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 وصــيف 2003 عــام صــيف بــني الواقعــة الفــرتة يتنــاول الكتــاب هــذا
 مدينــة أتــون يف الــدهر هبــا ألقــى كاتبــة حيــاة مــن واحــدة ســنة. 2004 عــام

 أرادت لقــد. الدبلوماســي الــسلك يف يعمــل الــذي زوجهــا لتــصاحب، بغـداد 
 هــذا لكتاهبــا )Elisabeth Horem( هــوريم اليزابيــت السويــسرية الروائيــة

 أن، السويـسرية  )Campiche Editeur( نـشر  دار عـن  2005 عام ظهر الذي
 البلــد يف أقامــت أهنــا رغــم، أكثــر ال الــزمن مــن عــام خــالل حياهتــا يرصــد
 وال للكلمـــة احلــريف  بــاملعنى  روائيـــا كتابــا  لــيس  وهـــو. عــامني  مــن  ألكثــر 

. عراقــيال الــزمن تفاصــيل علــى للقــبض حماولــة إمنــا، الوثــائقي بالكتــاب
 أو الـسيارة  نافـذة  مـن  اخلـارجي  العـامل  تـصف ،  حمايـدة  بلغـة  مكتـوب  نص
 علـى  الشخـصية  مبـشاعرها  تلقـي  أن دون،  التـصوير  آلـة  عدسة خالل من

. والوصـف  بالتـساؤل  وتكتفي،  ندر فيما إال عليها تعلق وال األحداث مسار
 يف بــالده ميثــل دبلوماســي زوجــة فهــي، يــربره مــا لــه احملايــد املوقــف هــذا
، اإلطـار  هذا من تفلت أن حتاول اليت والكاتبة. سويسرا هي وبالده بغداد
 ممـا ،  احملايد املوقف هلذه أسرية تبقى ولكنها روائية ككاتبة بوعيها تتسلح
 وال امسهــا علــى يتعــرف ال فالقــارئ، صــامت مراقــب نكهــة للكتــاب يعطــي
 تبــةالكا وتــستعيض غائبــة »األنــا«. املــتكلم ضــمري صــوت الكتــاب يف جيــد
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 تـذكر  حـني  »هـو «، و نفـسها  عـن  تتحدث حني »هي«: الغائب بالضمري عنها
  . زوجها

 تـصرّ  الكاتبة وكأن »بغداد هامش على« هو للكتاب الفرعي العنوان
 إهنـا . دوامتـها  يف الفعلـي  والدخول املدينة هذه على التعرف استحالة على

 كتـاب  يف ةبأمانـ  تنقلـها  أن وحتـاول  دارهـا  حديقة يف احلياة أصداء تتلقى
 الـذي  التـسجيلي  الروائـي  واجلانـب  بعنايـة  املختـارة  اليوميـات  بني يتأرجح
 اآلن أصـبحت ،  برباعـة  القص فن جتيد اليت فالروائية. العمل عمود يشكل
 تنتظـر ،  البيـت  يف يومهـا  تـصف  فهـي . الدور هذا يف سجينة،  روايتها بطل
 أصــوات عــرب، املــذياع عــرب يــدخل اخلارجيــة احليــاة صــدى. زوجهــا عــودة

 آرام وزوجهــا فريــدة اخلادمــة عــرب، املغلقــة النوافــذ هتــزّ الــيت االنفجــارات
 مـشرتك  مصري برابطة معها ارتبطوا الذين واحلراسة احلماية رجال وعرب
، حـصار  حالـة  يف،  الكتـاب  داخـل ،  تعـيش  الشخـصيات  هـذه . املالمـح  غائم
 زوجهـا  هنةم طبيعة ولكن. املوت غابة يف التنزه أحيانا يعين اخلروج حيث

 والـدعوات  الرمسيـة  احلفـالت  يف ترافقـه  فهـي ،  التامـة  العزلـة  هلـا  تتيح ال
 أو كــسرى وطــاق بابــل آثــار وتــزور موســيقية حفــالت حتــضر. والزيــارات

 حتمـل  اخلـروج  حلظات يف وهي،  مرفهة عراقية عائلة عند للعشاء تذهب
 عــن العــني تغفــل الــيت املــشاهد عدســتها عــرب لتــسجل معهــا التــصوير آلــة

 احلمايـة  رجال حضور اطمئنانا يزيده الذي اخلروج هذا وحتى. تسجيلها
 توقعـه  ميكـن  فـاخلطر ،  احلـصار  حبالـة  حمكومـا  يظـل ،  يفارقوهنا ال الذين

  . مريعة عنف لتجربة ساحة صارت مدينة يف حلطة كل يف
 اللحاق ختتار،  حرة غربية امرأة: يتضح ما سرعان الروائي اخليط

 للخـــوف متنفـــسا وتـــصبح تالحقهـــا الكتابـــة ولكـــن حتـــب الـــذي بزوجهـــا
 احملـيط  العنـف  ثـوب  ترتـدي  مـا  سرعان لألشياء نظرهتا أن حتى والرعب

ــي، هبــا ــزور حــني فه ــة ت ــشرطة أكادميي ــرى ال ــصورها الرمــي ســاحة وت  تت
، كابوسـي  عنـف  حلـة  تكتـسي  أحالمها حتى. اجلماعية للتصفيات كساحة
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 اخلـارجي  العـامل  تـرى  نأ،  القاسـي  التمرين هلذا نفسها أخضعت إهنا رغم
 الروائــي إال جييــده ال إجنــاز وهــو. ذاهتــا باحلياديــة وتنقلــه تامــة حبياديــة
 ضـربة  تؤججهـا  شـعرية  قـصائد  تركيبـها  يف تـشبه  الكتـاب  فـصول . املاهر
ــة هلــذه وكــصدى. األخــري البيــت ــشعرية الطبيع ــصبح ال ــة ت ــصرة اللغ  خمت
 أمــر وهــو فــصولال مــن الكــثري يف تقطرييــة تــصري كأهنــا حتــى كــبري بــشكل
  . الرتمجة صعوبة من يزيد

 مطــار يف العــراق إىل للمــسافرين خمصــصة زاويــة يف الكتــاب يبــدأ
 زوجهـا  لرؤيـة  سـتقلها  الـيت  الصغرية املروحية الطائرة تنتظر »هي«. عمان

 حتلـق  وهـاهي ،  احلـرب  عـشية  أشـهر  مخـسة  منـذ  عنـه  افرتقت الذي »هو«
 الكتـاب  وينتـهي . بغداد: رخيياتا سحرا امسها خيفي اليت املدينة مساء يف

: معــه ولديــه أصــطحب الــذي البــستاني مــع مــؤثر أمــل مــشهد يف ببغــداد
 ال حــال أيــة علــى«: ســابق يــوم يف هلــا قالــه مــا هــذا، املهنــة يتعلمــا لكــي(

 يتعلمـا  أن األفـضل  ومـن ،  الظـروف  هـذه  مثل يف للمدرسة الذهاب ميكنهم
ــتفكري ينبغــي، النبــات مراعــاة ــي، باملــستقبل ال  أن ذلــك؟ مــدام كــذلك سأل
ــرين كمــا، يتالشــون البــشر ــالنمو تــستمر النباتــات ولكــن، ت  هــذا خــالل ب
  . )»يرعاها إنسانا دائما وسنحتاج، الوقت

 مــدار هــو وهــذا بيتــها ســجينة »هــي« تظــل املــشهدين هــذين وبــني 
 وتقــضي املنــزل يف الفوتــوغرايف للتــصوير خمتــربا تُنــشئ. اليــومي حياهتــا
 مـا  لكـل  التقطتـها  اليت الصور تطبع. املظلم املخترب اهذ يف وأياما ساعات
، ترابية عاصفة خالل املنزل سطح،  احلديقة،  الغرف: عليه عيناها وقعت
ــار ــة الــصور. تزورهــا الــيت اآلث ــة ذات متتلــك نفــسها الفوتوغرافي  احليادي
 وكأهنــا تامــة مالحمهــا فيهــا تبــدو ال لنفــسها تلتقطهــا الــيت صــورها حتــى

 حــضورا فيهــا نــرى الــيت الوحيــدة الــصورة. الــصورة مــن االختفــاء حتــاول
ــا بــشريا  وهــي، دجلــة مــاء يف يــسبحون صــبيان ألربعــة هــي باحليــاة مليئ
 يف تتمـشى  وأن بقـارب  دجلـة  عبـور  مـن  فيـه  تـتمكن  اليت األوىل املرة أيضا
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 ظنـه  ومـا  الـشكل  هبـذا  يتطـور  الكتـاب . القـديم  بغداد سوق يف ضيق شارع
 تـسجيل  حملـه  حيل ما سرعان،  بيتها حبيسة أةامر حلياة تسجيال القارئ
 أمـسية  عـرب  الكتاب صفحات يدخل اخلارجي فالعامل،  املدينة حلياة دقيق

 يف. العـشاء  لتنـاول  واملعارف األصدقاء حضور عرب أو،  البيت يف موسيقية
 تـصرف  خـالل  مـن  املدينة عالمات الكامريا تستكشف املناسبات هذه مثل

 هــذه كــل يف وهــي. عــابر حلــديث دقيــق لتــسجي عــرب أو، الــضيوف ألحــد
 بكلمــات بتــسجيلها وتكتفــي الــصور تلــك علــى التعليــق تتجنــب األحــوال
 عليهـا  جتيـب  ال أسـئلة  واآلخـر  احلني بني وتطرح،  بعناية خمتارة خمتصرة

ــا إمنـــا  حزينـــة أغنيـــة مثـــل، وســـاكنيها املدينـــة مـــصري مثـــل معلقـــة ترتكهـ
  . واحلصار العنف وطأة حتت مسرتسلة

 معهـد  ويف الـسوربون  يف درسـت . فرنـسا  يف هـوريم  اليزابيث ولدت
 زوجهــا علــى تعرفــت وهنــاك دمــشق يف العربيــة وتعلمــت الــشرقية اللغــات
 ذلـك  منـذ  سويسرا يف عاشت. الچلو آلة على والعزف العربية جييد الذي
، دمـشق ،  القـاهرة : كـثرية  بلـدان  يف الدبلوماسـي  زوجهـا  مـع  وتنقلـت  الوقت
  ... ،براغ، موسكو، ليبيا

 عديـدة  جبوائز ظفرت اليت )1994( »احللقة«: روايات أربع أصدرت
 مبدينـة  حيـيط  الـذي  الدائري الشارع إىل يشري العنوان،  لألملانية وترمجت
 »احملـــيط- الكونغـــو«. الـــسور هـــذا داخـــل الروايـــة أحـــداث وتـــدور شـــرقية

، بـاحمليط  برازافيـل  العاصـمة  تـربط  الـيت  احلديد سكك اسم وهو )1996(
ــ« ــباني يطاخلـ ــة«و )1998( »االسـ ــار ترنيمـ ــر. )2002( »البحـ ــا آخـ  أعماهلـ
 أبنـاء  هـم  شخوصها،  عذبة قصصية جمموعة هي )2009( »سيئة لقاءات«

  . تعيشها اليت اليومية احلياة
 نثرهـــا، الروائـــي باخليـــال املعاشـــة التفاصـــيل ختـــتلط كتاباهتـــا يف
 بالغرابـة  ةمـشوب  تراجيديا إىل املعاشة جتربتها هورم حتول. وغين خصب
ــق باالضــطهاد وشــعور ــانون شخوصــها. عمي ــأقلم مــن صــعوبة يع ــع الت  م
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 وهـو  تـشاء  حيث تقودهم القاسية مبشيئتها احلياة يرتكون وكأهنم احمليط
  ! وجهها على طافية السعادة تبدو لكاتبة مدهش أمر

ــد ــشرت، »شــرابنل« بع ــث ن ــاب اليزابي ــداد يف يومياهتــا كت  حتــت بغ
 االنتخابــات عــن جبــرأة تتحــدث وفيــه )2008( »بغــداد يف حديقــة« عنــوان
 عاشـته  الـيت  اجلـذري  التحـول  ظـل  يف العراقيـة  يف الـسياسية  احلياة وعن

 الـسجينة  الروائية سراح تطلق أن بإمكاهنا وصار بغداد تركت لقد. البالد
  . حانية غربية بعيون العراقي األمل سرية تسرد تدعها وأن

  
  
  

  فرحان سعيد
  2008 لوزان
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 يف ينتظــرون، متوحــدين مــسافرون ســبعة هنالــك الــصغري املطــار يف
 تفـصلهم ،  متباعـدين  جلسوا وقد. بعضهم يعرفون ال مسافرون،  الفارغ البهو

  . فارغة كراسي

 أخـرى  طائرة نتظرونيبضعة أشخاص   . احلاضرون قلة يف هذا البهو    
 وال املباشـرة  النظـرة  نيتجنبـو . االجتاه ذات يف،  طائرهتم بعد أو قبل ستحلّق
مبتابعـة سـري مـادة       يتظـاهرون . التعـارف  شرط يتجنبوا كي بالتحديق يلحون

 قبــل دققــت الــيت الــشابة املوظفــة جمــيء يرقبــون ولكنــهم، يف الفــضاء الفــارغ
 وخبـالف . التـذاكر  مثـن  دفعـوا  قـد  كـانوا  إذا ومـا  القائمـة  على أمسائهم حني
 بـه  مـسموح  هو عما ئضالفا الوزن وأجرة التذكرة مثن دفع اآلن عليهم،  ذلك

  . )غريها أحدا ختصّ ال النقطة هذه(

، عابـسون  الرجـال . الفـارغ  شـبه  املطـار  هبـو  يف رجـال  مخسةو ناامرأت
 رمبـــا. قليلـــة حقائبـــهم. ضـــخمة يدويـــة وحقيبـــة حاســـوبا ميلـــك منـــهم كـــل

 مقتبـل  يف األخـرى  الـسيدة . غدٍ بعد أو غدا يقصدون اليت املدينة سيغادرون
 علـى  ظـاهر  اهلنـاء . مساعتـان  أذنيها ويف اجلمع بقية عن ابتعدت وقد العمر

ــسماهتا ــا. قـ ــتلتقي رمبـ ــي سـ ــضا هـ ــل أيـ ــه افرتقـــت بالرجـ ــا عنـ ــسبب زمنـ  بـ
  . األحداث

. ســتقلّهم الــيت الطــائرة حملــت، املــدرج علــى، الزجاجيــة الكــوّة خلــف 
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 وطــائرات، اإلنــسانية املنظمــات إحــدى شــعار حتمــل أخــرى طــائرات هنــاك
  . عسكرية هليكوبرت

 أوىل وهــي. ضــبابية حبــواف ضــخمة واطئــة غيــوم تطفــو عمــان فــوق
  . املوسم غيوم

 يف. الواحـد  احملـرك  ذات الـصغرية  الطـائرة  يف توزعوا السبعة الركاب
. الـضيق  املمـر  جـانيب  مـن  كـل  يف تـسعة ،  مقعدا عشر مثانية هنالك طائرهتم
 تــرى أن تــستطيع، مقعــدها مــن. الطــائرة مــؤخرة يف اكلــه وضــعت احلقائــب
 هــذه يف تواليــت حتــى وال مــضيفة مــن هنالــك ليــست. القبطــانني حركــات
  . املاء قناني تعلوها، مربدة حاوية القبطانان وضع، مقعديهما خلف. الطائرة

 وبآثـار  فاحتة أو غامقة ببقع مرقعّة الصحراء. بسرعة الغيوم اختفت
 بأشــرطة ملونــة أثريــة هنريــة تعرجــات رؤيــة ميكــن. اجلــرح ندبــة تــشبه بنــاء

 مـن  بشيء حتتفظ مازالت اليت املنحنيات يف مزروعة حقول: األلوان خمتلفة
  . جمعّد ثعبان وكأهنا تبدو األعلى من، الرطوبة

. الصحراء هذه يف البشر تركها اليت اآلثار مشهد إزاء العجب يتملكها
، شـك  دون عـسكرية  منـشآت  هـي ،  مقـربة  يف قبور مثل املصفوفة األبنية هذه

ــها ــدي ال ولكنـ ــسري هتتـ ــكال لتفـ ــرى األشـ ــاذا، األخـ ــين مـ ــذه تعـ ــكال هـ  األشـ
 املختلفـة  الـدوائر  وهـذه . األرض علـى  املرسـومة  املـستطيالت  هذه،  اهلندسية
ــارا تــرتك األخــرى هــي الطبيعــة؟ املواقــع تلــك يف، األحجــام  حتــى، غريبــة آث

 فيـه  يـصعب  الـذي  احلـدّ  إىل مرسوم لغرض تنصاع وكأهنا الطائرة من لتبدو
 حتفــر دروب. املدهــشة الطبيعــة أباليــة ال تركتــه ومــا البــشر خلفّــه مــا متييــز
 بطبقـة  مغطـاة  كانت لو كما،  خمملية اآلن تبدو اليت األرض يف باهتة أخاديد
 بقــاع مــن املتفرعــة الطــرق هــذه منظــر هــو مــؤثر. الطــابوق غبــار مــن ناعمــة
 تبـدو  ال ألهنـا  ذلـك ؟  بالـضبط  أيـن  إىل... إىل واملتجهـة  الـصحراء  من خمتلفة

 أو،  حبـل  عقـدة  مثـل ،  الـدروب  هذه منها تتفرع داكنة نقطة سوى الطائرة من
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 أو،  األفـق  صـفحة  يف منـشود  مـاء  نبـع  كانـت  رمبـا . رقبـة  علـى  خانقة ليد أثر
 ميكــن. الطــرق يــشبه ال طريــق مواصــلة بعــدها ميكــن، الطريــق يف اســرتاحة
ــدِّدَ اجتــاه إنــه القــول  ميكــن والــيت هنايــة بــال تبــدو الــيت الــصحراء هــذه يف حُ
  . مداها رؤية الطائرة لركاب

 سـيارات  بعيـد  مـن  تـرى . مرئيـة ،  مـستقيمة  طريـق  فوق الطائرة حتلّق
 جعــل مثــل: األخريــات مــن أكــرب بعــضها، بتــؤدة تــسري، العــدد حمــدودة صــغرية

  . ودعسوقات
 للنـشاط  املكـان  وتـرتك  تنـسحب  الـصحراء . املزروعة املناطق تزداد ثم
 أنـواع  مـن  نـوع  بـأي  يـشي  ال،  مزدهـرا ،  باخـص  البلـد  يبـدو ،  هنـا  من. البشري
  . العنف

 متعـرج  هنـر  منـها  خيـرج  كـبرية  داكنـة  بقـع  تتـضخم  الطـائرة  يسار على
  . السري احلبل يشبه

 تـأتلق  قنـوات . املعدن لون هلا حمببة ومساحات حبريات فوق حيلقّون 
  . تنطفئ ثم الطائرة مسار يف الشمس حتت

 فـوق  ارتفاعها على حتافظ الطائرة كانت،  اهلبوط عجالت رأت حني 
  . قدم ألف عشر مخسة، املطار

 املـدرج . البـدء  يف فـسيح  مـدى  لـه ،  حلزونـي  بشكل باهلبوط الطائرة تبدأ
 السفر خيشون الذين الركاب. احللزون دائرة تضيق ثم، نفسه على يدور حتتهم

، املـاء  مـن  كثافتـه  أشـتق  وكأنـه  ثقـيال  أصـبح  اهلـواء . باملـساند  يتشبثون بالطائرة
 احملركـات  ضـجة . بـسرعة  املـدرج  يـدور . الغطس ميارسون كانوا لو كما يتصلّب
  . الغثيان على يبعث الطائرة كوّة من النظر جمرد أن حبيث، اآلذان تصمُّ

. املــاء فــوق تطفــو وكأهنــا بقــصور حمــاط، كاليــشم أزرق مــسبحا تلمــح
 لـها ك املدينـة . هـدف  مثـل  املـدرج  حنـو  يتجه وهو،  عموديا الطائرة جناح صار
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، الــرتاب ألــوان امتزجــت حيــث هائــل دَن يف خُلِطــتْ كثيفــة عجينــة مثــل تــدور
  . الدهنج، التيتان، اليشم

 يبــدو الــيت القــصور صــورة اتــضحت، اهلبــوط الطــائرة واصــلت كلمــا
 بأعمـدة  املزينـة ،  األطفـال  كتب رسوم ببعض ذلك ذكّرها. مكتمل غري بعضها

 باألهلّـة  املرصـعة  الطويلـة  اهبمبثيـ  تنجـيم  علمـاء  فيهـا  يظهـر  حيث،  وزقورات
  . بالنجوم مرصعّة لسماء املستدقة حلاهم يرفعون وهم

 للمدينـة  تعطـي ،  متعاظم ديكتاتور املاضي يف بناها اليت الصروح هذه
 يولّـدها  الـيت  القدمية األحالم تلك مع،  شيء كل رغم،  يتطابق،  خياليا طابعا
  . بغداد : االسم هذا

 الطـائرة  جنـاح  بـأن  شـعور  خالهلا يهيمن ،ضيقةّ دورات الطائرة تدور
ــة ميكــن. بــاألرض سيــصطدم املــدرج مــن أقــرتب الــذي  علــى االحنبــاس رؤي
. هبـدوء  األرض الطـائرة  المـست  أخـرية  دورة بعـد  : شـيء  ال ثـم  ومـن ،  الوجوه
  . بسشت: صوتا أصدرت املنبسطة املاء قنينة فتحت عندما

، البــاهر ملــدرجا حتــى الركــاب ورافقــوا، الطــائرة داخــل جنــود صــعد 
 كأهنـا  تبـدو  بضاعة فيها خُزِنتْ اليت للعنابر اخلانق الظل يف ذلك بعد ومروا
 ال وهـي . يركـضون  وكـأهنم  اجلنود يبدو،  العنرب تلو العنرب يعربون. هنا منسية

  . هبم اللحاق تستطيع

 األيـام  يف عليها حصلت عراقية فيزا حيمل الذي سفرها جواز تقدم 
ــد ومل، للحــرب األخــرية ــدي. ضــرورة هلــا تع ــتفحصّ خالســي جن ، اجلــواز ي

 أشـهر  مخـسة . احلـواجز  تعـرب  ويرتكوهنـا  أصـابعها  بصمة يأخذون،  يستنسخه
  . بإنتظارها، هنا اآلن )هو( وها الفراق من
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 مــن بـسور  عديـدة  أمـاكن  يف حمـاط  فهـو ، سـيئة  مسعـة  املطـار  لطريـق 
 الكونكريتيــة حلــواجزا هــذه. اآلخــر تلــو الواحــد مرصــوفة كونكريتيــة قواطــع
ــدان يف أيــضا نراهــا الــيت  مــن للــسيارات نــسبية محايــة تــوفر، اجملــاورة البل

 علــى يهامجوهنــا ثــم الــسيارات لتوقــف اليدويــة القنابــل يرمــون الــذين أولئــك
  . الطريق هذا وباألخص، الطرق طول

، تقــود كونكريتيـة  جـدران ، الرمـل  أكيــاس مـن  أسـوار ، تفتـيش  حـواجز  
  . دبابة مدفع فوهة إىل، ةمتعرج ممرات عرب

 بـشكل  تـسريان  سيارتني بواسطة يتم الطريق هذا عبور. يصرّ الراديو
  . واحد آن ويف متقارب

. قبـل  من املشهد هذا رأت قد أهنا تشعر. طينية وجدرانا خنيال ترى 
 فيهـا  يكثـر  بلدان عن هبا حتتفظ اليت الذكريات وليد االنطباع هذا كان رمبا

 هـذا  جـاء  رمبـا  أو. األصـفر  الغبار من غيوما تنثر احلارة الريح حيث النخيل
 شاشــات  نقلتــها  والــيت  األخــرية  للحــرب  رأهتــا  الــيت  املــشاهد  مــن  االنطبــاع 
  . العامل وجرائد

، الطــائرة عــرب حملتــها صــروح علــى تعرفــت إهنــا هلــا يُخيــل أو تتعــرف
ــاالة ذات تكــشف ــرب اجلــامع: املغ ــة ورشــة، العــامل يف األك ــة غــري هائل ، مكتمل
 غـري  قـصور ، الربونـز  مـن  ضـخمتان  يـدان  ترفعهمـا ،  يتعانقـان  هـائالن  سيفان
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 مدينـة . األسـيجة  عـرب  حتدسها مكتملة أخرى قصور،  مهدمة شبه أو مكتملة
 لـن  سـوف  مدينـة . نفـسه  الوقـت  يف »اشرتاكي«و شرقي،  هجني بطراز واسعة
  . حقا عليها تتعرف

 ال،  نادرا إال وجاخلر من تتمكن لن سوف بأهنا البدء منذ تعرف وهي 
  . املدينة هذه هامش على بالبقاء حمكومة ستظل إمنا، حبرية وال لوحدها
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  . النارية الطلقات آلخر حني من تتخلله املساء هدوء

 الـشارع . للبوابـة  األخرى اجلهة من،  الشارع يف شبان ضحك يسمعون
  . عليها املمنوع

 يـصغي  شـيء  ألي،  لهتـسأ . الغرفـة  تـدخل  )هـي (. الـسمع  يصيخ )هو(
 لـيس  األمـر  أن غـري . الناريـة  لإلطالقـات  ينـصت  انـه  تتـصور . ؟االهتمام هبذا

 أكثــر ظــاهرة أهنــا كــال. الناريــة الطلقــات لــصوت يــصغي أحــد ال هنــا. كــذلك
  . ويضحكون الليل هبوط مع يتنزهون شبان: فرادة

 قبـل  وصـل  أن منـذ  ضـحكا  فيهـا  يـسمع  اليت األوىل املرة إهنا هلا يقول
  . احلرب عشية، أشهر سةمخ
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ــددة بــصمات حلــضورها صــار فــشيئا شــيئا  أخــذت عــادات. متع
 مـسبح  يف صـباح  كـل  تسبح أن هي العادات هذه أول. يومها مسار ترسم
  . الدار

 سـعف  حفيـف . بعيـد  مـن  يأتي نارية اطالقات صوت. هادئ شيء كل
 كـبرية  عـذوقا  ملحت بسعفات هائلة ميموزا تشبه خنلة. اجملاورة احلديقة يف

  . السعفات على الطيور تتشاجر حني يوشوش، جاف ومتر
 قد كان. زرعها قد كان اليت الزهور ملنظر مرتاحا البستاني يكن مل

 يتــشكى واآلن، بانتظــام ســقيها يــستطع مل، احلــرب خــالل احلديقــة أمهــل
ــة مــن ــرة املرجــة هيئ ــها. املــصفرّة الــشجريات شــكل ومــن املبعث ــرى ولكن  ت

 تـصنعه  مـا  أزاء بالرضا دائما يشعرون ال الفنانني أن غري،  مجيلة احلديقة
 خـالل  عليـه  كانـت  مـا  إىل سـتعود  احلديقـة  بـأن  يعدها احلدائقي. أناملهم

 مبرجــة، بغـداد  حـدائق  أمجـل  منـها  سيــصنع. هنـا  بقيـت  مـا  إذا، عـام  مـدة 
 خـارج  مثيلـها  رؤيـة  ميكن ال ورود وتنمو ستُشذّب اجلَنْبات. اخلضرة كثرية
  . املكان هذا

 رواحـا  األمتـار  مـن  حمـدد  عـدد  أداء على نفسها جترب. السباحة تعاود
. مكــان أي إىل الــذهاب ميكنــها ال إذ، بــالتمرين كليــا لتــستغرق حتــى وجميئــا
 رياضـية  حركـات  إتبـاع  على نفسه جيرب سجني مثل يوميا التمرين هبذا تلتزم
  . جسمه العطب يصيب ال حتى
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 العـذوق  يف يوشـوش  اجلـاف  التمـر  وىنـ . هادئـا  شـيء  كـل  يبدو حوهلا
 ناريـة  صـلية  تـسمع . اجلـدار  أعلى يالمس النخلة سعف. الريح تالمسه حني
  . البعيد يف

. أبـدا  لوحـدها  ليـست  فهـي ،  وهـم  ذلـك  ولكـن ،  متاما وحيدة أهنا تظنّ
 وهـو ،  الكالشـنكوف  حيمـل ،  الـسطح  علـى  صـعد  قـد  احلـراس  أحـد  أن تعرف
  . بحتس هي فيما اجملاورة السطوح يراقب
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  . اآلن املنزل تستكشف

 فيهـا  تطفـو ،  الـدوام  علـى  مغلقـة  بـستائر  غرفة هنالك غرفتهما لصق
 خزانــات. دائــم وبــشكل بــبطء تــدور ســقفية مروحــة. حــادة نفتــالني رائحــة

 تعـــود مائـــدة الرابـــع اجلـــدار إىل تـــستند. الثالثـــة اجلـــدران حتتـــل ودواليـــب
 حييطهـا  ال. ضـيفا  لعـشرين  لةبـسهو  تـسع  وهـي ،  األصـليني  املنـزل  ألصحاب

 نـساها  صـغرية  أشياء على تعثر وهي بالتطفّل تشعر. متنافر ركام سوى اآلن
 األخـرى  فـوق  الواحـدة  مرصـوفة  كهربائيـة  مدفآت جتد. السابقون املؤجرون

 ستـشعر  أهنـا  وتـستنج  عـشر  مثانيـة . تعـدّها . غـنم  قطيع مثل الزوايا أحد يف
  . الشتاء هذا بالربد

ــى ــدة علـ ــعتْ، املائـ ــا وُضـ ــبرية ثريـ ــن كـ ــستال مـ ــن، الكريـ ــقف أي مـ  سـ
  ؟ انتزعت

  . للرصاص املانع صدارها على نظرة تلقي ثم
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 صـفة  لـه  الـصمت  وهـذا  طبيعتـه  علـى  تتعـرف  ال،  فجـأة  يطبـق  صمت
  ؟ حدث الذي ما، العادية احلياة جريان توقف لقد: مهدِدة

ــع ــز أن أو انفجــار صــوت تتوق ــم. األرض هتت ــرا تعــزف ث  نوتاهتــا وحامل
  . احلزينة األربعة

  . الكهربائي التيار توقف لقد

 األمـر  هـذا  ومثـل ،  ساعات ثالثة أو دقيقة االنقطاع هذا يستمر قد
 احلـرّ  يغـادر  مل. اجملـيء  عـاود  احلـرّ . اليـوم  يف عديـدة  مـرات  للتكرار قابل
 ليحتــل املــربدات تتوقــف أن بانتظــار اجلــدران إىل التجــأ، بعيــد مكــان إىل

 املـربدات  هـواء  ألن ذلـك . البـدء  يف االنقطـاع  هـذا  يزعجهـا  ال. ثانية املكان
 تعـرف  ال بإرهـاق  فشيئا شيئا حتس ولكنها. بالربودة أحيانا تشعر جيعلها
ــرّه ــنٌ. سـ ــة يف وهـ ــيمن العزميـ ــا يهـ ــة عليهـ ــسدها ورائحـ ــصعد جـ ــى تـ  حتـ

 قــرب تنطلــق شــاحنة مثــل اخلــارج يف املولــدات ضــجّة علــوت ثــم. منخريهــا
 ضـجة  تـشبه  بـضجة  للعمـل  تعـود  املـربدات . يـأتلق  منـسيّ  مصباح. النافذة
 نفـسه  الوقت ويف. الدخيل احلرّ تطرد وهي للربودة بالراحة تشعر. منفاخٍ
 يعيـشان  هـل . معمـل  أو مـشغل  ضـجة  يـشبه  الذي،  املربدات لصخب تغتاظ
  . ؟الصخب هذا يف حقا

ــدات قــرب، الغرفــة خــارج ــر أســوأ الوضــع، املول ــسبة مــشقة وأكث  بالن
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 تـصمّ  الـيت  املولـدات  ضـجة  وسـط  احلـرّ  يف لـساعات  يظلـون  الـذين  للحـراس 
  . قمصاهنم قماش على تنتشر كبرية غامقة بقع، اآلذان

  . تتوقف املولدات. متوقعة غري، نزقة، للمدينة الكهرباء تعود

، الطليقـة  بيـدهم  الـذباب  ويطـردون  أسـلحتهم  موضع يغريونّ احلراس
  . ضجرة حبركة

 إلـيهم  النظـر  تطيـل  أهنـا  أحسوا إذا ما تتساءل وهي النافذة عن تبتعد
  . الستائر عرب
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  . الليل يف املدينة دخول حلظات هي هذه
 مــشاهد مــن بعــضا ختــتلس أن حتــاول، الــسيارة نافــذة زجــاج خلــف مــن

  . سنتمرتات مخسة إىل يصل زجاجها مسك، أبدا تُفتح ال السيارة نوافذ. الشارع
 نظراهتـا . الـشيء  بعـض  مرتفـع  سريع طريق دةجا على السيارة تسري 

 حيــث بنفــسجية ضــبابة يف تــضيع الــيت الالمتناهيــة الطــرق أخاديــد يف تتيــه
 األبـيض  الـضوء  حتـت  حزينـة  تبـدو  احملـالت . اهلـابط  بالليل الضباب خيتلط
 الـشامبو ،  البطاريـات ،  احللويـات ،  كوال البيبسي فيها يباع دكاكني إهنا. احلاد

، رجـال  وهنالـك ،  قمـاش  مـن  صـرائف  أمام الفواكه مناضد. الورقية واملناديل
 حــوادث قــصص أن ذلــك، الــشارع يف نــساء مــن هنالــك لــيس. فقــط رجــال
 املـرأة  تعـيش  احلـرب  بدايـة  منـذ . املدينـة  يف تنتـشر  مريعـة  واغتصاب خطف
  ؟ اإلشاعات هذه صحة مقدار هو ما. منعزلة

 بيــع معــرض ربقــ الــسيارة متــرّ. اللــون بــذات تلمــع وهياكلــها املنــازل
 غـارق  باملعرض احمليط احليّ. النيون ضوء حتت تلمع هياكلها،  كبري سيارات

 رجـال  منـها  أحنـاء  يف جيتمـع  حيـث ،  مضاءة بشوارع السيارة متر. الظالم يف
 يف جالـسون  أو واقفـون  رجـال . الـسمك  فوقهـا  يطهـون  منقلـة  حـول  جالـسون 

 مـن  يفضـع  خـيط  منـه  يـصب  سـقي  أنبـوب  ميـسك  بعـضهم . تفكريهم غمرة
 املدينـة  كانـت  إذا مـا  هـي  تتـساءل  ثـم . البـاب  أمام األرض من بقعة يبلل،  املاء

  . عنها يشاع الذي احلد إىل فعال خطرة
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 مبهميت يقومان اللذان وفريدة آرام فهنالك. أبدا كلية بعزلة حتظى ال
 تكـرار  بـسبب  احملرتقـة  املـصابيح  يغيّـران . للـسوق  يـذهبان . والطبخ التنظيف

 يكويــان. يبــستانلا يناكــدان. الغــاز قنينــة يبــدالن. الكهربــائي التيــار طــاعانق
 الكهربــاء  بعامــل ناجييئــ  أســبوع كــل مــن  ومــرة. الثريــا  يلمعــان. القمــصان

. اجملـاورة  واملنـازل  الـشارع  يراقبـون . املنزل حيرسون حراس هنالك. اجارمه
. شخـصية ال حلمايتـهما  حـراس  أيـضا  وهنالك. املنزل بوابة ويغلقون يفتحون

ــل ــا قب ــق كانــت جميئه ــيهم تطل  هــذا أن غــري. »الشخــصي احلــرس« أســم عل
 رجـال « علـى  تُطلـق  جديـدة  كلمـة  تعلمـت  فقـد . هنـا  الـسائد  هـو  لـيس  التعبري
 اآلن من ستستعمله ما هو االسم وهذا،  أو بي سي،  )CPO( »املقربّة احلماية
  . فصاعدا
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 الفيال حراس ساعد وصلوا نيح. كبرية فيال يف للعشاء دعوة جاءهتم
 فقط اللحظة تلك يف. البوابة وأغلقوا البيت داخل السيارة إدخال يف السائق
 ال املـستخدمون . الفـيال  صاحب أبناء استقبلهم. بالنزول احلراس هلما مسح

 شـرارات . اللحـم  أشـياش  يقلبون وهم املشتعلة النار أمام احلركة عن يتوقفوا
 قــرب، احلديقــة يف منــصوبة املوائــد. ختتفــي ثــم راقــصة تتــصاعد برتقاليــة
 الكهربـائي  التيـار . فرنـسيا  نبيـذا  يـشربان  البيـت  داخل ظال ولكنهما. املسبح
 يف العـزف  يواصـل  الـذي  البيـانو  عـازف  يزعج ال ذلك ولكن باستمرار ينقطع
  . الظلمة

 ال ولكنـها ؟  تـسكن  املدينـة  أحيـاء  مـن  حـيّ  أي يف: احلضور أحد سأهلا
 الـذي  املكـان  عـن  فكـرة  لـديها  وليـست  أيـام  قبـل  وصـلت  لقـد . اإلجابة تعرف
 يُــضحك ســؤاهلا؟ نــسكن مكــان أي يف، حقــا، زوجهــا إىل تلتفــت. فيــه تــسكن

 جيعلــها تــسكنه الــذي باملكــان جهلــها أن غــري. معهــم هــي تــضحك. احلــضور
ــن إذا.. بــاحلرج تــشعر  مــثريا ســرياه، جــدي بــشكل التــساؤل هبــذا الفــرد متعّ
  . للرعب
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  . ندر فيما إال البيت تغادر ال

 تـذهب  أن عليهـا  أن ذلك. املنزل من اخلروج عليها حتتم الصباح هذا
  . املؤقتة التحالف سلطة، )CPA( إىل

  

 نفـسها  رأت نفـسه  الوقـت  ويف متوثبـة  وكأهنا شعرت استيقاظها منذ 
 تُــصدرها الــذي اهلويــة الســتالم موعـد  لــديها. الــشفقة يــستحق كــائن وكأهنـا 

 احلمايـة  رجال. الوزارات أحدى يف مكتب هو املوعد مكان. املؤقتة لسلطاتا
  . بالطبع يرافقوهنا

ــدخل يف  ــوزارة مـ ــك الـ ــثري هنالـ ــن الكـ ــرواح مـ ــيء الـ ــدى. واجملـ  صـ
 مكـان  يف موجـودة  يبدو فيما الوزارة. العارية اجلدران عرب يرتدد األصوات

 يدعوهنا. مرحة بدوت أهنا حتى، مرحية املكان يف تعلو اليت الضجة. مؤقت
ــساعة بانتظــار، كــبرية مقاعــد متلؤهــا صــغرية غرفــة يف للجلــوس  الــيت ال
 قـصر  يف التحالف مقر إىل للذهاب آخرين أجانب مع فيها الباص تستقل

  . الدكتاتور

 تُـشعرها  ال محايـة  وهـي ،  تتبعـه  وأخـرى  البـاص  تـسبق  هـومفي  سيارة
 تكــوين أجــل مــن صريةالقــ املــسافة هــذه تــستغل أن حتــاول. حقــا باالطمئنــان

 كانـت  الـيت  البقعـة  هـذه . الكـبرية  املدينة داخل الصغرية املدينة هذه عن فكرة
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ــادة مقــر وأصــبحت قبــل مــن رئاســية  باملنطقــة يــدعوهنا والــيت التحــالف قي
  . اخلضراء

 خـالل  للقـصف  بعـضها  تعـرض  الـيت  القـصور  بعـض  قرب الباص ميرّ
 رمـل  أكيـاس . الـشوارع  يف تـسري  بـاألخص  عـسكرية  عديدة سيارات. الغارات
ــر النخيـــل. مكـــان كـــل يف ودبابـــات  باعـــة يتجمـــع الطريـــق حافـــة علـــى. مغبـّ
 جـامح  نـسر  عليهـا  مرسـوم  تنظيـف  ومناديل األسطوانات،  الغازية املشروبات

  . بالنجوم مطرزة راية خلفية على

 والـرؤوس  اهلائلـة  الكتلـة  سـوى  منه ترى وال. القصر بدخول هلم يُسمح ال
 ذلـك ،  الـرؤوس  لرؤيـة  بالتعـب  حتـسّ . السقف مقدمة تُزيّن اليت بريةالك الربونزية

 طبعات يأخذون. يصوروهنم. القصر خارج جاهز بناء يف يدخلوهنم. خميفة أهنا
 حتوي أخضر رقبة حبمّال مستطيلة بالستيكية هوية بطاقة ويعطوهنم األصابع
 أحـد  ال ذإ. جيبـها  يف تـضعها  وهـي ،  العنـق  حول يضعها البعض. والصورة االسم
 أُلــصقت اجلــدران علــى. ســفرها جبــواز فقــط دققــوا. اهلويــة هــذه منــها يطلــب

. جمـالت  مـن  مقتطعـة  أطفـال  وصـور ،  عديـدة  أمـاكن  مـن  جاءت بريدية بطاقات
 بـألوان  )مرحبـا ( كلمـة  رمسـت  االسـتقبال  طاولة على. صفر،  سود،  بيض أطفال
 متناسـبا  يبـدو  لكنـه و سـاذجا  هلـا  يبـدو  ذلـك  كل. العربية بينها من متنوعة ولغات

 شـابني  بـني  مفـاجئ  حلـديث  تـستمع . الطاولـة  خلـف  الرابـضة  الشابة الوجوه مع
 كانت اليت األطعمة لآلخر يصف منهم واحد كل. كان األمري اجلنود من صغريين
  . العائلي املنزل يف، هناك، أمه له تعدها

 العنـق  حـول  اهلويـة  بطاقـة  حيمل واحد وكل،  وخيرجون يدخلون أناس
 حــسب كــل. بطاقــات عــدة أو واحــدة بطاقــة. )البالســتيكية اهلويــة قــةبطا(

وكــأن هــذا . الــسلطة إىل قريبــة منــاطق إىل الــدخول يف حقــه وحــسب صــفته
. ةعديــدة هلــا مركــز واحــد، تــدور حــول نــواة الــسلط  التــصنيف يــشّكل دوائــر 

  . البطاقات مجيع بني من األصغر هي استلمتها الذي اهلوية بطاقة
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 عليهـا  ينبغـي  حيـث  الـوزارة  إىل لطريـق ا يأخـذ  الذي الباص تصعد ثم
 تعد مل اخلضراء املنطقة. مباشر بشكل ختصها ال أخرى إجراءات تنتظر أن
. املنـزل  إىل بالعودة رغبة اآلن لديها. منها كفايتها أخذت لقد،  اهتمامها تثري

 يــشعرها وذلــك، (*))خادمــة مــذكرات( معهــا جلبــت قــد كانــت احلــظ حلــسن
  . عراقية وزارة يف اخلليعة »مريابو« بذاءات تقرأ أن، بالُسرور

  
  
  

                                                 
 .ابو الشهريةهي رواية اوكتاف مري» مذكرات خادمة « (*)
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 زمـالءه ،  معارفـه  علـى  تتعـرف  لكـي ،  شخـصا  سـتني  بدعوة زوجها قام
 بــدوا وقــد، أيــضا واألطفــال دعيــت العوائــل. كــبرية مائــدة اوهيئــ. وأصــدقاءه
  . الكنبة على همأهلي قرب جالسني، الشيء بعض خجولني

ــضيوف ــاولون الـ ــشروبات يتنـ ــة املـ ــوة الغازيـ ــصري، احللـ ــال عـ  أو برتقـ
ــب. أجــاص ــهم األجان ــاروا من ــذ اخت ــشمبانيا أو النبي  يف شــديدة احلــرارة. ال
  . اآلن حتى مهيمنا الصيف يبدو، اخلريف بداية أهنا رغم. اخلارج

 األجانـــب بعـــض عـــدا مـــا الـــداخل يف اجللـــوس اختـــاروا املـــدعوون
ــا جلـــسوا الـــذين ــرين خالفـ ــة علـــى لآلخـ ــدم. املـــسبح حافـ  يـــدخلون اخلـ

 وقـد ،  املطـبخ  مائـدة  حافـة  علـى  كوعيـه  يـضع ،  أحدهم وهاهو،  وخيرجون
 بـسبب  املغلـق  البـاب  بزجاج اصطدم لقد. املدمى جبينه على منديال شدّ

 بكـثري  فريـدة  نظفته وقد نفسه الوقت يف ونافذة باب وهو. املربدة تشغيل
  . العناية من

 يف جـسدها  جتفـف  امرأة. السباحة لباس معهم جلبوا األجانب بعض
ــة مــن يعــدلن احملجبــات النــساء بعــض. البكــيين ترتــدي وهــي الــشمس  هيئ
ــاهتن حجـــاب ــدىإ. الـــصغريات بنـ ــازا ترتـــدي كانـــت الـــسيدات حـ ــود قفـ  أسـ
 ووضـعته  القفـاز  خلعـت  الرجـال  مجيـع  صـافحت  وعندما املدعوين ملصافحة

 أن القفــاز ذات املــرأة مــن طلبــت، الطعــام لتنــاو وقــت حــلّ حــني. جيبــها يف
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 املطبـوخ  الـديك  هـو  األطبـاق  مـن  أي بـتحفظ  وأخربهتا املائدة بافتتاح تتفضل
  . بالنبيذ

 ووضـعت  قـدميا  صـديقا  كانت لو كما املرأة هذه قبلتها،  تغادر أن قبل
  . الرجال لتصافح ثانية قفازها
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 عـادات  حياهتـا  مـن  ختفـت وا جديـدة  عـادات  اكتسبت،  األيام مرور مع
 مبفتـاح  البيـت  بـاب  وغلـق  فـتح  املثال سبيل على،  يوميا متارسها كانت أخرى
 الـذي  املفتـاح . ترتادهـا  كانـت  الـيت  األمكنـة  مجيـع  ويف دائمـا  تفعـل  كانت كما

 اآلن. الــداخل يف مــسمار علــى يُعلــق أو اجليــب يف يوضــع ثــم القفــل يف يــدور
 رجـــال أحـــد. وينتظـــران الـــسيارة مـــن يهبطـــان، البيـــت إىل يعـــودان عنـــدما
 ثـم . بالـدخول  هلمـا  يؤذن أن قبل الغرف مجيع ويستطلع الباب يفتح احلماية

  . باملفتاح الباب يغلق

ــا يتـــصل أحـــد ال. يـــشتغل ال التلفـــون ــا. هبمـ  بـــاآلخرين يتـــصالن مهـ
 تلـك  أحـد  هـو  التلفـون  مساعـة  رفـع . الصناعية األقمار عرب اخللوي بالتلفون
  . تتعاطاها تعد مل اليت األفعال

 مــن النقــود إخــراج تتــضمن الــيت اليوميــة العــادة تلــك أيــضا هنالــك و
 ال حـال  أيـة  وعلـى  نقـودا  معهـا  حتمل ال أهنا ثم. ما مادة سعر لدفع احملفظة
 حتمــل كانــت البدايــة يف. حاجــة لــشراء متجــر يف لوحــدها الــدخول ميكنــها
ــة ــة حقيبـ ــها يف يدويـ ــل داخلـ ــة مناديـ ــة ورقيـ ــة وبطاقـ ــ اهلويـ ــدرهتا يتالـ  أصـ

ــسلطات ــة ال ــد. املؤقت ــك بع ــضع أن فــضلّت ذل ــة ت ــها يف اهلوي ــركن وأن جيب  ت
  . نافعة تعد مل ألهنا، الدوالب يف احلقيبة
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 طـائرات  كأهنـا  و منـتظم  بشكل وتطري الزنابري حتطّ املسبح حافة على
 ذنبــها إىل ذلــك مــردّ كــان رمبــا، هيئتــها يف عــسكري شــيء هنالــك. مروحيــة
 شـبيهاهتا . مسـراء  خبـوذة  املغطـاة  الكـبرية  ورؤوسـها  االسـتقامة  لكـثري ا القائم
  . ثنائي بشكل، واطئ بشكل املدينة فوق حتلق

 ختطـيء  وهـي . هنـاك  مـن ،  هنـا  مـن  : ظهورهـا  أمـاكن  بتخمني تتسلى
 يف تظهـر  مـا  غالبـا  بأهنـا  النهايـة  يف أدركـت  حتـى ،  املواقع هذه بتحديد دائما
 ختطـيء  جيعلـها  مـا  أن ذلـك . طنينـها  فيهـا  بّيـد  الـيت  للجهة املعاكسة اجلهة

  . املسبح خلف، واحلديقة املنزل حيطان تردده الذي الصدى هو
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  . أسبوعي بشكل قاسم يعدّه الذي املسكوف السمك لتناول دعوهم

  . املساء هبوط مع خرجا
 شـعورا  منحهـا  مـا  ذلك،  عليه تعرفت ما سرعان سريعا طريقا اختطا

. مـستقيم  طريـق  هنايـة  حتـى  تـسرح  نظراهتـا  تركـت . ألفة أكثر نمكا يف بأهنا
 عـرب  البطيئـة  باحلركـة  فيلمـا  تشاهد وكأهنا وتضمحل تلد األوىل األحاسيس

  . للرصاص املضادة النوافذ شاشة
 بقيـة  عـن  خيتلـف  ولكنـه ،  نفـسه  الوقـت  يف ومطعـم  كالريي هو )حوار(
 وجبـة  حجـز  مت إذا افيمـ  الطعـام  تنـاول  ميكـن  حديقـة  بـاألحرى  إنه. املطاعم
  . فيها الطعام

 ويراقـب ،  بـاجلمر  حيدق،  أيضا رسام وهو الكالريي صاحب هو قاسم
 عـن  يضحك وهو يتحدث. شفاف برتقايل لون إىل النار حولته الذي السمك
 عفوي بشكل وينظم األماسي إحياء حيب إنه. اجلحيم يف تنتظرنا اليت النار

 ولكنـه  هنـدي  بأنـه  يوحيـان  رتهبـش  ولون شكله. خليعة مواضيع حول السجع
  . الكبرية الدليم قبيلة من

ــساء هــذا ــن كــان امل ــاني عجــوز املــدعوين ضــمن م  يف بروفيــسور، أمل
 هـو  هـا ،  الـسن  يف تقدمـه  ورغـم . فيـصل  امللـك  يعـاجل  كان مضى فيما،  الطب
 نـراه . األطفـال  صـحة  علـى  اليورانيـوم  قنابل آثار يف ليحقق اآلن للعراق يعود
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 أن ويــرفض اجلديــة كــثري إنــه. التلفزيــون كــامريات أمــام دثيتحــ وهــو أحيانــا
  . الرجال من احلضور مجيع فعله ما وهو، سرتته خيلع

 وهـو ،  اليورانيـوم  قنابـل  عـن  احلـديث  علـى  مصرا ظل العشاء خالل
 مقتـل  عـن  تتحـدث  اليـوم  هـذا  أخبـار . ذاتـه  للموضـوع  دائمـا  احلديث جيرّ

 مقتـل  إىل أدى للـشرطة  ركـز م ضـد  تفجـري  وهنالـك  الـبالد  يف مقيم أجنيب
 إذن أحـد  ال. خطـرة  حبالـة  منـهم  أربعـة ،  جرحيـا  وعـشرين  أشخاص سبعة
 ســهرته إفــساد يريــد أحــد ال، اليورانيــوم قنابــل عــن حــديث مســاع يريــد

 املــساء هــذا. املرضــى األطفــال صــور رؤيــة أو القنابــل هــذه عــن بقــصص
. الرتاثيــة ةالفرقــ تعزفهــا الــيت باملوســيقى، الــصحبة هبــذه التمتــع يريــدون
 الـسماء  لرؤيـة  للـوراء  برؤوسـهم  يطيحـوا  وأن والنبيـذ  العرق شرب يريدون

  . النخيل أغصان عرب
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 مــــن خوفــــا الرشــــيد فنــــدق إىل الــــدخول مــــن الــــسيارات مُنعــــت
  . التفجريات

 مـرت  مـائيت  أو مئـة  وقطـع  خـاص  وقوف مكان يف السيارة ترك عليهم 
 للمـشي  فرصـة  متلـك  ال فهي. ما حدً إىل نسته أمر وهو،  األقدام على مشيا
 متــشي وهــاهي. املــسبحعــن  البيــت فــصلت خطــوات بــضعة، حديقتــها يف إال

 متعـة  وتتـذوق ،  العـشاء  لتنـاول  دُعيا حيث،  الرشيد فندق إىل الطريق يف اآلن
 الـصيف  عطلـة  يف ذلـك  حيـدث  مثلمـا . األخـرى  تلو الواحدة خطواهتا تعاقب
 ممـر  يف أو حـارة  مـدن  يف مـساءاً  يانميـش  حيـث ،  البلـد  خـارج  يقـضوهنا  اليت

  . بالنخيل حماط

 متــشي أن إذن ميكنــها. احلــظ حلــسن الفنــدق داخــل طويلــة املمــرات
  . حقيقية مبتعة متشي وهي

 مُــربّد املكــان. ضــجران شــابان يقبــع حيــث البــار إىل البــدء يف يــذهبان
. األملانيــة الــبرية حيتــسيان واقفــان ظــال. األســود بــاملرمر مغطــى وهــو وكــابي
 تلفزيـون  شاشة نظراهتا تسرق إمنا تنصت ال،  وهي املضيفني حيادث زوجها

 ملعــب يف وزرقــاء محــراء بقمــصان قــدم كــرة العبــو جيــري حيــث مــسطحة
 النـهر  أن هلـا  خييـل . الليـل  يهبط،  املزججة الباحة كوة خلف. اخلضرة شديد
 القــدم كــرة العبــو. البــار يرتكــان. اســتعداد حالــة يف واجلنــود مظلمــا أصــبح
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 تبـدو  الـيت  املمرات يف الضيوف يتبعان. بدالت يرتدون لرجال الشاشة تركوا
  . املشي وتواصل متشي وهي. متناهية غري

 علـى . فارغـة  شـبه  وهـي  مميـزا  شـيء  فيهـا  لـيس  بـاردة  الطعام صالة
. حمـنط  بـري  ديك وهنالك باألصداف مطعمة قدمية بنادق هنالك اجلدران
 عملــهم بأمهيــة املقتنعــون اخلــدم. الــصيد هــو إذن احلــائط ديكــور موضــوع
 علــى  خبــز فتــات  وهنالــك وســخة الــشراشف  أن غــري. جديــة  أكثــر يبــدون
 يطلـب . النبيـذ  أنـواع  أحـد  اختيـار  حيـاول  املـضيّف . الصحون وحتت األطباق
 مــن أي هنالــك لــيس ولكــن آخــر نوعــا ثــم، املــشروبات قائمــة يف مــدونا نوعــا
 أمهية ال أمر هذا أن هلم يؤكد مةاخلد مسؤول. القائمة على املسجلة األنواع

 الــذي مــا. خاصــة نبيــذ قنينــة هلــم ســيجلب وإنــه موفــق غــري طلبــهم وإن، لــه
 النبيـذ  هذا تذوق عليهم يتحتم حال أية على. احلال هذه مثل يف قوله ميكن
  . السئ

ــة اجلـــدران ــم حتـــى مسيكـ ــذائف اطالقـــات يـــسمعوا مل أهنـ  الـــيت القـ
  . العشاء ولونيتنا كانوا بينما الفندق قرب سقطت
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 وهـي  األخبار وملخص اجلرائد يقرأ هو. اخلارجي الرواق عند جلسا
 مـن  اهلـابط  األصـفر  املصباح ضوء يتقامسان وأخذا املساء هبط. رواية تقرأ

 للمـرة  قـدميها  أمخـص  حتكّ. صغرية حشرات مداره يف تسبح حيث املصباح
  . العاشرة
 هبذا مضاءة وهي الشرفة. تهماشرف رؤية ميكن اجملاورة الشرفة من 
 الليـل  حـراس  أن غري. مظلمة املنزل بقية. أمساك حوض وكأهنا تبدو الشكل
 أضـاءت  الـيت  والـربوجكرتات  املـصابيح  إشـعال  عـن  يتوانوا مل اآلن حلوا الذين
  . اخلضراء احلديقة أرضية

 أي فيهـا  لـيس  صـماء  كتلـة  إنـه . املنـازل  بقيـة  مـن  أعلـى  اجملـاور  املنزل
. أصـحاهبا  تركهـا  الـيت  األخـرى  احلـي  منـازل  مـن  الكثري مثل فارغ هوو. ضوء
 اقرتحـوا  هـؤالء  أن أو يعرفوهنم ألُناس حراستها مهمة أناطوا،  يرحلوا أن قبل

 بندقيــة أعطــوه. الــسائق عــم ابــن أو املطــبخ عامــل شــقيق، يعرفونــه شخــصا
  . أشهر لبضعة يكفي مرتبا له ودفعوا كالشنكوف
 خبطـوط  ترتـسم  والـيت  املنـزل  ذلـك  شـرفة  ينتـز  الـيت  لألقـواس  تنظر

 هـذه  أحـد  بني مستقيم خط رسم ميكن. املظلمة السماء صفحة على غامقة
 من هنالك ليس. مالبسهم تشكلهما اللتني املضيئتني البقعتني وبني األقواس
  . الوقاية انعدام بالطبع يعين وذلك االثنني بني حاجز

 املقابل اجلدار لصق لوسواجل الرواق بإخالء احلماية رجال نصحهما
  . األقواس شرفة عرب رؤيتهما املتعذر من يصبح حتى



 38   

  
  
  

17  
  
  

 مــن شــخص. بالربيــد نعــم. بالربيــد جــاءت. أوربــا مــن رســالة جــاءهتم
 عليـه  طابعـا  لـصق ،  املظـروف  علـى  املكتب عنوان كتب،  بالدمها يف،  معارفهم

ــساوره أن دون ــذا. بوصــوهلا شــك ي ــستعمل أحــد ال. الرســالة طافــت وهك  ي
ــد خدمــة ــا الربي ــع للمراســالت. هن ــك اخلــارج م ــد هنال . الرمســي غــري الربي
  ...... الرمسي الربيد أما، الرسائل بإرسال تعتين خاصة خدمات هنالك

 وبـــاخلتم بالدهـــم مـــن القـــادم بالطـــابع، بـــاملظروف إعجاهبمـــا أبْـــديا
  . أشهر أربعة قبل عليه وضع الذي الربيدي

 مـن  ولكن. املعاكس باالجتاه ولكن نفسه ءالشي تفعل أن رغبة اعرتهتا
ــع تــشرتي أيــن  وقــد. املركــزي الربيــد يف تعمــل احلــراس أحــد زوجــة؟ الطواب

 تقولـه  مـا  هـذا ،  باالنتظـار  عليهـا . الالزمـة  املعلومـات  على باحلصول وعدهتا
. صــاحلة تعــد مل املخلــوع الــرئيس صــورة حتمــل الــيت القدميــة فــالطوابع هلــا

 رسـالتها  طـوت ،  ذلـك  بانتظـار . جديـدة  طوابـع  رتـصد  مل اللحظـة  هذه وحتى
  . نستها ما سرعان ثم، الدوالب يف ووضعتها
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 الــذي احلــي نعــ مــا حــد إىل بعيــدة منطقــة يف للعــشاء دعــوة جــاءهتم
  . يسكنوه

  . السريع الطريق من تعرفه الذي احليز ذات سلكوا

 ءضـو  هياكلـها  تعكـس  الـيت  املـصفوفة  الـسيارات  معـرض  علـى  تعرفت
  . النيون

 اسـتدارت . زهـور  بـائع  عـن  حبثـا  طويـل  جتـاري  شارع يف ببطء ساروا
 الــسادسة إهنــا. املعــاكس االجتــاه يف آخــر طريقــا وســلكت هنايتــه يف الــسيارة
  . الشارع يف السيارات من كبري حشد وهنالك والنصف

 مـصفحة  بـسيارة  إال تتنقـل  ال حيـث ،  املدينـة  هـذه  يف حالتـها  هـي  غريبة
 خيـص  فيمـا  حتـى  اخلـارجي  العـامل  عـن  معزولـة ،  الدوام على لقةمغ نوافذ ذات
  . اخلارج يف احلرارة درجة ختيل إمكانية يسهل ال التكييف جهاز فهواء، املناخ

 يف موضـوعة  الطريـة  الزهور. بالستيكية زهور هي املعروضة الزهور
  . الثالجة

 الــورود. وغاليــة فريــدة بــضاعة وهــي الــورود مــن كــبرية باقــة يــشرتون
  . وردة عيناها تصادف مل أسابيع منذ. ووردية يضاءب

 علــى بعــزم منتــصب وهــو البــاب حيــرس، احلمايــة رجــال أفــراد احــد
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. يـدخلون  الزبائن يرتك لكي ينسحب ثم الشارع يف حيدق،  املنفرجتني ساقيه
 حيــدث مــا لــريى احلــارس يلتفــت. الرياضــة مالبــس يرتــديان شــابان يــدخل
 يف يـشع  الرياضـية  املالبـس  قماش. الشارع مراقبة يواصل وهو املتجر داخل
  . قوية تعرّق رائحة ويطلق النيون ضوء

 دلــوهم. يعرفونــه ال حــي يف طــويال داروا. املنــزل عــن البحــث واصــلوا
 ال هبـا  زودوهـم  الـيت  اخلريطـة . املنـشود  البيـت  ليس انه واكتشفوا منزل على

 سـكين  حـي  إنـه . املـسدودة  الطـرق  كثـرة  بـسبب  املنـزل  على العثور يف تساعد
 ويف البيــوت مجيـع  أمــام حـراس  هنالــك. كـبرية  حــدائق وسـط  هائلــة بفـيالت 
 مملـوءة  براميل صنعتها جديدة فرعية شوارع هنالك الفرعية الشوارع مجيع
  . النخل جذوع وحتى كونكريتية قواطع، بالرمل

 برقــة ينــسّل حارســا، مفتــوح ســيارة بــاب عــرب يــرون طــريقهم يف وهــم
 خمـيم  يف يـسكن  كـان  لو كما سعيدة ليلة لقضاء طريقه يف وهو حلافه حتت

  . لالبتسام يدعو املشهد. هادئ سياحي

 بــاب يغلــق وهــو. وجهتــه عــن احلــراس ليــسأل الــسائق يتوقــف أحيانــا
 املوعـــد يف املكـــان يـــصلون النهايـــة ويف. منـــها خـــرج كلمـــا باملفتـــاح الـــسيارة
  . احملدد

  . رأخض ببغاء كتفها وعلى الدار سيدة تستقبلهم
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 الــشرطة خمــافر. القــذائف إطــالق صــوت يــسمعون تقريبــا مــساء كــل
 اجلوامــع تــستهدف ملغومــة ســيارات. اليوميــة الــتفجريات أهــداف أحــد هــي

  . واألسواق والفنادق

 يف الزجـاج  قطـع  أحجـام  قيـاس : صـربا  تتطلـب  مبهمـة  احلارسـان  قام
 بـذات  وشـفافة  ةالصـق  بالسـتيكية  أوراق قـص  إىل يعمـدا  لكـي . املنزل نوافذ
  . شك دون ومتعب دقيق عمل انه. عليها لتُلصق احلجم

ــم ــد رغـ ــذي اجلهـ ــذاله الـ ــل، بـ ــات تظـ ــة فقاعـ ــسة هوائيـ ــت حبيـ  حتـ
، الكتابـة  طاولـة  خلـف  جالـسة  وهي للخارج تنظر حني أهنا حتى. البالستيك

 غطـاه  زجـاج  عـرب  مرئيـة  كانـت  لـو  كمـا  والـنخالت  املقابـل  احلـائط  جـزء  ترى
  . املطر
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 هــذه اجرتحــا وكأهنمــا. تقريبــا نفــسها الــساعة يف مــساء كــل جييئــان
  ؟ الوقت ذلك يف يفعالنه كانا الذي ما، النهار يف يرامها أحد ال. القاعدة

ــه املكــان مــن دائمــا يأتيــان ــا وجــدا رمبــا. ذات  حتــى فيــه ينامــان مكان
ــا لــو كمــا ســوية يأتيــان. اخلــروج علــى اجلــوع أجربمهــا  اجلهــل يفــتعالن كان
 وكأنـه  يتبعهـا  وهـو  منـه  جـرأة  أكثـر  فهـي . يـأتي  مـن  أول كانت هي. ببعضهما

 عنـها  يعـرب  غطرسـة  وهـي ،  اجملـيء  أرادت الـيت  هـي  وكأهنـا ،  بـاألمر  معين غري
  . التفاخر من بنوع

 أو،  منـها  يقتات أخرى أماكن هو يعرف كان رمبا. منه حنافة أكثر هي
  . أخرى عيش وسائل اجرتح رمبا

 بطنـه . الفائـت  هناره نوعية ختمني ميكن عليها لقيهاي اليت النظرة من
 كـل  مـن  احلـذر  أن ذلـك  واحـدة  بعـني  ينام. جوعه ينسى كي ينام وهو،  خاوية
 وهبـذا  الـضامر  جبسدها قبله تأتي يدعها فهو وإذن. منه بدّ ال أمر هو شيء
ــواح ــذي الن ــربه مبــا لتطالــب تطلقــه ال ــة متلــك وهــي. هلــا مــستحقا تعت  اهليئ
 ينظـر  وهـو ،  للرثاء تدعو وبشراهة بنهم تأكل. هذا املتسول دور لءمل املناسبة
 الطعـام  يلتـهم  لـه  أحـد  مراقبة عدم إىل يطمئن وعندما. مستعجل غري وكأنه
  . التهاما

 تــربطهم عالقــة أيــة. دجاجــة جنــاح بــسبب يتــشاجران رأهتمــا مــرة
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 عنـدما ؟  والتـشرد  الوحـدة  يف شريكني أصبحا هل؟  وأخت أخ أمها؟  بالضبط
 إذا باحتقـار  ينظران. أبدا عنه بعيدا ليس اآلخر أن يعين فذلك أحدهم حنلم

 ميوتـا  أن ميكن املعدمان هذان. الطعام فضالت هلما تقدم أن اخلادمة نست
، الطعام من املزيد كالعادة هلما تضع اخلادمة فريدة. الوجبة هذه لوال جوعا

 بــصق يــوم ذات، مــشاكس وهــو. أبــدا شــكر بإشــارة ذلــك يــردان ال ولكنــهما
 براحـة  شـعرت  رمبـا . فعلته تلحظ مل بأهنا تظاهرت. جانبه إىل مرت عندما

 أو مــرتني الطعــام فــضالت تقــديم عــن توقفــت لــو. اجملــيء عــن انقطعــا لــو
 الـذي  اخلـوف  بـشعور  تعرتف أن عليها؟  وجهها يف حينها سيبصق هل،  ثالث

 طريقـا  لكانسيـس  هل،  هلما الطعام تقديم عن توقفوا لو. تراه عندما يعرتيها
. جوعـا  املتـضور  الثنـائي  هـذا  إذن تـرى  لن سوف. البيت هذا طريق غري آخر
، يتـأخران  وعنـدما . مـساء  كـل  جميئهمـا  تنتظـر  ولكنـها . دائمـا  تـردده  ما وهو

 األخــضر الطيــف عــن الــسياج خلــف بالبحــث وتأخــذ بــالقلق شــعور يفاجئهــا
  . املصدوعني عينيهما لبؤبؤ
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 أربعـني  مـن  أكثـر  فيهـا  سـقط  تفجـريات  خبمـس  وحده أمس هنار حفل
  . جريح مائيت وحوايل قتيال

  

. مجيعــا علــيهم لقبــضت بيــدي كــان لــو. وحــوش، مــدام يــا وحــوش« -
 شـقيق . اخلـروج  بإمكاننـا  يعـد  مل. وكفـى  بقنبلـة  ونـسفتهم  سـوية  ألحتجزهتم

 ال، اليــوم طيلــة البيــت ســجينات بناتنــا. ســبب بــال الطريــق يف قتــل جارتنــا
 علـــى ســـنتجرأ كنـــا إذا مـــا أدري ال. شـــيء ال، مـــسبح ال، نزهـــة ال، مدرســـة
  . »!اإلعدام بعقوبة العمل إعادة سيقررون متى. وحوش. للصالة الذهاب

 ولكنـها  اجلـد  مأخـذ  علـى  قوهلـا  تأخذ أن وتتفادى تضحك أن حتاول 
 مــن النــوع هــذا. بــه تــؤمن مــا تقــول فريــدة أن تعــرف فهــي، ذلــك تــستطيع ال

 حـول . اإلعـدام  عقوبـة  مـن  أكثـر  تـشمئز  جيعلـها  شـيء  ال إذ،  يصدمها الكالم
  . أبدا رأيها تغري لن سوف املوضوع هذا
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 إىل الـصعود  ينبغـي ،  الصناعية األقمار عرب اخللوي التلفون الستعمال
 بــضعة. املناســب االجتــاه عــن البحــث ينبغــي، خــط علــى للحــصول. الــسطح
 سـارية  طـرف  حتريـك  بغـي ين. هنـاك  مـن  خطـوات  وبـضعة  هنـا  مـن  خطوات
 بعدئـذ  تبـدأ . املناسب املوقع على العثور حتى األربعة االجتاهات يف األنصال
 يرددهـا  كلماهتـا . أوربـا  مـن  مـا  مكـان  يف شـخص  مـع  بالـصياح  شبيهة مكاملة

 يـسمع  اليت واللحظة فيها تتكلم اليت اللحظة بني زمين فارق هنالك. الصدى
ــا ــاك الكــالم فيه  ويف، الكــالم ملواصــلة لآلخــر الاجملــ تــرك حيــاول كــل. هن

. وحمـدّثها  هـي ،  يقوالنـه  مـا  فهم ويستحيل الوقت يف بالكالم يأخذان النهاية
 أمـام  طـويال  بعـضنا  حنيـي  حـني  حيـدث  مثلمـا . املكاملة معاودة ينبغي،  حينئذ
  . املرور حلظة يف ببعضنا األمر هناية يف نصطدم ولكننا الباب

 ختـرب  أن دون الصعود إىل تعمد ناأحيا. السطح إىل الصعود حتب إهنا
. التمرد من بائس بنوع تقوم كأهنا أو،  االختبار من بنوع تقوم وكأهنا احلراس
 خلفهــا أحــدهم يــصعد. احلــال يف هبــا حيــسون مــا ســرعان احلــراس ولكــن
 البيـت  مساحة على شرفة مثل ميتد السطح. منها مبعدة على متأهبا ويقف
 علــى فيهــا يطــل الــيت اجلهــة اعــدام اإلمسنــت مــن بــسياج حمــاط وهــو كلــه

 يف مطــوي، الــثخني الرمــادي القــري مــن بفواصــل حمــددة األرضــية. الــشارع
 وهي. وهناك هنا مثبتة التربيد أجهزة. بردت بركان محم مثل األماكن بعض
 الـشمس . ذاك أو اجلهـاز  هـذا  يربدهـا  الغـرف  مـن  غرفة أي تُخمّن أن حتاول
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 املــاء خلزانــات املنحــسر الظــل هــو يــدالوح امللجــأ. األعــايل يف بقــوة تــضرب
 أيـضا  وهنالـك  )حـارق  مـاء  البارد املاء صنبور من يتدفق الصيف يف( األربعة
  . البالستيكية عوارضه ماعت وقد احلراس يستعمله قديم حديقة كرسي

 أو( تُـرى  أن خـشية  األطراف عند طويال املكوث عدم على هي تعودت
 علـى  تتجـرأ  أن دون،  أعماقهـا  يف هختـشا  ما هو ذلك. للرماة هدفا تصبح أن

 تعــرب ســيارة. الالمعــة اجملــاور اجلــامع قبــة وتلمــح خنــالت تــرى. )بــه البــوح
 حتــى متتــد الطريــق. هنــا مــن تــراه ال الــذي النــهر، دجلــة علــى ميتــد جــسرا
 يفـتش  حيـث ،  الكونكريـت  مـن  جبـدار  تقريبا بأكملها احملاطة األخرى الضفة
 حيـث  بابـل  لفنـدق  اللـون  الطـيين  الـربج  أحيانـا  تـرى . الـسيارات  بعض اجلنود
 رؤيتـه  تـستطيع  ال مـا  هـذا ( باإلنكليزيـة  »سـعيدة  سـنة « مجلـة  مرسـومة  ظلت
  . )بالسيارة متر وهي مرة ذلك الحظت ولكنها بالطبع السقف من

. منـزهلم  على يطلّ الذي اجملاور املنزل شرفة أقواس ترى املنزل قرب
 مـشتتة  األعلـى  مـن  تبـدو  يتالـ  احلديقـة  مرجـة  تـرى  بصرها ختفض وعندما
ــة الــشارع تــرى أن تــستطيع األخــرى اجلهــة مــن. تــصورته ممــا أكثــر  والبواب

 الــذي املراقبــة موضــع يف الرمــل أكيــاس خلــف متأهــب وضــع يف واحلارســني
  . اجلهة هذه إىل النظر تتفادى أن حتاول، بتحفظ. سلم عرب إليه يصعدان

 لرتاقـب ،  لـسطح ا إىل تـصعد  أن حتـب ،  اخلـصوص  وجـه  علـى  الليل يف
 حـوت  مثـل  تـسبح ،  املدينة حول،  األنوار مطفأة،  تدور اليت اهلليكوبرتات مرور
  . احلليبية السماء يف
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 طويلة ساعات فيه متضي أخذت،  الفوتغرايف للتصوير خمتربا أنشأت
، لإلشعاع املضادة للمصابيح املخضّر الضوء يف ساحبة،  بأكمله يوما وأحيانا
 صــور، مقهــى شــرفة، طبيعيــة منــاظر: اخلــارجي للعــامل راصــو تطبــع وهــي
  . عليها عزيزين أناس

  . تقريبا أو أبدا خترج ال أهنا ذلك، صورا تلتقط أن ميكنها ال هنا
 إىل عمــدت وقــد. إضــاءة وصــندوق تنغــستيين مــصباحا متتلــك وهــي

 تــدعو وأخــذت، أحــد بــه ميــرّ ال مــدخل يف أبــيض حــائط أمــام كرســي وضــع
 أن ختشى فهي. باخلجل البدء يف شعرت. واحدا واحدا هبا احمليطني الناس

 فاحلـصول . العكـس  اكتـشفت  ولكنها. هلم األمر حيلو ال أن أو طلبها يرفضوا
 يوجـد  ال وهنـا ،  يـسرهم  أمـر  هـو  )واحـد  لكـل  نسختان( شخصية صورة على
  . السرور جيلب مما الكثري

  
 الـذي  الـشخص  ذلـك  بتـصوير  وبـدأت ،   الرجـال  تصور راحت البدء يف

ــان ــها ك ــهم مــن يعجب ــاز عدســة باجتــاه باســتقامة ينظــر أخــذ وقــد. بين  جه
 رأسـه  شـعر . دفـني  بقلق يوحي وشكله اجلبني على طيات ثالث له. التصوير

. املـشوهة  فكـه  هيئة يعكسان والشارب اللحية. اجلنود شعر،  قطعه يف يشبه
، اصــغري كــان عنــدما األســنان تعــديل جهــاز لوضــع مــربرا أهلــه جيــد مل رمبــا
  . أوربا يف احلال هي مثلما
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 أهـي . ياقتـها  رقعت مهرتئة مالبس يرتدي وهو يظهر الصورة هذه يف
 ســرتة، عليهــا عثــر مالبــس أهنــا أم؟ بنفــسه رتقهــا انــه أم رتقتــها الــيت زوجتــه
  . مستعملة قدمية
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 احلريـة . الرعـب  يثري بشكل خطرة تبدو الطريق على السيارات حركة
 كـل  يف جتـري  الـسيارات . جيـد  حنـو  علـى  دائمـا  تُفهـم  مل ريةط زالت ما اليت
 سـيارات . تتـزاحم  سيارات. ضروريا األمر يصبح عندما إال تتوقف وال مكان
. مكانـــه ليأخـــذ اآلخـــر يرهـــب أن حيـــاول ســـائق كـــل. عنـــوة الطريـــق حتتـــل

 بــشكل الــسريع الطريــق علـى  يــسريون أو مائــل خبـط  الكــبري امليــدان يقطعـون 
، مــرور شــرطة يكونــوا أن طفولتــهم يف حيلمــون كــانوا ذينالــ أولئــك. معــاكس
 ينـصب  مـن  نـرى  املدينـة  من تقريبا مكان كل يف. اآلن حلمهم حتقيق ميكنهم
 حتمـل  قماشـة  الـساعد  علـى  يـضع  أو حبمالـة  صـدره  حيـيط ، شـرطيا  نفـسه 
 الـــساحات وســـط يقفـــون. جريئـــون إهنـــم. »املـــرور أصـــدقاء« مجـــيال امســـا

 فلنمتـدحهم . اخلطـورة  ترهبـه  ال تفـانيهم . أحـد  ايتبعهـ  ال بإشـارات  ويقومون
  . الصفحات هذه على إذن
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 الـسفارة  مبنـى  قـرب  الـسيارة  إيقاف ميكن،  املدينة وسط إىل للذهاب
 طويلــة مراكــب إهنــا. هنــري مركــب وامتطــاء، دجلــة ضــفاف علــى الربيطانيــة

 جتنــب ينبغــي وفيهــا (**)واجلذعيــة (*)اجلنــدول بــني تــصنيفها ميكــن ضــيقةو
  . احلراك

 والـذي  بيتـهم  مـن  قريبـا  مير الذي النهر هذا وسط لوجودها ابتهجت
 إىل للــذهاب اجلــسر تعــرب حــني أو لــصقه الــسيارة تــسري حــني أحيانــا حملتــه
  . اخلضراء املنطقة

 كــل. باألشــجار مرقطــة منبــسطة املدينــة تبــدو األخــرى الــضفة علــى
  . الطمأنينة على يبعث احملرك وضجيج. هادئ شيء

  . قصب باقيت بني املركب رسا

 بأجـــسادهم فخـــورون، بالـــصابون أجـــسامهم يـــدلكون صـــبيان أربعـــة
ــا الـــيت املعـــضلة الـــضامرة ــوة تغطيهـ ــع أجـــسادهم. الـــصابون رغـ  حتـــت تلمـ
 يف واغطـس  ثـم ،  فوتغرافيـة  وضعية يف ووقفوا التصوير آلة الحظوا. الشمس

  . بسرعة واختفت تيارال مع تدحرجت الرغوة. املاء
                                                 

 .اليطاليةقوارب مدينة البندقية ا  (*)
 . جذع شجرة مفرغ (**)
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  . تعرفه ال حيّ يف دخال

 يف متشي أن: مستحيال تظنه كانت ما متارس وهي الدهشة تأخذها
 هيئــة ميـنحهم  ممـا  أغمادهــا يف أسـلحتهم . رجـال  ثالثــة هبمـا  حيـيط . شـارع 
 لـى ع حيـافظ  لكـي ،  بعـد  عـن  يتـبعهم  رابـع  رجـل . الكمـان  عازيف هبيئة شبيهة
 مبــواد مليئــة ظهريــة حقيبــة حيمــل وهــو، الــصغرية جملموعتــهم شــاملة رؤيــة
  . الطارئة للحاالت طبية

 يف النــاس مــن الكــثري هنالــك لــيس. الــصالة ســاعة إهنــا. حــار اجلــو
  . املتاجر من العديد تغطي الستائر. الشارع

 علــى متــشي فهــي. احلــي هــذا يف يــصدمها مــا هــي املهيمنــة القــذارة
 هنا. الذباب جتذب فضالت على،  مبقورة قمامة أكياس على ،الفواكه قشور
. بائـسة  طعام حبوانيت ميرون. دخانا وتبعث حترتق قمامة أكوام مثة وهناك
 بـضعة . هنـاك  القـابع  بـاحلر  وتـشعر ،  اللحـم  صـحون  فـوق  يتنـزه  الذباب ترى

. عدائيـــة ليــست  نظــراهتم . مبكــرا  مــازال  فالوقــت  الطعــام  يتنــاولون  زبــائن 
 هـذه  بـني  جيمع معادال جتد أن تستطيع ال وهي. عديدة مرات هلم يبتسمون
  . املتكاثرة الوساخة وهذه املرحبة الوجوه

  . (*)قدمية ملدرسة مهجورة باحة يف يدخالن

 على الوحيد الشاهد هو غسيل حبل على منشور طويل أصفر قماش
 الـــرواق إىل للوصـــول الـــسالمل يـــصعدون. املدرســـة هـــذه يف البـــشر حـــضور
 يتـابع  وهـو  احلراس أحد تلحظ. األعلى من الباحة على يطل الذي املسقوف
 وكأنــه تلمــع عينــه زرقــة. الباحــة علــى يطــل الــذي الــضيق الكــورنيش بنظــره
  . األعمدة أحد وراء، وخيتفي راألصف الرداء يسحب ما أحد. الدوار يتحدى

                                                 
 املدرسة القدمية اليت تذكرها هوريم هي املدرسة املستنصرية احملاذية لنهر دجلة  (*)

 .يف جانب الرصافة
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. الـشارع  مـألت  فالنـاس  بـالعودة  اإلسـراع  علـيهم . الـصالة  وقت انتهى
 حلظـات  بـالتنزه  يرغبـون . احلـدوث  نـادر  أمر هو الوقت هذا مثل يف اخلروج
. أخــرى أمــاكن يف مثيالهتــا رأت الــيت األســواق، األســواق يف أخــرى إضــافية
 األحجار،  طناجر،  مالبس،  ألعاب،  اءالكهرب مناشب،  التوابل فيها تباع أسواق

  . البالستيكية األزهار، املناشف، الصاقلة

. حمـــاذي بـــشكل الـــسري ينبغـــي. احلـــشد اجتـــاه بعكـــس اآلن يـــسريون
 مــسافة علــى احلفــاظ يــستطيع ال الظهريــة احلقيبــة حيمــل الــذي احلــارس

  . اجملموعة وبني بينه كافية

 الزنــاد علــى يــضغط عنــدما. بالســتيكية ببندقيــة يلــهو األطفــال أحــد
 ميثـل  جـده . متعـددة  بـألوان  صـغرية  مصابيح تومض و اطالقات ضجة تنبعث
، الـصغري  القنـاص  بوجـه  يـصيح  وهـو  بـبطء  بالسقوط يتظاهر. الضحية دور

ــرتعش وجــسده ــى متــشنجا ي  بتكــشرية ممــسوخ ووجهــه، اجلــدار صــفحة عل
 البندقيـة  مـصابيح . وينـهض  حيـا  يبعـث  واجلـد  ضـاحكا  يـصيح  الطفل. األمل

  . اجلدار صفحة على باالنزالق هو ويأخذ ثانية تومض

 هنـا  أطـول  لفـرتة  فالبقـاء . اليـوم  هـذا  رؤيتـه  هلـم  أتـيح  مبـا  اكتفـوا  لقد
. األقـدام  علـى  مـشيا  السيارة موقف إىل يعودون. الطيش من ضربا سيصبح
. صـــغار شـــبانا يـــصادفون اجلـــسر علـــى. يهرولـــون وكـــأهنم اجلـــسر يعـــربون
 ويـــسألوهنا صـــورة يلـــتقط شـــخص هبيئـــة مئـــونويو بإشـــارات هلـــم يـــشريون

 اللغـة  تفهـم  أهنـا  خبلـدهم  يـدر  مل. صـورهتم  على سيحصلون متى باإلشارات
  . العربية
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 ميشون لرجال مؤطرة قدمية صور على عثرت العمل غرفة مكتبة يف
 مهمـة  شخـصيات  يبـدو  فيمـا  أهنـم . بـه  معتنـى  بـشكل  مكوية بناطيلهم. بتؤدة

 اســـتمرت زيـــارة. آخـــر لبلـــد هلـــم رمسيـــة زيـــارة خـــالل التقطـــت والـــصورة
 لقد. التصوير آلة عدسة باجتاه تتطلع العيون،  طويال فيها األيدي مصافحة
 الـسمرة  شـديد  شـاب . الوقـت  ذلك جمالت يف شك دون الصورة هذه نشرت
ــب (*)ليمــوزين يف جــالس  ملكــة فهــي، أخــرى امــرأة كــأي ليــست امــرأة جبان

 هبيئتهم امللوك. األمري خلطيبة يبتسمون واثقة فتية بنظرات أمراء. بريطانيا
 إطـار  علـى  حمفـور  ملكـي  إكليـل  بوجـود  اجلمع عن يتفردون املرحبة احلكيمة
 مثـل  متامـا  ومهمـومني  وقـورين  لرؤسـاء  صـور  أيضا هنالك. اخلشيب الصورة
  . حريصني عائلة أرباب

 يف األخـري  للـرئيس  صـورة  جتد،  فاضلاأل الناس هؤالء صور بني ومن
 بــوميض تــشي نظرتــه ولكــن واألمــراء امللــوك عــن قيافــة يقــل ال انــه. شــبابه

 خبلـــوده يـــؤمن مـــن غطرســـة ابتـــسامته ويف ســـيخونه مـــا ســـرعان انتـــصار
  . الشخصي
  

                                                 
 . سيارة خصوصية تتسع لست ركاب (*)
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  . الكهربائي التيار انقطع

 اراحـ  لـيس  املاء ولكن كآتون حار اجلو. االستحمام غرفة يف اآلن هي
 ضــوء يعكــس كامــد ذهــيب لــون ذي بطــالء مغطــى الــصنبور. احلــد هــذا إىل

  . توقفت املروحة. الصغري الشباك من النافذ الشحيح النهار

 كتلـة  داعبـت . الـسوق  مـن  اشرتته الذي األسود الصقل حبجر أمسكت
  . فيه تكوّن الذي احمليط تتخيل أن وحاولت اخلشنة احلجر

 انفجـار  انـه . مبنجنيـق  هـوجم  قـد  انه لو كما املنزل يهز انفجار صوت
 يــدقّ أخــذ قلبــها. آخــر انفجــار يطــنّ ثــم. شــديدا كــان ولكنــه شــك دون بعيــد

. الـسمع  وأصـاخت  انتظـرت . ترجتفـان  ويـداها  الـصقل  حجر أركنت. بسرعة
  . اليوم هذا أخرى انفجارات ستندلع

  . صباحا الثامنة الساعة جتاوزت

  . رمضان شهر جميء إعالن إنه
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  . حديثا افتتح ثقايف مركز يف شعرية ألمسية عيادُ
 املراكـز  مـن  الكـثري  افتتحـت  وقـد ،  احلوار حرية من طويال الناس رِمحُ
  . اليومية الصحف من الكثري وظهرت، سياسية أحزاب ونشأت، الثقافية

 اجلدران عارية كبرية قاعة يف قصائدهم شعراء ثالثة قرأ املساء هذا
 حــاد بــشكل مــضاءة، بيــضاء، درس قاعــة تــشبه وهــي األصــوات فيهــا تــرتدد

 أمـام  بطاولـة  حتـيط  كراس بضعة إمنا،  منصة هنالك ليست. النيون بأضواء
 جـالس  أو القاعـة  هناية يف واقف البعض. باحلضور الغاصة،  املمتلئة الصالة
 يف مقعــدين هلمــا حجــزوا. احلــضور بــني حراســهم أحــد أنــسل. األرض علــى

. مــاء وقــدحي قهــوة فنجــاني وضــعوا خفيــضة منــضدة وعلــى، األول الــصف
 امـرأة  هنالـك  ليـست . مليئـة  الـدخان  منـافض . ويدخن القهوة يشرب اجلميع

 ســيحل. اخلامــسة الــساعة يف بــدأت الــشعرية القــراءات. غريهــا القاعــة يف
. كهـذه  سـاعات  يف بـاخلروج  يغـامرن  لـن  النـساء . القـراءات  تنتـهي  حني الليل

 ببــــدالت أو خطـــوط  ذات بقمــــصان رجـــال ، إذن رجــــايل مجهـــور  احلـــضور 
 الوســطى الطبقــة مــن مثقفــون، حماضــراهتم بعــد جــاءوا أســاتذة. رخيــصة
  . الوزارات يف مكاتبهم من جاؤوا

ــشعراء ــة الـ ــالوا الثالثـ ــام تتـ ــة أمـ ــراءة القاعـ ــعارهم لقـ ــتمرت. أشـ  اسـ
 متتعـت  ذلـك  ورغـم ،  الكـثري  الـشيء  تفهـم  ومل كـاملتني  ساعتني فرتة القراءات
  . الكالسيكية بيةالعر حلن هبدهدة
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  . وقائي مترين أجل من احلديقة يف احلماية رجال مع اآلن هم

  ؟ الرصاص أطالق كيفية سنتعلم هل -

  . الرصاص عليكم سيطلق كيف إمنا، سيدي، كال -

 األقـل  علـى  أو بالرمانـة  هجـوم  خـالل  التـصرف  كيفيـة  تعلّم يعين ذلك
  . اهلجوم هذا مثل عن فكرة تكوين

 يقطعوهنـا  اليت املسافة حتديد ميكنهم حتى اهلرولة عليهم شيء كل قبل
 بالـشكل  يـتلخص  الـذي  التمـرين  يليـه  ثم... الثانية ونصف ثانيتني أو ثوان بأربع
 عنـدها  ينبغي،  »رمانة« ويصيح فارغة صفيح بعلبة احلراس أحد يرمي : التايل
 قطـع  علـيهم  ثم،  الرمانة فيه سقطت الذي املكان تعيني الوقت نفس ويف اهلرب
 ينبغـي  ثـم ،  بعيـدا  تقودهـا  لـن  سـوف  هـذه  مثـل  وخطوات،  عريضة خطوات أربع

 حبيـث  الـسالح  مـدار  يف تكون أن االعتبار بعني األخذ مع األرض على االنبطاح
ــنعلني صـــفحة تكـــون ــة الـ ــة مبواجهـ ــا. الرمانـ ــاح عليهـ ــا االنبطـ ــان، أرضـ  الكوعـ

 هـو  هـذا ،  نعـم . مفتوحا فمال إبقاء، و األذنني على والسبابتان باجلسد ملتصقان
 بـشكل  التمـرين  أدت املـرة  هذه... ثانية يعاودونه وهاهم. تقرييب بشكل التمرين
 جـذهبا  الـذي  املقربـة  احلمايـة  رجال أحد مع املرة وهذه ثالثة عاودوه ثم. أفضل

 باجتاه انبطحت إهنا هلا وضح حارسها. معهما وأنبطح أرضا ألقاها،  ياقتها من
  . الرمانة وبني بينها استلقى قد هو نكا احلظ حلسن، خاطئ
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 لعبـــة تلعـــب كانـــت حـــني بعيـــدة فــرتة  ذكـــرى التمـــرين هـــذا هلـــا أعــاد 
 يف الوقـــوع وتفـــادي االختبـــاء عليهـــا يتحــتم  كـــان عنـــدما، واللـــص الــشرطي 
 بعـد  سـنة  أربعـون . اللـهو  وبـني  اجلد بني تلعب كانت،  الوقت ذلك يف. الشرك
 إال لــيس التمــرين هــذا أن ذلــك، رحاملــ اهللــع هــذا، اإلثــارة بــذات تــشعر ذلــك
 تتخيـل  أن عليهـا ،  واجلـد  اللـهو  بـني  التمـرين  تـؤدي ؟  كـذلك  ألـيس ،  هلو ساعة
 صـلبة  أرضـا  أمـست  وقـد  األخـضر  باللون ركبتها صبغت اليت احلديقة أرض

ــشارع ــي انفجــار ضــجة تتــصور وأن رصــيف أو ل ــار وحوهلــا، حقيق  قطــع نث
 عنـدها . الظـروف  هـذه  مثل يف منه مفر ال شيء وذلك ودماء وزجاج معدنية
 ســعادة مــن حــارة مبوجــة تــشعر ولكنــها، للتــصديق عرضــة أكثــر األمــر يبــدو
 يف التوهـ  ةاجملزوز ةاملرج هذه على سليمة،  حية بكوهنا بدائي ابتهاج،  عنيفة
  . الدار حديقة

  
  
  



 58   

  
  
  

30  
  
  

  . البلد يف مقيم أجنيب قتل اليوم هذا

 احلــارس. مبكــرا لوقــتا كــان. الــصباح يف منزلــه أمــام ســيارة وقفــت
 كـان  حارسـا  بـأدب  حيـا . الـسيارة  من رجالن هبط. لتوه غادر قد كان الليلي
 البــاب األجــنيب فــتح. البــاب طرقــوا. املقابــل املنــزل يف احلراســة بنوبــة يقــوم
 علـى  كـان  رمبـا  أو هبمـا  الشخـصية  معرفتـه  احتمـال  ذلـك  عـزز  رمبـا . بنفسه
 بيجامــة يرتــدي كــان انــه اذكــرو الــشهود أن رغــم. يــدري مــن، معهمــا موعــد
  . النوم

 األجــنيب ولكــن. الرصــاص طلقــات مسعــت الفــور وعلــى. املنــزل دخــال
 بينمــا. »ال، ال«: يــصرخ وهــو الــشارع إىل خــرج أنــه ويقــال اهلــرب اســتطاع
 ثــالثهم ترجّــل. يــصيباه أن دون باجتاهــه الرصــاص تــسديد الــرجالن اســتمر
، توازنــه فقــد قــد وكأنــه بــدا األجــنيب. األثنــاء هــذه يف الــسيارة يف ظــل الــذي
 الثالــث الرجـل . أرضــا وهـوى  تعثّــر، خنعلـه  فقــد قـد  انــه أو أصـيب  ألنــه رمبـا 
  . وقتله األذن خلف رصاصة بإطالق عاجله السيارة من هبط الذي

  . »مقربّة محاية« من األجنيب هذا عهدة يف تكن مل
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 اتطــائر: مألوفــة غــري، مــستمرة ضــجة مسعــوا األمــسيات أحــد يف
  . السماء يف تتعاقب مبحركات

 املـرور  هـذا . املطـار  مدرج على مدنية طائرة هتبط مل طويل وقت منذ
 طــائرات مــن عــشرات أن هلــا شــرحوا التــايل اليــوم يف. االنتبــاه يــثري املفــاجئ
  . اجلديدة العراقية للعملة النقدية األوراق جلبت البوينغ

  ! نقدية بأوراق حمملة البوينغ طائرات من عشرات

 لــن. هنائيــا ختتفــي ثــم أخــرى ألســابيع تــداوهلا ســيتم القدميــة العملــة
 يف أو األنتيكــات بــائعي عنــد صــغرية نقديــة أوراق بــضعة ســوى منــها يتبقــى
 طوابـع  حتـى  يـزين  الدكتاتور وجه كان حيث ولّت حلقبة كذكرى جارور داخل

 حـــامال أو، اجلـــامعي األســتاذ  زيّ مرتـــديا تـــارة رؤيتــه  ميكـــن حيـــث، الربيــد 
 يف طيـارا  أو األعـراس  يف شابا زوجا أو لالتصاالت مركز يف التلفون مساعة
  ... البدو مناطق يف جواد صهوة على أو حملي مطار
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 ألهنــا رمبــا. الــصباح يف عــادة حتــدث املفخخــة الــسيارات تفجــريات
 الـــديين الطـــابع كـــان رمبـــا. مرتكبوهـــا فيهـــا ميـــوت، انتحاريـــة تفجـــريات

 املــوهلني هــؤالء ألن رمبــا، الروحيــة التهيئــة مــن نوعــا يتطلــب النتحــارهم
ــاوة ــوع النــهار حلــول خيــشون بالنق  يفــضلون لــذلك. الرغبــات دنــس وطل
 تــثري انفجــارات ثالثــة أو اثنــان هنالــك األيــام بعــض يف. صــباحا االنتحــار
  . االرجتاف

 كليــا النوافــذ تغلــق ال أن نــصحتها، أخــرى حــروب عاشــت الــيت فريــدة
  . الزجاج سارانك لتجنب
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 مزدمحـة  سـاحة . متعرجة دائرية ساحة تتفادى وكأهنا العجالت تبدو
ــة بقواطــع ــاس، إمسنتي ــشائكة باألســالك، الرمــل بأكي ــدو، ال  تعــد مل أهنــا يب
 أبعد ذهبت إذا«: الالفتة هذه بسبب حوهلا الدوران ميكن ال إذ دائرية ساحة

  . »سرتمى النقطة هذه من

ــا ــذه ذكرهتـ ــةالي هـ ــصورة افطـ ــة بـ ــود قدميـ ــيض باألسـ ــال واألبـ  لتمثـ
ــة ــاريس يف اجلمهوري ــشائكة باألســالك حماطــا، ب ــك ال ــة وبتل ــثرية الالفت  الك

  . »سيًعدم، النقطة هذه من أبعد يذهب من«: الصورة يف الدقة

 قبـل  االسـتدارة  ينبغـي  الساحة هذه حتيطه الذي اجلسر إىل للوصول
 الوسـط  يف الرتابيـة  اجلـزرة  علـى  همعبور بعد فعلوه ما وهذا. إليها الوصول
. أمـرهم  مـن  عجلـة  علـى  وهـم  بعيـد  مكـان  يف االسـتدارة  علـيهم  ذلـك  وعكس
 أخـذ . املـرة  هـذه  التفتـيش  نقطـة  أمام نفسها الدائرية الساحة إىل إذن عادوا
 أمـا . هـو  وهويتـه  احلمايـة  رجـل  هويـة ،  الـسائق  هويـة ،  باهلويات يدقق جندي
  . شيئا منها يطلب أحد ال، هنا. شيئا منها يطلب فلم هي

 انتزعـوا  نظـر  بقـصر  مـصاب  مثـل  حـائرا  بـدا  الـسن  صـغري  جنـدي  إنه
 باهلويـات  طـويال  حبلـق . املـرقط  لباسـه  يف ضـائعا  أضحى وقد،  نظاراته منه

 تعــبري ســيكون، القــراءة يعــرف ال كــان إن. يفهــم ال مــن هبيئــة أو عــاجز هبيئــة
ــ يتظــاهر أنــه شــعرت؟ تعــب، خــائف أهــو. خمتلفــا وجهــه  يتظــاهر، القراءةب
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 يعيــد  أن قبــل، الوقــت  مــن قــدر بإضــاعة  يكتفــي وكأنــه ، بــاألوراق بتــدقيق
  . السالك الطريق إىل مرهقة حبركة هلم ويشري اهلويات

 ال ثانيـة  تفتـيش  بنقطـة  ميرون. بطيئة بسرعة اجلسر تصعد عربتهم
 متويـه  بـشبكة  مغطـى  كـوخ  قـرب  سيارات بتفتيش مشغولون اجلنود. توقفهم
 عنكبـوت  شـبكة  داخـل ،  والكـوخ  اجلنود،  اجلميع وكأن الرمل كياسبأ وحماط
ــة ــات. هائل ــود حرك ــة اجلن ــوءون شــك دون ألهنــم بطيئ ــا بكــل ين ــون م ، حيمل
 هنالـك . فـضاء  رواد وكـأهنم  يتنقلـون . للرصـاص  املانع الصدار،  خوذ،  أسلحة
 اجلنـود . جامثـة  عبوسـة  دبابـة  مثـة  اجلـسر  وعلـى . بينـهم  النـساء  من العديد
  . حراستهم لليل هيئونيت حوهلا

 تطفـو  الغـسق  التماعـات  آخـر . دجلـة  على نظرة تلقي العبور طريق يف
  . للماء اهلادئة الصفحة على

 مكــان يف. اخلــضراوات الطوافــات مــن صــف هنالــك النــهر وســط يف
. مـائي  جمـرى  أو قنـاة  حـدود  إىل الطوافـات  هـذه  تـشري ،  املكـان  هذا غري آخر
 املنطقــة« حــدود إىل تــشري الطوافــات ههــذ، قنــاة مــن هنالــك فلــيس هنــا أمــا

  . »اخلضراء
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 تغطــي الربتقــايل األصــفر الغبــار مــن واســعة هالــة مثــة، الــصباح هــذا
 غائمـة  الـسماء . الليلـي  املطـر  من األوىل القطرات آثار إهنا. احلديقة كراسي
  . وعنيد، كثري، عنيف الذباب. املعهودة غري الرطوبة هذه بسبب ثقيل واجلو

 شــرائط، ميـضي  الـزمن . الـسنة  فـصول  مـن  آخـر  فـصال  يطـرد  صلفـ 
 تـرى . باملـسبح  احمليطة البالطات على جديدة مساحة يوم كل حتتل الشمس
 اآلن وهــاهي الــسماء يف أخــرى إىل بقعــة مــن تنزلــق النجــوم وكوكبــة القمــر
  . اهلندسة بعلم الكفاية فيه مبا هتتم مل ألهنا باألسف تشعر
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 تنطلـق  إهنـا . الـصواريخ  إطـالق  صـوت  املـساء  يف مسعوا يامأ عدة منذ
 مل( الرشــيد فنــدق مــستهدفة، ملنــزهلم قريــب مكــان، ذاتــه املكــان مــن دائمــا

ــهم ذلــك يــشاهدوا ــانوا لقــد. احلــراس أخــربهم إمنــا، بأعين ــى ك  الــسطح عل
  . )جيدا وميضها وأبصروا

 مــن مقربــة علــى غــرف عــدة مــدمرا، الفنــدق الــصواريخ أحــد أصــاب 
 شاشـــة عـــرب شـــاهدوه وقـــد لبغـــداد زيـــارة يف كـــبري أمريكـــي مـــسوؤل فـــةغر

  . شك أدنى دون هلعا كان لقد. حمللة مالبسه، البشرة صفرأ، التلفزيون

 وعنـدما  مـسافرة  كانـت ،  نفـسه  الفنـدق  يف تقيم اليت »عزة« صديقتهم
 خمـضبا  غرفتها إىل يؤدي الذي املمر رأت،  التايل اليوم يف،  السفر من عادت
  . أغراضها سرقوا، األثناء هذه يف. ءبالدما

ــك بعــد ــت، ذل ــع أٌخلي ــدق غــرف مجي ــها »عــزة«و الرشــيد فن ــل مثل  مث
  . التعمري ساحات يف نراه الذي مثل بدائي كوخ يف سكنت، اآلخرين
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  . السطح فوق هاتفي باتصال قامت

 معـــادا تـــسمعه والـــذي لـــصوهتا الـــصوتي الـــرتدد هـــذا دائمـــا هنالـــك
ــصوت ــا والـ ــن دمالقـ ــاك مـ ــن، هنـ ــان مـ ــا مكـ ــاك مـ ــى، هنـ ــسافة علـ  آالف مـ

ــومرتات ــة ضــجيج ضــايقها البــدء يف. الكيل  أحــست. املنــزل قــرب مــرت دباب
 هـذه  حبـضور  مرتبطـا  ذلـك  أكـان ( بقليـل  وبعـدها  الشرفة بالطات بارجتاف
 طرقــات شــهاب مثــل جــدا قريــب صــاروخني إطــالق صــفري مسعــت )الدبابــة
ــهو ســهام ــة جــاراتانف صــوت مسعــت. الناريــة الل ــت، قريب  تطمــئن أن حاول
 هـذه  عـن  قلقـا ،  يتـساءل  والـذي  الكيلـومرتات  آالف بعـد  على املوجود حمدثها
  . خطورة هنالك ليست، شيء ال. اهلاتف عرب املسموعة القوقعة

 )؟مــادة أي مــن( صــغرية قطــع نثــار، حوهلــا الــضباب مــن نــوع هنالــك
: القـول  تعيـد  وهـي . يشتعل ثقاب رائحة تنتشر اهلواء ويف السماء من تسقط

 إىل يوصــل الــذي بالــسلم تلتحــق ثــم، القلــق يــثري أمــر هنالــك لــيس، شــيء ال
  ... أمسعك أعد مل... أمسعك أعد مل.. املنزل داخل

، املعـدن  مـن  صـغري  خمـروط  علـى  احلديقـة  من زاوية يف احلارس عثر
 إنـه . التقاطـه  أراد عنـدما  حـارا  املخـروط  كـان . روسـية  بكتابـة  موشـوم ،  ثقيل

  . )نلشراب(
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  . مجيل يوم إنه

  . احلديقة يف الظهرية وقت تقضي أن قررت لقد

 فـوق  احلراسـة  بنوبة يقوم الذي احلراس أحد حضور تنسى أن أرادت
 يف ختتفــي ثــم تظهــر البيــضاء الغيــوم مــن سلــسلة. هبيــة الــشمس. الــسطح
 مـــن كـــبرية شـــجرة مـــن مدعوكـــة ورقـــة صـــوت مسعهـــا إىل يـــصل. األعـــايل
 يـوم  ذكـرى ،  اجلـو  هذا هلا يعيد. بالسماء مير طيور سرب. اورةاجمل احلديقة

 تنتــسب أن ميكــن البعيــدة اهلليكــوبرت ضــجة حتــى. بالدهــا يف هــادئ أحــد
  . صيفية مساء يف مدنية خطوط لطائرة مساملة هلدهدة

 متـشي  كانـت  عنـدما  بـالريف  يـذكرّها  الـذي  الـذباب  من الكثري هنالك
 ينبغـي  حـني ،  احلـشرات  بـصوت  لعـشب ا يـضج  عندما،  حلقل حماذ طريق يف

  . روث كومة قدمها تطأ أن من احلذر
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 الـــصور  لـــرتى صـــفحاته  تطـــوي اآلن وهـــي  مجـــيال كتابـــا  اســـتلمت
 تــستطيع بعيــدة لفــرتة صــور إهنــا. بعــد فيمــا الــنص ســتقرأ إذ، الفوتوغرافيــة

 حصى على وتتنقال أخرى بلدان وإىل أفغانستان إىل تسافرا أن امرأتان فيها
  . (*)الصحراوي الطريق

 ركنـت . إيـران  مـن  مـا  مكـان  يف،  1939 عـام  متوز شهر أيام من يوم إنه
ــ ميكــن مهجــور خــان قــرب الفــورد ســيارهتما الــسيدتان  ميــني يف همالحظت
 وقــت إنــه. افقيــا الــصورة يفــصل غامقــاً عريــضاً خطــاً يلقــي ظلــه، الــصورة
  . املساء هبوط

 خـرج  قـد  وكأنـه  بـدا ،  غـنم  راعي كان رمبا،  رجل مع تتحدث إحداهن 
 هـي ،  رفيقتـها ،  األخـرى  بينمـا ،  الـصحراوي  املشهد هذا يف،  األرض باطن من
  . ةجمعد جرداء تالل متتد خلفهما. الصورة تلتقط اليت

 هـذه  يف الـسفر  ميكن هل: ملتبس أسف يتملكّها الكتاب صفحتت وهي
                                                 

 مـاري   - الكاتبة تـشري هنـا إىل رحلـة الكـاتبتني السويـسريتني إيـال مايـار وزميلتـها وآن                   (*)
شفارتسنباخ اليت كتبـت رحلتـها للـشرق األوسـط يف هنايـة الثالثينـات وبدايـة األربعينـات                   

يتـضمن أربعـة فـصول      » شـتاء يف الـشرق األوسـط      «كتـاب شفارسـنباخ     . من القرن املاضي  
وكتاب الصور الذي تشري إليه هـورم هـو كتـالوك املعـرض الفوتـوغرايف الـذي                 . العراقعن  

 .أقيم يف متحف األليزيه املختص بالتصوير الفوتوغرايف يف مدينة لوزان
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 لـن  سـوف  ورمبـا ،  منـه  شـيئا  تـرى  ال ولكنـها  العـراق  يف إهنا؟  القبيحة احلقبة
 فكـرة  أيـن  ولكـن  شـك  دون جتربـة  إهنـا . القليل،  القليل رمبا أو شيئا منه ترى

  ؟ هذا كل يف السفر
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 املنزل أمام توقفت: باحلسبان يكن مل ائرز جاءهم سياماأل إحدى يف
 جنــود ثالثــة البــاب طــرق. العلــوي الطــابق نافــذة يــوازي برجهــا. هائلــة دبابــة

، العـسكري  الـزيّ  يرتـدي  يكـن  مل الثالـث  أن ذلـك  اثنـان  باألحرى أو. أمريكان
. ظهـره  على تتدىل الكبرية وقبعته وفانيلة رياضية وأحذية جينز بنطلون إمنا
  . اجلنديان وباألخص السن صغار أهنم. رتجمامل كان رمبا

 نظرة،  بنظراهتم اجللوس غرفة ميسحون أخذوا،  دخوهلم حلظة يف
 رؤوسهم يهزون وهم يرددون »أوه« واليأس والرغبة احلماس فيها يتداخل

، للبيـانو ،  لألثـاث  ينظـرون . كهـذه  أشـياء  لوجود مصدقني غري كانوا لو كما
 كحول قناني، األفالم يف كما، حتوي زاوية ،البار بزاوية مأخوذين رأهتم ثم

. خلفهـا  القابعـة  املـرآة  أعدادها تزيد مرحة،  متوهجة قنان،  األلوان جبميع
ــا ــصالون هــذا يف وهن ــصدمهم، ال ــة ت ــاة نعوم ــة احلي ــاهتم ألهنــا، املدني  حي

 اآلن حمكومــون إهنــم. )؟متــى إىل (اآلن منــها حرمــوا وقــد الــسابقة املدنيــة
 الــزيّ وارتــداء، املعــسكر قــصعة تنــاول: العــسكري العــامل قــبح يف بــالعيش
 ومل ذلـك  علـى  تعـودوا  لقـد . مـسمى  غـري  أجل حتى،   والرملي البين املرقط

 أنفسهم فيها وجدوا اليت اللحظة هذه حتى،  قبحه رؤية باستطاعتهم يعد
 حيــاهتم، حيــاتني بــني اللقــاء قــسوة أشــد مــا. الــصالون هــذا وســط فجــأة

 أهنا حتى، حقيقية يعدوهنا اليت تلك أو احلقيقية احلياة، واألخرى احلالية
  . باالرتباك شعرت
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 بقـوة  سـقطا  للرصاص املانع والصدار الرشاشة. متاعهم من ختلصوا
، القــريبتني الكنبــتني علــى باالســتلقاء ألنفــسهم مسحــوا وقــد، الــسجادة علــى
 بعمــر كــان، باحلــديث أخــذ أحــدهم. احلمــل ثقيلــة أجــسادهم كانــت لــو كمــا
 لـدفع  للعـراق  جاءوا الذين أولئك من كان رمبا،  ذكيا يبدو،  مجيل ابش،  أبنها
 بـشكل  تسللت الزرقاء نظرته،  بكلمة ينطق مل اآلخر اجلندي. دراستهم أجور

 اللبنــة يعلــك الرياضــي احلــذاء يرتــدي الــذي الثالــث. البــار حنــو يقــاوم ال
 إهنـم  بـضجر  هلـا  يـشرح  املـتكلم  اجلندي. املقابل باجلدار يبحلق وهو بإصرار
 يف املنطقــة هــذه مــن انطلقــت الــيت الــصواريخ قــذائف عــن ليتحــروا جــاءوا
 كليــا يهــتم أن دون، غائمــة أســئلة يــسأهلم، للحــراس يتجــه. الــسابقة الليــايل

 ملـدة  وسـيبقى  أشـهر  سـتة  منـذ  العـراق  يف إنـه . مسبقا يائس وكأنه بأجوبتهم
 امسـه . القـادم  السبت يف كبريا هجوما يتوقعون إهنم يقول. قادمة أشهر ستة

 املختبئـة  األوىل احلـروف  قراءة تستطع مل،  »ووك«بـ ينتهي لباسه على املدون
  . القماش طي حتت

 ثانيـــة ارتـــديا اجلنـــديان. تقريبـــا أمل حـــسرة، حبـــسرة الكنبـــة تركـــوا
 بأشـــياء مليئـــة عديـــدة جيـــوب حتتـــوي بـــدالهتم. للرصـــاص املـــانع الـــصدار
 وكأنـه  يبـدو  والذي حيمالنه الذي والرشاش املاء قربة تتدىل وفوقها متعددة

 يركنوا أن زمالئكم من واطلبوا هذا كل دعوا،  هلم تقول أن متنت. أطنانا يزن
 الـبط  حلم من علبة لكم سأفتح. كأسا لتشربوا وتعالوا آخر مكان يف الدبابة

  ... احملفوظ

  . اختفت ثم تباعدت الدبابة ضجة. غادروا لكنهم

 قـد  اجلـريان  أحـد  أن خفـيض  بـصوت  هلمـا  ليقول جاء الليلي احلارس
  . دوالر ألف مئة قدرها بفدية طالبوا املختطفون. أٌختطِفَ
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  . هناك فيها اشرتكت قد كانت اليت األدبية اجمللة بقراءة اآلن انشغلت

 واجهـة  يف أخـرى  كتـب  حمـل  جديـدة  كتـب  حتـل  البعيـد  املكان ذلك يف
 مـن  هنالـك  لـيس . معهـا  جلبتـها  الـيت  بالكتـب  تكتفـي  فهي،  هنا أما. املكتبات
  . الوقت من متسع أمامها، األمر يف عجلة

  . الكبرية الكتب لتقرأ الوقت هذا تستغل

  : العبارة هذه تدون، راسكولنكوف لسان على

، بالقــذائف حماصــرة مدينــة قــصف يعتــرب ملــاذا دقيــق بــشكل أفهــم ال«
  . »بفأس إنسان قتل من جمدا أكثر
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 احلديقــة مــشتمل يــصلحوا كــي العمــال جــاء عنــدما سبحاملــ يف كانــت
 ال حتـى  الـرأس  مطأطئي تباعا ميرون رأهتم. احلماية لرجال كمأوى لتهيئته
  . إليها النظر بإطالة انطباعا يعطون

 إهنـم . املنـزل  يف احلمايـة  رجـال  مـن  اثنـان  سيـسكن  البنـاء  هناية حتى 
 احلــراس ادثــانحي. احلديقــة يف أو الــسطح علــى الليــل مــن جــزءا ميــضيان
 وأحيانــا أحيانــا التلفزيــون يــشاهدان. املنــزل داخــل طويلــة ســاعات ويلبثــان
 ينهـضان  متـرّ  عنـدما . غرفتـها  بـاب  على تطل اليت الكنبة على بضجر يقرآن
  . األمر هذا جدوى بعدم تأكيدها رغم الدوام على

 مغطـــاة امـــرأة لـــساق ينظـــر وهـــو احـــدمها فاجـــأت، األيـــام أحـــد يف
ــدانتيل ــشهوانية حتــل أصــابعها. ســوداأل بال ــبطء ب ــاط وب  وهــو، اجلــوارب رب

 تربـك  ال كـي  التلفزيون شاشة إىل النظر حتاشت. قدميا هلا بدا إثارة مشهد
 تــصورت. يطاوعــه مل الرميــوت ولكــن، القنــاة يغــري أن حــاول الــذي املــسكني
 نظـرات  يـسرق  وهـو ،  األسـود  جورهبـا  مـن  التعري تواصل وهي اللعينة الساق
 مــشهد رأت النهايــة ويف، الكــالم يبادهلــا الــذي الوقــت يف الــشاشة إىل قلقــة
 قنـاة  إهنـا ،  الشاشة على مترح،  اللون وردية حنام طيور سرب،  وصغارها لبوة

 وثائقيـة  أفالمـا  دائم بشكل يشاهدان ملاذا اآلن عرفت وقد .أخرى تلفزيونية
  . احليوانات عن
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  . البيانو يدوزن لكي مسري جاء
 حيـث  صـدره  شـعر  علـى  مفتـوح  وقميصه حصان كذيل وفمعق شعره

  . مورد من لديه يتبق ومل عائلته هاجرت لقد. صغري صليب يتدىل
ــانو عــازف مســري  ــع بي ــدق يف يعــيش. رائ  يف مــساءا يعــزف حيــث فن
. احلـرب  خـالل  دمـر  الذي بيته ترك لقد. أفضل زمن بانتظار،  الطعام صالة
 كــي بندقيتــه مــن الرصــاص إلطــالق أضــطر، بيتــه يف نــام لــيت األخــرية املــرة
 أمينـا  مكانـا  لـيس  أنـه  رغـم  الفندق يف السكن فضّل ولذلك. اللصوص يطرد
  . اآلخر هو

 اجلبـهات  علـى  املريعـة  احلـرب  ذكريـات  عـن  حدثهم الغداء تناول عند
  . العراقية

 دلــيال يقــدم أن عليــه كــان. واصــطحبوه الــشارع يف يومــا أوقفــوه لقــد
 هـذه  يف عليـه  ومـا ! ضـده  أو وطنه مع كان إذا ما تيثب أن. لوطنه الوالء على

 وقّـــع لقـــد، آخـــر خيـــار لديـــه يكـــن مل. الورقـــة علـــى يوقـــع أن ســـوى احلـــال
 معـسكر  يف ليتـدرب  الفـور  علـى  اصـطحبوه . اجلبهـة  إىل للـذهاب  »متطوع«كـ

  . اجلبهة إىل بعدها أُرسل ثم قصرية لفرتة تدرييب
ــك يف ــرتة تل ــان الف ــا حيمــل ك ــسل ســكينا دائم ــات يف ىويت  فراغــه أوق
  . احلالقة شفرة مثل قاطعا أصبح حتى نصلها بشحذ
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  . النوم مقاومة يستطع مل، حارسا فيها كان وقد الليايل إحدى يف

، استيقظ وعندما. »استيقظ،  استيقظ«: قائال صوت جاءه احللم يف 
 ســالحه إللتقــاط الوقــت لديــه يكــن مل. منــه يقرتبــان إيــرانيني جنــديني رأى

 الثــاني وألقــى اإليــرانيني احــد هــرب. يــصرخ راح. الوحــل يف ســقط الــذي
 وحنـر  نفـسه  عـن  يـدافع  لكـي  بـسكينه  هـو  امـسك . سـكني  وبيده عليه بنفسه
 اجملهـول  الـشاب  وجه رأى،  النهار حلّ عندما. عليه دمه وتدفق اإليراني عنق
  . األبد إىل يالحقه ظل وجه وهو قتله الذي

 وجهــا، هكــذا، شــبيهه لقتــ، الفنــان، املوســيقي وهــو اســتطاع كيــف
  ؟ لوجه
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 شـبه  الغرفـة  عتمة يف جاحظتان عيناها،  املساء ذلك النوم تستطع مل
 عليـه  ويـرد ،  جانـب  مـن  تاتاتاتاتـا ،  عنيـف  نـريان  إطـالق  تبادل تسمع. املطبقة
  ! تاتاتاتاتا، اآلخر اجلانب

 ويتجدد السمع تصغي. إيقاظه على تتجرأ ال وهي،  قرهبا نائم زوجها
  ! تاتاتاتاتا: النار طالقإ

 الـذي  املكـان  يف للنـاس  حـدث  الذي ما وتتساءل قلبها بضربات حتس
 مـرة  املنكوبـة  العـائالت  تتخيل؟  ماتوا هل؟  أصيبوا إ هل،  النريان عليه أُطلقت
 ياقتـه ،  وذهابـا  جيئـة  املكـان  يـذرع  الليلـي  احلـارس : النافـذة  عرب تنظر. أخرى

  . طبيعيا يبدو شيء كل. الريح لتصدّ، مرفوعة

 القـــدم لكـــرة الـــدويل الفريـــق مـــشجعي أن أخربوهـــا التـــايل اليـــوم يف
  . واحد هدف مقابل هبدفني العراقي املنتخب بفوز احتفلوا
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، سـريانية  ملخطوطـات  ترمجـة  اجنـاز  على يعمل الهوت عامل هلم كتب
 يــستطيع ال أنــه ذلــك، املهــدي للخليفــة األول تيموتيــه لرســائل صــورا طالبــا
  . لبغداد اجمليء

  . متاما تناسبها، املهمة هذه مثل مهمة

 االتصال،  البدء يف عليها. األولية التدبريات بعض بالطبع يتطلب ذلك
 ومـن  املكـان  الستكـشاف  احلـراس  يذهب ثم،  املخطوطات توجد حيث بالدير

  . أمينة وبرفقة بسيارتني الذهاب ثم

 ومبــصباح االكــامري حبامــل هــي جــاءت. الــدير وصــلوا قــد وهــاهم
ــة جيــب ــضوء وبعلب ــة عــن املــسؤول القــس. ال ــل رجــل املكتب ، املالمــح مجي
 النعـدام  قبيحـة  واسـعة  صالة وهي االستقبال غرفة يف استقبلهم. مبتسم

 تقبــيح واع بــشكل أرادوا رمبــا. مقــصودا ذلــك كــان رمبــا أو رفيــعال ذوقالــ
ــا املكــان ــة االستــسالم مــن خوف ــر ديكــور لغواي ــارة أكث  مــضاءة الــصالة: إث

ــالنيون ــة أشــكال متــأله ردئ بقمــاش مغطــاة املقاعــد. حــاد بــشكل ب  نباتي
 وقديـسني  للبابـا  صـورا  حتمل إطارات هنالك الزاوية يف. احليطان تتسلق

 منـــضدة علـــى ووضـــعوها قهـــوة هلـــم جلبـــوا. الـــضياء مـــن هبالـــة معممـــني
 يبــدو الــدير يف شــيء كــل. عــار رواق مــن حيــزا رأت مكاهنــا مــن. خفيــضة
ــيا ــنيعا مدرسـ ــيس. وشـ ــك ولـ ــن هنالـ ــشَب مـ ــار مَنـْ ــائي تيـ ــشغيل كهربـ  لتـ
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. املكتبــة صــالة، رحابــة أكثــر مكــان إىل لــدخول القــس دعــاهم. مــصباحها
ــها الــصالة جــدران . باملخطوطــات ومليئــة مزججــة رفــوف خزانــات حتتل
 مثـل  ملـف  يف حمفوظة ولكنها بينها من قيمة األكثر هي (*)تيموتيه رسائل
  . القدمية الفاتورات حلفظ نستعمله الذي ذلك

 هـــذه بتـــصوير تقـــوم أهنـــا ذلـــك الرهبـــة مـــن بـــشيء عملـــها بـــدأت
، لـــصورها اســـتنادا الالهـــوت عـــامل ســـيرتمجها الـــيت الثمينـــة املراســـالت

 احلــرارة يف ســاعتني لفــرتة واشــتغلت العمــل غمــرة يف ذلــك نــسيت كنــهاول
  . ملصباحها الباهرة

   
  

                                                 
م حلـوار  781 تيموتيه األول هو البطريرك النسطوري الذي دعاه اخلليفة املهـدي عـام            (*)
 .يين حول املكونات األساسية يف املسيحية واإلسالمد
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ــاموا ــوة أقـ ــداء دعـ ــصديقتهم غـ ــزة« لـ ــي، »عـ ــساعدو لكـ ــى اهنيـ  علـ
 فنـدق  أُخلـي  أن منـذ  فيـه  أقامت الذي اجلديد سكنها مكان بؤس احتمال
  . الرشيد

 تعمــي، بيــضاء سومشــ رائــع شــتائي ضــوء، اخلــارج يف الغــداء تنــاولوا
 مـــن خلروجهـــا فرحـــة »عـــزة«. ســـوريا يف املـــيالد بأعيـــاد ذكـــرهتم، العيـــون

 حتــت وضــعت الــيت املؤقتــة األكــواخ ســكان مــن الــبعض. »اخلــضراء املنطقــة«
. »األحـالم  منطقـة « : اخلـضراء  املنطقـة  يـسمي  الرشـيد  فندق زبائن تصرف
 البقـاء  مـن  متأكدة ليست وهي،  استحمام ودوش سرير سوى كوخها يف ليس
 إعجاهبــا تبــدي. واحــدة ســنة ملــدة سيــستمر الــذي عقــدها هنايــة حتــى هنــا

  ! أشهر ستة منذ مطبخا ترَ مل فهي باملطبخ
ــرة شــربوا ــا. بكث ــذ، مشباني ــذ، أبــيض نبي ــم ومــن، أمحــر نبي  القهــوة ث
ــاك ــذي والكوني ــا أخــذ ال ــشمس يف مجــيال لون  كيــف هلــم ســردت »عــزة«. ال
ــد. أمريكيــة أصــبحت ــشأت، مدللــة غريةصــ فتــاة كانــت لق  غــين وســط يف ن
 أهلـها  فيـه  أعـرب  الـذي  اليـوم  حتى،  القاهرة يف هيليوبوليس حي يف وسعيد
 أن إمــا، للــتفكري أســبوع مهلــة أعطوهــا. تعرفــه ال رجــل مــن تزوجيهــال بنيتــهم
ــصاع ــة تنـ ــها لرغبـ ــي أن أو أهلـ ــذكرة تكتفـ ــاب بتـ ــات إىل ذهـ ــدة الواليـ  املتحـ

 عـشر  سـتة  العمـر  مـن  هلـا  كـان . أبدا ذلك عدب يروهنا ال أن شرط،  مرييكيةاأل
. الوقـت  ذلـك  منذ بأهلها تتصل ومل أمريكا إىل الذهاب تذكرة اختارت. عاما
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 لــشرب اضــطروا اهنــم حتــى، مــسمعهم علــى ذلــك تــسرد وهــي متــأثرة كانــت
  . آخر كونياك كأس

: الكئيبة األصوات من سيل مثل حزينة انفجارات مسعت الصباح منذ
  . السالح خمازن يدمرون االمريكان
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 املنــزل، غــائبون املــستخدمون. أيــام مخــسة مــدهتا الفطــر عيــد عطلــة
. درجـات  مثـان  إىل يـشري  احلـرارة  ومقياس ضباب هنالك. الشتاء إنه. هادئ

ــسبح ــرغَ امل ــه مــن أُف ــار ميــرح قاعــه يف. مائ ــة واألوراق الغب ــام يف. الذابل  األي
 الطويــل الــشقّ حتــت. توقــف دون نمــ املطــر هطــل العيــد مــن األوىل الثالثــة
  . امللون املاء من ليرتات بضعة لتلتقط آنية وضعت خمتربها بسقف مير الذي

 حـني . املطـبخ  سـقف  يف كبري شقّ هنالك؟  الشقوق هذه حكاية هي ما
 الوافـد  الـشفاف  النـور  عـرب  واضـح  بـشكل  الصدع متييز ميكن الضوء ينطفئ

 سـكة  أن لـو  كمـا ،  اجلـبس  بنثار اطاحمل اجلرح هيئة يرسم والذي النافذة من
 األبنيـة  هـزّت  الـيت  شـك  دون احلرب إهنا. السقف صفحة حرثت قد حمراث
 االهتــزازات. كلــها املدينــة حالــة هــي مثلمــا بأكملــه ســلم احلــي هــذا أن رغــم

 سـاهم  ذلـك  كـل . اهلليكـوبرت  لطائرات الواطئ الطريان،  املتواصلة والتفجريات
 وكأهنــا مكــان كــل يف صــدوعا اآلن ظــتالح. الــشقوق عــدد بزيــادة شــك دون

 غـري  بـشكل  وإن،  اجلـدران  متـأل  وهـي  رأهتا... خشب نشارة يف منال تكتشف
 طالء سوى شك دون ميس وال سطحي الشقوق هذه من العديد. كليا واضح

  . اجلدران

 وجــدت، الــصباح يف. املــالط إفريــز مــن جــزء ســقط، ســابقة ليلــة يف
  . األرضية بالط على حمطمة أجزاءه



   81

  
  
  

47  
  
  

 بعـد  علـى ،  البولونيـة  السيطرة حتت عسكرية منطقة يف بابل آثار تقع
 املكــان الستكــشاف لوحــدهم احلمايــة رجــال ذهــب. جنوبــا كيلــومرتا تــسعني
  . للوصول الطرق أفضل وحتديد

 إىل وصـوهلا  منـذ  املدينـة  خـارج  هبـا  تقـوم  الـيت  األوىل النزهة هي هذه
 لعبور السري يف وعرقلة،  املروري زحامال من الكثري هنالك. شهرين قبل البلد

  . املدينة

 املائيـــة والبقـــع الوحـــل. املاضـــية الثالثـــة األيـــام يف الـــسماء أمطـــرت
ــشرة ــاكني. منتـ ــسة دكـ ــالل بائـ ــة وتـ ــنعكس قمامـ ــكاهلا تـ ــستنقعات يف أشـ  املـ
. هنـاك  وطابوقـة  هنـا  طابوقـة : مرجتل درب على الناس يعربها اليت السوداء
  . بالوحل ملطخة النساء ثياب حواف. ألخرى واحدة من يقفزون

 مـسافة  وميتـد ،  مرتاكـم  الـصدئ  احلديـد ،  هائلـة  سـيارات  مبقربة مروا
 حيـوان  مثـل  مرتوكة دبابة الطريق جانب على ترى آلخر وقت من. كيلومرتات

 يعيـد  ممـا ،  أمل تكـشرية  مثل ملويّ،  للجانب مائل الصدئ برجها،  ميت حبري
  . جوية ربةض بعد تفحمت أجساد صورة لذاكرهتا

. العيـد  ثيـاب  جديـدة  ثيابـا  يرتـدين ،  الئقـة  الـصغريات  الفتيات مالبس
. احلقائــب حاملــة علــى التوابيــت تنقــل الــيت الــسيارات مــن العديــد صــادفوا
 األرض،  للخـضرة  أثـر  دون مـن  موحلة ترابية أرض على مثبتة صدئة أراجيح
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 ترتـسم  راجـيح األ علـى  األطفـال  وظالل،  املظهر قمرية،  الربكان حجر لون هلا
  . الرمادية السماء يف

 الطريــق طــول علــى، بــاألحرى املعــسكر أو اآلثــار ملوقــع الــدخول قبــل
  . ينتظرون، وصبيان رجال يقف

 بدائية برسوم مزيّن املدخل. اجلديدة اجلدران هبذه قبيحة بابل تبدو
 رمسـت  العهـد  حديثـة  رسـوم ،  نـصر  نبوخـذ  أو محورابي تُمثل صارخة بألوان
 الــساللة يف أمســه يكتــب أن أراد الــذي لــذلك الشخــصية اويرالتــص لتغطــي
  . لتمجيده كتابة حتمل آجرة ركبت اجلدران مجيع يف: الكبار للبناة اجمليدة

 كليـا  سـوداء  مـضللة  مـشكاة  مـن  متاهـة  يف التقـوا  ثـم  بعـضهم  أضاعوا
. الوحيـدون  الـزوار  إهنـم ،  الفـارغ  الفنـاء  يف تنزهـوا . البـول  رائحـة  منـها  تنبعث
 قبــل. مــستطيل فرعــوني قــرب يــشبه املوقــع علــى يهــيمن الــذي الكــبري القــصر

 حتـى ،  الناحيـة  هـذه  باجتاه تصويره آلة يصوب أن يستطيع أحد يكن مل سنة
ــسائر ــه يتوجــب ال ــدير أن علي ــها نظــره ي ــل تغــري اآلن. عن  ســيارات. شــيء ك
  . القصر أمام تقف عسكرية

 منـها  يـستفاد . لاجلمـا  تلتـهمها  الـيت  العاقول أشواك تنمو وهناك هنا
، باملـاء  ويـسقوهنا  الـشبابيك  أمـام  يـضعوهنا : الـصيف  يف املنـزل  دواخل لتربيد
  . الربودة لتجلب

 الطــني مــن بلبنــات جزئــي بــشكل بنــاؤه أُعيــد الــذي املعبــد يف هــاموا
ــالتنب املخلــوط اجملفــف  ذات أســتخدم العــصور عــرب الــذي القــديم اجلــزء، ب
 علــى وأطلــوا أنفاســهم التقطــوا وهنــاك املــسرح ســالمل صــعدوا. الطريقــة
  . األكواخ، اخليام، العربات وجميء رواح، بأكمله املعسكر

، قدميـة  مالبـس ،  كاسيتات تعرض صغرية سوقا جابوا يغادروا أن قبل
 سـياحية  أدلـة ،  مريعـة  جلديـة  أشـياء ،  عتيقـة  حقائـب ،  النارية الدراجات خوذ
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 متثـل  صـارخة  كـبرية  وأفرشـة  بائـسة  حمليـة  لوحـات ، مـصفرة  بـأوراق  قدميـة 
  . األمريكي العلم

 متفاديـة ،  يـشرتى  شـيء  على العثور من يائسة،  آلخر حمل من انتقلت 
 احـد  يف. نـادرون  الـزوار  أن ذلـك . متوسـلة  بعيـون  تتبعهـا  الـيت  الباعة نظرات
 مـن  أي يف،  الـصنع  انكليزيـة  بوصـلة  علـى  النهايـة  يف عثـرت  األخـرية  احملالت
ــ جــاد أثــر؟ انتــشاهلا مت احلــروب  درجــة علــى حتــصل ولكــي. اليــد يف لوثقي
  . بستة العدد تضرب أن ينبغي، املطلوب االجتاه

 علــى املعــسكر مــدخل أمــام طعــامهم تنــاولوا الــسيارة يــستقلوا أن قبــل
 كـانوا  والـذي  الـواقفني  والـصبيان  الرجـال  أولئـك  مثـل  مثلـهم  الرصـيف  حافة
 ميـضي  أحـد  ال. امتام خاليا،  الطريق ميتد بابل وراء ما. باالنتظار زالوا وما
 لـيغط  النخيـل  بـني  ينبـسط  الفـارغ  الطريـق  تـاركني ،  يغـادرون  أيـضا  وهم فيه
  . اهلابط الليل يف بعد فيما
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 هــو العــشاء موعــد. حــيهم عــن بعيــد آخــر حــي يف للعــشاء دعــوهم
 الظـــرف أخـــذنا مـــا إذا جـــدا متـــأخر، متـــأخر وقـــت وهـــو الثامنـــة الـــساعة

  . املبكر العشاء فكرة الصدارة إىل أعاد األمين الظرف. باحلسبان
. املدخنـة  نـار  منـه  تنبعـث  صـالون  يف أدخلـهم  اخلـادم . مبكرين وصلوا

 وصــل. الغرفـة  يـنريان  الـشموع  وضـوء  املدخنـة  نـار ، كهربـاء  مـن  هنالـك  لـيس 
ــو الواحــد املــدعوون  يريهــا مــضطرب شــاب. الــصالون هبــم امــتأل، اآلخــر تل
 وكـــذلك، بيتـــه يف هبـــا فظحيـــت الـــيت اخلاصـــة مبجموعتـــه ويـــشيد مـــسبحة
 ال الـذي  الوحيـد  هـو . نـوع  كل من أخرى وجماميع الربيدية للطوابع جمموعته

 تقـول  أن أرادت. الـرب  حبمايـة  مجيعـا  حنـن : هلـا  يقـول . مقربـة  محايـة  ميلك
 مــدربني رجــال محايــة متنــع ال الــرب محايــة إن تفكريهــا عــن تفــصح أن دون

  . جيد بشكل
 بقليــل التاســعة الــساعة قبــل لبيــتا وصــل. مــشغوال كــان املنــزل ســيد

ــام صــالة إىل ودعــاهم ــا بتقــتري تــضيئها الــيت الطع ــة فــضية ثري  وســط مثبت
 راقـصة  بظـالل  يلقـي  ميـر  حـني  اخلـادم ،  رطبـا  يبـدو  املائـدة  شرشف. املائدة
 الوليمـة  هـذه  تبـدو . هلم صديق صاده بري خنزير فخذ يأكلون. اجلدار على

 كـل  غامـضا  يبـدو  هبم حييط الذي لبلدا. باردة قلعة يف فرسان عشاء وكأهنا
 سـيد  مبـزاج  يؤثر ال ذلك ولكن،  صواريخ آثار حتمل املنزل حيطان. الغموض
  . املاضية لليلة تأرخيه يعود جدة اآلثار أكثر، البيت



   85

 هـذه  يف للـسياقة  جـدا  متـأخر  وقـت  وهـو ،  الليل منتصف عند غادروا
ــة ــة لبقــاءهم منزعجــة كانــت. املدين  الــذي بالــسائق تفكــر. الوقــت هــذا طيل
  . شك دون اآلن قلقة زوجته، لبيته سيعود

. فيـه  طريقـه  إجيـاد  مـن  صـعوبة  يعاني والسائق كثيف ضباب هنالك 
ــشوارع ــا فارغــة ال ــصادفون ال، متام ــضعة غــري ي ــشم ضــالة كــالب ب ــة ت  كوم
  . السيارة مصباح ضوء أمام باهلرب تسرع وقطط القمامة
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 تـدخل  وهـي  فريـدة  فاجأهتـا  حـني ،  هاطاولت على تكتب كانت،  صباحا
 وهـي  جـرا ،  يـدها  مـن  جترهـا  كأهنـا  حتـى  فـورا  تأتي أن منها تطلب. غرفتها
 بـالطبع ،  للـضحك  يـدعوها  ذلـك . شـيء  مـن  هنالـك  لـيس ،  »شي ماكو«: تردد
 يف اخلــشيب املــشتمل حتــى جترّهــا فريــدة. »شــي أكــو، ال«: بلــهاء ليــست هــي

 الطـالء  رائحـة . احلماية رجال سكنهي كي إلصالحه يتناوبون الذي،  احلديقة
 اآلن وهـاهي . بكرسـي  راكـضا  يأتي آرام. األثاث من خال وهو،  قوية احلديث
 عجلـة . »شـي  مـاكو «: تـردد  قرهبـا  واقفة فريدة،  العارية الغرفة وسط جالسة

 فيهـا  وليس بداخلها واملفاتيح يشتغل حمركها: منزهلم قرب توقفت مشبوهة
ــه... أحــد مــن ــذار إن ــة يفكــروا مل. خــاطئ إن  فقــد هــي أمــا، أنفــسهم حبماي

  ... لالنقراض طريقها يف لساللة ذرية آخر كانت لو كما محوها
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ــة رجــال مــشتمل ــى يوشــك احلماي ــال عل ــه اآلن وينبغــي االكتم . تأثيث
 مـا  يف رأيهـا  املـرأة  تعطـي  أن عليـه  املتعـارف  مـن . معهم تأتي أن منها يطلبون
  . هذه مثل أسئلة خيص

 يف،  األثـاث  بـني  يتنقلـون . رجـال  سـتة  بـني  األثـاث  خمزن يف آلنا وهي
، نــوم غرفــة: عريــسني لغرفــة أثــاث اهتمــام دون خيتــارون، الفارغــة املمــرات
، ســـرير وأغطيـــة خمـــدات، أفرشـــة، مطـــبخ طاولـــة، صـــوان، أســـرة، دواليـــب
  ... غسيل ماكنة، ثالجة، كراسي

  ... هنا يشكلوهنا اليت تلك غريبة عائلة
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ــصالون يف اآلن إهنــم ــر الــصغري ال ــا األكث ــصالون مــن دفئ  يف الكــبري ال
 الـستارة  بينمـا ،  زاويـة  يف نفـسه  علـى  الفـرد  ينكمش فيه فصل. الشتاء فصل

  . مسدلة

، األعــشاب شــاي مــن صــغرية جرعــات ارتــشفا، النــوم قبــل قلــيال قــرآ 
 شـك  دون ومن معهود غري سالح ضجة،  متواصلة ضجة صوت مسعا عندما
 أكثـر  بتعـبري  يعـين  ذلـك ،  عـادة  يـسمعانه  الذي ذلك من قوة أكثر،  القوة شديد
  . قلقني لبعضهما نظرا، فتكا أشد واقعية

 قلبـها ،  الطويـل  الـنفس  هبـذا  اجلديـد  الـسالح  هـذا  نوعيـة  عن تتساءل
 سـتار  عـرب  الـربق  ضـوء  املرة هذه أبصرا ولكنهما! أخرى ضربة تأتي ثم. يدق

  . اخلارج يف، بالبالط يرتطم العاصفة مطر مسعا أن لبثا وما النافذة
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 ويف الـسقف  عنـد  تتنزه اآلن وهاهي الستارة طيات يف سكنت سحلية
 احلـشرات  جيـذب  لكـي  مـضاءا  املـصباح  هلـا  تـرتك  املساء يف. اجلدران أعايل
 قــرب ترتصــد وهــو مــساءها الــسحلية متــضي. عــشاؤها وجبــة ســتكون الــيت

  . املصباح

 املكـان  يف عنـها  تبحـث  كانـت ،  الغرفـة  تـدخل  حني. لطيفة صحبة إهنا
  . البارحة ليلة فيه وجدهتا الذي

  . أتت حيث إىل متضي ثم، الشتاء طيلة هنا ستلبث
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  . »قصة« رواية بقراءة نغمرتا

 الكتـاب  اشـرتت  قد كانت. الكاتب لغة أدهشتها األوىل الصفحات منذ
 نفـسها  ووجـدت ،  شـك  دون افيينـ  يف أوربـا  وسـط  مـن  ما مكان يف مكتبة من

 كـان  هـل ( زوجهـا  مـع  موعـد  علـى  كانـت  حيـث  براتـسالفا  يف مقهـى  يف تقرأه
ــاد أوســيت يف ذلــك ــيم ن ــصالة. )؟الب ــة كانــت ال ــاس مليئ ــسون بأٌن ــبرية حيت  ال

 رؤيـة  ميكن، مفتونة،  متحمسة،  »قصة« يف غاطسة كانت وهي الورق ويلعبون
 سـألوها  جتاورها اليت ملائدةا يف الرجال أن ذلك،  مالحمها على الشعور هذا
 بـشيء ،  أكيـدا  بنـصرا  ورفعـت ،  وقتـها  ضحكت وقد جيدا تقرأه ما كان إذا ما
 حـسب ،  منـهم  شـخص  أي أن لنفـسها  تقـول  كانت إذ،  الناس هلؤالء الرأفة من

 كلـود  مـن  سـطرا  يقـرءوا  أن دون يومـا  وسـيموتون  »قـصة « يقـرأ  مل،  اعتقادها
  . االمتياز هلذا ممتنة كانت. الكاتب هبذا معرفة وال دراية غري من، سيمون

 جهـــاز خشخـــشة تـــسمع لوقـــت وقـــت ومـــن، »قـــصة« قـــراءة تعيـــد
 أحيانــا منــه يطلــع والــذي الــسائقني وجمــيء بــرواح يعلمهــم الــذي االتــصاالت

  . غريب جشأة صوت
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 يف املــشاتل مــن العديــد هنالــك، النباتــات بعــض لــشراء مــشتال زاروا
 حلديقــة حماذيــا الــشارع كــان لــو كمــا، اآلخــر قــرب الواحــد، نفــسه الــشارع
 طـويال  وتنزهـا . سائقهم صاحبه يعرف الذي املشاتل أحد عند توقفا. هائلة

 يف املوضـوعة  واألزهار والورود والنخيل واملوز الدفلى أشجار بني املمرات يف
. حيوانيــة ورائحــة الرطبــة األرض رائحــة منــه تنبعــث وأمٍ يف دخلــوا. أصــيص
 أن ميكنـها . أيـضا  الـربودة  وكـثري  جـدا  مجيـل  اجلـو . ملكتبـها  ةيٌكَّـ  هـي  اختارت
 أحــد كــان، جــدهتا حديقــة تــذكرت، احلديقــة هــذه يف طــوال ســاعات تتنــزه

. املتـأخرة  اهلواية هذه نفسها يف تكتشف وهاهي. بستانيا البعيدين أجدادها
 هنــا مــستحيل شــيء وذلــك، غابــة يف التنــزه يــشبه املــشتل هــذا يف املــشي
 ظل حتت،  املمرات يف متشي وهي ولكنها. التنزه الستحالة و لغاباتا النعدام
 مــريض مثــل، املفقــودة للطبيعــة املنــسية اللــذة تلــك جتــد، املتقطــع األوراق
 مليئـة  سـيارة  بإرسـال  يفكـر  الـذي  فمـن ،  حمـرم  شبه املكان ألن رمبا. يتعافى

  ؟ النبات باجتاه باملتفجرات
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 يف. املـشوي  السمك تناول فيها ميكن مطاعم هنالك النهر ضفة على
 حافـة  على صغرية ألمساك موجزة برسوم املطاعم هلذه يشار املدينة خارطة
 بـــاألحرى أو. مغلـــق األجانـــب يرتـــاده كـــان الـــذي املطعـــم. أزرق هنـــري تعـــرج
 أن ميكـن  آخـر  مطعم. أطعمة من فيه ليسه ولكن،  احلارس يقول كما،  مفتوح
  . اخللل هذا يعوض

 شـرفات . حمجبـات  النـساء  مجيع،  كحولية مشروبات من هنالك ليس
. النـهر  إىل قربـا  األكثـر  الـشرفة  خيتـاران . النـهر  حافـة  حتـى  تتعاقب بطوابق
 الطـني  آثـار  حتمـل  الـصغري  النـادل  أحذية. الشمس شعةأ بسبب عيوهنا ترّفُ

 وصــيادون قــوارب هنالــك النــهر يف. الــشمس ضــوء يف مغــربا يبــدو وجاكيتــه
ــشباكهم يرمــون ــسان رجــالن. ب  بطوافــة مربوطــة مبحركــات مراكــب يف جيل
 بـني  تتنقـل  قطـط . هنريـة  جبولـة  القيـام  ينوون الذين الزبائن ينتظران املطعم
 اآلخـــر والـــبعض يطعمهـــا منـــهم الـــبعض. الـــسمك رائحـــة جتـــذهبا، املوائـــد
  . يطردها

  . املطعم سقف وراء الشمس اختفت أن ما يربد اجلو أخذ

، يـسكنه  الـذي  احلـي ،  األعظميـة  يف هبـم  جيـول ،  املذهب سين سائقهم
 وبـني  خنيـل  غابـات  حتتلـه  واآلخـر  سـكين  منـه  جانب،  وحيوي قديم حيّ وهو

 مثــل، احلــاد اخلفيــضة الــشمس ضــوء يف بــرّاق، أخــضر عــشب مثــة اجلــذوع
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 تنتـشر  البيـوت  جـدران  وعلـى  أيـضا  عتيقة منازل هنالك. الرز حقول خضرة
  . األعظمية يف االحتالل قوات حيبون ال. العهد حديثة معركة آثار

، الـشيعي  احليّ،  للكاظمية السائق يأخذهم،  حقه التوازن مينح ولكي 
 وغـري  املؤمنيني« بني يفصل الذي اجلسر مستقال النهر من املقابلة اجلهة يف

  . املتقابلتني الضفتني يف اجلميع عليها يتفق تسمية وهي، »املؤمنيني
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 مـن  التجـاري  الـشارع  يف باملـشي  جلمايـة ا أفـراد  هلـم  مسـح  مساء ذات
 سـعيدة  وهـي ،  أكثـر  ال الـساعة  أرباع ثالثة حتى أو ساعة نصف،  الكرّادة حي

  . طفلة مثل متاما التنزه بفكرة

 هــي األيــام هــذه، مبكــرا زال مــا الوقــت ولكــن املــساء حلــول وقــت إنــه
 التباطؤب اكتفوا إمنا،  الزجاجية الواجهات أمام يتوقفوا مل. السنة أيام أقصر
ــة لفــرتة ــة عــن فكــرة لتكــوين تكفــي قــصرية زمني ــضائع ماهي : املعروضــة الب

 العـود  األحذيـة ، احلقائـب ، الكهربائيـة  املواد،  الكتابة مواد،  الطناجر،  املالبس
 رجـال  أحـد . اإلضاءة ومواد الصناعي السجاد أكوام،  الكباب بائعي،  والكمان
ــة ــسيارة حيــرس الثالــث. خلفهــم وآخــر أمــامهم ميــشي احلماي  فــرتة إهنــا. ال
 علـيهم  يلقـون  الكثريون،  رجاهلم يعرفون »الكرادة« سكان. نسيب بشكل هادئة
 رجــاهلم أحــد. الــبقالوة ويــشرتون احللويــات لبيــع حمــل يف يــدخلون. التحيــة
 تتطلـب  مهنتـه . بتـذوقها  ينصحهم اليت الشوكالته أصابع شراءه لعدم يأسف

 علبــة  حتمــل أن ميكنــها ، انعاملــ هــو ذلــك  كــان إذا. طليقتــان  يــداه تكــون أن
  . عنه بدال األصابع

 يف النزهــة هــذه مــن العــودة طريــق ويف ثانيــا نفطيــا مــصباحا اشــرتوا
  . وخطرة مثرية مبغامرة قامت بأهنا انطباع لديها تولد، املدينة
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ــارة أرادوا ــصب زيـ ــشهيد نـ ــى أو، الـ ــل علـ ــرتاب األقـ ــن االقـ ــصليت مـ  بـ
 حتولـت  النصب فيها يوجد اليت املنطقة أن غري. الفريوزي األزرق السرياميك

 برفقــة  املكــان  لــدخول  املوافقــة تــأتيهم  أن وبانتظــار . عــسكرية  منطقــة إىل
ــة يف ســيارهتم بإدخــال هلــم مسحــوا، عــسكري . احلــاجز مــن األخــرى اجله
  . بصرب ينتظرون، الشمس حتت اآلن وهاهم

 الـديكور  من جزء إىل هنا حتولت قد وكأهنا صدئة كبرية دبابة هنالك
 اجلنـدي  مـن  اإلذن طلبـت ،  ذلـك  تفعـل  أن وقبـل  الدبابـة  تـصوير  أرادت. العام
 شــاب إنــه. »بــالطبع«: مبــاالة بــال كتفيــه اجلنــدي هــز. املــدخل حيــرس الــذي
 لكـي  الالسـلكي  جهـاز  باسـتخدام  ويلـحّ  مـساعدهتم  يود. مهذب،   السن صغري
 وقت ووهاه متضي الساعات. الزيارة هذه بصدد واضح جواب على حيصل
 حـاول  نفـسه  الوقـت  ويف منـه  لقمـة  تنـاول ،  سـندوجيا  اجلنـدي  أخـرج . الغداء
 مــن لالقــرتاب األجانــب هلــؤالء يــسمح كــي املــسؤولني بأحــد االتــصال جاهــدا
ــشهداء نـــصب ــعر. الـ ــاحلرج شـ ــسم، بـ ــم وابتـ ــسامة هلـ ــذار ابتـ ــدو، اعتـ  إن يبـ

  . املعسكر هذا يف السائدة هي الفوضى
 مئـات  بـضعة  مـسافة  يبعد الذي،  صبالن ناحية من جيب سيارة تأتي

 هـو  إمنـا ،  بالـدخول  هلـم  سيسمح الذي بالشخص تأت مل ولكنها،  األمتار من
 مطــرزة عبــاءة يرتــدي وقــورا شــيخا يــصطحب أنثويــة مبالمــح شــاب جنــدي

 أهنــم هلــم يقــول الــذي الــشيخ قــسمات علــى واضــحا الغــضب يبــدو. بالــذهب
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 يف يــأتي أن منــه طلبــوا العاشــرة ويف، العاشــرة الــساعة عنــد حــضوره طلبــوا
 املــدخل عنــد يلقونــه وهــاهم. والنــصف الواحــدة وهــاهي، .الواحــدة الــساعة
 عــن بعيــدا مكانــا يــسكن أنــه رغــم. القــادم الثالثــاء يف اجملــيء منــه ليطلبــوا
 التصرف الالئق من ليس. البلد يف ومعروفة مهمة عشرية شيخ وهو. املدينة
 العـشائر  تقـوم  أن هذي واحلالة مدهشا ليس. وزنه من رجل مع الشكل هبذا

 ويبـدو ،  بالطبع االنكليزية الشيخ هذا جييد ال. احملتلني ضد عدائية بأعمال
 بل،   دشداشته ولسعة عبائته على الذهب خيوط لكثرة تنكرية شخصية مثل
، يتفحــصه، الفتيــات مالمــح لــه الــذي اجلنــدي. مــا نوعــا ضــائعا عليــه يبــدو
 أن جيهـل  وهـو ،  خاص باحرتام يعامله ال ولكنه جده بعمر الوقور الشيخ فهذا
  . وضحاها ليلة بني رجل آالف عشرة جينّد أن ميكنه الشيخ هذا
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 مثـل  أبـيض  قفازا ترتدي،  اخلضراء التصوير خمترب عتمة يف اآلن هي
 حيـث  للصورة الكاشف السائل آنية على تنحين. القدمية واللصوص الساحر
 يف جـالس  هـو . مشمس يوم يف هنر ضفة على مطعم يف طاولة صورة تتضح
، الـصورة  تلـتقط  كانـت  اليت هي كرسيها،  فارغ كرسي وأمامه الصورة مقدمة

 أربعـة  هنالـك  كرسـييهما  خلف. الطاولة على املكربة العدسة هنالك وكشاهد
 مـن  بـسبب  اجلـبني  مقطبـوا  احلمايـة  رجال من وثالثة السائق يشغلها كراس
 اللـوني  التـضاد  هـذا  علـى  حلـصوهلا  اآلن هـي  سـعيدة . احلادة الشمس أشعة
 هنـا  مـن  آرام اقتنـاه  الـذي  البلغـاري  التـصوير  ورق. األسود اللون كثافة وعلى
 مـركبني  مالحظـة  ميكـن  الـصورة  خلفيـة  يف. بـه  جـاءت  الذي ذلك من أفضل

 ميكنـهما  ال البلـد  هـذا  يف ولكـن  وحـدمها  كانـا ،  لغـداء  صـورة  إهنـا . لصيادين
 أربعـة  أو األقل على شخصني وجود يعين »وحدمهال«،  أبدا لوحدمها اخلروج
  . اليوم ذلك يف كما أشخاص

ــاء هــذه ويف ــة رغــم بقــوة البــاب يطــرق األثن ــة الالفت ــة املكتوب  بالعربي
 أحـد  يـدخل  أن مـن  خوفـا ،  »الـدخول  ممنـوع «: الباب على املعلقة وباالنكليزية

  . للمخترب الطبيعي الضوء تسرب إذا عملها ويفسد مفاجئ بشكل
 لـشحاذ  للرثـاء  مـثرية  رهيبـة  مـشاهد  تتـواىل  سـي  بـي  اليب شاشة ىعل

 الـذي  الـسابق  الـدكتاتور : املصباح ضوء أعشاه ليلي حيوان مثل عيناه ترمش
 مـن  بقفـازات  يـدان . خمبئا كان حيث حفرته من أخرجوه اجلميع خيشاه كان
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 مـا  وهـو ،  والطفيليـات  القمـل  عـن  فيـه  تبحث،  األشعث شعره تفحص املطاط
 مـن  عينـة  ألخـذ  فمـه  يفتحـون  ثـم . اجلـسد  وسـاخة  مبـشهد  الفور على يُذكرّ

 للـذاكرة  تـأتي . العيـنني  رامـش ،  مـذهوال ،  يطيـع  والـشحاذ  اجلسدي احلامض
، معـــدودة ثـــواني فـــرتة يف. املعطوبـــة األســـنان ورائحـــة الكريهـــة الفـــم رائحـــة
 خــالل مــن طويلــة ســنوات خــالل بعنايــة املبنيــة الــصورة األبــد وإىل ســحقت
 أنـصاره  آخـر  أن حتـى ،  والرعـب ،  واألكاذيـب ،  والدعايـة ،  لتشخيصيةا الرسوم

. شـبيهه  إمنـا  هـو  لـيس  الذليل الشخص هذا وأن وبالتضليل باملكيدة فهاوص
ــليات إطـــالق مسعـــوا ــها ال. النـــهار طيلـــة فـــرح صـ  إىل تـــصعد أن اآلن ميكنـ
، جنليــه مقتــل خــرب جــاء عنــدما تــذكرت فقــد هــاتفي اتــصال إلجــراء الــسطح
 الرصــاص بــسبب املدينــة يف قتــيال وثالثــون أربعــة األقــل علــى ســقطكيــف 

  . اهلواء يف النار يطلقون أخذوا اجلميع أن ذلك، الطائش

 والـــذهب القـــصور. الـــسحر مفعـــول توقـــف، احلكايـــات يف ومثلمـــا
 والبـــائس. تالشـــوا، املطـــرزة بثيـــاهبم واخلـــدم والعربـــة، الكرميـــة واألحجـــار

 يف حفـرة  يف نفـسه  جيـد  تكريـت  ارعشـو  يف الـسيكاير  يبيع كان الذي الصغري
  . شحاذ مبالمح، نفسها تكريت
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 قليلـة  درجـات ،  الذعـة  والـربودة ،  لـيال  الوقت زال ما. مبكر بشكل غادروا
ــصفر درجــة فــوق ــا شــكلوا. ال  مــصفحتان ســيارتان، ســيارات ثــالث مــن موكب

 رجـــال أحـــد ويرافقـــه الـــسائق يقودهـــا الـــيت الشخـــصية بـــسيارهتما حتيطـــان
ــةا ــة حلماي ــسمح ال، املقرب ــا يٌ ــصعود هلم ــا بال ــك فيه ــست أهنــا ذل . مــصفحة لي

 كميـة  معهم محلوا لقد. محراء بكوفية ملفوفة وجوههم احلماية ورجال السائق
 منـذ . الوقـود  نفـاذ  من يشكو البلد أن ذلك،  كلها للرحلة تكفي،  الوقود من كافية
 املألوفـة  املـشاهد  مـن  جـزءا  البنـزين  حمطـات  أمام الواقفني طابور صار أسابيع
 قـرب  واقفـني  بـائعني  مـن  البنـزين  شـراء  ميكـن (. الكيلومرت على طوله يزيد وقد

 هبـذا  الثقـة  مقـدرا  ما ولكن،  بصفائحهم االنتباه لفت حياولون،  البنزين حمطات
، النبيـذ  تـذوق  فرسـان  مثـل  الظـروف  حبكـم  أصـبحوا  الـذين  الـسائقون ؟  البنزين
  . )!دتهجو من للتأكد يتذوقوه أن تعلموا

 هـذه  الوقـوف  حمطـات  تـستغل . اخلـزان  ملـلء  يتوقفون آلخر حني من 
 يتنــاوبون  رجــاهلم . معطفهــا  تثقــب  الــيت الــريح  يف خطــوات  بــضعة  لتخطــو
 طـول  علـى  منتـشرة  الكمـائن  أن ذلـك ،  أسـلحتهم  يـربزون  املـرة  وهذه للحراسة

 هــم االعمــال هــذه علــى القــائمني أن تــبني اللحظــة هــذه حتــى. الطريــق هــذا
 املــسافرين أمــوال تنــهب الــيت احملليــة القبائــل وبعــض الكــبرية الطــرق عقطــا

 قــررا عنــدما يتــصورونه كــانوا مــا هــو ذلــك. رقــاهبم قطــع مــن متتنــع ولكنــها
  . )الظن أخطأوا ولكنهم( الرحلة هبذه القيام
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. فارغـــا احلـــدودي املركـــز وجـــدوا، الـــسورية احلـــدود وصـــلوا عنـــدما
  . نادرين صاروا الذين زوارال هؤالء لرؤية اندهشوا املوظفون

ــازا ــدود اجتـ ــب إىل احلـ ــسوري اجلانـ ــا. الـ ــهم وتركـ ــة يف محايتـ  اجلهـ
 تبتعــد وهــي احلمايــة رجــال كتلــة اجلانبيــة الــسيارة مــرآة يف رأوا. العراقيــة
 جالـسان ،  .الفـارغ  الطريق على وحدمها اآلن وهامها. تصغر وهي وأشكاهلم

 مـن  أشـهر  عـدة  قبـل  هـو  شـرتاها ا الـيت  الـسيارة  هذه من األمامية املقاعد يف
ــرك شـــخص ــبالد تـ ــوا ومل، الـ ــا حيظـ ــن بقيادهتـ ــل مـ ــا، قبـ ــان ألهنمـ  حمكومـ
 الطريـق  علـى ،  حـران ،  وحيدان،  اآلن ميضيان. املصفحة السيارات باستعمال

 جيــدان الطريــق وســط ويف، الطريــق علــى هتــرول رمليــة ريــح. احلــدود بــني
  . هلا حباجة يعد ومل قالعرا ترك أن بعد أحدهم ألقاها، كالشنكوف بندقية

. احلـدود  عنـد  بانتظـارهم  احلمايـة  رجـال  ووجـدا  اسـبوعني  بعد عادا
 خبــار رائحــة، املــصفحة الــسيارة وركبــا للــسائق الشخــصية ســيارهتما تركــا

 نثـار  تأتيهـا ،  يغالبـها  والنعـاس  قلـيال  يؤملها قلبها. اخللف من تأتيهما البنزين
، بنــزين حمطــة موقــف نــدع العجلــة رجــة توقظهــا ثــم. متقطعــة أحــالم مــن

 الـشاحنات ،  طـاغٍ  البنـزين  رائحـة  وحـضور ،  قزحية مبستنقعات مليئة األرض
 بـالبرتول  خمـضبا  كـان  شـيء  وكـل ،  االستعراض خيول مثل قبعة بريش مزينة
  . األرض حتى

 البنيــة الوقــود ببقــع امللوثــة، الطويــل الوقــود حــامالت موكــب اجتــازوا
 بثالثــة واحــد وقــت يف تــسري شــاحنة مئــة مــن أكثــر هنالــك. الالمعــة الزيتيــة
 إذ، عديــدة مــرات املنبــه باســتعمال الطريــق بــأخالء جنــح الــسائق. صــفوف
، هلجـوم  هـدفا  تكـون  مـا  غالبـا  الـيت  الـسائرة  القنابـل  هذه عن االبتعاد ينبغي
  . هلا األمريكية املصفحات مصاحبة رغم
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 ذكرهــا. بتكتــ كــي املــصباح أشــعلت أهنــا حتــى اليــوم هــذا غــائم اجلــو
 الفــارغ املنــزل ويف، وحزينــا بــاردا اجلــو يكــون عنــدما األوربــي بالــصباح ذلــك
  . الكابي الغسيل ماكنة صوت يطغي

 كـان . عليه تتعرف مل أهنا حتى،  مكورّا احلراس أحد رأت النافذة من 
 ذات املغلقــة البوابــة تــرى. يــسعل إنــه. أذنيــه تغطــي والطاقيــة بلفــاف متــدثرا
 أكيـاس  حـاجز  حملت. حلزوني بشكل الشائكة األسالك لوهاتع،  أمتار الثالثة
 املليئـة  والرباميـل ،  الـشارع  يراقـب  كـي  الثاني احلارس خلفها يقف اليت الرمل
 ذلـك ،  املنـزل  أمام املرور إمكانية لسدّ اآلخر أمام الواحد رصفت اليت بالرمل

ــة اهلجمــات أن ــسيارات االنتحاري ــضاعفت املفخخــة بال ــا. ت ــوبرت طائرت  هليك
  . جدا منخفض مبستوى وحتلقان املنزل فوق متران

 لقـى ،  بيـوم  عودهتم بعد. بعيدة ذكرى مثل هلا بدت سوريا إىل رحلتهم
ــان ــن اثنـ ــا مـ ــصرعهم مواطنيهـ ــى مـ ــق ذات علـ ــد، الطريـ ــة عنـ ــة واجهـ  مدينـ

 مـن  النـار  علـيهم  أطلقـوا . عطـب  بـسبب  تقلهم اليت السيارة توقفت. الرمادي
  . سرعةم تسري كانت أخرى سيارة خالل

 احلــصيلة ال. للتفــاؤل يــدعو شــيء ال. ســيئة بدايــة بــدأت الــسنة هــذه
  . التوقعات وال النهائية

 قـابع  محاية رجل هنالك. بعطلتهم يتمتعون املستخدمون. فارغ املنزل
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 ولكنـها . حـضوره  هـي  نـسيت  وقد. كتوم فهو رفاقه مجيع ومثل. ما مكان يف
 خيرج ساحر مثل مثله،  ئطار أي حصول حالة يف حاضرا سيكون إنه تعرف
  . األرض باطن من

ــو تــستغل  وتقــع أخــرى إىل غرفــة مــن تنتقــل، فيــه للتجــول املنــزل خل
. الـشباب  األمريكـان  اجلنـود  أذهـل  الـذي  البـار  هـذا ،  البـار  علـى  دائما عيناها
، أمحـر ،  أصـهب : خمتلفـة  بـألوان  كحـول  هنالك. فيه املرصوفة بالقناني تفكر
 إهنـا . الرهبـان  مشروب لون مثل... أخضر،  قامت أصفر،  ذهيب أصفر،  رماني

 مـــن كـــأس بتنـــاول تفكـــر، ورطـــب بـــارد اجلـــو، الظهـــر بعـــد الثالثـــة الـــساعة
 وعلبـة  مـصباحها  عن للبحث وتذهب رأيها تغري ثم. الفودكا من أو،  الكونياك
 ثــالث ملــدة وتــصور التــصوير آلــة يف »كــوداكروم« فــيلم شــريط تــضع، الــضوء
  . املرآة يف وانعكاسها الكحول انيقن عرب الضوء حتوالت ساعات
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  . السيارات عدد وتضاعف البلد يف تتدفق األموال أخذت

 إىل البعض يعمد. نفسه على األمهية من نوعا يضفي أن حياول الكل
 أُغلقــت الــشوارع مــن الكــثري. بيتــه أمــام ميــر الــذي الــشارع مــن جانــب غلــق

 الــسياقة صــارت يــوم بعــد ويومــا، امسنتيــة بقواطــع، الرمــل برباميــل، بــسدود
 منـهم  تطلـب ،   إليـه  يـذهبوا  أن ينبغـي  الذي املنصور حيّ إىل للوصول. عسرية
 تـستغل  فهـي . سـيئا  أمـرا  التـأخري  ذلـك  يف ترى ال وهي. ساعة من أكثر ذلك

 جيـد  بـشكل  تعرفهـا  ال الـيت  املدينـة  هـذه  إىل النافـذة  مـن  تنظر لكي الفرصة
 دائمــا، الـسريع  بـالطريق  مـرّوا . تلفزيـون ال شاشــة عـرب  بـاألخص  تراهـا  والـيت 
 النـهار  ضـوء  يف األوىل للمـرة  تـرى . الـسريع  الطريـق  مـن  العاليـة  البقعـة  هذه
 ملـصابيح  الكثيـف  االنتـشار  بـسبب  ليال الحظته والذي الكبري السيارات سوق
 يكتـسب  يعـد  مل املـشهد  هـذا  ولكـن . مضيئة شباكا تشكل اليت الكبرية النيون
 رمـادي  لـون  لـه ،  حـزين  الـضياء ،  ملّـوث  اهلـواء . احلائـل  ارالنه ضوء يف أمهية
 الـسائق . االزدحـام  يف سـيارهتم  توقفت. يضيء مما أكثر يعتم،  رتيب،  مصفرّ
، املهتـــزة الـــسيارات مـــن صـــف حـــوهلم. متـــأهبون احلمايـــة ورجـــال يتـــأفف
ــة ــو كمــا، املهدمــة، الــصدئة، املبعجّ  ســيارات. الطريــق علــى ســتتفكك أهنــا ل
ــيارات( تعـــسة حالـــة يف تاكـــسي ــ التاكـــسي سـ ــاا هنـ ــها أبـــيض لوهنـ  وأجنحتـ
، كــبرية اســطوانية ســعة ذات ســيارة متــر حلــني حــني مــن ولكــن، .)برتقاليــة
  . جدا وغالية، متاما جديدة
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ــساحات رأت ــة الـ ــة املرتوكـ ــاذورات مليئـ ــل. بالقـ ــدخن مزابـ . بـــبطء تـ
 حةقبي أبنية. البالستيك أكياس فيها تطفو األسود املاء من كبرية مستنقعات

 تكدسـت  حيـث ،  الـصغرية  اخلرفـان  سوق وهنالك. مدمر بعضها،  الطني بلون
ــات ــاكن يف احليوانـ ــغرية أمـ ــسورة صـ ــساحتها مـ ــدى ال مـ ــضعة تتعـ ــار بـ . أمتـ
  . الوحيدة احليّ اللمسة هي صوفها على املشعة الوردية اللطخات
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 قبـل . إنـسانية  منظمـة  إطـار  يف يعملـون  أشـخاص  بضعة للعشاء دعوا
 تتعـرف  أن دون،  املـدعوين  أحـد  أسـم  صـادفت ،  اليـوم  هـذا  مـن  عامـا  نعشري
 كـثرية  مدينـة  يف لـه  تعـود  بنايـة  يف غرفـة  مـرة  استأجرت لقد. شخصيا عليه

 فقـط  املـساء  وهـذا ،  شـهرية  حبـرية  ضـفاف  علـى ،  املدينـة  هـذه  عـن  االختالف
  . شكله وأعجبها. عليه تعرفت

 بكتمـان  وصوله عند عوض،  الشوكوالته علبة أو الزهور باقة من وبدال
 بيـــدين اجملـــيء املعيـــب مـــن أن ذلـــك، الـــدخول طاولـــة علـــى حمزومـــة رزمـــة

 وكأنـه  بابتـسامة  جـاء . للعـشاء  مـدعوا  الفـرد  يكـون  حـني  وباألخص،  فارغتني
  . بسيطة هدية إال هذه ليست: يقول

  : وسألته زوجها إىل التفتت، الضيوف مغادرة بعد

  »؟هبا جاء اليت الرزمة هذه ما، حقا«

  . »اجلثث لتغليف أكياس مخسة« -
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 ولكـن ،  ترتعـد  جعلها انفجارا،  الثامنة الساعة يف،  الصباح هذا مسعت
 ذاهــب أنــه يقــول الــسائق. االنفجــار هــذا ماهيــة عــن شــيئا يــذكر مل املــذياع
 »الكـرادة « يف انفجـار : وترى التلفزيون تفتح. البطارية بشأن التصليح لورشة
 صـارت  املـشاهد  هـذه . جـريح  مئـة  مـن  وأكثـر  قتـيال  عـشرين  مـن  أكثر خيلف

 جنـــود، يركـــضون أنـــاس، مبقـــورة جـــدران، حمرتقـــة ســـيارة هيكـــل: مألوفـــة
 أن لـو  كمـا . دم بركة عند مبراعاة تتوقف الكامريا،  البنادق ميسكون خبوذهم
  ... عاديا مشهدا صار قد الدم مشهد
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 الـذي  التاكـسي  سـائق  علـى  الصباح هذا اعتدوا: هائجة جاءت فريدة
  . يوم كل املدرسة إىل اآلخرين التالمذة وبعض إبنتها يقل

 كـان  ولكنـه  الـسيارة  مـن  النزول على أجربوه،  بالسالح أرهبوه املعتدون
 تـصوري (: الـشارع  يف تفرقوا األربعة األطفال. باهلرب األطفال نصح نبيهاإذ
 واحــدة خطــوة باملــشي هلــا نــسمح ال حنــن، الــشارع يف لوحــدها كوكــو، مــدام

 جـاءهم  وقد،  املساعدة لتطلب احملالت أحدى يف دخلت الصغرية. )!لوحدها
ــي شــخص ــم لك ــاألمر يعلمه ــها كــانوا، ب ــت يف وقت ــرف مل. البي ــاذا تع  حــلّ م
  . للسائق جرى ماذا تدري وال بالسيارة

 لتـدمري  كافيـة  ناسـفة  عبوات على عثرت الشرطة بأن،  فريدة أضافت
 فريـدة  موقـف . أختـها  بيـت  مـن  مـرت  مخـسني  عـدة مب علـى  وذلـك . بأكمله حيّ

  . شهور بضعة منذ باالهتزاز أخذ قد وكأنه بدا لألمريكان املوايل القديم
ــد هــذا إىل وصــلت أن منــذ ــوم أحــدا تــسمع مل البل ــى األمريكــان يل  عل

 مـن  للكثري ارتكاهبم هو بشأنه الناس يلومهم ما إن،  كال. بالعكس بل،  احلرب
، احلــرب هــذه خلقتــها الــيت الفرصــة األخطــاء ذههبــ أفــسدوا وقــد، األخطــاء
  . ولدته الذي واألمل

 غـري  بطبيعتـها  وأهنا،  احللول أسوا هي احلرب أن تفكر كانت اليت هي
 أخطــأت قــد كانــت هــل، الوســائل جبميــع تفاديهــا ينبغــي بــل، وكريهــة عادلــة
  ؟ إذن
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 علـى  ليطـ  مجيـل  منـزل  وهـو ،  القديم بيتهم يف كالرييا »فرح« افتتحت
، وأخواهتـا  وأخوهتـا  هـي ،  النـهر  يف يـسبحون  األطفـال  كـان  مضى فيما. دجلة
 يـسمح  يعـد  مل. العـامل  أحنـاء  مـن  الكثري يف احلال هو مثلما شيء كل ساء ثم

 يرقـــب خالهلـــا مـــن أكـــشاك بنيـــت املنـــزل وحـــول. النـــهر يف بالـــسباحة هلـــم
  . ياببارت إليها تنظر السلطة كانت اليت العائلة تنقالت املخربون

 اجلــو. مدخنــة علــى حتــوي الــيت الغــرف مجيــع يف تــشتعل كانــت النــار
 فــرح تتــذكر. جبلــي كــوخ يف كــانوا لــو كمــا األرضــي الطــابق يف ومعــتم بــارد

 كـان . احلـارة  األيـام  يف القيلولـة  تطيـب  كانـت  حيـث  الطـابق  هذا يف طفولتها
ــر املكــان ــرودة األكث ــو كــانوا اجملــاورة الغرفــة ويف. املنــزل يف ب  ســجاد نخيزن
 علـى  تطـل  ضـيقة  نوافـذ  حتتلـها ،  الـسميكة  الطـابوق  جـدران . الـصيف  فصل
، كـبري  كلـب . املدينـة  قلـب  يف الريـف  مـن  زاويـة  وكأهنـا : هبا معتنى غري حديقة
. منـهم  مبعـدة  علـى  بسلـسلة  مربـوط  وهـو  غاضـبا  ينبح وآخر بتكلف حيييهم
  . احلائط على مركونة كانت صدئة آالت
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  . عاما عشر السبعة ذا، »ريمن« اختطفوا
 املقــصود هــو يكــن مل. عنــوة وأخــذوه املنــزل إىل مــسلحون رجــال جــاء
 اخلـارج  يف قـيم ي مـن . اخلـارج  مـن  مـؤخرا  عاد الذي،  أخوه إمنا،  باالختطاف

 الــدور يــؤدي فمــنري، فنيطاخلــا يــشغل ال ذلــك ولكــن. غنيــا يكــون أن يفــرتض
 علـى  املـسدس  وضـعوا . بيـت ال يف موجـودا  وقتـها  يكـن  مل الـذي  اآلخر بغياب

 أعمـــال ضـــحايا خيـــرج أحيانـــاً. مـــضوا ثـــم. العائلـــة بقيـــة وهـــددوا صـــدغه
 أمـوال  ينـشدون  فاخلـاطفون ،  نذلـة  خطف عمليات إهنا. أحياءا هذه اخلطف
  . املختطفني أرواح ال، العائلة

 سيقطعون أهنم خيربوهنا فيها،  تلفونية اتصاالت عدة منري أم استلمت
ــهاا ــة يــدفعوا مل إن وصــاالًأ بن ــى الفدي  كتمــان تــستطع مل. الــسرعة وجــه عل

 النهائيـة  مراحلـه  إىل الـسرطان  وصـل  وقـد ،  الفراش طريح،  زوجها عن األمر
  . جسمه يف

. يرهبـــوهنم كـــي الـــدار شـــباك علـــى النـــار وأطلقـــوا املختطفـــون عـــاد
 بعـشرة  وانتـهت  دوالر ألـف  مبئـة  ابتدأت،  اهلاتف عرب جتري كانت املفاوضات

، سـيارته  بـاع  اخلـال : املبلغ جتمع أن العائلة استطاعت أيام عشرة بعد. آالف
. غـين  جـار  مـن  البقية واستدانوا،  مدخراته كل أعطى اخلارج من العائد األخ
 كـان . بإمهـال  تركـوه  ثـم ،  البدء يف بشدة ضربوه قد كانوا. »منري« سراح أٌطلق

  . تجازهاح فرتة طيلة العينيني معصوب أبقوه أهنم ذلك عينيه من يتشكى
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  . لعودته التايل اليوم يف تويف والده

 قــررت »فريــدة«. شــائعة صــارت حتــى األوالد خطــف حــاالت تعــددت
 عوائـل  أربـع  هنالـك ،  تـسكنه  الـذي  احلـي  يف. املدرسـة  إىل بناهتا إرسال عدم

  . »اختفوا« أو أبناؤها أٌختطف
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، فريـدة  شقيقة بيت قرب تفككيها استطاعوا الذي التفجريية املواد
 صـادف  مـا  إذا. الـدورة  يف الكهربـائي  التوليـد  حمطـة  لنسف موجهة كانت

 سـيتطلب . احملطة وسيدمر بشرية جمزرة إىل سيؤدي فأنه العتاد وأنفجر
 كـان  الـيت  احملطـة  ذات وهـي . صـيانتها  إلعـادة  كاملـة  سـنة  مـن  أكثـر  األمر
  . حوهلا بشري سور بإنشاء احلرب عشية محايتها يريد السابق النظام

 لتوليـد  بـصلة  ميـت  ما كل. اإلنشاءات يعطلون،  املهندسني يقتلون إهنم
  . بالتفجريات منهجي بشكل مستهدف الكهرباء وتوزيع

  . النفطي املصباح متأل أن اآلن عليها
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 حجـــة هـــي، فلـــسطني فنـــدق باحـــة يف لگـــالريي بالـــذهاب رغبتـــهم
 بــاحمليط تبــدأ الــيت نطقــةامل وهــي. املــصغرّة اخلــضراء املنطقــة إىل للــدخول
  . )سابقا، وشرياتون مرييديان( وعشتار فلسطني لفندق احملمي

ــل للحظــات مــشوا ــدوا أن قب ــذي، للگــالريي يهت ــان ال ــا ك  إهنــا. مغلق
 شـكل  هلـا  املنطقـة  هـذه  واجهـات . الليـل  هـبط  وقد،  تقريبا السادسة الساعة
 الضــــويةوبا الــــشائكة بأســــالكها، العاليــــة االمسنتيــــة حبواجزهــــا، مريــــب

 هتـيم  كالب من إال فارغة األرضية. أخضر بلون األرض تصبغ اليت اطعةسال
. قـدميها  تـضع  أيـن  تعـرف  ال أهنـا  حتى مهيمنة الظلمة. السوداء اجلذوع بني

 يف. املاضية األيام أمطار جتمع بسبب،  مكان كل يف كبرية مستنقعات هنالك
 ال،  كثـب  عـن  يتبعهـا  الـيت  املقربـة  احلماية رجل. للتفتيش خيضعوهنم املدخل
  . النسوية التفتيش غرفة يف الختفائها يطمئن

 مغطـاة  دبابـة ،  احلقيقـة  يف كانت ولكنها،  حنتيا عمال ظنتها كتلة رأت
ــشبك ــه ب ــدو، متوي ــد مــن يب ــه بعي ــوب وكأن ــزيّن عــرس ث ــون ذا القمــاش ي  الل
 مسكـة  أو كـبريا  ضـفدعا  تـشبه  املكـان  حتـرس  أخـرى  دبابـات  هنالك. الكاكي
 دبابـة  أطلقـت  لبغـداد  دخـوهلم  عـشية . بـصعوبة  حركتها ختيل ميكن،  حجرية
 واجهـة  يف. حيرسـونه  االمريكـان  وهـاهم . فلسطني فندق على قذيفة أمريكية
 رؤيــة خاللــه مــن ميكــن. القديفــة ســببته الــذي الثقــب تــرى، العلويــة الفنــدق
  . املضيئة الفندق دواخل
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ــذي، شــرياتون يف ــشتار مســي ال ــك، بع ــائي مــصعد هنال  مــزجج كهرب
 كابينـة  تـرى . الغبـار  مـن  كثيفـة  طبقـة  تعلوهـا ،  املدينـة  رؤيـة  خاللـه  مـن  ميكن

 سـهل  هـدف  وكأهنـا  األسـود  اجلدار على وهتبط تصعد وهي املضاءة املصعد
 حيـث  األلعـاب  مدينة يف الرمي منصات مبشهد ذلك ذكرها. حمتملني لرماة
 يف يـدور  الذي البالستيكي البط على ومهي رصاص بإطالق الزبائن يتسلى
  . قماش من دمية على الفائز ليحصل، العربة قعر

 مالبــس يعــرض تذكاريــة مــواد بيــع حمــل وهنالــك. مهدمــة التواليــت
 الرئيس فيه ميثل الذي الشهري اللعب ورق أو ملسدس غالف،  للرجال داخلية
 حتمـــل وقـــداحات منبهـــة ســـاعات، يدويـــة ســـاعات، البـــستوني آس الـــسابق
 وجـــه اجلديـــد بوجهـــه صـــورته أيـــضا هنالـــك املـــواد بعـــض وعلـــى، صـــورته
  . الشحاذ

 مــشاهد يــصادفون الــشرياتون مــصعد يف. الــسياحة وقــت هــذا لــيس
 حتمـل  والـيت ،  للرصـاص  املـانع  بـصدارها  اهلائلـة  اجلنديـة  مـشهد  مثل غريبة

 املـــرأة إهنـــا. طـــوال احلاضـــرين الرجـــال أكثـــر جيـــاوز طوهلـــا، ثقيلـــة بندقيـــة
، صــحفيون. مــسلحون جنــود أيــضا هنالــك. الفنــدق يف رأهتــا الــيت الوحيــدة
 رجـال . للرصاص واق صدار يرتدي أكثرهم. كبرية حقائب حيملون مصورون
 مــن بــشيء يتــصرفون املــدنيني هــؤالء أن هلــا ويبــدو. أعمــال رجــال، مريبــون
. البلـد  هـذا  يف لوجـودهم  فخـورون  وكـأهنم  املتخيلـة  األمهية من وبنوع اهلياج
   ؟لدواخلها صدى أهو، الشعور هذا

ــة احلقيقــة هــذه يومــا هــي تتقبــل مل   مــادة احلــرب تكــون أن: املخزي
 جـسدها  علـى  الدم فيها يسيل،  كحرب،  كمواجهة نفسها احلرب أما. لإلثارة
  . أخرى قضية فهي، اآلخرين أجساد وعلى
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 احلمايــة لرجــال الغريبــة الــضجة إمنــا االنفجــار صــوت يــوقظهم مل
، مموهــة طــوارئ ســيارة. الالســلكي زجهــا عــرب مسعهــا إىل وصــلت والــيت
ــة ــاملتفجرات ومليئ ــدق اصــطدمت ب ــالقرب بفن ــا عمــل مكــان مــن ب ، زوجه
 هنالـك  الـضحايا  بـني . اجلرحـى  مـن  أكثـر  وعـددا  القتلـى  مـن  عددا خملفة
 دخـل . الـتفجري  ملكـان  فـورا  ذهـب  الـذي  محايتـهم  رجال ألحد قديم صديق
، »شــرابنل« بــشظية صــديقه قتــل. فيهــا مــدمرا شــيء كــل ووجــد، غرفتــه
 فـرتة  قبـل  الـصديق  هذا وصل لقد. توقع ما حسب السيارة نثار مع جاءت
 نقلـه  علـى  املوافقـة  بانتظـار  معـدودات  أليـام  الفنـدق  هـذا  يف وأقام قصرية
  . اخلضراء املنطقة يف للسكن

ــب يف ــا مكت ــع حتطمــت زوجه ــة النوافــذ مجي ــها، الزجاجي ــل مثل  مث
 مل. الزجـاج  يكنسون الناس ظل ماليو وطوال. القريبة البيوت نوافذ مجيع
. النوافــذ علــى امللــصقة البالســتيكية األوراق بفــضل املبنــى يف أحــد يــصب
 ما وكل الرياضية سرتاتالو بلوزات جيلب لكي للبيت السائق زوجها أرسل
 املكاتـب  يف بـردا  يرجتفون كانوا املوظفني أن ذلك،  دافئة مالبس من جيده

ــهواء املــشرعة  تــسع إىل تــشري احلــرارة درجــة كانــت جاخلــار يف. البــارد لل
  . درجات
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 أمـسياهتم . الچلـو  آلـة  علـى  يعـزف  كـان  عملـه  مـن  يعود حني مساء كل
 يوسـف  بصحبة سفتالنا مدام جاءت املساء هذا. أحدا يدعو أحد ال،   طليقة

 الثالثي هذا. هلم تنصت. الغرفة موسيقى ملقطوعات العزف زوجها ليشاركا
 زوجهــا مــع تتحــدث ســفيتالنا مــدام. بــراغ يف قــضتها لــيتا باأليــام يــذكرها
 هـذا  ولكـن  اللغـة  هـذه  نـسيت  أهنـا  ذلـك ،  شيئا تفهم ال وهي،  التشيكية باللغة
 تـسمع  وهـي ،  العـزف  يعـاودون . طيـب  واجلو،  ما نوع منتشية إهنا. مهما ليس

 العنـف . نفسه الوقت يف بغداد ويف براغ يف أهنا تشعر. »دفورچاك« موسيقى
، النحاسـي  االسـم  هبـذا  تتمتـع  وهـي . بـراغ  جـسور  حتـت  جيـري  خذوأ تالشى
  . حلوى قطعة مثل لساهنا على تردده الذي، براغ
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  . التفجريات من املتوقع مبوكبه حيلّ آخر عيد

 كـل  مبكـر  بـشكل  يـوقظهم  املؤذن. هذه العطلة أيام ينتظر كان اجلميع
 الـيت ،  األخـرى  نـارات امل لوشوشـة  الـسمع  تـصيخ ،  يـصمت  عنـدما . األيـام  هذه

 اإليقــاع هــذا يــذكرها. الفجــر ملطلــع تغــين الــيت الــديوك أصــوات مثــل تــرتدد
  ؟ ملاذا ولكن، ومؤثرا حزينا شيئا الغناء هذا يف وجتد، الريف بصباحات
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 الـذين  محايتـهم  رجال أختارها ريفية طرق عرب باك سلمان إىل ذهبوا
 مـن  مجـاال  وأكثـر  أمانـا  أكثر طرق وهي. يومني قبل استطالع رحلة يف ذهبوا
 كـثري  العـشب  يبـدو ،  النخيـل  أشـجار  وبـني  خنيـل  غابات عربوا. الكبرية الطرق

 هنـا  النخيـل  تفـضل  إهنـا . بالفاكهـة  مغطاة برتقال أشجار وهنالك االخضرار
 رمبـا  أو،  حنافـة  وأقـل  طـوال  أقـل ،  امتالءا أكثر جتده فهي،  مصر يف منه أكثر

  ؟ الظن أخطأت
 ملـك  كـسرى  آثـار . منـها  تبقى ما أو،  البانوراما لرؤية توجهوا بدءال يف
 الـرئيس  يعبـأ  مل. املنطقـة  هـذه  يف ماثلـة ،  اإلعجـاب  علـى  تبعـث  الـيت  الفرس
 بانورامـا  بناء إىل عمد إمنا،  هذا الشاخص التأرخييني اعدائه مبجد السابق
  . العرب مبجد تشيد قرهبا

 عرضـة  صـار  ولكنـه ،  ميـل باجل البانورامـا  هذه بناء الكثريون يصف
 فقـد  ولـذلك  حالكـة  الظلمة كانت الداخل يف. مباشرة احلرب بعد للنهب
 املـــصاعد. شـــيء البانورامـــا مـــن يبـــق مل. يدويـــة مـــصابيح معهـــم محلـــوا

 اآلن. واحـرتق  تكـسر  شـيء  كـل . اقتلـع  األرضـية  طالبـ . هدمت الكهربائية
  . األيام تلك يف اندلع الذي والعنف النهب حجم تتخيل أن بامكاهنا صار

 يزيـد  الـذي  الطـاق  ولكـن  الفخامـة  هـذه  مبثـل  آثـارا  قبـل  مـن  رأت لقد
 يــثري أثــر هــو، مكانــه يف واقفــا مــازال والــذي مــرتا الــثالثني علــى ارتفاعــه
  . االعجاب
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  . الطاق من بالقرب سيارة بقايا هنالك
  . ميتة شجرة جلذع صورا تلتقط أخذت
 احمليطـة  املنـاطق  ؤيـة ر للزائـر  يتـيح ،  السطح إىل يؤدي سلم هنالك

 الكـثري  هنالك. يتسلقونه اجلريئني الشبان بعض. قرب عن القوس وتأمل
 ال،  مـرحني  يبـدون  الـشبان  هـؤالء . عيـد  يوم فهو مكان كل يف الشباب من

ــيهم شــيء ــثري ف ــذعر ي ــك، ال ــهم مــن أهنال ــهب شــارك مــن بين ــدمري بن  وت
  ؟ البانوراما

 مـن  علـيهم  التعـرف  كـن مي. مغـادرهتم  حلظة يف وصلوا إيرانيون سياح
  . النساء حجاب خالل

 يف خرفـان  هنالك،  الشيعة دور جاء واليوم خرفاهنم السنة ذبح أمس 
  . مكان كل

 الـذي  اليـوم  ذلـك  مـن  بـرودة  أكثـر ،  أمس ليلة إعصار بسبب بارد اجلو
 عديـدة  سوداء مستنقعات هنالك،  بابل يف ومثلما،  بابل آثار لرؤية فيه ذهبوا
ــرى متــنح ــس الق ــسا شــكال ةالبائ ــسرى طــاق. تع ــك وحــده ك ــا ميتل  مــن نوع

 اإلمهال من يشكو قبل من مرات عدة املكان زار الذي السائق ولكن،  النعومة
  . بالطاق احمليطة باحلدائق حلق الذي

، الطريـق  وبني الطاق بني. القوس باجتاه ثانية تلتفت العودة طريق يف
 شـجر  مثـل  هتبط اليت،  مةالناع األوراق ذات بأشجارها اهلادئة األرياف متتد

  . الصفصاف
 تقع مدمرة فيال النهاية يف واختاروا،  لالسرتاحة آمن مكان عن حبثوا

 ليـأكلوا  جلـسوا  حيـث  احلديقـة  يف منتصبة األرجوحة مازالت. مستنقع قرب
ــسندوجيات ــوا ال ــبط مــن زوج عــوم ويراقب ــة بــالط مالحظــة ميكــن. ال  غرف

 تـسند  الـيت  األعمدة. الفيال يف مةاملهد احليطان على اجلدران وورق احلمام
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 سـيكارته  ليـدخن  هنـاك  احلمايـة  رجـال  أحـد  يصعد. واقفة زالت ما السقف
 )47-أ( وســالحه عربيــة كوفيــة يرتــدي كــان. احمليطــة املنــاطق يراقــب وأخــذ
 علـى  يرتـسم  حمـارب  شـكل  شـكله . هبـا  يـشعر  أن دون صـورا  لـه  تلتقط. بيده

  . تراجيدي يشكل البيضاء السماء صفحة
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 طيلة تشتغل ظلت الكهربائية املولدة. اخلامسة الساعة يف استيقظت
. مــضاءة والــربوجيكرتات املــصابيح علــى اإلبقــاء ينبغــي أمنيــة ألســباب: الليــل
 يف. املنـزل  علـى  يطبـق  الـصمت  وهاهو النهار ضوء حيل حني اطفائها ينبغي

 يعلـن  الـذي  لكيالالسـ  جهـاز  وشوشـة  تسمع. خميمة العتمة زالت ما غرفتهم
  . النوم معاودة بإمكاهنا يعد مل. بطاريته نفاذ

  
  
  
  
  



   121

  
  
  

74  
  
  

 ال أمـر  وهـو  النافـذة  تفـتح . مـشعة  الشمس ولكن،   البيت يف بارد اجلو
 بـسبب  منـها  اإلطالل تستطيع ال نافذة ولكنها. هنا،  بسهولة ممارسته ميكن

. البيـت  نوافـذ  مجيـع  مـع  احلال هو مثلما أمامها وضع الذي املعدني الشِباك
  . الربيع رائحة له اهلواء

 نافـذة  أمـام  الكتابـة  مثـل : عليهـا  التعـود  الفـرد  فقـد  الـيت  األشـياء  هذه
  . لذيذة وقاحة فيه جتد فعل وهو، مفتوحة
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: الــسابقة مهنتــه إىل وعــاد عنــدهم العمــل تــرك محايتــهم رجــال أحــد
 الـيت  الـشائبة  نـصف  هبلحيتـ ،  متامـا  بـه  تليـق  مهنـة  وهي. للصيد مركب ربان
، دائمـا  يبديـه  كـان  الـذي  وبـاالحرتاس  الكثـيفني  حباجبيه،  قبطان حلية تشبه

 بالســتيكية ســرتة البــسا، مركبــه ظهــر علــى تتخيلــه. بالتأكيــد حبــار احــرتاس
  . ملالحيه أوامره يعطي، المعة

 جعلــه الــذي األساســي الــسبب هــو هــذا وإن، بــامرأة التقــى أنــه يبــدو
 البحــار هــذا وجــه امحــرّ كيــف مــؤثر بــشكل حظــتال. خدمتــهم عــن يتخلــى
  . قريبا سيتزوج بأنه هلم قال عندما القديم
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 أصــبحت قــد تقرأهــا الــيت الــصفحة أن فجــأة رأت عنــدما تقــرأ كانــت
ــة ــون هنــار: برتقالي ــدخل املــشمش فاكهــة بل ــز اخلــارج يف. النافــذة مــن ي  هتتّ
 إىل وتـصعد  التـصوير  آلـة  وتأخذ كتاهبا تركن. حادة،  برتقالية بريح النخالت
  . أحدا خترب أن دون السطح

 ولـيس  احلديقة جياور الذي املشتمل يف احلماية رجال وجود تستغل 
 املسدولة بستائرها القدمية الغرفة تعرب. السطوح إىل تفضي اليت الغرفة يف

 الفعـل  هـذا  متـارس  أن اآلن ميكنـها . الباب قرب املعلقة املفاتيح تأخذ. دائما
  . بابا تفتح أن: نيةثا

. الـسالمل  تتـسلق . الغريبـة  الظـاهرة  هذه تغيب أن قبل سريعا تصعد 
ــة رأت ــة املدين ــون مــن ضــبابة يف غارق ــى، الربتقــايل األصــفر الل ــد مل حت  يع

 قـري  فواصـل  علـى  يرتاكـم  الغبـار . اجملاورة اجلامع قبة بدقة متيز أن بإمكاهنا
 يف الـــريح هتـــزه والـــذي، للجـــسر احملـــاذي للنخيـــل صـــورا تلـــتقط. الـــسقف
 اليت للسطوح صورا تلتقط. الطالعة الشمس تضيئه الذي الربتقايل الضباب

  . للشمس ظهرها تدير ألهنا حائلة أضاءهتا تبدو

  . األصفر الغبار من خفيفة طبقة اآلن البالط تغطي
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 »اخلضراء املنطقة« يف املؤمترات قصر لزيارة الفرصة هلا تسنح مل
 احلــواجز إن وجــدت، اخلــضراء للمنطقــة األخــرية زيارهتــا منــذ. قبــل مــن

 مــن املزيــد هنالــك وإن، دقــة ازداد التفتــيش إن، تزايــدت قــد الكونكريتيــة
 اكتفـــوا أهنـــم الحظـــت ولكنـــها. الـــشائكة األســـالك مـــن واملزيـــد األســـلحة
 مل،  وكالعادة. الصورة مع تتطابق مالحمها كانت إذا وما مالحمهم بتدقيق

ــسألوها ــة عــن ي ــها بطاق ــل. هويت ــسمح أن قب ــدخول هلــم يٌ  موقــف إىل بال
 قناعــة دون ســيارهتم حتــت مــرآة جنــدي مــرر، املــؤمترات قــصر ســيارات

 ميكن فكيف عراقي آالف مخسة حوايل اخلضراء املنطقة يف يعيش. تامة
  ؟ كلهم تفتيشهم

 رائـع  چلـو  عـازف  هـو  وصـفي  كـريم . موفقـة  ليـست  املوسـيقية  احلفلة
ــة اســيةالنح اآلالت ولكــن ــهم يف املوســيقيون. كارثي ــانوا أغلبيت ــون ك  يف يعمل
 ولـــيس الـــصدر مدينـــة ســـكان مـــن وأغلبـــهم، العـــسكرية البـــواقني جوقـــة

 اللحظــة خيــشى الفــرد صــار حتــى. هنــاك آالهتــم علــى التــدرب مبــستطاعهم
ــلون الـــيت ــا العـــزف يواصـ ــاءا يرتكبـــون أهنـــم ذلـــك. فيهـ ــادة أخطـ  أآلالت. حـ

 مـــدام. حمالـــة ال الـــضحك تـــثري خـــاطيء بـــشكل تُعـــزف عنـــدما النحاســـية
 مـــدى بالتأكيـــد متتلـــك ال إهنـــا. »اإلمرباطـــور كونـــشريتو« عزفـــت ســـفيتالنا
 فكـرة  تقبلـت  الـيت  الوحيـدة  وهـي  جيـدة  بيـانو  عازفـة  ولكنها،  املنفرد العازف
  . باإلطراء جدير وحده وهذا مادي مقابل دون العزف
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 جلـرح  أثـر  مثـة  يافوخـه  يف. حليق برأس عسكري جلس متاما قبالتها
 أثـر  مـن  بالتأكيـد  األخـرى  هـي  عانـت  وقـد ،  جمعـدة  أذنـه . ملتئم،  طويل أفقي

  . شيء كل رغم غريبة مهنة إهنا. نفسها الضربة

ــيس ــك لـ ــثري هنالـ ــن الكـ ــضور مـ ــا: احلـ ــة إهنـ ــيقية حفلـ ــب موسـ  يتطلـ
 هـم  املرافقـون . فارغـة  شـبه  الكـبرية  والصالة. دعوة على احلصول حضورها

ــة يرتــدون، كامــل بــشكل مــسلحون، مرقطــة عــسكرية مبالبــس رجــال  أحذي
 نـوع  مـن  مرافقـون  أهنـم ،  للجلـوس  املرشدين بدور يقومون الذين وهم،  موحلة
  . عجائيب

. مــدنيات إمنــا جمنــدات ال، النــساء مــن العديــد حــضور نظرهــا يلفــت
 مـن  الطـراز  بـذلك  تشي هيأهتن،  مصفوف والشعر باملساحيق مطلية الوجوه
 النــسوة مــن الكــثري. املوســيقي العــرض صــاالت تيــادار اعتــادوا الــذين النــاس
 ربــات لــسن املــساء هــذا احلاضــرات النــساء. »اخلــضراء املنطقــة« يف يعملــن
 الـيت  الزمنيـة  الفـرتة  يف،  خيلـق  مـا  وهـذا . زمالءهـن  بـصحبة  جـئن  إمنـا ،  بيت
  . طبيعي مدني جمتمع وهم، احلفلة فيها تدوم
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 حتـــت جالـــسة، شـــايها تـــشرب. يـــةالربيع األيـــام حتـــلّ فـــشيئا شـــيئا
 املتــسخ املــاء مــن قليــل يركــد قاعــه يف. الفــارغ املــسبح حافــة علــى الــشمس
 ينظـر  الـدار  أعلـى  يف احلمايـة  رجـل . واألغـصان  األوراق مـن  خبلـيط  املغطى
 تنظـر  املطـبخ  شـباك  خلف فريدة أن تعرف وهي. بالقطط حتدق وهي إليها
  . ظراهتمن تربط طويلة ومهية خيوط مدّ ميكن. إليها
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، املـسلحني  بـاجلنود  الـضاج  املعـسكر  هـذا  يف الوحيـدان  املـدنيان  هنماإ
  . املرقطة بثياهبم

، واحلالقـة  التذكاريـة  اهلـدايا  حمـالت  تـضم  الـيت  اخلشبية األبنية بني
 كانـت  لو كما شعرت. املاضية الثالثة األيام مطر بقية هي كبرية بركة هنالك
 للحـصول . أمريكـي  معسكر عن فيلم مشاهد فيه صورت للسينما ديكور داخل
 بغـداد ( أمـام  الـصف  يف وقفـا ،  القبيـل  هـذا  مـن  شـيء  أو سجق سندويج على

  . اخلفيفة لألكالت مطعم وهو )سناك

 الــذين اجلنــود مــن كــامال صــفا تــوبخ، عاليــة برتبــة ســوداء امــرأة رأت
ــو ــها قامــاهتم تعل ــيت املخــازن يــضم واســع عنــرب. بكــثري قامت  منــه قيتــسو ال

 مـا  وهـو ،  الـدخول  قبـل  الـسالح  بإلقـاء  تـأمر  الفتة هنالك املدخل يف. اجلنود
ــه ــداخلون يفعلـ ــة الـ ــضعون، بطواعيـ ــلحتهم يـ ــالل يف أسـ ــوعة سـ ــذا موضـ  هلـ
  . الغرض

 مـواد ،  كحـول  بال نبيذ،  برية،  أمريكية منتوجات شراء ميكن الداخل يف
، جممــدة حلــوم، القمــاش مــن كراســي، مناقــل، الــسريع وللتطبيــب للحالقــة

، وطنيـــة، ســـاخرة بريـــد بطاقـــات، أمريكيـــة جمـــالت، كاســـيتات، اســطوانات 
 احلـرب  يف الفرنسيون يرسلها كان اليت تلك عن بتعبريها ختتلف ال عاطفية
 النـساء  مـن  الكـثري  هنالـك . الـزمن  من قرن قبل خطيباهتم إىل األوىل العاملية
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ــرهن ــال أكث ــة ب ــثريات مــؤخرة، أناق ــهن الك ــبرية من ــرتج وصــدورهن ك  حتــت ت
  . املرقطة مالبسهن

 أحــد ال ولكــن، بالغرابـة  تــشعر، متفـردة  تبــدو، املدنيـة  مبالبــسها، هـي 
 غـري  كانـا  لـو  كمـا  املعسكر يف يتنقالن. بوجودمها حيفل أحد وال،  إليها ينظر

  . مرئيني
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  . أشهر ستة قبل وصلت أن منذ باألمان ينعم مل املطار طريق

 ويف الطريـق  جـانيب  علـى  األشجار قطعوا،  الكمائن من اخلوف بسبب
 حمتفظــا ظــل الــسيارة يقــود الــذي املقربــة احلمايــة رجــل. الوســطية اجلــزرة
 لو كما،  شديدة وبسرعة مقربة على تتابعان السيارتان. فخذه على برشاشه

، مبجـاميع  السيارات بقية تسري الطريق وعلى. أخرى سيارة تطاردمها كانت
 مـساحة  احتـل  قـد  كـان  ينتـهي  ال عـسكريا  رتال وزجتا عليهم. الطريقة بذات
 بينـــها تتأرجحـــان وســـيارتيهما صـــفها تغـــري الـــسيارات. الطريـــق مـــن كـــبرية
  . الساعة يف كيلومرتا وثالثني مئة بسرعة

 واآلن،  بالعنـابر  ميـرون  املـسافرون  كان،  أشهر ستة قبل وصلت عندما
 أنــه هــو سائدالــ الــشعور لكــن، .الــدويل املطــار جتهيــزات يــستخدمون أخــذوا
 لـيس ،  وفارغـة  كـبرية  الـسيارات  وقـوف  سـاحة . املطـارات  بقية يشبه ال مطار
 أمـام . أرقامـا  حتمـل  ال،  جديدة بيضاء ليموزين سيارات من صفّ سوى فيها
 بـالط  بـني  منـا  والعـشب . حركـة  بـال ،  مهجـورا  يبـدو  شـيء  كـل  املركـزي  البناء

  . الرصيف

 كلبها مع تلهو،  مدنية ومالبسها،  قصري شعرها،  شقراء أمريكية سيدة
 يقــبض يــركض والكلــب، بكــرة لــه ترمــي. الفــارغ الرصــيف طــول علــى الكــبري
. اجلـدران  تـردده  ضـحكها  صـدى ،  بقـوة  تـضحك  الـسيدة . هلـا  وجيلبها عليها
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 حتمـل  كرويـزر  نوع من ضخمة سيارة يف تدخله. الكلب هذا مع لوحدها إهنا
 بكـل  تقبلـه ،  الكرويـزر  بـاب  تـسدّ  أن وقبـل  تكساس يف مسجلة أمريكية أرقاما
 هـذا  مـع  العـامل  يف لوحـدها  كانـت  لـو  كمـا ،  التفـاخري ،  العـارم  احلـب  مظاهر
  . خارجهما وجود له شيء ال وكأن، الكلب

 للمـسافرين  إال ممنـوع  الـدخول  أن ذلـك ،  املطـار  داخل إىل نظرة ألقت
 وحـدهم ،  جالـسني ،  ينتظـرون  أشـخاص  بـضعة . طـريان  تذكرة ميتلكون الذين

 وليلـة  ليلـة  بـألف  تـذكر  كلسية رواسب سقفها تزين الذي لفارغةا الصالة يف
ــشمع ومبتحــف ــا واقفــون أمــن رجــال. واحــد آن يف كريفــان الباريــسي ال  هن
  . اليد يف الكالشنكوف، حراسة بنوبة يقومون أو وهناك

، الوطنيـة  للشركة تعود طائرات بضعة هنالك،  املدرج على،  اخلارج يف
  . حمرك بال كانت الطائرات أحد إن ظتالح. احلصار فرتة منذ واقفة
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 الكــثريون. اآلخــر يــزور أحــد ال، فــأكثر أكثــر تــضيق عالقــاهتم حلقــة
 التلفـون . للمطعـم  الـذهاب  من ميتنعان. ملغادرته يتأهب وبعضهم البلد تركوا

 حييــل االزدحــام. اهلــوى متقلــب أصــبح، يظهــر بــدأ الــذي والنقــال يــشتغل ال
ــسافات ــذاب إىل املـ ــتفجريات. عـ ــطة الـ ــسيارات بواسـ ــة الـ ــبحت املفخخـ  أصـ
  . باالنتظار معلقّا بدا شيء كل، روتينية

 عمــق يف. اإلضــاءة األخــضر التــصوير خمتــرب يف فيومــا يومــا ختتلــي
 صـفحة  علـى  ترتـسم  ميتـة  شـجرة  مـشهد  يتكـشف  التـصوير  ورق على،  اإلناء

 اربأشــج مرقطــة منــاظر يف كاتدرائيــة مثــل ضــخم نــصب، الرماديــة الــسماء
 وهنالـك ،  مـصغرة  أشـكال  عليـه  تتنقـل  كـبري  قـوس ،  الصفـصاف  أشجار تشبه
ــورة أيــــضا  منــــزل ســــطح علــــى واقــــف، بكالشــــنكوف املــــسلح الرجــــل صــ
  . )املدى يف حتلق نظراته، بتفكريه غارقا ويبدو يدخن(مدمر

، نساء نظرات،  رجال وجوه: التفاصيل هذه بكل بعناية احتفظت لقد 
 فتــاة مثــل. عــدة أشــياء مــن مقتطفــات، نــصب مــن أجــزاء، منــاظر مــن قطــع

 املقـــص يـــصاحبها ممطـــر يـــوم يف بنفـــسها نفـــسها تـــداري مطيعـــة صـــغرية
، احلكايات شظايا. حياهتا من حيز قراءة عربها ميكن لوحة تصنع،  والصمغ
، مقـصود  بـشكل  أو بالـصدفة  اجتمعـوا ،  مكـتملني  غري شخوص،  أماكن حطام

 حتريـر  عمليـة  كـبري  حـدٍّ  إىل شبهتـ  امللـصوقة  األجـزاء  هذه أن فكرة وتراودها
  . رواية
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 اهتمامـا  ذلك تعري ال. القريبة النار إطالق أصوات تُسمع الصباح منذ
 الـصباح  وهـذا . اإلثـارة  دوهنـا  من تنتفي مسعية درجة هنالك أن لو كما. أبدا
. فـوارا  دمهـا  مـن  جتعل اليت الطلقات هذه مييز خاص شيء من هنالك ليس

 علـى  جالـسة  إهنـا . سـبابة  مثـل  مرفـوع  هوائيتـه  مـن  تبقـى  ما ،صامت املذياع
 يف البطـيء  مـسريه  وتراقب جيري للماء تنظر. املسبح داخل الزرقاء السالمل

 يطـرد  لكـي ،  هادئـة  نـافورة  بـضجة ،  أخـرى  إىل بالطة من ميشي،  املسبح قاع
  . الشتاء آثار
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ــأت ــهم التجـ ــة حلديقتـ ــستها قطـ ــيارة دهـ ــراس. سـ ــوا احلـ ــذه اعتنـ  هبـ
، الكــوخ يف أســكنوها. الوســخ الــشعر مــن كــرة تــشبه الــيت املــسكينة املخلوقــة

 املــاء تــرفض كانــت ولكنــها، متواصــل بــشكل مــاءا وأعطوهــا املــدفأة قــرب
 ولكنـها . للمـوت  تتـهيأ  لكـي  رمبـا ،  األغـصان  سـياج  خلـف  تـوارت  ثم. والطعام
 هؤالء. برعايتها هم يقوموا أن تفضل وهي. احلراس لكوخ يومني بعد عادت
 قطـة  إنقـاذ  أجل من يتفانون،  احلرب يف طويلة سنوات أمضوا الذين الرجال
  . جرحية

  . أمس ليلة منذ ثانية اختفت ولكنها
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 كــان أمــس، »عاشــوراء« عيــد. أيــام ثالثــة ملــدة الرمســي احلــداد أعلــن
 مئـة  املـوتى  تعـداد  أصـبح  املـساء  حلول مع. ثقال تزداد كانت احلصيلة. داميا

 كـم ،  يفوقهـا  كـان  اجلرحـى  وعـدد ،  وبغـداد  كـربالء  بـني  قتـيال  وأربعون الثةوث
  ؟ احلني ذلك منذ اجلرحى هؤالء بني من مات

 مـشاهبة  تاوانفجـار ،  اجلمـوع  وسـط  حدثت كربالء يف انفجارات ستة
 ينقـل  التلفزيـون . الكاظميـة ،  الـشيعي  احلـي  يف،  بغـداد  يف نفـسها  الساعة يف

 عنـــد مبراعـــاة تتوقـــف الكـــامريا. معـــادة نفـــسها املـــشاهد اليـــوم طـــول علـــى
. الـدماء  مـن  بركـة  داخـل  نفـسه  جيـرّ  جـريح  عنـد ،  املبتـورة  البـشرية  األعضاء

 عليـه  يعلـق  الـذي  املـشهد  وذلـك . الدخان منها يطلع مججمة،  يركضون أناس
 متـأله  شـارع  صـورة : للرصـاص  مـانع  بصدار حمزوم،  عصيب،  غربي صحايف
 مــن هائلــة بكــرة الــشارع ذات يــرتج وفجــأة، عاشــوراء حتيــي مجــوع، اجلمــوع

  . النار

 بــأعلى تغــين العــصافري، وحــار رمــادي اجلــو. احلديقــة يف اآلن إهنــا
 هنايـة  يف،  طالبـة  كانـت  عنـدما  االمتحانات بفصل يذكرها اجلو هذا. صوهتا
 تــرتعش، شــابة، وهــي. املرهقــة بالرغبــات يتمــوج اهلــواء، العاصــف الربيــع

  . واعد مبستقبل يشي الذي الساحر الداخلي باإلحساس

 داميــة أيــام، الــشيعي العيــد هــذا ترافــق الــيت العطلــة أيــام غريبــة أيــام
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 البلـد  علـى  احلرارة أطبقت. احلديقة هذه يف،  للعار يدعو بشكل هادئة وهي
 موزعـة  وهي،  فيها تسبح اليت السنة من األوىل املرة هي هذه. مفاجئ بشكل
 اليت املرحية املنزل برودة عن،  الظل عن تبحث وهي. العار وبني السعادة بني

  . السالمل مرمر برودة العارية أقدامها تالمس وأن، إليها تلتجيء

 مل الـيت  احلـشرات  مـع  اآلن تلعـب ،  اهتماما القنابل تعري ال اليت القطة
. املـرأى  مريعـة ،  اليـد  بنـصر  مثـل  كـبرية  حـشرات ،  قبـل  مـن  رؤيتها هلم يتسنى

. الطــريان تــستطيع ال احلــظ سنحلــ ولكنــها بــسرعة تتــسلق غريبــة حــشرات
  . بتلذذ القطة تلتهما ما وسرعان
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. عاشــوراء يف حيتــسوهنا الــيت التقليديــة الــشوربة األوىل للمــرة تتــذوق
  . بالستيكية علبة يف احلراس أحد جلبها قد كان

، الـدجاج  قطـع  معهـا  ختلـط  الـيت  احلبوب من مصنوع ثخني حساء أنه
 تناولـه  هـي  تفـضل ،  الـدجاج  قطـع  وجـود  بـسبب . اماحلـ  أو حلوا تناوله ميكن
 يف كـبرية  مراجـل  يف احلـساء  هـذا  يطهـى  عاشـوراء  يف. لذيـذا  وجتـده  مملحا
 إال املنـزل  مـن  ختـرج  ال فهـي ،  بعينـها  ترهـا  مل بـالطبع  وهـي . شـارع  كـل  زوايا
 عتبـة  تتجـاوز  أن دون أسـابيع  ثالثة أو أسبوعني املنزل يف تبقى أحيانا. نادرا
 عنــدما كــبرية قــدور يف يطهــى احلــساء هــذا أن تعــرف ولكنــها ،البيــت بوابــة

 لقد. كربالء تفجريات تال الذي الذعر مشهد التلفزيون شاشة على شاهدت
 الـذي  الوحيـد  العنـصر  وهـو ،  صـامدا ،  كـبريا  مـرجال ،  املشهد خلفية يف حملت
  . الراكض املذعور احلشد بني واقفا ظل
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 دائــري بــشكل واقفــون احلمايــة جــالر. ثانيــة عــادت اجلرحيــة القطــة
 تعــضها، املكــسورة ســاقها علــى مكــورة والقطــة. املــسكني الكــائن هــذا حــول
 بائــسة، مــدماة، متــسخة وهــي، مــشدودة أجفاهنــا. أليمــا مــواءا تطلــق. بعنــف
  . بشفائها أمل هنالك وليس

 ذلـك  قبـل . مالاآل هذه من لتخليصها ينزعون،  األليم املشهد هذا أمام
 الطعـــام أعطوهـــا، رعاهـــا اللـــذين احلارســـني مـــشورة خـــذوايأ أن علـــيهم

  . املدفأة أجلها من وأشعلوا والشراب

 يف جتمعــت وقــد بالــدموع هــي شــعرت وقــد. عنيفــة كانــت فعلــهم ردة
 اجلبهـة  علـى  سـنوات  سـبع  أمـضى  الـذي  احلـارس  ذلـك ،  احلـراس  أحد عيين

ــوم ذات هلــا قــال الــذي احلــارس. اإليرانيــة ــه ي ــام بــشكل مــوال بأن ــةل ت  عقوب
  . اإلعدام

 روح انتـزاع  صـالحياهتم  مـن  ولـيس ،  حياهتم يف قطة يقتلوا مل ولكنهم
ــي، قطــة ــوا أن ينبغ ــة هــذه يرتك ــرب املهم ــذي لل ــاة أعطاهــا ال  القطــط. احلي

ــا أرواح ســبع وللقطــة، مقدســة ــل يعــرف كم ــة ســتحلّ. الك ــى النقم ــة عل  قتل
  . »كنيسة يبين أن عليه قطة يقتل« ومن، القطط
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 هنـا  إىل وبعزميـة  بكـرم  جاء مشهور بيانو عازف أيام لبضعة تقبلوااس
 يف يعـزف  تـسمعه  النـهار  يف. الوطنيـة  األوركـسرتا  مـع  ليعـزف  شـيء  كـل  رغم

 هنــاك إىل الــذهاب علــى تتجــرأ ال وهــي، مقفلــة األبــواب. االســتقبال صــالة
. لوحــده كــان لــو كمــا يتمــرن أن لــه تريــد إهنــا ذلــك، بكتمــان، الــسمع لتــصيخ
  . عدة أليام بيته املنزل هذا ونسيك

 الـذي  احلدّ إىل مريض. املوسيقية احلفلة عشية مريضا سقط ولكنه
 إىل،  سـوءا  يـزداد  مرضـه . أُلغيت املرتقبة التمرينات. النهوض فيه يستطع مل
 الكـثري . منـهجي  بشكل األيام هذه مستهدفون األطباء؟   سيأخذونه طبيب أي

  ؟ البلد يف جيدون أطباء بقي هل ،البلد غادروا واألكثر قتلوا منهم

 طـــريح ســـيكون املستـــشفى يف ولكنـــه، املستـــشفى ســـوى هنالـــك لـــيس
 يتبادلون. املؤمترات قصر يف التايل اليوم يف العزف مبقدوره يكون ولن الفراش
  ؟ حنبه قضى إذا وماذا، املريعة الفكرة هذه مع، وبذهول خبشية النظرات

 يتلبــــسون، شــــيء كــــل جييــــدون الــــذين، احلمايــــة رجــــال أن غــــري
 يتعـافى  فـشيئا  شـيئا . ساعة كل يزورونه،  العالج له حيضرون. دوراملمرضني

ــريض ــازال. امل ــا م ــذق ومل واهن ــثريا ي ــم ك ــوم طع ــاقبون. الن ــى يتع ــه عل  رعايت
 النــهار منتــصف يف ينـهض ، التــايل اليــوم يف. كاملمرضـات  الليــل يف ويزورونـه 
  . الصالون يف يعزف وتسمعه
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 ولكنــه ويعــاني ضــعيف وإنــه، يــومني منــذ شــيئا اوليتنــ مل أنــه تعــرف 
 أســــئلة علــــى مبتــــسما جييــــب تــــراه. مــــساءا، املــــؤمترات قــــصر إىل ذهــــب

  . الصحفيني

ــدو الكونـــشريتو يعـــزف ــر بالـ ــوزارت مينـ ــامتة والـــصالة ملـ ــا صـ . متامـ
 ذاتـه  حـد  يف يـشكل  وهـذا  ممتلئـة  شـبه  والـصالة ،  املساء هذا كثيف احلضور
 علـى  الناس جيرب الذي واخلوف الظروف العتبارا بنظر أخذنا ما إذا جناحا
 املنطقـة « يف املـؤمترات  قـصر  إىل الذهاب من بدال الليل يف البيوت يف البقاء

، منــهكا للجلــوس ذهــب عنــدما. طــويال يــصفقون احلــضور ظــل. »اخلــضراء
 اخلجلـة  الـصغرية  وبينمـا ،  زهور باقة له لتحمل ابنتها،  حمجبة سيدة شجعت
 منفرد عازف يأت مل طويل زمن منذ تقول وهي أمها رهتشك،  الباقة له تقدم
  . واحلصار احلرب بسبب

  . لبغداد باجمليء غامر من أول هو آلتفيج تيمون البيانو عازف
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ــوا ــشراء ذهبـ ــة لـ ــل هديـ ــل لزميـ ــيغادر عمـ ــد سـ ــا البلـ ــي يف. قريبـ  حـ
 فيــه توجــد جتــاري شــارع هنالــك، بيتــهم عــن كــثريا يبعــد ال الــذي، »الكــرادة«

 شــابه ومــا والــسجاد، النحاســية املــواد تبــاع حيــث االنتيكــات حمــالت بعــض
  . ذلك

 أمــام توقفــوا. وســائق احلمايــة رجــال مــن أربعــة مــع بــسيارتني ذهبــوا
 اجلـزء  هـذا  يف بنـاؤه  أُعيـد ،  صـغري  سـوق  مثـل ،  األنتيكـات  حمالت فيها باحة

، احلمايــة برجــال حمــاطون وهــم الــسيارة مــن خرجــوا. املدينــة مــن احلــديث
 مكـان  أي يف الفرد يدخل كما،  ودلفوا احملالت أول مدخل حتى سريعا مشوا
 أن وينبغـي . آخـر  لـدكان  الـذهاب  ميكنـهم  ال. قـوي  مطـرٌ  يفاجئـه  حـني  طارئ
 املــدخل يف بقــي احلمايــة رجــال أحــد. ضــالتهم علــى الــدكان هــذا يف يعثــروا
ــرب وآخــر ــسيارة ق ــث ال ــالقرب والثال ــهم ب ــا، من ــسائق بينم ــساعدهم ال  يف ي

 يف وهـم  )كيلـيم ( شـرقية  سـجادة  شـراء  أجـل  مـن  احملـل  صـاحب  مـع  التعامل
  . احملل طابقي بني وجميء رواح

ــا ــا الـــسجادة مثـــن دفعـ ــا، وغلفوهـ  احلـــرس أعطـــاهم أن بعـــد وخرجـ
 فيهـا  ودلفـوا  الـسيارة  حتـى  سـريعا  مـشوا ،  احلمايـة  برجال حماطان. اإلشارة

  ؟ مغامرة أية »أوف«. توقف قد املطر أن لو كما
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 بــشكل الفلوجــة مدينــة يرتــاد، غربــي صــحفي وهــو أصــدقاءهم أحــد
 ولـه  جيـدا  هنـاك  يعرفونه حيث،  املدينة يزور وهو ونصف سنة منذ. مستمر
 قولــه حــسب يبــاع حيــث مطعمــا دائــم بــشكل يرتــاد كــان. املدينــة يف عاداتــه
  . عراقي كباب أفضل

 الذي ولاأل الشيء. ومرتمجه هو وأخذوه جاءوا،  نفسه املطعم هذا يف
 ضــربوا. آثــاره قــبعت يــستحيل حتــى النقــال تلفونــه حطمــوا أهنــم هــو فعلــوه
 قـالوا . التـصوير  وآالت نقـود  مـن  ميلك كان ما كل أخذوا. أدموه حتى املرتجم

 يف إمنـا  وحدها الفلوجة يف ليس،  الفلوجة يف سيقتلون الغربيني مجيع أن له
ــ صـــاحب أراد. عمليـــاهتم ســـتمتد حيـــث كلـــها بغـــداد  وهـــو التـــدخل ماملطعـ

 طويلـة  مـدة  منـذ  الـشخص  هـذا  يعـرف  أنـه  قـائال ،  راكعـا  املختطفني يسرتحم
 تكـون  أن ينفـع  ال هنـا  ولكـن . ضـيفه  النهايـة  يف وهـو  وطيب مسامل رجل وإنه

، القدميـة  العربية الشرف قيم أن ذلك،  الشيوخ حتى،  كان شخص ألي ضيفا
. املرتجم مثل مثله ربوهض،  الغربي زبونه عن الدفاع أراد وألنه. رائجة تعد مل
 األطفـــال خيـــرج أن احملـــل صـــاحب مـــن وطلبـــوا ســـيقتلونه أهنـــم أعلنـــوا ثـــم

  . املطعم من املوجودين
 أصـابعه  ويفـرج  يديـه  يرفـع  أن منـه  طلبـوا . معـه  يلهون أخذوا البدء يف
 منـه  طلبـوا . الـساقني  مـع  التمـرين  ذات أعادوا ثم. األصابع بني النار وأطلقوا

  . الساقني بني النار يطلقون ذواوأخ ساقيه يفرج أن
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، جـسده  مـن  متعددة أماكن يف طلقة بعشرين سيقتلونه أهنم أخربوه ثم
. النـــار وأطلقـــوا يـــده راحـــة علـــى املـــسدس وضـــعوا. اليـــد بقبـــضة مبتـــدئني
  . العتاد من فارغا كان املسدس

 قـال  كمـا  الدولـة  هـذه  رعايـا  مـن  أنه من ليتأكدوا بلده بسفارة اتصلوا
 أفـراد  ومجيـع  هـي ،  لقتلـها  سـيأتون  بأهنم جتيبهم كانت اليت ظفةاملو وهددوا
  . كذبت إذا عائلتها

 أن منـه  وطلبـوا  الـصندوق  وأغلقـوا  سـيارته  صـندوق  يف أدخلـوه  بعدها
 لــيس املــرة وهــذه، ســيقتلونه ذلــك وبعكــس، خيــرج أن قبــل املائــة حتــى يعــدّ

  . للهو جمال هنالك
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 تُعـدّه  الـذي  غـدائها  لوحـدها  تنـاول ت يـوم  كـل  من والنصف الواحدة يف
 قـدح  حتمـل  ثـم . احلديقـة  إىل تفـضي  الـيت  الصغرية الطعام صالة يف،  فريدة
 الــذي مكتبــها يكــون مــا وغالبــا، تناولــه فيــه تفــضل الــذي املكــان إىل الــشاي
  . سريعا إليه تلتجئ

 تـصفق  الـريح . احلديقـة  يف تـسرح  نظراهتـا . الطعـام  تتناول اآلن وهي
 احلديقــة مــن جــزء علــى البــستاني وضــعها الــيت القماشــة وحتــرك الــستائر
 تٌـشعَّث ،  البـدو  خيـام  تـرجّ ،  الـصحراء  يف ذاهتـا  الـريح  تتصور. الشمس ليقيها
 وهـي ،  البعيـد  يف متر اليت الشاحنة خلف الغبار تزوبع،  األسود النعاج صوف
ــرتج ــى تـ ــق علـ ــب طريـ ــن ذاهـ ــان ال مـ ــان ال إىل مكـ ــل، .مكـ ــات وتتخيـ  الفتيـ

  . الضامرة بأجسادهن تلتصق اليت وبأثواهبن املتشابك هنبشعر الصغريات

. يعـرج  وهـو  أليف ضيف الباب من قادم يطلّ،  التخيل هذا خضم ويف
ــد ــت وق ــده بقي ــاه. واحــدة أذن عن ــان عين ــا ميــوء. مفتوحت ــن حــصته طالب  م

 أن،  يـوم  ذات فعله أرادوا عما يعاتبهم لكي جاء إمنا،  فقط هذا ليس. الطعام
، ملتئمـة  ولكنـها  حـادة  وردية جروحه؟  إليها خييل كان هكذا وأ،  الرتاب يواروه

  . باجلرب مصاب وهو سيئة رائحته. عارمة وشهيته وساخة أقل إنه

  . البيطري للطبيب املرة هذه تأخذه لكي النقود لفريدة تعطي
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 هلـــا يــشرتوا  أن أرادوا. وابنتــهما  وفريـــدة آرام خــرج ، ســابق  مــساء  يف
 حلـني  حني من األطفال مع التنزه ينبغي. تعبريمها حسب »املوطة«،  املثلجات

 تبـادل  حـدث  فقـد ،  »املوطة« لتناول الفرصة جيدوا مل ولكنهم. شيء كل رغم
 يف عملـه  ميكن الذي وما. الشبان من وجمموعة األمريكان بني النريان إطالق
  . آمن ملكان وااللتجاء سريعا الركض غري األحوال هذه مثل

  



   145

  
  
  

92  
  
  

 الرسـالة  علـى  أطلعهم. مفاجئ بشكل لبيتهم الچلو عازف وسفي جاء
 عليـه  أخـذوا  لقـد . القريـب  موتـه  موعـد  لـه  يزفون وفيها حديثا استلمها اليت

 هلــذا ســيقتلونه. غربــي لعــازف ودعوتــه موســيقية حفلــة تنظــيم يف مــشاركته
  . له كتبوا كما، ذلك غري تستحق ال التعيسة فحياته، السبب

 أن اآلن حيـاول  وهـو . املخـاطر  هذه عناء لعائلته يوفّ حتى بيته ترك 
 املكــان يف الواحــدة الليلــة يتعــدى ال ومبيتــه أصــدقائه بيــت يف ينــام. يتخفــى
. هبـــا يلـــوذ الـــذي املالجـــئ كأحـــد بيتـــهم يف املبيـــت عليـــه يقرتحـــون. نفـــسه

  . املشاكل هلم يسبب أن يريد ال إنه ويقول اقرتاحهم على يشكرهم

 أصــدقاء مــن ثالثــة. أصــدقائه مــن ثالثــة فقــد ســائقهم. يــزداد القتــل
 للسفر أضطر جياوره الذي وزميله مشهور عيون طبيب قتل. ىالقدام احلي
ــدا اســتلم أن بعــد ــاملوت هتدي ــل. ب ــواب قت ــاء، مثقفــون، مــدراء، وزراء، ن ، أطب

 هـو ،  املرة هذه جديدة حبلة تواصل الصبيان اختطاف. أعمال رجال،  فنانون
  . الشهود أثر كل يزيلوا حتى الصيب لواويقت الفدية يأخذوا أن

 تنوء سرطان ثقل ثقيلة وهي. مكان كل يف معه الرسالة حيمل يوسف
 ســرية حربــا بــأن ينبئهــا والــذي الطبيــب عيــادة مــن لتوهــا خارجــة امــرأة بــه

  . أُعلنت قد املرض وبني بينها وخطرة
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 كـــان إذا مـــا تتـــبني مل. صـــباحا الثامنـــة الـــساعة يف انفجـــار أيقظهـــا
  . حلمها من جزء أنه أم حقيقيا تفجريا

 ملـــيء كـــبري مطعـــم يف بغـــداد مطـــار يف نفـــسها وجـــدت احللـــم يف
 يف أو انفجـرت  إهنا أو،  جتيء ال طائرة ينتظرون الذين وباملدنيني،  باالمريكان
 نـاتج  ضباب أنه خيربوهنا،  الضباب هنالك كان اخلارج يف. لالنفجار طريقها

 بعـدة  قامـت  أن بعـد  طـائرة  هتـبط  الـضباب  هـذا  طيـات  بني من. التفجري عن
 يقــدمون  املطعــم  يف. طائرهتــا  أهنــا  تظــن صــغرية  طــائرة . هبلوانيــة  حركــات
 حلـم  مـن  شـرائح  آخـر  طبـق  ويف املـسحوقة  البطاطس مع السجق من أطباقا
 بعـدها  (وأيقظهـا  االنفجـار  دوّى حني السجق تناول تريد كانت. املدمى البقر
ــني ــت حبـ ــن مسعـ ــالل مـ ــذياعا خـ ــيارة أن، ملـ ــة سـ ــرت مفخخـ ــك يف انفجـ  تلـ

  . )ضحايا ختلف مل ولكنها اللحظات

 جمـاميع  بصحبة أهنا حلمت السابقة املرة يف. دائما،  ذاته احللم حتلم
 بنايـات  يـرون  حيث،  عالية شرفة من معهم تطل. تعرفهم ال الذين الناس من

 البنايــات غيبلــ، اهلائــل احلريـق  هــذا. النــار مــن كـرات  إىل حتولــت وقــد كاملـة 
 تلـك  حنـو ،  فيـه  تقـف  الـذي  للمكـان  أكيـد  بـشكل  وتتجـه  تتقدم النار،  اجملاورة
  . اخلوف يالزمها أيضا احللم يف. يتقدم موهتا ترى حيث الشرفة
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ــشاهد ــامج مــن مقــاطع ت ــوني برن ــدكتاتور عــن تلفزي ــوع ال ــراه. املخل  ت
 املـشاهد  هـذه . مـستمعيه  باجتـاه  صـارمة  بنظـرات  يلقـي ،  خطابا يلقي،  شابا

 معـــدهتا. جــرداء  أرض يف مجاعيـــة إلعــدامات  أخـــرى مــشاهد  مـــع تتقــاطع 
 عيــــوهنم. املرعــــوبني املــــساكني هلــــؤالء األخــــرية اللحظــــات ملــــشهد تــــتقلص
 أن فجــأة هلــا يبــدو؟ يــصلّون أم يــصرخون هــل، تتحــرك وشــفاههم، معــصوبة

 ضـمري  لرتيـح  فقط وجدت إمنا بشيء الرأفة على تدل ال العيون عصب عادة
 بـال  كـائن  علـى  النـار  إطـالق  ميكـن  هكذا. الزناد على يضغط الذي الشخص
 ال الـيت  الكرامـة ،  األخـري  املقاومـة  شـكل  هـو  هـذا  ألـيس . جثـة  وكأنـه ،  نظرات
 لـه  ميكـن  ال حيـث ؟  لوجـه  وجهـا  سـيقتلك  الـذي  ذلك ترى أن،  اختزاهلا ميكن

 أو،  األخـرية  اللحظـات  هـذه  يف املعـدوم  يتـصرف  وكيـف ؟  به يقوم مما التهرب
 هـل ،  يـصيح  هل،  يتوسل هل،  يصرخ هل؟  األخرية اللحظات تسميته ميكن ما

، سينـشطر  أنـه  أم؟  اخلـوف  يشلّه هل؟  أمه ينادي هل،  خوفا يتبول هل،  يبكي
 الكـائن  لـذلك  باهتمـام  ينظـر . أيـضا  اخلـوف  جترد هو،  بتجرد لنفسه وينظر
  ؟ حلظات بعد سيهوى والذي منه جزءا يعد مل الذي

 للكرامـة  هنالـك  هـل . باألبيض يدعونه الذي السالح خيص فيما أما 
 عنــدما، يُــذبح عنــدما، رقبتــه علــى بالــسكني اإلنــسان حيــس حــني، حيــز مــن

 وتــصبح تتزايــد ولــذلك، ذلــك يعرفــون والقتلــة. دمــا تقّطــر دابــة مثــل يغــدو
  . األجانب ذبح عملية، رائجة
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 عنـدما  عـد ر صـوت  مثل. قوي انفجار أخرى مرة أيقظها الصباح هذا
. نعاسـها  يف املطـر  طقطقـة  مساع هلا خيل. قريب مكان يف الصاعقة تسقط
 قتــيال عــشر أثــين وخلّفــت انفجــرت مفخخــة ســيارة أن تنبئهــا املــذياع أخبــار

 حطام: املألوفة املشاهد ذات بثتّ التلفزيونية القنوات. اجلرحى من والعديد
 مـــن أكثـــرهم غاضـــبة وجمـــاميع الـــدم بـــرك، أســـود دخـــان، حمرتقـــة ســـيارة
  . املرة هذه بعيدا كان ولكنه الثامنة الساعة يف آخر انفجار حصل. الرجال

ــل  حركــات ضــجة مسعــت املــسبح مــن. لتــسبح ذهبــت صــباح كــل مث
 غــري اهلليكــوبرت لطــائرات املتواصــل واألزيــز البيــوت جمــاميع حــول الــدبابات
 ئراتالطـا  مـن  أسـطول  حتـت  تـسبح  إهنـا  غريبـا  انطباعـا  تعطيها اليت املرئية

  . احلربية

 علــى ترفــرف ظالهلــا تــرى، الــشمس قــرص أمــام حيــوم محــام ســرب
  . احلائط
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 سـيارته  يف صـعد ،   أيـام  قبـل : احلكايـة  هـذه  سرد التاكسي سواق أحد
ــا بــدا رجــل ــة غريب ــتكلم كــان. األوىل للوهل ــا«: توقــف دون ويــردد ونفــسه ي  ي
  . »املساء هذا معك للعشاء سأجيء حممد

، آلخـر  حـيّ  ومـن  لـشارع  شـارع  مـن ،  طويل مشوار يف ضيامل منه طلب
 كـال ،  ...االجتـاه  هبـذا  اذهـب «: لـه  يقـول  كان. يقصد الذي املكان جيهل وكأنه
: صـربه  الـسائق  فقـد  حتـى ،  طـويال  ذلـك  دام وقـد  »...استمر،  انتظر،  هنا من

 فـتح  اللحظـة  تلـك  يف. »؟الـذهاب  تريـد  مكـان  أي إىل يل تقـول  أن ميكـن  هل«
 يـستطيع  مكـان  عـن  يبحث إنه له أسرّ. ناسفا حزاما لرييه سرتته رأزرا زبونه
. فـورا  النـزول  رجـاه  املـذعور  السائق. الناس من ممكن عدد أكرب يقتل أن فيه

 امتعاضـه  أبـدى  أن بعـد  الناسـف  احلـزام  ختفـي  وسرتته،  مقطبا الرجل هبط
 هــو اختــاره ولكنــه الــسيارة هــذه قبــل عديــدة ســيارات اســتقل لقــد«: قــائال

ــرَ مل أنــه ذلــك، لــذاتبا  معــه يتقاســم أن يــستحق مــن اآلخــرين الــسواق يف ي
  . »شهيدا يكون أن سعادة
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 الليـايل  يف النـوم  يـستطيعا  مل. اإلهنـاك  يعلومهـا  وفريـدة  آرام وصل
 كــان التربيــد أن يعــين وهــذا، كهربــاء مــن هنالــك لــيس: األخــرية الــثالث
 الطريــق ويف... ليكــوبرتاهل طــائرات وضــجيج البعــوض وهنالــك. عــاطال
 الـــسابعة يف اســـتهدف الـــذي ذلـــك بينـــها مـــن( تفجـــريات ثالثـــة صـــادفوا
 وزيــر ســيارة اســتهدفت رمانــة أن يعلــن املــذياع. )املركــزي البنــك والنــصف
 محايتــهم رجــال(... املــصفحة ســيارته بفــضل ســاملا خــرج الــذي، الــصحة
 الكعكـة  رسع بنفس،  مكان كل يف تباع اليت الرمانات خاص بشكل خيشون

  . )احللويات دكان يف
 رجــال. مــساءا الــسابعة الــساعة يف تفجــريان حــدث املاضــية الليلــة يف
 تنطلـق ،  »شـرابنل « امسهـا  شـظايا  تطلـق  القنابـل  هذه أن هلا شرحوا احلماية
 مكــان قــرب املتواجــد الفــرد. الــصوت ســرعة مــرة عــشرين تفــوق بــسرعة

 مــن هلــا يبــدو مــا كذلــ. االنفجــار صــوت يــسمع أن قبــل ســيموت، انفجارهــا
  . وطأة أقل أخرى نظر وجهة

 ذكــاءهم كرســوا لقــد. القنابــل هــذه صــنعوا الــذين باألشــخاص تفكــر
 الغامـضة  بالعالقـة  أيـضا  وتفكر. والدمار املوت خلدمة ودراستهم ومعرفتهم

 هبــا حيتمــوا ولكــي، خيــشوهنا، يكرهوهنــا إهنــم: باألســلحة البــشر تــربط الــيت
 أسـس  هـي  هـذه . المتالكهـا  باألمـان  ويـشعرون  اهبـ  ويعجبـون ،  يقتنوها فإهنم

. القتـل  فكـرة ،  شـرعي  شيء مثل،  واقع أمر مثل تقبل أن. العسكري التصعيد
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 بعـد . األمـر  احلمايـة  رجـال  هلـا  يـشرح . طبيعيـا  أمـرا  ذلك يبدو احلقيقة ويف
ــاء ــة إلقـ ــي األوىل الرمانـ ــل ينبغـ ــل قتـ ــسرعة الرجـ ــة بـ ــل خاطفـ ــي أن قبـ  يلقـ

ــات ــيت األخــرى بالرمان ــة وهــذه. وزتــهحب ال ــه ينبغــي« اجلمل ــدو، »قتل  هلــا تب
 ستتـصرف  هـل ،  سـالحا  امتلكـت  ما إذا،  وتتساءل وفطنة،  حصيفة،  عقالنية

  ؟ الطريقة بذات
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ــهم ــة قطت ــازل املــساء هــذا. أخــرى مــرة حائل  وأصــهب أبــيض هــرا تغ
 األمـاكن  يف باهتـة  ورديـة  بقـع  لـه . قلـيال  يعـرج ،  مجيـل  هـر ،  مكسورين بأذنني
ــ ــه قــط وهــو. الــشعر مــن ةاخلالي  وبــاألخص احلــراس بــصحبة دائمــا يرون
 يراقـب ،  الرمـل  أكيـاس  علـى  جامثـا ،  معهـم  حيرس القط. األرمينيني األخوين
 حيوانـا  يعـد  مل. االستكـشاف  علـى  قدرتـه  ويًظهر يعاوهنم كان لو كما الشارع
  . اجلميع مبداعبة ويستمتع الناس صحبة عن يبحث إنه، متوحشا
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 صــوت علــى اســتيقظت اخلامــسة الــساعة يف. متقطعــا صــار هــانوم
 مـا ،  جتـري  كانـت  لـو  كمـا  يـدق  أخـذ  قلبـها . الـدار  شـبابيك  هـزّ ،  قـوي  انفجار
  ؟ هذا

 أحـد  ال ولكن،  آرام تسأل،  احلراس تسأل،  للمذياع تنصت اليوم طوال
  . شيئا يعرف منهم
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 بــشكل انتــهى لاالحــتال أن ذلــك، حــرّ بلــد يف الــصباح هــذا اســتيقظوا
 يف خـسارته  ميكـن  وممـا  اغتنامـه  ميكـن  مما الكثري هنالك. أمس ليلة رمسي
 حذائيـه  ذلـك  بعـد  ترى لن،  بالده إىل رحل األمريكي احلاكم. احلال هذه مثل

  . أنيقة بدلة تصاحبهما كانت واليت، باملرة الالئقني غري الثقيلني

  . لديهم قيةاملتب الشمبانيا قناني أحدى فتحوا املناسبة هبذه
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 زاروا أهنــم  حتــى ، آخــر وقــت  يف اخلــروج علــيهم  املتعــذر مــن  أصــبح
، الغـالظ  احلمايـة  رجـال . جـدا  حـار  اجلو. الظهرية عز يف احليوانات حديقة

 العتمـار  يـضطرون  سـاعة  نـصف  بعـد . مكـشوفة  ورؤوسـهم  ببسالة خيرجون
  ... اجلارور قعر يف عليها عثرت اليت املضحكة القبعة

 الـيت  احليوانـات  مـن  يتبـق  مل،  تلتـها  اليت النهب وعمليات احلرب بعد 
 سـرقة  على أحد يتجرأ مل. حيوانا عشر أربعة غري،  املئات تعدادها يزيد كان

  . املعشر وطيبة لطيفة تبدو اليت األسود

 أحــدمها تــسلق. أمريكيــان جنــديان لزيارتــه جــاء. منــر مــات أيــام قبــل
، ذراعـه  ينـهش  وأخـذ  النمر هامجه وعندما القفص يف ودخل العازل الشباك

  . مسدسه من عليه النار يطلق املذعور اآلخر اجلندي راح

 كــبريين قطــني هيئــة هلمــا. مداعبتــهما للــزوار يتيحــان فهــدان هنالــك
 كانـا  ورمبـا . القطـط  مـن  الكـثري  مـن  شراسـة  وأقل وداعة أكثر ومها. كسولني

 الـشك  ولكـن . املخلـوع  يسالـرئ  جنلـي  أحـد ،  الـسابق  سيدمها من كياسة أكثر
 هنـاك  ومـاذا . وديـع  بـشكل  وإن كمّها بقضم الفهدين أحد يبدأ حني يساورها

 الـضجرة  الكـالب  وتـزور . الطعـام  يتنـاوالن  البجعـات  مـن  زوجا تراقب؟  أيضا
 يبــدو فيمــا غــادروا الــذين أصــحاهبا جمــيء تنتظــر كــبري قفــص يف املــستلقية

  . بغداد عن بعيدا بإجازة
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  ! لشرابن

 احلديقـة  يف وجدوه لقد. الضحك يتبادلون. عليه عثروا أين تعرف ال
 أن وتنـسى  أخـرى  شـيء  عـن  احلديث يتبادلون ثم. السطح على أو،  شك دون

  . فيه الشرابنل على عثروا الذي املكان تسأهلم

 كـسرة ،  الثقـل  كـثري ،  املمـزق  احلديد من القطعة هذه حقا ملدهشة إهنا
 حـواف  ذات بأضالع شائكة،  االنفجار قوة بفعل مسطحة،  منفجرة قنبلة من

 حتّـوم . االنفجـار  موقـع  عـن  األمتار مئات ملسافة تنتشر القطعة هذه. قاطعة
 مــسارا األقــل علــى متتلــك الــيت الرصاصــة خــالف، توقعــه ميكــن ال بــشكل
 انفجــارات صــوت تــسمع حــني املنــزل لــداخل تلتجــيء فهــي ولــذلك. واضــحا
  . املنزل من بالقرب
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 مـن  الكـثري  هنالـك  إليـه  الطريـق  يف. املطـار  قـرب  فيكتوريـا  كامب يقع
ــام ــاحنات. الزحـ ــيارات شـ ــثري عـــسكرية وسـ ــارا تـ ــور يف أبـــيض غبـ ــن ديكـ  مـ
 احلديـد  وأكـوام  املقطوعـة  األشـجار  مـن ،  الكونكريتيـة  القواطـع  مـن ،  األحجار

  . اجلهنمية الشمس هنالك ذلك كل وفوق
 الـشوارع  جـانيب  علـى  مـصفوفة  جلـاهزة ا أبنيتـه . كمدينـة  واسـع  الكامب 
؛ الــشمس حترقهــا معدنيــة مدينــة. بــالزائرين ترحــبّ ال، مؤقتــة كمدينــة كأهنــا

 اجلميـل  املكـان . اغربارهـا  لـشدة  حجـري  منظـر  هلـا  القليلة النخيل أشجار تىح
 يف حطـت  حـني  الطـائرة  نافـذة  مـن  رأهتـا  الـيت  االصطناعية البحرية هو الوحيد
  . بالقصب حماط صغري هنر باملاء ميدهّ. مدهش أخضر لون فيها للماء. بغداد

ــة ظــل يف بيــت شــرفة عنــد توقفــوا  ــا امــضوا حيــث مظل ــع وقت  للتطل
 مومــسات ســكن مكــان، يبــدو فيمــا املنــزل هــذا كــان. املتقــافزة لألمســاك
ــدكتاتور ــسابق الـ ــل إنـــه. الـ ــدف. اآلن مقفـ ــار مـــن نـ ــي الغبـ  احليطـــان تغطـ
ــت والعــصافري ــصابيح يف أعــشاشها بن ــب يف. املكــسورة امل ــشرفة مــن جان  ال

 حـارق  الـصنبور  مـن  يتـدفق  الذي املاء. للدهشة مثرية،  جديدة مغسلة هنالك
 أن تــستطيع وال، مرضــي بــشيء املكــان حيفــل. حتتــه اليــدين وضــع ميكــن ال

 هلـا  بدا ما وذلك،  مريضة نفس شيّدته البناء هذا أن التفكري من نفسها متنع
، مريعــة فكــرة تأتيهــا، للريبــة الباعــث رباألخــض حتــدق عنــدما. الطــائرة مــن

 أو،  علـيهم  املغـضوب  الـوزراء  حلـم  علـى  طويال اقتاتت متاسيح وجود احتمال
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 أجــساد بــسرعة فيــه تــذوب كيميــاوي حــامض أو، امليــاه هــذه يف ســمّ مثــة أن
  . املزعجات اخلليالت

 اجلـــاهزة املخـــابيء عـــشرات عـــربوا أن بعـــد، الكامـــب مطعـــم وصـــلوا
 بطـاوالت ،  جـدا  كـبرية  قاعـة  إهنـا . الـشرسة  الظهـرية  بشمس تنوء اليت الصنع
 دائمــني وجمــيء رواح هنالــك. ومــربد المــع شــيء كــل. المــع بقمــاش مغطــاة
 حــضور ســبب تعــرف وال. نــساء عــدة تــرى. حاشــد بوجــود انطباعــا يعطــي
 مثـل  مكـان  يف،  باليـه  كراقصة شعر جبديلة جدا ناعمة،  السن صغرية جمندة
 وقـت  مـن . الثقيلـة  الرشاشـة  هـذا  مـن  أكثـر  هبـا  تليق اللؤلؤ من حلية إن. هذا
 علـيهم  التعـرف  ميكـن . البولـونيني  وبعـض ،  بريطانياً أو ايطالياً تالحظ آلخر
 علـى  أو،  جيـد  والطعـام  كـثرية  األطعمـة . بـدالهتم  علـى  املنـسوجة  األعـالم  من

 مـن  هنالـك  لـيس  ولكـن . األمـاكن  هذه مثل يف تتوقعه كانت مما أفضل األقل
 الغازيــة املــشروبات ســوى هنالــك لــيس، مــاء قنينــة علــى حــصوللل إمكانيــة
 أحـد  يـسأهلا  طاولتـهم  عنـد . هـذا  مثـل  جو يف معقول غري أمر وهو،  السكرية
 مـا . يغـادر  حـني ،  بالفرنسية وداعا هلا ويقول هي بلد أي من املدنيني الزبائن
  ؟ العراق يف يفعله الذي

عنـد  . فوفنيمـص  تـراهم ،  طويلـة  مائـدة  عنـد  جالـسون  محايتهم رجال
، جمـاني  هنـا  شيء كل أن إذ،  مربدة ومشروبات سندوجيا اجلنود يأخذ الباب
  .... قلة الزوار أن ذلك، أيضا هلم

 أمام الساحة يف. العيون تعمي،  اخلارج يف تنتظرهم البيضاء الشمس
 يف أملها عن تعلن الفتة. اجلبس من ببطٍ مزين بسيط نصب هنالك،  املطعم

 وأي طرفــة أي؟ الــبط ملــاذا. ودميقراطــي حــرٍ بعــراق يالعراقــ الــبط يــنعم أن
 قدميـة  نكتـة  شـك  بـدون  إهنـا ؟  احمللـي  للـبط  التكـريم  هـذا  خلف تكمن حادثة

، جيهلـها  الـذي  الطارئ الغريب تفضح،  اجلميع يعرفها نكتة،  شائعة أصبحت
  . لآلخرين مفهومة غري تبدو قصة
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 يــسمعون. القمــر ضــوء حتــت، الليــل منتــصف يف، الليــل يف يــسبحون
 باسـتطاعتهم . هادئـا  شـيء  كـل  يبـدو  ذلـك  عـدا  ومـا . منفرد،  مدفعية إطالق
 ضـالة  غيمـة  مـن  زرقـاء  صـغرية  ندفـة  سري يراقبون املاء يف الليل طيلة البقاء

  . احلليبية السماء يف

. كلــها الــسماء احتلــت وقــد الندفــة تــرى، الــصباح يف تــستيقظ عنــدما
 اهلـواء  ولكـن ،  السابقة األيام مثل حارا سلي وهو،  وساحر رمادي،  غائم اجلو
  .... بالقاهرة مبدينة يذكرها وهذا وثقيل رطب
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 الـرؤوس  واختفـت ،  القـصر  يف تغريت قد األشياء من الكثري أن يبدو
ــة ــدكتاتور اهلائل ــزين كانــت والــيت لل ــرى وهــي. الــسطوح ت  أمــرا ذلــك يف ت
  . مؤسفا

 سـيارات  مئـات  فيـه  تـصطف  الذي الواسع املوقف يف سيارهتم يرتكون
 صــدرية بــشارةٍ الشخــصية هويــاهتم يبــادلون. أغلبــها يف البيــضاء، الكرويــزر
 والــذي، الــسابق الــرئيس قــصر إىل الــدخول مــن متكنــهم، للــزوار خمصــصة

 سـقف  حتت اجلنود يأكل حيث املطعم يعربون. األمريكية السفارة مقر أصبح
 الفتـات  وحتتـها  اهلل متجـد  عربية وبكتابات باملرمر حماط مرتا عشرين بعلو

ــة ــة متجــد ملون ــرب باالنكليزي ــك، اآلخــر ال ــذي ذل ــة يرعــى ال ــة« عملي  احلري
 غــري التجــول عــدم مــن حتــذر يافطــات هنالــك تقريبــا مكــان كــل يف. »للعــراق

  . األبنية حول الطويل الطواف تفادي أو، املنضبط
 ائالهـ  حيـزا  لـرتى  سـلم  مـن  بنظـرة  تلقـي . كبريات صاالت أمام ميرون

 سـقف  حتـت ،  احلاسـوب  أمام أشخاص يعمل حيث عديدة مكاتب إىل مقسم
 مـن ،  مذهبـة  كنبـة  جيـاور  رخـيص  بأثـاث  غرفا تالحظ. للدهشة مثري شاهق
ــصلى«بـــ الــصالة هــذه يــسمون. الــسابق النظــام بــذخ بقايــا  مزينــة وهــي، »املُ

 غريبـة  جدارية. العراقي بالعلم مغلفة للسماء موجهة صواريخ متثل جبدارية
ــة أكثــر مــصلى يف ــسم فهــو غراب  كــل يف، كأعــشاش ضــيقة صــاالت إىل مق

  . بصلة للمصلى متت وال، حاسوب منها واحدة
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، العـسكرية  ببـدالهتم  اجلنود،  الطويلة املمرات يف دائم واجمليء الرواح
 من بالكثري يلتقون.. املدنية باملالبس األشخاص بعض وهنالك،  ونساء رجال
 أو كلمــات بعــض ليتبــادلون دائمــا يقفــون جــاهلمر. املقربــة احلمايــات رجــال

 أو هـذا  يـصادفون  عنـدما ،  التعجـب  صـيحات  وسـط  منهم البعض يصافحون
  . الشخص ذلك

 الطـابق  يف ممـر  نافـذة  مـن ،  األعلـى  مـن  ذلـك  قبـل  رأتـه  مسبح هنالك
ــى ــه: األعل ــرة مبغطــس، الــشكل متعــرج كــبري مــسبح إن ــى. صــغرية وجبزي  عل
 أو. البـشرة  امسـرار  ينـشدون  الـشمس  حتـت  الـساحبني  بعـض  جيلـس  حوافه

 أنـاس  أهنـم . الـسفر  وكـالء  دعايـات  يف مثلما الطويلة الكراسي على يتمددون
  . بالتأكيد لتوهم قادمون

 تـشبه  والـيت ،  املؤقتـة  اجلـاهزة  األكواخ تلك دائما هنالك،  القصر حول
 تفـصلهما  غـرفتني  على حتتوي األكواخ هذه إن أخربهتم »عزة«. الكربيت علب
 أكيــاس تراكمــت األكــواخ هــذه أمــام. بــدائي أثاثهــا، مــشرتكة اســتحمام ةصــال
 ظـالل  يف األكـواخ  هـذه  تـشكل . الـسمك  متعـددة  بطبقـات  بعـضها  على الرمل
، بابـل  بأطالل يذكرها ما وهو. قرية يف شارع شكل،  بالرطب احململ النخيل
 يه األكواخ هذه أن يف يكمن الفرق ولكن،  الطابوق حمل األكياس حلّت حيث
  . قريبا وستختفي مؤقتة

 كــيس علــى متــشي، الــسيارة يــصعدوا أن وقبــل الــسيارات موقــف يف
 يغـرق  واجلميـع  ثياهبـا  علـى  يتنـاثر  األمحـر  الـسائل . الطمـاطم  مبعجون مليء

  . السينمائية اجلروح هبذه حيدقون وهم بالضحك
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 ،القريبــة للــشرطة مدرســة زيــارة بــودهم كــان إذا مــا ســائقهم ســأهلم
 ويقطــع  بــدورة  يقــوم . يغــريهم  هنــا شــيء  كــل ، ال ومل. »الــشرطة  أكادمييــة«

 أمــر وهــو، املعــاكس باالجتــاه يــستقله الــذي الــسريع للطريــق املواجــه املــسلك
  . هنا شائع

 خـدر  أنـه  ثـم ،  تقريبـا  أحـد  هنالـك  لـيس ،  عطلـة  يـوم ،  اجلمعـة  يـوم  إنه
 ويف. بكــسل املــدخل حيرســون الــشرطة رجــال مــن ثالثــة. احلــارة الــساعات

 جـأش  برباطـة  للحـراس  يقـول  الـسائق . دبابـة  يف أمريكـان  هنالـك  أبعـد  مكان
 مثـل  وجـد  لـو  وحتـى ،  رمبا خيايل لشخص اسم وهو. خليل لرؤية جاءوا إهنم
 كافيـا  كـان  يبـدو  فيمـا  هـذا  ولكـن . اجلمعـة  يـوم  يعمـل  لن فإنه الشخص هذا

 أقـل  وهـو  ،اجلديـة  من خيلو التفتيش. زيارهتم على للموافقة املدخل حلراس
  . لاقأن ي ميكن ما

، بقلق يتساءل وهو أزيلت قد التجهيزات من الكثري أن السائق خيربهم
  ؟ اآلن الرجال يتدرب كيف

: األرجح على املقربة احلماية على يتدربون رجال هنالك،  ذلك ورغم 
  . أرضا ويطرحه بصرامة الثاني ميسك األول، ثنائي بشكل يتدربون

. الرمي بساحة حلّ ما رؤية يريد السائق. رجةاملتع الطرق يف يدورون
 أسـم  ولكـن  »نعـم ،  نعـم ،  نعـم «: كلمـات  قراءة ميكن الكونكريت من سياج خلف
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 احلديـد  مـن  عوارض رؤية ميكن. الطالء حتت خمتفيا كان السابق الدكتاتور
 مثاليــا مكانــا هلــا يبــدو مــا وهــو. الرمــل مــن تــل خلــف، بــالثقوب مرقطــة

ــ. اجلماعيــة للتــصفيات  أيــضا احلديــد مــن عــوارض أتكومــت اجلانــب ىوعل
  . املستمر الرمي بفعل ممزقة مدعوكة أوراق وكأهنا

  . السياج قرب الناعس الشرطة رجال أحد يد حتييهم، يرحلون ثم
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 أن أحيانـا  منـهم  تطلـب . احلمايـة  رجال تصور. للحراس صورا تلتقط
 يؤنــسها. مالئمــة ريغــ احلاليــة مالبــسهم أن جتــد حــني مالبــسهم يــستبدلوا
، بعــضالهتم الفخــورين الرجــال هبــؤالء والــتحكم التــصوير آلــة خلــف الوقــوف
 الطاعـة  مـن  كـبري  قـدر  علـى  يبـدون  وهـم . برجولتـهم ،  املقاومـة  علـى  بقدرهتم
  . وجه أحسن على العمل بإجناز راغبون، البيّن غري واخلجل

. هيــصورّ مــا وبــني املــصور بــني تنــشأ الــيت تلــك غريبــة عالقــة إهنــا
 يتخـذ  واملذكر املؤنث،  ساكنون وهم تتحرك فهي،  مألوفة غرب غريبة عالقات
ــارزة والعــضالت اجلهــري الــصوت ذو الرجــل وهــذا. أخــرى صــيغة  حتــت الب
  ؟ هذه األدوار بتبادل شعر هل، الوشم
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 أن، املــدخل يف تعلــن الفتــة. عــسكرية منطقــة يعــد مل الــشهيد نــصب
، املــدخل يف يــستقبلهم الــذي احلــرس. الثقافــة زارةلــو اآلن يعــود املكــان هــذا
  . كبري حد إىل ضجرا كان رمبا. الزيارة هذه بنعمة سعيدا، برفقتهم يظل

. النــصب قاعــدة إىل للوصــول األمتــار مــن مئــات بــضعة الــسري ينبغــي
 تعــد مل الــيت(النــار حتميــان، األزرق بالــسرياميك مغطيتــان توأمــان حمارتــان
 هنالــك، وميينــا يــسارا، احلــائط علــى، وحتتــها. لاجملهــو للجنــدي )مــشتعلة
  . إيران مع احلرب خالل القتلى اجلنود بأمساء تنتهي ال قائمة

 معهـا  جتلـب  مل ألهنـا  وتأسـف ،  مجيـل  ضـوئية  مواقـع  تبـادل  هنالك 
، فـارغ  فـضاء  يف النـصب  داخـل  إىل يـصحبها  احلارس. التصوير آلة حامل
 فخــور شــاب هنالــك. عــامهمط يتنــاولون اآلخــرون احلــراس. مــرتوك، مغــرب

 هلــا األمــر بــدا هكــذا أو خطــري مبــرح جيــسها الــيت الكالشــنكوف ببندقيتــه
 يــوم أعــدوه الــذي األول االســتقبال يف عنــدهم خــدم الــذي الــصيب وهــو

ــذي وصــوهلا ــشدة أرتطــم وال ــذي البــاب بزجــاج ب ــى يطــل ال ، احلديقــة عل
، جديـدة  ةمهنـ  إذن وجـد  لقـد . فيـه  مبـالغ  بشكل فريدة نظفته الذي الباب

 كــان، معــدما يبــدو ومظهــره، حليقــة غــري حليتــه. الــشهيد نــصب حراســة
 لــه لــيس االفــرتاض هــذا ولكــن، املــستخدمني مبالبــس فخــرا أكثــر مظهــره
 وزارة يف حـــارس أم مطعـــم يف مـــستخدم، األفـــضل أيهمـــا، حمـــددة هويـــة
  ؟ الثقافة
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 علـــى هتـــب حارقـــة ريـــح. الالزورديـــة املنفلقـــة البـــصلة حـــول داروا
 حتـيط  الـيت  املـستنقعات  عنـد ،  البعيـد  يف تـسوح  النظرات. الرتابية األرض

 املبلطــة  األرضــية ... البعيــدة  واملــصانع  البنايــات  أشــكال  عنــد ، بالنــصب 
، املهملـة  األمـاكن  مـن  النـوع  هـذا  حتـب  وهـي . العـشب  غزاها وقد متكسرة
  . الفارغة، املرتوكة

 قريبـا ،  رتاملـ  عـن  تقـل  مـسافة  علـى  يتبعهـا  املقربـة  احلماية رجال أحد
 عليهـا  يـنقض  أن تتوقع. للمكان صورا هي تلتقط الذي الوقت يف دائما منها
 املكلـف  هـو  الرجـل  هـذا . جبـسده  وحييطهـا  أرضـا  يطرحها أن،  حلظة كل يف

 أدوار يتبـادلون  كيـف ؟  خاص بشكل حبمايتها املكلف هو هل. دائما حبمايتها
  ؟ احلماية
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 شـائعا  صـار  الـذي  الـيقني  أن ذلـك  ،احلالقـة  حمالت يهامجون أخذوا
  . حليته يزيل أن ينبغي ال الشريف املسلم إن هو البعض عند

 يفجـرون . التلفزيونيـة  للقنـوات  الالقطـة  الـصحون  علـى  النـار  يطلقون
 كمـا  العفيفـة  لألخـالق  خمالفـة  املوسـيقى  أن ذلـك ،  االسـطوانات  بيع حمالت
  . يبدو

 طريقهــــا يف ناآل وهــــي. اخلمــــور بيــــع حمــــالت يفجــــرون يــــوم كــــل
 جيهــزهم الــذي الــشخص؟ كهــذا وضــع يف دكانــه يغلــق ال مــن. لالنقــراض
 تنتظـر  األرض علـى  مرصـوفة  القنـاني ،  حملـه  حمتويـات  يفرغ أخذ،  بالكحول

 بــاب مــن االنــزالق ينبغــي، أُنزلــت احلديديــة الــستارة. آمــن مكــان يف تــودع أن
 شـهر  دةملـ  خمزنـه  سـيغلق . التوسل من حلظات بعد اجلانب يف مفتوح نصف
ــم، كامــل ــرى ث ــدها ي ــور ســتتطور كيــف بع ــسهولة ميكــن. األم ــة ب ــه رؤي  حزن
  ؟ التجارة من النوع هلذا هنا مستقبل أي. العميق

  . والعرق والبرية، بالنبيذ خمزهنم ميألون أخذوا حبرص
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 الـسادسة  الـساعة  يف العـرض  يبـدأ . فولكلوريـة  حفلة حلضور دعوهم
 مقطوعــة الكهربــاء أن غــري. البلــد يف املتبعــة عــادةلل وخالفــا أمنيــة ألســباب
  . عرض من مثة ليس الكهرباء وبدون. تشتغل ال الكهربائية واملولدة

 بـاب  مـن  القـادم  القليل النور يضيئها اليت املعتمة الصالة يف ينتظرون
 الرجــال أشــباح ويــرون النــاس ورواح جمــيء خيمنــون. اجلانــب علــى مفتــوح

 أخــذ أو، حادثــة حــصلت مــا إذا. الكالشــنكوف نــادقوب بالكــامريات احململــني
 طيـف ؟  سيحدث الذي فما،  الظلمة يف الرصاص بإطالق الرجال هؤالء أحد

 واحلـرارة  عاطـل  التربيـد . املـسدلة  املـسرح  سـتارة  خلـف  يتنقـل  يدوي مصباح
  . ظهرها على يسيل بالعرق تشعر. خانقة

 لقد. لنقالا تلفونه على هاتفيا نداءا استلم ألنه مسرعا هو خيرج
 رجـال  أحـد . محاية دون من املكان يرتك أن ميكنه وال بغداد يف أهنم نسي

 ال، ويتبعــه  يرتكهــا أن ميكنــه وال، متامــا خلفهــا جيلــس املقربــة احلمايــة
ــصل. جــسدين إىل جــسده يقــسم أن ميكــن  زمــالءه بأحــد بالالســلكي يت
  . )ونهيسم كانوا هكذا( واحد الرقم ملراقبة يذهب أن بسرعة منه ويطلب

 العثـور  أمـل  علـى  خيرجون. شدة تزداد واحلرارة،  بالدوام ينذر العطل
شرب  شـيء  على  فتـاة  يـرون  ال أهنـم  حتـى ،  فقـط  رجـال  هنالـك  املـدخل  يف. يـُ

 وبــاألخص. أخــرى جمموعــة إىل جمموعــة مــن تــركض أخــضر بثــوب صــغرية
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 الـصدرية  مـن  علـيهم  التعـرف  ميكـن  الـذين  احلمايـة  رجـال  مـن  الكثري هنالك
 الـيت  الثقيلـة  األحذيـة  ومـن  األذن مساعة ومن املتعددة اجليوب ذات راءالسم

 قــرب  عــن  أو بعــد  عــن  يراقبــون ، واقفــون . اجلبليــة  الطــرق  رواد يــستعملها
 يدرســـون، املكـــان ليستكـــشفوا الـــسالمل ويهبطـــون يـــصعدون أو شخوصـــهم

 تعـود ،  االنتظـار  مـن  سـاعة  بعـد . املـسرح  هيئهـا  الـذي  األمن ومعدات املداخل
  . يبدأ أن للعرض عندئذ ميكن، رباءالكه

 لنـوع  اخلـشن  األمسنـت ،  االوركـسرتا  خنـدق  خلـف ،  تـرى ،  مكاهنا من
ــى، األرضــية حتــت املمــرات مــن  فــضاء هنالــك الكــواليس مــن جانــب وعل

 يـشغالهنا ،  قمامـة  برميـل  يـشبه  شـيء  قـرب  ينطّان طفالن. بالنيون مضاء
 ملونـة  مالبـس  منـه  العمـق  يف تًعـرض  حيـث  املـسرح  على حيدث عما لفرتة
 مثــل، التقليديــة احملليــة بالــصناعات شــك دون تــوحي، شــباك علــى مثبتــة
 القمـاش  مـن  شرائط. للسياح،  الكبرية الفنادق مداخل يف تعرض اليت تلك

. املـدارس  يف الـسنة  رأس ألعياد الثخينة باألوراق تذكر وهناك هنا معلقة
ــصني بعـــض ــم الراقـ ــروش هلـ ــا. كـ ــالت ذات إهنـ ــصة الوصـ ــاتقر الراقـ ، يبـ

 يــا« مــن وصــلة كــل بــني جبهتــه ميــسح عنــق بربطــة مغــين. ذاهتــا بــاملالبس
 هـي  األوىل الراقـصة . مرعبـا  صـفريا  تطلـق  الـصوت  مكربات بينما »لييييل
، خجلني يبدون اللذين، اآلخرين من أكثر الرقص جتيد، الرشد بسن امرأة
 هالباليـ  رقـص  مـن  أكثـر  هبا يليق الشرقي الرقص. أنفسهم من واثقني غري

 ينبغـي  ممـا  أكثـر  قصرية،  اللون الفضية القصرية تنورهتا. هذا الكالسيكي
 تهامالـضخ  ،لطوهلا،  لصدرها االلتفات عدم ميكن ال. ينبغي مما أطول أو

 الــراقص علــى. مجيلــة ســيدة نفــسه الوقــت يف وهــي الغليظــتني ولــساقيها
 بـــصعوبة ذلـــك يفعـــل واملـــسكني لريفعهـــا قويـــا يكـــون أن يـــصاحبها الـــذي
. غريـب  فـاحش  شيءٌ الربيئة الكالسيكية الوصلة هذه من ينضح. ةواضح
  . قويا تصفيقا هي تصفق

 أهنـــا حتـــى، للـــضحك يـــدعو بـــشكل كثـــر واملـــصورين احلمايـــة رجـــال
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. بـالطبع  يصفقون ال وهم،  مسائيا درسا حيضرون طلبة كانوا إذا ما تتساءل
 رغـــةالفا القاعـــة حفـــرة متتـــصه، الفـــور علـــى خيتنـــق املتواضـــع تـــصفيقهما

 وعوائـل  الرمسـي  احلـضور  وغـري  غريمهـا ،  مجهـور  مـن  هنالـك  هـل . الصامتة
  ؟ الراقصني
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 الوحيـد  اليـوم ،  األرمـيين  النـادي  يف للنساء املخصص اليوم هو االثنني
 اللـواتي  بناهتـا  تصحب لكي لفريدة عطلة تعطي. فيه السباحة ميكنهن الذي

  . املغلق ملنزلا يف تاحبيس بقاءهن بسبب جمنونات أصبحن
، وقـت  أي يف للـسباحة  اجمليء النساء مبقدور كان،  اخلوايل األيام يف 

 مـن  الـذعر  أصـابه  الـذي  النادي مدير ولكن. عائلي ناد فهو الرجال مع حتى
  . الزمن هذا يف سائد هو ملا ينصاع أن حبكمة فضلّ، والضغوط التهديدات

 وهـي  عمتـها . خمـاطرة  هـو  املنـزل  مـن  خـروج  كـل  أن مـن  تشكو فريدة
  : كوال بيبسي قنينة رأسها على تلقت، أبيض بشعرعجوز  امرأة

  . »!احلجاب وضعي منزلك إىل عودي«
 فالنـاس ،  كـوال  البيبسي سائل رأسها على سكبوا فقد حمظوظة كانت

 علـى  الكيمياوي احلامض ويدلقون الشوارع جيوبون مسلحني رجاال أن تقول
  . السافرات النساء روؤس

ــل ــام قبـ ــتق أيـ ــالث تلـ ــات ثـ ــط يف فتيـ ــرادة وسـ ــن، الكـ ــدين ألهنـ  يرتـ
  ! »درسا تلقينهن ينبغي«، وفانيلة ضيقة بنطلونات
ــان مـــرة كـــل ويف ــا خيرجـ ــا مـــع فيهـ  يـــشهدون وفريـــدة آرام، أطفاهلمـ

  ... انفجارات، منغصات، لقنبلة إنذار: نوع كل من حوادث
ــل ــسيحية العوائ ــيت امل ــادرة بإمكاهنــا ال ــد مغ ــ ولكــن. غــادرت، البل  نأي

ــا مجهوريــة إىل بالــذهاب فكــروا لقــد؟ مهــا ســيذهبان  الوضــع ولكــن أرميني
  ؟ سيفعالنه الذي ما، جيدا ليس هناك
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  ... أيضا أصدقاءهم دعوا املساء هذا

 مفخخــة ســيارات أربـع : بعيــدة تفجـريات  بعــصف أحــست إهنـا  هلــا بـدا 
ــتهدفت ــائس اســ ــالل، الكنــ ــائق خــ ــة دقــ ــة قليلــ ــشوارع. متعاقبــ ــت الــ  أُغلقــ
  . اجمليء يستطيعوا مل احلي ذلك يف يسكنون الذين وأصدقاءهم

 آرام. الصالة من فيه الناس خرج الذي الوقت يف السيارات انفجرت 
 الليـل  طـوال  يـصرخ  كـان  جـارهم  طفـل  أن وحـدثوها . بينـهم  من كانوا وفريدة
 أصــاب الــذي املتطــاير الزجــاج شــظايا اســتخراج حيــاولون كــانوا أهنــم ذلــك
  . ظهره

ــا وحــوش إهنــم« ــدام ي ــان إذا. وحــوش، م ــر ك ــاط األم ــي من  ال.... ل ب
، املنـزل  سـجيين  لبقـائهم  جمـانني  أصبحوا أطفالنا. البيت من اخلروج ميكننا

. الصالة لتأدية الذهاب حتى ميكننا ال واآلن،  أسألك،  ينتظرهم مستقبل أي
  »!اإلعدام بعقوبة العمل أعادوا إهنم احلظ حلسن. وحوش

  . شيئا تقول أن هي تستطع مل وهنا
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ــل اخلطـــف ــذوا. ازدادا والقتـ ــون أخـ ــوهتم يف األجانـــب خيتطفـ  يف، بيـ
 ميتلكـون  ال النـاس  هـؤالء  أن بـالقول  نفـسها  تطمـأن  أن حتـاول . بغـداد  وسط
 يف. سـالح  غـري  من البقاء فضلوا،  اجملانني مثل مثاليون أناس إهنم أو،  محاية
 وكأنـه  يبـدو  البلـد . مقربـة  محايـة  ميتلـك  ال مبـن  التعاسـة  ترتصد الزمن هذا

ــزداد عنــف يقتلعــه، األســوأ إىل ينحــدر ، وتتــسارع، تــضيق دوامــة، شراســة ي
 مــن آخــر مكــان يــدمر الــذي اإلعــصار مثــل عليهــا الــسيطرة ميكــن ال دوامــة
 البـشر  مـن  باهلـدوء  إسـراعا  أكثر اإلعصار ولكن،  نفسه الوقت هذا يف الكون

  . الغاضبني

 بـني  بالبقـاء  ضـاقوا  لقـد ،  الـسيارة  يف جبولة امالقي أرادوا شبان أربعة
 املـرور  علـيهم  حتتم. مسدودا الشارع وجدوا عودهتم طريق يف. جدران أربعة

 أحــد وأخــذ ســيارة جتــاوزهتم الطريــق هــذا يف. بغــداد جنــوب يف، مبنعطــف
 األوىل املـرة  وهـذه ،  واحـد  شـاب  غـري  منـهم  يـنج  مل. علـيهم  النـار  يطلق ركاهبا
  . عائلتهم من حدأ فيها يقتل اليت
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 بــشكل يــأتي البــستاني. بغــداد إىل وصــلت أن منــذ ســنة عليهــا مــضت
 يرتكــه وهــو، طويلــة لــساعات يتــدفق املــاء. بــإفراط احلديقــة يــسقي. منــتظم
 املــشبعة األرض يف تغطــس القــدم أن حتــى، الليــل طيلــة العــشب علــى يــسيل
، األخـضر  العـشب  سـيقان  بـني  تعكس الالمعة املاء قطرات. الصباح يف باملاء

ــا: الــشمس ضــوء يف املتألقــة والفــضة الــذهب مــن حبــريات ــة رؤي  الــيت اجلن
 الـسياج  يقلـمّ . املـشهد  هـذا  عـن  خمتلفـة  تبـدو  ال األعرابي حلم على تستحوذ
ــاتي ــة النبـ ــل، واجلَنَبـ ــا وخييـ ــا هلـ ــه أحيانـ ــادث إنـ ــور حيـ ــت. الزهـ  أوراق ينحـ

 احلديقــة مــن فــشيئا يئاشــ يقــرتب لكــي، الفنيــة حاســته متبعــا، األغــصان
 احلديقـة  هـذه  صـارت  فقـد ،  احلديقـة  تلـك  مثـل  توجـد  مل لـو  وحتـى ،  املثالية
 حـدائق  أمجـل  أصـبحت  أهنـا  حتـى ،  احلـرب  قبـل  مـا  سـنوات  يف تقريبـا  مثلها
  . احليّ

 مـا . حمـددا  شيئا تشبه ال معدنية بقطعة أبناءه أصغر جاء يومني قبل
  ؟ املادة هذه

 للـتخلص  ودعـاه ،  رمبـا ،  الـسماء  مـن  تسـقط ،  شـظية  إهنـا  لـه  قال أبوه
  . يديه جترح لئال منها

. العــشب قطــع ماكنــة ميــرر األكــرب. دائمــا معــه أوالده يــصطحب وهــو 
ــم األصــغر ــه ميكــن مــا يلّ  مكــان وحيــول احلديقــة يــسقي الــذي هــو ولكنــه. ملّ
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، الـصغرية  القطـط  علـى  يقـبض  أن يستطع مل. املاء مع اللهو يسعده. األنبوب
  . الداليا أشجار خلف بسرعة هترب مفزوعة ألهنا

 هلـا  قاله ما وهو املهنة يتعلموا لكي األخص على أوالده يصطحب إنه 
   : اليوم ذلك

 حيـدث  ما ظل يف،  للمدرسة الذهاب بإمكاهنم ليس،  حال أية على«
ــام هــذه ــا. بالنبــات االهتمــام يتعلمــوا أن األفــضل ومــن، األي ــتفكري علين  ال

 أمـا ،  تـرين  كمـا  يتالشـون  البـشر  أن ذلـك ؟  اممد يا كذلك أليس،  باملستقبل
 العنايـة  جييـد  لـشخص  دائمـة  حاجـة  وهنالـك ،  بـالنمو  يـستمر  فهـو  النبات

  . »به
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