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ما ان اقتربت من بوابة الكنيـسة حتى سمعته يتكلم مع
رة نـفسِه : انـتِ وعدتـيـني سنـذهب مـعـاً للـكـنيـسـة في ا
القادمة يا روم  حتى ان فـادي كان في حضنكِ عندما
وعـدتـيـني بـهـذا  اال تـتـذكـري يـا رومـ  اال تـتـذكـري ?
ـاذا ...  انهـا نـفس الـكلـمـات التي ـاذا انا وحـدي اآلن 
سمعتها اكثر من مرّة من نفسِ هذا الشخص وفي نفسِ
كان  مـاذا يعني من كالمِه هذا ? مـا قصة زجاجة هذا ا
سكها براحة لـطخة بلونٍ أحمر وهـو  حليب االطفال ا
يديه ويـلف حولـها اصابـعه الصـفراء ? بـالرغم من انني
ال احـبذ عـادة الـفضـول بـالتـدخل في شـؤون االخرين او
ــا لـيس مـن شـأني لــكن ال ادري لِم اثـارني ادسُ أنـفي 
الـفـضـول مع هــذا الـرجل ألعـرف مـا وراء كـلـمـاته هـذه ,
حـتى ابـنـتي الـصغـيـرة يـاسـم أخـبـرتـني قـبل أسـبوع
ـشـهد اكـثـر من مـرّة في بـوابـة هذه انـهـا شاهـدت هـذا ا
ـراسـيم قــداس يـوم األحـد مع الــكـنـيــسـة عـنــدمـا تـأتـي 
ـرة الـسـابـقـة ظـنـنتُ انه رجل جـدتـهـا أو عـمـتــهـا  في ا
ـسك  لكن الـغريب في مجـنون ال يـعي مـا يقـول او ما 
األمر لم يصـدر منه اي تـصرف عشـوائي اجتاه االخرين
ولم يُـزعج اي عـابـر  مالبـسه نـظـيـفـة  طـريـقـة جلـوسه
النظامية ومعالم وجهه كلها حتكي ان هنالك شيئا اخر
خـلف كل هـذا  بل أحـيـاناً يـقـدم لألطـفـال قـطع احلـلوى
وبــاقـات من الــورد من غـيـر ان يــتـكــلم بـشيّءٍ غــيـر هـذه
الكلـمات التي يـرددها دوماً  ,عصـفت بيّ رياح الـفضول
ألجلس بـجانبِه  سـلمت علـيه بابـتسامـة مصطـنعة  ردّ
عـليّ الـسالم  ,أخـرج مــنـديـله  ,مـسح عــيــنـيه  ثم رجع
يـقــبض زجـاجـة احلــلـيب بـقـوة  ,سـألـتـه عن قـصـة هـذه
ـسكها بتـوترٍ مُفرط ولِم ملـطّخة باللونِ الزجاجة التي 
كنني نسيانها حتى لو نخر األحمر  ,نظر لي نظرةً ال 
ر  ال اعرف مـاذا اسميها  ال اعرف ل الزها ذاكرتي 
حـقـاً كـيف أصف هـكـذا نـظرة  ,لم حتـتل خـارطـة وجهي
مـثـلـهـا مـنـذ أن ولـدت  أقْـوَسّ عُنـقه  ,تالصـقت قـدميه ,
قبض الزجاجة بتوترٍ حـتى كادت تنفجر أوردة ساعديّه

 ,ثم بدأ يتكلم :
لم اتــذكــر يــومــاً انــنـي خــذلت امي و أبي في قــرارٍ مــا 
حتى تلك االشياء التي تخص حياتي كنت أتقبل رأيهما
فـيــهـا حـتـى وان كـانت تـزعــجـني بـعـض الـشيء  فـأمي
كــانت تُـسـرح خُــصالت روحي بـأنــامِل حـنـانــهـا قـبل أن
تُـسرح شـعـري بيـديـها وأبي كـان يـحمـلـني فوق أحالمه
فعم قبل أن يحملني على كتفِه  ,حبهم لي واهتمامهم ا
باحلنان جعلني اكون هكذا باراً بهم باستمرار  اال ذلك
الــطـــلب االخـــيــر الـــذي أحلــوا بـه عــليّ حـــ قــرروا أن
يــغـادروا الـعـراق قــبل سـبـعــة أعـوام  حـيـنــهـا كـنت في
ـرحــلـة األخـيـرة بــكـلـيـة االدارة واالقـتــصـاد ولم يـتـبق ا
سـوى أسابـيع واحـصل عـلى شـهـادة البـكـالـوريوس في
إدارة االعمال من جامعة بـغداد  األوضاع األمنية كانت
مــخـيـفـة بــعض الـشيء  اغـتــيـاالت مـتـكــررة  عـمـلـيـات
خـطف  تفـجـيرات وغـيـرها من االعـمـال اإلرهابـيـة التي
حتدث ب لـيلةً واُخـرى  اخر ما حـدث عندمـا  تهديد
غادرة الـبالد او قتله مع أفراد بيت خالي اكثـر من مرّة 
أســرته  كــان طــبــيب جــراحـة عــامــة مــعــروف وزوجـته
ي  مـهـنـدسة مـعـمـاريـة لهـا شُـهـرتـها عـلى مـسـتـوى عا
خـوفــهم عــلى سـالمـة اطــفــالــهم ارغــمــهم عــلى مــغـادرة
العراق متجه نحو أوربا  هذه احلادثة كانت من أهم
األسـباب الـتي جـعـلت عـائلـتي يـعجـلـون لـلهـجـرة خارج
البلد  اتذكر حيـنها امي قالت لي : حبيبي جوزيف  لم
يـبق سـوى ايـام وتـتـخـرج من اجلـامـعـة انت وحـبـيـبـتك
رومــ وســنــتــكـلـم مع بــيت عــمــتك لــيــســافــروا مــعــنـا
وتتزوجـوا هناك  مـاذا تريد بـعد ? أليس أنـكما مُـتفق
ان تـتـزوجـوا فور تـخـرجـكم من اجلـامـعـة  هـا  أجـبني
اذن لِم كل هذا الرفض ? ال زلت اتـذكر كيف ابـتسمت في
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ورومـ لـتـحـضـيـر مـسـتـلـزمـات الـزفـاف وشـراء االثاث
وكل متطلبات مراسيم الزواج .

بـعد عـشـرة ايـام من زواجـنـا  توجه أبـي وأمي وأختي
عـفـاف الى مـطارِ بـغـداد الـدولي بـعـد أن اتـصلـت بأخي
رامي لـيسـتعـد السـتقـبـالهم واخـبرني أنـه جهـز لهم كل
شيء  كـقِربـة ساقٍ مـثـقوبـة كانت تـتـساقط الـدموع من
ِ أمي  قطراتٍ بلورية ال أحب رؤيتها على وجنتيها ع
اجلـمـيــلـتـيّن  ,عــانـقـتــني وكـأنــني طـفـلــهـا الـذي ال زال
رضيعاً  ,همستُ في إذنها اننا سنلتقي قريباً وسيكون
معنا حفيدكِ يا أمي  ضحكت  مسحت وجهها  رفعت
يديها نحو السماء و دعتْ الـرب ان يسعدنا في حياتنا

وان تنزل علينا بركات السيدة العذراء .
بـعـد مرور عـامـ عـلى زواجـنـا انـا و روم اتـصل بي
صديقي ان هنالك درجات وظيـفية في وزارة الداخلية 
رْ كـان احلب يرتـقي أكثر فـأكثر بـيننـا بالرغم كل يوم 
من منغصـات احلياة التي جتـتاحنا بـ فترة واُخرى 
احلــنـ الى األهل  عــدم حـصـولــنـا عــلى وظـيـفــة بـعـد
تـخـرجـنـا من اجلـامـعـة  تـأخـر رومـ بـإجنـاب طـفـلـها
ـشاكل الـصحيـة في رحمِـها  لكن البـكر بسـبب بعض ا
كل هــذا كــان ال يــؤثــر في ان تــســتــمــر حــيـاتــنــا بــحب
وسعادة  احلب الذي بيننـا كان كبيراً جداً بل أكبر من
اي شيء اخر فـي حيـاتنـا  وبالـرغم من عـدم موافـقتـها
على التقد على وظيفةٍ عـسكرية حاولت إقناعها انني
مـجـبـر فلـيس هـنـالك خـيـار اخر وان خـريـجي الـكـلـيات
حتماً سيجعلونهم في مكان جيد بالنسبة لآلخرين  لم
تـكن رغبـتـها من صـمـيم قلـبـها لـكـنهـا لم تـمانع بـعد ان

أخبرتها بهذا .
بـعـد مـرور عام وثـمـانيِ اشـهـر عـلى دوامي في مـديـرية
تـفجرات في بغداد  رزقنا الـله مولود جعلنا مكافحة ا
نحـلق حـباً بـجنـاحِ هذه الـفرحـة  روم الـتي انتـظرت
هذا الـيوم منـذ أربعـة أعوام صُيّـرت في حلظـتها شُـعلة
من الـفرحِ والـبـهـجة  انـهـا اصبـحت أم بـالـرغم انني ال
زلت أراها تلك الـطفلة اجلـميلة  ,البريئة والـقريبة مني
منـذ الصغـر  اتصـلت بأمي ألخـبرهـا ان روم اجنبت
ولـد فـحـتمـاً سـيـكـون اسـعـد خبـر في حـيـاتـهـا  وما ان
أخبرتها حتى لم تعد تتمـالك نفسها من عمقِ فرحتها 
اتــذكـر في حلـظــتـهـا انــني طـلــبت مـنـهــا ان يـكـون أسم
طفـلنـا البـكر مـن نصـيبـها وان ال يـكون حـفيـداً مشـاغباً
ويُـتـعب جـدته فـيـما بـعـد  ثم أخـبـرتـني انـهم سـيـأتون
لـلعـراق من أجل حـفـيـدهم خالل ايـام  ال زلت اتـذكر كم

كنت فرحاً في تلك اللحظة  نعم أتذكرها جداً .
ـا فــادي  هــو االسم الــذي اخـتــارته امـي لـطــفــلـنــا حــا
وصلت  أخذته في حـضنها وهـي تضحك له وتالعبه 
تُذكّرني كيـف كنت مثله بـ ذراعيها قـبل ثالث عاما 
همست في أذني : كم يُشـبهك فادي  انه نسـخة منك يا
جوزيف  شكـراً لله عـلى هذه النـعمة ولـلسيـدة العذراء

ولبركاتها على ذريتنا .
مــرْ الــيـوم الــثـالـث عـشــر عـلـى والدة فـادي بــ أهـلي 
ضـحـكـات ابي  بـشاشـة امي  مـشـاكـسـات عـفـاف التي
اصبحـت عمة  رومـ التي لم تـعد حتمـلها األرض من
فرحتها  عـمتي شذى راحت تبكي من عـمق سعادتها 
دة في تلك اللـحظات كان يـجب عليّ االلتـحاق بدوامي 
أسـبـوعـ  في مـديـريـتـنـا ال يـوجـد شيء اسـمه اجـازة
مـهـما كـان الـظـرف  لـذا في حيـنـهـا طـلبـت من اهلي ان
يبـقوا مـعنـا الى نهـاية الـشهـر  امي كانت تـلحّ على ان
نذهب معها ونزلت دموعها مجدداً  احتضنتها وبدأت
اســرد لـهـا مــشـاكـسـاتـي مـعـهـا عــنـدمـا كــنت صـغـيـراً 
ضحكت وقبّلت رأسي  دخل علينا ابي واحتضننا معاً
 طلب مـني ان اذهب للـنوم ألن غـداً عليّ ان اصـحو من
الـفـجـر لـلـذهـاب الى الـدوام و وعـدني انـهم بـاقـون هـنا

حتى اعود .
بعـد اسبـوع من الـتحـاقي بوحـدتي األمنـية اتـصلت بي

ة بدقائقِ تفاصيلها : كا روم  ال زلت اتذكر تلك ا
 _الو  حبيـبي اشتقتك كـثيراً  ولدك اشـتاق حلضنك 
احـببت ان اخـبـرك اننـا سـنذهب جـمـيعـاً بعـد قـليل الى

الكنيسة حلضور قداس يوم األحد ..
في تلك الـلحـظة قاطـعتـها قـائالً : انكِ ال زلت مُتـعبة من
الــوالدة وفــادي عـمــره اقل من شــهــر  أجـلــوا مــراسـيم

القداس حيثما ارجع ونذهب معاً .
اتذكر كان ردها عليّ : حبيبي نحن سنذهب الى كنيسة

وجـهــهــا وأجــبـتــهــا : حــبـيــبــتي مــامــا انـا أعـي كل مـا
تـقصـدينـه واعرف ان كل اهـتـمامكِ هـو ان نـكون بـقربكِ
وسـعــداء مـعـاً  لـكـن يـا امي انـا و رومــ نـحب بـغـداد
بـقدر حـبنـا لبـعض واجلـميع يـعـرف هذا وانت تـعلـم
بهذا احلب منذ سن  اذهبِ لروم اسأليها وستقول
لكِ نــفـس الـشـيء  امي بــعــيــداً عن احــاديث الــكــاذبـ
والــذين يـثـرثــرون عـلــيـنـا بــحب الـوطن لــيل نـهـار وهم
ِه من الداخل  ال يا امي انها بغداد  انها يهدمون معا
نـبــضي الـتي ولـدت عــلى دقـات سالمـهــا وعـشت مـعـكم
وتعلـمت فيهـا  انها نـبض يا امي  انتِ وابي تـعلمون
كم أحبكم ولم أرفض لكم طلب قـبل هذا الشيء  لكن يا
امي اذهـــبـــوا انــتـم فــأنـــا ايـــضــاً تـــهـــمــنـي سالمـــتــكم
وسـعـادتــكم وال تـقـلقِ بـشـأني أبــداً ; انتِ تـعـلـمـ كـثـر
ديـنة مع أصدقـائي وعالقـاتي اجلمـيـلة في كل أحـيـاء ا
الــنــاس  انــا مــتــيــقن ســنــلــتــقي عن قــريب ; فــأنــتم ال
دة طويـلة  هيا تستـطيعـوا العيش بعـيداً عن العـراق 
ـاء احلــيـاة اضــحكِ يــا امي فــضـحــكــتكِ تـبــلّل قــلـبـي 

وتسقي جذور احلب في تربة ذاتي .
بعد أن أقنعتها اننا سنـلتقي قريباً وان حياتي ستكون
بخير  أخبـرتها انني سـأتصل بأخي رامي ليسـتقبلهم
انـيا وينـتهـي األمر فـهو مـهندس في محل اقـامتِه فـي أ
ميـكانيـكي مُحـترم ويعـمل هنـاك منذ عـشرة اعوام ; ألن
ـكـنـني مـشـاكـسـتـهـا أبـداً بسـبـب عزمـهم ـرّة ال  هـذه ا
ـطـلق عـلى السـفـرِ  لـكـنهـا اضـافت حـتى لـو كـان هذا ا
قراري األخير فأنـهم لن يسافروا حتى يـحضروا زفافنا
انا و رومـ  في تلك الـلحظـة وجب عليّ ان اذهب الى
روم لـنحـدد زواجنـا هذه االيـام واستمـع الى رأيها و

رأي عمتي شذى .
بـ مـنزلـنـا ومـنـزل العـمـة شـذى شـارع واحد  لم أغب
عـنه يـوم طـوال حـيـاتي الـسـابـقـة ; فـمـنـذ الـصـغـر وانـا
متـعلق بـعائـلة الـعمّـة شذى  انـا وروم بـنفسِ الـعمر
ـكــعـبـات  الـتـوكي(,(1 لـذلـك كـنّـا نـدرس مـعــاً ونـلـعب ا
اخلتيالن (2) وصنـاعة االجـساد الـورقيـة للـحيـوانات 
كنّا متالزم كأصبعيّن في كفِ طفلٍ ولد تواً  وبالرغم
من ان روم أكـثر شـطـارةً مني في دروسـها لـكنـنا كـنّا
نحضّر دروسنا ونـراجعها ونحن متالصـق ببعضنا 
حـتى عـنـد ما نـنـام في وقت الـظـهـيرة كـنـا جنـعل كـتاب
الدرس على رأسيّنا ال بينـهما  عمتي بعد ان ترجع من
ـسـتـشـفى تـكـون مـشـغـولـة بـإعـداد وجـبـة دوامـهـا في ا
الـغـداء  بـعدهـا تُـحـضـر لنـا عـصـيـر الزبـيب الـطـبـيعي
الـذي تُــخـمـره بـيـدهـا  حـتـى اتـذكـر ذات مـرّة تـزحـلـقت
خُصـلةً من شـعرِ رومـ في كوبِ الـعصـير فـتركت كوب
العصيـر ولعقتُ خُصـلتها ألن طعم الـعصير فـيها يكون
أطـيب حـتـمـاً  بـعـدهـا تـذهب رومـ لـتـعـطـيـنـي قـطـعة
ـدرسة لـنقـتسـمها الكـاكاو الـتي اشتـرتهـا من حـانوت ا
بيـننا  وأحـدنا يـضع النـصف في شِفـاه اآلخر  ترشق
وجـهي بـابـتـسـامـة عيـنـيـهـا و تـورد خـديّـهـا فـأغرق في
غـمـازة خدهـا االيـسـر ثمالً  هـكـذا كـنا نـكـبـر يومـاً بـعد
آخــر وكـأن ال يُــمــكـنــنـا الــعـيش لــيـومٍ واحــد دون رؤيـة
بَعضُنَا لبعض  عمتي كانت تناديني ماما ; لم تلد غير
رومــ فــكـانـت تـعــتـبــرني ولــدهـا الــذي لم تُــنــجـبه من

رحمِها .
زرت بيت عمتي ألخبر روم بشأن موعد زواجنا  وما
ان ســمــعت صـوتي حــتى نــزلت من غــرفـتــهــا  ركـضتْ
عــيـنـاي نـحــوهـا ثم ركـضت كُــلي ألحـتـضـنــهـا  تـعـالت
ضحكـتها لتـبلّل بهـا حتى اجلدران الـعابسة بـألوانها 
أخبرتها بكل ما دار من حـديث بيني وب أمي  اتفقنا
ان نـتـمْم زواجـنــا خالل هـذا األسـبـوع  أخـبـرت عـمـتي
وزوجهـا بـقرارنـا وعن سببِ تـقـد موعـد الزواج بـهذه
الـســرعــة ولم يـبــديــا أي مـانع  بــعــدهـا تــوجــهـنــا انـا

سيدة الـنجاة وانت تعـلم انها قـريبة جـداً علينـا  ثانياً
اهلك منـذ اربعة أعـوام لم يزوروا كنيـسة سيـدة النجاة
وهم مشـتاقـون جداً ألداء مراسـيم القـداس فيـها  حتى
جـاراتــنــا ام عــبــاس وأم طه ســتــذهـبــان مــعــنــا ; هُــمـاّ
يـعـشـقـان امك ومــنـذ زمن طـويل كـانت تـذهـبـان مع امك
لـلكـنيـسة وانـت تعـلم بهـذا  جـدة فادي تـريد ان تُـنومه
في مـذبح الـكنـيـسة وتـشـكـر السـيـدة العـذراء لـبركـاتـها
رة صل  في ا علينا وتوزع احللـوى على االطفال وا
القـادمة سنـذهب جميـعاً للـكنـيسة يـا حبيـبي  صدقني

سنذهب معاً عندما ترجع .. 
تـلـعـثم  اطـبق شفـتـيّه  سـالت الـدمـوع من عـيـنه دُفـعة
واحدة  توقـف  تقوّس  جـلس القرفـصاء  طـلبت منه
أن يــهــدأ ويُـكــمل كالمه  نــظــر لي مــجـدداً بــنــفسِ تـلك

النظرة األولى وراح يُكمل قائالً :
ـة طلـبتُ منـها ان تـعتـني بفـادي جيداً ; ـكا اثنـاء تلك ا
عمره ال زال صـغيرا ويـتحسّس من اي شيء  وبـعد ما
تمنيت لهم ان يكونوا سعداء في زيارتهم وأن يدعو لي
ة كا وحلبيبتنا بغداد بالسالم واالمان انهيت روم ا

ألن األهل كانوا ينتظروها في اخلارج .
بــيــنــمـا يُــحــدثــني ضــابـط االسـتــخــبــارات عن فــرحــتِه
ولودي ووعدني انه سيزورنا ويجلب معه هدايا الى
ـنـاداة ان هـنـالك مـعـلـومات فـادي  رنّ جـهـاز اتـصـال ا
اسـتــخـبـاراتـيـة تـشـيــر الى وجـود شيء خـطـيـر  نـادى
بــجــهـازِه اخلــاص عــلى اجلـمــيع االســتـعــداد لــلـواجب
واالنطالق فوراً  سـألته : سيـدي ما اخليـر  ماذا هناك
? صــرخ في وجـهي : لــيس وقت أســئـلــة  هـيــا حـركـوا

عجالتكم بسرعة  وانت يا جوزيف تعال معي .
لم يـسـبق ان حتـركنـا لـواجبٍ بـهـذا الـعدد والـتـجـهـيز 
امـر اجلـميع بـاالنـطالق نـحـو الكـرادة بـأقـصى سـرعة 
ناسب ستحصل أخبر الضباط ان لم نصل في الوقت ا
كـارثــة في كـنـيـسـة سـيـدة الــنـجـاة  مـا ان سـمـعت هـذا
صــرختُ بـوجـه الـضـابـط : مـاذا هــنـاك في الــكـنــيـسـة 
أرجوك اخبرني  عـائلتي جمـيعها ذهـبت للكنـيسة قبل
سـاعـة ألداء مــراسـيم الـقـداس . اصــفـرّ وجه الـضـابط 
تلعثم امامي  ,العجالت ابـتلعت الـشوارع بفمِ سـرعتها
 وضع يـده عـلى كـتـفي واخـبـرني ان هـنـالـك ارهـابـي
اقـتحـمـوا الـكنـيـسة ويـرتـدون أحـزمة نـاسـفة وسـيـكون
اجلمـيع بـخـير  ,ال تـقلق سـتـجـري مـفاوضـات ونـقـتحم
الـكـنـيـسة  سـاعـتـهـا ال اعـرف مـاذا حـدث لي  ال اتـذكر
ـاذا لـكـمت رأسي وبـأي طـريـقة كـيف لـطـمت وجـهي و
تي صرخت  اتصلت بــ روم ولكن ال جتيب على مكا
 اتـصـلت بــ عـفــاف  عـمـتي  امي  جـارتـنـا ام عـبـاس
ولــكـن ال احــد يــجــيب عــلى اتــصــالي  كُــدت امــوت من
الـصــراخ واتـقـطّع من االنــهـيـار  مـا ان وصــلـنـا شـارع
الـكـنـيــسـة حـتى وجـدنـا الـقـوات األمـنـيـة بـدأت حتـاوط

ـكـان  اصـرخ طــالـبـاً بـدخـول الـكـنـيـسـة لـكن اجلـمـيع ا
يرفض  ,اجلنود تـنتظـر خطة اقـتحام الـكنيـسة من قبل
وت رْ كـما تمـر مناشـير ا القادة العـسكري  ,الوقت 
على جـسدي  ,احـد األشخـاص اخـبرنـا انه يـعـرف باب
صـغـير خـلف الـكـنـيسـة ال يـعـلم به احـد  الـرعب حتول
الى فأس دفـان يحـفر بوجـهي  اتكـلم بطـريقـة اجملان
واصــرخ بـوجه اجلــمـيع  حــيـنــهـا ركـضــنـا بــحـذرٍ تـام
بـاجتــاه الـبــاب اخلـلـفـي  اطالقـات نـار  ,صـوت قـنـابل
يدويـة ودخان من داخل الـكنـيسة  ,دَوَى صوت انـفجار
ـــكــــان  ثــــوان و دوَى صــــوت انـــفــــجــــار آخـــر  هــــزّ ا
االنـتـحـاريـ فـجـروا أنـفـسـهم  أزيـز الـرصـاص يـنـخـر
بأذن الـهواء  دخان  نـار  دوى انفـجار ثالث  رابع ..
 جـــنـــونـي عـــلى اهـــلي لم يُـــبـق لي اي وعي  حـــاولت
الــدخـول بــكل مــا امــلك  اركل االرض  اصــرخ دعـوني
ادخل  روم  فـادي  مـاما  بـابا  يـا مر الـعذراء 
اقـتـحـمت الـقـوات األمـنيـة الـكـنـيـسـة  دخـان يـتـكاثف 
جدران الكنـيسة ملطـخة بالدم و أوصـال حلم محترقة 
نساء تـصرخ  أعـضاء مقـطوعة  ضـفيرة أنـثى تلتـهما
الـنـار  رجالً عـجوز فـقـد نـصف رأسه  نـسـوة يـركضنّ
وفي وجوههنّ شـظايـا  صراخ  موت  دم  بـابا فادي
أين انت  حبيـبتي روم  مامـا  بابا  عـفاف  عمتي
 ام عــبــاس  ام طـه  لِم ال يــجــيــبــني احــد  اتــفــحص
الوجـوه احملتـرقة  احسـست انني اشم رائـحة امي من
هناك  اقتـربتُ على جثة فـوجدتها وبـجانبها ابي وفي
ذبح رأسه ثالث رصاصـات  رأيت روم بـالقـرب من ا
 رومـــ كـــلــمـــيــنـي  انــطـقِ شيء  أين فـــادي  كــانت
تــرمـقـني وكـأنــهـا تـلـفظ اخــر انـفـاسـهــا  ابـتـسـمت في
وجـهي  احتـضـنـتهـا  أين اإلسـعـاف  تعـالـوا  لكـنـها
ماتت عـلى صـدري  أين هو يـا ربي ? أين فـادي يا ربي
ـلوءة ? أين هـو أين ? وجدتُ بـقـربـها زجـاجـةً حمـراء 
بـالـدم  انـهــا زجـاجـة احلـلـيب اخلـاصـة بـ فـادي  بـعـد
هــذه الــلـحــظــة لم اذكــر شـيــئــا  اي شيء  غُـشـي عـليّ
ـستشـفى  لقـد مات اجلـميع يـا بغداد  ونقـلوني الى ا
مــاتت رومــ وفـادي  حــتى ابـي وامي الــذين غـادروكِ
ـوت احبابكِ ماتوا هـنا ; كـأنكِ يا بغـداد ال تريدين ان 
اذا لم أمت معهم اال على ارضكِ كما حيوا عليها  لكن 

ايضاً يا حبيبتي بغداد ?
نظـر لي نـظرةً ثـالثـة كادت تـقتـلـني  وقف على قـدميه 
ردّد بصوتٍ منخفض : انتِ وعدتـيني اننا سنذهب معاً
رة القادمة يا روم  حتى ان فادي كان للكنيسة في ا
في حضنكِ عندما وعدتيني بهذا  اال تتذكري يا روم

اذا ? . اذا انا وحدي اآلن   اال تتذكري ? 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارسها الصغار آنذاك  (1) و(2)العاب شعبية عراقية كان 

‰«eG « Âœ

جنيع دمي يسقي جدب عواطفك وانا ال أملك
من دنياي اال انت

منك ابكي...وبك احارب
ر الصادر من بستان رغم الثمر ا

عالقتي معك...
وح تنساب الدموع على مذبح حبي

تعيرينني باالنهزام
قلت ال أملك سواك

وانت أمامي تبيع حبك
لكل عابر من حتت نافذة اشتهائك

أنا القيصر اخملدوع
وانت جاريتي التي فتحت باب اخليانة

ألعدائي...
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بغداد

ال تستفيقي أنت
دعيهم يشربون خمرهم من مفترق

نهديك...
ويلعقون اصابع قدميك 

ويرسمون تضاريس شهوتهم على
مختلف مناطق جسدك

انا كنت القيصر اخملدوع
وانت.....جاريتي.

 
وبأصرار قلت ال أملك سواك

ال تبيعي وميضا كان يغشاني وانت
تنام جنب رغبتي على سرير واحد

هزمتني الرياح ولم تهزم حبي
هدتني عاديات الزمن وكنت ضماد

جروحي....كنت....اقول كنت!?
ال اريد أن استفيق من غفلتي

ليعذبني بعدها الندم...
وانا القيصر...وانت جاريتي
التأريخ يكتبني بالعكس مني

وعيب علي األعتراف بخيانتك لي
شمس كبريائي أطفأت قناديلها

وانسحبت خلف تالل جنون عظمتي

أقسمت عليك ثالثاً 
أن تتركني 

فأنا كصخرة بحر رثة 
او ط بارد 

تلوث بأصابع طيور فزعة 
أقسمت عليك 

بشحيح اخلمر 
ورؤى حائط بستان مهجور 

ان تترك بقايا جسدي 
خلف رحيلك 

يامن اخجلك الفجر 
كتشقق رمان نائم 

او ما كنت ترسم أمطاراً 

زائفة تهذي فوق سقف الط 
الباكية جوعاً 

أقسمت عليك ثالثاً 
بالليل وخليط ضباب جنوم 

هابطة عنوة 
وبكائي من خلف تراب 

يتأرجح فوق مياه خائفة 
وصمت الدم الكامن في 

نوح قتيل 
فأنا ياصاحب أشجاني 
مخبول في الليل اصيح 

وطن متماوج ب بحار الدم 
وبعض بقايا رجال 

عبروا اليه حفاة 
فجالوا في البئر 

والقوا فيها الف يوسف 
والف جدال 

خذني من بلد 
يشنقني كل مساء 

دون حبال .
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بغداد


