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هـمــسـته عـشـتـار في مـسـامع من
ـا جـلـجـامش الـبـطل تــهـواه ور

األسطوري كان من بينهم.
فضل الرحـالة البـندقي أن يذهب
إلى بالط رجل قـاس ولـكن آثـاث
ـكــان الـذي يـنـتـصب في عـرشه ا
ـنـحوتـات وتـكاد ـتـلك اغرب ا
تـمـاثـيل الـتـنـ الـذهب ان تـنفث
نـارا من اخلـمـر واألرز واخلـراف
ــــشـــــويـــــة فـي لـــــيـــــالي عـــــبث ا
اســطـوريـة عـاشــهـا قـبالي خـان
وهـــــو يـــــنـــــصت إلـى نـــــبــــوءات
ـنـجـمـ وهــو في حـالـة سـكـر ا

وعربدة.
Êb  ‰UOš

الــغـريب أن إيــطـالــيـو كــالـفــيـنـو
حتدث عن قبالي ومـاركو ولكنه
وضـعهـمـا في خيـال مـدن أخرى
ـا يعرف أو مدن لـليـوتيبـيا ور
ـــكــان ال يـــعــرف أن يـــوتــوبـــيــا ا
السومري هي البدء األوّل لذاكرة
دن الـعـمـران وتخـيل هـنـدسـة ا
لكن شـيئا لم يـبقَ بسـبب قساوة
نجنيق احملتل وتأثير النار وا
ــعــاول فـتـم تـهــد الــقــصـور وا
ـعـابـد واجلـنـائن والـزقـورات وا
ولم يــــعــــثـــروا مـن ســــحـــر تــــلك
الــيــوتــيـبــيــا سـوى عــلى أقــبــيـة
ــوت الـكـنـوز اخملـبـأة في قـبـور ا

ملوك ساللة أور الثالثة.
أنشئ لـنا كـالفيـنو مـدن خيال لن
يسـتطـيع أي معـماري ان يـقترب
ـعـمـارية ـهنـدسـة ا إلـيـهـا عـدا ا
العـراقيـة األصل زها حـديد فمن
يقرأ كتـاب كالفينـو مدن ال مرئية
ـشـتـرك سـيـكـتـشف الـكـثـيـر من ا
الـغريب بـ ما يـتخـيله كـالفـينو
ومـا تـبـنـيه وتـرسـمه زهـا حـديد
وألن الــكـــتــاب مــكـــتــوب في زمن
كـانت فـيه زهـا مهـنـدسـة مبـتـدئة
فــهــذا يــعــني افــتــراضــا أن زهــا
حديد قرأت الكتاب وتأثرت فيه.
ـــاني ـــصـــمم األ والـــغـــريب أن ا
الـشـهـيـر كــارل الجـر فـيـلـد صـمم
فـسـتـانـا ابـيـضـا في ذات الـشـهر

لزها وبيلوشي.
 زهـا حضـرت فـيه مع كـارل الجر
عـرضا ألزيـاء شـانـيل في باريس
ومــونــيــكـــا بــيــلـــوشي حــضــرت
قـداسا في قـرية فـي نابـولي على
أرْوَاح ضحايا انفـجار الناصرية

. من اجلنود االيطالي
ب عا مدن إيطاليو كالفينو
وابــنـــيــة زهـــا حــديـــد. تــتـــجــول
بـيــلـوشي في أروقـة احلـنـ إلى
اســـاطــــيـــر مـــاركــــو بـــولـــو إلى
تـــغــريـــدة تـــهـــديــهـــا إلى أولـــئك
اجلــنـــود الـــســكـــارى من نـــبـــيــذ
بسات كـروم اجلنوب اإليطالي
والــــذي الـــتــــحـــقــــوا قــــســـرا مع
ــواكب اجلـنــائـزيـة الّــتي كـانت ا
ـة إلى اقـبـيتـها تـزفـها أور الـقد
ــظــلـــمــة.شــاهــدت نــشــوتك مع ا
خــــواطــــر مــــونــــيـــكــــا بــــروشي
وضـحكت كـثـيرا وقـلت: يـبدو أن
االيـطالـيـ لم يتـعـظوا من درس
االســــكـــنـــدر مع بــــابل.ضـــحـــكت
وقـــــلت: وأرادَ أن يـــــغـــــزو قـــــرى
ــعـدان وبــالـفــعل أرسل واحـدا ا
من قــــــواده وضـــــاع فـي اكـــــمـــــة
ظلمة في اهوار سومر القصب ا

لكه مذعورا. وعاد 
قال شاكر: وجارك اإليطالي.

قـــلت: إلى الـــيــوم كـــلّــمـــا ادعــوه
لـشـرب الــقـهـوة أو الـنــبـيـذ مـعي
يــكـرر اعـتــذاره عن أرْوَاح بـريـئـة
قتلها جنود بالده ولكنه يضيف
وارواح جــنــودنــا زهــقت أيــضــاً
عــلى ارصـــفــة شــوارعـــكم. نــحن

متعادالن.
قـال شاكـر بغـضب: كان عـليك أن
تـقــول له لـيس هـنـاك تـعـادل في

ثانية أبناء الوطن مع محتليه.
قـــلـت: اخـــجل ان احــــرجه فـــهـــو
جاري.ضحك شاكـر وقال: بسبب
خجلـنا من اجلار خـسرنا الـكثير

من أهل الدار...
ـقـهى تـالحـقـنـا عـيـون غـادرنـا ا
النادلة اجلميـلة وكأنها تريد أن

تعتذر أيضاً.
ضـــحـــكت وقـــلتُ: فـي الــنـــهـــايــة
شــعــوب األرض كــلّــهــا تــريــد أن
; ألن تـعـتذر من أرْوَاح الـعـراقـي
السيد بوش دعا اجلميع لغزوه.
قــال شـاكــر مــازحــا: في الــشـارع
الــتــالي هـــنــاك حــانـــة صــغــيــرة
تـمـلـكـهـا ســيـدة من الـسـلـفـادور
ـزيـد من لـنـذهب نـكـرع عــنـدهـا ا

مونيكا بيلوتشى

بلغ 30 ان  يبدو ان ما تردد في االعالم عن بيع منصب رئيس البر
ـواطـنـ كان مـلـيـون دوالر ومـا تـركه هـذا اخلـبـر مـن تـداعـيـات لـدى ا
يعـني ان هنـاك اشخاصـا في الطـبقة الـسياسـية ال يـستطـيعون ادراك
انهم يسرقـون.وفكرة السرقـة لم تكن ضمن برنامج الـسياسي ال في
ـلكي وال العهد اجلـمهوري.وليـتهم سرقوا باسـلوب اللصوص العهد ا
ـعـتـاد وهـو الـسيـر في طـريق اخـذ الـعـمـوالت او ا استـخـدام الـنـفوذ ا
ال,ولكـنهـم صاروا يـبتـكرون قـيمـا سيـاسيـة جديدة باحلـصول عـلى ا
بلغ 30 مليون دوالر.وهناك ان للبيع  مثل عرض كرسي رئيس البـر
اغراءات اخرى حلمل اخرين على االنسحاب.ما معنى هذا.?معناه ان
هذه الطبـقة ال تعرف معنـى ان تكون نزيهة.واالخـطر من هذا ال تعرف
ــلـكي انـهــا تــكــســر ســجل الــنـزاهــة الــعــظــيم لــسـيــاســيي الــنــظــام ا

واجلمهوري ايضا.
يـتـصـرف الـذين يتـهـامـسـون سرا في غـرفـهم بـطـريقـة تـثـبت ان هـناك
ـنــصب مـهم ودفـع مـبـالغ كــبـيـرة ـتــاجـرة  تـزويــرا حـصل.فــعـقـلــيـة ا
لـلــحـصــول عـلــيه يـعــني ان الـرئــيس الـقــادم سـيــكـون رئـيــسـا له روح
عبـد.ومـا اجمل ان يـكون رئـيسي في الـعمل عـبدا جـاء به الى منـصبه
ان الـقادم مـجرد صورة لـتجمع جشـعه وحبه للـمال.اذن سـيكون الـبر
بـشـري يـنظـرون الى رئـيـسـهم كرجل بـال قيـمـة.هـذا ان تمت الـصـفـقة
ـشـبوهـة.وفي احلـقـيقـة ال اعـرف كيف ال يـقـوم احـد النـواب بـارضاء ا
ضـمـيـره,وكــشف سـر نـظــام الـعـبــوديـة اجلـديـد الــذي بـدأ اقـراره في

العراق هذه االيام.
يـقـوم نـظـام الـعـبـوديـة اجلـديـد عـلى قـاعـدة واحـدة وهي:ان الـعـبـد هـو
ـا دفع.وعلى مـسؤول يـشـتري مـنـصبه لـكي يـربح من صفـقـته اكثـر 
هذا االسـاس سيعـاد العمل بـعبوديـة من نوع خـاص يتفق عـليه بعض

. السياسي
ـؤسف ان نـســمع حـديــثـا كـهـذا فـي شـهـر مــحـرم احلـرام.هـذا ومن ا
الـشـهـر الـذي فقـد قـدسـيـته عنـد بـعض الـسـياسـيـ الـذين حتـجر قي

قلوبهم معنى الوطن.
وليتهم تعاملوا مع شهر احملرم كما كان يتعامل اجلاهلي في جاهليته
االولى ح يـدخل هذا الـشهـر فيتـوقف القـتال بـ القـبائل الى درجة
ان صـاحب الـثـار يـرى قـاتل ابـنه لـكـنه ال يـقـتـله الن االشـهـر احلرم ال

يجوز التالعب بقدسيتها.
تطور عندنا الوعي السياسي كثيرا فصرنا نسمع حديثا عن صفقات
لم يتـوقعـها احـد.والغـريب ان ال احد يـضعـنا في قـلب احلدث.يـتحدث
االعالم وبـعض الـسـيـاسـي عن عـمـلـيـة بـيع ال حتـدث حتـى في سوق
اشـية دون ان نـعرف مـا الذي يحـصل.فكـتمـان السـر ضروري جدا ا
ومـن يحـاول افـشـاء سـر نـظام الـعـبـوديـة اجلـديـد سيـكـون خـائـنـا بكل
مـعنى الـكلـمـة.  ما يـثيـر استـغرابي ان الـذين اشـاهدهم يـتحـدثون في
ــا يـدور الــفـضــائــيـات من الــســيـاســيـ ال يــظــهـرون كــمـنــزعــجـ 

امامهم.انهم يبتسمون وكأنهم حققوا لنا مدينة فاضلة جديدة.
ال يعنيهن انهم يتـكتمون على اسرار غيـر اخالقية ال يجب ان يسكتوا
ـظمئن الواثق يجعلني اشـعر انني امام مهزلة يخطط عليها.مظهرهم ا

لها اشـخاص افضل فكـرة عندهم انـهم قادة ولديهم
شـخصـيـات اعتـبـارية وان كـانـوا في واقع احلال
يؤسسون حـياتنا على عـبودية االنسـان للمنصب

او اجلاه او الثراء.

من أبشـع اللـحـظـات األنـسانـيـة بـالـنسـبـة لـلـمرء تـلك الـلـحـظـات التي
يشاهـد فيها نـظرات منكـسرة لرجل عجـوز شارف على الثـمان وهو
دينـة وفي يده حزمة متـدة الى وسط ا يتخـذ زاوية من زوايا الـطرق ا
نـاديل الورقيـة يحاول بـيعهـا كي يقتـات على ثمـنها الـبخس عند من ا
نـهـايـة يـوم شـاق. هـذا مـاحــــدث لي الـيـوم عـنـد الـتـقـاطع الـقـريب من
ـمارسة مدينة  – السـيدية  – وأنا أقـود درجاتي الهـوائية الـبسـيطة 
رياضة تنقذني من كآبة أيام ليس فيها سوى احلسرات وأآلهات على
زمن لم يـعـد له قـيـمـة في تاريخ حـيـاتي الـتي تـمـتد أكـثـر من خـمـس
عاما. مئـات السيارات تمـر مسرعة دون أن يلـتفت لوجود ذلك الرجل
..الأحـد يـعتـرف أصالً لـوجودهِ عـلى خـارطة احلـياة. ـسـك الـبائس ا
شـاء الـقــدر أن أخـفف من ســرعـة دراجـتي الــهـوائــيـة قـريــبـا مـنه كي
أجتـاز الطـريق اخلطـر حيث السـيارات الـتي تمـر بأقـصى سرعة. بال
تـفـكـيـر تقـدمتُ نـحـوهُ ألشـتري من بـضـاعـته - عـلـماً أنـني لم أكن في
حاجةٍ الى بضـاعته البسيـطة . وقفتُ على مقـربةٍ منه أحدقُ في وجهه
رهق بـشكل مـلحـوظ. عيـنان غـائرتـان وأسنـان تالشت بالـكامل عدا ا
واحـدٍاً ال أعــرف كـيف ظل مـلـتـصـقـاً فـي مـكـانهِ رغم كل ذلك الـشـقـاء
زاح قلتُ رسوم عـلى وجهه بطـريقة حتطـم أقسى القلـوب. بطريـقةِ ا ا
ـنـاديل الـورقـية? " له مـبتـسـمـاً " كم سـعـر الـعـلـبـة الـواحـدة من هـذه ا
أجابـني بـطريـقة حـزينـة " سعـر العـلبـة الواحدة  500 دينار." أردفتُ
قائـالً " هل لديك خـردة..ال أملك إال هـذه اخلـمسـة آالف دينـار" . على
حـ غره قـال بحـزنٍ شـديد كـأنه صـار متـأكداً بـأنـني لن أشتـري منه
عـذرة " . بحثتُ في أي شيء " ال والله ..لم أبع حلـد اآلن أي شيء..ا
حافظة نـقودي فعثرت عـلى أربعة آالف دينـار أخرى. صرختُ بفرح "
لـقد وجـدت مايـكفي لـشراء بـعضـا من بـضاعـتك..أعطـني أربع علب "
ر فيها. فرح كثيراً وكأنني إمتلكته في تلك الـلحظات العصيبة التي 
وضـعتُ الــبـضــاعـة فـي صـنــدوق دراجـتي وقــبل أن أنــطـلق أردتُ أن
اذا شـعـرتُ بضـرورة احلديث أجـري معه حـديـثاً مـقتـضـبا ال أعـرف 
ــاذا اليـدع أوالده مـعـه ! . سـألــته فــيــمــا إذا كــان لــديهِ أوالد أم ال..و
يـعـمــلـون بـدالً عـنه  –إذا كــان لـديه أبـنــاء- أخـذ نـفــسـاً عـمـيــقـاً كـأنه
يسـتعـيد ذكـريات بـعيـدة جداً أو أنـني هيـجتُ جرحـاً الزال ينزف رغم
رعب. " هـذه الـسنـوات الـطـويلـة الـتي كـان يعـيـشـها في هـذا الـعـالم ا
لدي ولـدان متزوجـان بَيْدَ أنهـما تركـاني وحيداً وذهـبا مع زوجـاتهما.
أنــا اآلن أسـكن في بــيت جتـاوز بــسـيط جـداً . كـل شيء ضـاع." قـال
تـلك الـكـلــمـات وهـو يـشـيح بــوجـهه عـني وكــأنه يـداري قـطـرات دمـوع
ـنكـسرة أوشـكت على اخلـروج رغـماً عـنه . نـظرتُ فـي أعمـاق روحهِ ا
ـدينـة ذهب هو اآلخـر مع زوجته وقلت له بال تـرد " لدي ولـد في تلك ا
ولم أره مـنذ أسـابيع طـويلـة.." صاح بـجدية " سـأعيـد لك نـقودك وخذ
ـنـاديل الـورقيـة مـجـانا " إبـتـسـمتُ له بـحزن وأنـا أردد بـألم " شـكراً ا
لك..لدي مـايكـفيـني من النـقود لنـهايـة الشهـر..أنا مـثلك أحـتاج لشيء
آخــر..لـــيس له عالقــة بـــالــنــقـــود ...مع الــسالمـــة " . ركــبتُ دراجــتي
وأنطلقتُ بسرعة ودموع حبيسة حترق عيناي بشكل كبير. ظل صوته
يـصل إلي وهـو يـطــلب مـني أن يـعــيـد لي نـقـودي. عــلى طـول الـطـريق
ـمـتد الى أكـثـر من عـشرة كـيـلومـتـرات كانـت صورة الـرجل الـبائس ا
تـرتسم أمـامي وكلـمـاته ترن في أذنيَّ بال تـوقف. عـجيب هـذا الزمن .
تدفقة كل هذا البلد العمالق في ثرواته الـتي التنضب وهذه األموال ا
يـوم من نــفط أرضـنــا الـطـيــبـة تـذهب الـى فـئـات بــشـريـة ســارقـة بـكل
سك يئن حتت طائل ماتعنيه هذه الـكلمة من معنى ..وهذا الـشعب ا
ـان الذي أصدع رؤوسـنا بقـراراته البـائسة الفـقر الـرهيب . هذا الـبر
وهـذه احلـكـومة بـكل مـكـاتبـهـا ومـنشـآتـها لـم تسـتـطع أن تـتكـفل بـهذا
ـسكـ ولم تسـتـطع أن توفـر له عيـشه منـاسبـة. أما الـرجل العـجوز ا

احلديث عن أبنـائه فهذا شيء آخـر . اللهم حطم كل
من يــــتــــرك والـــــديه من أجـل إرضــــاء زوجــــته أو
يـسـتــنـكف من الــعـنــايـة بـوالــديه وسـلط عــلـيه من

اليرحم ليذوق العذاب العظيم.

زوجهـا ميالروتـيس. وكان أغلب
الــرجــال مع هــيالنه واالنــاث مع
مــــيالروتــــيس أي ان الــــنــــســــاء
يصرخن بجنون ويندفعن صوب
ــمــثل الـفالنـي حلـظــة وصـوله ا
والـــرجل تـــهـــتـــز كلّ اعـــضـــاءهم
الـــذكـــريـــة ونـــظـــرات رمـــوشـــهم
السحـرية ح تنـزل بيلوشي أو
نيـكول كيـدمان من السـيارة على
ـمثالت الـرغم من أن أغلب تـلك ا
يصاحبهن إما زوج وإما عشيق.
ــمـثل فـقط بــيـلــوشي نـزلت مع ا
بــروس ويــلس وهــو صــديــقــهـا
فـــيـــمــا نـــزلـت مــيـــريـل ســتـــريب
وحــدهـــا وهي فـــقط من الـــتــقت
عيـناهـا بعيـني ولو كـانت تعرف
أني قـادم إليـها مـن مديـنة الـنبي
إبـــراهـــيم لـــنـــادت عـــلي حـــتـــمــا
والـتقـطت مـعي صورة (سـيـلفي)
لــكن كــنـت آتٍ ومــصــلــوبــا حتت
حرارة شمس ربـيع فرنسي دافئ
فقط من أجل بـيلوشي لـشعوري
أن احــصل عــلى تــوقــيع لــهــا أو
صورة مـشتـركة تـكون دافـعا لي
إلكــمــال هــاجس الـبــحث عن أور
فقودة الّتي ال يـظهر منها على ا
األرض سـوى بيـت خـرب هـما
ـوســيـقي شــولـكي ـلـك ا قـصــر ا
ودار الــعـدالــة وزقــورتــهــا الّـتي
وجـودهـا عبـارة عن تل هـائل من

التراب وغلفوها باحلجر.
وبـقـيـة األثـر لــيس سـوى مـقـابـر
نــهـــبت مـــوجـــوداتــهـــا عـــلى يــد
الــبــعـثــة االثــريـة الّــتي قــام بــهـا
لـيــونـاردو وولي ومـاكس مـلـوان

والقادم من بعدهما.
 ألكــــثــــر مـن أســــبــــوع لم حتض
المـــــســــة أجــــفــــان أجــــفـــــاني 
بــيــلــوشـي لــقــد كــانت تــنــزل من
الــسـيــارة الـروز رايـس الـسـوداء
بـســرعـة عــجـيـبــة وتـخــتـفي بـ
الــزحــام وكــامــيـرا الــصــحــفــيـ

وصـراخ عـشـاقهـا وهم يـهـتـفون:
أيّــتــهــا االلـهــة االيــطــالـيــة نــريـد
نـــــســـــمـــــة هـــــواء من أجـــــفـــــانك
الــســاحـــرة فــقــد اخــتـــنــقــنــا من
الـزحــام وسـاعــاته الــطـويــلـة من

أجلك انت.
ـــنــاجــاة ذكـــرتــني بـــتــلك  تـــلك ا
ــــنـــاجــــاة الـــيــــائـــســــة ألولـــئك ا
ساك الذين كانوا يصاحبون ا
ــلـك أو الــثــري الـــســومــري من ا
ـوكب اجلنائزي أبناء موته في ا
ــيت أن يــصــطـحب حـيث عــلى ا
مـعه خـدمه ومـحـبـيه; لـيـعـيـشـوا
ون الّتـي ينـتظـرونها سـرمديـة د
ــاء في الـــقـــبـــو وحــيـث يــشـح ا
والـغـذاء ويـقل الـهـواء في الـقـبو
ـنـاجـاة ويـصـلـوا إلى مـرحــلـة ا
يكتشفون اخلـديعة ويطلبون من

اإللهة نسمة هواء ليعيشوا.
وهذا يـبـدو واضحـا في الوصف
اخملـــيف الــذي تـــخــيـــله اآلثــاري
مـــاكس مــالـــوان زوج الــروائـــيــة
آجــاثــا كــريــســتي وهــو يــزل في
الـقـبـو رقم  800 في مـقـبـرة أور
ــقــدسـة فــيــرتــعب من فــوضى ا
وت اجلماعي داخل هذا القبر ا
ـون وحـــــدائق فـلم تـكن هـنـاك د
جــنـائـن كـانــــــــــوا مــــــوعـودون
ـهيب ثل هـذا الوصف ا بهـا. و
الـذي ذكـره مـالـوان في مـذكـراته
روعـة مــا وصف به هـذا الـكـشف
ـذكـرات األثـري عــنـدمـا ذكـر في ا
الـــنص الـــتـــالي:( كـــان مـــشـــهـــد
ـلكـية رائـعاً عـندمـا كنـّا ـقبرة ا ا
نــعــمل جــمــيــعــاً وأذكــر أن أحـد
ـلـكـيـة الـذي ضم مـا ال الــقـبـور ا
يقل عن  74شخصاً دفنوا أحياء
ـلـكي الـعـمـيق ـهـوى ا في قـاع ا
بدأ عنـدما كشـفنا سجـادة ذهبية
الــلــون مـزيــنــة بــأغـطــيــة الـرأس
لـــســـــــيـــدات الـــبـالط مـــتـــخــذة
شــــــــــــــــــــكـل أوراق الــــــــــــــــــــزان
وعـــــــلــــيـــهـــا آالت الــــقـــيــــــــثـــار
Harps and .(والـــــقـــيـــثــارات
lyres الّــتـي عــزفت الــتـــرنــيــمــة

اجلنائزية إلى النهاية.
ـديـنــة الّـتي وهـكــذا تـكــون أور ا
فـقــدت بـســبـبــهـا رومـا أكــثـر من
عــشـرين جــنــديــا بـعـض هـاجس
فرض في يتـافيزيقي ا اخليال ا
ــا بـسـبب ذاكــرة احلـضـارة ور
ضبـابيـة هذا االفـتراض ابـتعدت
خـــرائط مـــاركــو بـــولـــو عن هــذه
اجلـــهـــة عـــلـى الـــرغم من أن أوّل
عبـارات احلب نطقـتهـا أناث تلك
ــــديـــنــــة وأول اغــــراء لــــغـــرام ا

وفي النـهايـة أخبـرني أحدهم ان
موظفا إيطاليا من السفارة يأتي
يالدي كلّ أوّل أحـد من الـشـهـر ا
لــيـبــكي عــنـد بــاحـة بــيت الــنـبي

إبراهيم.
ـنـتـمي يـسـأله حـارس الـزقـورة ا
إلى عـــشــيـــرة آل غـــزي: أن كــنت
موظـفا في سـفارة الـفاتـيكان أو
رســـــوال بــــــابـــــويـــــاً أو قـس من

قساوسة اديرة امبرتو ايكو.
فيرد: روح اخي قتلت في أور...
 إذن االيــطـالـيــون عـنـدهم نـواح
ولــطـم ودمــوع واضـــرحـــة حــتّى
عـنـدمـا يـكـونــوا مـحـتـلـ ولـكن
نـواحــهم يــخــتـلف عـن نـواحــنـا
فـهم من الـنـدرة أن نـشـاهـد رجال
ينـوح وأغلب النـواح عندهم في
مــدن اجلـــنــوب اإليــطـــالي حــيث
صـقـلـيـة وسـرديـنـيـا وكـامـبـانـيا
ويــبــدو انــهــا تــأثــرت بــعــاطــفــة
الــشــرق الّــتـي حــمــلـــهــا الــعــرب
والتـرك للمـكان فكـانوا أقرب إلى

هاجسنا.
قـلت: يـخـتلـف عن نواحـنـا; ألنـنا
هــنــا في أور الــرجــال والــنــســاء
يـــنـــوحــــون بـــنـــفس الـــعـــاطـــفـــة
ــوســـيـــقى ولــهـــذا قـــلــوبـــنــا وا
امتـلكت فـطرتهـا في البـكاء حتّى
عــــنـــــدمــــا أحـــــرقت الـــــســــيــــارة
االنـــتــحــاريــة بــيــريــات اجلــنــود
واجسادهم ومعـهم احترق أكثر
ــديـــنــة مـن عــشـــرة من أبـــنـــاء ا
كــــانـــوا يـــركــــبـــون عـــبــــريـــة في
سـيـارات الفـولـكـا الروسـيـة أتَيْن
ـديـنة من صـوب الـشـامـيـة إلـى ا

وبالعكس.
ال تعرف بيولـشي شيئا عن هذا
فـيــوم أتى االســكــنـدر إلـى بـابل
كــان جـنــوده احملـتــلـ يُــقـتــلـون
بــــســـيـــوف أهل بــــابل ومـــعـــدان
االهـــــوار ويـــــوم جـــــاء احملـــــتل
بـــرلــســكـــوني مــات أهـل ســومــر
وجـنود في شـارع واحـد قبل أن
تــبـدأ حـرب الـشـوارع بـ جـنـود

وجنود السيد الصدر.
لـــكـن احملـــتل وعــــلى الـــدوم هـــو
خــطــوات مــزعــجـة تــمــشي عــلى
ــدن لــهـــذا انــتــظــرت أجـــســاد ا
جنــوم لــيل الــنـاصــريــة انــطــفـاء
ــعــســكــر اإليــطــالي مــصــابــيح ا
الـــــقــــريـب من زقـــــورة أور وإلى
ح رحيـلهم يتـوهج في خواطر
مونيكا هاجـس أن يكونَ جمالها
مــســاو تــمــامــا جلــمــال االمــيــرة
الـسـومـريـة الّـتي يـقـال إنـهـا أوّل
امـرأة في الــكـون عـزفت عـلى آلـة

موسيقية.
—UŁô« ‰Uł—

ال صـــلــة بـــ رومـــا وأور ســوى
ذلـك احلـــضــاري الـــبـــعـــيـــد وفي
خـــطــــاه يــــســــجل رجــــال االثـــار
ابحـاثهم والغـريب أنهم يـلوحوا
إلـى عـالقــــــــة بــــــــ أور ومــــــــدن
ارك الفـايكـنغ في النـرويج والد
وأيـسـلـنـدا وبعـضـهم يـعـتـقد أن
هـنـاك رسائل ومـكـاتبـات وتـبادل
زيـارات بـ أور ونـيـوزلـندا ولم
يكن هنـاك أي صلة معـها بروما
ـقـدوني حـ جاء لك ا فـحـتى ا
فـلـقـد جـاء بـخواطـره االغـريـقـية.
ولـم تـطــأْ قــدمــاه أرض أور نـزل

في بابل ومات فيها.
مـوســلـيــني ال يـعــرف أور أيـضـاً
بـقـدر مـعـرفـته لـكلّ ازقـة بـنـغازي
الــلــيـبــيــة إيــطــالــيـو كــالــفــيــنـو
صــاحب مــدونــات مــدن اخلــيــال
الـسـحـرية ال يـعـرفهـا أيـضـاً على
الرغم من أن السـحر ولد في أور
أوال ولكنه كـتب عن مدن اخليال
مــعـــتــمــدا عــلى ذاكــرة الــرحــالــة
مــاركـو بـولـو الـذي كـان مـأخـوذا
ـــدن بـــنـــاهــا االمــــــــــبـــراطــور
ـغولي الـشـهيـر قـبالي خان في ا

. الص
ال شيء من إيطاليا هنا حتّى في

مغامرات قناصل أوربا لدى دولة
الـسـلـطـان الـعـثـمـاني في بـغـداد
لكن الشيء ولد جديدا مع انهيار
فــــيــــالق احلــــرس اجلــــمــــهـــوري
ارينـز وجيوش الدول ومجيء ا
الّــتـي تـوزعـت في اجلــنـوب عــلى
الـــشـــكـل الـــتـــالـي: االســـبـــان في
الـــديــوانـــيـــة الــيـــابـــانـــيــون في
السماوة االمريكان وااليطاليون
والـــبــرتـــغـــالـــيــون والـــكـــوريــون
اجلـــنـــوبـــيـــ في الـــنـــاصـــريـــة
الــبـــريـــطــانـــيــون فـي الــبـــصــرة
ـاركـيـون في الــبـولـونـيـون والـد
الــقــرنـة والــكــوت وال أعــرف من
ثالتـه وجنوده احتل بـخواطـر 

ثيل لواء العمارة (ميسان). ا
 رجع االيــطــالـــيــون إلى بــلــدهم
ورجـــعـتُ إلى قـــطـــارات غـــربـــتي
ودهـشــتي بـأداء بـيــلـوشي كــلّـمـا
انية فيلما قدمت لها القنوات األ

جديدا.
إنـهــا أقـرب الــشـبه بــكـلـيــوبـاتـرا
احلـقيـقيـة ولهـذا تشـعرك في كلّ
نـظـراتـهـا وافالمـهـا أنـهـا حتـتاج

إلى قيصر...
 أقــرأ خـواطـر بـيـلـوشي وأتـذكـر
وقـع خـطـوات بــسـاطــيل اجلـنـود
االيـطالـي في سـوق الـعبـايجـية
واحلــــبــــوبـي وشــــارع الــــســــادة

كاصيص ومنطقة اليعدات. ا
مـن كـان يـصـدق أن رقــيـبـا اسـمه
فـرانــكـو مــاســوريـني الــذي كـان
ابـوه واحـدا من أصـدقـاء وسـادة
ــمــثـلــة الــفــاتــنـة راكــيل وولش ا
ــوت يــجيء إلى الـــنــاصــريــة و
مـقـتـوال في انـفـجـار غـرفـة جتارة
الــــنــــاصـــريــــة حـــيـث اتـــخــــذهـــا

االيطاليون مقرا محصنا لهم.
مات ...

ولـو تعـرف مونـيكـا به الستـعارة
صـورتـه من أهـله وعـلـقـتـهـا عـلى
جـدار غـرفـة نـومـهـا فـهي تـعشق
ابن أو حفيـد كلّ من شارك راكيل

وولش لياليها احلمراء!
فقودة))  ((أور ا

عادت مونيكا بيلوشي متعبة من
أيــام كــانت صــاخــبــة وكــنتُ من
ـــعـــجـــبـــ الـــذين بـــ مـــئـــات ا
جتـشـمــوا عـنـاء الـســفـر إلى كـان
وحتـمـلـوا اإلقـامـة الـغـالـيـة حـتّى
في فندق ثالثة جنوم بسبب أيام
ـــهـــرجــان فـــقط ألحـــصل عـــلى ا
تـوقيـعها عـلى صـورة لهـا تشرب
فـيـهــا قـهـوتـهـا وتــذرف دمـعـتـهـا
على جنـود قتلـهم أسامة بن الدن
بسيارة حوضية مفخخة في تلك
ـدينـة اجلنـوبـية الّـتي يقـسمـها ا
الــفــرات إلى نـــصــفــ والــتي ال
تـبعـد عن مـنزل الـنـبي السـومري

ابراهيم سوى عشرة أميال.
ـهـرجان كـنت أجيء طـوال أيـام ا
مـبـكرا إلى الـقـاعـة الفـنـدق الذي
كـــانــــوا يـــقـــيـــمـــون فــــيه احلـــفل
الـبــروتــكــولي األوّل والــعـروض
ـرشـحـة واتدافع الـسـيـنـمائـيـة ا
مع االف الـبــشـر وهم يــنـتــظـرون
فـضل; ليـحصلـوا على ـثلهـم ا
تـذكـار عـزيـز وأغـلـبه هـو تـوقـيع
ـــــمــــثـل عـــــلى أوتـــــوغــــراف أو ا
اسـتـغــفـار حـراسه الـشــخـصـيـ
والــتـقـاط صـورة ســلـفي مـعه إال
انـني بـسـبب خـجـلي حـ يـحتك
جــســدي اخلـــمــســـيــني بـــنــهــود
شـــابـــات صـــغـــيـــرات يـــصـــغــرن
ويـتدافـعن بـجنـون من أجل جون
تـرافـولـنـا وريـتـشـارد كـيـر وبـراد
بيث وليوناردو كـابريو وغيرهم
اشـــعـــر بـــاخلــجـل واخــاف عـــلى
شــبـيــبــتي أن تــشــعـر بــشيء من
الــلـــذة احلـــســـيــة وهـــو مـــا كــان
كـــافــافـــيس يــعـــيش في نـــشــوته

ليصنع قصيدته.
اجلمـهور الـواقف هنـا مثل حرب
طـــــــروادة واحـــــــد مـن هـــــــيـالنه
وبـــاريس خــاطـــفــهـــا واآلخــر مع

الذكـريات وسـتعذر مـنا صـاحبة
احلــانـة; ألن بـلــدهـا أرسل أربـعـة
أفـواج مـحـمـولـة تـسـانـد حـكـومة

ر. عتوه بر ا
قـلت: كلّ مــحـتـل مـعــتـوه وتـورط
في شم زهور حـدائق غيـره إنها
كـلـمـات هـايـكــو يـابـاني انـشـدهـا
محارب ساموراي قـبل ان ينتحر
وهـــو يــرى هــول خــراب قـــنــبــلــة

هيروشيما.
وألني أردتُ أن أجْــمع اعــتـذارات
غـزاة الـعـراق تـشـفّـيـاً وانـتـصـارا

ألرْوَاح من قتلوا ظلما. 
تــمـنـيت من شــاكـر ان نـذهب إلى
تـلك احلـانـة ألحـصل عـلـى اعـتذر
اخـر وبـالـفـعل اعـتـذرت الـسـيـدة
الـــســلــفــادوريـــة وبــصــوت عــال
فـقــابـلـتــهـا ثــمـالــتـنــا وضـحــكـنـا
ـــتـــواصل ونـــحن نـــغـــني مـــعــا ا
اليـــــة: اغـــــنــــــيـــــة صـــــديـــــقــــــة ا
للـناصـرية...لـلنـاصريـة... تعطش
اء... بجفوف اديهه... واشربك ا
الـــيـــوم الــــثـــاني ودعـت شـــاكـــرا
ــانـــيــة وعـــدت إلى مـــديـــنــتـي األ
الــصـغـيـرة وبـشـوق اعـيـد قـراءة
مــســوّدة صــديــقي واســتــحــضــر
وجه وائل واحـاول أن أهرب من
ـزدحــمـة بــصـراخ تـلك الــصــور ا
وتى في رسـالة الـغفران أرْوَاح ا
والكوميديا اإللهية وفي كلّ ليلة
االحــد اسـتــقـبل جــاري اإليـطـالي
وهـو يـزعـجـني بـتـكـرار اعـتذاره
وفي الــنــهــايــة اهــمس له ونــحن
نـــضــرب كـــأســـيـــنـــا في صـــحــة:

الساحرة مونيكا بروشي.
أعود إليك يا وائل حتّى ال تقول
إنك نـــســـيـــتـــني وكـــأنـك تـــعــود
لـتـذكرني أنـني البـدّ لي ان اعـينه
في مهـمته الّتـي كلفـها فيـها ابيه
وقــد اجنـز صــديـقي شــاكـر الـذي
ودعــــتـه امس فـي مــــطــــار اورلي
عــائــدا إلـى مــنــفــاه الــثــاني تــلك
االمـارة الــسـاحــرة الّـتي اســمـهـا
دبـي وقـــــد وعــــــدنـي بــــــإرســـــال
مسوّدة األرْوَاح الّتي وصلت منذ
أيـام وهـا أنـا اديـر مــعـهـا نـقـاش
االلــهـام في تـداخـل الـرؤى وكـانه
ـــســــافـــة يـــهــــمس لـي من تـــلـك ا
الــبــعــيــدة عــلى ســاحل اخلــلــيج
ويقـول لي: أيّها الـسومري أرسل
لك مـــســـوّدة أرْوَاح الـــعـــراقـــيــ

والكرة اآلن في ملعبك.
g U−Kł ¡UHŠ«

أخـــذت الــــكـــرة ورفــــعـــتــــهـــا إلى
الفضاء ألتخيلها في دورانها في
الهـواء إحدى الـكواكب الّـتي هام
ـندائيون األوائل في خيمـيائها ا
واســتـطـاع احـفــاد جـلـجـامش ان
يـعــرفـوا مـسـار الـروح من الـرحم
ـــا وفق إلـى حـــفـــرة الـــقـــبـــر.ور
وصية االب إلى ولده وائل أسس
شــــاكـــر نـــوري زقـــورته وبـــيـــده
رصف الطابوق طابـوقة طابوقة;
لــيـصل إلـى الـعـال هـنــاك تــوجـد
غــرفـة اخلـلـوة الّـتي كـان يـخـتـلي
ـلك الـسـومـري مـع االلـهة فـيـهـا ا
االنـثى والــذكـر مع االنـثى يـكـرع
ــارس الـغــرام وحـ اخلــمـرة و
يـنــتـهي تــبـدأ خــلـوته مـع االلـهـة
الذكـور ويطـلب رحمتـها وعـونها
في حـربه مع عـيالم الّـتـي حتـشد
ــلــكــة جــيـــوشــهــا عــلى حــدود 
نـيـســان قـادمـة من جــهـة الـطـيب
ودهـــلـــران وعـــيالم.وهـــروبـــا من
مصير أور وأرْوَاح أبنائها الّتي
ــســوّدة عــبـــرت عــنـــهم طالسـم ا
وتـــعــاويـــذهـــا طـــويـت أوراقـــهــا
وعـــوّدتُ نـــفـــسي عـــلى نـــســـيــان
تــفـاصــيل مـا حــمـلـه الـبــريـد إليّ
: سوف اغـادر قـبور قـبورك وقـلتُ
وأحــــــمل أجــــــفــــــان وائل ولــــــكن
بـاجتاه الـنور لـعلي اعـيد ألرْوَاح
أهــلي من أبــنــاء مــيـزوبــوتــامــيـا
بـعض الـطـمـأنـيـنـة بـأن أرْوَاحهم
لن تــكــون دومــا غــذاء لألحــزمــة;
ولتـأسيس طـشوت خـردة أخرى
لن تـكـون طـعـمـا لـكـوا الـصوت
والـــســاســـة الـــلــصـــوص ومــزاج
ــر وهـو ـاريــنـز وفــاكـهــات بـر ا
يـقهق في مـذكراتـه على الـطريـقة
البدائية الّتي يتناول فيها بعض
أعــضـاء مـجــلس احلـكم االكل في
ـــوائــد اخلــرافـــيــة الّـــتي كــانت ا
تــصــرف عــلى تــلك الــكــروش من
أمـوال نفط الـبالد وتـمور نـخـيله

واسماك نهريه. 
ــزاج جـنـود لن تـكــون خـاضــعـة 
ـــاريــنــز واحـــدهم كــمـــا ســفــاح ا

واسمه ديالرد جونسـون يعترف
انه كان أكثـر قسوة عـلى هوالكو
وقد ألف كتابـا يقول فيه إنه قتل
وبـــــدم بـــــارد أكــــتـــــر من 2746
عــراقــيـا ويــصف قــتــلــهم. أكــثـر

متعة من صيد الغزالن.
هـذا الكـلب يقـتل ما يـشتـهي وما
يــريـــد وكــأنه فـي حــفـــلــة صـــيــد
بـصـحـاري نـيـفـادا ويـعـترف أنه
قرب مـدينة جـلجامش (الـسماوة
ــ أوروك) قـــــتـل ركــــاب ســـــيــــارة
كــوســتــر بـكــامـل عـددهـم إحـدى

وعشرين راكبا.
هــــو يـــعــــيـش في ذات مــــنــــفـــاك
يـاوائـل لـكـنك بـفـعل دمك الـبـارد
مـن فــــرط طـــــيــــبـــــته وسـالمه لن

تستطيع أن تفعل له شيئا.
الــله ويــسـوع ومــحــمــد ويــحـيى
ســيــحـــاســبــانه يــوم الـــقــيــامــة
وحـــتـــمــا مـــوته ســـيـــكــون أزعج
وأقــسى مـوت يـنــاله انـسـان; ألن
أرْوَاح العراقي ستتراقص مثل
ذبوحة امام أطياف احلمامـات ا
نـاظـريه وحـتـمـا سـيـكـون عـقابه
قـاسـيا في جـحـيم الضـمـير أوال
وفـي اجلـحــيم اخملــبئ هــنـاك في
الــــبـــــرزخ االزلي فـي الــــســـــمــــاء

العالية.
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لهذا سـوف لن تفعل شـيئا سوى
أن تكتب تعويذتك الّتي حفظتها
من هـمس جـدتـك تـاجـيـة جـوبان
ـائـة عـام مــرواش وقـد بـلــغت ا
وما زالت تتخيل ان عيون يحيى
تظهر دمعتها في ماعون الطبيخ
قــبل ان تـظــهـر في أجــفـان كـاهن
الـتـعــمـيـد إليّ بـصـفــةٍ كـهـنـوتـيـة
اسـمـهـا الـتــرمـيـذاـ وكـلّـمـا تـعـيـد
ذكـــريـــات طــــفـــولـــتـك مع جـــدتك
تـمـسك حــكـايـاتـهــا فال جتـد لـهـا
شــبـيــهـا في فــعل هــذا اخلـنــزيـر
األمـــريـــكـي الـــذي اســـمه ديالرد
وكـمـا أخـبـرك ابـيك ذات مـرة أن
غـضـبت من تتـري فـمـزق صورة
جــيــنــكـــيــزخــان وأن غــضب من
امـــريـــكي قـــبل شـــفـــتـي مـــارلــ
مــورنـــو وأن غــضـــبت من حــزن
بالدك وكــــآبــــتــــهــــا اكــــتـب هـــذه

التعويذة:
ـشـون سـوى بـأكف ـوتى ال  ((ا

غيرهم ...
نرفعهم على أسرة دموعنا

وكـــمـــا ودعــعـت أور أنــبـــيـــاءهــا
بنكرانهم

نودع الوجوه احلمـيمة بذكريات
ودمعة عابرة......!

ـا كـان الـوفــاء مـسـلـة حتـفـر قـد
عليها التواريخ بشوق

اآلن حــــتّى االبن يــــقـــلـب الـــبـــوم
الصور بعجالة...

الـرؤيـة الــتـوراتـيــة في هـذا: خـذ
أبــنـاءك إلـى الـشــاطـئ وعـمــدهم
بــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــراءة الــــــــــــــــــــروح
نـدائية................................ ا

(( !.
إذن حــتّى تــنــهي فــصل اخلــوف
هـــــذا من فـــــعــــلـــــة هــــذا اجملــــرم
ـتـوحش تـعود إلى االمـبـريـالي ا
طـقــوس االلـهـام األولى وجتـرب
أن تـــغـــرق في نـــهـــر الـــكـــلـــمــات
ـغـسـولة بـكـتب الـسمـاء الـكـنز ا
ربـا وتــعـالـيم يــحـيــا ومـا تـركه
كـــهـــنـــة حـــران واالهـــوار وقـــرى
الـــــطــــيـب والــــشـــــيب ومـــــحالت
الصـابئة في جـنوب الـعراق فقط
لتؤسس لقـلقك راحة أنك تمضي
ـقـدسـة وال حتسب في مـهـمتك ا
ان مـذكـرات هـذا اجلـنـدي االرعن
تـــؤثــر عـــلــيـك وجتــعل الـــبــعض
يـعـتـقـدون أنك بـسـبب جـنـسـيتك
االمريـكية يحـق لهم ان ينـتقمون
مــــــــــــــــنــك.أمـضِ مــن أجـل أرْوَاح
اجـــدادك مَن مـــاتـــوا في صـــمت
لــيل غــابـــات الــقــصب ومــواويل
ســــمـك الــــشـــــبــــوط وعـش تــــلك
اللحظـة بتردداتها الـكونية وأنا
اخــتم مــعك هــذا الــفــصـل بــنـداء
مــــــوحــــــد مـن أجل ان ال جنــــــعل
أوراق شـاكـر تـتـمـزق في حـزنـهـا
من أجـل أرْوَاح أهــــــلـه اجـــــداده
وخــــــاالته وعــــــمــــــاتـه وجـــــارات
مـحـلـتــهم الـتـركــمـانـيـات الالئي
ـقـام البـيـات في ايـقـونة يـهـبط 
هد ولكن بلهجة السلطان غناء ا
ســلـيـمــان فـتـتــرجـمـهــا جـارتـهـا
الـعـربـيـة بتـلك االنـشـودة االزلـية
الّتي تقول (دللـوه يا الولد دللوه

...عدوك عليل وساكن اجلول).
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