
أصــواتـا خــاصـة تـســتـنــبئ فــيـهـا
بسقوط االمطار.

اس) ((يـوم وطـأة قـدمـاي (الس بـا
إحـــدى جـــزر الــكـــنـــاري تـــســاءلت
مـــتـــعـــجـــبـــا كـــيـف حتـــقق احلـــلم
ـــســتـــحــيـل أيــام كـــان احلــرمس ا
يـــنـــهش في اجـــســـادنــا حـــتّى في
نـشــوة احالمـنـا وامــانـيــنـا ونـحن
ذياع في ذلك نسمع ام كلثوم من ا
الـلـيل الـذي هـو امـتـداد ألد قد
يـعـود إلى اللـحـظة الّـتي قـرر فيـها

نوح (ع) صناعة سفينته.
أيـام كانت تـلك االحالم عـنـد بعض
ـعــلـمـ الـذيـن يـكـرهــون الـسـفـر ا
ويـعـتـبـروه بــطـراً عـدا الـسـفـر إلى
قـدسة وكانـوا أيضاً مدن االئـمة ا
يــعــتـــقــدون أن جــزر الــكــنــاري كلّ

سكانها من الطيور.
ـــاذا حتـــلم ويـــســـألـــنـي أحـــدهم: 
بالذهاب إلى جزر ليس فيها سوى
طـيـور الـكنـاري وبـأمكـانكَ رؤيـتـها
هنا في قـفص طيور الـكناري الذي
جــلـبـه لك جـدك فـي طـفــولــة قـلــعـة

صالح والذي كان يحب تربيتها.
ضـحـكت وقـلت: هل تـعـرف أن هذا
كان عـلى الرغم من جماله إال أنه ا
بالنسـبة لهذه الطـيور منفى قاس
فــــإن أي يــــوم شـــــرجي ونــــظــــرة
الالمباالة الّتي ترمقها اجلواميس
في عـودتــهــا من مـراعــيـهــا وعـدم
االهـتـمـام بـهـا; ألنـهم يـعـتـبـرونـهـا
طيور وحشيـة مدللة ال حتب سوى
لـب حـب الــــــــشــــــــمـس (األكــــــــراد)
ــاء حـلـو ــغـســولـة  واحلـنــطـة ا
وهــذا مــا كـان يــوفــره جــبــار عـلى
الرغم من علمه أن طـيوره منزعجة
ــكــان الـذي تــخـلــوا فـيه جـداً من ا
نــبــاتـــات كــبــيــرة األوراق والــواح
الــورد االسـتــوائي واكـتــشف هـذا
حـــ أقــــدم أحـــد الـــطــــيـــور عـــلى
االنتـحار بعـد أن رفض تناول حب

اء. الشمس وشرب ا
عـاشت الكـنـاري معـنا وكـنـا نشـعر
ندائية أنها حتفظ معنا طقوسنا ا
وادعـيـتنـا وكلّ صـبـاح اتـطلع إلى
حزنـها وتـغريـدها الـهجـ ورغبة
بـعـضـهـا لـيلـتـحق مع الـطـيـر الذي
غــادر الـــقـــفص مـــنــتـــحـــرا ودفــنه
صاحبه (جدي دخـيل) على ضفاف
طــ االهــوار رغــبـــة مــنه أن يــظل
جـسـده باردا في غـربـته والـغريب
انـه وضع في مـقـدمـة قــبـر الـطـائـر
صـلـيبـا صـغيـرا صـنعه من تـعـامد
قـصـبـتـ وقــال: لـقـد جـلـبـوا هـذا
ــــســـــكـــــ من أرض الـــــطـــــائـــــر ا
مـســيـحــيـة; ألنه يــدفن في مــنـفـاه
عــلـيــنــا ان نـضـع الـصــلــيب شـارة

بركة لتحمي نومه الهادي هنا.
كان شهد الغريب عن بيئة ا ذلك ا
وذاكــرته هـو من دفع مــعـلم الـرسم
في مـدرســتــنـا لــيـرسم عــلى ضـوء
الـفانـوس لـوحة اسـمهـا (سـريالـية
مــوت طــائـــر الــكــنــاري) وقــد رسم
الـطائـر يـغادر قـفص جـدي بساللم
عــلـى شــكل صــلــيـب فــيــمــا جــعل
ـــقــوس شـــارب ســلـــفـــادور دالي ا
الـقـفل الـذي كـسـره الـطـائـر وخـرج

منتحرا.
عـلـم لـنا ذلـك في طـفـولـتـنا فـسـر ا
عـنـدمـا عـرف أني امـتـلـك قـفـصا

وفــــــيه طــــــائـــــر
كــــنـــاري وكـــان
مـــــــــثـل جــــــــدي
مُــــــــــولـــــــــعـــــــــا
بـــتـــربــيـــتـــهــا;
وألجــلــهــا كـان
يـــــــــــقــــــــــضـي
الــــصــــيف في
مـــــوطــــنـــــهــــا
االسباني: إن
الــــســـلم هـــو
رحمة يسوع
الـصـاعـد مع
الــــــطــــــائـــــر
االســــبــــاني
إلى السماء
ومـــــــــــــوتـه
الــســريـالي
الــــــذي اقـــــتـــــرن
بــشـارب ســلـفــادور دالي الـذي هـو
اسـبــاني أيـضــاً.اآلن وعـبــر نـافـذة
زنـــزانـــتـي الـــصـــغــــيـــرة في االمن
الـعـامة والـتي اتـخـيلـهـا تـطل على
احلـديـقة االسـتـوائـيـة واسراب من
الـطـواويس تــمـشي مـتــخـاتـلـة في
صـبــاح تـهب عـلـيه نـسـائم احملـيط
الـقـادمة من قـرى افـريقـيـا البـعـيدة
للـمكان الـذي تمتـلكه اسبـانيا على
الـــرغم من أن أغـــلب ســـكـــان جــزر

الكناري من أصول امازيغية.
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الـرخام الّـتي حتـمل اسـمك وتاريخ
والدتـك ويــــوم رحـــــيــــلـك عن هــــذه
وت الـدنـيـا تـلك هي مـيـثـلـوجـيـا ا
تـؤســســهــا االخـيــلــة وتــصـنــعــهـا
متـغيرات الـزمن وحياة الـبشر من
حلظة إدراك أننا شـعرنا بانتصاب
السيف فينا والشعور بسن البلوغ
إلى تـــلـك الـــدمـــعــــة احلـــارة الّـــتي
تــنــسـاب عــلـى اخلـد وانـت تـســمع
أحـدهم يـقول قـرب وسـادتك: اتـلوا
الـشهـادة بدال عـنه فـقد ال يـستـطيع
إتــمـامـهـا وهـو في الـنـزع األخـيـر
ولـــكـن يـــا وائل قـل لي: مـــاذا كـــان
يـــنـــطــــقـــون اجـــدادك فـي مـــوتـــهم

? الهاد
تتحرك عيـون الشاب صوب صورة
ــرســـومــة في أفـق اخــضــر ابــيـه ا
تغـطيه مالمح انـوثة سـماء زرقاء
وغابات القصب ويسأله: ماذا كان
ينطقون اجـدادي: فيرد عليه صدى
صـوت والــده اســمـعــهـا يــا ولـدي
واحفظهـا; كي ال تنساهـا فمخاطر
الـطـريق إلى مدن الـقـصب والـرؤيا
صعبـة وخطرة ومـفخخة اسـمعها
ـندائية يا ولدي سـأتلوهـا عليك با
والعـربيـة: ((ابْـشــوميـهون اد هيي
ربـي × اكّــا هـَـــيّي اكـّـــا مــاري اكـّــا
مــــنـــــدا اد هـَــــييّ × اكّـــــا بـــــاثــَــــر
انـْـهـورا × ابـْسَـهـْـدوثـا اد هـَـيّي ×
وابـْــسَـهـْـدوثـا اد مَــلـْــكا رامـا ربـّـا
إد انـــهـــورا × × إالهــــا ربـّــا اد مِـن
نــافـْــشي أفـْــرَشْ × اد ال بـاطِـلْ وال
مُـبـْــطِــل اشـْــمَـخْ يـا هــَيّـي ماري

مـندا اد هـَيي × وهيي زَكن))
بــاسم احليّ الــعــظــيم × مَـــوجـــود
احليّ × مـَوجُــود الـرَّب × مَــوجـود
عـارف الــحَـيــاة بـِـشـَــهـادة احلَـيّ
× بـِــشـَــهـادة مـلك الـنـور الـسامي×
الـــله احليّ االزلـي الـَّـــذي تــَـــكـَّـــون
ـْـــسِــه × الـذي ال بــاطل وال مـِـن نـَــف
مـُبـطِـل السْـمـَـه شيء × جل جاللك
يـا الـلـه × جل جاللك يـا رَّبي × جل
جـاللك يــاعــارف احلــيــاة × واحليّ
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هي ال تــشــبه شــهــادتــنــا يــا وائل
نـحن نخـتصـرهـا بشـهادة أن ال أله
إال الــله وأن مــحــمــدا رســول الــله
ولـكـنـهـمـا يـلـتـقيـان في ذات احلس
ــكــان الـله ــشــاعـر وا والــرؤيـا وا
يـــوحـــدهــمـــا وتـــلـك هي الـــغـــايــة
لـتـطــمـئن الــروح إنـهـا حــقـقت في
دنـياهـا إنهـا ستـذهب إلى السـماء
من خالل هـــوة الــقــبـــر وإن هــنــاك
الــكـثــيــر من الـرحــمــة حـ تــنـطق
الشـهادة بـقنـاعة قـلبك واالجمل أن
تـنـطقـها انـت دون أن ينـطـقهـا أحد
غــيــرك. إذن هي روايــة عن األرْوَاح
الّتي تموت اجسادها جراء عارض
ـوت في كثير من ما وفي العراق ا
عـــوارضـه هـــو مـــوت الــــشـــظـــايـــا

فخخات. واحلروب وا
إنها دراما تشمل كلّ شيء...

وقــد نـسـيت يــا شـاكـر أن أبـا وائل
في إحـدى مــحــاوالته في الــقــضـاء
عـلى راتــبـة الــزنـزانـة الّــتي حـبس
فـــيـــهــا وحـــتى يـــنــسى ألـم عــصى
فوض الـذي كان يضـربه بها قبل ا
أن يقـدم له ماعـون احلسـاء كان قد
كـتب قــصـة عـاشــهـا وهــو يـعـيش
حــزن مـوت طـائـر الـكـنـاري الـذي

أحـبه مـنـذ ان
جــلب له جـده
الـشيـخ دخيل
قـــفــصــا وفــيه
طــائــران وقـال
لـه: عـــــــــــبــــــــــد
اجلــــبــــار أنت
حتب الفـيزياء
وعـــــــــلـــــــــيك ان
تـــــــــتـــــــــخـــــــــيل
رومـــــانــــســـــيــــة
الطـيور بـشكـلها

الفيزياوي.
ـــــا نــــــسى أن ر
يـــــقــــصـــــهــــا لك
ولــكـني وجــدتـهـا
ضـــــمـن أرشـــــيف
ـكتـبـة الوطـنـية ا

ومن أتـــلى بــتــلك
ــسـوّدة الّــتي كــتـبـت بـذات حــبـر ا
القـلم إلى الذي اهـداه له اينـشتاين
يـوم كـان طـالـبا فـي مـعـهـد الـعـلوم
الــــفـــيــــزيـــاويــــة والـــذريــــة في مـــا
سـوتـيش وكـيف عـلـيك أن تـتـخـيل
ان والدتك من هوس محـبته لذكرى
قـفص الطـيـور سافـر إلى مـوطنـها
فــقط لــيــعــيــد اكــتــشــاف خــواطـره
الـفلـكيـة األولى عـندمـا أخبـره جده
الـشــيخ دخـيل أن الــكـنــاري تـبـعث

ـكـان الذي يـسرق أتـذكر من هـنا ا
من خـيـال اجلـنّـة فـيـنـا الكـثـيـر من
الــتـفـاصـيل وأظـنُّ أن الـسـومـريـ
ا تـمنحه لك فـتنة ـون  تخـيلوا د
شـاهد في حـدائق جزر الـكناري ا
فـأذهب إلى حسـرة اشـتيـاق غريب
إلى دمـــوع جــدي دخـــيل عـــنــدمــا
أحس أنه كـان ســبـبــا في انــتـحـار
طـائــر الـكـنــاري في قـفــصه فـحـزن
ة ال تغتفر وأعتقد أنه اقترف جر
وأتـذكـر قـبـره الـصـغـيـر الـذي عاله
مد ميـاه الفيـضان في االهوار ذات

صيف واختفى القبر والصليب.
شهد السريالي لشارب ولكن ذلك ا
سـلـفــادور دالي وهـو يـصــيـر قـفال
لـلـقـفـص ظّل اسـيـر اخملــيـلـة حـتّى
عـــنـــدمـــا أتت احلـــرب ونـــالت من

ـــكـــان عـــنـــدمــا  وجـــودنــا فـي ا
ـعـلـمـ إلى اسـتـدعـاء كـثـيــر من ا
خــدمـة االحــتـيــاط في أوّل بـدايـات
حــــرب بــــرزان وكـــان لـي أن أكـــون
والـيد الّتي دُعِيت إلى ضمن أوّل ا
اخلــدمـة فــأحتــول من مـعــلم لــغـة
عـربيـة لصـفي السـادس واخلامس
في مــدرسـة تـقـع في عـمق االهـوار
إلى جندي مشاة فـوق ربيئة عالية

في جبل هندرين.
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ومـن فــوق الـــربــيـــئــة كـــنت أتــأمل
مـتـدة على ـرتفـعـات ا الـسـفوح وا
مـد الـنـظـر إلى جـبـال أبـعـد وحـ
اديـــر وجــــهي إلى الـــوراء تـــمـــتـــد
أمـــــامي ســـــابــــحـــــة ذات االكــــمــــة
ـندائي أهلي اخلضراء من قرى ا
في اجلـنـوب الـبـعيـد وعـلى مـقـربة
ــنــعــزلــة فـي زاويـة من بــيــوتــهم ا
ضـوئـية يـخـتارهـا الـكهـنـة بعـنـاية
ـعـدان تـكــون قـريــبـة مـنــهـا قــرى ا
الـــــذين كـــــلّـــــمــــا مـــــر أحـــــدهم مع
جـامـوسته ورآني أطـعم الـطـائرين
حب الـرقي والـبـطـيخ صـاح عـلي:
أطـلـقـهـمـا واجــعـلـهـمـا حـرين كـمـا
جـامـوسـتي.وابـعد مـنـهـا تـلوح لي
ـاء في تـلك ــتـدة في أفق ا قـريـة 
االكـــمـــة الـــبـــعــــيـــدة من الـــقـــصب
تشـحة بخجل والعبـاءات السود ا
ــدرســة خــوفــا من الــســيــر امــام ا
ـعلـم اخلـاطفـة فيـلوح نـظرات ا
في ذلك االفـق االخـــضـــر الـــقـــفص
لون لطيور الكناري لكن القبر ال ا
يــظــهــر في الــصــورة ومع مــتــعـة
الــتـخــيل والـتــأمل في أوّل يـوم لك
فـوق ربـيــئـة هـنـدرين يــتـقـدم إلـيك
أحـد اجلـنـود لـيـعـرف بـنـفـسه: أنـا
جــبــار عــودة صــيــهــود من أهــالي
عفك الّتي قيم الركاع فيها ولكنهم
هــنــا يــنــادونـنـي (دخــيل كــنـاري);
ألني أهـوى تـربـيـتـهـا ولـدي قـفص
هـنـا فـيه عـشــرة طـيـور مـلـونـة من
طـيـور الـكـناري.قـلـتُ مـنـدهـشـا: يا
إلــهـي حـــتّى هـــنـــا يــوجـــد دخـــيل
كنـاري. اي صدفـة هذه.قال: ال أظنُّ
أن احــداً في هـذا الـعــالم يـسـمـونه
دخـــيل كـــنـــاري غــيـــري.ضـــحــكت:
وسـردت له قـصـة جـدي دخـيل يوم
اهـداني فـي طـفــولـتي قــفـصــا فـيه

طيري كناري.
دمــعت سـقـطت من أجــفـان الـنـائب

الـــــعـــــريف ابن
عفك وقال: لـو كنت من تعرض إلى
انـتــحــار واحـد من طــيــوره ألقـمت
مـأتـمــاً وعـزاء لـثالثــة ايـام.انـتـهت
روايـــتي لــــقـــصـــة نــــسي ابـــيه أن
يرويها له حترك الـدموع الصافية
مـثل نـدى صبـاحـات شجـر الـبمـبر
ــشـــتـــعل صـــيـــفــا في اجلـــنـــوب ا
والــقــارص الـبــرد شــتــاء ســمـعت
نحيبه وتمنيتك يا شاكر أن تكون
مـوجــودا ألسـتــعـيــر مـنك مــنـديـلك
الفرنسي األبـيض الذي كنت تضع
عليه ذات العطر الذي تضعه اديث
بياف قـبل أن تؤدي اغنيـاتها الّتي

تعرف انها ستبكي في نهاياتها.
الـكلّ يـشـمـون الـعـطـر حـتّـى جاري
اإليـطالي الـذي ترك سـحر نـابولي
ـــديــنــة وجـــاء يــســكـن قــربي في ا
ــانـــيـــة الــصـــغـــيـــرة وهــو من األ
اسـتـعـاد مـعي بـهـجـة الـتـذكـر ح
يــدعـــونـي الشـــرب مــعـه الـــقـــهــوة
ويـــســـألـــني عـن بالدي ومـــثل اب
حـــنـــون يــــحـــاول ان يـــخــــفف عن
ظنـوني أنا قـد أكره شـرب القـهوة
مع رجل جــــنــــود بـالده تــــتــــنـــزه
بـدبـاباتـهـا في محـلـة الصـابـئة في
النـاصريـة.ستسـمع قصـتي معه يا
وائل فـهي امـتــداد حملـنـتــنـا الّـتي
رمى لـنـا شـاكـر فـيـهـا رأس اخلـيط
وقـال لــنـا اســحـبـوه واذهــبـوا به
إلـى جــــداتـــنــــا فـي ذلك اجلــــنـــوب
عذب بقلق أرْوَاح ساكنيه منذ أن ا

أرادَ واحــــد من امــــراء سـاللـــة أور
رمي ابراهيم فـي كوة النار لـيشعل
في األرض حزن األنـبياء وغـضبهم
الـسـمـاوي فـتــعـلن احلـروب وتـبـاد
الــشـعـوب وفي كلّ عـصـر سـيـكـون
ــؤرخ أو عـــلــيـــنـــا االســـتــعـــانـــة 
فيـلسوف أعـمى ليـروي ويفسـر لنا
ما حدث.هل تذكر يـا شاكر ولنذكر
وائل أيــضـاً كــيف كــنـا نــهـيم مــعـا
بـأفالم صوفـيا لـورين وجيـنا لـولو
بـريـجـيـدا واالن أبنـائـهم تـطـوعوا
جــنــودا وذهـبــوا لــيــرعــبـوا أرْوَاح

. العراقي
وهـــذا جــاري اإليـــطـــالي يـــريــد أن
يعتـذر بالبـكاء أمامي ولـكن عندما
يــكـون ثــمال. فــأرضى مــنه دمــوعه
واربت على كتفه واتـذكر آخر لقاء
لـنا في مـقاهـي على ضـفاف الـس
قريبا من جسـر ميرابو وأنا انتبه
إلـى مالحــظــاتـك عــلى نص الــروح
ـسـكـونـة ــنـدائـيـة ا الـسـومـريـة وا
بذعرهـا من جنود رومـا الذين أتوا
بـــدعــوة صــارمــة من رامـــســفــيــلــد
لـيـمـسـكـوا األراضي الّـتي يـحـتـلـها
ارينز وينـسحبون منـها متجه ا
صوب بغداد.كلّما اذكر اسم بغداد
كـــنتَ تــبـــكي يــا صـــاحب مــســوّدة
أرْوَاح العراقي فأحاول أن اسعد
فيك حـزنك علـى بغـداد الّتي نـهبوا
مـــتـــاحـــفــــهـــا واحـــرقـــوا أرشـــيف
مــكـتـبــتـهــا الـوطــنـيـة اقــرأ امـامك
نصي اجلـديد واهـمس لك لـنطرب
خــواطـــرنــا بـــســحـــر أجــفـــان تــلك
ــدهـــشــة مـــونــيـــكــا اإليـــطــالـــيـــة ا

بيلوشي...
تــسـحب أنـت األوراق إلى عـيــنـيك
وتصادف اللحظة الفاتنة في قراءة
ـقـهى خـواطـر مـونـيــكـا أن نـادلـة ا
ـسمـاة (وجـنتي آرثـر رامـبو) هي ا

إيطالية أيضًا.
نــرتــشف ابــتــســامــتــهــا ونــحــافــة
ساقـيهـا في نظـراتنـا وتهـمس لها
دعــيـني أقـرأ وابـعـدي عـني انـوثـة
الـغـنج فـيك فـإني أريـد ان أكـتشف
في قلم صـديقي نـعيم مـا توارد في
دمـــعــــته وذعـــره مـن أوراقي الّـــتي
أرسـلـتـهـا له لـقـد ادخل في جلـتـها
سـحـر بـيـلوشـي وحرك فـي رؤيتي
ـوت أهــلي هــنـاك عــاطـفــة أخـرى
احسـبهـا اجتمـعت بصـدفة عجـيبة
ـــعـــري ودانـــتي وال تـــمـــتع بـــ ا
خــواطــرهـا وعــلــيك ان تــعــرف يـا
صديقي الـسومري أنـا مثلك ذهبت
إلى كــان أوّل مـجـيـئي إلى فـرنـسـا
فقط ألرى في أجفان صوفيا لورين
لـهـفـتي لـسحـر إيـطـالـيـا فـيـنـا مـنذ
أيــام قـــيــصـــر وافالم هـــرقل الّــتي
يـؤدي دورها سـتـيف ريفـرز ومارك

فورست وجوليا ناجيما ?
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ضـــحـــكـتُ وقـــلت: إذن نـــحن كـــمـــا
ــتـصــوفــة لــنـرتــدي أرْوَاحــنـا في ا
ودة واالشتراك بغرام عطر تقادم ا
ة على الـرغم من أننا أيامـنا القـد
لم نـكن نـعـرف بـعـضـنـا ولم نـلـتقي
حـتّى جــمـعـتــنـا أرْوَاح الـعــراقـيـ
الّـتـي نـزع عـنــهـا احملــتـلــون ثـيـاب
فـطـرتهـا ونقـائهـا وحـلمـها وعـليـنا
أن نـخـيط لـتلك األرْوَاح
ثــيــاب جــديــدة تــســتــر

عريها خذ اقرأ.
أرى شــــــاكــــــرا يــــــدفن
نــــظــــراتـه في أوراقي
واتمنى لك يا وائل ان

تقرأ معه.
((خــاطـــرة مــونـــيــكــا

أوّال))
تـــكــــتـب مـــونــــيــــكـــا
بــيـلــوشي في أوراق
صــبــاحـات الــقــهـوة
عـلى شـرفـة شـقـتـها
الــــــبـــــحــــــريــــــة في
البندقـية: أنا أجمل
من شـكـسـبـيـر لكن
حــــرفه أروع مـــني
ويــــــكـــــتـب خـــــالي
ــدفــعــيــة عــريف ا
جهاد سهر العدد
ـــدفع واحــــد في ا
الروسي  152ملم
وهــو يـــتــوســد تــراب الــغــري: أنــا
أجـــــمـل من مـــــوســــلـــــيـــــني لـــــكن
مــوسـلـيـني هـو من يـجـلب مـدافـعه
قـــريـــبــا مـن بــســـتــانـي اآلن...بــقيَ
االيـــطـــالـــيـــون أكــثـــر مـن عـــامــ

أشـتـروا اخلــبـز من مـخــابـز شـارع
عـشــرين وغـامــروا بـالـذهــاب لـيال
ـلكية في أور قبرة ا وخلسـة إلى ا
وهم ســــكـــــارى من أجل تـــــقــــبــــيل
شـفـايف األمـيـرة شـبـعـاد. فـامتألت
افواههم بالتراب وبراز ابن آوى...
لن يـحصـلـوا على مـلـحمـة في ازقة
الــنــاصــريــة ســوى عــربــة تــانــكــر
مـفـخـخـة عـصـفت بـأرْوَاح الـكـثـيـر
مــنــهم.عـام  2004كــانت مــونــيــكـا
ثلـة مبتـدئه ولكنـها اذرفت دمعة
عــلى اجلـنــود ومن امــنــيـاتــهـا أن
تسـكب النـبيذ األحـمر عـلى مؤخرة
بــرلـســكــوني لــكن رئــيس الـوزراء
ـراهق كـان في وقـتـهـا فـي مـديـنة ا
ـغربـية لتـهيـئة حفل زواج طنـجة ا
أبـنـته.ال يـهم الـتـفـريق بـ احملتل
واخملـــتل عـــقـل يــفـــقـه فــيـه ســوى
الــكــاهن مــعــنى أن تــبــتل مــؤخـرة

الديكة بالواين األحمر.
عــامـان وكــلّــمـا تــمـر مــدرعــة عـلى
جـسـر الــنـاصـريـة اســمـاك كـثـيـرة
تـنـفق وغرقى يـحـتجـون وذكـريات
ــكــتـوبــة عــلى حــديـد طـفــولــتـنــا ا
اجلـسـر تسـتـعـيد لـقـطة مـغـرية من

أفالم صوفيا لورين.
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بغداد

. ووائل الذي ـنـدائـيـ الـصـابـئـة ا
جـــــاء مـن بالد والـت ويـــــتـــــمـــــان;
لـــيـــبــــحث عن أرْوَاح اجـــداده هـــو
أحـدهم ومن الـذين حمل الـوصـية
تـفاصـيل مغـامـرة; ليـعود إلى بالد
لم تـــعــــرف بـــعـــد حـــالـــة الـــهـــدوء
ـارينز واالستقـرار وما زال رجال ا
يـشـوهـون مـوســيـقى ارصـفـة مـدن
الــبالد بــصــوت نــشــاز مــوســيــقى

حزمهم العسكرية اخلاكية.
مـا زلت أتــذكــر يــا وائل مــرة كـنت
ـنـدائي الـطيب انـاقش فـيـهـا ذاك ا
الـذي نـحـرته الـشــظـيـة بـعـد ثالثـة
ـصيـر والقدر أعوام من مـشاركة ا
ونـحن نعـيش اخلـوف من مجـهول
احلرب مـرة فوق ربـيئـة جبـلية في
جبال بنجوين ومرة أخرى بحفرة
مــلــتــهــبــة عـــلى ضــفــاف بــحــيــرة
األسـمـاك عـنـدما كـنـا نـفـسـر سبب
أن يـكـونَ بـسـطـال اجلـنـدي أسودا
ــرايــا حــتّى في ومــلـــمــعــا كــمــا ا
صـولة الـهـجوم ويـفـسره صـديقي
ــنـدائي أن هــذا يـرتــبط بــنـهــايـة ا

ضحايا القبور ظلمة القبر.
اضـــــــحـك وارد: ال تـــــــرهن مـــــــوت
احلـرب واالسـتـشـهـاد فـيـهـا بـلـون
بــسـطــالك ان ســمع آمــر الــســريـة

سيسجنك.
فيرد: إنـها حقيقـة فكلّ سواد على
األرض البـــدّ أن يــذكــرنــا بـــعــتــمــة

القبر.
ـا بـسبـب هذا أرادَ االمـريـكـيون ر
الـهـروب من تـعاسـة الـلـون األسود
عـلى بسـاطيل جـنودهم وجـعلـوها
بلـون خـاكي وعلى الـرغم من هذا
ــقــاومــون جــنــديـا فــحــ يــقــتل ا
أمـريـكـيـا في شـوارع مـدن الـعراق
هـــو ســـيــذهـب إلى جــحـــيم قـــبــره
األســـود حــتّـى لــو كـــان بــســـطــاله
خـاكــيـا إذن الـنــهـايــة واحـدة لـكلّ

جزم اجلنود وفي كلّ احلرب.
سـتـستـمع إلى حـكـايـاتي كثـيـرا يا
وائـل; كــي التـــــــــــصـل إلـى تـــــــــــلـك
الـــســوداويــة الّــتـي اشــعــرتــنــا أن
ــوت يــأخــذ من حــيــاتــنـا نــصف ا
بـهجـتهـا بـسبب هـذا القـدر السيء
الــذي تـخــيـلــته كـتب الــتـراث كــمـا
تريـد أن تتـخيله عـبرة والـتحسب
ـا يـحـدث حـ تــتـوسـد األجـسـاد
نعـوشها لـكن تلك الكـتب وهو ما
لم يـؤشـر إلـيه شـاكـر أو يـنتـبه له
ـــوروثـــات مــنـــذ حلـــظــة ان تـــلك ا
وت خله انكيدو وصف جلجامش 
عري ومرورا بـدهشة ابي الـعالء ا
مـعه وما كـتبـته الـكتب الـسمـاوية
ومـا تـخـيـله دانــتي في كـومـيـديـاه
اإللــهــيــة لم تــفــرق فـي ســيــنــاريـو
فصول ما يحدث داخل القبر لبشر
أتى شـهـيـدا وهـو يـدافع عـن بـلده
أو بــ طــاغـــيــة أو لص أو قــواد
ــــــرويــــــات في عــــــلى الــــــرغم ان ا
شــــروحـــات هـــذا األمـــر تـــؤكـــد ان
الشهيـد مكانه الفـردوس والطاغية

مكانه اجلحيم.
لـقـد اسـتـعنـت يا شـاكـر بـنـصوص
وت كعموم ولم تتحدث في حالة ا
تــنـــتـــبه إلى تـــخــيـل حلــظـــة حــ
يــتــقــابل مــنــكــر ونــكـيــر مع قــيس
ولـيــلى أو مع رومـيـو وجـولـيت أو
مع هتلر وايفا براون ماذا سيكون
سـينـاريو احلـساب ومـاذا ستـكون
. الـذي ـلـكـ الـردود عـلى أسـئـلـة ا
صـورتـهـمـا لي جــديـدة بـوجـهـيـ
لك صـوجلانا مرعـب وأحدهـما 
سك سجال كبيرا من لهب وآخر 
وعــلى غالفه اسم احلــسـ ووردة
ودمـــــعــــــة وتـــــقـــــول جـــــدتـي: في
مـيثـولـوجـيـا وصـفهـا لـلـمـلـك ان
الـدمـعـة تـلك هي دمـعة زيـنب اخت
احلس يـوم تركته جـسدا مسجّىً
في أرض كــربالء وحـــمــلــوهــا هي

ومن بـــقـي من بـــيـــتـــهم

بقافلة إلى الشام.
كـلّ شـيء يـــــــــا وائـل يــــــــــرتــــــــــهن
ـوت. فال ــيـثـولــوجـيــا وأوله ا بـا
تـبـتـعـد في خـطـوتك عـنّي كن أنت
وشـــاكــر في اجلـــوار دائــمـــا وقــد
شــعـــرت بــكــآبــة الــتـــخــيل أنك في
نـهايـة األمـر احلفـرة والـتراب وفي
اخلـارج هــنـاك مـن يـشــعل شـمــعـة
ويـــرش مــاء الـــورد عـــلى شـــاهــدة

حــيث تـــمــنـــيت مـــنــذ أوّل كـــتــابــة
حـصـتي في هذه الـروايـة أن يـكونَ
آدم هــو ظالل الـرؤى فـيــمـا أحـاول
ان أصـل إلـــيه في تــــلك احلـــكـــايـــة
الـشـهرزاديـة الّـتي ابتـدائـها روائي
يـسـكن دبي ويـنـهـيـهـا روائـي اخر
انية صغيرة تسمى يسكن مدينة ا
(زولـنــكن) مــنــتـصف الــطــريق بـ
مــديـنــتي كـولــونــيـا ودوســلـدورف
وهـي واحـــدة من أشـــهـــر أمـــكـــنـــة
الــــعــــالم في صــــنـع الـــســــكــــاكـــ
وشـفــرات مـوس احلالقـة وفـوهـات
ـــدافـع واالغـــرب إنــــهـــا تــــصـــنع ا
ســيــوف الــســامــوراي الــيــابــانــيـة

أيضا.
 يــكـتب لي شـاكــر: حـسن ان تـعـود
آلدم لـــتــعـــرف مــاذا نـــويت أنــا في
مـــحــاولـــتي المـــســاك فـــزع الــروح
الـعـراقيـة يوم يـتم جـمعـهـا كأشالء

في طشت اخلردة?
ـرة انت تـفتح وحـ أسـأله: هـذه ا
كــوة اجلـــحـــيم وحتـــاول في رؤيــة
أخرى أن حتـمل لي جهـة الفردوس
الّــتي لن أرهـا; ألنـي أرى في نـصك
الــــذي أتـــانـي مع رعـــشــــة أصـــابع
ســــاعي الــــبــــريــــد أرى الــــطــــقس
الرمـادي وطقوس مـا سيحـدث بعد
ــوت لـــهــذا انـــتــشـــر الـــفــزع في ا
أصـــــابع الـــــرجـل وهــــو يـــــحـــــمل
مُــســوّدتك وكــأنك تــريــد أن تــنــقل
أرْوَاح العراقـي بقلـها ومسكـنتها
ورغــبـتــهــا بـالــهـروب مـن خـنــاجـر
ومـسدسـات ومفخـخات الـقتـلة إلى
ـنـفى الـذي ذهـبت أنت إلـيه جـهـة ا

اضي. في سبعينات القرن ا
سك الذي يريد السكن هاجسك ا
هـــنـــا لـــيـــدفئ بـــأمـــان الـــلـــحـــظـــة
الــرومـانــسـيـة الّــتي حــمـلـهــا إلـيك

صوت األرمني شارل ازنافور.
 وال أدري أن كــان شــاكــر هـو وائل
الـذي جاء االن من قـارة رامـسفـيـلد
ـلك إلـى الـهـوة الـعـمـيـقـة الّـتي ال 
من مـعــرفـتــهـا ســوى هـاجس االب

واجداده.
إنّه اخـتيـارك أن تـعود مـن مهـجرك
وقـــد عــرفت أن لـك وطــنـــا جتــتــاح
لــتـعــود إلــيه. عــلى الــرغم من تــلك
سوّدة الـسوداويـة الّتي حـملـتهـا ا
كـــمـــ عـــريض لـــرؤى الـــتـــســاؤل
واخلـوف ورغــبــة االكـتــشـاف مــنـذ
اجــــــــــابــــــــــاتـك عــــــــــلـى مــــــــــوظف
االستـعالمات وأنت تبـغي التوجه

إلى (سواديا).
nO  œdÝ

وانـــتــهـــاء بــهـــذا الــســـرد اخملــيف
ــــوت وهــــواجس من لــــطــــقـــوس ا
يرمس شـفتـيه بقـبلـة وداع احلياة
وهـــــو مـــــا اوحت بـه إلـــــيك كـــــتب
ـندائي واقـتبست منه التراث وا
أو اســـتـــوحـــيـت وفي الـــنـــهـــايـــة
النتيجة واحدة أنك تريد أن يعرف
الــعـالم ســريـالــيـة مــا مـنــحـتـه لـنـا
االقــدار من نــهـايــات حــسـابــاتــهـا
ارتــــهـــنـت أغـــلــــبـــهــــا في اعــــنـــاق
الدبابات وفوهـات البنادق وشارة
الـركن الّــتي يـضــعـهـا الــقـادة عـلى
اكــــتـــافــــهم حــــتّى وهـم في اســـرة
الغرام مع زوجاتهم أو حبيباتهم.
أمــــا أنـــا أردتُ أن اســـتــــرجع تـــلك
الدهـشة عـند تـلك األرْوَاح فوجدت
أن (تـــلك) هـــذه عـــبــارة عـن دوامــة
تــاريـخــيـة تــتـنــوع وتـتــلـون فــيـهـا
ــصــائـر وإن ــواقـف واالقــدار وا ا
ــوت اجلـمـاعي في اقـبـيـة صـورة ا
ـؤشر ـقـدسـة مـثـلـت ا مـقـابـر أور ا
ـعـرفة الـعـمـيق لـرغـبـة الـعـراقـيـ 
وت وامـكنـتـها في حـيـاتهم جـهـة ا

قبل أن يعرفوها في موتهم.
أنت يـــا وائـل ذهــبـت من أجل ذلك.
ألـــيس كـــذلك?خـــرج إليّ وجه وائل
ــــســـــوّدة الّــــتي بــــدأت مـن داخل ا
اكـرعـهـا قـراءة مـثـلـمـا كـانت الـهـة

أور تـــكــرع اخلـــمـــر بــ
نــــهــــدي عـــشــــتـــار
واجــابـنـي: نـعم من
أجـل هــــــذا; ألن ابي
في وصـــيــــته الّـــتي
كــتــبــهــا عــلى شــكل
مــعـادلــة فــيـزيــائــيـة
تـــــقـــــول: وزن روحك
الـذي هـنـا في مـنـفاك
يـقـابـله وزن ذكـريـاتك
ــكــان الــذي ولـد فـي ا
فـــيه ابــــيك واجـــدادك

هناك.
تــلك هي مـعـضــلـتك يـا
شـاكـر عـليّ أن أقـرأهـا
واتـــعـــامـل مـــعـــهـــا من
خالل مـعـضلـة وائل في
مجيئه إلى هـنا ورغبته
بـالــنــوم عــلى ســوابـيط
الـــقـــصـب ولـــيس عـــلى
ـمـتـدة الجئ ا سـطـوح ا
عــلى خــطـــوط الــنــار في

متدة من وطن جبهـة شرق دجلـة ا
ندائي في هور الكحالء ومرورا ا
بـنـاحــيـة الـنـبي الـيــهـودي الـعـزيـر
وانتهاء بـجهة القـرنة حيث شجرة

جدك آدم.
نـعم أنــا نـفـسي أردتُ أن اسـتـرجع
تـلك الـدهـشـة عـنـد تـلك األرْوَاح من
خالل بـشـر طـيبـ لم يـبـتـعدوا عن
نسل آدم ونوح وإبراهيم... اسمهم
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كم هي النجوم الـتي أفلت في سماء الـعراق الذي تتألأل فـيه النجوم ..
تلك النـجوم التي اضاءت الـطريق لشـعب العراق  ولـعل نسبـة النجوم
التي ضمـها هذا الشـعب هي االعلى ب الـشعوب .. اقـولها وبـحيادية
كاملة وسـوف لن تصدقـوني ... وستصدقـونني ان سطـرت لكم اسماء
تلك النجوم في عراقنا لتجدون أن شكـسبير الذي تطبل له الدنيا كلها
لم يــكـن ارقى من اجلـــواهــري وال مـــظــفــر الـــنــواب وال الـــرصــافي او
الية في الـعالم لم يحققوا ما حققه الزهاوي وستجدون ان كل وزراء ا
الـعـراقي االصـيـل حـسـقـيل سـاســون  لـشـعـبه الــعـراقي.. وسـتـجـدون
الـكـثـيـر مـن تـلك الـنـجـوم الالمــعـة في الـعـسـكــريـة واالدب والـسـيـاسـة

وغيرها .
ـتقـاعد داود جنمـنـا الذي أفل الـيـوم وسيـبـقى نوره هـو الـلواء الـركن ا

شاة في اجليش العراقي عام 1984-  1988 عاضيدي مدير ا ا
دخل الكليـة العسكـرية بالدورة (31) في العام الذي كنت فيه في رحم
امي 1952 وتـخــرج مــنـهــا عـام  1955ودخل كـلــيــة االركـان الــعـراقــيـة
بدورتـها (29) 1964 -1962 وأشغل مـنـاصب الـقيـادة ومـنـاصب الركن

شاة .1988 – 1984 حتى صار مديرا لصنف ا
النجـوم احلقـيقـية هي الـتي تعـمل بصمـت وتواضع بل وتـرحل بصمت
الصق مـنـذ اشـهر ولـم اعلم بـرحـيـله حـتى بـعد وتواضـع فأنـا جـاره ا
تشيـيعه وكـنت قد تشـرفت بزيـارته مرات عدة وكـان يتـحدث خالل تلك
الـزيـارات بـطـريـقـة ال تــشـعـرني حـتى بـأنه اكـبــر مـني سـنـا بل لم يـكن
يـتـحـدث عن نـفسـه وعن خـدمـته الـطـويـلة بـل كـان يتـحـدث عن اجلـيش
لكي واجلـمهوري وما العراقي ومعـاييره وسيـاقاته الثـابتة في العـهد ا
تاله  ولم تكن تستـطيع ان تستـشف من حديثه هل هو مـع هذا العهد
ـهـنـية ام ذاك .. هـو يـشـرح لك فـقط بـحـيـاديـة تـامـة عن هـذا اجلـيش 
وحب يصل الى حـد الـتقـديس جلـيش العـراق بعـد الـله. ومن حبه ذاك
ر من امامه جتد ان عيـنيه تدمع عـندما يـشاهد طـالب كليـة عسكريـة 
فيوقفه ويسأله عن وضع الكـلية ومستوى التـدريب والضبط العسكري
ويـنـتـبه الـيه بـشـغف فـمـثل هـؤالء الـفـرسـان يـعـرفـون ويـقدسـون جـيش
الـعـراق وال تدخـل في حـسـاباتـهم جـيـش سابـق وجيـش حـالي .ونـظام

ملكي او جمهوري .. بعثي ام دعوتي.. مالئكي ام غير ذلك
كوني عاشق ولهـان جليش العـراق ورموزه البـررة من امثاله وكوني ال
كن ان اعرف عن الفـقيد الكـثير كـونه دخل اجليش قبل والدتي كنت
اسـأل عـنه صــديـقه الــذي بـيـنه وبــ الـفـقــيـد دورة واحـدة في الــكـلـيـة
العسـكريـة والذي دخـلت اآلداب قسم الـلغة االنـكلـيزيـة ألجده معي في
تـقـاعـد طارق مـحـمود شـكـري الذي الصف االول انه الـفـريق الـركن ا
كان مديـرا للـتدريب الـعسـكري وطـالبا في صـفي في الوقـت نفسه في
الـعـام  1977 وهـو عــمـيــد ركن وانـا مالزم اول.. ومع كـل هـذا الــعـمـر
الطويل ال زال يفكر بشكل راق ويكـتب بشكل راق وآخر مؤلفاته كانت
عن العـقـيدة الـعـسكـريـة التي ال يـعـرف معـنـاها الـكـثيـرون حلد اآلن ..
كـنت اسـأله عن جـاري ووالـدي الـفـقـيـد فـيـتـحـدث عـنه بـشـكل يـجـعـلك
ـاذا ال يتحدث الفـقيد عن نفـسه اذا كان يحمل تتعجب وتـسأل نفسك 
كل تلك الصـفات .. تـأتيك االجابـة على لـسان السـيد الـفريق بأنه ذاب
في هـذا اجليـش الذي يـحـبه اكـثـر من نـفـسه  ويـردف الـقـول سائال :
سدس عندما هل اخبرك بأنه كان بطل اجليش العراقي في الـرماية با
كــان مالزمـــا ?? اجــيــبـه بــالــنــفـي فــيــخـــبــرني بــأنـه شــارك بــدورة في
االستطالع معه في االحتـاد السوفـياتي عندمـا كانوا مالزمـ فتحداه
سدس فغـلبه الفقـيد فما كان مقدم كان بطل االحتـاد السوفيـاتي في ا
ـقـدم الـسـوفـيـاتي اال ان يـؤدي له الـتـحـيـة قـائال انت اول انـسـان من ا

يغلبني ..
يقـول الـسـيد الـفـريق بـاختـصـار عنه انـه كان عـنـوانا لـلـمـهنـيـة والروح
الوطنيـة العاليـة بكل اصالـة العراقي .. ويقـول افخر بصـداقتي له فهو
من الرجال الـنادرين في االسـتقامـة واخللق الـراقي بحيث  اخـتياره
من لدن مدير االستخبارات العسكـرية محسن الرفيعي ليكون مسؤوال
لـكي كـتـوفـيق السـويـدي وفـاضل اجلـمالي عن سجـن اركان الـنـظـام ا
ورفيق عارف وغازي الـداغستـاني وغيرهم الكـثير يـوم لم يكن هناك ال
سجون سرية وال عـلنية في مالكـات اجليش وغيرهم  وبعـد فترة شعر
الزم داود كــان يـقــيم عالقــات انـسـانــيـة مــعـهم ويــلـبي الـرفــيـعي ان ا

متطلباتهم فخاف عليه واعاده الى وحدته ..
كنت اصـــــغي الـيه بدقة وال اريـد ان اطـــــــيل علـيكم وكنت اسـتغرب
لـكي لم يكن من احاديـثه الدقـــــيـقة حـــــ يقــــول انه خالل النـظـام ا
هــــناك نقطة سـيطـــــرة واحدة في عمــــــوم العــــــراق وكذلك لم يكن
هنـــــاك شيء اســــــمه سرير سفـري او شــــــيء اسمه انذار آ او ب
او ج ..  فذكرت له احد تــــــعريفات االمن (( تـكون الدولة آمـنة عندما

ال تــــكـــــــون مــــضــــــــطـــرة لــــلـــــــقـــتــــال دفـــاعــــــــا عن
مصــــاحلها))

 قريـر الـعـ سـيـدي فـمن سـيـرحم رب الـعزة
ومن سيسـكن في فسـيح جنـاته ان لم تكن انت

من بينهم  

بـرغم مــا يــحـصل لــبــغـداد من ظــلم وجتن عــلى مـر الــعــصـور تــبـقى
حتى وان كـابدت وطأة الـتعـدي ذلك أن لبـغداد رأي ال أحد مبتـسمـة 
فلـسفـة بغداد يعرفـها عـنهـا انه سرهـا الصـعب الفهم او مـا يسـمى 
في احلـيــاة ويـبــدو ان غـايــتـهــا ان تـشــغل أكــبـر عــدد من الـفالســفـة
ـثقـف والـشـعراء بـالكـتابـة عنـهـا انهـا السـاحرة اجلـميـلة والكـتاب وا
ــعــرفـة والــثـقــافـة والــتـراث ــا تــمـلــكه من كــنـوز الــعـلم  وا ولـبــغـداد 
ومن زعــامــات وبــاشـات وقــيــادات وحــكـام ومــطــربـ واحلـضــارات 

امـتـيـاز مـا يـجـعـلـهـا تـتـنفـس من رئـة تخـتـلف عن وشـعـراء وشقـاوات 
نظـيراتـهـا جمـيعـا لكن لـبـغداد صـولة في كـل قرن او اكـثر فـان بكت
واذا أنــشـرح صــدرهـا أهـتــز الــعـالم مـن زلـزال شــهـيــقــهـا وحــزنـهــا 
بالـسعادة صـدحت فأهـتز الـعالم بـأسره طـربا لـدار السالم  فـبغداد

أميرة الدنيا.
 بغـداد تـتشـابه مع شـقيـقـتهـا الـقدس في الـصـفات كـلـها تـتـعامل مع
فـانه بـنـظـرهـا الـظـلم عـلى انه قـيـام الـسـاعـة إن تـنـازلت عن الـتـحـمل 
ن الكـبـرياء فـمـفهـوم الـغزو واالحـتالل عـنـدهمـا فـرصة ثـمـينـة تـتاح 
ـارس مهـارات الـتعـبيـر بلـغـة انسـانيـة لذا و يحب الـتوثـيق والـكتـابة 
فبـغـداد تـعشق ان يـكـون اسمـهـا مـعركـة فـكريـة واسـعـة تفـجـر جذوة
االبـداع  عـنـد اآلخـرين وتـدفع بـاجتـاه احـتـدام الـرأي والـرأي االخـر
ن يتغزل ن يـكتب عنـها وتنـصت  وهذه صفات األمـيرة تقـرأ بشغف 
ال تـعرف ظـلم اآلخـر شعـارها بهـا فـهي ببـسـاطة مـنذ الـوالدة بـريئـة 

ة. مظلومة وال ظا
لـكن لـبــغـداد رأي في من حـكـم فـيـهـا من ابــنـائـهـا فــتـقـول ان هـارون
وحارس مكـتبـتها (دار ـأمون  أميـنهـا  الرشيـد كان إبـنا بارا لـها وا
ـوســيـقى احلـكــمـة ) فــفي عـهــده انـتــعـشت حــركـة الـشــعـر والــفن وا
وحـاضـرة بني الـعـباس واصـبحـت بغـداد عـاصمـة الـدنيـا  واجلمـال 
وطالب علم ـكن لقـاريء  كـتبة األسـطوريـة (بيت احلـكمة) ال  وفيهـا ا
ـيا وفي عصـر الـرشيـد أصـبـحت مركـزا جتـاريا عـا يسـتـغنـي عنـهـا 
واالعـراق وال يـنـتـمي لي من ـذاهب  بـغـداد قـالت انـا أم الـديـانــات وا
يعزف للحن الكراهية والبغضاء. هذه بغداد عندما سئل أحد عشاقها
سـتوى لنـدن قال ال لـكن لو اجـتمعت كل فكـرين هل بغـداد  من ا
ـكن أن تــسـاويـهـا. من لـنـدن وبــاريس وبـرلـ ومــدريـد وواشـنــطن 

وقالت فيروز عنها.. 
بـغـدادُ والــشـعـراءُ والــصـور ذَهَبُ الــزمـان وضـوعه
الـعـطِـرُ  يـا ألف لــيـلـةٍ يـا مـكــمـلـة األعـراس يـغـسلُ

وجهك القمرُ.

صوفيا لورين
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