممن هإالء
 أولو أنهم ٌعتقدون وكٌؾ من؟ ٌمثلون هم إذن.. األطفال من وحتى الكل، من

 أطفاله؟ حتى ٌخشون لشعب األمر

 لكننا مباشرة، النظام سقوط بعد حقٌقٌة حكومة دون ونحن قضٌناها كاملة سنة
 حرمة ٌعرؾ لبلد وانتسابه وأعرافه ومعتقداته العراقً بؤخبلقٌات عشناها
 الدٌنٌة السلطة ظواهر وبدأت النبٌلة، ومعتقداته موروثاته وٌعرؾ الجار
 رجل مواقع ٌؤخذون والقفطان بالجبة الدٌن رجال بدأ العراق، فً تتحرك
 الجامع وبدأ المرور، انسٌابٌة لتسهٌل متطوعٌن وٌجندون بالشارع المرور
 التً واالعتداءات لآلخرٌن، والتعرض النزاعات، فً السلطة مكان ٌؤخذ

 فً بها الجمٌع ورحب الدٌنٌة، المإسسة نشطت. بؤخرى أو بصورة تحصل
 هذا وعبر أشكالها، بكل للسلطة المخٌؾ الفراغ هذا عن كبدٌل األمر بداٌة

 وتنامت القرار، سلطة إلى النفاذ الدٌن رجال استطاع الجدٌد الوضع
 وتنظٌمات، ومٌلشٌات، توابع، وأوجدت وتناسخت وانشطرت تشكٌبلتهم،

 أفكارها علٌه وتفرض المجتمع، فً تباعا فعلها تفعل بدأت وتعلٌمات؛ وأفكار،
 .بعد فٌما األهوال أؼلب باسمه اقترفت الذي الدٌن، بحجة المتطرفة

 ٌتوقؾ، ولم بالبلد الخراب دب حتى حكومة تشكٌل إرساء خطوط بدأت أن وما
 فً ٌفكر الكل وكؤن وبدا فشٌبا، شٌبا   ومقدراته بالبلد المٌلٌشٌات وعاثت
 .منه تفلت أن قبل فرصته اقتناص

 أن إال ٌشؽله من على وما وقتً، بؤنه محكوما الحكومً المنصب أصبح
 ٌؽادر أن قبل ٌستطٌع ما أقصى لٌستفٌد اآلنً، وضعه ٌرتب كٌؾ ٌعرؾ
 أركان وكل عشناها؛ كبرى مهزلة. جنسٌته ٌحمل جاءنا الذي البلد إلى العراق
 أسقطها التً جنسٌاتهم بعودة وٌطالبون أجنبٌة، جنسٌات ٌحملون الحكومة
 .تباعا عنهم السابق النظام

 بٌن آخر، بعد ٌوما تكبر واإلعبلمً الثقافً الوسط داخل المشكبلت وبدأت
 على وٌنسحب بكثافة، المفعول ساري المفهوم هذا وأصبح والخارج، الداخل
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 من وعانوا الخارج من جاءوا من بٌن ساخنة مباراة وأعقدها، العبلقات أبسط
 كانوا كونهم بثمن ٌطالبون وبدأوا بإرادتهم، أؼلبهم اختارها التً منافٌهم ؼربة

 سطوة من األمرٌن ٌعانون بقوا الذٌن الداخل مثقفً وبٌن معارضة، ٌسمون
 أماكنهم ٌؤخذوا أن حقهم ومن البابسة، الظروؾ ومن الحصار، ومن النظام،
 كانت التً والحزبٌة الشخصٌة والعبلقات المحسوبٌات بفعل منها حرموا التً

 الجمهورٌة جرٌدة داخل نعمل ونحن كنا ما وؼالبا المقربٌن، أفرادها تصطفً
 ال حتى كاملة، بدقة ومفرداتها كلماتنا نفحص السابق النظام إبان الرسمٌة
 .وضراببها وزرها نتحمل ال وحتى ضدنا، تحسب

 نشتؽل ألننا أسمابنا أؼلب تلعن المعارضة إذاعات كانت الوقت ذلك فً
 مشروعه على ونحسب للنظام، نطبل وأننا النظام، ظل فً باإلعبلم

 واآلداب بالثقافة متخصصا إبداعا أو نصا نشرنا لو حتى الدكتاتوري،
 خٌار لدٌنا وكؤننا الٌومٌة، المدابح من ٌقترب أو سٌاسٌا نصا ولٌس والفنون؛

 إال لنا ٌقدم ال هو فٌما وبحبه، به ابتلٌنا الذي بتخصصنا نعمل أن ؼٌر آخر
 هٌؤت التً الفرصة وال القوة وال الحول ٌملك ال الذي بطرٌقة ونرضى الفتات،
 برضا المتمتع من كان وأؼلبهم معارضة، سموا والذٌن الزمبلء من لؽٌرنا

 والسفر، اإلٌفاد فرصة منحته لها حصر ال بامتٌازات واؼتنى السابق، السلطان
 .بمعجزة إال للكثٌرٌن متاحا ٌكن لم والذي

 نحن أنفسنا وسؤلنا الجرٌدة، داخل بٌننا نقاش دار األٌام تلك من ٌوم فً
 لو فٌما سنحسب كٌؾ الحٌاة، حافة على نعٌش والذٌن الداخل فً المضطهدٌن

 من ٌومً سإال كل مع تفتح التً جراحاتنا على سٌربت ومن األمور؟ تؽٌرت
 سٌعٌد ومن بسهولة؟ توفٌرها نستطٌع ال باحتٌاجات ٌطالبونا وهم أطفالنا؛
 هذه فً االستمرار استطعتم كٌؾ أحٌٌكم، لنا سٌقول ومن من؟ حقوق

 ...وكٌؾ؟ وكٌؾ؟ الظروؾ؟

 سٌد خذت وال برجٌلها، حظت ال: ) ٌقول عراقٌا شعبٌا مثبل   حٌنها استذكرنا
 ضحت الذي علً سٌد تزوجت وال بزوجها، احتفظت ال ٌعنً وكان ،( علً

 واقعنا ٌترجم أن ٌستطٌع الشعبً المثل هذا أن لنا تبٌن. أجله من بزواجها
 علٌهم وأؼدق السلطان عنهم رضً من بطرٌقة نعٌش نكن فلم تماما،

 من المقربٌن كانوا الذٌن أولبك نخشاهم، كنا العكس على بل امتٌازاته،
 المسإولٌن، لدى حظوتهم ونخشى بعد، فٌما معارضة أصبحوا والذٌن السلطة،

 أو برأي معهم تقاطعنا لو فٌما الشمس وراء إلرسالنا جدا كافٌة كانت التً
 من القلٌلة بالقلة نثق من نحن بٌننا فٌما نفعلها كنا كما بحرٌة، معهم تناقشنا
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  ٌومٌا عملنا ؼرفة وسط" القابد" وصورة طاوالتنا نتفحص كنا حٌن األصدقاء،
 ما منتقدٌن وبالرموز نتكلم أن قبل علٌنا للتجسس مجسات لنا تزرع أن خشٌة
 سقوط بعد حقوقنا ضاعت ذلك ورؼم ٌومٌة، خروقات من بنا النظام ٌفعله

 نبلع ونحن الكافٌار، تناولوا الذٌن" المعارضون" منا أقتص بل النظام،
 التموٌنٌة، البطاقة حسب علٌنا النظام ٌوزعها التً الحصة خبز مع الحصى
 توارٌخهم وأؼلب سٌاسٌٌن، ومضَطهدٌن مناضلٌن أنفسهم على وأطلقوا

 والمهنٌة، األخبلقٌة االنتهاكات وبٌن السرقات بٌن لنا، معروفة" النضالٌة"
 وماتوا عاشوا الذٌن الحقٌقٌٌن، المبدعٌن أكتاؾ على البلمشرؾ والصعود

 .دوما بالطؽاة المبتلى البلد بترك ٌفكروا أن دون

 عراقًٌ من وبعض الخارج، عراقًٌ بمساعدة فسادا، بنا األمٌركان عاث
 من اقتص الجمٌع وقت، كل فً الموجة ٌركبوا أن تعودوا الذٌن الداخل،
 البشعة، الطرٌقة بهذه سحبوها أٌن من نفهم نعد لم حاقدة، ببراعة الجمٌع

 من حرمنا التً العراق، وثروات أموال واكتنزوا المناصب مقاعد وافترشوا
 .ومستقببل وحاضرا قدٌما فٌها حقوقنا

 سابق ا نهملها كنا أسماء العراق، أحداث سطح على تطفو ؼرٌبة أسماء وبدأت
 البكاء ضحك وبقً عنه، ٌنتج وما ثقافتها ولمحدودٌة لضعفها بها، نبالً وال
 العراق من هربت بؤسماء تصدر صحؾ ٌومٌا، وجوهنا على ٌرتسم ما هو

 النادر فً إال منها، واحدا السٌاسً النضال لٌس لكن متعددة، ألسباب سابقا  
 سببا وراءه ترك أؼلبها أن على اتفقنا لكننا تفسٌرها، فً اختلفنا أسباب القلٌل،
 الذاكرة تؽفلها ال التً تبعاته من تخلصا بالهرب ٌفكر جعله سلبٌا، شخصٌا
 المطبوعات إصدار حّمى عبر تنتشر ؼراببٌة حملة وبدأت. بسهولة العراقٌة

 تصدر دورٌة أو مدرسٌة، نشرة أنها به توصؾ أن ٌمكن ما أقل صحؾ، من
 .هناك أو هنا

 مقرا وجعلتها السابق، النظام دوابر مبانً بعض على الصحؾ تلك استولت
 على تشرؾ التً األحزاب من أعضاء ٌدٌرها بدأ التً صحفها إلصدار
 األحزاب، عدد ازداد. لتنظٌماتهم تابعون رجال أو الصحؾ، تلك إصدار

 ٌحاول وتنظٌم حزب كل طردٌة، االثنٌن بٌن العبلقة كانت الصحؾ، وازدادت
 فسحة من مستفٌدا موجود، إنه لٌقول األحداث، وجه فً بصمته ٌضع أن

 .ذاتها بحد العمل بمهنٌة التفكٌر دون اإلعبلم، ٌوفرها التً االنتشار

 التً والوجوه األسماء نقرأ ونحن حصل، الذي بالتؽٌٌر خٌبتنا من نضحك
 النظام ربٌس ابن" عدي" بمعٌة ٌعمل كان منها بعض الساحة، فً تدور
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 ومنها بها، ٌشتهر" عدي" كان تجارٌة صفقات من بعضا وسرق السابق،
 بالسفر ٌقومون من هم هإالء وكان أخرى، مواد وصفقات السكابر تجارة

 أوربٌة دول إلى اللجوء وطلبوا األموال تلك على استولوا ثم للصفقة، واإلعداد
 شركات فً توظٌفه تم والذي لبلدها، ثراء من ٌحملونه وبما بهم، رحبت

 .السابق النظام اضطهدهم مناضلٌن لٌصبحوا عادوا ثم ضخمة،

 كبار، لمسإولٌن مكاتب مدراء مناصب ٌشؽلون كانوا ممن اآلخر والبعض
 ضاعت عراق فً الرصٌد ذلك ٌستثمرون اآلن هم وها نفسه، الشًء فعلوا

 تارٌخ سجبلت تفرز كٌؾ تعرؾ حٌة؛ بقٌت ذاكرته ولكن الحقٌقٌة، تفاصٌله
 .السابق االضطهاد مدعٌا عاد من

 تجارٌة مشارٌع لها وتنشا تباعا، تظهر بدأت هابل تراث ذات أسماء
 من األمرٌن وعانوا العراق، فً بقوا ممن فٌها اآلخرٌن وتوظؾ وإعبلمٌة،

 .الصعبة والحٌاة والقحط واالستبداد الظلم

 واآلسٌوٌة جهاز بإشراؾ تدار كانت والمالٌة التجارٌة السابق النظام صفقات
  ....ؼطاء تحت منها أفرادا
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ذاكرة بال أٌام  

 افتقاد إلى وعدنا التقوٌم، إلى النظر عناء نفسً أكلؾ أن دون تمرّ  األٌام  
 إلى أوالدي عاد ذلك ورؼم الخدمات، وأبسط والوقود الماء وشحة الكهرباء
 فً ٌتآكل الذي وطنً على حزٌنة بٌتً فً أجلس وأنا وكلٌاتهم، مدارسهم
 لقمة عن والبحث والمصالح األمواج تتقاذفهم الذٌن زمبلبً وعلى الضمابر،
 التً األمومة عاطفة لصوت لتصؽً قوتها هادنت التً نفسً وعلى العٌش،
 .أطفالها أجل من الحٌاة قٌد على بالبقاء طالبتها

 أٌضا أعرؾ لكننً ببساطة، حٌاتً لفقدت مقاومتً استمرت لو أننً أعرؾ
 النفس على بالضحك أشبه هً بل حٌاة، تسمى ال االستبلبات وسط حٌاة أن

 وأن األشٌاء خارطة على موجودة بؤننً أشعر أن لً البد وكان أكثر، لٌس
 .بوضوح اآلن أتبٌنه ال لمستقبل ٌرشدنً طرٌقا   أختار

 ولكننً لبلحتبلل، موالٌة تكون ال أن اشترطت صحؾ فً بالعمل نفسً شؽلت
 من تموٌبلت تتلقى أنها من حولها، الشابعات تكبر أن بعد تباعا أتركها كنت

 .لدٌنا مجهول وأؼلبها متعددة، جهات

 فؤصبح اآلن أما فقط، حكومٌة صحؾ لدٌنا كانت السابق النظام سقوط قبل
 بدا حتى والمسموع، المربً واإلعبلم والمجبلت الصحؾ أنواع كل لدٌنا
 إذ وأخبلقٌاتها، للمهنة معاٌٌر فٌه ؼابت كبٌر، بانفبلت ٌكون ما أشبه األمر
 ٌنتقل التً السٌاسٌة والتٌارات واألحزاب والسلطة القوى مراكز تعددت
 تلك وخصوصا مسلح، تناوش إلى األحٌان بعض فً بٌنها اإلعبلمً العراك
 .مٌلٌشٌات تمتلك التً

 نوافذ من أٌضا وفتحت اإلعبلمٌٌن، أمام فتحت التً العمل فرص وتعددت
 ال العمل فً المفاضبلت وبدأت أكبر، نوافذ الرأي، عن التعبٌر لحرٌة التهدٌد
 من توفره أن ٌمكن ما بمدى بل المهنة، بؤخبلقٌة الصحٌفة التزام بمدى تتعلق
 معرضا حزبٌة صحٌفة فً العامل الصحفً وأصبح فٌها، للعاملٌن حماٌة
 بقً فٌما ٌهدده، من ٌعرؾ وبات الحزب، ذلك ٌعارضون ممن للتهدٌد

 من ٌجد وال األطراؾ، جمٌع من مهددا مستقلة صحٌفة فً العامل الصحفً
 ال اإلعبلم فً ٌعمل من وبات والمإسسات، القانون دولة ؼٌاب ظل فً ٌحمٌه
 تضخمت التً االجتماعٌة، القوى ٌخاؾ ما بقدر التنفٌذٌة األجهزة ٌخاؾ

 .الدولة سلطة فتجاوزت سلطاتها
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 أشبه واألدٌب اإلعبلمً مهنة أصبحت حتى التصاعد، فً القتلى عدد أخذ
 والتعذٌب وعابلته للصحفً والتهدٌد الخطؾ وبات األلؽام، بٌن المشً بمهنة

 صفة بتعدد الموت هو الباقً األفضل الخٌار وأصبح مزدهرا، والتشوٌه
 عصابات أو األحزاب، مٌلٌشٌات أو األمٌركٌة، القوات ٌكون قد الذي القاتل،
 .الحكومٌة القوات حتى أو واالبتزاز، الخطؾ

 والءات فً ودخلت للمهنة، الوالء مفهوم بالتدرٌج اإلعبلمٌة العملٌة وافتقدت
 للمنافع الوالء ومعه وحزبٌة، وطابفٌة وقومٌة مذهبٌة صحافة بٌن متنوعة
 مصالح لها وأجنبٌة إقلٌمٌة جهات من المدعومة الصحؾ توفرها التً المادٌة
 .العراق داخل

 الخراب؟ هذا وسط أستمر أن ٌمكن كٌؾ

 تحدثت وكلما واضحا، جوابا ٌعطٌك أن أحد باستطاعة ولٌس أدري، أعد لم
 التً اللعبة فً دخلنا وهنا بعثٌة، بؤننً جاهزة تهمة تسلمت العراق حقوق عن

 عن ٌتحدث من كل بلدنا، فً وجوده عن للدفاع ببراعة األمٌركً العقل هٌؤها
 جعلت التً الؽاب شرٌعة مظاهر تفشً وعدم والنهب السلب إٌقاؾ ضرورة
 لم مفارقة. السابق النظام إرجاع وٌرٌد بعثٌا إذن أصبح الضعٌؾ، ٌؤكل القوي
 ٌفعل ال كان السابق النظام وكؤن لآلخرٌن، التهم ٌكٌل كان من إلٌها ٌنتبه

 ال كان وكؤنه لصالحه، المفاضلة فً ٌشعروا أن دون أدخلوه ،!!ذاته الشًء
 وٌرفض المحتلٌن ٌهاجم من كل وأصبح بؤخرى، أو بطرٌقة ذاته النهج ٌنهج

 أتحدث لؽة أجد أعد ولم السابق، النظام من مستفٌدا كان ممن هو وجودهم،
 ٌدع ال والحاضر الماضً بٌن المتداخل والوقت جاهزة، االتهامات فكل بها،
 فً النظام ذلك قبع فٌما المسمٌات، خارطة على هو أٌن ٌقرر أو ٌفكر أحدا
 خمسة وراءها سحبتنا التً تفاصٌله اختفت نراه، أن دون عنه نسمع ظبلم

 إال المتتالً، االختفاء هذا على تعودنا عدم ورؼم. رهٌبة ببساطة عاما وثبلثٌن
 لعبة داخل من الحقٌقٌة أوراقنا نؤخذ أن علٌنا أن بالتدرٌج نفهم بدأنا أننا

 المدنٌة حقوقنا نمارس ال أن طوال لسنوات اعتدنا لكننا المتداخلة، االختٌارات
 داخل أنفسنا نجد الٌوم نحن وها ببلدك، ٌجري بما رأي لك ٌكون أن وأبسطها

 نعد ولم عدٌدة تفاصٌل علٌنا ضاعت لذا واحدة، ودفعة المباح الكبلم كل لعبة
 .اآلن الحقٌقة هً إباحٌة أو إباحة وأٌة المباح، الكبلم هذا ٌعنً ماذا نعرؾ

 معها وضاعت اإلعبلم، وزارة ألؽٌت حٌنما األربع الرسمٌة الصحؾ اختفت
 الجمهورٌة جرٌدة فً فٌها عملت سنة عشرة أربع بها، ٌعمل كان من حقوق
 نحن نكن لم اآلن، نعٌشها مفارقة أٌة فٌها، حقوقنا كلُ  ألؽٌت حٌنما تبلشت
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 بٌد طٌعة أداة نكون ال حتى للمبلك ننقل بؤن نقبل العقود نظام على العاملٌن
 تؤمر ما كل تنفٌذ على معها ٌعمل من ٌجبر والذي القسري، وبخطابها الدولة،

 ألننا الجابرة، األوامر على التحاٌل أو أحٌانا، الرفض بحرٌة نتمتع وكنا به،
 تؽٌٌر بعد كاملة حقوقنا سنفقد أننا ندري نكن لم لكننا الدابم، المبلك على لسنا

 نكن لم مبالػ من الثابت النظام امتٌازات ببعض ضحٌنا من ونحن النظام،
 أوامر لكل الكامل التنفٌذ دابرة فً ندخل ال أن أردنا ألننا فقط علٌها، نحصل

 عقلً فً صاخبا حوارا أتابع وأنا نفسً من ٌوما وضحكت الرسمٌة، المإسسة
 السنوات؟ مر على بالكامل العراق حقوق تنتهك أَلم الضابعة، حقوقً عن

 الصراع من المستفٌدون ٌرفعه شعارا الحقوق كلمة أصبحت واآلن
 ما وإلى والمقامرون، الضابعة، الفرص عن والباحثون السابقة، واإلشكالٌات

 .توصٌفات من أدري ال

ٌّن أعد لم الصباح، حتى الصباح من ٌبدأ دامس، ظبلم بؽداد لؾّ   ضوءا ، أتب
 .وطنً على سٌجري ما ٌعرؾ وكؤنه مظلما بٌتً أجد النهار فً حتى

 قوات باسم الحاكم ،"برٌمر بول" فقط العراق، فً حكومة وال تمر، األشهر
 وعلى الجدران على الشعارات وانتشرت. هللا بؤمر الحاكم هو االحتبلل،
 تلك وجدت ٌوم النظام، بداٌة رفعت شعارات بجانب العام، النقل سٌارات
 تترك وكانت السارقون، بها ٌعبث ال حتى ،(هللا أمانة) علٌها ٌكتب الباصات

 عدم على تحث عبارات النهار طوال بمٌكرفوناتها تردد التً الجوامع قرب
 .العام المال سرقة

 معها واصطفت الجامع، نداء خاؾ ممن متنوع بؤثاث الجوامع ساحات امتؤلت
 مضامٌن ذات اآلن الشعارات لكن األحمر، بلونها العام النقل مإسسة سٌارات
 بلد" شعار فرفعوا الحكومة وؼٌاب أوجاعهم من ٌسخرون الناس بدأ مختلفة،
 رجال أرى وأنا ببؽداد أتجول كنت حٌنما أقرأها كنت عبارة ،"لربٌس بحاجة
 .فٌها السٌر نظام فرض ٌحاولون وهم التقاطعات فً ٌقفون الدٌن

 دوابر، ببل خدمات، ببل شرطة، مركز ببل حكومة، ببل والبلد تتوالى، األشهر
 سحب أن بعد فقراء، ببل أؼنٌاء، ببل وزراء، ببل كهرباء، ببل قضاء، ببل

 ذلك كل ورؼم بٌوتهم، إلى السابقٌن والمسإولٌن األؼنٌاء بٌوت كنوز الفقراء
 قد بعد فٌما فٌنا استشرى الذي المنظم القتل ٌكن لم أمان، شبه فً نعٌش كنا
م  أن إال الجنوب إلى الشمال من المفتوحة الحدود ورؼم. القتلة بٌد نفسه نظ 

 ولم بدأت، قد تكن لم بعد فٌما الٌومً زادنا أصبحت التً الجسدٌة التصفٌات
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 داخل أسلحتهم وٌخزنون أجسادنا، داخل أنفسهم ٌنظمون أنهم ندري نكن
 .الساعة مدار على أبوابها تفتح االؼتٌاالت دموٌة بدأت حٌن إال أرواحنا،

 حكومٌة، تسمى أن ٌمكن هٌكلٌة منه نسجت الذي األول الخٌط بدأ أن وكان
 وبدأت العراق، شإون إدارة شخص ٌتولى شهر وكل الحكم، مجلس أنشا

 السلفة، حكومة أسموها سابقا ، اعتدناها قد نكن لم عال، بصوت   تنشط السخرٌة
 من لواحد شهر كل بداٌة فً وتعطى أموالها تجمع التً الجمعٌة، أو

 .المشتركٌن

 أن نستطٌع وكنا حاال، أحسن األمنً الوضع كان السٌاسً الخواء هذا كل ومع
 تباعا، ٌتضخم بدأ بخوؾ لكن الدامس الظبلم رؼم ونتجول منازلنا من نخرج
 وتإسس أوضاعها، ترتٌب تعٌد الحكومة بدأت كلما إذ ؼرٌبة، المعادلة كانت
 من نسخر ونحن كاملة سنة. سوءا األمنً الوضع ازداد كلما األمنٌة قواتها
 حصل مثلما دموٌة مجازر فٌه نشهد لم لكننا حكم، ببل كان الذي الحكم مجلس

 اثنان قُتل المجلس، ذلك أعضاء بتصفٌة القتل واستفتح بعد، فٌما بالتدرٌج
 سلبٌات ببل أنهما على الكل ٌجمع التً العناصر من كانا أنهما والؽرٌب منهم،

 ورؼم قتلوا؟ ولماذا قتلهم، من أحد ٌعرؾ ولم تارٌخهم، فً ثلمة تشكل قد
 ذاك أو هذا قُتل لماذا نسؤل ال أن الحقا اعتدنا أننا إال األمر بداٌة فً استؽرابنا
 .بها قام لمن واضحة فقط وتكون تتضح ال األسباب كل مادامت

 استولت التً العاببلت تخرج أن بعد موظفٌها، إعادة تحاول الدوابر وبدأت
 موجودة أنها تقول أن لها لٌتسىن مكاتبها، تؤثٌث وتعٌد مبانٌها، أؼلب على

 كل بالذهاب ٌنحصر الدولة دوابر أؼلب فً الموظفٌن دوام وأصبح وتعمل،
 تداركا   تسمٌته، على اصطلح كما الطوارئ منحة أو الراتب لتسلم مرة شهر

 والبنوك المصارؾ كل ُنهبت أن بعد تعٌش كٌؾ تدري تعد لم عاببلت لوضع
 .واألهلٌة الحكومٌة األؼذٌة ومخازن

 هبة البنزٌن أصبح األَُسر، بخاصرة ٌضرب الوقود على الحصول عذاب وبدأ
 طابور فً كامبل   ٌوما لتصبح استشرت ثم األمر، بداٌة فً ساعات منا تتطلّب
 وبدأت األمن، وفقدان الظلمة تكتنفها شوارع فً لٌبل   المبٌت ٌتطلب

 باسمها، العراق دمر التً الدٌمقراطٌة زمن فً تظهر الصؽٌرة الدكتاتورٌات
 تقابلنا الكونكرٌتٌة والحواجز المصدات فٌما والتنقل، الحركة نستطٌع نعد ولم
 بٌوت ثم الحكومة، مقرات ثم أوال ، األمٌركٌة المراكز سٌجت توجهنا، أٌنما

 التً المنافذ كل وأُؼلقت والجٌش، الشرطة مراكز بعدها ومن المسإولٌن،
 التٌارات هذه كل ضد بالسباحة أشبه العمل إلى الذهاب وأصبح إلٌها، تإدي
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 وزارت كل دمرت. الموعودة والحرٌة الدٌمقراطٌة باسم تواجهك التً
 بعد األمٌركان علٌها استولى التً والنفط، الخارجٌة وزارتً عدا الحكومة،

 أنهم للجمٌع كافٌا دلٌبل   هذا كان فٌها، أعمالهم وباشروا النظام، سقوط من أٌام
 . عنه الدكتاتورٌة إلزاحة ولٌس ونفطه العراق ثروات على لبلستٌبلء جاءوا

 والمنهوبة المدمرة ووزاراتهم دوابرهم أبواب أمام ٌجتمعون الموظفون أصبح
 واشنطن أروقة داخل األمٌركان ٌخطط فٌما ٌفعلون، ماذا ٌدرون ال وهم

 حتى وتخرٌبا، ودمارا قتبل   فنلمسها الخطط تلك تقر أن بعد إال تتضح ال بسرٌة
 سباق فً وكؤنهم فوقها السٌر األمرٌكٌة للدبابات ٌحلو التً الشوارع ألرصفة

 .أكثر ٌدمر لمن

 مع" ٌقول حتى" علٌكم سبلم" لك ٌقول أن ما الخفٌؾ، كالزابر الكهرباء عادت
 وكل ساعة كل إلٌنا تدخل جدٌدة ظواهر بدأت والثانٌة األولى وبٌن ،"السبلمة
 فٌه تتوفر ال بلد فً أجسادنا ٌضرب الذي الساخن كالهواء أصبحت حتى ثانٌة،

 بعد فٌما تصبح أن قبل األمر، بداٌة فً لٌبل تنفذ القتل مشارٌع بدأت الكهرباء،
 عرفنا ممن والشرطة، األمن بؤجهزة عملوا من أنظار وأمام النهار، وضح فً
 سقوطه قبل السجون من حرٌتهم السابق النظام أطلق ممن أكثرهم أن بعد فٌما

 .والمجرمٌن القتلة بٌد واألمن النظام ضاع أن فكان قلٌلة، بؤشهر

 أن بعد دامس بظبلم الخارجٌة الباحة فً نجلس وكنا األماسً إحدى فً
 بٌوتهم من الناس وهرع مكثفة، إطبلقات صوت سمعنا الكهرباء، انقطعت

 البقالة محل على النار أطلق من هناك أن عرفنا دقابق وبعد األمر، لٌستطلعوا
 سٌارته وركب بساطة؛ بكل هكذا طفلتٌهما؛ أمام وزوجته صاحبه فقتل القرٌب
 عقلً، فً الكلمات وتلعثمت عابلتً على الرعب أصابنً ٌومها. واختفى
 تفترش تزال ال والدماء اإلطبلقات آثار كانت بالمكان مررت حٌن وصباحا
 .وحشٌة بكل المسافات

 ومن بؤلم، ثم بدهشة، عجٌب، باستدراك معها نتعامل وبدأنا االؼتٌاالت وتوالت
: اآلن إلى الزمنا واحد بتعقٌب وأخٌرا قلٌلة، بكلمات ثم بؤسؾ، بعدها

 إال ٌعرؾ ال ما إلى وال اآلن، وال وقتها فً ال أبدا اإلجابة نجد ولم ،"لماذا؟"
. اللبٌم الؽدر ٌد طالتهم من لكل لمحبتنا الحارق السإال ذلك على زمن، من هللا

 مدارسنا وإلى الخاصة، مصالحنا إلى نذهب كالمنومٌن، نمشً أصبحنا
 حوادث معها وبدأت ساعة، كل حولنا تتناثر القتل وحوادث وأعمالنا، وكلٌاتنا
 األعضاء، وحرق بالجثث، والتمثٌل واالؼتصاب، الفدٌة، وطلب الخطؾ،
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 األسبلك لعنة ومعها األطراؾ، وقطع ،العٌون وانتزاع بالمثقاب، والثقب
 .مكان كل فً الكونكرٌتٌة والحواجز الشابكة

 لم أننً إال بسٌارتً، ساعة نصؾ ٌتطلب عملً إلى منزلً من الطرٌق كان
 أختار أن من لً فبلبد ساعات، بثبلث وأحٌانا ساعتٌن، من بؤقل ٌوما أقطعه

 فً" الدورة" بمنطقة ٌمر أحداهما األخرى، الجهة إلى ٌوصبلنً طرٌقٌن
 فٌه تدمر أن بعد لئلؼبلق، ٌومٌا ٌتعرض كان ما وهو السرٌع، المرور شارع
 كل ٌجعل مما والجٌش، الشرطة وسٌارات األمٌركٌة، العسكرٌة األرتال

 أما. الطرٌق نصؾ قطعت قد تكون أن بعد العودة، إلى مجبرة السٌارات
 ٌنقل أن بعد بؽتة ٌقطع وكان ،"الٌرموك" بمستشفى فمرورا الثانً الطرٌق

 داخل لساعات االنتظار إلى إما ٌضطرنا مما إلٌها، التفجٌرات من المصابون
 وكنت". الجهاد" حً بمنطقة ٌمر ثالث طرٌق لسلك العودة أو سٌاراتنا، آتون
 أجد أحٌانا أننً إلى آخر بعد ٌوما وانتبهت. عملً إلى ألصل ٌومٌا أجاهد فعبل  
 على فٌه الرجال ٌؤمن ال طرٌق وسط سٌارة تقود التً الوحٌدة المرأة نفسً

 بٌن" الوسطٌة الجزرة" اجتٌاز أحاول وأنا أحدهم بً صرخ ٌوم أنفسهم،
 الختار أعود أن أحاول وأنا األمٌركان، ِقبل من أقفل الذي الذهاب طرٌق
 :قاببل   معه تزاحمت الذي الرجل صرخ آخر، طرٌقا

 الطرق؟ هذه تخافٌن أال بسٌارتك، تذهبٌن أٌن -

 وتوالت قبله، ألمر المجال لً ٌفسح جعله ما حابرة، شبه كانت بنظرة رمقته
 .توقفنا تراكم بفعل أتوسطها كنت التً السٌارات من سمعتها التً التعلٌقات

 .محجبات ؼٌر وهن ٌخرجن ؼرٌبات، نساء إنهن -

 .ٌخجلن وال سٌارات ٌقدن -

 .ذلك أنفسنا على نؤمن ال ونحن لوحدها امرأة تخرج كٌؾ -

 .لهن ٌجري أن ٌمكن ما كل ٌستحققن إنهن -

 أعرؾ ال خطؤ اقترفت قد وكؤننً فٌه، أخرج ٌوم كل تباعا أسمعها كنت كلمات
 العدٌد بسبب القٌادة، أثناء ذاتٌا تقفل سٌارتً أن على هللا أحمد أظل فٌما هو، ما
 بسبب توقفهن أثناء النساء خطؾ حوادث عن أسمعها كنت التً الرواٌات من

. واستؽاثتها صراخها رؼم وصاحبتها السٌارة وخطؾ المنتشرة، الزحامات
 هل العراقً، المجتمع فً مؤلوفة تكن لم وسلوكٌات أخبلقٌات ٌفرز بدأ فالواقع
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 نفسه هو استؽاثتها وال النساء بصراخ ٌبالً ال الذي الٌوم المجتمع هذا أن ٌعقل
 !. إٌماءة؟ بمجرد لنجدته راكضا ٌهب كان الذي المجتمع

 تسلٌح وبسبب القانون، ؼٌاب بسبب انتشرت عنا الؽرٌبة الظواهر هذه
 هما برأسٌهما طلقة ؼٌر اآلخر لنجدة ٌتدخل من نصٌب ٌكن فلم الجمٌع،
 مجتمعً من أخاؾ ال فمازلت بالخوؾ، ولٌس بالحرج أشعر وكنت. االثنٌن
 لسبب بالحرج أشعر كنت لكننً علٌه، ؼرٌبة سلوكٌات من أسمعه ما كل برؼم
 الوحٌدة وأنا الشارع من نسابهم على ٌخشون جمٌعهم الرجال هإالء هل آخر،
 وإخوتً وابنً زوجً من أسرتً فً الرجال أن أم أحد، علً ٌخشى ال التً
 بؤفضل المواقؾ أصعب فً أتصرؾ أن أستطٌع أننً من متؤكدون وأبً

 أننً أعرؾ نفسً، على أكذب أن ٌمكن وال نفسً، وبٌن بٌنً لكننً، الطرق،
 ٌوم كل فً وكنت وقتلة، وإرهابٌٌن مجرمٌن مع موقفا   أواجه أن من أضعؾ
 ألقى قد أننً من توقعا الشهادتٌن وبنطق هللا باسم طرٌقً أفتتح بٌتً فٌه أؼادر
 رجال من كالمطر رإوسنا على تنزل إطبلقات أو ما، تفجٌر نتٌجة حتفً

 من أجسادهم ٌخرجون وهم سرٌعة بسٌارات الشوارع ٌجوبون بدأوا مسلحٌن،
 ال شخصٌة تضم ألنها ٌحمونها سٌارة وراء تركض التً السٌارات نوافذ

 أدخل أن وما أعود، وحٌن. الٌوم العراق بمصٌر التحكم فً تشارك نعرفها،
 .سالمة عدت أننً على هللا أحمد أمامً وأراه بٌتً إلى المإدي الشارع بداٌة

 ،"الكلٌدار مكً" ٌدٌرها مستقلة وهً ،"البرلمان" جرٌدة فً عملً مقر كان
 من ممولة ؼٌر لكونها قلٌلة رواتبها أن ورؼم الكلمة، وٌحب اإلعبلم ٌعشق
 نقبل كنا أننا إال البحار، وراء ما بلدان أو إقلٌمٌة أو حزبٌة أو سٌاسٌة جهات

 أوالدنا نطعم ال وأننا حبلل، رزقنا أن أنفسنا نرضً كً فٌها، العمل وبسعادة
 شارع فً دٌوان مكتب بإدارة أسهم كنت ذاته الوقت وفً. مشبوهة بؤموال
 ٌعنً وهذا ،"الجبوري أمل" افتتحته أن بعد" كامل عادل" التشكٌلً مع حٌفا،
 .وآخر ٌوم بٌن أو ٌومٌا؛ منه وأخرج" حٌفا" شارع أدخل أن علً أن

 على لتحصل الكثٌر وعانت التسعٌنات نهاٌة العراق ؼادرت قد" أمل" كانت
 ثقافٌا وضعا لها تإسس أن استطاعت طفلتها مع وحٌدة أوربٌة، دولة فً لجوء
 بعد الخوؾ وسط أخببها منها رسابل وتصلنً بؽداد من أراسلها وكنت جٌدا،
 مكاتب أستبدل كنت المعارضة، من كونها العراقٌة الصحؾ فً اسمها نشر أن

 الخوؾ بقً ذلك ورؼم أحد، علً ٌتعرؾ ال كً الرسابل لها أرسل حٌن البرٌد
 أفكر أكن لم التً العبلقة تلك بسبب لبلستجواب ٌوما أتعرض أن من ٌبلزمنً
 وإٌاها ألستذكر الٌوم تعود هً وها ٌوما صدٌقتً فقدت وهكذا ٌوما، بإنهابها
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 عدم لوعة تؤخذنً سكنها منطقة فً نفسً أجد وأنا بً تمر كانت أوقاتا
 ".بؽداد" ببل العٌش علٌها ٌصعب كم أعرؾ التً وجودها

 تفق دَ  وأعادت بؤٌام، النظام سقوط بعد بؽداد تدخل أن استطاعت الصدٌقة هذه
 تستطع لم ذلك ورؼم شبرا، شبرا ؼربتها سنوات فً إلٌه اشتاقت ما كل

 بعد ساعة وشوارعها أزقتها من ٌضٌع بؽداد فً واألمن بالبقاء، الصمود
 على نحارب كنا لكننا مبهج، ثقافً بعراق نحلم ونحن معا وعملنا. أخرى
 فؽابت تباعا، تتبلشى أحبلمنا وبدأت فٌها، أعداإنا هم من نعرؾ ال جبهات

 تحققت لو فٌما بالمعجزة أشبه وأصبحت بحب لها خططنا التً مشارٌعنا
 .واقعا

 العاببلت لمساعدة وإنسانٌا ثقافٌا مكانا" أمل" افتتحت حٌث" حٌفا" شارع فً
 أراسلها، كنت حٌن السابق خوفً لمزاولة عدت بؤننً أشعر كنت المحتاجة؛

 مختلطا   إبهارا كان لكنه التراثٌة، وبٌوته الرابعة بعماراته مبهرا الشارع كان
 وأصوات الثقافٌة اللقاءات نقٌم كنا. المإلمة والمناظر والرعب األهوال مع

 رإوسنا، فوق تسقط متى ندري وال المبنى فوق تتقافز والهاونات االنفجارات
 الذٌن الناس حٌاة على نؤمن حتى المبنى سرداب فً نجتمع أن نفضل كنا لذا

 لدرجة أحٌانا ٌقترب االنفبلقات صوت كان. الصعاب كل رؼم معنا ٌتواصلون
 وؼالبا للتواصل، ٌعود ثم صمت ببرهة فٌعالجها المتحدث صوت على تؽطً

 منتشرة وهً لقاءنا ننهً حٌن األمٌركٌة القوات من أفراد برإٌة اصطدمنا ما
 نودع أن بعد الخروج فً فنسرع للقتال، استعداد وضع وفً المبنى أمام

 أن أو سبب، دون نقتل وأن أخرى، مرة نلتقً ال أن الممكن من إذ بعضنا،
 أو عراقٌة بنٌران فنقتل المتقاتلٌن نٌران مرمى فً لنكون الحظ سوء ٌدفعنا

 سوءا، ٌزداد المنطقة فً الوضع وبدأ عدٌدة، أشهرا ذلك كل احتملت. أمٌركٌة
 بسبب الشارع ٌقطع حٌن طوال ساعات إلى للبقاء أضطر كنت وأحٌانا

 قتلهم، ومن هم، ومن ماتوا، كٌؾ نعرؾ ال بقتلى دابما تنتهً التً االشتباكات
 كً تتركنً أن ورجوتها تسكننً، كانت التً المقاومة رؼبة من وتعبت
 المكان ذلك ترك أقرر أن البد وكان الموت، مناظر عن بعٌدا العٌش أستطٌع

 وهً أٌام لثبلثة صندل الشٌخ جامع قرب مسجاة لرجل جثة بقٌت أن بعد
 من أن ٌبدو ما على إذ نقلها، على أحد ٌجرإ أن دون الصحؾ، بؤوراق مؽطاة
 قد وكانوا المنطقة، على تسٌطر التً المسلحة بالعناصر مرتبطٌن كانوا قتلوه

 بالتؤكٌد والذٌن أهله؛ ٌضطر حتى اآلخرٌن قبل من نقله ٌمنع أمرا أصدروا
 أمر وأنا أٌام ثبلثة. جمٌعا ٌقتلون وهنا لحمله التقدم إلى الوقت؛ طوال ٌرونه

 ممن التشفً ولنظرات لٌبل ، الساببة للكبلب طعاما هً كما والجثة بالشارع
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.. أمامهم أشبلءه إنقاذ ٌستطٌعون وال ٌنظرون الذٌن القتٌل أهل وللوعة قتلوه،
 ذلك من الرابع الٌوم فً. فٌه؟ أصبحنا إنسانً انتهاك وأي ظلم وأي قسوة، أٌة

 تشكلت التً الجٌش من قوات تمكنت ٕ٘ٓٓ عام تارٌخ حمل الذي الزمن
 وأنهت وحملته األمٌركٌة القوات بحماٌة الدخول الوطنً الحرس اسم تحت

 .الموضوع

 تعرضها ٌعنً الشارع لذلك األمٌركٌة والقوات الوطنً الحرس دخول أصبح
 العراقٌة القوات اتهمت إذ القاذفات، أو اإلطبلقات من لسٌل لحظة أٌة فً

 لذا منها، االقتصاص من والبد األمٌركان، مع متعاونة بؤنها حدٌثا   المتشكلة
 مكان أي من لحظة أٌة فً الموت ٌتوقعون وهم المدنٌٌن الناس حال حالها كان

 .فٌه ٌسٌرون

" دٌوان" بمركز عبلقتً أنهً وأن حٌفا، شارع إلى أذهب ال أن قررت وهكذا
 تقتل متى تدري ال كانت التً بصاحبته عبلقتً ورؼم به وتعلقً حبً رؼم
 األلمانٌة، بالحكومة ٌرتبط ثقافً بمركز عبلقة على ألنها فقط تختطؾ؛ ومتى
 .وإنسانٌا ثقافٌا مشروعا وٌحمل

 كنت ٌوم كل بالعمل، االستمرار على مصرة وأنا تضعؾ خٌاراتً وبدأت
 وأصبح العجٌبة، بالخرافة وأشبه معنى ببل الحٌاة لً وتبدو الموت، أتوقع
 علٌنا، ؼرٌبا بات خارجً مجتمع من هروبا إلٌه نلجؤ آمن، شبه مبلذا   المنزل
 بؽداد فً واألصدقاء باألهل تجمعنا رحٌمة صلة هو الهاتؾ وبقً

 امتٌازات ومعها بؽداد، من أفضل أمنٌة بمٌزة تتمتع بقٌت والتً والمحافظات،
 كٌؾ نستذكر ونحن عذاباتنا من نسخر كنا. العاصمة فً نفتقدها أخرى خدمٌة

 إهمال فً وتعٌش الخدمات، أسوأ من سابقا   تعانً كانت المحافظات تلك أن
 واآلن كثٌرة، أشٌاء على العاصمة أهل ٌحسدون أبناإها وكان واضح،
 لنزور" النجؾ" محافظة إلى ذهبت حٌن أننً حتى تماما، الصورة انعكست

 موجودة، الكهرباء فٌه، نفسً وجدت الذي الوضع أستوعب لم زوجً أهل
 العبوات وال والقتل للخطؾ حوادث وال لٌبل ، الشوارع فً تتحرك والناس

 وال بفوابدها أشعر ولم الخدمات تلك عن انسلخت ما بقدر أحسدهم لم المفخخة،
 ٌنتهً ال الذي العذاب/ بؽداد إلى ثانٌة سؤعود أننً أعرؾ إننً إذ بمعانٌها
 .بسهولة

 نخشاها بتنا التً األشباح وحركة بظبلمه مجهوال   خوف ا ٌحمل اللٌل أصبح
 وطوال تتوالى، واالنفجارات تهدأ، ال اإلطبلقات وأصوات اللٌل طوال جمٌعا،
 تنفلق مصالحهم إلى الناس خروج وقت فً األولى الصباح ساعات
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 والدماء المقطعة األجساد صور الفضابٌات وتنقل مكان، كل فً االنفجارات
 العقلٌة ابتدعتها رعب أفبلم وكؤنها المحترقة واألجساد والسٌارات والدمار

 ٌوم بعد أمر وأنا وأكتشؾ. رحمة دون وحٌاتنا وجوهنا فً لترمٌها الشٌطانٌة
 ألٌام بالمكان تعلق موت رابحة هناك أن التفجٌرات، مواقع على ٌومٌن أو

 من للتخلص المٌاه بخراطٌم تكنس التً الضحاٌا أجساد قطع من منسٌة تركت
 مكشوفة، سٌارات فً البعض بعضها فوق تتكوم التً للجثث انتمابها مجهولٌة
 ببلدي أرض من بقعة كل أن وأعرؾ تطاردنً الرابحة فٌما سٌارتً أوقؾ

 الفاتحة سورة وأقرأ وخشوع بحزن أقؾ برٌبة، أجساد لنثار مقبرة أصبحت
 زال ما بؤنه رابحته تشً نثار ؼٌر منها ٌبق ولم معالمها، تبلشت أجساد   على

 وٌلقى ،"العدلً الطب" إلى ٌحمل الذي الجسد بقاٌا مع ٌدفن ولم موجودا
 األعداد كل استٌعاب عن الجثث ثبلجات ضاقت أن بعد الببلط، على بإهمال
 ال أن بعد المجهولٌن، مقبرة فً لدفنه أٌام بعد فتضطر ٌومٌا، تصلها التً

 .أحد علٌه ٌتعرؾ

 تمتلا أن وبعد ٌحصل، انفجار كل بعد جدٌدة، تقلٌعة المستشفٌات ابتكرت 
 جدرانها، على وتعلقها مقربة، صورة ضحٌة لكل تؤخذ كانت بالجثث، ممراتها
 كانوا الذٌن األهل أسبلة من لتتخلص اسمه، عن بدٌبل معٌن برقم لها وتشٌر
 كانت لذا واضحة، أجوبة ٌجدون وال أبنابهم عن للسإال المستشفٌات ٌفتشون
 الجثث، بصور المستشفٌات جدران تزٌنت وهكذا لبلثنٌن، شافٌا حبل   الصور
 الشًء" العدلً الطب" وفعل صراخها، فً الؽارقة والوجوه الدم ومناظر
 حً شاهد هو الصور تلك من ضخم أرشٌؾ طبً مكان لكل وأصبح ذاته،
 .أبرٌاء ألناس متوالٌة جرٌمة على

 أن زوجً أهل اكتشؾ إذ هوادة، ببل عاببلتنا تضرب أحزان رحلة بدأت  
 القبض بعد أعدم قد 99ٔٔ انتفاضة منذ صدام سجون داخل اختفى الذي ابنهم
 عشر أحد طوال استمرت التً لعابلته مرعبة صدمة كانت واحد، بشهر علٌه
 دون الظالمة األمنٌة المإسسات لرجال جاهزة كضحٌة نفسها تقدم عاما

 تصدٌق رفضا لكنهما ٌعود لن أنه لوالدٌه فٌها نإكد كنا طوال سنوات رحمة،
 األمن موظفو كان التً األكاذٌب ٌصدقان واستمرا مشابه، كبلم أي

 أنهم بحجة منهم ضخمة مبالػ على للحصول بها ٌبتزونهم واالستخبارات
 إلى سٌسعون وبؤنهم جٌدة، ومعاملة ؼذاء تلقً على حبسه فً ٌساعدونه

 وقدمتها الثمٌنة، ومقتنٌاتها أمبلكها أؼلب عابلته باعت عاما عشر أحد. تبربته
 .قرٌبا عاما؛ والعشرٌن الثبلثة ذا ابنهم ٌروا بؤن أمبل   الجزارٌن لهإالء
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 وصلتهم األمن، دوابر من األضابٌر واستخرجت النظام، سقط وحٌن 
 على مالٌة مبالػ ٌوزع إنه: ) ٌقول الؽرٌب إعدامه سبب وكان إضبارته،
 (.الشعبانٌة االنتفاضة فً المعدومٌن عاببلت

 وأنها لؤلمن، كوكٌلة تعمل امرأة عنه التقرٌر بكتابة قام من أن أحد ٌصدق هل
 على سرا توزع كانت التً المعونات تلك من بعض منه تتسلم كانت ربما

 مساعدة أٌة عنهم منعت أن بعد ٌعٌلهم من لدٌهم ٌبق ولم رجالها، أعدم عاببلت
 الحٌاة ٌحب كان الذي الشاب ذلك" راهً نصٌر" ذنب كل معٌشً، راتب وال

 اختفى ثم أشهر ستة ؼٌر عمرها من ٌر ولم ،"رقٌة" منها أنجب التً وزوجته
 تحفظ رواتب سرا ٌوزع كان أنه ذنبه كل أبدا؛ إلٌها أهله ٌهتد لم مقابر فً

 أمه كانت عزابه مجلس أقٌم وٌوم. معٌلها أعدم أن بعد العاببلت تلك كرامة
 :قلٌل كل تردد

 صورته أضع ال وأن أرٌد؟ كما وأبكً قبره، عند أجلس ال أن هذا ٌعنً هل -
 جسده؟ اختفى أٌن ٌوما أعرؾ ال وأن شاهدته؟ فوق وأحدثها الجمٌلة

 :نفسها وتحدث مرارا إضبارته لتتفحص وتلتفت

 فعلوا تراهم ماذا طرٌقة؟ وبؤٌة قتلوه؟ كٌؾ ٌذكرون أال تؤلم؟ هل عذبوه؟ هل -
 أم بسرعة مات هل تعذٌبهم؟ النحٌل الجسد ذو الصؽٌر ذلك احتمل كٌؾ به؟

 :الثكالى بلوعة وتصرخ دفنوه؟ أٌن ٌخبرنً من مات؟ حتى ٌتعذب استمر

 كما جسده بقً هل كسروها؟ هل هشموها؟ هل ألرى عظامه أرٌد قبره، أرٌد -
 هو؟

 .ٌجٌبها أن أحد باستطاعة ٌكن ولم

 

 بل للمواساة، فقط لٌس حضرن قد كن" نصٌر" عزاء مجلس فً كثٌرات نساء
 لهم توضح أجوبة أٌضا هم لٌجدوا اإلضبارة، على العابلة حصلت كٌؾ لٌسؤلن
 .أبنابهم مصٌر

 بما واألهل والزوجة األم لوعة ٌخفؾ أن تهدبة أو حدٌث أي ٌستطع ولم
 تعٌش األم بقٌت اإلضبارة تلك اكتشاؾ تلت التً السنوات وطوال حصل،
 موجودا، زال ما ٌكون لربما ابنها، رفات أو جثمان تجد لم دامت ما بالوهم،

 ٌكن ولم. الدموع من المزٌد وتفضل جوابا تجد ال أٌن؟ ٌسؤلونها حٌن لكن
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 بعد" صالح" ابنها اختفى إذ ،"نصٌر" أهل من بؤفضل" عدوٌة" خالتً وضع
 ملٌبا   متدٌنا، شابا كان أبدا، بعدها إلٌه أحد ٌهتد ولم دابرته، من اصطحابه تم أن

 وبنات أبناء نحن كنا حتى أحد، مع حوارا ٌدٌر كٌؾ ٌعرؾ وال بالحٌاء،
 دون زوجته مع ٌتحدث كٌؾ وعرؾ ؟"صالح" تزوج فعبل هل: نقول خاالته

 من بؤنه اتهم أن بعد 98ٕٔ عام منذ اختفى" صالح"الـ ذلك.. وجهه؟ ٌخفً أن
" نصٌر" أم فعلت وكما فقط، شهرٌن منذ أبا أصبح قد وكان الدعوة، حزب
 األبناء، فقدان مع التعامل فً واحدة طرٌقة لؤلمهات وكؤن تفعل، خالتً كانت
 كل مع وتكبر الطب، كلٌة تدخل وابنته وٌتزوجن، أخواته وتكبر السنوات تمر
 تسلمت وٌوم. ٌوم ذات ابنها ترى بؤن وحلمها ولوعتها، خالتً أمراض سنة

 بؤقل تهمته تكن ولم علٌه، القبض من أسبوع أول فً أعدم أنه عرفت إضبارته
 من االعترافات بعض هناك إن تقول اإلضبارة ،"نصٌر" تهمة من ؼرابة
 لبلنضمام فاتحوهم عمن وسإالهم استجوابهم تم الدعوة حزب من أعضاء
 ٌنضم بؤن القبول من خاؾ أنه وٌبدو منهم واحدا" صالح" اسم وكان إلٌهم،
 علٌها ٌستحق تهمة ٌكون ألن كافٌا الصمت ذلك وكان الصمت، وفضل إلٌهم،

 ماتت التً والدته، ومرض زوجته، وترمل ابنته، وٌتم شبابه، وقتل اإلعدام،
 بعودته تحلم وهً طوال سنوات. الحزٌنة اإلضبارة لتلك تسلمها من أشهر بعد

 انتهى موته، من تؤكدت ٌوم لكنها تراه، لن إنها لها تقول التً نفسها وتكذِّب
 من حرمت أن بعد الموت فً ستراه أنها متؤكدة وهً وماتت األمل، لدٌها
 .الحٌاة فً رإٌته

 بعد ٌوما ارتباكا   ٌزداد األمنً الوضع بدأ المتداخلة األحزان هذه خضم فً
 وقتا نجد نكاد وال ٌوم، كل ونراها تروى، تصدٌقها ٌمكن ال وحوادث آخر،
 األهل ولدى بؽداد، أنحاء كل فً تتوزع التً العزاء مجالس كل لزٌارة

 عجٌبة، سرطانٌة أمراض انتشرت فٌما والزمبلء، واألقارب واألصدقاء
 عنها، ٌسكت العالم ضمٌر لكن جٌدا؛ نعرفها واألسباب بٌننا، أخرى وأمراض

 بحجتها والتً بها، قصفتنا التً المحرمة األسلحة كل عن أمٌركا ٌسؤل أحد وال
 ٌسؤل لم وجودها عدم رسمٌا أعلن حٌن وحتى لدٌنا، عنها ٌبحثوا لكً بلدنا دمر

 معهم تجحفل من كل وال أمٌركا، وال برٌطانٌا ال أحد ٌحاسب ولم العالم ضمٌر
 تبدٌل ٌرٌدون كانوا إن بالعراق؟ إذن هذا فعلتم لماذا وعربٌة، أوربٌة دول من

 ٌنشرون ولماذا إذن؟ الفتنة ٌزرعون لماذا إذن؟ بلدنا ٌدمرون فلماذا النظام،
 دون عمرها مقتبل فً وهً بالسرطان؛ أختً ماتت ولماذا واإلذالل؟ الموت

 وبقٌت أصؽرنا،" نادٌة" كانت ٌشفٌها؟ عبلجا لها تكفل رعاٌة أو دواء   تجد أن
 وحٌن حنونة، بنظرات صؽارها تودع وهً وإٌمان بصمت مرضها تصارع
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 إن ندري ال ونحن ،"كرببلء" إلى حملناها أوجاعها، تحملت كما بهدوء؛ ماتت
 فً موت بمثلث ٌمر المحافظة تلك إلى فالطرٌق ال، أو هناك من سنعود كنا

 والحكاٌات اإلرهابٌة الحوادث من العدٌد فٌه وحصلت ،"اللطٌفٌة" منطقة
 النهر، فً الفقٌد جثمان رمً وقد فقٌدها، تشٌع كانت عاببلت قتل عن تتحدث
 تإكد وثالثة والجثمان، بالمشٌعٌن النٌران إضرام تم قد إنه تقول أخرى وحكاٌة
 ما لكل نبال لم لكننا جمٌعا، أجسادهم وتناثر معه، ومن المتوفى سٌارة تفجٌر
 .لتودٌعها جمٌعا وذهبنا سمعنا،

 فقد واإلرهاب، والقتل الفناء مظاهر كل رؼم تستمر أن لها البد الحٌاة وألن
 المظاهر مع والتعاٌش رؼباتنا بتروٌض لتتكفل عقولنا ترتٌب نعٌد أن استطعنا
 وهكذا أبٌنا، أم شبنا معه التعاٌش من لنا البد حال واقع أنها على علٌنا، الجدٌدة
 تتبدل بؽد نحلم ونحن ومنازلنا وطننا، داخل وؼربتنا وحشتنا، ضؽط احتملنا

 تندفع أنها ندري نكن لم لكننا بالتؤكٌد، طاربة اعتبرناها التً الظواهر هذه فٌه
 أنها شعرنا التً قٌودها تتضخم بدأت حتى ٌوم، كل فً البإس من المزٌد نحو

 .مخٌفة بسرعة أعناقنا من تقترب

 ،"نادٌة" موت على عام من أقل مرور بعد" بدور" الثانٌة أختً ماتت
 قاومت فقد شابة وألنها أسبوع، من ألكثر المستشفى فً الموت صارعت

 األسبوع نهاٌة فً لكنها لها، قُّدمت التً الطبٌة العناٌة وضعؾ رعاٌتها، إهمال
 فً ماتت رجعة، ؼٌر إلى تؽادرنا جعلتها التً ؼٌبوبتها من أفاقت قد تكن لم

 تلك وكانت هناك، من نتسلمها أن على الثبلجة إلى تحوٌلها وتم المستشفى
 شقٌقتً، لتسلم الموتى بّراد دخول على مجبرة فٌها نفسً وجدت التً الكارثة
 أختً ومعً الثبلجة إلى ذهبت. الٌوم إلى ذاكرتً من ٌشطب لم ما وهو

 لكن الجثث، لعرض قواطع أربعة على وٌحتوي صؽٌرا المكان كان ،"اٌمان"
 دماء فً ؼارقٌن األرض ٌفترشون وشباب رجال بؤجساد ملٌبة كانت الؽرفة
 فً بإهمال الملقاة أجسادهم فً فتحاتها تركت اإلطبلقات وفوهات متٌبسة،
 بابس شرشؾ ٌلفها األسرة أحد على أختً جثمان استلقى حٌاة، ببل ؼرفة

 أن علً وتوجب بالحٌاة، تنبض مازالت وكؤنها طرٌا زال ما الؽض وجسدها
 أكن ولم إلٌها، أصل لكً تحتها األرض افترشت التً الجثث فوق أتحرك
 أخبرنً حسبما الهوٌة مجهولً المقتولٌن، الشباب على أبكً، من على أدري
 من تجمعهم التً الشرطة من ٌتسلمونهم إنهم قال الذي الثبلجة، حارس

 على جسدها ٌنتظر التً أختً نسٌت إلٌهم، تشٌر وثابق وال لٌبل ، الشوارع
 :وسؤلته الطاولة
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 إذن؟ أهلوهم سٌعلم وكٌؾ -

 :بشرٌة أجساد عن ال مهملة أشٌاء عن ٌتحدث وكؤنه مباالة ببل أجاب

 على نعلقها أو المستشفى، إدارة فً ونضعها الصور لهم نلتقط نحن -
 .سٌعرؾ وحٌنها المستشفٌات، ٌراجع مفقود له من وكل الجدران،

 أحد؟ ٌؤتِ  لم وإن -

 :ذاته بالبرود أجاب

 وفهمت. ؼٌرهم لنا ٌجلبون مساء تكفً، ال الثبلجة اثنٌن، أو ٌوم بعد ندفنهم -
 تحمل ال مقابر فً لتدفن الجهات بعض إلى الجثث تسلم المستشفٌات أن بعدها
 ٌتم قد بؤرقام أكبادنا أسماء استبدلنا وهكذا الصور، إلى تشٌر أرقاما بل أسماء  

 .أبدا أسماإهم تعرؾ ال وقد إلٌها، التعرؾ

 ؼٌر من الطرقات فً ٌقتلون ثم وشبابا، رجاال   ٌصبحوا أن أجل من نفنى أوالد
 قُتلوا قد كانوا إن اإلطبلقات آثار من ٌعرؾ أصبح أنه الحارس أخبرنً. ذنب

 أسلحتهم، وٌحملون البلد ٌجوبون ممن ؼٌرهم أو األمٌركان برصاص
 .سواها عن مختلفة األجساد على آثارا تترك األمٌركٌة فالرصاصة

 األمٌركان، برصاص قتلت أؼلبها إن قال أمامً التً الجثث عن سؤلته وحٌن
 أي على النار ٌطلقون الظبلم، بسبب الجمٌع وٌخشون مساء ٌتجولون حٌن فهم

 .إنسانا   أم حٌوانا أكان سواء ٌتحرك شًء

 وكنت مدٌنته، شوارع فً ٌتحرك ألنه فقط العراق، فً اإلنسان ٌموت هكذا
 أجساد تعلو مصطبة على بٌنهم، جسدها ٌرقد التً أختً إلى ألتفت قلٌل كل

 لٌلتها قضت كٌؾ وأتخٌل البابسة، الؽرفة أرض بهم فرشوا الذٌن الشباب
 فٌما المجهولة والجثث بالدماء ملٌبة ؼرفة تشاركهم وهً معهم، باألمس
 التً الجرٌمة بحجم تشً مإلمة بؤوضاع متخشبة األلم من عانت التً أجسادهم
 .بحقهم ارتكبت

 إلى نصل ولم قاتل والحر ظهرا، الوقت كان المقبرة، إلى وخرجنا أختً حملنا
 بسبب ساعات، ثبلث مرور بعد إال ساعة، نصؾ إال تبعد ال التً المقبرة
 فٌما وانسٌابٌة، براحة تمر لكً الشوارع تؽلق كانت التً األمٌركٌة األرتال
 .جدوى ببل بالمرور لنا ٌسمحوا أن بانتظار أختً جثمان مع نصطؾ
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 بمؤساة تعٌش التً العاببلت كل ومعنا ٌطاردنا، المإلمة الحوادث سٌل واستمر
 وهو" ٌاسر" أخً ابن كلٌتا توقفت إذ أخرى ضربة وجاءتنا. الدموي وضعنا

 أخً وجدت المستشفى فً زرته وحٌن سبب، دون من عشر السادسة عمر فً
 األجهزة كل من الخابؾ وحٌده إلى ٌنظر وهو متجلدا ٌبدو أن ٌحاول" نهاد"

 لٌبكً الممرات فً ٌختفً المكابرة فً أخً ٌفشل وحٌن شراٌٌنه، ثقبت التً
 أكررها، أن وخفت واحدة، مرة المستشفى تلك فً زرته. عجٌبة بحرقة

 ٌمر ال والذي حٌفا، شارع من القرٌبة" الصالحٌة" فً تقع" الكرامة" مستشفى
 من عدد بقتل ؼالبا تنتهً التً الحوادث من العدٌد فٌه تحصل أن دون ٌوم

 سٌارتً إلى ألتوجه المستشفى تركت حٌن. العراقٌٌن من ومثلهم األمٌركان،
 أسلك ال وأن المنطقة بترك اإلسراع على وٌحثنً ٌركض وهو رجل جاءنً
 :بارتٌاب سؤلته وحٌن العام، للشارع المحاذي الفرعً بل العام الطرٌق

 أعرفها؟ ال شوارع أدخل أن ترٌدنً لماذا -

 :ٌركض وهو بارتباك أجابنً

 ألسلحة هدف ا تكون وسوؾ اآلن، العام الشارع دخلت أمٌركٌة دورٌة ألن -
 .الشباب

 فوق القاذفات ٌحملون وهم ٌركضون شبابا ورأٌت وعً ودون بارتباك تلفت
 ابن لؽرفة أرجع أن فكرت أمنا؟، أكثر سٌكون طرٌق وأي أذهب، أٌن أكتافهم،

، الخامسة من ٌقترب الوقت لكن المستشفى، فً وأبقى أخً  ٌعنً وهذا مساء 
 أتخذ أن قررت وأخٌرا رهٌبة، لحظات لمنزلً، أعود كٌؾ أعرؾ لن أننً

 تؽلِق المحال أؼلب فٌما عدٌدة، فرعٌة أزقة دخلت. هللا على وأتكل طرٌقً
 صوت دوى حتى دقابق إال هً وما سٌحصل، لما تحسبا بسرعة أبوابها
 فإنهم األمٌركٌة اآللٌات تضرب حٌن متواصلة، إطبلقات وبعده رهٌب، انفجار

 من كل فإن لذا استثناء، ببل الجمٌع على الرصاص بإطبلق وٌبدأون ٌرتبكون
 ورجال ونساء وأطفال عاببلت قُتلت وهكذا محالة، ال سٌقتل منهم قرٌبا ٌكون
 كان حولهم من جمٌع أن ٌعتقدون األمٌركان ٌجعل الذي الرعب سوى ذنب ببل
 .علٌهم النار إطبلق فً سببا

 عماراتها إحدى فً تسكن التً صدٌقتً أقسمت" حٌفا" شوارع من واحد فً
 فوجد األبنٌة ممرات بٌن طرٌقه ضل وقد األمٌركان الجنود أحد رأت أنها
 المنطقة، فوق تزمجر اإلطبلقات أصوات فٌما رفاقه، عن وبعٌدا وحٌدا، نفسه
 بالبكاء وبدأ ٌرتجؾ، مرتبكا   الجندي ذلك وقؾ تحصل، بمواجهة تشً وهً
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 ممن الرجال أحد نحوه تقدم لقد تقول وهً صدٌقتً وضحكت كالتمثال، جامدا
 زقاق إلى قاده لبكابه، رثى أن بعد بنفسه وقاده األمٌركان، على النار ٌطلقون
 من ضد القتال فً وٌشارك موقعه لٌتخذ أخرى مرة عاد ثم رفاقه، إلى ٌوصله
 .منهم منطقته ٌجوبون

 نحب ال أننا لتإكد العراق، فً ٌومٌا خٌوطها تنسج كانت العجٌبة السرٌالٌة تلك
 ٌؽادروا أن بد ال الذٌن األؼراب ٌحتلنا أن نحتمل ال إننا بل القتل، لمجرد القتل
 .طرٌقة بؤٌة

 ٌتحدون وكؤنهم نشعر ٌجعلنا األمٌركٌة العسكرٌة والقطع الدبابات منظر كان
 فوق ونمشً محتلون نحن لنا ٌقولون وكؤنهم منا، وٌسخرون مشاعرنا،
 بؤنها ٌشعرنً األمٌركٌة الدبابة منظر كان وصدقا  . شوارعكم ولٌس كرامتكم،

 بنذالة كلها هشموها التً شوارعنا فوق ولٌس جسدي، فوق قلبً، فوق تسٌر
 .بهم تلٌق عجٌبة

 وحٌن وجوهنا، تحرق التً الدموع مذاق ؼٌر تحمل ال تمر، طعم ببل أٌام
 لٌقدمه ٌملك ما كل معه حمل قد كان لعبلجه،" األردن" إلى بابنه أخً سافر
 إلى والذهاب وأهله، أصدقابه لقاء عنه منع لماذا ٌعرؾ ٌعد لم الذي لطفله فداء  

 .المرض بفعل مناعته تبلشت أن بعد مدرسته،

 سبب، دون من بالمرض أشعر التعب من أكبر بشًء بل بالتعب، أشعر كنت  
 توجهت، أٌنما أجدها التً البشاعة لكل االستماع على تساعدنً قوتً تعد لم
 ترك أن بعد أهله إلى أعٌد أٌام، قبل األزقة أحد من اختطؾ شابا إن لً قٌل
 اشربوا: )تقول ورقة ومعه مطبوخا، كبٌرة صٌنٌة فوق وهو منزلهم أمام

 أن تستطٌع العالم فً بشاعة هناك أن أحد ٌصدق هل(. تؤكلوه أن بعد الشاي
 !هذا؟ تفعل

 توقفا حٌنما جاره برفقة كان الذي" سرحان عبد حامد" زمٌلً أخ ابن وقُتل
 ألقدم ذهبت وحٌن اختفت، ثم برصاصها سٌارة فعاجلتهم البنزٌن لشراء
 :مرة ألول الدموع فٌه رأٌت بوجه لً قال" حامد" لزمٌلً العزاء

 .مجهولٌن ٌد على دورنا ننتظر كلنا -

 اآلخر، هو سؤبكٌه أننً وقتها أعرؾ أكن ولم تماما،" حامد" تنبإات صدقت
 وهً الفضابٌات شاشة على اسمه اصطؾ أن بعد" مصر" فً ؼربتً فً وأنا
 .عمله من بٌته إلى راجع هو فٌما اعترضته سٌارة لرصاص تعرض أنه تقول
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 .الطٌب وقلبه الجنوبٌة براءته على وحسرة كمدا وبكٌته" حامد" مات

 وهً" سامراء" مدٌنة أبواب على الرقٌقة الزمٌلة ،"بهجت أطوار" ماتت كما
 .العسكرٌٌن اإلمامٌن مرقد تفجٌر حادث تؽطً

 خزعل" الشاعر صدٌقً ابن" مروان" خطؾ على عام من أكثر ومرّ 
 فتشا اللذٌن وأبٌه، أمه بحزن ٌلٌق توصٌفا   أجد ال فٌه أفكر وكلما ،"الماجدي

 ٌجعلنً حارق خوؾ داخلً فً وكان. جدوى دون عنه بحثا بؽداد شوارع كل
 هذه مثل حادثا أن أتخٌل وأنا صدري، فً هواء وال مذعورة نومً من أفٌق

 هذا استمر لماذا أدري وال بؤخرى، أو بطرٌقة لعابلتً ٌحصل قد الحوادث
 ".حٌدر" ابنً حادث وقع حتى ٌطوقنً الخبٌث الهاجس

 الوضع تجوال، حظر إعبلن تم وبسببها بدأت، قد االنتخابات كانت ٌومها
 فوق تمر مكان، كل من تنطلق الرصاص أصوات بالترقبات، ومكتظ متشنج،
 هذا تصٌب وهً فوقنا، لتسقط وتعود منازلنا، بؤسطح وتصطدم رإوسنا،
 عدم ملل لٌبددّ  ما شٌبا   ٌفعل أن علٌه بؤن ٌشعر حٌدر وكان. ذاك وتخطا
 ذلك فً. منها والعودة االنتخابات مراكز إلى للذهاب إال بالتحرك لنا السماح
 الباب أمام حٌدر وقؾ واحد، بٌوم باالنتخابات البدء موعد سبق الذي الٌوم

 من أتؤكد لكً قلٌل كل أتفقده وكنت نفسه، لٌشؽل السٌارة ٌنظؾ وهو الخارجً
 وتبعتها حٌدر، أطلقها مدوٌة صرخة وسمعت كثٌرا، المنزل عن ٌبتعد لم أنه

 إلٌه هرعت منه، االقتراب من أصدقاءه فٌها ٌحذر كان أخرى صرخات
 صوت كان فٌما الٌمنى، ساقه ثقبت ورصاصة الباب، أمام ملقى وجدته

 بالصراخ، مستمر وحٌدر االتجاهات، كل من فوقً السماء ٌطرز الرصاص
 من تؤتٌه إلطبلقات هدفا   كان الذي منزلنا من االقتراب من أصدقاءه ٌمنع وهو
 فوق نظراتً وجمدت شٌبا ، أسمع أكن لم العالم، صمت لحظتها. مكان كل

 المنزل، داخل إلى جسده ٌسحب أن ٌحاول ماء بركة فوق ساقط وهو ساقه،
 التنفس، أستطع فلم صدري فً الهواء وانتهى شعرت؛ هكذا قلبً؛ توقؾ

 إلٌه تشٌر وكؤنها حٌدر باتجاه تمتد وهً ذراعً ؼٌر أجد ولم قدماي وجمدت
 تلك تقفل أو تحمله أو تتحدث أن تحاول أصابعً فٌما تتفقده، أو تحادثه أو

 أؼٌرها أن البد ثٌابً، على نظارتً وسقطت ساقه، فً انفتحت التً الفوهة
 مبلبسً الستبدل ؼرفتً إلى أسرعت وكالمنومة المستشفى، إلى به أسرع لكً
 واكتشفت ونزلت معدودة ثوان صوب، كل من منزلنا فً تضج األصوات فٌما
 آخر عدد ومعً المقود خلؾ جلست المستشفى، إلى حملوه ابنً أصدقاء أن
 وكؤننً بشدة، أرفض كنت لكننً أنا أقود ال أن ٌرجونً والكل أصدقابه، من
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 جسدي على تحاملت لذا أرٌدها، التً بالسرعة ابنً إلى أصل ال أن أخشى
 ال التجوال منع المستشفى، إلى قطعناه مخٌؾ طرٌق التماسك، على وأجبرته
 فوق ٌتقافز والرصاص جنونٌة بسرعة أسٌر وأنا السٌارات بحركة ٌسمح
 اإلطبلقات، تلك تصٌبه أن معً من على أخشى كنت مكان، كل من رأسً
 رفضوا، لكنهم ٌتركونً أن منهم طلبت لكارثة، تعرضهم فً سببا أنا وأكون
 .ال أم سنصل هل ندري ال ونحن المجهول إلى ذهبنا وهكذا

 مستلقٌا وجدته باسمه، أصرخ وأنا كالمجنونة هرعت المستشفى وصلت حالما
 أٌنما ورابً نظراته فٌما عنه بعٌدا سحبونً رأسه، فوق األطباء من ومجموعة
 وأنا حتى صدري فوق ٌتعلق كان الذي الطفل ذلك أرى أرقبه، كنت تحركت،

 أتخٌل أكن لم دونها، أبدا ٌؽفو وال ٌدي، ٌمسك وهو ٌنام والذي سٌارتً، أقود
 أبوه وصل. عٌنً أمام الصارخ األلم هذا كل ٌعانً فٌه أراه الذي الٌوم ٌؤتً أن

 .بالتجلد تطالبنً أذنً تدخل أصواتا   وسمعت تسابقه، ودموعه

 .هكذا ٌراكما أن ٌجوز ال -

 .له تضخمونها وأنتم الحادث، صدمة من ٌعانً هو -

 .النحٌلة مبلمحه على ترتسم األلم تفاصٌل فٌما واحتضنته دموعً، مسحت

 متداخبل ، كسرا ساقه كسرت أن بعد بالجبس مؽلفا   حٌدر بقً كاملة سنة طوال
 ال كانت التً ضحكته فتت بملل البٌت فً وحبس والتنقل الحركة عن ومنع
 تحت وهو إال ٌنام ٌكن فلم األرض ألم بكل عانى البٌت، أرجاء فً تنقطع

 األٌام ٌجعل أن ٌحاول وهو تماما وذوي إلحاح، بعد إال ٌؤكل ٌكن ولم التخدٌر،
 نحٌلة تبدو ساقه كانت عنه الجبس نزعنا وحٌن. باالنقضاء تتسارع واألشهر
 واكتشفنا ٌسقط، كاد ٌمشً، أن حاول وحٌن عضلتها، ضمرت أن بعد كالعصا
 من وسٌعانً تضرر ساقه فً العصب أن األطباء، به ٌخبرنا لم ما بعدها
 .حٌاته فً القدم سقوط

 تلك رؼم أمامً ابنً أرى أننً على مرة ألؾ هللا حمدت شًء كل ورؼم
 مازال أنه أم عذاباتنا؟ سماع عن األصم قدرنا اكتفى هل. اللبٌمة اإلصابة
 متجدد؟ نحٌب إلى بحاجة

 لمنزله األول الطابق من بالطٌبة الهامس القلب صاحب" الربٌعً عدنان" سقط
 بعد ألٌام ؼٌبوبة فً ودخل شمعة، إلٌقاد النزول محاوال   الظلمة فً ٌتخبط وهو
 والقنابل الرصاص وسط بٌته بناء أنهى قد كان. رأسه على سقطته كانت أن
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 كل من هروبا ٌفعل بما مستمتعا بٌدٌه، واألثاث الجدران وطلى واالشتباكات،
 الدبلوماسً، السلك فً وظٌفته ترك أن بعد عقولنا، تضرب التً الدموٌة تلك
 هذا. عمره طوال زاده كانت التً الجمٌلة القصص كتابة فً رؼبته وفقد

ا وجدته ٌرحل، أن قبل المستشفى فً زرته حٌن الشفاؾ األدٌب  مربوط 
 ودموع بصمت معه تحدثت فٌه، دخل سرٌري موت بعد حٌاته تدٌم بؤجهزة

 نحن منا حاال أحسن ستكون إنك: له قلت لكننً ٌسمعنً لن أنه أعرؾ وأنا
 .واضح مستقبل ببل بؤٌام سنعٌش كٌؾ نعرؾ نعد لم الذٌن

 لم والتً بها، ٌإمن كان التً الجمٌلة األفكار كل معه مصطحبا" عدنان" مات
 قتلته مبكرا؟ اختطفه الذي ذاك تافه سبب أي. لتنفٌذها الوقت إٌجاد له ٌتسن
 وراءه وترك عدنان مات. شمعة إٌقاد فً ورؼبته الكهرباء، وانقطاع الظلمة
 الوقت ٌسعفه لم أخرى وعناوٌن" حب حالة"و" لعنترة جدٌدة سٌرة" كتب

 لفه الذي بٌته، بناء من االنتهاء حال بتدوٌنه، ٌفكر كان الذي بجدٌده لرفدها
 .المبكر رحٌله بعد فٌه وصوته ذكرٌاته على الصمت

 تراه ال أن علٌها أن تصدق ال وراءه،" هٌفاء" حبٌبته وترك عدنان مات
 فارسه أن" درٌد" ابنه ٌإمن وأن فقط، قلبها فً بوجوده تكتفً وأن مجددا،
 فً أو اآلن حجمه كان ما كٌؾ األلم وأن رحل، قد األب اسم حمل الذي النبٌل
 .أحبته التً قلوبهم داخل الصارخ موقعه ٌؽادر أن ٌمكن ال سنٌن بعد أو الؽد

 
 

 

 أم ؟"حراء" ابنتً بزواج رحبت حٌن ذاكرتً هامش على أعٌش كنت هل   
 ونتنفس نعٌش مازلنا إننا ألقول أتفق كٌفما أخلقه فرح عن أبحث كنت أننً

 جدٌدة؟ حٌوات وننشا

 خوفا   البٌت داخل حفلها وكان والنار، والرصاص الحرب برؼم ابنتً تزوجت
 المنشورات من العدٌد أن إذ األعراس، حفبلت ترافق كانت التً الحوادث من

 التً الموسٌقٌة الفرق تتوعد وهً والمحافظات بؽداد مناطق أؼلب فً وزعت
 التً اإلنذارات أولى تلك كانت. بؤعمالهم استمروا إن بالقتل األعراس ترافق
 هً بدأت التً المٌلٌشٌات توجه حسب تتناسل بمحظورات منشورات تبعتها
 وال الحكم، مجلس وال االنتخابات، ال تحظ فلم الحكومة، ولٌس تحكمنا من
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 استمرت لذا العراقٌٌن، كل بموافقة الوزراء وربٌس الجمهورٌة ربٌس اختٌار
 منشورات وتصاعدت مرجعٌاتها، وحسب بالناس تتحكم نوع كل من سلطات

 العراقٌون إلٌه لجؤ الذي فالثلج.. علٌنا محظوراتها بمزاجٌة المٌلٌشٌات تلك
 من للقتل وٌتعرض ممنوعا، أصبح الكهرباء ؼٌاب بعد البارد الماء لشرب
 إلى والذهاب.! البارد الماء ٌشرب ٌكن لم الكرٌم الرسول أن والسبب ٌبٌعه،
 ومن.! نفسه وللسبب منهم؛ العدٌد قتل إلى أدت والشعر، اللحٌة وحلق الحبلق
 ومن تتزٌن، ومن تقتل، حجاب ببل تسٌر ومن ٌقتل، القصٌر البنطلون ٌرتدي
 لماذا، نفهم أن دون الخبز تصنع التً األفران تفجٌر وتم السٌارة، تقود

 .براء منها واإلسبلم الدٌن، باسم الجرابم من العدٌد وارتكبت

 بدأت األٌام أن فٌها شعرت التً حٌاتً فً الفرح نقطة ابنتً زواج كان
 رأٌتها قرانها، عقد حٌن والدتها ساعة تذكرت. حقا   نحصٌها أن دون تركض
 عن تسؤل وهً وتعبث، تصرخ وهً تخربش، وهً عٌنً، أمام تحبو وهً
 سنوات أحلى أضاعت التً اللعٌنة الحروب فً لزجه منا ٌإخذ كان حٌن أبٌها

 ابنتً كبرت حقا   هل. المجهول من والخوؾ والموت الدموع بٌن ونحن عمرنا
 بؤننً أشعر أن دون ضاعت، التً السنوات أحصً أن دون الدرجة لهذه

 أن دون الحرب آتون داخل أعمارهم ضاعت أطفالً وحتى تماما، عشتها
 للطفولة تترك ال فالحرب الحقٌقً، الطفولة مذاق ٌعرفوا لم لماذا، ٌفهموا
 أجبر كلما أهلً وبٌت بٌتنا بٌن دابم ترحال فً نعٌش كنا للحٌاة، مراعً
 األمل جعل وحصار أخرى، حرب فً ودخلنا للحرب الذهاب على زوجً
 لنقول بفرح الشهر نهاٌة نترقب نعٌش، كٌؾ ندري نكن لم قلوبنا، فً ٌموت
 أسرتنا، على ومستحقاته مطالبه مقاومة واستطعنا الشهر، هذا انتهى هلل الحمد
با حٌاتنا النتهاء نصفق أننا ندري نكن ولم  ٌ  .فشٌبا ش

 لدٌنا عزٌزة السكر مادة كانت كٌؾ ابنتً لزواج العصابر أحضر وأنا تذكرت
 أبٌض دقٌقا   فبل الحلوٌات نعمل أن نستطٌع ال كنا أسعارها، وؼبلء شح بسبب
 وفٌه ؼرٌب، وطعمه أسود، ولونه الحنطة نفاٌات بكل مخلوط دقٌق بل لدٌنا،
 الدقٌق نشتري كنا لذا الخبز، عن ٌستؽنً ال كان وأؼلبنا الكثٌر، الرمل من

 أؼلب بناء تم الشح ذلك فً. الكثٌر احتٌاجاتنا من نستقطع أن بعد األبٌض
 وحٌن البناء، ٌقوى لكً السكر مادة مع األسمنت بخلط الرباسٌة القصور
 أن من خوفنا ومعها بٌننا، فٌما تعلو اللعنات بدأت الناس، بٌن الخبر انتشر
 الشاي لشرب نجده ال الذي السكر ٌخلط النهاٌة، بداٌة وتكون أحد، ٌسمعنا

 معنى وببل أجوؾ تحدٌا إال تمثل وال أحد، ٌسكنها ال قصورا لٌبنً باإلسمنت
 والعوز الحرمان إلى نساق كنا هوادة، ببل أشكاله بكل الحصار ٌضربه لشعب
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 أحد الجوار دول من لدٌنا ٌبق لم تنتهً، ال التً وحروبه القابد، صبٌانٌة بسبب
 كوم) الشعبً العراقً المثل أردد وأنا سري فً أضحك وكنت نحاربه، لم

 نتابج من سنوات بعد فعبل   سٌتحول بلدنا أن أدري أكن ولم ،(الجار وال حجار
 كالسرطان استفحلوا الذٌن األمٌركان بٌد حجارة من أكوام إلى القابد حروب

 .أمكنتنا كل فً

 

 عن تنفصل ال التً الذكرٌات من أعوام بها، وفرحً ابنتً" حراء" زواج بٌن
 الموت من خوفنا بسبب ذنب دون عشناها التً والتعاسة القلٌل والفرح األلم

 من ٌتبلشون أصدقابً أرى كنت. عودة ببل والمنافً والسجون والتعذٌب
 تخلصوا أنهم ونقول نعود لكننا فقدانهم، على األلم وٌستؽرقنا بٌننا، تواجدهم

 .ٌؤتً ال وقد ٌؤتً قد ٌوما الضابعة فرصنا بكل ننتظر أن وعلٌنا القبضة، من

 عن حبا   تقل ال بهم عبلقتً أصدقابً، ببل العٌش أستطٌع ال أننً أعرؾ وكنت
 الصداقة معنى اكتشاؾ إعادة إلى بحاجة بؤننً أشعر بدأت لكننً أسرتً،
 .منهم لكثٌر

 ال وأصبحت الدراسة، فً صدٌقتً" نضال" على تعرفت شبابً بداٌة فً
 أربع فٌها ألعٌش لبنان إلى وسافرت تزوجت حٌن حتى أبدا، عنها أنفصل
 ٌصلنً المحبة من ٌنبوعا رسابلها وكانت ننفصل، لم عمري من سنوات
. علٌها نجبر كنا التً التباعد فترات رؼم دابما أصدقاء وبقٌنا بالفرح، لٌمدنً

 بعد لكن الحٌاة، أو العمل فً سواء أحببتهم ُكثر أصدقاء على بعدها وتعرفت
 كل أصبح أصدقاء، لٌسوا أؼلبهم وأن واهمة، كنت أننً اكتشفت النظام سقوط
 المصلحة تلك سبٌل فً داس لو حتى الشخصٌة مصلحته عن ٌبحث منهم واحد
 .أصدقابه على

 قلٌل، كل مذهلة بصدمات نصاب جعلتنا عجٌبة تبدالت الجدٌدة الحالة أفرزت
 القلٌلون، إال أصدقابً من ٌبق ولم نعرفها، وجوه ببل وبقوا أقنعتهم العدٌد نزع

 واإلبداع والثقافة المعرفة من الخرافً الكابن هذا" المطبعً حمٌد" ومنهم
 فهو بالوقت أشعر ال كنت ومعه فابقة، لدرجة أحبه مثٌله، أصادؾ لم الذي
 حرب فً. عجٌبة وذاكرة بتارٌخنا مرت لحوادث وفهرس معك، تسٌر مكتبة

 مدٌنة إلى ذهبنا األب؛" بوش" حاربنا حٌن علٌها أطلقنا هكذا التسعٌن؛
 والقصؾ النجؾ، فً ونحن أٌام عشرة لبؽداد، سٌحصل مما هربا" النجؾ"

 أفعل ماذا أعرؾ وال ٌقتلنً والملل استثناء، ببل العراق محافظات كل طال
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 من الوحٌد فهو" بالنجؾ" موجود أنه عرفت حٌن" حمٌد" فً فكرت وقتها،
 الزاد هً له زٌاراتً بقٌت بؽداد إلى رجعنا وحٌن موجودة، بؤننً معه سؤشعر
 وبعد. الجماعً القتل وأصوات والموت الحرب من هروبا علٌه عشت الذي
 كنت وكما أحبه، كما بقً" حمٌد" لكن كثٌرة، مشاهد تؽٌرت النظام سقوط

 .الخاصة مسإولٌتً وكؤنه رعاٌته على أحرص

 نذهب مكان أي فً أثٌرا صدٌقا   وكان إعبلمً، مجال من أكثر فً معا عملنا
 تحوطنا، التً األوضاع سوء من واضطرابه خوفه بسبب مرض وحٌن. إلٌه
 كنت نعٌشها، التً الؽرٌبة األشٌاء من حساسٌته درجة أعرؾ فؤنا أفاجؤ، لم

 ترحمه، لم لكنها مسكنه، قرب اإلطبلقات تخؾ أن هللا وأدعو ٌومٌا أتفقده
 فوق ٌتناثر النوافذ وزجاج زلزال شبه فً بٌته تجعل لتفجٌرات ٌهدأ ال تعاقب
 الحرب ترحم لم متعبة، بؤعصاب مرٌض جسد مع التعامل ٌجٌد ال رأس

 أربع" حمٌد" جلس مسكنه عن بها انفرد التً صومعته فً. أحدا الملعونة
 بذلك عرفته كما ٌكتب أمامه، الحبر ٌنشؾ ولم ٌؽادرها، ال وهو كاملة، سنوات

 عن بحثا   العراق إلى ترنو وعٌنه أحد، فٌه ٌجارٌه ال الذي الشٌق األسلوب
 الظبلم ٌلؾ وحٌن الوقت، طوال شفتٌه ترافق الصامتة ودعواته أمان، فرصة
 .النازؾ للوطن نذورا الشموع ٌشعل مسكنه

 ومثابرة بجد أعمل بالتحدي مستمرة وانا باالنحدار، مستمر األمنً الواقع
 وكلما المضادة، واآلراء والمإامرات السٌبة األمنٌة الظروؾ كل برؼم عجٌبة
 أزمة تجتاز أن و أزري تشد ان تحاول نفسً أجد بالخذالن أشعر كنت

 مإتمرات إلى سافرت بلده، لمصلحة ٌعمل من بإٌمان األعداء- األصدقاء
 الذي بلدي على بالؽصة اشعر كنت بلد، ضمنً وكلما ودولٌا، عربٌا عدٌدة،

 تحتملها أن من أكبر دموعً كانت والتهجٌر، والقتل والخراب الظبلم ٌلفه
 فً معً الفرحة أحمل أن أرٌد كنت واألصدقاء، األشقاء ومدن شوارع
 أفعل كٌؾ أعرؾ ال لكننً لبلدي، وأُهدٌها أوراقً، فً عٌونً، فً حقاببً،

 .بجد ٌعمل من بكل المتربصٌن عن بعٌدا ذلك

 من هاجروا ممن وزمبلبً أصدقابً تفقد على السفرٌات تلك فً وحرصت
 أبتلٌنا الذٌن العراقٌٌن نحن لنا مبلذا   أصبحت بلدان إلى سنوات منذ العراق
 على ٌمر زمان كل فً الرباسٌة الكراسً على ٌجلس من تبعة تحمل بؽضب
 صوت ٌكاد األعٌن، بٌن من دمعة تصرخ حتى نلتقً أن وما المظلوم، عراقنا
 الذكرٌات فٌه تزدحم الذي الرأس ٌفارق ال دوٌا ٌترك الوجوه على سقوطها
 ٌحمل فضاإها وبقً ٌوم، ذات بنا امتؤلت التً األمكنة زمن لتعٌد متدافعة
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 جروح من الشافً بؽداد نسٌم رابحة مع منطبعة ؼادرت، التً أصواتنا صدى
 أعٌننا فً نراها التً حدٌقته" األدباء اتحاد" مبنى التعداد فً ونبدأ االؼتراب،

" الجمهورٌة" جرٌدة تؽازل كانت التً الشمس نعرفه، الذي بإسها رؼم رابعة
 فً السكون صوت ،"العراق" جرٌدة فً الرابع الشاي رابحة فٌه، ٌومنا طوال
 ،"باء ألؾ" مجلة وجمٌبلت ،"الثورة" جرٌدة كبلسٌكٌة ،"القادسٌة" جرٌدة

 ورابحة الممرات، تمؤل كانت التً ونقاشاتنا واإلعبلم، الثقافة وزارة وصخب
 دار فً" الحسٌنً حسٌن" معا والحزن بالبهجة المسكون الشاعر عند القهوة

 الٌومً، والزعل والمحبة النقاشات من ضجت التً حواره وقاعة ،"المؤمون"
" الصرافٌة" وجسر الداخلٌة، بشرفاتها التراثٌة وصورتها" الصحفٌٌن نقابة"و

 كل ومع الواوات، وتكثر... و... و... و ،"دجلة" نهر فً نابما زال ما الذي
 التً الجدٌدة األمكنة فراغ وٌمبل كلماتنا، ٌسابق ٌكاد دمع من حٌزا أرى ذكرى
 وآسٌا أوربا بٌن بلد إلى كل ونفترق نجتمع. السابقات ذكرٌاتنا دون تحتوٌنا

 شملنا لمّ  تعٌد التً الباردة اإلنترنت أسبلك ؼٌر جمعنا ٌعاود وال وإفرٌقٌا،
 هذه فً ملتقانا فً أننا حتى مجددا، نفترق ال حتى عناوٌننا نتبادل ونحن
 لنبق واألماسً، العمل، وورشة المإتمر، ونؽافل اجتمعنا، لماذا ننسى المنافً
 .بؽداد أماسً وطعم العراقً القلب حٌز داخل

 المٌعاد؟ ٌحٌن متى نتساءل

 عراقٌا؟ اإلبداع ضجٌج نعاود متى

 باردة؟ أسبلك دون ببعضنا نتصل متى

 وجوهنا؟ فً تنبثق التً البكاء ضحكة نلؽً متى

 تمثلنا؟ التً األمكنة كل فً تواجدنا نعٌد متى

 وهولندا، وكندا، السوٌد، صقٌع فتذٌب رإوسنا على تموز شمس تشرق ومتى
 .ومتى؟ ومتى؟ النابٌة؟ والمرافا البحار مدن ورطوبة وبرٌطانٌا،

 وجٌب ونمسك ،"الصابػ عدنان" الشاعر صدٌقً قال كما منافٌنا تؤبط نعاود
 أٌنما لخطواتنا اصطحابه فً الناتا الصوت ذلك المقربون ٌسمع ال حتى القلب
 .قرٌب لموعد أمبل   الضمٌر فً ونبقً حللنا،

 كرامة أحفظ؛ أٌهما سؤلته حٌن" الوردي علً" العراقً العالِم على أترحم
 ألؾ أرحم فالؽربة بالوطن انتهكت لو: تردد دون فؤجاب الؽربة، أم الوطن
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 أجل من ٌقاتلون الذٌن بالعراقٌٌن المنافً تمتلا" الوردي" أٌها نحن وها. مرة
 والكل مقٌتة مهمة علٌه، تربٌنا وما وتقالٌدنا بعاداتنا محتفظة عاببلتهم تبقى أن
 مع متطابقة ؼٌر ثقافات من أجٌاال   للبلد سٌعٌدون أنهم أم سٌنجح هل ٌدري ال

 إعادتهم؟ من سٌتمكنون أنهم ٌضمن من وجلة، تتردد صؽٌرة خشٌة

 لو فٌما المجهول بمصٌرهم مرة ألؾ ٌفكرون وهم تباعا وطنً ٌا أبناءك ستفقد
 وبؤمننا وبمستقبلنا وبؤنفسنا بؤوالدنا ثقتنا لنا ٌعٌد من صوبك، قرارهم اتخذوا

 أنه تعرؾ رصٌف ا تضرب وهً صلبة خطواتنا ٌجعل من ؼٌرك؟ االجتماعً
 وجواز وهوٌة ومشروعٌة إقامة عن للسإال فٌه تستوقؾ ال ملكها؟ لها، ٌنتمً
 بك نحلم كما معافى رإٌتك أمل ٌؽادرها بدأ التً أحبلمنا نزؾ ٌوقؾ من سفر،
 دوما؟

 ٌؤخذ وال عنا، ٌنفصل ال جوابا منك تنتظر المكتظة وأسبلتها المنافً هذه
 ٌؤتونك قسرا، ؼادروك أن بعد طوعا، وطنً ٌا سٌؤتونك ؼٌرنا، من استحقاقه
 اكتشافنا ونؽافل ندري أن دون إلٌهم ترسلها أنك نعرؾ التً بؤجوبتك محملٌن

 .أبدا ٌنفعنا ال تردد على قبضتنا إحكام فً نفشل أن خشٌة لها

 هل أقصاها، إلى األرض أقصى من الممزقة المنافً وطن ٌا وطنً ٌا
 والشوارع المطارات احتوتنا كلما تشبهنا مبلمح اصطٌاد عن وجوهنا ستتوقؾ
 مجٌب؟ وال السابل بٌن تابهٌن سنبقى أم الؽرٌبة؟

 جٌوب بٌن القلب مساحات وضاعت وخارجه،" العراق" داخل منافٌنا تعددت
 لً ٌعٌد زادا السفرات تلك فً بؤصدقابً لقابً وبات نازفة، وأخرى متورمة
 لبعضنا، الخنادق نحفر نكن لم ٌوم بوطننا، عشناها التً الجمٌلة األٌام ذكرى
 ٌلهث وأصبح خصبة أرضا وجد الخراب لكن عنهم، محبتنا إقصاء نحاول وال
 .للمزٌد دابما

 الجهات تلك مع ابتدأته الذي الجهد كل تركت عملً، لتؽٌٌر أخرى مرة وعدت
 ٌفقد بدأ إلعبلم التوازن إعادة على تعمل إعبلمٌة منظمة وترأست الدولٌة،
 التً والءاته وتنوع وتموٌبلته مرجعٌاته تعدد بسبب وشفافٌته ونزاهته حٌادٌته
 .المقدسة اإلعبلمٌة مهنته أخبلقٌات بالتدرٌج ٌفقد تجعله

 قصٌرة وبفترة المستمرة، وندواتها بمنظمتً منشؽلة وأنا ٕ٘ٓٓ عام مر     
 إلى فٌه أذهب ٌوم كل فً وكنت الفاعل، وجوده أثبت خرافٌا جهدا عملنا
 البٌت، ولمولدة لسٌارتً، البنزٌن توفٌر من ِبدءا   تصدق، ال بؤهوال أمر مكتبً
 والعبوات العسكرٌة والعملٌات األمٌركان بسبب المؽلقة بالشوارع مرورا
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 النهار وضح فً تندلع كانت التً واالشتباكات المزروعة، واأللؽام المفخخة
 كل ولٌس ساعة، كل حولً تضٌق الحلقة وبدأت. نتفاداها كٌؾ ندري أن دون
 قبلً الشارع قطعت سٌارة حٌن، كل تصفعنً الٌومً القتل ومشاهد ٌوم،

 لكن االزدحام، من تخلصا شارعٌن بٌن الترابً الفاصل مجتازة   بؤمتار
 فً مزروعة عبوة به انفجرت أن بعد حتفه إلى سابر أنه ٌدري ٌكن لم صاحبها
 بدمابه مضرجا أمامً رأٌته واإلٌاب، الذهاب طرٌق بٌن الترابً الفاصل
 ما ٌجري لماذا وأسؤله هللا باسم صارخة أهتؾ كنت جسده، تمؤل كثٌرة وثقوب
ع نهبا هكذا نترك لماذا ٌجري؟  كثرة من تضج باتت طرقات على أوصالنا لتقط 

 .بدمابنا ارتوت ما

 ومن أسرتً أفراد كل من األهوال أسمع ومساء   القتل، منظر أصافح صباحا
 الشارع منتصؾ فً متروكة سٌارة ألرى منزلً أؼادر األهل، ومن الجٌران
 من البد وكان المطار، فً تعمبلن إنهما قٌل لسٌدتٌن جثتٌن تضم وهً

 من والبد األمٌركان، قبل من ٌدار المطار ألن الطرٌقة، بهذه منهما القصاص
 البلد أفهمها، لم مفارقة األمٌركان، علٌها ٌسٌطر دوابر فً ٌعمل من كل قتل

 امرأة أو رجل ٌحاسب أو تحاسب فكٌؾ األمٌركان، بؤٌدي والسلطة محتل
 بسبب جاءوا بل إلٌها، األمٌركان هما ٌجلبا لم أمكنة فً عملهما ٌزاوالن
 .جٌدا أبنابه كرامة ٌصون كٌؾ ٌعرؾ لم لنظام قاتلة أخطاء

 من أمام متماسكة أبدو أن وأحاول منهارة، شبه وأنا مكتبً إلى أصل كنت
 فً عنها أبحث حٌادٌة أٌة. بوضوح جدواه أرى ال بعمل نفسً وأشؽل حولً،
 تلٌق ال وسلبٌة بببلدة علٌه ٌتفرج كله والعالم ٌقتل ومجتمعً اإلعبلم،
 .معانٌها فقدت التً باإلنسانٌة

 أصوات تقترب حٌن طوال لساعات المكتب فً أحجز كنت ما وكثٌرا
 بؤمان الخروج لً لٌتسنى تنتهً متى أدري أعد وال المكان، من اإلطبلقات

 .ِعفرٌت كؾ فً كله البلد وٌصبح المساء ٌقترب أن قبل

 

 السوق من بشرابه معالجتها أحاول كنت التً الكبرى مشكلتً البنزٌن كان
 طوال ساعات للوقوؾ ابنً ٌذهب أن أرفض المالٌة، أعبابً أثقل مما السوداء

 لتفجٌرات عدٌدة طوابٌر تعرضت أن بعد علٌه، الحصول طابور فً
 البنزٌن محطات مناطق ٌجعل ما عشوابً، وقتل هاونات وسقوط ومفخخات

 .فٌها حتفنا نلقى متى ندري ال التً الموقوتة بالقنابل أشبه



98 
 

 ذلك أصبح للنساء، خاصا طابورا التعببة محطات من بعض خصصت وحٌن
 المعاملة أنواع مختلؾ ٌتلقٌن وهن كثٌرا النساء منه عانت آخر إذالال   األمر

 الؽرٌبة، التصرفات أنواع وشتى الرجال، من االعتراضات مختلؾ السلبٌة،
 ٌطلقون الدخول، عملٌة ٌنظمون الذٌن األمن رجال كان هذا كل ووسط

 البنزٌن محطات وسط إطبلقات الخروقات، لتنظٌم الهواء فً النارٌة العٌارات
 .المجانً الموت توقعات مختلؾ ٌعنً ما

 الثانٌة ذو" أحمد" أخً ابن قُتل أحبتنا، بجثامٌن المزدحم الكبٌب العام هذا فً
 بمنطقة أشبه هً التً" الدورة" منطقة فً ٌسكنون كانوا ربٌعا، والعشرٌن
 ساحة هً فٌها زاوٌة وكل موقوتة قنبلة هو فٌها شارع كل للحروب، حجابات
 ودعهم أن بعد سٌارته بتشؽٌل ٌهم وهو صدٌقه منزل أمام أحمد قُتل حرب،
 األخٌرة، لحظاته ٌنازع وهو ٌرقبونه سٌارتهم فً قاتلوه وجلس الباب، وأؼلقوا

. أٌضا هم ٌقتلوا أن خشٌة إلنقاذه، الخروج ٌستطٌعون ال صدٌقه أهل فٌما
 التاسعة من ٌقترب الوقت وكان ملتاعا، ٌصرخ وهو" عماد" أخً بً اتصل
 اتصلت أفعل، ماذا أعرؾ لم التجوال، منع موعد ٌحل ساعة وبعد لٌبل ،

 وقتها؛ تخٌلت كما إنقاذه؛ على ٌساعدونا لكً باألمر أخبرتهم وحال بالشرطة
 دون لكن مرارا، بهم لبلتصال وعدت وجهً، فً الهاتؾ أؼلقوا أنهم إال

 لٌبل ،" للدورة" دخولً حال أقتل ربما أننً أعرؾ الذهاب، وقررت جدوى،
 مرة أراهم لن فربما أوالدي وّدعت وقتها، أفكر ٌدعنً لم الكارثة حجم لكن

 بارتباك، القرآن من آٌات أقرأ وأنا الدورة دخلنا زوجً، وصحبنً أخرى،
 وال دامسا الظبلم كان فٌها، سقطنا التً المظلمة الهٌاكل كل تطارد ونظراتً

 بعٌد ومن ٌتحرك، إنسان وال حٌوان وال تمر سٌارة وال الشوارع، كل فً أحد
 تماما،" الدورة" جسر بعد ٌقع الذي الشرطة مركز قرب شرطة سٌارة لمحت

 :بزوجً وصرخت

 .الحادث مكان إلى ٌصحبونا كً منهم، اقترب -

 فورا، بهم ٌلحق أن منه وطلبت بالؽضب شعرت زوجً، منً سخر وحٌن
 إلى ودخلوا بسرعة، سٌارتهم ٌقودون وهم منا هربوا المفارقة، حصلت وهنا

 مركزا تسمى والتً الشابكة، واألسبلك العالٌة بالخراسانات المحمٌة المنطقة
 أخً بٌت إلى أهتدي كٌؾ أعرؾ ال وأنا مرعبة الظلمة كانت للشرطة،
 من الثانً بؤخً اتصلت الطرٌق، أٌن أساله أن أستطٌع أحدا أجد وال بسببها،
 األمٌركٌة، القوات جاءت أن بعد المكان تركوا قاتلٌه إن لً وقال السٌارة،



99 
 

 سحبوا أن بعد" الٌرموك" مستشفى إلى فاصطحبوه حٌنها، مات قد كان ولكنه
 .بٌته إلى سٌارته

 توازنه فقد الذي أبٌه ولوعة وظبلمه صراخه فً الؽارق أخً بٌت وصلت
 وال اللوعة وال الدموع تكفنً لم الجمٌع، وسط منهارا وجلس وصوته وتفكٌره
 ؼارقا سٌارته فً مقعده أرى وأنا هذا كل من أكبر شًء إلى بحاجة كنت األلم،
 ال منه نسمعها كنا التً البرٌبة ضحكاته صوت فٌما رأسه، وبنثار بالدماء
 .كثٌرا ٌحبه الذي عقلً فً ترن تزال

 ذنب، دون قُتلوا الذٌن الشباب أؼلب مثل السبب، نعرؾ أن دون" أحمد" مات
، بٌتهم إلى بالدخول ٌهم وهو باإلطبلقات عاجلوه الذي جارنا ابن ومثل  مساء 
 زقاق فً الجمٌع أنظار أمام أحمد مات كما أمه، أنظار أمام جاري ابن مات
 أنفسهم على خوف ا أبوابهم أؼلقوا الذٌن والمعارؾ واألصدقاء بالناس ملًء

 .أنفاسه لفظ أن إلى بسٌارته ٌنزؾ وحٌدا وتركوه

 إلٌه عاد أن بعد منزله، من" ثابر" خالتً ابن خطؾ حتى قلٌلة أشهر إال تمر لم
 ابن قتل حادث بعد أكثر اقترب الذي التجوال حظر موعد وهو الثامنة، قبل

 صراخهن ٌنفع ولم وزوجته الثبلث بناته أمام ومن بٌته من انتزعوه أخً،
 .مقتوال  " العدلً الطب" فً وجدوه ٌومٌن وبعد بشًء،

 دما، لبكته عنها خببوه ما تعرؾ كانت ولو ساخنة بدموع تبكٌه زوجته كانت
 الكهربابً، المثقاب بفتحات ملًء وجسده الرأس مقطوع مذبوحا وجدوه فقد
 وهل هذه؟ مثل بوحشٌة نمر أن ٌمكن هل.. وذراعٌه قدمٌه تكسٌر تم أن بعد

 نفكر نهاٌة وأٌة البربرٌة؟ الطرٌقة بهذه ٌعرفه ال آخر ٌقتل أن إنسان بإمكان
 .الشاذة؟ األوضاع هذه إلى وصلنا أن بعد بها

 الجٌش فً سابق ا عسكرٌا كان.. كثٌرة أمور تؽٌرت خالتً ابن مقتل بعد
 من وجزء عٌنه وقلع السابقة، الحروب أٌام فً قاساه ما أن وٌبدو العراقً،

 ذلك أن ٌبدو السابق، النظام قادها التً الحروب فً مشاركته نتٌجة رأسه عظم
 مفارقة أٌة النظام، سقوط بعد إنهابها فً السبب هو كان حٌاته دمر الذي العوق

 ما ٌدري أن دون" ثابر" قتل المتحجرة، العقول تؽلؾ بربرٌة وأٌة نعٌشها،
 إلى ذهبنا وحٌن مذبوحا، لقبره ذهب أنه زوجته تعرؾ أن ودون جرٌمته،
 بقتل لٌخبروها بها اتصلوا أن بعد النسوة إحدى صرخت العزاء مجلس
 .حفٌدها
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 طوال وأوالدي، بٌتً سبلمة على أحافظ كٌؾ أدري ال وأنا تضٌق الحلقة
" تمارا" ابنتً على أطمبن أن ما بٌننا، تنقطع ال الهاتفٌة واالتصاالت النهار
 الباب وأن فٌه، الباقٌن أن ألطمبن بالبٌت أتصل وبٌنهما ،"بحٌدر" أتصل حتى
 كل ٌبدأ حتى المكان بنا ٌنتظم أن وما. للبٌت كلنا نعود أن إلى بإحكام، مؽلق
 من طرٌقه فً رآه وما اآلخرٌن، من حوادث من الٌوم سمعه ما بسرد منا واحد

 والشخصٌات واألحزاب الحكومة حول شابعات من األلسن تناقلته وما أهوال،
 واألمنً اإلداري واالنهٌار المستفحلة والرشاوى المشبوهة والصفقات المهمة

 .واالجتماعً

 وقبل كلٌتها، باب أمام حصل الذي االنفجار أن كٌؾ" تمارا" ابنتً لً تروي
 وأجساد زمبلبها أجساد قطع كٌؾ دقابق، بخمس المكان ذات إلى هً تصل أن

 المبلصق المعهد بناٌة سطح على وجدوها زمبلبها أحد ذراع وأن المارة،
 من إنه تقول وهً وتبكً الهابل، االنفجار عصؾ بها قذؾ أن بعد لكلٌتها،

 وأرسلوه كٌس فً جمعوه تقطع، الذي جسده لٌلم هنا لدٌه أحد وال المحافظات
 دون تنهمر دموعً فٌما صوتً الرعب وٌلجم إلٌها وأتطلع. العدلً للطب
 :وٌهتؾ دموعً حدٌث وٌقاطع حٌدر ابنً وٌشارك. توقؾ

 الواقفة السٌارات وتحطمت فٌه نحن الذي المبنى على الصوارٌخ نزلت الٌوم -
 .أمامنا

 تخشى كانت التً الفضابٌات إحدى فً بالعمل والتحق الكلٌة، من حٌدر تخّرج
 كشؾ تم ذلك ورؼم اسمها، علٌه تضع لم بٌتا واستؤجرت نفسها، عن اإلفصاح
 أن ٌمكن التً المفخخات من والخوؾ تطالهم، الصوارٌخ وبدأت مكانهم
 تبلحقهم ذلك ورؼم آخر، إلى مكان من بالتنقل وبدأوا سٌاراتهم، تحت توضع

 البلٌة وشر ضاحكاَ؛ كبلمه حٌدر ٌكمل. ورابها من ٌعرفوا أن دون التهدٌدات
 :ٌضحك ما

 من واعتقد فٌها، احتمٌنا التً الداخلٌة الحجرة علٌنا أؼلق الصاروخ عصؾ -
 أن ترٌد بؤنها تصرخ بدأت المنظفة أن حتى وٌذبحنا، سٌدخل من هناك أن معً
 .تموت أن قبل ابنتها ترى

 :وأسؤله فٌها كان التً الحالة من سخرٌته من وأستؽرب

 بوضعك؟ وتخبرنً إذن بً تتصل لم لماذا -

 .أكبر بسخرٌة وٌجٌبنً
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 على أحٌانا وتسقط بعٌدة أماكن من تطلق صوارٌخ إنها ستفعلٌن؟ كنتِ  وماذا -
 فعبل   أنه لو ماذا معه، مجددا الحالة أعٌش وأنا نفسً وأتخٌل. خاطبة أهداؾ
 كان ماذا علٌهم، تسقط والصوارٌخ بالمبنى محاصر أنه لٌخبرنً بً اتصل

 عنه كٌلومترات بعد على وأنا أجن، أو توازنً أفقد أن ؼٌر أفعل أن بإمكانً
 "دٌالى" محافظة فً كنت ٌوم معً حصل مثلما ال، أم سٌنجو هل أعرؾ وال

 حٌدر وابنً أنا ذهبت ببستانً، المتعلقة المهمة المعامبلت بعض إلكمال
 وجدنا بؽداد إلى ٌإدي طرٌق مفترق إلى وصلنا وحٌن وعدنا، عملنا وأكملنا
 بمدٌنة ٌمر آخر طرٌق ا اخترنا لذا األمٌركٌة، بالدبابات مؽلقا   الطرٌق

 إلى ننتبه أن دون نتحدث ونحن فٌه سرنا بؽداد، إلى أٌضا وٌإدي" الخالص"
 سٌارة أٌة أجد لم ورابً تلفت فٌه، الوحٌدٌن أنفسنا وجدنا الذي الطرٌق
 نسٌر ونحن ساعة نصؾ من أكثر مرٌب، أمامً والصمت الطرٌق، تشاركنا
 :حٌدر ٌسؤلنً قلٌل وكل وحدنا،

 هذا معنا لتسلك أخرى سٌارات بنا تلحق لم فلماذا مقطوعا الطرٌق كان إن -
 الطرٌق؟

 بؤنهم توحً بطرٌقة تقؾ عدٌدة سٌارات أمامنا الحت حتى جوابا، أجد أكن ولم
 ووقفنا وصلنا منه، ٌؤتون أٌسر مفرق عبر متجمعون وهم ما، شٌبا   ٌنتظرون

 فهمنا قلٌل وبعد لماذا، أفهم ولم تطاردنا االستؽراب نظرات أرى وكنت معهم
 الوطنً للحرس تفتٌش نقطة بٌن كٌلومتر بعد على ٌجري اشتباكا   هناك أن

 الحرس سٌارات من أفراد بعض من حٌدر فهم هكذا لهم، تعرضت ومجموعة
 :حٌدر ابنً أحدهم وسؤل الطرٌق، تكملة من الناس لتمنع وقفت التً الوطنً

 الطرٌق؟ هذا من جبتم هل -

 الطرٌق هذا بؤن فاجؤنا ذلك عرؾ وحٌن سلكناه، الذي الطرٌق إلى وأشار
 ٌسلكه، أحد وال دابما، للجٌش تتعرض مسلحة مٌلشٌات بٌد وهو أمنٌا، ساقط
 .بمعجزة أشبه هو منه خروجنا وأن

 ومرت لً، قٌل ما استٌعاب أستطع ولم منه، جبنا الذي الطرٌق إلى تطلعت
 ثم والخوؾ، والعطش الشمس حرارة تؤكلنا مكاننا فً ونحن ساعة من أكثر
 تمارا كانت علٌنا، االطمبنان ٌرٌدون أنهم األمر بداٌة فً واعتقدت هاتفً، رنّ 
 وأن ،"المعظم باب" فً كلٌتها؛ فً زالت ما أنها تخبرنً اآلخر الطرؾ على
 وهً لهم، المواجه الشارع فً ٌجري األسلحة بمختلؾ مسلحا اشتباكا   هناك

 تحدثنً كانت عٌنً، فً الدنٌا ؼابت. الؽرؾ إحدى فً محجوزون وزمبلإها
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 لم الذي الجوال تلٌفونها عبر تصلنً بوضوح، أسمعها اإلطبلقات وأصوات
 فً مكانً فً أنا علٌها، أطمبن حتى بٌننا دابما مفتوحا أجعله كٌؾ أعرؾ أكن

 تطالنا ال حتى التحرك ونخشى ابنً مع محصورة" الخالص" منطقة
 فٌما بكلٌتها المحاصرة وابنتً قلٌلة، بكلٌومترات عنا تبعد التً االشتباكات
 بؤبنٌتها؛ لبلحتماء الكلٌة إلى لجؤوا الذٌن الناس وعلى علٌهم تنهال الصوارٌخ

. بها األمر سٌنتهً كٌؾ تدري وال خوف ا، ترتجؾ وهً ابنتً أخبرتنً كما
 زالت ال االشتباكات كانت وإن حتى بالمرور، لنا تسمح أن الدورٌة من طلبت
 :لً قال الرجل لكن المعظم، باب فً ابنتً إلى أصل البد ألننً الطرٌق، على

 هامدة؟ جثة وصلِتها إن ستنفعٌنها بماذا -

 :بانزعاج له قلت

 .مسإولٌتنا أتحمل وأنا الطرٌق أنت افتح هللا، بٌد األعمار -

 :بعصبٌة ردّ 

 بحق مجزرة وستكون اآلخرون، بكم فسٌلحق مررتم لو ألنكم أستطٌع، ال -
 .الجمٌع

 لساعتٌن، انتظارنا زمن طال أن بعد بحدة، وراءنا تراكم قد السٌارات خط كان
 األمر أن اتصال كل مع نفسً أقنع أن أحاول وأنا بتمارا، اتصالً واستمر

 ذلك، تفعل لم لكنها للبٌت، طرٌقها فً بؤنها وستطمبننً اآلن، انتهى البد
 ساعتٌن من ألكثر" الخالص" مدٌنة فً وأنا بؽداد، فً هً محاصرة؛ وبقٌت

 وشتى العجاببٌة، التصورات مختلؾ فٌهما خاطري فً جالت أخرٌٌن،
 فؤخبلهم لدٌهم، االشتباكات حدة وخفت طرٌقنا، فُتح حتى المخٌفة، التوقعات
 قبل المنطقة هدوء على ٌطمبن كان أن بعد تباعا، الكلٌة من الوطنً الحرس
 .إخراجهم

 مر بما كشفا منا واحد كل وٌقدم البٌت، إلى كلنا نعود حٌن أحادٌثنا كانت هذه
 فٌه اختفى الذي العراق فً والمرعب البابس ٌومه خبلل شاهده الذي وما به

 وكل والدمار، القتل وحب والبؽضاء الكره ؼٌر فٌه ٌبق ولم تباعا، الحب
 تمر أن بالخٌال حتى وال نتصور نكن لم والتً مجتمعنا على الؽرٌبة الصور

 .ٌوما بنا

 الثبلثة عمره ٌتجاوز ال الذي ابنً ،"حسنٌن" رواه ما كان قلبً أوجع ما أشد
 وال صدري، إلى تمارا أضم وأنا اهتمام، فً لبعضنا نستمع كنا عاما، عشر



ٖٔٓ 
 

 ؼٌر وصمته حسنٌن وجوم إلى وانتبهنا الٌوم، ذلك سالمة وصلت أنها أصدق
 :له فقلت المعتاد،

 منا؟ أحسن كان ٌومك أن ٌبدو -

 مكان من مدرستٌهما قرب بفعل للبٌت، ٌصل من أول هما" حرٌر"و" حسنٌن"
 به اتصلت حٌن معه الكبلم أطٌل فلم الٌوم، ذلك بتمارا انشؽلت وألننً سكننا،

 هو أنه وٌبدو ،"حرٌر" أخته مع للبٌت وصوله على ألطمبن" الخالص" من
 حدٌثه وقع وكان الٌوم، ذلك له حصل عما بإخباري ٌقلقنً ال أن فضل أٌضا
 ساحة فً رآه ما تجاوز هو استطاع كٌؾ أتخٌل أن أستطع ولم لً، مرعبا

 :بحزن ٌقول وهو مدرسته

 .صباحا للمدرسة الخلفٌة الساحة فً جثث ثبلث وجدنا الٌوم -

 :صرخت حتى عبارته أكمل أن ما

 قتلهم؟ ومن المدرسة؟ لساحة جاءوا وكٌؾ رأٌتهم؟ هل ماذا؟ -

 ببرود أجابنً لكنه أجوبتها، ٌمتلك ال أنه أعرؾ ألننً معنى، ببل أسبلة
 :فٌها موجودا ٌكن ولم أحدهم من سمعها واقعة عن ٌتحدث وكؤنه مخٌؾ؛

 على تطل التً الخلفٌة الساحة فً جثثهم رمٌت ثم لٌبل ، قُتلوا أنهم ٌبدو -
 .وراءنا الفارؼة المنطقة

 أناسا ٌر لم وكؤنه المشاعر، ومن األلم، ومن الخوؾ، من خالٌا صوته كان
 أن أعتقد كنت صدري، إلى وضممته منه اقتربت صماء، صورا بل مقتولٌن
 ٌتعامل وجدته لكننً المفاجؤة، برود إلى مشاعره سحبت من هً الصدمة هول
 .بشًء معنٌا ٌكن ولم بعبلقة، له تمت وال تماما، طبٌعٌة وكؤنها الحالة مع

 إلى األطفال سٌتحول لٌلتً، أنام أن أستطع ولم أوالدي، على خشٌت ٌومها
 بسلبٌة، القتل مشاهد مع تتعامل كابنات إلى بالتدرٌج، مشاعر ببل أناس

 أتفقد كنت اللٌل طوال. عادٌة مشاهد وكؤنها المرعبة، المناظر وتستمرئ
 أكثر أقلقنً ما لكن الكوابٌس، من سٌعانً أنه أعتقد وأنا إلٌه وأتطلع ؼرفته
 مرحلة على مقبلون بؤننا تؤكدت حٌنها جفونه، ملء نابما هادبا ، وجدته أننً

 من مجردٌن وأُناس وحٌوانات آالت إلى بشر من فٌها سنتحول مخٌفة،
 .اإلنسانٌة المشاعر



ٔٓٗ 
 

 الحزٌنة مساءاتنا فً ٌومٌا طقسا تصبح ال أن أحاول التً أحادٌثنا كانت تلك
 القرٌب الرصاص صوت إال فٌها نسمع وال والسبلم، األمان تفتقد التً الكبٌبة
 التوقعات كافة تحمل أسرتً، أفراد جمٌع عن تصدر عبارات ومعه والبعٌد،

 أشعر أن إلى األمر بً ٌصل حتى افتعاله، أحاول الذي هدوبً تزلزل التً
 الحدٌث ٌتوقؾ حٌنها صدري، من بالتبلشً الهواء وٌؤخذ سؤختنق، بؤننً

 ٌوم، بعد ٌوما سوءا   تزداد أنها أعرؾ التً حالتً من خوفا   الجمٌع وٌصمت
 بعد ٌوما وأطفالنا شبابنا ٌقطؾ الموت أرى وأنا بنفسً بالتفكٌر أبالً أن دون
 على موجودة بؤننً اإلحساس وأفتقد لؤلشٌاء حماستً أفقد وبدأت آخر،

 .الحٌاة خارطة

 

 الطائفٌة الفتنة

 من الحب وضاع حٌاتنا، فً لها مكثفا نسٌجا تجد الطابفٌة الفتنة خٌوط بدأت   
 والحٌوات، األشٌاء مع لؤللفة فاقد شًء إلى الوجوه استحالت بالتدرٌج، العراق
 من خوفا   ربما بالتدرٌج، زٌنتهن ٌتركن بدأن أن بعد النساء وجوه وشحبت
 بهن ٌمر ما كل على حزنا وربما بالقصاص، توعدهن التً التطرؾ نشرات
 الموسٌقٌة الفرق وصوت األعراس، سٌارات أبواق أصوات واختفت ٌومٌا،
 ٌوحً ما ٌبق لم آخر، بعد ٌوما بالقصاص التهدٌد شملها أن بعد ترافقها، التً

 بطرٌقة ممارستها على الكل دأب التً األسر من الفك محاولة فً إال بالجمال
 . بؤخرى أو

 ال زٌنة وأدوات ٌرتدٌنها، أٌن ٌعرفن ال مبهجة مبلبس بشراء الفتٌات استمرت
 الذي زٌفه، واضحا كان الذي المرأة، حجاب ظاهرة وازدادت ٌستعملنها،

 .قلٌل كل رإوسهن عن ٌنزلق ٌجعله

 أن بعد الفلوجة، مدٌنة تدمٌر أخبار لنا تنقل الفضابٌات كانت هذا كل ووسط
 جسر على وعلقوا ،"وواتر ببلك" شركة حراسات رجال من أربعة قُتل

 والقتل والخراب الدمار المدٌنة؛ تضمها التً األحٌاء كل نصٌب فكان المدٌنة،
 فٌه تعرضت رهٌب قتال من أٌام بعد" النجؾ" مدٌنة وتضررت. العنٌؾ
 قرارات بسبب النجؾ شباب أؼلب ومات للدمار، والمحال والجوامع المساكن
 .حكومٌة أمنٌة سلطة هناك أن وجود إلثبات ومحاوالت سٌاسٌة

 المدٌنة دمرت حٌن السابق، النظام بطرٌقة إال تفكر لم الحكومٌة السلطة هذه
 ٌعٌد الدٌمقراطٌة عصر وهاهو علٌه، انتفضت وقت التسعٌنات، فً ذاتها
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 المبتلى الوطن هذا أبناء لكل" المكرمات" لتتساوى الفلوجة مع دمارها
 .إنسانٌة البل بالقرارات

 ٌفكر لم للدمار، المدٌنتان تعرضت وٌوم ،ٕ٘ٓٓ عام بداٌات فً هذا حصل
 الجمٌع شعر بل شٌعٌة، النجؾ مدٌنة أو سنٌة الفلوجة مدٌنة إن ٌقول بؤن أحد
 خٌوط بدأت العام ذلك نهاٌة مع لكن. رحمة دون لئلٌذاء تعرض واحدا كٌانا أن
 اعتمدته الذي" تسد فرق" منطق على اشتؽلت بطرٌقة تحاك مإامرة من

 .العشرٌنات أوابل للعراق احتبللها فً برٌطانٌا

 الشٌعٌة المناطق فً تضرب بالجثث والتمثٌل واالختطاؾ القتل حوادث بدأت
 للشٌعة موت مثلث السنٌة" اللطٌفٌة" منطقة وأصبحت سواء، حد على والسنٌة
 رجال قتل وأصبح وإٌابا، ذهابا ٌسلكونها البد والذٌن النجؾ، إلى الذاهبٌن
 بوادر أولى خٌوط وابتدأت معروفة، ؼٌر لجهات تسلٌة المذهبٌن من الدٌن

 أو عشٌرة هناك لٌست نشؤته، منذ مختلط مجتمع أرواح لتطال المذهبً التقسٌم
 المذهب على التعرؾ عملٌة كانت لذا الواحد، المذهب خالصة عراقٌة عابلة
 وسقط القاتلة، األسماء لعبة المجرمون ابتكر وهنا مجدٌة، ؼٌر اللقب خبلل من

 السٌارات كانت. الطابفً الصراع مناطق كل فً شهٌدٌن" علً"و" عمر"
 على الركاب فرز وٌتم وهمٌة، حواجز إلى تتعرض" الكاظمٌة" إلى الذاهبة
 العاببلت بتهجٌر تقوم الشٌعٌة المناطق وبدأت أٌضا، علٌها وقتلهم األسماء
 الشًء السنة وفعل االختطاؾ، أو القتل أو التهدٌد رسابل بفعل تدرٌجٌا السنٌة
 الذي من ٌسؤل، والكل منها، طردوهم أن بعد الشٌعة بٌوت على واستولوا ذاته
 المإشرات وبقٌت مختفٌة، ظلت األجوبة ولكن من؟ ولصالح بهذا؟ ٌقوم

 ؼطاء   الدٌن من اتخذت والتً المعلنة، ؼٌر السٌاسٌة األهداؾ باتجاه تتحرك
 .الخاصة مصالحها لتحقق زابف ا

 واكتظ المذهبٌن، كبل من الناس بقتل خاصة طرٌقة مٌلٌشٌا لكل أصبحت
 أصبل ، ٌختاروها لم التً أسماإهم إال لهم ذنب ال شباب بجثث" العدلً الطب"

 عبلمة الشٌعة، إلى الكهربابً بالمثقاب والثقب السنة، إلى ٌشٌر الذبح وأصبح
 القاتل، على ولٌتعرفوا المقتول مذهب لٌعرفوا تمٌٌزها الناس حاول تجارٌة
 .تفرٌق دون االسمٌن بكبل أبناءهم ٌسمون أنهم والسنة الشٌعة االثنان ونسً

 

 رابحتها فاحت التً الجثث االسترزاق، إلى طرٌقا   لها تجد الموت تجارة بدأت
 من هناك، العاملٌن من للعدٌد مربحة صفقة كانت" العدلً الطب" مبنى داخل
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 لذا ،"المحتلٌن" ضد ٌعمل" إرهابً" فهو األمٌركان برصاص مقتوال   ٌوجد
 عنه ٌفتشون الذٌن وأقاربه ألهله طعما تعنً" العدلً للطب" جثته تسلٌم فإن
 المكان عن المسإول على فإن ودفنه بتسلمه طالبوا ما وإذا األماكن، تلك فً

 على للحصول األهل على القبض تلقً قد والتً بذلك، الخاصة الجهات تبلٌػ
 المذبوحة الجثث أما. األمٌركان ضد ٌعملون آخرٌن أفراد حول معلومات
 بقتل قاموا من ألن تسلمها، ٌخشون األهل من العدٌد فإن األجزاء والمثقوبة
 العابلة قتل عملٌة لٌكملوا األماكن تلك أبواب على بهم ٌتربصون الضحٌة
 الموت، تجارة بدأت وهنا. الضحٌة إلٌها ٌنتسب التً الشٌعٌة أو السنٌة

 ال حتى الخلفٌة األبواب من إلٌهم تسرب أن شرط لؤلهل، تباع الجثث أصبحت
 .علٌهم القبض إلقاء أو القتل فٌتفادون لتسلمها، جاءوا بؤنهم أحد ٌعرؾ

 فً الرهٌب المكان ذلك من المرور مجرد وأصبح األبناء، أجساد بٌع تم هكذا
 النٌران فً الناس ٌسقط قد إذ عقباها، تحمد ال مؽامرة ٌعنً" المعظم باب"

 .ٌنتظرونهم الذٌن أو الضحٌة أهل من المتشابكة

 مناطق على السلطة تبوأت التً األحزاب فً المتنفذٌن من األقوٌاء استولى
 متعلقاتهم بنقل لهم ٌسمح أن دون بطردهم عنوة ساكنٌها من أفرؼت كاملة،

 أماكن الناس استبدل المناطق، فً واضحة سمة التهجٌر وبات الخاصة،
 من هناك ولٌس لؤلؼراب ٌملكون ما كل وراءهم تاركٌن مرؼمٌن، سكناهم
با تفعل أمنٌة أجهزة  ٌ  من الناس الكل، من ٌخاؾ الكل بات األمر، هذا إزاء ش

 الحقوق وضاعت الناس، من والحكومة األحزاب، من الحكومة الحكومة،
 .االشتباك وسط

 بالرحٌل، تؤمرهم تباعا البٌوت تصل التً التهدٌد رسابل ازدهرت فٌما
 للسكن، باستبدالها فكروا ما إذا علٌهم الممنوعة األماكن لهم ٌحدد وبعضها
 وبدأت آخر، بلد أي إلى العراق بمؽادرة تؤمر كانت الرسابل تلك من وبعض

 تؤلفها ال ؼرٌبة وجوه معروفٌن، ؼٌر أناس ٌحتلها والبٌوت تتوالى، الهجرات
 إلى األبناء إرسال من الخوؾ أصبح ساكنٌها، تعرؾ التً والشوارع األزقة

 الفتٌات تتوعد التً التهدٌد رسابل تنفٌذ خشٌة حتمٌا، والجامعات المدارس
 .واالؼتصاب والقتل بالخطؾ والشباب

 لٌبدأ تزدهر الفدٌة دفع مساومات وبدأت واألطفال، الفتٌات من العدٌد خطفت
 ٌملكون، ما كل أنها أصحابها ٌقسم أرقام إلى نزوال   رهٌبة، أرقام من التفاوض

 أما الخاطفون، طلبه ما لتسدٌد وممتلكاتهم بٌوتهم باعوا قد ٌكونوا أن بعد
 اإلعبلن عن بناتهن خطفت التً العاببلت تكتمت أشد، ظلمهن كان فقد الفتٌات
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 وتقتل تهدٌدهم، ٌنفذون الخاطفون جعل مما للعار، تجنبا   الحادثة، عن
 صفقة األهل إكمال عدم بسبب لبلؼتصاب، تتعرض أن بعد المخطوفة
 ابنتها أن تقول أن عابلة أي على السهل من ٌكن لم باألموال، المقاٌضة
 ما وإذا السترداده، األموال بجمع األُسر تبدأ الذي الشاب بعكس خطفت،
 حولها لمن وال للشرطة ال تذكر ال العابلة فإن المخطوفة سراح وأطلق حصل
 كانت الرٌفٌة األصول من العاببلت بعض إن بل أصبل ، مخطوفة كانت أنها
 عار وذاك لبلؼتصاب، تعرضن ألنهن الخطؾ، من رجوعهن بعد بناتها تقتل
 .العابلة سمعة تحتمله ال

 الست ذو" عماد" خالتً ابن نجل خطؾ التراجٌدي، الفنتازي الجو بهذا
 وصلهم حتى ٌعد، ولم قرٌب، متجر من الحلوى لٌشتري ذاهبا كان سنوات،
 خابف ا، الطفل قضاها لٌال أربع المال، من مبلؽا منهم ٌطلب هاتفً اتصال

 وقطعة التمر من حبات أطعمته امرأة به بٌت فً العٌنٌن، معصوب مرعوبا،
 المبلػ أبوه ٌجمع أن قبل ممزقة حصٌرة على النوم على وأجبرته خبز،

 عن متكتما آخر، مكان إلى منطقته ؼادر وبعدها ابنه، به فدى الذي المطلوب
 .أخرى مرة علٌه الكرة تعاد أن من خوف ا إلٌه، الناس أقرب إببلغ

 أقرب إعبلم على تتكتم أخرى، مناطق إلى منطقتها من تنتقل العاببلت بدأت
 فتلحق الخطؾ عصابات إلى المعلومات تلك تتسرب أن من خوفا إلٌها، الناس
 حامبل   ٌدور الكل وأهلنا، وأصدقابنا أقاربنا سكن أمكنة نعرؾ ال بتنا. بهم

 هو المحمول الهاتؾ وبقً أحدا، إلٌها ٌرشد ال بدٌلة، أمكنة إلى البسٌطة أمتعة
 نسكن أٌن بعضنا نسؤل ال أن شرط بعضنا، على لبلطمبنان الوحٌدة صلتنا
 .اآلن

 التً األعظمٌة إلى أذهب وأمكنتً، ووطنً، أهلً، وسط بالؽربة أشعر كنت
 والمحال المهدمة، والمبانً الدمار، منظر فٌصدمنً عمري، طوال بها تربٌت
 موحش منظر القتل، من تسلم لم الدمى حتى الرصاص، واجهاتها ٌثقب التً

 فً بصماتً عن وأبحث ذاكرتً، ألفتها أمكنة تفقد النهار، طوال عٌنً ٌطارد
 مكان لدٌنا ٌبق لم وحدابقها، وكورنٌشها، ومطاعمها، ومحبلتها، أزقتها،
 مزابل إلى تحولت الترفٌه ومحبلت أبوابها المقاهً أؼلقت إلٌه، نذهب

 ابتسامتنا، وضاعت المهجورة، واألكشاك المحترقة، األشجار وبقاٌا للطبٌعة،
 كلمات وسكتت والشباب، الصباٌا وجوه ٌضم األعظمٌة كورنٌش ٌعد لم

 خروج وأصبح الشوارع، من الفتٌات اختفت المحبة، مناظر وتبلشت الؽزل،
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 األمهات وشاخت بها، والتمثٌل الخطؾ خشٌة المحرمات، من لوحدها الفتاة
 .بالنشٌج صدورهن وامتؤلت

 انتشر إذ العراق، من للهرب طرٌقه فً الموت ٌتفادى كٌؾ ٌعرؾ أحد ٌعد لم
 قرٌبة دول إلى المإدٌة المناطق على والمٌلشٌات، والعصابات، الطرق، قطاع
 القتل من الفرار من سٌتمكنون بؤنهم ٌحلمون وهم الكثٌرون مات العراق، من

 .فٌها جثامٌنهم على ٌستدل ال صحراء فً القتل نصٌبهم فكان المبرمج،

 أنه ٌعنً ذلك ألن الضحٌة، بؤهل الخاطفون ٌتصل ال أن األمر فً ما أسوأ كان
 تقول عنهم األخبار انتشرت الذٌن المتطرفٌن، ٌد على حاال   تصفٌته تمت قد

 لتؽذٌة إرهابٌة تشكٌبلت ومن المجاورة، الدول من األموال ٌتسلمون إنهم
 معرفة وأصبح. بؤحد ٌثق أحد ٌعد لم. الطابفٌة الفتنة وإدامة الموت، تجارة
 ٌعملون بكونهم ٌشك من ضمن ٌكون أن صاحبها تإهل تهمة اإلنجلٌزٌة اللؽة

 كمترجمٌن، عملوا ممن العدٌدون مات. لؽٌرهم أو لؤلمٌركان، كمترجمٌن
 المهنة عن اإلفصاح وأصبح سواء، حد على والرجال النساء من واقتص
 لٌكون تإهله لصاحبها، هوٌة النقل مركبات لوحات باتت ثابتة إعدام شهادة
 أحد على محسوبة ما محافظة اسم تحمل التً بسٌارته دخل إذا فٌما ضحٌة

 .المذهبٌن

 التً المنشورات رؼم سٌارتً أقود كنت بالرعب، الصاخب الجو هذا فً
 حولً، من إلى التطلع أتحاشى كنت سٌارة، قدن إذا فٌما بالقتل النساء أنذرت
 أقص أن وتعمدت بوجهً، سبلحه سٌشهر من معرفة أهمل بهذا وكؤننً
 ال حتى واألبٌض باألسود محاٌدة ألوانا وألبس الرجال، مثل لٌبدو شعري
 ولٌس كرجل بعٌد من ألبدو شخصٌتً، أموه أن أحاول وأنا أحد علً ٌتعرؾ
 فً كانوا إذا خاصة معدومة، شبه واألقارب لؤلهل زٌاراتنا وأصبحت امرأة،
 عابلة زٌارة على أصر كنت هذا كل ورؼم المٌلشٌات، علٌها تسٌطر مناطق

 طفولتً سنوات شهدت التً المنطقة تلك األعظمٌة، فً باسم أخً المرحوم
 مدٌنة أصبحت اآلن لكنها بها، عمري سنوات بؤحلى وارتبطت وشبابً،
 تشكل النفاٌات فٌما المقفلة، والمحبلت المهدمة، واألرصفة المدمرة، األبنٌة

 أؼلب قُتل أن بعد شوارعها، لكل الوسطٌة األرصفة على تتنامى تجمعات
 واحدة هً التً المنطقة هذه. منها النفاٌات ٌرفعون كانوا الذٌن النظافة عمال
 كؤنها أصبحت مهمة، وأسماء عاببلت وأعرقها وأؼناها بؽداد مناطق أقدم من

 ٌستثنً لم منها، والخارج إلٌها والداخل سكانها، طال الذي الموت مثلث منطقة
 أؼامر أن ٌعنً ابنتها؛ أننً رؼم إلٌها؛ ذهابً مجرد وكان فٌها، أحد الموت
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 فً إذ آمنة، وؼٌر آمنة منطقة من هناك ٌبق ولم. منها عودة البل بإمكانٌة
 بالتكبٌر الجوامع أصوات فتعلو القتال، إلى السكون من الوضع ٌنقلب لحظات
 التً بؽداد أن أحد ٌصدق أن ٌمكن هل المهاجمٌن، من الؽوث تنادي وهً

 سنوات إال فٌها تشابه من ٌبق لم" ولٌلة لٌلة ألؾ بؽداد"بـ بذاكرتنا ارتبطت
 .علٌها لٌطبقوا جدٌد من عادوا الذٌن" التتار"و" هوالكو"

 قُتل الذي" دٌالى" فً" إٌاد" خالتً ابن وزوجة أخً ابنة الطابفٌة الفتنة رّملت
 المسٌطرة القاعدة لتنظٌمات االنضمام رفضوا أن بعد أبنابه، من وثبلثة هو
 تاركا   كاألطفال المسالم" الجبوري هادي" عمً ابن وقُتل هناك، المنطقة على

 مصبوؼة بٌوتنا واستمرت حٌاتهم، ٌدٌمون كٌؾ ٌعرفون ال أوالد دستة وراءه
 اإلٌرانٌة الحرب إبان الثمانٌنٌات، طوال فارقنا ما الذي األسود باللون

 .قلٌل كل عقولنا تصفع الشاذة األسبلة وبدأت. العراقٌة

 سنً؟ أم شٌعً أنت هل -

 أن إال والشٌعة، السنة من وأمهات آباء خلٌط من هم األبناء أؼلب أن ورؼم
 بدأوا الذٌن األطفال عقول فً حتى ٌنمو بدأ مذهبً تحزب من نوعا هناك

 وٌطالبون اإلجابة ٌعرفون ال وؼالبٌتهم مدارسهم، فً ذاته السإال ٌواجهون
 شٌعٌا علً اإلمام أصبح. الؽرٌب السإال ذلك تلقٌهم حال لهم بإٌضاحها األهل
 علٌهم هللا رضوان) وعثمان وعمر بكر أبو الخلفاء وأصبح وأبناإه، هو

 واستمرت. ٌعرؾ أحد ال األدوار؟ وزع ومن هذا؟ قسم من... سنة( أجمعٌن
 صوت وضاع الكرٌمة، بؤسمابهم مقترنة تقترؾ واالنتهاكات القتل مشارٌع
 .رحمة دون العقل

 أواجه بدأت فقد معٌن، لمذهب انتسابه ٌؽلب لعابلتً لقبا أحمل وألننً
 تهددنً اآلخر المذهب جماعة متعددة، جوانب من وتهدٌدات صعوبات
 وهً والثانٌة لهم، أتحزب ال ترانً وهً األولى تهددنً، مذهبً وجماعة
 التفاهم أجٌد أعد لم االثنٌن، بٌن خطواتً وتاهت بتعصبهم، رؼبتً عدم تلمس
 األلفة تعوزها حب، ببل نقاشات إلى تنقلب الودٌة النقاشات وبدأت أحد، مع

 إال العراق فً بريء وال مذنبا، الكل أصبح فشٌبا شٌبا  . الحوار وقبول والمودة
 شرٌعته، تطبٌق على مسلمٌن اختبلؾ فً سببا ٌكون أن من تبرأ الذي هللا،
 عظٌم، أمة لنبً انتسابنا فً اختبلؾ وال وموحدٌن، بها مإمنٌن كلنا نقؾ التً
 رسالته من عاما ٖٓٗٔ بعد نفعله ما على ٌعتصره واأللم إلٌنا ٌتطلع أنه أشعر

 .السمحاء
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 ٌدعمون وأولبك السّنة ٌدعمون هإالء بنا، تحٌط دول على ٌتوزع االتهام بدأ
 إذكاء مذبح على والمستقبلٌة الشخصٌة ونوازعه مصالحه ٌحقق وكل   الشٌعة،
 كنت بؤصدقاء أصدم وبدأت ؼرٌبة، إجازة فً الواعً العقل استرخى فرقتنا،
 خطوط، من الجهبلء علٌه سار ما إلى ٌنزلقون أراهم وأنا بعقولهم أعتز

 المذهبً الفرز زال ما ذلك ورؼم والحجاب، النقاب وكثر اللحى، استطالت
 والحجاب العباءة تلبس ومن مذهب، على المنقبة والرجال، النساء بحٌاة ٌإدي
 على المسٌحٌات وأُجبرت االنتماء، لعبة دخلتا وشكلها اللحٌة مذهب، على

 .واإلبادة القتل مصٌرهن فإن وإال المحافظات، بعض فً الحجاب ارتداء

 شؽلً لها التخطٌط وأصبح ٌنمو بالهجرة قراري بدأ الؽراببً، الجو هذا فً
 ٌلحق قد خطؤ أي وزر أتحمل أن علً أن معناه سٌكون عابلتً وإقناع الشاؼل،

 لكل بل فقط أمامً لٌس تباعا، تضٌق بدأت الخٌارات ولكن ؼربتهم، فً بهم
 سافرت حصر ببل أسماء العراق، من تباعا ٌختفون أصدقابً بدأ. حولً من

 .أحد ٌمؤله أن ٌمكن ال فراؼا   وراءها وتركت

 ال هجرات موجات وباحثون، وكتاب، أفذاذ، وأدباء محترفون، إعبلمٌون 
 دون سافر أنه اكتشؾ حتى أحدهم ؼٌاب عن أسؤل أن ما بقلوبنا، تضرب تنفك
 كما راسخة مشتركات لذاكرتنا تعد ولم بعضنا، نودع نعد لم منا، أحدا ٌودع أن

 بسبلم فٌها نعٌش كنا أٌاما ونستذكر وحدتنا، نلوك وأصبحنا ما، ٌوما كانت
 على نجترئ فبل والمسموحات، المحرمات نعرؾ كنا أن بعد آمنٌن، شبه

 لنا تحقق دولة فً بالعٌش دمارنا ونتقً أسرنا، وأرواح بؤرواحنا المؽامرة
 العٌش نستطٌع أننا نعرؾ ونحن والنظام، القانون وجود ضمانة األقل على
 .إرشاداته من الممنوعة المناطق نتجاوز لم إذا بظله

 اختلط حالة، ألٌة محددات هناك تعد لم والمسموح، الممنوع منا ضاع الٌوم
 طرٌق طول على لنا نصبت فخاخ فً وسقطنا التسمٌات، وضاعت األمر

 نترحم ألننا نقتل، أن فبلبد سابقا   بؤمان نعٌش كنا أننا عن تحدثنا إن خطواتنا،
 تخلصنا هلل الحمد قلنا وإن السابق، النظام أٌام على إذن

 عهد على محافظا   بقً من هناك ألن فسنقتل مقٌتة، دكتاتورٌة من
 فبلنا مدحنا وإن منا، القصاص من له والبد أشكالها، بكل الدكتاتورٌات
 اعترضنا وإن معه، عداء على اآلخر الفبلن ألن فسنقتل خٌرا، به واستبشرنا

 أننا والبد الحكومة، ضد إذن فؤننا والماء، والكهرباء الخدمات ؼٌاب على
 فلذات ٌقتل لماذا صرخنا وإن قصاصنا، من والبد علٌها، لبلنقبلب نروج

 ٌسرح فٌما الحدود، خارج من هم قتلهم من أن نإكد أن علٌنا فإن أكبادنا؟
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 إننا قلنا وإن اسمه، عن اإلعبلن من خشٌتنا من ٌسخر وهو أعٌننا أمام القاتل
 وحب باإلرهاب الشٌعة أتهمنا سنة، إننا قلنا وإن بالعمالة، السنة اتهمنا شٌعة،

 أوصلنا الذي النظام حكم على نتؤسؾ فإننا العراق على بكٌنا وإن الدكتاتورٌة،
 مستقبلنا؟ ما سؤلنا وإن دما، البكاء ذلك ثمن ندفع أن وعلٌنا فٌه، نحن ما إلى
 الذٌن األمرٌكان، األصدقاء لكم جلبها بدٌمقراطٌة خٌرا استبشروا لنا ٌقال

 وسلبنا ثرواتنا النتزاع بل عٌوننا، سواد أجل من لٌس جاءوا أنهم جٌدا نعرؾ
 .وكرامة بسبلم العٌش طمؤنٌنة
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 ثكالى عازبات، أرامل،

 بدموع معهن أبكً كثٌرات، نساء داخل أعٌش وكؤننً أشعر وأنا سنوات منذ
 فً عابلة كل رجالهن، قتل ٌشهدن وهن ومتشنجة، ومحروقة وضاجة صامتة
 امتؤلت الثمانٌنٌات، فترة منذ رجالها، من أكثر أو اثنٌن أو واحدا فقدت العراق
 وهً النساء عٌون وؼارت السطح، على األموات وباألحٌاء بالقبور، األرض
 من شهور بعد ترملن أؼلبهن ٌنتهً، ال الذي والحزن المر البكاء تزاول

 أٌام إال الزوج مع ٌعش لم وبعضهن أرامل، وهن أطفالهن وولدن الزواج،
 .بالعلم متلفعا وٌعود الجبهة إلى ٌؽادر وبعدها فقط، الزواج إجازة

 بناتهن، تزوٌج العاببلت من العدٌد رفضت أن بعد العنوسة، من المرأة عانت
 الحاالت بعض وشهدت ؼالبا، تطول ال فترات بعد أرامل ٌصبحن ال حتى

 إن إذ الحرب، تلك على السنوات تراكمت أن بعد باألساطٌر، أشبه ِقصصا
 فتسعى ؼرٌب، من األم زواج من األحفاد على تخشى كانت العاببلت بعض
 اتفاقٌات بعض حصلت وحٌن أبنابه، على لتحافظ الشهٌد بؤخ تزوٌجها إلى

 اسمه ورد بل مٌتا، ٌكن لم أنه العابلة لتكتشؾ المتوفى، عاد األسرى، إعادة
 على لهم سلم الذي الجسد لتشوه جثته على التعرؾ ٌتم ولم األسماء، بٌن خطؤ
 من أبناء لها وأصبح واحد، آن فً لشقٌقٌن زوجة المرأة وأصبحت ابنهم، إنه

 .كلٌهما

 تدري تعد ولم الزوج، عاد حٌن النساء بعض انتحار رواٌات المجتمع تداول
 كبل عن االنفصال فضلن وبعضهن معه، الؽراببً وضعها تواجه كٌؾ

. فٌه أنفسهن وجدن الذي الصارخ النفسً االضطهاد من تخلصا الزوجٌن،
 وأشعر بلدي لنساء وأرثً الرواٌات، تلك مع نفسً استنساخ أعٌد كنت هكذا
 هذه سطح على وِجدوا ممن ؼٌرنا دون بنا لٌعٌث صمم الؽرٌب القدر أن

 .األرض

. عانس ثكلى، أرملة،:  التسمٌات إلحدى حاملة تكون أن إال لدٌنا للمرأة ٌبق لم
 الثمانٌنٌات، منذ العراقٌة المرأة صفات من أصبحت الثبلث الصفات هذه

 فً الرجال اختفى. علٌها الضؽوط ثقل من لتزٌد أخرى صفات وتراكمت
 واألسرة والزواج بالحب المرأة أحبلم وضاعت ٌوما، توقفت ما التً الحروب
 على الجمٌع تآمر علٌها، القضاء عملٌة األلفٌة وأكملت اإلنسانٌة، والدٌمومة

 فٌما بؤحمالها، وتنوء سٌزٌؾ، صخرة ظهرها فوق تحمل وحٌدة، إبقابها
. ذاك أو السبب لهذا ترنحت خطواتها من أي لٌحصً المجتمع كل بها ٌتربص

 هاجر، من منهم هاجر العراق، فً الرجال من تبقى ما المرتبك الوضع ابتلع
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 وبٌن والنفسً، الجسدي والتشوه والعوق العجز بٌن الباقٌن أوضاع وتناوبت
 لم الذي الؽد من والرعب النفس، على والخشٌة اآلخرٌن من والخوؾ البطالة

 إلى لٌصل األرامل عدد وتضخم والمخفً، المباشر التهدٌد إال ٌحمل ٌعد
 كل فً أرملة مبلٌٌن ثمانٌة جانب إلى وحدها، بؽداد فً أرملة ألؾ ثبلثمابة
 .العراق

 والهاالت والدموع بالحزن موشاة وجوها أرى وأنا األرقام تلك أحصً
 اختفى بعدما لونه بتؽٌٌر ٌفكرن النساء تعد لم الذي األبٌض، والشعر السوداء
 .أبدا ترحمهن لم التً األقدار معاداة على حافز أي لدٌهن

 أن النساء على كان حٌث إٌران، مع الحرب إبان الثمانٌنٌات، إلى ذاكرتً تعود
 األب العابلة، فً رجال ببل أنفسهن ٌجدن وهن خرافٌة، ظروفا   ٌحتملن
 لم بعضهم أن حتى الجبهات، فً موزعٌن كانوا كلهم واألخوة واألبناء والزوج

 النساء وتبقى إجازاتهم، مواعٌد اختبلؾ بسبب لشهور أباه أو إخوته ٌلتقً ٌكن
 تفكر ولم سابقا ، تحملها تجٌد تكن لم ومسإولٌات تنتهً، ال أعباء آتون داخل
 .فٌها

 وباتت والبٌوت، والشوارع واألسواق بهن، الرسمٌة المإسسات امتؤلت
. واضح وجود وببل حٌاة، وببل نبض، ببل نسوة لكنهن تماما، نسوٌة األمكنة
 خاصا كابنا وباتت وكامرأة، كؤنثى، خصوصٌتها بلدي فً المرأة أضاعت
 .مستدٌم بتوقع الفناء مع ٌتعامل

 بؽداد شوارع فً سٌارتً أقود وأنا داخلً، من الصاعد الصوت إلى أستمع
 المزدهر، والموت والعبوات، والتفجٌرات والحواجز، بالدبابات أمامً المؽلقة
 بٌن خطواتهن وتضٌع كثٌرة، أشٌاء من مفرؼة حلقة داخل النساء وأرى

 التبلشً رحلة وبدأت. ٌنتظرن ماذا ٌعرفن أن دون واالنتظار، االنتظار
 الوجوه وباتت المرحة، وضحكاتهن وملتقٌاتهن، أماكنهن، هجرن واالختفاء،

 .منه ٌتخلصن كٌؾ ٌعرفن ال دابما خوفا تحمل

 عابلتها، وعلى علٌها ثقٌبل   حمبل   المرأة جسد أصبح الخشٌة، أسباب تعّددت
 .العراق فٌه ٌعٌش الذي للوضع تبعا تتؽٌر متعددة، ألسباب

 والبنطلونات البٌجامات ٌلبسن النساء أؼلب كانت إٌران، مع الحرب أٌام فً
 لو فٌما للمتفرجٌن، عرضة تكون أن ٌعتقدن؛ كما أجسادهن؛ ٌجنبن حتى لٌبل  

 األؼلبٌة ٌرافق الهاجس ذلك وبقً الصوارٌخ، بفعل وتناثرت البٌوت قصفت
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 العراق إلخراج تحالفت التً دولة، والثبلثٌن الثبلث حرب بعد التسعٌنٌات، فً
 .الكوٌت من

 من قلقة وهً لتستحم المرأة تدخل أبدا، اإلبطاء تقبل ال فكرة االستحمام وبقً
 عارٌة، وهً تموت ال حتى شًء بكل تسرع طوٌبل ، وقتا أخذت قد تكون أن

 الرجعات وفً التسعٌنات، فً فعلوا كما البٌوت، األمٌركان ٌقصؾ فلربما
" كلٌنتون" وتبعه فٌها، العراق فً حظه" األول بوش" بها جرب التً األربع
 .كذلك

 سٌجلب وجودها أن تعتقد وأصبحت العراقٌة، المرأة حٌاة قلب الخوؾ هذا
 من أو البٌوت، نثار تحت التمزق من جسدها على تخاؾ وهً لعابلتها، اللعنة

 ٌقوم الذي االؼتصاب ومن المتفجرات، فٌها تزرع التً األسواق فً االحتراق
 وترقب، خشٌة ولٌلها متصل، خوؾ عن عبارة ٌومها أصبح. الخاطفون به

 القانون مظاهر ضعفت أن بعد ولعابلتها، لها الشاؼل الشؽل شرفها وبات
 .واختفت

 تبقى من وأمانً أحبلم التسعٌنٌات حصار وابتلع الرجال، الثمانٌنٌات امتصت
 .الرحٌل أو الموت الخٌارٌن، بتهدٌد الجمٌع تطارد األلفٌة وبدأت منهم،

 وببل مرتكزات، ببل وصداقات عبلقات ٌجددن بناتً أرقب وأنا السنوات، تمر
 واختفت تباعا العاببلت هاجرت. قدٌمة بعبلقات ٌربطهن مشترك تارٌخ

 وتحل الٌومً، الزاد أصبح الوداع الوجوه، على تجؾ ال دموع مع الصدٌقات
 أحبتً تبلشً وسط أقؾ. حقٌقً تجاذب دون لكن جدد، ومعارؾ، صدٌقات

 عن واألصم األخرس جدٌدنا مع نتعامل أن لنا ٌمكن كٌؾ أستوعب أن دون
 دابما؟ المحبة

 إلى ٌوم كل نفسً وأسؤل أرواحنا، ٌطال الذي التمزق فً بؽداد شوارع تضٌع
 .جواب أي أجد وال أٌن؟

 أسترق ،"نواس أبً" شارع على رجوعً طرٌق ٌكون أن على أحرص كنت
 المزعج، واقعً من ٌقتلعنً كؤنه ٌتسللنً بهدوء وأشعر ،"دجلة" إلى النظرات
 كل مع مقٌتة بحواجز تقطٌعه تم الذي الشارع انتهاء حال سٌنتهً أنه وأعرؾ
 .فٌه موقع لها مإسسة أو دابرة

ا إال أجد وال ضفافه، على والشباب الصباٌا وجوه أتفقد  ٌشً موحشا فراؼ 
 .وحٌاتنا وقلوبنا سماءنا ٌؽطً الذي الخوؾ بحجم
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 تطال االعتقاالت وبدأت بالتدرٌج، المرأة ضد نشاطها تعاود االنتهاكات بدأت
 ٌتهمون عابلتها فً رجال عن معلومات بسبب بعضها شتى، ألسباب النساء

 بؤنها تهم بسبب وبعضها نفسه، تسلٌم على إلجباره المرأة فتعتقل باإلرهاب،
 نعد لم المقاومة، أو اإلرهاب فً ناشط عضو أنها أو أسلحة، أو إرهابٌٌن تخبا
 تشابكت والمقاومة، اإلرهاب الكلمتٌن، بٌن فاصل حد من هناك ولٌس ندري،
 منذ لها نصب الذي الفخ فً المرأة وسقطت الحقٌقٌة، المسمٌات ضاعت حتى

 أو مواقفهم أو الرجال حماقات ضرابب النساء تدفع دابما الخلٌقة، عصر
 .لها قوة وال حول ال هً فٌما معتقداتهم،

 واألحادٌث الرواٌات وكبرت الرهٌب،" ؼرٌب أبو" سجن فً النساء اعتقلت
 من مسإولة ال وتصرفات ومعاملة حوادث، من هناك ٌواجهن عما والتوقعات
. فٌها التفكٌر مجرد من بدنً وٌقشعر األوضاع تلك أتخٌل وكنت الجمٌع،
 ما ؼالبا والتً بالصوارٌخ،" ؼرٌب أبو" سجن قصؾ عملٌات تكررت وحٌن
 الناس تداول ٌومها تقتل، من منهن فتقتل النساء سجن على تسقط كانت

 تسقط أن فٌها ٌطلبن الخارج إلى استؽاثات أرسلن النساء أن تقول حكاٌات
 أو إٌذاء أو اؼتصاب مشارٌع ٌبقٌن وال ٌقتلن حتى معتقلهن على الصوارٌخ

 .تعذٌب

 اإلطبلع محاٌدة جهة ألٌة ٌتسن ولم السجن، على تنزل الصوارٌخ استمرت
 حوادث من رافقها وما السجن، فضٌحة أعلنت حتى هناك، النساء شإون على
 أشهد أن على الموت وتمنٌت شًء، كل لعنت ٌومها للرجال، واؼتصاب تمثٌل
 أن وهو واضحا، الصور نشر من القصد كان. لنا ٌجري الذي مثل إذالال  

 ٌتبق لم التً بكرامتنا شعورنا فٌنا ٌقتلوا وأن صورها، بؤبشع باإلهانة ٌشعرونا
 فً اختفوا الذٌن هإالء بالتدرٌج، أشٌابنا كل نفقد بدأنا أن بعد هً، إال لدٌنا

 لم ممن بقٌة من بعضا كانوا الجنوب، إلى الشمال من المتعددة االحتبلل سجون
 تلك. العنؾ من تخلٌصنا بحجة إلٌنا أمٌركا قادته الذي العنؾ بسبب ٌستشهدوا
 فٌهن األرامل عدد أصبح اللواتً النساء ضرٌبتها من بعض دفعت المهزلة
 .الزهور بعمر وكلهن النساء، نسبة من%  20ٌشكل

 منهم ٌعود وال المخاطر، لشتى وٌتعرضون للعمل صباحا الرجال ٌخرج
 بكافة الحرب إلى الذهاب ٌعنً البٌت من الخروج مجرد وبات العدٌدون،
 واالستقرار األمن انعدام من عالم داخل وحٌدات النساء وبقٌت أشكالها،
 لما البلمباالة من ضربا ٌعنً الشارع إلى أنٌقة امرأة خروج وبات واألمان،
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 ومن الفرح، ومن بالنفس، االعتناء مع حداد فً النساء دخلت لنا، ٌجري
 .المتناثر القبح عالم وسط الجمال وضاع التبرج،

 والمحال، الجوامع، جدران على وضعت التً الملصقات وانتشرت
 لٌست إضافات مع األحادٌث، وتداولتها وعبلنٌة، سرا ووزعت والشوارع،

 التقٌد المرأة على ٌستوجب التً الممنوعات لً ٌعددون وهم وضحكت. بالقلٌلة
 :السوداء القابمة لً وٌعددون القتل، عقابها وإال بها

 .السٌارة قٌادة. ٔ

 .التبرج. ٕ

 .الحجاب ارتداء عدم. ٖ

 .الوقود محطات ارتٌاد. ٗ

 .البنطلون ارتداء. ٘

 .الرجال مع العمل. ٙ

 .منفردة الخروج. 7

 .التدخٌن. 8

 .ملونة بمبلبس السٌر. 9

 :نفسً مع وأردد وأضحك ٌقال ما أسمع

 .كلها ممنوعاتهم وعددوا أنموذجا، وضعونً لقد -

 تحدى الٌومٌة، السٌبة الحالة من أكبر التحدي بقً الكاسح، الشجن هذا كل ومع
 مجاالت إلى بالدخول وبدأن الصعوبات، هذه كل الشابات من الجدٌد الجٌل

 .أرواحهن ٌطارد الذي الكساح ٌقاومن أن ٌحاولن وهن متعددة،

 امرأة صورة الصحؾ نشرت ،ٕ٘ٓٓ عام الفطر لعٌد ٌوم أول جاء وحٌن
 ذلك صباح صرٌعة سقطت جثث أشبلء قرب تنوح وهً بالتراب، ملطخة
 قدمٌها، تحت حجابها فٌما تناثر الذي شعرها أرى وأنا الدم بدموع بكٌت. الٌوم
 .فمها ملء تصرخ ملتاعة وهً
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 على تتؽذى التً وللفضابٌات، الصحفً، للسبق لقطات النساء صور أصبحت
 . وتبلشٌنا دمارنا دٌمومة من عملها وتدٌم دمابنا،
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 بغداد لٌل

 

 نسماتها تهب التً بالؽبطة ملًء الصٌفً مساإها لٌلها، ببؽداد؛ ما أجمل كان
 الكازٌنوهات إضاءة وانعكاس الرابع، دجلة نهر بعطر محملة وهً الباردة

 كورنٌش وعلى نواس، أبً شارع على الناس وٌبدو تحاذٌه، التً والشوارع
 الطبٌعة مع حمٌم احتفال فً وكؤنهم" الجادرٌة"و" الكاظمٌة"و" األعظمٌة"

 .الهادبة

 فً العاببلت تواجد وألؽى ذاكرتنا، على السابق النظام استولى أن بعد وحتى
 ال حتى حدابقها، كل ومزق أتربة، من تبلل إلى حولها التً األمكنة، تلك

 هو بالكامل علٌها استحوذ التً األخرى الضفة على ٌتلصص من منها ٌقترب
 اللٌالً ونستذكر به، أحبلمنا نطارد هادئ لٌل لدٌنا بقً ذلك كل مع وحاشٌته،
 ومبلعب نواس، أبً حدابق فً األسبوع نهاٌة أٌام تضمنا كانت التً الجمٌلة

 اختفى. أحبتها بعٌون المضاءة دجلة وموجات كلثوم، أم وصوت األطفال،
 أضواء وال ٌختؾ، لم دجلة ولكن األمكنة، تلك من بالتدرٌج العاببلت تواجد

 .الراكضة الموجات

 ٌقترب وحٌن االحتبلل، بعد عصرا الخامسة عند ٌنتهً بؽداد نهار أصبح
 الموت، من تحصنهم أنها ٌتخٌلون التً البٌوت إلى الجمٌع ٌسرع الؽروب
 على العابلة قدرة من أكبر الهجمة تكون حٌن ذلك تفعل ال كانت ما وؼالبا

 .لها التصدي

 دون بٌوتها، سجون إلى تؤوي وهً رهٌب جمود فً العاببلت أؼلب ودخلت
 .ٌومٌا المخٌؾ اللٌل مرور انتظار ؼٌر فعله، تستطٌع ما تجد أن

 ٌسمون من كل وٌختفً القانون، عن الخارجٌن بؤٌدي بؽداد تسقط اللٌل فً
 زرع وٌبدأ لقدرها، المدٌنة وتترك مقراتهم، داخل وجٌش أمن رجال أنفسهم
 ال بحرٌة األبرٌاء وقتل وخطؾ المفخخة، السٌارات وترك الناسفة، العبوات
 معٌنة، مناطق ٌجوبون األمٌركان ؼٌر ٌبقى وال. أحد فوضاها على ٌحاسب

 ٌجوبون أٌنما تحرسهم التً وطابراتهم المدرعة بسٌاراتهم محصنون وهم
 .بؽداد

 مجرد كان النهار، رعب عن مختلفة بطرٌقة الرعب ٌحمل العراق فً اللٌل
 حتى أؼفو أن ما باإلبر، وخزا الفراش وٌصبح ٌقلقنً، بالنعاس شعوري
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 أو منً ٌقتربون أراهم أشباح حركة فً فعلها الظلمة وتفعل خوفً، ٌوقظنً
 من األصدقاء أحد إٌاه أهدانً الذي الصؽٌر المسدس ٌتمكن ولم ابنتً، من

 على أجرإ لن أننً أعرؾ فؤنا نفسً، فً االطمبنان من نوع أي إشاعة
 .إلٌذابً جاء قد كان وإن حتى إنسان أي بوجه استخدامه

 كٌؾ أدري وال ذاته، الشًء تفعبلن ال أذناي فٌما أؼفو، بؤننً أشعر وأصبحت
 تنفسً صوت حتى فاعلٌتها، السمع حاسة تؽلق أن دون ٌنام أن إلنسان ٌمكن
 حدادا تعلن وكؤنها عٌنً، تحت السوداء الهاالت كبرت إٌقاظً، بإمكانه كان
. مساء صباح رإوسنا فوق تطوؾ التً الموت فكرة مع ٌتوافق وجهً، فوق

 أو التنكٌل أخشى بل الموت، أخاؾ ال أننً ولعابلتً أوال   لنفسً تؤكٌدي ورؼم
 قتلة ٌد على أموت أن ٌحزننً ما وأشد جمٌعا، نواجهه أن ٌمكن الذي الخطؾ

 عن ٌدافع بطولٌا، ٌكون أن طبٌعٌا ٌكن لم إن لموتً البد وتافهٌن، مؤجورٌن
 له، قٌمة ال تافه إنسان ولٌس لً، ند   ٌد وعلى هامة، معانً ٌحمل قضٌة،

 .بلدي فً اآلن الموت ٌزرعون الذٌن كالمؤجورٌن

 خبلل من الوقت على وأستدل الكهرباء تنقطع عٌنً، وأُؼمض التعب، ٌؤخذنً
 للفجر، ساعات ثبلث هناك زالت ما رأسً، من دابما القرٌب الموباٌل ضوء
 داخل زحفها األضواء لتعاود بالبنزٌن الكهربابً المولد ملء إعادة من والبد
 .بٌتً

 الخارجً الفناء أتصفح أوالدي، ٌصحو أن أرٌد ال شدٌد، بهدوء الباب أفتح
 هٌاكل إلى حولً األشٌاء تتحول الهاتؾ، من المرسل الضعٌؾ الضوء على

 سبلح هٌبة ٌتخذ وبعضها أسود، بقناع ما رجل شكل ٌؤخذ بعضها ؼرٌبة،
 منها، خرجت التً البوابة من وأقترب برعب أتلفت جسدي، إلى مصوب
 :نفسً وأحادث بقسوة، عٌنً وأمسح

 .أحد من هناك لٌس تخٌبلت، كفاكِ  -

 وأعود حولً، األخرس الفضاء فً تردداته ٌسمعنً الداخلً صوتً ٌكاد
 :المنزل حدٌقة فً وجوده أتخٌل من ألحدث

 المكان تؽادر أن علٌك منه، أخاؾ ال أننً واثقا   فلٌكن أحد من هناك كان إن -
 .وجودك أكتشؾ أن قبل فورا

 على أكذب وأنا نفسً على أضحك داخلً، من تؤتٌنً ضحكة صوت أسمع
 بإعادة ذاكرتً وتسرح ال، أم موجودٌن حق ا كانوا أن أدري ال الذٌن أشباحً
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 بسبب قُتلوا الناس من العدٌد أن أؼلبها تإكد والتً سمعتها، التً األحادٌث كل
 أوقات فً المولدات تتوقؾ ما ؼالبا الكهرباء، شهداء أسمٌهم وكنت المولدات،

 تحاشٌا نهارا لتؤمٌنه بضراوة نقاتل والذي منها، الوقود ٌنفذ أن بعد حرجة
 مواردنا ٌستنزؾ كان" الُمخلِّص" الوقود هذا لٌبل ، نعٌشه الذي القبور لظبلم
 وهم احتراق ا الكثٌرون مات أخرى، مشترٌات أٌة على نفضله ونحن ٌومٌا

 صراخ أو عاببلتهم، خوؾ من تخلصا انطفابها، حال المولدات تلك ٌمؤلون
 فقدت قد تكن لم ألنها احتراقا   ماتوا الظبلم، من زوجاتهم رعب أو أطفالهم،
 ٌقرب منهم العدٌد كان الظلمة؛ وبسبب الطوٌل، التشؽٌل بفعل أجزابها سخونة
 على ٌندلق أو ملبها، ٌعٌد كٌؾ ٌعرؾ حتى البنزٌن من الفوانٌس ضوء

 وجود تفتقد بٌوت فً بسهولة إطفاإها ٌمكن ال نٌران فتشتعل الساخنة األجزاء
 .الخارجٌة الحنفٌات فً الكافً الماء

 بلؽت أن بعد أشهر، أربعة إال زواجها على ٌمر لم التً صدٌقتً زوج احترق
 نظرات فٌها طاردتها عنوسة من التخلص فرحة وعاشت والثبلثٌن الخامسة
 مولدتنا انطفؤت كلما بها مر ما تذكر من أتخلص لم اآلخرٌن، من الرثاء

 تناثر عدم على ألطمبن منهم قرٌبا أقؾ كنت لملبها، للخروج أوالدي وأضطر
 التً الحوادث. بالماء المبللة القماش قطعة ٌدي تفارق وال فوقها، الوقود

 اضطررت كلما واحدة دفعة كلها تندلق أمامً، سرٌعا نفسها تستحضر
 مولدهم انطفؤ أن بعد منزله حدٌقة فً رجل ُذبح.. تشؽٌلها إلعادة لٌبل   للخروج
 الخروج إلى استدرجوه القتلة أن إال الظبلم، ٌحل أن قبل ملبه من تؤكده برؼم
 وسط زوجته تفقدته وحٌن رقبته، على بسكٌن لٌعاجلوه تشؽٌلها، أوقفوا أن بعد

 .دمابه فً ؼارقا   وجدته الظبلم

 بنزٌن من بالمتبقً المولد ملء أعٌد وأنا أمامً تتراكض الصور تلك كل
 .الموحش اللٌل من تبقى ما ٌكمل سٌجعله

 :ورابً زوجً صوت وأسمع برفق الباب، أوصد

 توقظٌنً؟ أن دون تخرجٌن لماذا -

 كل سٌجعل إٌقاظه مجرد أن أعرؾ وأنا البكاء، ضحكة نفسً مع وأضحك
 وكؤنه إٌقاظ كل مع ٌبلزمه الذي الصارخ تساإله على ٌستٌقظون أوالدي
 .ما مؤساة ٌتوقع

 إلى نفسً أستدرج مطبق، بنعاس أشعر أننً وأقنعها نفسً مع محاوالتً أعٌد
 منً، تقترب مبلمح، ببل وجوه فٌهما، المخٌفة الهٌاكل فتكبر عٌنً وأؼلق النوم
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 أمامً ابنتً تصرخ رقبتً، فً أنصالها تؽرز جسدي، تعري بشعري، تمسك
 وٌعلو أخرى مرة ابنً ساق ٌكسرون بقسوة، فراشها من ٌسحبونها وهم

 عرقها فً الؽارقة رقبتً أتحسس مفزوعة عٌنً وأفتح وٌعلو، ٌعلو الصراخ،
 ٌكون أن النوم وأتوسل عٌنً أفتح جسدي، فوق ٌنزؾ حارا دما تخٌلته الذي
 أرٌد ال رهٌبة، بؤشكال خوف ا أرٌد ال أحبلما، أرٌد ال أحلم، ال أن كوابٌس، ببل
 .ٌنقضً أن لٌلً أتوسل عابلتً، رعب أشهد وأنا أموت أن

 الشارع ٌؽرق الستابر، وراء من الخارجً الفناء وأتفقد المنزل أنوار كل أفتح
 ٌتؽلؽل وهو شاهق سطوع الخارجً مصباحنا لنور وٌبقى أمامً الظبلم فً
 .ٌوم كل مثل تباعا وقودها نفذ التً البٌوت ظبلم فً

 أحصً المطار، من القرٌب بٌتً فوق تدوي التً الطابرات صوت إلى أصؽً
 احتبلل تلت التً تلك كاملة أشهر ستة. رأسً فً العدد ٌختلط حتى ذهابها،
 بؤنهم نفسً أحدث بؽداد، سماء فوق حركتها فً لٌبل   الطابرات تهدأ لم بؽداد،

 .اآلن بلدانهم إلى العراق فً ما كل نقلوا قد

 ثروات أمواله، العراق، من تنقلون ماذا األمٌركان سإال على ٌجرإ ومن
 ووثابق ومخطوطات اآلثار ونفابس الوزراء ثروات السابق، النظام قصور
 لعبة إلى أمٌركا تخببها وقد اآلن، أوراقها تفضح أن ٌجب ال وأسماء وأسرار
 .قادم زمن

 تلك ستعود كٌؾ أحد ٌسؤل ولم العراق، وكنوز ثروات أؼلب ضاعت
 عمره طوال عاش نظام أخطاء بسبب استقبلله فقد" عراق" إلى المفقودات
 .الهبلك إلى تقودهم التً الجهلة بعنجهٌة

 األمٌركٌة والقوات ٌخطفون الناس المكشوؾ، الجرٌمة مسرح بؽداد، لٌل
 الصواب تحٌل التً الصوتٌة الصوارٌخ تطلق أن بعد بؤقدامها، األبواب تركل
 وتكسر البٌوت تفتش منازع، ببل السبلح رحمة تحت الكل وٌصبح جنون، إلى
 األٌادي، وتربط والزوجات، األطفال أنظار أمام الرجال وٌسحب المقتنٌات كل

 صراخ وال النساء توسبلت تنفع ال الهواء، وٌختفً باألكٌاس، الرإوس وتؽل ؾ
 شخص أي وباستطاعة جاهزة، اإلرهاب فتهمة العجابز، دموع وال األطفال
 نفسها القوات تكلؾ أن دون مداهمته لتتم بؤحدهم ٌلصقها أن اآلخر ٌكره

 .األمر من التحقق

 وترك سافر قد أنه ٌشٌع أن أؼلبهم فضل تباعا، البٌوت فً الرجال اختفى
 منذ بارحتهن ما معاناة فً النساء بقٌت وهكذا لبلعتقال، تجنبا وحدها عابلته
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 التً األلم دوامة داخل وبقٌت البشر طاقة ٌفوق ما المرأة تحملت. الثمانٌنٌات
 السجون بٌن الرجال كرامة وضاعت اقترفته، ذنب دون علٌها قٌودها أطبقت

 واختفت إرهابا، المقاومة تسمٌة وأصبحت والتنكٌل، والتعذٌب واالنتهاكات
 رعب ٌشبه رعب إلى الكلمة تداول أحالت تهوٌمات وراء الحقٌقٌة المعانً
 ذلك عن الكبلم مجرد كان ٌوم السابق، النظام أٌام" الدعوة حزب" تهمة

 أقارب حتى ضرٌبته العابلة كل وتدفع الشمس، وراء الذهاب ٌعنً الحزب
 .الرابعة الدرجة

 الجمٌع خاؾ أن بعد أحد عنهم ٌسؤل وال السبب، لهذا والرجال الشباب ٌرحل
 كل على توزع كانت التً الجرد استمارات كل فً بذلك ٌصرحوا أن من

 أو معدوم لدٌك هل) بعبارة الخاص الحقل حٌث أشهر، ثبلثة كل العراقٌٌن
 وكنت بالنفً، الجمٌع علٌه ٌجٌب الذي الحقل ذلك ،(الدعوة لحزب منتم  

 الجمٌع كان إذا إذن ٌعدمون من وأقرباء أهل هم من استمارة، كل مع أتساءل
 !ذلك؟ ٌنفً

 الكرة تعاد والٌوم اإلعدام، مصٌر لٌواجهوا وتركوا وقتها، منهم الجمٌع تبرأ
 الكل أن المإكد من التً اإلرهاب كلمة من الجمٌع تبرأ إذ أخرى، بطرٌقة
 لكلمة بقٌت ولكن والشوارع، األسواق فً األبرٌاء تستهدؾ لكونها ٌدٌنها

 الكلمة مع التداخل من إزاحتها حتى أو فهمها، ٌمكن ال تداخبلت المقاومة
 .األخرى

 األخرى، العراق محافظات كل دون السلبٌة بامتٌازاته ٌتمتع بؽداد لٌل بقً
 التحرك خبلله من الناس ٌتمكن أمنا لها ٌحقق نسبً، هدوء لدٌها استمر التً

 العاببلت بعض الوضع هذا وقاد بؽداد، بخوؾ تقارن ال حرٌة من بفسحة
 مظاهر من تخلصا المحافظات تلك إلى العاصمة، من االنتقال فً للتفكٌر
 مإشرات دون العاصمة، فً المزدهرة واالستبلبات والخطؾ والقتل الدمار
 .الرهٌبة الحالة تدنً إلى تقود

 األنشطة أحد فً للمشاركة ثقافً وفد ضمن" النجؾ" محافظة زرنا وٌوم
 ساعة إلى نسهر جعلنا الذي المتوافر األمان بحجم فرحنا هناك، الفكرٌة
 الحٌاة محدودٌة ورؼم العراق، فً نعٌش أننا نصدق ال ونحن اللٌل من متؤخرة

 المتوارثة، تقالٌدها ضمن تعٌش التً للمدٌنة الترفٌهٌة والخدمات االجتماعٌة
 أبً بن علً لئلمام الشرٌؾ المرقد وجود بفعل ٌوما عنها انفصمت ما والتً
 مناسباتها فً المبلٌٌن وٌقصدها للنفس مرٌحة مدٌنة بقٌت أنها إال فٌها، طالب
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 بفنادقها مضًء ولٌلها خاصة بحٌوٌة مفعمة فٌها الحٌاة تجعل التً الدٌنٌة،
 .بالزوار المكتظة ومطاعمها

 تنقضً التً النهار ساعات أحصً وأنا إزاحته أعرؾ ال هما دابما لً ٌتبقً
 أفكاري، بتوضٌب واالنشؽال النوم بعدم أحاربه الذي المرعب، اللٌل بوصول
 أحبلمهم أهدم أن أحاول وأنا عابلتً مع بالنزاعات أشبه حوارات فً أدخل
 ٌصرخ المجهول، إلى بهم ألهرب حٌاتهم كل من وأنتزعهم مستقبلهم، عن

 :زوجً

 سٌعٌشون؟ كٌؾ بمستقبلهم؟ تفكري ألم -

 .قراري مع لٌكونوا الجدٌدة بالعوالم إؼرابهم على وأشدد وقناعة، بحدة وأجٌب

 منها حرموا التً الطبٌعٌة الحٌاة وٌعٌشون الموت تهدٌد من سٌتخلصون -
 ببل النوم هدوء سٌعٌشون ووحشة، قهر سنوات من أضاعوا ما ٌكفٌهم

 .صباحا القاتل التجول رعب وببل المداهمات خوؾ وببل صوارٌخ،

 ٌحلمون وهم األوالد وجوه فً الترحٌب عبلمات ٌرى أن بعد زوجً ٌسكت
 أحسب ولم بلدهم، فً ٌتذوقوها لم بحٌاة وأؼرٌهم له، ذهنهم أهٌا ما بكل

 بطالة فً مستقبلهم سٌبنون وكٌؾ أنفسهم مع تساءلوا لو فٌما حسابا لخٌبتهم
 سٌحتملون وكٌؾ درسوها، التً تخصصاتهم سٌوظفون وأٌن بها، سٌعٌشون

 .جدٌد من لٌعودوا بلدهم فً األوضاع النفراج االنتظار ثقل

 نفسً مواجهة من هربت وبؤننً أمومتً، بعاطفة أفكر أننً أعرؾ كنت
 ال الذي واللٌل النهار خوؾ أؼلق أن ٌهمنً ما وكل لهم، الحقٌقً بالتخطٌط
 .مقدرتً كل من أكبر وهو أعالجه كٌؾ أعرؾ

 وٌؽنون ٌتسامرون البٌت، بوابة أمام أصدقابه مع ابنً ٌجتمع اللٌل فً
 من العدٌد أن وأعرؾ الثقٌل، الوقت لتمضٌة موباٌبلتهم نؽمات إلى وٌستمعون

ثا الشوارع تجوب لسٌارات مجهولة إطبلقات من للقتل تعرضوا الشباب  بح 
 وال انفلت قد األمن إن تقول التً األوضاع تكرٌس بقصد مماثلة، جلسات عن

 صوت أسمع أن أتوقع كنت تمر لسٌارة صوت كل مع. النضباطه رجعة
 الفناء لهم هٌؤت لٌدخلوا، بهم وأصرخ إلٌهم أهرول لذا بعدها، إطبلقات
 إلى وصلوا قد كانوا لكنهم الشارع، فً وجودهم بدل فٌه لٌجلسوا الخارجً
 فضاءات فً بؤنهم اإلحساس وٌرٌدون تطوقهم جدران أٌة من الوحشة مرحلة
 ابنً على أنادي برأسً، ٌطوؾ القاتل القلق وٌبقى بال لً ٌهدأ ال متسعة،
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 منهم أحد ال لكن االنسحاب، أبنابهم من لٌطلبوا أصدقابه بؤمهات وأتصل مرارا
 طرٌقة من فسحة ٌجدوا أن ٌحاولون أنهم وأعرؾ موقفهم وأُهادن لنا، ٌستجٌب

 ٌهاجمنً الذي الخوؾ ولكن بٌوتهم، جدران فً مسجونٌن ؼٌر إنهم لهم تقول
 .اعالجه كٌؾ اعرؾ ال ٌجعلنً

 التً النارٌة واألعٌرة الصوارٌخ انفبلقات إال تنٌره ال الموحش بؽداد لٌل
 القتلة مشارٌع لتحقٌق إال ذنب ببل اآلن ٌقتلون وأشخاصا شبابا أن أعرؾ

 .كالوباء المتناثرة والمٌلشٌات والمجرمٌن

 ذلك تفعل حٌن أنها ونعرؾ شوارعنا، بعض لٌبل   األمٌركٌة الدورٌات تجوب
 تصفنا التً الخاصة، تقارٌرها نتٌجة أجلهم من جاءت أشخاصا ستعتقل فإنها
 التً ضخامتها، بكل بٌوتنا أمام ودباباتها همراتها وتقؾ باإلرهابٌٌن، كلنا

 الشباب ٌجبرون شًء، أي عن الباحثة لنظراتهم مباحة أهدافا   بٌوتنا من تجعل
 وٌبقون األوالد ٌتحداهم لهم، الشوارع وإخبلء بٌوتهم إلى الذهاب على

 األمهات تهرع إعدامات، ساحة فً وكؤننا الصدور؛ إلى بنادقهم فتصوب
 بوحشٌة األمٌركان صرخات وتعلو الحرجة، اللحظات إشكالٌة لفض واآلباء
 .أجلها من جاءوا التً لمهمتهم وتركهم بالذهاب الجمٌع تؤمر وهً مقٌتة

 ونحن صدورنا، على تنطبق تكاد الجدران بؤن ونشعر الجو حرارة من نختنق
 الوقود ٌنفذ أن بعد إلٌنا تعود أن مرارا هللا ندعو التً الكهرباء بانتظار نجلس
ثا السطح إلى صعودنا زوجً ٌقترح. مولداتنا فً  باردة، نسمات عن بح 

 بتحلٌقات سماءنا تجوب األمٌركٌة فالطابرات أولهم، وأنا الجمٌع وٌعترض
 مرت حٌن عصرا صاحت ابنتً أن حتى علٌنا، ٌتفرجون وكؤنهم جدا، قرٌبة
 :منزلنا فوق الهٌلكوبترات إحدى

 .منا قربه شدة من الخضراوٌن عٌنٌه لون حتى رأٌت لقد -

 داخل تحركاتنا كل ٌرون أنهم من فعبل   متؤكدٌن لكننا تبالػ، أنها ونعرؾ
 .بٌوتا تسمى أقفاص فً محبوسة فبران وكؤننا وحدابقنا، الخارجٌة فناءاتنا

 معه ٌنفع ال لزج عرق فً وأوالدي أنا وأؼرق الكهرباء، تعود وال اللٌل ٌطول
 البرودة على نحافظ حتى مبلبسنا بكامل الماء دش تحت المتكرر وقوفنا
 المفتوحة البٌت صالة فً ممددة وأنا وأشعر اللٌل ٌطول. ممكنة فترة ألطول
 العدٌد وٌقتلنا، الظلمة وسط علٌنا سٌدخل من هناك أن تخٌل برعب األبواب

 على للحصول مفتوحة بٌوتها أبواب تركت لعاببلت حصلت الحوادث من
 علٌه كالمؽمى وناموا التعب أخذهم وحٌن الرهٌب، الحر معاناة بعد الهواء
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 البٌوت تلك إلى الدخول والقتلة للمجرمٌن األمر سهل نابما، كونه من أكثر
 إحدى فً وحجزهم أصحابها تقٌٌد تم فٌما محتوٌاتها وسرقة أصحابها وقتل
 ممتلكاتهم سرقة ٌراقبون ٌجعلهم كان الذي السبلح تهدٌد تحت المنزل ؼرؾ
 .شًء فعل ٌستطٌعوا أن دون

 رحلة فً العراق خارج هو فٌما" وجدي" الدكتور خالتً ابن بٌت سرق هكذا
 ؼرفتها فً النابمة زوجته إٌقاظ تم العربٌة، البلدان إحدى إلى شهر لمدة

 على اآلخرون توزع فٌما رأسها، إلى الملثمٌن أحد صوبه الذي بالمسدس
 حال علٌها أؼمً التً الجدة ؼرفة إلى كالقطٌع وقادوهم أوالدها ؼرؾ

 صوت تنسى أن تستطع لم التً األم ومصوؼات أموالهم كل أخذوا رإٌتهم،
 .دوالبها من تفرٌؽها ٌستعجلون وهم باألرض مصوؼاتهم ارتطام

 نصعد أن ابنتً ترجونً الحرارة، ارتفاع بسبب بإؼماء وأشعر اللٌل ٌطول
 التً الفوانٌس ضوء على نصعد ما، برودة نجد علنا بؤبٌها ونلحق للسطح
 ننام، ال ولكننا حق ا، بالبرودة ونشعر أسود، لون إلى وسقوفنا ستابرنا أحالت
 ضآلة رؼم بإحكام وٌتؽطون أفرشتهم فً ٌتقلبون وهم الجمٌع باستٌقاظ أشعر
 تجوب التً للهلٌكوبترات اللٌلة المناظٌر علٌهم تتفرج ال حتى الهواء، حركة
 :جزعة تتكلم وهً ابنتً صوت أسمع. سماءنا

 لننام؟ وٌتركوننا ٌنامون ال لماذا ٌهمدون؟ أال -

 .أختها بها تصرخ

 .سٌسمعوننا والجٌران السطح فً إننا عال بصوت تتكلمً ال -

 أن ٌحاولون وهم نفعل، ما ٌفعلون الجٌران من العدٌد هناك أن فعبل وأكتشؾ
 الكهرباء تنطفا أن ما القاتل، الحر فً ٌتقلبون الذٌن أطفالهم صراخ ٌسكتوا
 الحرارة أجسادهم وتؤكل الظلمة، من ٌخافون الذٌن األطفال صراخ ٌعلو حتى
 أننا أعرؾ وأنا التحمل، على قابلٌتنا من وأضحك درجة، ٓ٘ عن تزٌد التً
 .اآلن الؽلٌان درجة نصؾ تحت

 الطابرات وصوت أنواره توقظنا الذي الفجر وٌنبلج العذاب،/اللٌل ٌنقضً
 .جزعة ابنتً تصرخ رإوسنا، فوق الضاج السمتٌة

 .رإوسنا؟ فوق وهإالء النوم بمبلبس وأنا فراشً من سؤنهض كٌؾ -
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 ال لكنهم السرٌع، النهوض بإمكانها ٌكون حتى دورتهم تنتظر بؤن وأنصحها
 األخرى، تظهر حتى واحدة تدور أن ما طابرات خمس أو أربع ٌختفون،
 نزوال ، ونهرول رإوسنا ونؽطً بالشرشؾ نلتؾ وضعنا، وأنا ابنتً وتحسم
 البكاء صوت لضحكاتنا وٌبقى نسقط، نكاد ونحن وارتباكنا تعثرنا من نضحك
 .علٌه اعتدنا الذي

 الموضوع، هذا شراراتها أولى كانت المدٌنة شهدتها التً" الفلوجة" معارك
 ٌزاولن النساء فٌما البٌوت؛ من القرٌب الطابرات تحلٌق على الرجال اعترض
 المدٌنة توترت أفعالهم، فً تمادوا بل األمٌركان ٌهتم ولم الٌومٌة، أعمالهن
 .بطرٌقها شًء كل حرقت التً االنفجار لحظة وانتظروا تباعا،

 وتقالٌد بثقافة جٌدة معرفة على األمٌركً الجٌش أن نفسً مع متؤكدة كنت
 ومعاهده وتحلٌبلته دراساته فمراكز بالؽزو، ٌباشر أن قبل العراقً المجتمع
 على وٌعملون مشاعرنا ٌتحدون هم وها بالعراق، ٌتعلق ما كل درست
 لٌبل   بٌوتنا إلى دخولهم ومنها. عراقنا أرجاء كل فً المقصود اإلذالل ممارسة
 رإوسهن ٌؽطً ما بارتداء ٌعاجلن كٌؾ ٌعرفن وال النوم، بمبلبس والنساء

 .وأجسادهن

 ظبلل تظهر ال ثقٌلة مبلبس نرتدي أن الشدٌد الحر رؼم نحرص أصبحنا
 تحرق التً المناسبة الحلول هً البنطلونات تكون ما وؼالبا وراءها، الجسد
 أمام أنفسهن النساء تجد أن من أفضل ٌبقى ذلك ولكن اللهٌب، بذلك األرجل
 .متوقعة لٌلة فً الجنود نظرات

 أصبح المبكر، بظبلمه شتاءه أحب كنت والذي حبٌبً، كان الذي بؽداد لٌل
 ما أحد ٌحرسنً أن براحتً، أؼفو أن أرٌد. ٌوم بعد ٌوما رعبا الحبٌب ذلك
 فقط وضجٌجه؛ التلفزٌون أمام الصالة فً أؼفو أن على أحرص أنام، لكً
 األضواء تطفؤ وحال ما، أمنا أستشعر ٌجعلنً مما مستٌقظة، عابلتً لكون

 بالقراءة، نفسً أشؽل المخٌفة، توقعاتً من مذعورة أنا أستٌقظ للنوم وٌذهبون
 أتذكر ال وأنا الكتاب، منتصؾ إلى ووصلت الصفحات قلبت كٌؾ أدري وال
 الصفحات تقلب من فقط عٌناي آخر، بجانب أفكر وأنا أقرأ قرأت، ماذا فعبل

 أبحث وكؤننً سابقا ، أنا كتبته ما قراءة وأعٌد خداعً، فً تشترك وأصابعً
 ولٌل وأوقاتً ألمكنتً لحبً وأهتؾ سطوري أقرا األوراق، تلك فً عنً
 أوراقً أكتب وأنا فٌه أعٌش الذي لبلؼتراب لوعتً وأقرأ به، وشؽفً بؽداد
 ...لوعتها تنتهً ال التً
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 أن أرٌد فبل بقسوة أمسحها وجهً، تؽزو كثٌرة دموعا وأجد كتبت ما أقرأ
 الشجن، وبٌن له الكتابة بٌن لٌلً أقضً وطنً، تحادث التً حروفً تختفً
 وحشة فً ؼفوت وأٌن جسدي، وضعت أٌن أدري فبل التعب ٌهدنً حتى

 ٌعٌشه ما كل عن ٌختلؾ بتفرد فٌها أعٌش أننً على أصر التً وحدتً
 .حولً من اآلخرون

  



ٕٔ8 
 

 أمً قبر

 

 وٌومها أمك، لقبر مبلصقا   قبرك ٌكون بؤن أوصٌتنا أمً ٌا عنا ترحلً أن قبل
 الباقٌة، دارنا إلى معكم أنتقل حٌن لنفسً ألحجزه فارغ مكان عن بحثت
 ألننً النخلة، عمتنا بسعؾ وؼطٌته كاألطفال، مكانا خبؤت دموعً ووسط
 .بعدك قرٌب جد الموعد اعتقدت

 كنت التً" ٌس" سورة لكِ  وقرأت والبخور، الشموع لكِ  وحملت العٌد، وجاء
 فً وحٌدة ودعتك وحٌن. سبقونا من كل أرواح على خمٌس كل منك أسمعها
 .معك ودفن منً أنتزع قد قلبً بؤن أحسست مكانك

 وتقتٌل وأعاجٌب أهوال من جرى ما لنا جرى أن إلى األشهر، ومرت
 شدة من ٌإوٌنً مبلذا   أجد ولم. األرض بً ضاقت وساعة وتهجٌر،

 أمري، كل فً اعتدت كما إلٌها ألجؤ أن وأردت أمً، بقبر فكرت اضطرابً،
 .حولً ٌجري ما كل من لتحمٌنً بها وألوذ حالنا، لها وأشكو

 إلى المإدي الطرٌق على" السكران محمد" فً مقبرتها فً صباحا زرتها
 لها ألقرأ فؤقؾ بستانً، إلى ذهبت كلما أسلكه كنت ما وهو ،"دٌالى" محافظة
 حجم عن تفصح التً دموعً وأمسح واإلٌاب، الذهاب فً" الفاتحة" سورة
 .ؼادرتنً منذ لها شوقً

 ذلك ومع لً، قٌل كما كثٌرا آمنة تعد لم النابً مكانها فً المقبرة تلك لكن
 وقودا بمشقة وفرت أن بعد إلٌها ولجؤت جانبا، التحذٌرات بكل ضربت
 .سرٌعا والعودة للذهاب ٌكفٌنً لسٌارتً

 من علٌها أخاؾ أننً ُوأخبرها لنا، ٌجري عما أحدثها وأنا لوعتً من آه
 من أشهر قبل حارقة تموزٌة ظهٌرة فً بنٌته الذي قبرها تإذي قد صوارٌخ

 وأنثر قبرها، أؼسل قربها، دابما أكون أن لها وأقسمت بنا، ٌمر ما مؤساة تارٌخ
 المشورة وأسالها وأناجٌها ؼٌابها، بعد ٌحصل ما بكل وأحدثها علٌه، الورود

 تؽادر، لم وكؤنها بها، لٌلة كل وأحلم منها، حرمت التً الدافبة والقبلة والدعاء،
 أن قبل منها تسلمته ما آخر وهً وجهً، تربت الحنونة قبلتها تزال وال

 كنت أننً إذ مقبل، لعام تكفً شموعا لها أوقدت الماضً، العٌد وفً. أفارقها
 وأسمع صوتً، وأُسمعها مثواها، فوق" ٌس" سورة أحمل ال أن أخشى
 .ؼادرتنا منذ أفعل أن تعودت مثلما رضاها
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 مروعة أحداث من تنبع خشٌة أزورها، مرة كل فً تؤكلنً الخشٌة كانت
 أننً أتخٌل أكن ولم. بؽداد عن البعٌدة المقبرة تلك زار من صاحبت وأهوال
. مضى عام ككل صباحا أمً عٌدت قد أكون وال سٌؤتً، عٌد فً ٌوما سؤعٌش

 ٌشبه مروع حدث وكؤنه رأسً من فؤنفضه ٌرعبنً باألمر التفكٌر مجرد كان
 منؤى على وقذفتنً واحتمالً، هدوبً كل من اقتلعتنً التً أمً، رحٌل لحظة
 .انقطاع ببل األرض حنان كل ٌضم أن استطاع كٌؾ أعرؾ ال قلب من

 أمً، قبر أر لم وأنا تمر أعٌاد ثبلثة هً وها أشهر، وبضعة مضى عام
 أكون مكان أي من الشرٌؾ قرآننا آلٌات وترتٌلً زٌارتً ٌقبل هللا أن وأعرؾ

 .ثراها واحتضان مكانها لرإٌة شوقً أعالج كٌؾ أعرؾ ال لكننً فٌه،

 أعنتنا لً عن المسإول ومن حٌواتنا، من إقصابنا على نحاسب من أعرؾ ولم
 وأطفاال   وشٌوخا شبابا ٌوم كل أرضه تبتلع الذي وترابنا أماكننا عن بعٌدا
 .العجٌب وحنوها والسماء األرض طٌبة كل من خلقوا ونساء  

 كالحٌوات لٌست حٌاة تشكٌل لنعٌد جذورنا عن قطعنا عن المسإول من
 منزوعة وهواجس الصدى، تفتقد وأصوات ذاتها، بالكلمات لٌست وأحادٌث
 .معانٌها أحدا تسمع ال صماء وأفكار األمل،

 الحارق، النشٌج ملإه دامع، منهار، مكسور، مخنوق، مخذول، بصوت أصرخ
 األرض ضاقت أن بعد حالنا نشكو ولمن أنفسنا، من إقصابنا عن المسإول من
 بنا؟

 ..زٌارته من اآلخرٌن وخشٌة بوحشته المسكون أمً قبر ٌا آه

 زمن من هللا لنا شاء ما للجلوس نتحرق كم ٌعرفون ال الذٌن أحبتنا قبور ٌا آه
 .لبٌم ؼد   من وخوفنا ورعبنا وؼربتنا وهمومنا لواعجنا لنبثهم رإوسهم، عند

 قربكم؟ لنكون شوق فً إننا لكم سٌقول ومن بعدنا؟ سٌزوركم من

 ؟...ومن.. ومن.. ومن الباردة؟ الشواهد فوق البخور سٌحرق ومن

 فؤنتِ  حولنا، ٌدور ما كل تفهمٌن أنكِ  وأعرؾ تعذرٌننً، أمً ٌا أنكِ  أعرؾ
 بزٌارة ٌفرحون الموتى) رددتِ  من وأنتِ  ،(ٌعلمون الموتى) مرارا قلتِ  من

 ال وأنا وحزنً وخجلً خٌبتً أداري كٌؾ أعرؾ ال لكننً ،(لهم أحبابهم
 فٌما والدموع، باألوجاع المتخم وطنً على مجددا ٌؤتً عٌد فً أزورك
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 واإلرهابٌٌن واألوؼاد بالؽزاة المبتبلة أرضنا ومن منا، خجبل   األمل ٌنزوي
 .والمجرمٌن

 وأعرؾ منك وسؤعتذر ٌوما، فٌها ؼادرتنً ما التً أحبلمً فً أمً ٌا سؤراكِ 
 .القرٌب الفجر انببلج حٌن إلى لقاءنا وسٌرجا عذري، سٌقبل الكرٌم قلبك أن

 .اعذرٌنً والوجدان، والقلب الذاكرة فً الساكنة أٌتها... أمً

 ما كل تكرر أن ترٌد ال وكؤنها بهدوء، ودعتنا حار، تموزي ٌوم فً أمً ماتت
 ذلك شفتاها تنطقه لم ما كل السماوي صمتها فً وقالت سابقا ، لنا تقوله كانت
 .الٌوم

 ٌكون ولن هللا، خلق أضعؾ سؤكون بعدها من أننً تدري ال وهً أمً ماتت
 فً لً سندا كان والذي لمحبتها، القوي الجدار ذلك على أرتكز أن باستطاعتً

 .أمري كل

 ٌكون وأٌن عزابها، مجلس نرتب كٌؾ مرارا لً شرحت أن بعد أمً ماتت
 أنفسكم تإذوا ال) قلٌل كل تكرر أن تنس ولم مقتنٌاتها، نوزع وكٌؾ قبرها،
 (.ما ٌوم فً جمٌعا سنلتقً وأننا بالبكاء،

 فً وسٌهشم أشهر، ستة بعد سٌلحقها" باسم" أخً أن تدري ال وهً أمً ماتت
 .بعدهم أحد ٌشؽلها أن ٌمكن ال أمكنة قلبً

 أعود ال قد مجازفة إلٌها الذهاب أصبح التً قبورهم أرى كٌؾ كثٌرا فكرت
 قرٌبة بؤننً ألشعر خمٌس كل إلٌها ألجؤ صورا لقبرٌهما ألتقط أن قررت. منها
 فعلت مثلما أمً قبر صور التقاط فً سؤفشل أننً أدري أكن لم لكننً. منهما

 تسلٌم ٌعنً المقبرة إلى بالذهاب التفكٌر مجرد أصبح أن بعد أخً، للمرحوم
 .األكٌد للقتل النفس

 أمً قبر سٌزور من ترى تسؤل، وهً دموعً وضاعت منً، أمً قبر ضاع
 اآلن؟
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 المعلن؟ الموت أم الهجرة

 

 الذي منزلً محتوٌات أجرد وأنا عقلً، فً اختمرت التً الحالة أسمٌت هكذا
. زوجً ٌملكه وما أملكه ما أؼلب علٌه وأنفقت شهور، قبل تؤثٌثه أعدت
 ٌعد لم والذي سابقا ، بٌتً فً أحببته ما كل تعداد تحمل بؤوراق طاولتً امتؤلت
 التخلص على أعمل أن بد ال تبعات ٌكون أن ؼٌر مشاعر أٌة نفسً فً ٌثٌر
 .منها

 به أستطٌع مبلؽا لً توفر أن ٌمكن لطرٌقة أهتد ولم حساباتً، كل أعدت
 .منً تتطلبه أن ٌمكن الذي ما أدري ال المجهول، إلى رحلة مواجهة

 أكثر ٌتشبثون وهم أوالدي وجه ألمح كنت لحساباتً، جدٌدة ورقة كل ومع
 أننً ٌنببنً رأسً فً الهابل الصراخ بدأ حتى والتافهة، المهمة بؤشٌابهم
 .كانت طرٌقة بؤٌة لها الحلول إٌجاد أتحمل أن البد تعقٌدات سؤواجه

 أراها أن آمل كنت والتً الجمٌلة، حٌدر ؼرفة عند وأتوقؾ بٌتً ؼرؾ أتفقد
 قررت.. أرجاءها ٌمؤل ؼبار على أؼلقها اآلن أنا فٌما عرسه، بؽرفة مفروشة

 الروح إعادة فٌه أستطٌع قد قادم زمن إلى وصوال   مإقتا؛ هكذا تبقى أن
 .جمٌعا ألجسادنا

 بهذا، أعضاءها أبلػ منظمتً، عمل أوقؾ بالتدرٌج، أعمالً تصفٌة أزاول
 أن أكتشؾ هللا، بلدان فً مختلفة لهجرات اإلعداد فً سرا سبقونً قد فؤجدهم
 خجبل   وربما وخوفا ، خشٌة   لآلخر مشارٌعه ٌعلن أحد وال الكل، من ٌخاؾ الكل
 ونظراتهم بعضهم إلى ٌلتفتون وأراهم لهم، رؼبتً أعلن. بالهرب ٌفكر ألنه

 الترحٌبات تندلق ثم مماثلة، رؼبات من برأسهم ٌدور عما اإلفصاح تتوجس
 وٌبدأ مشابهة، مشاركة عن أنا أبحث مثلما أنفسهم ٌقنعون وكؤنهم بقراري
 أو العراق، شمال إلى بالنزوح مخططاتهم على وصرٌحا متشعبا الحدٌث
 المجاورة، العربٌة الدول أو الخلٌج، دول فً أكادٌمٌة جهات مع التعاقد
 دول إلى لجوء فرصة بانتظار مإقتة محطة ٌفعلونه ما ٌعتبرون وأؼلبهم
 .لهم االستقرار محطة لتكون أوربٌة

 تضمها، التً واالجتماعٌة واألكادٌمٌة العلمٌة الكفاءات بكل وجوههم أتفحص
 ألملم. الفذة عطاءاتهم ومن المعرفً، خزٌنهم من بلدي سٌفقده ما على وأتحسر
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 خططنا التً الهابلة واألنشطة أقمناها، التً المإتمرات صور وأتفقد أرشٌفً،
 .ٌجتاحنً واأللم العراق، فً اإلعبلمٌٌن أوضاع تحسٌن فً فاعلة لتكون لها

 لكل ومحاربتنا األنشطة، تلك إقامة ظروؾ ذكرٌات عند صورة كل مع أتوقؾ
 فً منها بعض المزعجة، والتوقعات للخوؾ التصدي ومحاولة الصعوبات

 تلك أحد فً مجملها وفً والقاهرة، وبروكسل، وعمان، وأربٌل، بؽداد،
 إعبلمًٌ أشركنا بؽداد، فً" بابل" فندق فً أقمناها التً المإتمرات
 والمسابٌة، الصباحٌة الجلسات من أنتهً أن بعد وكنت فٌها، المحافظات

 لٌبل   العاشرة فً بؽداد وسط بالتحرك وأجازؾ بٌتً، إلى عابدة الفندق أؼادر
. الوهمٌة والحواجز الناسفة العبوات من والخشٌة والرعب، الخوؾ وسط
 تجعل التً العودة، طرٌق فً لٌبل   ٌرافقنً وهو زوجً وحٌاة بحٌاتً أؼامر
 اجتٌازي على لٌطمبنوا قلٌل كل بً ٌتصلون وهم هابل قلق فً أوالدي
 .بعٌد من لً الح كلما هللا أحمد الذي البٌت إلى وصوال   القلقة المناطق

 واؼتٌلت وبدت التً العرٌضة وأحبلمهم الصور، تلك فً زمبلبً وجوه أقرا
 وتنساب عاببلتهم، تصفٌة أو تصفٌتهم، تمت أن بعد بعضهم، أرواح مع

 .اآلن؟ ٌلفنا أعمى قدر أي أتساءل؛ وأنا دموعً

 أصطحب ال أن علً أن وأكتشؾ عنها، االنفصال أرٌد ال التً أوراقً أحمل
ًّ  أقرب اعتقده ما اصطحاب أردت ما إذا شخصٌة، متعلقات أٌة  كل من إل

 وكؤننً جلساتنا وملفات عملنا وأوراق ذكرٌاتنا صور أؼلؾ. الخاصة أشٌابً
 بٌتً، أؼادر أن قررت أن بعد اآلن أخببها أٌن أدري ال صنادٌق فً أدفنها

 أن ٌمكن عمن عقلً فً وأبحث منها، أرٌده ما كل بحزم رؼباتً تتنازعنً
 .التبلشً لها أرٌد ال التً الذكرٌات تلك لدٌه أترك

 كل فً عانوا ما عانوا الذٌن أعضابها وقرار قراري بٌن منظمتً تضٌع
 لٌتسنى واالشتباكات اإلطبلقات صوت انتهاء ننتظر ونحن ٌضمنا، اجتماع
 .منازلهم إلى العودة للجمٌع

 أبتدع وتحمسنا، ونقاشاتنا محبتنا رابحة األرابك عن وأمسح مكتبً أودع
 ٌذكرنً ما صورنا من أسحب ؼربتً، ستإنس أنها اعتقدت للتزود طرٌقة

 عامٌن، منذ اختفى الذي الوسٌم" مروان" مبلمح على وأربت بؤنشطتنا،
 لمبلمح أبكً هللا، إلى لٌحتسب أدعوه وأنا" الماجدي خزعل" أبٌه دمعه وأمسح

 نفقات ٌوفر كٌؾ ٌدري ال وهو عنا رحل أن بعد الحنونة" الدٌن كمال ضٌاء"
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 وأنا نفسً أسؤل منا، اختطفته حتى تؽادره ولم أرهقته التً اللوكٌمٌا عبلج
 :دموعً أؼالب

 .النبٌلة؟ بمخططاتنا ملٌبة أٌامنا ستعود هل -

 الؽمة، تنقشع متى عقلً، العبارة تلك ضربت أن بعد بكاء، بمشروع أضحك
 لها مشرعة المسافات تاركٌن مواجهتها من جمٌعا نهرب كنا إن ستزول وكٌؾ
 .حلول دون

 ٌبحث الذي الخبلص فٌه سٌجد أنه ٌعتقد مدى إلى كل   زمبلبً، خطوات تتباعد
 أن أحاول ٌنتظرنً، مما خوفً من تعبة بؤفكاري، مرهقة بٌتً إلى أعود. عنه
 وأن الخطؤ، تحتمل ال صحٌحة بطرٌقة أفكر بؤننً عابلتً قبل نفسً أقنع

 والخطؾ الموت ضد حٌاتهم تؤمٌن هو علٌه سنحصل الذي األكبر اإلنجاز
 .والقتل

 ما مواجهة فً نصٌبهم ٌتحملوا أن ٌحاولون وهم أوالدي، صوت أسمع
 ومشارٌع وذكرٌاتهم وأصدقابهم مدٌنتهم بفراق جزعهم وٌهادنون ٌنتظرنا،
 الحقٌقٌة، رؼباتهم ضد ٌوافقوننً أنهم أعرؾ وأنا أبكً وأكاد مستقبلهم،
 .بلدهم فً ٌنتظرهم بمستقبل أحبلمهم كل اآلن وٌؽلقون

 أو أبا لها تجد تكاد ال ٌتٌمة، قراري عن تفصلنً التً المسافة أن أعرؾ كنت
 األعزل ٌفعله مما تماسكا   أكثر أبدو أن حاولت لكننً لتستكٌن، إلٌهما تلجؤ أما
 .المقٌت الحسم إلى أقرب قرارا ٌواجه وهو المحبة، عن

 :وقلت كلمات ثبلث عن تزٌد ال موجزة عبارة ورتبت عابلتً، جمعت

 .نسافر أن بد ال -

 ٌبحثون جعلتهم وهكذا اآلن، خاوٌة هً كم أعرؾ التً عبارتً أطلقت هكذا
 قد وكؤنها تبدو ذاكرة فً هناك أو هنا نسٌته قد أكون ربما صؽٌر تراجع عن

 عبارتً وصدى شاحبة، أوالدي وجوه بدت. ٌحٌطها عما تماما انفصلت
 ٌحاول وكؤنه رأسً فً لٌرن وعاد تحوطنً، التً الجدران فً رأسه ضرب

 .حقا   علٌه أقدم ما أستوعب أنا ٌجعلنً أن

 .بهدوء التفكٌر وعلٌنا صعب قرار لكنه -

 :زوجً صوب التفت وأنا حب ببل بصوت صرخت
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 .فاشلة والنتابج وتمحٌص، دراسة عندك اإلرجاء دابما، أنت هكذا -

 التً األنٌقة الصالة من تباعا أوالدي اختفى بٌننا، المتشنج الحوار اشتد وحٌن
 آخر طابق وإضافة وتصلٌح ترمٌم أعدنا أن بعد قرٌبا، تؤثٌثها تجدٌد من انتهٌنا
 .عاما عشرٌن من أكثر منذ نسكنه الذي للبٌت

 سنوات ورابً، هذا كل اترك أن أحاول وأنا خسارتً مدى فً كثٌرا أفكر لم
 وبداٌة الشتاء شهور عمله، فً أشهر ستة منذ تعبت بما أحلم وأنا طوال

 واإلسمنت، والرمل والترمٌم البناء عمال بٌن ضابعة وأنا انقضت الصٌؾ
 تجدٌد من أرٌده كنت ما كل تحقٌق من أخٌرا تمكنت ألننً فرحة وكنت

 ابنً وتخرج" حراء" ابنتً وزواج أبنابً، والدة شهد الذي لبٌتنا، وإضافة
 التً أحبلمً كل إهمال فً اآلن أفكر أنا وها ،"تمارا" وابنتً" حٌدر"

 .الكثٌر عنها أعرؾ ال جهة إلى والهرب أحببتها،

 الجدٌد؟ البلد فً سنرتاح أننا تعتقدٌن هل ماما، -

 الذي حٌدر صوب ألتفت وأنا بالكلمات أفكر أن دون حتى بسرعة أجبت
 :ما بطرٌقة خططً على ٌعترض أن ٌحاول بؤنه شعرت

 .واألمان والكهرباء الماء سنجد أننا ٌكفً مإكد، طبعا، -

 .الحٌاة شروط أبسط إال تمثل ال هً فٌما خارقة، بؤشٌاء أعدهم وكؤننً

 :األول من أقوى آخر سإال وفاجؤنً

 سنعٌش؟ وكٌؾ -

 السرٌعة االلتفاتة أو الومضة ٌشبه زمن على تزٌد ال لحظات فقط، لحظات
 انبثق؟ أٌن ومن نبع؟ كٌؾ أدري ال عقلً، فً جهز قد الؽبً الجواب وكان
 أم هكذا، أمامك أندلق هل ٌسؤلنً أن دون عنً؟ بؽفلة عقلً إلى وصل وكٌؾ
 للتفكٌر؟ زمن إلى بحاجة أنك

 :نفسً عن أتحدث ال وكؤننً مباالة ببل وأجبت والتروي التفكٌر ؼادرنً

 .به ونعٌش بستانً سؤبٌع -

 وقت من استؽرقته مما بؤسرع للجمٌع السرٌع جوابً وانتقل حٌدر، صمت
 قلبً، ٌدمً كان الذي والكبلم والضجٌج االعتراضات وانهالت لئلجابة،
 البستان ذلك أن بتذكٌري تعذٌبً عن ٌكفوا أن ٌقولون، ما أسمع ال أن تمنٌت
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 ببساطة عنه أستؽنً أنا وها أحبلمً، أقوى من آخر حلما عندي ٌمثل كان
 فً ؼٌره تملكٌن ال إنكِ  لً ٌقولوا ال أن منهم، مإازرة عن أبحث كنت. متناهٌة
 حبا أحبلمً أوسع من بالحرمان سؤشعر بدونه بؤننً ٌذكرونً ال أن الحٌاة،
 ٌتوقفوا أن منً، الكلمة أفلتت منذ قلبً ؼلؾ الذي جزعً ٌهادنوا أن وشؽفا،

 ٌجلدونً ال أن عدٌدة، سنوات قبل اشترٌته حٌن فرحً صور استرجاع عن
 السفر، بفكرة اآلن استبدله الذي الرابع الركن ذلك مستقببل   لً ٌكون أال بفكرة
 فٌه عبارتً تؽلٌؾ أحاول ما حقٌقة فً األصح الكلمة هً وتلك الهرب، بل

 .سفرا فؤسمٌه

 انسحبت سفرنا، وبٌن بٌعه، بقرار بستانً فٌه َقتلت الذي الٌوم ذلك بٌن ما
 إلى بالمخاطر محفوفة رحبلت بعد البستان بعت قراري، وراء تتراكض األٌام

 والساعات بالقتل، المرهون السفر منً تتطلب كانت ومعاملة" دٌالى" محافظة
 اإلرهاب أشكال بكل تباعا ابتلٌت التً المحافظة تلك إلى أصل أن إلى الطوال،

 سؤكمل فعبل   كنت إن أدري ال وأنا طوال أسابٌع بٌنهما، شًء وال واإلرهاب
 الحقٌقً السبب عمومتً وأبناء هناك أهلً عن أخفٌت. قبلها سؤقتل أم المعاملة
 أقنعتهم ذاك، األجوؾ قراري بعنؾ رفضوا أن بعد للبستان، بٌعً قرار وراء
 وكانوا علٌهم، كذبت بؽداد، إلى أقرب لٌكون آخر بدٌبل   أجد أن أحاول أننً
 وهً عٌونً برٌق وعلى وجهً، قسمات على جٌدا أجٌده ال الذي كذبً ٌرون
 . أخرى تلو واحدة مساماتً تذبح سكٌن كؤنها بؽصة فٌه شبر كل تودع

 بعد اشترٌته الذي األنٌق األثاث كل بعت البستان، بٌع معاملة أنهً أن وقبل
 من عاما العشرٌن تجاوز عمر مسٌرة فً أحببته ما وكل البٌت، تصلٌح

 دم وأهدرت حولً، من على مجانا بعضها ووزعت ذكرٌاتً بعت زواجً،
 خٌولها أحب لوحات الجدران عن ونزعت أصدقابً، على أفرقها وأنا كتبً

 سفر بحقابب هذا كل وقاٌضت بٌتً أفرؼت وآفاقها، وصحراءها وأعشابها
 .بٌتً من لدي بقً ما كل بها ألحمل بعجالة اقتنٌتها

 خفت الذٌن أوالدي ومعها حٌاتً، فً اآلن أملكه ما كل هً حقابب خمس
 ٌتلفت وال ٌرقبنً زوجً ومعً الٌومٌة والتفجٌرات والقتل الخطؾ من علٌهم

 .بٌتً من زاوٌة كل فً ورابً أتركها التً األسى لنظرة إال

 ال لً، ٌنتمً ال آخر منزل فً مفتوحة بعٌون ونمت البٌت، ذلك هجرت
 فً الوحشة وبدت فٌه، أحبها التً أنفاسً من خاوٌة أمكنتً أصبحت أعرفه،
 .عقلً ٌؤكل ٌكاد الذي األرق عٌوب تخفً ال سود بهاالت ترتسم عٌونً
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 قبلبل أٌام وأرضً، وسمابً أمكنتً عن انفصالً موعد وٌحٌن قبلبل أٌام
 بجنون المستبدل المكان هذا أمام المجهول، إلى ستقلنا التً السٌارة وستقؾ
 قد أكن لم ولمستقبل ولعابلتً، لً األفضل بؤنه نفسً أقنعت الذي قراري،
 .األٌام من القادم فً حق ا سٌكون ماذا فهمت

 الوطن استبدلت اآلن لدي ما كل هذا حقٌبتً، حملت حٌن نفسً من ضحكت
 أوراق وفً بلدي، فً ارتدٌتها مبلبس فً ذكرٌاتً، تضم أسحبها بحقٌبة  
 اقترب كلما أوالدي وجه ٌشحب. هناك من اقتنٌتها أشٌاء وفً هناك، كتبتها

 لم بلدي، فً ستبقى التً حراء، ابنتً وجه أبصرت كلما قلقا   وأتبلشى الموعد،
 ولم واالنتهاء، البدء نقاط أحدد أعد لم والتواصل، االنفصال معنى أفهم أعد
 .عنً انفصالً وأكبرها خساراتً، حجم أحصً أعد

 كنت للسفر، موعد آخر تحدٌد من ٌومٌن قبل رأٌتها ابنتً، أودع أن تحاشٌت
 سٌرى كٌؾ تسؤلنً وتكاد الثانً، مولودها تنتظر وهً المتكورة ببطنها أتؤملها
 أحتضنها، وأنا وجهً على ابتسامة   وأفتعلُ  عنً، بعٌدون وأنتم النور طفلً

 سٌعوزنً ما أدري ال.. أو بعده، أو بعده أو بعده أو ؼدا، إلٌها سؤعود وكؤننً
 .مشترك حدٌث من

 وأبتعد، صوتً، لحشرجة تصؽً وال تسمعنً، ال وهً علٌها أعددها وصاٌا
 ببل تماسكت كٌؾ أفهم أعد لم التً نفسً من بنفسً ألوذ وكؤننً عنها أبتعد
 .داخلً إلى تسلله صوت أسمع أكاد انهٌار

 تكفً تسمٌة أجد وال روحً، فً تتؽلؽل لدرجة أحبها التً حفٌدتً مرٌم، أقبل
 عٌنٌها، أقبل عنقها، أشم شعرها، على أربت نحوها، به أشعر ما لترجمة
 أطارد بمشقة، كلماتها تلفظ أن تحاول وهً صوتها على عٌنً أؼمض
 ألٌامً زادا، ستشكل صورا ألتقط وأنا أٌام منذ أحملها بكامٌرا خطواتها
 :ورابً تصرخ مرٌم، أسمع وأنا قوتً تنهار القادمة،

 .حٌاتً بٌبً، -

 أعرؾ التً دموعها تمسح وهً حراء، ابنتً إلى النظر أعٌد علٌها، أنحنً
 :مخنوقة بعبارات وأقول أحتضنها معناها،

 .اآلن أودعك لن آخر، ٌوم أمامنا زال ما -

 بعد، ٌحن لم الوداع موعد أن نفسً وأقنع وأقنعها منها، أهرب أننً وأعرؾ
 .لوعة من أدري ما إلى أراها لن أننً أعرؾ فٌما
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 كل استنشاق من وأشبع بوضوح، بلدي تفاصٌل ألرى عٌنً من الدموع أمسح
 ال حتى عقلً فً الصور كل انطباع من وأرتوي فٌه، أحبه الذي الهواء
 .ٌوما النسٌان ٌهشمها

 :بالخشٌة مثقبل   زوجً صوت وٌؤتٌنً

 .مقداره ٌقل داره ٌترك من أن أتعرفٌن -

 :قاتلة بسخرٌة وأجٌب أعرفها ال ضحكة وأفتعل

 .الؽرباء احتلنا أن بعد دار، ببل أصبحنا لكننا -

 وأنا ذكرٌاتً منزل تركت منذ أرضً، أؼادر أن قبل كٌانً فً الؽربة تعٌث
 وكؤنها روٌدا روٌدا عنً تنفصل أعرفها، ال إنسانة أخرى، إنسانة نفسً أرى

 هاجس عن أبحث وأنا اقترفته متى أعرؾ ال ذنب ما، ذنب على تعاقبنً
 الموت، وانتظار البقاء واحدة، حافة من اقتربت التً أحداثً مسار تصحٌح
. عنً نفسً وٌباعدان ذاتً سٌلؽٌان كبلهما عنً، اإلقصاء واستقبال الهرب
 واألحداث حولً، الوجوه تتبدل أن أتمنى وأنا األلؾ للمرة حقاببً أحزم

 وأفرح محتوٌاتها، وأفرغ الحقابب أفتح مشاعري، ونزؾ وقراري، واألمكنة،
 بعض وإقصاء بشجنً ألمؤلها وأعود بعٌد، سفر من عدت قد وكؤننً لهذا

 لكن الحق ا، استبدالها وسٌمكننً ضرورٌة، ؼٌر أنها نفسً أقنع احتٌاجات
 تكاد ال عقارب أضاع من بعناد رأسً فوق الساعة وتتوقؾ ٌعاندنً الوجوم
 الساعة تبقى وسراب، وهم من بٌد أمسكه وكؤننً الوقت إلى أنظر تلتقً،
 الموعد تراقب تظل أن إال روحً وتؤبى االلتصاق، العقربان وٌؤبى تدور،
 لم شًء، انتظار أعتد لم هكذا، ٌدمر أن ٌمكن االنتظار أن أدري أكن لم. القادم
 ال لكن أوقاتها، تحدد من أنا كنت قادم، بموعد عبلقة على أكون أن أعتد

 من هما كانا بل ترقبهما، أن ال بالعقربٌن تتبلعب من أنا وكنت تنتظرها،
 وال كثٌرا التوسبلت أرحم أكن ولم بعضٌهما من ٌقتربان ادعهما أن ٌتوسبلن
 .إلٌها أصؽً

 تفتٌش أعدت كلماتً، آخر ومزقت أوراقً، آخر رتبت مكتبً، من اقتربت
 المشرعة، النوافذ آخر أوصدت مرارا، بعثرتها وأعدت مرارا، األدراج
 رأٌته دبوس آخر والتقطت جلوسً، بصمات آخر األرابك عن ومسحت
 الجمع مع محتدم حدٌث   آخر من وضحكت أخضر، مكتب سجادة فً منؽرزا
 .أحببتها التً مشارٌعً كل أبعثر أن قبل حولً
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 أماكن ٌداعب أن من الهواء أمنع أن أقبل كٌؾ لفتحها، عدت ثم األبواب أؼلقت
 اآلن أحاول فتحات عبر مشرعا ٌدخل هواء   تتنفس ٌجعلها وأن ذكرٌاتً،

 نفسً؟ فً أحبه ال بلإم ؼلقها

 لٌال أرق بعد ٌؽالبنً نعاسا أنه نفسً أقنع أننً أم عٌونً فً دمعة لمُحت هل
 .عاندتنً

 :الباب نوصد أن قبل ابنتً همست

 قرٌبا؟ األماكن هذه سنرى هل -

 :بالصدى أشبه بتراخ   قلت

 قرٌبا؟ سترانا هل -

 خمسة، حقابب فوقها تحمل سٌارة داخل نفسً أحشر وأنا تراجعً آخر مزقت
 .محتوٌاتها تعود لمن أفهم وال ستقودنً، أٌن إلى أعرؾ ال

 كل اختفت كٌؾ أدري ال هابل، خواء فً التفكٌر أعٌد وجلست عٌنً أؼمضت
 .فٌه رأسً فً األحداث

 :رأسً فً ٌدوي صخب   وصوت تقترب الحدود

 .عودي -

 .عودي -

 .عودي -

... 

 - انتهت -

 بؽداد                                                                           

  م 6022/  4/ 60

  الثانٌة الطبعة                                                                              
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