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مـحفـظـة نقـودي كان فـيـها سـتون
ألف ديـــنــار دفـــعــتــهـــا إلى عــامل
ـطــعم مـقــابل حتـضــيـر شــطـائـر ا
الــفالفل بــثــمــنــهــا وحــ اكـتــمل
جتـهـيـزهـا وضـعتُ األكـيـاس بـيـد
ـتـظـاهـر الـشــاب والـتـمـستُ مـنهُ ا
ـتظاهرين حـينها توزيعـها على ا
انــــبـــرى رجـل ضـــخم اجلــــثـــة من
الــفـنـدق يـبــدو أنه كـان يـراقب مـا
يـــجـــري من خـــلـف زجـــاج صـــالــة
طعم االستقبال وطلب من عامل ا
ـتظـاهرين تـوزيع الشـطـائر عـلى ا
مـهما بـلغ عـددهم وسيـدفع ثمـنها
ـتـظـاهـرين الـذين جتـمَّـع ثـلـة من ا
فــتك بـهم اجلـوع كــانـوا يـأخـذون
شــــطـــــائــــر الــــفـالفل عــــلـى عــــجلٍ
ويــــعــــودونَ خــــفــــافــــاً إلى مــــوقع
جتمعـهم عند فنـدق بغداد اختفى
الــعــســـكــر من شــارع الــســعــدون
شـهد بنصر ـتظاهرون ا وتسيَّد ا
بــاهـــر ســألتُ بـــرفق مـــتــظـــاهــراً
عجوزاً كـان وجوده مثيـراً وغريباً
ـاذا ــتــظــاهــرين الــشــبَّــان:  بــ ا
خـرجت للـتظـاهر يـا حاج? ?أجاب
وهــو يــلــوك الــطــعــام بــصــعــوبـة:
راتبي التقاعدي ال يكفينا.. جزعتُ
من الفقر واحلرمان يا ابن أخي..
شــــبَّتْ نـــــار جــــهــــنَّم فـي عــــروقي
ولـعـنت الـسـمـاء وفـقـدت الـشـهـية
لــتـنــاول شــطــيـرة الــفالفـل تـركتُ
الـرجل الـكـهل ألصـعـد إلى غـرفـتي
مُكتئـباً فتحت الثـلَّاجة مثل ظمآن
في صحـراء وسرطتُ حـبَّةً مـهدِّئةً
مع جــــرعـــة مــــاء كـــبـــيــــرة حـــتى
شــهـــقتُ كـــدتُ أمــوت اخـــتــنـــاقــاً
وانــهـــمـــر الــدمع ســـخـــيــنـــاً عــلى
وجــهي سـمـعـتُ رشـقـات رصـاص
الــربـاعــيــات كـأنَّهُ قــادم من جــهـة
ثـانــيـة تــركتُ الــغـرفــة إلى شـارع
الـسـعـدون قـابـلـني صـديـقي عـنـد
باب الـفندق قـلقـاً وسألني بـحرقة:
أين اخــتــفــيت? ونــظـر إلـى عـيــنيَّ
الـغـارقـتـ بـالـعـبـرات فـأدرك أني
لــستُ عــلـى مــا يــرام كــان صــوت
الــرصـــاص يـــنـــطـــلق مـن ســـاحــة
الـطيـران كثيـفاً وقـاسيـاً في ح
ـتـظاهـرين من اقـتـربت مـجـامـيع ا
مـحيـط نفق الـبـاب الشـرقي وثـمة
ألـسـنـة للـنـيران تـتـصـاعد من ركن
ـتـظـاهرين ـطـعم الـتـركي أحـد ا ا
سـمعـتهُ يكـلَّم اآلخـرين وهو يـقسم
ــسـلــحـ قـرب ـان أنَّ ا أغــلظ اإل
ـطـعم الـتـركـي يـرطـنـون بـلـغـة ال ا
يـفهـمهـا سـألهُ أحدهم: هل هم من
األكــراد? أجــاب بـســرعــة ال.. سـألهُ
? أجاب مـرَّة أخـرى: من األرجـنـتـ
ال أسـتـطـيع اجلـزم اسـتغـربتُ من
كـلـمـة األرجـنـتـ ونـدَّت ابـتـسـامة
خـفـيـفـة عـلى وجـهي إذْ ظـننتُ أنَّ
ــتـظـاهـر يــهـزأ لـيس إالّ في تـلك ا
اللحظات تصاعد رشق الرصاص
ـتـظـاهـرون بـهـلعٍ نـحـو فـتـراجع ا
ساحة النصر كان الرصاص يزأرُ
ـتــظــاهـرين تــعــثَّـر فــوق رؤوس ا
مــتـــظــاهـــر وســقـط فــوق جـــســده
ـتـظـاهـرين سـرعـان مـا عــشـرات ا
نــهـضــوا وتـفــرَّقــوا بـيــنـمــا حـمل
تظاهـر الذي أغشي عليه أحدهم ا
على كتفه واختفى في زقاق مظلم
قـــفـــزتُ إلـى داخل الـــفـــنـــدق ومن
خلف الـزجاج كـنت أبصـر صفوف
اجلـــنــــد مـــثل ذئــــاب مـــســـعـــورة
يتقدَّمون على شكل نسق بصفوف
مـتبـاعـدة وهم يطـلـقون الـرصاص
ـســيـلـة لـلــدمـوع عـلى والـقــنـابل ا
تظاهـرين الذين اختنقوا حشود ا
بالدخان.. وصيحات بعضهم كنتُ
أسـمـعـهـا بـوضـوح من حـنـاجـرهم
الغـاضبة: لبـيكَ يا عراق.. لـبيكَ يا
… نـظرتُ إلى وجه صـديقي حسـ
الـــذي غـــزاهُ احلــــزن وهـــتـــفتُ بال
شــعـور لــبـيكِ يــا جــراح لـبــيكِ يـا
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لبـثنا خـلف زجاج صـالة استـقبال
الـفـنــدق نـتــطـلَّعُ بـقــلقٍ إلى شـارع
ـشـهد الـسـعـدون فـلـقـد انـحـسـر ا
أمام أنـظارنا ولم نـكنْ نرى سوى

صفوفهم عند ساحة النصر كنتُ
في حـــيــــرةٍ من أمــــري هل أذهب
إلـــيـــهـم فـــهـم بـــحـــاجــــة إلى من
يـــقـــودهم أم أمــــكثُ في مـــكـــاني
لتـسجيل مـا يحدث من انـتهاكات
بــحق هـــؤالء الــشــبَّــان األبــريــاء?
وقـــــبل أنْ أحـــــسم قـــــراري رأيت
قـوَّات مـكـافـحـة الـشـغب تـتـقـهـقـر
مـــــرتـــــبــــكـــــة أمـــــام صــــيـــــحــــات
ـتـظــاهـرين واخـتــفـوا في أزقـة ا
الـبـتاويـن مع أسـلـحـتـهم الـقـاتـلة
وهراواتهم ودروعهم الواقية في
ـتـظـاهرين حـ تـقـدَّمتْ حشـود ا
الشبَّان بثـبات وحماس وشجاعة
نـادرة نـحـو سـاحة الـتـحـريـر مرَّة
أخـــرى ال أدري مـن أين انــــطـــلق
عـــلـــيـــهم الـــرصـــاص بـــكـــثـــافـــة
فـــانـــزويتُ بـــركن الـــفـــنـــدق كــان
تظاهرون قد وصلوا أمام فندق ا
بـغداد وبـرغم الرصـاص الكـثيف
تمكَّـنوا من االستيالء عـلى مركبة
لــــلــــشــــرطــــة في حــــ تــــعــــالت
صـيـحـات احـتـجـاجـهم بـضـراوة
لـقـد شـاهـدوا قـنَّـاصـاً فـوق سطح
فــنــدق بــغــداد واخــتــلط احلــابل
بـــــالـــــنــــابـل ســــمـــــعتُ مـن أحــــد
ـــتـــظـــاهـــريـن أنـــهم أمـــســـكـــوا ا
بــالــقــنَّــاص وأضــرمــوا بــجــسـده
الـــنــــار بـــيـــنـــمـــا أشــــعل بـــعض
ـتــظـاهــرين الــنـار في حــاويـات ا
الــقُــمــامـــة وخالل دقــائق حتــوَّل
شــارع الــســعـــدون إلى غــابــة من
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أخرجتُ هـاتفي الـنقَّـال من جيبي
لـتـصــويـر احلـرائق الــتي نـشـبتْ
في شــارع الـسـعـدون وإذا بـأحـد
نـزالء الــفـنــدق يُــحـذَّرني بــصـوتٍ
مـــخـــتــنق ســـيـــطـــلــقـــونَ عـــلــيكَ
الـرصـاص تـوقَّف عن الـتـصـوير
اسـتـجـبتُ لـنـدائهِ ودفـنتُ هـاتـفي
الـنـقَّــال في جـيــبي اقـتــربتُ مـنهُ
وســألــتهُ بــارتــبــاك: مـن تــقــصـد?
أجابني قوات مـكافحة اإلرهاب ال
تــرحـــمك يـــا أخي شــكـــرتهُ عــلى
نصيحتهِ ولـبثتُ في مكاني أرنو
للمتـظاهرين بعيـن دامعت إثر
ــسـيـلـة لــلـدمـوع الـتي الـغـازات ا
مـازالت بـعض سـحــبـهـا الـدكـنـاء
تـعــوم في الـفــضـاء وقـد اخــتـلط
ــتـــصــاعــد من مــعــهــا الـــدخــان ا
حــاويـات الــقــمـامــة الــتي تــرتـفع
مـنـها ألـسـنة الـنـيران لـقـد أضرم
ـتـظـاهـرون الـفـتـيـة فـتـيل الـنـار ا
بـتــلك احلـاويــات إلربـاك الــقـوات
التي كـادتْ حتاصـرهم عنـد فندق
بغداد وجنـحتْ فكرتهم بـتشتيت
قــوات مــكـــافــحــة احلــريــة الــذين
تـــواروا في أزقـــة الـــبـــتـــاوين مع
ـاذا أســلـحــتـهم الــقـذرة ال أدري 
شعرتُ بجوعٍ كـافر يغزو معدتي?
ا ا نتـيجة قلـقي وتوتري ور ر
خشيـة من رصاصة طـائشة كانت
تبـحثُ عن رأسي في علم الـنفس
ــــكــــتـــئـب والـــيــــائس قـــرأتُ أنَّ ا
ـرعـوب يلـتـهم الـطعـام بـغزارة وا
ولـــكن بـال لـــذَّة قــلـتُ لـــصــديـــقي
لـنـأكل وجـبـة بـسـيـطـة من مـطـعم
“فالح أبو العنبه ”الذي ال يبعد
عن الفندق سوى عشرات األمتار
طـلـبنـا شـطـيرتـي فالفل وقبل أنْ
أقــــضم شــــطــــيـــــرتي حملتُ أحــــد
تـظاهرين الـشُبَّـان ينظـر نحوي ا
بــشـفـقـةٍ انـتـابـني اخلـجل ولـكي
أتـفـادى احلـرج الـذي وقـعتُ فـيه
دعــوتهُ لــتــنــاول الــطــعــام تــقــدَّم
نــحـوي بــخـطــوات مـتــعـبــة وهـو
ــاء مـنـذ يــردّد: لم أشــرب سـوى ا
طعم الصباح هتفتُ على عامل ا
أنْ يـسـرع بتـقـد ما يـشـتهي من
طــعــام هـــمس بــخــجل شــطــيــرة
فالفـل تــكــفي الــتــهم الــشــطــيــرة
خالل دقـــــائق رجــــوتـه أنْ يــــأكل
واحـــدة أخـــرى قـــال بــحـــزن: كل
ـــتــظــاهـــرين جــوعـى ارتــعــدت ا
عــظـام صـدري حــ سـمـعتُ ذلك
ــا تــزل كـامــلــة بـ والــشــطـيــرة 
يـدي أعـطـيـتهـا لـصـديـقي ألخرج

في لـــيــلــة 2019/10/1 وصــلتُ
إلـى بـغـداد مع صـديــقي الـشـبـيه
بـفـنــان فـكـاهي شـهــيـر صـديـقي
هذا مـغامر مـثلي ويـحرصُ على
مـــرافــقــتي في مـــشــاويــري مــنــذُ
سنـواتٍ طويـلةٍ إنْ كـانت للـسهر
فـي نــــادي األدبـــــاء أو لــــزيــــارة
الصـحف التي تـنشـرُ نصـوصنا
أو ألمــــــور إداريــــــة وحـــــتـى في
مـغـامـراتي احملـفـوفـة بـاخملـاطـر
قـدَّسة هذه لـقد تركـنا مـدينـتنـا ا
ــتـابــعـة مــعـامــلــة تـتــعـلَّق ــرَّة  ا
بـــوظــــيــــفـــتـي الـــتـي تـــراوح في

مكانها منذُ أكثر من عام…
’U d « WKO

لم يـكن صـاحـبي مـطـمـئـنـاً طوال
الـطـريق فـهو يـعـرف أنَّ يـوم غدٍ
هــو مـــوعــد تـــظـــاهــرات عـــارمــة
ســتـنــطـلق حتت نــصب احلـريَّـة
أوَّلُ عـرقــلـة واجـهــتـنــا كـانت في
فــنـدق “بــاخـان ”الــذي تــعــوَّدنـا
اإلقـامــة فـيه إذْ فــوجـئــنـا بــغـلق
أبـوابه لـلـصـيـانـة وكـان البدَّ من
إيـــجــاد فـــنـــدق بــديل عـــلى وجه
الـسـرعـة قـبل أنْ يـدركـنـا الـوقت
ذهــبــنــا إلى فــنــدق ســيــاحي في
ســاحــة كـهــرمــانـة لــكن الــغــرفـة
الضيَّقة لم ترق لنا وهنا تذكَّرت
ـطل عـلى فـنـدق قـصـر الـسـديـر ا
شــارع الــســعــدون والــقــريب من
الباب الشـرقي ذلك الفندق الذي
أرشــدني إلــيه الــصـديـق الـراحل
إبـراهـيم اخلـيَّـاط قـبل عـام حـ
تـــأخَّــــرتُ في نـــادي األدبـــاء ذات
لـيـلة صـاخبـة جنـحنـا في حـجز
غــرفـــة رائــعــة حتـــمل الــرقم (…)
خـالل دقـــــــائـق حـــــــيث إنَّ إدارة
الفـندق تستـقبل األدبـاء بترحاب
واهتمام ملحوظ أمضينا تلك
الـلـيـلـة في غــرفـتـنـا حـتى سـاعـة
مـــتــــأخـــرة من الـــلــــيل ومع ذلك
أفــقتُ عــنــد الــســاعــة الــتــاســعـة
صــبـاحــاً بـيــنـمــا كـان صــاحـبي
يــشـخــر مــثل بــاخـرة عــلى وشك
اإلبــــحــــار وجــــدتُ من الــــعــــبث
إيـقـاظه من نـومـتهِ الـعـمـيـقة من
ــؤكَّـد ســيــحـتــاج إلى أكــثـر من ا
نـــصف ســـاعـــة حـــتى يـــســتـــحم
ويــرتـدي مـالبـسـه وهــذا يـعــني
ســأتـأخــر عن مــوعـدي في وزارة
الـــثــقــافــة فــتـــركت الــفــنــدق بال
فطـور مسـتعـيناً بـسيـجارة على
الــريق وجتـاهــلتُ مـشــاكل الـرئـة
الـتي أعـاني مــنـهـا مــنـذ شـهـور
اكــتــريتُ ســيــارة أُجــرة من بــاب
الــفــنــدق ?وبـــحــوزتي مــظــروف
لـــصــــديق فـــنــــان من مـــديــــنـــتي
ـقـدَّسة طـلب مـني إيـصاله إلى ا
إدارة جــائـــزة اإلبــداع الـــعــراقي
لـلــمـشــاركـة في مــجـال الــتـألـيف
ـوســيـقي حـ وصـلتْ سـيـارة ا
األُجـرة إلى نـفق الـبـاب الـشرقي
ـــتــــظــــاهــــرين يــــقــــفـــونَ رأيـتُ ا
بــصـفـوفٍ مـنـتـظـمـةٍ حتت نـصب
احلـــريـــة وهم يـــرفــعـــون األعالم
الــعـراقــيــة بــصـمـتٍ مـريـبٍ لـفتَ
نـــظـــري أعـــمـــارهم الـــصـــغـــيــرة
ومالبـســهم األنــيـقــة ووجــوهـهم
ـشرقـة كـأنَّـهم طـلـبة الـيـانـعـة وا
مــتـوســطــة وإعـداديــة في رحــلـة
مـــدرســـيـــة في حـــ انـــتـــشــرتْ
أمامهم مـجاميع كـبيرة من قوَّات
مـــكــافـــحــة الـــشــغب يـــحــمـــلــونَ
األســلــحـة اخملــيــفــة والــهـراوات
والـــدروع الــــواقـــيــــة كـــان عـــدد

ــتـأهــبـ يــفـوق حــشـد اجلــنـود ا
ــتــظــاهـــرين نــاهــيك عن وجــود ا
اء والهمرات التي مركبات تدفَّق ا
تــوزَّعت فـي مــحــيط الـــنــفق قــلتُ
ـتـظـاهـرون أقل لــلـسـائق هـازئـاً: ا
بـكثـير من قـوات مـكافـحة الـشغب
أجــــــــابــــــــنـي كــــــــمـن يــــــــدافـع عن
ـتـظاهـرين: مـازال الوقت مـبـكراً ا
عـند الـسـاعـة الـثـالثـة بـعـد الـظـهر
سـيــمـلــؤون الـبــاب الـشــرقي كـان
الـــــطــــريق ســــالـــــكــــاً إلى جــــســــر
اجلـمــهـوريـة في ذلك الـوقت ولـذا
وصـــلـتُ إلى وزارة الـــثـــقـــافـــة في
ــوعــد احملــدد غــيــر أنَّ كل شيء ا
تـغيَّـر فجـأةً بعـد انتـصاف الـنهار
أُغــلق جـسـر اجلـمـهـوريـة وجـمـيع
ـــنـــطـــقـــة ـــؤديــــة إلى ا الـــطـــرق ا
اخلضـراء واجهتُ صعـوبة بـالغة
بالـعودة إلى الفـندق حـتى دخلتهُ
عـنــد الـســاعـة الــرابـعـة والــنـصف
عصراً بعـد أنْ سلك سائق سيارة
األُجــرة طــريــقــاً مــلــتــويــاً وجـدتُ
صاحبي مُنشـرحاً وقد أجهزَ على
ـــؤونـــة الـــتي تـــركـــتـــهـــا في كل ا
الـثـالَّجـة فــطـلــبتُ مــنهُ مـرافــقـتي
لـشـراء مـؤونـة جـديـدة من مـنـطـقة
البـتاوين وهـناك حـاصرنـا صوت
ـــنـــطــــلق من قـــوَّات الــــرصـــاص ا
مـكــافـحــة الـشـغـب بُـغـتــةً شـعـرتُ
كــأني أخــوض مــعــركــة في ســاتـر
متـقدّم من احلرب ارتـبكَ صاحبي
وأنـــــا أحـــــثَّهُ عـــــلـى اجلـــــري أمالً
بــالـوصــول إلى الــفـنــدق بــعـد أنْ
استـطعـنا من شـراء لوازمـنا ح
دخـلـنا إلى الـغـرفة تـكـاثف صوت
إطالق الــرصــاص وتــطــوَّر األمــر
إلى اسـتخـدام الرُبـاعيـات بتـفريق
ـتـظـاهــرين تـلك األســلـحـة الـتي ا
ــقــاومـة الــطــائـرات تُــســتـخــدم 
كـانت هـتـافـات الــشُـبَّـان الـغـاضب
تخـترق جدار غـرفتنـا مختـلطة مع
لـــعــــلـــعـــة الـــرصـــاص هـــتـــافـــات
مسـتـغـيـثـة جـعـلتْ الـدمع يـتـرقرق
فـي عــــيـــــنـي ولن تـــــخـــــفتْ تـــــلك
الـهـتـافـات حـتـى جـنـحتْ الـشـمس
إلى الــغــروب في حــ كــان رشق
الــرصــاص مــتــواصالً بـال هـوادة
سـمعـنا ارتـطام رصـاص في جدار
الغرفـة من اخلارج فتركـنا الغرفة
إلى صــالـــة االســتــقــبــال كــان من
اخملجل أنْ نـلوذ في الـغرفـة بيـنما
ــتــظــاهــرين يــذبــحــون عــشــرات ا
تـبــاعــاً بـرصــاص حـقــود جتـرَّأتُ
وقــرَّرت اخلــروج مـن الـفــنــدق إلى
شـارع الـسـعـدون السـتـطـلع األمـر
يـا إلهي كـأني أمـام معـركة شـرسة
فـي حـــربـــنـــا مع إيـــران الـــدخـــان
أل الـسمـاء والـرصاص األسـود 
ــتــظــاهــرون يــنــبح بــشــراســة وا
يــركـــضــون بـــهــلعٍ نـــحــو ســـاحــة
الـنـصر ومـجامـيع قـوات مـكافـحة
احلـريــة ولـيس مـكــافـحــة الـشـغب
يـــــــطــــــاردونـــــــهـم صـــــــرخ أحــــــد
: ساعدوني تـظاهـرين مستـنجـداً ا
عـلى حـمل صـديـقي اجلـريح هرع
مـــواطـن من الــــيــــمن يــــســــكن في
الفندق كان يقف جلواري لنجدته
ـواطن الـيـمـاني بـعـد دقـائق عـاد ا
بـــيــدين مــخــضَّـــبــتــ بــدم طــازج
والــدمع يـهــمي من عـيــنـيه عـرفتُ
ــتــظــاهــر الــشــاب فــارق مــنهُ أنَّ ا
احلــيـــاة صـــرخ بي صـــاحــبي أنْ
أعــود إلى داخل الــفـنــدق بــيـنــمـا
كـــــنـتُ أهـمُّ بـــــاالنــــــضــــــمــــــام إلى
ـتـظـاهريـن الذين عـادوا لـتـنـظيم ا

حـركـة جـنـود يـحلـمـون الـبـنادق
والــهـراوات ويــهـرولــون الهـثـ
باجتاه ساحة الـنصر بعد فترة
وجيـزة سمعـنا لـغطاً وصـيحات
جـريحـة واستـغاثـات يائـسة من
ـتظـاهرين كـأنَّ العـسكر تـمكَّنَ ا
منهم شـعرتُ بالـدوار واحتبس
صدري أخرجتُ من أحد جيوب
الـصِّـدار الـذي كـنت أرتـديه حـبَّة
ضغط وسرطـتها مـع جرعة ماء
نصحني صديـقي بالصعود إلى
غــرفـتـنـا وقـبل أنْ نـتـوجَّه نـحـو
ـواطن ــصــعــد اسـتــوقــفــنــا ا ا
الـيــمـاني لــيـســألـنـا بــلـطف: هل
أنتما صحـفيَّان? حينهـا انتبهنا
إلى صِداريـنا إذْ كـنَّا نلـبسـهما
ذلـك الـــــصِـــــدار الـــــذي اعـــــتـــــاد
الصحفـيون على ارتدائه أجابهُ
صـــاحــــبي بــــاقــــتـــضــــاب: كال..
وانـــصــرفــنــا عــنـهُ في الــغــرفــة
كيَّفة جلسنا بتوتر واضح لم ا
يـكن أمـامــنـا سـوى االســتـرخـاء
عــلى ســريــريَّــنــا حــتى نــســتـردَّ
هدوءنا ونبدَّد القلق الذي هيمنَ
عـلـيـنـا بـعـد مـضي دقـائق قـلتُ

مستغرباً:
- لـــقــد تـــوقَّف الــرمـي وخــمــدتْ

تظاهرين فجأةً صيحات ا
ردَّ صـديقي وعـينـاهُ على شـاشة

هاتفه النقَّال:
- هذا صحيح

: ثم أردفَ مندهشاً
- هـنــاك تـظـاهــرات في مـنــطـقـة
الشعب واحلُسينية والبلديات..
كـانت شــبـكـة اإلنــتـرنـيـت تـعـمل
بـكــفــاءة عـالــيـة فـي ذلك الـوقت
اسـتــوقـفــني اخلــبـر الــذي أعـلنَ
عــــــــــنـهُ صـــــــــــاحــــــــــبـي ذلـك أنَّ
ركـزية الـتي جرتْ التـظاهـرات ا
في بـــغـــداد طــيـــلـــة الـــســـنــوات
ـــنـــصـــرمــة كـــانت حتـــدثُ في ا
ـــرَّة الــــبــــاب الــــشــــرقي وهـي ا
األولـى الــــــتـي تــــــتــــــوزَّعُ هــــــذه
الـتـظـاهـرات في أكـثر مـن موقع
أعـادني هذا اخلـبـر إلى خـدمتي
الــــعــــســــكــــريــــة خـالل حــــربـــ
شرسـت تـذكَّرتُ جـيوب الـعدو
التي كانت تباغـتنا خالل التقدّم
ـعـركــة فـتـربـكــنـا وتـشـتِّتُ في ا
القوة الضاربة الـتي نتمتعُ بها
وهـــذا يــعــنـي ثــمَّــة عـــقل هــضم
ــنـتــهى الـذكــاء يـقفُ احلـرب و
خـلف فـكرة انـتـشـار التـظـاهرات
فـي مـــــنــــاطـق مـــــتــــنـــــوِّعـــــة من
الــعــاصــمــة ولــذا رأيــنــا قــوَّات
مــكــافـحــة احلــريـة ”في ارتــبـاك
تـظاهرين نـتيجة واضح أمام ا
انتقال مجاميع من جنودها إلى
األمـكـنـة الـتي نـشـبتْ فـيـهـا تـلك
الـتـظـاهـرات فـتخـلـخـلت قـوَّتـها
الــــــــتي وضــــــــعـتْ الحــــــــتـــــــواء
تظـاهرين في ساحة الـتحرير. ا
طــرحتُ مـا جــال في رأسي عـلى
مـــســـامع صـــديــقي فـــاتَّـــســعتْ
عيـناهُ بذهول نـهضَ مسـتبشراً

ليهتف: 
عدم - النصر للفقراء وا

تركـنا الـغرفـة وأنا أحـملُ وثائق
ـعامـلـة وظيـفـتي بغـية تـتـعلَّقُ 
تصويرها ضوئياً في مكتبة ما
لـقـد شـجَّـعـني صـمـت الـرصاص
والـهـتافـات عـلى القـيـام في هذه
ــهـمَّــة في صــالــة االسـتــقــبـال ا

أخبرني موظف الفندق فرحاً:
- انـتهتْ الـتـظاهـرات وانـسحب

اجليش
خـرجــنـا إلى شــارع الـســعـدون
كان يغرقُ بصمتٍ مخيفٍ ال أثر
للـعسكـر وال للمـتظاهـرين هناك
مــركـبــة شــرطـة تــقفُ في بــدايـة
زقاق قريب من الـفندق ولم يكن
أفــرادهــا بـحــذر في حــ كـانت
ذيــــول دخــــان تــــتــــصــــاعــــد من
حاويـات القُـمامـة اقتـرحتُ على
صديقي اكتراء سيارة أُجرة إلى
ــانع ولـكن الــكـرادَّة داخل لم 
ـركبـة والـسـاعة أين جنـد هـذه ا
تـــشــيــر إلى الــتـــاســعــة والــربع

مـســاءً? لم يـدم انــتـظـارنــا طـويالً
حــــتى تـــوقفَّ ســــائق مـــركـــبـــة ”
سايبه ”ومن نـبرة كالمه الـثـقيـلة
عرفتُ أنهُ كان ثمالً صـعدنا معهُ
ركبة في وسط الشارع استدار با
وانــطـلق نـحـو سـاحـة الـفـردوس
كـنَّـا نـتـفـرَّج بـأسى عـلـى الـوحـشة
الـتي اجـتـاحتْ شـارع الـسـعـدون
حاويات محترقـة وبقع دم متفرقَّة
تلمعُ النعكاس ضوء القمر عليها
تظـاهرين مبـعثرة في وقمـصان ا
الشـارع وعلى الـرصيف يـبدو أنَّ
ــســاكـــ خــلــعــوا قـــمــصــانــهم ا
حاولة لتفادي لتكميم وجوههم 
ـسـيـلـة لـلـدمـوع قـطط الـغـازات ا
جــائـــعــة تـــبــحثُ فـي الــنـــفــايــات
البس رثَّة يـتجوَّلون ومشرَّدون 
بال هـدى غيـر أنَّ احلـياة تـغـيَّرتْ
ـركـبـة إلى الـكرَّادة حـ وصـلتْ ا
ـــــتــــاجــــر داخل احلـــــوانــــيت وا
مـضـاءة وحـركـة كـثـيـفـة لـلـنـاس
كـأنَّ الـكـرَّادة في دولـة أخـرى غـير
الــعــراق طــلـــبتُ من الــســائق أنْ
يــتـوقَّف أمــام مــكـتــبـة مــفـتــوحـة
وخالل دقـــــائـق نـــــسخ الـــــعـــــامل
وثــائـقي ارتـبــكتُ حـ عـلـمتُ أنَّ
مـحـفظـتي تـصـفرُ فـيـهـا الريح لم
أفطن إلى ذلك مطـلقاً عدتُ ألسألُ
صـــديـــقـي الـــذي ظلَّ قــــابـــعـــاً في

ركبة: ا
- كم في محفظتك?
- خمسة آالف دينار

أخـذتـهــا مـنهُ ألمـنـحــهـا لـصـاحب
ــكـــتــبــة ولــكن كـــيف أدفع ثــمن ا
اكـتـراء سـيـارة األجـرة? كـان ال بـدَّ
من إيـــجــاد صـــرّاف آلي لـــســحب
الــنـقـود انـطـلق بـنـا الـسـائق إلى
مـــصـــرف الـــتـــجـــارة واإلســـكــان
تــنـفـسَّتُ الـصــعـداء حـ وضـعتُ
مبـلغاً نقـديَّاً في محـفظتي يكـفينا
لـيـوم آخـر وبـثــقـة واضـحـة قـلتُ

للسائق:
- انطلق إلى البتاوين

ســـلكَ شـــارع الــســـعــدون وعـــنــد
ساحـة النـصر اسـترعى انـتبـاهنا
امرأة تتلفَّعُ بعباءة سوداء كانت
جتــلس عـــلى الــرصــيـف تــنــحبُ
بضـراوة وتلـطم على رأسـها وقدْ
جتــمــهــرَ حــولــهــا مــجــمـوعــة من
عـابـري السـبـيل سـمعتُ صـوتـها

نائحاً:
َّه.. وينك? - حويدر 

اهـتـزَّتْ نـياط قـلـبي بـينـمـا صرخ
صـــديــقي بـــالــســائـق أنْ يــتــوقَّف
ــــركـــبــــة بــــســــرعـــةٍ وهــــبط مـن ا

لنجدتها..
دمعة بحجم الوطن

رأة الـثكلى مكـثتُ أراقبُ مشـهد ا
ـركــبـة من مـقــعــد جـلــوسي في ا
لـتــدهـور حــالـتي الــصـحــيَّـة عـلى
حـ غــرَّة ربَّـمـا نــتـيـجــة ارتـفـاع
ضــغط الــدم أو بــســبب اإلرهــاق
الـذي اجـتــاحَ جـهـازي الــعـصـبي
والذي كابـرتُ على مكـابدتهِ طوال
ـــرأة ســــاعــــات الـــيــــوم كــــانـت ا
ــفــجــوعــة تــنـــثــرُ الــتــراب عــلى ا
رأسـهـا وتــنـدبُ بـصــوتٍ مـشـروخ
بـــاألسى فـــأبـــكتْ جـــمــيـع الــذين
حتلَّـقـوا حـولـهـا كأنَّي بـالـعـقـيـلة
زيــنـب وهي تــقــول: لـــقــد ذهــبــتم
بــعــارهــا وشــنــارهــا أال ســاءَ مـا
تـزرونْ وبُعـداً لـكم وسحـقـاً فلـقدْ
خــــابَ الــــســــعي وتــــبَّتْ األيــــدي
وخسرتْ الصفقة وضُربتْ عليكم
ـسـكـنـة لـقـد جـئـتم بـهـا الـذلَّـة وا
صـلـعـاء عـنــقـاء فـقـمـاء خـرقـاء
شــــوهـــاء كــــطالع األرض ومــــلئ
الــســـمـــاء أعــجـــبـــتم أنْ مـــطــرتْ
الـسـماء دمـاً ولـعـذاب الـله أخزى
وأنــتـم ال تــنــصـــرون وال يــخــافُ
فـــــــوت الـــــــثــــــــأر وأنَّ ربَّـــــــكـم في
ـرصاد .”عـادَ صـاحـبي مـنـكـسر ا
ـتلـئة اخلـاطـر ليـخبـرني بـنبـرةٍ 

بالدمع: 
ـسـكـيـنـة سيـتـوقَّف قـلـبـها من - ا

البكاء
سألتهُ باهتمام:

- ما خطبها?
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- ولــــدهــــا حــــيــــدر لـم يــــعــــد من
التظاهرات 

ــركـبـة اقـتــربَ أحـد الــفـتــيـة من ا
ليخبرنا بصوت منخفض:

- ولـدهـا أصـابـتهُ طــلـقـة قـنَّـاص
وال أمتلكُ جرأة حتى أخبرها

سألتهُ بقلق:
- هل فارق احلياة?

- نـقـلـنـاهُ إلى مـسـتـشـفى الـشـيخ
زايد بحالة خطرة جداً

عاد وسألهُ صاحبي:
- هل أنتَ مـــــتــــأكِّــــد أنَّهُ حــــيــــدر

ابنها..
صمتَ الفتى برهةً قبل أنْ يجيب:
- اسـمهُ حــيــدر لـيـس بـعــيـداً أنْ

يكون ولدها
ــركــبــة بــصــعــوبــة هــبـــطتُ من ا
رأة التي مازالت متوجِّـهاً نحـو ا
تنوح طلـبتُ منها الـركوب معنا
وأخـبـرتـهـا بـصـوت مـرتـبك بـأني
سأنقلها إلى ولدها حيدر أعانها
بـــعض الــــنـــاس عـــلـى الـــوقـــوف
لــتـــصــعـــد بــجـــوار صــديـــقي في
ـــركــبــة احلـــوض اخلــلـــفي من ا
خالل الطـريق توقَّـفتْ عن الـبكاء
َ تـنـبَّـهتْ إلى هـيـئـة صـديـقي حــ
الـذي يـشـبهُ فـنـان فـكـاهي شـهـيـر
كــمــا أخــبــرتــكم من قــبل وبــرغم

رير سألتهُ بفضول: حزنها ا
مثل…? - حضرتك مو ا

تـمــنـيتُ أنْ يــردُّ عـلــيـهـا إيــجـابـاً
فـلـربَّـمـا شـعـورهـا بـاجلـلـوس مع
فــنـــان مــعــروف ســـيــدع قــلـــبــهــا
يـسـتـكـ وتــؤجّلُ أحـزانـهـا لـكنَّ
صـاحـبي أصـابهُ اخلـرس فـأنبتُ

عنهُ باجلواب:
- نعم 

استدارتْ بـوجهها نـحو صاحبي
وقالت بنبرةٍ منكسرة:

- ابني حويدر يحبك هواي..
بصعوبة قال صاحبي:

- الـله يــحـفـظـه ويـحـفــظك أخـتي
العزيزة

أدركتُ أنَّـي وضــعــتهُ في مــأزق ال
يُحسـد عليه وبدأ يـشعرُ باحلرج
حـ وصــلـنـا إلى مـشـفى الـشـيخ
زايـد هبط صـديـقي بـسرعـة كأنَّ
ــركـبــة سـتـنــفـجــر بـنــا أخـذني ا
جانباً وبدأ بتوبيخي شرحتُ ما
ســعـــيتُ ألجـــلهِ من وراء كـــذبــتي
الــبـيــضــاء اقــتـنـع عـلـى مـضض
وظلَّ وجههُ مُتجـهَّماً كان الزحام
ــشـفى عـلى أشــدّه عـنــد بـوَّابـة ا
بيـنمـا جتمَّعَ عـشرات األطـباء في
االســــتـــــعالمـــــات الســــتـــــقــــبــــال
تظاهـرين اجلرحى عرفتُ أنَّهم ا
تــــركــــوا مـــــنــــازلـــــهم حتت وازع
إنــــســــانـي ولم تــــكـن نــــوبــــتــــهم
ــــشـــــفى عــــرضـتُ هــــويــــتي بــــا
الـصحـفـيَّة عـلى شـرطي سمحَ لي
الــدخــول وكــنتُ قــد دوَّنت االسم
ــــــرأة الـــــثـــــاكل الـــــثالثـي البن ا
اقــتــربتُ من رجل االســتــعالمــات
وطـلـبـتُ مـنه الــتـفــتـيش عن اسم
ولـدها حـيدر كـان هـناك أكـثر من
حيـدر ولكن لم يـكن بـينهـم ولدها

“حويدر رجوته التدقيق
بــاألسـمـاء مـرَّة أخـرى اسـتـجـاب
الرجل ولـكن دون جدوى خرجتُ
رأة أنَّ ولدها شفى ألخبـر ا من ا

ليس هنا فصرختْ مهتاجة:
ا يخافون الله… - جا اعتقلوه إ
وأجــهـشـتْ بـالــبــكـاء اســتــغـاثتْ

بصديقي قائلة:
- خــويه انـته فــنـان مـعـروف إذا

شافوك الشرطة يطلعون ابني..
أجابها بهدوء:

- أخــتي ربَّــمـا عــاد ولــدك حــيـدر
نزل إلى ا

- جان خابرني
كـأنَّ الله كـانَ يراهـا وسـمعـها إذْ
رنَّ هـاتـفـهـا بــأنـشـودة حُـسـيـنـيـة
لـــبــاسـم الــكـــربالئـي.. أخــاف من
أعــوفك بـعــد مـا أشــوفك أخـرجتْ

النقَّال بلهفة وهتفتْ:
- ألو

صمتتْ حلظة وقالت مستبشرة:
- حويدر بالبيت

ركبة: شهق صديقي وسائق ا
- احلمد لله

ـركـبـة الـتي تـوقَّـفتْ صـعـدنـا في ا
أمـام فنـدق قصـر السـدير بـعد أنْ
طــلــبتُ من الـســائق أنْ يــصل بـأم
حــويــدر إلى مــنـزلــهــا في مــديــنـة
ال ال الـصدر وتـركتُ مـبلـغـاً من ا
يــسـتـهـان به بــيـدهـا وأخـذتُ رقم
هاتف الـسائق لالطـمئنـان علـيها
دخلنا إلى غرفتنا منهك لم نفق
إالّ عند الـساعة العـاشرة صباحاً
اكترينا مركبة أجرة تصل بنا إلى
تـابـعة دائـرة الـعالقات الـثـقافـيـة 
مــعـــامــلــتي فـي الــبــاب الــشــرقي
فوجـئـنـا بـحـشـود الـعـسـكـر الذين
انـــتــشـــروا حتت نـــصب احلـــريــة
وحـديـقـة األمَّـة وحـول الـنـفق وقـد
أغــــلـــقـــوا جـــســــر اجلـــمـــهـــوريـــة
بـــعــوارض من احلـــديــد واألسالك
الـشائـكة في حـ توزَّعت عـربات
ـدرَّعــة بـجـوانب الـطـرق الـهـمـر ا
الــغـريـب في األمـر أنَّ ال أثــر حـتى
ــــتـــظــــاهــــر واحــــد حتت نــــصب
ـركـبة احلـريـة عرفـنـا من سائق ا
ــتــظــاهــرين الــفــتــيــة أعـادوا أنَّ ا
تنظيم صفوفهم عند جدارية فائق
حـــسن حـــيث ســـاحـــة الــطـــيــران
اســـتــغـــربتُ من كـــثــافـــة اجلــنــود
كأنَّهم حضروا للدخول في معركة
! وليس إلجهاض لتحرير فلسط
تظاهرة سلميَّة لفتية بعمر الورد
أخـذنا الـسائق في شـارع اخللـفاء
يدان الحظتُ ؤدي إلى ساحة ا ا
انـتـشـار جـند “مـكـافـحـة احلـرية”
عــلى طـول الــشـارع من اجلــانـبـ
وهم يحملون البنادق والهراوات
كان “جسر السِنك ”مغلـقاً أيضاً
استدار السائق عـائداً ليتوغَّل في
شـارع “أبــو نـؤاس ”ثم صــعــدنـا
عـلَّق حـتى وصـلنـا بـعد اجلـسـر ا
نـصف ساعـة إلى دائـرة الـعالقات
الـثـقـافيـة لم أتـمـكَّن من إجنـاز ما
جـئت ألجـلهِ فتـركـنا الـدائـرة على
أمل الـــعـــودة إلى الـــفــنـــدق حــ
هـــاتــفـتُ مــوظف االســـتـــعالمــات
أخـبرني أنَّ الـوضع مـتأزم بـدرجة
خطيرة وال نستطيع اخلروج إلى
الــــشـــــارع إذْ ســــقط كـــــثــــيــــر من
ـتظـاهرين بـرصاص الـقنَّـاص ا
ومن احملال وصولـكم إلى الفندق
رجـــوته أنْ يــنـــزل بــلــوازمـــنــا من
الـغــرفـة لــيـحـفــظـهــا في األمـانـات
حــتى نــأتي في األســبــوع الــقـادم
حـ تــســتـتـبُّ األوضـاع وقــرَّرنـا
قـدَّسة في الـعودة إلى مـدينـتنـا ا
الـطـريق إلى سـيـطـرة الـدورة بـعد
أنْ ركـــبــنــا فـي حــافــلـــةٍ من مــرآب
الـعالوي كان الـطـريق الـقادم إلى
شـتعلة بغداد مـغلقـاً باإلطارات ا
بـيــنــمـا جنـح سـائق احلــافــلـة من
عـبـور سـاحـة درويش التـي جتمَّع
تـظاهـرون لقـد عبرنـا قبل فـيهـا ا
أنْ يشـعلـوا اإلطارات في الـشارع
غــــيـــر أنَّ الـــذي أدهـــشــــني ثالثـــة
أطـفال بـعمـر سبع سـنوات كـانوا
يــــشـــعــــلـــون خِــــرَقـــاً مــــنـــقــــوعـــة
بالكـيروس ويضعـونها في بطن
اإلطــــــارات يــــــا لــــــبــــــراءة هــــــذه
الــتــظـــاهــرات يـــا إلــهي فـــلــمــاذا
يــطــلـقــونَ الــرصـاص عــلى فــتــيـةً
اذا يا إلهي? فرسان بعمر الورد? 
تـوقَّـفتْ من خـلــفـنـا حـركـة الـسـيـر
بــعــد أنْ عــبــرنــا في احملــمــوديــة
رأة تـذكَّـرتُ الـسـائق الـذي حـمل ا
الثاكل إلى منزلـها هاتفتهُ ألعرف

ما جرى ألم “حويدر.
- ألو

- من حضرتك?
- أنـا الــصـحــفي الـذي طــلب مـنكَ

إيصال أم حيدر إلى بيتها.
- خطيَّة أم حيدر

- ما بها?
- عندما اتصلوا بها ليلة أمس لم

يخبروها أنَّ ابنها استشهد
- ماذا?

- طلقة قنَّاص في رأسه..
أغـلـقتُ الـهـاتف وتـدحـرجتْ دمـعة

ثقيلة بحجم الوطن على خدِّي.
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