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بـــهــــدوء احلـــدائق بل بـــفـــوهـــات
مدافع السفن احلربية. 

تــخـيّـلت األمـر بـصـورته اجلـديـدة
ـدى أجفاني تـخيّل األمر وأعطيت 
اآلن بـالــنـسـبــة جلـنـدي بــريـطـاني
وطأ من جـديـد تراب بالدي ولـكنه
قـبـرة وما آلت لم يـكن ليـعي أمـر ا
إلــــيه وكــــان في مــــقــــتــــرح وزارة
الـدفــاع أن تـطـبع كــراسـاً تـعــريـفـاً
للبالد التي سـيعودون إليـها ثانية
في غـزوة حـرب اخلــلـيج الــثـالـثـة
وحتـمـاً ثـمّـة مـعلـومـات جـغـرافـية
أُعطيت لألفواج التي جتحفلت في

الــــكـــوت ولــــكنْ; حــــفــــاظـــاً عــــلى
معنويات اجلنـود فلن يكون هناك
معـلومة عن مـعركة حـصار الكوت
ولـن يـكـون هـنـاك أيّ ذكـر لـلـمـئـات
الــقـتـلـى ومـقــبـرتــهم الـتي مـألتـهـا
النفايات والـزيت األسود للدرجات
الــنــاريـــة وحــتــمــاً ســـتــتــغــاضى
الوزارة عن ذكْر مقبرة تأوي إليها
الـــكالب الـــســـائــبـــة وتـــنــام حتت
شــواهــدهـا وتــغطّ في نــوم هـاد
بــقــرب جــنــود بــسالء جــاؤوا من
دلـهي في بــوارج كـبــيـرة ومــشـوا
ـعـركة من الـبـصرة إلى بـجحـافل ا
ـدينة ألف الكـوت وهم يحلـمون 
لــيـلــة ولـيــلــة عـنــدمـا صــوّرت لـهم
قـــيــادتـــهم أن مــديـــنــة بـــغــداد هي
واحدة من أجمل مـدن الشرق التي
مُـــــلـــــئت بـــــاجلـــــواري وحـــــانــــات
وسيـقى وهم يعـرفون - جيداً - ا
أن بــغـداد خــرجت لــلــتــو من وبـاء
الطاعون وليس هناك جوار سوى
أولـئك الـعـشـرة الالئي يـخـدمن في
ســــراي الــــوالـي وأغــــلــــبـــــهن من
الشركسيات واألرمنيات جُل من
معارك الـسبي العثـماني في بلدان

أواسط آسيا وشرق أوروبا. 
عــلى ضــفـاف دجــلــة الــتي تــغـسل
أمــواجه أجـفـان مـديـنـة الـكـوت كل
ــقــبــرة صــبــاح يــجــلس حــارس ا
بـــذهـــوله الـــغـــارق في فـــضـــاء من
تـــعــاريـف غــامـــضــة ألشـــيــاء كــان
ـارسـها عـنـدما كـان يـقضي أرق
ـرمرية اللـيل البارد مع الـشواهد ا
ـقبـرة. ال يـتذّكـر طـفـولته جلـنـود ا
وال لـيـلـة حرسه ولـكـنه - حـتـماً -
يــتــذكّــر شــيــئــاً من تــلـك األطــيـاف
السـابحـة في فضـاء غربـتها وهي
تــرجــوه لـــيــقصّ لـــهــا شـــيــئــاً من
اللـيـالي األلف. لم يكن احلـارس قد
ســمع وقــرأ ألف لــيــلــة ولــيــلــة في
كـما أنه ال يـقـرأ وال يـكتب حـيـاته
لكنه كان يعوّض عن الليالي األلف
بـليـاٍل من قريـته الغـافيـة على شط
الـعـرب والـتي جـاء منـهـا مـدفـوعاً
برغبة التـخلّص من العوز بعد أن
شـعــر أنه ال أرض لـديه لـيـزرعـهـا
وال بـيت يـأويه فـرضي أن يـحرس
القـبور وأن يـقصّ عليـها حـكايات
من قـرى الـنـخل والـبحـر والـسـماء
ـدى الـتـي يـطـول صــيـفــهـا كــمـا ا

األزرق في نهارات اخلليج. 
وفي اجلـانب اآلخـر من الـعالم في
Great Russell Street وفـــي
شـقـة مـزيـنـة بـاألثـاث الـفـيـكـتـوري
ـدهـون بـلمـعـان زيـوت جُـلبت من ا
نـاطق األفـريقـيـة وبراري غـابـات ا
أســتــرالــيــا جـلــست الــكــاتــبـة
اإلنكليزية فرجينيا وولف تفكّر
في إعـادة صـيـاغة حـلم كـائـن
من عـــالم لم تـــبــلــغه بـــروحــهــا
وجسـدها ألنـها قـرّرت أن تضع
حداً حلياتهـا بعد أن شعرت أن
احلــيـــاة اإلمــبــريــالــيــة ال تــلــيق
بـــأنــثى تـــريــد أن تــبـــلغ شــجــرة
احلـلم مـن خالل الـتــعــلّق بــجـنح
كن ألن بلدها طائر وهذا غيـر 
قـرّر أن يـبـني غـواصـات ضـخـمـة
ولــيـصـبح عـلى أهـبـة االسـتـعـداد
ليجدّد حرباً جـيدة غير التي قتلت
كـتّـاب وشعـراء أوروبـا في خـنادق

الغاز. 
تــكــتب وولف في لــيــلــة بــاردة عن
قــريب لــهــا فُــقــد في بـالد بــعــيـدة
تسمّى ميزوبـوتومايا هناك تركت
الكاتبـة ظلّها الطـفولي عندما كان
بــيــتــر هــانس يــذكّــرهــا بــنــضـوج
الـوردة فـتشـعـر أن رغبـة تـملـؤها
فـتــطـوف مــعـهـا فـي نـهـر صــغـيـر
ـفتـوحة أمام سـاحة ا يجـري في ا

بيوت القرية. 
تـسـري في جـسـدهـا رعـشـة بـاردة
تـلمع كـما حـراب اجلـنود في حـالة
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النـدري هل هي دعـوة الـوجع الـدائم  أم إن خـيـاراتـنـا مكـبـلـة بـانـانـية
االنتـمـاء واالخـتـيـار  فـالـتـاريخ الـبـعـيـد والـقـريب  لم يـسـجل ضـعف
االنـسـان في الـرفض  وال قـبـولـة الهـوان  فـقــــــد قـدم هـذا االنـسان
نـخـبـاً رائــعـة في الـتـضـــــــحــيـة  وطـنـيــــــة وشـيــوعـيـة واسالمــــــيـة
وعروبية وناصرية مدنيــــــة وعسـكرية مبدعة ومفكرة  واعداداً هائلة
ــضـــحـــ من اجل احلـــريـــة واالســتـــــــــقالل والـــدولــة من الـــنـــاس ا

اجلـــــامعة القوية . 
االنسان في العراق  بطـبيعته تساؤلي  لم يـعط  والءه إال بعد التيقن
 وإذا مـا اجـبـر فـانه يـكـظم إرادته ويـخـفي مـواقـفه إال من يـطـمـئن له

ارساته .  وهو طموح بطبعه  حداثي في نواياه و
بـعد سـنـوات القـهر الـسـياسي واالجـبـار على االنـتمـاء لـلون الـواحد
واطـنة لصـالح  سلطـة القيادة واالختيـار الواحد  وغـياب الوطـنية وا
الواحـدة  والشـعار الـواحد والرأي الـواحد بـرزت االنتـهازيـة باعلى
ـداهـنـة في سوق الـتـزلف  واحـدة من ابرز مـراحـلهـا وصـارت لـغة ا
واالة وضاع في هـذا االزدحام الكـثير من اصـحاب الرأي عناصـر ا
دينـة واصبح الزحام مكتظا ب هذا وذاك  وقف في العشيرة وا وا
ودخــلت الـبالد في خــوانق الضـرورة لـهـا مـن احلـروب الـعـبــثـيـة الـتي
فـجرت الـطاقـات البـشـرية في مـكانـات انهـكت تـمامـا النـفوس وقـطعت
اوصال االنـتـماء وفـرغت البالد من احلـركات الـوطنـية والـقوى احلـية
وثوقة بالرأي  فـمنهم من هاجر وبـعضهم من انكفا والشخصيـات ا

والكثير من تيبست اجسادهم . 
رحلة القاسية  جاء الغزو وفعل فعلته في رسم خارطة في ظل هذه ا
ـنـطـقـة عـلى حـساب جديـدة بـ الـنـاس خـارطـة االنـتـماء لـلـمـذهب وا
ذاهب واالعراق واطـنة  واشيع ب الـناس بان اختـيارات ا الوطن وا
هو الضامن للحـقوق بغيية ترسـيخ محاصصة السلـطة وتوزيعها على
هــذا االســاس عـــلى وفق شــروط مـــجــلس احلـــكم  واصــبح أي رأي
ـر  أو انه من اتـباع ـقـراطيـة بـر ومـوقف مـخـالف مـتهم بـتـخـريب د

سلطة النظام الزائل . 
جـاء الـغـزو وكـانت الـسـاحة الـعـراقـيـة خـالـية من الـقـوى الـفـاعـلة  إال
ـا سـاعد فـي بروز اطـراف وشـخـصيـات ركـبت مـوجة الـقـلـيل منـهم 
شروع االستعماري االحتاللي التفريق  وساعدت في تسهيل مهمة ا

قبل الغزو وبعدة . 
إال طـرفـان فـقط رفـضـا االجـتيـاح الـعـسـكـري الغـربي لـلـعـراق  وهـما
حزب الدعوة االسالميـة واحلزب الشيوعي الـعراقي . وبعد ذلك بدأت
سـيـاسات تـرسـيخ احملاصـصـة واصبـحت الـدولـة مكـشـوفة  وتـغـلبت
مفاهيم السلطة االستحواذيـة على الدولة القانونية  وانهارت عمدا أو
اهـمـاال مـعــظم إن لم نـقل كل عــوامل الـقـوة االقــتـصـاديـة واالنــتـاجـيـة
احملــلـيــة  وصـار الــلـهــاث وراء االسـتــيــرادات والـشــركـات الــوهـمــيـة
ــال الـــعــام من ابــرز نــشـــاطــات مــنــظــومــات وعــمــلــيــات الـــتالعب بــا
سيطرة مفاعيل الـسلطة . مثل هذا السلوك هو ماتريدة احملاصصة ا
الـقـوى االحـتالليـة  النه لـيس من مـصـلحـتـهـا بنـاء دولـة قـوية وسـلـطة

فاصل ..  فارضة حضورها على كل ا
فـاهيم االخالقـية واالنـسانـية والـوطنـية  وصار وتـغيـرت الكـثيـر من ا
االنسان الذي كان يلعب دورا رياديا في التغيرات السياسية مشغوال
ـذهبـية والعـرقيـة  واصبح العـراق في كل محـطة اخـتالفية فـاهيم ا
ب االطـراف احلاكـمة مهـددا بالـتقسـيم واعالن الفـيدراليـات الفـاشلة

التي تتعكز على الدستور االشكالية . 
ـا تــنـتـزعـهـا إرادة ـقـراطـيــة لـيـست مـنــة من احـد  وإ احلـريـة والــد
ـبـنـية ذهـبـيـة والعـرقـيـة وسـلطـات احملـاصـصة ا الـشـعـوب احلـرة  وا
ـكـنـهـا ابـدا ان تـبـني نـظـامـا ودولـة قـويـة مـنـتـجـة حتـقق عـلـيـهـمـا  ال
مـصالح الـناس  وتـنهض بـالبالد اقـتصـاديا وثـقافـيا وتـنمـويا  وهذا

ذهبية .  اضية من حكم احملاصصات ا ماكشفته السنوات ا
ـعاصـر وقدم نـحن مؤمـنـون بان الـشـعب الذي انـتفض عـبـر التـاريخ ا
كـنه االستـكانة عـلى الوضع الـقائم  ومؤمـنون بان االف الشـهداء ال
عادلـة باجتاه ترصـ دولة القانون  هناك شـخصيات تعـمل لتغيـير ا
ـلتـهبـة البد وان فـبالد الرافـدين وانـسانـها الـذي دوخـته السـياسـات ا
ستنـدة لقوان الدولة ومفاهيم ينهض باجتاه حتقيق السـلطة القوية ا

واطنة  وان الـتلكؤ في اخـتيارات االفضل الدارة ا
مـفــاصل الـســلـطـة نــعـتــقـد هي مـقــدمـات مــهـمـة
ـهــتـمـون لـالنـسـان الــعـراقي ومــعه اخملـلــصـون ا
لتغيـير السياسات الـقائمة وحتقـيق سلطة الوطن

واالنسان معا.

بــثــمـانــيــة أيـام. ال تــهــمّــني درجـة
مـصـداقـية هـذه الـروايـة ولـكني ال
أشـك في هـــكـــذا قــــدرة عـــنـــد رجل
عــنــيــد اعــتــصــره الــضــيـق وقــلـة
احلـيلـة وهو يـرى حصـار اجليش

التركي يُطبق عليه اخلناق. 
اآلن الـنـفـايـات تُــطـبق عـلى جـنـود
اجلنـرال. ال شيء بقي من نـبضات
قـلـب الـقـائد الـبـريـطـاني ولـم يـعد
التفكير في االعتناء برفات اجلنود
وت يعاود واجباً وطنياً وهاهو ا
اإلنـــكــلـــيـــز مـــرة أخــرى وفي ذات
الـبالد الـتي حُــوصـروا فـيــهـا قـبل

أكــثـــر من ثـــمـــانــ عـــامـــاً ولــكن
ـة وتوفُّـر الـطـائرات الـنـفّـاثة الـعـو
; لـتُدفن في سـمحـا بـنقل اجلـثـام
مـقـابر ذويـهـا أو يفـكّـر أحدهم في
حـرق جـسده قـبل مـوته ومـوصـياً
بـنـثـر بـقــايـا اجلـسـد ورمـاده عـلى
ـز كـما فـعل غـاندي في نـهـر التـا
وصـيـتـه. وألن اإلنـكـلـيـز يـعـتـبرون
ــعــطّـرة الــهــنــدَ تــاجَــهم ودُرّتَــهم ا
بخراطيم الـفيلة ورائـحة البهارات
احلـائـرة فـقـد كـان الـتـأثـر بـالروح
الــهــنــديــة وعــاداتــهــا يــســتــهــوي
اإلنكليـز كثيراً ولهـذا كان جيشهم
الـــذي غــــزا الــــعـــراق نــــصــــفه من
اجلـنــود الــسـيخ وهم طــائــفـة من
الـــطـــوائف الـــهـــنـــديـــة. وعـــلي أن
أســتـعـيـد - فـي رؤيـة تـلك األيـام -
أن احلـربـية الـبـريـطانـيـة وافقت -
أيــام االنــتــداب الــبــريــطــاني عــلى
الــــعـــــراق - عــــلـى مــــطـــــالب ذوي
ـــقــتـــولــ في اجلـــنــود الـــســيخ ا
مـعـركـة حـصــار الـكـوت ويُـقـدّرون
بـبـضـعـة مـئـات عـلى نـقل رفـاتـهم
ودفــنـهم قـرب قــبـر ولي من أولـيـاء
الــطــائــفـة الــســيـخــيــة مــدفـون في
بـــغـــداد. قـــبـــر واحـــد جلــنـــدي من
الــسـيخ بــقي دون أن يـنــقل رفـاته
لـــرغـــبـــة صـــاحــبـه أن يــدفـن قــرب
. وقــد صـــديــقه بــيــتـــر أيــنــمــا دُفنْ
جمعت االثـن صداقة عـميقة كان
بـيتـر يـحسّـهـا موروثـة من هاجس
جَــــدّ بــــعــــيــــد خــــدم في اجلــــيش
اإلمـبـراطوري في الـهـنـد وقُتل في
مـعـركـة عـلى أبــواب مـديـنـة حـيـدر
آبــاد. وحــ عــرفــا - ذات لــيــلـة -
بهاجس مـا أن دجلة سـيكون حلداً
ألزلـــيــة الــصـــمت حــمـل اجلــنــدي
السيخي جيهان سينغ كتاباً دينياً
لطائفته وهي نصوص من الكتاب
ــقـدس لـدى الـســيخ (كـرو كـرانت ا
صــــاحب) ومــــكـــتــــوب بـــالــــلـــغـــة
الـبنـجـابيـة ومتـرجم بـاإلنكـليـزية.
وأعطـاه لبـيتـر وقال لي: اخـتر لي
نـصـاً لـيـكــون عـلى شـاهـدة قـبـري
حـ أمـوت فـاخـتـار له بـيـتـر هـذه
الـــشـــاهـــدة الـــتـي ظـــلت مـــنـــونـــة
محفـورة بالصخـر بخطوط أوردية
والتـينـية.. والتـي تُنـبئ زائر الـقبر
أن هذه الشاهدة عرفان من سيخي

وت قرب صديقه: مؤمن بأبدية ا
ـــمــات ((عـــنــدمـــا يــذهـب عــريس ا
ّ الزواج بعريس احليوة بعد أن 
علـيهـا معه فيـودع اجلسـد الفاني
تـوديـعـاً لـلروح مـغـلـوبـاً عـلى أمره
بـنـفـسه...أيـهــا اجلـسـد; مَن يـكـون
بـعـد ذلـك الـذي أنت حتـتـضـنه إلى
ذراعـــــــيـك جــــــــريـــــــاً وراءه بــــــــكل
ــقـبـرة أعـطت اشــتـيـاقي)).  اآلن ا
ســكــانــهـا لــقــدر الــنـســيــان وهـذا
يــعــطـي صــورة رديــئـــة لــلـــخــلــود
اإلنكليـزي حتدّثت عنه - ذات يوم
فرجينيا وولف بشكله احلقيقي -
: إن أرواحـــنـــا لــيـــست مـــرهـــونــة

ـا مـثّـلت بـابل حـلـمـاً ومـقـبرة لـطـا
لـلــغـزاة. وتــيه الـيــوم تـكــرار لـتـيه
األمس بشكل كوميدي فالتاريخ ال

.. يكرّر نفسه تراجيدياً
 رُوي عـن أرسـطــو.. أن اإلســكــنـدر
ــــقـــدوني ســــأله عــــمّـــا يـــفــــعـــله ا
لـلـعراقـي عـنـدما غـزا بـابل. وكان
يـفـكّر جـديـاً بقـتـلهـم جمـيـعاً. فـقال
أرسطو: ومـا الذي ستفعـله للهواء
والتربة?. إذا انتهى هؤالء سيأتي
غـيـرهم. بـالـطــريـقـة نـفـسـهـا مـات

اإلسكندر ودُفن في بابل. 
  أمـيــر دوشي: كـتـاب (بـابل أحالم

ارينز) ا
أعـــيش ألُوثـقَ قـــبـــري.ولن أعـــيش

ليُوثقني قبري .
 قول ألبي: قاله في اقتراب منيّته 

ــ  1ــ 
مـساء  26 فـبـرايـر  2009 نـشرت
أحدى القنوات الفـضائية العراقية
تقـريراً عن مقـبرة اجلـنود اإلنكـليز
في مـــديـــنــة الـــكـــوت الــعـــراقـــيــة
ديـنة وتضمّ والواقـعة في مركـز ا
رفــات مـئـات من اجلـنـود اإلنـكـلـيـز
ــعــارك الـتي الـذين مــاتــوا جـرّاء ا
حـــدثت بــ اجلـــيش اإلنــكـــلــيــزي
واجلـــيش الـــعــثـــمـــاني بـــقـــيــادة
اجلــنـــرال الــبـــريــطـــاني طـــاوزنــد
ـــديــنــة من قِــبَل احملــاصــر داخل ا
اجلـيش الــتـركي بــقـيــادة الـفـريق
خليل باشا والـذي يُعرف تاريخياً

بحصار الكوت. 
أثــنـاء تــقـدّم اجلــيش الــبـريــطـاني
الــزاحف إلـى بـغــداد خـالل احلـرب
يـة األولى وانـتـهى احلـصار الـعـا
بـاســتـسالم اجلــيش الـبــريـطـاني
واسـتــسالم نـحـو 13 ألف جـنـدي
ّ ومــعــهم اجلــنــرال طــاوزنــد; إذ 
أخـذهم أسـرى إلى بـغـداد راجـل

فيما نُقلَ الـضباط ومعهم اجلنرال
راكب الـنهـرية طـاوزند بـواسطـة ا
عـبـر دجلـة ومن ثم; إلى األسـتـانة
عاصـمة الدولـة العـثمانـية. أمّا مَن
دافع قُتلوا في احلصار بواسطة ا
الــتـركــيـة أو مَن مــاتــوا مـتــأثّـرين
ّ بأوبـئة احلـصار واجملـاعة فـقد 
ــــقـــــبــــرة مع دفـــــنــــهـم في هـــــذه ا
أســمـائـهم وشـواهــدهم ولم تـفـكـر
أي من احلــكــومــات الـبــريــطــانــيـة
ــتـعــاقـبــة - مـنــذ مـوتــهم وحـتى ا
الـيــوم - بـنــقل رفـات اجلــنـود إلى

إنكلترا في يوم ما. 
WO dð  «u

احلــصـار بـدأ بـتــاريخ الـسـابع من
تـشــرين الـثـاني 1915 وانــــــتـهى
في الـــســـادس والـــعـــشــــــــرين من

نيسان 1916.
دخـــلت الـــقــوات الـــتـــركـــيـــة تُــرك
ـــرضى فـي الـــكـــوت اجلـــرحـى وا
وسـارت بـقـيـة الـقـوات اإلنـكـلـيـزية
ــنــدحــرة أســيــرة تــتــبع الــقـوات ا
ـنـتـصـرة. ولـكن الـقـائـد الـتـركـيـة ا
ـنـدحـر أصـرّ عــلى أن يُـعـاد كـلـبه ا
(ســـبــــوت) إلى مـــقــــرّ اجلـــيش في

اً.  البصرة آمناً سا
ــقـــبــرة شـــاهــدة رخــام  وحتـــمل ا
.(kut war cemetery) بــاسـمــهـا
وظــــلت هــــذه الـــشــــاهــــدة تـــمــــثل
كان الـذي انتهى فيه خصوصـية ا
الــزمن; لــيــكــون مــكـانــاً لــصــيــانـة
الــــدرّاجـــات الــــنــــاريـــة وســــاحـــة
لــــتــــجــــربــــتــــهــــا أثــــنــــاء اإلدامـــة
والـتـصـليح ومـتى أرادت الـبـلـدية
طــرد هـؤالء الــنـاس وإبــعـادهم عن
: بأنهم في كان يتحجّـجون بالرّدّ ا
أرض اإلنــكــلــيــز ولــيس في أرض

احلكومة. 
ــقــبـرة ــديــنـة إن ا يــقـول أهــالي ا
ا كـانت واحدة من أجـمل الـبقـاع 
كـــانت حتـــويـه من حـــدائق الـــورد
والعشب وبالرغـم من أنها مقبرة
إال أنها كـانت مكانـاً مريحاً لـلتنزّه
ـكـان وهـدوئه والــتـمـتّع بـجـمـال ا
بــالــرغـم من أنه يــقـع في مــنــطــقــة
مزدحمة وأن الـسفارة البـريطانية
ـة كانت تتابع وضع في عهود قد
ـــقــبـــرة وصــيـــانــة ســـيــاجـــهــا ا
واالهـــــتــــــمـــــام بــــــألـــــواح الـــــورد
والشواهد من خالل تعي حارس

لـهــا يُـدعى) مــحـمــد (أتى ذات يـوم
من الــــبــــصــــرة لــــيــــتــــعــــاقــــد مع
البريطاني على حراستها. خمس
سنوات كانـوا يعطونه الراتب ثم
قطـعوه عـنه طوال خـمس وعشرين
كـان كما عامـاً ظل فيـها يحـرس ا
يحـرس الفنار الـبحر. وكـان يعيش
وزوجـه; حــــــيـث خــــــلّـفَ أبــــــنــــــاء
هاجروا ونسوه وبقوا طوال هذه
السـنوات يـعتـاشون من خالل زرع
ـقـبرة الـبـقـولـيات واخلـضـار في ا
وبــسـبـب الـعــمــر وتــراكم اإلهــمـال
حلــيــاة الــرجـل وتَــرْكه وحــيــداً مع
همـلة انهارت القبـور الصامـتة وا
ذاكـــرتـه واســتـــعـــادت مـــا كـــان له
مـعـهــا ولم يـعـد يـتــذكّـر شـيـئـاً من
تـاريـخه احلـمـيـمي والـتـعـلق بـها
والـتـعـلم مـنـهـا بـفضـل زوّراها من
أجـانب وطـلـبـة كـلـيـات لـغـات كـان
كان ليقرؤوا الصياغات يزورون ا
األدبـية في شـواهـد القـبـور وصار
يعيش هلوسـة الكهولة بالرغم من
مـــــحــــاوالت الـــــبـــــعض جـــــّره إلى
كان وسكانه من استذكار ما يـهمّ ا
اجلنود اإلنكـليز النـائم في غربة
األبد بـعيـداً عن ضبـاب عاصـمتهم
ـة الالهــيـة اآلن بــصــراعـات الــعــو
وقلق اإلرهاب ورتابة دقات بك بن
رّ فيه وهي تؤرّخ لوقت عـصيب 
العالم من خالل أزمة مالية قاسية.
كـان وما آل إليه لم ينـبّهـني إلى ا
من بـــؤس تـــفــتـــرشه الـــنـــفـــايــات
واألتربـة من كل مـكان سـوى شرود
ـقـبرة وذهـول وعـصـبـيـة حـارس ا
وهـو يرفض بـعـناد أن يـتـحدّث عن
ـوتى الـذين بـقي مـعهم أصـدقـائه ا
ثالثـــ عــامــاً في ألـــفــة ال يــكــشف
يـوميـاتهـا سوى اسـتذكـار وانتـباه
وهــــدوء الــــرجل. لــــكــــنه ظل عــــلى
عـــنـــاده ولم يـــبح بـــشيء ورفض
ـكــان حـارسـاً حــتى الـعــودة إلى ا
وبـأجـر شـهـري بـالـرغم من أنه في
ـتـأخّـرة يـعيـش على شـيـخـوخـته ا
صدقات اآلخرين ويـسكن مكاناً ال

يليق ببشر أن يعيش فيه. 
ال أريــد أن أضـع ذاكــرة األرقــام في
بــدن احلـكــايـة ولــيس لي أن أتـكئ
ــا كــثــيــراً عـــلى ســجلّ الــتــواريخ 

حدث في هذا احلصار.
كان فقط - هـنا - أعـيش هاجـس ا
بــصــورة لـــيــست مُـــتــخـــيّــلــة هي
واقـعـيـة ولـكـنـهـا تـرتـدي فـنـتـازيـا

حركة يدين ورد فعل احلارس..
لقد ذهبت بي هذه الصورة للهيكل
الــبــشــري الــذي كـان يــأوي صــمت
دثرين بتراب عدم الوفاء العسكر ا
الذي قـدّمته بريـطانـيا لهم وكـأنها
نــــست أن تــــلـك احلــــراب واخلُـــوذ
والزمـزميات صَـنَعَتْ مجـد الشمس
التي ال تغـيب. ليلتـها لم أ فعلي
ــكـنه أن ــكــان ومــا  أن أتــخـيّل ا
ــــنـــحـــني مـن قـــدرة عـــلى قـــراءة
ـشـهــد بـرمّـته مـشــهـد مـا يـحـدث ا
اآلن في الـبالد الـتي عـصـفـت فـيـها
ـعـابد شـهـقات الـعـذارى فـولدت ا
وظـهـرت للـوجـود الصـورة الـزرقاء
لـلحـلم البـشـري; ليـقودنـا إلى فتـنة
ـوت السـعـيد الـتـخيّل والـكـتابـة وا
ـلوك اءات ا في حرب تـصنـعهـا إ
لك ا طاوزند كان  وثمالتهم ور
اءة والتي ورثها عن مثل تلك اإل
مـلكـته الـسـلـطـوية فـكـتـوريـا فـهذا
اجلـنــرال لم تـثــيـرني أوقــاته الـتي
عاشهـا في السرّ والـتي دوّنها في
مذكّراته التي تُرجمت إلى العربية
ونَشَرت بعض فصولها مجلة آفاق
عــربـيــة الـتي كـانـت تـصـدر من دار
الشـؤون الثقـافية في بـغداد بل ما
ــعــلــومـة الــتي أثــارني فــيه هــذه ا
عـرفـتـهـا عن طـاوزنـد والـتي تـقول
إن اجلنرال البريطاني طاوزند كان
في اســتـطــاعـته مــراقـبــة نـبــضـات
قـلـبه والتـسـلط علـيـها وتـوقـيفـها
عـنــد الــطــلب وقــد اطـلع عــلى ذلك
الطـبيبـان البـريطانـيان الشـهيران)
تشـاين وبايـرد ( وسجّاله رسـمياً
فـي تـقــريـرهــمــا وذات يـوم أوقف
اجلنـرال دقات قـلبه لـنصـف ساعة
ولــكــنـه تــوفي بــعــد تــلك احلــادثــة

ـرأة وجـهـهـا الـتــأهّب تـتـأمّل في ا
ــوشّح بــتــعــبــيــر قــاس يــبــدو - ا
بالنـسبة ألنـثى متعبـة - كما عشب

يابس. 
لم تشـعر فرجـينـيا في يوم مـا أنها
تـبـتـسـم كـمـا تـفـعـل الـفـتـيـات وقت
اإلحساس بـنضوج مـا على الصدر
من كرت دافئت يوم حتسّسهما
بيتر بأصـابعه الباردة شعرت هي
بنيران حتترق في أعماق مجهولة
تدعوها لتشعر أنها امرأة وعليها
أن تــفـكّــر بــالـفــسـاتــ والــشـرائط
لونة أكثر من تفكيرها بالقراءات ا

ــبـــكّــرة لــروايــات جــورج صــانــد ا
وديـكـنـز ود.ج لـورنس.كـان ذلك في
الـصـبـا البـعـيـد يوم كـانـا يـطاردان
نـزل بـبراءة يـوم مـاطر دجـاجـات ا
على وسـائد الورد ولـكنـها تفـتقده
- اآلن - بـــعــــد أن عـــزل خـــواطـــره
ونظراته اجملنونـة في بلد أبعد من
أفق الـبـحـر. لـقـد قـرأتْ أن آالفـاً من
اجلـــنـــود قـــد وقــــعـــوا - هـــنـــاك -
ضـحـيـة حـصـار قـاس وأن الـكـثـير
مــنــهـم قُــتل ودُفن في الـــبالد الــتي
كـانت فـرجـينـيـا تـعتـقـد أن الـذهاب
إلـيــهــا من مــحـرّمــات احلــلم فـهي

تكتب ذات مساء ثلجي: 
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ــتــحف الـــبــريــطــاني لــيس زرتُ ا
ألتـمـتّع بـاألشـيــاء اخلـاصـة لـلـمـلك
ريكاردو قلب األسد وال أعيد قراءة
سـونيـتـات شـكـسـبيـر الـتي كـتـبـها
بخط يـده بل أبتـهج بنـظرات دمى
الــــطـــــ الــــتي كـــــان أبــــنــــاء بالد
مـيــزوبـوتـومـايــا يـصـنـعــون مـنـهـا
الفتيات اجلميالت واآللهة الشبقة.
أمام تلك األشياء التي يفيض منها
سحر غامض ونظرات تشعّ بغرابة
أزمــنـة الـشـرق وكــمـا مـثل كل مـرة
عـنـدمـا يـلتـقي خـيـالـهـا احلزين مع
نـظـرات عـيـنـيـه في الـفـصـول الـتي
تــتــورد فــيــهــا شــجــيــرات الــقــداح
والــلــوتس تـــاهت الــكــاتــبــة وهي
تـطـلق زفـرات األسى الـذي الحـقـهـا
وت هناك منذ غيابه البعيد. إنه 

لك أن يجلب نعوشهم.  وعلى ا
لــقــد أحــسّتْ كــامــرأة أنــهــا تُــدخل
إحسـاسها في مـتاهـة مظلـمة فهي
ــا كــان وعـلى تــعــرف أن ال عـودة 
اإلنـكـليـزي أن يـبقى مـتـأهّبـاً دائـماً
للـحفاظ عـلى سطوع الـشمس التي
ال تــغــرب. لــقــد كــان بــيــتــر هــادئــاً
وطــيــبـــاً وكــســـوالً حــتى عـــنــدمــا
يـحاول أن يـفعل شـيئـاً مع مودتـها
الـناضـجة لـلـتوّ وألنـها كـانت تعي
مـــبــكّــرة رو الــســـرد فــقــد كــانت
حتكم تـأجّجه بجـمل قصـيرة; مثل:
اصبـرْ لكي تـمتـلك - في آخر األمر
- حـــلــمــاً نـــاضــجــاً أو تـــنــبّه إلى
اخلريف فـبرده ال يعـلّمـنا - فقط -
ـعاطف بل ارتـداء العـناق ارتداء ا
ـــا في ذلـك احلـــصــار أيـــضـــاً. ور
العسـير قد راجع جـيداً تلك اجلمل
الــتي حــرصت عــلى تــدويــنـهــا في
كُتيب صغيـر وعندما حانت حلظة
الوداع كانت آخر وقـفة لهما حتت
ســاعـة بك بن لـيـضـعـا مع دقّـاتـهـا
األزليـة صدى لـذكريات تـمنّـتها أن

تــــــــــظلّ

لم يقف اي من رؤسـاء امـريكـا امـام موقف مـحـرج وصعـب كهـذا لـلغـاية
ـتحـدة االمريكـية تـرامب جتاه ازمة مثل وقفـة الرئـيس احلالي لـلواليات ا
مـقـتل الـصــحـفي الـسـعــودي جـمـال خـاشـوقــجي .. فـعال انه في مـوقف
ـا تــكـلــفه خـســارة كـرسي اليـحــسـد عــلـيه واصــبح في ورطـة كــبـيــرة ر
الرئاسة في الـدورة القادمة ال مـحال وفيمـا بقي يراوح بالـتماس االعذار
ـدبـر والـتــأكـيــد ان مـحــمـد بن  ســلـمــان لم يـكن هــو الـعــقل او الــرأس ا
ة وانه لم يصـدر االوامر لتـصفيـة خاشوقجـي بقنصـلية بالده في للجـر
نـاشيـر))  التي جـعلت من #تـرمب كعـقرب اسطـنبـول  .. انهـا ((واقعـة ا

يتقيأ صغاره    بلحاظ الوالدة  
ـقراطـيون ثم الـشعب االمـريكي الكـونكـرس واخملابـرات االمريـكيـة  الد
جـمــيع هــؤالء يــنـتــظـرون االن ان يــتــخـذ تــرمب قــرارا جــريـئــا يــحـفظ به
ـقراطية امـريكا  .. انـهم يضغـطون على الـرئيس.. يحاول اخالقيات ود
ترامب  جاهـدا في ايجـاد ثغـرات هنـا وهناك لـلتـملص من تـوجيه االدانة
باشرة لولي الـعهد السعـودي خصوصا وحـبل اردوغان الذي لفه على ا
ا طرح من ادلة سواء التي ساقها اليه او غيره  من زعماء رقبة ترامب 
العالم  ذلك احلبل  ما عاد يتسع اكثر فال بد من الضغطة االخيرة على
عقـدته وتـلك الضـغطـة الزال الى االن الـرئيس الـتـركي ينـاور بـها فـعسى
ولعل ان يتخذ رئيس امريـكا قراره النهائي ويوصي ولي الـعهد بالتنحي
من واليـة الـعـرش وهـذا هـو جل مـا يـطـلـبه اوردوغـان وقـبـله الـرأي الـعام
رشد االعلى ي والذي سيدخل السرور حتما على قلب ا االمريكي والعا
وامـيـر قـطـر تــمـيم عـلى حـد ســواء   . لـكن مـا هـو الــدلـيل الـقـاطع الـذي

تلكه اردوغان ليطيح بعرش ولي العهد ? 
طريق  احلل ? .. 

لـيس امـام  تـرامب من وصــفـة سـحـريـة خلالصه مـن هـذه الـكـارثـة الـتي
وضعت رجاحة عقليته في االدارة على احملك غير سلوك طريق 

(البيت االبيض - كوشنر - تل ابيب - نتنياهو ) .. 
وبـتـفـصـيل ادق ان سـر احلـل يـكـمن بـيـد االمـيـر احــمـد بن عـبـد الـعـزيـز
لك سـلـمان . فـمجـرد ان يقـوم كـوشنـر بلـقـائه في مديـنة لـندن " شقـيق ا
مـلكـة وحتى يـتم االبقـاء علـى قناعـة الولي البد وان يـكون الـلقـاء خارج ا
بثبـات موقف ترامب جتـاهه وبطمـأنيـنة تامـة وبوقت اللـقاء يقـوم بالتـغريد
عبر تويتر بكلـمات يدافع عن محمد ويبعـد الشكوك حوله اكثر من دفاعه
ـهام الـتي قـام بـها االن .  خالصة احلـل: ان يقـوم االمـيـر احمـد بـذات ا
الـولي وان يـتـعـهـد كــتـعـهـداته جتـاه اسـرائــيل او يـزيـد وان يـكـون دائـمـا
مـسـتعـدا لـلـدفع كـمـا ابن سـلـمـان واخـيـرا مـوقـفه اجتـاه ايـران وقـضـايا
ـنطـقـة .. وبـعـد اتـمـام الـصـفـقة حـيـنـهـا سـيـقـدم تـرمب رأس مـحـمد بن ا
سلـمـان لـلنـحـر وازالـته من والية الـعـهـد ليـتـوالهـا محـله عـمه او بـان عمه

خالد بن احمـد بن عبد العزيـز . فقط احلل هذا سوف
يـخــرج تـرمب مـن الـورطــة الـتي هــو فـيــهـا االن واال
ـطاف سيـقدم الدامغ فالسـيد   اوردوغان  بـنهاية ا
من الدلـيل وسـيـحـز حيـنـهـا بنـصـله رقـبـتي ترمب و

محمد بن  سلمان معا .
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اجلنرال طاوزند مع خليل باشا وغيرهم من الضباط اجملهول بعد إستسالم حامية الكوت في عام 1916م

حيـة وعنـدما يـعود سـوف يعاودا
الوقفـة ذاتها ليطـلبا من الزمن أن
يـــتــــوقّف فــــهـــو - بــــعـــد احلـــرب
الراجلة والعنيفة - يتطلّب منه أن
يــقـيم مع ظـلّه الـلـذيـذ غـفـوة أطـول
من ربـــيع مُــنــتـش بــســحــر ألــواح

الورد. 
كان هذا الهـدوء لم يعد يحـتفي با
وأضوائه اخلـافتـة فهـو في عزلته
كـان الذي لم تـتخيّل الغـريبـة في ا
فرجينيا - يوماً ما - أن يُرمى فيه
اجلـسـد اإلنــكـلـيـزي لـكــنـهـا كـانت
تُــبــدي امــتـعــاضــهــا أمــام زوّارهـا
واألصـــدقـــاء من أن جـــمـــلـــة وزيــر
ـســتـعـمــرات ونـسـتــون تـشـرشل ا
القائلة: خُلقنا; لنذهب إلى ما وراء

البحر فهي مُلكنا.
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وكـــانت تــضع هـــاجس فــقـــدانــهــا
لــصــبـــيــهــا بـــيــتــر دلـــيالً عــلى أن
تـشـرشل - في سـبـيل هـذه األماكن
الــبــعــيــدة - يــعـــطي الــكــثــيــر من
الـضحـايا وعـلى واحدة مـثلـها أن
ــشـــهــد احلــزين. تــكــتــئـب لــهــذا ا
وعـلـيه; فـهي تـقـضي أيـامـهـا فـيـما
أَســـمَـــتْـه في وصـــيّــــتـــهـــا »حـــزن
ـصـبـاح ضـوءاً الـكـتـابـة. يـعـكس ا
خـافــتـاً عــلى الــزاويـة الــتي ركـنت
إلـيـهـا الـكاتـبـة. تـفـضّـل - دائـماً -
الـكـتـابـة عـلى أوراق صـفـر بـاهـتة
تــعـــتــقــد أن احلـــبــر األســود وَهْم
ــطــر عــلى أوراق يــنــســـاب كــمــا ا
تبقّيـة من عناد اخلريف الشجـر ا
ـزيد يـضـيف إلى مـعـنى الـعـبـارة ا
من التوهّج. ولهذا; فهي لم تفكّر -
يـومـاً ما - أن تُـغـيّر مـكـان منـضدة
الـكــتــابـة الــتي حــرصت أن جتـعل
صـورة بـيـتـر تــنـال شـيـئـاً من نـور
ــــصـــبـــاح فــــتـــعـــكـس أســـنـــانه ا
الــضـاحــكــة شـيــئــاً من قـوة األمل;
لـتـمضـي مع روايتـهـا الـتي تعـتـقد
أنها سـتكون آخـر ما تكـتب بعدما
كانت زيارتهـا للمتـحف البريطاني
ولـلـقـاعـة الـسـومـريـة الـتي فُـتـحت
حديثاً بعد أن أرسل إليها مكتشف
مدينة أور األثريـة السير ليوناردو
وولي آالفـــا من الـــتـــحف والـــلّـــقى
التي عثر عليهـا أثناء تنقيباته في
ــديــنــة ــقــدّســـة وا مــقــبـــرة أور ا
ـــلك وحـــول الـــزقــــورة وقـــصــــر ا
شــولــكـي. أَدْهَــشَــهَــا وصفُ مــديــر
ـتحف لـهذه الـكـائنـات احلجـرية ا
وفــهــمـتْ من ظالل جُــمــله أن بالداً
مـــثل تـــلـك يـــصـــعب أن يـــســـتـــلب
وجـودهـا أحـد لـهـذا; أعـطى بـيـتـر
ثمنـاً باهظاً بأن يـنزوي مع جسده
ـــتـــهـــالك مـن الــعـــطـش واجلــوع ا
واخلوف هنـاك قرب ضفـاف دجلة
تــلك الـبـالد الـتي يــشـدّهـا - اآلن -
هـذا الـشــمـوخ الـطـيــني في عـيـون
آلـهـتــهـا ومـلـوكـهــا ومَن اصـطـفّـوا
بــــتـــنـــاسـق جـــمــــيل في الــــقـــاعـــة
تحف: هؤالء الواسعة. قال مدير ا
ال يــتــركــونـــا نــتــأمل فـــيــهم رؤيــة
األشــيـــاء الــســاحـــرة - فــقط - من
دون فَـهْم مـتـبـادل بـيـنـهم وبـ مَن
يتأمّلهم وإال يعـدّ األمر - بالنسبة
إلــيـهـم - احـتــقــاراً لــذلك الــقـريب
مـنــهم يـنــبـغي أن يــكـون حـذراً في
نــظــراتـه وتــأمّــله وحــتى عــنــدمــا
تـــشـــتـــهـي أصـــابـــعـــهم أن تـــمـــرّر
طـرقـاتـها احلـنـونـة عـلى صدورهم
الـعاريـة. ومـتى يشـعـرون بأنك بتّ
قريـباً منهـم يرمون علـيك سِحْرهم.
عـــنــدمـــا ســـيـــرى الـــنــاظـــر أن من
الـصـعـوبـة عدم الـعـودة لـزيـارتهم
فـمـجـرد أن تـغـرق عــيـنـيكَ بـعـيـون
أول عـازفـة مـوسـيــقـيـة في الـكـون
وهـي من ســـــومــــر حــــتـى يــــحسّ
الناظر أنه تلبّس في االنغماس في
ــارســة مــا رغــبــة مــجــاراتــهم و
يـــشــــتـــهـــون من طــــقـــوس. هـــنـــا;
سـتــعـرفـ - أيــضـاً - كــيف يُـولـد
كــبـريــاء اجلــنـود الــذين تــدفــعـهم
بطوالتهـم إلى التفكـير بزيف أزلية
ــــوت وهـــذا غـــريـب أن يـــشـــعـــر ا
الـبـشر أن خـلـودهم في الـبحث عن
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