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تهـنئ عـائـلة نـقـيب الصـحـفـي الـعـراقيـ الـسـابق عبـد الـله الالمي عـائلـة  االسـتاذ
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ناسبة تـماثله للشفـاء بعد اجرائه عملـية جراحية تكـللت بالنجاح العربي النـاصري 
متمن له دوام العافية والتوفيق .

ستأجر بالنظر لنكول ا
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بينة في ادناه تعلن جلنة الـبيع وااليجار في مديرية بلدية الـعمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
ـزايدة مراجـعة سكـرتير الـلجنـة في مقر والعائـدة الى مديريـة بلديـة العمـارة فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
بـلـديـة الـعـمارة خالل فـتـرة (١٥) خـمـسـة عـشـر يومـا تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنشـر االعالن مـسـتـصـحـبـا معه
التأميـنات القانونـية البالغـة (١٠٠%) من القيمة الـتقديرية (لـكامل مدة التأجـير) وينادى للـمزايدة في الساعة
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مـديريـة بلـدية الـعاشـرة والنـصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النـتـهاء ا
ـزايـدة عـطلـة رسـميـة يـكـون موعـدهـا اليـوم الـذي يـليه ويـتـحمـل من ترسـو عـليه الـعمـارة واذا صـادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون ترتبة على ذلك مع جـلب هوية االحوال ا صاريف ا زايـدة اجور النشر وكافة ا ا
ـصادقة الكمال اجـراءات التعاقد علـيه مراجعة مديـرية بلدية الـعمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار
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طالبة بـالتعويض او اللجوء لك الى البلديـة عند احلاجة اليه وخالل فـترة التأجير او عـند انتهاء العـقد دون ا يـسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

 «dH « ·UH{ vKŽ vB% ô WMJ √

uK¼U  «b¹d  ÂUEF  ¡«Ëœ fO «u'« VOKŠ

جتــلس طـفــولــتي عـلى تـل كـبــيـر من
الــذكــريــات الــتي أجــاهــد ال تــســلــقه
وأصل الـى قــمــته وأنــا في نــهــايــات
اخلـمـسـ من عـمـري  وحـتـما حـتى
الـــتل حتـــتـــاج لـــتـــســـلـــقه الى ســـلم
اســـتـــريح في مـــنـــتـــصــــفه ثم اكـــمل
صـعــودي وأنـا اتـذكـر ايــام اجلـنـديـة
عـنــدمـا كـانت اجــفـانـنــا هي الـساللم
الـتي تـعـيــنـنـا في الـصـعـود الى قـمم
اجلـبـال الـعـالـيـة . األن الـقمـم صارت
اساطـير  وتـلك االمكـنة حـتى عنـدما
يـشدنـا احلـن الـيـهـا فهي ال تـريـدنا
ألنهـا نسيـتنـا اصال في اعتـقادها ان
حـــضـــور ارواحــنـــا واجـــســـادنــا في
امــكــنـتــهــا هي واحــدة من ضـرورات
ـكـان مع الـبـنـادق وفـوهات هـاجس ا
ـــدافـع وهي تـــريـــد ان تـــنـــسى ذلك ا
الهاجس تماما. ألننا كنا معها جنود
حــرب ولــيس نــايــات رعــاة أو عــزلــة
دراويش أو اؤلئك الذين يسـتعجلون
صـبــاحـات الـبـرد مـن اجل نـثـر بـذور
عــبــاد الـشــمس فـي احلـقــول ومن ثم
يذهبون صاعـدين الى سفوح اجلبال
الــقــريــبــة لــيــقــطــفــوا اثــمــار اجلـوز
والـبــلـوط. وبـعــيـدا عن تـلـك االمـكـنـة
التي اعتنـى بأيامهـا اجلنود والرواة
والـشــعـراء والــدراويش أطل االن من
نافـذة بـيـتي االوربي وامامي حـديـقة
صـغـيـرة اعـتـنت بـهـا جـيـدا الـعـجـوز
ـنــزل  وكـلـمـا تـنـتـهي من صـاحـبـة ا
تـرتــيب سـنـادين الــورد واالطـمـئـنـان
عـلى ثـمـار شجـرة الـتـفـاح تـنـظر الي
مـبــتـسـمـة وتــقـول سـأعـود االن ألقـرأ
مـذكـرات فـريـدا كـاهـلـو .فـأنـا مـغـرمـة
بـحــزنـهـا ولـوحــاتـهـا ومـشــقـتـهـا في
حيـاتهـا. ارد علـيهـا : صديق من اهل
ـذكرات الى الكـوت يتـرجم االن تلك ا
ــانــيـتي لــيــست جــيـدة الــعــربـيــة . ا
لقراءة مذكراتـها بلغتـكم ولكنه حتما
سيرسل لي نـسخة حـ يكمـلها . لي
ـدهــشــة ذكــريــات بــعــيـدة. مع تــلـك ا
تضحك وهي تـمشي ببطء السـلحفاة
ــهـا وتـقـول : ذاهـبت الـى فـريـدا وعـا
من دواعي ســروري أن نــتــنــاقش في
ـانـية هـذا. عـنـد خطـوات الـسـيـدة اال
التي تـعـرف عصـر فريـدا جيـدا  وقد
ـرضة في مـستـشفى مـيداني كانت 
في اجلـبـهــة الـفـرنـسـيـة ايـام احلـرب

الـكـونيـة الـثـانيـة وابـيـها هـجـر امـها
لـيــفـتح له مـعــمال صـغـيــرا لـصـنـاعـة
كـسيك  وهي تـعرف السـكاكـ في ا
من خـالل رســائــله انه كــان يــحــضــر
مــعـــارضـــهـــا وهـــنـــاك تـــعــرف عـــلى
تـروتـسـكي صـديق الـرسـامـة والتـقط
صـورا معـه. وح سـألـتـهـا أن كانت

حتتفظ بالصور .
ــــنــــزل من قــــالـت ان احــــدى نــــزالء ا
الروس كـان يـعيش هـنـا قبل عـشرين
عاما وسرق تلك الصور من البومها.
وهي تـــــعـــــتـــــقـــــد ان الـــــكـي جي بي

الروسية هم من ارسلوه.
ـنـزل أو قـد ال قـد اصــدق  صـاحـبــة ا
أصــدقــهـا  لــكن خــطـوتــهــا الـهــادئـة
ونـظــرتـهـا الـذكـيـة وهـي تـسـتـحـضـر
ذكـريات امـسـهـا البـعـيـد اخذ بي الى
ذكريات اخرى ورسمت شكلـنا لبيتنا
ـدينة السـومرية  حيث الطيني في ا
تـتشـعب الـدنيـا من دكـته الى طـرقات
طفولـة وصبـا وأول البلـوغ  الطريق
ندائي  الى السينما  الى مـقبرة ا
صـفـاة بـيـع اخلـضـروات  مـدرسـتـنـا
االبـتـدائـيــة  بـسـتـان احلـاج عـبـود 
ضـــفــــاف نـــهـــر الــــفـــرات  مــــقـــاهي
تلـفزيـونـات االبيض واالسـود  محل
احـذيـة بـاتـا وقـيـصـريـة الـقـمـاشـ .
امـــكـــنــة التـــعـــد وال حتـــصى هي في
ك الـقد الذي لم يـقتصر جمعـها عا
عـلـى سـاعـة حلـضــور مـعـرضــا فـنـيـا
لفريدا او التقاط صورة لتروتسكي .
طــرق تـــبـــدأ وال تـــنـــتـــهي  وارقـــهــا
ـؤدي الى قلب أمك وابيك  الطريق ا
واكــثــر وعـــورة هــذا الــذي كــنت فــيه
وعشرة جنـود معلقـ في ربيئة على
قــمـــة جـــبل يـــظل الـــثــلج مـــتـــوســدا
سفوحه العالية حتى في شهر تموز.
لـهذا فـأن شـتـاءه القـاسي هـو سـبات
األشـيـاء عـدا اجلـنـود والـبـنـادق فـأن
كان عليهم أن يتناوبوا في حراسة ا
حـتى عـندمـا يـكـون عـدوك ثعـلـبـا تاه
عن امــكـنـة اقــنـان الــدجـاج واتى الى
ربـيـئـتـنـا بـفـعل حـاسـة الـشم الـقـويـة
لديه لـرائحة الـدجاج في مـرقة ماجي
علبة التي يـحب تناولها جندي من ا
ـنـصــور بـبـغـداد. لـكن اهل مـنــطـقـة ا
الـــثـــعـــلب لم يـــحـــظى بـــشيء ســوى
رصــاصــة ثــقـبـت رأسه بــعـد ان ظــنه

احـد اجلــنـود انه هــدف مـعــاد . نـفق
الـثـعـلـب . وبـعـد شـهـر مـات اجلـنـدي
الـــذي قــتل الــثـــعــلب بـــرصــاصــة من
قــنــاص كــردي . وقـلــنــا وقــتــهـا : ‘ن
االكراد يـثـأرون لثـعالـبـهم. وبعـد عام
مات القنـاص الكردي بالكـنكرين بعد
ان دخل حــقل الــغـام وبــتــرت سـاقه 
وفـي واحـــدة مـن اجــــازات اجلــــنـــود
انقـلـبت احلافـلـة التي تـقـلهم في واد
ب اربـيل وخلـيـفان ومن بـينـهم كان
اجلــنــدي الـــذي زرع االلــغــام في ذلك
ـتـوالـيـة ولم احلـقل  فـانـتــهت تـلك ا
ــوت ألنــهم مــاتـوا يــعــد فــيــهــا من 
جميعـهم. وعندما عـوضوا عن فقدان
ـقـتـول برصـاصـة قـناص  اجلـندي ا
واعـــطــــوه نــــقــــطــــة رصـــد مـن مـــات
واخبروه بحـكاية اجلنـدي الذي قبله
قـال لـنـا ضـاحـكـا : اتمـنى ان ال أقـتل

ثعلبا  ويقتلوني انا بعد شهر .
ولكـنه ذات ليـلة وقع في ذات الـتوهم
ــتــجــهــة صـوب مع اشــبــاح الــلــيل ا
ربـيـئتـنـا  فـكـان ثعـلـبـا وارداه قـتيال
عــنــدمــا احس ان مــشــيــته اخملــادعـة
وظله يشـبهـان ظل البشـر  فضحـكنا
وصـرنــا نـتـنــدر عـلـيـه ونـقـول له :كن
حــذرا فـقــد يــأتي دورك مع رصــاصـة

قناص.
لـكــنه حـسم امـره ازاء مــا اعـتـقـد انه
ســيـكــون حـقـيــقـا ويــقـتل بــرصـاصـة
قناص ومع اخر اجـازة دورية تخلف
عن االلتحاق وهرب من اجليش حتى

وت . ال يعود الى الربيئة و
بـــعــد عـــام من هـــروبه خــطـب غــريب
اخـته فـنـهى عـنـهـا ابن عـمـهـا فـحدث
شـجـار عائـلي كـان من ضـحـايـاه هذا
اجلندي الـهارب من رصاصـة القنص

لتأتيه رصاصة ابن عمه في رأسه .
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هـــرب ابن الـــعم الـى مــديـــنـــة اخــرى
وظــلـوا يــفــتـشــون عــنه ألشـهــر حـ

عرفـوا انه يـسكن مـديـنة الـناصـرية 
وراقبـوه وكمـنوا له قـرب بائع طـيور
عـنـدمـا كـان يـتـأمل عـصـفـورا كـنـاريا
اصــفـر في قــفص . اقــتـرب مــنه احـد
ـلـثـمــ واسـكن في راسه رصـاصـة ا

مسدس واحدة ثم انصرف .
الاعـرف ان كـان الـقـاتل قـتل بـعـد ذلك
أم ال ? ولـكن حتـمـا ثـمة دورة لـلـموت

في اقـدارنـا يسـكـنه الـهـاجس اجلـديد
الـقـائم عـلـى امـنـيـة عـدم قـتل الـثـعـلب
اينما تراه حتى عندما تتعلق في فمه
رقبـة واحدة مـن دجاجـات امك . حتى
صير الذي ناله اجلنود في ال نالقي ا
ــتــوالــيــة لــهــذا اقـتــرحت عــلى تــلك ا
رفاقي من جنود الربيئة ان اجلب لهم
ــســمـاة مــعي روايــة  د.اج. لــورنس ا
الـثعـلب . وحـتـمـا من اكـمل االعـدادية
غـزى جيـدا عند من اجلنـود سيفـهم ا
قـراتهـا امـا اجلـنود الـذين لم يـكـمـلوا
تــعــلــيــمــهم ســأحــاول ان اشــرح لــهم
ــغــزى من خالل تــلــخــيص الــروايـة ا
على شـكل سالـوفة كـما في احلـكايات

الشعبية.
يـــوم جـــئت بــروايـــة الــثـــعــلـب اغــلب
اجلـــنـــود لـم يــرضـى بـــقـــراءتـــهــا الن
صــورة الـــثــعــلب في الـــغالف خــلــقت
لديـهم تـشـاؤما  وكـان ردهم انـني لو
ــمـثــلـة ــجـلــة فـنــيـة غالفــهـا  اتــيت 
بـسـاقـ نـصف عـارين النـعـشت فـيـنا
احلـيـاة واالمل بـنـهـايـة هـذه احلرب 
وعـندمـا شـرحت لـهم ان هـذه الـرواية
قــد تــكـــون تــعــويـــذة لــلــتـــخــلص من
ــزعج فـي لــيل ربــيــئــتــنـا الــهــاجس ا
لم يقـتنعوا ولم والذي اسمه الثـعلب 
يـســتـمع اي واحــد مـني الـى مـلـخص
الــروايـة او يــطـلب اســتـعــارتـهــا عـدا
العريف عـبد احلق صـيوان من اهالي
الـبـصـرة وكـان فـنـانـا تـشـكـيال  وهـو
ـكــسـيـكــيـة فـريـدا مــتـيم بـالــرسـامـة ا
كــاهــلـو ويــعــتـقــدهــا روح الـفـن كـله 
وعــبـد احلـق وحـده مـن يـتــأخــر مـعي
عـنــد نـغم الـراديــو الـكـلــثـومي في كل
لــيـــلــة نــبــادل فــيه خــواطــر احالمــنــا

ويريني مخطوطاته واريه كتاباتي.
 لــقـد كــان يـرســمـهــا دائـمــا ويـعــتـني
بـنــظـرات غـامــضـة في عـيــنـهـا وكـأنه
يـريـد ان يـقــول لم يـقف امـام الـلـوحـة
كـسيكية تريد ان ويشاهدها أن تلك ا
تضع نبوءات حزنـها على وجه جنود
كسيك ربيئتنا فترسل لهم ثعلبا من ا
ينكـد علـيهم حيـاتهم كمـا نكدت مـعها

رض. وعاشها عند تخوم احلزن وا
حـ كـان يعـرض لـوحـات فـريـدا على
ـشمـسة سـور الربـيـئة في الـظـهيـرة ا
واعـتـقد انـه الوحـيـد في تـلك الـبـيـئة
وهــذا الـظـرف مـن يـحــتـفي بــاجلـمـال
ـي عـلى شـكل فـنــا تـشـكـيال كـان الـعـا
اجلــنـــون يـــعــتـــبـــرون هــذا جـــنـــونــا
وبــعـضـهم يــعـتـبـر صــاحـبـنــا مـولـعـا
برسم الـغـجريـات وعنـدمـا يشـرح لهم
ها احلزين يرد عنها وعن اساطير عا
جندي من اهل الديوانية :انا ال أعرف
سوى فدعة ابـنة شيخ قبـيلة اخلزاعل
واعــــرف امي  امــــا فـــريــــدا هـــذه فال
تـذكــرني سـوى بـبــطل الـبــيـرة فـريـدة
عــنـدمــا كـنــا شـبــابـا ونــشـربـهــا عـلى
ضـفاف الـفـرات مع غـنـاء داخل حسن

وجلوب العماري.

اضـحك واقـول لـصـاحـبي الـرسام : ال
حتزن يا صديقي فاألمزجة والثقافات
شاة.  تختلف والسيما ب اجلنود ا
لـــقــد كـــنت وحـــدي من اعــرف فـــريــدا
كاهـلـو وقيـمـتهـا  وهـو من همس لي
وانـا اقــتـرح عـلـى جـنـود الــربـيـئـة أن
يـقـرأوا روايـة الـثـعـلب لـلورنـس وقال
لي : لـورنس وفـريدا ال يـجـتـمـعان في
مكان واحـد  لسبب ان لـورنس يكتب
عن اخلـيـبــات وفـريـدا تـرسـمـهـا لـهـذا
ســيــظل الــثـــعــلب يــراقب ربـــيــئــتــنــا
وسـيـقـتـرب مـنـهـا عن قـصـد لـيـنـتـحـر
بـرصـاصـة اجلــنـدي اخلـفـيـر لـيـسـرق
ـوته حيـاة من قـتله فـنـفقـد اصـدقاء
لـنــا عـشـنـا مـعــهم غـربـة احلـرب وزاد
قصعة الـرز والعدس والسيـر العسير
الـى الــنـبـع عــنــدمـا يــتــســاقط الــثــلج

كثيفا.
قلت : في صبـاي حلمت مرة ان ثـعلبا
يـــطـــاردني ألنـــني حـــاولت ان احـــمي
دجـاجـة من دجـاجـات بـيـتـنـا اشـتـهت
نـظـراته وبـطـنه .رمـيـته بـحـجـر كـبـير
ت وسـال مـنه دمـا كـثـيـرا ولـكـنه لم 
بل نـــهض ثـــانــــيـــة وتـــوجه نـــحـــوي

ليهاجمني .
احللم رويته الى جـدتي أم ابي فقالت
: الـــثـــعـــالـب في االحالم شي جـــيـــد 
تــعـلـمـك مـهـارة اقــتـنــاص الـشيء. كل
كائن ال يـؤذي البـشر وتراه فـي حلمك

هو فأل حسن .
قلت :ولكنه كان يطاردني ?

ضحـكت وقـالت : بل يـطارد الـدجـاجة
التي معك.

حـزنت ألنـنـا نــقـتل الـثـعـالب الـبـريـئـة
لهذا لعـنتها تطـارد قاتليـها  وبعيدا
من هــذه الــرؤيـا شــعــرت ان صــديـقي
انــســجم تــمــامــا مع روايــة لــورنس 
ـا راح يـتـخــيل وجه رسـامـته في ور
وجــــوه من وجـــوه ابــــطـــال الـــروايـــة
واضــاف شـيــئـا من ســريـالــيـة خــيـال
قـــراءته ان جـــمع وجـه فـــريــدا بـــوجه
الــثـعــلب عــبـر مــشـاعــر احلـزن ورسم
كـسيكية لوحة بوتريه لـوجه فنانته ا
وهـي في وضع بــــوتـــريه والــــثـــعـــلب
جالـسـا على ركـبتـيـها . واخـبرني انه
يــشـــعــر ان هـــذه الــلـــوحــة ســـتــكــون
الــتـعــويـذة الـتـي تـبـعــد الـثــعـالب عن
ـوت ربــيــئـتــنــا  فال تــمــوت هي وال

نحن .
اآلن وانا اعيش ذكريـات زمن الثعالب
ــقـــتـــولـــة في لـــيل الـــثـــلج  والـــتي ا
اصــبــحت بــعــيــدا عـنــد مــطــافــات مـا
جتـلـبه الذكـرى من تـصـاويـر وحـكـاية
بـعضـهم انهـا اجلنـدية لرفـقة طـيـب 
بـسـالم والـبـعـض االخـر راح ضــحـيـة
رصــاصــات الــقــنص او جــراء لــعــنــة
قتلهم لثعالب الليل التي كان يخدعها
علـبة ظنـا منها رائحة عـلب اللحـوم ا

انه حلم دجاج . 
تــلـك احلــيـــوات الـــتي تـــقف كـــثـــيــرا
ـكان بـنـظـرات حـادة  لكن وحتـسب ا
الـــرصـــاصــات اســـرع من نـــظــراتـــهــا
فـــتـــمـــوت وهي تـــشــعـــر ان الـــدجــاج
انتصر عـليهـا وخدعها من خالل حلم
معلبات وليتها فكرت جيدا لتعرف ان
جــنـود الــربـايـا لــيـسـت لـديـهـم اقـنـان

دجاج.
ذهبت تلك االيـام ولم يبق منـها سوى
رسائل ثم انـقطعت تـمامـا عدا رسائل
صــديـــقي الـــرســـام الـــبـــصـــري وهــو
يتحدث عن حالة غريـبة تسكنه بعدما
كانت احلرب تـسكنه وتـشغله عن هذا
عنـدمـا اخبـرني ان وجه فـريدا يـسكن

احالمه وحــــيــــاته  وان الــــشــــظــــيـــة
النـاعمـة الـتي سكـنت راسه من احدى
قـذائـف الـهـاون تــصـنع لــديه صـداعـا
حــادا وال يــقـبـل اجلـراحــون ازالــتــهـا

بعملية جراحية خوفا على حياته.
` ö  oAŽ

صديقي بـعد سنـوات حترر من عشقه
المح فــريـدا  وتـفــاجـئت أنه يــنـشـر
يــومـيـاته مــعـهـا عــنـدمـا كــانت هـنـاك
ربيـئـة واخلشـية من نـهـاية مـصائـرنا
عنـدمـا نقـتل ثـعلـبـا  وشعـرت ان تلك
ـــا رســــائل تــــواصل مع ــــقــــاالت أ ا
جنـود ربـيئـتنـا الذيـن فرقـتهم احلـياة
الى جــــهــــات شــــتى  وهــــكــــذا بـــدى
صــديـــقي يــخـــوض مــعـي مــنـــافــســة
الكتابـة عن ذات الهاجس الذي اشغل
فيه يـوميـاتي وكـان علي ان اتـعلم من
حاسته احلـقيقـة اجتاه ما كـان عندما
ـكسيـكية اريد االشارة الى الـرسامة ا
فقد ألنه االقرب  الى روحها وعينيها 

كان يرسمها واآلن يكتب عنها .
ومع هواجس صديـقي اكملت روايتي
االولى  واالولى ســـــحــــبت مـــــعــــهــــا
الثانيـة والثالـثة والرابعـة واخلامسة
 ولم حتــتـوي الــروايـات بــعـد االولى
لـقـد شـغـلـتـني اشـياء عـلى اي ثـعـلب 
لكـنني اقف عـند ما كـان يقوله اخرى 
بورخيس : انك تكتب نصا واحدا في
وكل النـصوص الـتي تكـتبـها حيـاتك 

بعد النص االول تدور حوله .
وعـنـد اكتـمـال روايـتي اخلـامـسة أتت
احلرب العراقية االيرانية وقد انقذني
ـعــلـمـ يـتم انـتـدابـهم وال مـنـهـا ان ا
يذهبون الى جبهات احلرب في خدمة
االحتياط فبقيت معلما في واحدة من
مـــدارس االهــوار بـــعــيــدا عـن اخــبــار
تـلـفزة وبـيـاناتـهـا اخمليـفة . احلـرب ا
ولـــكــنـي عــشت قـــلق ان بـــعض رفــاق
ربـــيــئــة االمـس ســوف يــتـم دعــوتــهم
ولـيس بـالـضرورة خلـدمـة االحـتـيـاط 
رة او سيموتون بلعـنة الثعلب هذه ا
بــنــظــرة احلــزن الــتي تــســكـن عــيـون
ــكــســيــكــيــة الســيــمـا ان الــرســامــة ا
صـديـقي الـبــصـري تـمت دعـوة مـعـهم
النه لم يـتـعــ وفـضل الـعـمل احلـر 
وكل الـذي تـمـنـيـته لـهم ان ال يـسـاقوا
الى وحـدات حتـارب بــاجلـبل فـيـذهب
ا يعاد سـيناريو بهم الى الربايـا ور

الثعالب.
وحـتى اكـون قـريــبـا من ظاللـهم رحت
اكـتب لـكل واحد مـنـهم وفي كل لـلـيـلة
خــاطـرة لـلــذكـرى ومــفـتــرضـا ان هـذه

اخلاطرة هي الطلسم والتعويذة التي
ـوت  وما كـنت اشتاق حتمـيهم من ا
ذياع كغداء لتلك اليه وانا استع با
الوحـدة القـاتلـة في ليـالي التي الشي
ــيــاه فــيــهــا ســـوى نــقــيع ضـــفــادع ا
اخلــــضــــراء الـــراكــــدة وسط غــــابـــات
الــقــصـب ورائــحــة بــراز اجلــوامــيس
ـــعــدان الــنــائـــمــون عــلى وشــخــيــر ا
السوابيط وقد عادوا قبل ساعت من

نهار رعي طويل .
ــا اغـاني ام كــلـثــوم وجنـاة وعــبـد ر
احلليم ورهط مطـربي الريف العراقي
هم من يــــأنـــــســــون االلــــفــــة مع تــــلك
ذياع الذكـريات الـتي كان فـيهـا ذات ا
يـجـمـعــنـا عـنـد مـواقـد الـربـايـا ونـحن
مــنــســجــمـ مـع كـمــانــات الــعــازفـ
والثلج خارج سور الربـيئة يحاصرنا

من كل اجلهات.
لـــقــد تــوقف صـــديــقي الـــبــصــري عن
النشـر وقد اخبرنـي في اخر رسالة له
انهم دعوه ثانـية الى خدمـة االحتياط
وقال بحـروف مازحـة : ال تخف علي 
هـذه احلــرب لن تـقــتـرب الـثــعـالب من
ربـايـاهـا. ولــكن اكـون مـجـبـورا ألقـتل
ثم االقي ذات مصيره بعد ذلك? ثعلبا 
ـــعــلـم أن هــذه اعـــرف يـــا صـــديـــقي ا
احلــرب سـتــكـون مــخـتــلـفــة عن حـرب
بــرزان  وقــد اطــلــقـوا عــلــيــهــا حـرب
اسوار احملمرة وعبادان  ولكن فريدا
التي تعرفها ستكون تعويذتي بالرغم
ـــرض الــذي مـن تـــعـــاســـة احلـــزن وا
عاشته في حياتـها  وانها جاءت الي
بطيف احللم قبل دعوة سوقنا خلدمة
االحـتيـاط بـلـيلـة واحـدة وطـلـبت مني
ان ارسـمـهـا وهي تـرتـدي بـدلة جـيش
مـرقطـة وتـرتدي بـيـريـة جنـدي مـشاة.
ثم طلبت مني طلبا غريبا عندما قالت
انــهـــا ســمــعت ان اجلـــوامــيس الــتي
تعيش في جنوب ميزوبوتاميا تشفي

كسور العظام :
ــ وكمـا تعرف فـأنا مـصابـة في كسور
بـظهـري جـراء انـقالب حافـلـة سـافرت

بها بصباي . 
عـلم ان يرسل لي اطلب من صـديقك ا
ا يـشفني اناء حلـيب اجلوامـيس فر
ــــرح وبــــدون الم بــــســـــرعــــة ألرسم 
واغادر فراشي من هذا الرقاد الطويل

الذي مللته.
وها انـا انـقل رغبـتـها . ان كـنت تـريد
ان تـلب رغبـتـهـا فسـأسـأل كـيف يصل
حـــــلـــــيـب جـــــوامـــــيـس االهـــــوار الى

كسيك? ا

ا تضـحك االن وانت تقـرا رسالتي ر
 ولــكن صـدقــني يـا صــديـقي هــذا مـا

جرى في احللم.
ضـحكت وحـزنت في ذات الـوقت ومع
امـنيـتي بـتـجاوز صـديـقي مـحـنته مع
احلـرب الــثـانـيــة كـتـبـت له :ان حـلـمك
ليس بحلـم مجنون  وأنه حـقا حليب
اجلـوامـيس افـضـل من يـشـفي كـسـور
الــعــظــام  ولـــكن اين هي فــريــدا اآلن

حتى نرسل له ما ارادته .
انـا نفـسي شـفـيت بـذات احلـلـيب يوم
كـنت صـبيـا وكـسـرت سـاقي في لـعـبة
كـــرة قـــدم  وقـــتـــهــا جـــدتي قـــالت :ال
بل حــلــيب الـدواب  يــشــفـيه طــبــيب 
فـكـانت امي تـذهب كل يـوم الى هـيـلـة
عـيديـة التي تـبيع احلـليب والـقيـمر ا
فـي راس شـــارعـــنـــا وهي قـــادمـــة من

واحدة من قرى االهوار .
بـ وجه هـيـلـة بـائـعـة الـقـيمـر ووجه
فــريـدا كـاهــلـو اعــيش ايـام الــتـصـنت
ألخـبــار احلـرب واقــلق عـلى صــديـقي
البـصـري وكل الذين اعـرفـهم وارتدوا
االن قبعات احلـرب وسكنوا جـبهاتها

الطويلة.
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مرت شـهور كـثيـرة واحلرب لم تـنته 
ومـع اشــتـــداد مـــعــارفـــهـــا  ســـمــعت
بأخـبـار محـزنة عن رحـيل جـندين من
جنود ذكريات ربيئتـنا الشمالية  لقد
قــتــلـوا بــجــبـهــات مـخــتــلـفــة والشـأن

وتهم .  للثعالب 
وفـي ذات ظــهــيــرة أتى الـــيــنــا بــريــد
مديـرية الـتربـية فـيه رسالـة شخـصية
الي  وكــانت من صــديــقي الــبــصـري
فـشـعـرت بـسـعـادة كبـيـرة انه لـم يزل
عــلى قــيــد احلــيـاة  وقــد كــتــبــهـا من

بيتهم وهو يقول فيها :
أنه اآلن معوق حرب  وجـليس بيتهم
 فـلـقد هـشـمت سـاقـيه شـظايـا قـنـبرة
هادون  120مـلم فـي جـبـهــة مـنـدلي 
وانه شـــاهـــد الـــكــــثـــيـــر من االهـــوال
ــفــزعـــة في تــلك احلــرب اخملـــيــفــة وا
ولـــكــنه بــالــرغم مـن الــعــوق يــشــعــر
بــالـــســـعـــادة بـــأنه جنـــا مـــنـــهــا و
تـســريـحــــــه وان الــشـظـايــا لم تـصل
يديه وانه اصـبح مـقعـدا كمـا مـلهـمته
فــريــدا ولـــكــنه يــســتـــــــــــــــــطــيع ان

يرسم .
وفي نهاية الرسالة كتب بذات حروف
ـــزاح : واآلن صــار عـــلي انـــا شــرب ا
حـــلــيب اجلـــوامــيس بـــدال من فــريــدا

كاهلو..
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انيا ا
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