
في أواخـر التسـعينـات كنت موقـوفاً في سجن إسـتخبارات كـربالء بسبب
تـهمة (تـرويج  الكتب الـدينيـة الطائـفية) وقد حـلّ عليـنا صباح الـعاشر من
ـعتقـل الذين أغـلبهم مـحرم احلرام وكـنت أرى احلزن باديـاً على وجوه ا
بل كـلهم من األبرياء وهم من محبي الشعائر احلـسينية وكانوا يتمنون أن
يـكونـوا في تـلك الـلحـظـة خـارج السـجن لـيـشاركـوا ويـسـاهمـوا في إحـياء
الـعــزاءات واجملـالس احلــسـيـنــيـة الــتي هي جـزء مـن حـيـاتــهم وتـاريــخـهم
وثـقافتـهم التي تربـوا علـيها ..وراح الـبعض يتـساءل عن وجود راديـو عند
قـتل احلسيـني من إذاعة بغـداد التي كانت أحـد السجـناء لكي يـسمعـوا ا
ـقتل احلسـيني من ـلكي تـبث قصـية ا - وحـسب تقـليد قـد منـذ العـهد ا
ـرحـوم الـقـاريء اإلذاعـة الـرسـمـيـة كل صـبـاح يـوم  10 مـحـرم بـصـوت ا
الـشيخ عبد الزهـراء الكعبي ..ولـكن عناصر اإلستـخبارات كانـوا يعاقبون
أشـد الــعـقـوبــة كل من وجـدوا بــحـوزته راديــو أو مـسـجالً داخـل الـسـجن
قتل احلسيني بصوتي ..وفي تلك اللحظة خطرت في بالي فكرة أن أقرأ ا
داخل الـسجن ..وكنت حافـظاً جيداً لـلمقتل احلـسيني منـذ سنوات عمري
ــقــتل لــوالــدي وعــمــومــتي - رحــمــهم الــله - في ـا قــرأت ا األولـى ولــطــا

مجالسهم العائلية اخلاصة في بيتنا ..
فـفـرشت سـجـادة الـصالة فـي زاويـة من زوايـا الـسـجن وصـلـيت ركـعـتـ
قـربــة لـوجه الــله تـعــالى ثم جــلـستُ عــلى سـجــادتي ووجــهي إلى احلـائط
ـقتـل دون أن أخبـر أحـداً بـنـيـتي حـتى من الـذين كـانوا وشـرعتُ بـقـراءة ا
يـجلسون بقـربي ..وأثناء القـراءة شعرت بأن األصوات بـدأت تنخفض ب
الـسجـناء ثـم عّم السـكون في الـقـاعة  وكـأن على رؤوسـهم الـطيـر وأخذوا

ا سيحصل لي ..! ينصتون لقراءتي وهم في خوف وترقب 
وكـلمـا رفـعت صوتـي بالـقـراءة شعـرت بـبعض الـسـجـناء يـرتـفع نشـيـجهم
ـا وصلت إلى مـصـيـبة ـقـتل ..و مـعي ويـتفـاعـلـون مع سـير األحـداث في ا
عـلي األكبر والقاسم سمعت الـبكاء من خلفي واضحـاً فأرتفعت حماستي
ا قـرأت قـصـة مقـتل سـيـدنا مـعـهم وزدت من حرارة الـقـراءة (والـنـعي ) و
الــعــبـاس ســمــعت صــراخ الـســجــنـاء يــرتــفع وأصـواتــهم تــعــلـوا بــنـداء :
(واعـبـاسـاه ويـاسيـداه) .. وبـعـدهـا بـلـحـظـات سـمـعت صـوت أحـد حراس
ـعـودين عـلـكيـفـكم ..التـعـمّـون عـليـنـا ..الـله يـسـتر الـسجـن وهو يـقـول : (

ح في صوته نبرة تعاطف وحزن معنا ..! عليكم ) وكنت أ
وفي آخـر حلظات قراءتي لـلمقتل ضّـجت القاعة الـكبيرة - الـتي كان فيها
أكثر من  200 معتقل -  ضجت بالبكاء والصراخ (ياحس ..يامظلوم )
وبـعـضـهـم عـمـد إلى لـطم وجـهـه واآلخـر راح يـضـرب عـلى صـدره ورأسه
وبـعضـهم مـزق مالبسه  ...فـجـاءني سجـ كـربالئي معـروف بـتديـنه وهو
مـحل إحـتـرام اجلـمـيع داخل الـســجن وعـانـقـني وهـو يـبـكي ثم طـلب مـني
قتل الـتوقف حفاظـاً على أرواح السجـناء وحفاظاً عـلى نفسي ..فأنـهيت ا
وعـندما أسـتدرت إلى اخلـلف وأسنـدت ظهري لـلحـائط ذهلت عـندما رأيت
الـسجناء وقد جلسـوا على هيئة اجملالس احلـسينية صفـوفاُ متساوية وقد
ناظر غـرقت عيونهم بالدموع وبعضهم قد أغـمي عليه من البكاء ..وأكثر ا
الـتي ال أنساهـا رأيت حراس السجن وقـد جتمعـوا خلف قضـبان السجن
وجـلـسـوا وهم يــبـكـون مـعــنـا بـكـاء عـالــيـاً ونـسـوا بــأنـهم حـراس في أحـد
مـعتقالت الـنظـام .. وبعـدها بلـحظـات جاء احلراس وهم يـحمـلون صواني
ـواكب احلـــــسـيـنـيـة الـقــــــريـبة الـتـمن والـقـيـمـة الـتي جـلـبـوهـا من أحـد ا
عتقل وأكلنا جميعاً حتى ـرات ا وفـتحوا لنا باب السجن وأجلسونا في 

شبعنا ذلك اليوم ..!!
هـذه القصة مازال يتذكرها من كان مـعنا في ذلك اليوم من السجناء ومن
ـا أستـوقـفني الـبـعض منـهم في الـطريق احلـراس على حـد سـواء .. ولطـا
ـقـتل احلـسيـني داخـل سجن ويـسـألـني بـلهـفـة : ألـست أنت من قـرأ لـنـا ا
اإلسـتخبارات ..? فأقـول له نعم ..ولعلهـا اللحظة الوحـيدة في حياتي التي
أنـا متـأكـد بأني فـعـلـتهـا صـادقاً مـخـلصـاً مع نـفسي دون شك أو ريب أو
ريـاء..! رحم الـله الذين كـانـوا مـعنـا في ذلك الـيـوم الذي اليـنـسى ..وحفظ

الله الباق منهم ..
والــسالم عــلى احلـســ وعــلى عــلي بن احلــسـ
وعــلى أوالد احلــســ وعــلى أصــحــاب احلــسـ

وعلى خدام احلس ..
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ولــكـنه فـي الـنــهـايــة لم يــجـد غــيـر
اجلـــمـــلـــة األخـــيــرة فـي قـــصـــيــدة
ديـنة والتي تقول: انها كافافيس ا

اخلراب أينما حللت.
قـضـيت لـيـلـة طـويـلـة في قـراءة مـا
أرســله لي شــاكـر نــوري وعـلى أن

اتــــــعـــــامـل مع
طــالســـــــــــــــمـه
بـحـذر وحتى
ال أكـــــــــــــــــــون
مــنـقــادا عـلى
هـذا الــهـوس
الـعـجـيب في
جـــعل نـــصه
عــــبــــارة عن
عــــصـــــرنــــة
خلـــــواطـــــر
دانـــــــــــــــتـي
ــــعـــري وا
وجـــــهـــــده
ـــؤلم في ا
الـــــنـــــبش
عــــــــــــــــــــن
ــــــــــوت ا
وهــــــواج
ســـه فـــي
تــــــــــراث
االمــــــــــة
وشـخـو
صـــهـــا

أردتُ أن أخلصه من كآبـته الغريبة
واعــيـــده الى أرْوَاح أخــرى هي من
نسل تلك األرْوَاح الّتي أقلقه ليلها
وهي تـتـعـذب في تـنـوع مـصـائـرها
وتف كهنتها وملوكها وجنراالتها
ـــصـــائــر الـــســواد في الـــتــحـــكم 
األعـــــظم مـن ســـــكـــــنـــــة ضـــــفـــــاف

ميزوبوتاميا.
لـم يــكن األمــر سـهـال أن تـهــرب من
ــوت الّــتي عـــرفــهــا وائل قــدريـــة ا
ورأى صورتـها واضـحة في عودته
ــكـــان الـــذي تـــنــاســـلت مـــنه إلـى ا
أوردتــه دمــه وقـــــــــــــــــــبــل ذلــك فـي
مــاســيـوتــشت لـم يـكـن يـعــرف ذلك
ـنـدائي أرادَه ابـدا وأظنُّ أن ابـيه ا
بـفـيـزيـائيـة مـا امـتـلك وبـرع وابدع
أرادَه لـيــعـرف ان الـفــيـزيــاء تـعـني
تــراتــيل الــتــعــمـيــد وفي الــنــهــايـة
وت شيئا من سيجد في مراسـيم ا
ــفــقــود فـي تــســاؤالتــنــا الّــتي لم ا
ثقف فكـرين وا تعمم بعـدد على ا
مـن أبـنـاء الــبـلــد وهم يـرون أشالء
ــفـــخـــخــات وخـــنــادق ضــحـــايـــا ا
احلروب والـنار الـقادمـة من قاعات
تـحف الوطني كـتبة الـوطنـية وا ا
ونـعـوش الـشـهـداء فـيـسـألـون وقد
ـــوت أغــلب أبـــواب بــيــوت طــرق ا
ـاذا جرى ويـجري كلّ  : الـعراقـي

هذا?
W¹UJ(« Èƒ—

نـعم. عـليّ أن اصـيغ رؤى احلـكـايـة
كـما أريـدها أنا ولـيس كـما يـريدها
صـديــقي لـقــد انـتــهت مـهــمـته في
الـلـحـظـة الّـتي فـسـرت فـيـهـا سـبب
ارتــعــاش أصــابـع ســاعي الــبــريــد
ـــاني وهــو يـــســلـــمــني األرْوَاح األ
ـظـروف الّــتي كـانـت تـهـتــز داخل ا
بحركة الشعورية وكأنها في طقس
حـلـقـة ذكـر نـبــويـة وحـ انـتـقـلت
الـكـهـربـاء من أصـابع السـاعي الى

مـا يريـده شـاكر نـوري الـذي نصب
نـفسـه البـديل الـشرعي لـلـبحث عن
حـــقــيــقـــة مــا يـــجــري فــــــــي هــذه
الــــــــفــــــــوضى اإلنــــــــســــــــانــــــــيـــــــة
ـيـثــــــــــولـوجـية والـتــــــــــقنـية وا
لــشــعب قــدر عـــلــيه في كلّ مــرة أن
يــعــود إلى كــتـب الــتــراث ومــنــابـر
عــــــاشــــــــــــــوراء وانـف اجلــــــاحظ
لـــيــعــرف

ما الذي يحدث بالضبط.
أنا (يـا شاكـر) سأغيب عن أرْوَاحك
وأذهب إلـى أرْوَاحي وقـــــد أعـــــود
ا إليك في بـعض محـطات الـشوق 
هــو مـدون في نــصك وقـرأته ثالث
مـرات فـلم أحـصل سـوى عـلى أني
ارتــعش في كلّ ســاعـة قـرأت فــيـهـا
الـنص فـيــمـا كـانت رعــشـة سـاعي
ـاني لـدقـيـقـة فـقط وهـو الـبـريـد األ

يسلمني مظروفك.
ي اخلـاص وعـليّ  وهـا أنــا مع عـا
أن اتـركك أنت وبطـل روايتك وائل
اتـركك مع دانـتي وسعـيـر ناره مع
ــصــابــيح الــغـيــبــيــة الّـتـي كـانت ا
تـــســكـن شــوارع أجـــفــان شـــاعــرك
ـعــري.اتـركك مـع غـضـبك االعــمى ا
وتــعـــبك وأنت تــتـــرك ولــدك كــيــان
واخـوته في حـسرة إلى نـزهـة على
شــاطئ جــمـيــرة دبي; لــتــذهب إلى
ـتـصــوفـة وعــلـمـاء قــرونـنـا كـتـب ا
ـــوت الــــوســـطـى; لـــتــــرى تـــأثــــر ا
واخـيـلـته وطـقـوسه فـتـعـيـدهـا إلى
ـتطـابق مـنها هـذا احلاضـر لترى ا
والغير مـتطابق.أردتُ أن اهرب من
تـشــاؤمك وحــزنك وقـنــاعـتك بــأمـر
األمر سيبقى مجرد تكرار وحتديث

وت ونهجه. لطريقة ا
ـا أنا سـأكون أكـثـر تفـاؤال منك ر
فال أصـنع اخلـوف والـقـلق واحلذر
في قــلب وائل; ألني سـأعــيـد قـراءة
األمـر الذي اتـفـقـنا عـلى اتـمامه في
كـــتــــاب اعـــيـــده مـن زاويـــة نـــظـــر
(شــروكـيــة) لــواحــد أرشـفــة حــيـاة
عدان حياته فشعر أن اجلاموس ا
ورعاته في أصـلهم الـسومـري إنّما
هـي من بـــعض هـــجـــرات بـــعـــيـــدة
ألرْوَاح كــانت قــد صـعــدت مع نـوح
ــا وصـلت إلى في الـســفــيـنــة ور
أوسـلو وطـنـجة ونـيـوزلنـدا ودلهي
ومــســـقط وزجنــبـــار ثم عــادت إلى
كان األوّل.عادت لتراجع سبب ما ا
كـان ويـكـون فـأنــتـجت لـنـا حـروب
الــسالالت ورحـلـة إبــراهـيم وصـبـر
أيــــــوب وحــــــوت يــــــونـس وتــــــلك
الــطـالسم الــعــبــريــة الّــتي تــركــهــا
الــعــزيــر عــلى بــوابــة مــزاره قـرب
ضـفاف دجـلة فـي الطـريق الواصل
ب العمـارة وشجرة النبي ادم في
ـــســافـــة الّــتي هي الـــقــرنـــة.هــذه ا
حـــوالي  50مـــيـال.كـــانت مـــســـافـــة
عـجــيــبــة كـتــبــة مــدونـة الــنــعـوش
واألرْوَاح الّــتـي زهــقـت في مـــعــرق
شــرق دجــلـــة.تــخــيل يــا صــاحــبي
(شـاكـر) أنت تـتحـدث عن كـومـيـديا
مـنـدائـيـة ــ الــهـيـة لـقـدر بالد وأنـا
عـليّ أن أتــخـيل كــومـيـديــا نـعـوش
اجلـنــود وهم أيـضـاً أرْوَاح تـرتـدي
بـدالت خـاكـيـة ومـرقـطـة فحـمـلـتـهم
الـسيـارات اليـابانـية الـتويـوتا إلى
أهــلــهم في كلّ مــنـاطق الــعـراق من
سـافـة ما خـنـادق شقـيـة بامـتـداد ا
بـــ ضــــريح الــــنـــبي الــــيـــهـــودي
وشــجـرة أبـو الـبـشـر آدم.خـمـسـون
مــيال فــقط وكـلّ اســفــلت الــطــريق
الـذي بـ نـاحـيـة الـعـزيـر وشـجـرة
الــنــبي األوّل تـــعــاني من مــطــبــات
تـزعج أصحـاب النـعـوش احملمـولة
عــــلـى الــــســــيــــارات والــــذاهــــبـــ
ـوت إلى ــأمـوريـات الــشـهـادة وا
بــــيــــوتــــهـم في عـــــمــــوم خــــارطــــة
مـيزوبـوتامـيـا.وعلى الـرغم من هذا
فإن مـا في جعـبتي من ذكـريات عن
ـكـان تـكـفي ألكـون قارئـا ومـتـمـما ا
للـطقوس اجلنـائزية الّـتي أرادَ بها
صديـقي شاكر أن يـوصل ما تـشعر
به أرْوَاح أبــنــاء وطــني.ســأتــخــيل
ذكرياتي يـوم كنت عريـفا في سرية
مـــشــاة عــلى ضــفـــاف نــهــر دجــلــة
وقــــريــــبــــا من االخــــوار وفـي هـــذا
ــكــان أتــذكــر رغـبــتـي يـوم أردتُ ا
حلـيــاتي هـروبــا من هـذا اجلــحـيم
الـــذي تـــخـــيـــلت أني ســـأغـــرق في
مياهه الضحلـة كما تغرق األسماك
ـوت تـنـفـجر اكـيـاسـها الـهـوائـية
ـدفـعـيـة مـن شـدة انـفـجـار قـذائف ا
اء ألصبح حتت رحمة قدرية في ا
ــــوت الّــــتي حتــــدثت عــــنه كــــتب ا

السماء والتـراث واتذكر كيف كان
رفــيـق لي في ذات الــفــصـيـل حـ
كـان يــجـادل جــنـديــا من الـطــائـفـة
نـدائية فـيقـول له: موتنـا مرهون ا
بـأسئـلـة مـنـكـر ونكـيـر فـيـرد عـليه
ــنــدائـي: ونــحن يــرتــهن زهــرون ا
الئكة الضـوء وأولهم زيوا الذي
لـه جـنـاحـ طـرف مــنـهـمـا يالمس
شــــجــــرة الــــســــدر وآخـــــر يالمس
بوابات اجلنة.
قـــال رفــــيـــقي:
وهـل عــــنـــــدكم
في جـنــتـكم مـا
يــــفـــــســــره ابن
كــثـيــر في قـول:
إِنَّ الــــــــرَّجُـل مِنْ
أَهْـل اجلــــــــنّــــــــة
لَيُعَـانِق الْحَوْرَاء
َ سَـنَـة لَا سَـبْعِـ
يَـمَـلُّهَـا وَلَـا تَـمَلُّهُ
ـــمَـــــا أَتَــــاهَــــا كُــــلـَّ
وَجَــــدَهَـــا بِــــكْـــرًا
مَـا رَجَعَ إِلَيْـهَا وَكُلـَّ
عَــــــــــــادَتْ إِلَـــــــــــيْـهِ
; فَيُجَامِعُهَا شَهْوَتُهُ
َ رَجُلًا بِقُوَّةِ سَبْعِ
لَـا يَــكُـون بَــيْـنــهـمَـا
; يَـأْتِي مِنْ غَـيْر مَنِيّ
مَنِيّ مِنُْه وَلَا مِنْهَا.
ـنـدائي: الـذي قـال ا
أعــــــرفـه أن الــــــروح
ــؤمــنـــة ســتــســبح ا
هــنــاك فـي الــفــضــاء
الـــبـــعـــيــد وحـــتـــمــا
ستنـال ما حتدث عنه
ابن كـثــيـركم هــذا.انـتــفض جـنـدي
آخـــر مـن أهـــلي عــــفك وقـــال: وهل

ستستخف بعلمائنا وآرائهم.
قـال: ال لـقـد علـمـني نـزار قـباني ان

احلب هو اجلنة.
ÍUA « ¡U ²Š«

ربع سـاعـة من الـضـحك واحـتـساء
الـشـاي لـيغـادرني زهـرون لـقـضاء
ــلـجــأ فــأتت إلـيه حــاجـة خــارج ا
شظـية مدفع ثـقيل اتـية من أطراف

وت. االحواز لتنحر رقبته و
حــزنـا ثالثـة أيــام ثم ادرجـنـاه في
دفــاتــر الــذكــرى. ولـو كــنـت أعـرف
وائل القادم من قرى الهنود احلمر
وأجـفـان نـيـكـول كـيـدمـان وعـبوس
وجه بـــــــوش االب ألخـــــــبـــــــرته أن
زهرون مدفونا في مـقبرة الصابئة
ـــديـــنــة في األطـــراف الــشـــرقـــيــة 
الــنـــاصــريــة وأن عـــلــيه ان يــزوره
لـيـكـتـشف مــا تـمـنى عـلـيه ابـاه أن

يكتشفه.
أعــــود ألرْوَاح كــــانت غــــافـــيــــة في
مـــظــروف رســـالــة طــوال مـــســافــة
الشحن اجلـوي من دبي إلى مدينة
ــا مع تـلك ــانـيــة فـر زولـنــكن األ
العـودة سـأكتـشف ما دفع صـديقي
ليبعث روح عالم مندائي من جديد
ويجعـلها احلافـز الروحي للتـفكير
ـصــائـر من يـعــيـشــوا االن يـومـا
مــأزومـا ومـحـاطــا بـأرْوَاح شـريـرة
من الـلصـوص وانتـحاري االحـزمة
الـــنـــاســـفـــة وغــربـــاء أتـــوا من كلّ
يا من الدنـيا; لـيشـكلوا حتـالفـا ا
أجل اســقــاط الــتــمــاثــيل وأحــراق
اجلــداريـــات وأشــيــاء بـــدأت عــلى
شــــكل كــــذبـــة مـن فم كــــولن بـــأول
حتـدث عـنـهـا بـحـمـاس مـخادع في
قاعة مجلس االمن وعلى الرغم من
هـذا تـلك الـكـذبة لن تـشـفع لـتـجمل
وجه اجلنرال الذي رآه شعبه ألخر
مرة في منطقة االعظمية في بغداد
وقـــد صـــعـــد عـــلى بـــدن ســـيـــارته
ـرسـيـدس يـلـوح بـتـحـيـة يـعـرف ا
جـيـدا أن مـصـيـرهـا سـيـكـون حـبل
شنـقة.ذهب الرئـيس إلى مخبئه ا
وذهــــبت أرْوَاح الــــعـــراقــــيـــ إلى
قـــدرهــــا اجلـــديــــد والـــذي ابــــتـــدأ
ـنــازل لم بــزغــاريـد عــلـى أسـطـح ا
يـسـتـطع تـفـسيـرهـا من قـبل جـنود
ــــاريــــنـــز إال مـن خالل مــــتـــرجم ا
وت غريب في اشكاليته وانتهت 
اطــــــلق عــلـيـه أهل احلــلــة ( مـوت
طـــشت اخلــردة ?) وهـــو وأحــد من
كن أن يؤدي أغرب النتائج الّتي 
ـوت عـنـدما يـتـحـول اجلـسد بـهـا ا
الــــبـــشــــري إلى مــــجـــرد أعــــضـــاء
مـتـنــاثـرة ومـتـنـوعــة كـمـا بـضـاعـة
اخلردة فـروش.ثمة أعـضاء غادرت
اجلـسـد بـفـضل حـنـان الـديـنـامـيت
ـفـخـخـة واالنـتـحـاري والـسـيـارة ا
الــذي يــتــخـيل أن جــســده عــنــدمـا
يـتــبـعــثـر إلـى أشالء ويـتــمـزق انه
ســيـــتــنــاول غــداءه مـع الــنــبي في
اجلنة وكـذلك بفضـل سهو مردوخ

كبير الهة بابل عن عباده.
تــطـايـرت أجـسـاد الـنـاس من شـدة
االنـــفـــجــار فـي واحــد مـن أســواق
مــديـــنــة احلــلــة ثم جــمــعــوهــا في
قبرة طشت وسيدفنونها بفتوى 
ـــديـــنـــة. أعــضـــاء تـــعــود خــارج ا
لـعـشـرات من الـبـشـر الـفـانـيـ من
دون رغبة وقناعة أن العمر انتهى.
لـكن كابـول قررت ذلك وثـمة فـرمان
وقـعه رجل بـلـحيـة رمـاديـة قال: إن
بــابـل بــلـــد يـــنــبـــغي أن ال تـــطــول
ســعــادته وأن ال يـــفــاخــر أنه هــزم
اإلسـكـنـدر بـالـهـيـضـة وأن نـبـوخذ
نــصــر أسـكن نــصف أورشــلـيم في
حي الـــصــفـــيح وان احلــلـــة بــلــدة
الـنـخــلـة والـكـحـلــة وكـاتـبـة جـيـدة
لـقــصـيـدة حـــــــلـم جـلـفــيـة تـهـادت
بـــــحـــــــنــــان شـــــهــــوانـي ومــــضت
تــعـــــــــانق ظـلّ األســد اجلــــــــــاثم
فــــــــوق رجل مـســتـرخ لــســــــــيف
اإلمــبــراطــور ومـســتــغــيـثــا بــرأفـة

اآللهة وســـــــيارات اإلسعاف.
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أبو حيان التوحيدي

ـاذا تـلك األرْوَاح أصـابـعي أدركت 
الّـتي عــاشت في سـرمـديـة اخلـوف
والــلــذة تــؤثــر حــتّى عــلى األرْوَاح

الّتي تنتمي إلى غير أمة.
وأمـام سـاعي البـريـد شعـرت بـقوة
تأثير ما أرسله إليّ شاكر فتذكرت
قوال لـغوته الذي لم يـبعـد بيته عن

بــــــــيـــــــــتي
ســــــــــــــــوى
مـئــتي مـيل
وهو يـقول:
الــــــــــــــــــروح
الـــشـــرقـــيـــة
تــــــــرى مــــــــا
قــبــلــهــا ومــا
بـــــــعــــــدهــــــا
بـــفــضل رجل
اسمـه محـمد.
وأظــــــــــــــــنُّ أن
شاكـراً رأى ما
بعد وعليَّ أنا
أن أرى مـــــــــــــــا

قبل.
أعـــــود إلى مـــــا
قـــــــــبـل إلى آدم
الـــذي يـــجـــمـــله
ـــتـــشـــائـــمـــون ا
ســـــــبب كـلّ مــــــا
يــــحــــدث; ألنه لم
ــنع قــابــيل عن
شج رأس أخـــيه هـــابـــيل بـــحـــجــر
وقــتـله ويــقــال: إن الــقـتـل بـدا في
أرض مـيزوبـوتامـيا ولم يـزل قائم
في مـيــزوبــوتـامــيـا مــا أرسـله لي
شـاكر في أرْوَاح االخـرين إنّـمـا هو
قراءة فـيزيـائيـة وتعـميـديه وقدرية
وجــنــونـيــة لــهــذا الــزهق الــيـومي
ــــــئـــــات من ـــــمــــــنـــــهج ألرْوَاح ا ا
الــعــراقــيـــ من يــذبــحــهم داعش
ويـفـتي ظـلـمـا بقـتـلـهم ومن تـقـتله
عـصـابـات مـلـثـمـة تـهـاجم االحـيـاء
الـســكـنـيــة بـسـيــارات دفع ربـاعي
ومن تقـتله الطـائرات األمريـكية أو
ـوت مــدافع الــبــشــمــرجــة.الـكـلّ 
لك قناعته وسببه ومبرره والكلّ 
وت.لقـد ابتدأ زهق لصـناعة هـذا ا
روح بـريـئــة بـضـربـة حــجـر وعـلى
ضي مع أرض شـنعـار ولم يـزل 
تـلك الـبـدايـة ولــكن احلـجـر تـغـيـر
إلى رصـاصـة وقذيـفـة مـدفع وكا
صـوت وصـاروخ مـوجه من طـائرة
مــســـيــرة.أظـنُّ وقــبل الـــعــودة إلى
أمكنة تخيل وائل القادم من غربته
ومنـفى ابـيه أن االشتـراك في سرد
حكاية ليس من الضرورة أن يكتب
األوّل ويــكــمـل الــثــاني مــا ابــتــدأه
ـعاكس األوّل االختـالف والسـير ا
ــا يـــأتي بـــفــهـم كــامـل لــفـــكــرة ر
ـشتـرك.وعـلـيه سـأحتدث الـكـتـاب ا
عن أرْوَاح التــشـبه أرْوَاح صــديـقي
ــؤثـر احلــقــيـقي آت من وأن كــان ا
الظرف الـذي حمل تلك األرْوَاح من
مـسـاء بــحـري رطـوبـته الــشـرجـيـة
ـاني نـسـائـمه قــاتـلـة إلى صـبـاح ا
حتـــرك في الــوردة خـــواطـــر غــرام
طــفـولــة وصــبـا وخــيــال مـداعــبـة
األعـضـاء االنثـويـة في الـدمى يوم
كـــان فــقــراء اور يـــشــمـــون لــيــالي
الـــغــرام الــثـــمل من غـــرف قــصــور
األمـــــــــــــــراء فـي لـــــــــــــــيــل اور فـال
يــســـتــطــيـــعــوا مــجـــاراة طــقــوس
االبـاحة الـلذيـذة تـلك سوى بـصنع
دمى طـيـنــيـة لـهـا أعــضـاء انـثـويـة
ارسوا ما كنا نسميه في بارزة و
طـفـولتـنـا لعـبـة ( بيت ابـيـتات) أي
نقيم طقوس اعراس طفولية بريئة
ـــداعــبــات وتــصــحـــبــهـــا بــعض ا
اجلـنسـيـة فوق الـسطـوح وأغـلبـها
تـــقــــام في خـــتــــلـــة مــــا أو في قن

الدجاج.
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أظنُّ أنّني سـأذهب في تلـك العودة
إلـى مـا يـشـبه الـبــحث فـقط ألبـقي
رابط أرْوَاحي بأرْوَاح شاكر قائمة
وفي الـــنـــهــايـــة ال أعـــرف أن كــنت
وفــقت ألكــتب نــصــا روائــيـا أم أن

ا ضاع ب السرد والبحث.
 وعلى الرغم من هذا فإني سأكتب
ثلوجيا األرْوَاح عن شيء يرتبط 
والــتـي قــد تــشــبه وال تـــشــبه تــلك
ــظــلـة بــاخلــوف واحلـذر األرْوَاح ا
والـنــشـوة الّـتي سـكـنت وائل حـ
يـأتي إلى بـلـد ابـيه.لـيـبـحث عـنـهـا
وقــد يـصــادفــهــا او ال يـصــادفــهـا
ولكنه في النهاية (يخضع) لهيمنة
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شاكر نوري

((واحـد يـغرس وآخـر يـسـقي "لكن
الله كان ينمي كورنثوس))

((يــا هــذا: إني أرى مــا تــرى فــهل
تـــــرى مــــــا أرى ام انت مــــــا هـــــذا
الــورى تــد الــســرى وال حتــمــد
ـسـرى أرى جـمـلـةً: أنوار صـبـاح ا
اخلـالق عــلـيـهــا سـاطـعــة واخـبـار
اخلــلق عـنــهـا قــاطــعـة وذلك إنــهـا
تُـضحى مـصدوقـة بلـسان الـتزويق
وتسـمى مكـذوبة بـلغـات التـحقيق
تـــمـــر في الـــتـــهم كـــالــريـح وتــقف
حـــرونـــا في مـــســـاكن الـــتــطـــويح
مــتـوقــعــة لـعـالمـات الــتــصـريح او
غـمـارات الـتـلـويح... ومن اعـاجـيب
نعـتـهـا في مـكـانهـا ووقـتـهـا أنـها
تتحـرك على نفسـها وترى الزيادة

في نقصها))
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آخـــــــر رســـــــالــــــة
وصـــــــلـت لـي من
صـــديــقي شــاكــر
ـقـيم في نـوري ا
دبــــــــي وال أدرى
ـــاذا كــــتـــبـــهـــا
بـخط سـريـاني
وكــــان عـــليّ أن
اســـــــتـــــــعـــــــ
بــــــــــصــــــــــديق
يـــــــتـــــــحــــــدث
الــســريـــانــيــة
ويــكـتب بــهـا
والــــرســــالــــة
تـــــــــــقــــــــــول:
صـــــــديــــــــقي
الـــســـومـــري
نـعـيم أمس
أرســـــلت لك
بـــالـــبـــريـــد
ـــضــمــون ا
مــــــســـــودة
روايــــــــــتـي

. اجلديدة أرْوَاح الـعراقي
كــتـــاب. فــأعـــتــني بـــقــراءتـك لــهــا.
وامــضـي انت بــخـــيــالـك الــســردي
لــتــكــمل ضــفـتــهــا األخــرى ولــتـكن

رواية مشتركة بيننا.
بــعـــد مــرور أســبـــوع أتى الــظــرف
الــكـبــيـر الــذي أرســله شـاكــر وهـو
يــحـــمل أوراق بــيض الـــغــريب ان
ــــسك الـــظـــرف ـــعــــتـــمـــد كـــان  ا
وأصابعه تـرجتف وح شاهدني
أنــظــر الى يــديه قــالَ لي: ال شيء
هــذا بـسـبب االوزان الـثـقـيـلـة الّـتي

أحملها واوزعها كلّ يوم.
ثم ضـحك بـصـوت عـال وقـال: ألني
أحــمـل وأوزع طــرود آتـــيـــة من كلّ
قــارات األرض فـأنــا مـثل ســيـزيف
الــذي يــحــمل األرض عــلى اكــتــافه
ويـــدور بـــهـــا في شـــوارع مـــديـــنــة
زولـــنـــكن...غـــيــر أنّـي كــنـت أعــرف
الـســبب وقـلتُ له: هـذا; ألن الـطـرد
الذي في يدك االن فيه أرْوَاح شعب
كامل.ابتسم فهـو ال يعرف القصد
طلب مـني تـوقيع االسـتالم ومضى

ولم تزل يداه ترجتفان.
فــــتــــحـت الـــطــــرد ومـع أوّل ورقـــة
شــعــرت بــرجــفــة وتــعــرق وتـخــيل
ــكـان الـذي هـجـرنـاه مـعـا ونـحن ا
ـشـتـركة في إلـيه من خالل الـروح ا
إعادة كتابة الرؤى الّتي كانت فيما
مضى اشعارا وطالسما واساطير.
فـــــــمـع الــــــقـــــــراءة األولـى بــــــدأت
تـؤسـطرني رغـبـة خـضراء من أجل
فــهم حـقـيـقـة مـا جـرى ويـجـري في
عــالم صـار الـتـكــهن في خط سـيـره
معـجزة والـرؤى في باطـنه مـشقة.
وقـراءته تـتـطـلب فـهم أبـجـديـة لـغة
مــــنــــدثــــرة. وعـــلـى الـــرغـم من ذلك
فهواجس األمس تـقول: العارف ال
يـسـتـسـلم خلـطـيـئـة الـظالم مـادام
الـوصــول إلى مـدن الــفـجـر رغــبـته
ــضي الـشــاعـر الــدائـمــة. ولـهــذا 
عبد ومدون والفيلسـوف وكاهن ا
ـلك الــلـوح وأمــ مـكــتـبــة قـصــر ا

ومشـرع القـوان وجالس االنـبياء
ــضـون من حـواري ومــتـعــبـدين 
إلى بـيت احلقـيقـة; ليـسكـنوا فـكرة
ـعرفة كـلّها واحدة: إن الـنور هو ا
وســيـكـون رغـيف اخلـبـز هـو الـقـلم

عرفة. الذي ندوّن به هذه ا
سودة الّتي أرسلها إليّ وأظنُّ أن ا
صـديـقـي شـاكـر نـوري من دبي هي
من حددت هاجس الكتابة لدي منذ
ــرتــبــكــة ان شــعــرت بــالــرعـــشــة ا

لساعي البريد.
ومـع أوّل صـفـحـة سـكـنت الـرجـفـة
يدي أكـثر من تلك االهـتزازات الّتي
صـنعـهـا الكـتاب عـنـدما كـان طردا
ـا فـتـحت هـبت أطـيـاف كـلّـهـا فـحـا
ترتدي ثـياب بيض مـثل ثياب ثوب
الـــرســـته الـــذي يـــرتـــديه الـــكـــاهن

ـــــنـــــدائي فـي طـــــقــــوس ا
التعميد.

لـــهــذا تـــأســطـــرت نــظـــرتي وكــدت
اتـخـيل أنـني أنـا وائل الـذي جـعـله
شـــاكـــر بـــطال حلـــصـــته من أرْوَاح
الـعـراقـي أمـا حـصـتي أنـا والتي
شـعـرت بـهـا بــعـد الـقـراءة الـثـالـثـة

سودة صديقي.
سكنت إلى ما كـتب أنه يتعقب أثر
اخلــطــوة الــروحــيــة ألبـنــاء وطــنه
الـذين ينـتمـون الى محـمد وعـيسى
ومـوسى ويحـيى لـكنه تـوقف عـند
حـفـيـد لـيـحــيى بن زكـريـا يـتـعـقب
خطـوته حلظـة وصوله إلى وطن ال
يعرف مـنه سوى نصـيحة وخرائط
من ذاكـرة ابــيه وأمــكـنــة عــلـيه ان

يزورها ليعيد معرفة نفسه.
وحـــــتى ال أســـــقط مع شـــــاكــــر في
مــتـاهـة الـبـحث عن أرْوَاح ضـائـعـة
حــاولت أن أضع امــتــدادا لــرؤيــته
في هـذه احلـكـاية وأكـتب احلـكـاية
ـشاعر ما وازاة ولكن في ذات ا ا
دمــنـــا قــررنــا أن نـــحــقق حــلـــمــنــا
الطفولي القد أن نرتدي قميصي
شــهـرزاد وشـهـريــار ونـكـتب روايـة
مـشتـركة كلّ واحـد منـا يدونـها أو
يــتـخـيـلــهـا أو يـســردهـا بـطــريـقـته
اخلـاصــة.وحـتى أشـعـر أنـني قـادر
ـضي ما أن افي بـاستـحقـاقي في ا
اتــفــقت به أنــا وشــاكــر أن جنــعل
احلـــكـــايــة حـــكـــايـــة أرْوَاح ولــيس
حــكـايـة أسـوار وقــصـور وعـمـارات
كن أن وبيوت قصب حـ تتهدم 
تــســـتـــعــاد بـــفــاصـــلــة مـن الــزمن
ورصـف احلـجــر ونــصـب األبـواب
ـشـكـلـة هـنـا في تـهـدم الروح لـكن ا
والــذي اشـرت فــيــهــا عـلـى من بـدأ
الـسرد أوال وهـو الـذي صنع االبن
ـكـان الـذي ولـد فـيه لـيـتـعـقب فـي ا
االب واجلـــــد آثـــــار الـــــروح الّـــــتي
عـــاشت عـــلى أمـل ان تــكـــون كـــمــا
رجـال االدعــيـة واالسـاطـيـر األولى.
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بغداد
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ن فـيهم راقـب لـلشـأن الـعراقي  لم يـكن متـوقعـا بالـنـسبـة للـكثـيـر من ا
الـسيـاسـيون الـعـراقيـون بـإن مـظاهـرات الـبصـرة الـتي انـطلـقت في مـطلع
اضي احتـجاجاً علـى انعدام اخلدمـات االساسية قـد تتحول إلى تـموز ا
ـشـروع الـطـائـفي لإلحـزاب وتـضـرم انـتـفـاضـة شـعـبـيـة عـارمـة تــسـقط ا
تفشية في البصرة كداء السرطان وتطيح الـنيران في مكاتبها ومقارها ا
بـآمـال رئـيس الـوزراء احلـالي في حـصـوله عـلى واليـة ثـانـيـة وتـعـيـد بـناء

تصارعة على كرسي الزعامة. التحالفات ب الكتل السياسية ا
وتـؤكد واقـعة حرق مـقرات االحـزاب من قبل اآلف احملـتجـ على غضب
الـشعب الـعـراقي عـلى هـذه الطـبـقـة السـيـاسـيـة واحزابـهـا الـطائـفـيـة التي
اضيـة وهو الغضب تـسببت بخـراب العراق طوال اخلـمس عشرة سـنة ا
الـذي لم يكن ولـيد الـلحظـة لقـد عبـر العـراقيـون في اكثـر من منـاسبة عن
رفـضـهم وعـدم رضـاهم عـن هـذه االحـزاب الـسـيـاسـيـة فـمـنـذ عـام 2011
نددة بفسـاد الطبقة السيـاسية والرافضة لـلنظام السياسي ـظاهرات ا وا
ـبني على اساس احملاصصة الطـائفية مستمرة وتـتنامى كما ان غالبية ا
ـشاركـة في االنـتـخابـات الـنيـابـية االخـيـرة التي الـشعب الـعـراقي رفض ا
ـئـة ـشـاركــة آنـذاك الى 18 بــا جـرت في 12 مـايـس إذ لم تـصل نــسـبــة ا
نتفـع وبعض بائعي وكـانت غالبية هـذه النسبـة من اجلمهور احلـزبي وا

. الذ
لـكن الطـبقـة السـياسـيـة التريـد االعتـراف بانـها فـقـدت شعـبيـتهـا وصارت
مـنبوذه من قبل الشعب الـعراقي ولذلك تسعى دائـما إلى تكميم االفواه
ــتـاحــة فـقــد اســتـخــدمت ضـد وقــمع االحــتـجــاجــات بـشــتى الـوســائل ا
ـســيل لـلـدمـوع ـاضي الــغـاز ا الـتـظـاهــرات مـنـذ انــطالقـهـا في تــمـوز ا
تظاهرين ب ئـات من صفوف ا والـهراوات والرصاص احلي فاسقطت ا
ــعــارضـة قـتــلى وجــرحـى. كـمــا شــنت حــرب اعالمــيــة ضــد االصــوات ا

. ندس واتهمتهم باجلهلة واخملرب والبعثي وا
مـشكلة عشاق الـسلطة انهم اليـتعظون من اخطـاء سابقيهم الـذين تسببوا
بـحرق بالدهم وقـتل وتهـجيـر شـعوبـهم ح مـارسوا سـياسـة القـمع ضد
اليـ من اهـلـها كـمـا لـيـبـيا مـواطنـيـهم فـحـرق سـوريـا وقتـل وتهـجـيـر ا
ـوصل وبـاقي مـحافـظـات العـراق الغـربـية كـان بـسبب رفض والـيمن او ا
تـلك احلكـومـات لـلحـقـوق واحلـريات الـعـامـة للـمـواطـن في حـق التـظـاهر
والـتعبير عن الرأي وتبني تلك احلكومات سياسة القمع واستخدام القوة

طالب بحقوقهم العامة. تظاهرين ا فرطة ضد ا ا
ولـقد تعرض متظاهرو البصرة إلى مجزرة تندرج في سجل اجلرائم ضد
اإلنـسـانــيـة لـقــد سـقط في اقل من اســبـوع واحـد خــمـسـة عــشـر شـابـاً
شـهـداءً وجُرح مـئـات آخـرين بـعـد تعـرضـهم إلطالق نـارٍ من قـبل الـقوات
تـظاهرين ـكلفـة بقـمع وإنهاء مـظاهـرات البصـرة وقد بـلغ عدد ا االمـنية ا
الـذين قتـلـوا علـى يد الـقـوات األمنـيـة وعنـاصـر أحزاب الـسـلطـة الـثالث
اضي والتي بدأت ظاهرات في مطلع تموز ا مـتظاهراً ذلك منذ انطالق ا
في الـبـصــرة وتـوسـعت إلـى عـمـوم مـحــافـظـات الــعـراق احـتـجــاجـاً عـلى
اء والـكهـرباء وفرص اسـتشـراء الفسـاد وانعـدام اخلدمـات األساسـية كـا
الـعـمل. وكـانت انـتفـاضـة الـشـارع الـبـصـري الصـادمـة الحـزاب الـسـلـطة
واطن الـعراقي قنـاعة تامة ـراقب امراً مـحتومـاً فقد ترسـخت لدى ا وا

مـفادهـا ان ال وطن مع هذه الـطبـقة الـسيـاسيـة وان التـغيـير
او االصالح من خالل االنــتـخـابــات امـراً مـســتـحـيالً
فـاالنـتـخـابــات في الـعـراق دائـمـاً مـا تــأتي نـتـائـجـهـا
ئـة. وانتـفاضة مـخالـفة الرادة الـشعب بـنسـبة 99 بـا

البصرة بداية الثورة .


