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دوسلدورف

فقرر هو ضمـه الى األرشيف الوثائقي في
ــتــحف  بــعــد أن لم يــأت احــد مــكـــتــبــة ا
السـتـرداده  وانه وجـد فــيه مـتـعـة كـبـيـرة
ويـكـاد يحـفـظه عن ظـهـر قـلب  وان آجـاثا
أخــبــرته ان هـذا الــكــتـيب الــصــغـيــر احـد
ان مـا فيه اجمل هـدايا حـياتـهم الزوجـية 
يريح أكتافها كثـيرا من اجل الكتابة لوقت
أطـول. وبـفـضـله يـا مـاكس تـسـتـطـيع انت
األن ان تريح أي مـنطـقـة في جسـدي حتى

عندما تقدم بنا العمر.
كـان مـشـيـمـيـا يتـمـنى ان يـلـحـقـوه بـبـعـثة
اثـرية تـنـقب في أور  إال انـهم اخـبروه ان
اول البعثات اليابـانية اآلثارية في العراق
ســـتــذهب الى مــنــطـــقــة في أعــالي دجــلــة
تـسـمى سـد حـمـرين  وعـلـيـهم ان يـنـقـذوا
آثـارهـا قـبل ان تـغـمـرهـا مـيـاه الـسـد الذي
فـرضي أنـشـأته الـدولـة الـعـراقـيـة حـديـثـا 
ا تمهد له وقتها ان يـلتحق بالـبعثة  فـر
الـعـودة الى أوروك خـاصـة عـنـدمـا اخـبـره
نطقة االثرية في سد حمرين قد تعود ان ا
آثـارهـا وبـيـئتـهـا الى عـصـر الـوركـاء. لـقد
اقــتــنعَ ان االثــار الـتـي جـاء لــيــجــدهـا في
مجرى النهرين ليست سوى وهم وسراب.
لــقــد اعــتـمــدوا عــلى خــرافـات احلــكــايـات
ناطق من الريفي الشفاهية لسكان تلك ا
وروجــوا لــهــا في عــدة أعــمــدة صــحــفــيـة
ومــقـاالت  نــشــرهـا في مــجالت عــلـمــيـة
ودوريات اثرية تصدر من متاحف عديدة .
وظل ميـشيـمـا يقـول لرئـيس البـعثـة: انهم
والــكـنـز اكــلـوا طــعم خـديــعـة هــذا الـوهم 
لــــــيس لـه وجـــــود أصـال  ويــــــنـــــصــــــحه
عدات احلديثة للذهاب باالستعانة بذات ا
الى أمــاكن اثــريــة أخـرى .وحــ رد عــلـيه
رئـيس البـعـثة : ان اإلنـكـليـز والـفرنـسـي
ـدن االثـريـة ولم تـبق ـان نـهـبــوا كل ا واأل
ســــوى الــــطــــلـل واخلــــرائب .قــــال له : ان
األطياف الـذي تأتيه في لـيل أوروك عندما
ــدا عـــلى ســـطح غـــرفــة مـــنــامه يــكـــون 
الــطـيــنــيـة ويــتـأمل  الــنــجـوم الــتي كـانت
تـخـبره أن الـكـثـيـر من االثار الـذي خـلـفـها
جـلجـامش وأحـفاده لـم تزل مـدفـونة حتت
ـزعـوم والـتي الـتراب,وإن مـراكب الـكـنـز ا
غرقـت في ملـتـقي النـهـرين  لم تـكن سوى
شــحــنـــات لــلـــشــاي األســود والـــبــهــارات
الـهنـديـة كانت تـنـقله مـراكب شـركة الـهـند
الـشـرقــيـة من سـيالن ودلــهي الى بـغـداد 

ولم تكن فبها أي اثار مهربة  .
وهكذا ظلت اور محطـة للتأمل والرغبة ان
بـالرغم من يعـمل فـيهـا ميـشـيمـا ذات يوم 
ان أحالمه تسكن في أوروك  حيث اعجب
ــلــحــمــة بــجــلــجــامـش من خالل أفــكـــار ا
وتفـاصيل حـكايته فـيهـا إال انه كان يـشعر
بسعـادة كبيرة حـ يعتـلي الزقورة ويشم
الهواء بعمق وفي األفق تظهر أمامه ثالث
اجلهة التي فـيها مخيم رفاقه قرب جهات 
شـــواطئ الــتــقــاء الـــنــهــرين وشــجــرة آدم
واجلــهــة الــثـانــيــة أوروك حــيث تــلـوح له
ـعــابـد والـبـيت الـطــيـني الـكـبـيـر جـدران ا
ـانـية لـيـكون الـذي بنـاه رئـيس الـبـعثـة األ
سـكنـا لرجـال الـبعـثة  امـا اجلـهة الـثالـثة

فكانت مدينته البعيدة طوكيو.
لــكـنه سـيــعـود الي مـديــنـته بــعـد سـنـوات
ـانـية ويـكـمل تعـلـيـمه ويـراسل الـبعـثـة األ
مـــرة أخــرى فـــيــدعـــوه لــدراســة الـــتــاريخ
الـــســـومـــري في جـــامـــعـــة دوســـلـــدورف
فيلتحق كطالب بعثه ومن بعض تطبيقات
اطـــاريـــحه عن حـــضـــارة وادي الــرافـــدين
اخــتــار أوروك لـتــكــون عـنــوان أطــروحـته
انـيـة مـرة أخرى  ولـيـصاحب الـبـعـثـة األ
ولــيـبــقى هــنـاك اكــثـر من ســنـتــ  حـيث
ــكــان ولـم يــنــسـى رغــبــته تـــعــرف عــلـى ا
وسـعـد بـالــزيـارة اور بــ احلـ واألخــر 
أيــــضـــا انـه صـــادق رجال مـن أهل يــــبـــيع
اجلـ األبـيض ومن هـذا الـرجل عـرف لذة
تــنـاول الــشـاي بـالــريـحــان الـذي يــغـمـسه

بالصمون واجل .
وتــلك احلــكــايــات هي مــا ســيــرويـهــا الى
الطالـب اليابـاني ايشـو ميزامـا الذي طلب
ـكـان مـنـه عـدة لـقـاءات لـالسـتـفـســار عن ا
ـــهــمـــة مع الــقــوة الـــذي ســيـــذهب الــيه 
الــيـابــانـيــة الـتي كــانت مـديــنـة الــسـمـاوة
العراقية حصـتها في مسك األرض بعد ان
اجـتــاح األمـريــكـان عـمــوم ارض الـعـراق 
ـتـحـالـفـة ووزعـوا الـبالد عـلى اجلـيـوش ا
مــعـهم  وكــانت حــصـة مــديـنــة الـســمـاوة
ومـدنهـا لـقـوت عـسـكـريتـ هـمـا اجليش

الياباني واجليش الهولندي.
وقتـها ضـحك الـدكتـور ميـشيـما وتـذكر ان
ـــنــتـــحــر اســـمه هـــو ذات اسم الـــروائي ا
ـزاج الـعـصـبي لرجل مـيشـيـمـا وقـارنه با
هـولنـدي هـو الـفـنان فـان كـوخ الـذي جعل
صــوان أذنه هــو من يــنــتــحــر وكـلــيــهــمـا
الــروائي والـرســام عـاش مــزاجـا مــتـقــلـبـا
ومرا بهزة روحيـة وعاطفية عـنيفة  ولكن
ميـشيمـا حسـمهـا على طريـقة الـساموراي
وبقر بطنه بالسـيف  بينما فان كوخ قطع
صوان أذنه بشفرة حالقة وقدمه هدية الى
امــرأة لم تـعــجب بـشـيء فـيه ســوى أذنـيه

اللت بدتا كما أذني أرنب بري.
ــشــوار وهـو من ســيــتــرك ايـشــو يــكــمل ا
ـشـوار اآلخـر  لـقـد جاء سـيـقص حـكايـة ا
كـان في سعي منـه ليجد منذ شـبابه الى ا
اء مـنذ اكـثر من مـئة مراكب غـاطسـة في ا
ـهمة لـشعوره انهم عام  ولكـنه ترك تلك ا
سـوف لن يـجـدوا حـتى خـتـمـا أسـطـوانـيا
ـكـان الـذي وانـحـدر جــنـوبـا الى ا واحـدا 
لك عشقه منـذ ان الحت له ظالل خطوات ا
االوروكي جتـوب طــرقـات الـعــالم  وعـلـيه
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فقود ساج الياباني والكنز اآلشوري ا ا

في عام  1971جـاءت الى الـعـراق بـعـثـة
آثـاريه يـابـانـيـة بـرئـاسـة الـدكـتـور نـامي
ايـكــامي لـلـتــحـقـيق والــبـحث عن مـزاعم
غرق كـنز من اللـقى والتـحف  والتـماثيل
االثــريــة واغــلــبــهــا يــعــود الـى احلــقــبـة
األشورية حـيثُ يُعتـقد انهـا غرقت بيـنما
كانت مـحملـة على زوارق كـبيـرة في نهر
دجـلـة  وتــعـرضت الى عـاصــفـة تـرابـيـة
عـنــد نـقـطـة الــتـقـاء الـنـهــرين في مـديـنـة
الـقـرنـة  ومن بــعض نـوادر الـتـعـلـيـقـات
وقتها قول لضابط بحرية بريطاني كُلفَ
ـهـمــة إنـقـاذ االثـار الـثـمــيـنـة ولـكـنه لم
يـــفــلح وجـــمــاعـــته قــوله :أن ادم أراد أن
وهو ـسروقـة الـيه  يـستـعـيـد بضـاعـته ا
يــقـــصــد ان الــزوارق غــرقت قــبــر مــكــان
قـدسـة الـتي اسـمـهـا (شـجرة الـشـجـرة ا

آدم ).
وصل في والزوارق التي أتت من جهة ا
ظهـيـرة يوم صـيـفي عام  1855ميالدية
ـنـقب الـفـرنسي بـإرسـالـيـة يصـاحـبـهـا ا
يوتا وزميله فالنوان كـانت محملة بقطعٍ
أثـرية وثـيـران مجـنـحة وكـتب عـلى شكل
ــلك األشــوري الــواح أخــذت من قــصــر ا
آشور بانـيبـال وهناك  235قطعـة أثرية
ـلك سـرجـون الـثـاني. جُـلـبت من قـصـر ا
ــكـان حــيث الــقـاع وقــد غـرقت فـي هـذا ا
العميقة بـسبب تالقي النهرين والرواية
ــــتـــداولــــة ان الـــزوارق تـــعــــرضت الى ا
نطقة عاصفة ترابية صيفية هبت على ا
ـتـداول حــيـنـهـا يـقـول أن لـكن الــهـمس ا
الــزوارق غــرقت بــســبب تــعــرضــهــا الى
هجماتٍ من الـعشائر الـتي تسكن ضفتي
الـنهـرين العـتـقادهـم انهـا حتـمل بـضائع
ـأكوالت والتوابل البس وا ثميـنة مثل ا
والـشـاي والـكـمـالـيات ولـكن األقـرب الى
التـفسـيـر ما ظـلت الدوائـر االستـخبـارية
والــرســمــيـة تــتــداوله هــو ان الـعــشــائـر
تعـرضت الى الزوارق بـسبب الـتحريض
من اإلنكليـز وذلك لكرهم للـفرنسي ألن
الــشــحـنــة مـرســلــة الى الـلــوفــر بـإيــعـاز
وأشــراف من الــقــنــصل الــفــرنــسـي لـدى

الدولة العثمانية في بغداد.
يــقــال أن الــشــحــنــة ظــلت فـي الــقـاع وال
يــتــداول عــنــهـا ســوى احلــكــايــات الـتي
تـفـتـرضـهـا األخـيـلـة وتـلـفـهـا االسـاطـيـر
ولـكن الــكـثـيـر من راجـحـي الـعـقل كـانـوا
يعتقـدون أن االثار الثميـنة قد طمرت في
القـاع الـعمـيـقة وأصـبحت فـوقـها أطـنان
ــا الـكــثــيـر من من الــطــمى والـطــ ور
القطع االثرية بسبب سرعة جريان النهر
أثناء الفيضانات قد انزاحت الى مناطق
ابـعـد وليس مـسـتـغـربـا ان تصـل بعض
اللقى واإلثارية الى قاع اخلليج العربي.
ـا أصــبح امـر هـذه الــشـحـنــة مـقـتــرنـا 
ــفـقــودة اطالنــطـا يــشــبه غـرق الــقــارة ا
بـالـرغم من ان بـحـار الـعـالم ومـحـيـطـاته
ـطـورة في حتـوي عــلى مـئــات الـكـنــوز ا
القيـعان بسبب حتـطم الكثـير من السفن
أثناء حروب اجلـيوش وسطو الـقراصنة

 أو بسبب الـعواصف واألعاصـير. الذين
اهتـموا بـالـبحث عن الـزوارق وحمـولتـها
الــثـمـيــنـة الــغـارقـة  ظــلـوا يـعــتـقـدون ان
ــدن أشـوريـة الــصـنــاديق حتـتــوي آثـارا 
لء أربــعـة وبــابــلــيــة وسـومــريــة تــكــفي 
مــتــاحف  وأنــهــا تــمــثل الــنــتــاج الـفــني
والـفـكـري والديـني لـلـكـثـيـر من حـضارات
وادي الـــرافــدين  لــهــذا اعـــتــقــدوا انــهــا
اطالطنا أخرى غارقة لو  العثور عليها
لــغــيــرت الــكــثــيـــر من مــســارات الــبــحث
ــقــتــنــيـات والــنــظــريــات وأضــافت الـى ا
ـا تـبـهـر الـعالم االثـريـة أشـياء جـديـدة ر

بجمالها.
جــاء الــدكــتــور نــامي ايــكــامي بــبــعــثــته
ؤلفـة من باحث وعـلماء اثار اليابانـية ا
ومــســاحــ وعــلــمـــاء لــغــات رافــديــنــيــة
ونـصــبـوا مـعــداتـهم في مـخــيم قـريب من

راكب غرقت فيه . فترض أن ا كان ا ا
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وألشـــهــر حـــاول الـــدكـــتـــور ايـــكـــامي أن
يكتشف حتى لو قطعة اثرية واحدة تؤكد
ـتـنـاقـلـة تـلك االفــتـراضـات واحلـكـايــات ا
ـكتـوبـة عن الـكنـز الـغارق والسـيـما ان وا
مـسـوحـاتـهم وكـشـوفـاتـهم امـتـدت بـطـول

افتراضي قدره  7كيلومترات.
ب أعـضاء البـعثـة كانت هـناك طـالبا في
الــســنـــة األخــيــرة مـن كــلــيـــة الــدراســات
الشـرقـية قـسم االثـار  في جامـعـة طوكـيو
يـدعى مــيـشـيـمـا يــامـازاكي  كـان من بـ
ـشــروع الـبـحث عن الــكـنـز ــتـحـمــسـ  ا
ــعـجـبـ بـنــصـوص مـلـحـمـة وكـان من ا
جلـجـامش التي كـانت واحـدة من أطاريح
تخـرجه  وقد قـرائها بـاإلنكـليـزية قبل ان
تــتـرجم الى الــيـابــانـيــة  وقـد كــان يـحث
رئيـس البـعثـة عـلى الصـبر والـبـقاء وقـتا
أطـول في رغـبـة مـنه لـلـسـمـاح بـ احل
واألخر للذهاب الى أوروك لـيطلع على ما
كن ان يكون قـريبا من بطل يعتقـده انه 
األسطـورة السومـرية ويـكتـسب من خيال
ــعـــرفــيــة بــتــعــلم طــرق ــكــان رغــبــته ا ا
ـائـية والـطـقوسـيـة والتي اإليـحاءات اإل
ـارسـها الـكـهـنة لـلـسـيـطرة عـلى الـبـشر
وقــد اتــصل الــدكــتــور ايــكــامي بــرئــيس
ــانــيــة في أوروك من اجل أن الــبــعــثـة األ
يـعـمل مــيـشـيـمـا مـعـهم كـمـتـطـوع وبـدون
ـعـرفـة لـيـومي مـقـابل  وألجل مـزيـد من ا
اخلـــمــيس واجلـــمــعــة والـــســبت واألحــد
خيم البعثة االثرية في القرنة. ليلتحق 
منـذ تـلك األيام خـفت في مـيشـيمـا الـلهـفة
الــتي كـانت تــسـكـنه هــو ورجـال الـبــعـثـة
االثــريـــة من اجل الـــعــثـــور عـــلى الــكـــنــز
الــغـــاطس في الـــقــاع الـــطــيـــني  تـــعــلق
برحالته األسبـوعيـة الى أوروك التي وفر
له الــطـريق الـيـهــا مـتـعـة مـشــاهـدة بـيـئـة
االهـوار  وكــانت مـتـعــته اجلـمـيــلـة الـتي
ـعدان ) تسـكنه هـو دهشـة أهل االهوار (ا
بـــهـــيـــئـــته ومالمـــحه وهـم يــرون الـــوجه
اليـاباني الـصغـير الـذين لم يألـفوا رؤيته
وقـد أعجـبـتـهم براءة ابـتـسـامته من قـبل 
وصـارت بــائـعـات الــسـمك عــلى الـشـرائع
الـــواقــعـــة عــلى
ضـفـاف االهوار
حــيث الـــطــريق
الــتـــرابي الــذي
يـــربـط مـــديـــنـــة
ــديـنـة الـقــرنـة 
اجلــــــــــبــــــــــايـش
ـــــــزحـنَ مـــــــعه
بــكــلــمــة مــســتـر
ويــــطــــلــــ مــــنه
شـــراء الــســـمك 
وكـــان يــســـتــريح
عنـد تـلك األمـكـنة
ويـــــــــــنـــــــــــزل مـن
احلـــصــــان الـــذي
يـحـمــله مع قـافـلـة
الــــــســـــفـــــر الـــــتي
يـسـتـغـرق سـيـرها
نـصف نــهـار حـتى
اجلـبــايش ومـنــهـا
ســـيـــركب ســـيـــارة
خشبية نوع ( دوج
) لــيــصـل بــهــا الى
الــنـــاصــريــة  وفي
تــلك االســـتــراحــات
تــــشع مــــنه فــــرحـــة
غريـبة ليـكون قـريبا
مـن تــــلـك الــــوجــــوه
الــتي قـرا عــنــهـا في
دراســته اجلـامــعــيـة
وأخـــبــرته مـــدونــات
اجلــامـــعــة أن هــؤالء
ـــــكن ان ـــــعــــدان  ا
يــكـــونــوا من بـــقــايــا

السومري األوائل الذين صنعوا كل تلك
احلضارة . يـصل الناصـرية مع حشد من
ــســافـريـن اغـلــبــهم من الــنـســاء الالئي ا
يحملن بضاعتهن من أواني الل اخلاثر
وصـــواني الــقــيــمــر لـــيــصــلن الى ســوق
الناصـرية ويبـعنهـا بسرعـة  وأن تأخرن
ديـنة الـقريـبة ب في واحـدٍ من خانـات ا
من السـوق الـقد  وأن بـعن بـضاعـتهن

بسرعة عُدنَ الى اجلبايش مسرعات .
كن يثقن بـبراءة ضحـكته وإشارات رأسه
ويـسـتـأنـسن الـيه فـيـقـصن عـلـيه قـصص
حـيـاتـهن والـبـعض تـتـجـرا وتـقص عـلـيه
حـكايـة غـرامـها وبـالـرغم من انه ال يـفهم
اغلب كالمهن ولهجتهن إال انه يهز راسه
ضـاحــكـا ومــبـتــسـمــا فــتـعــتـقــد الـنــسـاء
ـعــديـات انه فـهـم لـغـتـهـن وتـضـامن مع ا

همومهن.
وحــده عــبــودي ســائق الــســيــارة الــدوج
اذا انت مجنونات اخلشبية يقـول لهن : 
ـروحـة .هـذا الــيـابـاني صـنـع الـراديـو وا
والصـوبة الـنـفطـية والـثالجة ولم يـصنع

ثرثرتكن .
ـعـدان والتي فـتـرد فخـريـة أجـمل بـنـات ا
المــحـهـا الـسـومـريـة اعـجب مــيـشـيـمـا 
وكـان يـتمـنى فـي كل رحـلة الى أوروك ان
تــكـون فــخــريـة من بــ راكــبـات الــبـاص

اخلشبي.
وتـقـول : اسـكـت يـا عـبـودي دعـنـا نـخـرجَ
قهـر قلـوبنا الـى هذا الرجل الـطيب .وجه
يدل عـلى انه كـا أسـرار وصنـدوق أم
حلــفظ مـافي قــلـوبــنـا من شــكـوى وضـيم

وأماني .
يـــرد عـــبـــودي : وانـــ أال تــخـــافن مـــني

ألفضحكن .?
فترد :كال انت اخونا وابن عمنا وأبونا .
تـــمـــضي عـــجـــلـــة الـــدوج  وفي كـل مــرة
مــيــشــيــمــا يــسـرق مـن وجــوه جـمــيالت
ـــعــدان هــاالت ضــوء من تـــلك الــفــطــرة ا
الــريـفــيـة اجلــمـيــلــة  ومـتى تــشع جنـوم
ســـمــاء أوروك في لـــيل مــخـــيم الــبـــعــثــة
االثــريـــة يــحــاول تــرتــيب تــلك الــشــمــوع
ضيئة فوق رأسه باستقامة  السماوية ا
ومع ضـــوء كل جنـــمــة يـــضع وجـــهــا من
وجــوه الـنــســاء الالئي يــشـاركــنه ســفـره
األســـبـــوعي من اجلـــبــايش الـى مــديـــنــة
الــنـاصـريــة حـيث يـركب بــاصـا خـشــبـيـة
أخرى توصـله الى محطـة قطار اور الذي
ـدة سـاعــة ونـصف يـصل به سـيـصــعـده 
الـى الـســمــاوة  وهــنــاك يــصــعــد بــاصـا
خـشــبـيـا أخــرى نـوع فـالـفــو تـوصـله الى
أوروك.أما اذا تأخـر القطـار عن موعد في
قـــدومه مـن الــبـــصـــرة  واغــلـب األوقــات
يكـون تـأخره لـثالث ساعـات او اكـثر كـما
يـــخـــبـــرهم نـــاظـــر احملـــطـــة  فـــفي تـــلك
ــتــلك ســعـادة أخــرى لــهـذا الــلــحــظـات 
التأخر الذي يتمناه في كل وصول له الى
مــحــطــة اور حــيث بــأمــكــانه اســتــئــجـار
حصانا من احد الـبيوت الطينـية القريبة
من احملطـة ويذهـب به الى االثار الـقريـبة
مـن احملــطــة ويـــتــجــول بـــ األثــر حــيث
يـستـقـبله احلـارس الـذي تعـود ان يـكرمه
ميـشـيمـا في كل زياره بـعـلبـتي بسـكويت
بـطــعم احلـلـيـب مـاركـة ( مــاري ) ومـعـهـا

إكرامية  3دراهم .
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يـصعـد الى الـزقـورة  يـتجـول بـ اقـبيه
ــقـدسـة  يـسـجل في دفـتـره مـقـبـرة اور ا
ـــســـاعـــدة حــارس االثـــار الـــذي يـــتــقن
اإلنــكــلــيــزيــة بـالــرغم مـن انه ال يــقـرا وال
كـان وقـدسـيته يـكتب  يـسـجل خـواطـر ا
ويــتـخـيل شــيـئـا من يــومـيـات لــيـونـاردو
ـساعدة وولي ورجال بـعثته االثـرية  و
احلـــارس يــضـع افــتـــراضـــات أخــرى عن
ـكــان وطـقـوسـه واأليـام الـتي اســتـطـاع ا
فـيـهـا وولي مـن نـقل عـشـرات الـصـنـاديق
ــا ــة  ور مـن الــكـــنــوز االثــريـــة الــقـــد
بعضـها تعـرض الى الغرق كـما حدث في
فـتـرض الذي بـحثت عـنه الـبعـثة الكـنـز ا
الـيـابـانـيــة.يـتـذكـر ن احـد مـعـاوني وولي
كان اآلثاري مـاكس مالوان زوج الـروائية
أجـــاثـــا كــريـــســـتي الـــذي اتى ذات يــوم
عـندمـا كـان مـدير لـلـمـتحف الـبـريـطاني 
وقد جاء لـيحاضـر في جامعـة طوكيو في
كلـية الدراسـات الشـرق أوسطـية وحتدث
ـكان وتـأثـيره الـروحي والـديني في عن ا
وحتدث أيضا ان اور احلضارة البشرية 
كانت سبـبا في معـرفته لزوجـته وشريكة
حياته الرائـعة الروائية آجـاثا كريستي 
عندما خاطبه وولي هامسا وكانت آجاثا
وقـتـها تـقف في اعـلى الـزقـورة ويـتـطـاير
اطــراف ثــوبــهــا األبــيض مــثـلَ غــمــامـات

ونوارس بيضاء قائال له:
الليل هنا من دون امرأة ال يطاق.انا معي
زوجـتي كـاتـريـن  فـدع أجـاثـا تـأتي الـيك
لـتـكـون رفيـقـة عـمـرك ورفيـقـة لـهـذا الـليل

السومري البارد.?
رد مــاكس مــالــوان ضــاحــكــا وقــال :هــذا

شيء يخفق له قلبي بفرح.
أخـبـر ماكـس مالـوان الـيـابـانـي فـي تلك
احملاضـرة ان زوجته آجـاثا كـانت حتتاج
الى مــسـاجٍ  يــريح أكــتـافــهـا بــشـكل دائم
ألنــهــا كــانت تــقــضـي الــيــوم ولــســاعـات
عــديـدة وهي تــكـتب مــسـودات روايــاتـهـا
ـساج من ارسـة ا اجلديـدة. وانه تـعـلم 
خالل كراس مترجم عن اليابانية عنوانه:
كيف تريح من مـعك بأصـابعك. وجده في
تحف ويـبدو أن أحداً من رفوف مكـتبـة ا
ــتـحف  ـتــحف قــد نـســيه في ا زائــري ا

qJ  W×{«Ë W½«œ≈ 

 u*«  UÐd²I

—UH(« ÍËUOŠ œU¹√

كربالء

غالف الكتاب

قـدمت لـنـا روايـة (شيـخـوخـة بـغداد)
لـلـروائي عالء مـشـذوب ذاكرة مـعـبأة
بــأحـداث جــمــة وكـانت هـي الـشــاهـد
ــرحــلـة الــذي أعــطــانــا مالمح تــلـك ا
فـارتقـت بأسـئلـة معـبأة بـالدهـشة الى
مـستوى مرارة الـواقـــع الذي ينوء به
الفرد واجملتمع ,فـقام الراوي بتكسير
الـزمن وتـوزيـعه إلى أزمـنــــــة عدة من
ـســتــقـبل ـاضـي او ا احلــاضــر الى ا
وذلك مـن خالل انـتــقــال الــشـخــصــيـة
الـرئيـسـة وهي تبـحث جاهـدة لالبتـعاد
عن دائـرة اخلوف والتخطي نحو جادة
ــتـمــمـة األمــان كـذلـك الـشــخــصـيــات ا
والــثـانـويـة األخـرى الــتي اشـتـركت في
الــنص فـــقــدم لــنــا تــلك الــنــمــاذج وهي

ـقبـل واألتي لبـلـد مـثل الـعـراق حيث حتـمل في داخـلـهـا هيـمـنـة اخلـوف من ا
وصـفة الـراوي في أمـاكن عده من الـرواية فـيـقول). الـعراق بـلد ال يـصلح إال
مـسلخاً أو دكه موتى يغسل عند كل صـباح وجه الشمس وليل القمر وأقدام
وت في الـعراق مـثل موجـة برد ال األطـفال كي ال يـنـبضـوا باحلـياة)  أو ( فـا
ـكن حتـقـيـقـهـا في بـلـد مـثل تـسـتـثـني احـد)  وفـي مـكـان أخـر ( األحالم ال 
الـعراق)  و ( فالشعب العراقي لن ولم يعيـش فترة اطمئنان وأمان على مدى
ـأساوي في تـأريخـه)  وغيـرها من الـعـبارات الـصادرة من مـعايـشـة الواقع ا
الـعــراق حـيث قــدم لـنـا الــراوي عـلى إنــهـا إدانـة واضــحـة لــلـحـرب ولــلـعـنف
وت غايته ليست تقد األسئلة بقدر ما يريد إثارة وللطائفية ولكل مقتربات ا
سؤولـية اجتاه األسـئلة عـندهـا تلمس ان هـناك دافع للـكتـابة وهو الـشعور بـا
الـتدويـن. فالـسـرد كان بـأسلـوب الـواقعـيـة احلقـيـقيـة مـشحـونـة بعـاطـفة قـوية
اسـتطاع بهـا أن ينفـذ إلى جزئيات األحـداث فكلـما تقدم الـقار وجد الواقع
ـوضـوعـيـة وإيجـاز وافي فـبـدأ بـالـزمن الـسردي قـد دُون بـكـثـير مـن الدقـة وا
تغطرسة ألكـثر الفترات مرارة في تـاريخ العراق وهي فترة السـلطة البعثـية ا
ـعانـات من مضـايقات ـارساتـها ضـد أبنـاء شعبـها دخـوال الى جزئـيات ا و
ـقـاهي ومـطــاردة الـهـاربـ من اجلــيش وغـيـرهـا من لـلــشـبـاب ومـحـاصــرة ا
ـمارسات االضطهاديـة ومصادرة احلريات و احلرب العـراقية اإليرانية تلك ا
الـفتـرة وما جـلبت للـعراق من ويالت ومـصائب وكـيف اخذ الـشبـاب العراقي
ـصرين الـذين كان لـهم دور كبـير بـاالختـفاء من الـساحـة الـعراقـية وظـاهرة ا
ـعانات والضرر الكـبير النفسي ة من ا في تـلك الفترة ثم انتـقل الى فترة مؤ
واألسـري عـلى الـعـائـلـة الـعـراقيـة وهي فـتـرة احلـصـار فـغـطـاهـا تـغـطـية بـكل
جـزئياتها كذلك الهجـرة التي بدا الشباب العراقي يـلتجئ إليها وأعطى أمثله
ـأســاوي لـكن دون جــدوى لـقـوة لــشـخـصــيـات تــنـامت في الــرفض لـلــواقع ا
الـسـلـطـة الـبـعـثيـة وسـطـوتـهـا. وصـوال الى دخـول األمـريـكـان الى بـغـداد وما
جـلـبـوا من ويالت لم يـكن الـعـراق قـد اخـبـرهـا من قـبل مـثل الـسـلب والـنـهب
الـذي اجتـاح البالد والـعصـابات وكـيف كانت تـمارس دور الـسلـطة في الـبلد
ـفاجئ لـلمجـتمع اذج حـية وواقـعيـة ثم االنتـقال ا بـعد غـياب الـقانـون فقـدم 
ــوبـايل الى االنـتـرنـيت الـعــراقي عـلى كل األصـعـدة ابــتـداء من الـسـتاليت وا
وغـيرها علـى احلياة االجتـماعية ولن يـهمل التـفاصيل من آليـة دخول القوات
ـنـطـقة الـغـربـيـة للـعـاصـمـة بغـداد وكـيـفيـة انـهـيـار تلك األمـريـكيـة عن طـريق ا
وال لها بشكل مفاجئ حتى احدث صدمه لدى الشعب األجهزة القمعية وا
عن كـيفيـة انهيـار كل تلك اجليـوش هكذا بـدا الكاتب بـتحليل الـوعي اجلمعي
اجتـاه هذه الـفتـرة وما آل إلـيه من قلق وحـذر لعـدم درايته بـالقـادم من األيام
قـيتـة التي لم بـعد أن أصـبحت الـشوارع سـاحات لـلقـتال وحـلول الـطائـفيـة ا
يـكن الشعب العراقي يعرفها قبل االحتالل وكيف بدا اإلرهاب يحفر أخدودا
في نـسيج الشـعب العـراقي وكيف حتولت الـبيوت الى قالع حـصينـة ال تفتح
أبـوابــهـا اال مـرة واحــدة وصـوال الى ذروه الـهــيـجـان الــهـسـتـيــري والـشـحن
رقدين الـشريف ولكي يقدم الكاتب صورة حية الـطائفي بعد إعالن تفجير ا
قـد أشرك الـقار بهـا اضافة الـى الشواهـد االخرى اال وهي قـتل الصحـفية
أطـوار بـهـجت بـاعـتـبـارهـا حـادثه مـعـاشه أخـذت مـسـاحه كـبـيـره في اإلعالم
وهـكذا تتصاعد األحداث والشواهد كثيرة قد أغنت النص بتفاصيلها لتصل
ـتوقعة وهي هروب سالم مـحمود وجلوئه الى الـسويد كمعادل الى الـنتيجة ا
ـوت. تـعـويــضي لـبـقـايـا وطن مـســتـلب زادة اخلـوف واخلـراب ال يـعـرف اال ا
فـتكـللت بـالهـوية السـويديـة واندمـاجه في احليـاة اجلديـدة وتأسـيس لعالقات
ـشوار طـويل من اخلـوف والرعب أسـرية ) 0شـيـخوخـة بـغداد)  عـمل كـبيـر 
ـوت والـتـشـريـد يـبـتـدأ مـع الـقـار مـنـذ تـشـكـيل عـمـلـيـة اخـتـيـار الـعـنـوان وا
الـرئيـسي لـلروايـة او باألحـرى من الـعتـبة األولى وهـو غالف الـرواية ومـا فيه
من دالله عـلى حجـم اخلراب وتـهاوي جـدران وشنـاشيل بـغداد اجلـميـلة لوال
ـا تـبـقى تـلك الـقـامـات الـتي مــثـلت نـصب احلـريـة مـحـاوله مـنـهـا لالمـسـاك 
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بــقـدر مــا حتــمل الـروايــة من فــواجع بــقـدر مــا حــمـلـت من الـســرد اجلــمـيل
والـتوصيف الرائع لألمكنـة وانصهار شخصـية الراوي فيها فـتراه يتنقل ب
فـترة وأخرى داخل النـص بذاكرة طافـحة باحلنـ لالمساك بكل مـا تناسلت
ـكـان من شـوارع وأزقـة ومـحالت ومـقـاهي وانـهـار به ذاكـرتـه من جـزئـيـات ا
ـدينـة (كربالء) ومـقامـات وأضرحـة ومحالت بـحيث اليـترك مـعلم من مـعالم ا
اال وعـرج علـيـة بنـفس كربالئي قل نـضيـره كل ذلك يـتم من خالل استـرجاع
الـذاكــرة ووضـعــهـا خـارج دائــرة االحـتـدام والــتـشـابك الــدامي الـذي دفع به
لـلتـدوين بهـذا االجتاه. فـالنص أراد أن يـحيـلنـا إلى حقـيقـة كأنه يـنبـئنـا بأيام
قـادمة ليس فـيها والء لـهذا الوطن لـشدة ما القـوه مواطنـوه من ابتال آت على
ايـدي أبنـاء جلـدتهم فـكان الـشبـاب هاجـسهم الـوحيـد هو الـهجـرة من الوطن
ـقارنـات باسـتمـرار ب تـلك الـبلـدان ووطنـهم الذي تـخلى نـحو أوربـا وعقـد ا
ـؤلم داخل ـاذج تـعـكس ذلك االنـكـسـار ا عـنـهم بـكـل سـهـوله فـقـدم الـراوي 
االنــســان الــعــراقي من خـالل بـعـض احلــواريـات ,حــيث قــالت شــروق وهي
حتـاور أمـها (عـمي هـرب مـنـذ منـتـصف الـسبـعـيـنات مـن حكـومـة الـبعث أبي
ـذاهب اإلسالميـة زوج أخـتي أكله احلـصار) أكـلـته احلرب أخي تـائه وسط ا
(هـذا البـلد مـشؤوم بأرضـه يأكل أبنـائه) (فنـحن في العـراق استـغفـلنـا مئات
ـرات وحـق احلـكـام ان يـفــعـلـوا مـا يــشـاؤون ألنـنـا لم ولـن نـتـعظ)  كل هـذه ا
تلك ادراك الـسياحـة الشاقـة الداميـة ما هي اال دليل يـشير الى ان الكـاتب 
عـالي وهذا االدراك انـعكس على نـضج النص وارتـقاءه الى مصـاف االعمال
التي تظل عالقة في ذاكرة القار ألنها جزء من تاريخه حاضره ومستقبله.

اآلن ان يــعــلـم هــذا الــشــاب ايــشــو بــعض
ـكان وتـقالـيده  وان يتـركه يقص أسرار ا
تفاصيل حكايته معه يوم دلف الشقة ألول
مـرة وقـدم نـفـسه  لـيـنـصـحه الـبـروفـسور
بـقـوله :  عـنـدمـا تـخـتـار أوروك مـيـشـيـمـا 
جـــهــة  عـــلـــيك ان تــؤمـن انك تــبـــحث عن
أرواح ولــيس عـن احلــجــر  وال تــغــيــرهـا
عرفـتك لطقـوس يابانـية وتقـول لها انك
ا ألنها ر خبيـر أطياف ومسـاج وهايكـو 
ــســاج قــبــلــنــا بــاألالف األعـوام مــارست ا
وكـتبت الـهـايكـو قـبـلنـا وعـاشت في قراءة
طــالع أزمــنــتـهــا ونــبـوءاتــهــا عـلـى قـرائي

األطياف .
وخذ معك ما كتبته من بعض فواصل هذا
احلـديث الـطويل بـيـنـنـا  واجعـله تـعـويذة
فـأنهـا خالصـة كل األزمنـة الـتي قضـيـاها
في أوروك .اقـرأهـا وأنت تـسـتـعـيـد في كل
رحلتك تفاصيل مـا سيجري لك على لسان
ـهم انك تـنـجح في راوٍ أو عـلى لـسـانك  ا
ــكـان من ان تــكــون مـثــلي تــواصــلت مع ا
خالل انحنـاءة وابتسـامة وليس من خالل
وحـ تـبدا الـسـرد ال تـلـتفت الى بـندقـيـة 
قدمـة فهي ال تعـنيك انت  بل تعني هذه ا
من سيـقرأ روايـتك لـيدرك مـغزى حـضورك
هنا واالستعانة بي.وحتما ستالقي ما هو
مـحــرج ومـا هـو مــفـرح ومن بــعض مـاهـو
مـفـرح أنك سـتـسـأل لي عن الـطـيب احلـاج
كــاظم بـائـع اجلـ األبــيض فــأن لم جتـده
اســــأل أصــــحـــاب احلــــوانـــيـت في ســـوق

سقوف وحتما ستجدهم. السماوة ا
ـــكـــان بــاســـمك احـــكي روايـــتك انـت عن ا
وابــدأ فـيــهـا مــنــذ بـواكــيـر وعي صــبـاك .
وانسى ان حكايـتك يتقدمـها هذا الفصل 
انــا فــقط اعــرف بـنــفــسي حــتى ال تــضـيع
مساحة الفكرة في مهمتك وحتى تكون لك
أرضــيـة تـعـيــنك في مـهــمـتك وتـبــعـد عـنك
ـديــنـة الـتي رهـبــة انك ذاهب الى أوروك ا
أراد فـيـهـا جـلـجـامش ان احلـيـاة اخلـالـدة
مــنـحــة غــرام تـعــطـيــهـا اآللــهــة عن طـريق
الـســعي الى الـشيء واخــتـارته ألنه من أم
كــاهــنــة تـدعى نــنــسـون نــصــفـهــا بــشـري
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تــلك الــذكـريــات تـنــاولـهــا انت بــطـريــقـتكَ
خـــاصــــة ألني الاريـــد ان أدونـــهـــا دون ان
اشـــعــر ان قــدمـــاي قــد غـــادت الى هــنــاك
ولكني كنت في كل مرة أعود الـيها كمنقب
وال اريـد ان أعـود الـيـهـا كـجـنـدي مـحـتل 
لــقــد مــلـنــنــا قـســاوة حــروبـنــا في كــوريـا
وجـاوه والـفـلبـ والـصـ .يـنـبـغي الـغاء
وعلـيك ان تفكـر وأنت هناك تلك العـصور 
أن ال  تـدفع خـطواتـك عبـر بـوابـات مـعـابد
اور كــجــنـدي   قـل لـلــمــكـان انـك تـلــمــيـذا
لـلـبـرفـسـور مـيـشيـمـا  وانك قـبل ان تـأتي
الى هنا تـناولت اجل والـشاي بالـريحان

من بسطية احلاج كاظم السماوي.
تــفــتح ابـتــســامـة شــوق وجه الــبـرفــسـور
مـيشـيـما  وقـد اودع عـنـد تلـمـيذة تـكـملت
ــشـوار بــعـيــد لم يــصـدق انه في يــوم مـا
ســيــجــيئ من يــعــيــده ويــســتــكــره مــعه 
وســيــعــرج بــالــفــرح الى أيــام شــجـرة آدم
وكــيـف أغـــرته بـــيـــئـــة االهـــوار ومـــجــرى
الـنـهـرين الـعـظـيـمـ  حـتى انه تـمـنى ان
يجيء بـوذيو الـيابـان ليـمارسـوا عنـد هذا
كـان حلـظات تـأمل الـنخـيل وهي تـعكس ا
ـاء احاديث تـواريخ بـعـضـهـا غارق عـلى ا
في أعـمـاق الـطـ وبـعـضـا مـعـروضـا اآلن
دن الـبعـيـدة  لكن في واجـهات مـتاحـف ا
رئـيس الـبـعثـة اخـبـره انـهم أتـوا الى هـنا
من اجـل حـــدث تـــاريــخـي ولـــيس من اجل
ـكن حـمل شـجـرة الـكرز وال طـقس ديـني 
الى ضـــفـــاف الـــطــــ  ومـــثـــلـــمـــا أنتَ ال
تــســتــطــيـع  اخــذ الــنــخــلـــة الى الــشــتــاء
الــيـــابــاني الــقــاسي .هــذه األمــكــنــة الــتي
تـخـتلـف أزمنـة الـعـودة الـيهـا اسـتـذكـرها
البـروفسـور ميـشيـما مع فـرحه أن يابـانيا
اخــرأ ســيـذهـب الى هــنـاك بــالــرغم انه لن
يذهب مع مـجـرفة وأدوات تـنـقيب  ولـكنه
نــصح تــلــمــيــذه الـذي تــقــدم الــيه لــيــقـول
:بـروفسـور ميـشـيمـا انا تـلـميـذك منـذ هذه
اللـحظة وألسـابيع أتمـنى فيـها مجـالستك
ألعــرف كـل شيء عن مــكـــان ســأذهب الــيه
وبـصـحـبـة مـدرعـة عـسـكـرية ولـكـني لـست
عـسـكـريـا انـا مـوظفـا  في مـتـحف ودرست
خالل دراسـتي اجلـامـعـيـة ثالثـة كـورسات
عن حــضـارة وأثـار بالد الــرافـدين وفــيـهـا
وجدت فـصـوال كثـيرة عن عـمـلك التـنقـيبي
هنـاك.قـال البـروفـسور: نـعم ذهـبت ألبحث
ولـكـني وجدت ولـم أجده  عن كـنز مـفـقود 
ولــذة اثـــمن مــنـه  وجــدت ســـحــر أوروك 

الشاي معطرا بالريحان العراقي.
هذا نـبت سحـري لم أجد مـثله في الـيابان
ويـبدو أنَ بـذوره اتى بـهـا جلـجـامش عـند
عـودته وجـعـلهـا بـديال عن عـشـبـة اخلـلود

التي لم يحصل عليها.
الحــقـــا ســيــعـــشق أيـــشــو شـــرب الــشــاي
بالريحـان وسيعيش أيـاما مع الليل الذي
كـان جلـجـامش ملـكه  ولـكـنهـا اآلن مـجرد
ـكن ان خـرائب  ولـيس فـي مـكـان كـنـوز 
يــكـتــشف فـيــهـا شــيـئــا جـديــدا عن تـاريخ
ــكــان  وبــالــرغم من هــذا  كــانت هــنـاك ا
امــرأتـان تــتـنـاوبــان في زيــارتـهـمــا الـيه 
شيء من فتـنـة احلس وطقـوس من مـساج
لذيذ  وألنه ال يستطيع ان يد الغرام مع
فــعل اثــنــ عــلى  ســريــر طــيــني واحــد  
مثلـما كـان يفعل جـلجامش  يـأخذ واحدة
الــيه  ويــهب األخــرى الى خــله وصــديـقه

انكيدو.
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