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مقدمة

.... ال�قت مي�سي ب�رشعة وقد �سيعت منه الكثري والآن ل بد يل 

من اأن اأبداأ بالكتابة اأو اأن اأتركها نهائيًا.. بقي ثمانية ع�رش ي�مًا وتقع 

 اأن اأنهي عملي هذا قبل نهاية املدة التي حددها لنا 
ّ
ال�اقعة، لذا فعلي

)جمل�س الأمن( م�سك�راً. 

قد يتاح يل اإكمال هذه الأوراق. وقد ل يتاح يل ذلك.. قد اأمتكن 

ي�مًا من ن�رشها.. وقد ل اأمتكن.. قد تقروؤونها اإذا ن�رشت.. اأو رمبا لن 

يقراأها اأحد... 

ولكنني ورغم كل �سيء �ساأكتب.... 

�ساأكتب لأنني اإن مل اأفعل �ساأنفجر. اأريد اأن اأحتدث. اأريد اأن اأ�رشخ. 

اأريد اأن اأق�وول. )كنت اأريد اأن اأ�سبح كاتبًا ط�ل حياتي وف�سلت.. 

رمبا  اأو  ذاتية.  �سرية  اإنه  كتابي  عن  يق�ل�ن  قد  دفاعي(..  ه�  وهذا 

جمم�عة من الق�س�س اأو رمبا رواية »وهذا الراأي الأخري ه� ما اأميل اإليه، 

يقا�س عليه كما  له  الذي ل معيار  ال�حيد  فالرواية هي اجلن�س الأدبي 

يق�ل باختني«. ح�سنًا اإذن. اعتربوها رواية اأ�سع فيها نف�سي اأنا �سخ�سيًا 

»ناه�س الرم�ساين« لأ�سبح بطاًل - ل بط�ليًا. بالطبع- لهذا العمل. 
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تك�ن  قد  احلياة  يف  واأيامي  جانب  كل  من  يحا�رشين  ال�قت 

مهلة جمل�س  من  الباقية  ع�رش  الثمانية  الأيام  تتجاوز  ل  وقد  معدودة. 

الأمن املبجل، ولهذا كله اخرتت اأن اأتكلم اإليكم مبا�رشًة. اأخاطبكم 

ب�سمري الأنا واأبتعد - مرغمًا -عن التقنيات الأكرث حداثة يف الرواية. 

كل  رغم  بال�سعادة  الآن  اأ�سعر  اأنني  اأخربتكم  اإذا  ت�ستغرب�ن  قد 

�سيء. اأنا �سعيد لأنني اأكتب. اأقدم اعرتايف الأخري على م�سمع منكم 

»اأغنية اخلراب«  الكئيبة  ق�ستي  اأتذكر بطل  واأنا  الآن  اأكتب  جميعًا. 

الأوراق  هذه  قراءة  يل  �سيتاح  هل  »ترى  مقدمتها  يف  البطل  يق�ل 

ثانية«. من العجيب اأن اأمّر اأنا �سخ�سيًا بنف�س امل�قف متامًا. فالعراق 

يرف�س الن�سحاب من الك�يت نهائيًا. واأمريكا تعد اأ�ساطيلها وق�اتها 

تلقي  اأنا يف طليعته الآن منتظراً  ل�رشب اجلي�س العراقي الذي اأجل�س 

ال�رشبة الأوىل لأمت�سها واأرد عليها )باإذن اهلل(. 

العامل كله على �سفا حرب ل يعلم مداها اإل اهلل، حرب اإذا ما بداأت 

الفدائيني  قائمة  فخر يف  ول  )فاأنا  الأرجح.  على  نهايتها  اأ�سهد  فلن 

هنا( رغم اأين اأ�سا�سًا يف ل�اء من األ�ية املقدمة. 

قلبي  مازال  التي  ما وقعت احلرب  اإذا  فر�سة جناتي حمدودة جداً 

يكّذب حدوثها. الكل هنا يتمنى اأن تنتهي امل�سكلة اخلليجية �سلميًا 

رغم اأن العامل الي�م )كما كان دائمًا( حتكمه جمم�عة من املجانني. 

ل اأريد اأن اأطيل عليكم يف هذه املقدمة. اأريد اأن اأبداأ ب�رشد ق�سة 

حياتي التي اآمل اأن تدوم فرتة اأخرى اأط�ل قلياًل. - رمبا اإىل احلرب 

اأننا قد خلقنا الآن وهنا  التي �ستعقب هذه احلرب فح�سب - فيبدو 

لنحارب ونحارب ول نفعل �سيئًا اآخر �س�ى ذلك. 
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ولدت – اأنا املالزم ناه�س عبد اهلل الرم�ساين – يف مدينة امل��سل، 

مدينة  العامل.  يف  الفنانني  مقابر  اأكرب  من   – تعرف�ن  ل  كما   – وهي 

�سغرية غائرة يف التاريخ فهي نف�سها نين�ى عا�سمة الدولة الآ�س�رية، 

وهي مدينة تثري لدى املرء الكثري من الأحا�سي�س وتفتح �سه�ته للحياة 

ولكنها يف نف�س ال�قت ل تلبث اأن تقتل يف النف�س جميع ما اأثارته ملا 

فيها من انعدام فر�س النت�سار. 

معلمني  اأب�ين  من  الدخل  مت��سطة  لأ�رشة   1964 عام  ولدت 

على درجة من الثقافة والي�رش وقد اأتاحا يل طف�لة �سعيدة بكل معنى 

الكلمة. كنت اأح�سُّ بفخر دائم من و�سعي املتميز دائمًا على اأقراين يف 

املدر�سة. فقد كان اأبي ه� معاون املدير. وكان -خالفًا لبقية املعلمني 

غنية  عائلة  من  ينحدر  اأبي  كان  كبرية.  بحديقة  وبيتًا  �سيارة  -ميتلك 

ما لبثت اأن فقدت ثروتها مع تغري الأيام والأح�ال. ولكن كان لديه 

بقية من مال ومكابرة اأتاحت له البدء بداية �سهلة. ن�ساأت و�سط هذه 

العائلة وكان يل هدف واحد يف احلياة. كنت اأجيب كل من ي�ساألني 

عما اأريد اأن اأك�نه حني اأكرب. كنت اأق�ل بثقة )�ساأ�سبح كاتبًا(. كانت 

من  التا�سعة  اأو  الثامنة  يف  كنت  منذ  ذهني  يف  را�سخة  الفكرة  هذه 

العمر. اأي منذ اأتقنت الكتابة و�سغفت بالقراءة. كنت طفاًل خاماًل. 
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مل اأفعل يف طف�لتي �سيئًا اأتذكره الآن. كنت اأكرث من اجلل��س وحدي 

جداً.  خج�ًل  كنت  فقد  بالآخرين.  الختالط  اأجتنب  احلديقة.  يف 

وما اإن اأتقنت القراءة حتى لزمني الكتاب متامًا و�سغلني عن كل ما 

�سهر  كل  بداية  واأنتظر  ب�رشاهة.  الأطفال  ق�س�س  األتهم  كنت  �س�اه. 

لأ�سرتي جملة »جملتي« التي كانت جملة رائعة يف بداية ال�سبعينات وقبل 

»فيكت�ر  ق�س�س  قراأت  قد  كنت  البتدائية  الدرا�سة  مرحلة  اأنهي  اأن 

التاريخ العربي  هيك�. وديكنز وملفيل وفرين«. والكثري من ق�س�س 

-حتى  جنحت  التي  �سخ�سيتي  ت�سكيل  يف  �ساهم  مما  والإ�سالمي 

مرحلة متاأخرة - اإىل مثالية حاملة. 

الي�م ه� 1990/12/31.. غداً �سيبداأ العام اجلديد. لن اأحاول اأن 

اأعرف اأو اأتكهن اأو اأمتنى ما �سيحمله. فقد تع�دت خيبات الأمل الكبرية. 

كنت �سغرياً حينما قراأت اللعنة ال�سينية القدمية التي تق�ل »اذهب. 

ولتق�ِس حياتك كلها يف اأزمان مثرية«. كانت اللعنة م�جهة من اأب 

�ساخط اإىل ولده كما اأذكر الآن. كانت هذه العبارة حتريين كثرياً. فقد 

كنت اأعتقد اأنه ل �سيء اأجمل من الإثارة وك�رش الرتابة واجلم�د. الآن 

اأدركت ق�س�ة هذه اللعنة. فاأنا -ومعي كل ال�سعب العراقي -  فقط 

ن�سري ب�رشعة و�سط دوامة من الإثارات الق�ية. ل منلك ال�قت لنفكر، 

علينا  يطغى  حينما  الإح�سا�س  نن�سى  ثم  فح�سب..  وُنِح�سُّ  ُنِح�ّس. 

اإح�سا�س جديد مل�ؤثر اآخر اأكرث �سناعة. 

فقدت  قد  باأنني  اأ�سعر  هذا  كل  ب�سبب  رمبا  اأو  هذا..  كل  ورغم 

الآن  ممكن  �سيء  فكل  فرتة.  منذ  �سيء  لأي  اأده�س  مل  فاأنا  الده�سة. 

بتح�سري  اأم�س  قمت  عراقية«.  كلمة  لي�ست  »وامل�ستحيل  وهنا. 

»ل  الإجابة  فكانت  احلرب  ن�س�ب  احتمال  عن  و�ساألتها  الأرواح 
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حرب – مفاو�سات – هدنة« مما ولّد لدّي طماأنينة كبرية. ورغم اأين 

قبل ا�سب�ع واحد فقط مل اأكن اأعرتف اأ�ساًل ل بالأرواح ول مبا �سابه 

وكنت اأ�سخر من كل ذلك فاإن خ��سي املبا�رش لهذه التجربة ولّد لدّي 

قناعة ب�سدق امل��س�ع. 

اأنا الآن حمتار بني الأرواح التي ا�ستدعيتها ونفت يل وق�ع حرب. 

وبني نب�ءة »ن��سرتا دام��س« الذي يتكلم كثرياً عن )رجل الدم القادم 

من ال�رشق( والذي �سي�سعل العامل. قد يك�ن فنجاين خمطئًا اأو يك�ن 

)ن��سرتا دام��س( ه� املخطئ ورمبا كانا كالهما واهمني. ورمبا كنت 

اأنا الأحمق ال�حيد. ل يهم... ل يهم اأبداً.. فقد بقي يل بقي خم�سة 

ع�رش ي�مًا فقط. خرجت من البيت دون اأن اأودع اأهلي معترباً ذلك 

فاأًل ح�سنًا... ترى هل �ساأراهم ثانية؟!

اأمتنى الآن ل� كان لدي دفاتر ي�مياتي وجمم�عة ر�سائلي ال�سخمة 

لأ�ستطيع  را�سلتهم  الذين  الأ�سخا�س  وبقية  وزوجتي  وت�فيق  لثابت 

خميلتي.  يف  الآن  بهتت  التي  ال�س�ر  ا�ستح�سار  الر�سائل  خالل  من 

وحينما اأع�د الآن بذاكرتي اإىل ال�راء اأ�ستغرب ت�سميمي الكبري على 

الكتابة  ن�ع  اأميز  وقتها  اأكن  ومل  ال�حيد.  م�ستقبلي  الكتابة  اعتبار 

م�رشحيًا.  اأم  �سحفيًا  اأم  مثاًل  �ساعراً  �ساأ�سبح  هل  �ساأختارها.  التي 

كانت الكتابة متثل يل عاملًا واحداً متكاماًل مل اأكن اأفرق فيه اآنذاك بني 

)الأ�سمعي( و)اإلي�ت(. فكالهما كان كاتبًا يف نظري. كنت اأح�س 

خمتلفة،  اهتماماتي  كانت  ح�يل.  من  جميع  عن  متامًا  اأختلف  باأين 

حت�ي  كانت  التي  البتدائية  مدر�ستنا  جيداً  اأذكر  خمتلفًا.  و�سل�كي 

قد  اأنني  اأعتقد  لالأطفال.  كتاب  األف  من  اأكرث  فيها  �سخمة  مكتبة 

قراأت معظمها خالل ال�سن�ات الثالث الأخرية يف املرحلة البتدائية. 
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ومازلت حتى الآن اأتذكر والدي وه� يهديني جماميع ق�س�سية كلما 

تف�قت يف امتحانات ف�سل درا�سي. 

عم�مًا.. كانت جميع الأج�اء من ح�يل متهد يل ال�سبيل، وكنت 

مندفعًا متامًا باجتاه هديف الذي مل اأحتقق منه جيداً بعد )�ساأ�سبح كاتبًا( 

اأكيد، ولكن اأي ن�ع من الكّتاب؟ مل اأكن اأفكر حينها باجل�اب، فلم 

يكن ال�س�ؤال ذاته يفر�س نف�سه على ذهني. 

ويف مرحلة الدرا�سة املت��سطة - يف ال�سنة الثانية بالتحديد- بداأت 

اأوىل حماولتي الكتابية املجردة. فقبلها كنت اأكتب م�ا�سيع مدر�سية 

التي  اأن املرحلة املت��سطة  اإل  كان املعلم�ن يعدونها مثرية ومب�رشة.. 

بداأت فيها مرحلة املراهقة �ساحبها اأول ق�سة يل مازلت اأذكر ا�سمها 

بع�س  لكتابة  مني  حماولة  الق�سة  هذه  و�ساحبت  تفا�سيلها.  وبع�س 

الأبيات ال�سعرية املقفاة والبعيدة عن ال�زن »اإذ مل اأكن اأفقه �سيئًا ل عن 

الأوزان ول التفعيالت وقتها«. ومل تدم فرحتي ط�ياًل فقد �سدمني 

»احلقيبة«  الأوىل  ق�ستي  يقراأ  اأن  رف�س  الذي  العربية  اللغة  مدر�س 

ط�اها باإهمال واأعادها اإيّل حينما قدمتها اإليه. ومل يكن وجهه يحمل 

اأي تعبري �س�ى الال اكرتاث. اأح�س�ست بخيبة اأمل قاتلة. كنت اأعتقد 

اأن اجلميع ينتظرون مني بلهفة اأن اأبداأ بالإبداع. فلماذا يرف�س�ن الآن 

ما اأقدمه لهم – كنت اآنذاك مغرقًا بالتفاوؤل - اأما الآن وبعد كل هذه 

ال�سنني واخليبات املتكررة فاأنا متفائل فقط دون اإغراق. 

ذلك،  بعد  التجربة  اأكرر  ومل  ب�سمت.  وم�سيت  ق�ستي  ط�يت 

ال�سعر  بنظم  اكتفيت  لحقة.  مرحلة  حتى  الق�سة  كتابة  اأحاول  ومل 

واأنا  ب�سع�بة  اأح�س  كنت  بحتة.  عاطفية  ولأ�سباب  ق�سرية  باأبيات 

اأختار الكلمات للق�سائد. كنت اأح�س بافتعال وت�سّنع وا�سح. اإل اأن 
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اإدراكي لتفاهة ما اأكتبه مقارنة مبئات الأبيات التي كنت اأحفظها عن 

ظهر قلب »وخا�سًة ل�سعراء املهجر« كان عقلي ينتقد بق�س�ة اإبداعي 

ال�سعري وي�سعه يف مكانه ال�سحيح )�سلة املهمالت(. 

اأنهيت درا�ستي املت��سطة- وهي مرحلة يف حياتي ل اأحمل عنها 

اإل اأقل القليل من الذكريات- وبداأت الدرا�سة الإعدادية التي متت يف 

)الإعدادية املركزية( بامل��سل. وهي مدر�سة عريقة كانت ت�سم نخبة 

من الأ�ساتذة القدماء العا�سقني ملهنتهم. كنت قد قطعت �س�طًا اأط�ل 

اأقراأ )الطربي وال�اقدي(  التاريخ ي�سته�يني وكنت  القراءة. كان  مع 

التاريخ  كان  ول�سن(..  وكتب)ك�لن  روايات  لقراءة  م�ساٍو  ب�سغف 

الطغاة  من  جمم�عة  وكاأنه  العامل  يل  ي�س�ر  العربي  لل�طن  املعا�رش 

ت�سحق جمم�عة اأخرى من الث�ار. واختار عقلي املراهق طبعًا وق�يف 

اإىل جانب ال�سهداء. 

الكثري. فقد  الدرا�سية الأوىل يف الإعدادية حتمل يل  ال�سنة  كانت 

تعرفت اإىل جمم�عة من الأ�سدقاء يكربونني يف ال�سن )�سنان وت�فيق( 

جدد.  م�ؤلفني  واأ�سماء  الأفكار..  من  جديدة  جمم�عة  يعني  وهذا 

وكتبًا جديدة. اأ�سبح لدّي وللمرة الأوىل ُقراء جاّدون بداأوا يناق�س�ن 

ق�سائدي التي �سلمت من التمزيق. كنت اأ�ستمع اإىل كلماتهم واأنظر 

اإىل ال�سط�ر التي خطتها يدي. مل يطل ال�قت حتى اأطلقت ر�سا�سة 

الرحمة على راأ�س �سيطاين ال�سعري واأرديته قتياًل.. واإىل الأبد. 

اأ�سبحت اأكرث اهتمامًا بالنرث. كانت درو�س الإن�ساء فر�سة ذهبية 

يل لإثبات كفاءتي الأدبية العالية قيا�سًا ببقية الطلبة. وكان اأن لقيت 

ت�سجيعًا غري عادي يف اأول م��س�ع كتبته يف ال�سنة الأوىل مما حرك يفَّ 

عن�رش الإبداع ودفعني لالهتمام اأكرث فاأكرث بدر�س الإن�ساء. ما لبثت 
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اأن اأ�سبحت كاتبًا معروفًا ُتقراأ م�ا�سيعي على طالب املرحلة الرابعة 

يف �سبعة �سف�ف. وكان هذا انت�ساراً �ساحقًا يل اآنذاك. ومل يكن يف 

املرحلة من يناف�سني -يف النرث على الأقل- وكان �رش جناحي ه� حت�يلي 

للمقالة املطل�ب مني كتابتها اإىل ق�سة تدور بنف�س امل�سم�ن، وكان 

هذا الإجراء يحمل الكثري من الت�س�يق للطلبة وي�سكل مفاجاأة لالأ�ستاذ 

»حممد العب�بي«، الذي عدين اأديب املرحلة الرابعة بال منازع.. ويف 

ال�سنة التي بعدها اخرتت الق�سم الأدبي بكل اإ�رشار. وبداأت اأ�ستفيد 

من خلفيتي الثقافية يف م�ساغبة الأ�ساتذة وحماولة اإحراجهم يف التاريخ 

بني  الق�ى  مراكز  اأحد  اأ�سبحت  فقد  والنقد.  والجتماع  والأدب 

الطالب الذين كان�ا يعدون كل تلك�ؤ يف الإجابة يبديه اأحد الأ�ساتذة 

عن �س�ؤال حمكم اأوجهه اإليه ن�رشاً يل ولهم ودلياًل على نب�غي املبكر. 

وانت�ساراً من فريق الطلبة على فريق الأ�ساتذة. 

        

1991/1/1

والعد  اخلارج،  يف  بارد  اجل�  لياًل...  ع�رشة  احلادية  الآن  ال�ساعة 

نائمة.  معن�ياتي  لديهم.  اأو  لدينا  جديد  ول  م�ستمر.  التنازيل 

ي�م  كل  ونت�سّلم  باإ�رشار.  احلفر  ن�ا�سل  معي.  لي�ست  واأحا�سي�سي 

كميات اأخرى من العتاد وت�سلنا كل ي�م اأعداد جديدة من اجلن�د. 

اأعتقد اأن املعركة القادمة لن تك�ن �سهلة اأبداً »هذا اإذا حدثت«. 

فنحن مزروع�ن يف كل مكان يف ال�سحراء ول منلك غري خنادقنا. 

اإىل مكان  اأن يهرب من م��سعه وي�سل  اأيٍّ كان  ال�سعب على  ومن 

اآمن اإل اإذا كان قادراً على ال�سري ع�رشات الكيل�مرتات يف ال�سحراء 

دون نقاط دللة. 
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اأح�س الآن بهدوء داخلي... مل يعد يهمني ما �سيحدث. ول متى 

اأنني الآن ويف هذه اللحظة اأح�س با�سرتخاء وخدر  �سيحدث. املهم 

يتدفق يف  الذكريات  ترك �رشيط  �س�ى  �سيئًا  اأفعل  اأن  اأريد  كامل ول 

فلن  الأبد.  اإىل  منه  واأتخل�س  ال�رق  على  واأرميه  لأ�سطاده  ذهني 

اأعي�س عمري كله اأ�سري هذه الذكريات. 

كتبت اأم�س عن اأيام الدرا�سة الإعدادية. وهي املرحلة التي اأعدها 

باأن هذه  وقتها  املبكر  اإح�سا�سي  ل�ل  مرحلة يف حياتي.  اأ�سعد  الآن 

يف  الآن  اإننا  لأ�سحابي:  اأق�ل  دائمًا  كنت  الأبد.  اإىل  �ست�سيع  الأيام 

اأجمل حلظات احلياة فلدينا الكثري من احلرية والقليل من امل�س�ؤوليات. 

اأجدهم  ال�سدف  والي�م حني جتمعنا  ي�ستغرب كالمي.  اجلميع  كان 

اأيام حياتهم. وقد كانت  اأجمل  اأنها فعاًل  الأيام على  يتذكرون تلك 

الفرتة عم�مًا فرتة رخاء لكل العراقيني ومازال العراقي�ن يتذكرون باأمل 

عام 1980 والأع�ام التي قبلها ويتح�رشون. 

كنت قد بداأت اأو�ّسع مطالعاتي ب�سكل كبري. كانت العل�م الإن�سانية 

األتهم كتب )حممد ح�سنني هيكل، واأحمد  فبداأت  ت�سته�يني.  كلها 

اإدري�س(.  وي��سف  واحلكيم،  ح�سني،  وطه  والعقاد،  الدين،  بهاء 

ووقع  الكثري«،  منه  اأفقه  مل  »الذي  النف�س  علم  قلياًل يف  اأقراأ  وبداأت 

لهذا  وكان  )دي�رانت(،  لـ  الفل�سفة  ق�سة  كتاب  مرة  ذات  يدي  يف 

الكتاب تاأثري كبري يف اأفكاري. كان هذا الكتاب يحكي ق�سة تط�ر 

الفل�سفة من �سقراط اإىل را�سل، وكان الف�سل اخلا�س ب�س�بنهاور ه� 

الف�سل الذي قلب لدّي الكثري من امل�ازين. لقد �سدمني �س�بنهاور 

�سدمة �سحقت كياين، مل اأكتِف بالف�سل امل�جز عن �س�بنهاور يف هذا 

الكتاب وعرثت ب�رشعة على كتاب عبد الرحمن البدوي )�س�بنهاور( 
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ول اأزعم الآن اأنني قد ا�ست�عبت كل فل�سفة �س�بنهاور اآنذاك. ولكن 

كانت  التي  معتقداتي  من  الكثري  لته�سيم  كافيًا  كان  منها  اأدركته  ما 

حتى ذلك ال�قت مغرقة يف املثالية. 

الأربعاء 1991/1/2

يف  العراقي  اجلي�س  على  بغزارة  مرة  ولأول  الي�م  املطر  �سقط 

ال�سغرية  الع�سافري  من  جمم�عة  اأم�س  �ساهدت  قد  كنت  الك�يت. 

 بعد �سه�ر ق�سيتها يف ال�سحراء مل اجد خاللها 
َّ
وكان املنظر غريبًا علي

�سكاًل من اأ�سكال احلياة عدا اخلناف�س والعقارب والأفاعي. اأده�سني 

كثرياً واأ�سعدين منظر تلك املخل�قات ال�سغرية التي يبدو اأنها حملت 

اإلينا املطر. 

الن�ساطات.  اأوقف جميع  فاملطر  الي�م.  اإجبارية  راحة  اجلن�د يف 

كاملة  �ساعة  من  اأكرث  الظهرية  خالل  اأنام  اأن  الي�م  ا�ستطعت  وقد 

تفا�سيله.  بع�س  اأذكر  مازلت  لطيفًا  غريبًا  حلمًا  خاللها  �ساهدت 

�ساهدت نف�سي و�سط �سباط وحدتي وهم ي�دع�نني لأنني قد نقلت 

اثنان من اجلن�د �ساعة الغروب  اإىل ل�اء جديد. غادرتهم وب�سحبتي 

ومع حلظات ا�ستعال اأ�س�ية الطرق. �رشنا مل�سافة لأجد نف�سي يف حّينا 

خالل  انقلب  »الذي  اجلن�د  اأحد  اإىل  التفُت  امل��سل«  »يف  القدمي 

احللم اإىل فتاة« وطلبت منه اأن منر بقرب بيتنا القدمي لألقي عليه نظرة 

بدت  التي  احلديقة  اإىل  اأنظر  واأخذت  ال�سياج.  قرب  وقفت  اأخرية. 

ة ومليئة بالأ�سجار. كانت الأ�سجار التي زرعناها قد كربت كثرياً  ن�رشِ

التي كانت  اجلل��س  اإىل غرفة  نظرت  اأخ�رش لمعًا.  الع�سب  وب�ساط 

م�ؤثثة بنف�س الأثاث الذي كنا ن�ستخدمه نحن حينما كنا نقطن هذا 
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كان  حيث  املطبخ،  اإىل  الرئي�سي  الباب  من  بحذر  دخلت  املنزل. 

الأثاث نف�سه. نف�س الدواليب والأطباق وال�سكاكني.. اأ�سعلت ال�س�ء 

لأحقق النظر فاأح�س�ست ب�سكان املنزل قادمني باجتاهي. خرجت من 

اأنني ل  لأكت�سف  اأحت�س�س جي�بي  واأنا  �سديدة  ب�رشعة  راك�سًا  البيت 

بداأ  »فقد  املطر  حتت  الرك�س  وا�سلت  اأوراق.  اأية  ول  ه�ية  اأحمل 

املطر بال�سق�ط« حتى و�سلت اإىل عربة نقل ع�سكرية كبرية »اإيفا«.. 

�سعدت فيها لأجد اثنني من ال�سباط الذين هم معي الآن يف ال�رشية. 

اأعط�ين مالب�س جافة ارتديتها و�سعرت بالدفء نظرت ح�يل لأجد 

وحتتها  ال�ساحنة  مقاعد  خلف  معلقة  )ت�سيخ�ف(  لـ  كبرية  �س�رة 

كتبت عبارة »يف هذا املكان متنح جائزة ن�بل«. 

وقبل اأن اأعرف اإن كنت �ساأح�سل على جائزة ن�بل اأم ل. اأيقظني 

اأحد اجلن�د ليبلغني ب�ج�ب ح�س�ري اإىل م�ؤمتر الف�ج. ذهبت اإىل 

امل�ؤمتر وعدت ب�رشعة. تناولت الع�ساء مع مالزم )جا�سم( و)كهالن( 

�سيزور  اأمريكا  وزير خارجية  الأخبار،  مع  الي�مية  رحلتنا  بداأت  ثم 

الأوربية  ال�س�ق  مندوب  بريطانيا،  �سيزور  الأردن  ملك  اخلليج، 

يديل  عرفات  يا�رش  الك�يت،  يزور  ح�سني  �سدام  بغداد،  �سيزور 

اإذاعة عراقية �رشية  بت�رشيح، �س�ريا وليبيا وم�رش يعقدون قمة ثالثية، 

تبداأ ببث براجمها. دوامة ل تنتهي ليع�د ال�س�ؤال املفجع ثانيًة يطل من 

الأعماق �سغرياً ويكرب يكرب مثل الفقاعة وينفجر. »مالزم ناه�س هل 

تعتقد اأن احلرب �ستن�سب حقًا؟«. هذا ال�س�ؤال ي�ّجه اإيلَّ مئة مرة كل 

ي�م، وكان مالزم ناه�س ه� الـ )�سيبيال( التي تقراأ امل�ستقبل. م�ساكني. 

عن  كبري  بحما�س  اأمامهم  يتكلم  الذي  ناه�س  مالزم  اأن  يعرف�ن  ل 

مازال  اأمثل  ب�سكل  الأ�سلحة  وا�ستخدام  الدفاعية.  املعركة  اأ�سل�ب 
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حزينًا لأنه قد قتل ع�سف�راً عام 1983 واألقاه حتت �سجرة دون دفن. 

بقي ثالثة ع�رش ي�مًا وياأتي اجل�اب الكبري عن ال�س�ؤال املهم: هل 

األ تن�سب. وقد عاهدت نف�سي  اأعماقي  اأمتنى من  �ستن�سب احلرب؟ 

بعد  حيًا  البقاء  يل  قي�س  اإذا  اأبداً  احلزن  اأو  بالقلق  ال�سع�ر  عدم  على 

ذلك. واأمتنى اإذا ما ن�سبت احلرب األ مت�س املدن. اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن 

ي�ساب اأهلنا مبكروه اأو حتى بالرعب من جّراء هذه املعركة. 

اخلمي�ض 1991/1/3

وحده  العراقي  اجلي�س  حل.  عن  باحثًا  فزعًا.  يتحرك  كله  العامل 

هادئ متامًا. واجلن�د من�سغل�ن منذ الفجر حتى امل�ساء باأ�سياء تافهة. 

الي�م خرب  اجلن�د  ا�ستقبل  الليلية.  املناوبات  اخلنادق،  الأرزاق، حفر 

زيادة الرواتب بطريقتني. البع�س هلل فرحًا للزيادة الكبرية. واكتفى 

الآخرون »وهم من ذوي الدخ�ل الكبرية« بالتعليق قائلني »ل بد اأن 

هذه الزيادة خم�س�سة ل�رشاء الأكفان لنا«. 

ناجح  اأ�سل�ب  وه�  اجلي�س.  مع  ثانيًة  الإجرائي  التعزيز  اأ�سل�ب 

اآمري  تكرمي  اأن مت  وبعد  اإيران.  مع  احلرب  ا�ستخدم يف  حينما  جداً 

زيادة  جاءت  الآخرين«  ا�ستياء  اأثار  »مما  فاخرة  ب�سيارات  ال�حدات 

يف  ثالثية  كانت  التي  القمة  ال�سخط.  هذا  لتمت�س  اجلميع  رواتب 

مع  بيكر(  )جيم�س  لـ  لقاء  احتمال  وهناك  رباعية  اأ�سبحت  الأم�س 

)طارق عزيز( يف اأوربا. ويف الن�رشة اأنباء اأخرى.

اأ�سبح  اأم�س.  الأمطار  اأحتمل  فلم  قا�سية.  برد  بنزلة  الي�م  اأ�سبت 

اجل� قا�سيًا جداً. واأنا م�ساب بن�بات �سعال �سديدة نتيجة الربد ونتيجة 

الغالء  ب�سبب  اأدوني�س«  »مثل  بالبايب  اأدخنه  الذي  الرديء  التبغ 
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الفاح�س لأ�سعار ال�سكائر. 

زيارات القادة واملفت�سني م�ستمرة بكثافة عالية وكاأن املعركة واقعة 

فاتني  فقد  اأفعل..  اأن  اأمتنى  ثانيًة؟«.  اأهلي  �ساأرى  ل حمالة »ترى هل 

اأن اأودعهم ال�داع الأخري كما فاتني اأن اأكتب و�سيتي. ورغم اأين ل 

 
ّ
اأملك ما اأو�سي به لأحد فاإنني اأعتقد الآن اأنه كان من املفرو�س علي

نف�س اخلطاأ حينما  اأخرى  اأرتكب مرة  اأنا  ما.  ما لأحٍد  كتابة و�سية 

اأهمل مثل هذه الأم�ر فقد ن�سيت اأن األتقط �س�رة لزفايف. ون�سيت 

اأي�سًا اأن اأقيم حفل الزفاف نف�سه ون�سيت بعد ذلك اأن األتقط �س�رة 

يل مبالب�سي الع�سكرية لكي تعلق على اجلدار اإذا ما مّت. )ترى هل 

�ساأم�ت قريبًا(. ورغم اأين ل اأملك اأطفاًل �سيتيتم�ن ول اأعيل اأحداً 

ما. ول اأ�سغل وظيفة مهمة اأو اأجنز �سيئًا نافعًا للب�رشية. رغم كل هذا 

هل يجب اأن اأم�ت بهذه ال�رشعة؟

اأذكر فكرة لأحدهم يتحدث فيها عن امل�ت مبكراً وكيف جتعل 

يفقد  ط�ياًل  يعمر  الذي  الإن�سان  اأن  وكيف  وم�ؤثرة.  ق�ية  الذكرى 

ب�سحة  اقتناعي  ورغم  اإلخ.  الآخرين...  نظر  يف  ومزاياه  جاذبيته 

الفكرة فاإنني اأعتقد الآن اأن �ستة وع�رشين عامًا لي�ست عمراً كافيًا متامًا 

فيها  اأ�سري  اأن  ينبغي  التي  ال�س�ارع  الكثري من  للم�ت. فمازال هناك 

والكثري من الأ�سجار تنتظر اأن اأزرعها. والكثري من الكتب التي اأريد 

اأن اأنف�س الغبار عنها واأقراأها. ورغم اأين م�سجل يف قائمة الفدائيني 

هنا فاإن هذا ل يعني اأنني اأختار امل�ت مقابل احلياة، لكنني اأختار اأن 

اأم�ت متقدمًا، بدًل من اأن اأم�ت منتظراً ومذب�حًا ب�سظايا الق�سف 

التمهيدي. لن اأحاول اأن اأ�ستبق الأحداث. ول اأريد اأن اأعرف الآن 

اأكرث مما اأعرفه. اأمتنى اأن يتاح يل ال�قت لأنهي كتابتي هذه رغم اأنني 
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يهمه  من  ب�ج�د  ت�سككي  ورغم  لكتابتها،  احلقيقي  ال�سبب  اأجهل 

قراءتها »با�ستثناء زوجتي طبعًا«. 

ترك  يف  رغبتي  لعدم  الأطفال  رو�سة  اإىل  الذهاب  اأرف�س  كنت 

 – اإزعاجًا حقيقيًا  ي�سبب يل  املبكر  ال�ستيقاظ  الفرا�س �سباحًا. كان 

الفرا�س  دفء  كان  الباردة.  ال�ستاء  �سباحات  يف  خا�سًة  ومازال-. 

يعني يل ال�سعادة نف�سها. كنت طفاًل �سامتًا. مازلت اأذكر اأبي الذي 

اأجل�س  كنت  ح�ائجه.  لق�ساء  ويذهب  احلالق  عند  يرتكني  كان 

�ساعات ط�يلة وراء ال�اجهة الزجاجية للمحل اأنظر اإىل ال�سارع. ول 

اأفارق مكاين كتمثال من ال�سمع. 

ورغم اأين كنت �سغرياً جداً وقتها فاإنني اأذكر اأيام حرب 67 وما 

بعدها كان خايل الذي يجل�سني اأمامه على الدراجة اله�ائية مير ببطء 

اأمام الدكاكني ال�سغرية، وكانت حمطات الإذاعة تبث اأغاين اأم كلث�م 

»ث�ار. اأ�سبح عندي الآن بندقية...«، ومازالت هذه الأغاين ت�سعني 

ف�راً اإىل جانب اجلهة التي تبداأ باإذاعتها اأوًل. ج�سدي يق�سعر واأعجز 

عن النطق عند �سماعها. 

ال�ضبت 1991/1/5

غداً عيد اجلي�س العراقي. وغداً �سيزورنا قائد الفرقة »30« لإكمال 

حركات  اأن  ورغم  املهلة.  �ستنتهي  متامًا  اأيام  ع�رشة  وبعد  التفتي�س 

دبل�ما�سية قد ن�سطت كما يبدو يف العامل وب�سكل مكثف فاإن الأمر 

مل يعد يعنيني كثرياً، واأن 1/15 لناظره قريب، وعند )ج�رج ب��س( 

اخلرب اليقني.. مل اأ�ستمع اإل اإىل م�جز ب�سيط لالأخبار هذا الي�م. 

التقارير  عن  ع��سًا  احلليم  لعبد  ط�يلة  اأغنية  اإىل  ا�ستمعت 
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والتحليالت املف�سلة. لقد بداأت اأقّدر �سع�ر النعامة حق التقدير. 

بها  التمتع  اأيام فالأع�سها بهدوء ولأحاول  بقي يل ع�رشة  اإذا كان 

اأب�سق دمًا كـ  اأن  ال�سعال متزقني »ولكن دون  ن�بات  الإمكان.  قدر 

اأن  �ساأحاول  التي  احلمى  ب�سبب  اأم�س  الن�م  اأ�ستطع  مل  )ت�سيخ�ف(. 

اأتغلب عليها ب�رشعة.. فال وقت للمر�س«. 

اأ�سجرتني م�رشحية ب�ستان الكرز. فلي�س ال�قت منا�سبًا لهذا الن�ع 

من ال�سخ�سيات التي تت�سايق من دخان ال�سكائر الرخي�سة. وترتدي 

ل�  اأعماقي  من  اأمتنى  �سيد.  مالب�س  اأو  عالية  بياقات  بي�سًا  قم�سانًا 

ملحمة  اأو  مثاًل.  �س�  لربنارد  وال�سالح«  »الإن�سان  كتاب  معي  كان 

كلكام�س. اأو دواوين ال�سعر التي اأع�سقها. اأو كان معي )هالل حممد 

جهاد( الذي يخبط راأ�سه على املن�سدة اأمام ورقة بي�ساء الآن بانتظار 

�سطر هارب. 

اأتذكر الآن  الق�سرية.  اأكتب �سريتي الأدبية  اأن  كان من املفرو�س 

ب��س�ح تام اأول ق�سة ن�رشتها-وهي باملنا�سبة واحدة من ق�ستني جنحت 

يف ن�رشهما فقط ط�ل حياتي- كنت يف عام 1980 قد اطلعت على 

جملة الطليعة الأدبية التي كانت تهتم بالن�رش لالأدباء العراقيني. ورغم 

اأن تن�رش املجلة لالأدباء اجلدد فاإنها كانت تخ�س�س  اأنه من املفرو�س 

لهم حّيزاً �سيقًا يف ال�سفحات الأخرية فقط. �سّدين يف الغالف عبارة 

تق�ل »جملة تعنى باأدب ال�سباب« بقيت اجلملة عالقة يف ذهني.. وبعد 

ثالث �سنني واأنا يف املرحلة الأوىل من درا�ستي اجلامعية، كتبت ق�سة 

ق�سرية جداً »ن�سيت اأن اأختار لها ا�سمًا«، واأر�سلتها اإىل هذه املجلة مع 

ر�سالة فيها عبارة واحدة )اإىل املجلة التي تعنى باأدب ال�سباب اأر�سل 

ق�ستي الأوىل(. وبعد عدة �سه�ر اأخربين اأحد اأقربائي اأنه قد قراأ ق�ستي 
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من�س�رة يف املجلة. �سارعت اإىل ال�س�ق وبحثت عن العدد الذي كان 

قد م�سى �سهران على �سدوره. عرثت ب�سع�بة على ن�سخة واحدة 

لأفاجاأ بق�ستي من�س�رة مع نقد واإطراء نفخا يفَّ الكثري من الغرور.. 

اأ�سدقائي،  ذهبت.  حيثما  معي  الن�سخة  حملت  نف�سي.  اأ�سدق  مل 

خطيبتي، واأهلي. كان احلدث هائاًل عندي. وكانت املفاجاأة كاملة. 

وبتاأثري  كبرية  ب�سع�بة  اإل  يتم  ل  العراق  يف  الن�رش  اأن  املعروف  فمن 

من العالقات اخلا�سة والعامة، ويحتاج لبذل جمه�د كبري وو�ساطات 

دبل�ما�سية وولئم عامرة. وووو... 

كان م��س�ع الق�سة يتحدث عن �سهيد تراقب روحه ج�سده حتى 

املن�س�رات  كل  على  متامًا  ت�سيطر  احلرب  اأج�اء  كانت  الأخري.  مث�اه 

الذي  الناقد  اأن  الطريف  ومن  تلت«.  ل�سنني  كذلك  »و�ستبقى  اآنذاك 

عر�س الق�سة اأو�سح تاأثري الكبري باأدباء عراقيني مل اأكن قد قراأت لهم 

اأبداً. ومن امل�ؤ�سف اأنني ل اأحتفظ الآن بن�سخة من املجلة ول من الق�سة. 

ويف الأيام التالية اعتقدت اأنه ل بد يل من اإدامة الزخم وال�ستمرار 

يف الن�رش. بداأت ب��سع اأ�سابعي يف ال�سق ول بد من ت��سيعه لأ�ستطيع 

اأكن  فلم  وثالثة. دون جدوى.  ثانية  ق�سة  كتابة  الدخ�ل.. حاولت 

اأن الفر�سة  اأدرك  اأكتبه. وي�مًا بعد ي�م بداأت  اأقتنع ب�سه�لة بكل ما 

ال�سهلة التي اأتيحت يل ذات ي�م لن تتكرر بنف�س ال�سه�لة بعد ذلك. 

من  املئات  اأمام  للن�رش  املتاح  ال�حيد  املجال  هي  الأدبية  فالطليعة 

ال�سباب ول بد -كما اأ�سلفت - من م�اهب كثرية ل اأمتلك اأيًا منها 

اإذا ما اأردت م�ا�سلة الن�رش فيها. 

اإليه  ح�لني  الذي  الق�سم  العربية؛  اللغة  ق�سم  الآداب  كلية  ويف 

معديل املت��سط كنت قد التقيت بزمرة جديدة من الطالب. بع�سهم 
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يحب الأدب، وبع�سهم قطع �س�طًا ط�ياًل »ن�سبيًا« يف هذا امل�سمار. 

وكان الدكت�ر عمر الطالب )مبزاجه العجيب( ال�سخ�س ال�حيد الذي 

ق�سة  ي�م  ذات  كتبت  مل�ساعدتنا.  الفني  وح�ّسه  الرفيعة  ثقافته  ت�ؤهله 

اأذكر( عن لعبة نرد بني �سخ�سني.  ثانية. كانت ق�سة م�سطنعة )كما 

وكانت اللعبة معادًل م��س�عيًا للحرب »العراقية الإيرانية«. وكانت 

اأج�اء الق�سة كئيبة تدور يف مقهى عتيق »كاملقاهي التي بداأت اأتع�د 

ارتيادها اآنذاك«. وحينما حملت الق�سة اإىل الدكت�ر عمر ف�جئت به 

بعد اأ�سب�ع يخربين باأنه قد حملها اإىل جريدة احلدباء لت�سدر يف امللحق 

الثقايف. ومل يكن الن�رش يف جريدة احلدباء )وهي جريدة حملية اأ�سب�عية( 

يثريين بعد اأن كنت قد جنحت يف ال��س�ل اإىل الطليعة الدبية اإل اأن 

الأمر مل ي�سايقني اإطالقًا. وبعد انتظار عدة اأ�سابيع ذهبت مع �سديق يل 

اإىل اجلريدة لأ�ستف�رش عن �سبب تاأخر ن�رش الق�سة فف�جئت ب�سكرتري 

اأثار  مما  الكتابية  باملحاولت  باملطالعة وال�ستمرار  ين�سحني  التحرير 

هذه  يف  الن�رش  اأحاول  مل  اأنني  بربود  لأخربه  كتمته  هائاًل  غ�سبًا  يّف 

الدكت�ر  لرغبة  ونزوًل  قلياًل  م�ست�اها  من  لأرفع  اإل  التافهة  اجلريدة 

عمر »الذي كان يحظى مبكانة مرم�قة لدى ا�رشة التحرير«. انفجرت 

�سحبني �ساحبي  اأن  بعد  اإل  تنته  مل  املحرر  وبني  بيني  معركة �سغرية 

خارج املبنى. ومنذ ذلك الي�م اتخذت قراراً قاطعًا بعدم حماولة الن�رش 

اإل يف وقت منا�سب وبن�س حقيقي. 

اأ�ساًل  املثقلة  الثقافة  ميدان  على  ثقيلة  ظالًل  تلقي  احلرب  كانت 

احتاد  خاطب  حينما  قاطعًا  الثقافة  وزير  كالم  كان  �سارمة.  بقي�د 

الأدباء قائاًل )ل كتابة اإل عن روح الن�رش. ومن لديه ن�س��س اأخرى 

فليحتفظ بها الآن لنف�سه(. 
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ول �سك اأن الكتابة عن روح الن�رش لثماين �سنني اأمر ع�سري للغاية كما 

تبني فيما بعد. ا�ستمرت حماولتي الكتابية بالرتاجع. كانت تتنا�سب 

تنا�سبًا عك�سيًا مع قراءاتي، فكلما ت��سعت دائرة معاريف ومعل�ماتي 

قلَّ احرتامي للن�س الذي اأكتبه، مما دفعني تدريجيًا اإىل النقطاع عن 

الكتابة ملدة عامني كاملني. منذ )83 وحتى 85 تقريبًا(.. اأح�س�ست 

حينها باجلفاف. مما اأثار لدّي قلقًا رهيبًا. وبداأت وللمرة الأوىل اأح�ّس 

�ساأمتكن  )هل  داخلي  يكرب يف  ال�س�ؤال  وكاأن  تهتز  بنف�سي  ثقتي  باأن 

اأ�سد  اآخر  و�س�ؤال  املعمعة؟(.  هذه  كل  و�سط  جديد  �سيء  ق�ل  من 

مرارة: ملن اأكتب؟ ومل يكن اجل�اب م�سجعًا اأبداً على كتابة اأي �سطر. 

خا�سًة مع احتمالت الن�رش التي بدت �سبه م�ستحيلة مع ا�ستمرار غلق 

جملة »اجلامعة« ال�سهرية لظروف احلرب. كان ال��سط اجلامعي خميبًا 

لآمايل. فلم تكن اجلامعات ح�س�نًا للثقافة كما كنت اأت�هم، بل كانت 

جمرد مدر�سة كبرية، هّم الأ�ساتذة الأول فيها ه� ك�سب العي�س فقط. 

التدري�سيني  من  الكثري  كفاءة  وكانت  القليل.  اإل  هذا  عن  ي�سذ  ول 

م��سع �سك، بل م��سع �سخرية يف كثري من الأحيان. وكانت مناهج 

ق�سم اللغة العربية بالذات من اأ�سخف ما ميكن اأن يدر�سه اإن�سان على 

الإطالق. فاإىل جانب نظريات ج�م�سكي اللغ�ية التي كان ي�رشحها 

لنا مدر�س�ن مت�سدق�ن؛ كّنا ندر�س األفية ابن مالك كما فعل اأ�سالفنا 

يف القرن العا�رش. وكان �رشح ابن عقيل لالألفية م�سدر عذاب لنا يف 

كافة مراحل الدرا�سة ومبعث �سخرية طلبة الأق�سام الأخرى مّنا. 

مل يكن للدرا�سة اأي جدية اإطالقًا. كان يكفي األ تتجاوز الغيابات 

ن�سبة  جتاوز  وكان  العربية.  اللغة  ق�سم  يف  لننجح  امل�سم�حة  الن�سبة 

الغياب ال�سبح ال�حيد الذي يقلق الطلبة ولي�س املناهج ال�سعبة. فقد 
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كانت هناك ع�رشات الطرق لتح�سل على ما ي�ؤهلك للنجاح ومازلت 

امتحان  من  دقائق  وقبل  بحذر  �ساألني  الذي  ال�سحاب  اأحد  اأذكر 

املرحلة الأخرية للدرا�سة اجلامعية �ساألني عن املمن�ع من ال�رشف. ما 

المتحان.  اأ�سئلة  �سمن  يك�ن  اأن  ويخ�سى  كثرياً  به  �سمع  فقد  ه�؟ 

عربية  لغة  مدر�س  الآن  وه�  بجدارة  المتحان  �ساحبنا  اجتاز  وقد 

»وم�سمار جديد يف نع�سها« - كما كان يق�ل الدكت�ر عمر الطالب 

- رغم كل ذلك..... 

الثنني 1991/1/7

ا�ستنفدت  اأن  بعد  بالكتابة  اأبداأ  لياًل.  العا�رشة  هي  الآن  ال�ساعة 

جميع و�سائل التهرب املاأل�فة. قراأت ب�سع اأوراق قدمية. رتبت حقيبة 

بالنيك�تني..  مرتعًا  غلي�نًا  ودخنت  جتهيزاتي  و�سندوق  مالب�سي. 

الكتابة  من  يل  بد  ل  واأخرياً..  ماذا..  يف  اأدري  ل  كثرياً  وفكرت 

الآن. فقد نفذت جميع حججي ول بد يل اأن اأحاول كتابة الأوراق 

اخلم�سة التي قررت اأن اأكتبها كل ي�م، وحتى اإ�سعار اآخر. اإ�سعار قد 

يك�ن قريبًا جداً... 

اجلي�س  لعيد  ال�سبعني  الذكرى  الثاين(  كان�ن   6( ي�م  كان  اأم�س   

اأ�سار  نكباته.  اأعظم  ينكب  اأن  الآن  اأخ�سى  الذي  اجلي�س  العراقي، 

راأ�سها-..  على  اأنني  �سك  –ل  �ستقدم  كبرية  ت�سحيات  اإىل  الرئي�س 

ا�ستقبلنا  الأم�ر.  وعظائم  بالثب�ر  تنذر  قاطعة  حادة  اخلطاب  لهجة 

وعند  عليه.  ينط�ي  الذي  احلاد  الت�سعيد  رغم  مبالة  بال  اخلطاب 

اأ�سعر ب�سعادة. �سعادة حقيقية لأن ال�سم�س كانت دافئة  الظهر كنت 

جميلة وكان مناخ ال�سحراء نقيًا رائعًا. ويف امل�ساء قمت بتجربة ثالثة 
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 – هدنة   – حرب  »ل  وا�سحًا  اجل�اب  وكان  الأرواح.  حت�سري  يف 

اأمار�سها بنف�سي  اأين  اإىل الآن بامل�ساألة. مع  مفاو�سات« ورغم �سّكي 

فاإن هذا اجل�اب اأثلج �سدري. وبعث يفَّ راحة عميقة. 

- تبني يل اأن معظم العراقيني ميار�س�ن الآن مثل هذه الأم�ر. ول 

عجب يف ذلك-

والي�م مل اأهتم كثرياً ب�سماع ن�رشات الأخبار يف الإذاعات. ل اأريد 

اأن اأتلف روعة الأيام الثمانية الباقية حتى انتهاء امل�عد الأخري. اأغرقت 

نف�سي هذا الي�م بالعمل. تتدفق علينا هنا م�اد التحكيم. ا�ستخدمنا 

الي�م الع�ار�س الك�نكريتية لت�سقيف مالجئ الراحة وحت�سينها �سد 

الق�سف وه� عمل اأرهق اجلن�د غاية الإرهاق وه� اأمر ح�سن، اإذ اإن 

ذلك �سيجعلهم ينام�ن بعمق وبدون تفكري. رغم اأنني األحظ اأنهم 

قلّما يفكرون باملعركة كاأنهم ي�ستبعدون حدوثها. الأغرب من هذا 

اأنهم ي�سحك�ن وهم يخربونني ي�ميًا عن انق�ساء ي�م اآخر من املهلة. 

اأحيانًا يك�ن عظم الكارثة مبعثًا للبالدة والغباء، وهذا من ف�سل اهلل 

على عباده املحبطني. 

ثمانية اأيام.... اأقل من اأ�سابع اليدين، وقد يحرتق كل �سيء. )اإىل 

اأين مت�سي الطي�ر. وكل ال�سماوات نار....(

الآن  اأتذكر  الفدائيني.  مع  ا�سمي  اأدرجت  وملاذا  اأم�سي  اأين  اإىل 

مقنع  اأ�سل�ب  اإىل  الت��سل  اأ�ستطع  ومل  بكتابتها  كثرياً  فكرت  ق�سة 

الفرا�سة  اأن   )r( الر�س�ل  والنار. يف حديث  الفرا�سة  ق�سة  لطرحها. 

تظن اأن �س�ء النار ثقب يف جدار الليل ي��سلها اإىل النهار الذي حتبه. 

ومل  ق�سرية  لق�سة  منا�سب  �سكل  املعنى يف  هذا  تط�يع  طاملا حاولت 

اأجنح. واأنا الآن اأتذكر هذه الق�سة. فقد يك�ن هذا اللهب من ح�يل 
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النتيجة  واأرى  اخرتاقه  �ساأحاول  يك�ن.  ل  وقد  الليل  ثقبًا يف جدار 

من  العك�س  على  احلياة.  اأكره  ل  فاأنا  م�ؤ�سفة.  تك�ن  األ  اأمتنى  التي 

ل  قد  الذي  البارد  ال�ستاء  ف�س�لها.  بكل  للحياة  كبري  عا�سق  اأنا  هذا 

ال�سنة. ال�سقيع الذي يغطي ع�سب احلديقة. بخار  اأ�سهد نهايته هذه 

املاء على زجاج الن�افذ. الأن�ف املحمرة. املطر لياًل واأنا يف فرا�سي 

الدافئ. ال�ستيقاظ �سباحًا وعدم مغادرة الفرا�س. ُمتع قد تبدو ب�سيطة 

الذي  الربيع  اأما  الن.  متامًا  خمتلف  اأمر  يل  بالن�سبة  ولكنها  لل�سذج. 

ودندنة  الأطر�س(  )فريد  اأغنية  ب�سماع  ال�ستاء  منذ  ل�ستقباله  اأ�ستعد 

اأحيانًا  اأ�سعر  اأين كنت  الربيع. ورغم  الع�د يف املقدمة امل��سيقية فه� 

اأحترق  فاإنني  ال�سفادع و�رشير اجلنادب.  ب�سيق هائل ل�سماعي نقيق 

الآن �س�قًا ل�سماع �سيمف�نيتها احلبيبة و�سط �سك�ن ال�سحراء الرهيب 

هذا. ال�سيف املحرق. النهر. �سد امل��سل. �سيد الأ�سماك. ال�سباحة. 

املقاهي  الدرا�سية.  الإجازة  امل�سايف.  اإىل  بعيدة  رحالت  وذكريات 

احلديقة.  يف  الأم�سيات  املتاأخرة.  ال�سهرات  امل�سجرة.  املك�س�فة 

البدلت من  – تخرج  منازع  بال  الف�س�ل  – �سيد  اخلريف  ياأتي  ثم 

الدواليب. اأربطة العنق احلريرية. ت�ساقط الأوراق يف غابات امل��سل. 

يف هدوء – يف هدوء. ت�سايك�ف�سكي وبجعاته الرائعات. بداية لقاء 

مع عام جديد. يقربني اأكرث من احللم. احللم الذي عرفته منذ زمن، 

يف   5.40 ال�ساعة  دور  اآخر.  معنى  اخلريف  يف  �سيء  لكل  وتبعته. 

الظهر. زخة  قبل  اخلالية  الغابات  البيت.  اإىل  ما�سيًا  والع�دة  ال�سينما 

املطر الأوىل ورائحة الرتاب. حتى التدخني ي�سبح اأ�سد لذة يف ه�اء 

اأراها  األ  يحتمل  التي  )امل��سل(  العتيقة  مدينتي  خريف  اخلريف. 

ثانيًة... �ساأ�ستحق اإجازتي الدورية بعد ثالثة اأيام فقط. ولكن هل من 
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املعق�ل اأن تبقى الإجازات مفت�حة قبل م�عد ال�رشبة املنتظرة بخم�سة 

اأيام فقط؟؟ ل اأدري. ول اأعلم كيف �ساأق�سي مثل هذه الإجازة وباأية 

اأع�ساب. هل �ساأك�ن بارداً هناك. كما اأنا هنا. اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن 

حتدث ال�رشبة واأنا يف امل��سل. بعيداً عن ف�سيلي. فقد قررت ول�سبب 

اأدع اأحداً يجتاز قاطعي املمتد لن�سف كيل�مرت ما دمت حيًا،  األ  ما 

وقد اأجريت لأجل ذلك كل ما ب��سعي من اإجراءات وحت�طات. 

اأحيانًا اأح�س بارتياح. فل� كنت مدنيًا اأثناء هذه احلملة لأ�سبُت – 

رمبا -. باجلن�ن. اأذكر جيداً كيف كنت اأمتزق واأمتزق حينما يحدث 

هج�م اإيراين على العراق واأنا ل اأزال طالبًا جامعيًا. )كنت اأريد اأن 

نزعة  اأملك  ل  احلقيقة  فاأنا يف  فح�سب(.  م�سريهم  الآخرين  اأ�سارك 

عدوانية ق�ية جتاه الآخرين. على العك�س. فمع كل ي�م مي�سي اأزداد 

اأ�سعر  كرهًا للعنف. »ل �سيما بعد دخ�يل للكلية الع�سكرية«. كنت 

اخلطر.  من  ماأمن  يف  واأنا  هناك.  ال�سحاب  يت�ساقط  حينما  بالعار 

كانت  �سين�ساها!«.  عراقي  »واأي  احلرب  تلك  حييت  ما  اأن�سى  لن 

اجلدران متتلئ بالالفتات ال�س�د. )»ول حت�سنب الذين قتل�ا يف �سبيل 

اهلل اأم�اتًا«. ال�سهيد البطل... ا�ست�سهد اأثناء ال�اجب املقد�س(. 

يطلق  غزير  ر�سا�س  املنهارون.  ال�سي�خ  الثكالوات.  العجائز 

�س�ب ال�سماء. قطارات مزدحمة. ت�ابيت ملف�فة باأعالم. طائرات 

طري  حلم  �سعبية.  اأحياء  يف  ت�سقط  �س�اريخ  املدن.  تق�سف  �س�د 

بالنق�د. مفارز جلمع ق�ات  متناثر. حمالت تربع بالدم. بالذهب. 

»اجلي�س ال�سعبي«. اأرامل يف الع�رشينات. اأطراف مبت�رة. عي�ن بال 

ق�سيتها  التي  ال�سه�ر  اأن�سى  ل  البال�ستيكية.  الأمعاء  من  الكثري  ن�ر. 

اإىل  للذهاب  وا�سطراري  الأ�سماك«  »بحرية  هج�م  بعد  ن�م  بال 
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اأو�سك  الذي  �سديقي  حازم(  )طارق  لزيارة  الع�سكري  امل�ست�سفى 

اأطفال مبت�رو الأطراف.  اأن يفقد ذراعه. منظر الردهات الرهيب. 

روؤو�س مفت�حة. اأنابيب.... 

كان ي�م 1988/8/8 ي�م جن�ن حقيقي لدى العراقيني. �سعادة 

عن  كثرياً  اأبتعد  هااأنذا  احلمام.  يف  منفرداً  �ساعات  للبكاء  دفعتني 

م��س�عي. كنت اأحتدث عن احللم الذي تبعته باإخال�س. يف املرحلة 

املراهقة  �سن  عن  ابتعادي  فمع  ات�ساعًا.  تزداد  اآفاقي  بداأت  اجلامعية 

واأحالمها العري�سة، ومع زيادة احتكاكي ب�رشائح من الطلبة املثقفني، 

التي  ال�سع�بات  اأدرك  بداأت  ال�سخمة،  اجلامعة  مكتبة  وج�د  ومع 

يجب اأن اأجتازها لأ�سل اإىل ن�س مقنع. وقد بداأت اأقتنع باإمكانياتي 

يف الق�سة الق�سرية. كما متلكتني وقتها فكرة رواية ق�سرية. ا�ست�حيتها 

ال�سفر«  الأيام  »حكاية  با�سم  الرواية  كانت  علي  لالإمام  خطبة  من 

فقد  الن�س  اأما  فقط.  اأجنزته  الذي  ال�حيد  ال�سيء  ه�  الرواية  وا�سم 

بقي يت�سكل يف ذهني باأ�سكال خمتلفة.. كنت اأظن وقتها »ولالأ�سف« 

التفكري والتخطيط اخليايل  ثم  النقد. ومن  قراءة  الإكثار من  اأن جمرد 

يف  ا�ستمررت  وقد  ال�ج�د.  اإىل  كاملة  لإظهارها  كاٍف  لالأعمال 

والتاأمل.  بالتفكري  اأكتفي خاللها  �سن�ات عديدة.. كنت  اخلطاأ  هذا 

بدًل من حماولة التمرين على الكتابة. كانت هذه الرواية واإىل جانبها 

ذهني  تدوران يف  جداً«  »عميق جداً  فل�سفي  مب�سم�ن  ق�سرية  ق�سة 

منذ زمن. كانت الق�سة تدور يف مدينة مات كل اأهلها ب�سبب قذيفة 

ت�سقط يف مكان ما منها كل ي�م. ومل ينج من كل �سكانها اإل �سخ�س 

واحد ي�ستطيع اأن يت�قع وقت ومكان �سق�ط القذيفة فيتجنبها. حتى 

ياأتي ي�م تبداأ فيه اأ�سنان هذا ال�سخ�س بال�سق�ط )وهذه نقطة التح�ل 
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و�رشبة النهاية( بعدها ينتظر البطل القذيفة يف مكان �سق�طها متامًا. 

ق�سة عظيمة ل� كتبها )دورينمات( مثاًل. ولكنني مل اأكتبها ولن اأ�ستطيع 

ذلك الآن. وكنت قد اخرتت لها ا�سم »عي�ن املدينة احلجرية«. 

ا�ستمر انقطاعي عن الكتابة الفعلية ح�ايل �سنتني. بعدها ول�سبب 

غريب ا�ستطعت فجاأة اأن اأك�رش احلاجز واأع�د ثانيًة للكتابة، اإذ حدث 

اأين التقيت �سدفة باأحد الأ�سدقاء الذي حدثني عن ظروفه يف اجلي�س 

وكيف اأن اجلن�د الذين معه مل يفهم�ا �سببًا لعزلته واإطراقه الدائم. وملا 

ق�سة حياة خمرتعة  عليهم  ق�س  لهم.  اإحباطاته  �رشح  عن  عاجزاً  كان 

طفلته  واحرتاق  حبيبته  وم�ت  احلياة  يف  اأمله  خيبات  فيها  روى 

ا�ستطاع ك�سب  النهاية  اأعزب«. ويف  اأنه كان وقتها  وزوجته »رغم 

ل�ا اأكذوبته على احلقيقة الب�سيطة التي تتلخ�س يف  اجلميع الذين ف�سّ

�سيقه لنخراطه )اآنذاك( يف معركة ل يريد خ��سها. 

عدت اإىل البيت ب�رشعة. اأغلقت باب غرفتي وا�ستلقيت على ال�رشير 

واأمامي الدفرت والقلم، وبداأت اأبحث عن العبارة املنا�سبة لبدء الق�سة 

التي ت�س�رتها مكت�بة بال�سكل التقليدي »ال�رشد واحل�ار«. مل اأ�ستطع 

الأعماق،  من  خرجت  اأخرى  فكرة  اإن  اإذ  واحداً،  حرفًا  اأخط  اأن 

حيث كانت ترقد منذ اأكرث من �سنتني ومل ي�ستغرق الأمر ب�سع دقائق 

حتى اأجنزت ق�ستي »الال خ�ف« وهي م�رشوقة من الف�سل الأول من 

الق�سة مرات ومرات. مل  قراأت  ال�سفراء«..  امل�ءودة »الأيام  روايتي 

اأمن ليلتها من الفرح. ها قد عدت ثانيًة اإىل الكتابة بعد انقطاع رهيب 

مل اأكتب خالله اإل ن�سًا واحداً مل اأقتنع به وقتها وه� »احلافلة«. ورغم 

اأن البع�س من اأ�سدقائي يعتربون ق�سة احلافلة هي اأف�سل ما كتبت على 

لبيكت  كبرياً  تاأثرياً  الآن  واأجد  اإزاءها.  كثرياً  اأحتفظ  فاإنني  الإطالق 
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كتبت  فقد  اإذن  احل�ارية.  الق�سة  تلك  على  اأمقته«  الذي  »الكاتب 

»الال خ�ف« بطريقة غري مق�س�دة »وهذا ما �سيحدث يل كثرياً بعد 

اإىل  بق�ستي  فاأذهب  ال�سباح  ليجيء  الدقائق  اأح�سي  كنت  ذلك«. 

الأ�سدقاء الذين ا�ستقبل�ها ا�ستقباًل حاراً. وبداأت ثانية اأفكر يف الن�رش 

الذي بدا يل اأ�سعب »يف ال�سنة ال�ساد�سة للحرب« فرمبا مت فهم الن�س 

الرقابة  اإىل كارثة. كان خ�فنا من  على وجه مريب، وهذا ما ي�ؤدي 

اأو من  ما من هنا  يفلت ن�س  اأن  اأحيانًا  قد يحدث  اأنه  رهيبًا. ورغم 

هناك فاإن القاعدة احلديدية كانت لتزال �سارية املفع�ل: »الكتابة عن 

روح الن�رش ول �سيء �س�اها«. 

الثالثاء 1991/1/8

�سمعت نكتة اأمريكية جديدة تق�ل اإن التق�مي العراقي هذه ال�سنة 

ميتد اإىل 15 كان�ن الثاين فقط اأي اأن نهاية التق�مي �ستك�ن بعد �سبعة 

اأيام. قد ل يبدو وقتًا ط�ياًل للبع�س. ولكن اهلل خلق العامل يف وقت 

اأقل من ذلك. الكل هنا �سباطًا وجن�داً ل يخ�س�ن اإل �سيئًا واحداً: 

اأن تتاأجل املهلة املمن�حة لالن�سحاب. وقد يبدو هذا غريبًا. ولكنه ما 

يحدث فعاًل. فال اأحد يطيق النتظار فرتة اأط�ل. 

الأربعاء 1991/1/9

مل اأ�ستطع اأم�س كتابة ن�سف ورقة. يبدو اأنني �ساأعجز عن اللتزام 

بالعهد الذي قطعته على نف�سي بكتابة خم�س اأوراق كل ي�م. كنت 

اأم�س مرهقًا للغاية. ا�ستغرقت يف ن�م عميق لع�رش �ساعات كاملة منذ 

العا�رشة لياًل وحتى الثامنة من �سباح هذا الي�م. 
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اأح�س�ست  لرتويا.  »ت�سيخ�ف«  كتاب  قراءة  ي�مني  قبل  اأكملت 

باأي  اأن يتدخل  لت�سيخ�ف الذي يرف�س ب�سكل قاطع  بالبداية مبقت 

�ساأن �سيا�سي. لكنني بعد قليل تذكرت اأن ت�سيخ�ف نف�سه ه� مبدع 

من  ع�رشة  احلادية  يف  واأنا  ط�ياًل  اأبكتني  التي  الق�سة  »فانكا«  ق�سة 

يك�ن  وقد  ادعى.  مهما  ب�سعبه  جداً  ملتزم  كهذا  كاتبًا  اإن  عمري. 

وقد  يحايد.  مل  اإبداعه  اأن  اإل  ما«  »ل�سبب  حمايداً  ال�سخ�سي  م�قفه 

ح�سدته على ال�سهرة التي ح�سل عليها، فقد عا�س يف الع�رش الذهبي 

ال�سينما  �سبقت ظه�ر  التي  املرحلة  التعليم يف  انت�سار  للقراءة. ع�رش 

دفعت  التي  الأخرى  اجلماهريية  الإعالم  و�سائل  وبقية  والتلفزي�ن 

الكتاب اإىل زاوية مهملة. ورغم اأن العراقيني مازال�ا �سغ�فني »ن�سبيًا« 

بالتهام الكتب فاإن ال�سبب يرجع يف راأيي اإىل تفاهة ما تقدمه برامج 

»كيف  بالكتاب.  منهم  خا�سًا  حبًا  ولي�س  لهم  والتلفزي�ن  الإذاعة 

يفر�س  �س�ؤال  الظروف؟«.  هذه  و�سط  الآخرين  خماطبة  �ساأ�ستطيع 

يداعب  كان  اأحيانًا  اجل�اب.  يف  احرتت  وطاملا  دائمًا   
ّ
علي نف�سه 

اإىل  للت�جه  الآن  مثالية  طريقة  اإنها  للتلفزي�ن.  الكتابة  حلم  خيايل 

تبقى  نف�سها  امل�سكلة  ولكن  طبقاته،  وبكافة  املجتمع  �رشائح  اأعر�س 

معروفة  م�ا�سفات  تتطلب  العراقية  الإعالم  ل��سائل  فالكتابة  قائمة، 

ترتبع على راأ�سها »روح الن�رش واإدامتها«. ف�ساًل عن العالقات العامة 

واجله�د الدبل�ما�سية وما اإىل ذلك، لكي ي�ستطيع الن�س الذي يح�ز 

ر�سى الرقابة اأن يرى طريقه للن�ر - فالإعالم- ككل ميادين الدولة 

الأخرى - خا�سع متامًا للعالقات وال��ساطات وامل�سالح ال�سخ�سية. 

اأن�ر عكا�سة« قد ا�ستطاع اأن ينت�رش  واإذا كان اأديب حمبط كـ »اأ�سامة 

من  فلي�س  للتلفزي�ن،  كتابته  ب�سبب  مرة  مئة  حمف�ظ  جنيب  من  اأكرث 

ال�رشورة اأن اأ�ستطيع ال�سري على خطاه بنجاح. 
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و�سيلة  اأملك  ل  فاأنا  يل  بالن�سبة  ُحّلت  قد  فامل�ساألة  وعم�مًا 

باطن  يف  حمف�ر  ملجاأ  يف  عتاد  �سندوق  على  الكتابة  اإل  اأخرى 

�ستة  و�ساأح�سب  �سغري.  »فان��س«  �س�ء  وعلى  ن�افذ.  دون  الأر�س 

لقد  �سيء...  كل  وينتهي  زلزالها  الأر�س  تزلزل  اأن  قبل  اأخرى  اأيام 

كتب دو�ست�يف�سكي »املقامر« يف 24 ي�مًا ويبدو اأنني م�سطر الآن 

لخت�سار الفرتة اإىل الثلث. ورغم اأن ال�قت �سيق فاإن �سعادة كبرية 

ويزداد  املهلة  تتمدد  اأن  ال�حيدة  باتت خ�سيتهم  الذين  اجلميع  تغمر 

العذاب. الكل هنا مطمئن�ن لنق�ساء املهلة، بل فرح�ن بها ع�سى اأن 

�سيئًا جديداً �سيحدث. لدى اجلميع اآمال غام�سة يف اأ�سياء ل يعرف�نها. 

اإنهم يريدون اأي تغيري ول يرف�س�ن �سيئًا اإل ال��سع احلايل الذي هم 

عليه. اأم�س حدثني مالزم اأول »جا�سم« عن اأمنيته يف ط�فان يجتاح 

اأن تبداأ بداية  كل العامل. ط�فان كط�فان ن�ح. بعده �سيتاح لالأر�س 

جديدة بعد اأن تزول عنها كل اآثامنا. 

»رمبا حدثت زلزل  �سيحدث  اأن ط�فانًا  اأعتقد  ل  �سخ�سيًا  واأنا 

»فنحن  الب�رش  جميع  مي�ت  األ  اأعماقي  من  واأمتنى  فقط«  حرائق  اأو 

اأن يكتمل، واأن يق�م رفاقي وزوجتي  �سنفديهم« واأمتنى لهذا الن�س 

مبحاولة ن�رشه واأحملهم م�س�ؤولية ذلك كاملة. لينتظروا عامًا اأو اثنني 

م�سم�حًا  وي�سبح  يجيء«  اأن  بد  »ل  املنا�سب  ال�قت  يجيء  حتى 

لالإن�سان اأن يق�ل ما يفكر يف ق�له. بالطريقة التي تعجبه.

اأت�قعه - فكل �سيء جائز- عندها  ورمبا لقى الكتاب رواجًا ل 

�سينت�رش هكذا؟(  اأن كتابه  يعرف  –املرح�م-  �سيقال )ترى هل كان 

اأما الآن. فاأنا واثق من �سع�بة »ما مل اأقل ا�ستحالة« ن�رش اأي عمل ل 

ي�سفق. فكل �سيء يف العراق ي�سفق. ي�سفق حتى حتمر الأكف. ي�سفق 
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القفاز  قب�سته احلديدية ذات  الذي يحكم  الرئي�س  ال�سم�س.  للرئي�س 

احلريري على رقابنا. ورغم اأن بع�س ال�سجعان قد اأطلق�ا الر�سا�س 

على �س�رة له وهم �سكارى. فاإن الأغلبية ال�ساحقة مازالت ت�سفق. 

مبقايي�س  عظيم  رجل  فه�  ح�سني«  »�سدام  �سخ�س  �سد  ل�ست 

التي  الدكتات�رية  املنت�رشون، ولكنني �سد  التقليدية ل� كتبها  التاريخ 

هل  وجهها.  على  مكياج  من  و�سعت  مهما  قبيحة.  قبيحة  اأراها 

�سحيح اأن ال�سعب الذي ظهرت فيه اأوىل احل�سارات واأول الق�انني. 

واأعطى لالإن�سانية الكثري من املخرتعات يف الريا�سيات وعلم الفلك 

»كما تق�ل الأغنية« هل من املعق�ل األ يك�ن قادراً على التمتع بقليل 

ا�ستخدامها.. ولأنه غري م�ؤهل بعد خل��س  من احلرية، لأنه �سي�سيئ 

مثل هذه التجربة!

اجلمعة 1991/1/11

مل اأ�ستطع الكتابة اأم�س نهائيًا. فقد ق�سيت الي�م كله يف ال�سفر من 

الك�يت اإىل امل��سل يف ظروف �سعبة... اأجل.. وعلى غري ما كان 

مت�قعًا ح�سلت على اإجازة ق�سرية من ي�م 10 ولغاية ي�م 14. اأي 

قبل امل�عد بي�م واحد. وهذا ما �سيدفعني اإىل اجتاه اآخر فلن اأجل�س 

احلرب.  هنا عن  اأحتدث  ولن  ال�ساعات  واأح�سب  م��سعي  الآن يف 

اأو  يعك�س رعبًا  الآن« ل  املدينة. »كما لحظت حلد  �سيء يف  فكل 

هلعًا، بل اإن اأكرث النا�س هنا يتنا�س�ن كل �سيء ول يذكرون املعركة من 

قريب ول بعيد. كانت رحلة �سعبة. حمطات ال�ق�د مالأى ب�سف�ف 

من  اأكرث  طرق  ح�ادث  دورها.  تنتظر  التي  ال�سيارات  من  ط�يلة 

املاأل�ف. طق�س بارد. 
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حاولت الكتابة يف الطريق كي ل اأخ�رش وقتًا ثمينًا. لكنني ف�سلت، 

»اإذ ت�ستحيل الكتابة عذابًا وع�رشات العي�ن حتّدق فيك«. 

وانتهى  �ساعات  �ست  جنيف  يف  عزيز(  وطارق  )بيكر  اجتمع 

الآن.  الكتابة  �ساأنهي  للقاء«.  ال�دية  الأج�اء  »رغم  بالف�سل  امل�ؤمتر 

فيبدو اأن الأ�سدقاء لن يرتك�ا يل وقتًا للكتابة هنا. 

ال�ضبت 1991/1/12

يجري  ال�قت  امل�ستميتة.  حماولتي  رغم  اأم�س  الكتابة  اأ�ستطع  مل 

ب�رشعة �سديدة. النا�س هنا منهمك�ن يف م�ساغلهم وم�ساكلهم الي�مية 

دون اأن ياأخذوا يف العتبار م�ساألة وق�ع الكارثة. اإنهم يتجاهل�نها 

ح�ل  اأحدهم  مناق�سة  حاولت  كلما  مطلق.  وبت�سليم  كامل  ب�سكل 

واحد  �سخ�س  احلديث.  جمرى  وغرّي  بعيداً  ب�جهه  اأ�ساح  امل��س�ع 

الكيميائي  التل�ث  ليمنع  »بالنايل�ن«  منزله  �سبابيك  يغلف  �ساهدته 

قدمية  نكات  يروي  وه�  يعمل  كان  هذا  مع  ولكنه  راأيه،  ح�سب 

وي�سحك منها كثرياً. 

ما  الآن  لديهم  يعد  مل  خفية  براحة  يح�ّس�ن  النا�س  من  الكثري 

يخ�رشونه.. وامل�ت الآن اأف�سل بكثري من عذاب ب�سع �سنني اأخرى. 

اأ�سبحنا الآن �سعبًا ينتظر ر�سا�سة الرحمة، بل ويتلهف عليها. اإنهم 

بل  اجلياد،  يقتل�ن  العرب  يكن  مل  ل.  كذلك؟  األي�س  اجلياد.  يقتل�ن 

لكن  هرمًا.  مت�ت  حتى  خا�سة  مار�ستانات  يف  ي�سع�نها  كان�ا 

اجلامعة. كان هالل وعمار  اإىل  الي�م  قد وىّل... ذهبت  الزمن  ذلك 

ول  بالأ�سل�ب  اقتناعهما  عدم  رغم  العليا  درا�ستهما  يف  م�ستمرين 

للتهرب من  الدرا�سة طريقة  اأ�سبحت  التي يدر�سانها. عم�مًا  باملادة 



36

للدكت�ر  النقد  يف  حما�رشة  الي�م  معهما  ح�رشت  الع�سكرية.  اخلدمة 

عمر الطالب. ورغم اأنه مل يكن اأمامي ك�ب �ساي ول قطعة ب�سك�يت 

نحن  كنا  حيث  اإىل  ال�راء،  اإىل  رحلة  يف  ا�ستغرقت  فاإنني  مغم��سة 

الثالثة واآخرين. جنتمع دائمًا يف مناطق خمتلفة وننهمك يف مناق�سات 

ا�ستمرار احلرب  ال�قت. ورغم  �ساخبة ح�ل كل �سيء. حتى ذلك 

وقتها اإل اأننا كّنا ل نزال منلك بارقة اأمل يف ال��س�ل اإىل غايتنا. كنت 

وعمار نكتب الق�سة. وكان هالل �ساعرنا. كانت املقاهي التي نرتدد 

اآذان«  »فللحيطان  للنقا�س  فر�سة حمدودة  اإل  لنا  تتيح  ل  عليها كثرياً 

وكل كلمة نق�لها »اأو نن�ي ق�لها« قد ت�ستخدم �سدنا يف املحاكمة. 

ولي�س من حقنا ت�كيل حمام. لذا فقد كّنا نف�سل غالبًا الجتماع يف 

اأحد البي�ت »فذلك اأكرث اأمنًا، رغم بع�س املحاذير«. وكنا نتكلم على 

ه�انا ونخطط لأعمال جديدة اأو نقراأ اأعمال بع�سنا بع�سًا ونناق�سها. 

اإل  اأ�سلم  اأكن  ومل  منازع  بال  امل�قف  �سيد  الباقي  عبد  عمار  وكان 

نادراً من تعليقاته ال�ساخرة املحكمة الت�سديد، ول من نقده الالذع. 

النكتة مرير  اأمتلكها. وكان حا�رش  يتمتع ب�رشعة بديهية ل  فقد كان 

ال�سخرية. واأعتقد اأنه ل� كان يكتب بنف�س الطريقة التي يتكلم بها يف 

مكان ي�سمح له بق�ل ما يريد لأ�ساب �سهرة وا�سعة. اأما هالل فكانت 

ق�سائده تنزل على قل�بنا برداً و�سالمًا. كان »برغم قدرته املحدودة 

وقتها على النقا�س« يده�سنا بق�سائده التي تعرب متامًا عن متزقنا. ومن 

التي  الرائعة.  ق�سائده  من  ق�سيدة  اأي  الآن  حلد  ين�رش  مل  اأنه  امل�ؤ�سف 

قراأت اآخرها قبل اأيام ف�جدت اأنه يتقدم ب�رشعة مذهلة - رمبا اأن�سجته 

الظروف التي اأحرقتنا -.

منح  على  الك�نغر�س  وافق  الأخبار.  اإىل  قليل  قبل  ا�ستمعت 
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ترف�س  عارمة  مظاهرات  احلرب.  �سن  �سالحية  الرئي�س)ب��س( 

احلرب يف كل مكان )روما، باري�س، ني�ي�رك، ب�ن(. مئات الآلف 

اأنحاء العامل. ل اأحد يريد احلرب الكل يرف�س اإل  يتظاهرون يف كل 

نحن هنا. يف العراق فلن تخرج مظاهرة واحدة ما مل يخط »الرفاق« 

لفتاتها. الكل ينتظر من الرئي�س �سدام اأن ي�سمح للنا�س اأن يخرج�ا 

للتظاهر قائلني »نريد �سدام ول نريد الك�يت«. ولكنه كما يبدو لن 

ي�سمح. هذه الإ�ساعة التي كّذبها »جمل�س قيادة الث�رة« ل تزال �سارية 

املفع�ل يف ال�سارع ويعلق عليها الكثريون الكثري من الآمال. 

ورغم اأن )�سيادته( قد وعد العراقيني يف خطاب ت�سّلمه القيادة األ 

يك�ن ال�سيف وحيداً بني ال�سي�ف اإل اأنه �رشعان ما ك�رش بقية ال�سي�ف 

منها كل  ينتظر  اإىل مق�سلة  املطبخ. وحتّ�ل  بل و�سكاكني  واخلناجر، 

يف  اخلروج  مكرمة  مينحهم  واأن  روؤو�سهم،  على  ته�ي  األ  ال�سعب 

مظاهرة تدع� له بالبقاء وط�ل العمر، وترج�ه التخلي عن الك�يت 

تفاديًا للمذبحة. 

الأحد 1991/1/13

اأنحاء  كل  يف  تدوي  الإنذار  �سفارات  ي�مان.  املهلة  من  بقي 

العراق كممار�سة على الدفاع املدين. ال�ساعة الآن هي الرابعة ع�رشاً 

ومازلت اأتخبط واأتخبط. غداً �ساأع�د اإىل اجلبهة وبعد غد قد تنفتح 

اأب�اب اجلحيم على م�ساريعها. اأ�سمع �رشخات الطالبات يف املدر�سة 

التي جتاور بيتنا. ترى ماذا �سيفعلن اإذا ما حدثت معركة حقيقية ولي�س 

اإكمال املذكرات... قمت  اأ�رشع قلياًل يف  اأن  جمرد ممار�سة. ل بد يل 

اأخريني  ق�ستني  اكت�سفت  القدمية.  اأوراقي  النظر يف  باإعادة  قليل  قبل 
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كنت قد ن�سيت كل �سيء عنهما لأنهما يف الدرج منذ زمن اأجهله. 

ا�ستمتعت بقراءتهما وكاأنني قد األفتهما للت�. الأوىل بعن�ان »ت�ساوؤل« 

عن�ان  وبدون  منها  اأقدم  والثانية   ،1988 عام  يف  كتبتها  قد  كنت 

اأطلقت عليها ا�سم »مرور« بعد تفكري مرير. 

ثم قمت ب�سل�سلة الق�س�س ح�سب تاريخ كتابتها على ورقة كي ل 

اأخلط بينها فذاكرتي مل تعد ت�ستطيع الإيغال يف املا�سي بدون عكاز. 

ل املكان هنا ول ال�قت يف �سالح الكتابة. اأعجز عن النفراد بنف�سي 

الفر�سة.  يدع�ن يل مثل هذه  فالأهل والأ�سحاب ل  �ساعة.  ن�سف 

واأنا اأي�سًا »يف احلقيقة« ل اأريد التفريط باأي ثانية... اأريد اأن اأعي�س 

اللحظات املتبقية. واأن اأ�سعد بها. فمن يعلم ماذا �سيحدث بعد غد. 

الثنني 1991/1/14

ق�سة عابرة

رمبا �س�ف ت�سمع منها القليل، وت�سغل عنها

لعلك ل متلك ال�قت

اأو ل ترى طائاًل من رماد قدمي 

لأن ادعاء احلرائق �سيحة هذا الزمان

حممد  لهالل  القادم«  ولدي  اإىل  »اعتذار  لق�سيدة  الأول  املقطع 

العا�رشة  الآن ح�ايل  ال�قت  الي�م.  هذا  ثانيًة  الق�سيدة  قراأت  جهاد. 

وحدي  هنا  واأنا  اأعمالهم«  يف  »فالكل  تقريبًا  فارغ  البيت  �سباحًا. 

نح�  عائداً  �ساأرحل  �ساعات  بعد  الكتابة.  يف  ال�ستمرار  اأحاول 

الك�يت لأ�سلها فجر الغد »كما يفرت�س«. 
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اأم�س تعر�سنا خلدعة جديدة. فعلى غري العادة بداأ التلفزي�ن فجاأة 

مما  �ساعات  ب�سع  مت�ا�ساًل  العر�س  وا�ستمر  الراق�سة  الأغاين  بعر�س 

اإىل  ا�ستمرت  العراقية الإيرانية.  انتهاء احلرب  بليلة  الف�ر  ذكرنا على 

اإىل  ثانيًة  عدت  جديد.  هناك  يكن  مل  الرادي�.  يف  الأخبار  ن�رشات 

بقليل. بعدها  لياًل  ال�احدة  ال�ساعة  التلفزي�ن وبقيت حتى جاوزت 

تبني اأن ال�سيد الرئي�س قد عقد م�ؤمتراً مع ال�سحفيني العراقيني. ومنذ 

يف  حرية  واأكرث  متفائاًل  بدا  »الذي  الرئي�س  لهجة  ا�ستمرت  البدء 

احلديث مع العراقيني منه مع ال�سحافة الأجنبية« ا�ستمرت لهجته يف 

احلديث بنربة متفاوتة يف حديث عن ال�سلم حينًا وعن احلرب اأحيانًا 

الن�م. فال جديد  اإىل  التلفزي�ن. وخلدت »مغتاظًا«  اأغلقت  اأخرى. 

حتت ال�سم�س. اأعددت حقيبتي لل�سفر. وقد قررت األ اأ�سطحب معي 

اأكملتها«  »اإن  اإكمالها  �ساأحاول  ت�سيع.  اأن  خ�سية  املخط�طة.  هذه 

هناك كما اأنني لن اأ�سطحب معي اأية اأوراق اأخرى. فاأنا اأخ�سى اأن 

ت�سيع معي هناك، اإذ ل اأحد ي�سمن ما �سيحدث. 

الط�يلة على  ال�ستمرار يف �رشد حياتي وم�سريتي  اأردت  ما  واإذا 

درب الأدب ل بد يل اأن اأذكر بكثري من العتزاز ق�سة »اللدغة« وهي 

ق�سة باأج�اء اأ�سط�رية كنت قد ا�ست�حيتها من كتاب »الغ�سن الذهبي« 

امللك حتل يف  اأن روح  يرد:  الكتاب  من  مقطع  ففي  برتجمة جربا. 

ج�سد اأي حي�ان ت�ساهده احلا�سية بعد وفاة امللك مبا�رشًة.. وبالطبع 

حترك حم�ر الق�سة باجتاه اآخر، معرباً عن راأيي يف م�ساألة مازلت اأراها 

�سحيحة. ورغم اختياري �سكل احلكاية الأ�سط�رية »بل ورمبا ب�سبب 

اختياري هذا« فاإن الق�سة كانت مفه�مة لالأغلبية منذ البداية. 

كان  فقد  اآنذاك.  ن�رشه  اجلائز  الن�ع  من  الق�سة  تكن  مل  وكالعادة 
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عام 1986 عام حزن وحداد... اإذ �سهد انك�سارات خطرية للجي�س 

ومتزقات رهيبة. وكان اجلي�س، بل وال�طن كله بحاجة ما�سة اإىل كل 

كلمة حتافظ على روح الن�رش. ول �سيء �س�ى ذلك. ورغم اأن الق�سة 

لقت اإعجابًا �سديداً »وقتها« من قرائي كلهم، اإل اأن اإعجاب �سبعة اأو 

ع�رشة من الأ�سخا�س مل يكن لي�سفي غليلي. ومل يكن هذا اأ�ساًل هديف 

من كتابة الق�سة. و�سعت الق�سة يف خزانة كتبي جنبًا اإىل جنب مع 

ق�سة »الال خ�ف«. 

مل ي�ستغرق الأمر مدة ط�يلة قبل اأن اأنهي ق�سة اأخرى. كان وجه 

اجللدي  وجهه  ما.  اإح�سا�سًا  يّف  اأثار  قد  كن�سكي«  »كالو�س  املمثل 

الليل. وقت ل  التعبري. و�سياح ديك يف وقت مبكر من  اخلايل من 

اإيّل بق�سة جديدة. كانت تعرب  اأوحيا  اأي ديك  اأن ي�سيح فيه  يفرت�س 

التي  ال�سديدة  ال�رشعة  وبنف�س  ح�يل.  يجري  عما  »وقتها«  متامًا 

التدوين«  ال�رقة »�رشعة  اإىل  الذهن  الفكرة من  ت�ستغرقها عملية نقل 

اأنهيت ق�سة »العائدون« التي احرتت منذ البداية يف ت�سميتها. كنت 

لها. »طرح  املنا�سب  الق�سة ب�رشعة واأعجز عن اختيار ال�سم  اأكتب 

اأن  ورغم  الأ�سماء«،  من  بدًل  لالأعمال  الرتقيم  فكرة  الإخ�ان  اأحد 

اأنني  اإل  قراأها«  من  عدد  قلة  »رغم  اجلميع  باإعجاب  حتظ  مل  الق�سة 

كنت واثقًا – وقتها – من اإجنازي لعمل معرّب. 

مع�سكرات  اإىل  الطالب  دع�ة  متت   1986 عام  �سيف  ويف 

التدريب وجعلهم جي�سًا احتياطيًا حت�سبًا ملا �سيحدث. ا�ستمر التدريب 

مت�سع  هناك  يعد  ومل  الي�مية.  حياتنا  منط  خاللها  تغري  اأ�سهر  اأربعة 

للقراءة العميقة اأو للكتابة »ومن ي�ستطيع الكتابة يف قاعة ت�سم �سبعني 

�سخ�سًا؟«. لكن البديل كان حا�رشاً. نقا�سات �ساخبة ط�ل ال�قت 
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كان  اإذ  ينتابنا،  اخل�ف  كان  جراأة.  اأكرث  واأفكار  مريرة.  �سخرية  مع 

م�سرينا معلقًا يف الفراغ. ومل يكن اأحد يدري ماذا �سيحدث. وبا�ستثناء 

كنت  الذي  ال�سديق  احلمداين(  )ثابت  مع  مرا�سالتي  يف  ال�ستمرار 

دائمًا اأحتفه بر�سائل ع�سماء تدفع عنه وح�سة احلرب التي يخ��سها. 

با�ستثناء الر�سائل مل اأكتب خالل تلك املدة كلها اأية ق�سة. لكن بذرة 

غام�سة لق�سة جديدة كانت تكرب بداخلي، اإذ كانت مدينة )�سنجار( 

ال�ساعة  ويف  الأوىل.  امل�ساء  �ساعات  منذ  تنام  قربها،  ع�سكرنا  التي 

للحياة. »خ�ف  اأثر  اأي  من  تبدو خالية  املدينة  كانت  مثاًل،  التا�سعة 

حت�ل اإىل عادة« - كما قال يل اأحد م�اطنيها وقتها -. ويف منت�سف 

ال�سهر العا�رش. ومع الأيام الأوىل لع�دتنا اإىل اجلامعة كتبت ف�راً ق�سة 

»املنقذ« بنف�س اأ�سط�ري حكائي. وه� اأ�سل�ب اأع�سقه وكنت اأمتنى 

بهذا  نهمي  لأ�سبع  ال�سفراء«  »الأيام  العتيدة  روايتي  اأكمل  اأن  دائمًا 

الأ�سل�ب. ومن ال�ا�سح لدّي الآن اأن ق�سة املنقذ قد دارت يف نف�س 

مدينة )الال خ�ف( تلك.. ولكن يف �سارع اآخر من �س�ارعها رمبا. 

ولكنها نف�س املدينة والتي �ساأكتب لحقًا عنها ب�سع ق�س�س اأخرى. 

اأج�ائها  باقتبا�س  البع�س  اتهمني  اأثارت ق�سة »املنقذ« جدًل وا�سعًا. 

من فيلم ت�ن�سي مل اأره. واتهمني اآخرون من اقتبا�س م�ساهد من فيلم 

للتفكري  الذي دفعني  الأول  املثري  يعرف  مل  اأحداً  الأول« لكن  »الدم 

فيها  يق�ل  )دورينمات(  مع  �سحفي  لقاء  يف  عبارة  كانت  اإذ  فيها، 

ما حت�لت  اإذا  ال�ح�س  لتقتل  املتاهة  اإىل  ما دخلت  اإذا  )ماذا يحدث 

ال�سط�رة  اإىل  ت�سري  القبيل  اإىل وح�س!( عبارة من هذا  نف�سك  اأنت 

قبل  الأوىل  ال�رشارة  اأثارت  قد  العبارة  هذه  كانت  القدمية.  الي�نانية 

كما  اخليالية  مبدينتي  الكبري  »ل�سبهها  �سنجار  مدينة  وكانت  �سه�ر 
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راأيتها« مثرياً اآخر ينتج عن اقرتانها ق�سة جديدة عن بطل كنت اأحاول 

األ اأك�نه. 

ومّر ال�قت �رشيعًا وابتداأ عام 1987 »وه� عام فا�سل يف حياتي 

تخرجهم  بح�ث  اإعداد  يف  منهمكني  اجلميع  كان  �سرتون«  كما 

ال�سنة  هي  ال�سنة  هذه  اإن  اإذ  عالية،  درجات  على  احل�س�ل  وحماولة 

الأخرية يف درا�ستنا اجلامعية. كان هالل قد اختار اأن يحقق خمط�طة 

نح�ية »وه� اأمر طاملا اعتربته �سخيفًا«، وقد تطلب منه ذلك رحالت 

عديدة اإىل بغداد لي�ستن�سخ ن�سخًا اأخرى من املخط�طة التي يحققها. 

هناك.  �ساهدها  التي  اأحالمه  فتاة  ليحدثني عن  عاد  الأيام  اأحد  ويف 

ولكن وقته كان اأ�سيق من اأن يحاول التعرف اإليها. وبالطبع فاإنه من 

وال�س�ر  الأحالم  فتيات  عن  نتحدث  اأن  ال�قت  هذا  يف  ال�سخيف 

اخليالية. اإل اأن هالل »وه� ا�ستثناء« كان وقتها جاداً وحزينًا للغاية. 

مل ي�ستغرق الأمر ب�سع دقائق من العزلة يف غرفتي. حتى انتهت ق�سة 

»الأحمر والأخ�رش« كانت الق�سة حتكي عن احللم. واحللم الآخر. 

ق�سة تتكلم ب�سدق عن ال�سيارة »بطلة الق�سة« ولي�ست الفتاة. وقتها 

كان هّم اجلميع احل�س�ل على �سيارة.. كان تكرمي املقاتلني ب�سيارات. 

قد األهب يف اجلميع حمى جمن�نة. كانت ال�سيارات �سببًا مهمًا جداً 

اآمري  من  الكثريين  دفع  �سببًا  الإيرانية؛  العراقية  احلرب  لك�سب 

الت�سكيالت اإىل زج ت�سكيالتهم يف معارك مل ي�ستعدوا خل��سها. ويف 

تناف�س الطيارين على تنفيذ الطلعات... اإلخ. 

اختلفت الآراء متامًا يف الق�سة. �رشخ ثابت ل. ل ينبغي اأن تكتب 

هكذا.. اأنك قا�ٍس جداً. بينما قراأ عمار الق�سة ومل يعلق عليها اإطالقًا. 

قراأها اآخرون واأعط�ا وجهات نظر تنم عن بع�س الغباء. مل اأجد يف 
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مل  هالل  اأن  والعجيب  تب�سيطه.  لأحاول  تذكر  �سع�بة  وقتها  الن�س 

تركت  اأيام.  قبل  التي حكاها يل  ق�سته  اإىل  الن�س  يتعرف من خالل 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  الكتب  خزانة  يف  »كالعادة«  ا�سم  دون  الق�سة 

�سقيقاتها الأكرب. 

�سببًا  اأنها كانت  اأعتقد  التي  الق�سة  ال�سقف.  اأتكلم عن  اأن  فاتني 

لرف�س قرائي »الع�رشة« ق�سة )الأحمر( كانت ق�سة ال�سقف الق�سرية 

جداً »والتي اأ�سعت ن�سها ومل اأعرث عليه اإل ب�سع�بة �سديدة لأ�سّيعه 

مرة اأخرى الآن.. و�ساأحاول البحث عنه ثانيًة«. كانت ق�سة ناجحة 

جداً وقتها يف عي�ين. وعي�ن القراء »وامل�ستمعني يف بع�س الأحيان«. 

كانت ق�سة ب�سيطة. وذات دللة عميقة تعرب وقتها )وحتى الآن( عما 

مير بنا. كنت ذات ليل اأقراأ يف جملة )اآفاق عربية( لقاًء مع خمرج م�رشح 

�سك�سبريي. وكان يتكلم عن التن�ع يف امل�رشح. حتدث تف�سيليًا عن 

كنت  الفكرة.  اأعجبتني  هاملت.  م�رشحيات  يف  ورمزيتها  ال�ستائر، 

معنى  عن  لها  واأبحث  ال�ستائر  اإىل  اأنظر  واأنا  ال�رشير  على  م�ستلقيًا 

جديد. مل اأ�ستطع. نظرت اإىل اأعلى. �سقف غرفتي العتيد. ماذا عنه. 

يدي  مددت  حمايتي.  غري  اأخرى  وظيفة  له  كان  ل�  �سيحدث  ماذا 

اإىل الدفرت والقلم اللذين اأحتفظ بهما قرب راأ�سي دائمًا »رمبا لإغ�اء 

ق�سة  واحد  بنف�س  اأكتب  انطلقت  املجيء«  على  الق�س�سي  �سيطاين 

الق�سة  ب�ساطة  ورغم  اأكملتها..  حتى  اأت�قف  ومل  اجلديدة.  ال�سقف 

»ورمبا ب�سبب ب�ساطتها« فقد لقت ا�ستح�سانًا وترحيبًا �سديداً »اأ�سبعا 

حينما  �سهرين  بعد  يتحطم  اأن  اأو�سك  الذي  الغرور  هذا  غروري« 

ا�سُتقبلت ق�سة »الأحمر« بالفت�ر الذي ذكرته. 

�سارع  يف  ده�س  حلادث  اأتعر�س  كدت  اآخرين.  �سهرين  وبعد 
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املدينة  �س�ارع  اأهم  اأحد  نين�ى« وه�  »�سارع  دائمًا  عب�ره  اعتدت 

العتيقة. ومل تكن تلك هي املرة الأوىل التي فاجاأتني فيها �سيارة يف هذا 

ال�سارع »�ساأكتب ق�سة عن هذه احلادثة«، قلت ل�ساحبي الذي كان 

يرافقني. ومل اأكن اأعرف متامًا كيف �ساأكتب هذه الق�سة. اأ�سابيع مرت 

بعد  الفكرة بذهني  الكتابة. حتى برقت  اأجرب  قلمًا ومل  اأم�سك  ومل 

والدواوين  ال�سكائر  من  والكثري  ال�ساي  واأقداح  د�سمة  ع�ساء  وجبة 

اأ�سمرت  قد  الفكرة  كانت  �ستاء«.  كل  »كعادتي  ال�سغرية  ال�سعرية 

القلم  اإىل جّر  التي قراأتها »للبياتي«  الق�سائد  براأ�سي متامًا. وحفزتني 

ق�سة  اأول  )ال�سارع(. وهي  ق�سة  لأنهي  متزايدة  ب�رشعة  ال�رقة  ف�ق 

قمت بن�سخها ثانيًة جمريًا فيها بع�س التح�ير لأعيد ن�سخها ثالثًة بتح�ير 

اآخر. حتى ا�ستقامت باأب�سط �سكل ممكن. فقد كانت الب�ساطة هاج�سًا 

عندي ورد فعل عنيفًا ملحاولت اأدبائنا يف الإغراق بالغم��س »حتى 

»يفهمني  �سخ�سيًا«.  هم  فهمهم  على  ت�ستع�سي  ن�س��سهم  كادت 

مل  ل�  دائمًا وماذا  اأق�ل  اأحدهم وكنت  يق�ل  العراق«  ع�رشة يف كل 

للكثريين  مربراً  النخبة  لنخبة  الكتابة  كانت  الع�رشة.  ه�ؤلء  لك  يقراأ 

عن  القراء  ابتعاد  ال�حيدة  نتيجتها  كانت  مبهمة  جتارب  يف  لالإيغال 

الكتاب متامًا. 

والآن... اأنا اأعتقد اأن �سبب كل ذلك الغم��س ه� حماولة الهروب 

من الكتابة يف م�ا�سيع يتعذر ن�رشها يف و�سائل الإعالم العادية اأوًل، 

ثانيًا،  الن�رش  فر�س  لهم  تتاح  من  لدى  حقيقي  اإبداع  وج�د  وعدم 

بفنّية  التيار اجلارف م�سفقني ومهللني.  ان�سياق الآخرين مع  واأخرياً 

عالية وبتكنيك رفيع وبال معنى لأي �سيء. فما قيمة املعنى؟!!

 اأعتقد الآن جازمًا اأن هناك مئات الن�س��س الرائعة م��س�عة يف 
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اخلزانات والأدراج تنتظر الإفراج عنها كما اأنتظر. واأمتنى األ ت�سيع 

بع�س  يف  ببع�سها  اأحتفظ  كنت  التي  ق�س�سي  من  الكثري  �ساع  كما 

كله  اإبداعي  ال�رقة ومعها  فت�سقط  الأ�سخا�س  اأعطيه لأحد  الكتب. 

حما�سًا  قرائي  اأ�سّد  وهي  اآنذاك«  »خطيبتي  زوجتي  ول�ل  وت�سيع. 

بن�سخة  يل »طبعًا« ل�ساعت كل كتاباتي واأوراقي. فهي الآن حتتفظ 

اأخرى لكل ق�سة اأكتبها. 

ال�سبب  ولعل  اأرى.  كما  بالإبداع  حافاًل   )1987( عام  كان 

الرئي�سي لذلك ه� بحث التخرج الذي كان يتطلب مني الكثري من 

القراءة والكتابة مما ي�سعني يف ج� منا�سب ومقارب لالأج�اء الكتابية. 

وبداأت  الإ�سالم«  قبل  العرب  »اأ�ساطري  م��س�ع  اخرتت  قد  كنت 

الكتابة فيه خمالفًا جميع الآراء التي كانت متلى علينا يف اجلامعة. كان 

ليزال لدّي دافع للتحدي. وكان من نتائج هذا البحث ب�سع ق�س�س 

ق�سرية جميلة كما اأرى الآن. منها »اأغنية اخلراب« التي كتبتها قبل 

تخرجي بقليل. كان التخرج يعني اخلدمة الإلزامية. وكانت اخلدمة 

كانت  تنطفئ.  اأن  دون  �سنني  �سبع  عليها  م�سى  التي  احلرب  تعني 

اجلي�س.  دخ�يل  �سبقت  التي  الفرتة  تلك  يف  منهارة  �سبه  معن�ياتي 

وكان امل�ت يل�ح اأمامي اأينما نظرت. 

 �ساأنهي الكتابة الآن. فبعد اأقل من �ساعة �ساأرحل اإىل الك�يت. ول 

بد يل من اإجناز بع�س الأعمال. واأمتنى من اأعماق اأعماقي اأن اأمتكن من 

اإكمال هذه املخط�طة. ون�رشها واأنا على قيد احلياة. 

ناه�ض
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كانت اأيام درا�ستي اجلامعية متر ب�رشعة واأنا اأحاول جتاهل كل �سيء 

لأ�سح� فجاأة على تبليغ ب�رشورة ت�سليم بحث التخرج خالل ثالثة 

اأيام. ومل اأكن قد اأجنزت منه وقتها اإل املقدمة وب�سع �سفحات رغم اأين 

قد قراأت ع�رشات الكتب املتعلقة بامل��س�ع وا�ستن�سخت ما يهمني 

جنحت  اآخرين.  لي�مني  البحث  ت�سليم  م�عد  تاأجيل  حاولت  منها. 

الأفكار  كل  طرح  حماوًل  �سديدة  ب�رشعة  الكتابة  بداأت  ثم  ذلك  يف 

بل�غ  املمكن  البحث ومل يكن من  لدّي عرب �سفحات  ت�لدت  التي 

اإجناز  اأ�سل�ب  كان  العك�س،  على  بل  كهذه،  ظروف  يف  الكمال 

ب�رشعة  لأعطيها  ال�سفحات  اأكمل  كنت  فقد  م�سحكًا  يبدو  البحث 

الن�سخة  اأذكر  ومازلت  بتبيي�سها  ليق�م�ا  والأ�سدقاء  لل�سديقات 

العجيبة التي كتبت بعدة خط�ط وباأن�اع خمتلفة من ال�رق وباأخطاء 

�سلمت  اأخرياً  وهناك.  هنا  ناق�سة  فا�سحة ومفردات وجمل  اإمالئية 

بحثي »بعد امل�عد امل�ؤجل بي�مني« وانقطعت عن الدوام يف اجلامعة 

ا�ستعداداً خل��س امتحانات البكال�ري��س »ف�جئت لحقًا بح�س�ل 

البحث على تقدير جيد جداً«... ويف اأحد تلك الأيام مفاجاأة للمرة 

الثانية بق�سة جديدة تن�رش يل يف جملة الت�سامن اللندنية هذه املرة فقد 

كنت قد ا�سرتكت -بعد اإحلاح اأحدهم- يف م�سابقة الق�سة الق�سرية 

جداً. وكان ما اأغراين ه� وج�د جلنة حتكيمية عالية امل�ست�ى »جربا، 

اأر�سلت  تامر« ولكنني وكالعادة  بلند احليدري، زكريا  األفريد فرج، 

ر�سالتي متاأخراً جداً. 
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اإذ  اأن الق�سة قد و�سلت بعد نهاية امل�سابقة لكنها مل تهمل،  يبدو 

و�سعت يف درجة ا�ستحدثت لها ولبع�س الق�س�س الأخرى املتاأخرة 

خم�سة  من  اأكرث  فيها  �سارك  كهذه  م�سابقة  يف  ف�زي  وكان  اأي�سًا. 

اأن  بعد  باأ�سالتي -  العربي اعرتافًا عربيًا  ال�طن  اآلف قا�س من كل 

اأجروؤ  83-. هذا ما فكرت فيه ومل  العراقي عام  انتزعت العرتاف 

فهذه  ذلك.  كل  جدوى  ل  من  وقتها  متاأكداً  كنت  اإعالنه..  على 

فلتة اأخرى قد يتاح يل مثلها بعد ع�رش �سنني واأخرى بعد ع�رشين �سنة 

لأنتهي واأنا يف اخلم�سني بح�سيلة ل تتجاوز خم�س اأو �ست ق�س�س 

ق�سرية من�س�رة هنا وهناك. وكان اأطرف ما يف امل��س�ع اأنني كنت 

قد ن�سيت اأن اأكتب عن�ان الق�سة التي �ساركت فيها. لذا فقد ظهرت 

الدقيق »الال خ�ف« مما  بدًل من عن�انها  اآخر ه� »الأ�سنان«  با�سم 

اأفقد الق�سة مفتاحها الأ�سلي. 

التي  الكتب  اأو  �ساهدتها  التي  الأفالم  عدد  بال�سبط  اأذكر  ول 

قراأتها يف تلك الفرتة. ما اأذكره يقينًا ه� عزويف الكامل عن بذل اأي 

جهد للدرا�سة فقد كنت واثقًا من �سيء واحد ه� اأنني وبعد �سهر اأو 

اإىل  اإىل الأبد، وذهبت  ال�سابقة  يزيد قلياًل �ساأك�ن قد ودعت حياتي 

النار وامل�ت والدم. وكلمة ال�طن. و�سيحدث هذا  هناك... حيث 

املرحلة  يدفع جميع طالب  هنا  فالقان�ن  اأم ل.  اأجنحت  �س�اء  حتمًا 

هذا  رغم  فرق.  ل  را�سبني.  اأم  كان�ا  ناجحني  اجلي�س  اإىل  الأخرية 

مرت المتحانات ب�س�رة طبيعية. وظهرت النتائج بعد اأيام، وكنت 

عن  باحلديث  الطالبات  زميالتنا  وبداأت  الناجحني.  من  )كالعادة( 

حفلة التخرج التي تنظمها اجلامعة. ومل اأكن م�ستعداً اأبداً لهذا الن�ع 

من احلفالت لأنني كنت اأكره التخرج رغم عدم حبي للجامعة. كنت 
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اأكره كل �سيء يذكرين بانط�اء هذه ال�سفحات من حياتي، خل�يف من 

املرحلة التي �ستليها. 

للغاية.  فيه مرغمًا حفاًل كئيبًا  الذي �ساركت  التخرج  كان حفل 

اإل  ال�سعداء.  الظه�ر مبظهر  حاولت جاهداً »وحاول معي اجلميع« 

لهم  �سيحدث  ما  به�ل  يح�ّس�ن  كان�ا  الذك�ر(  )ل�سيما  اجلميع  اأن 

زميل  نعي  وكان  اأ�سّدها.  على  القاد�سية  نريان  كانت  اإذ  اأ�سهر،  بعد 

اأو اثنني ممن �سبق�نا يف التخرج اأمراً ماأل�فًا لنا بعد كل هج�م. وبعد 

التخرج  �سلمنا وثائق  التجنيد.  اإىل دائرة  قليلة ذهبت وهالل  اأ�سابيع 

امل�قف رهيبًا  التدريب. كان  مراكز  اإىل  �س�قنا  ت�سّلم كتب  وانتظرنا 

واأنا  طاب�ر ط�يل  �سامتني يف  وقفنا  يحرقنا.  �سياأتي  مما  القلق  وكان 

وهالل نحّدق كل يف �ساحبه.. )ماذا �سنفعل؟( �ساألني هالل فجاأة. 

)نذهب اإىل ال�سينما( اأجبته بثقة وغادرنا مركز جتنيد امل��سل الثالث 

اإىل الدوا�سة ودخلنا ف�راً اأول �سينما �سادفناها. اأم�سينا وقتًا غري ممتع 

يف م�ساهدة فيلم )هندي رمبا( لنع�د بعد ذلك اإىل دائرة التجنيد التي 

كانت قد اأكملت الأوراق لت�س�قنا اإىل مركز تدريب م�ساة امل��سل. 

وهكذا ويف ي�م 16 اآب اأ�سبحت ج م خ ناه�س عبداهلل يعق�ب. 

قد  كنت  اإذ   ،
ّ
علي جديداً  يكن  مل  الع�سكري  التدريب  اأن  ورغم 

�ساركت عدة مرات يف دورات ع�سكرية )منذ درا�ستي الثان�ية( ويف 

ق�اطع اجلي�س ال�سعبي ويف مع�سكرات تدريب الطلبة اإل اأن اجلي�س 

النظامي، وخا�سًة يف امل��سل كان اأمراً خمتلفًا متامًا، اإذ كانت ال�سياقات 

الع�سكرية تطبق بحذافريها خا�سة معنا »نحن - امل�ستجدين - كما 

كان�ا ي�سم�ننا«. 

اإذ كانت لفتة راأ�س �سغرية اأو حركة قدم غري م�سب�طة تعني الكثري 
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من العق�بات البدنية البدائية القا�سية. )الزحف يف الطني. ال�سري على 

الركب. الدحرجة... اإلخ( كانت ق�س�ة التدريب تهدف اإىل طم�س 

مالمح ال�سخ�سية الفردية. وحت�يل ال�سخ�س اإىل »�سيء« يطيع طاعة 

اإىل  لل��س�ل  الأ�سهل  الأ�سل�ب  ه�  والإرهاب  القمع  وكان  عمياء. 

هذه النتيجة. ومل اأكن اأ�ستطيع قب�ل الأمر بب�ساطة )اأنا املعتز بفرديتي( 

اخلدمة  من  الهروب  با�ستثناء  اأمامي،  متاحًا  يكن  مل  اآخر  خياراً  لكن 

واأقرباوؤه حتى  الفرد وعائلته  يعاقب عليها  التي  الع�سكرية. »اجلرمية 

الدرجة الرابعة يف العراق«. ومل يكن هذا اخليار وارداً يف ح�ساباتي 

اأبداً. حاولت التكيف مع ال��سع العام. وكان هذا يعني بب�ساطة اإلغاء 

 اجلليل كله ورائي والبداية من جديد. ومل تكن 
ّ
نف�سي وترك ما�سي

لدّي اأي م�اهب خا�سة ت�سهل حياتي اجلديدة كجندي، فاأنا ل اأملك 

ج�سداً ق�يًا ول �س�تًا مرتفعًا ول حتى �سيارة خا�سة اأ�سعها با�ستخدام 

اأحد ال�سباط ليعفيني من التدريب. 

اأما الثقافة اأو الأدب فيعد احلديث عنهما من امل�سحكات يف ال��سط 

َنَف�ٌس  �سدري  يف  يزال  ل  كان  بقليل  اأكرث  اأو  �سهر  بعد  الع�سكري. 

 اأخري زفرته بائ�سًا فكانت ق�سة »ال�سجعان« ورغم اأين وقتها مل 
ّ
اأدبي

اأكن بعُد قد �سكنت مالجئ اجلن�د اإل اأن اأحداث الق�سة كانت تدور 

اأمنية كانت ولتزال عزيزة  اأحد تلك املالجئ. وكانت تعرب عن  يف 

جداً على قلبي. كنت قد �سخ�ست �سلبيتي وحاولت التخل�س منها 

باإ�سقاطها على �سخ��س الق�سة جميعًا. ورغم اأن الق�سة رمزية )كما 

فيما  فعاًل  اآنذاك )وقد وقعت  ال�ق�ع  اأحداثها حمتملة  اأن  اإل  اأعتقد( 

بعد يف اأكرث من مكان يف العراق(. فالكاب��س اأثقل بكثري من اأن يزول 

اإذ  اأي�سًا حظيت بردود فعل متباينة،  مبجرد ال�ستيقاظ.. هذه الق�سة 
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اأعطى الأ�ستاذ )اأ�سعد الكبي�سي( - وه� دبل�ما�سي ُمقال ومثقف كبري 

اآراء  وتراوحت  فيها  معتدًل  راأيًا  قرائي-  زمرة  اإىل  جنحت يف �سمه 

بقية جمه�ري بني الت�سجيع والتجاهل، لكن ال�ستقبال الفاتر لهذه 

الق�سة مل يكن يهمني كثرياً، فما يهمني فعاًل ه� ا�ستمراري يف الكتابة. 

وكان  املجندين،  ال�سباط  دورة  لدخ�ل  تر�سيحنا  مت  �سهرين  بعد 

هذا الأمر حمف�فًا باملخاطر بالن�سبة يل، فال�سباط املجندون ل ينتدب�ن 

وكان  احلرب.  فرتة  ط�ال  خدمتهم  مدة  كانت  مهما  اجلي�س  من 

ا�ستمرت احلرب  اإذا  بالطبع. فكرت ب�سكل منطقي  الت�رشيح مت�قفًا 

فاإن انتداب اجلن�د املدر�سني �سيت�قف ب�سبب اخل�سائر الب�رشية الهائلة 

وبهذا يت�ساوى اجلن�د وال�سباط يف اخلدمة. واإذا ت�قفت احلرب فاإن 

اإليهم.  ال�سباط املجندين �سي�رشح�ن كاأقرانهم اجلن�د لنتفاء احلاجة 

كان تفكريي منطقيًا »وهذا ه� اخلطاأ العراقي الكبري«، فاملنطق �سيء 

رجعي متخلف يف ظل القائد الرمز. فالقيادات الث�رية متلك منطقها 

بالن�سبة  يطاق  ل  اأمراً  اأ�سبح  قد  كجندي  بقائي  كان  دائمًا.  اخلا�س 

الفح�س  فاأكملت  ت�سري يف جمراها  الأم�ر  تركت  فقد  يل. ومع هذا 

الطبي ثم عدت اإىل مركز التدريب بانتظار نتيجة الفح�س التي كانت 

اإىل املقابلة النهائية. وقتها كنت قد قررت  اإيجابية. ثم مت ا�ستدعاوؤنا 

التم�سك ب��سعي كجندي، نتيجة الن�سائح التي انهالت على راأ�سي 

من كل ال�سباط املجندين الذين اأعرفهم.. كانت ن�سائحهم متاأخرة. 

وملا اأجبت عن �س�ؤال اللجنة الأزيل )هل ترغب يف اأن ت�سبح �سابطًا( 

تريد...  كما  الأمر  )لي�س  جداً  ب�سيطًا  اجل�اب  كان  )ل(  بكلمة 

اخرج(. اأجابني اأحد الأع�ساء الثالثة وكان يرتدي بدلة زيت�نية بدون 

رتب ويجل�س و�سط عقيدين. 
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بداأت  فقد  حرجة  مرحلة  تدخل  والقاد�سية  امل��سل  اإىل  عدت 

�س�اريخ الطرفني ت�سيب املدن. كانت حرب املدن قد خلقت رعبًا 

جديداً لدى اجلميع. قام اجلي�س بتح�يل مدار�سه ومع�سكراته الكبرية 

واإفراغها لأنها كانت م�ستهدفة دائمًا مما ولد لدينا �سع�راً بالراحة، اإذ 

تاأجلت دورتنا يف الكلية الع�سكرية مرة ومرة. ف�جئت اأثناء التاأجيل 

الأخري بنقلي اإىل مدر�سة �سباط �سف املدفعية يف املحاويل، وكانت 

تلك هي نقلتي الع�سكرية الأوىل خارج امل��سل. 

امل��سل »املدينة  بعيداً عن  اأرحل  الط�يل واأنا  بداأ عذابي  وهكذا 

التي اأحببتها رغم كل �سيء«، ومل اأكن وقتها اأعلم اأن رحلتي �ستط�ل 

اأنهكها  التي  القدمية  واحلافالت  البطيئة  القطارات  �ساأرافق  واأنني 

ال�سفر وحقائب اليد التي ت�سيع دائمًا. والكراجات القذرة املزدحمة 

يريدون  ل  رحلة  يف  مقعد  على  للح�س�ل  يت�سارع�ن  وهم  باجلن�د 

القيام بها، يف رحلة طالت بني كراج امل��سل وعالوي احللة وكراج 

النه�سة و�ساحة �سعد. هذه الأماكن التي تثري اأ�سماوؤها ذكريات مرة يف 

قل�ب العراقيني فمن منا ين�سى احلافالت املنطلقة ببطء و�سمت ثقيل 

يقطعه »اإليا�س خ�رش« وه� ين�ح ببطء اأغنيته احلزينة »تايبني« الأغنية 

اإىل امل�ت. ونع�د  التي رافقت رحالتنا ل�سنتني.. كنا من�سي خاللها 

لل�سدفة. رحيل بال وداع. فمن  اأو ل نع�د ذلك الأمر كان مرتوكًا 

ا�ستقبال  بال  املزدحم. وع�دة  القذر  الكراج  هذا  مثل  �سي�دعك يف 

»اإل اإذا عدت ملف�فًا بعلم«. 

مل تكن الأم�ر �ساقة كما ت�قعت يف املحاويل. فقد �ساركني يف الدورة 

اأقل تعقيداً  عدد من زمالء درا�ستي اجلامعية. وكانت الأم�ر الع�سكرية 

من مع�سكرات امل��سل مما مكنني من اغتنام اأوقات الفراغ يف القراءة. 
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احلديث  العراق  تاريخ  كتب  وقتها  معي  اأ�سطحب  وكنت 

وبالذات التاريخ امللكي الذي بداأت الدولة تدريجيًا ت�سمح للباحثني 

بن�رش درا�ساتهم عنه ليكت�سف جيلنا فجاأة اأن امللكية مل تكن �رّشاً خال�سًا 

واأن �سيا�سيينا ال�سابقني مل يك�ن�ا وح��سًا باأنياب معق�فة يغر�س�نها يف 

رقاب النا�س »كما يحدث الآن«، وكان اأجمل ما يف مدر�سة املدفعية 

وح�سب  ي�م  كل  اأفالمها  تغري  امل�قع  داخل  قدمية  �سينما  دار  وج�د 

متنف�سًا  ميثل  اأع�سقها«  »التي  ال�سينما  وج�د  وكان  اأحيانًا،  طلباتنا 

روعة  يقل  ل  اأمراً  يل  بالن�سبة  تزال  ول  ال�سينما  كانت  اإذ  يل،  هائاًل 

عباد  زه�ر  اأو   70 )الع�امة  كـ  اأفالم  م�ساهدة  وكانت  الأدب.  عن 

باأنني  اأمراً ل يجلب يل ال�سعادة فح�سب، بل كنت اأح�س  ال�سم�س( 

ع�رشات  قراءة  من  اأتعلمه  مما  بكثري  اأكرث  الأفالم  هذه  مثل  من  اأتعلم 

املقالت يف جمالتنا الأدبية. 

وبعد اأ�سهر ثالثة ق�سيتها يف املحاويل اأنهيت دورة م�سغلي الرادار 

وهكذا  املعادية.  املدفعية  ا�ستمكان  يف  ي�ستخدم  الذي  »�سامبلني« 

اأن  اإّل  اهلل(  عبد  ناه�س  مكلف.  عريف  )نائب  الــ  فجاأة  اأ�سبحت 

هذا الأمر مل يدم اإل اأيامًا معدودة. فقد و�سل فجر ي�م حزين كتاب 

نقلنا اإىل الكلية الع�سكرية الثانية لال�سرتاك يف دورة املجندين »39« 

دورات  بتمديد  اأمر  قد  الرئي�س  ال�سيد  كان  حظي  ول�س�ء  القيا�سية. 

هي  دورتي  وكانت  �سهراً،   18 اإىل  �سه�ر   6 من  املجندين  ال�سباط 

فاحتة العمل بهذه املكرمة. وقبل ي�مني من افتتاح الدورة عدت من 

منهاراً  كنت  ولكنني  بالالمبالة  اأتظاهر  واأنا  امل��سل  اإىل  املحاويل 

الأ�سدقاء  مبعظم  التقيت  ال�قت.  اأ�سيع  ل  اأن  الداخل. حاولت  من 

اأودع  وكاأين  اأت�رشف  كنت  اأحبها.  التي  الأماكن  كل  اإىل  وذهبت 
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كبرية.  درجة  اإىل  �سحيحًا  هذا  كان  وقد  الأخري.  وداعي  الأ�سياء 

ويف اإحدى الكافيرتيات يف جامعة امل��سل كان عدد من ال�سحاب 

يتكلم  كان  النكت.  اإلقاء  يجيد  حق�قي  وه�  مقداد  ح�ل  ملتفني 

ب�سكل ه�ستريي، فقد كان ه� الآخر �سي�ساركني دورتي القا�سية بعد 

يقت�سيه  اأكرث مما  ي�م واحد. نكتة واأخرى.. واأخرى.. كنا ن�سحك 

الأمر ول اأدري ملاذا. فجاأة روى لنا نكتة عن �سبب حدوث احلرب 

احلرب-  هذه  عن  تدور  التي  النكات  اأكرث  وما   - الإيرانية  العراقية 

كانت النكتة �سخيفة تقريبًا اإل اأننا �سحكنا منها حتى البكاء. وو�سط 

ذيل  اأم�سكت  لقد  ما.  ب�سيء  اأح�س�ست  الباكي.  ال�سحك  عا�سفة 

اأ�سع  ق�سة  اإىل  النكتة وحت�يلها  ق�سة ق�سرية. هل يحق يل �رشقة هذه 

عليها ا�سمي؟ مَل ل!! �سك�سبري نف�سه كان يفعل ذلك بطريقة ما.. هذا 

يف  النكات  وج�د  من  يقيني  عدم  رغم  به  نف�سي  اإقناع  حاولت  ما 

النهار »هل  الفكرة تدور يف راأ�سي �ساعات  عهد �سك�سبري. وبقيت 

اأن  حاولت  وحينما  عيب..«.  املمكن؟  من  هل  يج�ز.  ل  يج�ز؟ 

الأوراق  املن�سدة املجاورة ل�رشيري.  اإىل  التفاتة  لياًل حانت مني  اأنام 

البي�س املتناثرة. والأقالم.. لأكتب اإذن. اإنها ق�سة ق�سرية. بل ق�سرية 

جداً. لن يعلم اأحد م�سدرها بالتاأكيد، و�رشقة الأفكار اأ�سهل من �رشقة 

الأ�سياء الأخرى. 

كنت اأفكر وكاأن ق�ستي �ستن�رش يف الي�م التايل على كل ال�سفحات 

�رشقت  قد  اأين  و�سيعرف�ن  اجلميع  و�سيقروؤها  املجالت.  يف  الأوىل 

الكتابة. رغم كل  اإغراء  اأقاوم  مل  ال�سمجة..  النكتة  تلك  من  فكرتها 

باإحكام وو�سعتها  اأنهيت ق�سة »الت�ساوؤل« ب�رشعة ثم ط�يتها  �سيء. 

مع »جمم�عتي الق�س�سية الكاملة« يف اأحد الأدراج. ومل اأقراأها على 
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م�سمع اأحد من جمه�ري هذه املرة. فقد كنت اأح�س بالعار من فعلتي 

الرديئة. وكنت اأرج� اأن ميح� الزمن اآثار هذه الغلطة )التي �ساأكررها 

فيما بعد كما �سيتبني(. 

انتهت الإجازة باأ�رشع من ملح العني. حملت حقيبتي وذهبت هذه 

بغداد.  قرب  �سعد«  بني  »خان  الثانية يف  الع�سكرية  الكلية  اإىل  املرة 

الطب�ل  كانت  كبرية.  بزفة  الدورة  طالب  جميع  ا�ستقبال  مت  حيث 

والأب�اق بانتظارنا عند باب النظام. �رشنا اأرتاًل حتى مقر الف�ج الثاين 

لتبداأ بعد ذلك بدقائق مغامرة لن يفلح حتى )اأودي�سي��س( يف النجاة 

من م�سائبها. 

باملمن�عات  حمملني  كنا  اأننا  لنا  وتبني  دقيقًا  تفتي�سًا  تفتي�سنا  مت 

وكتب(  وجمالت  �سحف  كليجة.  معلبات.  ب�سك�يت.  )�سجائر. 

اأغا�سنا  كم  )احلالقة(  الثانية  املرحلة  بداأت  ثم  اأثقالنا.  من  جردونا 

احلالق الذي كان يبدو م�رشوراً جداً وه� يدو�س على اأك�ام ال�سعر 

ب�سع�ر م�سففة. وتخرج من  اإليه  تدخل  التي  الروؤو�س  املت�ساقط من 

وُق�ّسمنا  التجهيزات  ت�سّلمنا  تلمع.  وهي  الكهربائية  ماكينته  حتت 

املجد  رحلة  بداأت  �ساعات  عدة  بعد  وح�سائر.  وف�سائل  �رشايا  اإىل 

الدورة.  من  الأوىل  الأيام  يف  يل  حدث  ما  متامًا  اأذكر  ل  والعذاب. 

ل اأذكر اإل الرك�س نذهب راك�سني ونع�د راك�سني وناأكل راك�سني 

ونرك�س راك�سني. كان ال�قت �سيقًا جداً خالل �ساعات الي�م ول 

يت�سع لفعل اأي �سيء فقد كان اأمامنا الكثري من الرك�س لرنك�سه. بعد 

املرة  منا هذه  تتطلب  التدريب  �سخيفة يف  اأخرى  بداأت مرحلة  اأيام 

وال�ستعداد«  »ال�سرتاحة  الأر�س.  على  ب�سدة  و�رشبها  اأقدامنا  رفع 

ع�رشات ال�ساعات حتت القيظ ونحن ل نفعل �سيئًا �س�ى رفع اأقدامنا 
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»اإىل م�ست�ى النطاق« و�رشبها ب�سدة »م�سطًا وكعبًا« على الأر�س. 

 . اأن تك�ن احلركة ر�سيقة وم�حدة وب�س�ت مدوٍّ مّنا  وكان مطل�بًا 

ال�رشوط  الكمال هلل وحده فقد كّنا نخطئ دائمًا يف �سبط  وملا كان 

الثالثة »الر�ساقة والت�حيد وق�ة ال�رشبة«، وكان عالج خطئنا م�ج�داً 

وبديهيًا )املزيد من العق�بات(.. 

 ارتداء احلذاء. 
ّ
 بعد اأيام كانت قدماي قد ت�رمتا متامًا وتعّذر علي

لكن )الإجازات املر�سية( ممن�عة يف هذه املرحلة من التدريب واحلل 

اإذن ه� املزيد من ال�رشب بالأقدام املح�س�رة عن�ًة يف احلذاء. 

بعد  بداأنا  قد  نكن  مل  للمذاكرة.  ي�م  كل  �ساعة  لنا  اأتيحت  فجاأة 

هذه  اإليه  اأ�سيفت  قد  الت�قيتات  جدول  اأن  اإل  النظرية  بالدرو�س 

الفقرة ول اأدري ملاذا. كان علينا اإذن اأن جنل�س �سامتني »حتت املراقبة 

التي مل نكن قد بداأناها.. ومنذ  الدرو�س  بالطبع« واأن نقراأ  ال�سديدة 

هاج�س  متّلكني  فيها  الأوىل  الدقيقة  منذ  بل  الأوىل.  املذاكرة  �ساعة 

املا�سي.  يف  عن�ة  واألقاين  مكاين  من  حملني  هاج�س  جداً.  ق�ي 

الذكريات.  من  عجيبة  دوامة  يف  تهت  والبعيد..  القريب   
ّ
ما�سي

�س�ر واأ�س�ات وحتى روائح لأ�سياء بعيدة. وغري حقيقية. كان عقلي 

اآخر..  وزمان  اآخر.  مكان  اإىل  منه  وين�سحب  يرف�سه  ال�اقع.  يقاوم 

- �ستنتابني هذه احلالة لحقًا يف كل امل�اقف ال�سعبة التي �ساأمّر بها- 

مهمة؛  وغري  مهمة  كثرية  اأ�سياء  بعنف  اأتذكر  اأتذكر..  اأخذت  اإذن 

م�اقَف واأحداثًا وكلماٍت وق�س�سًا واأحيانًا، اأبياتًا من ال�سعر اأو قطعًا 

م��سيقية. اأح�س�ست باأمل �سديد. اأو�سك �سيل الذكريات اجلارف على 

متزيقي. قاومته باأ�سل�بي ال�حيد. الكتابة. كانت لدّي عدة الكتابة. 

الدفرت والقلم. فتحت الدفرت ال�سغري من منت�سفه وكتبت. 
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التذكر  احلياة.  هذه  كل  ذكرياتي  يف  �ساأحيا  اأين  اأتخيل  كنت  ما 

باحلياة. غري  ناب�سة  تباعًا.  ال�س�ر يف خميلتي  تنثال  غنية جداً..  حياة 

اأنها لي�ست �س�راً متنا�سقة ول منطقية الت�سل�سل. فحادثة من طف�لتي 

الطف�لة  من  ورابعة  الثان�ية  من  وثالثة  اجلامعة،  من  اأخرى  تعقبها 

و�س�حها  �سدة  ه�  الذكريات  هذه  كل  يربط  ما  لكن  وهكذا... 

وخ�س�بتها. اأتذكر الآن اأن اأبي كان واقفًا ذات ي�م وقد نزع �سرتته 

املطبخ وعيناه  اإطار باب  اإىل  اأحد ذراعيه  ورفع كمي قمي�سه واأ�سند 

اأدري..  ما ه�؟ ل  ما.  ب�سيء  يفكر  مبهمة. كان  نقطة  مثبتتان على 

وكان �سعاع ن�ر يت�سلل من النافذة وي�سقط اأمام رجليه على الأر�س 

يف  مرتاق�سة  وت�سبح  النافذة  من  تت�سلل  الغبار  ذرات  من  والآلف 

ال�سعاع. يف ذلك الي�م كانت املعلمة قد ق�ست علينا ق�سة )الغراب 

باكيًا  والثعلب، وقطعة اجلنب( وكنت قد عدت من رو�سة الأطفال 

لأتركها اإىل الأبد. 

العتيقة  مدر�ستنا  كانت  البتدائية.  مدر�ستي  الثالثاء يف  ي�م  اأذكر 

الذي  وفنائها  الط�يلة  املدخل  وقنطرة  القدمي  باإي�انها  دائمًا  تبهرين 

ميتلئ بالطي�ر حينما يخل� من التالميذ وعبد الهادي الفرا�س الأزيل 

ذي ال�سعر الأبي�س والقلب احلن�ن. مازلت اأتذكره وه� يداعب قطته 

يغلي  �ساي  اإناء  الأخرى وبقربه  بيده  الطي�ر  بيد ويعد طعام  البي�ساء 

على مدفاأة نفطية �سغرية لي�رشبه ه� وزميله الأحدب. ل اأدري ملاذا 

اأتذكر دائمًا �سم�س �ستاء دافئة بعد زخة مطر خفيفة. كنت وقتها يف 

ال�سف الثاين الذي يقع يف اإي�ان مرتفع حتيط ب�سّلمه اأ�س�س الزه�ر. 

الزرقاء م�سبعة مبياه املطر.. وبقايا  ال�سبابيك اخل�سبية  اإطارات  كانت 

اأمام  وا�سعًا  املجال  ال�سماء وترتك  ب�رشعة من  تن�سحب  البي�س  الغي�م 
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ال�سم�س. �سم�س ال�ستاء التي اأع�سقها. كان معلمنا الرقيق )حممد جالل 

الدين( يتكلم بهدوء وب�س�ت منخف�س، وي�سحك خل�سة من اأفكارنا 

ليغرق يف �سمت  ال�سبابيك  من  واآخر  بني حني  ينظر  وه�  واأ�سئلتنا 

ما حييت  اأن�سى  ال�سم�س ولن  تلك  يع�سق  مثلي  قد يط�ل. هل كان 

اأ�ستاذي واأنا يف ال�سف الأول حينما جاءنا يف نهاية ال�سنة الدرا�سية 

الأخرية يف اخلدمة(. دخل )فخري  �سنته  اأنها  بعد  فيما  )وقد علمنا 

ثم �سكت. مل  اإىل �سفنا ال�سغري. تكلم كثرياً  اأفندي( كما كنا ن�سميه 

يكن خميفًا كعادته. اأدار عينيه من خلف عد�سة نظارته بهدوء. م�سح 

�سلعته الكبرية تاأّمل يف كل �سيء يف ال�سف اإل نحن. فقد تهرب من 

وملا علت همهمتنا  �سك�ته.  راأينا  نتكلم خل�سة وقد  اأخذنا  نظراتنا. 

نظر اإلينا فجاأة وقد بداأ بريق �سيء ما من خلف نظارتيه. �سكن قلياًل ثم 

حترك ب�رشعة وكاأمنا قد لحت بخاطره فكرة جمن�نة. اأخرج من جيبه 

وبداأ  بابها  فتح  ال�سف.  �سدر  يف  امل��س�عة  اخل�سبية  اخلزانة  مفتاح 

يخرج ال�س�ر والأقالم واللعب ال�سغرية وو�سائل الإي�ساح اخلا�سة به 

وكل ما كان يحتفظ به من اأ�سياء كان ي�ستعني بها يف درو�سه. وبداأ يلقي 

التي طاملا  الأ�سياء  لنلتقط تلك  اله�اء واندفعنا بجن�ن  بكل ذلك يف 

منا يحاول احل�س�ل  ال�سف. وكل  �ساد هرج ومرج يف  ا�سته�تنا.. 

على اأكرث ما ي�ستطيع من اأ�سياء. اأذكر وقتها اأين قد اأخذت دمية �سينية 

اأ�سفلها حتى ل� و�سعتها مقل�بة. و�س�رة مل�نة  �سغرية ت�ستقر على 

ملنطاد يطري يف اله�اء )كم رافقني ذلك املنطاد يف اأحالمي( بعد ذلك 

خرج اأ�ستاذنا وقد ترك خزانته فارغة مفت�حة. خرج بهدوء ومل يلتفت 

اإىل اخللف ومل اأره بعدها اإل منذ �سنني. كان قد �ساخ وهرم.. كيف ل 

ونحن تالمذته ال�سغار قد �سبنا الآن. 
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متّر ببايل ذكرى اأبعد من هذا. كنت اأ�سري مع والدتي وكفي ال�سغري 

مم�سك بكفها الدافئ. كنا داخل باب ال�رشاي )�س�ق امل��سل القدمي( 

�سد  ما  ب�سيء  وقتها  ت�ساغلت  غازي(  )�سارع  اإىل  ذلك  بعد  خرجنا 

عدت  ثم  اأمي.  كّف  وتركت  للحظة  غفلت  الطف�يل.  عقلي  انتباه 

بعد  لأكت�سف  خلفها  بال�سري  وا�ستمررت  عباءتها  طرف  لأم�سك 

ب�سع خط�ات اأن املراأة التي اأ�سري خلفها لي�ست اأمي. واأنها تنظر اإيلَّ 

با�ستغراب اأكرث من ا�ستغرابي. جتّمع وجع العامل كله يف حلقي فمنعني 

من التنف�س. اأده�ستني تلك املفاجاأة. ذلك ال�جه الغريب. اأح�س�ست 

امل�سري  اأ�ستطيع  وقتها.  جداً  الأبد. كنت �سغرياً  اإىل  قد �سعت  باأنني 

قد عرثت  والدتي  اأن  بد  الأم�ر. ل  اجنلت  اأعرف كيف  بالكاد. ل 

 بعد دقائق، لكنها دقائق كانت كافية لهّزي من العمق. وجعل 
ّ
علي

هذه احلادثة ترت�سخ متامًا يف داخلي وكاأنني قد �سعت اإىل الأبد. 

ا�ستمرت عملية تدوين خ�اطري وذكرياتي اأكرث من �سهر كامل. 

بعدها بداأت اأزمتي تاأخذ منحى خطراً ل�سيما بعد بداية التدريب على 

الأ�سلحة ودخ�يل اإىل امل�ساجب للمرة الأوىل لأقراأ ال�سعار الع�سكري 

ب�سكل مده�س.. ها هم  اأمامي  امل�ساألة  اجنلت  لتقتل«.  »ارم  ال�سهري 

يعدوين لأ�سبح قاتاًل جماعيًا حمرتفًا، بل ومرخ�سا اأي�سًا. »ارم لتقتل« 

باأن خاليا  اأح�س�ست  اأذين..  يدوي يف  الكلمتني  هاتني  مازال طنني 

وبداأت  الداخلية  مقاومتي  انهارت  ب�رشعة،  تتحلل  بداأت  عقلي 

متامًا.  كاحلًا  اأ�س�د  ل�نًا  لتكت�سي  الرمادي  ل�نها  من  تتح�ل  الأ�سياء 

اأح�س�ست باأين مل�ث بالدماء. جزء من اآلة امل�ت الرهيبة التي تدور 

طاحنة كل �سيء. حاولت اأن اأوقف هذه الآلة. اأو اأن اأمنع نف�سي على 

ثانية وثالثة  اأدور  يلي:  ما  اأجد يف دفاتري  الدوران معها.  الأقل من 



60

يف نف�س الدوامة التي ت�سحبني اإىل القاع. اأغ��س ب�رشعة وق�ة. اإىل 

اأين. اإىل الدرك الأ�سفل. تقلعت اأظفاري واأنا اأت�سبث لكنني �ساأقاوم، 

�ساأقاوم حتى اآخر فر�سة. ولن اأ�ست�سلم. لن اأ�ست�سلم. يف الي�م التايل 

لكتابة هذه ال�سط�ر ارتكبت حماقة جديدة. ففي العر�س ال�سباحي 

خذ(  )ال�سالم  حركة  وخالل  العميد  لل�سيد  امل�ج�د  تقدمي  واأثناء 

اأ�ستطع رفع قدمي و�رشبها بق�ة »اإذ كانت مت�رمة متامًا«  بالذات مل 

احلركة  �رشيع  القامة  ق�سري  �سخ�س  وه�   – الف�سيل  عريف  دفع  مما 

ويف منتهى احلقارة – ل�رشبي فجاأة على ق�سبة �ساقي. وه� ينظر اإىل 

 مبا�رشًة.. ليفاجاأ باأخم�س بندقيتي ي�رشبه على بطنه بق�ة. اأح�ّس 
ّ
عيني

بده�سة م�ساوية لالأمل.. فلم تكن حركتي مت�قعة. اأبداً رك�س �سارخًا 

ورك�ست خلفه لأكرر ال�رشبة. اأم�سك�ا بي بعد خط�ات لأُقدم فيما 

بعد مع املذنبني. كنت اأرجتف من الغيظ ولكني اأح�س ب�سعادة دفينة. 

اإىل  الكلية ونقلي  ف�سلي من  اأقدمت عليها هي  فعق�بة جرمية كالتي 

قبل  من  مرجتل  ب�سكل  حماكمتي  متت  اخلا�سة(.  )ق�ات  الـ  �سنف 

النقيب اآمر ال�رشية الذي قدر ظرويف »بعد التحقق من ورم قدمي« ثم 

اأ�سدر حكمه القا�سي باإعفائي من اأية عق�بة. كانت ال�سدمة �سديدة 

.. فقد ف�سلت خطتي يف اخلال�س كما ف�سلت اخلطط التي �سبقتها 
ّ
علي

لف�سلي من الدورة. ومن الغريب اأن م�قعي اأ�سبح جيداً اأمام العرفاء 

والطالب. فاأنا �رش�س كما يعتقد معظمهم ويبدو اأن الفرتة التي اأعقبت 

هذه احلادثة قد �سهدت انح�ساراً ملح�ظًا يف �سيل ذكرياتي الذي كان 

دافقًا قبل هذا احلني. فاأنا مل اأخط يف دفرت ي�مياتي حرفًا ط�ال �سهر 

كامل تقريبًا كنت اأفتح الدفرت ي�ميًا واأعد ال�سط�ر ول اأ�ستطيع كتابة 

�سيء حتى ي�م 88/7/6 الذي كتبت فيه. 
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اأ�سبحت الآن اأ�ستهي تذّكر الأ�سياء بعد اأن كانت تنفجر يف راأ�سي 

التخل�س  حاولت  مهما  تطاردين  كانت  بل  اأ�سهر.  قبل  كال�س�اعق 

لهذا  �سيئًا،  اأتذكر  كي  املا�سي  يف  التفكري  الآن  يلزمني  �سار  منها. 

قررت الآن اأن اأتذكر �سيئًا اأخرياً اأختم به هذا الدفرت التعي�س. 

اأو  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  اأ�ستيقظ  جداً.  نحياًل  التا�سعة،  يف  كنت 

كان  البا�س.  لأنتظر  ال�سارع  اإىل  واأخرج  مالب�سي  اأرتدي  الثامنة. 

البا�س الأحمر العتيق يحملني اإىل املكتبة العامة. اأدخل من الباب اإىل 

من�سدتي  واأمام  اخلا�س.  كر�سيي  ف�ق  لأجل�س  الكتب  خمزن  داخل 

�سن�ات  ثالث  ظهراً.  ال�احدة  ال�ساعة  حتى  بالقراءة  واأبداأ  اخلا�سة 

 واأنا اأكرر هذا يف كل عطلة.. اأق�سي عطلة ال�سيف كلها 
ّ
مّرت علي

اأن ما  اأفكر ملرة واحدة  املكتبة ومل  الثالثاء« بني جدران  اأيام  »ماعدا 

قد  امل�ظف�ن  كان  �سني.  مثل  لطفل يف  اأو غريب  ممل  به عمل  اأق�م 

عقدوا معي �سداقة �سغرية. فقد كنت قريب مديرهم كما ظن�ا يف 

ا�ستعارة  مبفردي وحاولت  هناك. ذهبت  الأول  ي�مي  اأذكر  البداية. 

كتاب رمبا كان عن�انه )األف ليلة وليلة الفرن�سية( وه� كتاب مرتجم 

اآنذاك. خرجت من  بدا يل  باأ�سل�ب ركيك ومب�سم�ن �سخيف كما 

املكتبة بعد �ساعة واأنا حزين فقد تبددت ال�س�رة اجلميلة التي كنت قد 

ر�سمتها يف خميلتي عن رف�ف الكتب التي �ساأقّلب فيها كما اأ�ستهي، اإذ 

ف�جئت باأين يجب اأن اأمالأ ورقة مبعل�مات ماأخ�ذة من اأدراج تبحث 

 
ّ
فيها عن رقم الكتاب وا�سمه... وكانت هذه العملية غريبة متامًا علي

مع  الثاين  الي�م  لكنني عدت يف  خائبًا،  املكتبة  من  اآنذاك. خرجت 

اأبي الذي اأخذين اإىل �سديقه مدير املكتبة ال�ساعر امل��سلي)عبد احلليم 

اأ�سبح يل  الالوند( الذي ا�سطحبني بدوره اإىل خمزن الكتب، حيث 
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الكتب كما كنت  هناك كر�سي خا�س ومن�سدة، واأحاطتني رف�ف 

الآن  حلد  اأحبها  التي  ال�رق  رائحة  اأ�ستن�سق  وبداأت  دائمًا  اأحلم 

وحت�لت متامًا اإىل دودة قار�سة للكتب 7/6 / 1988.

وتدريجيًا.  ال�سغري...  ذكرياتي  دفرت  اأقفلت  الكلمات  وبهذه 

بداأت اأتكيف مع امل�قف »األي�س الإن�سان ه� احلي�ان ال�حيد القادر 

على التكيف مع كل الظروف؟«. اأخذت اأ�س�ات املعار�سة تخفت 

الن�سجام »ول� جزئيًا« مع حميطي خ�سية  اأحاول  راأ�سي وبداأت  يف 

وال�رشوع  ال�اقع  من  كبري  بهروب  وقتها  بداأت  باجلن�ن  اأ�ساب  اأن 

عدا  وما  للحياة«  »اأوقات  اأ�سميتها  جداً«  »رائعة  رواية  كتابة  يف 

ال�سم وتخطيط بع�س ال�سكت�سات الب�سيطة ل�سخ�سيتني اأو ثالثة من 

الأبطال فلم اأقم باإجناز �سيء فعلي من هذه الرواية التي ط�اها عقلي 

بعناية وو�سعها اإىل جانب اأختها الأكرب »الأيام ال�سفراء« لأق�م فيما 

بعد  منها ق�س�سًا ق�سرية  بع�س م�اقفها لأ�سنع  ب�رشقة  بعد )كالعادة( 

تكثيفها. 

كنت اأحاول النحت يف �سخر اأ�سم. حاولت اإق�سار نف�سي على 

كتابة ن�س اإبداعي وكان اأخ�سى ما اأخ�ساه اأن يجف ينب�ع الإبداع يف 

داخلي »وه� �سبه م�سدود منذ البداية«.. �سّ�دت ع�رشات ال�سفحات 

حماوًل ا�ستدراج �سيطاين الق�س�سي لكن �سيئًا ما كان يدفعه لالإ�ساحة 

ب�جهه بعيداً عني حتى جنحت بعد جهد يف ك�رش احل�سار املفرو�س 

على عقلي. فبعد اأن كنت قد اأعدت كتابة ق�سة املنقذ لأط�رها بع�س 

ال�سيء ا�ستيقظت ذات م�ساء بعد غف�ة ق�سرية جداً على كاب��س هّزين 

بط�لة  من  ق�سة  اإىل  لأح�له  ال�رق  على  ونق�سته  باإحكام  اأم�سكته 

كلما  �سديدة  مبرارة  اأ�سعر  والآن  بك(  وكريك�ري  دين�ف  )كاثرين 
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تذكرت هذه الق�سة التي �ساعت مع ما �ساع من ن�س��س. فاأنا بالطبع 

البطل  ه�  منها  اأذكره  ما  كل  الذاكرة.  من  كتابتها  اإعادة  اأ�ستطيع  ل 

الذي كان يرك�س هاربًا من دقات �ساعة خفية تطارده يف امل�ستنقعات 

ل  بامراأة  فيها  يلتقي  مهج�رة  بي�ساء  مدينة  و�سط  فجاأة  نف�سه  ليجد 

يتطاير �سعرها الط�يل ول يرف ذيل ث�بها الأبي�س رغم وق�فها و�سط 

العا�سفة مم�سكة ب�سمعة حترتق بهدوء �سديد ول متنحه ناراً لي�قد منها 

�سيجارته لأنها تخربه بهدوء اأن ال�سماء �ستمطر. ت�ستمر الق�سة لتنتهي 

كما بداأت بدقات ال�ساعة كما ابتداأت. والآن وكلما حاولت اإعادة 

ال�سائعة  الن�س��س  كاأن  حماولتي.  عقم  اأدركت  الق�سة  هذه  كتابة 

اللتان  الق�ستان  ثانيًة. حتى  اإهمايل لها برف�سها ال�لدة  تعاقبني على 

اأعدُت كتابتهما فيما بعد فاأنا اأظن اأن ما �سهل ذلك ه� احتفاظي )ول 

اأدري ملاذا( بعدد كبري من ن�سخ هذه الق�س�س التي تفاجئني يف كل 

درج اأفتحه اأو كل كتاب اأت�سفحه وقد قمت بالتح�ير والتعديل فيهما 

بعد درا�سة ط�يلة مملة للن�سني. 

وبعد اأن كتبت ق�ستي ال�سائعة )والتي ا�ستقبلها اأربعة اأو خم�سة من 

قرائي با�ستغراب فهي مل تكن مما ت�قع�ا مني كتابته لروحها ال�رشيالية( 

ولن  ال�سهام،  من  املزيد  اإذن  جعبتي  يف  فمازال  بالأمان.  اأح�س�ست 

يتكرر العذاب الذي قا�سيته حينما ف�سلت يف الكتابة عامي 84 و85. 

اأملي  الي�ميات تخفف  مّرت الأيام بطيئة مت�سابهة، ومل تعد كتابة 

الباقي(  الأزيل )عمار عبد  الذي كان يخففه وج�د �سديقي  بالقدر 

القليلة  الدقائق  نغتنم  كنا  للكتابة.  جن�ين  هاج�س  انتابنا  مني.  قريبًا 

لنتحدث عن  اأخرى(  �رشية  )اإذ كان يف  فيها  نلتقي  اأن  لنا  يتاح  التي 

اإىل داخل  التي كنا قد رتبنا طريقة لإي�سالها  الكتب  الأدب ونناق�س 
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على  نح�سل  كنا  واأحيانًا  املحرمات-.  من  طبعًا  فالكتب   - الكلية 

�ساعة اأو ن�سف �ساعة نق�م خاللها »منفردين« با�ستخدام اأ�س�اتنا يف 

كل  رغم  بيئية.  كارثة  حلدوث  جتنبًا  )طبعًا(  منخف�س  ب�س�ت  الغناء 

تلك ال�سع�بات كان هناك اأمل كبري قد بداأ يل�ح يف الأفق. كان �سهر 

اأ�ست�سعرها.  اآب يحمل لنا يف طياته الكثري من املفاجاآت التي بداأت 

اأجد يف اأحد دفاتر املحا�رشات الع�سكرية ما يلي. »عاد الن�ر الأخ�رش 

تدّوي يف  البجع«  اأعماقي«. و«بحرية  من  هناك.  ثانيًة من  يطالعني 

اإطالق  ب�قف  قب�له  اأم�س  العراق  اأعلن  بن�س�ة.  الآن  اأ�سعر  اآذاين. 

النار. مل نعد ن�ستطيع اأن ن�سدق انتهاء احلرب. لكن يبدو اأنها انتهت. 

و�ستنتهي معها ماليني امل�ساكل التي اأمر بها داخل نف�سي وخارجها. 

ل�ست  لأ�سيفه..  الكثري  اأجد  ل  تدريجيًا.  بال�سرتخاء  و�سيبداأ عقلي 

مت�سنجًا الآن لأكتب بغزارة. 

لالأ�سف يبدو اأن الراحة ل حتتاج اإىل اأن نعرّب عنها. ويف الي�م الثاين، 

ويف اإحدى املحا�رشات اأي�سًا وبينما كان اأحد ال�سباط ي�رشح لنا مادته 

املهمة كان ذهني ي�رشد بعيداً يف مكان اآخر وكنت اأكتب »�سمعت قبل 

قليل اأن وقف اإطالق النار �سيك�ن هذا الي�م يف ال�ساعة الثانية ع�رشة 

اخلرب  هذا  تقريبًا. هل  ربعًا  اإل  ع�رشة  الثانية  هي  الآن  ال�ساعة  ظهراً. 

النار. هل �ستنتهي هذه احلرب الآن.  اإطالق  �سحيح. هل �سيت�قف 

الفرح  اأيها  اإليك  اأاأمن  هل  حقيقية.  بها  اأح�س  التي  ال�سعادة  اإن  هل 

ول اأحذر خيانتك«. ومرت الدقائق وال�ساعات ومل تنته احلرب. مرَّ 

من  اأ�سخف  كان  بل  ل،  الأم�سيات.  ككل  كئيبًا  بطيئًا،   8/8 م�ساء 

جل�جًا  اإن�سانًا  الي�م  ذلك  اخلافر  ال�سابط  كان  فقد  الأم�سيات.  بقية 

تافهًا يحاول فر�س �سخ�سه ال�سعيف علينا باإكثاره من معاقبتنا ب�سكل 



65

عق�بات.  ن�م.  ل  واحداً.  �سيئًا  لنا  تعني  حقارته  وكانت  جماعي. 

اأن�ار القاعات »كما  اأطفئت  حتى مطلع الفجر. يف ال�ساعة العا�رشة 

يف جدول الت�قيتات متامًا« ومل يكن اأحد ليجروؤ على مغادرة فرا�سه 

اإل من كان مدخنًا مدمنًا )مثلي( يحاول البحث عن فر�سة لتدخني 

ب�سع اأنفا�س من ن�سف �سيكارة خمباأة يف مكان �رشي. حاولت الن�م. 

باب  على  �سديداً  طرقًا  �سمعت  ف�سلت..  حماولتي  لكن  متعبًا  كنت 

القاعة و�رشاخ م/عظيم وه� ي�سيح »جتمع خارجًا«. اأنريت امل�سابيح 

التي تئن وتئز قبل اأن تت�هج متامًا. ارتديت »بدلة العق�بات« ولكني 

اإطالق الر�سا�س قد دوى  اأكمل ارتداء احلذاء كان �س�ت  اأن  وقبل 

يف املكان. 

»انتهت احلرب. احلرب انتهت. جتمع�ا خارجًا. احتفل�ا بانتهاء 

�رشاخ.  الآذان.  ي�سم  ر�سا�س  دوي  احلرب«.  انتهت  احلرب. 

�سحك ه�ستريي. قبالت. ر�سا�س. خرجت مذه�ًل لأجد اأن كل 

طالب الف�ج الثاين ي�رشخ�ن ويرق�س�ن ويتعانق�ن. وكان عدد كبري 

من ال�سباط واملراتب يطلق�ن الر�سا�س يف اله�اء بطريقة جن�نية.. 

هل اإن كل ما يحدث اأمامي حقيقي. مل اأ�ستطع فعل اأي �سيء. عدت 

اإىل دفرتي ب�رشعة. فتحته لأكتب يف اأعاله »1988/8/8«. »ال�ساعة 

ال�احدة اإل ثلثًا لياًل. انتهت احلرب«. اأغلقت دفرتي، اإذ اإنني مل اأكن 

قادراً على كتابة حرف اآخر. خرجت ثانيًة اإىل ال�ساحة. كان الرادي� 

يذيع بيان انتهاء احلرب. وكان اإطالق الر�سا�س قد بداأ ياأخذ �سكاًل 

اإىل  ذهبت  امل�قف  حتمل  با�ستطاعتي  يعد  مل  مكان.  كل  يف  جن�نيًا 

الباب  واأغلقت  اأحدها  يف  جل�ست  فارغة.  كانت  التي  احلمامات 

بال�سبط.  اأدري  ل  ملاذا؟  ط�يل.  ط�يل  ط�يل  بكاء  يف  وانخرطت 
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ويف نح� ال�ساعة الرابعة فجراً عدت اإىل �رشيري منتفخ العينني لأنام 

�ساعة وب�سع ال�ساعة. ا�ستيقظت بعدها لأع�د اإىل امل��سل فقد منح�نا 

الدولة. ويف  اأيام ككل دوائر وم�ؤ�س�سات ومعاهد  ثالثة  ملدة  اإجازة 

للتعبري  اأ�سكاًل جمن�نة  ابتدع�ا  قد  العراقيني  اأن كل  اكت�سفت  الطريق 

عن فرحهم الهائل نتيجة انزياح الكاب��س اجلاثم على �سدورهم منذ 

ثمانية اأع�ام. وبعد ع�رشة اأيام كتبت )مازلت اأح�ّس ب�سعادة عميقة. 

لقد انتهت احلرب.. مل اأكن اأعلم عمق هذا الهم يف نف�سي حتى انزاح 

اآبه لأي م�سكلة  اأعد  بنف�سي الآن خفيفًا كري�سة مل  اأح�ّس  الكاب��س. 

مادمت لن اأقاتل. ولن اأقتل. �ساأبقى اإن�سانًا كما اأنا.. اأية ماأ�ساة كنت 

اأعي�سها(.

اأن  على  اأقدر  ل  الك�ابي�س.  تقطعه  ل  ن�مًا  ب�رشعة  اأنام  بداأت 

�سيء  بل كل  الآن. خطاأ.  �سيء ح�سن  اإح�سا�سي. كل  متامًا عن  اأعرّب 

لالأح�سن. »األي�س كذلك يا كنديدا«. ا�ستمرت الأفراح والحتفالت 

�سعادتي  كانت  التلفزي�ن.  �سيما  ول  الإعالم.  و�سائل  على  تطغى 

العميقة م�س�بة بغ�سة اأخذت تكرب وتكرب ب�رشعة لتمنع تنف�سي. 

كان �سدام ح�سني ل يزال يف احلكم. وقد كان خروجه منت�رشاً 

يعني املزيد من الغرور وال�ستهتار. رغم اأن الإعالم كان يق�ل العك�س. 

فقد بداأ احلديث يدور عن الدميقراطية بعد اأن ظهر �سدام كعادته على 

د�ست�ر.  امل��س�ع.  يتكلم كالمًا غام�سًا عن  واأخذ  التلفزي�ن  �سا�سة 

ب�سكل  الإعالم تتحدث  قن�ات  اأحزاب. حرية �سحافة. وا�ستمرت 

بداأت  وقد  اإلخ.  املنت�رش...  الرمز  الفذ  القائد  عن  لال�سمئزاز  مثري 

البتكارات تت�اىل يف هذا امل�سمار وا�ستمر ال�زير ال�ساحك »لطيف 

حت�يل  على  تعتمد  التي  الغبية  الإعالمية  �سيا�سته  يف  جا�سم«  ن�سيف 
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الأوهام اإىل حقائق بتكرارها اآلف املرات. 

وا�ستمر التفاق الهائل على املهرجانات الأدبية والفنية ال�سخمة 

العاملي...  الفني  ال�سباب  الأدباء  مهرجان  املربد.  بابل.  »مهرجان 

اإلخ«. كانت هذه املهرجانات الفخمة تقام ل�سبب واحد ه� متجيد 

�سخ�س القائد. وكان اأدباء وفنان� الدول الأخرى يدع�ن ويكرم�ن 

ال�سم�س. يف  والرئي�س  الفذ  القائد  بحمد  الت�سبيح  ل�سبب واحد ه� 

ال�قت الذي كان فيه اأدباوؤنا )غري الر�سميني( ينظرون اإىل تلك الزفة 

من خلف زجاج فنادق الدرجة الأوىل وهم غري قادرين على الدخ�ل. 

وجي�بهم حم�س�ة بن�س��سهم التي مل ولن يتاح لها اأن ترى الن�ر. يف 

تلك الأثناء. ورغم اأن فرحتي بانتهاء احلرب مل تكن قد انتهت بعد اأن 

بداأت بكتابة ق�سة جديدة. مت�سائمة اأي�سًا تدور اأحداثها يف ال�سريك. 

ال�سخ�س  عن  وبالتحديد  ال�سريك.  عن  ق�سة  كتابة  اأريد  دائمًا  كنت 

وعن  م�سابه  مكان  يف  دارت  ق�ستي  اأن  اإل  احلبال.  على  املا�سي 

بني  العالقة  عن  تتحدث  الق�سة  كانت  )ال�ساحر(  ه�  اآخر.  �سخ�س 

ال�ساحر واجلمه�ر. بني الفعل والت�سديق بني احلدث والأمل. اخل�ف 

كانت  الأمل.  خيبة  ت�سببه  الذي  والعنف  القطيع.  وغريزة  والرجاء. 

الفتاة.  اللعب.  ورق  القلم.  اجلرائد.  اخلبز.  بالرم�ز.  مالأى  ق�ستي 

ول اأعتقد اأن �سخ�سية ال�ساحر يف الق�سة حتتاج اإىل ت��سيح، اأما يف 

احلقيقة فاإن من اأوحى يل بهذه ال�سخ�سية ه� �سديق يل كان ي�سايقه 

يك�ن  حينما  ل�سيما  اأعرفها  م�ا�سيع  يتكلم يف  حينما  �سمتي  جداً 

ي�سايقه  �سمتي  وكان  ت�سايقه.  نظراتي  كانت  يق�له.  مما  واثق  غري 

اأكرث مما كان يدفعه للقيام باأفعال كان اجلميع ي�ستغربها )اإل اأنا(. كان 

هج�مي ال�سلبي عليه ي�ؤذيه اأكرث من اأي فعل اآخر. كذلك كان �سدام 
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ح�سني متاأكداً من وج�د �رشيحة عري�سة مثقفة تعرف اأ�ساليبه كلها. 

وكان م�ستعداً لفعل اأي �سيء ل�رشاء هذه ال�رشيحة اأو لتحطيمها متامًا 

»اإذا اأمكن«. وبعد عر�س ق�ستي على قرائي الذين كان عددهم اأكرب 

هذه املرة »ف�جئت براأيني متناق�سني متامًا«. فقد اأجمع املثقف�ن منهم 

على و�س�ح الن�س، ومبا�رشته، بل وخطابيته، بينما اأكد يل الآخرون 

بطريقة اأو باأخرى عدم فهمهم معظم الأحداث والرم�ز التي كنت 

قد اخرتتها بعد تدقيق وم�سقة. 

ما  تق�ل  واأن  يقال.  ما  تفهم  )اأن  الدّوامة  نف�س  ثانيًة يف  �سقطت 

ُيفهم( كانت تلك امل�ساألة قد �سغلتني وقتًا ط�ياًل وكنت قد ت��سلت 

اإىل قرارات مهمة بهذا ال�ساأن. وكنت اأعتقد »خمطئًا« اأنني قد ت��سلت 

اإىل تب�سيط ن�س��سي اإىل اأب�سط الأ�سكال املمكنة ل�سيما بعد ال�سدمات 

التي تلقيتها من كتابنا املعا�رشين الذين اأوغل�ا بتجارب غريبة واأخذت 

م�ا�سيع ن�س��سهم واأ�سكالها و�سيغها تنح� منحًى عجيبًا.. الأدباء 

الذين ل يفهمهم اإل ع�رشة يف العراق »كما يزعم�ن«. لقد ت�لد لدّي 

رد فعل عنيف وم�ساد لهذه التجارب مما اأوقعني يف »اخلطابية« كما 

يتهمني البع�س. رغم اأن هناك من يتهمني »ويا للغرابة« بالغم��س. 

التي  ملجم�عتي  جيدة  جديدة  اإ�سافة  ال�ساحر  ق�سة  كانت  عم�مًا. 

التعفن يف الدرج. ا�ستمرت حماولتي الأدبية. كانت  اأو�سكت على 

من  »�ساأمتكن  داخلي  يف  الأمل  م�ساحة  من  تزيد  جديدة  ق�سة  كل 

الن�رش ذات ي�م. و�سيقراأ النا�س كل ما كتبته«.. هذا ما كنت اأحاول 

قد  كنت  وملا  ي�مية.  عادة  الكتابة  نف�سي. حاولت جعل  به  اأقنع  اأن 

اأقلعت تقريبًا عن كتابة الي�ميات والذكريات فقد اأرغمت نف�سي على 

تاأليف ق�س�س مل تكن تقبل اأن تكتمل. كنت اأحاول التخطيط ودرا�سة 
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امل��س�ع واختيار ال�سخ�سيات والرم�ز. كنت اأحاول تقليد الق�س�س 

اأعرفها. وطبعًا كان وقت  الكتابة عن �سخ�سيات  اأو  اأعجبتني،  التي 

املختلفة.  الع�سكرية  للعل�م  النظرية  املحا�رشات  �ساعات  ه�  الكتابة 

م�ستغرقًا  اأنا  اأك�ن  علينا  مادته  باإمالء  من�سغاًل  املحا�رش  يك�ن  فبينما 

وللن�م  الن�م.  يف  م�ستغرقًا  اأكن  مل  ما  هذا  اآخر،  ن�ع  من  كتابة  يف 

العراق. فبعد  الع�سكرية يف  الكليات  ق�سة ط�يلة يعرفها كل طالب 

�سباح جمهد يتخلله التدريب البدين ال�ساق، يذهب الطالب عادًة اإىل 

غرف املنام لتبديل مالب�سهم، ثم ن�سري اأرتاًل اإىل املطعم لتناول وجبة 

ال�ساعة 10.5 )وهي اأد�سم ال�جبات تقريبًا(. بعد ذلك ت�سري اأرتال 

تبداأ  وهنا  ال�ثرية.  املقاعد  ذات  املكيفة  الدرو�س  قاعات  اإىل  الطلبة 

املرهق،  امل�ستحيلة يف منع اجلف�ن من النغالق. اجل�سد  املحاولت 

العنا�رش  هذه  كل  ال�ثري.  واملقعد  املكيف  واله�اء  املتخمة،  واملعدة 

تت�سافر لتجعل ال�ستيقاظ وا�ستيعاب ما يق�له املحا�رش اأمراً م�ستحياًل. 

متح�لة  كتلة  اإىل  اأمامي  املتحدث  ال�جه  يتح�ل  املرات  ع�رشات 

 مفت�حتني. يقرتب 
ّ
اإبقاء عيني الأبعاد. يقرتب مني واأنا اأحاول ق�رشاً 

اأكرث واأكرث.. وت�سبح عملية فتح العينني اأ�سعب. يقف اأمامي متامًا يف 

اللحظة التي تك�ن عيناي قد انطبقتا فيها و�سقط راأ�سي على كتفي. 

املحا�رشة  ط�ال  واقفًا  البقاء  هي  املخالفة  هذه  مثل  عق�بة  وكانت 

»هذا اإذا كان املحا�رش لطيفًا جداً ورقيق احلا�سية«. وكم من املرات مت 

�سبطي نائمًا واأنا واقف »اأثناء العق�بة«. اأما يف �ساحة التدريب فقد 

كان ارتداء اخل�ذة ي�لد لدّي منعك�سًا �رشطيًا مبا�رشاً ه� اإطباق العينني 

الرديئة م�سن�عة من مادة  ن�م عميق. كانت خ�ذنا  وال�ستغراق يف 

بال�ستيكية �سميكة وثقيلة ال�زن. وكان �سغط حزامها اجللدي على 
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 مفت�حتني ملدة ط�يلة. و�ست�ساحبني هذه 
ّ
جبهتي مينعني من اإبقاء عيني

امل�سكلة حتى التخرج. 

اأقاوم  كنت  النهار  ويف  الأرق..  اأقاوم  كنت  الليل  يف  عم�مًا.. 

بالكتابة.  ذهني  اإىل  املت�سلل  الفكري  ال�سداأ  اأقاوم  وكنت  الن�م... 

وبالطبع فاأنا مل اأجنح مرة واحدة يف كتابة ق�سة مر�سية بهذه الطريقة 

اإل اأنها كانت بالتاأكيد و�سيلة ناجحة ملنح نف�سي »املهزوزة« ثقة كافية 

 – خمطئًا   – اأظن  بداأت  التي  الكتابة  الكتابة.  يف  لال�ستمرار  تدفعها 

و�سائل  اأخذت  فقد  القريب.  املدى  يف  جدوى  ذات  �ستك�ن  اأنها 

)وباأمر  متكرر  ب�سكل  الدميقراطية  عن  احلديث  يف  ثانيًة  الإعالم 

ر�سمي بالطبع( ثم �سدر كرا�س يحت�ي على م�ؤمتر عقده �سدام مع 

اأع�ساء جمل�س قيادة الث�رة يناق�س�ن فيه م�ساألة منح امل�اطنني حق�قهم 

الأمر  وبدا  الأحزاب.  ال�سحافة وت�سكيل  الدميقراطية وم�ساألة حرية 

وكاأن �سدام يحاول اإقناع الأع�ساء باأهمية هذا الأمر وكاأن الآخرين 

هم من يرف�س ارتكاب جمازفة كبرية كهذه.. عم�مًا، كنت متيقنًا اأن 

اأخرياً.. �س�ف  اأ�سبحت م�ساألة وقت فح�سب.  م�ساألة ن�رش ق�س�سي 

اأن  �ساأ�ستطيع  حب�سها.  طال  التي  الن�س��س  مع  من�س�راً  ا�سمي  اأ�سع 

لالآخرين  تفاوؤيل  تربير  –كالعادة-  حاولت  كلمتي.  اأق�ل  اأتنف�س. 

كان  بل  مني،  �سكًا  اأكرث  كان�ا  ملاذا«  اأدري  ول  دائمًا  متفائل  »واأنا 

معظمهم متيقنًا من ا�ستحالة حتقيق مثل هذه ال�ع�د التي اأخذ القائد 

متكرراً  ي�ميًا  حدثًا  النقا�س  واأ�سبح  وبكرثة.  نف�سه  على  يقطعها 

العبارات  انتقاء  ال�سديد يف  و�ساخبًا يف بع�س الأحيان ورغم احلذر 

وذكر م�سطلح )حفظه اهلل( من قبل اجلميع بعد ذكر ا�سم الرئي�س طبقًا 

للتعليمات. كنت اأحاول مبنطقي اأن اأبرر تفاوؤيل. لكن عقلي الباطن 
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اإمكانية  من  ي�سخر  وكان  الأفكار  هذه  قطعي  ب�سكل  يرف�س  كان 

�سيتمتع�ن مبثل  الف�سة، بل وي�سخر ممن  منح احلريات على طبق من 

»الكالم«  ق�سة  فكرة  انبثقت  اللحظة  هذه  ويف  هنا  احلريات.  هذه 

باحلرية  �سيتمتع�ن  الذين  الأ�سخا�س  اأحد  عن  ط�يل  من�ل�ج  وهي 

امل�ع�دة. كان جانب من ال�سخ�سية ي�سبهني. اطلع قرائي الأزلي�ن 

اأ�سل�ب  كالعادة  معظمهم  اأهمل  حينما  بالغيظ  �سعرت  الن�س.  على 

التهكم ال�ا�سح يف الق�سة. وت�س�ر اآخرون اأنني اأهاجم الدميقراطية 

– مازلت غري قادر اإذن على الت��سيل – رمبا كان ذلك �سحيحًا - اأم 
اأنهم مل يع�دوا يحرتم�ن الن�س املكت�ب باإهمال على ق�سا�سة ورق 

جمعدة. يف هذه احلالة فاحلق معهم. هناك فرق كبري جداً بني اأن يقراأوا 

الن�س يف كتاب اأنيق مل�ؤلف �سهري وبني قراءتهم لن�س على ورقة جرداء. 

واأمامهم يقف الكاتب النحيل براأ�سه احلليقة »حتى اللحم« ومالب�سه 

الع�سكرية. عم�مًا. كتمت غي�سي مرغمًا – اأنهم يحرتم�نني ككاتب 

وي�ؤمن�ن بي.. ولكنهم ل يعريون اأهمية كبرية ملا اأكتبه. -ما اأكتبه الآن 

رم�سان.  �سهر  اأيام جاء  ع�رشة  بعد ح�ايل  الكيفية-...  وبهذه  وهنا 

والدي  قرر  فقد  جديدة.  مفاجاآت  يل  يحمل  املرة  هذه  ورم�سان 

اإجازة  يف  »اأي  نهايته  يف  اأتزوج  اأن   – قراره  مبخالفة  اأرغب  ومل   –
قبل  قراين  قد عقدت  كنت  لذلك  �سبب،  من  اأكرث  لديه  كان  العيد« 

يتاأجل دائمًا لأ�سباب خمتلفة. وكانت  ثالث �سن�ات. وكان زواجي 

خطيبتي هي ابنة عمي وزميلة درا�ستي وناقدي اللدود. لذا كان من 

 جتاوز الكثري من ال�سكليات »التي اأزدريها« وجتنب بع�س 
ّ
ال�سهل علي

امل�ساريف التي ل طاقة يل بها. رغم كل هذا فاإن اإح�سا�سي بالأعباء 

ق�سة  الأوىل  وللمرة  كتبت  ال�طء  يتعاظم. وحتت هذا  بداأ  قد  املادية 
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بعيدة عن ال�سيا�سة »كما تبدو لل�هلة الأوىل« ق�سة ت�ست�حي اأج�اءها 

من ق�س�س )األن ب�( بطريقة غري مبا�رشة. ق�سة امل�ظف الب�سيط الذي 

ل يجد فكاكًا من اأعبائه املادية وحياته الي�مية التافهة. ويف ي�م 24 

قبل  »اأفطرنا  دفاتري  اأحد  يف  كتبت  للق�سة  كتابتي  ومبنا�سبة  ني�سان 

قليل يف احتفال مهيب ح�رشة معظم ال�سباط الذين جامل�نا وتناول�ا 

معنا لقيمات من طعامنا الفقري. دخنت �سيكارتني متتاليتني و�رشبت 

مقل�بة  كلها  والكلية  ف��سى كبرية.  الآن يف  الغرفة  املاء.  من  الكثري 

»لن  غداً  �سيزورنا  مهمًا  زائراً  اأن  ت�ؤكد  فالأخبار  عقب.  على  راأ�سًا 

تدريب  فهناك  ال�سباح.  يف  �سعبًا  ي�مًا  �سيك�ن  غداً  بالتاأكيد«  ياأتي 

اأم�س  ليلة  اأمن  مل  التي مرت.  الأيام  �سيمر ككل  لكنه  بانتظارنا.  �ساق 

ول الليلة التي �سبقتها. وكالعادة ق�سيت نهار الي�م ن�سف نائم حتى 

لقت  ق�سرية  ق�سة  كتابة  اأم�س  اأكملت  والن�سف.  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

ا�ستح�سان البع�س وعدم ا�ستح�سان الآخرين. لكنني مرتاح لكتابتها. 

فلم  فح�سب.  رقمًا  باإعطائها  �ساأق�م  رمبا  بعد.  ا�سم  على  لها  اأعرث  مل 

اأ�سماء  يف  امل�سكلة  اأن  اأجد  وهكذا  الأ�سماء«  من  املزيد  هناك  يعد 

الن�س��س قد بداأت ت�سايقني منذ ذلك احلني. اأ�سبحت اأقل اهتمامًا 

ياأ�سي من العث�ر على ا�سم جديد ين�سجم، بل ويكمل  بالأ�سماء بعد 

الن�س )كما حدث يل باختياري امل�فق ل�سم ق�سة الال خ�ف مثاًل(. 

تركت الق�سة بدون ا�سم. ل�سيما فيما بعد »اخلال�س«. هذه الق�سة 

�ستك�ن اآخر ما كتبته من الق�س�س يف الكلية الع�سكرية. ف�رشعان ما 

حلت ليلة العيد. عدت اإىل امل��سل ب�رشعة ليتم زفايف يف حفل عائلي 

تتجاوز  اإجازتي ل  اإذ كانت  ال�قت«،  ل�سيق  اأحد  بهيج »مل يح�رشه 

ملدة  امل��سل  مدينة  تن�ساه  لن  م�سه�داً  ي�مًا  وكان  الثالثة.  العيد  اأيام 
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ط�يلة. فقد داهمتنا ع�رش ذلك الي�م عا�سفة ترابية غريبة. لأفاجاأ يف 

الدفاع وابن  اهلل( وزير  ي�م زفايف بخرب م�ت )عدنان خري  �سبيحة 

خال الرئي�س بحادث طائرة. وبعد انق�ساء الأيام الثالثة »حتت اأعالم 

احلداد« عدت اإىل الكلية مرغمًا لإكمال �سهر الع�سل يف حمرين، اإذ 

�رشعان ما ابتداأت فر�سية التخرج التي كان من م�ستلزماتها اأن اأحمل 

على ظهري جتهيزات تزن اأكرث من 30 كغم لأقطع اأكرث من ع�رشين 

كمرحلة  �ساقة  تعب�ية  متارين  �سل�سلة  يف  الأقدام  على  �سرياً  ي�ميًا  كم 

اأخرية يف اإعدادنا ك�سباط. 

)امل��سل من 11اإىل 14 /1991/1(.
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الأحد 7 /1991/6

مل يكن يدور يف ذهني اأنني �ساأبداأ بكتابة هذا الف�سل من هذا املكان 

بجالل،  اأمامي  تتمايل  واأ�سجارها  خ�رشاء  امل��سل  غابات  بالذات. 

احلدائق  اأ�سجار  الربيع.  اأع�ساب  ببقايا  مك�س�ة  مازالت  والتالل 

الكبرية امل�سذبة تتمايل بعظمة. وكل �سيء يبدو رائعًا من اخلارج. كما 

كان يف ال�سابق اأكتب من غرفتي التي عدت اإليها بعد �سه�ر ومازلت 

رغم كل �سيء غري م�سدق لكل ما حدث »وكاأنه قد كان حلمًا«. 

ل تزال ال�سيارات تقطع ال�س�ارع الط�يلة ب�رشعة. واأعمدة الن�ر 

وف��سى  الدقيق.  بيتنا  نظام  ومازال  التيار«  انقطاع  »رغم  �ساخمة 

مازال�ا  الع�رشة.  وقرائي  النظام..  هذا  من  جزء  هي  التي  ال�سغار 

ينتظرون كتاباتي.. وهذا ما اأمتنى اأن اأفعله »لأجلهم على الأقل«. 

بتاأليف كتاب كبري »ولي�س  قبل مدة ب�رشوعي  اأخربتهم  قد  كنت 

ق�سة ق�سرية هذه املرة« مما ولّد لديهم �س�قًا للقراءة. كان اجلميع ينتظر 

اأنهم كان�ا متاأكدين  مني رواية. رواية اختلفت ت�قعاتهم ب�ساأنها اإل 

الآن.  نحن  عّنا  �ستدور  الرواية  اأحداث هذه  اأن  �سيء واحد ه�  من 

حر�سي  »رغم  هذا  من  ب�سيء  لهم  اأوحيت  قد  كنت  رمبا  وهنا... 

على عدم الب�ح باأ�رشار كتابي« اإل اأن �سيئًا ما جعلني اأتكلم كثرياً عن 

الكتابة »فاأنا ل  اإىل  اأحرج نف�سي لأ�سطرها  اأن  اأريد  الكتاب. كنت 

اأمتلك فعاًل مادة كثرية  اأبدو مبظهر خملف ال�عد«. وكنت  اأن  اأحب 
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جمن�نًا  دافعًا  كان  كبرياً.   »1/15 »قبل  وقتها  دافعي  وكان  للكتابة. 

اأن الكثري من العراقيني  اأه�ج يدفعني بق�ة للكتابة. تبينت فيما بعد 

كان�ا يفعل�ن ال�سيء ذاته. فقد عرث ال�سحفي�ن بعد تفتي�سهم مل�ا�سعنا 

املرتوكة على الكثري من ال�سري الذاتية التي بدت للجميع مالذاً اأخرياً 

لتفادي النفجار. 

والآن وحينما اأقراأ ما كنت قد كتبته منذ 1990/12/29 وحتى 

عن  اخلاطئة  الت�س�رات  من  الكثري  اأحمل  كنت  اأنني  اأجد   .1/14

فقد  اأية حرب.  بعدم حدوث  »اآنذاك«  ال�سديد  اإمياين  فرغم  امل�قف 

قبل  العراق  ان�سحاب  اأرجح  كنت  اأين  ورغم  فعاًل.  احلرب  حدثت 

1/15. فاإن العراق مل ين�سحب. ورغم اأين كنت اأظن اأن معارك هائلة 

�ستن�سب اإذا ما وقعت احلرب فاإن اأية معارك مهمة مل حتدث. »حرب 

بال معارك« هذا ما وقع فعاًل. مع الأ�سف. فلقد تلقينا ال�رشب دون 

باأمل يف قب�سته. وهكذا  اأن ي�سعر من ي�رشبنا  الرد. ودون  اأن ن�ستطيع 

انت�رش »عبيد الكمبي�تر« كما كان �سدام ي�سميهم على اجلن�د اجلياع 

املهملني يف ال�سحراء. 

اأمامنا  فمازال  ومازلت...  دائمًا.  اأرد  كنت  ح�سن«  �سيء  »كل 

الكثري من امل�سائب ما مل يتغري النظام يف العراق »وهذا ما يبدو الآن 

احتماًل �سعيفًا«.. ف�سدام مت�سبث متامًا بالكر�سي. وي�ستخدم اأ�سل�به 

»اإف�سال  لذلك  ق�ي  مربر  ولديه  املرة  هذه  بكرثة  »القتل«  املف�سل 

امل�ؤامرة على العراق« كما يزعم. لكن الأيام حبلى. 

اأوًل عن  اأتكلم  اأن  اأريد  الكتاب كنت  حينما فكرت بكتابة هذا 

الأمكنة التي عملت فيها اأثناء خدمتي الع�سكرية. اجلبال وال�سحارى 

اإىل ذلك. كانت الفكرة عائمة يف راأ�سي ولكني  وامل�ستنقعات. وما 
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وقتها »كما اأذكر الآن« كنت اأريد اأن اأ�سف معاناة العراقي اأثناء خدمته 

الع�سكرية الط�يلة الط�يلة. وقتها كنت يف الب�رشة على حافة العراق 

اأفكر  1990. وكنت  القائظ من عام  ال�رشقية اجلن�بية يف �سهر مت�ز 

بال�ستفادة من ر�سائلي الط�يلة لزوجتي كمادة خام لهذا الكتاب. مل 

اأكن اأعلم وقتها »اأو حتى اأحلم« اأن اجلي�س العراقي �سيخرتق الك�يت 

قد  عن ح�س�د عراقية على احلدود كانت  اأخباراً  اأن  اأيام. رغم  بعد 

ت�رشبت اإلينا من م�سدر اأو اآخر. ورغم خطاب 17 مت�ز الذي األقاه 

الرئي�س بحرارة �سديدة وه� يلمح بطرف خفي اإىل احتمال ا�ستخدام 

الق�ة اإذا ما ا�ستمرت الك�يت ودولة الإمارات بخف�س اأ�سعار النفط. 

كل  طارحني  ال�سباط  بني  وقتها  ثارت  التي  اجلدل  دوامات  ورغم 

ا�ستحالة  اأزعم  كنت  للغاية.  وا�سحًا  كان  م�قفي  فاإن  الحتمالت 

العربية.  الدول  من  غريها  اأو  الك�يت  يف  الع�سكري  العراق  تدخل 

»لقد كان الإعالن الق�مي الذي اأ�سدره �سدام عام 1980 را�سخًا 

يف ذهني متامًا. وكان اأهم بن�ده )عدم ا�ستخدام الق�ة الع�سكرية يف 

ف�س النزاع مع دولة عربية(. وملا كنت قد در�ست هذا الإعالن ب�سع 

�سن�ات يف الكلية وكمادة اإلزامية( اأجد الآن لنف�سي عذراً لت�سديقه«. 

مازلت اأذكر متامًا ذلك الفجر )فجر 2 اآب( حينما اأيقظني اأحد 

�رشيعًا  قمت  )جـ(  الدرجة  من  اإنذار  حالة  يف  اأننا  ليخربين  جن�دي 

يف�سل  الإيرانية والتي  الق�ات  اأمام  ال�ساتر  املمتد على  بتفقد ف�سيلي 

كل  كان  الب�رشي«..  »الك�سك  قاطع  يف  الكارون  نهر  وبينها  بيننا 

�سيء يبدو طبيعيًا. 

اعتقدت اأن كل ما يف الأمر ه� مترين روتيني. مل يخطر ببايل فتح 

�ساعة  بعد  التعب�ية!!  باملمار�سات  الرادي�  عالقة  فما  الرادي�  جهاز 
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كانت ال�سم�س قد اأ�رشقت عدت لأكمل ن�مي بكل هدوء. بعد فرتة 

اأن  ليخربين  يق�م بخدمتي  الذي  اأيقظني اجلندي  اأعلم كم طالت  ل 

اجلي�س العراقي قد اجتاح الك�يت. نهرته غري م�سدق وعدت للن�م 

يزورين  ال�رشية  باآمر  قليل  بعد  اأكن قد �سح�ت منه، لأفاجاأ  مل  الذي 

وه� يعجب من عدم ت�سديقي لالأمر الذي انت�رش ب�رشعة هائلة. »اأجل 

اجلي�س العراقي دخل الك�يت هذه الليلة. رمبا قامت ث�رة هناك اأو ل 

اأدري ماذا حدث بال�سبط«. كان ي�ؤكد يل وه� يحاول اإرغامي على 

الت�سديق رغم اأنه ه� �سخ�سيًا كان يبدو اأكرث ده�سة مني. 

والآمرون  القادة  انت�رش  اخلرب.  �سدق  يقينًا  بعد  فيما  ات�سح 

لي��سح�ا لنا لن��سح نحن جلن�دنا اأ�سباب ما حدث. بالطبع مل يكن 

واأن  املرفهة«  »الإمارة  الك�يت  قامت يف  قد  ث�رة  اأن  لي�سدق  اأحد 

الث�ار قد ا�ستنجدوا باجلي�س العراقي. فل� كان اجلي�س الك�يتي قد ثار 

العامة  القيادة  اأعادت  فمن هناك لريدعه؟!. دارت الأحداث ب�رشعة 

فرقتي..   »30« الفرقة  وب�سمنها  املتهيكلة  الفرق  ع�رشات  ت�سكيل 

فنقلت اإىل ل�ائي القدمي »مل�س 705« الذي كان قد اأعيد ت�سكيله يف 

النا�رشية. 

مما  ب�س�رة مرجتلة وغري مدرو�سة،  الهيكلة قد متت  كانت عملية 

اأفرز الكثري من ال�سلبيات، وخا�سًة ما يتعلق بالأ�سلحة والآليات »التي 

كنا نعاين الكثري منها منذ البداية«. بقينا فرتة يف النا�رشية لنتحرك بعدها 

اأن  ورغم   .1990/9/12 يف  مرة  لأول  دخلتها  التي  الك�يت  اإىل 

الكثري من الأحداث قد مرت ب�رشعة يف هذه الفرتة كا�ستقبال �سدام 

لقائد النقالب الك�يتي املزع�م. ومن ثم ت�حيد العراق والك�يت 

واإعالن الك�يت املحافظة العراقية رقم )19( وقرارات جمل�س الأمن 
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الآن  ل�ست  التي  الأحداث  ع�رشات  من  ذلك  اإىل  وما  العراق  باإدانة 

الرغم من كل هذا ورمبا ب�سبب كل هذا كنت  ب�سدد ت�ثيقها. على 

اأ�سعر ب�سعادة خفية فاأنا اأحلم كاملاليني منذ زمن بعيد بال�حدة العربية 

ذ الآن. واأنا اأكره »وبفعل الإعالم  التي يبدو اأن جزءاً مهمًا منها قد ُنفِّ

الإعالم  ابتداأ  الـــ)رجعيني(..  النفط  ب�سي�خ  يتعلق  ما  كل  طبعًا« 

العربية،  وال�حدة  فل�سطني،  احل�سا�سة  اأوتارنا  على  يعزف  العراقي 

مزيجًا  اأحمل  وقتها  ذلك. كنت  اإىل  وما  امل�رشوقة..  العربية  والرثوة 

متناق�سًا من امل�ساعر. �سعادة غام�سة. وقلق كبري وخ�ف واأمل. كنت 

اأعرف رغم كل �سيء اأن ما �سيفعله �سدام بالك�يت »حتى ل� انت�رش 

ب�سمها« لن يك�ن اأف�سل مما حدث للعراق يف عهده. ولكن... 

لأفاجاأ  �سخم  ع�سكري  رتل  �سمن  مرة  لأول  الك�يت  دخلت 

الدمار.  هذا  كل  ت�سديق  ميكنني  ل  حدث.  ما  بب�ساعة  واأ�سعق 

اأح�س�ست ب�رشعة اأن وحدة بيننا مل ولن حتدث. واأن كل ما حدث كان 

�رشقة غزواً وا�سحًا وفا�سحًا. قامت به دولة ق�ية على دولة اأ�سعف.. 

اإذ  الك�يت،  يف  للجميع  الأعظم  امل�سرتك  القا�سم  ه�  النهب  كان 

قامت الدولة بتفكيك من�ساآت كاملة ونقلها اإىل العراق. وقام ال�سادة 

اأخرى.  ومن�ساآت  خمازن  بنهب  ح�سني«  �سدام  »كعدي  املهم�ن 

الغنائم  الباقي. واقت�سام  اأي�سًا« ب�رشقة  اأخرى »مهمة  وقامت جهات 

اأن تعطي ح�سة لأبنائها  للدولة من  بد  هذا كل ما حدث. وكان ل 

ف�سمحت للجن�د »بطريقة غ�س النظر« ب�رشقة الدور اأو املحال بحجة 

عدم القدرة على ال�سيطرة. وبهذا حت�لت دولة كاملة برغبة، بل باأمر 

من قادتها اأو على الأدق قائدها امللهم اإىل جماعة من قطاع الطرق. 

حت�لت الك�يت ب�رشعة اإىل مزبلة. طرق مقط�عة، �سيارات حمرتقة 
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يف كل مكان، خمازن منه�بة، بي�ت حمطمة. �ساحنات حمملة بكل ما 

يخطر ببال تتجه نح� العراق. �سعرت بالقرف من كل �سيء، وخا�سًة 

البداية واأل  الدر�س منذ  اأحفظ  اأن  بد يل  ال�سديد. كان ل  من غبائي 

اأ�سمح لأحد اأن يخدعني ول� للحظة واحدة. من �رشق العراق ياأتي هنا 

لي�رشق الك�يت وكل ما عدا ذلك هراء. هراء. مل تعد ت�سحرين اأغاين 

ال�حدة العربية التي ا�ستمر الرادي� باإذاعتها. ول ف�سائح �سي�خ النفط 

التي ارتكب قادتنا الث�ار واأولدهم ما ه� اأب�سع منها مئات املرات. 

كانت احلقيقة ال�حيدة لدّي تتلخ�س يف ك�ين جزءاً من هذه املاكينة 

الهائلة التي اأتت لتمار�س واجبًا قذراً رغمًا عنها. بالطبع مل اأفكر حلظة 

اأن  اإىل مكان اآخر. فمن عادة قيادتنا احلكيمة  برتك اخلدمة والهرب 

تق�م باعتقال ع�ائل الهاربني ورمبا اإعدامهم بدًل من ذويهم. ومل تطل 

ما يف  الل�اء يف مكان  ا�ستقر  ما  �رشعان  اإذ  لها،  فال وقت  احلرية  بي 

اإذ  اأ�سق واأق�سى مهمة مار�ستها يف حياتي،  �سحراء الك�يت وبداأت 

كان علينا اأن نحفر الأر�س ون�سكل منها مالجئ ونقاط رمي وخط�ط 

ال�حيدة  اأدواتنا  واملجارف  املعاول  كانت  بينها.  تربط  م�ا�سالت 

للتنفيذ. واأخذت الأيدي تت�سقق واملعاول تتك�رش على ال�سخ�ر التي 

تختفي حتت رمال ال�سحراء الناعمة. وكانت الع�ا�سف الرملية تق�م 

ي�ميًا بدفن ما كنا قد اأجنزناه. وما اإن اأكملنا حفر مكان الف�سيل حتى 

بعد  وي�مًا  فاآخر.  اآخر  ثم  اآخر.  اإىل مكان  باحلركة  اإلينا  الأمر  �سدر 

ي�م كانت الأرزاق تزداد ندرة. وكانت مقاومة جن�دي تقل. واأخذ 

عدد الهاربني منهم يزداد. وابتداأت الأم�ر ت�سري من �سيئ اإىل اأ�س�اأ، 

وكنت اأثناء ذلك اأقيم يف برميل مياه �سخم من البال�ستيك عرثت عليه 

نتعر�س  كّنا  التي  الهائلة  الرتابية  الع�ا�سف  من  يقيني  كان  بال�سدفة 
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ب�سعة  الأمر  ا�ستغرق  اأحيانًا.  اثنان  اأو  فيه �سابط  �ساركني  لها. ورمبا 

× 2.5 مغطاة   2.5 اأ�ستقر يف ملجاأ منا�سب »حفرة  اأن  اأ�سابيع قبل 

مرة  ولأول  فكرت   10/25 ي�م  ويف  امللجاأ  هذا  يف  بال�سفيح«. 

بال�رشوع بهذا الكتاب.. اأجد من ر�سالة يل لزوجتي مقطعًا يق�ل »مل 

اأخربك بعد اأنني عرثت اأخرياً على روايتي ال�سائعة«. فقد جتمعت يف 

ذهني الآن كل اأحداثها وخي�طها ومل يبَق اإل اأن اأكتبها. ولكن الكتابة 

تتطلب مني تفرغًا تامًا ملدة �سهر على الأقل. ت�سّ�ري �سهر واحد فقط 

البحتة  بال�سدفة  الكت�ساف  مت  ولقد  �ساأجنزها.  كالتي  عظيمة  لرواية 

»كالعادة« حينما كنت اأفكر يف كتابة ق�سة تراودين عن نف�سها بعن�ان 

امل�ساحبة  والأفكار  الكتابة  عامل  يف  نف�سي  مع  اندجمت  »احلقائب« 

فه�  »الت�سفيق«  اإىل  ال�ساحر  ق�سة  ا�سم  تغيري  حينها  قررت  لها.. 

العن�ان املنا�سب متامًا لها. وبعد اأن ر�سيت بتغيري العن�ان كان هناك 

�سيء يتفتح يف داخلي كبال�ن �سخم ميل�ؤه غاز خفيف ول ي�ستطيع 

ما  هذا  تافه«  �سخ�س  »مذكرات  الآن.  بعد  الأعماق  يف  املك�ث 

ال�سم.  بعيداً. وجدت  الذي خرج وحلق  البال�ن  �سطح  قراأته على 

ووجدت الفكرة وبقيت عملية التدوين وال�سحذ والتنقيح. وما ه� 

اأ�سعب من ذلك بكثري »الطبع والن�رش والت�زيع«. اإذن فقد وجدت 

الفكرة  الآن. هل كانت  اأت�ساءل  اأبحث عنه. ولكني  ما كنت  فجاأة 

اآنذاك هي نف�س ما �ساأق�م بكتابته لحقًا. ل اأدري. ولكني متاأكد فقط 

اأنني كنت وقتها قد قررت كتابة ق�ستي مع ق�س�سي امل�ءودة. 

واأجد اأي�سًا اأنني كنت مغرقًا يف التفاوؤل فيما يتعلق بال�قت الكايف 

للكتابة. عم�مًا كانت فرحتي كبرية، اإذ وجدت يل اأخرياً ما ي�سغلني 

»ول� جزئيًا« عن املاأ�ساة التي اأعي�سها، بل واأ�ساهم يف �سنعها. اأ�سبح 
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ل�ج�دي هدف ثابت »واإن كان مرحليًا« واأ�سبحت اأوقات فراغي 

النادرة اأكرث متعة. 

هاجمنا  فقد  ق�س�ة.  اأكرث  ت�سبح  الأم�ر  اأخذت  ي�م  بعد  وي�مًا 

للجن�د.  �ست�ية  مالب�س  لدينا  يبق  ومل  ال�سحراوي.  ال�ستاء  برد  فجاأة 

ومل تكن لدينا مدافئ ول وق�د للتدفئة. وكانت الأطعمة تزداد ندرة. 

وقتها اأعلن جمل�س الأمن عن الفرتة التي حددت لن�سحاب العراق من 

الك�يت �سلميًا. وكان ي�م 1990/1/15. اآخر اأيام هذه املهلة ومن 

ر�سالة بتاريخ 12/5. 

»اأجدين اأق�ل لزوجتي« لي�س امل�عد بعيداً كما يبدو ولقد بداأ العد 

التنازيل. بقي اربع�ن ي�مًا وتنتهي املهلة التي منحها جمل�س الأمن »اأو 

املفاو�سات  اأيامًا.  وت�س�ء  ي�مًا  تتح�سن  الأخبار  اأدري  ل  اأمن«  الال 

العراقية الأمريكية تفتح اآفاقًا جديدة. رغم اأنها مبهمة. ولكننا ناأمل 

يف حل�ل ال��سع العام وفت�ر الهمم العدوانية واإنهاء الأزمة. 

ويف مكان اآخر من نف�س الر�سالة. 

قناعة  وتنتابني  �سديد  باطمئنان  اأح�س  اأحيانًا  متقلبة.  »معن�ياتي 

كاملة باأنني �س�ف لن اأرى اأية معركة هذه املرة. واأن نهاية هذه الأزمة 

يق�له  ما  »هذا  قريب  عن  ت�رشيحنا  واحتمال  اجلي�س  تقلي�س  �ستعني 

املنطق«. ويف اأحيان اأخرى اأ�سعر بقلق �سديد وغثيان قاتل حينما اأفكر 

بالجتاه الآخر. دم. حرب. وطن«. 

»الأدب ه� املالذ الأخري للمرء حينما ي�سعر باأنه خان كما يق�ل 

جان جينيه«. ل اأملك بدياًل عن الكتابة ل اأجروؤ على فعل �سيء اآخر. 

وحتى ما كتبته بقي حمب��سًا يف الدرج قرب راأ�سي ا�ستعداداً للتخل�س 

منه ب�رشعة اإذا اقت�سى الأمر. اأ�سخا�س حمدودون جداً هم كل قرائي. 
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روايتي  اأكمل  اأن  يجب  ل.  ثم  ل  احلياة.  يف  ر�سالتي  هي  هذه  هل 

ويجب اأن اأن�رشها باأي ثمن. اأي ثمن فلم يبق لدّي اإل هذا املالذ. 

البكاء  اإبداعي«. »ماعدا  اأبداً لأي جن�س  منا�سبًا  ال�قت  »مل يكن 

ال�سامت« فال�اجبات التي كّنا نكلف بها كانت ت�ستغرق منا جميع 

الأعمال  جممل  اأن  �سحيح  متاأخرة.  �ساعة  وحتى  الفجر  منذ  الي�م. 

كان تافهًا. يتعلق فقط بحفر امل�ا�سع وال�سق�ق وخنادق امل�ا�سالت 

وتهيئة الأ�سلحة وما اإىل ذلك اإل اأن هذا اجلهد الغبي كان ميت�س ق�انا 

متامًا. وبالطبع فاإن هذه الطريقة يف ملء وقت اجلن�د وال�سباط كان 

مدرو�سًا بعناية والق�سد فيه عدم ترك اأي حيز للتفكري لدى الإن�سان. 

وامت�سا�س �سحنته ومترده واإغراقها يف متاعب الي�م اجل�سدية. مع كل 

الكتابة.  القليلة لأجل  ن�مي  ب�ساعات  للت�سحية  م�ستعداً  هذا. كنت 

لكنني  الرواية.  كتابة  يف  فعاًل  بداأت  قد  ال�ساعة  تلك  حتى  اأكن  مل 

م�سمنًا  الأول«  »قارئي  لزوجتي  الر�سائل  كتابة  يف  م�ستمراً  كنت 

من  ذلك  يف  وما  ال�سحراء  يف  الي�مي  حياتنا  اأ�سل�ب  الر�سائل  تلك 

�سع�بات فمن ر�سالة اأخرى اأقتب�س »الي�م ق�سري جداً هنا ق�سيت اأيامًا 

ل اأدري عددها متامًا ومع هذا فاأنا مل اأجنز اإل القليل مما كلفت به لأن ما 

 الرك�س 
ّ
اأكلف به يف�ق طاقة الإن�سان العادي »مثلي« اإذ يجب علي

هنا وهناك من �ساعات الفجر الأوىل وحتى نهاية الي�م. اأتابع مت�ين 

العتاد واإدامة الأ�سلحة وحفر ال�سق�ق وخزن العتاد وتدريب اجلن�د 

وما اإىل ذلك من ع�رشات املهام الأخرى املت�سابكة«. 

خرجت قبل قليل لتفقد احلرا�سات فاأ�سعت ملجئي، واأ�سبحت يف 

م�قف ل اأح�سد عليه، خا�سًة اأن اجل� بارد جداً هنا يف الليل، ول قمر 

اأو ب�سي�س من �سياء يف هذه ال�سحراء. ل�سيما بعد اأن اأزلنا كل ما يدل 
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على امل�ا�سع املحف�رة يف باطن الأر�س. ولكن �سعاعًا اختلج اأمامي 

فجاأة من ال�سمعة املحرتقة اأر�سدين للمكان وعدت لأكمل الر�سالة – 

قبل  ال�قت.. حلمت  يتي�رش يل  اإليك منذ ي�مني. ومل  الكتابة  اأحاول 

ي�مني حلمًا جعلني اأق�سي وقتًا �سعيداً. حلم غريب كالعادة وذو طابع 

�سينمائي. راأيت فيما يرى القائم اأنني اأ�سري و�سط بناية حك�مية قدمية 

زي  اأرتدي  وكنت  الأربعينات«  يف  اأن�سئت  »رمبا  الطراز  اإنكليزية 

فاإذا ب�سخ�س  فناء جانبي  القدماء واأ�سري و�سط ممر يطل على  �سباطنا 

يناديني من خلف �سباك بق�سبان معدنية. »ناه�س الرم�ساين، األ تريد 

اأن تاأخذ �س�رك«. التفت اإىل الرجل الغريب. كنت اأراه لأول مرة. 

ا�ستغربت اأن يعرف ا�سمي ولكنني مع هذا �سعرت ب�سيء من الفخر 

قلياًل. كان رجاًل نحيل اجل�سم  منه  اقرتبت  يبدو.  فاأنا معروف كما 

م�ستفزة.  غريبة  نظرة  وذا  �سفتيه  على  رفيع  �سارب  ذا  القامة  ط�يل 

التقطها  قد  اإنها �س�ر كان  فقال يل  با�ستغراب.  �ساألته  »اأي �س�رة« 

اأبداً  اأن�سى  اأنا ل  يل منذ زمن وقد ن�سيتها عنده. »ناه�س الرم�ساين. 

اأي ا�سم اأو اأي وجه �سادفته يف حياتي« قال بثقة كاملة. اأخذت منه 

حزمة ال�س�ر. كانت ال�س�ر الأوىل يل واأنا طفل يف اأمكنة خمتلفة ويف 

مراحل متعددة، ولكنني كنت اأرى هذه ال�س�ر للمرة الأوىل بالتاأكيد. 

اأنا الآن، ولكنها �س�ر  وكانت ال�س�ر الأخرى حديثة ت�سبهني كما 

التقطت يل يف اأماكن كنت اأمتنى زيارتها ومل اأرها اأبداً. مدن اأوربية. 

ومتاثيل  اأبراج  اأمام  �س�ر  م�سه�رة.  عامة  �ساحات  ا�ست�ائية.  جزر 

حلمت  �سيارات  واأمام  �رشاءها  اأمتنى  كنت  مبالب�س  �س�ر  �سهرية. 

تعابري  وبني  ال�س�ر  بني  نظري  اأحّ�ل  واأنا  احلزمة  قلبت  بامتالكها. 

ال�جه اجلامد الذي كان قد ر�سد كل مراحل اآمايل و�س�رين متلب�سًا 
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العط�س.  �سققها  قد  لأر�س  والأبي�س  بالأ�س�د  �س�رة  واأخرياً  بها. 

نظرت اإليه ب�سماتة فهذه �س�رة ل تخ�سني. ولكنني ف�جئت بنظرته 

اإىل ال�س�رة. كانت حتمل  اأعدت النظر  التي مازالت واثقة ومنت�رشة 

وراء ال�سق�ق مالمح وجه اأعرفه جيداً »ه� وجهي« وخلف ال�جه 

اأبراج حمام فارغة اأو ن�افذ منزوعة امل�ساريع والزجاج. كاأنها �س�رة 

حلم  من  اأذكره  ما  اأو  احللم.  وينتهي  هنا  اإىل   – �س�رة  على  طبعت 

�رشيايل جميل وم�ؤمل جداً يف نف�س ال�قت. انتهى القتبا�س

لقد كنت اأكتب الر�سائل بكثافة »كما كنت اأفعل ط�ال حياتي« 

اأ�ستطيع ت�سمينه من م�اقف واأحا�سي�س  م�سمنًا تلك الر�سائل كل ما 

واأفكار. وبالطبع مل يكن باإمكاين اإر�سالها ب�ا�سطة الربيد »فال ي�جد 

يدفعني  كان  مما  العراقي«  اجلي�س  يف  والع�سكريني  املدنيني  بني  بريد 

للقيام بت�رشف قد يبدو م�سحكًا جداً. وه� اأن اأق�م بت�سليم الر�سائل 

اإىل »زوجتي« يداً بيد واآخذ منها يف نف�س اللحظة ج�ابها على ر�سالتي 

اأنقطع  اأويل الر�سائل اهتمامًا �سديداً يف الفرتات التي  ال�سابقة. كنت 

الر�سائل  فهذه  اأدبية  م�ساريع  يف  التفكري  اأو  الق�س�س  كتابة  عن  فيها 

اأت�ا�سل  اأن  دائمًا  اأحاول  الذي  الكتابة  عامل  اإىل  ي�سدين  رفيع  خيط 

ما  اأهمية  الر�سائل  لهذه  باأن  اأح�س  الأخرية كنت  ال�سه�ر  معه. ويف 

فاأنا  فعلت خرياً.  وقد  مبعظمها  احتفظت  فقد  لذا  املقبل،  يف عملي 

اأدّونها. ومن ر�سالة  اأجد الآن تفا�سيل كنت �ساأن�ساها بالتاأكيد ل� مل 

يدور ح�يل ولكن  الكثري  منها »هناك  اأنقل   11/13 بتاريخ  اأخرى 

ال�قت مل يحن لكتابته اأح�س بتعب �سديد فقد نزعت حذائي قبل قليل 

اأنني ارتديته يف ال�ساعة اخلام�سة والن�سف فجراً وال�ساعة الآن  علمًا 

تقارب العا�رشة لياًل. اأمتنى اأن يتاح يل ي�ميًا وقت فراغ قليل لأمار�س 
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من  لكازانتزاكي�س  املقطع  اأهديك هذا  واأخرياً  بانتظام«.  الكتابة  فيه 

كتاب الأخ�ة الأعداء. يق�ل فيه:

يلزم  ما  اأقل  تاأملنا حقيقتها. وما  اإذا  يا حبيبتي  احلياة  اأب�سط   »ما 

اأجماد  وراء  يرك�س  يتيه وه�  اأن  يف�سل  لكنه  �سعيداً.  ليعي�س  الإن�سان 

واأرحل.  البندقية  األقي  اأن  يف  الرغبة  متلكتني  مرة  من  اأكرث  وهمية. 

واأظهر فجاأة على عتبة غرفتك. واإذ ذاك اأم�سك يدك دون اأن اأتكلم. 

فقط لأ�سعر يف يدي بحرارة يديك. اإين واثق باأنه ما من �سعادة اأعظم 

اأفعل ذلك قط. و�ساأبقى هنا  اأ�سغط على راحتك. لكنني لن  اأن  من 

لأنني  ملاذا؟  بالع�دة.  ياأمروين  حتى  اأحارب  كتفي.  على  والبندقية 

خائف. لأنني اأ�سعر باخلجل. وحتى ل� مل اأكن خائفًا فهناك ال�اجب 

الكبرية  الكلمات  هذه  الع�سكرية.  من  والفرار  وال�رشف.  وال�طن. 

التي تقيد بالأغالل روحي امل�سكينة وت�سيبني بال�سلل«. 

هذا ما يق�له اأحد الأخ�ة الأعداء. وما اأق�له دائمًا. فماأ�ساتنا قدمية 

ومتكررة حّد التفاهة. ولكن ل مهرب منها. فهناك ه� يق�ل يل نف�س 

الكلمات الكبرية. ال�اجب، ال�طن، ال�رشف، الع�سكرية. وداعًا. 

اخرتت  قد  كنت  اأجدين   .11/16 بتاريخ  اأخرى  ر�سالة  ومن 

ال�سكل النهائي لكتابي »تبني يل فيما بعد اأنني لن اأختار هذا ال�سكل« 

فاأق�ل:

»عزيزتي. اأكتب لنف�سي ولأ�سدقائي ولتلطيف �سري ال�قت. يق�ل 

ب�رخي�س ما اأريد ق�له متامًا. كنت قد اأخربتك قبل فرتة عن نيتي كتابة 

اأو )ي�ميات �سخ�س عادي(  روايتي الأوىل )مذكرات �سخ�س تافه( 

لقد تكامل هيكل هذه الرواية يف ذهني، تكامل عم�دها الفقري ومل 

اأ�سل�ب �ساأختار؟ �ساأكتبها  اأي  اأك�س�ه باللحم هل تعرفني  اأن  اإل  يبق 
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بالطريقة الأوىل والأقدم لكتابة الرواية »اأ�سل�ب الر�سائل« متامًا كما 

فعل ريت�سارد�سن يف رواية باميال »األ اأجيد كتابة الر�سائل؟!«. 

عزيزتي. اأذا اأمهلني ال�قت لن تنتظري ط�ياًل لتقرئي الي�ميات. 

يف  املتعددة  اأملك  خيبات  عن  لك  منا�سبًا  تع�ي�سًا  نك�ن  اأن  اأرج� 

زوجك املخل�س«. 

مقطع من ر�سالة م�ؤرخة 5 /1990/12

وهكذا وبعد 12/5 مل اأ�سطر حرفًا واحداً يف ر�سالة. فقد بداأت 

رواية  �سيك�ن  اأنه  اأظن  وقتها  كنت  الذي  كتابي  على  بالعمل  جديًا 

بعن�ان »ي�ميات �سخ�س تافه« اأي ي�مياتي اأنا. واأجدين وقتها متفائاًل 

بعث�ري على ال�سكل املنا�سب »اأ�سل�ب الر�سائل« وهذا ما مل يحدث 

اأي�سًا. فقد كانت الأحداث ال�رشيعة تغري وجهات نظري بامل��س�ع. 

وكانت رغبتي بكتابة ما يحدث »الآن« وقت كتابة الرواية ممزوجًا 

مبا كنت اأريد كتابته فعاًل »ق�سة ق�س�سي« واأ�سباب كل ذلك ونتائجه. 

كل هذه العنا�رش جعلتني اأكتب باأ�سل�ب اآخر مل اأكن اأفكر فيه. كنت 

اأو�سل  اأن  اأريد  كنت  والب�ساطة.  ال�رشعة  بنف�س  اأتكلم.  كما  اأكتب 

مق�لتي قبل اأن اأحتطم. ولهذا خرجت الر�سائل التي كنت اأهتم بها من 

م��س�ع الرواية ومل اأ�ستفد منها اإل يف اأماكن قليلة لأغطي الفرتة التي 

اأنني كنت  مل اأكن قد بداأت فيها بالكتابة الفعلية لهذا الكتاب. رغم 

 1990/1/29 ي�م  ومنذ  للعمل  بالتخطيط  »نظريًا«  اآنذاك  اأفكر 

التفكري يف  عن  انقطعت  بالكتابة  فعاًل  فيه  بداأت  الذي  الأول  الي�م 

كتابة ق�سة ما. اأو اأية خاطرة اأو تعليق اأو ر�سالة كما اأ�سلفت. واأ�سبح 

جهدي كله من�سبًا على الكتاب. 

اأفكر  التي كانت تغمرين وقتها واأنا  ال�سعادة اخلفية  اأذكر  مازلت 
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واأخطط اأثناء واجبي واأثناء م�سريي ويف يقظتي ورقادي.. كان هذا 

هذا  كان  واخل�ف.  بالأمل  الإح�سا�س  من  منعني  هائاًل  خمدراً  العمل 

العمل هدفًا يدفعني للنجاة »لأكمله على الأقل«.. اأح�س�ست بنف�سي 

وكاأنني يف اأح�سن اأو�ساعي »وهذا ما كان يثري ا�ستغراب اجلميع«. 

ويف الإجازة الأخرية التي ح�سلت عليها دون ت�قع. بداأت اأكمل 

الف�سل الأول يف البيت وب�سكل حمم�م.. كنت اأمتنى اأن اأ�ستطيع كتابة 

تاريخ جميع الق�س�س قبل انتهاء الإجازة. ولكنني مل اأ�ستطع. مما دفعني 

اإذا  اأكملها فيما  اأن  اآماًل  الناق�سة.  اإىل ترك مالحظات مع املخط�طة 

عدت ي�مًا. اأو يكملها غريي فيما ل� مّت وكانت املالحظات تت�سمن 

�ساأق�م  جزاأين  من  كتاب  اآنذاك:  اأتخيله  كنت  كما  الكتاب  �سكل 

بكتابة جزئه الثاين يف الك�يت. »نرفق الق�س�س خلف الف�سل كجزء 

لال�ستفادة  الكتاب  �سيكمل  ملن  اأ�سري  ثم  الكتاب«،  بقية  من  رئي�سي 

من ر�سائلي الأخرية التي تدور ح�ل نف�س امل��س�ع. واأخرياً. كتابة 

متهيد وفاحتة ت��سح جمرى العمل يف الكتاب الذي �سيحمل »ي�ميات 

الذي كان« ومعها ا�سمي. ول �سك اأن هذا ال�سم كان يحمل الكثري 

 يف الأيام الأخرية 
ّ
من الرومان�سية ال�ساذجة التي اأخذت ت�سيطر علي

قبل احلرب ويف ظهر 1/14 خرجت من البيت م�ؤماًل ال��س�ل اإىل 

وحدتي يف الك�يت. قبل ال�ساعة 12 من ليلة 1/15. وهي ال�ساعة 

الأخرية احلا�سمة يف اإنذار جمل�س الأمن. تبني يل فيما بعد اأنني كنت 

مغرقًا يف التفاوؤل. ما اإن و�سلت اإىل الكراج حتى اأح�س�ست باملاأ�ساة 

فقد كان الكراج خاليًا متامًا من النا�س اأو البا�سات اأو حتى �سيارات 

قد  ال�سائقني  اأن  ال�ا�سح  من  كان  �سديد،  باإحباط  �سعرت  الأجرة. 

ترك�ا العمل وبداأوا بنقل ع�ائلهم وع�ائل الآخرين اإىل القرى النائية 
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خ�سية تعر�س امل��سل للق�سف. وكان يفرت�س بي اأن اأت�قع حدوث 

هذا الأمر. ومل يعد لدّي خمرج �س�ى القطار الذي اأكرهه جداً. فه� 

يقطع م�سافة 400 كم بني بغداد وامل��سل يف اأكرث من ع�رش �ساعات. 

وهذا يعني تاأخري عن م�عد التحاقي. ومل يكن ح�س�يل على تذكرة 

اأو باأخرى. وبعد  القطار عملية �سهلة. لكني ح�سلت عليها بطريقة 

اأن بداأ القطار بامل�سري فكرت باإخراج الدفرت وال�ستمرار يف الكتابة. 

)مناف  لكن  تف�يته.  ينبغي  ل  جداً  ثمني  وقت  الع�رش  فال�ساعات 

واأف�سد  املقربني �سعد معي �سدفة  الكلية  اأ�سدقاء  �سمدين( وه� من 

يل خمططي.. فقد جل�س بجانبي وبداأنا نتذكر ونرثثر عن اأيام الدرا�سة 

كل حما�س  فقدت  دقائق  وبعد  ر�سامًا  كان  اإذ  الر�سم،  عن  اجلامعية 

للكتابة وانخرطت كليًا يف حديث الذكريات التي مل نعد منلك �س�اها 

وحتى  ال�سارع  يف  اإن�سان  اأب�سط  من  يتذكر  الكل  كان  العراق.  يف 

اأحد خطاباته  يتذكر. ففي  نف�سه  اأجل كان �سدام  ال�سم�س.  الرئي�س 

الثان�ية«  الدرا�سة  قائاًل. »حينها كنا يف مرحلة  ابتداأ حديثه  الأخرية 

اأية ذكريات جامعية  وابتداأ �سيل من ذكرياته. بالطبع �سدام ل ميلك 

نتذكر  بقينا  معروف.  ه�  كما  جامعية  �سهادة  على  يح�سل  مل  فه� 

ونتذكر والقطار ي�سري ببطء يقّطع نياط القل�ب حتى و�سلنا منهكني 

اإىل بغداد مع �سباح ي�م 1/15. قفزت ب�رشعة اإىل �سيارة اأجرة لأ�سل 

اإىل كراج النه�سة، حيث ت�جد – بالغالب- با�سات تنقل الع�سكريني 

اإىل الك�يت. وقبل اأن اأترك التاك�سي تبني يل ثانيًة اأنني كنت مغرقًا يف 

تفاوؤيل. فقد كان الكراج عبارة عن كتلة ب�رشية هائلة تتحرك ب�رشعة 

خارقة نح� اأية عربة تدخل الكراج. كتلة �سخمة ت�سحق اأمامها كل 

�سيء. جلاأت اإىل جن�د الن�سباط الع�سكري يف الكراج ليتدبروا يل بعد 
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�ساعات مقعداً يف �سيارة متهالكة �ست��سلنا اإىل العمارة. ويف العمارة 

تكرر نف�س امل�سهد لأ�سل بعدها اإىل الب�رشة ويف الب�رشة ح�سلت على 

�سيارة ت��سلني نح� احلدود )امللغاة( بني العراق والك�يت. عند نقطة 

احلدود هذه كان الظالم قد خيم متامًا. وكانت جي�بي قد فرغت من 

اأية قطعة نق�د. فقد التهمت امل�ا�سالت ما تبّقى من راتبي واأ�سبحت 

مفل�سًا. 

ا�ستخدمت  جمانية  ت��سيلة  على  اأح�سل  اأن  قبل  ط�ياًل  انتظرت 

فيها نف�ذي الع�سكري بالطبع وا�سطررت لإ�سهار م�سد�سي لإجبار 

12 لياًل. »�ساعة ال�سفر«  ال�سائق على »م�ساعدتي«.. وقبل ال�ساعة 

كنت يف ال�سحراء يف نقطة �سيطرة تبعد 50 كم عن وحدتي اأبحث 

منتظراً  ال�سماء  اإىل  اأنظر  واأنا  الرحلة  لأكمل  نقل ع�سكرية  عربة  عن 

الطائرات.  جتئ  فلم  الأمرين.  يف  ظني  وخاب  الطائرات..  جميء 

يف  ليلتي  ق�ساء  على  اأرغمني  مما  ت��سيلة.  على  احل�س�ل  اأ�ستطع  ومل 

اإىل ال�سماء مع ب�سعة من جن�د الن�سباط  ال�سحراء وعيناي تتجهان 

الع�سكري. يف ال�سباح تعلقت باأول �ساحنة ع�سكرية حماوًل ال��س�ل 

باأ�رشع وقت. و�سلت اإىل ل�ائي يف ال�ساعة الثانية ظهراً. كنت مرهقًا 

ق�سف  ول  طائرات  فال  اجلبهة.  على  هادئًا  �سيء  كل  وكان  للغاية. 

مدفعي ول اأي �سيء ينبئ بحدوث معركة. كان الراأي القدمي ل يزال 

م�سيطراً على عق�لنا. لن تقع احلرب. �سيحدث اأمر ما يف اللحظات 

الأخرية ويقلب امل�قف »ح�سنًا اإذن. اإذا كانت احلرب لن تقع فالأمن 

ملجئي.  اإىل  دخلت  فيه،  فكرت  ما  هذا  للغاية«  مرهق  فاأنا  قلياًل. 

اإل  منه  اأ�ستيقظ  مل  عميق.  ن�م  يف  ف�راً  لأغط  �رشيري  على  ومتددت 

للطائرات.  املقاومة  املدافع  حتدثه  كانت  الذي  الهائل  الدوّي  على 
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كانت  ملجئي.  من  مذه�ًل  قليل خرجت  بعد  الثقيلة.  والر�سا�سات 

ال�ساعة تقارب الثانية والن�سف لياًل اأو تزيد قلياًل نظرت غري م�سدق 

اإىل الأعلى. مل اأكن اأرى الطائرات لكنني كنت اأ�سمع دويها ب��س�ح 

كامل. ا�ستمرت مدافعنا بالرمي. ولكن كان من ال�ا�سح اأن الطائرات 

تطري بارتفاعات اأكرب بكثري من مدى املدافع املحدودة.. كان جن�دي 

اأي�سًا ي�سعرون بالده�سة وخيبة الأمل.. وقعت احلرب. وكاأن الأمر 

وقعت  واأمل.  وياأ�س  �سديد.  بخ�ف  �سعرت  لنا.  تامة  مفاجاأة  كان 

ل  ذلك؟؟  بعد  لنا  �سيحدث  ماذا  وق�عها.  نكّذب  كنا  التي  احلرب 

يهم. فنحن من الآن م�تى. 

جن�دي  كان  الفجر.  حتى  متيقظًا  بقيت  باأنني  للق�ل  داعي  ل   

نعتقد »ك�سدام  كّنا  الربية.  للمعركة  ا�سلحتهم  يعدون  يف م�ا�سعهم 

ق�سف  يعقبه  ل�ساعات  �سي�ستمر  اجل�ي  الق�سف  باأن  متامًا«  ح�سني 

هذا  كان  الربي.  الهج�م  يبداأ  ثم  دقائق.  لب�سع  باملدفعية.  متهيدي 

ال�سيناري� الذي تخيله �سدام واأذاعه من �سا�سة التلفزي�ن مطب�عًا يف 

نف��سنا. ولكن ال�سم�س ارتفعت يف الأفق ومل تلح لنا دبابة. ومل ت�سقط 

م�اقع  لتق�سف  جتتازنا  كانت  الطائرات  حتى  مدفع.  قذيفة  ف�قنا 

ما«  مكان  من  تبث  »التي  الك�يت  اإذاعة  كانت  العمق.  يف  اأخرى 

املطارات وق�اعد  اأعلنت منذ اخلام�سة �سباحًا عن حتطيم جميع  قد 

�سدام  م�سري  وليزال  العراق.  يف  الع�سكرية  واملن�ساآت  ال�س�اريخ 

يذيع  �سدام  بداأ  بقليل  ذلك  بعد  الإذاعة-  تعبري  حّد  -على  جمه�ًل 

يف  �سمعتها  التي  والع�سكرية  ال�سيا�سية  اخلطابات  اأغرب  من  خطابًا 

حياتي.. كان يق�ل يف مقدمته »لقد غدر الغادرون بهذا البلد الآمن« 

�سدام  فم�سري  اإذن  اهلل«.  بع�ن  الن�رش  احلى  ما  »يا  بق�له  وختمه 
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 وم�ستمر يف الكذب. فهل غدر 
ّ
لي�س جمه�ًل على اأية حال فه� حي

حكم  حتت  واحد  لي�م  اآمنًا  بلداً  العراق  كان  وهل  فعاًل.  الغادرون 

نف�سها  احلكيمة  القيادة  اأن  ويبدو   - نت�قع  نكن  مل  امللهم«.  »القائد 

الأيام  ا�ستغرقها. ففي  لتي  املدة  الق�سف  ي�ستغرق  اأن  تت�قع-  مل تكن 

الثالثة الأوىل كنت اأت�قع اأن يتم الهج�م الربي يف اأية حلظة اأو يف فجر 

اأي ي�م. اأو عند مغيب ال�سم�س. ويف الي�م الثالث ا�ستدعاين اآمر الل�اء 

بتنفيذ مهمة  اآخر  العب��سي« ليكلفني و�سابطًا  الركن مناف  »العقيد 

خطف اأ�سري. كانت القيادة بحاجة اإىل معل�مات وكانت الق�ة اجل�ية 

العراقية قد اأجه�ست. لذا كان ل بد من احل�س�ل على املعل�مات باأي 

التي  ثمن. كانت اخلطة ب�سيطة جداً. ول حتتاج ل�سيء �س�ى اجلراأة 

كّنا منلكها. مل اأكن اأخ�سى �سيئًا اأبداً. فلم اأخف واأنا ميت!! بالعك�س. 

اأف�سل اأن اأم�ت متقدمًا حماوًل فعل اأي �سيء بدل اجلل��س يف  كنت 

اخلندق منتظراً قذيفة النهاية. مل نتمكن من الإعداد اجليد لل�اجب. 

فقد كان ال�قت حمدوداً جداً.. )24( �ساعة فقط. ومل يكن ا�ستطالعنا 

للهدف م�فقًا. فقد كان الهدف م��سعًا متقدمًا اأمام خمفر حدودي 

�سع�دي. وكان يفرت�س وج�د اأربعة جن�د يف هذا امل��سع، وواجبنا 

خطف اأحدهم. 

ذهبت ل�ستطالع املكان من مر�سد مقام يف خمفر ك�يتي مقابل 

املخفر ال�سع�دي وبعد اأن غادرت املر�سد بدقائق. قامت الطائرات 

بق�سفه. مما منعني من تكرار املحاولة. قمت باأخذ اإحداثيات الهدف 

ليلة  وم�ساء  »الرازيت«.  جهاز  وب�ا�سطة  عراقية  مراقبة  نقطة  من 

لتنفيذ  انطلقت ومعي مالزم �سفاء وع�رشون جنديًا متط�عًا   1/19

ال�حيدة  الطريقة  هي  »القنباز«  الع�سكرية  الب��سلة  كانت  املهمة. 
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باخلط�ات  امل�سافة حت�سب  الهدف، وكانت  اإىل  لل��س�ل  لنا  املتاحة 

الال�سلكي  الت�سال  كان  وملا  التاريخ«  يف  طريقة  »اأقدم  واحل�سى 

�سلكيًا وعدداً  ميدان  معنا هاتف  ا�سطحبنا  فقد  لالفت�ساح،  يعر�سنا 

يتابع  كان  الذي  الل�اء  باآمر  ات�سالنا  لن�ؤمن  الأ�سالك  لفات  من  كبرياً 

العملية من نقطة متقدمة. كانت هذه الأ�سالك اللعينة �سببًا يف تاأخري 

و�س�لنا ب�سع �ساعات. اإذ كان علينا امل�سري حل�ايل �سبعة كيل�مرتات 

الأ�سالك  وكانت  الهدف.  اإىل  لن�سل  ال�سع�دية  الأرا�سي  داخل 

الطائرات  ب�رشعة. وكانت  التقدم  متامًا عن  تعرقلنا  املت�سابكة  القدمية 

فل�  ال�رشيع �سعبًا.  التقدم  اآخر يجعل  �سببًا  با�ستمرار  التي حتّلق ف�قنا 

لك�سفنا  دائمًا«  تن�ير »كما كان يحدث  م�سعل  الطيارين  اأحد  األقى 

الأر�س  لل�ن  مغايرة  مالب�س  نرتدي  ونحن  �سديدة، خا�سة  بب�ساطة 

»مالب�س داكنة و�سط �سحراء قاحلة« ويف ح�ايل ال�ساعة الرابعة من 

فجر ي�م 1/20 كنا قد و�سلنا اإىل الهدف. وانطلق مالزم �سفاء مع 

جمم�عة القتحام جللب الأ�رشى، لكنه اختفى ومل يعد. كان ال�سباب 

وكان  باملطر.  تغ�سلنا  ال�سماء  بداأت  ثم  م�ستحيلة  �سبه  والروؤية  كثيفًا 

عيناي  وكانت  اجلن�د  جميع  ومن  مني  نال  قد  والإرهاق  التعب 

اأنظر  واأنا  �ساعات  ت�سع  �رشت  لأنني  مفت�حتني  البقاء  عن  تعجزان 

اإلينا  �ساعة �سدر  ن�سف  وبعد  راحة كفي.  املفت�حة يف  الب��سلة  اإىل 

التي  املخابرة  م�سد�س  اإطالقات  ملحنا  بعيد  ومن  بالن�سحاب.  اأمر 

تاأمرنا بالن�سحاب، لكننا مل نكن قد اأجنزنا املهمة بعد. وقبل اخلام�سة 

بقليل ابتعدت عن اجلن�د »واأنا مم�سك باأحد الأ�سالك كي ل اأ�سيع« 

كنت  �سفاء.  مالزم  واأنادي  �سخما  يدويًا  م�سباحًا  اأ�سعل  وبداأت 

اأن  اأريد  . كنت 
ّ
الر�سا�س علي باإطالق  اأحدهم  يق�م  اأن  اأمتنى وقتها 
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اأرخ�سها  »وما  حياتي  الثمن  كان  ول�  طريقة  باأية  الهدف  اأكت�سف 

مب�سباحي.  م�سرت�سداً  ال�فا�س  خايل  �سفاء  عاد  قليل  بعد  اآنذاك«.. 

كانت ال�سم�س قد اأو�سكت على ال�رشوق ل�ل ال�سحب التي اأخرت 

انت�سار �س�ئها. تركنا اأ�سالك الهاتف وان�سحبنا راك�سني. لن�سل اإىل 

نقطة انطالقنا يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا. كانت املهمة قد 

اأن  اأريد  الف�سيل واأنا  اإىل  ف�سلت ككل �سيء يف هذه احلرب. عدت 

اأنام. اأنااااام.... لكن الطائرات التي اأخذ ق�سفها يقرتب مّنا ي�مًا بعد 

ي�م منعتني من الن�م براحة، لكن »�رشعان ما اعتدت الأمر واأ�سبح 

من الطبيعي اأن اأنام بعد اأن اأنطق بال�سهادتني. رغم امللجاأ الذي يرق�س 

بعنف مع كل قذيفة«. 

اإىل  لت��سلني  بانتظاري  عربة  هناك  كانت  ا�ستيقظت  وحينما 

الل�اء »وه�  اآمر  املهمة. كان  تقريري عن ف�سل  اأقدم  الل�اء كي  مقر 

الع�سكري الذي حنكته املعارك« متفهمًا للم�قف. ومل ي�سبب يل اأي 

�سع�ر بالإحراج »كان ينق�سكم قليل من احلظ« عّلق باأ�سف. عدت 

اإىل ف�سيلي لتنط�ي بهذا �سفحة التط�ع للم�ت. فيبدو اأن الق�سف 

التي  األغى فكرة ت�سكيل ال�حدات النتحارية  املقاّر قد  امل�سدد على 

كنت قد بداأت اأ�سعر بالندم لرت�سيح نف�سي لها. والآن وحينما اأفكر 

املغامرة »باأي  اأن هديف كان  اأجد  الرت�سيح  ال�سبب احلقيقي لهذا  يف 

اأمام جن�دي حتى يف  الالمعة  واملحافظة على �س�رتي  اأوًل،  ثمن« 

اجل�ي.  الق�سف  على  تع�دنا  ما  و�رشعان  ثانيًا،  الظروف  اأحلك 

لي�سريوا  ثانيًة  اجلن�د  عاد  الطبيعية.  منتهى  يف  الأم�ر  واأ�سبحت 

خارج اخلنادق وبدون خ�ذ وكاأن الق�سف ل يعنيهم. وعاد اجلميع 

»جميع العراقيني كما اأظن« ليلتف�ا ح�ل الرادي� »كما كان يحدث 
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اأع�سابنا  كانت  مفرحًا.  خرباً  يت��سل�نه  وهم  الإيرانية«  احلرب  اأيام 

املرا�سلني  تقارير  وح�سب  الأخبار  ن�رشات  ح�سب  وت�سرتخي  تت�تر 

التقريرين  بني  اأ�سده  على  ال�رشاع  وكان  املعلقني.  وح�سب حتليالت 

ال�سع�دية.  من  ال�سهري«  و«عبداهلل  بغداد  من  الكا�سف«  »ح�سن 

وكان �س�ت الأمهات العجائز الك�يتيات وهن يتحدثن اإىل اأبنائهن 

يف دول اأخرى عرب الإذاعات يبكيني »نبيكم... نبي ن�س�فكم« وكنا 

مثلهن.. ل »نبي اإل اأن ن�س�ف اأهلنا« ولكن....... 

كنت اأ�سهر ي�ميًا حتى ت�ستنفد الأخبار اأخبارها ثم اأبداأ بالكتابة. 

كنت اأتكلم عن كل �سيء. وعن كل التفا�سيل. وكنت اأي�سًا م�ستمراً 

حتى  معدودة  اأيام  اإل  مت�ِس  مل  ق�س�سي  بقية  عن  احلديث  اإكمال  يف 

واجهتنا اأعتى م�سكلة »املياه والأرزاق« في�مًا بعد ي�م اأ�سبحت عربة 

الأرزاق اأكرث �سع�بة حتى غدت م�ستحيلة بعد ع�رشة اأيام تقريبًا من 

اأ�سقاوؤنا الفرن�سي�ن قد قام�ا ومنذ ال�ساعات  بدء الق�سف. وملا كان 

�سماوؤنا  اأ�سبحت  فقد  للطائرات.  امل�سادة  املدافع  بق�سف  الأوىل 

اأخذت طائرات اجلاك�ار  ي�م  بعد  مفت�حة لهم على رحبها. وي�مًا 

بدقة  تق�سف  اأن  لها  اأتاح  انخفا�سًا مما  اأكرث  بارتفاعات  العتيقة تطري 

ناهيك  والفرق،  الأل�ية  ومقاّر  العتاد  واأكدا�س  والدبابات  املدافع 

عن نقاط مت�ين ال�ق�د والأفران ومناطق ت�زيع مياه ال�رشب ومن ثم 

اأ�سبحت عربات الأرزاق وعربات املاء هدفًا �سهاًل لهذه الطائرات. 

حتى ا�ستحالت حركة الآليات تقريبًا مما �ساعف اأزمتنا. 

اإذن فلم يعد الطعام ول املاء متي�رشاً لنا. وكانت كلمتا »ت�رّشف.. 

باإمكاننا  يكن  ومل  مطالبنا.  لكل  ال�حيد  اجل�اب  هما  ودبر حالك« 

وحتت  ال�سحراء،  يف  معزول�ن  ونحن  احلال«  تدبري  ول  »الت�رشف 
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امل�سانع  اأنتجتها  التي  الذخرية  بكل  تقذفنا  التي  الطائرات  رحمة 

�سديدة  ب�رشا�سة  يهاجمنا  اجل�ع  بداأ  الباردة.  احلرب  ط�ال  الغربية 

بحثًا  وهناك  هنا  والتنقل  م�ا�سعهم  لرتك  اجلن�د  من  الكثري  دفع  مما 

عن قطعة خبز اأو قدح ماء اأو عقب �سيكارة. تط�ر الأمر بعد قليل، 

اليدوية  الرمانات  معهم  حاملني  ع�دة  بال  يغادروننا  اجلن�د  اأخذ  اإذ 

وعاقدين العزم على مهاجمة من يحاول وقف هربهم اأو منعهم من 

الع�دة اإىل اأهلهم. 

وامل�سانع.  واملن�ساآت.  املدن.  ق�سف  جداً.  مثرية  الأخبار  كانت 

كل  وكان  العراق.  اأهمية يف  له  ما  وكل  القطار  واجل�س�ر وحمطات 

واحد منا يتحرق �س�قًا ملعرفة اأخبار اأهله وعائلته. بالطبع مل تكن هناك 

خط�ط هاتفية بيننا وبني اأهلنا ول ر�سائل بريدية ومل تكن الإجازات 

مفت�حة. كان الطريق ال�حيد املتاح لنا لروؤية اأهلنا ه� الأحالم. ورغم 

الق�سف ال�سديد فقد كنا ننام ونحلم بع�ائلنا دائمًا. 

تقل�س عدد جن�دي  امل�ا�سع  الهروب من  بداأ م�سل�سل  اأن  وبعد 

لي�سبح 15 جنديًا بدًل من 32. كان الكثري ممن تبقى م�سابًا باأمرا�س 

خمتلفة كال�سمم اأو الع�س� الليلي اأو اإ�سابات اأخرى ناجتة عن احلرب 

القليلة.  ال�ساغل لهذه املجم�عة  �سغلنا  الطعام  الإيرانية. وكان ت�فري 

ن�سف كي�س  اجلن�د على  اأحد  ما حينما عرث  ي�مًا  القدر  وقد تدخل 

املا�سية املرتوكة. اعتربها اجلن�د هبة من  اأحد ح�سائر  ال�سعري يف  من 

ال�سماء. ا�ستمر هذا الكي�س طعامًا لنا ب�سعة اأيام قبل اأن ينفد.. وا�سطاد 

قبل  �سديدة  ب�رشعة  قّطع�ه  �ساًل  هائجًا  اآخر جماًل  ي�م  جن�دي يف 

ذبحه.. طاردوه واأ�سبع�ه طعنًا بحرابهم ثم تقا�سم�ه وه� ي�رشخ.. مل 

اأذق لقمة من هذا اللحم رغم ج�عي.. ورغم وج�د اأرزاق ط�ارئ 
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يف مقر الف�ج اإل اأن الأمر ب�رشفها كان مركزيًا ول يتم اإل باأمر من 

قائد الفرقة »وح�سب تعليمات م�سددة« اأما املاء فقد كنا ن�سّلي ي�ميًا 

كي متطر ال�سماء لنح�سل على ما ي�سد رمقنا منه. ثم بداأ اجلن�د بفر�س 

الندى  ماء  ليجمع�ا  قمع  �سكل  على  البال�ستيكية  املطرية  معاطفهم 

وال�سباب لياًل. 

يف تلك الفرتة كان »الأ�ستاذ« عدي �سدام ح�سني قد وّدع والده 

على  اأو  اإخ�انه  مع  ليقف  اجلبهة  اإىل  وجاء  التلفزي�ن  �سا�سات  على 

بداأ  وكالعادة  الإعدامات.  جلان  ومعه  العراقيني  اإخ�انه  وراء  الأدق 

م�سل�سل الإعدامات الذي مل ينته اإل با�ستداد الق�سف اجل�ي. 

الغذاء واملاء.  انعدام  اأمراً ممكنًا مع  ال�سيطرة على اجلن�د  ومل تكن 

الكثري من  يبق يف  فلم  تزداد فظاعة.  الهروب  ن�سبة  اأخذت  فقد  لذا 

ال�رشايا اأكرث من ع�رشين جنديًا من اأ�سل مئة وع�رشين ومل يكن باإمكان 

ال�سباط وقف هذا ال�سيل من الهاربني الذي امتد لي�سمل الكثري من 

ال�سباط اأي�سًا بعد اأن اأهلكهم اجل�ع والعط�س. واأوامر الإعدام التي 

ل تنتهي. فقد حدث اأن اجتمع »القائد الرمز« بقادة الفيالق مطالبًا 

املتزايدة. وملا كان احلل م�ستحياًل  الهروب  لن�سبة  باإيجاد حل  اإياهم 

مادام الغذاء معدومًا فقد اقرتح �سيادته حاًل عبقريًا يقت�سي اإعدام بع�س 

اجلن�د وال�سباط من كل وحدة لردع البقية. واأن يتعهد اآمرو الف�سائل 

بال�ق�ف اأمام جلان الإعدام اإذا ما هرب جندي واحد من ف�سائلهم. 

وهكذا مت اإجراء جرد مف�سل لكل ال�رشايا. وقام كل اآمر ف�سيل واآمر 

�رشية بالتعهد باخل�س�ع لالإعدام اإذا ما هرب منه اأحد جن�ده. وكان 

نية  يبدي  الذي  اجلندي  بقتل  يق�م  اأن  لل�سباط ه�  ال�حيد  اخلال�س 

للهرب. ُطلب مّنا اأن جنمع جن�دنا »اأو ما تبقى منهم« يف ملجاأ واحد 
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واأن يبقى ال�سباط يقظني حتى الفجر لي�سمن�ا عدم هروب اأحدهم. 

عبقريًا  اإلهامًا  كان  لكنه  ماأل�فًا،  ع�سكريًا  حاًل  هذا  يكن  مل  وبالطبع 

يف  ي�سبح  مل  الذي  املهيب  ال�سم�س«  »القائد  لدن  من  ذاتيًا  واإبداعًا 

ي�م ما اآمر ف�سيل. ومل يدرك اأبداً طبيعة العالقة بني ال�سابط وجن�ده. 

اجلن�د الذين ق�سينا اأوقاتًا ط�يلة معهم يف القتال ويف التدريب. اأ�سبح 

لزامًا علينا الآن اأن نقتل بع�سًا منهم لرندع الآخرين. 

يف  اخلفجي.  معركة  يف  جي�سنا  انك�سار  بعد  �س�ءاً  الأمر  ازداد 

اأحد  ق�اتنا يف  انت�سار  اأنباء  ن�سمع  �سديد ونحن  بفخر  �سعرنا  البداية 

الق�اطع فلم يكن ممكنًا »براأينا« اأن نهزم بهذه الب�ساطة ونحن اجلي�س 

الذي ل يقهر. كان خرب دخ�ل قطاعاتنا اإىل مدينة اخلفجي من اأ�سعد 

الأنباء التي �سمعناها، ولكن نباأ الهزمية الالحقة حّطم كل ما كنا قد 

بنيناه من اآمال. 

القائد املن�س�ر »الذي �رشح يف  تاأكيدات  الن�رش بعيداً رغم  يبدو 

اأحد اللقاءات معه باأن احتمال خ�سارة العراق لهذه املعركة ه� واحد 

يف امللي�ن« ول اأدري حلد الآن على اأي اأ�سا�س ا�ستند �سدام يف هذا 

التقييم. مل نكن وقتها نعلم ما حدث فعاًل. هل اأن جل�ء طائراتنا اإىل 

تهريب  فعاًل عملية  اأم ه�  القيادة  ا�ستخدمته  تكتيك معني  اإيران ه� 

للطائرات.. وهل اأن ال�س�اريخ التي اأطلقها العراق قد دمرت ن�سف 

املعركة. وهل. وهل. وهل. كان  قبل  »اإ�رشائيل« كما وعدنا �سدام 

هناك الآلف من الأ�سئلة ول ج�اب. 

ي�مي  اأق�سم  كنت  ال�حيد.  خمل�سي  الكتابة.  يف  ثانيًة  انهمكت 

لثالثة اأق�سام: القراءة، والكتابة، و�سماع ن�رشات الأخبار. كنت وقتها 

اأقراأ كتاب »ما بعد احلياة« لك�لن ول�سن وه� يتحدث عن حالت 
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ات�سال الأرواح بالإن�سان وطرقها. كان هذا امل��س�ع قد غدا قريبًا اإىل 

نف�سي فقد كنت اأظن وقتها اأنني �رشعان ما �ساأم�ت واأحت�ل اإىل روح 

كالتي اأقراأ عنها. لذا فقد كان من امل�ستح�سن التعرف اإىل عاملي اجلديد 

وعذاب  �سعادة  م�سدر  كانت  فقد  الكتابة  اأما  فيه..  �ساأعي�س  الذي 

اأكتب ي�ميًا خم�س �سفحات تقريبًا  ال�قت. فقد كنت  يل يف نف�س 

اإح�سا�سًا  يّف  تثري  ال�رق  اأحب�سها على  التي كنت  الذكريات  وكانت 

اأو احتمال  اأكتبه  اأي�سًا خ�يف من �سياع ما  بالأمل، وكان هناك  كبرياً 

فاإنني وا�سلت الكتابة بروح حتدٍّ  اإكماله. ورغم هذا كله  م�تي قبل 

عالية جداً والآن. ورغم اأن كل ما كتبته من 1/16 ولغاية 2/24 قد 

الكتابة  فل�ل  ال�سحيح.  ال�سيء  فعلت  قد  باأنني  اأ�سعر  اأنني  اإل  �ساع 

لأ�سبت رمبا باجلن�ن. 

كتبت  ول�  والفاأر.  القط  لعبة  معنا  يلعب  ا�ستمر  فقد  املذياع  اأما 

كتابًا كاماًل عن و�سعنا اأمام املذياع ملا ا�ستطعت اأن اأ�سف جزءاً من 

طبيعة عالقتنا بهذا اجلهاز اآنذاك. فقد كان ينقلنا ب�رشعة مده�سة ما بني 

اأق�سى الأمل اإىل هاوية الياأ�س. من الرجاء اإىل  القمة واحل�سي�س. من 

الت�ساوؤم. ومن الأمان اإىل اخل�ف. اإىل الأمان ثانية. كان كل �سيء يبدو 

ممكنًا اآنذاك. وكّنا مقتنعني جداً »وقتها« باأن �سدام �سيعلن عن نيته يف 

الن�سحاب غري امل�رشوط. فقد انتهت اأم املعارك ع�سكريًا منذ فقدنا 

وال��ساطات  واملباحثات  الزيارات  م�سل�سل  ا�ستمر  اجل�ي.  غطاءنا 

برمياك�ف يزور بغداد وطارق عزيز يف م��سك�. وطارق عزيز يع�د 

اإىل بغداد وغ�ربات�س�ف يقدم مبادرة ووزير الدفاع الفرن�سي ي�ستقيل. 

تات�رش تتخلى عن رئا�سة ال�زارة وحريق يف مكتب ب��س و.. و.. و.. 

كان كل �سيء خا�سعًا لأكرث من تف�سري، وكنت اأحاول دائمًا ت�سديق 
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الأخبار املتفائلة واإ�ساعتها بني اجلن�د لأق�م فيما بعد بت�سديقها بعد اأن 

اأ�سيف لها ما ي�ؤكد �سدقها. فعاًل مل اأكن اأظن اأن الأم�ر �ست�سل اإىل ما 

و�سلت اإليه لحقًا. كنت وقتها ل اأزال اأظن اأن �سدام �سيحاول اإنقاذ 

ما ميكن اإنقاذه وقد اأثبتت الأيام فداحة خطئي. 

كان ج� الأمل الذي كنت اأ�سيعه بني جن�دي قد �ساهم اإىل حدٍّ كبري 

يف خلق ا�ستقرار نف�سي لديهم – خا�سة بعد اعتيادهم على الق�سف 

غري  معركة  من  خائف  خائف.  واأنا  الأمان  اأمنحهم  كنت  اجل�ي- 

متكافئة قد ا�سطر فيها اإىل اإكراه جن�دي اإىل فعل ما ل اأريد اأن اأفعله. 

- ملاذا قتلتني. 

- لأنني كنت اأخ�سى اأن تق�م اأنت بقتلي. 

والآخر(  )ه�  ق�سة  يف  عنه  كتبت  اأن  �سبق  الذي  امل�قف  نف�س 

اأق�م  نف�سي  اأتخيل  حينما  يق�سعر  ج�سمي  كان  تقتل.  ل  كي  اقتل 

باإطالق النار على اأحدهم لقتله. كنت متاأكداً وقتها اأن هج�مًا بريًا 

بالن�سحاب �سي�سدر بني حلظة واأخرى، واأن  اأمراً  لن يحدث، واأن 

كل �سيء �سينتهي باأقرب وقت. لكن الأيام مّرت ومل يحدث �سيء من 

هذا القبيل حتى حل ي�م 2/17 لنفاجاأ ببيان جمل�س قيادة الث�رة امل�قر 

الذي يعلن فيه عن عزم العراق الن�سحاب بع�رشات ال�رشوط اخليالية. 

»ان�سحاب«  ال�سحرية  الكلمة  لكن  امل�قف،  حقيقة  اأحد  يفهم  مل 

)واأنا  اجلميع  لدى  كاملة  قناعة  خلق  مما  بالتاأكيد  وردت  قد  كانت 

فرحهم  عن  العراقي�ن  عرب  وكالعادة  انتهت.  قد  اللعبة  باأن  منهم( 

باإطالق الر�سا�س. ا�ستعلت ال�سماء فجاأة واأخذت كل قطعة �سالح 

عراقي �ساحلة للرمي تقذف حممها اإىل ال�سماء. كان اجلميع يريدون 

مل  �سعادتنا  اأن  اإل  به،  الهائلة  فرحتهم  بتاأكيد  واقعًا  اأمراً  القرار  جعل 
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ت�ستغرق �ساعات حينما اأعلن ب��س اأن القرار العراقي »مزحة �سمجة« 

واأن الن�سحاب امل�رشوط - خا�سًة مبثل هذه الظروف- اأمر مرف��س 

كله  فرحنا  وكان  �سبب،  بال  اأهدر  قد  عتادنا  من  الكثري  كان  قطعًا. 

من  ثانيًة  زاد  مما  ال�سدمة،  امت�سا�س  الكثريون  ي�ستطع  مل  مربر.  بال 

حالت ترك امل��سع الدفاعي. رغم كل هذا حافظ عقلي العنيد على 

التي كان  الكلمة  تفاوؤله. فمادام �سدام قد ذكر كلمة )الن�سحاب( 

من املحرم على العراقيني لفظها.. فال بد من حدوث �سيء ما، بطريقة 

ما، وباأ�رشع وقت ممكن. 

كان اجل�ع قد فعل فعله يف اجلن�د الذين كان يكفيهم قطعة خبز 

اآنذاك.  متعذراً  كان  الذي  الأمر  رمقهم،  لي�سد  ي�م  كل  ماء  وقدح 

والآن وحينما اأفكر كيف ا�ستطعنا البقاء اأحياء كل ذلك ال�قت ويف 

التحمل،  على  اخلارقة  الإن�سان  قدرة  من  متامًا  اأتاأكد  الظروف  تلك 

خا�سًة اإذا كان جنديًا عراقيًا يق�ده رئي�س ملهم ك�سدام ح�سني الذي 

ا�ستمر ه� ووزير اإعالمه الذي اعتاد دائمًا اأن ي�سخر من ت�رشيحات 

قادة احللف بكل �سالفة. 

 B52 طائرات  بداأت  الفرن�سية  واملرياج  اجلاك�ار  طائرات  وبعد 

باأية حال لكن  فيها  ب�سكل متكرر. مل تكن زيارات مرغ�بًا  بزيارتنا 

منعها كان م�ستحياًل. 

كانت تلك الطائرات اجلميلة التي تاأتينا بارتفاعات �ساهقة تلقي 

الطائرات  تلك  بداأت  جحيم.  اإىل  الأر�س  لتحّ�ل  حم�لتها  علينا 

�سيئًا  لنا  يعني  كان  مما  املتقدمة.  وال�حدات  الألغام  حق�ل  بق�سف 

واحداً ه� اقرتاب م�عد الهج�م الربي. ويف مكان اآخر من اجلبهة 

»قرب ال�س�احل« كانت البارجتان »و�سكن�سن وني�جر�سي« تق�مان 
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بتاأدية واجبيهما على اأح�سن حال. 

الذي  الأخري  الإنذار  وبعد  غ�ربات�س�ف،  مبادرة  ف�سل  وبعد 

2/23 كاآخر  فيه ال�ساعة الثامنة من م�ساء  وجهه ب��س ل�سدام حمدداً 

الدقائق  نح�سي  كنا  م�رشوط.  الال  الن�سحاب  العراق  لقب�ل  م�عد 

من  وبدًل  اأية حلظة.  العراق يف  ي�افق  اأن  نت�قع  ونحن  الرادي�  اأمام 

امل�افقة خرج علينا هذه املرة )عزت الدوري( نائب رئي�س اجلمه�رية 

بت�رشيح عن عزم العراق ت�سكيل حك�مة جديدة يف الك�يت بعدها 

بدقائق ويف متام الثامنة اأعلن الرادي� اأن الهج�م الربي لتحرير الك�يت 

قد بداأ. رك�ست اإىل مقر الف�سيل، اإذ كنت حينها اأ�ستمع اإىل الرادي� 

يف مقر ال�رشية.. جل�ست واأنا اأكاد اأم�ت غيظًا. اإذن ل بد من هج�م 

بري. ل �سك اأن �سدام �سعيد جداً الآن. فقد بداأ الهج�م الذي كان 

الأول.  الي�م  يف  ل�سنا  الآن  ولكننا  الأول،  الي�م  منذ  وق�عه  يتمنى 

وقاذفات  البنادق  اإل  اأ�سلحتنا  يف  تبقى  قد  يكن  مل  �سنقاتل.  وكيف 

)RBG7( مبداها الذي ل يتجاوز الـ )500م( والكثري من الرمانات 

يت�سلق  اأن  اإذ كان يكفي »براأيه«  اآماًل كبرية،  القائد  التي علق عليها 

يلقي  ثم  مل�سافة خط�ات  منها  يقرتب  الأقل  على  اأو  الدبابة  اجلندي 

برمانته فتنفجر حمطمة الدبابة الأمريكية »ال�اهنة« كما قيل لنا. 

ول اأدري اإذا كان �سدام قد �ساأل نف�سه ملاذا ينبغي علينا اأن نفعل 

ذلك؟ هل لندافع عن املجاعة التي �سّببها لنا، اأم لن�سمن له ا�ستمراره 

يف نهب العراق، اأم لن�سمن لر�سا�ساته اأهدافًا متحركة هي اأج�سادنا. 

اأو رمبا لندافع عن املحافظة »19« التي اأكد فخامته قبل اأقل من �سهر 

باأنها )ك�يتنا( واأنه �سيدافع عنها األف �سنة، واأن كلمة الن�سحاب غري 

واردة نهائيًا يف قام��س العراقيني. ومن يتلفظ بها �سيعر�س نف�سه ملا 
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باأج�سادنا  الدبابات  �سنحطم  اأننا  يظن  رمبا كان  بل  عقباه،  ل نحمد 

لن�سمن ع�دة عائلته من اإفريقيا قبل حل�ل ال�سيف. 

عم�مًا مّرت ليلة 24/23 �سباط ببطء �سديد. كنت اأرهف   

لجتياحنا  �ستتقدم  التي  الدبابات  �رشف  �س�ت  اأ�سمع  لعّلي  ال�سمع 

وقبلها كنت اأنتظر مطر القذائف التي �ستغمرنا بها مدافع امليدان يف 

ل  مدبر.  منه يف كل هج�م  بد  ل  الذي  التمهيدي  الق�سف  مرحلة 

اأذكر اإن كنت قد منت ليلتها اأو مل اأمن، اإل اأن قذيفة مل ت�سقط ول دبابة 

اأبداً ط�ال تلك الليلة. 

ترك  بعدم  للجميع  م�سددة  اأوامر  �سدرت   24 ي�م  �سباح  ويف 

مالجئهم حلظة واحدة فنحن معر�س�ن باأي وقت للق�سف املدفعي. 

ول مالذ لنا اإل مالجئنا. كانت املدافع تثري يفَّ الرعب، اإذ اإّن باإمكانها 

مت�سيط املنطقة بدقة. والرتكيز على املناطق املاأه�لة ومل يكن هناك ما 

يردعها. فنحن ل منلك مدافع لإ�سكاتها ول طائرات تق�م بر�سدها 

فاأي  التمزق،  من  حمايتها  وعلينا  اأج�سادنا  اإل  منلك  ل  وحتطيمها. 

جرح هنا مهما كان ب�سيطًا معناه امل�ت، اإذ ل ي�جد لدى وحداتنا 

اأي ن�ع من الأدوية حتى القطن الطبي كان نادراً جداً. اأما �سيارات 

الإ�سعاف فمن امل�سحك احلديث عنها يف ل�اء مل يعد ميلك اإل عربة 

�سيئًا  تعني  فالإ�سابة  اإذن  فقط.  اخلا�سة  الل�اء  اآمر  عربة  هي  واحدة 

ممن  من  للكثريين  فعاًل  حدث  ما  وهذا  امل�ت،  حتى  النزف  واحداً 

اأ�سيب�ا من جّراء ق�سف الطائرات. اأما امل�تى فم�سكلتهم اأكرث �سه�لة، 

فاإكرام امليت دفنه ولل�سحراء قلب رحب يت�سع للجميع. 

يف ع�رش ي�م 24 بداأنا ن�سمع من بعيد هدير حمركات و�رشف   

الدبابات »ل تخاف�ا هذه دباباتنا وقد عادت لت�س�ية اجلبهة« اأخربت 
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الأمام  لنا يف  دبابات  اأن ل  اأعرف  اإذ كنت  بهدوء كاذب،  جن�دي 

اأبداً. 

ب�سع  انفجرت  فجاأة  نار..  اإطالق  دون  يقرتب  الهدير  ا�ستمر 

م�لداً  النفط  احرتق  نفطية.  �ساقية  و�سط  زرعناها  قد  كنا  عب�ات 

حاجبًا ناريًا �سخمًا منعنا من روؤية املدرعات.. ومنعهم من روؤيتنا. 

ا�ستمرت النريان تعل� وتعل�. 

وملا كان ف�جنا ف�ج عمق ي�سد ثغرة بني الف�جني الآخرين كان 

من امل�ستحيل على املهاجمني ال��س�ل اإلينا دون ال�ستباك باأحد هذين 

الف�جني. هبط الظالم ب�رشعة واأنا اأنتظر قذائف املدافع التي مل ت�سقط. 

جن�دي  ق�سمت  اأت�ساءل؟..  كنت  التمهيدي  الق�سف  �سيبداأ  متى 

اإىل ثالث جمم�عات تق�م كل منها باحلرا�سة �سطراً من الليل. وكان 

بع�س  وبجي�به  العتاد  من  كمية  وبقربه  وقاذفة  بندقية  جندي  لكل 

ملجئي.  اإىل  وقاذفة   )RKG3( رمانتي  اأي�سًا  اأنا  الرمانات. حملت 

�ساألني  ماذا!!«  »مثل  ما.  �سيء  حدث  اإذا  باإيقاظي  اجلميع  اأخربت 

الدبابات  وق�ف  من  اأكرث  �سيحدث  �سيء  فاأي  م�ستغربًا.  اأحدهم 

اأمامنا ا�ستعداداً للهج�م. »اأيقظ�ين حينما ت�سبح الدبابات على مدى 

ومنت..  لأنام.  امللجاأ  اإىل  دخلت  اأ�سلحتنا«.  مرمى  يف  اأي  500م، 

منت  لالأحالم.  فيه  مكان  ل  ثقياًل  ن�مًا  حياتي.  يف  اأمن  مل  كما  منت 

وبندقيتي  والإطالقات  بالرمانات  حم�س�ة  وجي�بي  مالب�سي  بكامل 

اأيقظني   25 �سباح  من  الثامنة  ال�ساعة  ويف  يدي.  مبتناول  والقاذفة 

عريف الف�سيل وه� يبت�سم بخبث. ا�ستيقظت واأنا اأ�سعر بالغيظ فاأنا 

لالأ�سف مازلت حّيًا كما يبدو.. وكنت قد ت��سلت اإىل اهلل اأن اأم�ت 

نائمًا واأن اأجتنب هذا العذاب.. اأخربين عريف الف�سيل اأن الدبابات 
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اأخذت  خمدت.  قد  بالأم�س  اأحرقناها  التي  النار  واأن  متامًا،  اأمامنا 

الناظ�ر لأتابع الدبابات اإل اأنه اأخربين بعدم احلاجة اإليه. خرجت من 

امللجاأ اإىل �سق امل�ا�سالت. رفعت راأ�سي قلياًل لأرى اأمامي اأرتاًل من 

الدبابات واملدرعات واملدافع والراجمات وما اإىل ذلك. 

مثري  هائل  وبعدد  معني  نظام  بال  تنت�رش  الآليات  هذه  كانت   

الر�سا�سات وهي  اإطالقات  لالإحباط. و�سار ي�سمع ب��س�ح �س�ت 

مت�سط ف�جينا الأماميني. كانت الدبابات تتقدم ببطء �سديد وتقرتب من 

اأف�اجنا التي مل تكن تبدي اأي مقاومة تذكر، اإذ ل جمال اإطالقًا للمقارنة 

قبل  �سيئًا مهمًا. كنت قد جنحت  الق�تني. فجاأة تذكرت  بني هاتني 

فرتة بخزن كمية قليلة من الطحني والزيت مغفاًل اأمرهما عن اجلن�د. 

نار  باإ�سعال  اأحدهما  اأمرت  جنديني  اأخرجت  �ساعتها.  الآن  حانت 

 15 اإىل  الثاين بعجن الطحني وتق�سيمه  اأحد املالجئ واأمرت  داخل 

ح�سة وقليه بالزيت بينما كان بقية اجلن�د يف نقاطهم واأ�سابعهم على 

الزناد. 

ل اأدري كم ا�ستغرق من ال�قت لتن�سج اأرغفة اخلبز، لكنني اأذكر 

اأننا جميعًا قمنا باأكلها و�رشبنا بعدها �سايًا بدون �سكر، واأخرياً قدم يل 

اأحد اجلن�د �سيكارة حم�س�ة بال�ساي املجفف »اإذ كان التبغ باأ�سكاله 

حينذاك حمظ خيال«. 

ي�ساأل�نني  كان�ا  الآن؟  �سنفعل  ماذا  اإيلَّ بحرية.  ينظر  اجلميع  كان 

وكانت الدبابات تقرتب ببطء ومل اأكن اأدري ماذا �سنفعل فعاًل.. هل 

اأ�سلحتنا  بينما هم خارج مديات  يبيدونا  اأن  با�ستطاعتهم  اإن  نقاتل؟ 

متامًا. هل نهرب. مل متر الفكرة براأ�سي للحظة رغم �سع�بة تنفيذها. 

اأ�سبح  هل  اأ�ست�سلم؟؟  هل  الأ�سئلة.  اأ�سعب  هذا  كان  ن�ست�سلم.  هل 
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اأ�سري حرب؟؟ مل يكن هذا جزءاً مما كنت قد خططت له يف حياتي. مل 

اأكن اأ�ستطيع حتمل امل�قف، اإل اأن ال�قت مل يكن منا�سبًا اأبداً للتفكري 

فقد اأخذت الطائرات تلقي قنابر الدخان يف املناطق التي مازال فيها 

اأ�سخا�س. كان معظم اأفراد الل�اء قد ترك�ا م�ا�سعهم وا�ست�سلم�ا، ومل 

يكن قد بقي اأكرث من ثالثني اأو اأربعني جنديًا وب�سعة �سباط منت�رشين 

يف م�سافة 3 كيل�مرتات اأو اأكرث. 

ابتداأت مدافع الدبابات باإطالق النار م�سرت�سدة باأعمدة الدخان، 

لكنها كانت ترمي بق�سد الردع ولي�س التدمري. اأ�سبحت اللحظات 

كانت  جن�دي  اإىل  ثانية  نظرت  بعد.  قراري  اأتخذ  مل  واأنا  اأثمن. 

بالية،  وثياب  جاحظة،  عي�ن  اجل�ع.  من  خم�رشة  �سفراء  وج�ههم 

و�سيقان ل تق�ى على امل�سري. »ح�سنًا مل اأعد منذ الآن اآمركم.. افعل�ا 

ما ت�ساوؤون« قلت بهدوء. قفز اأحدهم باجتاهي وه� يبكي »لن نفعل 

�سيئًا بدونك. انزع الرتبة وتعال معنا ل�.. بقيت هكذا ف�سيقتل�نك«. 

كان معظمهم ممن �سارك يف احلرب الإيرانية التي كان قتل الأ�رشى 

ول�سيما ال�سباط اأمراً �سائعًا وقتها. وكانت هذه الفكرة قد تر�سخت 

يف عق�لهم، اإل اأنني مع هذا �سعرت بغ�سب �سديد هل اأنزع رتبتي 

الع�سكرية بيدي؟؟ اآخر ما تبقى يل من ال�رشف الع�سكري... مل اأفعل 

زاجراً  بهم  �رشخت  لأقتل.   
ّ
حي اأنا  هل  �سيقتل�ين..  لأنهم  ذلك 

و�ساروا  بي�ساء  قما�س  قطعة  حاملني  اجلن�د  معظم  جتمع  »تفرق�ا« 

الع�دة  اأحدهم  حاول  قليل  بعد  ت�قف�ا  يبك�ن.  وهم  بها  يل�ح�ن 

ودخلت  عنهم  ب�جهي  اأ�سحت  اأنني  اإل  معهم  بالذهاب  لإقناعي 

اأخ�ساه  ما  اأخ�سى  كان  اختف�ا.  ثم  تدريجيًا  عني  ابتعدوا  ملجئي. 

اأعلمه. دفنت  اأمامهم. وبعد وقت ل  اأو الإهانة  اأتعر�س لل�رشب  اأن 
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اأوراقي و�سجالتي الع�سكرية.. وتاأملت ط�ياًل خمط�طتي التي كنت 

قد دونتها يف اأيام املعركة.. متنيت اأن اأحافظ عليها ب�سكل ما.. لكنني 

الف�سيل  نح�  رجلي  اأجرجر  �رشت  ثم  اأي�سًا..  الرتاب  عليها  اأهلت 

املجاور. كان مالزم اأول جا�سم حممد احل�سن وه� )�سطراوي معتد 

بعروبته(.. قد �رشف جن�ده ه� الآخر وجل�س يف ال�سق وه� ينظر 

اأنني  يبدو  امل�سد�س تتجه نح� وجهه..  امل�سد�س يف يده. وف�هة  اإىل 

جئته يف وقت غري منا�سب. فقد حرمته من متعة النتحار منفرداً. مل 

يدر بيننا كالم كثري. ل ادري ماذا قلت له بال�سبط.. لكنني اأخرجت 

اأطلقت  ال�سق.  فارغة مرمية يف  اأ�س�ب نح� علبة  م�سد�سي وبداأت 

الهدف  ت�سب  مل  الرماية  يف  براعتي  ورغم  ر�سا�ساتي.  كل  عليها 

ر�سا�سة واحدة فقد كنت اأبكي. بكيت وقتها كما مل اأبِك يف حياتي. 

هذا اإذن نهاية حطامنا. ول� كان )املنفل�طي( نف�سه حا�رشاً يف ذلك 

الي�م لهاله كرثة الدم�ع التي اأرقناها على رمل ال�سحراء. 

يف ذلك الي�م وما تاله كان اجلي�س العظيم ل ميلك �س�ى البكاء. 

من اأب�سط جن�ده حتى اأكرب �سباطه املحرتفني. بعد دقائق ان�سم اإلينا 

اآمر ال�رشية وه� يقدم رجاًل وي�ؤخر اأخرى بعد اأن تركه اجلن�د. خرجنا 

نحن الثالثة دون راية بي�ساء. ودون �سالح، ليلتحق بنا اأحد جن�دي 

الأوفياء وه� )نائب العريف غني النعيمي( الذي كان خمتبئًا يف اأحد 

اإىل  بهدوء  �رشنا  لحقًا«.  اأخربين  »كما  م�سريي  لي�ساركني  املالجئ 

الأمام اإليهم كانت ميكرف�ناتهم حتث من تبقى على ال�ست�سالم وكانت 

اإذ ا�ستخدمت عبارات مثل  تخاطب جن�دنا بطريقة تثري حما�سهم، 

»اأبطال اجلي�س العراقي. وحرا�س الب�ابة ال�رشقية« الألفاظ التي كانت 

دائمًا تطلق على جي�سنا اأيام عّزه. 
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مت��سطة  ر�سا�سات  حتمل  عربات  �سبع  اأو  �ست  ببطء  مّنا  اقرتبت 

اأر�سًا«  تنبطح  ول  يديك  ترفع  »ل  باجتاهنا.  الر�سا�س  اإطالق  ليبداأ 

�رشخ مالزم اأول جا�سم اآمراً ومت��ساًل معًا.. ومل اأكن لأفعل حتى ل� 

مل يطلب مني ذلك. ا�ستمر تقدم العربات وا�ستمر اإطالق الر�سا�س 

وبقينا نتقدم بهدوء وكاأن الأمر ل يعنينا. وحينما اأحاطت بنا العربات 

متامًا ت�قف اإطالق النار وترجل ب�سعة جن�د وهم ي�سهرون بنادقهم 

ويتقدم�ن نح�نا بحذر �سديد. اقرتب�ا اأكرث فاأكرث بعد اأن تاأكدوا من 

عدم حملنا لأية اأ�سلحة. وما اإن ملح اأحدهم رتبنا حتى عاد اإىل اإحدى 

القامة  العربة �سخ�س ط�يل  ترّجل من  اأحدهم.  ليتكلم مع  العربات 

وبلحية كبرية. كان عقيداً �سع�ديًا تقدم مّنا بهدوء ليمد يده وي�سافحنا 

الل�اء  اأ�سري  اأ�سبحت فجاأة  ب�ساطة. وهكذا  مهنئًا على �سالمتنا بكل 

املدرع »20« لأنقل بعدها اإىل مع�سكر املرور يف حفر الباطن ومن 

ثم اإىل مدينة تب�ك لأقيم فيها اأربعة اأ�سهر قبل اأن اأع�د اإىل العراق ثانيًة. 
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الف�صل الثاين: الأمل 
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الأحد 1992/7/26

اأع�ساء جمل�س قيادة  اأن�اط ال�سجاعة لعدد من  الرئي�س القائد يقلد 

الغالء  عن  ويتحدث  املعارك.  اأم  يف  »التاريخي«  لدورهم  الث�رة 

يف  والنا�س  املحنة.  يف  ظنه  ح�سن  عند  يك�ن�ا  مل  الذين  والتجار 

فلي�س  اآخر.  �سيئًا  تفعل  ال�ساي ول  تبت�سم وتدخن وحتت�سي  ال�سارع 

با�ستطاعتهم فعل �سيء اآخر. 

الأمن  جمل�س  يحدد  مل  الآن  حلد  جديدة.  ل�رشبة  �سنتعر�س  هل 

عن  لتتحدث  ثانيًة  عادت  الأخبار  لكن  لذلك.  اإنذاراً  اأو  م�عداً 

ول  وننتظر.  نبت�سم.  ونحن  يهدد.  ب��س  وج�رج  العراقي.  النظام 

ن�ستطيع فعل �سيء اآخر. اأكتب بعد انقطاع ط�يل. مل اأكمل الرواية يف 

النهائي الذي حددته  اأكرث من �سنة على امل�عد  املدة املقررة. م�ست 

الداخلية  امل�ساهد  وت�س�ير  التفكري.  اإل  �سيئًا  اأفعل  ومل  لإكمالها. 

الأفكار  تتبخر  ثم  الت�س�يرية.  امل��سيقى  واختيار  الدماغ«  »داخل 

ب�رشعة. ول�سيء يحدث. اأنهيت خدمتي الع�سكرية قبل اأربعة اأ�سهر. 

كنت وقتها متفائاًل جداً. ومازلت رغم اأين يف هذه الأ�سهر الأربعة 

قد مار�ست مهنتني خمتلفتني. ومل اأ�ستطع من خاللهما جمع ما يعادل 

راتب �سهر واحد يل يف اجلي�س. الرك�د والت�سخم يخيمان على كل 

�سيء يف العراق. واأنا اأعزل.. ل اأتقن عماًل معينًا ول اأملك راأ�سماًل 

بحكم  الطبيعي«  »مكاين  التدري�س  اأما  ما.  م�رشوع  لبداية  �سغرياً 
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�سهادتي فقد قررت األ اأمار�سه حتى يتبدل النظام الذي مازلت اأمتنى 

اأن يتبدل �رشيعًا. اأح�س ب�س�ق للكتابة. رمبا لأنني معر�س الآن خلطر 

غام�س متامًا كما كنت حينما بداأت الكتابة لأول مرة. ماذا �سيحدث 

هذه املرة ل اأعلم. ل اأ�ستبعد اأي احتمال »غري الأ�رش بالطبع«. النا�س 

هل  اجلميع.  يق�ل  نفعل«  اأن  ن�ستطيع  »ماذا  وتبت�سم  روؤو�سها  تهز 

هذه  الذكية  ال�س�اريخ  باإطالق  �سيكتف�ن  هم  اأم  الطائرات  �ستاأتي 

اأي�سًا  �سدام  �سيبقى  هل  ال�سطح:  على  الأزيل  ال�س�ؤال  ويطف�  املرة. 

اأم اأنه �سيذهب؟ هل �سينزاح الكاب��س؟ هل �سنفيق على فجر جديد؟ 

�سه�ر مرت والأيام هي الأيام. حماولت انقالبية فا�سلة. �رشطة يف كل 

من طمع  ده�سته  يبدي  وف��سى. و�سدام  وتهريب.  تزوير.  مكان. 

بع�س التجار. وتف�سيلهم ال�سعادة ال�سخ�سية على ح�ساب املجتمع. 

هل اأ�ستطيع اأن اأ�سحك؟

اخلمي�ض  1992/8/28

ارتفاع  على  حتلق  التي  الطائرات  �س�ت  على  الي�م  ا�ستيقظت 

قد  النهاية  لعل  غريب.  ب�سع�ر  اأح�س�ست  امل��سل.  ف�ق  منخف�س 

اإذاعتنا  كانت  املذياع.  فتحت  اأن  بعد  اأمل  بخيبة  اأ�سبت  اأو�سكت. 

تبث براجمها املعتادة. ول جديد فقد اأ�سبح طريان احللفاء ف�قنا اأمراً 

ماأل�فًا. و�سي�سبح ماأل�فًا ف�ق اجلن�ب اأي�سًا منذ الي�م. 

اأ�سدرت القيادة التاريخية اأم�س بيانًا »تاريخيًا« مل يفهم منه اأحد 

اإنذار كامل. والغالء قد تفاقم ب�سكل مذهل.  �سيئًا. اجلي�س يف حالة 

»تكفي  ديناراً  ع�رش  خم�سة  �س�ى  اأملك  ول  العمل  عن  عاطل  واأنا 

»املدفع  ق�سة  اأ�سب�عني  قبل  كتبت  فقط«.  �سكائر  ل�رشاء ثالث علب 
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ثانيًة  عدت  قد  »ها  اأكملتها  اأن  بعد  ب�سعادة  اأح�س�ست  العمالق«. 

اأعمل  »اإذ كنت وقتها  ن�سارة اخل�سب  اأخرياً  نف�ست عني  للكتابة«. 

ق�سة  ق�سة.  لينتج  ال�رقة  على  ي�سري  وتركته  القلم  واأم�سكت  جناراً« 

جديدة. ويف م�ساء ذلك الي�م كانت زوجتي قد قراأت الق�سة ومل تدل 

احلميمني   
ّ
ا�ستقبلت �سديقي للغيظ« وحينما  مثري  تعليق »وهذا  باأي 

بتك�سرية  وت�فيق  ب�سمت  ثابت  قراأها  الق�سة.  قراآ  وت�فيق«  »ثابت 

ف�جئت  اإليهما  عدت  وحينما  »الن�س«  مع  قلياًل  تركتهما  �سغرية. 

بالتعليقات الالذعة تنهال على راأ�سي من كليهما )اأنت تكتب ب�س�رة 

مبا�رشة. اأنا مطمئن عليك الآن لقد حت�لت فعاًل اإىل جنار( قال ت�فيق. 

اأما ثابت فقد كان اأكرث هدوءاً وق�س�ة حينما قال )اإن هذه الق�سة ل 

الدفاع عن عملي.  اأو من كتاباتك( حاولت  اأي رائحة منك  حتمل 

الق�سة،  ليفهم  الدعابة  بروح  يتحلى  اأن  يجب  القارئ  اأن  اأفهمتهما 

واأن للن�س بعداً رمزيًا واآخر واقعيًا واأن.. واأن.. واأن.. كنت اأدافع عن 

الن�س املتداعي بينما تغمرين يف الداخل راحة غريبة. »ح�سنًا �ساأبتعد 

عن الكتابة الآن. لقد جف الينب�ع لن تخدعني الآمال الكاذبة بعد 

الآن. اأترك الكتابة. اأترك. اأبتعد. اأرتاح«. قراأت الق�سة وحدي بعد 

ب�سع�بة  ذراعيه  يحرك  ال�سنع  رديء  اآيل  كاإن�سان  كانت  رحيلهما. 

لتفلت مرة واحدة وتئز وترن جميع مفا�سله ول�البه. 

مل يكن للق�سة روح. ومع ذلك فال اأزعم اأين كرهتها. رمبا كانت 

بحاجة اإىل �سطب اأو حت�ير »فقد قراأ اجلميع امل�س�دة الأوىل للق�سة«. 

فقد عادت  �ساعات.  اإل  تدم  مل  الكتابة  باعتزايل  فرحتي  فاإن  عم�مًا 

دماغي  جدران  على  يلح  العنيد  حلمي  وعاد  جماريها.  اإىل  الأم�ر 

حماوًل تك�سريها ليخرج اإىل الن�ر. 
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الأربعاء 1992/10/14

بهدوء ترتفع ن�سارة اخل�سب. وبهدوء اأكرث تهبط. وتغطيني �ساعة 

ما  واأن  ما.  خدعة  هناك  اأن  اكت�سفت  ي�م،  بعد  وي�مًا  �ساعة.  بعد 

يحدث لي�س حلمًا طال اأمده.. هل اخلطاأ يف املكان. اأم ه� خطاأ يف 

ما يحدث من ح�يل قد حدث  اأن  اأنا اخلطاأ. هل  اأنني  اأم  الت�قيت. 

فعاًل. واأنني لن اأ�ستيقظ �ساحكًا بعد قليل. تتح�ل الآمال وال�ساعات 

اإىل... ن�سارة خ�سب. 

غبار. غبار يعل� كل �سيء. هل جتيد الزراعة. عليك اإذن اأن تك�ن 

جناراً. هل اأنت مدر�س. اإذن افتح لك حمل خ�سار. هل اأنت �سابط، 

تاجر اإذن بال�سيارات. الكل ميار�س مهنًا اأخرى. اأ�سياء جديدة، غريبة، 

اإىل  حتى  ن�ستمع  نعد  مل  نحن؟؟  اأين  نريد؟؟  كنا  ما  اأين  وم�سحكة. 

املذياع. تخلى اجلميع عن هذه العادة يف ال�سهرين الأخريين. بقيت 

ورقة اأخرية. خمزية لنا. النتخابات الأمريكية ومفاجاآتها. ننتظر اإذن 

هذه املفاجاآت. ننتظر وح�سب. هل هذا كل ما ن�ستطيع فعله؟. اأح�س 

الذي  املارد  باأن  اأخربوه  ل�  �سيح�س  كي�س�ت  دون  كان  كما  متامًا 

اأعد  فلم  اأنا  اأما  يعرف.  مل  �رشبه كان طاح�نة. ولكنه وحل�سن حظه 

اأنا اإطالقًا.. والآخرون لي�س�ا هم الآخرين. وكل �سيء قد تبدل. هل 

اخلطاأ يف الزمان »نعيب زماننا...« اأم يف املكان. اأم اأنني اأنا املخطئ. 

هل اأنا اأنا. ل... ل�ست اأدري. 

اجلمعة 1992/10/16

�ست�سل  الأخبار  ل�سماع  ثانيًة  عدنا  الي�م.  الأ�سدقاء  بع�س  زارين 

جلان التفتي�س الأربعة يف اأي حلظة وحتاول اإثارة م�سكلة كما اأعتقد. 

الأخبار  ن�رشات  ثانيًة  يت�سدر  العراق  الأب�اب.  على  النتخابات 



115

كيف  ال�س�ق.  من  واختفى  فجاأة.  اخل�سب  اأ�سعار  اأم�س  ارتفعت 

�سن�ستطيع العمل واحلياة يف مثل هذه الدوامة. هل للفرد دور يف �سنع 

التاريخ؟ كيف؟ اأريد اأن اأعلم. 

الأربعاء 1993/1/13

يبث  العراق  تلفزي�ن  لياًل.  ع�رشة  الثانية  من  تقرتب  الآن  ال�ساعة 

الأنا�سيد والأغاين التي تتغنى بجمال عي�ن القائد التاريخي. واإذاعات 

العامل تعلن عن بدء �رشبة جديدة للعراق. اأ�سعر بالال مبالة. ل فرح. 

ل خ�ف. ل اأمل. ل�ل الزدحام احلا�سل يف حمطات البنزين لقلت 

دوامة  نعي�س يف  عامًا ونحن  ثالثة ع�رش  منذ  متامًا.  عادية  الأم�ر  اإّن 

مت�سلة من احلروب. ل جديد فعاًل. 

�سدام  �سيبقى  هل  ذهني.  يف  يدور  زال  ما  كبرياً  �س�ؤاًل  ولكن 

ح�سني يف ال�سلطة. واجل�اب »نعم« لالأ�سف ال�سديد. فكل الأعا�سري 

التي هبت مل ت�ستطع زعزعة كر�سي الطاغية. اأما نتيجة ال�رشبة اجل�ية 

فمعروفة مقدمًا »الن�رش احلا�سم على الأعداء وليخ�ساأ اخلا�سئ�ن واهلل 

اأكرب«. الن�رش احلا�سم حتى ل� اأبيد اجلي�س. وحتطمت البي�ت واجل�س�ر 

اأحذية  حّيًا  بقي  من  قّبل  ل�  احلا�سم حتى  الن�رش  واملدار�س.  واملعامل 

الآخرين. فالن�رش قادم مادام القائد بخري. كلنا فداء للقائد. وليخ�ساأ 

ال�طن وامل�اطن�ن. 

يعلن املذيع الآن اأن القائد �سيلقي خطابًا »تاريخيًا هامًا« بعد قليل. 

اإّن كل ما يتف�ه به القائد تاريخي، بل اإّن كل �سيء فيه تاريخي. اأولده 

ترتكب  املهازل  من  كم  تاريخية.  زوجٌة  وزوجته  تاريخي�ن،  اأولٌد 

با�سمك اأيها التاريخ. 
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اجلمعة 1993/2/12

هل ه� غباء �سديد، اأم خبث ودهاء؟ ل اأدري. 

غداً الذكرى ال�سن�ية الثانية لق�سف ملجاأ العامرية. وبهذه املنا�سبة 

قامت دائرة الإذاعة والتلفزي�ن يبث فيلم تلفزي�ين عن�انه »فجر نهار 

حزين« ي�س�ر ما حدث. ما يهمني هنا ه� اأن امل�ؤلف قد �س�ر العراقيني 

فيها  يتقبل�ن  جتعلهم  بطريقة  »املاجدات«  والعراقيات  »ال�سامدين« 

امل�ت متامًا كما تفعل الأغنام يف امل�سلخ. ل اأحد ي�ساأل عن ال�سبب. 

اأو هناك على احلدود. واأكرث  اإنهم مي�ت�ن وح�سب. هنا يف الداخل 

اللزجة  �سحكته  دائمًا  ي�سحك  الذي  �سدام  ه�  الأمر  يف  يغيظ  ما 

الكريهة وه� يهز كتفيه. �سحكة م�سطنعة تكرب وتكرب عن تك�سرية 

ب�سعة. اإنه �سعيد. اإنه يقاوم وينت�رش على كل الآخرين. وم�ستعد دائمًا 

ال�سحايا.  فنحن  ب�سيء.  يهمه  ل  فهذا  الت�سحيات.  من  املزيد  لبذل 

ورقابنا تركع لل�سكني. وتقطع وهي ت�سعر ب�سعادة بالغة. اأذكر ذلك 

الي�م متامًا. كنت فيه مع مالزم اأول جا�سم ومالزم كهالن يف ملجاأ 

اأعلنت جميع الإذاعات عن ق�سف ملجاأ  �سيق حتت الأر�س حينما 

العامرية. وبدا لنا وقتها ذلك الأمر تافهًا. فقد كان اآلف، بل ع�رشات 

الآلف منا معر�سني للم�ت كل دقيقة حتت الق�سف الرهيب الذي 

كنا وقتها قد األفناه. لاأزال اأذكر متامًا طائرات )B52( بالذات وهي 

تلقي حم�لتها الهائلة ف�ق روؤو�سنا كل ي�م. كل �ساعة. وكل دقيقة. 

قادمة  اإما  فهي  روؤو�سنا.  الطائرات  فيها  تفارق  مل  ط�يلة  اأيامًا  اأذكر 

ملاذا  بحرارة  اأت�ساءل  وقتها  وكنت  بق�سفنا.  فعاًل  تق�م  اأو  ذاهبة  اأو 

ل يرفع اأحد اإ�سبعه حمتجًا على م�ت الع�سكريني »اأي نحن وقتها« 

بينما ي�ستنكرون ب�سدة م�ت املذنبني »الأبرياء« هل كنا جمرمني. هل 

كانت  هل  �سنيعًا.  عماًل  الآن  وقتلي  بط�ليًا.  عماًل  وقتها  قتلي  كان 
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حربًا متكافئة باأي معيار ليك�ن فيها ع�سكري�ن ومدني�ن. لقد كانت 

مذبحة. 

الثنني 1993/4/18

اإن نقطة الرج�ع هي حم�ر قطب الدائرة. 

اأنفقت  العمل..  عن  عاطل  واأنا  �سهرين  منذ  بدء  على  ع�د 

مدخراتي القليلة وبداأت بالقرتا�س. الأم�ر تزداد �س�ءاً. يف كل مرة 

اأكتب فيها هذه العبارة اأك�ن على يقني باأننا قد و�سلنا اإىل القاع، اإل 

القائد بخري.  مادام  �سياأتي غداً  اأ�س�اأ  الأيام تكّذب ظني. فما ه�  اأن 

الرك�د والت�سخم يجثمان على �سدر ال�س�ق. ومع ذلك ورمبا ب�سبب 

ذلك ظهرت طبقة فاح�سة الرثاء اأثرت ب�سكل مثري لال�ستفزاز وب�رشعة 

�سديدة وبدون حتقيق اأي فائدة لالآخرين. ازدادت ط�ابري ال�سحاذين 

ب�سكل مذهل. ازدادت اجلرائم وبداأت ت�رشفات النا�س تتغري. اأ�سبح 

اجلميع ع�سبيًا وم�ستعداً لتبادل اللكمات مع الآخرين لأتفه الأ�سباب. 

واأنا عاطل عن العمل. اأين ه� الدور الذي كنت قد اأعددت نف�سي 

 حملها واإي�سالها لالآخرين. اأين اأنا وماذا 
َّ
له. اأين هي الر�سالة التي علي

للكلمات  يعد  مل  الدوامة.  هذه  و�سط  مبفردي  اأفعل.  اأن  �ساأ�ستطيع 

واأنتظر  »القدمية«  املجالت  قراءة  يف  غارق  اأنا  معنى.  ول  طعم. 

ابنتي  ولدة  ول�ل  ماأزقي..  من  �سيخرجني  الذي  ال�سحري  احلل 

ل�ل ولدة  لل�سلطة«  كلينت�ن  ت�سّلم  ي�م  مع  ت�سادف  )مي�س(«الذي 

هذه الكتلة الطرية من اللحم لرتكت كل �سيء وخرجت هائمًا على 

وجهي بعيداً عن النا�س. اإىل اأين من�سي؟ وكم من ال�قت �سنبقى على 

هذه احلال؟ ل اأحد يدري. 
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الثنني 1993/6/29

اإن اأكرب حافز للكتابة ه� وج�د قلم جديد قرب يدي. ل جديد 

�ساروخًا  وع�رشين  ثالثة  رغم  متامًا.  عادية  الأم�ر  ال�سم�س.  حتت 

تعاِن  مل  ال�ق�د  حمطات  حتى  بغداد...  على  ي�مني  قبل  اأطلقت 

اإىل  املرة  اعتيادي متامًا. مل نهرع هذه  املرة. كل �سيء  الزدحام هذه 

ولطيف  للعد�سات.  يبت�سم  والقائد  جديد.  هناك  يعد  فلم  املذياع. 

ن�سيف جا�سم ي�ستنكر من م�قع جديد العتداء الغا�سم على املدنيني 

الآمنيني. ويبت�سم للعد�سات »كعادته«.. حتى ارتفاع الأ�سعار الهائل 

اأ�سبح اأمراً قدميًا وماأل�فًا وي�ميًا. واعتاد النا�س على بيع »ما يزيد عن 

حاجتهم« من اأثاث البيت اأو حلي الزوجة بعد اأن نفدت مدخراتهم. 

رغم اأن الرئي�س قد اقرتح قبل اأيام حاّل »تاريخيًا« جلميع هذه امل�ساكل 

يتلخ�س – بب�ساطة – باأن يحمل اجلميع »طا�سة الطني« على روؤو�سهم 

ويعمل�ا يف م�ساريع الدولة »اأي ق�س�ره اخلا�سة« لتح�سني و�سعهم 

املعي�سي. متنا�سني �سهاداتهم وعناوينهم ال�ظيفية وخرباتهم القدمية.. 

من الطني خلقنا ويجب اأن نحمله على روؤو�سنا اأو منرغ فيه وج�هنا 

كي ن�ستطيع البقاء على قيد احلياة يف عراق القائد �سدام. 

ال�ضبت 1994/1/1

اأنهت  اأن  94... بعد  اأكتب الآن واأنا يف الدقيقة الأوىل من عام 

يا  اأغنية )�سنة حل�ة  الأوىل  القناة  بثت  الثنتي ع�رشة.  ال�ساعة دقاتها 

رئي�س( وبثت قناة ال�سباب »قناة ال�ساب عدي �سدام« اأغنية )يحفظك 

اجلديد  العام  جاء  وكاأمنا  هنا  ت�سري  الأم�ر  �سدام(  يا  وين�رشك  الغايل 

جديد..  عام  �سخ�سيًا.  الرئي�س  لل�سيد  ال�سماء  من  كهدية  خ�سي�سًا 
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ترى ماذا يحمل لنا يف طياته هذه املرة. حرب خارجية جديدة؟؟ مع 

من يا ترى. مل يبق من الدول املحيطة بنا �س�ى الأردن لندخل معها 

يف حرب. ولكنها قريبة جداً من »اإ�رشائيل«!؟ هل �سيتح�ل ثانيًة اإىل 

»اجلبهة الداخلية«؟؟ اإنه ل يزال ممن�عًا من اإر�سال طائراته اإىل ال�سمال 

واإىل اجلن�ب. امل�قف غريب �سعب حمرّي. قبل ي�مني كان اجلي�س ميالأ 

احلربية  واأ�سلحتهم  ال�سفرية«  »بتجهيزاتهم  اجلن�د  وكان  ال�س�ارع. 

يحفرون م�ا�سَع وخنادق »كالتي حفرناها يف الك�يت«، يحفرونها 

مفارز  الرئي�سة..  والطرق  اجل�س�ر  وقرب  ال�س�ارع  يف  املرة  هذه 

ال�رشطة متالأ املدينة ونقاط التفتي�س يف كل مكان. الأ�سعار تت�ساعف 

ع�رشات املرات. وال�رشقة والقتل واجلرائم تنت�رش ب�س�رة هائلة. 

عام جديد. هل �سرنى فيه ال�سم�س التي نرتقبها جميعًا!! الأيام مت�سي 

واحللم يزداد ابتعاداً. قبل �سهرين مت اإعدام عدد كبري من ال�سخ�سيات 

املرم�قة. قادة ع�سكري�ن. مثقف�ن. ورجال اأعمال. عدد كبري منهم 

من اأبناء مدينتي. وع�قبت املدينة بقطع التيار الكهربائي ملدة اأ�سب�عني 

تقريبًا. ومل ن�ستطع فعل �سيء. ابتلعنا غ�سبنا مرغمني. و�سكتنا. مازلت 

اأبحث يل عن دور و�سط كل ما يحدث. اأنا متاأكد اأن باإمكاين فعل �سيء 

مفيد و�سط هذه املعمعة. ما ه�؟؟ اإن يل دوراً اأريد اأن اأوؤديه. بل ل بد 

يل اأن اأوؤديه. لقد خلقت لذلك. واأعددت نف�سي له منذ البداية. هل 

اأق�م ب�اجبي كم�اطن �سالح. واأدبلج املقالت يف بريق عيني القائد 

ويده اخلرّية. وابت�ساماته التاريخية كما ه� مطل�ب مني الآن بعد اأن 

اأ�سبحت »مكرهًا« ع�س�اً يف التجمع الثقايف الذي يراأ�سه »الأ�ستاذ« 

األ  واأحاول  �ساأنتظر  هذا..  يحدث  ولن  مل  ح�سني.  �سدام  عدي 

اأم�ت متعفنًا.. �ساأ�ستمر. اأنا اأقراأ كل ي�م، ولكنني عاجز عن الكتابة 
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ب�س�رة منتظمة. فعملي ي�ستهلك الكثري من طاقتي البدنية. اأ�ستاأجرت 

�سّميته  الأثاث..  لبيع  )�سهم( وخ�س�سناه  وابن عمي  اأنا  حماًل �سغرياً 

)معر�س الأمل( وهكذا اأ�سبحت ر�سميًا )بائع الأمل(.

ال�ضبت 1994/2/26

اأ�سعر بغيظ �سديد واأت�ساءل بحزن )ملاذا؟(.. فلماذا ي�ستطيع طفل 

نحن  ن�ستطيع  فل�سطني ول  اجلن�د يف  على  يلقي حجارته  اأن  �سغري 

فعل �سيء. اأي �سيء.. هل نحن جبناء؟؟ اأنا متاأكد من العك�س. لقد 

�ساهدت بعيني العراقيني وهم ي�ستهزئ�ن بامل�ت ملدة ط�يلة. هل هي 

الال مبالة. ل. فكلما حتدث اثنان منا يف اأي مكان كانت ال�سيا�سة 

ملاذا  حائر.  ع�سبية!!اأنا  النا�س  اأ�سد  ونحن  ال�سرب  ه�  هل  ثالثهما. 

اأن يق�م؟ حدثت  اأما اآن للميت  كل هذا ال�سك�ن كل هذه ال�سنني؟ 

بالأم�س جمزرة احلرم الإبراهيمي. �سقط ع�رشات القتلى وهم راكع�ن 

عن  يعربون  مكان  كل  يف  الفل�سطيني�ن  وخرج  الفجر.  �سالة  يف 

�سخطهم وث�رتهم ونحن. لقد �سقط منا ع�رشات الأل�ف حلد الآن 

بر�سا�س اإخ�تنا ل بر�سا�س »يه�دي م�سطرب ع�سبيًا«، ومازلنا ل 

جنروؤ على فعل �سيء �س�ى الرتقب، والتمني. ل جنروؤ على رفع اإ�سبعنا 

احتجاجًا على الذي قتلنا وحطم م�ستقبل اأجيال �ستاأتي بعدنا. ملاذا؟ 

ملاذا؟ 

ننظم  مل  �سيء.  يحدث  مل  �سيء.  يحدث  ومل  متامًا  �ساكن  ال�سارع 

م�سرية احتجاج واحدة �سد ما جرى اأم�س ومل ي�ستنكر اأحد اجلرمية 

الب�سعة. واكتفت اإذاعتنا بن�رش ال�س�ر »امل�رشوقة« من حمطات اأخرى 

اأثناء فرتات الأخبار. وا�ستنكرت ك�ن بقية الدول الغربية مل تقطع بثها 
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العتيادي لتغطي اأنباء املجزرة. واكتفت بن�رشات الأخبار التقليدية. 

رغم اأن اإذاعتنا نف�سها فعلت ذلك!؟ الأغاين الراق�سة تقدم با�ستمرار 

ف�ستتعرث  حدث.  مبا  �سعيدة  الدولة  كاأن  الطبيعي.  من  اأكرث  وب�سكل 

ي�سعد  بينها وكل هذا  فيما  العربية  الدول  ال�سالم. و�ستتخبط  م�سرية 

يركز  والتي  العامل.  يف  حتدث  التي  الف�اجع  ككل  احلكيمة.  قيادتنا 

عليها اإعالمنا تركيزاً كبرياً وكاأن الزلزل والرباكني والفي�سانات التي 

تاآمرت  التي  العامل »جميعًا«  لدول  اهلل  العامل هي �رشبات  حتدث يف 

على جمد القائد ال�سم�س وحاولت اإنزاله عن عر�سه الدامي. 

الهدوء خميم يف اخلارج ول يقطعه �س�ى اإطالقات متفرقة تع�دنا 

على �سماعها كل ليلة »ول اأدري ملاذا؟« رغم اأننا ل�سنا يف حالة حرب. 

اأنا �سخ�سيًا الآن وهنا ل اأملك �س�ى النتظار مع بقية املنتظرين. اآماًل 

اأن يحدث �سيء اأ�ستطيع من خالله اأن اأفعل �سيئًا. �سيئًا اأريد فعله من 

زمن. 

اآخر  ه�  الي�م  بالدي«  على  للبكاء. »خذين  رغبة حادة  متلكتني 

اأيام عيد الفطر. والنا�س يف كرب عظيم فقد األقى القائد العظيم كلمة 

وه�  مرات.  ثماين  التلفزي�ن  بثها  اأيام  ثالثة  قبل  وزرائه  جمل�س  اأمام 

كالعادة ينذر بالثب�ر وعظائم الأم�ر انطلقت الإ�ساعات والتحليالت 

والتخيالت والأمنيات. واأ�سبح حديث النا�س ال�حيد ه� ما �سيحدث 

بعد اأيام قليلة حينما �سيجتمع طارق عزيز باأع�ساء جمل�س الأمن ويتخذ 

معهم اإجراًء حا�سمًا كاأنه خروت�س�ف يف م�ؤمتر الأقطاب. 

م�رشوقة-   – حفلة  ال�سباب  تلفزي�ن  بث  املعمعة.  هذه  و�سط 

لفريوز. اأن�سدت فيها)خذين على بالدي( ومتنيت اأكرث منها اأن اأع�د 

اأين  الآن  اأح�س  بالدي.  اأعي�س يف  واأن  ال�راء  اإىل  عامًا  ع�رش  خم�سة 
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من  متاأكدين  ل�سنا  الإح�سا�س..  هذا  يح�س  كلنا  هنا.  متامًا  غريب 

الأ�سياء ح�لنا. هل هي حقيقة اأم جمرد ديك�ر! هل هي قدمية اأم اأنها 

اأن  اأي �سيء حتى بعد  بت�سميم قدمي! مل نعد متاأكدين يف  ا�ستحدثت 

نلم�سه ونتح�س�سه ون�ستن�سق رائحته. هل هذا الذي ي�سقط يف اخلارج 

من ال�سماء ه� املطر؟ اأم اأنها خدعة �سينمائية برع بها املخرج؟

ال�ضبت 1994/10/8

ال�ساعة  اأكرث من ن�سف  لياًل. منذ  الآن هي احلادية ع�رشة  ال�ساعة 

لقد  الفعل.  عن  واأعجز  ا�ستهيتها.  الكتابة.  ممار�سة  اأحاول  واأنا 

جتاوزت الثالثني. هذه اأول مرة اأكتب فيها بعد اأن جتاوزت الثالثني. 

اآمايل  وبعيد عن  امل�ت.  اإىل  قريب  باأنني  اأح�س  بال�سيخ�خة.  اأح�س 

مازال  اخلافت  الن�ر  ذلك  ولكن  الآخر.  تل�  واحداً  انطفاأت  التي 

تيب�ست  قد  اأفكاري  باأن  اأح�س  والآخر.  احلني  بني  ب�سي�سًا  ير�سل 

واأن ينب�عي بداأ بالن�س�ب دون اأن يتدفق بالعطاء. اأح�س بالختناق. 

واأحاول جاهداً اأن اأتنف�س. اخلريف يقرتب بهدوء غري ملح�ظ. كل 

فجاأة. ل  الكئيب...  الزمن  ب�سكل غري ملح�ظ يف هذا  الأ�سياء متر 

اأدري بال�سبط ماذا اأريد اأن اأق�ل. اأحاول منع القلم من الرك�س على 

ال�سط�ر. اأريد اأن اأ�رشخ. فاأنا اأتاأمل. الك�ساد يخيم متامًا على ال�س�ق. 

قا�سيًا.  ماديًا  اأكرث من �سهرين والرك�د قد �رشب ح�يل ح�ساراً  منذ 

ومع هذا فاإن اأ�سعار امل�اد الغذائية قد ارتفعت فجاأة ب�سكل جن�ين بعد 

خطاب »تاريخي« األقاه الرئي�س الرمز وزعم فيه اأنه �سيدعم م�ظفي 

الدولة. فقام بتقلي�س ح�سة جميع امل�اطنني اإىل الن�سف واألغى ح�سة 

دينار   )2000( مببلغ  بتع�ي�سهم  وقام  املدع�مة  الغذائية  امل�ظفني 
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اقت�سها الت�سخم ف�راً يجب علينا اأن ن�سرب. األ�سنا جماهدين. علينا اأن 

نفعل امل�ستحيل لندمي ال��سع الراهن هذا ما ن�س عليه خطاب ال�سيد 

الرئي�س قبل اأ�سب�ع تقريبًا. 

وقبل اأن ن�ست�عب ال�سدمة. جاءتنا �سدمة اأ�سد. الرئي�س العراقي 

م�ؤ�رش  اأدرنا  اآذاننا.  ن�سدق  مل  الك�يت.  حدود  على  ق�اته  يح�سد 

الرادي�. اأمريكا. م�نت كارل� و)BBC(. اإنهم يرددون نف�س اخلرب. 

تتتابع  الت�رشيحات  تقرتب.  الطائرات  حامالت  تتحرك.  الأ�ساطيل 

بنقل  قليل  بعد  ال�سباب  تلفزي�ن  �سيق�م  العراق.  اإل  مكان.  كل  يف 

مباراة »فرن�سا ورومانيا« رمبا لكي ي�ستمتع ال�سعب. وبالأم�س انتهى 

مهرجان بابل »التاريخي«. وغداً يك�ن �سحب اليان�سيب الدوري.. 

امل�اطنني وجتيب عن  متامًا عن حاجات  تعرب  اإعالمية عميقة.  تغطية 

اأ�سئلتهم وت�ستفز عق�لهم ملزيد من التفكري. 

»ح�سد  امل�ؤمن  الرئي�س  �سي�رشب  هل  غد.  بعد  �سيحدث  ماذا 

وجمل�س  العامل  دول  �سي�سامح  هل  اأم  نت�هم.  اأن  يريدنا  كما  الكفار« 

اأ�ستطيع اأن  اأ�ستطيع اأن اأجيب. ل  الأمن بعد اأن يرّق قلبه حلالهم. ل 

اأمنية  هي  بل  الأمنيات...  ه�  لدّي  ما  كل  اأقرتح.  اأن  ول  اأ�ستنتج. 

واحدة فقط... اأمنية واحدة.... 

الثنني 1994/10/10

املنطقة  من  قطعاته  �سحب  قد  العراق  باأن  ر�سمي  ناطق  �رشح 

»مترينها«  �ستكمل  القطعات  هذه  واأن  قليل،  قبل  للك�يت  املحاذية 

الده�سة  يت�سنع  واملذيع  براءة.  وبكل  هكذا  اأخرى.  منطقة  يف 

�سد  جي��سها  حت�سد  اأخذت  التي  الدول  م�قف  من  وال�ستغراب 
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العراق. كاأننا مل ن�رشح قبل اأيام ثالثة اأو اأربعة باأننا �سنتخذ اإجراءات 

اأننا �سننت�رش  �سارمة �سد الكرة الأر�سية ما مل يتم فتح احل�سار. يبدو 

�سدام  طريقة  على  ولكن  فعاًل(  انت�رشنا  قد  الأ�سح.  على  )اأو  ثانيًة 

اأف�سلنا  وهكذا  ل�رشبنا.  تدفعهم  التي  الذريعة  �سحبنا  فقد  ح�سني. 

ال�سيا�سة والدهاء واحلنكة يتج�سد  اإن فن  خمططهم واأحبطنا �سعيهم. 

يف فكر هذا ال�سخ�س امللهم. ل، بل اإنه ي�ستمد اأفكاره من روح اهلل 

مبا�رشًة. فمن يف هذا الك�ن ي�ستطيع اأن يفكر ويحلل وي�ستنتج مثله. 

اإنه يعادل حمفاًل من املفكرين. و�سيبقى كذلك.. و�سي�ستغرب�ن �سبب 

اخلفية  الدوافع  ملعرفة  ويتكهن�ن  وي�ستنبط�ن  و�سيحلل�ن  احل�سد. 

اأيام  قبل  اأنهم  ونن�سى  و�سين�س�ن  الأ�ساطيل  حترك  وراء  تكمن  التي 

ثالثة كان�ا ي�سدون على يد القائد ويبايع�نه على امل�ت فداًء لعينه. ل 

اأدري ماذا اأق�ل. مازلت اأبحث عما ينبغي يل اأن اأفعله. ل اأجد �س�ى 

الكلمات. الكلمات التي فقدت معناها عن الدكتات�رية، واحلماقة، 

واخلراب. اإىل متى.. واإىل اأين �سيمتد هذا الطريق املظلم. ل اأدري. 

الثنني 1994/10/17

�رشح ناطق ر�سمي مبا يلي: )اإن العراق م�ستعد لأن يعرتف بحدود 

دولة الك�يت التي مت تر�سيمها من قبل الأمم املتحدة. دون قيد اأو �رشط 

ال�سالم يف  العاملية ورغبة منه بحفظ  املنظمة  العراق مببادئ  اإميانًا من 

املنطقة!!(.

ياب�  )وكاأنك  بدونهما.  عدنا  بل  حنني،  بخفي  عدنا  وهكذا   

قدمناه  ما  كل  اأين  جرى.  ما  كل  جرى  ملاذا  اإذن  غزيت(..  ما  زيد 

من �سحايا. ملاذا تعر�س العراق لكل هذه املخاطر. ملاذا جعنا. ملاذا 
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ُقتلنا. ملاذا. ملاذا. ملاذا؟؟ من �سيعيد اإلينا �سن�ات عمرنا التي �ساعت. 

الرمز و�سام ك�رش احل�سار.  قائدنا  ننت�رش و�سيتقلد  ف�س�ف  ولكن ل. 

وع�رشات  قاد�سيته  وو�سام  املعارك.  اأم  و�سام  تقلد  واأن  له  �سبق  كما 

الأو�سمة الأخرى. اأمل يكن فرحنا هائاًل عندما انتهت حرب اخلليج 

التي جنيناها يف  املكا�سب  نت�ساءل عن  انتهت ومل  اأنها  الأوىل ملجرد 

حرب دامت ثمانية اأع�ام. اإن انت�سارنا احلقيقي دائمًا ه� جناحنا يف 

الع�دة اإىل النقطة التي انطلقنا منها.. واملطابع تدور. امل�اقف تتبدل 

يدير  اأن  فما  دقائق..  خالل  يف  الي�سار  اأق�سى  اإىل  اليمني  اأق�سى  من 

الرئي�س عينيه �س�ب جهة ما حتى تق�م م�ؤ�س�سة كاملة بتنظري معنى 

اأبعادها »التاريخية« والأنرثوب�ل�جية وه� ي�سدق.  التفاتته. وحتليل 

وهم ي�سدق�ن. ونحن ن�سفق مرغمني. 

الهائلة  قدرتنا  اأ�ستغرب  واأكرث. ومازلت  اأكرث  علينا  ي�سيق  اخلناق 

على التكّيف. كنت قد انت�سبت اإىل كلية القان�ن التي فتحت اأب�ابها 

للدرا�سة امل�سائية لأول مرة هذا العام. ولكنني انقطعت بعد اأ�سب�عني 

اأكرث  نعمل  ال�قت.  كل  )الأمل(  معر�س  يف  للعمل  ل�سطراري 

ونك�سب اأقل. والغد اأ�س�اأ بكثري من الي�م، والأم�س حلم �سعيد دائمًا. 

مازلت اأقاوم الذب�ل رغم اأن طاقتي على املقاومة تتناق�س.. ل وقت 

لدّي للقراءة؛ ف�ساًل عن الكتابة. اأحيانًا تطراأ يف ذهني اأفكار لق�س�س 

اأح�س  خمرجًا.  لها  جتد  ل  اأن  بعد  تتال�سى  ثم  وتدور  تدور  ق�سرية. 

بالأ�سى. هل �ساأق�سي حياتي بهذه الطريقة. اأتخيلني يف ال�ستني واأنا مل 

اأكمل بعد هذه الأوراق. )لأن الق�سة مل تنته( اأمل حتن �ساعة اخلال�س!

متى ينبثق اأم لي�س عندك ن�ر؟ يا ليل اأين الن�ر اإين تائه 
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الثالثاء 1994/10/18

حلقت الطائرات الأمريكية الي�م يف �سماء امل��سل. اأعادين هدير 

الطائرات ثالثة اأع�ام اإىل ال�راء اأح�س�ست بغيظ �سديد. ماذا ي�ستطيع 

اأنتظر  اأم  الطائرات؟  هذه  اأكره  هل  طائرة.  �سد  يفعل  اأن  الإن�سان 

خال�سي منها؟ ل اأدري... 

 حملة اعتقالت وا�سعة جترى يف املدينة. ويقال اإنها ت�سمل معظم 

بي�ساء.  كثة  حلية  له  لأن  ال�سبعني(  يف  )وه�  جارنا  اعتقل  العراق. 

ابنه  الأثاث مع  بيع  الأربعني كغم. ويعمل مثلي يف  يتجاوز  وزنه ل 

بحليته  متلب�سًا  �سبط�ه  لقد  بدون حلية.  لأنه  العتقال  من  جنا  الذي 

�رشاوة  زادت  كلما  العراق.  اأنحاء  يف  اآخرون  معه  و�سبط  الكثة. 

بال  اجلميع  تعتقل  اإنها  العظيمة.  دولتنا  بهلع  يقيني  زاد  احلملة  هذه 

منها  ن�ستعلم  جهة  ت�جد  ول  جمه�ل  مكان  اإىل  ياأخذونهم  ا�ستثناء. 

عن املعتقلني. ل اأحد يجروؤ على ال�س�ؤال عنهم اإنهم قد »تبخروا«.. 

فقد قام اأ�سخا�س جمه�ل�ن بحملة اعتقال وقادوا املعتقلني اإىل مكان 

جمه�ل.. على ال�سعب اأن ي�رشب ولكن ال�س�ؤال الكبري يطف� ثانيًة.. 

�سابط.  اأو  �رشطي  قتل  من  علينا  اأب�سط  لي�س  وكيف؟  من؟  ي�رشب 

ولكن ذبح املئات منهم »وهم العراقي�ن مثلنا متامًا« ل يهز �سعرة يف 

النظام. ول� كان باإمكاننا ال��س�ل اإليه.. ل� كنا نعرف اأين ي�جد ل� 

كنا نعرف اأين �سيظهر. ل�. ل�. ل�. ول فائدة. 

اأح�ّس باملرارة. والغيظ. اإن مرور الطائرات ف�قنا اأ�سهل بكثري جداً 

من جمرد تذّكره. كيف �سيتاح لنا اخلال�س؟ ل اأدري... 
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الأربعاء 1994/10/19

مازالت دائرة العتقالت تكرب وتكرب. ففي خ�سم حملة �سدام 

الإميانية ي�ستمر اعتقال امل�سلني يف مداهمات ع�س�ائية. حدث الي�م 

تفجري يف بناية وزارة الأوقاف. هل قام الإ�سالمي�ن بالتفجري انتقامًا 

لذويهم. ل اأعتقد، ول اأحد يعتقد ذلك، الكل يعرف اأن الدولة تق�م 

بهذه العمليات لتغطي حملة اعتقالتها املجن�نة. 

اأذيع قبل اأيام عن دعم فرن�سا للعراق لأن النظام العراقي قادر على 

وقف التيار الإ�سالمي يف املنطقة. ويبدو اأن النظام يريد اأن ي�ستعر�س 

اإمكاناته داخل اإقليمه يف البداية. وه� يفعل ذلك بحذر خ�سية الف�سل 

يف  ينجح  كي  ج�ارحه  بكل  الدور  يتقم�س  اأن  يجب  والف�سيحة. 

لتقدمي  دائمًا م�ستعدون  فنحن  ال�سحايا  عدد  اأبداً  يهم  الختبار. ول 

ندري  ل  مبادئ.  اأية  املبادئ  معبد  اإىل  الطريق  يف  ال�سهداء  اأرتال 

بال�سبط ولي�س من حقنا اأن ن�ساأل. املهم اأن ن�سري ويف ط�ابري منتظمة. 

عينان  فهناك  الطريق.  ن�ستطلع  لأن  داعي  ل  الأ�سفل.  اإىل  روؤو�سنا 

تاريخيتان ت�سرتقان اآفاق املا�سي واحلا�رش وامل�ستقبل متهدان لنا طريقنا 

اإىل اخلال�س ال�رشيع. اإنه طريق امل�ت. الراحة التي يتمتع بها العراقي�ن 

يف ظل »القائد امللهم«. 

اخلمي�س 1994/10/20

�سبع  من  اأكرث  منذ  الكبي�سي(..  )اأ�سعد  بالأ�ستاذ  الي�م  التقيت 

�سن�ات مل اأر هذا ال�سخ�س القريب اإىل نف�سي. لحظت اأنه قد �ساخ 

كثرياً.. وه� اأي�سًا اأخربين اأنني قد اأ�سبحت نحيفًا جداً. مل يدم لقاوؤنا 

اأكرث من ن�سف �ساعة. لقد جاء اإىل امل��سل لي�سفي اأثاث بيته املرتوك 
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لأنه قد يرحل اإىل خارج العراق. كان مت�سائمًا جداً واأثار يّف اإحباطًا 

م�ؤملًا. يبدو اأن الأيام قد ق�ست عليه ه� الآخر اأكرث مما كان يحتمل. 

باأنه يت�قع بقاء �سدام يف احلكم مادامت احلك�مة  اأخربين مبرارة 

ليمنع  اإبقاءه  الغرب  م�سلحة  من  واأن  اإيران.  م�ج�دة يف  الإ�سالمية 

تدفق التيار الإ�سالمي يف املنطقة. معل�ماته معروفة. كنت اأمتنى اأن اأراه 

متفائاًل واأن تك�ن لديه ت�قعات اإيجابية، ولكن ما باليد حيلة فهذا ه� 

ما يتكهن به الرجل. خرجت من عنده متاأملًا، متاأملًا لفراقه فقد ل يتاح 

يل لقياه اإل بعد �سنني. وقد ل نلتقي اأبداً. ومتاأملًا خليبة اأملي يف �سماع 

اأخبار جديدة حتمل بع�س الأمل )حتى ول� كان كاذبًا( يعينني على 

املحل. كان  ت�فيق يف  زارين  امل�ساء  ال�سمجة. ويف  الأيام  ق�ساء هذه 

يبدو متفائاًل ويت�قع فتح احل�سار وملا �ساألته عن اأرباحنا بعد كل هذه 

اأربع �سن�ات وكلفتنا مئات املليارات. اأطرق  العملية التي ا�ستغرقت 

�سلينا  هل  »اإ�رشائيل«؟  ن�سف  اأحرقنا  هل  يجيب.  اأن  ون�سي  قلياًل 

يف القد�س؟ هل رفعنا ل�اء العروبة ف�ق املجرة؟ اأين ال�سعارات التي 

�سه�ر  ب�سعة  حتى  ترتدد  لتزال  وكانت  ال�سن�ات  هذه  يف  ترددت 

م�ست. هل »ر�سينا من الغنيمة بالإياب« ككل مرة. رمبا. 

الأربعاء 1994/10/29

واإرها�سات  الأزمات  كاأن  الكتابة.  جتاه  رغبتي  ماتت  فجاأة. 

التغيري وحدها حتفزين لإنهاء هذه الأوراق. هذه الأوراق التي ترج� 

وا�ستمر  العراق(.  )وانت�رش  الزوبعة.  هداأت  ما.  ي�مًا  الن�ر  ترى  اأن 

اأيام  ثالثة  وقبل  �سدام«  »فدائيي  منظمة  يف  للتط�ع  ال�سباب  تدفق 

باأن »ع�رش  �سيادته  فيها  ندوة فكرية �رشح  الأ�ستاذ )عدي( يف  ظهر 
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املبادئ قد انتهى وحان الآن ع�رش امل�سالح« وقد يظن البع�س اأن دولتنا 

�ستنتهج منهجًا براجماتيًا يف �سيا�ستها. لي�س هذا ه� ما ق�سده الأ�ستاذ 

بالطبع. اإنه يق�سد اأن ع�رش خداع ال�سعب بالكلمات قد انتهى واأنه ل 

داعي للب�س الأقنعة والقفازات احلريرية. وقد حان الآن وقت النهب 

اأو  املهلهل.  القناع  �سقط  منها-  بقي  ما  العراق-اأو  خلريات  ال�سافر 

اأ�سقط�ه. مل يعد هناك فرق. 

عر�س  املجه�ل.  اإىل  مي�سي  والكل  م�ستمرة.  العتقالت  حملة 

بكلب  مي�سك�ن  وهم  �سدام«  »فدائيي  من  جمم�عة  اأم�س  التلفزي�ن 

من  ت�سيل  والدماء  نيئة  وياأكل�نها  واأح�ساءه  قلبه  ويخرج�ن  حي 

اأ�سداقهم و�سط ال�رشخات ال�ح�سية. كان من ال�ا�سح يل اأن من ظهر 

على ال�سا�سة لي�س�ا متط�عني تدرب�ا ملدة اأ�سب�عني، بل جن�د حمرتف�ن 

وكان  املتط�عني.  �سخ�سيات  ينتحل�ن  كان�ا  عاليًا  تدريبًا  متدرب�ن 

املتط�ع�ن امل�ساكني يكتف�ن بال�رشاخ اأمام الكامريا. منظر يثري التقزز. 

حلم كلب ينء ومدمى. واملق�س�د منه بالطبع اإرهابنا اأكرث واأكرث. فلدى 

�سدام »حلد الآن« القدرة على اأكل حل�منا ب�ا�سطة ه�ؤلء. 

القلم ي�سري على ال�رقة بالكاد. مل تعد هناك بارقة اأمل. ملاذا يجهد 

�سباتها  اإىل  عادت  اأيام  قبل  ا�ستيقظت  التي  اأحا�سي�سي  اإذن.  نف�سه 

اأفكر »وللمرة الأوىل يف  اإىل حلقي. بداأت  الرماد  القاتل. عاد طعم 

اأي مكان يف العامل بعيداً عن الظل  اإىل  البلد واخلروج  حياتي« برتك 

الننت.. بعيداً عن الت�سلط القا�سي. بعيداً عن الكذب والنفاق. ولكن 

اإىل اأين؟ هل بقيت كرامة ملهاجر عراقي بعد كل ما حدث. هل اأترك 

اأجرياً يف دولة  اأر�سه« لأ�ستغل  العراق »بلد اخلريات وجنة اهلل على 

اأنني ل  الفكرة... متامًا كما  اأتكيف مع هذه  اأن  اأ�ستطيع  اأخرى؟ ل 
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اأ�ستطيع التكيف مع حياتي احلالية. 

�ساأنتظر  ياأتي.  لن  اأنه  اأخ�سى  ياأتي.  ولن  )غ�دو(...  �ساأنتظر 

»احلافلة« مع اجلميع لعلها تاأخذنا اإىل اأر�س الن�ر. 

الثالثاء 1994/11/1

ال�سيد  اأ�سدر  لالإ�سالميني..  اله�جاء  العتقالت  حملة  و�سط 

الرئي�س اأوامره الكرمية بتدري�س القراآن وال�سنة النب�ية للك�ادر املتقدمة 

الأ�ستاذ مي�سيل عفلق.  اأ�س�سه  الذي  العربي ال�سرتاكي  البعث  حلزب 

هل كان عفلق يحلم اأن اإ�سالمه �سيعلن بعد م�ته. واأن ج�سده �سيدفن 

حتت قبة اإ�سالمية. واأن قربه �سي�سبح مزاراً واأن اأع�ساء حزبه العلماين 

�سيء ممكن يف عراق �سدام.  النب�ية. كل  وال�سنة  القراآن  �سيدر�س�ن 

تبًا للم�ستحيل.. الالعب الأكرب ي�ستطيع خلط الأوراق برباعة مقامر 

اأنه يغ�س  الرابحة.. ورغم  اأين ت�جد الأوراق  حمرتف. ويعرف متامًا 

يف اللعب. اإل اأن م�سد�سه امل�سهر حتت املائدة مينعنا من الكالم. وه� 

بارع يف الرماية اأكرث من براعته يف خلط الأوراق. مازلت حلد الآن 

الزيت�نية  وبدلتهم  الكثة  ب�س�اربهم  »الرفاق«  منظر  تخيل  اأحاول 

القراآن  تالوة  اإمياين«  »بخ�س�ع  يحاول�ن  امل�سب�غة وهم  و�سع�رهم 

وعلى  جميعًا  امل�س�ؤول�ن  فال�سادة  املجرور.  جّر  يف  يفلح�ن  ول 

راأ�سهم الرئي�س يرفع�ن املجرور حماولني بذلك اإيجاد ق�اعد جديدة 

للغة تتنا�سب وطبيعة املرحلة الراهنة التي فر�سها احل�سار الظامل على 

البلد. 
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الأحد 1994/11/13

الك�يت  بدولة  ي�مني  قبل  العراق  اعرتف  و�سفاقة  برود  بكل 

الكرام  مرور  اخلرب  مّر  و�سيادتها.  وبا�ستقاللها  اجلديدة  وبحدودها 

وحادث  هنا،  بركان  عن  خرب  مبا�رشًة  وتاله  اإعالمنا.  اأجهزة  لدى 

ويف  واأفغان�ستان.  اجلزائر  عن  الأخبار  من  والكثري  هناك.  با�س 

الي�م الثاين ت�سدرت ن�رشات الأخبار العراقية ر�سالة اأر�سلتها م�اطنة 

اأمريكية ا�سمها »اإمييليا براون« اإىل ال�سيد الرئي�س تهاجم فيها �سيا�سة 

ال�ليات املتحدة. مما اأقام اأجهزة اإعالمنا ومل يقعدها فقد �سهد �ساهد 

اأمريكا �سرتكع للعراق ال�سامد  اأدينك(. واأن  اأهلها. )فمن فمك  من 

مادام م�اطن�ها يرا�سل�ن قائدنا. ورمبا افتتح العراق قريبًا فرعًا له يف 

الغد  يخبئه  ما  يدري  اأحد  اإمييليا. ل  ال�سيدة  تديره  املتحدة  ال�ليات 

اأن  بعد  نف�سه  ي�ساأل  اأن  ن�سي  الذي  الفذ  هذا  املعجزة.  القائد  لهذا 

اأ�ساًل.  لدخ�لها  باجلي�س  دفع  ملاذا  م�ستقلة.  دولة  بالك�يت  اعرتف 

ملاذا تعر�س البلد لع�رشات الأل�ف من اأطنان املتفجرات. ملاذا اأمطرت 

علينا ال�سماء لهبًا. ملاذا مات الآلف؟ ملاذا جاع ال�سعب؟ ملاذا اأهدر 

يجروؤ  اأحد  ل  ي�ساأل  اأحد  ل  ملاذا؟  ملاذا.  ملاذا.  الن�ساء؟  اآلف  �رشف 

على ال�س�ؤال. ملاذا اعرتف بالك�يت؟ فقط لأنه يريد البقاء جال�سًا على 

كر�سيه وه� م�ستعد لدفع الثمن. مهما كان. 

الأربعاء 1995/3/8

اهتمام  �سّد  ت�ستطيع  تعد  مل  الأعا�سري  واأق�سى  الزلزل  اأعتى  اإن 

اأي  يحدث يف  الآن  لدينا  يحدث  ما  اأن  ل�  واحدة.  العراقيني حلظة 

بلد اآخر على �سطح هذا الك�كب لأقام م�اطن�ها الدنيا واأقعدوها. 
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اأما نحن فلم ي�ؤثر فينا ارتفاع اأ�سعار الغذاء بدرجة مده�سة اأ�سبح �سعر 

كيل� الب�سل »800 دينار« اأي ما يزيد على تقاعد �سابط برتبة ل�اء 

يف اجلي�س. اأ�سبح �سعر الطحني، وال�سكر، وجميع اأن�اع املاأك�لت 

على  قيا�سًا  جداً  جداً  فلكيًا  والكمالية  الأ�سا�سية،  واجلافة،  الطازجة 

»بالرفاق«.  مالأى  ال�س�ارع  فقط...  �سهرين  قبل  عليه  كانت  ما 

البنادق  يحمل�ن  منهم  �ستة  اأو  هناك خم�سة  يف كل ركن ومنعطف 

الآلية وامل�سد�سات ويقف�ن ليل نهار ول اأحد يدري ملاذا »حتى هم 

اأنف�سهم«. اجلي�س يزحف نح� ال�سمال. والدولة تكّذب ذلك. وبداأت 

ق�افل ال�سهداء ت�سل. والإذاعات تعلن عن وق�ع معارك بني اجلي�س 

والدبابات  م�سدودة  الطرق  ذلك.  تكّذب  والدولة  الأكراد  وق�ات 

تت�ساعف  والأ�سعار  تتعرث  البرتول  ح�ل  واملفاو�سات  �سماًل  ت�سعد 

مانديال(  )ويني  م�قف  تدين  والدولة  اجلميع  يخنق  والرك�د  ي�ميًا 

وت�رشفاتها الال م�س�ؤولة. وتدين اللجنة التي متنح جائزة ن�بل. الأخبار 

هنا ل ت�سل. ل �سيء يبدو اأنه يحدث. مل نعد ن�ستطيع ت�قع حدوث 

اأما  البذيئة.  ال�ساي  �رشب  وعادة  التدقيق  برتك  تطالبنا  الدولة  �سيء. 

اخلبز والرز وال�سمن فقد تقل�ست احل�سة التم�ينية حفاظًا على ر�ساقة 

الق�س�ر  فبناء جماميع  ب�سبب كل هذا.  ورمبا  ال�سعب ورغم كل هذا 

والبحريات الرئا�سية م�ستمر على قدم و�ساق. برك لل�سباحة واأخرى 

للتزلج وبرك للدلفني ووو.. ونحن �سامدون.. ل  لل�سيد واأخرى 

اأحد يعرف ما يت�جب عليه فعله. وكف  بل �سامت�ن. خانع�ن. ل 

واحدة ل ت�سفق. واإذا اجتمع كّفان ُبرتا. فنحن هنا يف عراق �سدام 

الذي يرفع �سعار )اعدم ثم حاكم(. عقلي يحدثني باقرتاب النهاية. 

وقلبي يكّذب ذلك. مل نعد ن�ستطيع ت�سديق وج�د عراق بال �سدام. 

والكل خائف من حرب اأهلية قد تن�سب بعد اأن زرع القائد بذورها 
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ورواها بدمائنا مثرياً كل اأن�اع احلزازات الدينية والعرقية التي ميكن 

اإثارتها داخل دولة �سغرية. خا�سًة اأنه قد قام بت�رشيب الأ�سلحة اإىل كل 

الفئات املتنازعة. اأ�سبح احل�س�ل على ق�ت الي�م حلمًا نعرق ي�ميًا 

لتنفيذه. واأ�سبحت وجبات الغذاء امل�سبعة ترفًا ي�ستاق اإليها الكثريون. 

ورمبا كان ال��سع يف بقية املحافظات اأكرث �سع�بة مما نعانيه نحن هنا 

يف هذه املدينة. ل اأدري ملاذا اأكتب. وما جدوى ذلك!

اجلمعة 1995/6/16

بالأم�س ح�سل )الأ�ستاذ عدي( على اله�ية ال�سحفية رقم )1(.. 

اإنه الآن نقيب ال�سحفيني. ت�سّلم البطاقة وه� يبت�سم خجاًل وت�ا�سعًا 

فقد فاجاأه ال�سحفي�ن بهذا التكرمي. ل جديد على �سا�سة التلفزي�ن. 

يف  جرت  التي  العنيفة  الأحداث  من  واحد  ي�م  بعد  الأ�ستاذ  تكرمي 

»اأب� غريب«، وبينما كانت اإذاعات العامل تبث اأخبار هذه الأحداث 

»اأو حماولة النقالب اأو ل اأدري ماذا على وجه اليقني« كان تلفزي�ن 

اأقل من  قبل  متامًا كما حدث  لـ )راغب عالمة(  يبث حفلة  ال�سباب 

و�سكان  الدليم  وقبيلة  الدولة  بني  املجابهات  ح�سلت  حينما  �سهر 

مدينة الرمادي.. قبل اأن تربد الدماء كان القائد ال�سم�س يتقلد »بخجل 

وا�ستحياء اأي�سًا« و�سام »فخر العروبة« هل كان و�سام فخر العروبة اأم 

عارها. واألقى �سيادته خطابًا تاريخيًا كعادته اأو�سح فيه بكل �رشاحة 

و�سجاعة اأن العرب من املحيط اإىل اخلليج هم عرب. واأن هذه احلقيقة 

التاريخية يجب اأن ت�ىل العناية الكافية. واأن بقية العرب يف املناطق 

الأخرى هم اأي�سًا عرب. )يا �سالم(. كان خطابًا جامعًا مانعًا اأمتنى من 

اأعماقي ل� ح�سلت على ن�سخة منه لأحفظها عن ظهر قلب. 
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اجلمعة 1995/6/23

اأكرث مما  اأفالمه  تعّلمت من  لقد  الطيب.  الي�م عاطف  1 - مات 

تعّلمت من اأي كتاب. 

2 - من امل�سحك اأن اأحتدث عن ارتفاع الأ�سعار احلايل. الأ�سعار 

تت�ساعف كل ي�م. ل ترتفع، بل تت�ساعف ي�ميًا. 

والذئب«..  »ليلى  ق�سة  ن�سيت  قد  اأين  اأيام  قبل  اكت�سفت   -  3

لـ  احلكاية  اأحكي  اأن  حاولت  حينما  املّرة  احلقيقة  هذه  اكت�سفت 

مل  وملاذا  الغابة  اإىل  ليلى  ملاذا دخلت  ن�سيت  ال�سغرية.  ابنتي  »مي�س« 

ن�سيت  واأخرياً  جدتها.  �سخ�سية  انتحل  وكيف  هناك  الذئب  ياأكلها 

كيف مات الذئب. وبعد اأن عدت اإىل )املراجع( اكت�سفت اأن �سخ�سًا 

دخياًل على احلكاية يظهر فجاأة ويقتل الذئب يف ال�قت املنا�سب متامًا 

لتنتهي احلكاية. ملاذا ل يظهر هذا ال�سخ�س يف العراق ليخل�سنا كما 

خّل�س ليلى ذات الرداء الأحمر. 

اأ�سري بخط�ات �رشيعة وا�سعة تكرب  اأطري.  باأين  الي�م  4 - حلمت 

واأهبط  اأعل�  الطريان.  اأ�ستطيع  اأين  لأكت�سف  تدريجيًا  واأعل�  وتكرب 

كما اأ�ساء. واأخاطب �سديقي )جمال الب�س�( - الذي ا�سرتك معي يف 

بط�لة احللم- واأطلب منه اأن يطري معي.. واأوؤكد له اأنه قادر على ذلك 

ل� اأراد. لكنه يتخلف ورائي. وحينما اأقف يف مكان ما ياأتي بهدوء 

بال�سعادة. لقد  اأ�سعر  ا�ستيقظت بعدها واأنا  اأنه كان ي�سلي.  ويخربين 

حلمت مرتني »قبل الي�م« باأين اأطري. بعد احللم الأول باأ�سابيع قليلة 

باأ�سب�عني ت�رشحت »فجاأة« من  الثاين  الأ�رش. وبعد احللم  عدت من 

اجلي�س. فماذا �سيحدث هذه املرة يا ترى؟
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ال�ضبت 1995/7/1

الأمل«  »معر�س  افتتحت  عامني  وقبل  متامًا  الي�م  هذا  مثل  يف 

حملي ال�اقع يف �رشداب حتت عمارة مت�ا�سعة. والي�م. الي�م بالذات 

قررت اأنا وابن عمي غلق املحل. فلم يعد العمل جمديًا فيه. ل اأدري 

ماذا �سنفعل. فر�س العمل تتال�سى ول اأحد من ال�سباب ي�ستطيع تدبر 

ق�ت ي�مه مما دفع معظمهم ل�ستبعاد فكرة الزواج متامًا عن اأذهانهم، 

وهذا بال�سبط ه� ما اأدى بنا اإىل اتخاذ قرار غلق املحل. فنحن نبيع 

اأ�س�ًة  الأخرى  هي  جداً  فلكية  اأ�سعارها  اأ�سبحت  وقد  الن�م  غرف 

بكل �سيء يف عراقنا العظيم. 

تفاوؤيل  زاد  ومما  متفائاًل.  الي�م  هذا  �سباح  ا�ستيقظت  قد  كنت 

تقرير  عن  يتحدث  املذيع  كان  الرادي�.  يف  الأخبار  لن�رشة  �سماعي 

»رالف اإيكي��س« واحتمال فتح احل�سار خالل اأ�سابيع. ورغم اأهمية 

ي�رشخ  اأن  املعتاد  فمن  املطل�ب،  الهتمام  ي�له  مل  املذيع  فاإن  اخلرب 

املذيع ويهلل ويكرب وي�ستم ويلعن ب�س�رة م�رشحية اأثناء اإذاعة الأخبار 

املهمة. هل كان بروده مفتعاًل؟ ل اأدري. اأما ال�س�ق فقد تبني الي�م 

اأن �سعر الذهب قد انخف�س. وارتفعت اأ�سعار امل�اد الغذائية باملقابل. 

ا�ستعداداً  رمبا  ال�سبب.  اأحد  يعرف  ومل  النفط  وزير  الي�م  اأقيل 

ت�سمل  جديدة  جمه�رية  مرا�سيم  ب�سعة  و�سدرت  املقبلة  للمرحلة 

اإثرها الفريق الركن  »تعدياًل وزاريًا خطراً« على ما يبدو ت�سّلم على 

»ح�سني كامل ح�سني« مهام اإ�سافية رمبا ا�ستطاع حل اأزمة الغاز التي 

التي مل  البنزين  اأزمة  اأو  العامل،  اأعتى ج�ا�سي�س  يجهل �سبب ظه�رها 

التعديل  هذا  �سيحل  ورمبا  دوافعها  اإىل  الت��سل  براند  معهد  ي�ستطع 

اأو انقطاع املاء املزمن يف  م�سكلة انقطاع التيار الكهربائي امل�ستمر، 
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بالد ما بني النهرين. 

مدينتنا حما�رشة. حما�رشة من كل اجلهات ومهددة من الداخل. ما 

الذي ين�ي هذا املجن�ن اأن يفعله؟ ما الذي �سيحدث بعد اأيام. اأمتنى 

ل� اأح�سل على اآلة الزمن لأرى م�ستقبل هذا البلد. م�ستقبلنا الذي مل 

يعد يبدو منه اإل الرماد.. رمادنا وانت�سارات القائد. 

الأحد 1995/7/23

اأقيل وزير الدفاع امللهم »علي ح�سني املجيد« ابن  اأيام  1 - قبل 

عم القائد ال�سم�س من من�سبه وت�ىل »�سلطان ها�سم« ال�زارة حمله. 

»وطبان  الداخلية  وزير  اأقيل  بط�يل  لي�س  ب�قت  ذلك  قبل   -  2

اأدري ا�سمه.  اآخر ل  اإبراهيم احل�سن« من من�سبه وت�ىل مكانه وزير 

وقت  اإىل  احتاج  ملاذا  حمري.  وزراءه  اأن  اأخرياً  القائد  اكت�سف  هل 

ط�يل جداً ليدرك ذلك؟؟ 

3 - و�سل �سعر الدولر اإىل »1820« ديناراً عراقيًا فقط. واأ�سعار 

الطحني ت�ا�سل ارتفاعها رغم اأننا يف م��سم احل�ساد. 

غريبة  ب�رشوط  ال�سجناء  عن  عام  عف�  ي�مني  قبل  �سدر   -  4

الكرمي  القراآن  من  �س�ر  اأربع  النزلء  بع�س  يحفظ  »كاأن  وم�سحكة 

اأ�سبحت جزءاً من  ومعها مبادئ احلزب«.. كاأن مبادئ احلزب قد 

ال�سنة النب�ية ومكملة لط�ال ال�س�ر. 

5 - يبدو اأن هناك ت�تراً �سديداً بني العراق واإيران، فقد اأدىل وكيل 

وزارة اخلارجية بت�رشيح مط�ل يهاجم فيه م�قف اإيران »الال مبدئي 

اأخالقي« امل�قف الذي يحاول »اإخفاء احلقائق وت�س�يهها«..  والال 
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اإن العزف على وتر احلرب العراقية الإيرانية م�ستمر فال يزال تلفزي�ن 

يقدم  كان  الذي  املعركة«  من  »�س�ر  برنامج  ي�ميًا  يعر�س  ال�سباب 

ملدة �سن�ات احلرب ي�ميًا. ولتزال �س�ر القتلى واجلرحى الإيرانيني 

تعر�س ي�ميًا على اأنظارنا. 

ال�سيد  منحها  التي  املهلة  �ستنتهي  ي�مًا  اأربعني  من  اأقل  بعد   -  6

الرئي�س للكرة الأر�سية التي ل �سك اأنها تعاين رعبًا �سديداً. فعند نهاية 

�سهر اآب ويف حالة عدم تقدمي جمل�س الأمن فرو�س الطاعة للعراق فاإن 

الرئي�س العراقي �سيفعل �سيئًا خطراً وجّديًا. لقد وعد العامل كله بهذا. 

ترى ماذا �سيفعل. هل �سيدخل اإىل احلمام. 

7 - الأحداث تتالحق. ول �سيء يحدث. اأنا غارق يف م�ستنقع 

الدي�ن حتى اأذيّن. مل يعد لدّي ما اأنفقه ول من اأ�ستدين منه. ول �سبيل 

ل�سداد الدي�ن اأو الإنفاق على البيت اإل ل� حدثت هزة اأر�سية. متى 

�ستحدث هذه الهزة؟

الأحد 1995/8/13

ال�سفحات  هذه  اإنهاء  اأ�ستطيع  اأن  اأمتنى  واأكتب.  الفر�سة  �ساأنتهز 

قبل اأن ينقطع التيار الكهربائي. 

لقد قامت الدنيا ومل تقعد بعد هروب )�سابط عراقي كبري( وجل�ئه 

الرئي�س  عم  ابن  كامل.  ح�سني  ه�  الكبري«  »ال�سابط  الأردن  اإىل 

الرئي�س  مرافق  كامل«  »�سدام  اأخ�ه  ومعه  ابنته  وزوج  ال�سم�س. 

وزوج ابنته الثانية وبطل فيلم »الأيام الط�يلة«. ما الذي �سيحدث يا 

ترى يف العراق الآن؟ ل �سك اأن نتائج خطرة �ستنعك�س على ال��سع 

الداخلي للبلد ومن اأخطرها ه� منع عر�س فيلم )الأيام الط�يلة(.
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مريرة.  غ�سة  ت�س�بها  ب�سعادة  ويح�س  ب�سماتة.  يبت�سم  ال�سعب 

اإ�سابة  بخرب  واقرتنت  املا�سي  اخلمي�س  ي�م  فجاأة  الإ�ساعة  انت�رشت 

فقد  �سمعت.  ما  اأ�سدق  ومل  �ساقه.  يف  بر�سا�سات  احل�سن  وطبان 

الثاين  الي�م  ويف  كاذبة.  غالبًا  تك�ن  التي  بالإ�ساعات  متامًا  ت�سبعت 

»الق�مية  ر�سالته  العراقي  الرئي�س  اأ�سدر  ثم  ر�سميًا  اخلرب  تاأكد 

عن  فيها  وحدثنا  �سهره.  خيانة  خاللها  ا�ستغرب  التي  التاريخية« 

قابيل ون�ح واإبراهيم وحممد �سالم اهلل عليهم اأجمعني. ولكنه مل يذكر 

اأي�ب بكلمة واحدة. وا�ستمرت الأخبار تتزايد وتتزايد ونحن نبت�سم 

فرحني �سامتني وعاجزين عن فعل �سيء. اأي �سيء. فمن يك�ن ح�سني 

مل�اطنيه«.  واأ�ساء  العراق  دمر  »الذي  النظام  يهدد  اأخذ  الذي  كامل 

اأكتاف  يقبل  قبل ي�مني فقط  اأنه كان  البطل  املعار�س  ن�سي هذا  لقد 

القائد ويدع� له بط�ل العمر. ما الذي غرّي مبادئ هذا ال�سيا�سي الفذ 

اإىل  و�سل  هل  ك�سف.  اأو  في�س  اأنها حلظة  بد  ل  �ساعة.   48 خالل 

فجاأة  لي�سيح  احلكمة  �سجرة  حتت  )�سيدهارتا(  نالها  التي  ال�ستنارة 

ل�سعبه.  خائنًا  كان  الذي  قائده  خان  لقد  كامل(.  ح�سني  )املهامتا 

املنا�سب  �سّلم  يت�سلق  مل  جداً  تافه  و�سخ�س  مزدوج  خائن  اإذن  فه� 

اإل لك�نه »من اأهل الثقة« وزوج ابنة الرئي�س. ول اأ�سك للحظة اأن 

ه�  واأبنائه  القائد  م�س�ؤوليات  مع  اأكرثها«  »وما  م�س�ؤولياته  تقاطع 

للحظة  ين�َس  مل  فاإنه  املفاجئ  هروبه  ورغم  لهروبه.  ال�حيد  ال�سبب 

اأن ي�سطحب معه حقائبه الثقيلة التي �ستعينه »وعائلته املنا�سلة« على 

حتمل وح�سة الغربة. 

اأ�رشار  اأخفى  قد  كان  »اخلائن«  اأن  الي�م  عزيز  طارق  �رّشح  وقد 

لت�سليمها  م�ستعد  الآن  العراق  واأن  اإيكي��س«  »رالف  عن  ووثائق 

ورقة  لنزع  حتى  وم�ستعد.  وم�ستعد..  م�ستعد  العراق  واأن  للجنة 
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الت�ت. وهي على اأية حال قد جفت وتك�رشت ومل تعد ت�سرت �سيئًا. 

يف  والرا�سخ�ن  اهلل  اإل  يعلم  اأحد  ل  الآن؟  �سيحدث  ماذا  ترى 

العلم. 

اخلمي�ض1995/8/31

الي�م انتهت املهلة التي منحها القائد للعامل. ول اأ�ستطيع اأن اأق�ل 

اأنه  اأ�سياء كثرية منها  الفرتة، فقد حدثت  اإنه مل يحدث �سيء يف هذه 

الليل  1995/8/28 ويف متام ال�ساعة ال�احدة بعد منت�سف  بتاريخ 

ولد عبيدة. ابني الأول. فاأ�سبحت بذلك اأبًا لطفلني. 

ومن الأحداث الأكرث خط�رة اأنه بتاريخ 1995/8/29 اأكملت 

دورتي ال�احدة والثالثني ح�ل ال�سم�س. ومل اأحتفل بعيد ميالدي فال 

داعي لفتح اجلراح. اأهديت لنف�سي علبة �سكائر فاخرة. ومل اأ�ستمع اإىل 

اأفرح. ومل ومل ومل. هذا  اأغنية »عدت يا ي�م م�لدي« ومل اأحزن. ومل 

اأحداثًا  نعي�س  فنحن ل  العام  ال�سعيد  اأما على  اخلا�س.  ال�سعيد  على 

ت�سبه م�رشحيات بيكيت ول روايات ماركيز. اإننا نعي�س اأحداثًا اأ�سد 

وم�ؤملة  وم�سحكة  غريبة،  �رشيعة،  )�سبيلربغ(  باأفالم  �سبهًا  تك�ن  ما 

الع�سابة  وحت�لت  الأ�رشة  �سمل  فجاأة  انفرط  واحد.  اآٍن  يف  ومرعبة 

اإىل ت�سفية ح�سابات  ال�سعب  احلاكمة فجاأة من حربها اخلارجية مع 

واأبناء  اإخ�ته  واأبناء  واإخ�ته  واأ�سهاره  الرئي�س  وبنات  اأبناء  داخلية. 

عمه. الإذاعات ت�سلط ال�س�ء على اخلالف. ل بل تزكيها مبكر �سديد. 

م�سري ح�سني  الأردن وم�رش ح�ل  بني  اإعالمية �سغرية  معركة  هناك 

النظام.  �سق�ط  بعد  تدور  اأن  يفرت�س  كان  معركة  و�سدام.  كامل 

الرئي�س يركز على الأمن. اأمنه ال�سخ�سي ويزيد من حذره »املبالغ فيه 
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اأ�ساًل« ويجتمع ي�ميًا مع القيادة العامة وجمل�س قيادة الث�رة وجمل�س 

ال�زراء، ورغم هذا ننزلق ب�رشعة رهيبة يف امل�ستنقع. ورغم هذا الكم 

الهائل من الأحداث وال�سعب �ساكت �ساكن. ول اأ�ستغرب هذا. فاأنا 

اي�سًا �ساكن �ساكت ول اأدري ماذا اأفعل. 

اجلمعة 1995/9/8

هل �ساأجنح يف جتاوز هذا العام ب�سالم؟ هذا العام بجدارة ه� عام 

ليعربوا  �ساخبة  بطريقة  اأو  ب�سمت  فجاأة  الكثريون  يت�ساقط  امل�ت. 

هذه  مع  تعاي�ست  قد  اأين  ورغم  وامل�ت،  احلياة  بني  ال�سيق  الربزخ 

الفكرة وع�دت نف�سي على حتّملها ب�سرب واإميان، فاإن الأم�ر بداأت 

تتجاوز طاقتي على الحتمال. ويبدو »واهلل اأعلم« اأن �سدام �سخ�سيًا 

قد اأ�سابه التعب مثلي. فبعد خطاب امللك ح�سني – الذي اأذيع كاماًل 

من اإذاعتنا- اأ�سبح حديث الإذاعات الدائم عن تغري نظام احلكم يف 

العراق وكاأنه اأمر حتمي اأو م�ساألة وقت فح�سب. اأم�س اأ�سدر »جمل�س 

ب�سبع  الرئا�سة  فرتة  فيه  حدد  د�ست�ريًا  اإعالنًا  امل�قر«  الث�رة  قيادة 

�سن�ات، واأناب رئي�س جمل�س قيادة الث�رة يف حالة خل� من�سب رئي�س 

اجلمه�رية، واأعلن وزير الثقافة )امل�قر( والذي ل اأعرف ا�سمه حلد 

الآن عن – انتخابات – اأو رمبا – ا�ستفتاء – اأو ل اأدري ماذا �سيجري 

– واأن واأن  اأدري ماذا  بـ: ل  ال�طني �سيق�م  اأيام، واأن املجل�س  بعد 

الألعيب  مللنا هذه  لذلك.  ال�زير فال داعي  اأن�ست لكالم  مل  واأن. 

رئي�س جمل�س  نف�سه  ه�  اجلمه�رية  رئي�س  لأن  لها طعم.  يعد  مل  التي 

املنتظر  املهدي  نف�سه  وه�  ال�زراء  رئي�س  نف�سه  وه�  الث�رة.  قيادة 

اأو كابنت منتخب العراق. ح�سب ما يقت�سيه امل�قف. فدولبه ممتلئ 
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باملالب�س وه� يرتدي لكل حلة الزي الذي ينا�سبها. وال�سيء ال�حيد 

اإنه  جتاهنا.  واإح�سا�سه  نح�ه.  اإح�سا�سنا  ه�  تغيريه  ي�ستطيع  ل  الذي 

يظن باأنه جنح متامًا يف ا�ستغفال 18 ملي�ن �سخ�س، واأن الأم�ر كانت 

�ست�سري على ما يرام ل�ل تدخل »الغرباء« قاتلهم اهلل، ولكنه ين�سى اأنه 

ل�ل تدخل ه�ؤلء الغرباء ملا ا�ستطاع البقاء يف ال�سلطة اأيامًا معدودة. 

وبالأم�س  الأخري(  )املجرم  بعن�ان  فيلمًا  الآن  تبث  ال�سباب  قناة 

اأيام  ثالثة  وقبل  �سداما(  )فيفا  رمبا  اأو  زاباتا(  )فيفا  فيلم  عر�ست 

اأنه  الرئي�س  ال�سيد  يزعم  الذي  الفيلم  والبحر(  )ال�سيخ  فيلم  عر�ست 

�سيبقى  الرواية...  يف  �سانتياغ�  فعله  ما  �سيفعل  واأنه  املف�سل،  فيلمه 

متم�سكًا بال�سمكة حتى ت�ستحيل هيكاًل عظميًا فح�سب. 

الأربعاء 1995/9/19

كلما نظرت اإىل »عبيدة« تدور يف ذهني ع�رشات الأ�سئلة: ما الذي 

�سرتى عيناه ال�سغريتان. ما الذي �سيح�س به ما الذي �سيحدث له. هل 

اأم اأن الأم�ر �ستزداد  اأن يعي�س حياة مّرة وغريبة كحياتي.  �سيقرر له 

�سياأتي  ملن  ذهبيًا  التعي�سة هذه ع�رشاً  اأيامنا  و�ست�سبح  �س�ء  على  �س�ءاً 

ما�سة  واأنا بحاجة  اأخّمن.. ل�سيما  اأن  اأ�ستطيع  اأعرف ول  بعدنا. ل 

ل�سيكارة ت�ساعدين على حتمل اأرقي املزمن. قلبت اأرجاء البيت بحثًا 

اأملي فمن هنا �سين�سى �سيكارة ثمنها »خم�س�ن  عن واحدة وخاب 

90 و2.5 دينار  ال�سكائر ن�سف دينار عام  �سعر علبة  ديناراً«. كان 

عام 91 و�سبعة دنانري عام 92 وخم�سة وع�رشين عام 93 ومئة عام 

التدخني. فه�  �ساأتنا�سى  تاأتي.  95 والبقية  دينار عام  واألف   1994

على كل حال م�رش لل�سحة وي�سبب �رشطان الرئة. 
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اجلمعة 1995/9/1

كنت اأنتظر ولكن خاب ظني. كنت اأنتظر روؤية الرئي�س وه� يقفز 

امل�رشح  و�سط  ويهبط  طرزان  مثل  وي�رشخ  ال�سريك  حبال  من  بحبل 

تاريخيًا �سخمًا عن »امللك  ا�ستعرا�سًا  الي�م  يقدم  الذي كان  البابلي 

الإله« الذي حاولت اآلهة ال�رش اأو »ق�ى ال�رش« بامل�سطلحات الأكرث 

وكان  وف�سة.  ذهبًا  بابل  ومالأ  انت�رش  ولكنه  عليه،  تق�سي  اأن  حداثة 

الحتفال  بهجة  لتكتمل  فجاأة  الرئي�س  ال�سيد  يظهر  اأن  املنطقي  من 

الذي اأنفقت ع�رشات املاليني لإقامته رغم احل�سار. لكن ظني خاب 

باإر�سال  واكتفى  اأظن(  كما  اأمنية  )لأ�سباب  الرئي�س  ال�سيد  يظهر  ومل 

طارق عزيز وطه يا�سني رم�سان نيابة عنه. وقد نقل التلفزي�ن افتتاح 

املهرجان الباذخ، كما عر�س قبل ي�مني ج�لة يف املتحف ال�سخ�سي 

لل�سيد الرئي�س، هذا املتحف الذي ل يعرف اأحد اأين يقع. حتت�ي على 

املقتنيات »ال�سخ�سية« التي تت�سمن عدداً هائاًل من ال�سجاد ال�رشقي 

الأو�سمة  من  وتل  الكرمية  والأحجار  واخلزف  ال�سينية  والأواين 

والنيا�سني »التي اأ�س�س الرئي�س معماًل لإنتاجها« ويحت�ي اأي�سًا على 

امل�ج�دة يف  واللطائف  التحف  من  ثمنه  وغلى  ما خّف حمله  كل 

قبل  ال�سخ�سية  الرئي�س  مقتنيات  على  املعر�س  احت�ى  كما  العراق. 

من  الغاية  ما  �سالة!؟  و�سجادة  ومن�سفة  حالقة  فر�ساة  الرئا�سة  ت�ليه 

التحف  هذه  اأن  من  متاأكد  ولكني  اجلميع!!  ت�ساءل  الربنامج؟  هذا 

التي جمعتها جلان طافت اأنحاء العراق قد حريت ذهن القائد، فه� 

بيعها  ي�ستطيع  ول  قرون.  ب�سعة  عا�س  اإذا  اإل  ا�ستعمالها  ي�ستطيع  ل 

املرة«.  هذه  ابنه  اأو  نائبه  بثمنها  يهرب  »فقد  للخارج.  تهريبها  اأو 

اأن يتغا�سى عن وج�دها، لذا فقد قرر فخامته عر�سها  ول ي�ستطيع 
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مقتنياتهم  كل  باع�ا  كما  باع�ها  الذين  �سعبه  اأبناء  على  »تلفزي�نيًا« 

اأحداً  تكلف  بغداد ول  تطبع يف  التي  النق�د  مقابلها على  ليح�سل�ا 

تعر�س  العام  الربنامج  قناة  كانت  وبينما  واحلرب.  ال�رق  ثمن  �س�ى 

افتتاحية مهرجان بابل، كانت قناة ال�سباب تعر�س مباراة بكرة القدم 

بني قطر والعراق. فقد متكن »املجاهدون« يف تلفزي�ن ال�سباب من 

احل�س�ل على املباراة لتقدميها اإىل اجلمه�ر احلبيب. »هكذا قال املعلق 

�سدراك ي��سف« وكاأن املجاهدين قد قام�ا برتكيب �سل�سلة من املرايا 

العاك�سة تنقل ال�س�رة ب�ا�سطتها من املالعب اإىل بي�ت النا�س. وكاأننا 

من  امل�ستقبالت  ب�ا�سطة  �رشقته  متت  املباراة  هذه  التقاط  اأن  نعلم  ل 

الأقمار كما تتم �رشقة جميع م�اد هذه القناة. 

اخلمي�ض  1995/10/6

اأح�س�ست الي�م بده�سة �سديدة. وقد يبدو ال�سبب غريبًا جداً، فقد 

قراأت الي�م ق�سيدة اأعجبتني، و�سدمت من قدرتي حلد الآن على التاأثر 

الق�سيدة  وتتذوق؟؟  وحت�س  تنب�س  عروق  يّف  مازالت  هل  بال�سعر. 

نرثية ولـ )�سامي مهدي(. وهذان �سببان اآخران كان من املفرو�س اأن 

يح�ل دون قراءتي اأ�ساًل للق�سيدة. فلي حتفظاتي ال�سديدة على ق�سيدة 

النرث اأوًل.. وم�قفي مت�سدد من ال�سعراء والكّتاب الر�سميني ك�سامي 

مهدي. ولكن املحذور وقع وقراأت الق�سيدة و.. اأعجبتني. لقد اأفلح 

هذا ال�ساعر »الر�سمي« يف التحرر للحظة من قي�د الرقيب امل�ج�د 

يف ذهنه، والرقباء امل�ج�دين يف كل مكان، وت�سللت ق�سيدته احلزينة 

لت�ستقر على �سفحة من �سفحات »اآفاق عربية« املجلة الثقافية التي 

اأ�سبحت هزيلة للغاية، ل�ل ما يت�سلل اإليها اأحيانًا من م�ا�سيع د�سمة 
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تفلت من غباء الرقباء، »وتلك ق�سية اأخرى«. 

ال�ضبت 1995/10/14

النتخابي.  وحقنا  والدميقراطية.  احلرية.  عن  كثري  كثري  كالم 

وال�رشعية الد�ست�رية. و. و. و. ورافق الكالم اأغاٍن واأنا�سيد واأهازيج 

نعم  نعم  مكان.  كل  يف  من�س�بة  و�رشادق  ال�س�ارع  متالأ  ولفتات 

نعم. هذه النعم التي األ�سقت »ق�رشاً« على واجهات الدور واملحال. 

»بالإجماع«  ال�سعب  و�سينتخب  العظيم.  ال�ستفتاء  ي�م  �سيحل  غداً 

من  عامًا  ع�رش  �ستة  »بعد  �سن�ات.  ل�سبع  ال�سلطة  ليت�ىل  الفذ  رئي�سه 

و�س�له للحكم« و�سي�جه ال�سعب بهذا النتخاب �ساروخًا م�جهًا 

ال�س�ؤال الذي كان  الزفة اختفى  اإىل روؤو�س »الأعداء«. وو�سط هذه 

وما  )ل(  يكتب  ملن  �سيحدث  الذي  ما  ال�سارع  يف  ب�سدة  مطروحًا 

فعاًل  �سيتم  ال�ستفتاء. هل  امل�ساركة يف  ميتنع عن  ملن  �سيحدث  الذي 

ل  من  الأقل  على  اأو  ال�ستفتاء.  يف  امل�ساركني  جميع  ب�سمات  رفع 

بعد  الت�ساوؤلت  هذه  كل  اختفت  »نعم«  خانة  يف  اإ�سارته  ي�ستطيع 

ال�سيل الإعالمي الهائل الذي ان�سب علينا يف كل مكان فظهر ال�س�ؤال 

العراقي التقليدي الذي يطرحه كل اإن�سان على نف�سه »هل �ساأ�ستطيع 

 ال�يل 
ّ
اأن اأفعل �سيئًا مبفردي. هل جتدي كلمة ل التي رمبا جّرت علي

اأ�ستطيع تغيري نتيجة معدة �سلفًا«. فالي�م ه� ليلة  اأن  »وحدي« دون 

امل�سريات  �ستنطلق  غد  وبعد  ال�ستفتاء  ي�م  وغداً  ال�ستفتاء  عر�س 

اإن  ال�ستفتاء.  ال�رشورة يف  قائده  بنجاح  لل�سعب  تعرب عن فرح  التي 

املر�سح  ف�ز  بيان  واإن  نعرف ذلك،  اأيام، وكلنا  منذ  معدة  امل�سريات 

ال�حيد ون�سبة جناحه العالية معدة �سلفًا. 
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ينقل  والتلفزي�ن  تقريبًا  م�ساًء  ع�رشة  الثانية  هي  الآن  ال�ساعة 

والث�اين  الدقائق  يح�سي  كلهم  ال�سارع.  يف  امل�اطنني  انطباعات 

كل  انتهت  اجلميع.  تغمر  ال�سعادة  القرتاع..  �سناديق  اإىل  لينطلق 

امل�ساكل. امتالأت كل البط�ن.. جفت الدم�ع.. فغداً.. نعم غداً ه� 

ي�م ال�ستفتاء. احلمد هلل اأن الأجل امتد بي لأرى هذه ال�ساعة.... 

الأحد 1995/10/15

ماأزق  يف  وق�عنا  دون  وحالت  الي�م  احلكيمة  القيادة  اأنقذتنا 

احلائرة  اأ�سئلتنا  عن  واأجابت  املرتدد  م�قفنا  ح�سمت  فقد  اأخالقي 

حينما قام امل�ظف�ن امل�س�ؤول�ن عن ال�ستفتاء مبلء الق�سيمة وو�سعها 

يف ال�سندوق نيابًة عن اجلميع ويف معظم املراكز. هكذا جرت العملية 

ب��سع  امل�ظفة  تق�م  الناخب  ا�سم  تاأ�سري  فبمجرد  وهدوء  ب�سال�سة 

اإ�سارة يف خانة )النعم( ثم تطلب من الناخب و�سعها يف ال�سندوق. 

الختيار. ول  باإمكاننا  يعد  مل  الداخلية حينما  ث�رتنا  وهكذا هداأت 

اأدري اأين ذهب الع�رشة اآلف مراقب وما ه� راأيهم بهذه النتخابات 

الــــ )تاأريخية(. 

ال�ساعة الآن هي الثانية ع�رشة والن�سف لياًل.. وقبل ع�رشين دقيقة 

ظهر الرفيق )عزت الدوري( وه� يبت�سم ابت�سامة عميقة ذات دللت 

باطنية ثم حتدث حديثًا )�سبه تاريخي( عن عداء العرب للدميقراطية 

بع�س  يف   %100 اإىل  و�سلت  التي  النتائج  باإعالن  بداأ  ثم  واحلرية 

املناطق. 



146

اخلمي�ض 1995/10/19

بن�سبة  الرئي�س  ال�سيد  تنته. فاز  الزفة ومل  انتهى ال�ستفتاء وابتداأت 

99.96% واأكد ال�سيد عزت اإبراهيم اأن الـ 0.4% هم عمالء مدف�ع 

اأعداء ال�طن والقائد واأن البيعة قد اأخذت ول بد  لهم الأجر، وهم 

للجميع اأن يلتزم بها بغ�س النظر عن م�سداقيتها، فالبيعة عقد �سحيح 

ملزم حتى ل� اأخذت بحد ال�سيف »هذا ما قاله ه�« ويف م�ساء ي�م 

الثنني ظهر الرئي�س القائد �سخ�سيًا لي�ؤدي اليمني الد�ست�رية وحينما 

للحظة..  الرئا�سي.  الق�سم  برتديد  وبداأ  امل�سحف  على  ميينه  و�سع 

واأن  بق�سمه  الرئي�س  ال�سيد  يرّب  اأن  اأعماقي  من  متنيت  واحدة  للحظة 

يعمل مل�سلحة البلد والأمة كما كان يق�ل. �سعرت برغبة هائلة تدفعني 

اأح�س�ست  ول  تفاءلت.  اأنني  اأدعي  اأن  اأ�ستطيع  ل  ولكنني  للتفاوؤل 

بالفرح. فاأنا اأعرف ق�س�ة الفرح حينما يخ�ن. ومل تدم هذه الأوهام 

القاعة  اإىل هذه  اأنه قد قدم  الرئي�س  اأعلن  ما  ث�ان. ف�رشعان  ب�سع  اإل 

ببدلته القدمية وربطة عنق بالية »لأن البلد يف حالة ح�سار« واأنه قد ترك 

النتخابات ت�سري بكل تلقائية دومنا تدخل من الدولة. ول من �رشكة 

اإعالن ا�ستاأجرها. لتلمع �س�رته اأمام النا�س. وقال ما �ساء من اأكاذيب 

وا�ستمر يكذب ويكذب ومل اأ�ستطع �سماع اخلطاب حتى نهايته فقد 

�سعرت بال�سمئزاز والغثيان. فقد برهن ال�سيد الرئي�س للمرة الألف 

اأن  هي  فال�سيا�سة  ك�رلي�ين«  »دون  مفاهيم  مع  مفاهيمه  تطابق  عن 

تعرف متى ت�سغط على الزناد. اأما القت�ساد فه� مقامرة ل اأكرث ول 

اأقل. واأن كل ما يحدث على ال�سطح ه� رغ�ة وعمليات �سكلية ل 

تدخل يف �سلب احلياة ال�سيا�سية احلقيقية »الزناد واملقامرة«. ورغم 

اأن اخلطاب »التاريخي« قد عر�س خم�س مرات فاإنني مل اأ�ستمع اإليه 
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اأو  �سع�داً  يتاأرجح  ال�س�ق  لذلك.  �سببًا  اأجد  ول  الآن.  حلد  كاماًل 

نزوًل. الذهب والدولر ي�سعدان ويهبطان. فالبع�س ي�ؤكد اأن امليزان 

ينتهي  ان  ي��سك  احل�سار  واأن  قريبًا  الأح�سن  نح�  �سيتغري  التجاري 

ا�ستمرار  �سمان  ي�ؤكدون  والآخرون  الرئي�س«  كالم  ن�س  »وهذا 

احل�سار �سبع �سن�ات »هي املدة الرئا�سية«. 

الثنني 1995/12/11

تتالألأ  والنج�م  �سافية  زرقاء  ال�سماء  اخلارج.  رائع جداً يف  اجل� 

بربيق �ساحر. وكل هذا ينذر بكارثة. فالأمطار مل ت�سقط حلد الآن هذا 

اأر�سه  اأما من بذر  اأرا�سيهم.  العام. والفالح�ن مرتددون يف زراعة 

اأننا يف بالد ما  اأين �سينتهي به املطاف. فرغم  فه� ل يدري بال�سبط 

بني النهرين، ورغم اأننا منلك كمية هائلة من املياه العذبة، فاإن الزراعة 

عندنا مازالت تعتمد يف الغالب على املطر. ومازالت م�ساريع الري 

واإعداد  الدرا�سة  قيد  امللكي  العهد  منذ  لها  التي خطط  »الطم�حة« 

امليزانيات. »فالبلد مير بظروف طارئة كما نعلم« ول وقت للزراعة 

ول لل�سناعة ول للتجارة. 

اأمام  �سعره  على  حمافظ  الدينار  ال�سارع.  على  يخيم  ال�سمت 

الدولر منذ اأكرث من �سهر، لكن �سعر الطحني قد ت�ساعف ول اأحد 

يدري ملاذا. 

من  اخل�رشاوات  بع�س  منعت  مفزعة.  ب�س�رة  تنت�رش  الأمرا�س 

ال�س�ق. ومل تتخذ اإجراءات جدية ملكافحة الأوبئة. 

�ستثبت  فهي  والأوبئة  باملجاعة  �سعيداً  �سيك�ن  الرئي�س  ال�سيد 

التي  والدول  ال�سعب.  على  احل�سار  تفر�س  التي  الدول  عدوانية 
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قد  اأي�سًا لأنها »بتقديرها«  املجاعة والأوبئة  بانت�سار  �سعيدة  حتا�رشنا 

تدفع ال�سعب للث�رة �سد الطاغية. والأوبئة واجلراثيم �سعيدة بدورها 

لها  نظري  على  احل�س�ل  عليها  ي�سعب  خ�سبة  بيئة  وجدت  قد  لأنها 

وجن�ع،  �سنمر�س،  الأح�ال  كل  ويف  الع�رشين.  القرن  نهاية  يف 

ومن�ت ببطء. مازال العراق م�سممًا على رف�سه للم�رشوع الفرن�سي 

الذي ي�سمح بت�سدير جزئي للنفط. وهناك اأزمة جديدة ح�ل اأجزاء 

من  ي�سري  احلال  يزعم�ن«.  ا�ستريادها »كما  العراق  �س�اريخ حاول 

ِد �سيئًا �سالة ال�ست�سقاء التي �سالها الرفاق يف  �سّيئ اإىل اأ�س�اأ. ومل جُتْ

تبلل مياه املطر  التي �سين�ساأ عليها »جامع �سدام الكبري« ومل  الأر�س 

�سلعة »عزت اإبراهيم« ول حلية »عبد الغفار العبا�سي«، والغريب اأن 

بعد  والك�يت  ال�سع�دية  ماأل�فة يف  بغزارة غري  �سقطت  قد  الأمطار 

هذه ال�سالة مبا�رشًة. 

اأين �سينتهي بنا املطاف؟!

الأحد 1996/8/28

اعتدت  قد  اأنني  ورغم  لأكتب.  الكهرباء  وج�د  فر�سة  اأنتهز 

القراءة ل�ساعات على �س�ء ال�سم�ع اإل اإنني مل اأتع�د على الكتابة يف 

ظروف انقطاع التيار الكهربائي التي قد ت�ستمر اأكرث من 12 �ساعة 

تقريبًا ي�ميًا. 

انتهى الأ�سب�ع الأول من رم�سان. ورم�سان هذه ال�سنة يختلف 

ال�سه�ر، فالأم�ر يف ف��سى عارمة. والأخبار ت�سري ب�رشعة  عن كل 

عراقيًا  مندوبًا  عزيز(  )طارق  اأر�سل  اأ�سب�ع  فقبل  الأنفا�س.  تقطع 

القرار  العراق م�ستعد ملناق�سة  اأن  العام بر�سالة كان م�سم�نها  لالأمني 
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اإىل  اأدى  مما  �سديدة  ب�رشعة  الأحداث  الدويل رقم »كذا« وتالحقت 

انهيار الأ�سعار يف ال�س�ق وانخف�س �سعر الدولر من )2900( دينار 

امل�اد  اأ�سعار  وانخف�ست  اأيام.  ثالثة  خالل  دينار  الألف  ح�ايل  اإىل 

بني  ما  كبري  ولغط  ال�سارع هرج ومرج  و�ساد  هائل  ب�سكل  الغذائية 

�سامت بخ�سارة الأغنياء وما بني مرتحم على خريات )اأيام احل�سار(. 

احتمال  مفاده  خرباً   »B. B. C« الـ  اأذاعت  املعمعة  هذه  وو�سط 

�ساد  عندها  اللمفاوية.  والغدد  الدم  ب�رشطان  العراقي  الرئي�س  اإ�سابة 

للعلماء  بالمتنان  اأعماقهم  من  النا�س  و�سعر  حقيقي  فرح  ال�سارع 

املر�س.  اكت�ساف عالج لهذا  الذين عجزوا حتى الآن عن  والأطباء 

الأ�سعار ته�ي ولكن الطريف اأن اأحداً مّنا ل ميلك نق�داً. فاجلي�ب 

فارغة متامًا. فقبل اأيام كان من يح�سل على ب�سعة اآلف من الدنانري 

الأ�سعار.  اأن ترتفع  لي�سرتي بها �سلعة ما قبل  ال�س�ق  اإىل  يهرع ف�راً 

اإىل تغيري العملة بالدولر كي يحافظ�ا  وكان التجار ي�سارع�ن ف�راً 

على الق�ة ال�رشائية لعملتهم وفجاأًة حدث النهيار. 

الأربعاء 1996/1/31

»�سامل  الأطباء  يق�ل  كما  واأنا  يرام  ما  اأح�سن  على  �سحتي  »اإن 

واإيابًا  ذهابًا  �سباحة  دجلة  لعربنا  ال�ستاء  ف�سل  يف  اأننا  ول�ل  م�سلح« 

مزاعم  على  الرئي�س  ال�سيد  رّد  العبارات  بهذه  اأحيانًا«  نفعل  كما 

»احلاقدين« يف حديث بثه التلفزي�ن على ل�سان اأحد املذيعني، واأكد 

مقباًل.  عامًا  ل�ستني  للعمل  و�سالحيته  ومتانته  �سالمته  على  القائد 

اأدفن  حتى  اأم�ت  لن  فاأنا  العراقي�ن(  اأيها  بغي�سكم  م�ت�ا  و)قل 

الق�ي  فاأنا  لذلك.  لدّي مربر واحد  اأم�ت ل ي�جد  اآخركم. وملاذا 
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ومل  بال�رشطان.  الرئي�س  اإ�سابة  خرب  متامًا  اأحد  ي�سدق  مل  القدير.  اأنا 

اإع�سار هائل  نعي�س و�سط  فنحن  له.  ت�سديق تكذيب �سدام  ن�ستطع 

اأ�سبح  النخفا�س.  نح�  بق�ة  تتجه  ال�س�ق  املدويّة.  الأكاذيب  من 

ب�سكل  تنخف�س  ال�سلع  واأ�سعار  دينار   )500( ح�ايل  الدولر  �سعر 

ه�ستريي وجي�بنا خاوية على عرو�سها. واأنا مدين بربع ملي�ن دينار 

كانت قبل �سهر واحد مبلغًا ب�سيطًا، ولكنها اأ�سبحت الآن ثروة ول 

اأدري كيف �ساأمتكن من �سداد هذا الدين. م�سكلتي تبدو تافهة اأمام 

مئات الأ�سخا�س املدينني بع�رشات املاليني. اآلف امل�ساكل تظهر ي�ميًا 

وي�سعب حلها وامل�سحك اأن اأحداً مل يت�ساءل كيف اأ�سبحت م�افقتنا 

بط�ليًا.  م�قفًا  له  رف�سنا  كان  اأن  بعد  انت�ساراً  »كذا«  القرار  على 

املجل�س  قبل  من  بالإجماع  �سنة  قبل  القرار  هذا  رف�س  اأن  �سبق  فقد 

ال�طني. و�سارت تظاهرات البعثيني »وامل�سريين معهم« وقام ال�سادة 

ال�زراء تلفزي�نيًا ب�رشح مف�سل مل�ساوئ هذا القرار املهني. وبني ع�سية 

التي قدمها  الغام�سة  الفجائية  للم�افقة  و�سحاها طّبل اجلميع وزمر 

العراق على قرار »النفط مقابل الغذاء«. 

ترك  قررت  لقد  تنفيذه.  من  اأمتكن  اأّل  اأرج�  قراراً  اتخذت  لقد 

حتت  اأبقى  لن  احل�سار.  فتح  بعد  بحكمة  �سدام  ا�ستمر  ما  اإذا  البلد 

وال�سالم.  الدميقراطية  وبطل  املنت�رش«  التاريخي  »الفار�س  هذا  قيادة 

اأر�سي،  اأبقى على  اأّل يحدث هذا، واأن  اأمتنى  �ساأترك البلد واأرحل. 

التم�ساح  مع هذا  البقاء  اأحتمل  لن  ولكني  اأدفن حيث ولدت.  واأن 

العج�ز بعد الآن. ويطف� ال�س�ؤال الكبري اأين �سيذهب كل عراقي بعد 

كل ما حدث. مل يعد لعراقي كرامة داخل بلده ف�ساًل عن خارجها. 

اأنا�س  اأر�سفة غريبة وو�سط  بلدي بحثًا عن عمل  �ساأدور خارج  هل 

اآخرين. اأية مهانة اأورثها لنا؟ وما الذي يخبئه لنا الغد؟



151

ال�ضبت 1996/2/24

العراق  جمه�رية  وتلفزي�ن  لياًل  ع�رشة  الثانية  الآن  ال�ساعة   -  1

يعر�س فيلم )الطريق اإىل م�ست�سفى املجانني(. 

الدفرت . 1 اأمام  منت  قد  نف�سي  لأجد  الي�م  �سباح  ا�ستيقظت 

املفت�ح والقلم قرب يدي ومل اأكن قد �سطرت حرفًا واحداً رغم اأنني 

قد بقيت فرتة ط�يلة اأحدق بذه�ل يف بيا�س ال�رقة حتى �سقطت يف 

بركة النعا�س. 

احلزن . 2 بهذا  اأ�سعر  اأن  جداً  الغريب  من  عميق.  بحزن  اأ�سعر 

الآن كنت اأظنني �ساأ�سعر باأي اإح�سا�س اآخر. هل اأحزن مل�رشع ح�سني 

 املت�سدق والتافه اجلعجاع الذي �ساهم ب�سكل كبري يف 
ّ
كامل؟ الدعي

اإحداث كل هذا اخلراب. لن اأتكلم عن يديه امللطختني بدمائنا فكل 

ج�سده، بل وكل اأج�سادهم قد تلطخت بدمائنا وبدماء الآخرين. لقد 

عاد ح�سني كامل بكل غباء اإىل العراق قبل اأيام. وو�سط حريتنا وذه�لنا 

وحتليالتنا املت�ساربة ف�جئنا بنباأ طلب »كرميتي« الرئي�س للطالق من 

بب�سع  اخلرب  اإذاعة هذا  وبعد  ال�سدمة.  ن�ست�عب  اأن  وقبل  زوجيهما 

بقتل ح�سني كامل ووالده واأخ�يه يف »�س�لة  �ساعات فقط ف�جئنا 

كان  هل  اخلائن.  دن�س  من  البلد  لتطهري  عمه  اأبناء  بها  قام  جهادية« 

درامية  ميل�  نهاية  انتهت  متثيلية  جمرد  وع�دته  كامل  ح�سني  هروب 

على طريقة الأفالم الهندية وخرج فيها )املخرج هذه املرة( عن الن�س 

فغرّي قلياًل يف النهاية ومل يجعلها نهاية �سعيدة. اأم اأن ح�سني كامل قد 

هرب فعاًل وت�هم للحظة اأنه قادر على قيادة املعار�سة واإحداث تغيري 

جذري يف نظام احلكم واأن يت�ج ه� هذه املرة على عر�س العراق. 

الرئي�س ومنفذ  ابنة  اأنه كان زوج  اأن كل م�ؤهالته  هل ن�سي املرح�م 
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اأوامره. واأن هالة ح�سني كامل كانت ت�ستمد ن�رها من �سياء الرئي�س 

اإل  �ستختفي ول يحل ح�له  فاإن هالته  ال�سم�س  واأنه بدون  ال�سم�س 

الظالم؟ ظالم املنفى يف اخلارج اأو ظالم القرب يف الداخل. ل ي�جد 

لـ )فران�سي�س ك�ب�ل( يف العراق. لهذا فلن ت�ساهد على ال�سا�سة  نّد 

فيلمًا كالعراب رغم اأن ق�سة ما حدث اأق�سى واأمّر من ق�سة هذا الفيلم 

بكثري. اأح�س باأن نهاية �سدام قد اقرتبت جداً. ولكنني ل اأجروؤ على 

الب�ح بهذا الأمر لأحد من اأ�سدقائي لأنهم �سي�سخرون مني بالتاأكيد 

فاأنا منذ خم�سة اأع�ام اأت�قع حدوث هذه النهاية التي ل اأعلم اإن كان 

العمر �سيمتد بي لأراها اأم ل. يف مثل هذا الي�م وقبل خم�سة اأع�ام 

متامًا كنت اأحتدث ملرا�سل حربي واأنا م�ثق اليدين عن اخليار ال�حيد 

الباقي اأمام �سدام وه� النتحار. ي�مها كان اجلي�س العراقي يتعر�س 

كله  العراق  وكان  العامل  يف  جي�س  له  يتعر�س  اأن  ميكن  ما  لأق�سى 

مفت�حًا اأمام ق�ى التحالف وكان هذا م�سهداً مناق�سًا متامًا لل�س�رة 

التي ر�سمها �سدام قبل اأربعني ي�مًا عن احلرب. وكان ماء وجهه قد 

حينما  ال�سديد  غبائي  اأثبت  ولكنه  ماء«  ل�جهه  كان  »اإن  متامًا  اأريق 

ارتدى بعد اأ�سابيع و�سام انت�ساره يف »اأم املعارك«. 

ط�يل،  �ساق  طريق  يف  اأ�سري  بعيد  زمن  ومنذ  فاأنا  باحلرية.  اأ�سعر 

و�سطه  اأو كنت يف  نهايته  على  �سارفت  قد  اإن كنت  اأجهل  ولكنني 

اأتعرث يف بداياته ال�سائكة. يراودين خ�ف امل�سري يف  اأنني ما زلت  اأم 

دائرة. دائرة كبرية جداً كما كان يحدث يل يف �سحراء الك�يت اأو 

و�سط اله�ر. اأح�س باأن طبخة هائلة حت�رشّ يف مكان ما ح�لنا. واأن 

من  الغربية  الدول  م�قف  الطبخة.  هذه  من  جزءاً  �سيك�ن  العراق 

اإيران والأحداث يف البحرين ويف قطر. واتفاقية ال�سالم التي �ست�قع 
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بني »اإ�رشائيل« و�س�ريا. واأخرياً امللك ح�سني الذي يب�رش بثقة بقرب 

و�رشورة اإزالة النظام العراقي. اإن �سيئًا ما �سيحدث ل اأدري ما ه�. 

واأرج� بل اأمتنى من اأعماقي اأن يك�ن اأف�سل مما اأت�قع. �ساأكمل الآن 

م�ساهدة )الطريق اإىل م�ست�سفى املجانني( فيلم ال�سهرة لهذه الليلة. 

اجلمعة 1996/5/22

الكثري يحدث. ول �سيء يحدث. 

الدوامة تدور ب�رشعة هائلة. كل �سيء يتغري ويتحرك. ولكن لي�س اإىل 

الأمام. وافق العراق قبل ب�سعة اأيام على م�رشوع النفط مقابل الغذاء. 

ومن ال�ا�سح اأن الرئي�س قد وافق مرغمًا على هذا امل�رشوع. ورغم اأن 

الرئي�س ظهر ي�مها على ال�سا�سة وه� يهز كتفيه من �سدة ا�ستغراقه يف 

ال�سحك اإل اأن »الرفاق« منع�ا النا�س من اإطالق الر�سا�س يف اله�اء 

تعبرياً عن الفرح. وعلى عك�س ما ه� مت�قع فقد اأعقب ت�قيع التفاق 

الدولة  اأن  يبدو  الدولر.  مقابل  العراقي  الدينار  �سعر  يف  انخفا�س 

�سدر  ت�رشيح  بعد  �سيما  ب�سدة  الإ�ساعة  هذه  انت�رشت  العملة.  �ستغري 

يف اأجهزة الإعالم ي�ؤكد عدم تغيري العملة. لأن النا�س يفرت�س�ن دائمًا 

»وهم حمق�ن يف ذلك« اأن الدولة ت�ستخدم كل اإمكانياتها للنيل منهم. 

ولعل م�قف وت�رشيحات وزير التجارة الذي ظهر اأم�س على �سا�سة 

النا�س.  فيه  �سعد  الذي  ال�قت  ففي  ذلك.  على  دليل  اأكرب  التلفزي�ن 

ب�سيق  ال�زير  ال�سيد  الغذائية تكلم  امل�اد  لت�فر  العراق  النا�س يف  كل 

وقرف عن التفاق و�رشح �سيادته باأن مبلغ 225 ملي�ن دولر �سهريًا 

كانت  احل�سار«  »قبل  الدولة  واأن  للعراقيني.  بالن�سبة  الكثري  تعني  ل 

ت�رشف مبالغ اأكرب من هذا الرقم بكثري من اأجل »اإ�سعاد« ال�سعب و�سد 
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حاجياته الأ�سا�سية. واأن �سيئًا لن يتغري �س�ى اأن امل�اطنني �سيكتف�ن يف 

جمال الأكل والدواء وبع�س احلاجات الأ�سا�سية. 

ماذا �سيحدث بعد ذلك. متى �ست�سل امل�اد التم�ينية. متى �سيتدفق 

النفط يف الأنابيب. هل اأن العداء »الإيدي�ل�جي« العراقي ال�س�ري 

�سينتهي فعاًل كما ي�ساع. وماذا �سيحدث للدينار العراقي. هل �ستطلق 

عليه الدولة ر�سا�سة الرحمة. ماذا عن الأردن واإيران وتركيا؟ وماذا 

عن الك�يت وال�سع�دية؟ وهل عالقة العراق مب�رش �ستتح�سن؟ اأ�سئلة 

كثرية كثرية تدور ول ج�اب. واأجهزة الإعالم تبث الأغاين اأو برقيات 

التاأييد اأو برامج مثل »قال�ا يف القائد« و«اأيام مع القائد« و«ق�سائد يف 

القائد«. وترتكنا ن�غل يف حريتنا. حريتنا مع القائد. 

اجلمعة 1996/8/16

ي�سل  قد  مبعدل  منقطعًا  الكهربائي  التيار  يك�ن.  اأن  ميكن  كيف 

اإىل 18 �ساعة ي�ميًا يف دولة كانت ت�ستعد لت�سدير الكهرباء اإىل دول 

ال�رشق الأو�سط؟ واحلنفيات جافة يف بالد ما بني النهرين؟ وهناك اأي�سًا 

ا�سرتاتيجي  احتياطي  ثاين  متتلك  التي  الدولة  لل�ق�د يف  اأزمة �سغرية 

هذه  جتمع  لكي  �سهل.  وحّله  طريف  لغز  هذا  العامل؟  نفط  من  مهم 

النقائ�س مبكان واحد عليك اأن ت�سلم البلد اإىل قيادة تاريخية. 

الدي�ن  ننزلق يف بركة من  بائرة ونحن  ال�س�ق راكدة والأعمال 

�سعر  عاد  العمل.  اأن�اع  جميع  يف  القاعدة  هي  امل�ساكل  واأ�سبحت 

الدينار لينخف�س اأمام الدولر حتى و�سل اإىل 1300 دينار للدولر 

وبعد  اأيام  قبل  للدولر  دينار   1000 اإىل  لي�سل  انخف�س  ثم  ال�احد 

تفاهم  اأي  ول  مذكرة  اأية  اأدري  ول  التفاهم  مذكرة  العراق  وقع  اأن 
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ففي كل ا�سب�عني اأو ثالثة تق�م مفاو�سات ل يعلن عنها العراق اإل 

تنت�رش  ثم  املفاو�سات.  هذه  لعرقلة  اأمريكا  تتدخل  ثم  القليل  القليل 

الإرادة العراقية ول يحدث �سيء اإل تقلبات جمن�نة يف �س�ق جمن�نة. 

اأمريكا  وحتاول  جديدة.  مفاو�سات  حتدث  ثالثة  اأو  ا�سب�عني  وبعد 

العراق.  مع  »ب�سالبة«  فرن�سا  وتقف  عرقلتها  اأحيانًا(  )وبريطانيا 

وتنت�رش اإرادة الزعيم التاريخي ول يحدث �سيء اأي�سًا. منذ �سبعة �سه�ر 

ونحن ندور داخل هذه الدوامة. ومل يح�سل ال�سعب على »مع�ناته 

الإن�سانية الف�رية – اخلبز والدواء –« ول �سّدر العراق نفطه ول ول 

قد  القائد  الرئي�س  اأن  ه�  ال�حيدة  و�سل�اه  ال�سعب  عزاء  لكن  ول.. 

اأكمل بناء »ق�رش ال�سعب« وافتتحه بخطاب تاريخي و�سح فيه مرامي 

ال�ستعمار القذر الذي اأدخل منط البناء احلديث ذا ال�سق�ف ال�اطئة 

يكت�سف  اأن  النافذة  بب�سريته  ه�  ا�ستطاع  وكيف  العراق.  اأر�س  اإىل 

اأمر  حينما  اخلطرة  نتائجها  على  يتغلب  واأن  الدنيئة  امل�ؤامرة  هذه 

مهند�سيه بجعل �سق�ف جميع ق�س�ره عالية جداً جداً جداً. ولي�سقط 

ال�ستعمار وخططه اخلائبة. 

اأح�س باأن تغيرياً كبرياً �سيحدث قريبًا. فال�سيد الرئي�س يتعر�س كما 

يبدو ملحاولت اغتيال متكررة وب�ترية مت�سارعة. والدولة مل يعد فيها 

اأية جهة اأو م�ؤ�س�سة مدينة له ب�سيء.. حتى النتهازيني واملنتفعني قد 

بداأوا يجاهرون بعدائه بعد اأن مل�س�ا تفاهة و�سعه وقرب نهايته. اإن 

اأو  اأي م�ؤ�س�سة  امل�سكلة احلقيقية التي ت�اجه العراق هي عدم وج�د 

باأية  اأن يك�ن قطبًا يجمع ح�له املعار�سني  باإمكانه  اأو �سخ�س  جهة 

من  البعث  وحزب  �سدام  مّكن  الذي  الأ�سل�ب  ه�  وهذا  طريقة. 

النفراد باحلكم كل هذه املدة. لكن �سيئًا ما �سيحدث قريبًا.. ل اأت�قع 

ذلك. بل اأمتناه. اأمتناه من اأعماقي. 
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الثالثاء 1996/9/3

اخلريف يطرق الأب�اب واأوراق الأ�سجار بداأت ت�سفر، اإنه ال�سهر 

املف�سل لدى ال�سيد الرئي�س. ولهذا فه� دائمًا يختاره ليبداأ فيه معاركه. 

العراق  كرد�ستان  اإىل  املا�سي  ال�سبت  ي�م  العراقي  اجلي�س  دخل  فقد 

حتريريًا.  منه  ذلك  الربزاين  م�سع�د  »ال�سيد«  اأن طلب  بعد  ليحررها 

ده�ستنا  و�سط  وجالت  و�سالت  اأربيل.  اإىل  املدرعات  ودخلت 

مرات  عدة  احلكيمة  بقيادته  باهلل  املن�س�ر  القائد  واجتمع  ال�سديدة 

اأيام ثالثة وفاجاأتنا �سافرات  لن يحدث.. وم�ست  ما  �سيئًا  اأن  وبدا 

لدينا«  املزعج »املاأل�ف جداً جداً  ب�س�تها  الي�م  الإنذار �سباح هذا 

واأعلن  �ساروخية.  اأو  ج�ية.  غارة  بدء  عن  تعلن  متقطعة  �سافرات 

الرادي� بعد قليل اأن بغداد قد تعر�ست لق�سف �ساروخي كثيف واأن 

ال�سيد الرئي�س �سيلقي )لالأمة( خطابًا تاريخيًا. 

�سعرت باأمل يف اأمعائي... اأمل ي�سبه ذلك الذي كنت اأح�ّس به حينما 

اأن ي�ساحب قلقي.  اأمل تع�دت  اأنتظر تكليفي ب�اجب ع�سكري ما. 

اأمريكا على دخ�ل كرد�ستان  اتفق مع  ثانيًة. هل  الرئي�س  هل ُخدع 

للك�يت.  بغداد كما حدث حني دخ�له  ب�رشب  وقامت  ثم خذلته 

له  اأن يدخل مقابل �رشبة »رمزية« ت�جه  اتفق م�سبقًا على  اأنه قد  اأم 

دفعًا لل�سبهات وذّراً للرماد يف العي�ن. احتمالن ل ثالث لهما عند 

ممثل  اأو  م�ظف  العراقي  الرئي�س  باأن  واثق  فالكل  العراقيني.  جميع 

للم�سالح غري العراقية داخل العراق، واأنه ي�سعى جاهداً خلدمة نف�سه 

اأن يك�ن قد فكر لثانية  وخلدمة الآخرين على ح�سابنا واأنه ل ميكن 

واحدة يف م�سلحة هذا البلد امل�سكني الذي مي�سك بخناقه. الرئي�س 

العراقي الآن يف اأ�سعد حالته. فجميع الإذاعات قد تكلمت عنه هذا 
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و�ست�سجب  �ست�ؤيده  العامل  دول  يف  املعار�سة  اأحزاب  وجميع  الي�م. 

لتاأجيل  �سعيد جداً  العراق. وه�  �س�ؤون  لتدخلها يف  اأمريكا  م�قف 

�سبكة  لأن  واأكرث  اأكرث  و�سعيد  والغذاء.  الدواء  مقابل  النفط  م�رشوع 

CNN قد قامت برتجمة خطابه وبثه يف اأمريكا، و�سعيد لأن فرن�سا 
مل  لأنه  �سعيد.  �سعيد  �سعيد  اإنه  اأمريكا.  م�قف  �سجبت  قد  ورو�سيا 

ت�رشدت  التي  الكردية  الع�ائل  باآلف  يفكر حلظة واحدة  يفكر ولن 

ف�ر و�س�ل اجلي�س اإىل املدن )فمازالت ذكريات حلبچة واأم املعارك 

عالقة يف اأذهان الأكراد( ومل يفكر مبن مات من اأفراد جي�سنا اأثناء هذه 

العملية. ول مبن مات اأثناء الق�سف ال�ساروخي. فه� اأكرب من كل هذه 

التفاهات لأنه قائد تاريخي يق�د وطنًا تاريخيًا يف منعطف تاريخي 

حاد. وممل�ء باملطبات. ويبدو اأنه قد تعّ�د على القيادة ب�رشعة �سديدة، 

ولكني متاأكد اأنه قد قاد كل هذه امل�سافة وبكل هذه ال�رشعة وو�سط 

هذه املنعطفات دون اأن يحمل رخ�سة قيادة �سادرة من اأية جهة لأنه 

يعرف متامًا اأنه ل ي�جد �رشطي مرور ي�ستطيع اأن يحا�سبه على ذلك. 

تقريبًا  ت�ساعف  اأي  ديناراً   )2025( ليعادل  الدولر  �سعر  ارتفع 

بعد  اأو  غداً  �سيحدث  ماذا  يعرف  اأحد  ل  �ساعة   24 من  اأقل  خالل 

قد  اأنها  اأم  علينا  الغا�سم«  »عدوانها  اأمريكا  �ست�ا�سل  هل  �ساعات. 

اكتفت ب�رشبة تاأديبية اعتاد العراق على تلقيها والنت�سار عليها. 

طارق عزيز كعادته ي�سخر من م�قف اأمريكا وروؤ�سائها »اله�اة« 

يف  فه�  حمرتفني  �سيا�سيني  العراق  يف  احلكم  وطاقم  نف�سه  يعد  فه� 

اخلدمة منذ ت�سعة وع�رشين عامًا ورغم كل هذه الأع�ام فاإن العراقيني 

مل ي�سجل�ا لطارق عزيز ح�سنة واحدة. فقد تعّ�د هذا ال�زير املحنك 

منفعة ول� جزئية  فيها  اأية حركة  اإف�سال  اأو  اأمل  بارقة  اأية  اإطفاء  على 
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وينفث  فخمًا  �سخمًا  �سحفيًا  م�ؤمتراً  ذلك  بعد  يعقد  ثم  للعراق. 

كلماته مع دخان ال�سيكار وي�سخر من حكام العامل اله�اة. 

النتخابات الأمريكية على الأب�اب مرة ثانية. هذه خام�س فرتة 

رئا�سية اأمريكية و�سدام مازال مرتبعًا على كر�سيه بكل وقاحة. وقد 

حاول »بذكائه ال�سديد« ا�ستغالل فرتة احلمالت النتخابية وان�سغال 

اأخطاأ يف ح�ساباته  ولكنه  ال�سمال،  اإىل  لينفذ  بها  الأمريكان  احلكام 

كما تع�د اأن يفعل دائمًا. ولكنه قد تلقى ال�رشبة وهدد بالثب�ر وعظائم 

الأم�ر. وقرر اإلغاء مناطق احل�رش اجل�ي على الطريان العراقي. 

والبقية تاأتي..        

الثنني 1996/9/9

اأح�ّس با�سطراب كبري. وخ�ف اأكرب. الأم�ر تتغري ب�رشعة هائلة. 

حتالف م�سع�د الربزاين مع ال�سيد الرئي�س. وا�ستطاع بعد اأيام اأن يحقق 

ال�سمال  على  قب�سته  واأحكم  �سن�ات  �ست  يف  حتقيقه  عن  عجز  ما 

م�سع�د  بيد  الي�م  الطالباين« هذا  ال�سليمانية »معقل  �سقطت  اأن  بعد 

الربزاين. وكلينت�ن يعلن اأن اأمريكا بجاللة قدرها عاجزة عن التدخل 

عن  تباعًا  تعلن  بداأت  العامل  ودول  العراق.  �سمايل  ال��سع يف  لتغيري 

عدم تاأييدها لل�رشبة الأمريكية امل�جهة للعراق ودول الحتاد الأوربي 

تطالب بتطبيق قرار 986 »النفط مقابل الغذاء« العراق يت�سدر متامًا 

اأ�سب�ع دخ�ل اجلي�س اإىل ال�سمال ثم  ن�رشات الأخبار. منذ اأكرث من 

ال�رشبة ثم اإعالن التحدي العراقي ثم اإعالن تركيا عن رغبتها لإقامة 

منطقة اآمنة داخل حدود العراق، واأخرياً ا�ستيالء الربزانيني على كامل 

جداً  ب�سيط  اجل�اب  ال�رشعة.  بهذه  الأمر  مت  كيف  ال�سمايل.  الإقليم 
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فالفيلم يبدو قد اأو�سك على نهايته ونحن يف الدقائق الأخرية الثمينة 

منه وينبغي اأن حتل كل العقد وامل�ساكل قبل النهاية. الأحداث تت�سارع 

ب�سكل غريب اأعتقد. ل بل اأنا متاأكد اأن احل�سار �سيفتح قريبًا. ورمبا 

قريبًا جداً. وهذا الأمر قد يريحني اإىل حٍد ما. ولكن لن ي�سعدين اأبداً. 

فلن ي�سعدين �سيء على هذه الأر�س و�سدام يحكمنا. الأنكى من كل 

�سيء ما ن�سمعه من العراقيني العائدين من الدول العربية عن امل�اطنني 

العرب املعجبني ب�سخ�س الرئي�س والذين يرف�س�ن ت�سديق اأي كالم 

�سلبي عنه. اأمتنى اأن يعي�س ه�ؤلء ال�طني�ن املتحم�س�ن اأ�سب�عًا واحداً 

يف العراق. 

تقرر  بالتاأكيد. حتى  نعم  �سيبقى �سدام جال�سًا على كر�سيه؟  هل 

اأمريكا عك�س ذلك. فالكل يعرف اأنه ل�ل تدخل املخابرات املركزية 

املخابرات  اأن  يعرف  والكل  ق�سرية جداً.  فرتة  �سدام خالل  ل�سقط 

املركزية قد تكلفت مرات ومرات باإبالغه عن الث�رات والنقالبات 

التي تعّد �سده. اأو حماولت اغتياله التي لها اأول ولي�س لها اآخر. ماذا 

�سيحدث غداً. اأمتنى األ يحدث اإل اخلري. اأمتنى. 

ال�ضبت 1996/9/14

حركة بارعة من الرئي�س املن�س�ر باهلل اأف�سدت خطط ال�ستعمار. 

اأعلن �سدام بكل ب�ساطة عن امتناعه عن �رشب الطائرات التي حتّلق 

الأمريكية  الطائرات  حامالت  حتركت  اأن  بعد  العراق  �سماء  يف 

باجتاه اخلليج، وبعد اأن و�سلت جمم�عة من القا�سفات اإىل مطارات 

ل  العراقي  الرئي�س  اأن  وتاأكد  الآن  العامل  اكت�سف  هل  الك�يت. 

م�سداقية له. واأن خطاباته الق�مية التاأريخية هي جمرد »كالم عيال« ل 
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اأكرث ول اأقل واأن ا�سرتاتيجيته العليا قابلة للتبذل خالل 24 �ساعة. هل 

اأم اأن �سدام قد اأعطى ذريعة للق�ات الأمريكية  الأمر بهذه الب�ساطة 

اإيران كما يعتقد الكثريون  للتح�سد يف املنطقة ب�سكل كبري »ل�رشب 

ومنهم اأنا«. 

وقد برر ال�سا�سة العراقي�ن املحنك�ن هذه اخلط�ة باأنها ا�ستجابة 

طائراتها  مازالت  التي  وفرن�سا  رو�سيا،  ال�سديقة  الدول  ل��ساطات 

حتّلق ف�ق العراق دون اأن يذكر اأحد ذلك على الإطالق. متى �ستنتهي 

هذه املهزلة؟؟

الثالثاء 1996/11/18

ال�سم�س  القائد  األقاه  الذي  اخلطاب  ذلك  حقًا  تاريخي  خطاب 

وقد  ال�سجاعة.  اأن�اط  املقاتلني  من  لعدد  �سيادته  تقليد  مبنا�سبة  اأم�س 

حرمني انقطاع التيار الكهربائي متعة م�ساهدة هذا اخلطاب. ولكن 

نتائجه الف�رية ظهرت الي�م اإذ ارتفع �سعر الدولر اأمام الدينار العراقي 

مما جعلنا جميعًا نتنف�س ال�سعداء. 

فقبل ي�مني اأو ثالثة حدث هب�ط مفاجئ يف �سعر الدولر لي�سل 

اإىل )1400( دينار بعد اأن كان يتجاوز الـ »1750« ديناراً مما اأدى 

اإىل وق�ف جميع الأعمال التجارية وغريها متامًا وملا كان معظم النا�س 

تاأثرياً  ال�ق�ف  اأثر هذا  فقد  بي�م  ي�مًا  الي�مي  ق�تهم  على  يح�سل�ن 

�سلبيًا وف�ريًا يف اجلميع. وقد اأعيد بث اخلطاب الي�م واأتيح يل �رشف 

تاريخ  عن  كعادته  يتحدث  العراقي  الرئي�س  به.  وال�ستمتاع  �سماعه 

احل�سارة وعن الدور التاريخي للعراقيني وعن ح�سار الكفار للر�س�ل 

يف »�سعب مكة« كما قال. اأهم ما يف امل��س�ع اأن الرئي�س كان يتكلم 
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�س�ؤاًل  يطرح  وكان  عليه.  وا�سحًا  التعب  وكان  متامًا  �سجيته  على 

�س�ؤال  العراق؟  �سد  والق�س�ة  احلقد  هذا  كل  ملاذا  وحيداً.  تاريخيًا 

�سخيف من رجل ي�حي وجهه باأنه م��سك على امل�ت. اأح�س بذلك 

ل بل اأنا واثق باأن �سدام �سيم�ت ي�مًا ما.. ولكن بفعل ال�سيخ�خة. 

اخلمي�ض 1996/12/12

هذه  بداية  كيفية  يف  حمتار  واأنا  النتهاء  على  �سيكارتي  ت��سك 

ال�رقة.. هل اأبداأ بالق�ل باأن النفط العراقي تدفق اأخرياً لتطبيق خطة 

النفط مقابل الغذاء بعد �سنة كاملة مريرة من النتظار. اأم اأبداأ باحلديث 

اأم  الدينار بعد هذه احلادثة.  اأمام  الدولر  الكبري ل�سعر  عن الرتفاع 

اأحتدث عن اإ�ساعات ح�ل اإعدام بع�س ال�سيارفة يف اأنحاء العراق. اأم 

اأحتدث عن اإ�ساعات تنت�رش يف كل مكان عن اإ�سقاط العملة اأو تغيريها. 

اأم اأحتدث عن الهرج العظيم والذه�ل الهائل الذي اأ�ساب النا�س لكل 

هذه ال�سباب ولغريها. 

كّنا خم�سة جنل�س هذا الي�م لنناق�س ونت�قع ما �سيحدث لالقت�ساد 

العراقي. ولي�س هذا ترفًا اأو ا�ستعرا�سًا للمعل�مات. فجميع العراقيني 

رجاًل ون�ساًء ومن كل ال�رشائح ل همَّ لهم اإل معرفة ما �سيحدث لهذا 

بالثق�ب  وممتلئة  بالأثقال  حمملة  �سفينة  اأ�سبح  الذي  املفج�ع  البلد 

ماذا  يعرف  اأحد  ل  جمن�ن.  وربان  ممزقة  وقل�ع  مك�س�رة  وبدفة 

�سعر  تراوح  واحدة.  �ساعة  بعد  �سيحدث  ما  بل  ل  غداً،  �سيحدث 

ع�رش  خالل  دينار  و�ستمئة  األف  اإىل  عراقي  دينار  األف  من  الدولر 

�ساعات �سع�داً وهب�طًا ول اأحد يعرف ملاذا. لقد كان من املاأل�ف 

»بالن�سبة  �سّيئ  خرب  اإذاعة  عند  الدولر  �رشف  �سعر  يرتفع  اأن  �سابقًا 
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لنا« من اأية اإذاعة م�ث�قة اأما ما حدث هذه املرة فقد �سّذ متامًا عن كل 

ت�قع، اإذ ما اإن اأعلن نباأ تدفق النفط يف الأنابيب حتى علت »كالعادة« 

اأ�س�ات اإطالق الر�سا�س يف كل مكان ومع ارتفاع دوّي الر�سا�س 

ارتفع »على غري العادة« �سعر الدولر اأمام الدينار وا�ستمر الرتفاع 

ليع�د  ه�ى  ثم  منطقي  �سبب  دون  الي�م  ذروته  لي�سل  الدراماتيكي 

الأر�س  على  تتقافز  التي  كالكرة  النك��س.  ثم  الرتفاع  اإىل  ثانيًة 

م�سببًا ال�سطراب الكبري يف ال�س�ق.. فقد خ�رش عدد كبري من النا�س 

اأي �سبب. والكل قلق،  اآخرون هذه الأم�ال دون  اأم�الهم وك�سب 

والن�سف  العا�رشة  ال�ساعة  يف  اأدرتها  التي  الرابحة  وال�سفقة  حزين، 

»�سباحًا  ع�رشة  احلادية  ال�ساعة  يف  جداً  خا�رشة  اأنها  يل  تبني  �سباحًا 

اأي�سًا«. ومن ميلك القليل يخ�رشه ب�رشعة �سديدة. ومن ميلك القليل ل 

العمل مهما �ساحب ذلك من خماطرة. فال بد  الت�قف عن  ي�ستطيع 

للفم اأن ياأكل. والنتيجة خ�سارة م�سم�نة لكل من يعمل يف اأي قطاع 

مهني اأو جتاري اأو �سناعي. كيف �ساأكمل هذه الرحلة. هل �ساأ�ستطيع 

ال�ستمرار يف حتمل اأعبائي املادية التي تكرب ي�مًا بعد ي�م و�سط هذه 

العا�سفة من اجلن�ن. اإىل اأين تتجه بنا ال�سفينة. ل اأجد لدّي قدرة على 

الكتابة. اأح�س بكلماتي تافهة عاجزة عن و�سف ه�ل ما يجري. اإذا 

كنت اأنا الإن�سان الب�سيط عاجز عن الن�م يف هذه الأيام. هل ي�ستطيع 

�سدام اأن ينام. وكيف ي�ستطيع اأن يحكم اإذا ما عجز عن الن�م. ولكن 

مَل ل ينام. اإنه ينام وينام. فكل ما يحدث ه� �رشورة ترافق التح�لت 

التاريخية الكبرية ول بد لل�سعب من اأن يقدم بع�س الت�سحيات. »�ستة 

الت�سحيات حتى  الت�سحيات« بل ل بد من مزيد من  ع�رش عامًا من 

يتحقق »العب�ر الناجز« العب�ر اإىل اأين ل اأحد يجروؤ على ال�س�ؤال... 
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اجلمعة 1996/12/13

حينما كنت اأكتب ي�مياتي م�ساء اأم�س دّوت اإطالقات نارية عديدة 

من اجتاهات خمتلفة وب�سكل مثري لالنتباه. مل اأ�ستطع تعليل ذلك. لقد 

الطاقة الكهربائية  لياًل تقريبًا. وكانت  كان ال�قت ه� احلادية ع�رشة 

مقط�عة منذ عدة �ساعات »كما هي احلال الآن« مل تطل حريتي فقد 

التقى اأحد الأ�سدقاء باأخي واأخربه اأن التلفزي�ن قد اأذاع نباأ تعر�س 

اأ�سيب بجروح طفيفة.  عدي �سدام ح�سني ملحاولة اغتيال واأنه قد 

�سعرت ب�سعادة غامرة. يق�ل امل�سلم�ن عادًة »اللهم ل �سماتة« ولكن 

ال�سعب العراقي قاطبة قال اأم�س والي�م »الّلهم �سماتة« اإذن فقد كان 

�سبب اإطالق العيارات ه� الفرح الذي اأ�سكر البع�س مما دفعهم ل��سيلة 

اله�اء ومتلكني فرح  الر�سا�س يف  اإطالق  اليتيمة عندنا وهي  التعبري 

اأعماقي  من  متنيت  ينج�.  واأل  عدي  مي�ت  األ  اهلل  ورج�ت  غامر. 

اأن ي�ساب بعاهة ج�سيمة متنعه من احلياة وجتعله مقيداً بال اأمل ينتظر 

امل�ت »اكت�سفت الي�م اأن هذه الأمنية هي اأمنية الكل يف كل مكان« 

ورغم ب�ساعة م�ساعري اإل اأنني ل اأخجل من ذكرها. اإن الأمل الرهيب 

خالل  مار�سها  التي  الهائلة  والق�س�ة  �سدام  لنا  �سببه  الذي  الط�يل 

�ستة ع�رش عامًا من حكمه جعلت اجلميع يتمن�ن له ميتة بطيئة ب�سعة. 

وعذابًا واإهانة ت�ازي ما لقاه ع�رشون ملي�ن عراقي خالل هذه املدة 

ما  حقًا  امل�سكني؟؟.  عدي  ذنب  وما  اأحدهم  يق�ل  وقد  الط�يلة. 

ذنب هذا ال�ساب الربيء. اإنه يف الثانية والثالثني من عمره »يف �سني 

متامًا« يحمل ع�رشات ال�سهادات يف خمتلف العل�م املدنية والع�سكرية 

»ك�الده متامًا« مدان بجرمية قتل ح�كم عليها »علنًا« واأدين. ومتهم 

بع�رشات، بل مئات اجلرائم التي ارتكبها »دفاعًا عن ال�طن!!«
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داخل  معه يف ج�لته يف  وي�سطحبها  النم�ر  يه�ى  القائد  ابن   

بغداد. حاول اأن يك�ن جنم العراق ال�ساب وحاول فر�س ظله الثقيل 

تقليد  حماوًل  به  خا�سة  تلفزي�نية  وحمطة  اإذاعة  اأن�ساأ  املجتمع.  على 

بل  ع�رشات،  اإليه  تن�سب  فحّجمه.  باملناف�سة  اأح�ّس  اأباه  لكن  والده 

مئات ل بل اآلف احل�ادث التي يندى لها اجلبني يف جميع الأو�ساط 

وعلى كل امل�ست�يات. من �رشقة ال�سيارات اإىل هتك الأعرا�س وتزوير 

�سبح  وه�  العامة  الأماكن  يف  غريبة  مبالب�س  الظه�ر  يه�ى  العملة. 

ثم  الأوملبية  اللجنة  تراأ�س  الريا�سية حينما  الأو�ساط  خميف خّيم على 

تتم معاملة  الدولة فال  اأ�سبحت دولة داخل  اأن  اللجنة  لبثت هذه  ما 

اأم ع�سكريًا اإل مب�افقة اأو مراجعة هذه  ول يتعني م�ظف مدنيًا كان 

اللجنة. وه� متهم بالهج�م امل�سلح على عمه »وطبان« وزير الداخلية 

– ملهاة( ح�سني  )ماأ�ساة  الرئي�س يف  ال�سبب  بك�نه  ال�سابق. ومتهم 

كامل ابن عمه وزوج اأخته. وه� اإىل جانب كل هذا نقيب ال�سحفيني 

العراقيني ورئي�س التجمع الثقايف ورئي�س حترير جريدة بابل ويكتب 

يف كثري من الأحيان بت�قيع »اأب� �رشحان« وه� ا�سم حملي للذئب – 

يف  م�رشف  اأنه  فائقة  وب�رشعة  للجميع  تثبت  وتاريخية  فذة  كتابات 

�سهادات  عدة  على  حا�سل  اأنه  واأعتقد  الهل��سة.  عقارات  تعاطي 

تعدياًل  اأدخل  قد  اأذكر  ما  على  وه�  القيادة  كلية  و�سهادة  دكت�راه 

اأ�ساًل  اأنه  رغم  العراقي.  للجي�س  الع�سكرية  العقيدة  على  ا�سرتاتيجيًا 

خريج كلية الهند�سة. واإذا مل تخّني الذاكرة فاإنه كان قد ح�سل على 

معدل 99.9% يف امتحانات الثان�ية العامة لعام 82 »عام تخرجي« 

م�اهب  م�سابه.  مبعدل   86 لعام  القطر  جامعات  على  الأول  وكان 

يرى  اأن  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  ل  مكان.  من كل  تتدفق  فذة  وم�اهب 
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كل هذه املنجزات اإل اأن ي�سعر بعظمة هذا ال�ساب الذي انحدر من 

ا�ستمرار  لغتيال  حماولة  هي  اغتياله  حماولة  فاإن  لذا  التاريخ.  �سلب 

تدفق التاريخ. وا�ستمرار ال�سم�خ العراقي الذي بداأه اأب� التاريخ. ل 

ت�سف  مل  الأجنبية  الإذاعات  م�سطربة.  م�ساعري  اأق�ل.  ماذا  اأدري 

ف�س�يل ملعرفة ما حدث. مازالت الأنباء مت�ساربة. اأخ�سى اأن ت�سدق 

الإذاعة العراقية وتك�ن الإ�سابة طفيفة. اأخ�سى اأن ينم� هذا املعت�ه. 

ل�ست  تكريتيًا.  ثاأراً  اأن تك�ن حماولة الغتيال عماًل وطنيًا ل  واأمتنى 

واثقًا بعد اإل من �سيء واحد اأن مذبحة قد حدثت اأم�س وا�ستمرت 

الي�م و�ست�ستمر و�سيذهب �سحيتها ع�رشات بل مئات الأبرياء  حتى 

ثاأراً لهذه املحاولة التي �ستثري يف �سدام �سه�ته امل�ستعرة اأ�ساًل للقتل. 

ال�ضبت 1996/12/21

اأن الفرح قد خاننا ثانيًة. عدي يرف�س اأن مي�ت. فقد ظهر  يبدو 

يبدو  يتكلم ب�سع�بة.  لب�سع دقائق وه�  التلفزي�ن  �سا�سة  مرتني على 

اأنه م�ساب اإ�سابة خطرة، ولكنه لن مي�ت الآن على الأقل. اإنه يرف�س 

اأن مي�ت لكي يزيد من غيظنا. وقد اتهم )�سيادته( اإيران بتدبري هذه 

الراأي  ا�ستبعاد  اأولهما  �سببني  لذلك  اأن  واأعتقد  لغتياله.  املحاولة 

مبحاولة  مدجنني  عراقيني  قيام  لإمكانية  واخلارج  الداخل  يف  العام 

كهذه. وثانيهما ه� اإظهار اأهميته ال�سديدة التي تدفع الدول املجاورة 

للتخطيط لت�سفيته. ولن اأتكلم عن الأغاين التي اأن�سدت ل�سالمته. ول 

لآلف التهاين التي عر�سها التلفزي�ن ل�سالمة »زين ال�سباب و�سمعة 

�سدام«. األطف ما يف امل��س�ع ه� عجز الدولة عن اإلقاء القب�س على 

الفاعلني. وقامت بدًل من ذلك اأم�س بعر�س �سبكة ج�ا�سي�س قد مت 



166

اأ�سط�رية«  بدقة  اأجهزة خمابراتنا  تابعتها  اأن  »بعد  عليها  القب�س  اإلقاء 

ورغم اأن امل��س�ع يبدو مدبراً مفربكًا واأن ال�سبكة قد ح�سلت على 

معل�مات نقلتها ال�سي اآي اأي يف غاية الأهمية كاأ�سماء اآمري بع�س 

ال�حدات اأو كيفية هيكلتها اأو حمال وج�دها. وهي معل�مات يكفي 

لكي حت�سل عليها يف العراق اأن ت�ساأل عنها اأي �سائق با�س اأو جندي 

لكي ي�ستفي�س يف �رشحها فال اأ�رشار يف هذا البلد الآن. 

الثنني 1996/12/30

�سعرت بح�سد �سديد يتاآكلني واأنا اأرى الي�م من �سا�سة التلفزي�ن 

الدولرات  اآلف  اأن تك�سب  ا�ستطاعت  التي  )نينا(  امل�ه�بة  القردة 

�سن�ات.  اأربع  منذ  ُع�رشه  اأ�ستطع حت�سيل  مل  مبلغ  لل�حاتها وه�  ثمنًا 

تفهمًا  اأبدوا  اإذ  النم�سا،  يف  النقاد  اأخ�تنا  م�قف  هذا  من  والأنكى 

امل�رشف�ن  ا�ستثمر  وقد  املده�س.  القردوي  لالإبداع  وتذوقًا  واإعجابًا 

على )تربية القرد( هذه الرثوة ال�سغرية يف حت�سني اأح�اله املعي�سية. ول 

اأعتقد اأن ه�ؤلء امل�رشفني قد قام�ا ب�رشقة اأو ا�ستغالل دخل القرد ب�ازع 

)نينا(  القردة  حق�ق  تك�ن  وبهذا  عقاب  من  خ�سية  اأو  �سمري.  من 

فمازالت  العراقي.  ال�سعب  وحق�ق  حق�قي  من  بكثري  اأكرث  م�سانة 

احل�سة التم�ينية »ال�س�بر« التي ننتظر ت�زيعها منذ اأكرث من عام اأمراً 

بعيد املنال ويحاط بالغم��س واملغالطات الإعالمية مما ي�لد املزيد من 

ال�سطرابات يف ال�س�ق املجن�نة اأ�ساًل. 

ارتفعت اأ�سعار بع�س ال�سلع بن�سبة تزيد كثرياً على �سعرها مقارنًة 

بالدولر، وانخف�ست اأخرى لأ�سباب مبهمة. منذ ع�رشة اأيام و�سعر 

الدولر يدور ح�ل الألف وخم�سني اإىل الألف ومئة وخم�سني ديناراً 
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الدولة«  يف  املتقدمة  »الك�ادر  لن�سغال  رمبا  ق�ية  هّزات  حتدث  ومل 

بزفة زين ال�سباب التي بداأت ومل تنته حلد الآن. التلفزي�ن ينقل ي�ميًا 

اأ�سحاب  »اأرغم  املن�س�ر  �س�ارع  يف  املذب�حة  الأغنام  اآلف  �س�ر 

اجلميع  ير�سلها  التي  التهاين  برقيات  وبنقل  ذبحها«  على  املحال 

مرغمني متمنني ل�سبل القائد �رشعة ال�سفاء. كاأن �سدام يحاول فر�س 

يحاول خلقه يف  الذي  ال�اقع  الأمر  اأمام  ب��سعه  اهلل  على  ابنه  �سفاء 

خالل الإعالم وال�سغط على املا ح�ل. ورغم كل هذا فعدي مري�س 

جداً. تق�ل الإ�ساعات اإنه قد اأ�سيب يف �ساقه الي�رشى وبطنه و�سدره. 

وقد ظهر الي�م على �سا�سة التلفزي�ن لب�سع ث�اٍن بعينني غائرتني ووجه 

ممتقع رغم املكياج. 

»اللهم  املرة  هذه  حقيقي  برعب  ي�سعر  الرمز  القائد  باأن  اأح�ّس 

�سماتة«. 

مالحظة: قامت الدولة بفر�س �رشائب جديدة متن�عة وتدل على 

الت�سخم  �ستمت�س  الدولة  اأن  اإما  يعني  خيال خ�سب وخبيث. وهذا 

�ستمت�س  باأنها  اإيهامنا  �ستحاول  اأنها  اأو  العملة.  تغيري  اإىل  تلجاأ  ولن 

الت�سخم ثم تفاجئنا بتغيري العملة. ل اأحد يدري ماذا �سيحدث بعد 

�ساعة. 

اجلمعة 1997/1/17

اأن  العام. ن�سيت  اأكتب فيها هذا  التي  1 - هذه هي املرة الأوىل 

كان  الي�م  ذلك  اأن  اأتذكر  مل  لأنني  رمبا  ال�سنة  راأ�س  ليلة  �سيئًا  اأكتب 

نهاية عام وبداية عام جديد. واإذا كان العامل كله يحتفل بهذه املنا�سبة 

فالعراق والعراقي�ن غري معنيني بها اإطالقًا. فما قيمة �سنة يف عمر �سعب 
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اأو ع�رشة.  اأو ثالثة  �سنتني  قيمة  اآلف عام. بل ما  اأربعة  تاريخه  امتد 

اإن ال�سنني وال�سه�ر بل والأيام تهم كثرياً من ل تاريخ له »ك�سع�ب 

ي�ؤثر  اأن  اأما نحن فالزمن عندنا يدور ح�ل حم�ر دون  الغرب مثاًل« 

اأو يتاأثر. فاحل�سار يتاآكل منذ �ست �سن�ات. وكل �سنة متر وه� يتاآكل 

اأن يحدث ما يك�رش  نتاآكل.. دورة، دورة، وعامًا عامًا دون  ونحن 

رتابة هذا التاآكل. وهكذا �سنجد اأنف�سنا فجاأة قد ك�رشنا ط�ق العدوان 

وانت�رشنا على الأعداء.. كل الأعداء ورمبا يحدث هذا النت�سار بعد 

القرون  اأو رمبا قرن.. ل يهم.. فما قيمة  اأو عقدين  الزمان  عقد من 

اأمام �سعب عريق عمره ميتد اآلف الأع�ام وما قيمة جيل اأو جيلني يف 

ح�سارة امتدت مئات الأجيال. 

كافة  عن  عامًا  عف�اً  الرئي�س  ال�سيد  اأ�سدر  اأ�سب�ع  قبل   -  2

اجل�ا�سي�س وعمالء املخابرات الأجنبية وجميع من �رّشب معل�مات 

اكت�سب�ها  التي  اأم�الهم  باإبقاء  ووعدهم  و�سيادته  البلد  اأمن  مت�ّس 

اأو  اأمنية  جهة  باأية  ات�سالهم  حال  يف  قال«  »كما  احلرام  بال�سحت 

ما  اجل�س�ر. وهذا  باللذات  وفاز  القطر وخارجه.  داخل  ا�ستخبارية 

�سجينًا لأنه  اأكرث من عامني  العراق. يل جار ق�سى  دائمًا يف  يحدث 

�سبط متلب�سًا وه� يبيع )علكة اأجنبية(.. طبق عليه القان�ن بحذافريه 

ال�سجن مبكرمة من  من  يكملها خرج  اأن  وقبل  العق�بة  مدة  وق�سى 

يك�ن  اأن  امل�سكني  البقال  لهذا  الأ�سهل  من  كان  اأما  الرئي�س.  ال�سيد 

عمياًل للم��ساد حتى ينج� من العقاب. لقد عّ�دنا �سدام على هذه 

بال�سدفة،  اأو جمرم  الظريفة فه� ل يعف� عن مذنب عادي  املفاجاآت 

ولكنه يغفر للجالدين اأو املنغم�سني متامًا يف اخليانة اأو مدمني الإجرام. 

اإنه يحرتمهم من اأعماقه لأنهم يذكرونه ب�سبابه املبكر. اإن كل خارج 
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على القان�ن يحظى باإعجاب الرئي�س وا�سع القان�ن وحاميه. 

لتعاجله وهذا  ال�سباب  ت�ستقبل زين  اأن  الي�م  3 - رف�ست فرن�سا 

هلل.  واحلمد  جداً  بليغة  عدي  اإ�سابة  اأن  اأولهما  احتمالني،  يعني 

وثانيهما دول العامل مبا فيها »ال�سديقة فرن�سا« ترف�س اأن تتعامل ر�سميًا 

اأن يزول  مع �سدام. اأي اأن وجهه بقي حمروقًا واأن احل�سار ل ميكن 

ونظامه باٍق. 

4 - متر الي�م الذكرى ال�سن�ية ال�ساد�سة لبدء العدوان على العراق 

وبهذه املنا�سبة الأليمة اأو ال�سارة »ل اأحد يدري بال�سبط« األقى ال�سيد 

الرئي�س خطابًا مهمًا. ولكنه لي�س خطابًا تاريخيًا هذه املرة، ل بل ول 

اأدري  ل  مق�لة جديدة  اإىل  ي�ستند  اإنه خطاب ك�ين  ق�مي،  خطاب 

متى تفتقت عنها م�هبة القائد، فاخلطاب يرتكز على املق�لة احلديثة 

جداً والتي مفادها »اأن ال�سياطني ت�سكن اخلرائب واأن املالئكة ت�سكن 

ال�سماوات حيث ن�ر اهلل«. وكان خطاب الي�م كله تن�يعًا على هذه 

املق�لة. ل اأدري هل اأن �سطحات �س�فية قد اأ�سابت كاتب خطابات 

اأنه  اإبراهيم قد قام بال�سرتاك يف و�سعه »رغم  اأن عزت  اأم  الرئي�س. 

�رشح مراراً اأنه ل يح�سن الكالم«. ويف نهاية اخلطاب �رشخ الرئي�س 

القائد )اهلل اأكرب اهلل اأكرب وليخ�ساأ اخلا�سئ�ن( عند هذه اللحظة اأدركت 

لفظ  الدولر �سريتفع. فكلما  �سعر  واأن  �سيتحرك �سع�داً  ال�س�ق  اأن 

الرئي�س هذه العبارة بادر التجار اإىل رفع الأ�سعار. والأ�سعار هذه املرة 

كانت تتجه بهدوء نح� الأ�سفل فالكل يت�قع نزوًل ثالثًا اأو انهياراً ثالثًا 

ل�سعر الدولر اأمام الدينار، ولكن يبدو اأن النهيار �سيتاأخر اأو رمبا لن 

يحدث وهذا يعني ا�ستمرار الرك�د الهائل مع ت�سخم ب�سيط. امل�سكلة 

هي اأننا يف رم�سان. واأنا ومعي معظم العراقيني ل نكاد نح�سل على 



170

ما ي�سد الرمق. كنت قبل هذه الفرتة اأك�سب ق�تي بال�سدفة اأما الآن 

فهذه ال�سدف قد تعذرت. فالنا�س ن�عان اإما مفل�س�ن مثلي وه�ؤلء 

ينتظرون  وه�ؤلء  اأثرياء  اأو  ميلك�نها  ل  نق�داً  يدخروا  اأن  ميكنهم  ل 

وبالنتيجة  ياأمل�ن«  »كما  ثمنها  بع�رش  ال�سلع  على  ليح�سل�ا  الهب�ط 

التي  الغذائية  ال�سلع  جمال  يف  اإل  متامًا  والإنتاج  البيع  حركة  ت�قفت 

اأو  خرب  فيكفي  ال�سلع.  كل  من  بكثري  اأكرب  ب�سكل  للهزات  تتعر�س 

ال�سكر  اأو  بالطحني  حمملة  تركي(  و�س�ل)ل�ري  عن  �سغرية  اإ�ساعة 

لتنخف�س اأ�سعار امل�اد الغذائية كلها وت�سل اإىل احل�سي�س وبعد اأن يتبني 

النا�س عدم �سحة هذه الإ�ساعة يك�ن عدد كبري من التجار قد اأفل�س�ا. 

ل اأحد يدري ماذا يفعل كيف �ساأمتكن من تدبر اأمر الق�ت يف هذا 

ال�سهر الذي اعتدنا اأن ناأكل فيه اأفخر املاآكل واأن ننفق فيه اأ�سعاف ما 

ننفقه يف ال�سه�ر العتيادية. اأ�ساع البع�س اأن الدولة �ست�رشف ح�سة 

مت�ينية اإ�سافية هذا ال�سهر ويبدو اأن الإ�ساعة كاذبة رغم اأن خمازن الدولة 

ممل�ءة بامل�اد الغذائية، ورغم اأن النفط قد تدفق يف الأنابيب بعد ط�ل 

رمبا  امل��س�ع  هذا  ح�ل  ق�يًا  اإعالميًا  تقييمًا  تفر�س  الدولة  انتظار. 

لتمنع ال�سعب من التفاوؤل والفرح يف وقت يرقد فيه زين ال�سباب يف 

امل�ست�سفى دون اأن يعرف اجلاين. ثالثة اأ�سابيع وينتهي رم�سان. وتاأتي 

بعده املاأ�ساة الكربى »العيد«.. كيف �سن�ستقبل العيد دون مالب�س اأو 

اأحذية جديدة لالأطفال. دون مالب�س لئقة يل ولزوجتي، دون كعك 

اأو حل�ى اأو. اأو. اأو ل اأدري ملاذا جتيء الأعياد. وما فائدتها يف بلد 

يحكمه دكتات�ر. 
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ال�ضبت 1997/2/8

اأيام  اأول  ل�سنا يف  الي�م  �سهر رم�سان.. ولكننا  اأم�س  انتهى   - 1

العيد.. فلي�س ما يحدث ح�يل عيداً باأية حال. حتى الفرح الذي كنا 

نتكلف متثيله يف الأعياد ال�سابقة مل تعد لدينا القدرة على ا�سطناعه. 

فقط   %50 مبعدل  ينطفئ  فه�  الكهربائي  بالتيار  نح�س  ل   -  2

مبنا�سبة العيد ال�سعيد. 

3 - من �سيجيبني عن هذا ال�س�ؤال الذي ي�ؤرقني؟؟ كيف جتتمع 

وال�ساعات  الدقائق  تتطاول  القاتل؟؟ كيف  والبطء  ال�سديدة  ال�رشعة 

والليايل وترف�س اأن تنق�سي يف زمن ت�سري فيه ال�سن�ن ب�رشعة هائلة؟؟ 

التي  ال�ستة  الأع�ام  من  بي ه� جزء  مّر  الذي  الط�يل  الي�م  هل هذا 

انق�ست كلمح العني؟؟ مازلت اأتكلم عن دخ�ل الك�يت وعن بداية 

احل�سار وكاأمنا حدثت قبل اأ�سهر ثالثة اأو اأربعة. مل اأعد اأ�ستطيع تقدير 

ا�سطدامي  اإل من خالل  الزمن  ب�رشعة مرور  الإح�سا�س  ال�قت ول 

بحقيقة اأن ابنتي التي ولدت بعد انتهاء خدمتي الع�سكرية قد اأ�سبحت 

يف الرابعة من عمرها مثاًل.. مما يحيلني اإىل ح�سابات اأخرى منها اأنني 

قد اأ�سبحت يف الثالثة والثالثني ول�ست يف اخلام�سة والع�رشين. واأن 

الرواية التي قررت اإكمالها خالل اأ�سهر مل تكتمل يف �ست �سن�ات. 

ال�سنني..  من  اآخر  عدد  بعد  اإل  يتم  لن   – ن�رشت  اإن   – ن�رشها  واأن 

خم�سة اأو �سبعة اأو ثالثني ل اأحد يدري بال�سبط. ما كنت اأريد اإجنازه 

جملة  ن�سيته  لتنفيذه  اأخطط  كنت  ما  الآن.  اأذكره  اأعد  مل  �سنني  قبل 

وتف�سياًل. مل تتبخر اأحالمي فح�سب لقد ت�سامْت. 

4 - مرت الي�م ذكرى ث�رة 8 �سباط. مل اأعد اأذكر اأ�سباب تلك 

مدينًا  �ساأبقى  ولكنني  بعدها.  حدث  ما  ول  من  قتل  من  ول  الث�رة 
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دائمًا لهذا احلدث التاريخي لأنه يذكرين بي�م ميالد زوجتي. �سكراً 

لأعزائي الث�ار. 

ال�ضبت 1997/3/22

النفط يتدفق منذ �سه�ر ومل نت�سّلم املع�نات الإن�سانية »الف�رية« حلد 

الآن. التلفزي�ن يب�رش امل�اطنني بدخ�ل �سحنة من الزيت والفا�س�ليا 

و�س�ل  وبقرب  باحلنطة  باخرة حمملة  البلد. وو�س�ل  اإىل  واحلم�س 

كذا وكذا ولكن اأحداً ل ي�سدق ذلك. اأو على الأدق مل يعد ياأبه كثرياً 

اأكرث من عام كامل بني مد وجزر. فرح  ا�ستمرت  التي  امل�ساألة  لهذه 

ت�قف  فيه يف كرب عظيم وا�سطراب هائل.  النا�س  اأوقعت  وحزن 

العمل يف البلد اأو كاد. الكل ي�سعر بالال مبالة. وخيبة الأمل والأمل 

اإل اأقل القليل.. البع�س يتحدث عن قرب قيام اجلي�س بالدخ�ل اإىل 

اأو رابعة. والت�قيت يبدو منا�سبًا جداً. فاجل� قد طاب  ثالثة  ال�سمال 

والربيع قد ابتداأ. واتفاقية النفط مقابل الغذاء على و�سك التطبيق 

ال�ضبت 1997/4/6

هل �ساأتفاءل كعادتي ثم اأ�سطدم »كما اعتدت اأي�سًا« بق�س�ة الأمر 

التي  العربية  الدول  م�قف  ه�  ال�سديد  للتفاوؤل  يدع�ين  ما  ال�اقع. 

ال�سالم  بـ »اإ�رشائيل« واإيقاف مباحثات  اأجمعت على قطع عالقاتها 

والتطبيع وفر�س احل�رش القت�سادي عليها. م�قف غريب. بل مده�س 

من دول تهالكت منذ �سبع �سنني لل�سلح مع »اإ�رشائيل«. وه� م�قف 

اإن �سح �سيعيد للعراق اعتباره. نظراً لأهميته ال�سديدة داخل ال�سف 

عر�س  اأيام  ع�رشة  قبل  »الإ�رشائيلي«.  العربي  ال�رشاع  ويف  العربي 
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التلفزي�ن برنامج الجتاه املعاك�س امل�رشوق من قناة اجلزيرة الف�سائية 

يف قطر. ورغم اأن عملية م�نتاج �سخمة قد اأجريت عليه اإل اأن ما 

عر�س منه قد اأ�سفى غليلي وغليل اجلميع يف ال�سارع. فقد ا�ست�ساف 

معد الربنامج ال�سحفي الك�يتي اأحمد اجلار اهلل الذي تلقى ع�رشات 

اإنه  م�قفه.  تقلب  واأبرزت  قدره.  من  حّطت  التي  املهينة  املكاملات 

�سحفي واأديب ر�سمي فاجاأه راأي ال�سارع العربي ال�رشيح فلم يجد 

خمرجًا اإل بت�س�ية عقاله مرة بعد اأخرى وط�ال فرتة عر�س الربنامج. 

وكان من ال�ا�سح اأن هناك �سع�راً عربيًا ق�يًا باملرارة وباحلزن العميق 

ملا يحدث لنا يف العراق. بعد هذا الربنامج باأيام حدثت القمة العربية 

التي اأده�ستني ودفعتني اإىل التفاوؤل. والإغراق يف التفاوؤل واأنا اأفعل 

ذلك م�سطراً فال خيار اآخر اأمامي. مل يبق يل اإل الأمل. اأمل غام�س 

اإن�سان فا�سل جداً.. تت�رشب  العملي  ال�سعيد  فاأنا على  باأ�سياء غائمة. 

ما  مبتعداً عن كل  ال�راء  اإىل  اأتراجع ب�رشعة  واأنا  اأيام حياتي وتذوي 

ق�سيت  اإليه.  اأطمح  الأدنى مما كنت  احلد  بل عن  به. ل  اأحلم  كنت 

معر�س  يف  ما  �سيئًا  اأحقق  اأن  اأحاول  واأنا  عمري  من  �سن�ات  اأربع 

اأ�ستطيع  ل�  اأمتنى  الكفاف.  اإىل  و�سلت  بالكاد  لكنني  )المل(  الــــ 

الهجرة اإىل اأي بلد يف اأي مكان خارج هذا ال�طن املنك�ب، ولكن 

ذلك مل يعد �سمن اإمكاناتي، فال�سفر خارج القطر يتطلب مبلغًا طائاًل 

اأي  اأرغب حتى مبمار�سة  احلايل. بت ل  املادي  اإىل و�سعي  بالقيا�س 

اأين  رغم  الدي�ن   
ّ
علي وتراكمت  اخل�سارات  تالحقت  فقد  عمل. 

اأثاث  اأملك من  اإل ل�رشاء الطعام. بعت كل ما  اأنفق ديناراً واحداً  ل 

 نتيجة 
ّ
ومتاع ومل اأ�ستطع �سداد جزء ب�سيط من الدي�ن التي ترتبت علي

لدّي  تعد  مل  مببلغ كبري.  مدينًا  مازلت  والثاين.  الأول  الأ�سعار  هب�ط 
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رغبة مبمار�سة اأي عمل. فلي�س هناك عاقل ميار�س عماًل متعبًا اأو خطراً 

الربح  عن  اأتكلم  وحينما  مادي.  ربح  اأي  جرائه  من  يت�قع  ل  وه� 

فاأنا ل اأعني اأكرث من حّد الكفاف، وهذا الكفاف يتعذر ي�مًا في�مًا. 

اأكرث من عام ون�سف مبع�نات  املتحدة قد وعدتنا قبل  اأن الأمم  رغم 

غذائية )طارئة(. ا�ستمعت الي�م من املذياع اإىل خرب لطيف فال�سباب 

املاليزي قد قام مبظاهرات يف ك�ال ملب�ر احتجاجًا على فريق اله�كي 

»الإ�رشائيلي«. وقد قامت ال�رشطة بتفريق املظاهرات وقد اأ�سيب اثنان 

حاكمًا  �سدام  كان  ول�  بجراح.  واحد  ومتظاهر  �رشطيًا  وع�رشون 

التظاهر واإذا ما حدث ذلك فاإن ال�سحايا  اأحد على  ماليزيًا ملا جروؤ 

�سيك�ن�ن األفًا و�ستمئة قتيل من اأ�سل املتظاهرون الثمامنئة ولن ي�ساب 

�رشطي واحد باأذى ف�رشطتنا ل متلك هراوات ومتاري�س ودروع. بل 

ال�سعب  �سد  اأحيانًا  والكيماوية  بل  الثقيلة،  امليدان  اأ�سلحة  ت�ستخدم 

للق�ساء على دابر الفنت وعلى من غرر بهم اأعداء ال�طن. ولهذا فلم 

حتدث مظاهرات اإطالقًا يف هذا البلد الآمن.. 

ال�ضبت 1997/5/30

منذ ع�رش دقائق واأنا اأحّدق يف ال�رقة البي�ساء حماوًل تذّكر تاريخ 

هذا الي�م. وال�سهر وال�سنة. ولط�ل فرتة حتديقي ن�سيت مَل اأنا جال�س 

هنا ول ما كنت اأحاول اأن اأتذكره، واأخرياً تذكرت اأنني قد جل�ست 

للكتابة عما يحدث رغم اأن ما يحدث ح�يل ل ي�ستحق عناء الكتابة 

عنه. فما اأهمية اأن يك�ن اجلي�س الرتكي قد اأر�سل ثالثني األف جندي 

اإىل داخل العراق وهم ل يبعدون اأكرث من اأربعني كيل�مرتاً عن مدينتي؟ 

ال��سع منذ  تع�دوا على هذا  قد  الأكراد  واأخ�تنا  اعتيادي جداً  اأمر 
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الأكراد  بت�سليم  عندنا  الدولة  تق�م  اأن  ه�  اجلديد  ولكن  �سنني  ب�سع 

ترف�س  اأن  الأقل  على  اأو  الأتراك.  اإىل  الرتكي  اجلي�س  من  الفارين 

ا�ستقبال اأي منهم.. واجلديد اأي�سًا احتجاج الدول العربية ال�ساخب 

على دخ�ل الأتراك لالأر�س العراقية مما اأحرج دولتنا الغي�رة ودفعها 

اأتكلم  اأنا  لأرا�سيها.  اأخرى  دولة  اأي�سًا لالحتجاج على دخ�ل  هي 

ال�سارع يذكر �سيئًا عنه  اأحد يف  ينبغي عن هذا امل��س�ع ل  اأكرث مما 

اإن هناك  النا�س  الي�م الأول لدخ�ل اجلي�س الرتكي قال جميع  فمنذ 

اتفاقًا متبادًل بني العراق وتركيا لت�سفية حزب العمال من جهة تركيا 

اإىل  املناورة فر�سة جيدة للجي�س. لكي يدخل  ومن ثم �ستخلق هذه 

ال�سمال. وبعد ي�م اأو ي�مني ن�سي جميع النا�س متامًا هذا امل��س�ع. 

حتى اإن الدولة نف�سها قد ن�سيته كما يبدو فما تذيعه ن�رشات الأخبار 

عندنا اأقل مما عرف عنه يف الإذاعات الأخرى. عم�مًا مل نعد ن�ستطيع 

مبعدل  الآن  يتقطع  الكهربائي  فالتيار  منتظم  ب�سكل  الأخبار  �سماع 

اأخرى. ونحن  خم�س �ساعات وياأتينا ملدة �ساعتني فخم�س �ساعات 

ن�ستغل فرتة ال�ساعتني هنا اأو يف مكان العمل لإجناز اأكرب ما ميكن من 

اأعمالنا م�ستفيدين من مكرمة الكهرباء التي ي�فرها لنا القائد احلكيم 

احلقيقية  حاجتنا  عن  تفي�س  فرتة  وهي  ي�ميًا  �ساعات  �ست  من  اأكرث 

فماذا نفعل بالكهرباء؟؟ وما هي ف�ائد الكهرباء بالقيا�س اإىل خماطرها 

اجلمة! لقد مات ع�رشات الأل�ف نتيجة ال�سعق الكهربائي ومل ميت 

اأحد اإل »نادراً« نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. �سحيح اأننا اأ�سبحنا 

اأ�ستطع تذكر  اأنني مل  النهار. �سحيح  الليل ول ن�سح� يف  ننام يف  ل 

تاريخ هذا الي�م اإل بعد تفكري عميق لأنني �سبه خمدر وعاجز عن الن�م 

ولكن كل هذا يه�ن يف �سبيل اإنقاذ الأرواح الب�رشية من امل�ت �سعقًا.. 
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يجب اأّل مي�ت اأحد م�سع�قًا يف العراق، بل يجب اأن مي�ت اإّما قتاًل 

اأو ج�عًا، وبهذا يك�ن مل�ته معنى تاريخي. ودللت باطنية عميقة 

ولي�س اأقرب اإلينا من ذلك فالقائد يحر�س على حتقيق الأماين وعلى 

ت�فري الفر�سة التاريخية لل�سعب كله للم�ت ج�عًا اإذا ما ا�ستمر ه� 

يف احلكم، اأو امل�ت قتاًل اإذا ما حاول هذا ال�سعب املفج�ع اأن يرف�س 

ج�عه. اجل�ع يحيط بنا ويحا�رشنا داخل ح�سارنا. اأعلن التلفزي�ن 

عن تقلي�س احل�سة الغذائية متامًا يف ال�قت الذي كنا نت�قع فيه الزيادة 

التي  ال�ستة  ال�سه�ر  انتهت  يزيد.  اأو  ون�سف  �سنة  منذ  ننتظرها  التي 

�سّدر العراق فيها نفطه ومل نح�سل بعد على املع�نة الغذائية الطارئة. 

املخازن مالأى وال�ساحنات املمتلئة تدخل العراق ليل نهار ومفت�س� 

فقد  هذا  ومع  امل�اطنني  وي�ستفت�ن  ال�س�ارع  يج�ب�ن  املتحدة  الأمم 

تقل�ست احل�سة التم�ينية واجته �سعر الدولر اإىل الأعلى بكل �سم�خ 

ليتجاوز الألف و�ستمئة دينار بعد اأن كان ل يزيد على األف واأربعمئة 

قبل ي�مني اثنني. اأما ملاذا خف�ست احل�سة فالأن اأمريكا - قاتلها اهلل - 

قد منعت كذا وكذا ب�سبب كذا وكذا. ل اأحد يدري اأين ذهبت نق�د 

ه�ؤلء  ما جدوى كل  ال�ستة. ول  ال�سه�ر  الذي �سدر خالل  النفط 

اأم  فعاًل  مراقب�ن  هم  وهل  البلد..  يج�ب�ن  الذين  واللجان  املراقبني 

واكتف�ا  كمفت�سني  العلني  عملهم  ميار�س�ا  اأن  ن�س�ا  ج�ا�سي�س  جمرد 

اجلميع  اأمام  مفت�ح  البلد  غطاء.  اأي  اإىل  حاجتهم  لعدم  بالتج�س�س 

ي�ساء  ما  يفعل  ودب  هّب  من  لكل  مفت�ح  البلد  وج�اً.  وماًء  اأر�سًا 

واإىل ما �ساء ول ي�ستثنى من كل هذا اإل العراقي�ن فهم وحدهم اأقنان 

الأر�س وخدمها ول حق لهم يف خريها. ولهذا كله اأريد اأن اأرحل. 

اأم�سي بعيداً فال طاقة يل لتحمل املزيد. ول اأ�ستطيع مبفردي اأن اأغري 
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�سيئًا و�سط هذه العا�سفة الهائلة من التخريب والف��سى. كان بلدنا قد 

�رشبه اإع�سار وا�ستمر ي�رشبه �سبع ع�رشة �سنة. ماذا بقي من هذا البلد؟ 

القائد يبيع كل ما ي�ستطيع بيعه لكل من يرغب بال�رشاء ول�سيما للدول 

ال�سديقة »فرن�سا ورو�سيا« التي يحاول �سدام »ولل�سنة ال�سابعة« اأن 

يك�رش بهما ط�ق احل�سار، اأو هكذا يدعي.. احلديث يط�ل. يط�ل ول 

يجدي. ماذا تنفع الكلمات. القلب ك�سري. والنف�س متعبة. واجل�سد 

اأ�سبح حلمًا يف  املريح  الن�م  بالن�م. حتى  اأحلم  الق�ة.  منهك خائر 

بلد ت�سل حرارته �سيفًا اإىل اأكرث من خم�سني درجة مئ�ية. وتنخف�س 

اإىل ع�رش درجات حتت ال�سفر �ستاًء وتنق�س م�اطنيه الكهرباء �سيفًا. 

وال�ق�د �ستاًء رغم اأنه من اأكرب دول العامل امل�سدرة للطاقة. ملن اأكتب 

احلديقة  يف  اأ�سدقائي  على  �سنني  بعد  �ساأقروؤها  هل  الكلمات.  هذه 

كما كنت اأفعل قبل اأع�ام. هل �ستفلح كلماتي يف نقل ما يدور ح�يل 

اإىل الآخرين. 

اجلمعة 1997/8/29

اأدري. اجليب  ماذا. ل  ثم  والثالثني.  الثالث  �ساأنهي عامي  الي�م 

فارغ جداً. مل اأ�ستطع اأن اأقدم لنف�سي حتى علبة �سكائر واأ�سعر بحزن 

الدفرت  هذا  كتبت يف  قد  كنت  �سياأتي.  مما  ومرارة. وخ�ف  عميق. 

تغريت  الآن  وحلد  التاريخ  ذلك  ومنذ  اأ�سهر  ثالثة  قبل  مرة  لآخر 

)وهي  البطاطا.  �سيب�س  لإنتاج  �سغرياً  معماًل  ا�سرتيت  كثرية.  اأم�ر 

العام  يف  �سابقة  جتربة  لدّي  كانت  وملا  لدينا(  املرغ�بة  املقبالت  من 

املا�سي يف هذا املجال فقد �سبطت اأم�ري واأخليت الدور الثاين من 

بالإ�سافة  ثمنها،  اقرت�ست  التي  ال�سغرية  مكائني  فيه  البيت وركبت 



178

اإىل راأ�سمال �سغري ويف خالل �سهر اأو يزيد قلياًل. كنت قد خ�رشت 

اأكيا�س من  جميع راأ�س املال ال�سائل الذي اقرت�سته بعد اأن حت�ل اإىل 

�سيب�س البطاطا تكد�ست لدّي دون اأن اأمتكن من بيعها. وبعد اأ�سب�ع 

اأو ع�رشة اأيام كانت هذه الأكيا�س قد تزنخت وتلفت مما جعلني اأخ�رش 

اأملي الأخري. ومل اأفكر باللج�ء اإىل النتحار ومل اأغرق اأحزاين يف بحر 

من اخلمر ومل يتح يل اأن اأنحرف اأو اأمترد اأو اأتذمر. فاأنا قائد الأ�رشة. 

 اأن اأقاوم واأ�رشخ باجلميع مبت�سمًا باقتدار »اإىل الأمام«. 
ّ
وعلي

 اأحد الأ�سدقاء مبلغًا نقديًا 
ّ
وقبل اأن اأ�رشخ هذه ال�رشخة عر�س علي

كبرياً لأ�ستثمره. وبعد درا�سة لعدة م�ساريع. وجدت اأن املبالغ الكبرية 

تعني م�ساريع �سخمة. وهذه تعني خ�سارات �سخمة بال�رشورة. ومل 

فاأن  العمل.  بقيت عاطاًل عن  املزيد.  ا�ستعداد خل�سارة  اأي  لدّي  يعد 

يخ�رش  ويخ�رش.  يعمل  اأن  من  مرة  األف  بال عمل خري  الإن�سان  يبقى 

اأحدهم   
ّ
علي اقرتح  وفجاأة  الآخرين«  اأم�ال  »اأو  واأم�اله  جهده 

على  باحل�س�ل  للخريجني  �سمحت  اجلامعة  واأن  �سيما  ال�سفر  فكرة 

اإىل  �سهاداتهم. »كنت ممن�عًا من حق احل�س�ل على وثيقة تخرجي 

اأ�سابيع  ثالثة  وبعد  الكلية  عمادة  اإىل  طلبًا  قدمت  �سهرين«.  قبل  ما 

ت�سّلمت وثائق تثبت اأنني خريج كلية الآداب ولأنني �سابط جمند فقد 

راجعت التعبئة والإح�ساء يف بغداد ووجدت اأن باإمكاين ا�ستح�سال 

احل�س�ل على ج�از  ب�رشعة وحاولت  �سفري. حتركت  م�افقة على 

بعد اأن تربع بع�س الأقرباء والأ�سدقاء وقام�ا باإقرا�سي »مرة اأخرى« 

مبلغًا نقديًا يغطي نفقات اإ�سدار اجل�از »وهي اأكرث من مرتب م�ظف 

وغرام«  »قحطان  كان  وملا  عامًا«  ع�رش  خم�سة  ملدة  الدخل  مت��سط 

علق  »حيث  اليمن  اإىل  الذهاب  من  حذراين  قد  املقربان  �سديقاي 
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من  حذروين  قد  العراقيني  بقية  كان  وملا  الآن«.  حلد  هناك  كثريون 

البقاء يف الأردن. فلم يبق اأمامي اإل اللج�ء اإىل ليبيا. ورغم اأن هناك 

اإل  التعاقد مع مدر�سني عراقيني  بغداد حتاول  ليبية م�ج�دة يف  جلنة 

اأن الدولة تقف حائاًل بينها وبني امل�اطنني وحتاول اأن تر�سل الرفاق 

البعثيني فقط دون غريهم. عم�مًا �ساأترك البلد هذا الأ�سب�ع واأرحل 

الدي�ن  لأ�سدد  كامل  عمل  يلزمني  اأخرى.  قارة  يف  حظي  لأجرب 

. ول اأدري كيف �ساأمتكن من اإعالة اأهلي واأنا هناك 
ّ
التي تراكمت علي

و�سط  ذلك  �سي�ستطيع  وكيف  م�س�ؤوليتهم.  اأخي  يتحمل  اأن  بد  ل 

ال�سابع  العام  )رغم  متما�سكة  العائلية  عالقتنا  مازالت  الرك�د.  هذا 

للح�سار( ينبغي األ اأقلق بهذا الجتاه. فال بد من الرحيل. لأن البقاء 

هنا ل يعني اإل امل�ت. واأنا ل اأرى بارقة اأمل يف اأي �سيء ح�يل..... 
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الف�صل الثالث: اخلروج 
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عمان 2014/4/11

جتاهلها  اأحاول  التي  والأ�سئلة  �سغرية.  �سقة  يف  مكتئبًا  وحيداً.. 

تالحقني ب�رشاوة... هل كان قرار ع�دتي للعراق عام 2003 خطاأ 

ج�سيمًا؟؟

هل اأ�سعت ع�رش �سن�ات من عمري واأنا اأ�سري يف اجتاه خاطئ؟

»ه�  واحد  �سخ�س  باإمكان  اأن  اأت�هم  اأن  امل�سحك  من  يكن  اأمل 

اأنا« اأن يحدث فرقًا يف م�سرية مدينته التي دمرها الحتالل وما بعد 

الحتالل؟؟

اأحاول الآن اأن اأح�سي اخليارات العديدة التي تركتها وراء ظهري 

الغاية  الع�دة... رمبا كانت كل تلك اخليارات �ستعزز  حينما قررت 

الأ�سا�سية التي �سعيت لها ط�ال حياتي... وهي اأن اأ�سبح كاتبًا. واأن 

اأحقق جناحًا ملح�ظًا يف هذا املجال... هذا ه� حلمي الذي اآمنت 

به، وحاولت اأن اأكر�س له وج�دي كله منذ اأن كنت يف الثامنة من 

عمري... 

اأمل تكن هجرتي خارج العراق عام 1997 اإىل ليبيا – ورغم كل 

ال�سع�بات التي عانيتها هناك - هي اأف�سل اأوقات حياتي ككاتب؟ اإذ 

كتبت خالل تلك الفرتة رواية واأربع م�رشحيات وعدداً من الق�س�س 

واملقالت؛ خالل خم�س �سن�ات فقط.. 
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من   – لعامني  ا�ستمرت  والتي   – الإمارات  يف  اإقامتي  تكن  اأمل 

اأف�سل الأوقات، اإذ ح�سدت خاللها ثالث ج�ائز اأدبية اأظنها كانت 

الأهم وقتها على م�ست�ى الدولة... وهناك �ساهدت -ولأول مرة يف 

حياتي- م�رشحيتي »ندمي �سهريار« مطب�عة يف كتاب ومعرو�سة يف 

معر�س الكتاب الدويل، يف ال�سارقة واأب�ظبي.. 

ماذا ل� كنت قد اأكملت طريقي بعيداً عن العراق؟ ترى اأين كنت 

�ساأقف الآن؟ هل كان املطاف �سينتهي بي كما انتهى بي الي�م وحيداً، 

الأ�سا�سية  واأ�سئلة حياتي  �سقة �سغرية..  اأولدي يف  عن  بعيداً  كئيبًا، 

مازالت تالحقني، ومازلت اأبحث لها عن ج�اب حقيقي رغم اأين 

الآن على اأب�اب خريفي اخلم�سني!

من ميلك الإجابة عن هذه الأ�سئلة؟؟ وهل هي اأ�سئلة ت�ستحق فعاًل 

التقدي�س؟ وهل  ت�ستحق كل هذا  الطف�لة  اأحالم  اأن  اأن تطرح؟ هل 

قادرين على ذلك  واإذا كنا  نتحكم مب�سارات حياتنا؟  اأن  ميكننا حقًا 

فمن ي�سمن لنا اأننا قد اخرتنا امل�سار الأف�سل لأنف�سنا؟ 

ل اأظن اأن هناك من يزعم اأنه قادر على اإيجاد ج�اب حقيقي لكل 

اأي�سًا كل  اأنا  اأترك  مَل ل  هذه الأ�سئلة.. ومن ظن ذلك فه� خمطئ... 

تلك الأ�سئلة واأع�د اإىل ما كنت قد كتبته قبل 23 عامًا من الآن... 

اأن  جاهداً  حاول  ك�سخ�س  نف�سي  عن  دفاعي  كتبت  قد  كنت   

يحقق حلمه باأن ي�سبح كاتبًا وف�سل يف ذلك... واأجدين الآن - وبعد 

ح�ايل ربع قرن- مازلت قريبًا من ذات النقطة.. نقطة النطالق... 

والأربعني من  التا�سعة  الآن يف  قلياًل بحكم ك�ين  عنها  اأبعد  رمبا  اأو 

عمري وكنت وقتها يف ال�ساد�سة والع�رشين 

فح�سب.... 
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اأ�ستقي  اأن  اإل  اأملك  ل  كتاباتي..  اإىل  ثانية  لأعد  اأطيل!!  ملاذا 

معل�ماتي من ذاكرتي.. ذاكرتي التي قد تن�سى اأحيانًا حقائق مهمة.. 

اأر�س  اأخرى... وقد تختلق حقائق جديدة مل حتدث على  ترمم  وقد 

ذلك  �ساأحاول  م��س�عيًا...  اأك�ن  اأن  جاهداً  �ساأحاول  ال�اقع... 

ب�رشف... لكنها... لكنها لي�ست اإل حماولة... حماولة فح�سب. 

 ل اأدري متى قدحت يف ذهني رواية »واك« لكنني متاأكد من اأن 

لها ثالثة  ليبيا... �سدمة كان  ال�سدمة الأوىل يل يف  ذلك حدث يف 

ع�امل ت�سافرت معًا وجعلتني اأمام م�سهد كئيب ملا �سي�ؤول اإليه واقعنا 

العربي. كان العامل الأول ه� ا�سطدامي مبنظ�مة التعليم والرتبية يف 

– ورمبا  املجال  �سابق خربة يف هذا  اأمتلك  اأكن  مل  اأين  ليبيا - ورغم 

كانت تلك املنظ�مة ل تختلف عن اأي نظام ترب�ي عربي اآخر.. اإل 

الآتي  القرن  �سن�ستقبل  اأعماقي.. كيف  من  راأيته هزين  ما  ب�ساعة  اأن 

مبنظ�مة كهذه!؟

من  خمتلفة  جمم�عة  مع  �سكني  وليدة  الثانية  ال�سدمة  كانت 

املدر�سني.. تقا�سمنا ال�سكن يف عمارة واحدة وكنا من دول خمتلفة.. 

وثقافات خمتلفة ن�سبيًا... عراقيني و�س�ريني وم�رشيني وفل�سطينيني... 

لكن ما لفت انتباهي ف�راً ه� ت�سابه واقع كل هذه الدول وانزواوؤها 

الزمالء  جميع  اأحالم  وت�ا�سع  احلديثة...  احلياة  جمرى  عن  بعيداً 

تكن  مل  رمبا  تافهة...  اأ�سياء  ح�ل  ومتح�رها  طم�حاتهم  وانكما�س 

من  �سيئًا  حت�سيلها  يعد  حق�قًا  كانت  بل  حتى...  اأحالمًا  اأحالمهم 

بديهيات احلياة.. هذا ل� كانت احلياة طبيعية.. ولكن ماهي بال�سبط 

»احلياة الطبيعية؟«

اأما العامل الثالث فكان النفتاح على ع�رش امليديا.. فرغم اأن ليبيا 
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القذايف كانت دولة اأمنية بامتياز.. فقد كانت تبذل جه�داً كبرية.... 

 .....................................

الي�م نف�سه / ال�ساعة التا�سعة م�ساء 

كنت اأكتب واأكتب.. وفجاأة ت�قفت عن الكتابة... وتذكرت اأن 

اأطعمة  اأجنزها... ذهبت لأت�س�ق  اأن  بد  ل  اأعماًل مهمة جداً  هناك 

ل اأحتاج اإليها الآن... وقمت بتقليم وتقليب تربة نباتي الزينة اللتني 

ك�مة  ط�يت  الأر�سيات،  نظفت  �سكنتها،  اأن  ف�ر  لل�سقة  جلبتهما 

مالب�سي، دخنت و�رشبت �سايًا وقه�ة، ثم �سايًا وقه�ة، رتبت اأوراقي 

اأفعله   اأن 
ّ
الر�سمية وغري الر�سمية.. لقد فعلت كل ما كان ينبغي علي

خالل اأ�سب�ع لكنني كنت اأحترك وذهني م�سغ�ل باأ�سئلة الكتابة التي 

كنت اأتهرب منها كما يبدو.. فاأنا اأحترق �س�قًا كي اأكتب.. واأحاذر 

اأن اأكرر معاناة الكتابة.. هل للكتابة �سيطان حقًا يحثنا على ممار�ستها؟ 

الكتابة؟  من  منعنا  حتاول  مالئكة  هناك  فهل  كذلك  الأمر  كان  اإذا 

واأيهما �سينت�رش؟ �سيطان الكتابة اأم مالك العزوف عنها؟

تت�ارد  ملحة  اأ�سئلة  وهناك  الي�م  هذا  الكتابة ظهر  بداأت  اأن  منذ 

متالحقة يف ذهني.. هل �ساأ�ستطيع اإكمال كتاب بداأته قبل ربع قرن؟ 

النربة.. نف�س الإيقاع؟؟ نف�س  ثانية بنف�س  هل �ساأمتكن من الإم�ساك 

الروحية التي بداأت بها؟ ثم.... ثم هل �سيك�ن هناك من يهتم بقراءة 

ن�رشه؟ هل  من  �ساأمتكن  الآن؟ هل  الكتاب  قيمة هذا  وما  اأكتب؟  ما 

ت�ازي اأهمية ن�رشه الآن اأهميته فيما ل� كان قد ن�رش بعد انتهاء حرب 

اخلليج الأوىل مبا�رشة؟

من اأنا اأ�ساًل؟؟ ومن �سيهتم مبعرفة تفا�سيل ق�ستي العابرة؟

اأ�سئلة... هل اأن مالك العزوف عن الكتابة ذكي اإىل  اأ�سئلة  اأ�سئلة 
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يف  واحدة  دفعة  الأ�سئلة  هذه  كل  �سخ  من  متكنه  التي  الدرجة  هذه 

راأ�سي؟؟ هل ه� مالك حقًا اأم اأنه �سيطان؟ واإذا ما كان �سيطانًا فهذا 

التي حتثني على  ال�سياطني  بني  راأ�سي  الآن يف  تدور  معركة  اأن  يعني 

العمل.. وال�سياطني الأخرى التي ت�سفه جهدي الذي اأبذله يف هذا 

العمل.. 

لعلني  بالكتابة  و�ساأ�ستمر  املعركة..  هذه  ل�س�ت  اأكرث  اأ�سغي  لن 

اأم�سك بالإيقاع القدمي حلكايتي التي كنت اأحكيها عن حلمي القدمي 

ولكنني  ت�قفت  حيث  من  اأبداأ  اأن  �ساأحاول  كاتبًا..  اأ�سبح  اأن  يف 

لذا  الزمان...  قبل عقدين من  كتبته  قد  الذي كنت  ما  متامًا  اأذكر  ل 

التي  القدمية  م�س�داتي  اأقراأ  �س�ف  الكتابة..  عن  الآن  �ساأت�قف 

ا�سطحبتها معي –حل�سن احلظ- اإىل عمان. ثم �ساأق�م بعدها مبحاولة 

اإكمال هذه احلكاية.. 

عمان 2014/5/2

امل�س�دة  اأقراأ  مل  الكتاب..  م�س�دة  قراءة  يف  املئة  للمرة  ف�سلت 

نف�سي  �سهر حينما وعدت  قبل  به  بداأت  اأكمل ما كنت قد  مل  ل بل 

باإكمال الكتابة.. مازلت يف عمان.. هاربًا من كل �سيء.. وحيداً.. 

�سقتي  اأتعبتني  اأن  بعد  فقط،  ي�مني  منذ  اإليها  انتقلت  اأ�سغر  �سقة  يف 

ال�سق�ط  التما�سك خ�سية  اأو  الت�سلق �سع�داً  اإىل  الأوىل ل�سطراري 

واأنا اأهبط كلما غادرت ال�سقة لأ�سري يف �س�ارع عمان اجلبلية.. كنت 

اأنتظر بلهفة اأن اأنفرد بنف�سي كي اأكتب، وحينما حدث ذلك مل اأمتكن 

اإىل ال�سقف.. منذ �سهر واأنا ل  اإل من ال�ستلقاء ف�ق ال�رشير والنظر 

اأفعل �سيئًا �س�ى النظر اإىل ال�سقف.. با�ستثناء دورة مكثفة لتعلم اللغة 
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على  ت�ساعدين  قد  اأنها  ت�همت  رمبا  ك�ته/عمان.  معهد  الأملانية يف 

اإىل هناك لإكمال درا�ستي يف  ال�سفر  اأماًل يف  الأملانية  �سيء من  تعلم 

الأدب.. لكنني اأدركت متامًا اأن ال�قت قد تاأخر لتخاذ هذه اخلط�ة 

واأن ذهني »املتقد« مل يعد متقداً كما كان.. واأن زمالئي يف الدورة 

»وهم بعمر اأولدي مي�س وعبيدة« ا�سطر مني بكثري. 

اإذا  اأية حال  على  قاتاًل  اإحباطًا  لي�س  لكنه  بالإحباط..  اأح�س�ست 

ما ق�رن بالإحباط الكبري الذي ع�سته واأعي�سه منذ �سن�ات.. اإحباط 

لأخبار  بعيد  من  اأ�ستمع  واأنا  به  اأ�سعر  الذي  بالإحباط  اأبداً  يقارن  ل 

العراق. 

ومزارع  مناطق  تغمر  وهي  بغداد  نح�  تزحف  الفرات  فمياه 

الرمادي؛  يف  اأخرى  ومدنًا  الفل�جة  يحا�رش  اجلي�س  �سا�سعة.. 

ويفرت�س بنا تاأييد هذا اجلي�س الذي يقف يف وجه »داع�س«. جي�س 

داع�س ال�سبح الذي ظهر فجاأة من املجه�ل واأ�سبح بقدرة قادر اأق�ى 

اأن عدد ق�ات »داع�س«  اإىل  من جي�سنا امللي�ين.. والتقديرات ت�سري 

األف  اأن الن�سبة داع�سي واحد لكل  ل تزيد على الألف مقاتل.. اأي 

ع�سكري نظامي جمهز ومم�ل من الدولة العراقية.. النتخابات جرت 

منذ ي�مني.. وكعادة اليائ�سني زحف العراقي�ن اإىل �سناديق القرتاع 

لتغيري ب�ؤ�سهم الذي يعي�س�نه منذ ع�رش �سنني..  يف حماولة يائ�سة جداً 

اأ�س�ات  وليدة  تك�ن  ولن  مل  النتائج  اأن  اليقني  علم  اأعلم  ولكنني 

العراقيني.. بل حم�سلة تفاعل نتائج التزوير، اإذ �ستق�م كل كتلة �سيا�سية 

ببذل اأق�سى جه�دها لتزوير اأكرب ما ميكن من نتائج، ثم �ستق�م دول 

ال�سيا�سيني  الباقي وفقًا مل�ساحلها، ولعدد وكالئها من  اجل�ار برتتيب 

العراقيني.. مل يعد لدّي ب�سي�س اأمل واحد يف جممل ما ي�سمى بالعملية 
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�سعب  وثروة  غنائم..  تقا�سم  عملية  �س�ى  تعد  مل  اأنها  اإذ  ال�سيا�سية، 

منك�ب تنهب دون رقيب اأو ح�سيب.. ودول ج�ار ل همَّ لها اإل 

اأن  ُتبقي العراق نازفًا يعاين �سكرات امل�ت.. لكنه مازال يرف�س  اأن 

مي�ت... 

كنت قد بداأت اأكتب عن روايتي »واك« الرواية التي اأظنها اأول 

)د�ست�بيا( عربية.. واأجد الآن اأن معظم ما كنت قد تخيلته من اأحداث 

والك�ابي�س،  والحباطات،  الب�ؤ�س،  كل  الآن.  حتقق  قد  وك�ابي�س 

والإرهابيني والنتحاريني الذين نرى جثثهم ول نعرف دوافعهم اأو 

ق�س�سهم والذين اأ�سبح�ا حقيقة واقعة تنغ�س حياتنا كل ي�م. 

كتبت »واك« ب�سع�بة بالغة.. لي�ست �سع�بة الكتابة بحّد ذاتها.. 

اإذ كنت اأعمل يف التدري�س دون  اأيامي الأوىل يف ليبيا..  بل �سع�بة 

اأن اأتقا�سى اأجراً �سهريًا. كان النظام املعم�ل به يف ليبيا وقتها ه� دفع 

الأج�ر عند نهاية العام الدرا�سي.. ومل يكن معي ما يكفيني حتى نهاية 

العام، فلجاأت اإىل القرتا�س، واإىل فر�س �سيا�سة تق�سف �سديدة �سملت 

بقايا  اأمللمه من  الذي كنت  الكتابة  �سيء حتى ورق  �سيء.. كل  كل 

اأوراق كرا�سات المتحانات. كنت اأخ�سى اأن ت�سيع الأقالم.. كنت 

– قلم احلرب اجلاف »�ستيدلر«  – ولأول مرة يف حياتي  اأراقب بقلق 

وه� ين�سب تدريجيًا بني اأ�سابعي. وحني انتهى العام الدرا�سي كنت 

�ساأمتكن  باأنني  كثرياً  اأحلم  كنت  روايتي..  اإنهاء  على  اأو�سكت  قد 

لأن�رشها  الأردن  اإىل  معي  اآخذها  ثم  ال�سيف،  يف  روايتي  اإنهاء  من 

هناك. وملا كنت متفائاًل بطبعي فقد جتراأت وحلمت اأي�سًا باأن اأحداً 

ما �سيدفع يل مبلغًا من املال مقابل حق�ق ن�رش هذه الرواية. وكانت 

لأكت�سف  امل�س�دة  اأنهيت  ما�سة جداً..  وقتها حاجة  للنق�د  حاجتي 
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لحقًا واأثناء مراجعتي للن�س وامللفات التي �سبقت الكتابة اكت�سفت 

اأن امللف الذي اأعددته لل�سخ�سية الرئي�سة للرواية كما تخيلتها قبل اأن 

اأ�رشع يف الكتابة باق على حاله مل مي�س.. واأن الراوي الذي اخرتعته 

الن�س  يف  ال�سدارة  م�قع  واحتل   
ّ
علي مترد  قد  البطل  لظه�ر  ليمهد 

البطل الذي خططت لزجه يف الأحداث، لكن الراوي كان  واأزاح 

يدفعه بعيداً ف�ساًل بعد اآخر حتى ن�سيته متامًا، وما كنت لأتذكره ل�ل 

�سخ�سية  مب�ا�سفات كل  اأعددتها  قد  التي كنت  امللفات  اإىل  ع�دتي 

قبل اأن اأبداأ بالكتابة. 

ذهبت اإىل عمان واأنا اأحمل حتت اإبطي م�س�دة مطب�عة �ساعدين 

عمان  ويف  وا�ستن�ساخها.  طباعتها  على  الغربة  اأ�سدقاء  من  اثنان 

الذين  النا�رشين  اأكرب  عن  باحثًا  البلد«  »و�سط  الن�رش  دور  اإىل  ذهبت 

رف�س  امللخ�س..  يقراأوا  اأن  ف�ر  بكتابي  �سيحتفل�ن  اأنهم  ت�همت 

النا�رش الأول.. والثاين.. وال�سابع.. والعا�رش.. رف�س�ا حتى اأن يقراأوا 

التلخي�س. كانت كلمة »رواية« كافية لأن ي�سيح�ا ب�ج�ههم عني. مل 

اأياأ�س - واأنا ل اأياأ�س ب�سه�لة – فقد �سبق يل اأن راأيت عناوين لكّتاب 

اأياأ�س  مل  الأر�سفة.  وعلى  والأك�ساك  الأردنية  املكتبات  يف  عراقيني 

لكنني اكت�سفت – لحقًا – اأن ه�ؤلء الكتاب يق�م�ن غالبًا بطباعة 

اأدبية.  غري  اأو  اأدبية  خمتلفة..  ولأ�سباب  اخلا�سة  نفقتهم  على  كتبهم 

ازدادت ال�س�رة اكتماًل لدّي حينما ا�ستقبلني اأحد العاملني يف دور 

– قال يل  اأي�ب  ا�سمه  كان  – رمبا  من جهلي  م�سفقًا  مبت�سمًا  الن�رش 

بهدوء: رواية؟! نحن لن نن�رش رواية اإل اإذا كنت اأنت جنيب حمف�ظ اأو 

عبدالرحمن منيف. 

قلت له بخبث: ل� كنت جنيب اأو منيف ملا فكرت يف ن�رش كتابي 

لديكم. 
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الآن كي  ن�رشها  يغ�سب وقال يل: هناك ثالث م�ا�سيع ميكننا  مل 

نتمكن من ا�سرتداد نق�دنا وحتقيق بع�س الأرباح اأولها: الكتب الدينية 

وال�سحة،  والر�ساقة  الطبخ  كتب  وثانيها:  الأحالم،  تف�سري  وكتب 

ميكننا  ما  هذا  العاطفية.  وامل�ساكل  واجلن�س  الزواج  كتب  واآخرها: 

ن�رشه وبيعه الآن.. كنت اأمتنى اأن اأ�ساعدك اأكرث لكن ال�اقع الآن ه� 

هكذا.. 

�سكرت الرجل وغادرت املكان واأنا ل اأ�سعر بياأ�س �سديد – فاأنا 

اأحمله  النا�رشون هنا ل يقدرون الكنز الذي  – واإذا كان  بائع الأمل 

 
ّ
التحايل علي �سيلتقط�نه، ورمبا يحاول�ن  اآخرون  اإبطي فهناك  حتت 

كي اأوافق على الن�رش. 

اأر�سلت  اأن  بعد  عمان  اإىل  وعبيدة  مي�س  ومعها  زوجتي  و�سلت 

لهم مبلغًا من املال ميكنهم من دفع الر�س�م الباهظة لإ�سدار اجل�ازات 

تعادل كل مدخراتي من عملي خالل  ال�سفر. ر�س�م كانت  واأج�ر 

عام.. ن�سيت وقتها اأو تنا�سيت م��س�ع الرواية. ركبنا جميعنا البا�س 

وقتها  ليبيا  كانت  وليبيا..  الأردن  بني  ال�ساق  الربي  الطريق  لنقطع 

كالعراق خا�سعة حل�سار ج�ي.. وكان ال�سفر براً ه� الطريقة ال�حيدة 

لل�سفر مروراً مب�رش طبعًا.. ق�سينا 3 اأيام يف رحلة �ساقة ب�ا�سطة با�س 

ميناء  ويف  الراحة  و�سائل  اب�سط  فيه  تت�فر  ول  بالركاب  مكتظ  قدمي 

العقبة ركبنا عبارة بحرية اأو�سلتنا اإىل ميناء ن�يبع امل�رشي، حيث بقينا 

على  ح�س�لنا  منتظرين  اأي  �سم�س  حتت  �ساعة  ع�رشة  اثنتي  من  اأكرث 

اإذن باملرور الربي عرب الأرا�سي امل�رشية. وبعد و�س�ل امل�افقة رافقنا 

ع�سكري م�رشي واحتجز معه ج�ازات �سفرنا ومل نت�سّلمها اإل عند 

لكننا  املكتظة....  القدمية  احلافلة  كنا كال�سجناء يف  الليبية..  احلدود 
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و�سلنا اأخرياً اإىل ليبيا.. ويف �سقتي اجلديدة يف مدينة زلينت كنت اأق�سم 

الن�سخ  اأج�ر ن�سخ عدد كبري من  العائلة وبني  نق�دي بني م�ساريف 

للرواية. ثم اإر�سالها اإىل كل دور الن�رش العربية التي كنت قد ح�سلت 

على عناوينها من الأغلفة اخللفية للكتب امل�ج�دة يف مكتبات مدينة 

دفرت  واأ�سجل يف  اأقف ط�ياًل يف كل مكتبة  اأنني كنت  اأذكر  زلينت. 

مالحظاتي ال�سغري عناوين دور الن�رش، لأق�م بعد ذلك مبرا�سلتها.... 

مع  جائر  عقد  ت�قيع  يف  اأت�رط  اأن  خ�سية  كبري«  »بدهاء  ت�رشفت 

نا�رش ثان�ي.. ابتداأت مبرا�سلة اأهم دور الن�رش واأر�سلت اإليها ملخ�سًا 

وقمت  قلياًل  ت�ا�سعت  رد...  ول  �سه�راً...  انتظرت  للرواية.. 

اأنها متثل اخلط  بال�جبة الثانية من املرا�سالت لدور الن�رش التي ظننت 

الثاين. مرت امل�جة الثانية والثالثة واخلام�سة – رمبا -.. دون رد.. 

ف�ر   )1003 )زلينت  بريدي  �سندوق  اإىل  ي�ميًا  اأذهب  كنت 

ع�دتي من املعهد وقبل ذهابي اإىل البيت، لأتاأكد من و�س�ل الر�سالة 

اللبنانية  امل�رشية  الدار  من  كان  واحداً.  رداً  اإل  اأتلق  ومل  املنتظرة... 

مهذبًا.  �سمنيًا  رف�سًا  يحت�ي  مهنيًا  رداً  كان   - الآن  اأتذكر  -كما 

ولئحة بامل�ا�سيع التي تهتم الدار بن�رشها.... ومل تكن الرواية �سمن 

هذه الالئحة طبعًا... مل اأياأ�س... فاأنا متفائل بطبعي.. 

على  /1999تقت�رش   1998 الدرا�سي  العام  يف  اأيامي  تكن  مل 

حماولتي ال�ساقة لن�رش روايتي، اإذ مّرت بذهني واأنا اأكتب رواية »واك« 

اأفكار لن�س��س خمتلفة.. �سجلت بع�سها لأمتكن من كتابتها لحقًا. 

كانت زوجتي تراقب باهتمام وقلق ت�رشفاتي وانغما�سي املبالغ به يف 

التي كنت  وامل�ساريف  كتابي...  ن�رش  ال�سديدة يف  الكتابة. ورغبتي 

اأنفقها واأنا اأر�سل طروداً م�سجلة بعلم ال��س�ل اإىل دول بعيدة. وذات 
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اأن تكتب م�رشحية؟ �سيك�ن  ي�م �ساألتني بطريقة عابرة »مَل ل جترب 

اأمامك فر�سة مزدوجة لل��س�ل اإىل النا�س. فر�سة ن�رش كتاب، وفر�سة 

تقدمي الن�س كعر�س م�رشحي«.

الأربعاء 7 / 5 / 2014

منذ  اعتدت  الأردنية  اجلامعة  اأمام  كافيه �سغرية  يف عمان... يف 

اأن اأكمل هذه الأوراق التي  اأن اأجل�س وحيداً مع دفرتي حماوًل  اأيام 

عيني  اأمام  ماثل  امل�ت  بالكتابة وخطر  بداأت  قبل عقدين...  بداأتها 

يف �سحراء )حفر الباطن(... والآن اأع�د لإكمالها بعد اأن اأخرجني 

التهديد بالقتل هائمًا على وجهي وتاركًا خلفي م�رشوعًا كبرياً بذلت 

بناءه  اأعليت  ينتهي...  اأن  ي��سك  يكاد  عمر  من  �ساقة  �سن�ات  ع�رش 

تركت  لنه�سه..  اجلميع  ي�سعى  وطن  وخرائب  احلرب  رماد  و�سط 

)مدار�س الأوائل(.. »ولدي الثالث« الذي فرحت به ورعيته بعناية 

فائقة مل يلقها مني ولدايَّ اللذان كنت بعيداً عن طف�لتهما جمرباً لفرتة 

ط�يلة... 

وخرجت  واأبنائي  وزمالئي  م�رشوعي  وتركت  العراق  تركت 

كتب،  وحقيبة  مت��سطة...  مالب�س  حقيبة  اإل  اأحمل  ل  وحيداً 

وكرا�سات �سغرية، وحا�س�بي املحم�ل. خرجت مبتعداً عن نين�ى 

ذات فجر... وكانت رحلتي هي الرحلة الأكرث مرارة يف حياتي... 

يتج�ل�ن  وقتلة  ل�س��س  ع�سابات  بني  وحيداً  ترتك  اأن  اأق�سى  فما 

بحرية يف املدينة التي حت�لت اإىل ثكنات ع�سكرية متل�ؤها اأكيا�س الرمل 

�سماء...  ك�نكريتية  بكتل  املقط�عة  والطرق  ال�سائكة  والأ�سالك 

ثكنة قا�سية قادرة على اإعاقة احلياة، لكنها ل ت�ستطيع اإيقاف اأي من 
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اأفراد الع�سابات الذين يتج�ل�ن بحرية. يقتل�ن ويبتزون... ياأمرون 

وينه�ن ويحكم�ن املدينة علنًا... اأ�سبحنا بني فكي كما�سة ع�سابات 

�رش�سة منفلتة.. واأجهزة اأمن متالأ املدينة، ولكنها ل حترك �ساكنًا لت�قف 

اأ�رشاب املجرمني الذين تنا�سل�ا وتكاثروا بلمحة عني بعد اأن غ�ست 

الدولة النظر عنهم. وبعد التعاون - الذي ل �سك اإطالقًا يف وج�ده 

- بني املجرمني وبني ال�رشطة والع�سكر... بدليل اأن من يت�سل بالأمن 

من  ات�ساًل  قليل  بعد  يتلقى  ابتزاز  اأو  لتهديد  تعر�سه  عن  لالإبالغ 

لتغري  اأو  املطل�ب...  البتزاز  مبلغ  ت�ساعف  لكي  تهدده  التي  اجلهة 

الدولة.  اأجهزة  باأحد  وات�سل   - الثقة  قد خان  ك�نه-  التهديد  ن�ع 

ودولتنا ل تنفي ذلك، واجلميع ي�رشح كل ي�م دون خجل باأن اجلي�س 

خمرتق... وال�رشطة خمرتقة. 

اأ�سبح ال��سع جحيمًا وغادر امل��سل، بل والعراق عدد كبري من 

اأ�ساتذة  اأطباء،  اأعمال،  رجال  جتار،  الفاعلة...  املجتمع  �رشائح  كل 

يزداد  ولكي  املجالت...  كل  يف  ونا�سط�ن  �سحفي�ن...  جامعة، 

يخ�سع  من  يجرم  قان�نًا  فر�ست  قد  الدولة  فاإن  اإحكامًا  الط�ق 

بني  ترتاوح  فرتة  بال�سجن  ق�سائي  بحكم  مهدداً  فيك�ن  لالبتزاز... 

ثالث اإىل ثمانية اأع�ام بحجة مت�يل الإرهاب... وهكذا يتم اإحكام 

هذا  يف  يعمل  اأو  يخدم  اأو  يبني  اأن  يريد  من  كل  على  متامًا  اخلناق 

البلد... وت�ستمر تاأنيبات املقربني مني... ملاذا عدت... هل كان من 

املعق�ل اأن حتاول البناء و�سط مدينة حترتق... اأمل تدرك منذ زمان بعيد 

اأن اجلميع قد اتفق�ا على قتل العراق... باحل�سار اأوًل... وبق�ة نار 

العراق  حلم  تنه�س  التي  اجلرذان  وباآلف  ثانيًا...  الأمريكي  اجلي�س 

احلي ب�سفتهم »الطبقة ال�سيا�سية اجلديدة«... 
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اأ�س�ات  فرز  بعد  بالتحديد  الي�م  تن�سغل  التي  الطبقة  تلك 

النتخابات التي جرت منذ اأ�سب�ع... بتك�ين الكتل والتحالفات. 

وتبادل الأدوار بني احللفاء واخل�س�م. وخ�سية البع�س من ت�يل رئي�س 

ال�زراء احلايل »املالكي« من�سب رئا�سة ال�زراء لفرتة ثالثة... واآخرين 

وكل  اأعدائه..  اأعدى  بالأم�س  كان�ا  اأن  بعد  معه  للتحالف  ي�سع�ن 

من�سغل�ن  هم  الأح�ال...  اأح�سن  يف  م�سب�هة  اأو  ماأج�رة  امل�اقف 

به  تق�م  عنيف  مدفعي  ق�سف  اإىل  الرمادي  مدن  تتعر�س  بينما  بهذا 

وحترق  الفل�جة  م�ست�سفى  فت�سيب  »امل�سلحني«  �سد  اجلي�س  ق�ات 

ف�قها وهي  طافية  الغرقى  الفرات حتمل جثث  ومياه  اأجنحته.  اأحد 

تاركني  يهرب�ن  الأل�ف  بع�رشات  والنا�س  بغداد.  نح�  تزحف 

اأو حترتق. وهم حما�رشون بني نريان جي�س يق�سف  بي�تهم تغرق... 

»امل�سلحني« ونريان »م�سلحني« يقاوم�ن اجلي�س بعد اأن متكن ه�ؤلء 

املقامة على  والإرواء  ال�سدود  منظ�مة  ال�ستيالء على  امل�سلح�ن من 

نهر الفرات... وبداأوا يعّط�س�ن اأو يغرق�ن البالد كما يحل� لهم... 

كيف تت�قع احلك�مة منا اأن ن�سدق هذه الأكذوبة... اإنها يف احلقيقة 

ل تت�قع منا ذلك؛ بل اإنهم �سي�ستمتع�ن باإرغامنا على ال�سك�ت عن 

كذبهم املف�س�ح... فالكالم ثمنه امل�ت... واجلثث تتكد�س... ول 

اأ�ساع  وتن�عها  اجلرائم  وكرثة  ي�ساأل...  اأحد  ول  يحا�سب...  اأحد 

على من يريد اأن يبداأ خط ال�رشوع... ومن اأين يجب اأن يبداأ... 

اأحتدث  كنت  بالأم�س..  انتهيت  حيث  من  اأبداأ  اأن   
ّ
فعلي اأنا  اأما 

)ال�ساعة(...  م�رشحية  ليبيا...  يف  كتبتها  التي  الأوىل  م�رشحيتي  عن 

اأن اجتاهي  اأوحت يل زوجتي -وهي القارئ الأول لكل نتاجاتي- 

�س�ب الكتابة للم�رشح قد يعزز فر�س انت�ساري... وكانت كلماتها 
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ملهمة يل، اإذ يبدو اأنها وجدت يل خمرجًا م�ؤقتًا من اأزمتي التي �سببتها 

خمتمرة  الفكرة  كانت  هل  م�رشحية...  اأكتب  ل  مَل  »واك«...  رواية 

يف ذهني وقتها اأم اأن امل�سهد الليبي الغريب اأيام القذايف اأوحى بها؟ 

ل اأدري متامًا.. بداأت بكتابة م�رشحية ال�ساعة... بداأت بكتابة هذه 

كنت  التي  الن�س��س  ع�رشات  هي  امل�رشحية  ثقافتي  وكل  امل�رشحية 

م�رشحيات  ثم  طبعًا  القائمة  اأول  يف  �سك�سبري  م�سى...  فيما  قراأتها 

اأخرى متفرقة قراأتها يف »الثقافة الأجنبية«.. مل اأكن يف احلقيقة مهتمًا 

ونقدها.  الرواية  قراءة  عناياتي يف  بذلت كل  قد  بل كنت  بامل�رشح، 

لت�فيق  حبي  فل�ل  امل�رشح  اأما  روائيًا...  لأ�سبح  عدتي  اأعد  وكنت 

احلكيم ملا قراأت م�رشحياته، ول�ل اأن دار ال�س�ؤون الثقافية قد ن�رشت 

)علي جناح التربيزي( ملا عرفت األفريد فرج وملا قراأت ن�س��سه... 

ول�ل حبي لأني�س من�س�ر ملا عرفت ب�ج�د كاتب ا�سمه »فردري�س 

)رومل��س  مع  ا�ست�قفني ط�ياًل  بالذات  دورينمات  دورينمات«... 

العظيم(... و)املالك الذي هبط يف بابل(... اإنه يكتب باأ�سل�ب عابث 

�ساخر اأحبه... كيف �ستك�ن م�رشحيتي؟ لتكن بهذا الأ�سل�ب. مل اأقرر 

بداأت بكتابة م�رشحية  ت�سته�يني...  الفنتازيا  ذلك ب�عي طبعًا لكن 

تخيلت  امل�رشح...  �سيقدم�نها على  الرحابنة  اأن  اأتخيل  واأنا  ال�ساعة 

املمثلني ينطق�ن ح�اراتها باللهجة اللبنانية... ومتنيت ل� كنت اأمتكن 

من كتابة ن�س��س لأغنيات ترافق العر�س. 

مما  اأكرث  نتاجهم  من  تعلمت  رمبا   ... يفَّ يع�س�س�ن  الرحابنة  كان 

ب�ساطة  اأبهرتني  ولطاملا  امل�سطلحات  متل�ؤها  نقد  كتب  من  تعلمت 

الأ�سل�ب الذين يقدم�ن به اأعقد واأعظم ال�س�ر »الثلج اجا... وراح 

الثلج... ع�رشين مرة اجا وراح الثلج... واأنا �رشت اأكرب... و�سادي 
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بعدو زغري... عم يلعب عالثلج«... 

كم متنيت اأن اأ�سل اإىل اأ�سل�ب �سهل عميق كهذا... مل يكن لفريوز 

ون�رشي  بدر،  ورجا  �سقر،  )ج�زيف  لكن  م�رشحيتي...  يف  دور 

ت�ؤدي  تخيلتها وهي  التي  ال�سخ�سيات  بني  من  كان�ا  الدين(  �سم�س 

الكتابة.  يف  العادة  هذه  و�ستالزمني  امل�رشحية...  يف  حمددة  اأدواراً 

يجعل  فذلك  بعد...  فيما  �ساأكتبها  �سخ�سية  لكل  ممثاًل  و�ساأخ�س�س 

تخيلي لل�سخ�سية اأكرث �سه�لة رمبا... ما اإن اختمرت الفكرة براأ�سي 

حتى بداأت اأكتب م�رشحية ال�ساعة وفقًا لنظام كنت اأتبعه واأنا اأكتب 

كتابة  جل�سة  كل  الأ�سب�ع...  يف  جل�سات  ثالث  »واك«.  رواية 

الأقل...  على  كلمة  األفي  اأجنز  جل�سة  كل  ويف  �ساعتني،  ت�ستغرق 

اأهتم  ال�ساعة وتركتها يف كرا�سة ومل  اأكملت م�رشحية  ال�ترية  وبهذه 

اإعجابهم...  فاأثارت  الأ�سدقاء...  بع�س  قراأها  بطباعتها..  حتى 

اأ�سدقائي، وخا�سًة من جتمعني  اإعجاب  على  كثرياً  اأع�ل  لكنني ل 

بهم عالقات عميقة... لأين اأظن اأنهم يبدون اإعجابهم باأي اإجناز يل 

حمبة اأو جماملة... ومع هذا فقد �سعرت ببع�س النت�ساء... اأح�س�ست 

هذه  يف  عريته  اأن  بعد  ال�سلطة  مثقف  من  لنف�سي  انتقمت  قد  باأنني 

امل�رشحية... مثقف ال�سلطة الذي حتّ�ل من ال�لء للحاكم اإىل ال�لء 

للجهات التي حترك احلاكم.. كنت اأكتب عن مثقف ع�رش الع�ملة... 

ذلك املثقف الذي ي�سع املزيد من العقد يف احلبل بدًل من اأن يحاول 

ال�قت...  نف�س  وغريبة يف  ب�سيطة جداً  الفكرة  حلحلتها... كانت 

دولة لي�س فيها اإل �ساعة واحدة ت�سبط كل �س�ؤون احلياة... واخليانة 

به...  خا�سة  �ساعة  امل�اطن  ميتلك  اأن  هي  الدولة  هذه  يف  العظمى 

تلك  يف  حيارى...  النا�س  ويقف  ال�حيدة  ال�ساعة  تتعطل  وحينما 



198

اللحظة متامًا تبداأ اأحداث امل�رشحية... وتنتهي والكل مازال يحاول 

اأن يجد ج�ابًا دقيقًا ل�س�ؤال ب�سيط جداً »كم ال�ساعة الآن؟« وتنتهي 

امل�رشحية ول اأحد ي�ستطيع اأن يجد اجل�اب. 

ومل  بل  ل  ال�ساعة،  اأن�رش  مل  اأين  رغم  امل�رشحية...  كتابة  ا�سته�تني 

كل  وحتميله  احل�ار  كتابة  ب�سه�لة  ا�ستمتعت  اأنني 
ّ
اإل  ن�رشها  اأحاول 

ما اأريد بب�ساطة... وحتى يف رواية »واك« كان احل�ار يحتل م�ساحة 

اأذكر مالحظة طريفة قيلت يل بعد �سن�ات عن  الن�س...  حمرتمة من 

»واك« »الن�س مفكك لكن احل�ارات رائعة« وردتني هذه اجلملة من 

دار ن�رش مرم�قة را�سلتها واأنا يف الإمارات... وكان اعتذارها رقيقًا 

وعلقت يف ذهني هذه اجلملة فح�سب... 

 كنت اأ�سكن يف مدينة زلينت... وهي مدينة ليبية �ساحلية ذات طابع 

زراعي �رشق طرابل�س العا�سمة... وكان عملي يف معهد »الزهراء« 

يف مكان يبعد ح�ايل 15 كم عن املدينة... وملا كنت ل اأملك �سيارة 

فقد كان علي اأن اأركب امليكرو با�س كل ي�م لل��س�ل اإىل املعهد... 

وكان امليكرو با�س يتهادى ببطء يف طريق زراعي �سيق بني ب�ساتني 

متل�ؤها اأ�سجار النخيل يف م�سهد يذكرين دائمًا ب��سط وجن�ب العراق. 

ذات ي�م كان البا�س ي�سري ببطء وكان اجلال�س بج�اري يقراأ يف جملة 

ثقافية رمبا كان ا�سمها »ال�ساهد« وكعادة اأي مثقف مفل�س فقد كنت 

عيناي  وقعت  جاري...  يقروؤها  التي  ال�سفحات  اإىل  النظر  اأ�سرتق 

على جملة �سدمتني، جملة تبداأ هكذا »اإن زواج املثقف العربي من 

ال�سلطة قد نتج عنه....« مل اأكمل اجلملة... مل اأمتكن من اإكمالها ومل 

كاملة...  فكرة  فجاأة  ذهني  انفجرت يف  لذلك...  داٍع  هناك  يكن 

ال�سلطة؟  من  املثقف  زواج  �سهريار...  ال�سلطة  �سهرزاد...  املثقف 
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كيف يتزوج �سهريار من رجل؟ ل �سك اأن �سهرزاد مل تكن امراأة... 

ومل تكن رجاًل اأي�سًا. ما احلل... املارد.... خادم امل�سباح... 

الق�سعريرة... ولدت يف ذهني فكرة كاملة...  انتابتني حالة من 

اإىل  وو�سلت  انتهى  الطريق  لكن  ولكن...  ق�يًا  ن�سًا  تك�ن  وقد 

درو�سي  اأكملت  كيف  اأدري  ل  بالتدري�س...  اأبداأ  اأن   
ّ
وعلي املعهد 

ذلك الي�م.. مل اأمتكن اإل من حماولة و�سع الأم�ر يف ن�سابها ال�سحيح 

يف ذهني، وترتيب ال�سخ��س والأحداث... واحل�ارات طبعًا. هل 

ر�سمت خمططًا للن�س واأنا يف املعهد... ل اأذكر.. ولكنني اأذكر اأين 

كاملة  م�ساهد  كبرية  ب�رشعة  اأكتب  ورحت  للبيت...  م�رشعًا  عدت 

�سل�كي... وكنت ل  على  تع�دت  قد  كانت زوجتي  الن�س...  من 

تريد  كما  واكتب  �سئت  ما  »افعل  املتكرر  رجاءها  األبي  اأن  اأ�ستطيع 

لأنهم  الأولد  اأمام  مرتفع  ب�س�ت  نف�سك  تكلم  ل  اأرج�ك  ولكن 

احل�ارات  لكن  نف�سي  اأكلم  اأن  اأحب  كنت  وما  ذلك«...  يخاف�ن 

كانت تتدفق اأحيانًا ب�سكل مفاجئ يف ذهني لتحل بع�س امل�ساكل التي 

اأهرع  اأن  الن�س... فاأرددها ب�س�ت م�سم�ع قبل  اأثناء كتابة  اأعانيها 

اأن تك�ن جملي ق�سرية... وا�سحة.  لكتابتها. وكنت حري�سًا على 

حمدودة املعنى و�سهلة اللفظ... كنت اأكرر كتابة اجلملة مراراً واأرددها 

ب�س�ت م�سم�ع لأين اأظن اأن العني تتعرث يف القراءة كما يتعرث الل�سان 

ما  كان  ال�احدة...  اجلملة  ببالغة  كثرياً  اأهتم  اأكن  مل  النطق...  يف 

يهمني حقًا ه� بالغة الن�س ككل... وهذا ما �سيك�ن ماأخذاً يكرره 

الكثريون على م�سامعي ويعدونه نقطة �سعف يف اأ�سل�بي... يق�ل�ن 

يل اإن لغتك اأقرب ما تك�ن اإىل لغة ال�سحف اأو الكالم العادي... ومل 

يكن نقدهم ليزعجني فقد ق�سدت اأن تك�ن لغتي �سهلة... وتعبت 
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هي  اأ�ستخدمها  التي  اللغة  �سه�لة  كانت  ورمبا  الهدف.  هذا  لأحقق 

ال�سبب الأول يف جل�ء عدد كبري من اأ�ساتذة وطالب كليات الفن�ن 

لال�ستعانة بكتاباتي يف عرو�سهم امل�رشحية

عمان 8 / 5 / 2014 مقهى ع البال. 

اأكملت  فقط...  اأيام  ثالثة  يف  �سهريار  ندمي  م�رشحية  اأكملت 

اأجريت  بل  لحقًا،  فيها  عدلت  قد  اأظنني  ول  الأوىل...  م�س�دتها 

يحدث  كما  الن�س  طباعة  اأثناء  النهائية  ثم  ب�سيطة  اأولية  تنقيحات 

معي عادة... ثالث مراحل غالبًا لكل ن�س... كتابة �رشيعة ثم تعديل 

وت�سذيب، واأخرياً تنقيح نهائي ومل�سات خفيفة... 

كامنًا  كان  ورمبا  مهمًا  يك�ن  قد  دافع  لذكر  هنا  م�سطراً  اأجدين 

يف اأعماقي. ورمبا كانت العبارة جمرد �ساعق فّجر تلك ال�سحنة التي 

اأوربا  تراكمت داخلي... مثقف عراقي كبري و�ساحب دار ن�رش يف 

يتك�سب  وق�سى جّل عمره  �سدام  نظام  الإعالم يف  من رجال  كان 

اأخرى  خدمات  مقابل  اأو  �س�رته،  تلميع  مقابل  النظام  خريات  من 

ليبيا ويحاول جتميع  اإىل  اإىل معار�س بارز وي�سل  اأعرفها، يتح�ل  ل 

عدد من الكّتاب واملثقفني للعمل معه... كان ا�سمئزازي العميق من 

امل�قف و�ساحبه قد تراكم يف نف�سي كما يبدو و�ساعدت تلك العبارة 

الغام�سة التي قراأتها يف امليكرو با�س على حت�يل ا�سمئزازي اإىل ن�س 

يف  يتعمق  ل  لكنه  وليلة  ليلة  األف  اأج�اء  يف  يدور  ن�س  م�رشحي... 

حكاياتها... بل يعمل على اخلط�ط اخلارجية للحكاية... �سهرزاد 

عاملي  فني  عمل   100 من  اأكرث  هناك  باأن  علمي  ومع  و�سهريار... 

اأمر  للم��س�ع  جديد  �سيء  اإ�سافة  واأن  �سهرزاد  �سخ�سية  تناول  قد 
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اأنني اقتحمت دون تردد، فقد كان يف جعبتي �سهم 
ّ
لي�س بالهني اإل 

خالدة...  ول  اأثنى  لي�ست  اخلالدة...  الأنثى  �سهرزاد...  جديد... 

اإنها رجل يتح�ل بق�ة �سحرية يعرث عليها اإىل امراأة جذابة... يدخل 

خمدع �سهريار حماوًل اإنقاذ حمب�بته فيع�سق حياة البالط وي�سبح �سيفًا 

يف يد �سهريار �سد اأبناء اململكة. اأما �سهريار... رمز الفح�لة وال�سلطة 

العذراوات  يقتل  اإنه  حتى...  ذكراً  فحاًل ول  لي�س  فه�  الذك�رية.. 

اململكة  ل�سكان  ويك�سف�ا  الدفني...  �رّشه  يف�سح�ا  ل  كي  ليلة  كل 

اأنه يعاين عجزاً جن�سيًا... املثقف املعار�س الذي يدخل لعبة ال�سيا�سة 

في�ستحلها وين�سى هدفه الأول وين�سغل بجمع الغنائم.. ولكي ي�ستمر 

فاإن �سهرزاد تخرتع فكرة »احلرب بال حرب« لكي  حكم �سهريار 

رقيب  اململكة دون  �سلطة حديدية على  فر�س  �سهريار على  ت�ساعد 

اأو ح�سيب. لكن »احلرب بال حرب« تتح�ل اإىل حرب حقيقية... 

اإىل اآخر الن�س... ا�ستخدمت اإذن األف ليلة وليلة... وهي حكايات 

جذبتني واأبهرتني منذ الطف�لة... كنت اأمتنى اأن اأ�ستخدم حكاياتها 

املبكرة  طف�لتي  ومنذ  لكنني...  ال�ساحرة...  اأج�اءها  اأقارب  واأن 

نعف�  هل  املقنع:  ج�ابه  الآن  حلد  اأجد  مل  �س�ؤاًل  نف�سي  اأ�ساأل  كنت 

هل  ب�سهرزاد...  لقائه  بعد  الن�ساء  قتل  عن  ت�قف  لأنه  �سهريار  عن 

نحن؟  ون�ستحقها  ي�ستحقها...  التي  ال�سعيدة  النهاية  فعاًل  هي  هذه 

تقاربه  مل  القدمي  ال�س�ؤال  هذا  يهدر؟؟  اأن  يج�ز  هل  �سحاياه؟؟  ودم 

امل�رشحية... ومل تقرتب حتى من طرحه. 

ال�رشعة  اأن  رغم  اإذن.  ب�رشعة  �سهريار  ندمي  م�رشحية  من  انتهيت 

الزمني  اجلدول  خارج  كتبتها  تالزمني...  عادة  لي�ست  الكتابة  يف 

الذي كنت قد فر�سته على نف�سي واأنا اأكتب »واك«. وخالفًا لن�س 
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اآخر عاندين كثرياً وه� م�رشحية »بروفة ل�سق�ط بغداد« والتي كنت 

اأن تنفجر يف ذهني فكرة )ندمي �سهريار(...  قد بداأت بكتابتها قبل 

بع�س  اأن  اأذكر  جيداً...  تفا�سيلها  اأتذكر  ق�سة  )بروفة(  ومل�رشحية 

زمالئي املدر�سني قد عرف�ين ي�مًا اإىل �ساعر عراقي يعمل مثلي مدر�سًا 

اأكرب مني بعقد على الأقل  الك�از(  الأ�ستاذ )جبار  يف زلينت... كان 

وله عدة دواوين �سعرية من�س�رة... مازلت اأذكر تردده ب�سكل ي�مي 

منتظم اإىل مقهى يف و�سط زلينت... وحينما عدت من عمان اإىل زلينت 

اأن  فكرت  ن�رشها...  من  اأمتكن  مل  التي  وروايتي  خيبتي  معي  حاماًل 

التقيتُه يف مقهاه  فقد  الرواية... وهكذا حدث.  اإليه مب�س�دة  اأذهب 

املعتاد... تبادلنا التحية واأعطيته م�س�دة الرواية وبعد اأن تبادلنا حديثًا 

ر�سميًا ق�سرياً قال يل: الي�م ه� اجلمعة... يف اجلمعة القادمة نلتقي هنا 

ويك�ن لنا حديث... 

الي�م  ظهر  واأولدي...  �سقتي  اإىل  وعدت  ب�رشعة  اللقاء  انتهى   

الالحق كنت عائداً من املعهد متعبًا اأ�سري يف طريقي اإىل البيت خمرتقًا 

�س�قًا مزدحمًا بع�س ال�سيء... ملحت الأ�ستاذ الك�از على الر�سيف 

املقابل... �ساهدين ف�ساح يل ف�راً »لـــــــــك ناه�س!« ت�سمرت يف 

مكاين فكلمة »َلك« ت�ستخدم يف العراق للتحقري اأو ال�ست�سغار... اأو 

للتحبب بني اأ�سدقاء مقربني. ومل اأكن �سديقًا للك�از... ومل يكن لدّي 

اأبداً �سداقة مع اأي اأحد ت�سمح له مبناداتي بهذه الطريقة... عرب الرجل 

ال�سارع مبت�سمًا وه� ي�سري ب�رشعة ليبادرين قائاًل »مل اأمن اأم�س اإل بعد 

اأح�س�ست  اأ�سمع بك؟«.  مل  اأنت روائي... كيف  اأنهيت واك...  اأن 

ب�سعادة وتغا�سيت ف�راً عن انزعاجي من كلمة »َلك« اإذ تبني اأنها يف 

�سياق م�دة واإعجاب و�سداقة مقبلة... �سكرت الك�از على اهتمامه 
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وعن �سهادته يل باأنني »روائي!!« اتفقنا على لقاء 
ً
الذي اأ�سعدين فعال، 

اآخر يف نف�س املقهى والتقينا لحقًا ليعرفني اإىل �سديق كان قد قدم ت�اً 

من العراق.. �سديق �ست�ستمر �سداقتي وت�ا�سلي معه اإىل الي�م وه� 

الأ�ستاذ املرتجم )باقر جا�سم حممد(.. كان باقر اأكرث طالقة وانب�ساطية 

كعادة  �سيا�سي  حديث  يف  انخرطنا  ما  و�رشعان  الك�از  الأ�ستاذ  من 

تطرق  اأذكر كيف  يك�ن�ا... ول  مل  اأو  كان�ا  مثقفني  العراقيني،  كل 

ه�لك�.  يد  على  بغداد  �سق�ط  وق�سة  العلقمي(  )ابن  اإىل  احلديث 

ردد الك�از راأيًا ي�سف فيه ابن العلقمي بال�سيا�سي »ال�اقعي« وكنت 

اأنا- وما زلت- اأكره كثرياً هذه الكلمة التي ت�ستخدم لدينا لتربير كل 

التي ت�سب �سد م�ساحلنا...  اأو احلماقات  الفا�سلة  ال�سيا�سات  اأن�اع 

اأو  والرتاجعات  الهزائم  لكل  ال�حيد  التربير  هي  لدينا  فال�اقعية 

الك�از  حتدث  ال�سيا�سيني...  لدى  املربرة  غري  املفاجئة  التح�لت 

حديث العارف عن �سق�ط بغداد واأ�سبابه... وكنت اأ�ستمع ا�ستماع 

امل��س�ع...  عن  غائمة  فكرة  اإل  لدّي  يكن  فلم  للحديث،  اجلاهل 

قبل  املدر�سة  يف  در�سناها  قد  كنا  التي  املعل�مات  من  اأكرث  لي�ست 

الفكرة،  رف�ست  بالأمر...  يقتنع  مل  داخلي  يف  �سيئًا  لكن  عق�د... 

ورحت اأبحث عن تربير لرف�سي... قادتني قدماي اإىل مكتبة زلينت 

الرئي�سية امل�ج�دة قرب �رشيح »�سيدي عبد ال�سالم الأ�سمر« وكانت 

ثم  واأقراأ..  اأقراأ  واأنا  اأيامًا  ق�سيت  التاريخية...  باملراجع  غنية  مكتبة 

اأقراأ واأدّون املالحظات... وقد هالني فعاًل ما قراأته. وبرز يف ذهني 

�س�ؤال حقيقي مرير »هل جت�ز خيانة حاكم اأحمق؟ وما نتيجة ذلك؟« 

ل اأدري متى ول كيف بداأت اأكتب بروفة ل�سق�ط بغداد... كل ما 

اأذكره ه� اأن البداية مل تتاأخر كثرياً عن لقائي بالأ�ساتذة يف نهاية عام 
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1998.. وقبل اأن اأفكر بكتابة ندمي �سهريار بكل تاأكيد... كنت قد 

بداأت الن�س بداية �ساخبة... بداأته بعبارة:

عز الدين - خيانة خيانة 

 ابن العلقمي - من خان من؟ وملاذا حدث كل هذا؟ 

�سخ�سيات:  �ست  على  يزيد  ل  امل�رشحية  �سخ�سيات  عدد  كان 

وهذه  عرفة.  والراق�سة  وه�لك�،  العلقمي،  وابن  املعت�سم، 

واخرتعت  قراأتها...  التي  املراجع  يف  ذكر  لها  كان  ال�سخ�سيات 

ب�سكل  الن�س  اأكمل  اأن  لأ�ستطيع  واحلار�س  الدين  عز  هما  �سخ�سني 

الف�سل  ف�س�ل...  ثالثة  يف  تاريخية  م�رشحية  كانت  معق�ل... 

الأول يكت�سف فيه عز الدين اأن ابن العلقمي يت�سل باملغ�ل ويرا�سل 

امل��س�ع...  هذا  ح�ل  �ساخب  ح�ار  بينهما  و�سيدور  ه�لك� 

اخلليفة  اأن  نكت�سف  اإذ  العلقمي،  بابن  اخلليفة  لقاء  ه�  الثاين  الف�سل 

�سيطلب  ثم  ومن  اأعدائه...  وبني  وزيره  بني  باملرا�سالت  عارفًا  كان 

منه اأن يرا�سلهم با�سمه واأن يدع�هم للتفاو�س... اأما الف�سل الثالث 

وانتزاع  العبا�سي...  اخلليفة  بالط  اإىل  ه�لك�  دخ�ل  ي�س�ر  فكان 

عر�سه... كتبت امل�رشحية باأ�سل�ب تاريخي.. ومن امل�سحك املبكي 

اأنني خالل قراءتي يف مكتبة »عبد ال�سالم الأ�سمر« لكتب  الآن ه� 

التاريخ القدمية تعرفت لأول مرة يف حياتي على م�سطلحني جديدين 

هما »الرواف�س والن�ا�سب« وهما م�سطلحان حتقرييان ي�ستخدمهما 

ال�سنة وال�سيعة �سد بع�سهما بع�سًا... وجدت اأنه من الـــــــ »طريف« 

اأن اأ�ستخدم هذين امل�سطلحني يف �سياق الن�س لأ�سفي طابعًا تاريخيًا 

على لغة احل�ار التي �ستتحدث بها ال�سخ�سيات... ومل يدر بخلدي، 

ل ول حتى يف اأحالمي اأن الأيام �ستدور... واأن كتب التاريخ �ستفتح 
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حياتنا  مفردات  من  جزءاً  �ست�سبح  القذرة  امل�سطلحات  هذه  واأن 

الي�مية يف العراق... 

 اأنهيت الف�س�ل الثالثة وحاولت اأن اأكثف احل�ار... وملت قلياًل 

ل�ستخدام لغة فخمة تليق بتاريخنا الــــــ«جميد«. اأكملت امل�رشحية... 

واأقفلت الدفاتر... وتركتها ومل اأعد لقراءتها... فلم يكن هذا الن�س 

ه� ما اأريد كتابته... ومل يكن اجلهد الذي بذلته فيه قاباًل للتجاهل... 

احرتت كثرياً... فقد قلت ومل اأقل... لذا اآثرت النتظار... 

 2014 / 5 / 9

الي�م ه� اجلمعة... واأنا اأكتب قبل انت�ساف الليل بقليل.. مل اأغادر 

ال�سقة هذا الي�م... ومل اأفعل �سيئًا �س�ى ال�ستماع لن�رشات الأخبار... 

مت تط�يق الفل�جة و�سلطت عليها نريان املدافع والدبابات... �س�ر 

العراقية  باحلرب  تذكرين  الثقيلة  واآلياته  بدباباته  يزحف  اجلي�س وه� 

املعركة  اأن  اإّل  املعركة«  ال�سهري وقتها »�س�ر من  والربنامج  الإيرانية 

الي�م تدور داخل املدن... و�سد املدنيني... و�س�ر اأخرى عن مدينة 

اإىل  ارتفاعه  لي�سل  الفرات  من  القادم  ال�سيل  التي غمرها  اأب� غريب 

اأكرث من مرت وليدخل املاء ال�س�ارع والبي�ت وحديث عن نزوح ثالثة 

ع�رش األف عائلة خ�فًا من الغرق... اأخبار اأخرى عن مفاو�سات مع 

»بع�س ال�سي�خ يف املنطقة » وتع�ي�سات قيمتها مليار دولر �سيقب�سها 

ه�ؤلء ال�سي�خ ثم تتم مللمة الق�سية ونن�ساها ف�ر اأن تفتح لنا احلك�مة 

ماأ�ساة جديدة يف مكان اآخر... ما زلت اأحاول اأن اأفهم اأبعاد ماأ�ساة 

اأخرى حدثت قبل �سنني ومت اإ�سدال ال�ستار عليها.. »حادثة الزركة« 

نتائج  اإعالن  ودون  وا�سح...  �سبب  دون  املدنيني  مئات  قتل  حيث 
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ال�سيعية املقد�سة  املراقد  اأحد  ذاهبًا لزيارة  للتحقيق... وكان�ا ح�سداً 

يف اأحد امل�ا�سم الدينية... وحادثة ج�رش ال�سهداء الذي قتل فيه األف 

عراقي... تذكرته الي�م حني �سمعت اأخباراً عن ق�سف ج�رش املفت�ل 

التي تهرب من نريان اجلي�س...  بالعائالت  الرمادي وه� مكتظ  يف 

كل  ن�ساهدها  دامية  فنتازيا  ماأل�ف...  كل  خارج  دامية...  فنتازيا 

حلظة، حتى األفنا نحن واأطفالنا م�سهد اجلثث املتناثرة هنا وهناك... 

هذا امل�سهد الي�مي الذي تنقله اإلينا كل و�سائل الإعالم املحلية... اأو 

نراه باأعيننا اأحيانًا ونحن نعرب �س�ارع الـ »وطن«.. املالكي يخ��س 

حربًا بال حرب... يخرتع الأعداء عدواً يلي الآخر... ويحرك اجلي�س 

النا�س.. فلعل القذائف املنهمرة تفلح يف  ليهدم املنازل على روؤو�س 

قتل �سبح ما.. وبروفات �سق�ط بغداد... مل تنته... اأع�د مل�رشحيتي... 

وعاندتني  بكتابتها...  اأبداأ  واأنا  اآملتني  التي  امل�رشحية  تلك  بروفة... 

واأنا اأحاول اإكمالها... واأبكتني وانا اأحاول تنقيحها اأثناء طباعتها... 

كنت قد اأكملت الف�س�ل الثالثة للم�رشحية لكنني مل اأكن قد قلت ما 

الن�س يحفر يف داخلي... جنني مل يكتمل... ومل  اأريد ق�له... بقي 

راأيت  ن�مي  يف  م�ستغرق  اأنا  وبينما  ليلة  وذات  اإجها�سه...  اأ�ستطع 

يدر�سن  الالتي  الطالبات  اإحدى  باأن  اأيقظني فجاأة... حلمت  حلمًا 

احل�ار  تردد  وهي  بها  حلمت  رقية«  ا�سمها  كان  »ورمبا  املعهد  يف 

الذي يق�له ه�لك� يف امل�رشحية... كانت تلك الطالبة �سمراء ممتلئة 

الق�ام حادة الطبع كثرية املزاح... وكنت اأبذل جهداً لل�سيطرة عليها 

اأثناء الدرو�س... ل اأذكر ماذا كانت تق�ل يف احللم... لكنها كانت 

ما  خائفة:  و�ساألتني  زوجتي  اأجفلت  فجاأة...  نه�ست  )ه�لك�(.. 

بك... �ساأكتب قلت لها واأنا اأغادر ال�رشير ب�رشعة... اطماأنت وعادت 
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مل  ب�رشعة  الفكرة  كتبت  نزواتي...  األفت  قد  كانت  لأنها  ن�مها  اإىل 

اأت�قف حتى ظهرت ال�سم�س... و�سعت خمططًا جديداً للم�رشحية، 

اإذ ق�سمت الف�س�ل الثالث اإىل 6 م�ساهد. م�سهدين يف كل ف�سل... 

اأن  لنا  �سي��سح  الثاين  امل�سهد  التاريخي...  الن�س  ه�  الأول  امل�سهد 

ما �ساهدناه كان م�رشحية تقدمها طالبات عن �سق�ط بغداد... اأربع 

و�سيمثل  واملخرج...  امل�ؤلف  ه�  واحد...  رجل  برفقتهن  طالبات 

بني  للنقا�س  حم�راً  �سيك�ن  من  وه�  العر�س...  يف  �سغرية  اأدواراً 

جيلني... جيل يعرف ول يجروؤ رغم اأنه يرغب... وجيل يرغب ول 

يعرف... وه� م�ستعد للت�سحية يف �سبيل التغيري... اأكملت تخطيط 

امل�ساهد ثم غادرت اإىل عملي. ول �سك اأنني قد خرجت كثرياً عن 

م�ا�سيع املحا�رشات التي كنت األقيها فقد كنت مرهقًا ن�سف نائم... 

اأرقني...  ن�س  مل�سكلة  حاًل  وجدت  فقد  للغاية  �سعيداً  كنت  لكنني 

لرتكت  فل�لهما  ولرقية...  احللم...  لذلك  مدينًا  �ساأبقى  واأظنني 

الن�س  ي�سلمني  مل  بكتابتها..  اأعتز  التي  امل�رشحيات  اأكرث  من  واحدة 

نف�سه ب�سه�لة... فقد اأعدت مراجعة وتنقيح هذه امل�رشحية مراراً... 

وقمت بتغيري العبارات التي يرددها البطل يف اآخر امل�رشحية اأكرث من 

مرة... كنت اأريد اإكمال الن�س. لكنه كان ي�ؤملني فاأجتنبه... متامًا كما 

يحدث معي واأنا اأحاول اإكمال هذا الكتاب اأذكر الآن حلظة مرت 

قد  وعائلتي  بروفة... كنت  م�س�دة  اإكمال  اأحاول  واأنا  بي وهزتني 

بحديقة  بيتًا  وا�ستاأجرت  زلينت  مدينة  يف  ال�سغرية  �سقتنا  من  انتقلنا 

فيه  �سغرياً  بيتًا  كان  النخيل...  مزارع  وو�سط  املعهد  قرب  �سا�سعة 

نهاراً...  م�سقف  كملعب  واأولدي  اأ�ستخدمها  كنت  �سا�سعة  �سالة 

وكانت مكتبي لياًل... اإذ كنت اأذرع ال�سالة الط�يلة ذهابًا واإيابًا واأنا 
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قارب  قد  ال�قت  وكان  ليلة؛  وذات  الن�س.  ح�ارات  واأردد  اأدخن 

الفجر برزت زوجتي اأمامي فجاأة ونظرت اإيّل ط�ياًل ثم قالت »اإىل 

متى �ستبقى تعاين كل هذا... لقد كتبت وحاولت وحاولت... مَل ل 

ترتك امل��س�ع... لي�س بال�رشورة اأن تك�ن كاتبا.. مَل ل ترحم نف�سك 

قلياًل؟« يبدو اأنني كنت يف و�سع يثري ال�سفقة اأتخيلني ب�سعر منك��س 

وعي�ن مت�رمة وهالت دخان ال�سيكار الليبي )هانيبال( ذي الرائحة 

وكاأنها  كلماتها  �سدمتني  ات�ساعها..  رغم  ال�سالة  متالأ  والتي  النفاذة 

اأيقظتني من وهم ط�يل... فعاًل... من قال اإن ما فعلته �سياأتي بثمرة 

اأياأ�س بعد؟؟ واإىل متى  مَل مل  اأكتب؟  ما... ما قيمة ما كتبت... وملاذا 

�ساأعاين؟ وملاذا؟ مل اأكن اأملك ج�ابًا عن كل هذه الأ�سئلة... اأطفاأت 

ال�سيكار ون�ر ال�سالة وعدت اإىل غرفتي حماوًل اأن اأنام... ول اأظنني 

قد فعلت فقد بقيت تلك الأ�سئلة تدور يف ذهني.. منذ ذلك الي�م.. 

وحتى الآن. 

الأحد 11 / 5 / 2014

على  �ساكر  فالح  الكبري  العراقي  للم�رشحي  قراأت  �سباحًا... 

جداره على الفي�س ب�ك ما يلي »كتبت عن الفرار من الع�سكرية... 

كتبت  وتعليقًا...  اإعجابًا  ثالثني  من  اأكرث  �ساعة جاءين  من  اأقل  ويف 

عن اإبادة الفل�جة... كاأين اأكتب لأ�سباح... هل اأ�سدقائي يخجل�ن 

ال�سك�ت عن املجزرة؟ كلنا كتبنا  لديهم م�سالح يف  اأو  الق�ل؟  عن 

عن �سربا و�ساتيال... الآن املذبحة اأكرب.... اإلخ«. واإذا كان الأ�ستاذ 

فالح �سعيداً اأم�س بكرثة من �رشح عن بط�لته اأم�س يف الهرب من 

من  ه�ؤلء  هروب  ي�ستغرب  اأن  به  حريًا  يكن  فلم  الإلزامية  اخلدمة 
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اتخاذ م�قف وا�سح ب�ساأن ما يجري يف الفل�جة... وما يجري يف 

البع�س  علق  كما  اختلطت  قد  وامل�اقف  وغام�س  ملتب�س  الفل�جة 

على ا�ستحياء... لكن احلقيقة وا�سحة جلية فرئي�س ال�زراء ي�رشح يف 

اأحاديث تلفزي�نية م�سجلة... وقد ق�سد اأن تك�ن الأحاديث م�سجلة 

م�ستمرة«.  زالت  ما  احل�سني  واأن�سار  يزيد  اأن�سار  بني  احلرب  »اأن 

حلملته  �سعاراً  بالثاأر!!!  الآخذ  و�سف  يرفع  العدل  وزير  وال�سمري 

فاحت  ف�ساد  م�ستنقع  يف  وتغ��س  غا�ست  احلك�مة  النتخابية... 

اأف�سل من حرب  ولي�س هناك خمرج  تبحث عن خمرج  رائحته وهي 

طبعًا  نن�سى  اأّل  ويجب  النتخابات...  فرتة  يف  طائفية  �سبغة  ذات 

الف�ائد الهائلة للحروب يف التغطية على كل اأ�سكال النهب وال�رشقة 

التي ق�ساها اجلي�س  الأربعة  الأ�سهر  البالد... كم كلفة  ثروة  واإهدار 

الأنبار؟ كم كلفة مقتل كل داع�سي؟  وه� يحارب »الدواع�س« يف 

اإحدى النائبات يف الربملان العراقي �رشحت الي�م باأن ح�ايل خم�سني 

األف عائلة مت تهجريها يف عم�م حمافظة الأنبار. واأن اأكرث من اأربعني 

قرية قد غرقت بالكامل مبياه الفرات. ل�ست ب�سدد �رشد الأرقام ول 

عالية  بثقة  احلاكمة  الطبقة  ترتكبها  التي  واملهازل  اجلرائم  ت�ثيق كل 

اأخرى  بالنف�س وبراأ�س مرتفع ودون ح�ساب لأي م�ساءلة... حادثة 

وكيف؟  مهزلة؟  اأم  ماأ�ساة  الي�م...  امل��سل  جن�ب  قرية  يف  وقعت 

ومن يتحمل امل�س�ؤولية... رغم اأين بعيد اأو رمبا لأنني بعيد عن العراق 

فاأنا اأحر�س يف اأي وقت على متابعة الأخبار. لكن ما حدث جن�ب 

امل��سل يف قرية ا�سمها »عني اجلح�س« وذكرته كل القن�ات العراقية 

العراق  اأده�س من �سيء يحدث يف  اأعد  اأنني مل  ا�ستغرابي، رغم  اأثار 

كما يفرت�س... اخلرب ق�سري جداً... )اختطاف واإعدام ع�رشين جنديًا 
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من م�قعهم يف مكان قرب جن�ب امل��سل(... من لديه القدرة على 

اختطاف ع�رشين جنديًا!!! اإن اختطاف ع�رشين تلميذاً يف البتدائية 

اأمر جلل ول ميكن اأن يحدث ب�سه�لة، اأو مير دون مالحظة.. فكيف 

اأن  الع�سكرية  الكلية  در�سنا يف  م�سلحًا...  باختطاف ع�رشين جنديًا 

عدد املهاجمني يجب اأن يك�ن ثالثة اأ�سعاف عدد املدافعني، اأي اأنه 

يفرت�س اأن يهجم �ست�ن �سخ�سًا ويباغت�ا اجلن�د الع�رشين كي يتمكن�ا 

بلد  يف  �سخ�سًا  �ست�ن  يتحرك  كيف  اإعدامهم...  ثم  خطفهم  من 

كله متاري�س واأكيا�س رمل واأ�سالك �سائكة دون اأن يكت�سفهم اأحد؟ 

اإنهم بحاجة اإىل ثماين �سيارات على الأقل لنقلهم؟ كيف مل يكت�سف 

األي�ست  ال�سحايا ذلك. وكيف مت جتريدهم من �سالحهم ونقلهم... 

لديهم اأجهزة ات�سال؟ األي�ست هناك ق�ة اإ�سناد متكنت من اإ�سعافهم اأو 

مالحقة قاتليهم... هل كان اجلن�د الع�رشون دون �سابط يق�دهم... 

اإىل ذهني الآن... ول  ملاذا مل يذكر ذلك... ع�رشات الأ�سئلة تت�ارد 

نتحدث عن جن�د مدربني م�سلحني وهم  كاأننا ل  مقنع...  ج�اب 

ال��سع �ساخن... �سيتم ن�سيان هذه  التاأهب لأن  اأق�سى درجات  يف 

احلقيقة  لكن  املتالحقة...  الأحداث  دوامات  و�سط  ب�رشعة  احلادثة 

الباقية وامل�ؤملة هي اأن ع�رشين �سابًا عراقيًا مت اغتيالهم بعد اأن زجتهم 

احلادثة  هذه  لت�ستخدم  منه  الفكاك  ي�ستطيع�ن  ل  م�قف  يف  القيادة 

من  مزيد  ا�ستخدام  للحاكم  تربر  التي  الأحداث  �سل�سلة  من  كجزء 

كراهية  ر�سالة  املغدورين  ال�سباب  ه�ؤلء  جثث  و�ستك�ن  الق�ة... 

الطبقة  قبل  من  املطل�ب  الطائفي  ال�رشاع  ُيغذي  ُين�سى  ل  وحقد 

كيفما  الدن�س.  م�رشوعهم  يف  ال�ستمرار  من  يتمكن�ا  لكي  احلاكمة 

التفت ل اأرى اإل اخلراب الذي يع�سف بالعراق على يد جمم�عة من 
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احلمقى الذين مت دعمهم لإكمال املهمة التي اأعلن )ج�رج ب��س( من 

حاملة الطائرات اأنها اأجنزت... ومل يكن �سادقًا... وان�سحب ب��س 

وجن�ده، واأوكال املهمة القذرة اإىل ه�ؤلء القذرين. وهم جادون يف 

اإكمالها. جادون متامًا يف تدمري العراق... 

الأربعاء 14 / 5 / 2014 

اأكتب فجراً... مل اأ�ستيقظ بن�ساط واأنه�س لأدّون الكلمات لأنني 

�سيارات  ع�رش  الأخبار..  اأتابع  لأنني  قلق  قلق...  اأنا  بعد...  اأمن  مل 

تنفجر الي�م يف مناطق خمتلفة من بغداد والناطق الر�سمي با�سم وزارة 

الدفاع يق�ل اإن هذه التفجريات دليل قاطع على اندحار الإرهابيني 

واإفال�سهم!!!

ومل اأجد اإعرابًا منا�سبًا لهذه اجلملة... م�سكني... ماذا ي�ستطيع اأن 

يق�ل غري ما قال؟ اأنا قلق اأي�سًا لأنني �ساأ�سافر م�ساء الغد اإىل تركيا يف 

رحلة مل تكن يف ح�ساباتي... عر�س عمل مفاجئ... ل اأعرف بعد 

لكنني �ساأجرب... 
ً
هل �سينا�سبني ذلك العمل اأم ل... ل�ست متفائال، 

فاأنا �سبه تائه... عملي الذي بذلت فيه جهد ع�رش �سن�ات يتال�سى... 

لن اأ�ستطيع ال�ستمرار فيه... لأنني لن اأمتكن من البقاء يف امل��سل... 

 اأن اأبحث عن »بداية جديدة«... _ ي�سادف 
ّ
ول يف العراق... وعلي

اأن تك�ن عبارة »بداية جديدة« ا�سمًا لأحد م�رشحياتي.. هل هي حّقًا 

جمرد م�سادفة؟ - .. لي�س من ال�سهل اأن اأبداأ من جديد واأنا على م�سارف 

 اأن اأحاول... اأنا قلق 
ّ
اخلم�سني لكن ال�رشورة اقت�ست ذلك... وعلي

ومنزعج لأنني لن اأمتكن من الكتابة بانتظام كما كنت قد خططت. 

كنت قد و�سعت جدوًل ق�سمت فيه املادة التي �ساأكتبها وفقًا لالأيام 
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 - راجعًا  عمان  اأغادر  اأن  يفرت�س  كان  عمان...  يف  يل  تبقت  التي 

�ساأمتكن من  اأنني  اأت�هم  6/3 وكنت  ي�م  امل��سل يف  اإىل  متخفيًا - 

املتبقيني يل...  الأ�سب�عني  الكتاب خالل  لهذا  الأوىل  امل�س�دة  اإنهاء 

لكن اجلدول تغري... ل بد يل من اإيجاد عمل بدخل معل�م كي اأمتكن 

من م�ا�سلة احلياة... و�ساأك�ن م�سطراً لتاأجيل الكتابة... لكنني لن 

ما  اأعرف  ذهني...  الأفكار خمتمرة يف  املرة...  اأوؤجلها ط�ياًل هذه 

ب�ساطة...  بكل  اأكتب  اأن  اأريد  �ساأق�له..  وكيف  اأق�ل...  اأن  اأريد 

اأريد اأن ين�سى القارئ اأنه يقراأ... اأمتنى اأن ي�سعر وكاأنني اأحتدث اإليه 

بليغة  للغة  اأو  معقد...  لتكنيك  لدّي  مزاج  ول  وقت  ل  مبا�رشة... 

فخمة قد تبدو م�سحكة و�سط هذه املهزلة... اأنا قلق الآن... لكنني 

اأكتب... وما دمت اأكتب فالأحاول اأن اأكمل حكايتي... »اآمادو«.. 

اآمادو هي اأكرث م�رشحية قدمتني للنا�س. ن�س من اأحب الن�س��س اإىل 

... وقد كانت بذرته الأوىل 
ّ
قلبي وه� ن�س فر�سه �سكل كتابته علي 

املرحلة  ما زلت طفاًل يف  واأنا   1975 منذ عام  مغرو�سة يف داخلي 

البتدائية... كم ه� غريب ما يحدث يف النف�س الب�رشية... وكم ه� 

غريب عامل الذكريات... اأذكر متامًا ذلك الي�م الذي دخل فيه معلمنا 

»عبد اهلل اأفندي« كما كنا ن�سميه... وكان معلمًا و�سيمًا اأنيقًا ق�سري 

اأم�س... �سمعتم  الذكاء والطبع... قال: �سمعتم الأخبار  القامة حاد 

اخلرب عن اجلندي الياباين الذي عرثوا عليه يف الغابة وه� ل يعلم اأن 

احلرب العاملية قد انتهت منذ ثالثني عامًا؟ »ثالث�ن عامًا كاملة« كنا 

قد �سمعنا اخلرب ومل ناأبه له... لكن �سدمة »عبد اهلل اأفندي« وه� يرويه 

لنا تركت يف نف�سي انطباعًا خمتلفًا... ثم تال�سى النطباع ي�مًا في�مًا 

اأو ظننت اأنه تال�سى... وذات ي�م من اأيامي الليبية وكنت قد انتهيت 
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من كتابة اإحدى م�س�دات بروفة »وما اأكرث ما كتبت من م�س�دات« 

قناة اجلزيرة يف  اأ�ساهد  ا�سرتاحة »حمارب« كنت  واأنا يف  الي�م  ذلك 

العام الثاين اأو الثالث من بداية بثها، وكانت تقدم برناجمًا وثائقيًا عن 

احلرب العاملية الثانية... انتهى بلقطات عن اجلندي الياباين الذي »مل 

يعلم« بانتهاء احلرب... وخ�رش ثالثني عامًا من عمره وحيداً يرتدي 

بدلة احلرب... تابعت امل�ساهد وروحي تريد اأن تع�ي... اأح�س�ست 

باأمل اجلندي... واأمل كل اجلن�د الذين ن�سيهم قادتهم يف الغابات اأو يف 

اأزقة املدن يت�سكع�ن بعكازات متاآكلة باحثني عن لقمة ي�سدون بها 

اأن اأرى منظر اأحد جن�دي ال�سابقني ممن  رمقهم... كم كان ي�ؤملني 

كان�ا يتفان�ن يف جه�دهم غري اآبهني للمخاطر اجل�سيمة التي كانت 

ترافق كل خط�ة يخط�نها... كم كان ي�ؤملني اأن اأراهم ميار�س�ن مهنًا 

اأن اأرى  مذلة بعد اأن ت�رشح�ا من اخلدمة الإلزامية... وكان يغيظني 

ممن  حاًل  اأف�سل  وهم  القان�ن  على  واملتحايلني  واملتخلفني  الهاربني 

اآمادو  ما  بطريقة  اأنا  واأنا..  اآمادو...  كلهم  والتزم و�سحى...  خدم 

اأي�سًا... 

حني  الأوىل  طف�لتي  �سدمة  يل  اأعادت  التي  امل�ساهد  �سدمتني 

يتاآكلني...  ما  �سيء  وبداأ  مرة...  اأول  اجلندي  هذا  لق�سة  ا�ستمعت 

لهذا  مدخل  عن  اأبحث  وبداأت  مبكراً...  ال�سم  اخرتت  اآمادو... 

 
ّ
الن�س... ظننت اأن الق�سة م�ج�دة... قريبة �سهلة املنال ولي�س علي

دّونت  للغاية  واهمًا  كنت  واهمًا...  كنت  لكنني  اأق�رشها..  اأن  اإّل 

اأجيال ثالثة  اأكملها حلد الآن... رواية  لرواية �سخمة مل  مالحظاتي 

كنت  قرن...  بعد  وتنتهي  الأوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  تبداأ 

زمنيًا  خطًا  ر�سمت  ف�ساًل   45 يف  الرواية  تك�ن  لأن  خططت  قد 
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لالأحداث... وزعت الف�س�ل على اخلط... كتبت الف�سل الأول... 

ثم الثاين ولكنني مل اأمتكن من ال�ستمرار... قمت بكتابة ف�س�ل متفرقة 

غطت معظم اخلط... الرواية �سخمة يف ثالث مراحل اأو اأجزاء... 

كتبت الأحداث التي اأت�قع اأن تنا�سب هذه املرحلة اأو تلك... وفجاأة 

جل�سة  يف  فكتبته  كاماًل  يل  جتلى  الذي  الأخري  الف�سل  اإىل  و�سلت 

واحدة... ما زلت اأحتفظ باأربعة دفاتر حت�ي اأكرث من ع�رشين ف�ساًل 

اأن  اأحب  ول  اأكملها  مل  التي  الرواية  هذه  العربية(  )الأودي�سة  من 

تاأخذ مكانها  اأن  اأمتنى  اأو  اأظن  تفا�سيلها... لكنني  اأحتدث الآن عن 

اإجنازها...  اللذين بذل يف �سبيل  تنا�سب اجلهد والأمل  الالئق. مكانة 

بهدوء  تقبع  وهي  عمان...  اإىل  الرواية  هذه  م�س�دات  معي  جلبت 

يف حقيبتي... لكنني مل اأم�س�سها ومل اأقلب �سفحاتها لأنني اأعلم اأن 

اأ�سهر... وقد ميتد  اإكمالها �سيتطلب مني تفرغًا ملدة ل تقل عن �ستة 

ال�قت ل�سنة اأو اأكرث... وه� وقت غري متاح يل الآن على الإطالق... 

يف  ال�سن�ات  اأجمل  من   2000-1999 الدرا�سي  العام  كان 

يف  معي  �سنة  ملدة  عمل  بعقد  حظيت  قد  زوجتي  كانت  حياتي... 

املجاور  الكبرية  احلديقة  ذا  البيت  ن�سكن  وكنا  الزهراء...  معهد 

ال�رشفة  ويف  وليبية...  عراقية  ع�ائل  ب�سحبة  ا�ستمتعنا  للمعهد... 

تبكي  وهي  زوجتي  عيني  يف  الدم�ع  �ساهدت  احلديقة  على  املطلة 

فرحًا لروؤيتها )مي�س( وهي تغادر ب�ابة البيت الكبرية، مرتدية مالب�س 

البنات  من  عدد  برفقة  الأول،  املدر�سي  ي�مها  اإىل  ذاهبة  املدر�سة، 

الثالثة...  الألفية  وعائلتي  ا�ستقبلت  البيت  ذلك  يف  الليبيات... 

التلفاز... وكانت حتدونا  العامل على �سا�سة  راقبنا الحتفالت ح�ل 

�سعادتي  اأن  ولأولدنا... غري  لنا..  اأف�سل...  بحياة  غام�سة  اأمنيات 
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العائلية مل تدم ط�ياًل فقد ا�سطررت اإىل ترك هذا املنزل بعد اأن انتقل 

فاحتاج   – اأخرى  مدينة  يف  يعمل  وكان   - زلينت  يف  للعمل  مالكه 

اإليه لي�سكنه. مل اأكن قادراً على الع�دة لل�سكن يف �سقة �سغرية... ومل 

اأجد بيتًا منا�سبًا، فا�ستاأجرت بيتًا اآخر جماوراً لكنه كان م�ح�سًا يقطر 

اأدري من هم�س خل�سة  الكبري... ول  بالفرق  الأولد  �سعر  كاآبة... 

يف اأذن زوجتي باأن هذا البيت م�سك�ن بروح �رشيرة... فاأ�سابها قلق 

�سديد وبالغت يف احلر�س على الأولد ومتابعتهما... كان بيتًا �سيئ 

الغربة  لكن  اأقل...  اأكرث ول  اللم�سات ل  بع�س  اإىل  البنيان وبحاجة 

وال�ح�سة وهم�سات اجلار دفعت زوجتي لتهم�س يف اأذين ذات ي�م 

قائلة »هل �ستحزن ل� طلبت منك اأن اأع�د اأنا والأولد اإىل العراق؟« 

اأراهم  اأكن مرتاحًا واأنا  اأكن �سعيداً طبعًا بهذا الطلب... لكنني مل  مل 

يعان�ن معي... وما اأن انتهت عطلة ال�سيف حتى كنت اأودعهم يف 

مطار طرابل�س... وكان برفقتهم �سديقي )د. حيدر ال�ساعدي( الذي 

كان ذاهبًا اإىل عمان ليجلب عائلته وليكرر جتربتي – اإل اأن املطاف 

انتهى به لحقًا يف ال�س�يد.

ثانية...  ومع بداية العام الدرا�سي 2001/2000 عدت وحيداً 

مكانًا  كان  غيث...  �سديقي  مع  غريب  مبنى  يف  لل�سكن  انتقلت 

�سا�سع امل�ساحة... مرتفع الأ�س�ار فيه بناية �سغرية حتت�ي على غرف 

اإدارة �سغرية ومطبخ �سا�سع... ويف اإحدى تلك الغرف اأقمت وغيث 

اأ�ساًل...  لل�سكن  معداً  مكانًا  يكن  مل  زلينت(...  )ك�سافة  ملعب  يف 

لكنه كان مكانًا �سبه مرتوك... هادئًا للغاية، وح�ل ال�ساحة ال�سخمة 

اأ�سجار �سن�بر عمالقة ممل�ءة باأع�سا�س الطي�ر... ب�سكل ما كان هذا 

اأ�ستطيع  وف�سحة  والهدوء...  ال�حدة،  يل  ي�فر  اإذ  يل،  مثاليًا  املكان 
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�سابًا  ال�سكن  يف  �رشيكي  غيث  وكان  والتاأمل...  للم�سي  ا�ستغاللها 

دمثًا ميكن التعاي�س معه ب�سه�لة... وكان يعي�س على اأمل واحد ه� 

اأن يهاجر اإىل اأوربا... وكان ل يجروؤ اأبداً على اأن يق�م باأي خط�ة يف 

هذا الجتاه... وي�سعر بغيظ �سديد كلما جنح اأحد اأ�سدقائنا يف عب�ر 

ق�سة  �ساأكتب لحقًا  والعي�س هناك... وعن �ساحبي غيث  املت��سط 

من اأقرب الق�س�س اإىل نف�سي... 

فجر اجلمعة... مطار علياء الدويل... 16 / 5 / 2014

 �ساأغادر عمان اإىل اإ�سطنب�ل... 

 �ساأغادر عمان واأخ�سى ما اأخ�ساه ه� اأن ينقطع الدفق الذي انتابني 

للكتابة... تركت �سقتي ال�سغرية يف عمان وودعت �سجرة الـ )انكي 

غرفتي، حيث و�سعت  نافذة  اأمام  تنت�سب  كانت  التي  املثمرة  دنيا( 

طاولة الكتابة لأمتتع بروؤية تلك ال�سجرة الأنيقة وثمارها الذهبية التي 

مل اأتذوقها... كنت دائمًا اأتاأمل تلك ال�سجرة قبل اأن اأ�رشع بالكتابة.. 

والي�م... األقيت نظرة وداع اأخرية على تلك ال�سجرة واأنا اأغادرها 

�ساعراً بالمتنان جتاهها. كنت اأحب الزه�ر... وما زلت... لكنني 

الآن اأ�سبحت اأع�سق الأ�سجار... اأح�س باأنها هي حقًا واهبة احلياة... 

لي�س لهذا ال�سبب حتديداً، ولكني ل اأجد تف�سرياً منطقيًا لهذا ال�سغف 

الذي بداأ معي قبل اأربع اأو خم�س �سن�ات... اإذ متلكني حلم غريب 

ه� اأن اأ�سرتي قطعة اأر�س كبرية واأمالأها باأ�سجار �سن�بر اأو اأي اأ�سجار 

النم� والدمي�مة... ثم تط�ر حلمي ومتنيت  القابلية على  لها  اأخرى 

ومتاحًا  وقفًا  يك�ن  واأن  والأطفال  بالطي�ر...  املكان  هذا  ميتلئ  اأن 

لكل النا�س. ثم تط�ر حلمي اأكرث واأكرث واأ�سبحت اأمتنى اأن اأدفن يف 
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لنحلم  الأطفال...  الطي�ر وي�سحك  الغابة اجلميلة حيث حتلق  هذه 

نعي�س حياتنا  اأن  ن�ستطيع  ل  دمنا  ما  ذلك...  ونحلم... ل �سري يف 

احلقيقية. 

ت�قفت اأم�س عن الكتابة مع بداية عام 2001/2000.. حينما 

قد  كنت  الأ�سدقاء...  اأحد  مع  لل�سكن  وعدت  اأولدي  ودعت 

انتهيت من كتابة عدة م�س�دات لــــ »بروفة« لكن الن�س مل يكتمل... 

ولن اأت�قف اأبداً عن تنقيحه كلما قراأته حتى انتقلت اإىل الإمارات يف 

نهاية عام 2002... 

 وكنت قد و�سعت هيكاًل مل�رشحية اآمادو وت�قفت اأمام مع�سالت 

اأحملها  اأن  اأردت  التي  ال�سخ�سية  هذه  اأعالج  وانا  واجهتني  كثرية 

اأريد  كنت  العنيفة.  واحتمالتها  احلرب  ماآ�سي  من  ممكن  قدر  اأكرب 

وكانت  معًا...  وم�سح�قًا  و�ساذجًا،  ذكيًا،  وقا�سيًا،  نقيًا،  اآمادو 

كهذه...  مفتعلة  �سخ�سية  خلق  من  متنعني  الب�رشية  بالنف�س  درايتي 

اأترك  ومل  الن�س  تركت  واحد...  ث�ب  يف  و�سهيد  وجالد  �سحية 

منها...  عدداً  فكتبت  الق�سرية  الق�س�س  حمى  انتابتني  الكتابة... 

وجه �ساحك... املحرتم جداً... �سمروخ... حلظة وعي... حكاية 

م�رشحية فيلم فنتازي ط�يل... وق�سة غيث التي اأ�رشت اإليها �سابقًا... 

اأثناء كتابتي لهذه الق�س�س  اأ�سعر  اأكتب الق�س�س متتالية... وكنت  مل 

باأنني اأخ�ن روايتي التي كتبت منها ع�رشين ف�ساًل كما اأذكر ثم تركتها 

معلاًل نف�سي ب�رشورة اإجراء الكثري من البح�ث يف العل�م الإن�سانية 

على  احل�س�ل  وذريعة  اأكملها...  اأن  قبل  البحتة  العل�م  وبع�س 

املعل�مات و�رشورة اإجراء بحث تف�سيلي »اأحاول دائمًا التهرب منه« 

عيب يالزمني وه� ذريعة حمرتمة للتهرب من الكتابة ومعاناتها. اأما 
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الق�س�س الق�سرية... فرغم اأنها »ق�سرية« اإل اأنها ن�ع خطر من الكتابة 

يف تقديري... فاإذا كانت الرواية اأو امل�رشحية معركة يج�ز فيها الكّر 

والفّر... الت�سعيد والتهدئة والتفاو�س.. فاإن الق�سة خالف لذلك... 

اإنها ت�سبه قنا�س ميلك ر�سا�سة واحدة... وفر�سة حمدودة لإطالقها... 

فاإذا ما اأخطاأ انك�سف وكانت نهايته... وفعاًل ل ميلك كاتب الق�سة 

الق�سرية - وما زلت م�سممًا على اأن هذا اجلن�س من اأجمل واأ�سعب 

حلظة  القارئ  منه  يفلت  اأن  فر�سة  كاتبها  ميلك  ل   - الكتابة  اأن�اع 

يف  الأعالم  ندرة  وراء  احلقيقي  ال�سبب  ه�  هذا  كان  ورمبا  واحدة. 

جمال الق�سة الق�سرية رغم كرثة من حاول كتابتها... ي��سف اإدري�س 

الغيطاين ول  العراق... ثم  وجنيب حمف�ظ يف م�رش... والتكريل يف 

اأذكر ق�س�سًا مميزة لآخرين... ومعياري يف جمال الق�سرية ه� مدى 

ق�ة ارت�سامها يف ذاكرتي... فبع�س ق�س�س ت�سيخ�ف و�سارويان وب� 

ما زالت ماثلة اأمامي رغم اأين قد قراأتها منذ عق�د... وكذلك ق�س�س 

اإدري�س وحمف�ظ والتكريل.... كتبت ق�س�سي هذه خالل عامني... 

اأنني  رغم  اأدبية...  �سحيفة  اأو  جملة  اإىل  منها  اأي  باإر�سال  اأفكر  ومل 

كنت اأتابع با�ستمرار �سحيفة »اأخبار الأدب« امل�رشية... واأذكر اأنني 

ن�رشت فيها مقالني يف ا�ستباك اأدبي جماله »فقه اللغة« ولي�س الن�س��س 

قنديل«  »بي�مي  الأ�ستاذ  ه�  م�رشي  ومرتجم  كاتب  مع  الإبداعية 

ون�رشت �سحيفة اأخبار الأدب ردي كاماًل على مقاله الأول وه� رد 

ا�ستغرق �سفحة كاملة من ال�سحيفة... ثم ردي الثاين عليه يف �سفحة 

بكلمة  يبداأ  العامي  ال�سعر  ن�ع  ح�ل  نزاعنا  وكان  كاملة...  اأخرى 

»�س�با�س« وت�هم الأ�ستاذ قنديل اأنها كلمة من اأ�سل )قبطي( لأنه مل 

فر�سة يل ل�ستعرا�س ع�سالتي مع  اأ�ساًل عربيًا... وكانت  لها  يجد 
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مالكم اأخطاأ وجرته قدمه خط�ة واحدة خارج ملعبه وكان رده على 

مقايل ذو طابع اإيدي�ل�جي بحت، اإذ يبدو اأنه قد اأدرك خطاأه فحاول 

وو�سحت  هج�مي  وا�سلت  لكنني  اآخر...  ميدان  اإىل  املعركة  جر 

ا�سرتاتيجيته وف�سله يف الدفاع عن طرحه... كتبت املقالت للت�سلية... 

وكان  حمرتمة...  عربية  دورية  يف  الن�رش  �ساأ�ستطيع  هل  وللتجربة... 

الرد اإيجابيًا و�سحكنا اأنا والأ�سدقاء يف ليبيا من املقالت التي كانت 

تن�سح بال�سخرية... ول اأدري اإن كنت اأحتفظ بن�سخة من ال�سحف 

الكثرية  اأ�سفاري  ب�سبب  ما �ساع  اأنها �ساعت �سمن  اأم  يف مكتبتي 

�سكنتها..  التي  املختلفة  واملنازل  الدول  بني  تفرقت  التي  ومكتباتي 

واأنا ل اأهتم كثرياً بالحتفاظ مبا ين�رش يل اأو عني رغم اأنني كنت اأود 

ذلك... ويفاجئني اأحيانًا بع�س الباحثني ال�سباب الآن بدرا�سات اأو 

مقالت عني اأو يل كانت قد ن�رشت ون�سيتها اأو مل اأعلم بها وقد عرثوا 

عليها هم اأثناء كتابتهم عن اأحد اأعمايل... 

بهذه  �ساأكتفي  طائرتي...  اإقالع  م�عد  على  الكثري  يبق  مل   

ال�سفحات القليلة الي�م واأ�سعد اإىل الطائرة... �ساأذهب وكلي خ�سية 

اأن تغري رحلتي ال�سطرارية اإىل تركيا مزاج الكتابة العايل الذي  من 

ا�ستمتعت به يف عمان... اأم لعّلي اأعرث على �سجرة جديدة اأمام نافذة 

جديدة... من يدري؟؟

الثنني 19 / 5 / 2014

اأورفا  من  قادمًا  امل��سل  و�سلت  بيتي...  اإىل  اأم�س  اأول  عدت 

الرتكية لياًل... وما اإن اقرتبت من البيت حتى فاجاأت �سيارتنا مفرزة 

-ومعها  القادمة  ال�سيارات  واإعادة  ال�سارع  بغلق  تق�م  ع�سكرية 
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اأن  منا  تطلب  ولكنه   
ّ
علي لي�س هذا جديداً  اخللف...  اإىل  �سيارتنا- 

دقائق  بقي  قد  اإ�سافية وكان  �ساعة  ن�سف  ا�ستغرقت  ندور يف ج�لة 

لأ�سل باب داري... وما اإن ترجلت من ال�سيارة حتى دوت اأ�س�ات 

ر�سا�س...  زخات  اأعقبتها  ق�ية...  متفجرات  اأو  قذائف  ثالث 

ل  جراد  �س�اريخ  اأو  هاون  قذائف  اأو  بالتالحق  انفجرت  عب�ات 

وعبيدة  مي�س  وروؤية  لبيتي  بع�دتي  �سعيداً  كنت  لكنني  متامًا،  اأدري 

واأمهما بعد غياب دام خم�سني ي�مًا. بقيت يف اأورفا 24 �ساعة تقريبًا 

مدر�سة  فتح  ين�ون  مدينتي  من  اأ�سخا�س  مع  ال�قت  معظم  ق�سيت 

خا�سة هناك... وكنت قد ا�ستغربت من اختيار املكان لعدم وج�د 

اأي�سًا بعدد من ال�س�ريني الهاربني من  التقيت  عراقيني هناك، لكنني 

جحيم املعارك مع ع�ائلهم... جتنبت متامًا اأن اأ�ساألهم عن املاأ�ساة التي 

عا�س�ها والتي دفعتهم وع�ائلهم للهرب م�سيًا على اأقدامهم �س�ب 

املجه�ل... لكن الأحاديث ت�سعبت وتداخلت و�سّفت عن اأمل كبري 

وقا�ٍس  قان�ن  برجل  التقيت  متامًا...  مثلنا  ال�س�ري�ن  ويعي�سه  عا�سه 

ورجل اأعمال وو�سط حديث اختلطت مرارته ببع�س املزاح قلت لهم 

»اأنتم من �سّدر اإلينا البعث وكل ماآ�سيه« قال اأحدهم »نعم... نعرف 

ذلك ونعتذر عنه« البعث ال�س�ري كالبعث العراقي... حزب �سلطة 

دكتات�ري يقلد النمط ال�ستاليني تقليداً اأعمى رغم اأن الظروف العامة 

منذ عام  اندثرت  قد  الآليات يف احلكم  الن�ع من  لهذا  ت�سمح  التي 

1989 حينما انهار الأمن�ذج الأكرب لها واأعني »الحتاد ال�س�فييتي« 

اإّل اأن الدكتات�ريات العربية تت�رشف وكاأنها ل علم لها مبا حدث... 

اأن  وحتاول  التاريخ  �سياق  خارج  تعي�س  باأكملها  منطقتنا  لأن  رمبا 

يده�سني،  ما  واأكرث  الدول...  بقية  عن  خمتلفًا  م�ساراً  لنف�سها  تختط 
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الآن  العراق  يف  احلاكمة  اجلماعات  قيام  ه�  اأحيانًا  وي�سحكني  بل 

بالحتذاء بنف�س النمط ال�ستاليني اأو البعثي رغم عجزها عن لعب هذا 

�س�ؤال  اأردد  واأجدين  كاد...  اأو  العامل  اأ�ساًل يف  انقر�س  الذي  الدور 

ليدل هارت اخلالد »ملاذا ل نتعلم من التاريخ؟«.

الثالثاء 20 / 5 / 2014 الواحدة والن�ضف فجراً 

قبل �ساعات مت اإعالن نتائج النتخابات بعد اأكرث من ع�رشين ي�مًا 

اإجرائها... وكما ه� مت�قع متامًا فقد فاز احلاكم احلايل ن�ري  على 

تبادلها  بالتزوير  روتينية  اتهامات  وو�سط  �ساحقة...  باأغلبية  املالكي 

كل الق�ائم واملر�سحني بعد كل انتخابات �س�ؤال ب�سيط... كيف يف�ز 

مبئات الأل�ف من الأ�س�ات رجل كانت �س�ره حترق ومتزق يف كل 

املدن قبل النتخابات باأيام... رجل قاد البالد اإىل الإفال�س والف��سى 

�سفري  اإىل  العراق  واأو�سل  خراب  اإىل  حتتية  ُبنى  من  تبقى  ما  وحْ�ل 

افرتا�سي مقنع  الأهلية... رجل وقف بجدية عالية وب�سدق  احلرب 

جداً ليتحدث عن النتخابات واإرادة ال�سعب و.. و.. و.. و.. ول�ل 

اأنني اأعي�س يف العراق و�سط تالل اخلرائب واحلرية امل�سادرة والأمن 

يق�لها...  كلمة  كل  ل�سدقت  كله  ذلك  ل�ل  به...  نحلم  بتنا  الذي 

اأعلم ويعلم كل العراقيني اأن هذا الرجل وطاقمه قد بدد  اأنني  ول�ل 

ن�سف تريلي�ن دولر على الأقل خالل ثماين �سن�ات دون اأن نرى 

اأية ثمرة.. ل�سدقته... مل اأح�س بخيبة اأمل بعد اإعالن النتائج... فقد 

كنت اأت�قع التزوير... كل الق�ائم وكل املر�سحني يحاول�ن التزوير 

بعد اأن اأ�سبح عرفًا �سيا�سيًا مقب�ًل... و�سحية هذه احلملة ال�سع�اء هم 

املر�سح�ن ال�سغار الذين ل ميلك�ن قدرة عالية على التزوير لفتقارهم 
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لأدواته التي مت�لها املليارات املختل�سة من ميزانيات ال�زارات والنق�د 

التي تتدفق من خلف احلدود... ير�سح عدد كبري من النا�س... يذوب 

مئات  تت�ساعف  التي  ق�تهم  بف�سل  كباراً  الكبار  ويبقى  ال�سغار... 

ا�ستغرقت  املرات وهم على كرا�سي احلكم... مف��سية النتخابات 

و�سيلجاأ  وحزبه.  احلاكم  مقا�س  تنا�سب  نتائج  لتف�سل  ي�مًا  ع�رشين 

بع�س املر�سحني للق�ساء... وهذا لن يقلق احلاكم... فلم يحدث اأن 

الآن...  حلد  كر�سيه  على  جل�س  اأن  منذ  واحدة  ق�سية  احلاكم  خ�رش 

حدة  من  زادت  بل  تفاجئني،  مل  النتخابات...  نتائج  تفاجئني  مل 

اأن�فنا.. ودون اأن يرتك  اأمامنا رغم  ا�سمئزازي من املهزلة التي تدور 

اأمامنا اأي خيار للتغيري احلقيقي اأو ملحاولة اإ�سالح بع�س ال�رشر الذي 

الأعلى(  الق�ساء  )جمل�س  رئي�س  يذهب  حياء  ودون  بالبلد...  يفتك 

اأخذ املزيد من الدعم... ودون  اأو ليحاول  ليتلقى الأوامر  اإيران  اإىل 

اأن النتخابات جرت  اأمريكا التي زجتنا يف هذا اجلحيم  حياء تعلن 

ب�سكل مقب�ل. والنا�س من ح�يل مثلي متامًا يزدادون ياأ�سًا على ياأ�س. 

ما اأ�سبه طبقة ال�سيا�سيني التي جتثم ف�ق �سدرنا ببطل ق�ستي »املحرتم 

جداً« ذلك املثقف الأنيق اللبق الذي يركب �سيارة اأجرة لت��سله اإىل 

واقفًا  ال�سيارة  ب�سائق  الق�سة  لتنتهي  ال�سرتاتيجي«  التخطيط  »مركز 

اأمام �سابط ال�رشطة وه� ل ي�ستطيع تقدمي ال�سك�ى �سد ال�سارق الـ 

»حمرتم جداً« لأن ال�سابط يحذره من اأن ال�سارق قد يك�ن فعاًل اأحد 

من  اأكرث  ه�  ما  يخ�رش  �سيجعله  وهذا  الدولة،  يف  جداً«  »املحرتمني 

�سيارته. وليخربه اأي�سًا بعدم وج�د اأي مركز للتخطيط ال�سرتاتيجي 

يف املدينة، بل يف الدولة كلها.. كتبت هذه الق�سة يف فرتة ا�سرتاحتي 

ح�ل  يراودين  ال�سك  بداأ  التي  امل�رشحيات  امل�رشحيات،  كتابة  من 



223

اإمكانية ن�رشها اأو تقدميها اأي�سًا... ن�رش ق�سة ق�سرية يف جملة اأو �سحيفة 

اأمر �سهل بكثري لكن ن�سيانها اأو عدم الهتمام بها �سيك�ن اأمراً �سهاًل 

اأي�سًا فال تخل� جملة من ق�سة ق�سرية... قد يقروؤها اأحد ما، ورمبا متّر 

دون قراءة.. اأما ق�سة »حكاية م�رشحية فيلم فنتازي« بعن�انها اململ 

امللتب�س فقد كانت تتناول نف�س ال�سخ�سية من زاوية اأخرى.. مدينة 

يحلم كل �سبابها باإنتاج فيلم... ومم�ل ياأتي عار�سًا خدماته ليكت�سف 

اجلميع تدريجيًا اأنهم قد تعر�س�ا خلدعة حقرية اأجربتهم على التنازل 

املدينة  يف  امل�ج�دة  العامة  ال�سينما  دار  من  وجردتهم  كرامتهم  عن 

دون اأن يدرك�ا ال�رطة التي وقع�ا فيها... واأنهم قد خ�رشوا كل ما 

متفرجني  البقاء  على  واأُجربوا  اأحالمهم  من  حتى  وُجّردوا  ميلك�ن 

مرغمني على م�ساهدة م�رشحية مملة ل تنتهي... 

 اأما ق�سة �سمروخ فهي ل حتمل طابعًا �سيا�سيًا مبا�رشاً، اإذ اإن اأبطالها 

ومثقف  ثمن حذاء جديد،  ميلك  ومثقف حقيقي ل  �ساعر  ثالثة... 

مزيف يركب املر�سيد�س، ومثقف تابع وظيفته تلميع �س�رة املزيف.. 

لطاملا اأثار الن�ع الثالث ا�سمئزازي... ل �سيما واأنا اأراهم يتنا�سل�ن من 

ح�يل. فبعد اأن تال�سى احلزب ال�احد وخ�رش ه�ؤلء املثقف�ن دورهم 

كاأب�اق ر�سمية اأخذوا يبحث�ن بجد عن اأحزاب �سغرية اأو �سخ�سيات 

متلك اأر�سدة �سخمة لي�ؤ�س�س�ا جرائد اأو ف�سائيات حماولني ال�ستمرار 

اأو �سفارات  اآخر...  نايات حينًا  اأو  اأدوارهم كاأب�اق حينًا  تاأدية  يف 

اإنذار تع�ي اإذا اقت�سى الأمر ذلك. 

ال�ضبت 7 / 6 / 2014

مفزوعًا  الأم�س  �سباح  ا�ستيقظت  فجراً  الثالثة  هي  الآن  ال�ساعة 
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على هدير مدافع تدوي من مكان قريب. مل اأ�سعد اإىل �سطح املنزل 

املدافع.  ت�ساحب دوي  منعتني زخات ر�سا�س كانت  لأ�ستطلع... 

بقيت يف املنزل – وانا اأ�ساًل ل اأغادر املنزل منذ ع�دتي اإىل العراق 

ات�سلت  حينًا...  وتخفت  حينًا  ترتفع  الأ�س�ات  وا�ستمرت   –
اأحياء  هاجمت  قد  داع�س«  ميلي�سيات   « اأن  ليخربوين  باأ�سدقائي 

خمتلفة يف املدينة بعد اأن جنحت يف �رشقة �سيارات »اجلي�س العراقي« 

هذه  اقتحمت  ثم  ال�رشطة  جتّمع  نقاط  اإىل  لل��س�ل  وا�ستخدمتها 

النقاط واأوقعت كثرياً من القتلى... فهمت بعدها اأن اأ�س�ات املدافع 

كانت تنطلق من وحدة ع�سكرية قريبة من بيتي لت�سيب بي�تًا يف اأحياء 

اأن وحدات اجلي�س تطلق نريان املدافع من  اأي  متفرقة من املدينة... 

الثكنات �س�ب اأحياء ماأه�لة... قبل قليل كنت اأت�سفح ال�س�ر على 

الإنرتنت... جثث املدنيني مقطعة الأو�سال يف ال�س�ارع نتيجة هذا 

الق�سف لأحياء �سكنية... اأما ميلي�سيات داع�س والتي قدرت الق�ات 

يقدر  �سكنية  اأحياء  حتتل  تزال  ل  فهي  فرد  باأربعمئة  عددها  الأمنية 

اإل  يحدث  ما  اأ�سف  اأن  ميكنني  ل  الآلف...  مبئات  �سكانها  عدد 

باملهزلة... اأربعمئة �سخ�س يهاجم�ن مدينة �سكانها اأكرث من ملي�نني 

ون�سف امللي�ن ن�سمة.. يهاجم�ن املدينة فجراً ب�سيارات عادية مع اأن 

كل �س�ارع املدينة و�ساحاتها مم�س�كة من قبل ق�ات اجلي�س وال�رشطة 

يف م�ا�سع حمكمة باأكيا�س الرمل والأ�سالك ال�سائكة ول ينق�سها اإل 

حق�ل الألغام لت�سبح املدينة باأكملها جزءاً من �ساحة اأمامية ملعركة... 

ق�ات اجلي�س وال�رشطة يف املدينة يزيد عددها على خم�سني األف رجل، 

ومع هذا فاإنهم ل ميلك�ن اجلراأة على م�اجهة اأربعمئة مرتزق ل اأحد 

امل�ستفيد  اأننا نعرف جميعًا من ه�  اأين جاءوا، رغم  يعرف متامًا من 

يتم ت�سديقها  نتائج النتخابات مل  باملنا�سبة  ال�حيد من وج�دهم... 
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حلد الآن رغم مرور اأربعني ي�مًا على اإجراء النتخابات... ومازال 

ولتزال  �سريبح�ن...  وخا�رشون  �سيخ�رشون...  رابح�ن  هناك 

اخلام�س، وقد  لل�سهر  م�ستمرة دون ح�سم  الأنبار  اجلي�س يف  معركة 

و�سل عدد النازحني من املحافظة اإىل اأكرث من �سبعني األف عائلة... 

اأن  اآماًل  اجلدران  بني  نف�سي  حب�ست  لقد  البيت...  اأغادر  ل  اأنا 

اأنا منقطع عن العمل منذ �سفري  ل ي�سعر من هددوين ب�ج�دي... 

يف  قلياًل  كتبت  بالكتابة...  وقتي  اأ�ستغل  اأن  حاولت  الآن...  وحلد 

عمان، لكنني ت�قفت عن ذلك بعد ع�دتي بي�مني اأو ثالثة.. فرغم 

اأين حبي�س بيتي اإّل اأن كل ما ح�يل ي�سغلني عن ال�ستمرار... ل�ست 

يف املزاج املنا�سب للعمل... ول�ل ب�ساعة ما راأيت الي�م... والغليان 

مكت�ف  اأقف  باأنني  القاتل  واإح�سا�سي  �سدري...  يعتمل يف  الذي 

الأيادي واأنا اأرى مدينتي ت�ستباح ول اأ�ستطيع اأن اأحرك �ساكنًا... ل�ل 

ذلك كله ملا كتبت حرفًا واحداً... لي�س هذا ه� اإح�سا�سي اأنا فقط... 

اإنه �سع�ر عام لدى جميع من ات�سلت بهم الي�م... كنت قد حتدثت 

مراراً يف كل اجتماع عام ح�رشته عن �رشورة اإيجاد و�سيلة ما متكننا 

الذي  اخلطر  ما يف حلظات  بدور  القيام  من  العاديني  امل�اطنني  نحن 

لكن  اجلميع  من  ا�ستح�سانًا  يالقي  اقرتاحي  وكان  املدينة...  ي�سيب 

اأحداً ما مل ي�سعه م��سع التنفيذ... وها قد حدث ما كنت اأخ�ساه.. 

فيلم ق�سري �ساهدته على الإنرتنت قبل قليل جعلني اأرغب بال�رشاخ... 

طفل دون الثالثة من عمره يجل�س على الر�سيف وح�له تتناثر بقايا 

كتفيه...  بني  وراأ�سه  �سامتًا  يجل�س  �سغار...  وبنات  ن�ساء  اأج�ساد 

يقرتب اأحد املارة ليحمله ويرك�س به اإىل مكان ما وينتهي الفيلم... 

والأ�سالء... الذه�ل... العجز... اإنه العراق... كل العراق... 
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الثالثاء 10 / 6 / 2014

الرنني  عن  يت�قف  مل  والتليف�ن  فجراً  والن�سف  الثانية  ال�ساعة 

و�سبكة الإنرتنت مت�قفة عن العمل... وحظر التج�ال م�ستمر ر�سميًا 

– مالأى بال�سيارات  – ولأول مرة منذ �سنني بعيدة  اأن ال�س�ارع 
ّ
اإل 

التي ت�سري لياًل وهي حتمل الع�ائل النازحة من مدينة امل��سل هربًا اإىل 

ل  الذي  بتعدادها  داع�س  ق�ات  اأن متكنت  بعد  مكان خارجها  اأي 

يزيد على ب�سع مئات من املقاتلني... متكنت تلك الق�ة من اجتياح 

اإىل مبنى املحافظة واحتالله  كامل اجلزء الأمين من املدينة وال��س�ل 

واحتالل عدد ل اأعرفه من املن�ساآت احلك�مية ثم متكنت هذه الق�ات 

والأي�رش،  الأمين  املدينة  جزئي  تربط  التي  اخلم�سة  اجل�س�ر  عب�ر  من 

وتتحرك هذه الق�ات الآن لتقرتب من بيتي ال�اقع قرب مقر الفرقة 

الع�سكرية الثانية وقائدها الذي اأنا واثق باأنه قد هرب منذ �ساعات بعد 

اأن �سحب ق�اته اأو فرقها تاركًا املدينة نهبًا حلفنة م�سلحني... ل ه� 

اأوقف املهاجمني ول ه� قد �سمح للنا�س ب�سدهم... هذه هي املرة 

الثانية التي يتم فيها اإحراق مبنى املحافظة يف عهد )اأثيل النجيفي(... 

ح�سد  و�سط  اجلي�س  ق�ات  تقدمت  حينما   2010 عام  الأوىل  املرة 

اأب�اب املحافظة  من املتظاهرين وك�رشت �سيارات )الهمر( امل�سفحة 

و�سمحت حلفنة من الغ�غاء بالدخ�ل اإىل مبنى املحافظة لإحراقها... 

اإىل مبنى  ال��س�ل  اإذ تطّلب  اأو�سع بكثري،  العملية  املرة كانت  وهذه 

الثاين  الن�سف  واإحراق  الآن...  حلد  املدينة  ن�سف  اإحراق  املحافظة 

جاٍر على قدم و�ساق... وكل هذا كي يتمكن ال�سيد رئي�س ال�زراء 

الر�سمية  العراقية  التلفزي�ن  قناة  الثالثة...  للمرة  وليته  جتديد  من 

اجلي�س وع�رشات  وقادة  احل�ساب«  »ت�سفية  �سعار  زاويتها  ترفع على 
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الآلف من اجلن�د الذين كان�ا يدو�س�ن على كرامة املدينة مل يحرك�ا 

�ساكنًا وكاأن املعارك حتدث يف دولة اأخرى... هذا اإذا ا�ستثنينا قذائف 

نتج  ال�سكنية. وقد  الأحياء  باجتاه  التي تطلقها ق�ات اجلي�س  املدفعية 

ال�س�ارع  يهرع�ن يف  كان�ا  لأنا�س  الأعمى جمازر  الق�سف  عن هذا 

هربًا باأرواحهم اأو اآخرين تهدمت بي�تهم ف�ق روؤو�سهم... اأبيدت 

ع�ائل باأكملها من جراء هذا الق�سف... نحن اإذن بني نارين... نار 

جماعات همجية مرتزقة هاجمت املدينة... 

�سن�ات...  منذ  للكتابة  ا�ستعملته  قلم  اأف�سل  قليل  قبل  انتهى 

الندفاع...  بنف�س  اأكتب  لن  باأنني  واأح�س  اآخر  قلمًا  الآن  اأ�ستخدم 

فالقلم يتعرث قلياًل ف�ق ال�رقة... 

كنت اأق�ل قبل �سط�ر اإننا بني نارين نار املرتزقة ونريان جي�س احتل 

املدينة ل�سن�ات واأذلها لكنه مل يقم باأي اإجراء للدفاع عنها... اخلراب 

الذي اأحلقه جي�س املالكي بامل��سل اأكرب بكثري من اخلراب الذي حّل 

جراء الحتالل الأمريكي... اأو حتى �سن�ات احل�سار الثالث ع�رشة.. 

وه� الي�م ي�سحب جي�سه بعد اأن اأمن دخ�ل ق�ات املرتزقة وتاأكد من 

متّكنهم داخل املدينة... �ساعدهم على ذلك بالق�سف امل�ستمر لالأحياء 

ال�سكنية... وبحظر التج�ال الذي فر�سه على املدينة و�سل حركتها 

رغم �سماحه للمرتزقة باحلركة بحرية كبرية... الكهرباء عادت قبل 

قليل وقناة ال�رشقية تعر�س بع�س الأخبار عن املدينة وحملل ع�سكري 

عبقري يحلل ب�سكل علمي �سبب اندحار خم�سني األف مقاتل نظامي 

اأمام اأربعمئة مقاتل مرتزق... وتبقى املربرات غري مقنعة حتى لطفل 

العباقرة  وحتليالت  تهتم...  ل  الدولة  لكن  عمره...  من  الثامنة  يف 

ورقة ت�ت �سغرية ت�سعها احلك�مة و�ستبدو رداء 
ّ
واخلرباء لي�ست اإل 
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كاماًل اأمام حمبيها اأو املنتفعني منها... امل�سحك املبكي ه� اأن املالكي 

هذا  رقم  ه�  كم  اأدري  ول  ال�طنية...  للم�ساحلة  م�ؤمتر  اإىل  يدع� 

امل�ؤمتر و�سط �سيل امل�ؤمترات التي تعقد بعد كل اأزمة... وينتهي امل�ؤمتر 

وتتفاقم الأزمة... املاآذن الآن ت�ؤذن ل�سالة الفجر... هل يهرع جميع 

بع�سهم  قتل  يف  عملهم  لي�ستاأنف�ا  يع�دوا  اأن  قبل  لل�سالة  الأطراف 

�سغرية  ط�ارئ  حقيبة  لأعد  واأذهب  الآن  الكتابة  �ساأنهي  بع�سًا؟! 

اأجمع فيها وثائقي واأوراقي الر�سمية فقد يجربوين على ترك املنزل يف 

اأي حلظة... ول اأدري هل اأحمل معي دفرتي اأم اأترك م�س�دتي مرة 

على  قطعته  الذي  بالعهد  اللتزام  من  �ساأمتكن  هل  لت�سيع...  اأخرى 

نف�سي باإكمال هذا الكتاب قبل عيد ميالدي اخلم�سني؟؟ من يدري؟!

الأحد 15 / 6 / 2014

ال�احدة فجراً... 

اأغداً األقاك؟ يا خ�ف ف�ؤادي من غدي..

الأخبار  اأتابع  التلفزي�ن...  اأمام  م�سّمر  واأنا  ال�سباح  منذ 

والتحليالت لعّلي اأفقه �سيئًا مما يجري ح�يل... واأنظر اإىل ال�سقف... 

الأيام  يف  ال�سقف  اإىل  فيها  نظرت  التي  ال�ساعات  جمم�ع  اأدري  ل 

املا�سية... وقبل قليل وبينما اأنا اأقفز من ف�سائية اإىل اأخرى لهثًا وراء 

املزيد من الأخبار �سادفتني اأم كلث�م وهي تق�ل:

الرمي�ت  تركت  غدي«.  من  ف�ؤادي  خ�ف  يا  األقاك؟  »اأغداً   

يا  الط�يلة...  لالأغنية  اأ�ستمع  وبقيت  الأخبار  ن�سيت  ك�نرتول... 

خ�ف ف�ؤادي من غدي.. دوى بعدها �س�ت قنبلة �سخمة... رمبا 

األقتها طائرة م�سرّية اأو عم�دية ف�ق مقر الفرقة الع�سكرية القريب من 
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بيتي... اأربعة اأيام م�ست واأنا مل اأكتب... رمبا لأنني وعائلتي اأو�سكنا 

كرد�ستان...  اإقليم  اإىل  النازحة  الع�ائل  بركب  لنلحق  بيتنا  نرتك  اأن 

لكنني قررت البقاء يف البيت... تعبت من الرحالت العبثية الكثرية 

عائلتي  اأكتايف  ف�ق  اأحمل  اأن   
ّ
علي املرة  هذه  بها...  قمت  التي 

يف  لأ�ستقر  الإقليم  اإىل  بهم  اأرحل  اأن   
ّ
علي هل  والكبرية..  ال�سغرية 

43 درجة ظهراً...  تزيد على  خيمة بال�ستيكية يف درجات حرارة 

 اأن اأقف يف طاب�ر ط�يل لأح�سل على زجاجات املاء... اأو 
ّ
هل علي

اأن اأتدافع مع اجلم�ع لأح�سل على مغرفة طعام... هل �ساأك�ن لجئًا 

كالالجئني الذين كنا نراهم يف اأغنيات فريوز التي تغنيها عن »زهرة 

املدائن؟« امل�ت يف البيت اأرحم من كل هذا... 

باأكمله  اجلي�س  انهار  فنتازية...  اأكرث  اأ�سبح  العراق  يف  امل�قف 

يف امل��سل و�سالح الدين وكرك�ك واقرتبت املجم�عات امل�سلحة 

ب�رشعة �سديدة من بغداد ثم ت�قفت... رئي�س ال�زراء ن�ري املالكي 

�سد  اأحيكت  قد  م�ؤامرة  اإن  فيها:  قال  ق�سرية  بكلمة  علينا  خرج 

اأدت  الإ�ساعة  تلك  واأن  اإ�ساعة...  اأطلق  طرفًا  هناك  واإن  اجلي�س... 

معدات  خ�سارة  اجلي�س  كبد  مما  قالئل  اأيام  يف  ال�حدات  انهيار  اإىل 

قيمتها 20 مليار دولر... رمبا كانت هذه اأغلى اإ�ساعة يف التاريخ... 

اأنه يعرف من اأطلق تلك الإ�ساعة... وما هي  املالكي كعادته اأخربنا 

تلك الإ�ساعة... لكنه قال اإنه لن يخربنا بهذه املعل�مات - رمبا لأننا 

ما زلنا �سغاراً وه� ينتظر اأن نكرب ونن�سج لكي يخربنا بها -... 

احلك�مة ل تزال ت�ستخف بعق�لنا... ل األ�مها على ذلك بل األ�م 

اأحد  كتب  اأيام  ثالثة  قبل  لها...  يرّوج�ن  مازال�ا  الذين  »املثقفني« 

اأ�سدقائي »املثقفني« جملة ق�سرية عن ان�سحاب اجلي�س من امل��سل 
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ون�رشها على جداره يف الفي�س ب�ك... علقت حتتها وا�سفًا �سع�ري 

جتاه جندي حافٍ كان يدور يف املدينة بحثًا عن مالب�س مدنية وحذاء 

م�ساداً  اجتاهًا  ي�سلك  وه�  »اأربيل«  اإىل  الطريق  عن  النا�س  و�سائاًل 

لتلك املدينة... بداأت تعليقي بعبارة »اأبكاين منظر اجلندي وه�... 

له  بعثت  »املثقف«  �سديقي  من  و�ساخر  قا�ٍس  بتعليق  ف�جئت  اإلخ« 

ف�راً ر�سالة �سخ�سية اأق�ل له فيها »اأنت يف ت�ن�س واأنا داخل املدينة 

التي ت�سهد املعارك هل تريد اأن تعرف بع�س التفا�سيل من الأر�س«. 

ا�سرتجعت  م�سدوم...  واأنا  تركته  �سخيف..  بج�اب  ثانية  فاجاأين 

ي�ساري من حي  اأنه  يفرت�س  نف�سه...  قد رواه يل عن  ما كان  بع�س 

اإىل  الع�رشينيات من عمره وجلاأ  اأوائل  العراق يف  ببغداد، ترك  �سعبي 

�س�ي�رشا، تزوج من عج�ز �س�ي�رشية واأدى كامل التزاماته معها وفقًا 

لتفاق اأبرماه بينهما فح�سل على اجلن�سية ال�س�ي�رشية... كنت التقيته 

يف اأب�ظبي يف وقت كنت اأح�ج ما اأك�ن فيه اإىل اإن�سان اأحدثه، اإذ 

الأمريكي  الحتالل  اإىل  اأدت  التي  احلرب  اأب�اب  على  العراق  كان 

من  حرمانه  اأمل  يل  وي�سك�  كال�سياب  متاأملًا  اخلليج  اأمام  يقف  وكان 

وحرمه  العراق  �سدر  على  جثم  الذي  الدكتات�ر  ب�سبب  اأهله  روؤية 

ه� من اأب�سط حق�قه كاإن�سان... كنت اأح�س بتعاطف كبري معه، اإذ 

كنت اأ�سعر �سخ�سيًا ب�س�ق عارم لعائلتي رغم اأنني مل اأفرتق عنهم اإل 

وملا  �سهر  من  لأكرث  �ساحبي  �سافر  الحتالل  وبعد  وقتها...  �سه�راً 

اأنه قد  التقيته بعد الع�دة و�ساألته عن اأمه واأخ�انه و.. و.. اكت�سفت 

رحل باجتاه املغرب »لأنها رخي�سة واجل� فيها جميل« كما اأخربين... 

اأخرى... مل ي�سدمني  اإجازة  �ساأزوره يف  �ساألته... قال يل  والعراق؟ 

اأ�سعها يف  التي  ال�سديد وثقتي  �س�ء ت�رشفه معي، بل �سدمني غبائي 
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غري م��سعها... اإنه من�ذج املنا�سل الذي اأ�سبح منا�ساًل ل�سبب واحد 

ه� هروبه من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية... واإذا كان هذا البائ�س قد 

�سيا�سيني  قادة  اأ�سبح�ا  الآخرين  الهاربني  فاإن  فح�سب  كاتبًا  اأ�سبح 

وروؤ�ساء وزارات وحك�مات و�سغل�ا منا�سب مهمة واحت�سبت لهم 

فرتة هروبهم خدمة »جهادية« ا�ستحق�ا من جرائها رواتب تقاعدية 

�سخمة يف ال�قت الذي حرم فيه 500 �سابط عراقي برتبة ل�اء من 

تقاعدهم لأنهم خدم�ا »النظام ال�سابق«.. هذا بالإ�سافة لآلف من 

وظيفة  اأ�سعب  اأفن�ا حياتهم يف  اأنهم  رغم  رتبًا...  الأ�سغر  ال�سباط 

ميار�سها اإن�سان... 

املدينة  اأخرى...  قذيفة  �س�ت  قليل  بعد  يقطعه  قد  الليل  هدوء 

فارغة اإل من ب�سع مئات من امل�سلحني املنت�رشين يف املناطق احلي�ية... 

جت�لت الي�م يف جزء من املدينة.. ال�س�ارع �سبه خالية من ال�سيارات 

اإل اأن ما لفت نظري واأ�سعدين ه� اختفاء كثري من الكتل الك�نكريتية 

الكبرية التي كانت ت�سد معظم ال�س�ارع الرئي�سية. ولفات الأ�سالك 

ال�سائكة واأكيا�س الرمل الدفاعية... لقد حّ�ل اجلي�س املدينة اإىل م�قع 

الي�مية... معظم  اأعاق حياتنا  ل�سن�ات مما  ع�سكري دفاعي حقيقي 

نف�سه  ه�  واحد  مدخل  �سكني  حي  ولكل  مغلقة،  كانت  ال�س�ارع 

غالبًا املخرج... اإنه اأ�سل�ب »باب احلارة« الذي طبقته ق�ات املالكي 

النا�س من  لل�سيطرة على امل�اطنني... وقد جنح�ا يف ذلك... منع�ا 

احلركة واحلياة... لكنهم ف�سل�ا يف الدفاع عن املدينة وانهارت تلك 

الق�ة الغا�سمة ب�سكل خمٍز لأنها انهارت من القمة... القمة الفا�سدة.. 

يدورون  اجلن�د  �سغار  وبقي  متامًا...  ت�قعت  كما  القادة  هرب 

فاإن  املهزلة  اأركان  تكمل  ولكي  العمل...  ما  يعرف�ن  ل  وحدهم 
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حمافظ  �سد  الآن  تكال  الدولة  يف  امل�ست�يات  اأعلى  ومن  التهامات 

اإّن  املدينة »اأثيل النجيفي« هذا الرجل الذي بح �س�ته وه� ي�رشخ: 

اأي  تقدمي  ويرف�س�ن  مهنيني  وغري  مرت�س�ن  املدينة  يف  اجلي�س  قادة 

معل�مات عن »خططهم الأمنية« له، علمًا اأنه امل�س�ؤول عن جلنة الأمن 

يف املحافظة... اجتمع ليلة ال�سق�ط بقائد العمليات يف امل��سل ومعه 

قائد الق�ات الربية العراقية وقائد اآخر ل اأعرف من ه� ول ما ه�... 

الطائرة  ركب�ا  لكنهم  يرام...  ما  على  �سيء  كل  باأن  الثالثة  وطماأنه 

وترك�ا جن�دهم بعد �ساعة واحدة من هذا الجتماع. وزير الدفاع 

اأي�سًا... مل  الثقافة  للعجب وزير  الدليمي« وه� ويا  وكالًة »�سعدون 

�سيئًا ل عن  يفهم  ينطق بكلمة رمبا لأنه ل  مل  بت�رشيح واحد...  يدل 

لل�سيد  »مطيع«  اأنه  هي  الرئي�سة  وميزته  الثقافة...  عن  ول  الدفاع 

ولي�س من حزب  �سني  »فه�  الثقة  اأهل  من  لي�س  اإنه  ال�زراء.  رئي�س 

الدع�ة« ولي�س من اأهل اخلربة »وقد اأثبت لنا ذلك بجالء« لكنه من 

اأهل الطاعة... ومعظم وزرائنا الآن هم من اأهل الطاعة... وهذا ما 

يف  والنغمات  الكلمات  مازالت  الآن...  اإليه  و�سلنا  ما  اإىل  اأو�سلنا 

اأذين... اأغداً األقاك... اأيها الأمل اأجبني... اأغداً األقاك؟ ما اأبعد هذا 

الغد..... ويا خ�ف ف�ؤادي من غدي. 

الثنني 16 / 6 / 2014

اجلريان  وزيارات  الأخبار...  ت�سغلني  الليل  يف  ظهراً...  اأكتب 

ي�ساألني  وكلهم  بيتي  اأحيانًا يف  يجتمع�ن  الذين  القريبني  والأ�سدقاء 

عن اآخر التط�رات يف امل�قف اأو عن ت�قعاتي ملا �سيحدث غداً اأو بعد 

غد... اأحاول طماأنة اجلميع رغم اأين خائف... لي�س بيدي حل ما... 
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لهذه  ا�ستجابت  ال�سيعية  واملرجعية  احلرب...  طب�ل  تدق  احلك�مة 

املقد�سة«..  »املراقد  عن  للدفاع  تط�ع  حملة  عن  واأعلنت  الدقات 

نف�س الذريعة التي اندلعت ب�سببها حرب 2006 والتي دامت ثالث 

�سن�ات، هل مي�ت الآلف اأو ع�رشات الآلف دفاعًا عن قرب اأو قربين 

ل�سخ�سني ماتا قبل اأكرث من ع�رشة قرون... ول� كان اأئمة ال�سيعة الثنا 

ع�رش اأحياء لرف�س�ا جميعًا هذا التح�سيد... وطالب�ا بتنحية املالكي عن 

كر�سي احلكم وحماكمته عن الدماء التي �سفكها والرثوات الهائلة التي 

ت�سبب يف اإهدارها... وكرامة العراق الذي اأهدرته اأجهزته القمعية 

يتط�ع�ن  الذين  ال�سيعة  �سباب  اإىل  بحزن  اأنظر  احلمقاء...  و�سيا�سته 

ال�سعب  ي�رشب  املالكي  ال�سنة...  �سباب  �سد  مدنهم  »للدفاع« عن 

بال�سعب ويثري الزوابع وامل�ساكل كي يحتفظ بكر�سيه باأي ثمن... لقد 

وعدنا بذلك... ووفى ب�عده.. 

اأكمل ق�ستي مع  اأن  اأريد  اأريد احلديث عن ال�سيا�سة... كنت   ل 

م�ستقيم  خط  يف  ال�سري  عدم  على  يجربين  ح�يل  ما  اأن  اإل  الكتابة، 

وال��س�ل مبا�رشة اإىل هديف... اأم�س والي�م وقبلها... اأتذكر باإحلاح 

م�رشحيتي »ندمي �سهريار«... �سهريار الذي حا�رشته امل�ساكل ب�سبب 

وملا  حربًا...  ي�سن  اأن  �سهرزاد  عليه  فاقرتحت  ت�رشفه  و�س�ء  ف�ساده 

اأخربها بعجز جي�سه ودولته عن دخ�ل حرب ما... وعن عدم وج�د 

اأن تك�ن حربه حربًا  اأو تهديد مبا�رش لدولته اقرتحت �سهرزاد  عدو 

دون حرب... وفعاًل يق�د �سهريار حربًا دون حرب... لكنها تتح�ل 

اإىل حرب حقيقية... ثم يفقد ال�سيطرة على الأم�ر كلها... ما يحدث 

ح�لنا م�سابه لذلك متامًا... ثالثمئة األف �سخ�س ترك�ا امل��سل حلد 

الآن على اأقل تقدير يف نزوح جماعي باجتاه اإقليم كرد�ستان... والبقية 
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يحاول�ن اخلروج جتنبًا ملجزرة �ستق�م بها الدولة باأذرعها املتعددة... 

اجلي�س وامليلي�سيات... والق�ات اخلا�سة الإيرانية التي هبت لت�ساعد 

العراق على حفظ اأمنه وا�ستقراره... ما يحدث ح�لنا الآن وهنا ما 

ه� اإل ثمن باهظ يدفعه كل العراقيني كي يتمكن املالكي من جتديد 

حك�مته لأربع �سنني قادمة... هل �سيتفكك العراق اإىل ثالث دويالت 

املقرتح مرف��سًا  �سن�ات... كان هذا  ال�سيد »بايدن« منذ  اأراد  كما 

اأنه  اإّل  العراقيني  معظم  به  يرحب  فه� حل  الآن  اأما  وقتها...  ب�سدة 

�سمال وغرب  تق�م يف  �سنية �سغرية  اإيران، لأن دولة  ينا�سب  يعد  مل 

العراق �ستك�رش الهالل ال�سيعي اأو منطقة النف�ذ الإيرانية التي امتدت 

من اإيران لت�سمل العراق و�س�ريا ولبنان... وقد �سدرت ت�رشيحات 

اإيرانية ر�سمية متعددة عن اأن حدود اإيران متتد حتى لبنان... ول اأظن 

اإيران  تر�ساه  اأمراً  �سيك�ن  �سغرية  �سنية  بدويلة  الهالل  هذا  ك�رش  اأن 

ب�سه�لة... ل اأريد اأن اأكتب يف ال�سيا�سة... ل اأريد ذلك... اأريد اأن 

اأكمل كتابي فح�سب.... 

الي�م نف�سه قبل منت�سف الليل بقليل... 

»فار�س  الكاتب  �سديقي  زارين  فقد  ع�رشاً  الكتابة  عن  انقطعت 

ال�رشدار«.. جاءين ما�سيًا ب�سبب عدم ت�فر ال�ق�د... تبادلنا اأحاديث 

عامة ثم قال يل باأ�سى »هل �ستت�قف بيب�نة؟« مل اأكن قد ن�سيت »بيب�نة« 

اأنا  لإ�سدارها  كافحنا  اأطفال  اأتنا�ساها. جملة  اأن  اأحاول  لكنني كنت 

والدافع  احلما�سة،  اإل  لدينا  تك�ن  اأن  دون  الكّتاب  من  وجمم�عة 

وال�رشدار  واأنا  ح�سن  طالل  للغاية...  ب�سيطة  واإمكانيات  ال�طني، 

هذه  اإ�سدار  ب�رشورة  املحافظ  نقنع  اأن  ا�ستطعنا  اآخرون  وكّتاب 

املجلة... كان لطالل ح�سن جتارب عديدة يف اإ�سدار جمالت اأطفال 
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ثم  الأول...  العدد  ت�ستطع جتاوز عقدة  التجارب مل  اأن كل هذه  اإل 

تت�قف دون �سدور العدد الثاين... كان متحم�سًا وخائفًا يف ال�قت 

نف�سه وكان م�سممًا على طباعة األف ن�سخة فح�سب لأنه يخ�سى عدم 

قدرتنا على الت�زيع... �سدر العدد الأول مع بداية العام الدرا�سي... 

طبعنا األفي ن�سخة... وف�جئت ي�مًا بطالل ح�سن يخربين اأن )مفيد 

مب�ا�سيعها  اأعجب  لأنه  املجلة  من  ن�سخة  األف  طلب  قد  اجلزائري( 

مماثاًل...  �سيدة تطلب رقمًا  بي  ات�سلت  ثم  واإخراجها وطباعتها... 

و.. و.. و.. و... كان باإمكاننا اإذن اأن ن�زع وبب�ساطة اأكرث من ثالثة 

اآلف ن�سخة م�سم�نة البيع... وكنت قد طلبت من املحافظ وجمل�س 

تثقيفية  دورية  اإ�سدار  وتكراراً  مراراً  نين�ى  تربية  ومديرية  املحافظة 

باملناهج  الكتفاء  من  بدًل  ما  ب�سكل  تثقيفهم  يف  ت�ساهم  لأطفالنا 

الر�سمية البائ�سة... وتكرر طلبي عامًا بعد عام حتى انفجرت ي�مًا ما 

يف اجتماع ح�رشه عدد من الرتب�يني واملهتمني وامل�س�ؤولني... كان 

الجتماع الذي يفرت�س به اأن يدر�س واقع الطفل يف املدينة يتحدث 

خالله  وطرحت  العمق...  يف  التي  امل�ساكل  مي�س  ول  ر�سمية  بلغة 

املدر�سي  والأثاث  املدر�سية  الأبنية  برداءة  املتعلقة  التقليدية  امل�ساكل 

وما اإىل ذلك... وقبل نهاية اجلل�سة طلبت الإذن بالكالم لأحتدث عن 

اجليل العراقي اجلديد... النا�سئة الذين ل يحب�ن بلدهم لأنه مل مينحهم 

حلظة �سعادة واحدة منذ ولدتهم وحلد الآن... وعن رغبة اأغلبية هذا 

اجليل برتك امل��سل والعراق وال�سفر اإىل اأي مكان اآخر متاح... بدا 

طرحي غريبًا و�سط هذا احل�س�ر. مل يكن اأحد منهم يحب اأن ي�سمع 

واأن روح  اأنها حقيقية...  يعرف�ن  اأنهم جميعًا  رغم  الكلمات  هذه 

امل�اطنة اأمر مكت�سب ولي�س �سمة وراثية حتملها جينات الإن�سان... 
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العمل  �ساأن  وتعلي  امل�اطنة  روح  تفرز  اإجراءات  جمم�عة  اقرتحت 

الط�عي اجلماعي... و�سل�سلة برامج ترفيهية تثقيفية... وجملة اأطفال 

ويبدو اأن اأثيل النجيفي حمافظ امل��سل قد تاأثر بكالمي فقرر تخ�سي�س 

مبلغ ب�سيط لإ�سدار املجلة فكانت )بيب�نة( �سدر منها عددان ودفعنا 

العدد الثالث اإىل املطبعة لكنني مل اأره حلد الآن... والي�م جاءين فار�س 

ال�رشدار وه� يخ�سى ت�قف املجلة عن ال�سدور... رغم اأنه يعمل فيها 

مثلي دون مقابل... لكنني حاولت اإقناعه باأن املجلة �ستدوم ما دمنا 

وما دامت املدينة لأنها ت�سد نق�سًا حقيقيًا يف ال�ساحة... 

قد  كنت  احل�ت«،  »ج�ف  مل�رشحية  ت�سجيل  اإىل  معه  ا�ستمعت 

اأع�ام وو�سع  اأربعة  ا�ست�دي� �سغري قبل  اأعددته ب�س�تي و�سجلته يف 

كنا  الأطرقجي وحممد حمم�د(  )نبيل  امل��سيقيان  امل��سيقى �سديقاي 

قد اأكملنا الت�سجيل اأثناء املظاهرات التي اندلعت يف العراق. حملت 

ن�سخًا من امل�رشحية التي حتكي ق�سة نين�ى وحروبها اإىل كل الإذاعات 

املحلية امل�ج�دة يف املدينة لكنني ل اأظن اأن اإذاعة ما قد قامت ببثها حلد 

الآن... اأذكر الآن متامًا حني قفزت تاركًا كتاب »الإن�سان ورم�زه« 

مالحظاتي  دفرت  يف  لأر�سم  غرفتي  اإىل  راك�سًا  و�سعدت  »ي�نغ«  لـ 

�سمكة يقرف�س داخلها اإن�سان... قدحة ذهن مل اأ�ساأ اأن اأف�تها... كنت 

وقتها اأكتب ر�سالة املاج�ستري عن »امل�ن�دراما« وكان كتاب »ي�نغ« 

امل��س�ع  اأجلت  حينها...  امل�رشحية  اأكتب  مل  م�سادري...  اأحد 

ل�سه�ر حتى وجدت ف�سحة من وقت وكتبت الن�س خالل اأيام قليلة 

بعد اأن كنت قد قراأت بع�س ما وجدته يف القراآن والعهد القدمي عن 

الدينية  الق�سة  ا�ستخدمت  احل�ت...  مع  وق�سته  ي�نان«   / »ي�ن�س 

»م�ن�دراما«  واحد  ممثل  م�رشحية  لكتابة  ووظفتها  عام جداً  كاإطار 
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التقليدية  امل�سكالت  الن�س من جتاوز  اأنني متكنت خالل هذا  واأظن 

اأبحثها  التي كنت  امل�ساكل  تلك  امل�ن�دراما...  فيها كتاب  يقع  التي 

واأنا اأكتب ر�سالة املاج�ستري عن ذات امل��س�ع... وا�ستطعت بذلك 

جتاوز خماويف غري املربرة فيما يتعلق بقدرتي على كتابة امل�رشحية واأنا 

اأق�م يف ذات ال�قت باإعداد درا�سة نقدية عن نف�س امل��س�ع... النقد 

فاأظن  معي  اأما  اآخرين...  مع  هذا  يحدث  وقد  الإبداع...  يقتل  قد 

متعبة...  فرتة  كانت   »2010/2007« للدرا�سة  ع�دتي  فرتة  اأن 

اإل اأنها كانت مثمرة، اإذ كتبت خاللها عدداً من الن�س��س املختلفة 

ل�  بالتف�سيل  عنها  لحقًا  و�ساأحتدث  وم�رشحيات«  ورواية  »ق�س�س 

اأمهلني الق�سف... اأع�د اإىل ج�ف احل�ت... ا�ستمعها فار�س باإمعان 

الي�م  لنين�ى  يحدث  ما  ت�سف  كاأنك  لحقًا...  يل  قال  �سديد... 

بالتف�سيل... كاأنك كتبتها الآن... قلت له باأ�سى... هذا لأن ماآ�سينا 

تتكرر با�ستمرار يا �سديقي ول ي�سمح لنا اأن نتعظ منها... 

للم�ن�دراما،  الفجرية  بجائزة  امل�رشحية  هذه  �ستف�ز  ذلك  بعد 

قدمت  »م�رشحي�ن«  م�قع  يف  النت  على  بن�رشها  قمت  اأن  وبعد 

مراراً يف دول عديدة: املغرب، م�رش، �س�ريا، العراق... اإلخ. بعلمي 

اأحيانًا ودون علمي اأحيانًا اأخرى كالعادة... والآن يراودين هاج�س 

حقيقي... اأن اأمتكن من تقدمي هذا الن�س بنف�سي على خ�سبة امل�رشح... 

ل ت�جد كهرباء يف املدينة منذ ي�مني... وهذا يعني انقطاع املاء 

اأي�سًا... اأنا اأكتب م�ستخدمًا ملبة نفطية تذكرين رائحة الكريو�سني باأيام 

ال�حيدة  ال��سيلة  اللمبة هي  الع�سكرية... حينما كانت هذه  اخلدمة 

ياأتي  متى  الأر�س...  حتت  املدف�نة  الع�سكرية  املالجئ  يف  لالإ�ساءة 

الن�ر؟ 
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فجر اجلمعة 20 / 6 / 2014

الآن... الكهرباء ال�طنية تزورنا... انتهزت فر�سة وج�د الكهرباء 

لياًل لأكتب... الكهرباء تاأتينا مبعدل �ساعة اأو �ساعة ون�سف ي�ميًا ويف 

قبل  انتهزت  اأيامًا..  وينقطع  ي�مًا  ياأتينا  اأي�سًا  املاء  متباينة...  اأوقات 

قليل وج�د املاء فقمت باإرواء احلديقة... وانتهزت الآن وج�د الن�ر 

لأكتب... فاأنا منذ ي�مني اأحاول اأن اأجد فر�سة منا�سبة للكتابة، لكن 

اأي و�سيلة تكييف جعلت الكلمات  حرارة ال�سيف الالهبة وانعدام 

ت�سيح يف خمي ودفعتني اإىل حالة فكرية رخ�ة... املدينة هادئة متامًا ل�ل 

اأخبار عن ن�سف متثالني اأحدهما لل�ساعر اأبي متام والآخر للم��سيقي 

والفيل�س�ف عثمان امل��سلي. مل اأحتقق بعد من �سحة الأخبار، لكن 

الدين  حدود  كافة  طبق�ا  قد  امل�سلحني  كاأن  م�ستبعد...  غري  الأمر 

اإزالة هذه املظاهر  اأمامهم اإل  ووفروا للنا�س كل احتياجاتهم ومل يبق 

التلفزي�نية  فالقناة  العراق  �سعيد  على  اأما  مدينتنا...  من  »ال�ثنية« 

التح�سيد  اأخبار  تبث  للحاكم  امل�ؤيدة  القن�ات  وع�رشات  احلك�مية 

ال�سباب  اأي من ه�ؤلء  ال�رشورة و�س�ل  ت�ستدعي  األ  اأمتنى  ال�سعبي. 

اإىل اأي مكان ا�ستباك... لأن القادة لن ياأبه�ا حتى ل� اأبيدوا جميعًا... 

رمبا دفع�ا لع�ائلهم مبلغًا رمزيًا وينتهي الأمر... ا�ستمعت اإىل خطاب 

اأوباما ح�ل العراق... ومل يقل الرئي�س الأمريكي كالمًا مبا�رشاً، لكن 

تنحي  يف  اأمريكا  رغبة  اإىل  وا�سحة  اإ�سارات  يحمل  كان  اخلطاب 

املالكي... وهذا ه� احلل الأمثل يف نظري.. ت�سكيل حك�مة ط�ارئ 

م�ؤقتة، وحلحلة الأزمة تدريجيًا، واإزالة هذا التح�سيد املتبادل، وخلق 

و�سالمة  اأمن  على  احلفاظ  من  يتمكنان  اأمن حقيقيني  وق�ات  جي�س 

ذلك  اأن  اأظن  ل  التق�سيم...  عن  كثرية  اأحاديث  والنا�س...  الأر�س 
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�سيحدث... ول اأمتناه... واإذا ما حدث ف�ساأكر�س ما تبقى من عمري 

لأحاربه... اأنظر ي�ميًا باأ�سى اإىل ح�س�د املتط�عني الذين لب�ا ب�سدق 

نداء مرجعيتهم دون اأن يعرف�ا متامًا ماذا �سيحل بهم.. �س�رهم تع�د 

ل�اء  اأيام خدمتي ك�سابط يف  اأول  الع�سكرية...  اأيام خدمتي  اإىل  بي 

مقر  اإىل  و�سلت  خانقني...  يف  مع�سكراً  وقتها  كان  والذي   705

ا�ستبكت  قد  كنت  واحدة  �ساعة  بعد  لياًل...  الل�اء  الثاين يف  الف�ج 

يف حديث ثقايف مع �سابط اآخر اأقدم مني باأربع دورات على الأقل 

ه� »علي حميد ع�دة« كان ع�دة �سابًا وا�سع الثقافة ق�ي ال�سخ�سية 

اأول �سديق يل من مدينة »الث�رة / �سدام /  مرحًا ومتدينًا... وكان 

ال�سدر« اكت�سفت يف الي�م الثاين اأن ال�رشية التي �ساأق�دها تت�سكل يف 

غالبها من جن�د م�ستجدين مت ت�س�يقهم من هذه املنطقة بالذات... 

ال�رش�س  املن�سبط  الع�سكري  دور  مار�ست  جديد  �سابط  وكاأي 

مت  ع�سكرية  بنذالة  معهم  وت�رشفت  اجلن�د  على  قب�ستي  واأحكمت 

تدريبنا عليها لعام ون�سف يف الكلية الع�سكرية... ويف الي�م الثالث 

اأو الرابع يل يف اخلدمة وبينما اأنا اأوجه عق�بة جماعية جلن�د ال�رشية 

اأح�س�ست فجاأة بتفاهة ما اأق�م به... �سعرت باخلجل من نف�سي لأنني 

اأدركت اأنني قد تق�لبت بالطريقة التي يراد مني اأن اأك�نها... اأفقت 

حليقي  ال�سغار  جن�دي  عي�ن  اإىل  ونظرت  الزائفة  الق�ة  ن�س�ة  من 

الروؤو�س... نظرت اإليهم كب�رش... ل كح�سد من اجلن�د... وبداأت 

كان  ع�دة  حميد  علي  تاأثري  اأن  اأ�سك  ول  جديدة...  �سفحة  معهم 

اأ�سيب  ... كان قد �سارك يف عدد كبري من املعارك وقد 
ّ
مبا�رشاً علي

 بن�سائح ق�سرية م�جزة متثل 
ّ
اأكرث من مرة... الت�سقت به ومل يبخل علي

ع�سارة خربته... وقد انعك�س احرتامي له على نظراتي اإىل »�سباب 
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مدينة ال�سدر« الذين كان�ا ميثل�ن اأغلب اجلن�د يف �رشيتي... ورغم 

اأن معظم ه�ؤلء كان�ا اأميني اأو �سبه اأميني اإل اأن معظمهم كان يحفظ 

ع�رشات، بل مئات من اأبيات ال�سعر ال�سعبي »بداأت وقتها بالتعرف 

البديهة  �سبابًا حا�رشي  واأحببته«.. كان�ا  العراقي  ال�سعبي  ال�سعر  اإىل 

مرحني متعاونني... واأذكر حادثة وقعت خالل ال�سهر الأول يل يف 

هذا الل�اء كنت اأ�سري لياًل عائداً اإىل غرفتي ف�سمعت �رشاخًا عاليًا... 

كان )�سابط اأمن الف�ج( ي�رشب اأحد ه�ؤلء اجلن�د بع�سا... مل اأعرف 

ال�سبب لكنني قفزت ووقفت على الف�ر بينه وبني اجلندي وقلت له 

»كفى... اتركه« دفعني وحاول معاودة �رشب اجلندي... اأم�سكت 

به بق�ة من ر�سغيه واأنا اأقف اأمامه متامًا واأنظر يف عينيه وقلت له ب�رشامة 

»ل ت�ستق�ي على جندي م�ستجد« يف تلك اللحظة متامًا اأدركت اأنني 

قد اأوقعت نف�سي يف ورطة كبرية... فاأنا قد ا�ستبكت مع �سابط اأمن 

الف�ج... وه� اأقدم رتبة واأعلى من�سبًا، لكنني �رشخت باجلندي اأن 

ين�رشف... فهرب راك�سًا... اأرخيت قب�ستي وتركت ر�سغي زميلي 

وذهبت اإىل غرفتي واأنا اأ�سعر بقلق �سديد... ت�قعت اأن تتخذ �سدي 

اأن  اإل  حتقيق...  جمل�س  ت�سكيل  يتم  واأن  ر�سمية  اإجراءات  الغد  يف 

امل��س�ع انتهى ومل يرثه �سابط الأمن اأبداً... وحينما وقعنا يف الأ�رش 

ا�ست�سلم جميع �سباط الف�ج وهم بكامل زيهم الع�سكري »املمزق« 

ما عدا ذلك ال�سابط... فقد كان ه� ال�حيد الذي كان يجل�س بيننا 

مبالب�سه الداخلية فقط رغم برد ال�ستاء... اإذ اإنه خاف اأن ي�ست�سلم... 

بدلته ورتبه وبقي يف  ينتحر.. نزع  اأن  يقاتل... وخاف  اأن  وخاف 

م��سعه حتى مت اأ�رشه وه� بهذا ال�سكل املخزي... 

ل اأدري من اأين تنبثق الذكريات... ول ملاذا... اأحاول اأن اأكتب 
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ب�رشعة فقد تنقطع الكهرباء يف اأي حلظة... ويف ليبيا التقيت بعدد اآخر 

من �سكان الأحياء ال�سعبية يف بغداد »الث�رة.. الدولة.. احلرية« وكان 

بع�سهم غاية يف الرج�لة والنبل... ق�سينا �سن�ات معًا ومازلت على 

ات�سال ببع�سهم حلد الآن... لذا فاإنني واأثناء عملي يف جريدة عراقي�ن 

بعد ع�دتي اإىل العراق عام 2004 وحينما �سنت ق�ات الحتالل مع 

بع�س وحدات الأمن العراقي هج�مًا على مدينة »ال�سدر« قررت اأن 

املدينة رغم اعرتا�س بع�س زمالئي يف  اأخرج عدداً خا�سًا عن هذه 

اجلريدة... فقد راأى بع�سهم اأنني اأعلي �ساأن ع�سابات م�سلحة ت�سيع 

الف��سى وتقتل الـ »�سّنة« يف بغداد. �سدر عدد اجلريدة كما اأردت 

باأن  م�قن  اأنني  اإل  �سحيح..  الزمالء  قاله  مما  جزءاً  اأن  يقيني  مع  اأنا 

احلك�مة قادرة على حل م�ساكل مدينة ال�سدر... وحت�لها اإىل مدينة 

ع�رشية تت�فر فيها اخلدمات الالئقة وت�فر ل�سكانها »وهم باملاليني« 

حياة كرمية... عندها ن�ستطيع اأن نق�ل اإن لدينا حك�مة حقيقية تهتم 

مدينة  عراقية  مدينة  كل  ففي  ال�سدر...  مدينة  اأبناء  لي�س  باأبنائها... 

م�سابهة ت�ستحق من الدولة كامل الرعاية بدًل من نظرة ال�ستعالء اأو 

التجاهل يف اأح�سن حال... واإذا كان بع�س �سكان مدن ال�سفيح التي 

امتالأ بها العراق قد اتخذ من اجلرمية - على تعدد اأ�سكالها – و�سيلة 

اجتماعية  هيئة  »كل  لأن  جميعًا  ذنبنا  بل  ذنبه،  لي�س  فذلك  للعي�س 

حتت�ي املجرمني الذين ت�ستحقهم« كما يق�ل )دوركهامي(... 

فجر ال�ضبت 21 / 6 / 2014

ل �سيء يحدث يف امل��سل... املدينة فارغة تقريبًا من اأية ق�ة... 

ل الدولة ول امل�سلحني... املاء مت�فر ول كهرباء... وق�د ال�سيارات 



242

مئ�ية... 
ْ
�سحيح جداً ودرجات احلرارة ت�ا�سل ال�سع�د لتتجاوز 45 

واأنا ن�سف نائم لكنني ل اأ�ستطيع الن�م... ول ال�ستيقاظ... اجل� قاتل 

الكهرباء  غياب  بالعتبار  الأخذ  دون  ت�سميمها  مت  �سناديق  وبي�تنا 

اإىل  يدفعني  مما  يحتمل...  ل  فاجل�  لذا  الأخرى...  الطاقة  واأ�سكال 

حالة اخلدر... منذ ن�سف �ساعة واأنا م�ستلٍق اأحاول اأن اأقرر فيما اإذا 

كنت �ساأوا�سل الكتابة اأم اأع�د اإىل القراءة... اأقراأ الآن يف مقدمة ابن 

وراء  وما  ال�س�ف،  اأب�  لبهنام  الأر�س  باطن  من  والتاريخ  خلدون، 

اخلري وال�رش لنيت�سه.. ل اأدري ملاذا اأقراأ دائمًا ثالث كتب معًا... عادة 

متباينة...  امل�ا�سيع  تك�ن  اأن  بد  ول  عق�د...  منذ  لزمتني  غريبة 

اإل  القراءة متعة والكتابة عذاب  اأن  اأكتب... فرغم  اأن  اأخرياً  قررت 

اأنني اأحر�س الآن على ال�قت فال اأدري كم بقي يل منه.. ول كيف 

�ستك�ن الظروف. غداً �ساأحاول الع�دة اإىل اخلط الزمني الذي اأحاول

على  ترغمني  فالظروف  عنه...  اأحيد  األ   – جدوى  دون   –  

كتبتها  التي  الق�سرية  الق�س�س  من  عدد  عن  اأحتدث  كنت  تركه... 

�ستاء عام 2001... حملت هذه الق�س�س معي واأنا عائد اإىل العراق 

اإىل  4 �سن�ات، طرت من مطار طرابل�س  اإجازة بعد غيبة دامت  يف 

دم�سق... ومنها اإىل حلب ثم و�سلت اإىل احلدود العراقية يف �سيارة 

اإىل العراق ت�سمرت قدماي وانتابني رعب  اأن اأدخل  اأجرة... وقبل 

حقيقي... هل اأع�د بقدمي اإىل داخل امل�سيدة... نظام �سدام مازال 

يحكم... وماأ�ساة احل�سار م�ستمرة... وما خرجت بحثًا عنه مل اأجده 

نقطتي  بني  الفا�سلة  امل�سافة  واجتزت  اأمري  بالغة حزمت  وب�سع�بة 

باأبي  واألتقي  بعائلتي  واأجتمع  امل��سل  اإىل  ثانية  لأع�د  احلدود... 

واحداً  �سهراً  اأق�سي  اأن  بي  يفرت�س  قد هّده. كان  املر�س  الذي كان 
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يف العراق وبعد اأ�سب�عني ذهبت اإىل بغداد لأوؤ�رش مغادرتي يف دائرة 

اإىل  يحيل�ين  بهم  فف�جئت  جمنداً  �سابطًا  لك�ين  والإح�ساء  التعبئة 

دائرة ال�ستخبارات يف الكاظمية... وهناك تعقدت معاملة خروجي 

بني  اأتنقل  واأنا  اإجازتي  من  تبقى  ما  ق�سيت  وت�سعبت...  وطالت 

امل��سل وبغداد، لكن جه�دي ف�سلت وتاأخرت عن م�عد �سفري... 

الدورة  يت�سمن  الحتياط  ال�سباط  بخدمة  جديد  جدول  و�سدر 

»39« وهكذا �سدقت خماويف واأغلق اأمامي باب الع�دة اإىل ليبيا اأو 

مغادرة العراق ما مل اأْنِه خدمة الحتياط واأمدها �سهران... مت ت�س�يقي 

ولب�ست بدلتي الع�سكرية يف بداية �سهر »10« 2001 وخدمت يف 

اأمام ق�ات البي�سمركة... يف�سلنا عنهم  منطقة اخلازر. كان جتحفلنا 

بيني  يكن  مل  ال�سيخان وهناك  اإىل  الل�اء  انتقل  ثم  فقط..  اخلازر  نهر 

ب�سع مئات من الأمتار... كان اجلي�س يف 
ّ
وبني ق�ات البي�سمركة اإل 

حالة مزرية... جن�داً و�سباطًا... واكت�سفت اأن من بقي يف اخلدمة 

ل  الثانية  اخلليج  حرب  اأو  الإيرانية  العراقية  احلرب  يف  �سارك�ا  ممن 

يزيدون على ع�رشة يف املئة من امل�ج�دين ح�يل يف الف�ج... اإذ كان 

�سبابًا  معظمهم  كان  ال�سباط  وحتى  �سغاراً  مكلفني  جن�داً  اأغلبهم 

عدميي اخلربة حتى رتبة نقيب اأو رائد... ويف ال�سيخان قمت باإكمال 

ق�سة »حلظة وعي« وهي ق�سة قدحت يف ذهني واأنا عائد ي�مًا ما يف 

�سيارة اأجرة متهالكة تقطع الطريق الط�يل بني بنغازي وزلينت... ق�سة 

اإن�سان غفا حلظات يف �سيارة اأجرة لي�سح� ليجد اأنه اإن�سان اآخر... 

اإن�سان اأكرث تعا�سة بكثري مما كان يظن... كتبت الق�سة واأنا اأظن اأنني 

ق�سة  اأنها  اأخرباين  ثابت وطارق  �ساخرة... لكن  اأكتب ق�سة طريفة 

تقطر كاآبة... ف�جئت حقًا براأيهما... لكن ت�اتر هذا الراأي من قبل 
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اجلميع اأقنعني باأنني ل اأح�سن اأحيانًا ب��سف نتاجاتي... 

اأكملت اخلدمة واأكملت اأوراقي وغادرت العراق براً لأ�سل اإىل 

عمان ي�م 1 / 1 / 2002. و�سلت عمان لياًل وكان يجللها الثلج، 

عاهدت نف�سي األ اأع�د اإىل العراق اإل بعد اأن يتغري فيه نظام احلكم... 

اإىل  �س�ريا  من  الع�دة  تذكرة  خ�رشت  اأن  بعد  ثانية  غلطتي  اأكرر  لن 

اأخرى  و�سيلة  باأي  اأو  هاتفيًا  الت�سال  وتعذر  تاأخري  ب�سبب  ليبيا 

الأوىل  الأيام  اإىل طرابل�س... ومع  الرحلة. طرت من عمان  لتاأجيل 

ذهبت  الثاين  الي�م  �سباح  لياًل...  زلينت  اإىل  و�سلت   2002 لعام 

اأعمل فف�جئت مبدير املعهد يخربين  الزهراء، حيث كنت  اإىل معهد 

زودين  البالد...  خارج  الط�يلة  لغيبتي  بالعمل  عالقتي  قطع  قد  اأنه 

»بطلب حاجة« اإىل مديرية الرتبية يف املدينة، اإذ اإن مكاين كان ل يزال 

�ساغراً وكان الرجل يكن يل وّداً واحرتامًا... وحينما راجعت دائرة 

الرتبية اأخربوين اأن ع�دتي للعمل م�ستحيلة... طالبتهم مبكافاأة نهاية 

اخلدمة وم�ستحقات وخم�س�سات اأخرى مرتاكمة لأربع �سنني فاأجابني 

مل  وهكذا  بتغيبك..  العقد  ف�سخت  »اأنت  بربود  احل�سابات  م�ظف 

تعد لك اأية م�ستحقات« عدت اإىل �سكني مع �سديقي غيث واأنا يف 

غاية الإحباط.. اأنا هنا غريب وقد خ�رشت عملي ومدخراتي ولي�س 

اأن اأبحث عن عمل حر يف بلد يعاين البطالة والك�ساد 
ّ
اأمامي فر�سة اإل 

يكن  مل  اإذن؟  احلل  ما  الغرابة...  يف  غاية  فيه  القت�سادي  والنظام 

اإىل حد  حل واحد... قلت لغيث »وه� قد اعتاد نزواتي 
ّ
اإل  اأمامي 

ما« قلت له: ل اأريد مقاطعة ول م�سايقة... لأنني �ساأكتب... قلت 

ذلك وفعلته... اأغلقت باب البيت ومل اأ�ستقبل اأحداً... وكان غيث 

للدخ�ل  ا�سطر  ما  اإذا  �ساخرة«  »مببالغة  اأ�سابعه  اأطراف  على  ي�سري 
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ومالحظات  ق�سا�سات  لدّي  كان  ما...  �سيء  عن  بحثًا  غرفتي  اإىل 

قد دّونتها قبل �سفري ا�ستعداداً لكتابة رواية... نرثتها اأمامي وبداأت 

كاأنها  الكتابة...  يف  منهمك  كله  وكياين  كتبت  ب�رشعة...  اأكتب 

مع  عذابًا  اأنزف  كنت  فيه..  اأنا  الذي  املاأزق  من  ال�حيد  خمرجي 

وثالثة  ثانية  كتابتها  اأعدت  امل�س�دة...  اأكملت  اأكتبها...  كلمة  كل 

اأو رواية ق�سرية... احرتت  الن�س ذات م�ساء.. ق�سة ط�يلة  فاكتمل 

ال�سماء  وكانت  الغروب  وقت  املبي�سة  من  انتهيت  ت�سميتها...  يف 

لأول  البيت  وغادرت  �سرتتي  حتت  الدفرت  و�سعت  بغزارة...  متطر 

مرة منذ اأيام متجهًا �س�ب �سقة الأ�ستاذ »باقر جا�سم« ا�ستقبلني ب�ّد 

املياه كان يجل�س  تتقاطر منه  الذي  واأعطاين من�سفة لأجفف �سعري 

وملء من�سدته دفاتر واأوراق امتحانيه يق�م بت�سحيحها... دفعت اإليه 

الن�س وطلبت منه اأن يقراأه.. وعدين بقراءته ف�ر اأن ينتهي من عمله 

»ي�مان اأو ثالثة ل اأكرث« قال يل بلطف فقلت له جازمًا »الآن«... 

»اأب�  اأن  يبدو  نف�سي...  امل�قف خجلت من  كلما تذكرت ذلك 

�سامر« قد انتبه ل��سعي النف�سي املزري فارتدى نظارته وفتح الكرا�سة 

وبداأ يقراأ ف�راً... 

الثالثاء 24 / 6 / 2014

اأو  ن�سي  حتى  يقراأ  �سامر«  »اأب�  وا�ستمر  ما  مقعد  على  جل�ست 

اأح�س�ست  انفعالته...  اأراقب  واأنا  اأدخن  كنت  وج�دي...  تنا�سى 

بطرف  واأخرى كان مي�سح  فرتة  الن�س وبني  مع  متامًا  اندمج  قد  باأنه 

ي�سماغه - وكان يرتدي ث�بًا عربيًا ويلف ي�سماغًا ح�ل رقبته - كان 

مي�سح اأثر دمعة تهرب من عينيه... اأنهى قراءة الن�س واأغلق املخط�طة 
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قائاًل »ن�س مده�س« نظرت اإليه ط�ياًل حماوًل اأن اأعرف فيما اإذا كان 

الرجل يجاملني اأو اأنه جاد يف كالمه... لكنه بداأ ف�راً حديثًا عن الن�س 

وعن التكنيك اجلديد امل�ستخدم وعن وعن وعن... اأح�س�ست براحة 

كبرية... فقد اجتاز الن�س الختبار الأول بنجاح بعد اأن قراأه كاتب 

واعرت�س  املخط�طة  غالف  اإىل  نظر  لالأدب...  ومتذوق  ومرتجم 

»التح�لت«  وقتها  الرواية  على  اأطلقته  قد  كنت  الذي  ال�سم  على 

قال يل... الرواية حتمل ا�سمها... ليكن ا�سمها »اإذا اقرتب الزمان« 

وكانت هذه اجلملة واردة يف م�سهد من م�ساهد الرواية الفنتازية التي 

كتبتها... تلك الرواية التي اأوحى يل بها يف البداية �سديقي الطبيب 

البحر ويبدو  �ساطئ  ال�ساعدي« حينما عدنا ذات م�ساء من  »حيدر 

فبداأ  ما  دواء  تناول  قد  كان  اأنه  اأو  فيه  اأثرت  قد  كانت  ال�سم�س  اأن 

يتكلم بطريقة لفتة للنظر منتقاًل باأحاديثه من م��س�ع اإىل اآخر ب�رشعة 

وطي�س دون اأن يك�ن هناك عالقة وا�سحة بني امل�ا�سيع... كاأنه كان 

يف جل�سة عند طبيب نف�سي يتحدث حديثًا حراً ممل�ءاً بالتداعيات... 

ال�سط�ر  من  فيه عدداً  اأخرجت دفرت مالحظاتي ودونت  بعد ذهابه 

وبع�س امل�ساهد التي �سرتد يف الرواية... واخرتت لها عن�انًا ابتدائيًا 

من  ع�دتي  بعد  اإل  الفعلية  الكتابة  اأبداأ  مل  لكنني  »حت�لت«...  ه� 

العراق. رغم اأنني وط�ال مك�ثي يف العراق كنت اأقلب هذا الن�س 

عن  تتحدث  التي  الكتب  من  عدد  بقراءة  له  وا�ستعددت  ذهني  يف 

الأحالم. كتب تراثية قدمية كتف�سري الأحالم لبن �سريين والنابل�سي... 

وكتب معا�رشة مثل كتاب اأب�اب العقل امل��سدة لعلي كمال وكتاب 

كنت  الأحالم...  عامل  �سدين  لطاملا  فروم...  لأريك  املن�سية  اللغة 

خاللها...  من  ما  اإ�سارات  عن   – اأحيانًا   – والبحث  تاأويلها  اأحب 
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وكانت رواية »اإذا اقرتب الزمان« حلمًا مت�ساًل ط�ياًل يجد فيه البطل 

نف�سه وه� يتح�ل من اإن�سان يحاول اأن يحرر اأوراقًا مل�سهد مرعب 

مظاهرة  يف  لفتة  اإىل  قلم  ومن  قلم  اإىل  كاتب  من  يتح�ل  يراه... 

ف�هة  تنطلق من  اإىل ر�سا�سة  ثم  بندقية  اإىل  ثم  مقاتل  اإىل  ومن لفتة 

بندقية لت�سيبه ه� ذاته، اإذ يك�ن ه� اجلندي املعادي الذي ا�ستهدفته 

ال�سديد... مق�سمًا  ترابطه  الن�س رغم  التي كانها... كان  الر�سا�سة 

التعاقب  وبنف�س  دائمًا  عنها  اأكتب  التي  الثالثة  املراحل  ي�سبه  ما  اإىل 

تتعاقب  التي  الثالثة  الف�س�ل  هذه  الهجرة...   / احل�سار   / احلرب 

ف�س�ل ع�ستها  اأربعة عق�د... وهي  من  اأكرث  منذ  العراق  على حياة 

�سخ�سيًا ب�سكل متكرر... وت�ستمر التح�لت حتى نهاية الن�س الذي 

حر�ست بعد اإكماله على تنقيطه بطريقة معينة تتنا�سب حتى مع تنف�س 

القارئ... اأو هكذا ظننت... ول ينتهي الن�س اإل والبطل قد انق�سم 

على ذاته لي�سبح �سمكتني تنه�س اأحداهما الأخرى..

 »كنت اأنه�س واأنه�س... 

وكان الدم.... 

كان الدم ينبثق من ح�يل اأحمر قانيًا... 

 ثم يتال�سى... 

 يتال�سى... 

 يتال�سى..............«.

بهذه ال�س�رة التي مازال بدين يق�سعر منها كلما قراأتها وقارنتها مبا 

يحدث لنا الآن/ وهنا... اأكملت الن�س احللم. وكانت لدّي م�سكلة 

كبرية مل اأمتكن من حلها اإل بعد اأن اأنهيت الكتابة وهي م�سكلة مقدمة 
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واقعي  من  امل�سهد  هذا  نقلت  الفتتاحي...  امل�سهد  اأو  الرواية... 

وثقيل...  رخي�س  بع�ساء  معدته  اأتخم  برجل  الن�س  بداأت  اآنذاك... 

ويتمدد ف�ق �رشيره وه� ينظر اإىل �س�رة طفليه البعيدين وهما يل�حان 

ببالدة...  ويت�ساءل  فيه  يقراأ  الأحالم...  له... يف ح�سنه كتاب عن 

ملاذا مل اأعد اأحلم... اأين ذهبت اأحالمي.... اإلخ. وما اإن يغف� حتى 

يجد نف�سه و�سط الكاب��س الط�يل الذي ه� منت الرواية... 

بعد اأيام كان عدد من الأ�سدقاء قد قراأ الن�س... وكانت كل الآراء 

تقريبًا تعرب عن اإعجاب كبري بغرابته وب�ساطته معًا... يهمني كثرياً اأن 

الكتابة  هذه  كانت  ل�  للغاية  �سعيداً  واأك�ن  مفه�مًا...  �سيئًا  اأكتب 

باأ�سل�ب جديد اأو مميز. ومل اأكن قد قراأت وقتها... �سيئًا يقرتب من 

فكرة روايتي الق�سرية... ومل اأقراأ �سيئًا مماثاًل حلد الآن. ولالأ�سف فاإن 

هذه الرواية مل تر طريقها للن�رش حتى ال�ساعة يف كتاب ورقي... ورمبا 

كان ال�سبب ه� حجمها املحرّي فل� طبعتها يف كتاب م�ستقل فرمبا لن 

يزيد عدد �سفحاتها عن 50 اأو 60 �سفحة فقط... اإنه ن�س مكت�ب 

كي يقراأ يف جل�سة واحدة... اأم�س تكلم معي �سديقي القدمي الكاتب 

عن  يطمئن  كي  هاتفني  الهاتف...  عرب  �سديق  يحيى  واملرتجم 

اأو�ساعي لكن حديثنا طال... وتطرق – بال�سدفة – اإىل هذه الرواية 

بن�رشها...  اهتمامي  عدم  وي�ستغرب  بها  معجب  وه�  بالذات... 

امل��س�ع حمرّي فعاًل... لقد حاولت اأن اأدرج هذا الن�س �سمن كتاب 

يح�ي ق�س�سي الق�سرية، بالإ�سافة لهذا الن�س لكنني مل اأمتكن من ن�رش 

الكتاب... اأو رمبا مل اأ�سع جديًا لن�رشه لأين مل اأجد فر�سة منا�سبة لن�رشه 

وت�زيعه بطريقة لئقة... وت�سادفني نف�س م�سكلة ط�ل الن�س املحرّي 

مع رواية »اأني�س يف بالد العجائب« والتي كتبتها يف عام 2008، اإذ 



249

اإنها اأي�سًا رواية ق�سرية... وه� حجم غري ماأل�ف يف الأدب العربي 

تقريبًا  قراأتها هي بذات احلجم  التي  الروايات  بع�س اجمل  اأن  رغم 

مثل )الأمري ال�سغري لأنط�ن دي �سانت اكزو�سربي وحكاية الن�ر�س 

جل�رج  احلي�ان  ومزرعة  باخ...  لريت�ساد  ليفنك�ست�ن  ج�ناثان 

اأورويل(.

غريبة  وب�سدفة  العمل...  عاطاًل عن  اأزال  ما  واأنا  الرواية  اأنهيت 

اأنا يف مكتب �سديق عراقي يعمل يف جمال الإعالنات وكان  وبينما 

ر�سامًا مثقفًا وعازفًا وهاربًا من ال�طن مثلي... كنت ذات م�ساء يف 

مكتب »عقيل العراقي« ول اأعرف بقية ا�سمه. التقيت هناك بال�سدفة 

مب�ظف ليبي ل اأعرف طبيعة عمله، لكنه كان قد زار معهدنا مرة اأو 

اثنتني... تبادلنا حديث جمامالت عاديًا ق�سرياً وملا �ساألني عن املعهد 

ف�جئ  للعراق...  الع�دة  واأحاول  العمل  عن  م�ق�ف  باأنني  اأجبته 

اأده�سني  الثاين...  الي�م  بعملي �سباح  األتحق  اأن  بالأمر وطلب مني 

كالمه وملا �ساألته عن كيفية ع�دتي ومن �سيجدد عقدي امللغى ف�جئت 

املغرتبني يف  املدر�سني  �س�ؤون  امل�س�ؤول عن  امل�ظف  بالذات  باأنه ه� 

زلينت وعدة مدن اأخرى... �سباح الي�م الثاين زرته يف مكتبه يف مدينة 

)اخلم�س( فحرر يل كتابًا ر�سميًا يعيدين اإىل عملي مربراً انقطاعي باأنه 

والأغرب  الإلزامية...  الع�سكرية  باخلدمة  للتحاقي  ا�سطراريًا  كان 

العمل  عن  فيها  انقطعت  التي  لل�سه�ر  رواتبي  ب�رشف  اأو�سى  اأنه 

وعدت  الكتاب  اأخذت  الليبي...  اجلي�س  يف  اأخدم  كنت  وكاأنني 

اإىل زلينت لأمار�س عملي ال�سابق و�سط ترحيب زمالئي وطالباتي... 

لكنني كنت قد اتخذت قراراً قطعيًا برتك ليبيا والع�دة اإىل العراق... 

العراق  باأن  اأي�سًا  واأح�س�ست  اإيّل...  بحاجة  عائلتي  باأن  اأح�س�ست 
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خالل  هناك  م�ج�داً  اأك�ن  اأن  يل  بد  ول  �سعبة  مرحلة  على  مقبل 

تلك املرحلة... كانت الأنباء تت�اىل عن ن�ايا اأمريكية غام�سة اأوًل ثم 

بداأت تت�سح ي�مًا وراء ي�م كانت اأمريكا تريد »حترير العراق؟؟!!«. 

اآمادو... لكن كل ما كتبته مل يكن  كنت م�ستمراً يف العمل على 

كافيًا اأو معرباً عما اأريد ق�له... كان خلق تلك ال�سخ�سية التي اأريد اأن 

اأق�ل الكثري من خاللها �سبه م�ستحيل لأنها �سخ�سية ممتلئة بتناق�سات 

تك�ن  ملاذا  جديدة...  فكرة  ذهني  يف  ملعت  وفجاأة  منطقية...  غري 

لآمادو ق�سة واحدة... مَل ل تك�ن له اأكرث من ق�سة!!! اأكرث من ق�سة 

ولكن بنف�س الإطار اخلارجي للحدث الكبري وه� العث�ر على جندي 

بعد 30 �سنة... ما اإن برقت هذه الفكرة يف ذهني حتى ولدت معها 

ف�راً �سخ�سية الراوي الذي يرتدي قناع م�رشح الـ »ن�« الياباين وه� 

�سيقدم لكل ف�سل من ف�س�ل امل�رشحية... و�سيك�ن لكل ف�سل ق�سة 

الأحداث  لي�ست  ذاته...  ال�سخ�س  لي�س  اآمادو...  بها  مّر  جديدة 

الف�ر  وعلى  فح�سب...  اخلارجي  الإطار  ه�  يت�سابه  ما  ذاتها... 

بداأت باحلكاية الأوىل... الإن�سان الب�سيط معلم املدر�سة الذي مّت زّجه 

تخلى  ثم  الكربى...  بال�سعارات  اأن مت حقنه  بعد  يف حرب طاحنة 

ل�سعت  اأن  بعد  �سطح جزيرة �سغرية،  ف�ق  من�سيًا  وبقي  عنه  اجلميع 

الف�سل  هذا  على  ا�ستغلت  وحيداً...  ه�  وبقي  زمالءه  العقارب 

ونقحت  وكتبت  كتبت  ب�رشعة...  نف�سها  ال�سخ�سية  يل  و�سّلمت 

وبي�ست... كاأنني اأكتب عماًل م�ستقاًل... وانتهيت فعاًل من الف�سل 

الأول... مازلت اأتذكر ال�ساعات الط�يلة التي كنت اأ�سري فيها حافيًا 

ف�ق رمال امللعب الكبري املهج�ر الذي اأ�سكن قربه واأنا اأردد جمل 

احل�ار جملة جملة ب�س�ت مرتفع... لأق�م لحقًا بتنقيح اأي عبارة 
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اأنها  اإل  كاملة...  م�رشحية  الأول  الف�سل  كان  ترديدها...  اأتلكاأ يف 

بالن�سبة يل م�رشحية ل تق�ل اإل جزءاً مما اأريد ق�له فح�سب... بداأت 

بالف�سل الثاين اآمادو »الع�سكري املحرتف« الذي يرف�س الن�سحاب 

ا�ستنتج�ا  الذين  زمالئه  لقتل  ي�سطره  مما  قائده  من  وا�سح  اأمر  دون 

يعد  مل  اأمر  اجلزيرة  ف�ق  وحيدين  بقاءهم  واأن  انتهت  قد  احلرب  اأن 

عن  متامًا  تختلف  �سخ�سية  �سارم...  ق�ي  هنا  اآمادو  معنى...  له 

معانداً؛  الثالث  الف�سل  وبقي  ف�سلني  اأكملت  الأوىل...  ال�سخ�سية 

من  اأمتكن  مل  �سخ�سية  متناق�سة  مب�ساعر  ممتلئة  مدورة  فيه  فال�سخ�سية 

�سرب غ�رها واكت�سافها ب�سه�لة... انق�سى ما تبقى من العام الدرا�سي 

ا�ستقالتي  معاملة  اإكمال  على  اأعكف  وكنت  كبرية  ب�رشعة   2002

بني  اأنتقل  قاتل... كنت  ليبي  يفر�سها روتني  اإجراءات ط�يلة  وهي 

فكرة  بذهني  ملعت  اإحدى رحالتي  بكرثة... ويف  وطرابل�س  زلينت 

ق�سة ق�سرية جديدة هي ق�سة »غيث«.

يف  ق�سيتها  التي  اخلم�س  ال�سن�ات  ط�ال  رافقني  قد  غيث  كان 

لذا  اأع�ام،  لثالثة  معًا  وكنا  عملي...  حمل  يف  زميلي  كان  ليبيا... 

يكن  مل  العراق.  اإىل  الع�دة  فكرة  عن  يثنيني  اأن  جاهداً  حاول  فقد 

يحب البقاء يف ليبيا... ول فكرة الع�دة اإىل العراق ول ه� ا�ستطاع 

يف  ف�سل  وملا  دائمًا.  يحلم  كان  كما  اأوربا  اإىل  و«يعرب«  يجازف  اأن 

اإيّل مرة وقال يل بياأ�س: اكتب �سيئًا عني  اأن يثنيني عن الرج�ع نظر 

اإذن.... �ساأكتب... قلت له... وكان وعداً قطعته له... ولنف�سي... 

وكان ورطة يف ذات ال�قت، ورطة مل اأعرف كيف �ساأتخل�س منها... 

ويف الطريق بني طرابل�س وزلينت... وبينما اأنا منغلق عن العامل ومبحر 

داخل اأوجاعي ملعت يف ذهني ق�سة رجلني يحاولن الهروب دون 
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جدوى... كانت الأحداث تدور داخل �سيارة... اأحد ال�سخ�سيتني 

يحاول اإ�سعال �سيكارة والثاين مينعه... كانت هذه هي رابع ق�سة يل 

تدور اأحداثها داخل �سيارة بعد املحرتم جداً وحلظة وعي و�سمروخ.. 

كتبت الفكرة ب�رشعة... لكن كتابة الفكرة �سيء، وكتابة ق�سة جيدة 

�سغتها  الق�سة...  هذه  اأتعبتني  كم  جيداً  اأذكر  متامًا...  خمتلف  �سيء 

اأريد  كنت  وتكراراً..  مراراً  ح�اراتها  كتابة  اأعدت  جملة..  جملة 

قراءتها  عبارات ميكن  ال�قت...  ذات  عاديًا وغري عادي يف  ح�اراً 

ب�سه�لة �سديدة لكنها ترتك اأثراً تراكميًا عميقًا كلما اأوغل القارئ يف 

الن�س.. »ت�رشفت بنذالة تلقائية كاأي حمرتف للغربة ترك رج�لته عند 

حدود بلده« هذه العبارة مثاًل ا�ستغرقت مني اأ�سب�عًا من املحاولت 

والعمق  الب�ساطة  م�ست�ى  اإىل  لت�سل  املختلفة  واملقاربات  املتكررة 

الذي يقنعني. 

اأم�س ويف حديثي الهاتفي مع �سديقي يحيى اأ�سار اأي�سًا اإىل هذه 

الق�سة... قال يل اإنه حينما بداأ يف قراءتها ت�ساءل يف نف�سه عن اإمكانية 

جال�سني  �سخ�سني  بني  مغلق  مكان  يف  تدور  ق�سة  حبكة  تط�ير 

اأن  اأنه مل يكن ي�ستطيع  اأخربين  التدخني...  يتبادلن حديثًا عاديًا عن 

يتنباأ اإطالقًا بتط�ر احلدث بالطريقة التي كتبتها فيما بعد لقت هذه 

غيث  راأ�سهم  وعلى  زلينت...  يف  الأ�سدقاء  كل  ا�ستح�سان  الق�سة 

�سخ�سيًا... وكنت قد اأطلقت ا�سمه على الق�سة... وكان اأحد اأبطال 

ال��س�ل  يائ�س �ساخر يحاول  الق�سة يحمل بع�س �سماته... مدخن 

م�سابقة  يف  لحقًا  الق�سة  بهذه  �ساأ�سارك  اأوربا...  اإىل  جدوى  دون 

الثانية »بعد حجب اجلائزة الأوىل« واأخربين  باجلائزة  لتف�ز  اإماراتية 

التحكيم«  وقتها »وقد كان ع�س�اً يف جلنة  املزروعي  الأديب حممد 
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ق�سم  عّدها  اإذ  املحكمني...  لدى  اإ�سكالية  اأثارت  الق�سة  اأن  اأخربين 

منهم ق�سة تقليدية ل ت�سيف جديداً اإىل �سكل الق�سة العربية... بينما 

راأى اآخرون اأنها ق�سة ممتازة.. و�سيختارها الدكت�ر »�سالح ه�يدي« 

العراقي  التيه... خمتارات من الأدب  اأزمنة  اإىل  �سمن كتاب »العب�ر 

و�ستق�م  كبار...  عراقيني  لكّتاب  ن�س��س  مع  وي�سعها  املعا�رش«، 

الدكت�رة »اآلء فخري« برتجمتها اإىل الفرن�سية لتن�رش يف م�قع اأدبي 

يهتم باأدب ال�سع�ب الناطقة بغري الفرن�سية... و�ستت�سل اأكرث من مرة 

رغبتهم  وعن  الق�سة...  بهذه  امل�قع  على  القائمني  اإعجاب  لتبلغني 

»الفخري«  ال�سيدة  قامت  وبالفعل  يل...  اأخرى  ن�س��س  برتجمة 

برتجمة ق�ستني هما »املعطف الرمادي وف�بيا« وهما ق�ستان كتبتهما 

والحتالل  الطائفية  احلرب  اأثناء  العراق  يف  واأنا   2006 عام  بعد 

الأمريكي... 

 ال�ساعة الآن الثالثة فجراً... مل اأ�ستطع اأن اأكيف نف�سي للكتابة كل 

ي�م... كل ما ح�يل حزين... اأحاول اأن اأتفرغ قلياًل ل�لدّي »مي�س 

وعبيدة« اإذ لحظت اأنهما م�سابان بكاآبة �سديدة... ل�سيما واأن هذه 

احلرب قد حدثت وكالهما يف خ�سم امتحانات فا�سلة.. مي�س اأدت 

الأخري من درا�ستها اجلامعية...  الك�ر�س  نهاية  امتحانات  من  جزءاً 

كان قد بقي لها ثالثة امتحانات ت�ؤديها خالل ع�رشة اأيام ثم تتخرج 

وتنهي درا�ستها اجلامعية... عبيدة يف ال�سف ال�ساد�س العلمي، اأدى 

امتحانات البكال�ريا التي ا�ستعد لها بجهد وقلق كبريين ط�ال العام 

الدرا�سي املا�سي... بقي له خم�سة امتحانات ويكمل درا�سته ما قبل 

اجلامعية... لكن احلرب فاجاأته اأي�سًا... وه� يف دوامة لأنه يخ�سى 

اأن ين�سى كل ما در�سه واأن ت�سيع كل جه�ده ب�سبب الظروف... 
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ول  ي�ميًا...  األ�سنتهم  على  يتكرر  �س�ؤال  �سيق�سف�ننا؟«  »متى 

اأكتفي بابت�سامة مرة... قدمت لهما بالأم�س كتاب  اأملك ج�ابًا... 

اأن  منهما  الأر�س« طلبت  باطن  من  »التاريخ  ال�س�ف  اأب�  بهنام  د. 

يقراآ الكتاب واأن يركزا على اإن�سان النيا ندرتال الذي عا�س يف العراق 

اكت�سف  لقد  اأربيل...  قرب  �سانيدار  كهف  يف  �سنة  األف   40 قبل 

روؤو�س  قرب  ي�سعها  الإن�سان  هذا  كان  متفحمة  زه�راً  املنقب�ن... 

امل�تى... والي�م متالأ اجلثث �س�ارع مدينتنا دون اأن جتد من يدفنها... 

ترى من �سي�سع زهرة قرب راأ�سك يف العراق؟

الأربعاء 25 / 6 / 2014

ت�سكيل  فكرة  متامًا  يرف�س  املالكي  للغاية...  كئيبًا  ي�مًا  كان 

حك�مة اإنقاذ وطني اأو فكرة تخليه عن ال�سلطة ويتم�سك بالد�ست�ر 

وبالعملية ال�سيا�سية؟! اإيران تر�سل اإمدادات ومعدات ع�سكرية لدعم 

العراق  حدود  على  يقف�ن  الإيرانيني  املتط�عني  واآلف  املالكي 

بانتظار اإ�سارة مرجعياتهم وكلهم م�ستعد للم�ت يف �سبيل حماية الـ 

»مراقد املقد�سة« يف العراق... الطائرات ال�س�رية تق�سف مدنًا غرب 

م�سفى  على  �سيطرتهم  اإكمال  من  يتمكن�ن  امل�سلح�ن  العراق... 

امل�سلحني  بني  ا�ستباكات  العراق...  يف  النفط  م�سايف  اأكرب  بيجي 

امل��سل...  �سمال  اأخرى  ومناطق  احلمدانية  يف  الكردية  والق�ات 

اأنباء عن معارك بني الف�سائل امل�سلحة التي اجتاحت امل��سل و�سبب 

عليها  ح�سل  التي  الع�سكرية  واملعدات  الغنائم  تق�سيم  ه�  اخلالف 

امل�سلح�ن... داع�س تهدم كل التماثيل امل�ج�دة يف امل��سل وتن�سف 

مراقد قدمية يتربك بها العامة... ي�م كئيب... كئيب جداً... 
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ال�ضبت 28 / 6 / 2014 الرابعة ع�رصاً 

يف الظل... ل كهرباء... 
ْ
درجات احلرارة الآن هي اأكرث من 45 

ول �س�ت طائرات حربية حتلق يف �سماء امل��سل... بع�س الطائرات 

ق�سفت املدينة فجر الي�م.. واملالكي يعلن عن قرب الن�رش واأنه متكن 

من ت�سكيل وتدريب وت�سليح اجلي�س الرديف... واأخبار عن خطة اأمنية 

جديدة لإن�ساء �س�ر ح�ل بغداد... اإما اأن م�ست�ساري املالكي مازال�ا 

ي�سحك�ن عليه... وب�سدة... اأو اأنه مازال ي�سحك على ال�سعب... 

اأي نحن... وب�سدة اأي�سًا... اإذا كان يتمكن من اإعداد جي�س خالل 

ع�رشة اأيام فماذا كان يفعل اإذن خالل ال�سن�ات الثماين املا�سية؟ اأما 

املدن  بع�س  اأحيانًا ح�ل  الدولة  التي حتفرها  اخلنادق  اأو  بغداد  �س�ر 

فيبدو اأنه وقادته قد ا�ستمدوا هذا احلل من كتب التاريخ... يريدون 

اأن يعيدونا اإىل غزوة اخلندق وح�سار خيرب... اأمل يخربه اأحد اأن هذا 

الأ�سل�ب يف الدفاع قد انقر�س منذ قرنني اأو اأكرث... منذ اأن ط�رت 

الق�ة  واأ�سبحت  والطائرات  الدبابات  اخرتعت  ثم  املدافع  اجلي��س 

النارية للجي��س ل ق�ة اأج�ساد املقاتلني هي من حت�سم نتائج املعركة... 

�سيئًا  له  حتقق  مل  امل��سل  يف  امتلكها  التي  النارية  الق�ة  كل  اأن  رغم 

وحت�لت ف�هات املدافع التي تركها جي�سه... حت�لت تلك الف�هات 

ي�سحب�ها  اأن  دون  اجلن�د  تركها  اأن  بعد  قطعاته  على  نارها  لت�سب 

اأن �سق�ط امل��سل  اأنا �سبه واثق الآن من  اأو يدمروها على الأقل... 

اأيام  اإذ امتلكت خالل  لت�سليح داع�س،  ال�رشيع كان جزءاً من �سفقة 

كمية هائلة من الأ�سلحة والذخرية... كمية ل ميكن جتهيزها �رشاً اإل 

خالل �سه�ر اأو اأع�ام رمبا... ومببالغ طائلة. 

و�سط  ن�س�م  اأن  علينا  �سيك�ن  رم�سان...  اأيام  اأول  �سيك�ن  غداً 



256

ويدع�ن  البع�س  يتذكرنا  قد  الرعب...  وهذا  الف��سى  هذه  كل 

املا�سي  العام  نفعل يف  كنا  كما  متامًا  احلال...  بتغري  اأو  بال�سالمة  لنا 

حينما كنا نتناول اإفطارنا ونلمح خرباً عابراً عن اأخ�تنا ال�س�ريني... 

ل اأحد ميلك حاًل وا�سحًا مل�سكلتنا كما يبدو... هناك طبقة طفيلية 

الأمريكي...  الحتالل  برفقة  الداخل  من  اأو ظهرت  فا�سدة جاءت 

اإلهي م�سلط ف�ق  بينها وكاأنها قدر  فيما  ال�سلطة  تتداول  وهي طبقة 

معاداة  ه�  الفا�سدة  ال�ج�ه  هذه  من  لأي  معاداة  واأي  روؤو�سنا... 

العامل ح�لنا  ال�سيا�سية و.. و.. و...  للدميقراطية والد�ست�ر والعملية 

�سيئًا  اأتابع  مل  الربازيل...  اأقيمت يف  التي  العامل  ببط�لة كاأ�س  م�سغ�ل 

عن هذا امل��س�ع با�ستثناء خرب واحد اأعجبني وه� قيام اأحد الالعبني 

الذي  اخلرب  من  كثرياً  �سحكت  اآخر...  فريق  من  لعب  »ع�س«  بـ 

�سيء  �سيء... فكل  العامل يف كل  اإليه  الذي و�سل  النحطاط  ي�س�ر 

م�سم�ح يف �سبيل الف�ز وق�رشة الأخالق الرقيقة تال�ست تدريجيًا يف 

ع�رش اأ�سبح ميجد القبح وال�سفاقة والبذاءة يف الق�ل والفعل... 

الأحد 29 / 6 / 2014

مت اإعالن اخلالفة الإ�سالمية... �ساأنام الليلة واأنا يف دولة اخلالفة... 

ماذا  متامًا  اأعرف  ول  اأعرفه  ل  البغدادي«...  بكر  »اأب�  ه�  خليفتنا 

 منذ الآن ال�سمع والطاعة... 
ّ
يريد... لكن يت�جب علي

اجلمعة 18 / 7 / 2014 

اأنا مرهق... مرهق... ويائ�س... 
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يف  الآن  ينم�  ول  عط�سى...  ال�سجريات  يذبل...  الع�سب 

حديقتي اإل الأدغال التي يبدو اأن العط�س ينع�سها... منذ ع�رشين ي�مًا 

لبيتي يف �سيف  املاء والكهرباء  اأق�سي معظم وقتي حماوًل ت�فري  واأنا 

الن�م...  اأ�ستطيع  ل  اخلم�سني...  تقارب  احلرارة  درجات  لهب.. 

اأحاول  ال�سنة...  هذه  جداً  غريب  رم�سان  �سهر  ال�ستيقاظ...  ول 

جاهداً اأن اأتنا�سى كل الأخطار املحدقة باملدينة التي تعي�س الآن دون 

�سلطة حقيقية... رغم اإعالن »اخلالفة« فيها، اإذ ل ت�جد يف املدينة 

اإل ق�ة �سغرية ل تزيد على األف �سخ�س باأية حال... والدولة بعيدة 

يف  امل�اقع  بع�س  لق�سف  الطائرات  بع�س  باإر�سال  تكتفي  بعيدة... 

بع�س الأحيان... وهي تركز على حمطات ت�ليد الكهرباء اأو حمطات 

�سخ املياه... وعلينا نحن اأن نتدبر اأم�رنا لحقًا... الربملان العراقي 

اأن  اإل  الثانية  للجل�سة  بعيداً  م�عداً  وحدد  فا�سلة...  جل�سة...  عقد 

باآخر  وا�ستبداله  البعيد  امل�عد  تقدمي  ن�ابنا على  اأجرب  الدويل  ال�سغط 

اأقرب... وقد مت انتخاب اأحد اأع�ساء احلزب الإ�سالمي رئي�سًا للربملان 

وممثاًل للـ »�سنة« يف العراق... واأخ�سى اأن ت�ستمر هذه املهزلة امل�ؤذية 

له ككل  م�قف  �سخ�س ل  املنتخب  ال�سيد  برملانية جديدة...  دورة 

قيادات احلزب الإ�سالمي... يتحدث كثرياً ول يق�ل �سيئًا... وي�جد 

الق�ساء  على  عر�س  بع�سها  الإرهاب  ملفات  من  كبري  عدد  �سده 

وبع�سها ينتظر... اإنه من نف�س الطبقة امل�س�ؤومة التي ابتلينا بها وكاأنها 

اأ�ستمر يف حكايتي،  اأن  اأكتب...  اأن  اأود  اإغريقي لن يفارقنا...  قدر 

لكنني مرهق... مرهق... ويائ�س... 
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ال�ضبت 19 / 7 / 2014

اأم�س  يا للعار... مت تهجري امل�سيحيني من امل��سل...  يا للعار... 

�سدر لهم اإنذار باختيار حل من اأربعة... الإ�سالم اأو اجلزية اأو الهجرة 

ال�سمال...  باجتاه  واأمالكهم  بي�تهم  تاركني  خرج�ا  القتل.  اأو... 

معهم  يحمل�ن  ما  وت�رشق  »خالفة«  الـ  دولة  �سيطرات  لت�ست�قفهم 

�سبق  »جماهدين«  للـ  غنيمة  اأ�سبح�ا  لقد  م�س�غات...  اأو  نق�د  من 

هذا التهجري تهجري لالأقليات الأخرى... لكن اأثر ذلك كان اأقل على 

�سكان مدينة امل��سل لأن بقية الأقليات ل ت�سكن داخل املدينة. هم 

غالبًا ريفي�ن اختلطت هجرتهم بهجرة اأبناء امل��سل يف بداية النزوح 

الأكرب... اأما امل�سيحي�ن فقد كان لتهجريهم وقع اأ�سد... فهم اأنا�س 

م�سامل�ن يجاوروننا يف ال�سكن والعمل يف كل اأحياء املدينة... مل اأت�سل 

باأحد من الأ�سدقاء اإل واأخربين باأنه ي�سعر بالعار واملهانة لهذا ال�سل�ك 

املزيد  واأنتظر  بل  اإطالقًا،  ذلك  اأ�ستغرب  مل  اأنا  احلقيقة  يف  الب�سع... 

الأم�ر  �ستتده�ر  الـ »الدينية« من دولتنا اجلديدة...  من الإجراءات 

ب�سكل اأ�رشع واأب�سع ما مل يقم »اأحد ما بفعل �سيء ما«... من ه� هذا 

الأحد؟ وما الذي �سيفعله بال�سبط؟ ل اأدري... كل ما اأعرفه ه� اأن 

من  ق�تهم  ي�ستمدون  واأنهم  قليل...  قليل  املدينة  امل�سلحني يف  عدد 

تال�سي ق�ة الدولة... وعدم وج�د جهة ما يف املدينة حتاول ردعهم... 

ال�سيا�سي�ن يف بغداد مازال�ا يح�سب�ن النقاط التي ح�سلت عليها كل 

ي�ستبك  واجلي�س  بينهم...  فيما  املنا�سب  يتنازع�ا  كي  برملانية  كتلة 

معركة  يف  ودياىل  والأنبار  تكريت  اأطراف  على  »م�سلحني«  الـ  مع 

لت�سليحه  املليارات  اأنفقت  جي�س  بني  اإطالقًا  تناظر  ل  اإذ  ك�ميدية، 

الذين  النظاميني  املقاتلني غري  اآلف من  وجتهيزه وتدريبه... وب�سعة 
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ا�ستطاع�ا على حني غرة هزمية اجلي�س ودفعه عن ثلث اأرا�سي العراق 

اأ�سابيع ل�ستعادة ب�سعة كيل�مرتات  يائ�سًا منذ  يقاتل  اأيام... وه�  يف 

هذا  لي�س  الثاين...  الي�م  يف  ويخ�رشها  ي�مًا  ا�سرتدادها  يف  ينجح 

مفاجئًا يل على الإطالق اإذا كان وزير الدفاع ي�سرتي من�سبه بع�رشة 

تنتقل  ثم  �ساكنًا...  يحرك  اأحد  ول  الف�سيحة  وتنت�رش  دولر  ماليني 

عدوى �رشاء املنا�سب من الأعلى اإىل الأ�سفل لت�سل اإىل م�ست�ى اآمري 

من�سبه؟  ل�رشاء  املاليني  يدفع  الذي  القائد  عقيدة  هي  ما  الأف�اج... 

والنا�س؟  الأر�س  عن  الدفاع  ه�  هل  املن�سب؟  ل�رشاء  دافعه  ه�  وما 

اأم ه� ا�ستثمار ينتظر منه اأن يحقق عائداً اأكرب؟ كل �سفقات الأ�سلحة 

كانت مثاراً ل�سبهات كبرية... تلك التي عقدت منذ �سن�ات و�س�ًل 

الأ�سلحة  اإىل ما يعقد الآن من �سفقات »�رشيعة وملحة« منذ �سفقة 

املقلدة  امل�ساة  دروع  ب�سفقات  مروراً  الرو�سية  وال�سفقة  الأوكرانية 

والعتاد الفا�سد و�س�ًل اإىل �سفقات ر�سا�س الكال�سنك�ف الإيراين 

هذا  ثمن  يدفع  ول  �سعره...  باأ�سعاف  الآن  الدولة  ت�سرتيه  الذي 

الف�ساد اإل املقاتل الب�سيط يف �ساحة املعركة... اأو امل�اطن املدين الذي 

الي�م  �ساهدت  تق�سف...  مازالت  الطائرات  ق�ة..  ول  له  لح�ل 

الطائرات  تلقيها  التي  املتفجرة  الرباميل  �س�ر  القن�ات  اإحدى  على 

على الفل�جة »وبع�سها مل ينفجر« اأما امل��سل »واحلق يجب اأن يقال« 

فلم تق�سف بالرباميل حلد الآن »رمبا لأن املدينة خارج مدى طائرات 

الهليك�برت« ما ُنق�سف به نحن ه� �س�اريخ تطلقها الطائرات امل�سرية 

وقد تاأكدت بذلك بعد اأن روى يل �سديقي »ت�فيق �رشيف« حادثة 

بيته قد ق�سف  اأن  الكندي، واأكد يل  لبيته يف حي  الطائرات  ق�سف 

املتط�عني  عن  تتحدث  اأي�سًا  الأخبار  بربميل...  ولي�س  ب�ساروخ 
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الإيرانيني الذين قتل بع�سهم وهم يدافع�ن عن »املراقد املقد�سة« يف 

العراق... ويقدر عددهم بخم�سة اآلف مقاتل انت�رشوا مع امليلي�سيات 

التي �سكلتها الدولة... نحن بني نارين اإذن... جماهدين �سنة جتمع�ا 

الدين  ويعلم�نا  اخلالفة...  دولة  ليعلن�ا  وجاوؤوا  الأر�س  اأقطار  من 

»دفاعًا  الدولة  جتمعها  اأخرى  وميلي�سيات  رمبا...  والأدب  احلق... 

واإيرانيني وباك�ستانيني  املقد�سة« وحت�ي مقاتلني عراقيني  املراقد  عن 

مازال  ورمبا  ال�س�ري...  للم�سهد  ا�ستكمال  اإنه  رمبا...  ولبنانيني 

املالكي يحلم ب�لية ثالثة مادام ب�سار الأ�سد قد جنح يف ح�س�له على 

ولية ثالثة رغم كل اجلرائم التي ارتكبها بحق ال�س�ريني. 

اأكمل يف  الكهربائي... قد  التيار  انقطع  الظالم دام�س ح�يل... 

اأي ي�م اآخر... 

الثالثاء 22 / 7 / 2014

ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا... 

اأ�سياء  تتقافز يف ذهني ف�راً  اأك�ن منهمكًا يف عمل ما...  حينما 

كتابي  اأكمل  اأن  جاهداً  اأحاول  اأحيانًا...  جميلة  تك�ن  اأخرى... 

حتيط  التي  الظروف  اأ�سمن  اأعد  مل  لأنني  ممكن  وقت  اأق�رش  يف  هذا 

بي... لكن اأفكاراً اأخرى تقاطعني... اأمامي على املن�سدة ق�ستان مل 

اأجنزهما منذ �سن�ات... )ع�سف�ر اأمل( و)ل تقلق يا لقلق(... اأ�ستهي 

اأفعل...  ل  لكنني  واأتفرغ لإحداهما...  بيدي  ما  اأترك  اأن  ي�م  كل 

ول  م�رشحية  لي�ست  جديدة...  فكرة  ذهني  يف  برقت  �ساعة  ومنذ 

ق�سة ول رواية... اإنها فكرة �سيناري� مل�سل�سل تلفزي�ين عن العراق... 

قدح  الذي  امل�ؤثر  عن  بحثًا  باك  فال�س  بعملية  اأق�م  اأن  دائمًا  اأحاول 
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اآخرها  الآن ثالثة ع�امل  اأ�سخ�س  اأن  اأ�ستطيع  ما...  يف ذهني فكرة 

اأ�سل�ب  بل  الفيلم،  لي�س  �ساعة...  قبل  اأ�ساهده  كنت  الذي  الفيلم 

راويني  اأدخل  ل  ملاذا  فيها...  ا�ستخدامه  مت  التي  والكيفية  الراوي 

التلفزي�ن يف  �سيك�ن جهاز  والثاين  ما  بطل  اأحدهما  امل�سل�سل  على 

ال�سالة... التلفزي�ن لدى العراقيني لي�س جمرد جهاز للت�سلية... بل ه� 

�سخ�سية مت�سلطة ت�سببت يف تغيري م�سائر عدد هائل من العراقيني... 

الي�م على  �ساهدت  اأنني  ه�  الهاج�س  الذي حرك يفَّ  الثاين  العن�رش 

قناة ال�رشقية برناجمًا تتحدث فيه باحثة ما عن الدراما العراقية... عن 

التهريج  اأ�سل�ب  اإىل  الكّتاب  وجل�ء  بال�اقع  م�سا�سها  وعدم  تفاهتها 

التقليد... وعن عدم وج�د م�سل�سل  اأو  املبالغات  اأو  امل�سف  املبتذل 

واحد يقرتب فيه من واقعنا... وبعد قليل �ساهدت برناجمًا على قناة 

العراقية يتحاور فيه اآخرون وهم ي�سف�ن الذروة العالية التي و�سلت 

اإليها الدراما العراقية... وكيف اأنها تف�قت كّمًا ون�عًا وبداأت تناف�س 

رمبا...  حركني  الراأيني  بني  التناق�س  هذا  العربية...  الفنية  الأعمال 

كتابًا  اأقراأ  اأيام  ومنذ  اأنني  الأهم  العامل  كان  الثالث... ورمبا  العن�رش 

ال�ر�سة،  اأعجبتني فكرة  ال�سيناري�..  لكتابة  ملاركيز عن ور�سة عمل 

الآن  التلفزي�نية  الأعمال  معظم  اأن  اأعتقد  مميزاً...  ن�سًا  اأر  مل  لكنني 

ذهن  ت�لد يف  الأ�سيلة  الأعمال  اأن  اإل  مماثلة...  بطريقة  كتابتها  تتم 

اأو  بالتالعب ب�سخ�سياته  ي�سمح لالآخرين  كاتب واحد... كاتب ل 

ناق�سها لحقًا وعدلها،  يريد طرحها... رمبا  التي  الأ�سا�سية  الأفكار 

الذي  امل�سل�سل  فكرة  الأقل...  امل�س�دة على  من  النتهاء  بعد  ولكن 

التلفزي�ن  فيها  دخل  التي  ال�سنة  يف  اأي   1956 عام  اأحداثه  �ستبداأ 

عائلة  ق�ستها  �ساأحكي  التي  العائلة  تك�ن  اأن  بد  ل  العراق...  اإىل 
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كان�ا  اآنذاك  النا�س  من  فقليل  مهم...  عائلة م�ظف  اأو  اإذن...  ثرية 

يبداأ  اأن  بذهني  مرَّ  وقد  اجلهاز...  هذا  �رشاء  على  القدرة  ميتلك�ن 

اأن  اأف�سل  اإنني  »اإذ  ولدته...  �سبقت  اأحداثًا  ليحكي  الن�س  الراوي 

�سيمالأ  »التلفزي�ن«  الثاين  الراوي  ولكن  ال�ستينات«  البطل يف  ي�لد 

ال�لدة«  قبل  ما  »ذكريات  البطل  لذكريات  مزج  مع  الفراغ  هذا 

تتداخل مع ما يظهر على التلفزي�ن... قد يبدو كالمي مربكًا بع�س 

ال�سيء... وهذا مق�س�د لأنني اأمتنى اأن اأكتب عماًل ك�ميديًا... لكنها 

�سيء  ول  كل حلقة...  تراجيديًا حقيقيًا يف  م�قفًا  تت�سمن  ك�ميديا 

اأكرث من الرتاجيديا يف العراق... على ال�سا�سة �ستظهر بع�س مالمح 

العهد امللكي... ثم حلقة اأخرى عن ث�رة 14 مت�ز وانق�سام الأ�رشة 

جتاهها... ثم ث�رة ال�س�اف وحماكمات املهداوي وال�رشخ العميق يف 

الأ�رشة... ثم ث�رة 63 واإعدام قا�سم اأمام ال�سا�سة... ثم ثم ثم... اإنه 

م�سل�سل اأجيال... اأحافظ فيه على اجلياد الثالثة التي اأحب اأن اأ�سعها 

اأن  اأحب  ل  والأفكار«...  وال�سخ�سيات  »الأحداث  واحد  نري  يف 

اأرجح عن�رشاً على عن�رش... اأظن اأن اأي ن�س اأدبي حقيقي ل بد اأن 

الأفكار  ت�ازنه...  اختل  واإل  العنا�رش  هذه  من  كبرياً  قدراً  يت�سمن 

ما  �رشعان  نخلقها  التي  اجلميلة  ال�سخ�سيات  مملة...  جافة  وحدها 

يلفها الن�سيان مهما كانت براقة ما مل ترتبط باأحداث واأفكار مهمة. 

مل  ما  لها  عمق  ل  م�س�قة  مغامرة  اإل  تك�ن  لن  وحدها  والأحداث 

ي�ؤطرها فكر حقيقي وجت�سدها �سخ�سيات عميقة... هذا ه� در�سي 

اأ�سل�ب  ه�  حقًا  يزعجني  ما  دو�ست�يف�سكي...  من  تعلمته  الذي 

املق�سم  ال�رق  على  الن�س  كتابة  تكنيك  اأعني  للتلفزي�ن...  الكتابة 

اإىل خانات وتق�سيم العمل اإىل م�ساهد ق�سرية... فرغم اأين قد كتبت 
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�سيناري�هات لأربعة اأفالم ق�سرية... اإل اأنني مل اأمتر�س على هذا الن�ع 

اأنها  رغم  الآن  حلد  الن�ر  ال�سيناري�هات  تلك  تر  ومل  الكتابة...  من 

على  اأحدها  اأرى  اأن  اأمتنى  وكنت  خمرج...  من  اأكرث  اهتمام  اأثارت 

على  اأراه  اأن  اأمتنى  كنت  رئا�سية«  �س�رة  فيلم  �سيناري�  »وه�  الأقل 

ال�سا�سة هذه ال�سنة حتديداً... ولكن... من يدري فلعل الفر�س اأف�سل 

غداً ولعلني اأجتاوز م�سكلتي التقليدية م�سكلة الرتويج لأعمايل... 

الأربعاء 23 / 7 / 2014

اأح�س باأننا نتحرك... نتحرك اإىل اخللف... وب�رشعة فائقة... 

اجلامعة...  قرب  كافيه  نت  اإىل  للذهاب  الي�م  هذا  ا�سطررت 

فخدمات النت ل ت�سل الآن اإىل البي�ت غالبًا. ذهبت لقراءة بريدي 

املكان قد  باأن  اأح�س�ست  الر�سائل  اأنا منهمك يف كتابة بع�س  وبينما 

ثمانية من »امل�سلحني« مل  اأو  �سبعة  ازدحم.. نظرت ف�جدت ح�يل 

يف  ما  باأحد  الت�سال  يحاول�ن  »مثلي«  كان�ا  عدوانيني...  يك�ن�ا 

مكان بعيد... �سباب من بلدان خمتلفة... ا�سرتقت ال�سمع ف�جدت 

اأحدهم يتحدث عرب هاتفه بالفرن�سية... كاأنه كان يجري لقاًء �سحفيًا 

ما. وكان اآخر يتحدث عرب النت بلغة مل اأميزها... لي�ست الإنكليزية 

ول الفرن�سية ول الكردية اأو الرتكية اأو الفار�سية... فاأنا اأعرف كلمات 

من هذه اللغات واأميز ب�سه�لة اإيقاعها... كان يتحدث لغة اآ�سي�ية... 

مل اأر وجهه فقد كان يجل�س بكابينة جماورة يل... اأما الآخرون... فقد 

راقبتهم ومل اأميز يف مالحمهم �سيئًا اأعادين اإىل املا�سي والرتاث بقدر ما 

اأح�س�ست بهم يقلدون رامب� اأو جيفارا اأو اأبطال الأفالم الأمريكية يف 

طريقة ت��سحهم لالأ�سلحة ويف حركاتهم وحتى خ�سالت �سع�رهم 
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مع  حديث  اإجراء  من  اأمتكن  اأنني  ل�  متنيت  اأكتافهم.  على  املر�سلة 

اأحدهم، لكنني ترددت ثم تخليت عن الفكرة وغادرت املكان... مل 

اأ�سعر باخل�ف منهم لكنني ت�ساءلت... األي�س اأمامهم م�ستقبل اأف�سل 

يف مكان اآخر... األي�س اأمامنا م�ستقبل اأف�سل بدونهم... كيف حت�ل 

اأحداً ل يريد  اأن  يبدو  اإىل ما هم عليه الآن... �س�ؤال  ال�سباب  ه�ؤلء 

طرحه. كاأنهم اأ�رشار ال�سينما... يقتل�ن لأنهم اأ�رشار وح�سب ما الذي 

اإىل  والت�سلل  اأ�سرتاليا  اأو  فرن�سا  من  وال�سفر  امل�ساق  لتكبد  �سابًا  يدفع 

الأبرياء  املارة  نف�سه و�سط ح�سد من  ليفجر  اأو  ليقاتل  العراق  جحيم 

يف �س�ق �سعبي؟؟ اجل�اب �سهل »غ�سيل دماغ« لكنني ل اأعد هذه 

الكلمات ج�ابًا لل�س�ؤال... ال�س�ؤال مازال مطروحًا... وبق�ة... اإنه 

�س�ؤال مهم... �س�ؤال قاتل... 

اخلمي�ض 24 / 7 / 2014

ال�ساعة 6 �سباحًا 

مل اأمن حلد الآن... حاولت وحاولت... لكنني ف�سلت لأن خفقات 

ق�سة  احلكاية«...  »ديك  راأ�سي...  داخل  ت�سطخب  الديك  اأجنحة 

التي  الألغام  حق�ل  من  القدمي  بخ�يف  لدّي  ارتبطت  احلكاية  ديك 

و�سيلة حقرية  اللغم غدار...  اأبداً...  اآلفها  تعاي�ست معها ط�ياًل ومل 

مبت�ر  نف�سه  املرء  ليجد  من و�سائل احلرب... خط�ة واحدة خاطئة 

ال�ساق اإذا كان حمظ�ظًا... اأو ميتًا ما مل يكن... ل اأدري اأين قراأت قبل 

ب�سع �سن�ات تقريراً يفيد اأن 16% من الألغام املزروعة على ك�كبنا 

م�ج�دة يف العراق... اق�سعر بدين من هذه احلقيقة التي ع�ست على 

الألغام  عن  ال�سخ�سية  الق�س�س  من  كثري  لدّي  �سن�ات...  حافتها 
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�سا�سعة  مرتوكة  اأر�س  و�سط  الأوىل  منها...  ثالثة  الآن  اأذكر  لكنني 

احلدودي...  العبد(  )عني  قرب خمفر  الإيرانية  العراقية  احلدود  على 

منظارها  تعديل  واحاول  »داراكان�ف«  قن�س  بندقية  اأجرب  كنت 

م�ستخدمًا ثالثة اأحجار بطارية �سغرية كاأهداف و�سعتها اأمام �سخرة 

ال�سغرية  اأهدايف  فاأ�سبت  ر�سا�سات  ثالث  اأطلقت  كبرية...  بي�ساء 

الثالث... �رشت منت�سيًا لأتفقدها ف�جدت ال�سخرة قد حتطمت... 

اإىل ثالث خط�ط نريان غري مت�ازية متتد  اإل بعد ربع �ساعة  اأنتبه  ومل 

مل�سافة ط�يلة لري�سم كل منها م�ساراً ط�ياًل م�ستعاًل ميتد خالل حقل 

�سا�سع لالألغام... »حقل كان يف�سل بيننا وبني الق�ات الإيرانية«... 

كان ذلك يف نهاية ربيع عام 1990 وكان الع�سب قد اأ�سبح ه�سيمًا 

ول �سك اأنني قد ا�ستخدمت اإطالقات مذنبة ت�سببت باإ�سعال احلقل 

عر�سًا.. و�سيئًا ف�سيئًا امتد احلريق لي�سمل م�ساحة �سا�سعة من احلقل 

واأخرى...  اآونة  بني  بالحرتاق  ال�سغرية  الألغام  وبداأت  املرتامي... 

�سعرت بقلق �سديد تلك الليلة.. فها اأنذا اأت�سبب يف اإ�سعال حقل األغام 

باأكمله... ت�قعت اأن اأتعر�س مل�ساءلة ما اأو اأن يق�م اأحد ما بالتحقيق 

اأو اإ�سالح احلقل اأو اإلغائه.. لكن الأيام مرت دون اأن يلحظ اأحد �سيئًا 

كما يبدو... واأنا �سعيد الآن لأين اأتلفت مئات من الألغام... 

اإجمايل  بتمرين  نق�م  كنا  اأظن...  كما  قلياًل  األعن  الثانية  الق�سة 

حترك  افرتا�سي.  لهج�م  تتعر�س  كانت  اأنها  يفرت�س  وحدة  لتعزيز 

فيه  نخدم  مل  مكان  يف  اآخر  ل�اء  من  ف�جًا  ليعزز  لياًل  باأكمله  ف�جنا 

الثامنة  يف  ن�سل  فقط،  �ساعة   24 التمرين  مدة  كانت  قبل...  من 

و�سلت  التالية...  الليلة  نف�س  من  نف�سه  ال�قت  يف  ونن�سحب  لياًل 

اأم�س  ليلة  ن�سري  باأننا كنا  ا�ستيقظت فجراً  لياًل لكنني ف�جئت حينما 
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العراق...  و�سط  »منديل«  قاطع  يف  الألغام  من  �سا�سع  حقل  و�سط 

الذي كنا ن�سري خالله ب�سيارات  لله�ل  الليل حاجبًا  وقد كان ظالم 

الأمان...  اأي عامل من ع�امل  فيها  يعد  مل  متهالكة  ع�سكرية كبرية 

حاولت اأن اأتفقد جن�دي فاكت�سفت اأنهم م�زع�ن على رقعة كبرية 

اأر�س �سخرية متم�جة  من الأر�س... �رشت م�سافات ط�يلة و�سط 

ال�سديد و�سط  يتخذوا احلذر  اأن  واأوؤكد عليهم  اأتفقدهم جميعًا  وانا 

اإىل مقر ال�رشية  حق�ل اله�ل.. تعبت من ال�سري وملا حاولت الع�دة 

الأقدام اقرتح  اأكرث من �ساعة م�سيًا على  تبعد عن مكاين  التي كانت 

اأحد اجلن�د املقيمني يف املكان »ما زلت اأذكر اأن ا�سمه فرهاد« اقرتح 

اإن  اأ�سلك طريقًا خمت�رشة.. رحبت باقرتاحه. لكنه اأردف:  اأن  فرهاد 

الطريق املخت�رشة متر بحقل األغام... وملا لحظ ترددي �ساألني بخبث 

يحاول  التي  اللحظات  تلك  من  كانت  الألغام؟«.  من  تخاف  »هل 

فيها اجلن�د ا�سطياد �سعف ال�سباط... متا�سكت وقلت له بال مبالة 

مفتعلة: »اأنا ل اأخ�سى �سيئًا«. كنت اأكذب بالطبع لكنني ندمت على 

مير  فه�  خمت�رشاً  الطريق  كان  ملاذا  عرفت  اإذ  حلظات...  بعد  كذبتي 

اأرتدي  واأنا   –  
ّ
علي وكان  مرتفع...  �سخري  تل  حافة  على  بقطع 

التل ال�سخري ف�ق  اأ�سري ملت�سقًا بجانب  – اأن  الع�سكرية  جتهيزاتي 

�رشيط �سغري ل يكاد يت�سع لقدمي ثم اأنحدر مل�سافة ل يقل ارتفاعها 

و�سط  نف�سه  �سيجد  منا  �سي�سقط  ومن  ع�رشة ط�ابق...  من  بناية  عن 

بحذر  تبعت  الألغام...  اأحد  ف�ق  ورمبا  الأ�سفل.  يف  الألغام  حقل 

يحمل  وه�  »غاوي«  ال�رشية  خمابر  وتبعني  »فرهاد«  اخلبيث  دليلي 

على ظهره جهاز الال�سلكي الكبري... كنا ننزل ال�سفح بحذر خط�ة 

خط�ة... اأنا وغاوي... اأما فرهاد فكان يتحرك بر�ساقة عنز جبلي... 
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و�سلنا اإىل اأ�سفل التل حيث �سيبداأ حقل الألغام.. ت�قف فرهاد قلياًل 

لي��سح يل اأننا �سنجتاز ثغرة لي�س فيها اإل اأربعة األغام فقط... �سعرت 

بالرتياح... لكن عي�ين جحظت حني اأخربين اأن الألغام الأربعة هي 

من ن�ع )فاملارا(... اللغم املنثاري القافز... ول� كنت اأعلم ذلك قبل 

عني  �سيق�له  ما  كل  همني  وملا  نزلت...  ملا  ال�سخري  التل  اأنزل  اأن 

اجلن�د... فاألغام الفاملارا من اأحقر اأن�اع الألغام لأنها ل تقفز ن�سف 

مرت قبل اأن تنفلق وتطلق ر�سقة من ال�سظايا فح�سب... بل هي األغام 

ويكفي  العنكب�ت...  ك�سبكة  اأ�سالك  مبجم�عة  مركزها  من  ترتبط 

اأّيًا من هذه الأ�سالك كي يعمل �ساعق اللغم فيقفز  اأي اأحد  اأن مي�س 

 24 هناك  اأن  اأي  اأقدام  و�ستة  األغام...  اأربعة  هناك  كان  وينفجر... 

احتماًل للتفجري فيما ل� كان اللغم عاديًا... اأما ك�نه لغمًا قافزاً فاإن 

امل�سافة  هذا ي�ساعف الحتمالت ع�رش مرات على الأقل... كانت 

خمت�رشة حقًا لكنني ما زلت اأذكرها واأنا اأح�سي اأنفا�سي واأراقب اأقدام 

فرهاد والذي ي�سبقني وخط�اتي ثم خط�ات املخابر الذي يتبعني... 

كاأن الزمن ت�قف... وكاأن الدقائق اأ�سبحت �سن�ات... اجتزنا املمر 

احلقل  حافة  و�سلنا  اإن  وما  متما�سكًا...  اأبدو  اأن  يائ�سًا  اأحاول  وانا 

ذلك  فرهاد...  راأ�س  على  الت�بيخات  من  �سياًل  واطلقت  اإل  ب�سالم 

اجلندي الذي مل األتقه يف حياتي اإل تلك املرة... طلبت منه اأن يع�د 

اإىل مكانه �سالكًا الدرب الط�يل واأل يعاود املرور من احلقل ثانية... 

مل يكن من جن�دي، بل كان من جن�د الف�ج الذي كنا نزوره... مل 

األتق به لحقًا... وما زلت اأحفظ ا�سمه ويبدو اأنني لن اأن�ساه... 

ق�سة  اإنها  ق�س�ة...  واأكرث  اأق�رش...  الألغام  مع  يل  الثالثة  الق�سة   

قطعانهم  ويدفع�ن  يغافل�ننا  فكان�ا  الع�سب  منهم  نفد  الذين  الرعاة 
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انتبهت  الغذاء...  من  تبقى  عما  بحثًا  الألغام  حق�ل  حافات  اإىل 

ليع�دا  اخلرب  لي�ستطلعا  جنديني  اأر�سلت  انفجار...  �س�ت  اإىل  ي�مًا 

ت�سلل  قد  الأطفال  من  الرعاة  اأحد  باأن  باأ�سى  ويخربانني  قليل  بعد 

بعد  قتياًل..  واأرداه  به  انفجر  قد  لغمًا  واأن  بعيدة  تلة  وراء  حقل  اإىل 

قليل جاء عدد من اأفراد قبيلة الطفل وت�سلل�ا واأخرج�ا جثته حماولني 

جهدهم اأن يتجنب�نا لأننا كنا قد منعناهم مرة بعد مرة من القرتاب 

ي�ساأ حظها  مل  قلبي على طف�لة  يعت�رش  باأمل  اأح�س�ست  احلق�ل...  من 

العاثر اأن تن�ساأ و�سط هذا اخلراب فح�سب... بل كان قدرها النطفاء 

مبكراً... ومل يكن هناك اأي فائدة من حما�سبة اأهل الطفل... فقد كان�ا 

يعان�ن جميعًا عناء و�سظف العي�س لألف �سبب... ومثل خلية اإرهابية 

بني  تخزين  كانت  لكنها  اأعماقي...  الق�سة يف  نامت هذه  نائمة... 

لدّي  واأ�سبح وا�سحًا  ي�م  اأمامي ذات  قفزت  واأخرى... حتى  مرة 

باأنني مل اأعد اأ�ستطيع جتاهلها... حدث ذلك يف عام 2002 يف زلينت 

واأنا اأفتح �سندوق بريدي 1003... تذكرت ال�سبي الذي مل اأره... 

وتاأملت... عدت اإىل البيت واأنا اأحاول ط�ال الطريق اأن اأجد بداية 

منا�سبة للق�سة.. كنت اأحاول اأن اأبداأها ب�سخ�س يقلب دفاتر ي�مياته 

ويق�ل  الي�م  تاريخ  يقراأ  الدفرت  و�سط  فارغة  �سفحة  اأمام  يقف  ثم 

الأحداث  اأهم  كتابة  عن  نعجز  كنا  اإذا  الي�ميات  قيمة  ما  لنف�سه... 

التي متر بنا، ونتجنب حتى الإ�سارة اإليها؟... بداأت اأ�سعر الآن بنعا�س 

�سديد... قد اأكمل غداً. 

اخلمي�ض ال�ضاعة 11 لياًل 24 / 7 / 2014 

جميعًا  امل��سل  اأهل  ي�ن�س...  النبي  جامع  تفجري  الي�م  ع�رش  مت 
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مازال�ا يعان�ن الذه�ل له�ل هذه ال�سدمة غري املت�قعة... يف مدينتي 

اأهم رمزين يف املدينة  اأن 
ّ
اإل  مئات اجل�امع وامل�ساجد واملزارات... 

ي�سم�نه  كما  الكبري  اجلامع  اأو  الن�ري  اجلامع  هما  الإطالق  على 

وه� جامع ي�ستهر مبئذنته ال�ساهقة املنحنية انحناء برج بيزا.. وعمره 

احلروب  عهد  يف  زنكي  الدين  ن�ر  بناه  الثمانية...  القرون  يتجاوز 

املدينة  يف  رئي�سًا  دينيًا  مركزاً  الآن  وحلد  ي�مها  من  وبقي  ال�سليبية. 

ثالثة  قبل  منربه  ومن  امل��سل  ملدينة  �سعاراً  لت�سبح  منارته  ثم حت�لت 

اأ�سابيع اأعلنت دولة اخلالفة الإ�سالمية يف حركة فاجاأ فيها الدواع�س 

�سخ�س  برز  حينما  كعادتهم  اجلمعة  ل�سالة  جاوؤوا  الذين  امل�سلني 

يف  ويعلن  منربه  يرتقي  م�سلحة  بحماية  حماط  ال�س�اد  يرتدي  غريب 

النا�س اأنه قد ويّل عليهم وه� لي�س باأف�سلهم وي�ساأل اهلل تعاىل اأن يعينه 

النا�س من �سدمتهم كان اخلليفة  يفيق  اأن  على هذا البتالء... وقبل 

الغريب قد غادر ومل نره ثانية حلد الآن. ومل ن�سمع منه... اأو عنه... 

ومع ذلك يفرت�س بنا ال�سمع والطاعة له. اأما جامع النبي ي�ن�س فه� ل 

يقع يف املدينة القدمية... بل ي�سمخ ف�ق اأعلى تلة يف ال�ساحل الأي�رش 

القرن  يف  املدينة  �سهدته  الذي  العمراين  الت��سع  و�سط  دجلة  لنهر 

الأخري... يقبع ف�ق تلة اأثرية كانت ق�رشاً لأحد املل�ك الآ�س�ريني... 

جامع واآثار م�سيحية... وق�رش اآ�س�ري... مّر به كل الرحالة العرب 

وغريهم.. عمره ل يقل عن 700 �سنة... ورغم اأن من امل�سك�ك فيه 

تاريخيًا وج�د قرب لأحد ما يف ذلك ال�رشيح »فال اأحد يعرف متامًا اأين 

اأن هذا املقام 
ّ
دفن ي�ن�س اأو ي�نان كما يطلق عليه يف العهد القدمي« اإل 

نين�ى... وكان جميع امل��سليني  للنبي ي�ن�س حامي  كان يعد رمزاً 

�ساحب  الن�ن  ذي  )ي�ن�س  بجاه  حمرو�سة  مدينتهم  اأن  يعتقدون 
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احل�ت(... لقد �سمعت هذه العبارة اآلف املرات اآخرها قبل اأيام واأنا 

اأمر ب�سيارة اأجرة قرب املقام... قال يل ال�سائق العج�ز... لن نخاف 

باأي من  اإطالقًا  اأوؤمن  اأين ل  ي�ن�س... ورغم  النبي  ونحن يف حمى 

هذه املعتقدات اإل اأنني اأح�س�ست الي�م بجرح يف ال�سميم... باإهانة 

بالديناميت... وب�رشعة...  ين�سف  بالغة وعجز كبري... كل ما لدينا 

ب�ترية  الرتاثية  والأبنية  واملزارات  املراقد  بهدم  بداأوا  الدواع�س 

هي  ي�ميًا  »منتقاة«  اأهدافًا  تق�سف  املالكي  وطائرات  مت�سارعة... 

لي�ست اإل م�ست�سفيات اأو من�ساآت للبنى التحتية للمدينة... هذا الي�م 

ق�سف�ا اأحد امل�ست�سفيات اأي�سًا ب�س�اريخ من طائرة م�سرّية لقد وقعنا 

بني نارين... ميلي�سيات قذرة ت�سلقت كرا�سي احلكم وخربت العراق 

باأ�رشع وقت  ال�سيا�سية... ونهبت  با�سم حماية »الد�ست�ر« والعملية 

واأكرب كمية كل ثروات البلد... وع�سابات غريبة جتمعت من اأقطار 

الأر�س وقدمت احلك�مة اإليهم مدينتنا على طبق من ف�سة وهم يعيث�ن 

الآن يف املدينة ن�سفًا وتقتياًل... اأنا مل اأزر هذا اجلامع اإل مرة واحدة 

اأمام  تنفر�س  ب�سقيها  امل��سل  لأ�ساهد  فنائه  يف  وقفت  حياتي..  يف 

ناظري... لأ�ساهد الن�س�ة الالئي يزرن املقام ملتم�سات ذرية �ساحلة 

يحملن  الالئي  والعجائز  ي�ن�س...  امل�ل�د  ا�سم  يك�ن  اأن  وناذرات 

ياأتيهن  الفرج  عّل  ط�يلة  لعق�د  تتحقق  مل  التي  واأمانيهن  اأحالمهن 

الرم�ساين  »يعق�ب  اأجدادي  خط�ات  لألتم�س  ذهبت  ما...  ي�مًا 

واأبيه ي��سف« اللذين كانا قبل عق�د خطيبني يف هذا اجلامع... ومن 

ق�سة هذا النبي ا�ست�حيت م�رشحيتي »ج�ف احل�ت«.. وقد حلمت 

تباعًا  ت�سعد  التي  املتدرجة  امل�ساطب  اأحد  على  ي�مًا  تقدم  اأن  دائمًا 

يا ذا   ف�ق زق�رة �س�مرية.... 
ّ
اإىل ب�ابته... كاأنه مبني قبل ال��س�ل 
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الن�ن... لقد كان احل�ت اأحّن عليك بكثري من الب�رش... لعلك تردد 

الآن ما قلته يف ج�ف احل�ت.

ل اأ�ستطيع اأن اأكمل الكتابة... ما زلت اأبكي غيظًا لأنني ل اأدري 

ما العمل... ي�ن�س... وداعًا. 

ال�ضبت 26 / 7 / 2014

2002 كما ظننت...  ق�سة ديك احلكاية مل تكتمل يف ليبيا عام 

مل اأقتنع اأبداً بكل البدايات التي ت��سلت اإليها... ورمبا اأقنعت نف�سي 

بذلك كي اأجتنب اأمل كتابتها... حاولت اأن اأتركها، لكنها مل ترتكني... 

يف ي�م ما واأنا اأ�سري يف اأحد �س�ارع اأب�ظبي عام 2004 خلف »لي�ا 

�سنرت« يف �سارع حمدان... برزت الق�سة فجاأة من اأعماقي... كان 

الحتالل الأمريكي قد وقع على العراق منذ �سه�ر وكانت خياراتي 

الع�دة  اأو  ي�م...  كل  يذبح  الذي  العراق  عن  بعيداً  البقاء  �سعبة... 

وحماولة فعل �سيء ما يف بلدي الذي يحرتق... �رشت يف نف�س ال�سارع 

جيئة وذهابًا واأنا اأحاول اأن اأجد طريقة اأو مفتاحًا لل�ل�ج اإىل هذه الق�سة 

املريرة التي ترف�س اأن تفارقني... ل اأذكر اإن كانت هناك م�ساطب يف 

ال�سارع، واإن وجدت فال �سك اأنني قد دخنت كثرياً واأنا اأجل�س ف�ق 

يف  جدوى.  دون  ورجعت...  و�رشت  وفكرت  دخنت  اأحدها... 

الي�م الثاين... ويف غرفة التدخني النائية يف املدر�سة العلمية الدولية، 

حيث كنت اأعمل �سقط املطر فجاأة... كنت وحيداً اأقف اأمام ال�سباك 

�ستك�ن  اأنها  ظننت  جملة  ذهني  يف  قدحت  وفجاأة  يعت�رشين  والأمل 

بداية الق�سة »�ساأروي ق�ستي للمطر... اأو رمبا كانت اجلملة لن اأروي 

الآتي  بال�سكل  الق�سة  خي�ط  اأحبك  بداأت  للمطر« 
ّ
اإل  الق�سة  هذه 
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»رجل يقف اأمام النافذة والذكريات تتدفق من راأ�سه« مل يكن هناك 

ديك... ول مري�س... ق�سة احلقل والقدم املبت�رة فح�سب... عدت 

اأنني قلبت الأمر مراراً وتكراراً 
ّ
اإل  الن�س...  البيت حماوًل كتابة  اإىل 

يف ذهني فلم اأقتنع به... وي�مًا بعد اآخر تركت امل��س�ع باأكمله... 

وتركني... ليهاجمني ثالثة واأنا يف العراق عام 2007 و�سط املذابح 

التي كانت حتدث ي�مها يف �س�ارع املدينة. تذكرت �سديقي املثقف 

الفل�سطيني »عبد اهلل« الذي كان م�سابًا بحالة كاآبة ثنائية الأقطاب... 

وقد رافقته مرة اإىل عيادة الدكت�ر غالب نزال يف �سارع حمدان يف 

اأب�ظبي... انتظرته خارج العيادة فرتة ق�سرية وم�سينا بعدها دون اأن 

اأدخل العيادة. جتلت الق�سة يف ذهني ب�سكل جديد... مري�س نف�سي 

اأن يهاجمه ديك...  اإنه يت�قع يف كل حلظة  م�ساب بف�بيا غريبة... 

اأحد  يف  نزال«  »مراد  ه�  نف�سي  طبيب  عيادة  يف  دوره  ينتظر  وه� 

بعد  فجاأة  العيادة  من  يفّر  ثم  تتاآكله...  واله�اج�س  اأب�ظبي  �س�ارع 

اأن يتخيل اأن الطبيب قد يك�ن ه� الديك... لينتهي اجلزء الأول من 

وحاولت...  حاولت  بكتابتها...  اأبداأ  اأن  قبل  تخيلتها  كما  الق�سة 

دون جدوى فاأنا مل اأدخل عيادة هذا الطبيب... ول اأ�ستطيع الكتابة 

عن مكان ل اأعرفه... وي�مًا ما اأر�سلت ر�سالة اإلكرتونية اإىل �سديقة 

املذك�ر  الطبيب  عيادة  تزور  اأن  منها  األتم�س  اأب�ظبي  يف  مقيمة 

وو�سفت لها العن�ان رج�تها اأن ت�سف يل غرفة النتظار يف العيادة 

مما  للمكان  خمطط  مع  دقيق  و�سف  منها  و�سلني  ق�سرية  فرتة  وبعد 

اأزاح عن �سدري ثقاًل وهميًا اأو قيداً فر�سته على نف�سي... مل اأ�ستفد 

من ال��سف اإل ل�ن اجلدران... ول�حة كانت معلقة على احلائط... 

العنا�رش ب�سكل  ومري�س ومري�سة كانا يف النتظار... و�سفت هذه 
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دقيق ودالٍّ يف الن�س... والآن اأت�ساءل دائمًا هل ذهبت تلك ال�سديقة 

اأنها تخيلت املكان وو�سفته يل؟ ل اأدري... ومل  اأم  اإىل العيادة فعاًل 

يعد ذلك مهمًا... اأين اللغم واملاأ�ساة اإذن؟ وما عالقة ذلك كله بق�ستي 

احلكاية  ديك  ق�سة  واللغم؟  الطفل  عن  كتابتها  اأردت  التي  الأ�سلية 

الزمان  يف  خمتلفتان  كاملتان  ق�ستان  فهي  متامًا...  �سكلها  يف  غريبة 

ا�سم  يحمل  والن�س  البطل...  ه�  بينهما  ال�حيد  وامل�سرتك  واملكان 

ق�سة  واأروي  ديك«   1« ه�  فرعي  بعن�ان  يبداأ  ثم  احلكاية«  »ديك 

الق�سة  وتنتهي  الطبيب  عيادة  يف  الديك  من  اخلائف  للرجل  كاملة 

اآخر »2 احلكاية« وهنا �سريوي ذلك  بعن�ان فرعي  اأبداأ  ثم  متامًا... 

اإىل  خطاأ  وتدخل  اأغنام  قطيع  تق�د  �سغرية  فتاة  عن  حكاية  الراوي 

يف  يخدم  �سابطًا  وقتها  الراوي  ويك�ن  قدمها...  وتبرت  األغام  حقل 

املكان... وه� ط�ال الق�سة يطرح على نف�سه �س�ؤاًل مغل�طًا ول يجد 

اأحمي جن�دي...  اأم  نف�سي...  اأحمي  اأن   
ّ
علي كان  له ج�ابًا »هل 

الثانية  الق�سة  تكتمل  وحينما  الألغام«  حقل  اأحمي  اأن   
ّ
علي كان  اأم 

»احلكاية« فاإنها متنح الق�سة الأوىل »الديك« معنى خمتلفًا متامًا... اإنها 

ق�سة مركبة اأحجية من جزاأين... ول جمال الآن ل�رشدها، اإذ ل بد من 

قراءة الن�س كاماًل لتت��سح جمالياته كلها... اأما عبارة البداية فكانت 

�سي�سدقني...  فمن  لأحد..  الق�سة  هذه  اأروي  لن  ل  »ل...  اأخرياً 

كتبت  مكان«  كل  يف  يطارده  ديكًا  اأن  يظن  معت�هًا  �سي�سدق  من 

تركتها  �ساعة...  مني  ت�ستغرق  مل  واحدة...  جل�سة  يف  كلها  الق�سة 

لي�مني اأو ثالثة ثم اأعدت كتابتها على احلا�س�ب.. راجعت الإمالء 

كتاباتي ل  اأن  اإل  لغة  لفرتة ط�يلة كمدر�س  والق�اعد »فرغم عملي 

ت�سلم من الأخطاء« واأنا اأدقق ن�س��سي واأ�سحح واأحذف كل عبارة 
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اأو و�سف اأو كلمة اأو حرف عطف زائد... وكلما زاد ا�ستغايل على 

الن�س كلما �سغر حجمه... بالإ�سافة اإىل عملية حذف »كان« التي 

الن�س  اأكتب  واأنا  نف�سي  اأراقب  األ  تعلمت  وقد  بكثافة  اأ�ستخدمها 

الكتابة الأوىل واأترك هذه التنقيحات والت�سذيبات والـ »كانات« اإىل 

مرحلة لحقة.... اكتمل الن�س واأر�سلته اإىل م�قع اأدبي اأعجبني ه� 

م�قع »الناقد العراقي« للدكت�ر )ح�سني �رشمك ح�سن(. و�رشعان ما 

�سريتي  ال�سخ�سية و�سيئًا من  فيها �س�رتي  منه ر�سالة طلب  و�سلتني 

الزمان« يف  اقرتب  »اإذا  رواية  ن�رش لحقًا  ثم  الن�س  ون�رش  الذاتية... 

اأتلق  ومل  الن�س  اطلع على  قد  �سخ�سًا  اأدري كم  نف�سه... ول  امل�قع 

اإل عدداً قلياًل من التعليقات عليها، لكن ذلك ل يغري حقيقة �سعادتي 

براحة  �سعرت  حتى  كتبتها  اإن  فما  الق�سة...  هذه  بكتابة  الكبرية 

�سديدة... وهمٍّ انزاح عن �سدري... فقد كانت هذه احلكاية ت��سك 

حقًا اأن تخنقني... 

الثالثاء 29 / 7 / 2014 

اخلام�سة  تتجاوز  الآن  ال�ساعة  ال�س�ء...  بزغ  اأن  بعد  اأكتب 

الفطر. عيد  اأيام عيد  اأول  اأم�س ه�  ليلة ط�يلة...  �سباحًا... كانت 

ت�سنع  حاولنا  جميعًا  اأننا  رغم  العيد  مظاهر  من  مظهر  اأي  يحمل  مل 

الفرح دون جدوى. اأنا الآن وحيد يف املنزل بعد اأن غادرت زوجتي 

واأولدي البيت م�ساًء حينما تناقل النا�س خرب ا�ستباكات �ستح�سل يف 

املنطقة التي اأ�سكنها »وهي على حافة املدينة ال�سمالية قرب جمم�عة 

ب�ساتني«.. قررت يف البداية األ اأ�سمح لهم باملغادرة لكنني تراجعت 

عن قراري... فقد حتدث فعاًل ا�ستباكات ويعلق�ن يف املكان اأر�سلتهم 
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العا�رشة م�ساء....  اآخر عائلة تغادر احلي يف  اإىل بيت خالهم وكان�ا 

جت�لت بني البي�ت الفارغة اكت�سفت اأن اأحد اجلريان قد بقي وحيداً 

اإطالق  بداأ  ثم  قلياًل  حتدثنا  ما  مكان  اإىل  اأولده  اأر�سل  اأن  بعد  مثلي 

النار فجاأة... كان هناك هدير طائرات م�سرّية، وكان هناك من يطلق 

عليها النار كما اأظن من مدافع م�سادة للطائرات. رك�سنا اأنا وجاري 

كل اإىل بيته وبقيت اأ�سمع دوّي الق�سف ل�ساعتني اأو اأقل ثم انتهى كل 

املياه  وعباأت خزانات  النا�س  من  حّينا  فر�سة خل�  انتهزت  �سيء... 

ورويت حديقتي العط�سى منذ �سبعة اأيام يف ج� مت�ز الالهب. كنت 

اأريد اأن اأنتهز هذه الفر�سة للكتابة، لكنني مل اأحبذ فكرة ا�ستخدام ملبة 

الكاز فاأنا اأكرهها ورائحتها تعيدين ف�راً اإىل ج� اخلنادق واحلرب... 

اأ�سعر بنعا�س �سديد!! ل ي�جد  ال�سياء فقد بداأت  انبثق  اأما الآن وقد 

حل �سهل كما يبدو، لكنني �ساأحاول بكل جه�دي اللتزام بامل�عد 

الذي فر�سته على نف�سي وه� اأن اأكمل هذا الكتاب قبل عيد ميالدي 

حتقيق  من  �ساأمتكن  هل  ترى  متامًا.  واحد  �سهر  بعد  اأي  اخلم�سني.. 

ذلك؟

اجلمعة 1 / 8 / 2014

ال�ساعة 3 �سباحًا 

اإىل ورقة من الأوراق التي كتبت فيها امل�ا�سيع التي يجب  اأنظر 

 اأن اأ�ستكمل �رشدها ليكتمل الكتاب وامل�ا�سيع املتبقية هي:
ّ
علي

1 - الف�سل الأخري من اآمادو بعد و�س�يل اإىل الإمارات 2002.

ندمي  وف�ز  اأدبية  مب�سابقة  وم�ساركتي  حممد  بقا�سم  لقائي   -  2

�سهريار باجلائزة.
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3 - ت�سّلم اجلائزة ومقالتي التي �ساركت فيها اأثناء الندوة الأدبية.

يف  الأدبي  ال��سط  اإىل  وول�جي  اأب�ظبي  يف  الق�سة  منتدى   -  4

الإمارات من خالله.

5 - الع�دة اإىل العراق والعمل بال�سحافة.

6 - تاأ�سي�س مدار�س الأوائل.

7 - م�رشحية بداية جديدة وجتربة يف التاأليف امل�رشحي املرجتل.

8 - ق�سة حقرية واملعطف الرمادي.

9 - م�رشحية حكاية ه�وو ودرا�سة املاج�ستري وكتابة اأطروحة عن 

بع�س اأعمايل.

10 - رواية اأني�س يف بالد العجائب.

11 -  م�رشحية ج�ف احل�ت وبرناجمي التلفزي�ين »كتاب« .

12 - ف�ز م�رشحية ج�ف احل�ت يف م�سابقة الفجرية للم�ن�دراما 

ولقائي مب�رشحيني عرب واأجانب.

13 - �ستيف كارير يعر�س م�رشحية بداية جديدة يف لك�سمب�رغ.

14 - م�رشحية فكرة.

15 - اآمادو تقدم باللغة الأملانية يف لك�سمب�رغ.

16 - م�رشحية »ال�سخ�ر ال�س�داء«.

هذا  لأكمل  عنها  اأكتب  اأن  يل  يفرت�س  التي  امل�ا�سيع  هي  هذه 

الكتاب يف امل�عد الذي حددته لنف�سي... واأنا اأن�ي اخت�سار ال�قت 

وكتابة م��س�ع واحد كل ي�م على اأقل تقدير، وهكذا يك�ن باإمكاين 

اأن اأخت�رش ال�سبعة ع�رش ي�مًا اإىل اأ�سب�عني رمبا ما مل يطراأ جديد ي�سغلني 
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عن الكتابة... قررت اأن اأخت�رش احلديث عن الأحداث الي�مية التي 

وتخريب  وتهدمي  واغتيالت  ق�سف  تتكرر...  لأنها  الآن  اأعي�سها 

املعاناة  نف�س  يف  زلنا  ما  ونحن  الأفق...  يف  حّل  ول  ي�ميًا  متكرر 

مت�قفة يف  �سبه  واحلياة  وال�ق�د...  والكهرباء  املاء  بحثًا عن  الي�مية 

املدينة... لن اأتطرق اإىل ال��سع الراهن ما مل يجّد جديد على امل�ست�ى 

اخلا�س اأو العام. �ساأكتب م��س�عًا كل ي�م اإذن رغم اأن ما اأذكره عن 

هذه امل�ا�سيع لي�س مت�ساويًا يف الغزارة... وقد ي�ستغرق بع�سها ن�سف 

 اأن اأكتب... اأن 
ّ
�سفحة ل اأكرث... ل اأ�ستطيع تقدير ذلك الآن... فعلي

اأفتح ذهني للذكريات وتداعياتها و�ساأرى احل�سيلة.. لحقًا لن اأكتب 

بالت�سل�سل التاريخي لالأحداث... اأريد اأن اأبداأ الي�م يف احلديث عن 

مدار�س الأوائل... حديث حاولت اأن اأجتاهله منذ �سه�ر لكنه يحفر 

يف نف�سي... هذا ال�سهر بالذات... �سهر مت�ز / ي�لي� مل تدفع مدار�س 

الأوائل رواتب املدر�سني والعاملني فيها لأول مرة منذ تاأ�سي�سها عام 

هذا  ت�سادف  العيد  اأن  رغم  رواتب  بدون  م�ظف�نا  بقي   2005

و�سبعني  مئة  رواتب  ندفع  مل  والعمال..  للحرا�س  ندفع  مل  ال�سهر.. 

م�ظفًا.. مئة و�سبعني اأ�رشة بال دخل هذا ال�سهر... كم اآملني ذلك.. 

اأ�ساهد حلمًا اأو�سك اأن يتحقق... ثم يتحطم فجاأة.. وبق�س�ة. 

بال�سحافة  ل�سه�ر  2004 عملت  العراق عام  اإىل   حينما عدت 

�سماح  ف�ر  مدينتي  يف  اأهلية  مدر�سة  اأول  بتاأ�سي�س  لأق�م  تركتها  ثم 

وزارة الرتبية باإن�ساء مدار�س خا�سة. كان هذا اأحد اأحالمي... فاإذا 

كان طالب مدار�سنا ل يقروؤون فعلينا اأن نن�سئ مدار�س تعّ�د الأطفال 

على القراءة. اإذا كان اجليل اجلديد غري مثقف فاإن م�س�ؤولية املدار�س 

بال  ن�س��سي  كانت  اإذا  مثقف.  جيل  اإنتاج  على  والرتكيز  الهتمام 
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قراء... فالأ�سرب قلياًل واأخلق يل جياًل من القراء. ومادامت كل احلل�ل 

راودتني  كبرية  اأحالم  مدر�سة؟؟  اأوؤ�س�س  ل  فلَم  املدر�سة...  من  تبداأ 

مكانًا  جعلها  اأريد  اأكن  مل  املدر�سة...  هذه  تاأ�سي�س  على  اأعمل  واأنا 

لتلقني الطالب معل�مات متكنهم من اجتياز المتحانات، بل حاولت 

باأ�رشها...  احلياة  يجتازون  كيف  الأطفال  تعّلم  نظيفة  بيئة  خلق 

اإقناع  وبت�سميم وعناد، وبفكر مغاير لكل ما ه� �سائد، متكنت من 

بع�س امل�ستثمرين بتم�يلي مببلغ مل يكن يزيد يف البداية على 60 األف 

دولر... وو�سط حرب اأهلية قا�سية... واأ�سخا�س يتحفظ�ن كثرياً من 

املدار�س اخلا�سة لأنها جديدة فتحت مدار�س الأوائل الأهلية اأب�ابها 

يف فيال كانت ت�سغلها القن�سلية الرتكية �سابقًا. ق�سيت اأ�سهر ال�سيف 

اأن  على  البداية  منذ  �سممت  وقد  معي...  للعمل  كادراً  اأختار  واأنا 

يك�ن كل اأفراد الكادر من عدميي اخلربة يف التدري�س... وقد ا�ستغرب 

اجلميع ت�سميمي على هذا الختيار الغريب، لكنني كنت اأنظر اأبعد. 

فاخلربة ال�سابقة فيها اإيجابيات لكن �سلبياتها اأكرث يف تقديري... لأنها 

خربة مت اكت�سابها يف بيئة ترب�ية مهلهلة تفتقد للروؤية ال�سليمة دربت 

30 متقدمة للعمل... واخرتت منهن 15 معلمة كان عدد امل�ظفني 

املدر�سة  اأب�اب  فتحنا  �سخ�سًا...  ع�رش  ثمانية  املدر�سة  يف  الإجمايل 

تقريبًا  ن�سفهم  �سبعة طالب فقط  الأول  الدرا�سي  ي�مها  لن�ستقبل يف 

اإذ  اأبداً...  الي�م  ذلك  اأن�سى  لن  للمدر�سة...  املنت�سبني  اأبناء  من  هم 

جتل�س  كانت  تبكي...  وراأيتها  ال�سفار(  املعاونة)بيداء  غرفة  دخلت 

مع املعلمات ال�سامتات يف ج� يخيم عليه ياأ�س وكاآبة... قالت يل: 

بعد كل اجلهد الذي بذلناه ط�ال ال�سيف فاإن اأحداً مل ياأِت... وبعد 

اأيام �ستغلق املدر�سة اأب�ابها وينتهي كل �سيء.. اأجبتها بثقة وبرود: اإذا 
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بقيت حيًا... وما مل يحدث زلزال يف املدينة... فاإن قب�ل الطالب يف 

هذه املدر�سة �سيك�ن بال��ساطات.. ليذهب كل اإىل عمله، والتزم�ا 

كلماتي  واحد غريت  تلميذ  كل �سف  كان يف  ل�  بالت�قيتات حتى 

اجل� قلياًل ومنحت الكادر بع�س الثقة... وبعد ثالث �سن�ات فقط... 

فقال�ا...  ي�مًا  بكلماتي  اجلميع  وذكرت  واأكرث.  ت�قعته  ما  حدث 

نحن مل نن�َس تلك الكلمات التي بدت ي�مها �رشبًا من اخليال... كان 

هناك جمم�عة من املثقفني قد مّدوا يل يد الع�ن و�ساهم�ا بجهد كبري 

يف تدريب الكادر )عبد الكرمي �سليم ومارب امل�ىل وثائر ال�ساعاتي( 

واآخرون وقد كنت اأختار املتدربات بعناية كبرية وكان الكادر باأكمله 

يرتاوح  عمر  ويف  اأّمًا  املدر�سة  تك�ن  اأن  اأف�سل  وكنت  الن�ساء  من 

الن�ساء واأدرك متامًا  الثالثني والأربعني... لقد عملت ط�ياًل مع  بني 

يبدينه يف حال عملهن  الذي  الكبري  ق�تهن وجدارتهن والإخال�س 

مع  ويتعامل  ي�ستحققنها...  التي  الفر�سة  لهن  يقدم  حمرتم  مكان  يف 

اجلميع على اأ�سا�س اجلدارة يف ج� ي�س�ده التعاون. كان ن�سب اأعيننا 

حتت  ين�ء  وقتها  العراق  كان  »املقاومة«  ه�  وا�سح  م�سرتك  هدف 

ثقلني. الحتالل الأمريكي واحلرب الأهلية التي نتجت عنه. عملنا 

اأو  عر�سية  لتفجريات  املدر�سة  تعر�ست  للغاية..  �سعبة  ظروف  يف 

الن�افذ والأب�اب وتطايرت  15 مرة... حتطمت  اأكرث من  مق�س�دة 

�سارع  على  املدر�سة  م�قع  ب�سبب  اأحيانًا  مرة...  من  اأكرث  الرف�ف 

مهم قرب جامعة امل��سل، وه� طريق لالأرتال الع�سكرية الأمريكية. 

لكننا  املق�س�د...  الهدف  بذاتها هي  املدر�سة  اأخرى كانت  واأحيانًا 

وا�سلنا العمل بروح قتالية حقيقية. و�سل عدد الطالب يف نهاية العام 

الأول اإىل ب�سع واأربعني طالبًا وطالبة... ثم اأكرث من �سبعني يف العام 
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الثاين وه� العام الذي دخل طالبنا فيه المتحانات ال�زارية العامة، 

اأولدهم يف  لت�سجيل  النا�س  هّب  الف�ر  طيبة. وعلى  نتائج  وحقق�ا 

بكثري  اأكرب  املتقدمني  عدد  واأ�سبح  املتاحة  املقاعد  فامتالأت  املدر�سة 

كملحق  جماور  مبنى  لتاأجري  دفعنا  مما  ال�ستيعاب،  على  قدرتنا  من 

للمدر�سة، لكنه مل يكن كافيًا ل�سد احلاجة. كان �سعار املدر�سة املعلن 

كل  يف  دائمًا  اأو�سحته  »وقد  هديف  وكان  ممتعًا«  التعليم  »ليكن 

اأكرب  اأن مننح التالميذ  اجتماعاتي مع الكادر« كان هديف ب�سيطًا ه� 

كمية من الذكريات ال�سعيدة... لأن الطف�لة ال�سعيدة ينتج عنها غالبًا 

نقدمه لطفل  ما  اأثمن  ال�سعيدة«  حياة مت�ازنة... كانت »الذكريات 

يعي�س و�سط معارك تدور قرب بيته ومدر�سته... و�سط احلرائق والدم 

واخلراب... كانت الذكريات ال�سعيدة بذرة اأمل حاولت زرعها يف 

نف��س الأطفال رغم كل الق�س�ة واملعاناة التي ميرون بها ي�ميًا... مل 

اأنتخب الطالب.. قبلتهم من كل ال�رشائح مع اأن الأغلب كان�ا اأبناء 

ال��سطى... وهي حتديداً  الطبقة  اأو م�ظفني من  اأو مدر�سني  اأ�ساتذة 

اأن  اأحاول جاهداً  كنت  العمل...  بداية  منذ  ا�ستهدفتها  التي  الطبقة 

اأطبق �سعار املدر�سة.. جلاأت - رغم كل املخاطر - اإىل تنظيم جدول 

رحالت علمية وترفيهية... اهتممت كثرياً بدرو�س الفن�ن والريا�سة 

اأ�سمم  كنت  الذي  ال�سن�ي  احلفل  يف  تتجلى  عملنا  ذروة  وكانت 

اإذ  نعي�سه،  كنا  الذي  والب�ؤ�س  املخاطر  عام رغم كل  اإقامته كل  على 

اإنني  اإذ  كنا نقدم كل حفل فقرات جديدة ممتعة وم�سغ�لة بحرفية.. 

بداأت اأجمع �سمن كادر العمل عدداً من الفنانني يف اأكرث من جمال... 

وكان منهم قد ترك ب�سمة اأو اأثراً يف نف��س التالميذ ويف ت�سكيل كيان 

املدر�سة ككل.. تط�رت املدر�سة البتدائية فاأحلق بها ثان�ية للبنني... 
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كي  اأر�س  قطعة  على  لأح�سل  ط�ياًل  قاتلت  وقد  للبنات  واأخرى 

نتمكن من بناء مدر�سة الأحالم لكن الدولة كانت غري مبالية بالأمر 

بينما واجهني بع�س املديرين العامني يف دوائر مهمة بحرب �سع�اء.. 

املدر�سة  لبناء  ت�سلح  اأر�س حك�مية  اإىل  ال��س�ل  من  وكلما متكنت 

تفاهم  هناك  كان  كاأمنا  اآخر...  مل�رشوع  وخ�س�س�ها  ف�راً  حجب�ها 

�رشي بني البلدية ودائرة ال�ستثمار وقائمقامية امل��سل، بالإ�سافة طبعًا 

على  دخياًل  ك�ين  البداية  يف  حاربتني  التي  نين�ى  تربية  مديرية  اإىل 

تخّلفهم...  عّرى  قد  املميز  عملي  ولك�ن  املحلي،  الرتب�ي  ال��سط 

جلاأ  اقت�ساديًا  املدر�سة  جناح  وب�سبب  الدولة  من  يئ�ست  اأن  وبعد 

على  تقريبًا  مرت  األف  ثالثني  م�ساحتها  اأر�س  قطعة  �رشاء  اإىل  �رشكائي 

تلة ت�رشف على املدينة... ا�سرتينا الأر�س يف ذروة القتتال الطائفي، 

وا�ستح�سلنا على امل�افقات الر�سمية لت�سييد املدر�سة من كل ال�زارات 

على  اعرت�ست  واحدة  وزارة  عدا  ما  وزارة«   13 »وعددها  املعنية 

امل�رشوع وهي »وزارة الرتبية!!«.. كان من العجيب اأن تعرت�س تربية 

نين�ى على بناء مدر�سة يف مدينة تعي�س اأزمة خانقة يف املباين املدر�سية 

وقد و�سل عدد الطالب داخل ال�سف�ف اإىل 70 طالبًا داخل املدينة 

تربية  والقرى...  ال�س�احي  مدار�س  يف  طالب   100 من  واأكرث 

تعار�س  املدار�س  نق�س  ب�سبب  البكاء  عن  ي�مًا  تكف  مل  التي  نين�ى 

بناء مدر�سة من�ذجية مب�ا�سفات دولية. ومل يقف الأمر عند هذا احلد، 

الأ�سباب... ويف  اأحد  يذكر  ومل  هاتفيًا  با�ستدعائي  ي�مًا  ف�جئت  اإذ 

معي  حقق  امل�سب�هة!!«..  »اأن�سطتي  ب�ساأن  معي  التحقيق  مت  بغداد 

كان  الأهلي.  التعليم  مديرية  القان�نية يف  ال�س�ؤون  العاملني يف  اأحد 

معي  وا�ستمر  مبا�رشة  غري  باأ�سئلة  اأمطرين  حمنكًا  بغداديًا  قان�ن  رجل 
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على هذا املن�ال اأكرث من �ساعة ون�سف... مللت من التحقيق فقلت 

له... اأ�ستاذ ادخل يف �سلب امل��س�ع و�ساأجيبك بكل �رشاحة فلي�س 

لدّي ما اأخفيه... نظر اإيّل ط�ياًل ثم �سحك واأخرج من درج مكتبه 

�سك�ى مقدمة �سدي من ال�سيدة »مديرة تربية نين�ى« وهي تتحدث 

عن �سخ�س مريب يدير مدر�سة ذات ن�ساطات غريبة... قلت للرجل 

اأقيم مدر�سة يف فيال حم�رة  اأنتم وافقتم على اأن  باخت�سار وو�س�ح: 

فهل لديكم مانع من بناء مدر�سة من�ذجية على اأر�س ا�سرتيناها مبالنا 

وبتم�يلنا ال�سخ�سي... هل هناك قان�ن ما مينع ذلك... على الف�ر 

ولهذا  ذلك...  نتمنى  نحن  بل   : قائاًل  وابت�سم  اأوراقه  الرجل  اأغلق 

ال�سبب بالتحديد اأن�ساأنا مديرية التعليم الأهلي... يبدو اأن هناك من 

يكرهك يف امل��سل »قلت له« اإنهم ل يعرف�نني لكي يكره�ين »قال 

يل بهدوء: اإنهم يكره�ن النجاح.. ومن الآن ف�ساعداً اأرج� اأن تت�سل 

بي كلما واجهتك م�سكلة يف امل��سل«... عدت اإىل مدينتي واأنا اأ�سعر 

طاحنة  حرب  و�سط  ورجعت  كلها  الدنيا  تركت  فقد  �سديد...  باأمل 

يحاول�ن  ح�يل  من  والأغبياء  والبناء  املقاومة  يف  بطريقتي  لأ�ساهم 

جاهدين هدمي وعرقلة جه�دي. 

مررنا  التي  »طريـــــفــة!!«  الـــــــ  امل�اقف  بع�س  اأذكر  زلت  ما 

بها يف البداية... اأذكر متامًا اأنني كنت اأجمع الطالب يف به� داخلي 

بحما�س  ال�طنية  الأنا�سيد  بقراءة  وي�رشع�ن  �سف�ف  يف  واأنظمهم 

كلما اأبلغتنا الأجهزة الأمنية عن وج�د قنبلة قريبة اأو �سيارة مفخخة 

�سيفجرونها قرب املبنى... مل يكن لدّي حيلة اأخرى... اإذ ل ميكنني 

اإخراج التالميذ من الب�ابة، فقد يحدث التفجري يف اأي حلظة... ول 

يتناثر  قد  اأو  ال�سظايا،  ت�سيبهم  فقد  ال�سف�ف،  يف  اإبقاوؤهم  ميكنني 
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لأرفع  معهم  واأردد  بالإن�ساد  يبدوؤون  وي�ؤذيهم...  الزجاج  عليهم 

منتظرة  تتل�س�س  واآذاننا  ترجتف،  وقل�بنا  معًا،  نن�سد  حما�سهم... 

�س�ت التفجري... وما اإن ينتهي النفجار واأطمئن على اجلميع حتى 

يدخل�ا اإىل ال�سف�ف مع معلماتهم ليكمل�ا الدرو�س... كم تكررت 

هذه املمار�سة... لكن اأق�ساها حدث مرة واأنا خارج املبنى... ات�سلت 

بي املعاونة فزعة لتخربين اأن هناك قنبلة مزروعة و�سط ال�سارع اأمام باب 

املدر�سة متامًا... هرعت راك�سًا اإىل املدر�سة لكن رجال الأمن منع�ين 

من القرتاب. كان معي �سديقي الكاتب )عبد الكرمي الزيباري( وه� 

�سابط �سابق وقد ت��سلهم اأن ي�سمح�ا له بتفكيك القنبلة... لكنهم 

ويراقب  خل�يًا  هاتفًا  يحمل  قريب  مكان  يف  ما  اأحداً  اأن  اأخربونا 

املكان و�سيفجر القنبلة ف�ر اقرتاب اأحد ما منها... حاولت امل�ستحيل 

اأو  اجلانبية  ال�س�ارع  من  القرتاب  و�سيلة.. حاولت  باأي  اأدخل  كي 

اللتفاف من اخللف ولكني ف�سلت. وكنت اأ�سمع �س�ت ال�سغار من 

اأفراد  بع�س  قام  برعب »م�طني م�طني....«.  يغن�ن  الداخل وهم 

انفجرت.  الر�سا�س حتى  من  ب�ابل  املتفجرة  العب�ة  باإمطار  اجلي�س 

دخلت راك�سًا لأطمئن على اجلميع... وكان�ا بخري... وقد �رشقت 

التي �ساأكتبها لحقًا  هذا امل�قف وح�رته قلياًل لي�سبح نهاية روايتي 

»اأني�س يف بالد العجائب«. 

خلق  من  متكنت  مت�ا�سلة  ومثابرة  عمل  من  �سن�ات  ت�سع  وبعد 

كادر مميز يزيد عددهم الآن على مئة و�ستني مدّر�سة ومدر�سًا، واأ�سبح 

عدد التالميذ والطالب اأكرث من األف طالب، وقد متكّنا من بناء ثان�ية 

البنني منذ ثالث �سن�ات وجنحت يف ا�ستقطاب العدد املطل�ب من 

واأ�سبح  املا�سي  العام  منهم يف  دفعة  اأول  تخرجت  والذين  الطالب 
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اأما البتدائية  العراق وخارجه...  معظمهم يف كليات حمرتمة داخل 

فهي حترز ن�سبة جناح مئة يف املئة منذ اأع�ام... وهي املدر�سة البتدائية 

الأوىل يف حمافظة يزيد فيها عدد املدار�س على األف ومئتي مدر�سة... 

درا�سية  قاعة  وثالثني  �ست  ب�سعة  اجلديدة  بنايتها  تقريبًا  اأكملنا  وقد 

الفنية  والأن�سطة  واملختربات  للمعامل  اأخرى  قاعة  ع�رشة  واثنتي 

هذا  من  واحد  �سهر  بعد  افتتاحها  املفرت�س  من  وكان  واملكتبات. 

ونزوح  كله...  امل�قف  غرّي  املدينة  هّز  الذي  الزلزال  لكن  الي�م... 

النا�س اإىل اأماكن اأخرى، وال�سلل الذي اأ�ساب حياتنا اأوقف العجلة 

الدائرة... وبعد اأن كنت اأق�سي معظم نهاري يف �سهر مت�ز / ي�لي� 

اأبنائهم  قب�ل  اإمكانية  الأ�سدقاء وامل�س�ؤولني والأقرباء عن  اأعتذر من 

مرتني  اإل  ال�سهر  هذا  هاتفي  يرن  مل  املقرر...  العدد  اكتمال  ب�سبب 

فقط... ومل يتقدم للت�سجيل اأحد... واأنا اأذهب الآن اإىل املدار�س كي 

اأزود الطالب املنق�لني خارجًا بالأوراق الر�سمية التي يحتاج�ن اإليها 

انهار  وهكذا  خارجه...  اأو  العراق  داخل  اإىل  انتقالهم  ل�ستكمال 

حلم كان قد حت�ل اإىل واقع ملم��س بعد تعب و�سهر وكفاح... ليع�د 

ثانية في�سبح خياًل... �ساأبتعد مرغمًا عن زمالء يرب� عددهم على مئة 

ظرف  يف  ط�يل  كفاح  رحلة  �ساركتهم  ومدّر�سة  مدر�سًا  وخم�سني 

خارج عن املاأل�ف.. و�ساأبتعد مرغمًا عن اأكرث من األف تلميذ وطالب 

اأن  اأمتنى  وكنت  يل..  حقيقيني  اأولداً  جميعًا  اأعدهم  كنت  وطالبة 

ميهلني القدر �سن�ات لأراهم �سبابًا يبن�ن امل��سل بالطريقة التي حلمنا 

ليعر�س�ا  اأكرث من �سخ�س وجهة  ات�سل بي  بها جميعًا لفرتة ط�يلة. 

 تاأ�سي�س مدر�سة عراقية جديدة خارج العراق... عرو�س قد تبدو 
ّ
علي

زلت  ما  الآن...  فيه  اأنا  مما  يخرجني  جناة  حبل  تك�ن  قد  مغرية... 

لرف�ست  وعبيدة(  )مي�س  على  خ�يف  ول�ل  امل��س�ع...  يف  اأفكر 
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باملجازفة  ي�مًا  لنف�سي  �سمحت  ما  اإذا  لكنني  تردد...  ودون  ف�راً 

بحياتي، فاإن من ال�سعب على اأب اأن يجازف بحياة اأولده. ول�سيما 

اإ�ساعة  وهناك  ي�ميًا.  اله�سيم ح�لنا  كالنار يف  تنت�رش  ال�سائعات  واأن 

تت�اتر عن قيام »دولة اخلالفة« بتجنيد ال�سباب من اأبناء املدينة للقتال 

يف �سف�فهم. وهذا يدفعني للتفكري بالرحيل بعيداً عن هذا املكان، 

حتى يق�م اأحد ما بفعل �سيء ما لتغيري هذا ال�اقع املّر.... داخليًا... 

اأح�س بهدوء... واأت�قع اأن احلل لن يتاأخر... واأن مفتاحه ال�حيد ه� 

ت�سكيل حك�مة جديدة دون املالكي وزمرته ال�سخيفة من الل�س��س 

والقتلة واملهرجني... 

اأطرحه على نف�سي  الذي  ال�س�ؤال  اأغادر؟ ذلك ه�  اأم  اأبقى؟  هل 

األف مرة ي�ميًا... وما زلت حمتاراً... 

ال�ضبت 2/ اآب / 2014

ال�ساعة الثالثة �سباحًا. 

لدّي  امل��سل...  ال�سكائر يف  بيع  منع  الي�م  اخلالفة  دولة  قررت 

العادة  يف  )بايب(...  للــ  واحد  تبغ  وكي�س  علبة..  وع�رشون  اثنتان 

اأدخن  فاأنا  الدولة  اإعالن  بعد  اأما  ي�ميًا،  اأقل من علبة ون�سف  اأدخن 

باإفراط... هل ميكنني الكتابة بعيداً عن دخان ال�سيكارة؟ ل اأدري... 

لقد جربت ذلك واأنا اأكتب يف الك�يت عام 1991 اإذ كنت اأحيانًا 

اأق�سي �ساعات واأنا اأبحث عن اأعقاب ال�سكائر التي رميتها قبل نفاد 

قد  با�ستمرار...  معي  نف�سه  يعيد  التاريخ  اأن  يبدو  مني...  ال�سكائر 

احل�س�ل  من  اأ�سهل  فذلك  للبايب  تبغ  على  احل�س�ل  من  غداً  اأمتكن 

على علب ال�سكائر... 
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8/2

يف مثل هذا الي�م دخل ق�سم من اجلي�س العراقي اإىل الك�يت لتبداأ 

�سه�ر...  بعد  ماأ�ساتهم  انتهت  معًا....  والعراقيني  الك�يتيني  ماأ�ساة 

وبقيت ماأ�ساتنا تت�ساعف حتى و�سلنا اإىل ما و�سلنا اإليه الي�م ل اأريد 

اأن اأ�ستطرد اأكرث... فالتداعيات اإذا بداأت لن تنتهي... مَل ل اأع�د اإىل 

ق�ستي الأ�سلية... 

�ضيف 2002.

اإىل  الرج�ع  قررت  وقد  ليبيا  يف  الأخرية  اأيامي  اأق�سي  كنت 

وما  حت�سدها...  يف  بداأت  قد  الأمريكية  الق�ات  كانت  العراق... 

اأن احلرب واقعة ل  اأيقنت  101 حتى  الأمريكية  الفرقة  اإن حتركت 

حمالة... مل اأكن اأحتمل فكرة حدوث حرب واأنا بعيد عن عائلتي... 

اأكملت اأوراقي واأو�سكت على حجز التذكرة للع�دة اإىل العراق... 

كنت اأت�سل باأهلي هاتفيًا كلما اأتيح يل ذلك. فاله�اتف املحم�لة مل 

وكان  ليبيا.  يف  نادرة  كانت  العادية  واله�اتف  بها،  م�سم�حًا  يكن 

علينا الذهاب اإىل مكاتب تخ�سع ملراقبة الدولة واإجراء املكاملات منها 

بالعائلة  مرة  ات�سلت  الت�سال.  ومكان  ووقت  اأ�سمائنا  ت�سجيل  بعد 

وكلمني اأبي - رحمه اهلل - وملا علم بقرار رج�عي رف�س ذلك رف�سًا 

اأذكر عبارته  قاطعًا... وطلب مني البقاء بعيداً مهما حدث ما زلت 

�ستقتل...  احلرب  هذه  اأ�رشك... ويف  مت  املا�سية  احلرب  حرفيًا »يف 

واأنا  قطعت  ول كم كيل� مرتاً  بقيت حائراً  اأدري كم  بعيداً« ل  ابق 

اأ�سري جيئة وذهابًا ف�ق رمل امللعب. حتى اتخذت ي�مًا قرار ال�سفر 

اإىل الإمارات... مل يكن الأمر �سهاًل بالن�سبة يل، لكن �سديقي )جمال 
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ت�رشين  �سهر  نهاية  ويف  كثرياً...  الأمر  يل  �سّهل  هناك  املقيم  الب�س�( 

اأب�ظبي  اإىل  اإىل عمان... ومنها  اأكت�بر طرت من طرابل�س   / الأول 

حقيبتي  وحمل  التحية  تبادلنا  ا�ستقبايل...  يف  جمال  كان  لياًل. 

وغادرنا ال�سالة... وما اإن و�سعت قدمي خارجها حتى لفح وجهي 

ه�اء �ساخن رطب، تراجعت، لكني ف�جئت بيد جمال خلف ظهري 

الإمارات«...  يف  بك  »مرحبًا  �ساخراً  قال  الأمام...  اإىل  تدفعني 

�سباحًا  وانطلقت  ط�ياًل  حتدثنا  عائلته  مع  �سقته  يف  الليلة  ق�سيت 

اأ�سعر  الأيام  تلك  تذكرت  كلما  عمل...  عن  بحثًا  م�سنية  رحلة  يف 

بانقبا�س يف معدتي... فما اأق�سى اأن تعر�س نف�سك على الآخرين. 

امل�عد  عن  اأ�سهر  ثالثة  متاأخراً  الإمارات  اإىل  و�سلت  قد  كنت 

املنا�سب للح�س�ل على عقد عمل يف التدري�س... وكلما مّر ال�قت، 

قّلت هذه الفر�سة اأكرث واأكرث... بقيت اأ�سب�عًا يف اأب�ظبي ثم انتقلت 

كل  يف  اأوراقي  واأقدم  دبي  وبني  بينها  اأنتقل  وكنت  ال�سارقة...  اإىل 

اإليها ولكن دون جدوى...  ال��س�ل  اأمكنني  التي  الأهلية  املدار�س 

بالت�ظيف...  ال�سفحات اخلا�سة  اأ�سرتي اجلرائد واأقلب  اأن  تعّلمت 

دون جدوى اأي�سًا... ل� كنت حالقًا اأو طاهيًا حل�سلت على عمل يف 

الي�م الثاين فح�سب، لكنني لالأ�سف ل�ست كذلك. 

خطر يل اأن اأبحث عن فر�سة عمل يف جريدة ما كمدقق لغ�ي... 

مل اأكن اأعرف اأحداً لكنني ذهبت بال�سدفة اإىل مقر احتاد كّتاب واأدباء 

النقا�س  ال�سارقة. ح�رشت قراءة ق�س�سية و�ساركت يف  الإمارات يف 

ه�  ي�ن�س  ن�اف  الأ�ستاذ  كان  ورمبا  اأ�سخا�س.  عدة  اإىل  وتعرفت 

�سحيفة  يف  يعمل  العراقي  القا�س  الالمي«  »جمعة  اأن  اأخربين  من 

الحتاد... واأنه قد ي�ساعدين يف احل�س�ل على عمل ما. ل اأدري كيف 



288

ح�سلت على رقم الأ�ستاذ جمعة الالمي فات�سلت به ي�مًا وطلبت منه 

اإيّل  حتدث  عام.  ب�سكل  م��س�عي  له  و�رشحت  للقائه  م�عد  حتديد 

الرجل بدماثة وحدد م�عداً قريبًا... وقبل ذهابي ات�سلت به فطلب 

تاأجيل امل�عد لأن �سي�فًا من خارج الإمارات قد زاروه... ووعدين 

باأن يت�سل ه� بي ليحدد م�عداً جديداً. انتظرت ذلك الت�سال اأيامًا 

ط�يلة لكنه مل يت�سل... ومل اأعاود اأنا الت�سال. اأح�س�ست مبهانة مريرة 

واأق�سمت بداخلي األ اأكرر هذه الفعلة اأبداً... وحينما التقيت �سدفة 

ول  بال�سالم  اأبادره  مل   2004 اأب�ظبي  كتاب  معر�س  يف  بالرجل 

العراقيني حينما  مع كل  املبا�رش  التعارف  لعادتي يف  باحلديث خالفًا 

اأك�ن خارج البلد. ظننت اأن الرجل جتاهلني اأو اأنه اأراد التخل�س مني 

فح�سب... �سحكت من نف�سي لحقًا حينما اأخربين بع�س اأ�سدقائه 

فح�سب...  الن�سيان  كثري  لكنه  الطيبة،  غاية  ويف  دمث  الرجل  اأن 

وفاجاأين )الالمي( منذ �سنتني حينما طلب مني بر�سالة اإلكرتونية رقم 

هاتفي »واأنا يف العراق« كان قد قراأ ق�سة ديك احلكاية واأعجب بها 

وات�سل بي ليعرب عن اإعجابه بالن�س... اأخربته باأين اأعرفه وقد تكلمنا 

عرب الهاتف منذ �سن�ات... لكنه مل يكن يذكر امل��س�ع بالطبع. وبعد 

خم�سة اأ�سابيع �سعبة يف الإمارات اأو�سكت نق�دي على النفاد ويف 

الي�م الذي قررت فيه الع�دة اإىل العراق ات�سل بي جمال من اأب�ظبي 

واأخربين ان اأول مدر�سة قدمت فيها اأوراقي تطلبني للمقابلة. وكان 

قد اأعطاهم رقم هاتفه لأننا زرناهم ف�ر و�س�يل وكنت ي�مها دون 

هاتف... وبعد مقابلة ق�سرية م�سحكة ح�سلت على العمل... ويف 

الي�م الثاين ا�ستاأجرت �سقة �سغرية بامل�ساركة مع اأحد الأ�سخا�س... 

كان مهند�سًا لبنانيًا من طرابل�س... مثقف يه�ى الطبخ... �سايقني 
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احتالله للمطبخ اأول اأيام رم�سان... لكنني مل اأكن م�سطراً للطبخ، اإذ 

تناولت الفط�ر مع عائلة جمال... اأما بقية الأيام فقد كان املهند�س 

اأ�ساعده  اأن  ورف�س  ويل(...  )له  ل�سخ�سني  بالطبخ  ه�  يق�م  كمال 

قادته  الأيام  لكن  طباخًا  يك�ن  اأن  يطمح  كان  اأنه  ويبدو  عمله.  يف 

فل�سطيني  مهند�س  كمال  املهند�س  زار  ما  وي�مًا  عن حلمه...  بعيداً 

ا�سمه عبد اهلل الب�ريني اأخربين اأنه يحمل �سهادة املاج�ستري يف تخطيط 

املدن. لكنه كان �ساعراً رقيقًا واإن�سانًا ح�سا�سًا عايل الثقافة... �رشعان 

ما اأخربته باأنني كاتب... زارين بعد ي�م اأو اثنني وقراأت له الف�سلني 

اللذين كنت قد اأكملتهما من اآمادو ف�جئ الرجل بامل�رشحية، واأذكر 

اأنه قال يل اأنت قد اأجنزت ن�سًا مهمًا واأجمل ما فيه ه� قدرتك على 

ا�سطياد هذا امل��س�ع الغريب وملا اأخربته اأن الن�س غري مكتمل األح 

 ب�رشورة اإكماله... اأظن اأن كلماته حفزتني لكنني بقيت حائراً... 
ّ
علي

 2002/12/1 ليلة  الثالثة �سائعًا... ويف  ال�سخ�سية  مفتاح  فمازال 

كنت م�ستلقيًا يف فرا�سي وكانت اجل�امع القريبة تردد اآيات من القراآن 

والأدعية الدينية »اإذ كانت ليلة القدر« نه�ست فجاأة وفتحت كرا�سة 

اأكرث  الثالثة  ال�سخ�سية  اآمادو...  من  الثالث  الف�سل  اأكتب  وبداأت 

تدويراً، والعمل عليها اأ�سعب... البطل هذه املرة لي�س معلمًا ب�سيطًا 

�ساقته الظروف مرغمًا اإىل ميدان املعركة، ول ع�سكريًا حمرتفًا ي�ؤدي 

زرع�ها  التي  الكبرية  بالأفكار  اآمن  فالح  ه�  بل  ب�رشامة...  واجبه 

يرتك  ثم  ال�طن«  دفاعًا عن »جمد  كا�رش  وقاتل كحي�ان  راأ�سه...  يف 

اأعدائه. ليكت�سف تدريجيًا  فيقرر تكري�س حياته لالنتقام من  وحيداً 

كا�رشة جردتهم  كلهم وح��س  ب�سيء...  الأعداء  عن  يختلف  ل  اأنه 

اإن�سانيتهم وو�سعتهم وجهًا ل�جه كي ياأكل اأحدهم  حك�ماتهم من 
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بطعن  الهمجية  هذه  على  احتجاجًا  الفالح  اآمادو  وي�سجل  الآخر. 

اأمام ال�سحفيني. كتبت الف�سل كاماًل دون ت�قف... بال�رشعة  نف�سه 

التي يقت�سيها جّر القلم على الأوراق. كاأمنا كان هناك من ميليني ما 

هل  اآمادو...  مات  فاأخرياً  يبكي...  وقلبي  القلم  تركت  اأكتب... 

الي�م واأنا ل  اأنني قد ق�سيت  اأم  الثاين؟  الي�م  الدوام يف  تاأخرت عن 

اأعي ما اأق�ل؟؟ بقيت بعدها لأيام واأنا اأح�س بخ�اء كبري... اأنا اأ�سعر 

قد  روحي  يف  ما  مكانًا  باأن  اأح�س  اأكمله.  عمل  كل  نهاية  بعد  باأمل 

 اأن اأحتمل اأوجاعي حتى ميتلئ هذا الفراغ. 
ّ
جت�فت... واأن علي

الأحد 2014/8/3 

ال�ساعة الثالثة والن�سف فجراً. 

ل جديد الي�م على �ساحة الأحداث يف املدينة... اأ�سمع الآن هدير 

الطائرات امل�سرّية تدّوي يف ال�سماء... فكرت يف النزول اإىل الطابق 

الأر�سي والكتابة هناك، لكنني غريت راأيي حينما تذكرت قبل قليل 

دوّي انفجارات كبرية، وهذا يعني اأن الق�سف انتهى واأن الطائرات 

التي حتّلق الآن هي طائرات ا�ستطالع تق�م بالت�س�ير فح�سب... وما 

عني...  الكهرباء  وتنقطع  ال�سغري  امل�لد  وق�د  ينفد  اأن  حقًا  اأخ�ساه 

فالأكتب ب�رشعة اإذن. 

اأب�ظبي  بني  انتقلت  الإمارات  يف  العمل  عن  بحثي  رحلة  يف 

والعني وعجمان ودبي وال�سارقة... واأنا اأ�سري ي�ميًا دون هدف بعد 

الإمارات يف  اإىل  بقدومي  ارتكبت غلطة كبرية  قد  اأنني  اأدركت  اأن 

املدينة  و�سط  مبنى جميل  ما  ي�مًا  �سادفني  العام...  من  ال�قت  هذا 

»معهد امل�رشح« اأو ا�سم من هذا القبيل... دخلت وكلي ثقة با�ستحالة 
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ح�س�يل على عمل يف مثل هذا املعهد فاأنا ل اأحمل م�ؤهاًل م�رشحيًا 

ولي�س يل اأي ن�ساط م�رشحي معروف. كان املكان �سبه خاٍل... وملا 

�ساألت م�ظف ال�ستعالمات عن كيفية تقدميي لطلب وظيفة يف املكان 

نظر اإيّل بحرية ثم قال »هل حتب اأن تقابل املدير... اأنت عراقي؟ ه� 

اأي�سًا عراقي؟« ومَل ل اأقابل املدير؟ قلت لنف�سي، و�سعدت اإىل الطابق 

الثاين و�سط �سك�ن املكان الثقيل... دخلت اإىل الغرفة التي و�سفها يل 

رجل ال�ستعالمات لأجد نف�سي اأمام )قا�سم حممد( املخرج والكاتب 

من  اإل  اأره  مل  اأنني  رغم  كبرياً  احرتامًا  له  اأكن  الذي  العراقي  واملمثل 

خالل التلفزي�ن... قدمت له نف�سي و�سّلمت عليه بحرارة ملح�ظة 

اأجبته بالإيجاب  كما يبدو لأنه قال يل م�ستغربًا »هل تعرفني؟« وملا 

وعددت له بع�س م�رشحياته ال�سهرية قال يل باأ�سى »قليل من جيلكم 

وامل�ؤهل  العمل  يف  رغبتي  عن  وحدثته  احلديث  اأطل  مل  يعرفني« 

الآن ول  التاأ�سي�س  قيد  املعهد  فقال يل: »هذا  اأحمله  الذي  الدرا�سي 

طالب فيه، لذا فال فر�سة لك هنا« مل يفاجئني الأمر ومل يخب ظني 

لأين كنت من البداية اأدرك ا�ستحالة الأمر. نه�ست وهممت باملغادرة 

وقبل اأن اأخرج تذكرت اأين اأحمل يف حقيبة يدي ن�سخة من م�رشحية 

يف  وطباعتها  تنقيحها  من  انتهيت  قد  كنت  بغداد  ل�سق�ط  بروفة 

ال�سارقة يف �سقة اأحد الأ�سدقاء... التفت اإليه قائاًل »لدّي طلب اآخر 

اإذا ات�سع وقتك يا اأ�ستاذ« رفع حاجبيه مت�سائاًل فاأخرجت ن�سخة من 

»بروفة« وقدمتها له قائاًل »يهمني جداً اأن اأ�ستمع لراأيك يف م�رشحيتي 

يق�ل  وه�  تردد  بال  الن�س  اأخذ  لقراءتها«  وقت  لك  اأتيح  ل�  هذه 

اأيام«... ودعته وخرجت وبعد ي�مني اأو  »طبعًا... �ساأقروؤها خالل 

ثم  الدخ�ل...  ترددت يف  ثانية.  املعهد  قرب  نف�سي  ثالثة وجدت 
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به  ف�جئت  لكنني  الن�س،  يقراأ  مل  الرجل  باأن  واثق  �سبه  واأنا  دخلت 

و..  اأح�ايل  عن  وي�ساألني  بحرارة  وي�سافحني  لروؤيتي  مبت�سمًا  يقف 

و.. و.. و. مل اأحتمل كثرياً ف�ساألته »هل قراأت بروفة؟« »طبعًا« قال يل 

ثم اأردف »اأنت من امل��سل؟ مع اأي فرقة كنت تعمل وكيف مل ي�سبق 

وباأنني  فرقة...  اأي  مع  اأعمل  مل  باأنني  اأخربته  وملا  التقيتك؟«  اأن  يل 

»م�ستحيل...  قال يل  ثالثًا  اأو  مرتني  اإل  امل�رشح يف حياتي  اأدخل  مل 

اأنت تتقن اللعبة امل�رشحية... ن�س مميز للغاية »اأجبته بغباء« هذه لي�ست 

الن�س..  هذا  عن  ذلك  تقل  ل  اأبداً  جازمًا   
ّ
علي رد  كتاباتي«  اأف�سل 

كنت اأقراأ مبتعة يف البداية، لكنني وقفت على قدمي حينما اكت�سفت 

ممتازة  طالبات... هذه م�رشحية  هّن  التاريخية  بالأدوار  يق�م  من  اأن 

»غمرتني �سعادة بالغة. فهذه اأول مرة يف حياتي اأ�سمع راأيًا نقديًا عن 

اأي�سًا. فرق كبري  اأحد اأعمايل من قبل م�رشحي خمت�س حمرتف وحمرتم 

بني اإعجاب اأ�سدقائي بكتاباتي... وبني تقييم متخ�س�س ل يعرفني«. 

الن�ساء  باأدوار  الرجال  قيام  وعن  ال�سيني  امل�رشح  عن  الرجل  حتدث 

ممثالت  اأربع  قيام  تتطلب  لأنها  امل�رشحية  هذه  عر�س  ب�سع�بة  وتنباأ 

�سابات بالأدوار. والأدوار مركبة و�سعبة... وقد �سدقت نب�ءته فلم 

منها  وعر�س  م�سقط  يف  الأوىل  مرتني...  اإل  امل�رشحية  هذه  تعر�س 

اجلزء التاريخي فح�سب، والثانية يف م�رش بعد اأن مت مت�سريها من قبل 

اإحدى فرق اله�اة وقدمت على م�رشح ال�ساوي بعد اأن مت تغيريها اإىل 

اللهجة امل�رشية عام 2008 كما اأذكر. ومل تقدم بروفة اإطالقًا ب�سكل 

اأن  وقبل  النت.  على  قراءة  م�رشحياتي  اأكرث  من  اأنها  رغم  كامل... 

اأغادر مكتب الفنان قا�سم حممد قال يل »ا�سمع هناك م�سابقة للتاأليف 

رغبتي يف  اأخربته عن عدم  وملا  فيها«.  ت�سارك  اأن  امل�رشحي ويجب 
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كنت  »اإذ  امل�سابقات،  م��س�ع  على  وحتفظي  التجربة  هذه  خ��س 

قبلها قد �ساركت برواية »واك« يف م�سابقة اأخرى ومل تفز مما اأزعجني 

والبلد  عراقي...  مثقف  اأنت  »�ست�سارك  جازمًا  يل  قال  كثرياً«... 

الآن يف حمنة... وعلينا اأن نبذل كل جه�دنا لنقدم اأف�سل �س�رة عن 

البلد«. اأخربته اأن م�عد امل�سابقة قد انتهى قبل اأيام... فقال يل ل باأ�س 

يف ذلك... اذهب اإىل دائرة الثقافة والإعالم غداً و�ساأت�سل بهم كي 

الفتاح  الأ�ستاذ )عبد  ا�ستقبلني  الثاين  الي�م  يقبل�ا م�ساركتك. �سباح 

ثم  �سهريار«.  ن�سخًا من م�رشحية »ندمي  مني  �سربي( مرحبًا وت�سّلم 

لأ�ستيقظ  العمل؛  يف  اندماجي  بعد  متامًا  امل�سابقة  م��س�ع  ن�سيت 

املتكلم واأنا  اأجبت  اآذار على هاتف حل�ح...  اأيام �سهر  اأحد  �سباح 

ن�سف نائم... قال:

-  الأ�ستاذ ناه�س الرم�ساين

-  اأجل

- اأحببت اأن اأهنئك 

- من املتكلم؟

- دائرة الثقافة ال�سارقة

- خرياً 

- فزت باجلائزة الثانية مل�سابقة ال�سارقة لالإبداع على م�رشحيتك 

)ندمي �سهريار(

- �سكراً 

كيف  اأعرف  ل  ي�مها  كنت  للن�م...  وعدت  الهاتف  اأغلقت 

كان  الأمريكي  احل�سد  التلفزي�ن.  اأفارق  ل  كنت  فقد  اأنام  متى  اأو 
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اأو  اأيام  للغاية...  و�سيكًا  العراق  على  الهج�م  واأ�سبح  اكتمل  قد 

حالة  يف  كنت  نهاراً...  اأو  لياًل  تفارقني  ل  اله�اج�س  �ساعات... 

نف�سية بائ�سة ل ميكن اأن تغريها حقيقة ف�زي باأي جائزة... الفرحة 

التي انتظرتها عق�داً تاأتي يف ال�ساعات التي يهدد فيها الدمار وطني 

ف�جئ  بي  ات�سل  من  اأن  �سك  ول  واأولدي...  وعائلتي  ومدينتي 

بربودة ردي والطريقة ال�سمجة التي عاملته بها. ول�ل اإحلاح الأ�ستاذ 

قا�سم حممد ملا �ساركت يف امل�سابقة... وهي حماقة اأنقذين منها... اإذ 

الإمارات مب�رشحية  امل�رشحي يف  التاأليف  م�سابقة  بعدها يف  �ساركت 

)بروفة ل�سق�ط بغداد(... وُطلب من امل�ساركني احل�س�ر اإىل امل�رشح 

اأعرف  فاأنا ل  اأم ل...  ب�سيء  �ساأف�ز  اإن كنت  اأعرف  واأنا ل  ذهبت 

م�ست�ى الن�س��س امل�ساركة الأخرى... كانت جلنة التحكيم مك�نة 

من من م�رشحيني اإماراتيني فقط، واأظن اأن رئي�س اللجنة كان »اأ. عمر 

قا�سم  ه�  �ساب  قا�سم حممد وزوجته وخمرج  املرح�م  غبا�س« وكان 

بداأ  وملا  القاعة.  يف  احلا�رشين  ال�حيدين  العراقيني  هم  كان�ا  زيدان 

اإعالن النتائج قدمت جائزة تقديرية لالأ�ستاذ)ن�اف ي�ن�س( ثم حجبت 

اجلائزة الثالثة... وحجبت اجلائزة الثانية... للفرق الكبري بني الن�س 

الفائز باجلائزة الأوىل وبقية الن�س��س كما قال املحكم�ن... وحينما 

فقد كنت  الف�ر...  واقفًا على  نه�ست  الأوىل«  املقدم »اجلائزة  قال 

واثقًا من الف�ز هذه املرة... وفعاًل فازت م�رشحية بروفة باجلائزة... 

لكن اخلرب مّر يف ال�سحافة مرور الكرام لأن عدداً كبرياً من حمرري 

ف�ز  �سدمهم  وقد  امل�سابقة  يف  م�ساركني  كان�ا  الثقافية  ال�سفحات 

�سخ�س مغم�ر مثلي. فحاول�ا جتاهل اخلرب و�ساأ�سارك اأي�سًا يف م�سابقة 

الثانية...  باجلائزة  و�ستف�ز  »غيث«  بق�سة  الق�سرية  للق�سة  اإماراتية 

وقد طالبني �سديقي غيث بن�سف قيمة اجلائزة ك�نه بطل الق�سة »ومل 
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يح�سل مني على �سيء«. وهكذا ح�سلت على ثالث ج�ائز اأدبية هي 

 2004-2003 عامي  خالل  وقتها  اأظن  كما  الإمارات  يف  الأهم 

الفجرية  مب�سابقة   - العراق  يف  واأنا   –  2010 عام  يف  �ساأ�سارك  ثم 

للم�ن�دراما. و�ستف�ز م�رشحيتي »ج�ف احل�ت« باجلائزة الثالثة... 

ال�رشيع(...  العزيز  عبد  و)الدكت�ر  ف�سة(  )اأ�سعد  الأ�ستاذ  اأن  رغم 

اأخرباين، كّل على حدة، باأن م�رشحية ج�ف احل�ت قد اأثارت جدًل 

اأف�سل.  ه�  ما  ت�ستحق  كانت  رمبا  واأنها  اللجنة،  اأع�ساء  بني  كبرياً 

)في�سل ج�اد(  العراقي  الفنان  اإىل  ذهبت  قد  الأوىل  اجلائزة  وكانت 

الذي يعمل يف نف�س اجلهة املنظمة للم�سابقة. ومل يفاجئني الأمر... 

فللم�سابقات العربية ظروفها ومالب�ساتها... واأنا اأ�سحك دائمًا كلما 

تذكرت م�ساركتي يف م�سابقة للتاأليف امل�رشحي على م�ست�ى جامعة 

امل��سل و�سارك فيها خم�س كتاب فقط... ومل تفز م�رشحيتي »اآمادو« 

باأي جائزة، وذهبت جائزة التاأليف اإىل اأحد منظمي امل�سابقة اأي�سًا... 

اجل�ائز الأدبية العربية مهمة... لكنها غري جمدية حلد الآن فهي تطلق 

كاتبًا اأو ن�سًا لكنه ل يجد بيئة متكنه من ال�ستمرار ول ميكن ا�ستثمار 

اإذا جاز اعتبارها  ف�زه. ورمبا كانت جائزة الب�كر للرواية العربية - 

جائزة عربية - هي ال�ستثناء ال�حيد من هذه القاعدة حلد الآن... لأن 

طلبًا ف�ريًا يحدث على الرواية الفائزة... وعلى بقية كتب امل�ؤلف... 

الأدبية،  امل�سابقات  لفكرة  الأ�سلي  الهدف  ه�  تقديري  يف  وهذا 

كثرياً  اأ�ستغرب  واأنا  القراءة.  ي�ستحق  بكتاب  القارئ  تعريف  واأعني 

حني اأح�رش حفاًل اأو مهرجانًا م�رشحيًا... وتقدم فيه ن�س��س مل تكن 

امل�سابقات. بل يك�ن ن�سًا قد »اأعده«  الفائزة يف  الن�س��س  من بني 

خمرج ما تاركًا وراءه كل الن�س��س التي حكم النقاد بج�دتها. 
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الثنني 2014/8/4

ال�ساعة 12 ظهراً 

اأمر  لياًل وه�  اأنام  اأن  اإجنازاً كبرياً... فقد ا�ستطعت  اأم�س حققت 

مل يحدث معي منذ اأربعة اأ�سهر على الأقل فاأنا ل اأ�ستطيع الن�م عادة 

ًاإل بعد ال�ساعة ال�سابعة اأو الثامنة �سباحًا وبعد �رشاع ط�يل مرير مع 

املخدة... ق�سيت الي�مني ال�سابقني دون ن�م لأجد نف�سي اأم�س ويف 

ال�ساعة احلادية ع�رشة لياًل �رشيع الن�م... 

مبدينة  واأحاط�ا  زمار  مدينة  احتل�ا  يتقدم�ن...  الدواع�س 

ومتكن�ا  ال�راء  اإىل  »البي�سمركة«  الكردية  الق�ات  واأرجع�ا  �سنجار 

النفط...  لت�سدير  ال�سرتاتيجي  الأنب�ب  على  تقريبًا  ال�سيطرة  من 

هذه  اأمام  الع�سكرية  والن�سحابات  �سديدة.  بدقة  حركاتهم حم�س�بة 

التحركات تثري األف �س�ؤال و�س�ؤال. اأنا واثق متامًا باأن هناك من يخطط 

ذلك  خالل  من  ويتم  فح�سب  بدقة  الأدوار  يلعبان  واأنهما  للطرفني 

ر�سم حدود الأقاليم التي �سيك�نها العراق بعد انتهاء هذه الأزمة وكل 

اأن�اع ال�سلع ت�سح الآن يف الأ�س�اق اأكرث واأكرث. واحلياة ت�سبح خانقة. 

احلرارة  درجات  مهم.  ي�مي  احتياج  اأي  ول  كهرباء.  ول  وق�د  ل 

مئ�ية.. احلياة م�سل�لة ونحن ننتظر. ننتظر الآن ت�سكيل 
ه 
مازالت 45

الأوحد  مبر�سحها  متم�سكة  القان�ن  دولة  كتلة  تزال  ول  احلك�مة 

»ن�ري املالكي« فه� كما يق�ل�ن ال�حيد القادر على اإخراج العراق 

من هذه الأزمة... وهم يتنا�س�ن اأن �سيا�ساته هي من اأوقعت العراق 

النار على  باإطالق  اجلي�س  فيه  قام  الذي  الي�م  الأزمة... يف  يف هذه 

ف�راً  اأدركت  املئات  منهم  وقتل  احل�يجة  يف  ال�سلميني  املعت�سمني 

اأن ماأ�ساة كبرية �ستحدث... فقد اأيقن اجلميع اأن اآخر اأوراق الت�ت 
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الكرة  واأعاد  الأبد...  واإىل  �سقطت  قد  اجلديدة  العراقية  الدميقراطية 

»معامل  وج�د  بزعم  الطريقة  بنف�س  العت�سامات  وف�س  الأنبار  يف 

�سخيف  اّدعاء  وه�  العت�سام.  مناطق  داخل  �سيارات«  تفخيخ 

اأمام  تتظاهر  و�سط ح�س�د  ما  �سيئًا  اأحد  يفخخ  اأن  يعقل  اإذ ل  جداً، 

اأحداً مل يكن  و�سائل الإعالم تاركًا كل املخابئ الآمنة املمكنة. لكن 

الع�سكري  طاقمه  ول  العام  القائد  ادعاءات  يكذب  اأن  على  يجروؤ 

والإعالمي رغم فجاجة اأكاذيبهم. اأما )الدكت�ر ج�اد املالكي( كما 

كنا نعرفه قبل عام 2006، فقد برز فجاأة عام 2006 كمر�سح ت�س�ية 

اإنه  اآخر.  مر�سح  اختيار  يف  ال�سيعي  ال�طني  التحالف  ف�سل  اأن  بعد 

»زعيم ال�سدفة«.. تبني عند ترديده الق�سم اأنه لي�س دكت�راً واأن ا�سمه 

ن�ري ولي�س ج�اد. زعيم ال�سدفة هذا اأم�سك بالكر�سي باأ�سنانه ومت 

جتديد وليته ثانية عام 2010 بقرار من املحكمة الحتادية و�رشق ف�ز 

اإيراين. وه� الآن م�سمم على  اأمريكي  اإياد عالوي بت�اط�ؤ  الدكت�ر 

التم�سك بالكر�سي حتى اآخر عراقي... رغم اأين اأظن اأن فر�سه تقل 

�ساعة بعد �ساعة رغم اآلف الأكاذيب التي تبثها ع�رشات الف�سائيات 

ومع  العراق...  ثروة  من  امل�رشوقة  بالأم�ال  وبطانته  ه�  مي�لها  التي 

ال�سابق  الربملان  واأن  اأعمال،  ت�رشيف  الآن هي حك�مة  اأن حك�مته 

احلك�مة  اأن  اإّل   2014 لعام  الدولة  ميزانية  على  ي�سادق  مل  واحلايل 

ملع�نة  تر�سد  مليارات  خمتلفة.  بادعاءات  وب�رشعة  املليارات  تنهب 

النازحني. واأخرى للت�سليح. واأخرى خللق ميلي�سيات جديدة... وكل 

الأم�ال.  لنهب  وا�سعة  اأب�ابًا  تفتح  هذه  النظامية  غري  التفاق  اأوجه 

الدواع�س  ذلك.  لتحقيق  لهم  الأخرية  الفر�سة  هي  هذه  تك�ن  فقد 

اأي�سًا ل يت�ان�ن عن اإظهار ق�تهم واإجرامهم... حدثني اأخي اأحمد 
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اأم�س عن فيلم بث�ه على الي�تي�ب يظهرهم فيه وهم يعدم�ن »بب�ساطة 

وتلقائية« مئات ال�سباب يف قاعدة �سبايكر باإطالقة يف الراأ�س واإلقاء 

ال�ساب بعدها يف النهر بكل -برود ومهنية- وهم يقتحم�ن الآن اأي 

بيت ي�ساوؤون يف امل��سل ويعتقل�ن اأو يعدم�ن من ي�ساوؤون دون اإثارة 

لفظ اأو �سجيج وبعيداً عن و�سائل الإعالم... ودون وج�د اأي ق�ة 

حتاول ردعهم با�ستثناء عمليات حمدودة جداً لقتنا�س بع�سهم. وهي 

عمليات فردية ل تغري ال�اقع على الأر�س. اأما الق�سف اجل�ي فه� ل 

يزال �سبه اأعمى... اأم�س ق�سفت الطائرات منزل اأ�ستاذ جامعي فقتل 

ه� وزوجته واأطفاله الأربعة. ويف الي�م الذي �سبقه ق�سفت الطائرات 

معمل الن�سيج فاأ�سابت منزًل جماوراً قتل فيه ثمانية اأ�سخا�س... وكل 

اإىل  اأكرث ولأعد  ال�قت  اأ�سيع  لن  املفاجاآت...  املزيد من  ي�م يحمل 

م��س�عي الرئي�س... 

الثالثاء 2014/8/5

ال�ساعة احلادية ع�رشة لياًل 

لأجدهم  �سباحًا  الأولد  اأيقظني  كالعادة.  متاأخراً  اأم�س  منت 

مبالب�س اخلروج وحقيبة الط�ارئ ال�سغرية معلقة يف كتف عبيدة... 

انتبهت ل�س�ت الق�سف... مدافع هاون واأ�س�ات ر�سا�سات مقاومة 

للطائرات. طلبت من اجلميع املغادرة وقررت البقاء وحدي يف املنزل 

كاملرة ال�سابقة... اإل اأن زوجتي �سممت على البقاء معي هذه املرة، 

اأن  اآمنة. ويحل� يل  الأقرباء يف منطقة  اأحد  اإىل بيت  وذهب الأولد 

اأنه ل ي�جد مكان  اأدرك متامًا  اأ�سع خطني حتت كلمة »اآمنة« لأنني 

�سد  البيت  يف  معي  احتجازهم  اأ�ساأ  مل  لكنني  وهنا...  ح�يل  اآمن 
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من  جداً  قريبة  وال�ستباكات  يحدث...  قد  ما  يدري  فمن  اإرادتهم 

اأنا وزوجتي وحيدين  فعاًل و�سكان احلي كلهم غادروا وبقيت  بيتنا 

يف احلي منذ ال�سباح وحلد الآن... �سقطت قذائف هاون هنا وهناك، 

تنهمر  الر�سا�س  البيت. وا�ستمرت ر�سقات  لكنها مل تكن قريبة من 

هي  اأ�سبحت  التي  الأحادية.  الر�سا�سات  من  والآخر  احلني  بني 

بيك  �سيارة  �سطح  ف�ق  تركيبها  بعد  الدواع�س  لدى  ال�س�لة  �سالح 

مئة  ب�رشعة  ال�سري  ت�ستطيع  �سغرية  دبابة  كاأنها  الدفع...  رباعية  اأب 

املدى  بعيد  �سالح  هذا  احلقيقة  يف  ال�ساعة.  يف  كيل�مرتاً  واأربعني 

م�سمم اأ�ساًل ملقاومة الطائرات التي حتلق على ارتفاع منخف�س وكان 

ت�سليحنا منه ه� ن�ع »دميرتوف عيار 14.5 ملم« والر�سا�سات التي 

اأو �سيء مقارب له رمبا. ل�س�ت  الن�ع  ال�س�ارع نف�س  �ساهدتها يف 

هذه الر�سا�سة دوّي هائل اأعتقد اأن الرعب الذي يخلقه ال�س�ت ه� 

اإىل  حتتاج  ل  املدن  �س�ارع  لأن  املدن.  يف  ا�ستخدامها  من  املق�س�د 

ر�سا�سة بهذه ال�سخامة ور�سا�سة )الـ بي كي �سي املت��سطة عيار 7.6( 

ملم كافية متامًا وتزيد وهي اأ�سهل يف ال�ستخدام وعتادها اأخف بكثري 

واأ�سهل يف التجهيز والنقل. لكن الدوّي الذي تخلفه هذه الر�سا�سة 

يجرب النا�س على الختباء ف�راً حتى ل� مل تكن النريان قريبة منهم اأو 

بق�سة حدثت معي  الر�سا�سة  باجتاههم. يذكرين �س�ت هذه  م�س�بة 

العمارة  مدينة  اإىل  نقلت  الأ�رش  من  ع�دتي  وبعد   1991 عام  نهاية 

ويف قرية �سغرية هناك بني امليم�نة والرفاعي كنت اأق�د ف�سياًل �سغرياً 

املت�س�ف »اأحمد  ال�سيخ  من اجلن�د، وكان واجبنا ه� حماية مرقد 

الرفاعي«. هناك �سكنت ولأول واآخر مرة خالل خدمتي يف غرفة 

مبنية بناء نظاميًا وفيها ملبة كهرباء، كانت غرفة ملبنى حك�مي اأو �سيء 
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من هذا القبيل وكان لدينا جريان مدني�ن... كان اجلن�د قد حفروا 

م�ا�سعهم على م�سافة ع�رشين اأو ثالثني مرتاً فقط من �سف البي�ت 

ال�سعبانية قد انتهت قبل فرتة قليلة  املجاور ملقري. كانت النتفا�سة 

ولكن ال��سع ما زال متاأزمًا... وكان ال�سالح قلياًل لدى اجلي�س، اإذ 

ت�رشب اأكرثه اإىل املدنيني بعد الهزمية يف الك�يت. كنا نعمل جاهدين 

ا�ستخدامها  اأوًل، ولناأمن  لنت�سلح بها  النا�س.  على �رشاء الأ�سلحة من 

�سدنا ثانيًا. 

املحملة  املدنية  ال�سيارات  بع�رشات  ف�جئت  ما  ي�م  ع�رش 

ما  واأحرتمه...  اأعرفه  ريفي  رجل  مني  تقدم  تقرتب..  بالأ�سخا�س 

زلت اأذكر اأن ا�سمه ه� »اأب� فرحان« كان �سيخ قرية جماورة... �سلم 

 واأخربين اأن الي�م ه� عر�س ابنه الكبري »فرحان« واأنهم جاوؤوا 
ّ
علي

من قريته لأخذ العرو�س التي ت�سكن اأحد البي�ت التي جتاور مقري. 

دعاين اإىل وليمة الزفاف وهناأته بزفاف ولده واعتذرت عن ح�س�ر 

العر�س... مل ين�رشف وملحته يرتدد يف طلب �سيء مني... وملا �ساألته 

يف  تراهم  الذين  ال�سباب  ه�ؤلء  وكل  ع�سائر...  )نحن  حمرجًا  قال 

ال�سيارات يحمل�ن اأ�سلحتهم معهم الآن.. واأنا اأطلب اإذنك باإطالق 

النار يف اله�اء فهذا جزء من تقاليدنا كما تعلم(. كنت اأعلم بالطبع 

ولع العراقيني باإطالق النار يف الأفراح واملاآمت، ولكن الأمر كان حمرجًا 

يل. فقد ينقل اأحد اجلن�د امل�قف - باأمانة - اإىل �سباط ال�ستخبارات 

و�ساأك�ن يف م�قف ل اأح�سد عليه.. رف�ست طبعًا اأن يخرج مئة �ساب 

اإل ع�رشين جنديًا  اأملك  ل  واأنا  الر�سا�س  يطلق�ن  ببنادقهم  اأكرث  اأو 

تقريبًا. علمًا اأن واجبنا الأ�سلي يف القرية كان التفتي�س عن الأ�سلحة 

ال�سباب.  بع�س  مع  وحتدث  منك�رشاً  الرجل  تركني  وم�سادرتها... 
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وحماقتهم  ال�سباب  حما�سة  اأعرف  فاأنا  امل�قف...  �سع�بة  اأدركت 

�ستحدث  »اأرج�ك...  وقال  حمرجًا  فرحان  اأب�  عاد  الأعرا�س.  يف 

م�سكلة كبرية... ا�سمح لنا بالرمي فاأنا ل اأ�ستطيع ال�سيطرة على كل 

ه�ؤلء ال�سباب الذين يريدون اأن يتباه�ا باأنف�سهم واأ�سلحتهم يف هذا 

العر�س« مل اأكن اأ�ستطيع امل�افقة... ومل اأكن اأ�ستطيع الرف�س اأي�سًا. فل� 

ن�سبت م�سكلة ما ونحن و�سط هذا احل�سد امل�سلح الذي يف�قنا عدداً 

فكرة...  عندها خطرت يل  ف�راً.  اأ�سعاف لنتهينا  اأو خم�سة  اأربع 

)ال�اجب(  بـــ  �سنق�م  باأننا  عني  نيابة  ال�سباب  بلغ  للرجل...  قلت 

رك�بها  وحتى  العرو�س  خروج  ف�ر  اله�اء  يف  الر�سا�س  ونطلق 

�سيارة الزفاف... ثم باإمكانكم اأن تفعل�ا ما ت�ساوؤون حينما تبتعدون 

باحلل  الرجل  رحب  العام...  الطريق  اإىل  وت�سل�ن  عنا  ب�سياراتكم 

وانطفاأت نظرات الغ�سب يف عي�ن الريفيني ال�سباب الذين كان�ا قد 

اإىل ال�سيارات... وهم�ست يف  اأحاط�ا بي متامًا... هرع كثري منهم 

اأذن عريف الف�سيل فت�سلق التلة ال�سغرية وجل�س خلف مقعد الر�سا�س 

الزغاريد  حتيطها  العرو�س  خرجت  اإن  وما  »دميرتوف«  الرباعي 

للعريف... ف�سغط بقدمه  الق�سرية  والأهازيج حتى ل�حت بع�ساي 

ال�سماء  باجتاه  النار  تطلق  الثقيلة  الر�سا�سة  الرمي وبداأت  على دوا�سة 

مقارنته  ميكن  ل  مفاجئًا  هائاًل  دويًا  حمدثة  معًا  الأربع  م�ا�سريها  من 

الزغاريد  انطفاأت  الب�رش  وبلمح  عادي...  ناري  �سالح  اأي  ب�س�ت 

والأهازيج وارتفع �رشاخ الطفال ورك�س الرجال مم�سكني بغرتهم 

الزفاف  �سيارة  يف  ليح�رشنها  العرو�س  الن�س�ة  وجرجرت  وعقلهم 

باإطالق  اجلميع  من  اأحد  يفكر  ومل  ق�س�ى  ب�رشعة  امل�كب  وانطلق 

ر�سا�سة واحدة حتى و�سل�ا اإىل قرية العري�س... 
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 وبعد �ساعتني زارين اأخ� العري�س ب�سيارته واأنزل منها �سينية هائلة 

عليها ن�سف خروف م�س�ي م��س�ع ف�ق تل من الرز... قلت له 

ممازحًا »لعلنا مل نق�رش معكم يف الرمي« ف�سحك ط�ياًل وقال »واهلل مل 

نعرف كيف و�سلنا اإىل بي�تنا..«. كلما تذكرت هذه احلادثة اأ�ستغرب 

ت�رشيف الطائ�س... فبعد حرب الك�يت نفرت نف�سي من كل اأن�اع 

الأ�سلحة... وق�سيت ما تبقى من خدمتي واأنا اأحاول األ اأحمل معي 

بندقية اأو م�سد�سًا، وكنت اأكتفي بع�سا التبخرت الق�سرية حتت اإبطي. 

ال�حيد  الزواج  ا�ستثناء... ورمبا كان ه�  لكن زواج »فرحان« كان 

الذي زغردت فيه »الدميرتوف« بدًل من البنادق... ملاذا اأكتب الآن 

ق�سة مرحة!! ل اأدري... الطائرات امل�سرّية حتّلق هذه اللحظة ف�ق 

املدينة... واأنا وزوجتي وحيدين يف حي مهج�ر مظلم. ول اأعرف 

ما �سيحدث هذه الليلة.. ع�سى اأن ت�سكت الر�سا�سات ومدافع الهاون 

التي ح�لنا... وع�سى اأن تنق�سي هذه الليلة على خري. 

الأربعاء 2014/8/6

ال�ساعة احلادية ع�رشة لياًل... 

»اإذا مل يتم اللتزام بالد�ست�ر ف�ستفتح اأب�اب اجلحيم يف العراق«. 

هكذا خاطبنا ال�سيد رئي�س ال�زراء الي�م يف اآخر خطاب ر�سمي له يف 

من�سبه لهذه الدورة. وقد يبدو كالمه منطقيًا وقان�نيًا ل�ل اأن جميع 

اأن ال�سيد رئي�س ال�زراء قد ركل د�ست�رنا الركيك  العراقيني يعرف�ن 

وحلد  د�ست�رية«  »غري  بطريقة  من�سبه  ت�سّلمه  منذ  مرة  األف  بقدمه 

ال�سلطة  اأعط�ين  له معنى واحد...  الدقيق جلملته  الي�م... والتف�سري 

للمرة الثالثة واإل فاإنكم �ستدفع�ن الثمن غاليًا. وبعد �ساعات انفجرت 
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يف بغداد �ست �سيارات مفخخة يف مناطق خمتلفة من العا�سمة ومات 

نتيجة التفجريات اأكرث من ثالثني عراقيًا وجرح اأكرث من مئة... وعلى 

ال�زراء  رئي�س  ال�سيد  تهديد  والكّتاب  املحللني  من  كثري  ربط  الف�ر 

بالتفجريات... اأما �سباح هذا الي�م فقد اأطلقت طائرة ما �ساروخني 

على �سجن »الأحداث« فمات �ست�ن �سجينًا وهرب اآخرون... هذا 

منذ  معار�سيها  داع�س  فيه  تعتقل  الذي  ال�حيد  املكان  ه�  ال�سجن 

ا�ستيالئها على امل��سل... القناة العراقية الر�سمية نقلت اخلرب كالآتي 

)جناح 300 معتقل لدى ق�ات داع�س بالهروب من الأ�رش بعد ت�جيه 

طائرة عراقية �رشبة دقيقة لل�سجن مكنت ال�سجناء من الهروب(... 

كاأننا اأمام م�سهد من فيلم »املهمة م�ستحيلة« لت�م كروز، حيث يرتبط 

اإطالق �ساروخ الطائرة بقيام رجل باخرتاق منظ�مة املراقبة احلديثة 

ال�رشبة و�سط ذه�ل ق�ات  ال�سجناء يف نف�س ت�قيت  يتم تهريب  ثم 

العدو... هذا ما يريدوننا اأن نتخيله، بينما نحن نرى باأعيننا الطائرات 

وهي تلقي اأحمالها كيفما اتفق... عا�س من عا�س ومات من مات. 

امل��سل...  �سق�ط  منذ  �سائعًا  بات  خمزٍ  اأمر  فه�  ال�سجناء  قتل  اأما 

الكبري  بادو�س  اقتحم�ا �سجن  امل��سل حتى  الدواع�س  اإن دخل  فما 

عدد  اإعدام  ومت  »�رشعي«  قا�ٍس  لدى  التحقيق  اإىل  ال�سجناء  واأخذوا 

احلك�مة  اإىل  العدوى  وانتقلت  �سيا�سية...  اأو  طائفية  لأ�سباب  منهم 

التي تكرر قتل ال�سجناء يف ال�سج�ن اخلا�سعة ل�سيطرتها. بداأ الأمر يف 

�سجن مكافحة الإرهاب يف امل��سل يف منطقة الدندان، اإذ األقى حرا�س 

ال�سجن الرمانات اليدوية على اإحدى القاعتني الرئي�ستني لل�سجن مما 

اأدى اإىل قتل كل النزلء يف القاعة وعددهم اثنان وخم�س�ن، اأما القاعة 

الن�افذ بكل ما وقع حتت  ال�سجناء باخلطر و�سدوا  اأح�س  الثانية فقد 
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اأيديهم مما عرقل اإلقاء الرمانات عليهم ل �سيما واأن ان�سحاب احلر�س 

كان �رشيعًا وحتت �سغط نريان الدواع�س... ثم يف دياىل واحللة و.. 

و.. و.. و... والأغرب ه� ادعاء الدولة اأن ميلي�سيات جمه�لة تهاجم 

امل�اكب التي تنقل ال�سجناء يف مناطق خا�سعة بالكامل ل�سيطرة الدولة 

امل�ساحبة  الق�ات  تق�م  اأن  ودون  امليلي�سيات  هذه  ه�ية  معرفة  دون 

لل�سجناء برد فعل جتاههم ودون اأن يجروؤ اأحد على ال�س�ؤال البديهي 

اآخرون  اإرهابي�ن  يق�م  فلماذا  اإرهابي�ن  ال�سجناء  ه�ؤلء  كان  »اإذا 

بقتلهم بدًل من حتريرهم؟«... ل�ست ب�سدد ت�ثيق هذه اجلرائم فهناك 

عن  �سمعت  كلما  يق�سعر  بدين  لكن  ذلك...  على  ويعمل  من عمل 

اإن�سان  لكل  يحق  اإذ  اخل�سي�سة...  الغتيالت  هذه  من  اأي  وق�ع 

اإليه...  امل�جهة  التهم  كانت  مهما  اأو  الإجرام  يف  عتيداً  كان  مهما 

يحق له فر�سة يف حماكمة عادلة... اأو عادية... اأو متحاملة قلياًل... 

اأما اأن يعدم م�ق�ف ب�سبب ا�سطرار احلر�س اإىل الهروب فه� اأمر ل 

ميكنني اأبداً اأن اأقبله.... لكن القتل والقتل امل�ساد... وتفخيخ جثث 

باملثاقب  الأج�ساد  وبقر  العي�ن...  وقلع  الروؤو�س  وقطع  القتلى... 

الكهربائية اأم�ر اأ�سبحت عادية يف ظل العراق اجلديد... فمنذ عام 

2006 ويف فرتة رئا�سة ال�سيد اجلعفري انت�رشت هذه املمار�سات يف 

�س�ارع العراق بعد اأن كنا ن�سمع عنها داخل معتقالت �سدام... مل 

يعد خمفيًا اأو نخب�يًا يقت�رش على عدد من اجلالدين يف م�اقع معينة... 

دائمًا  ال�سحية  وكان  اأي�سًا...  وي�ميًا  معلنًا  �سعبيًا  �سل�كًا  اأ�سبح  بل 

لهذه ال�سل�كيات ه� امل�اطن العراقي العادي ممن ل ميلك م�سد�سًا ول 

�ساط�راً... وي�مًا بعد ي�م... انت�رشت اجلثث املعروفة واملجه�لة يف 

ال�س�ارع... واأ�سبحنا اأحيانًا منر و�سط منطقة مزدحمة ثم »نتخطى« 
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جثة ملقاة هنا اأو هناك ونكتفي باإ�ساحة النظر عنها... لكنني مل اأمتكن 

ما  ي�مًا  بدين...  الق�سعريرة يف  يثري  زال  وما   ، اأبداً  الأمر  اعتياد  من 

اأنا  امل��سل وبينما  املثنى« يف  تقاطع »حي  �سيارتي قرب  اأق�د  كنت 

ملت�يتني  وقدميه  �ساب  جثة  �ساهدت  ال�س�ئية  الإ�سارة  من  اأقرتب 

ب��سعية غريبة... كان نحياًل وقد متزق بنطاله الأزرق عند الركبة... 

كما  ي�مني  منذ  هناك  ملقى  كان  ووجهه...  �سعره  يغطي  والغبار 

علمت لحقًا... كم هزين ذلك امل�قف... عدت اإىل البيت ومل اآكل 

حقرية«  »ق�سة  وكتبت  اأوراقي  فتحت  الن�م...  من  اأمتكن  ومل  �سيئًا 

مرة  الق�سة  ولدت  اأذكر...  كما   2007 عام  ذلك يف خريف  كان 

و�سفًا  كانت  ما  قدر  حال  اأية  على  مبتكرة  ق�سة  تكن  مل  واحدة... 

لل�اقعة التي مررت بها... وبعد اأن هداأت نف�سي قلياًل قمت بطباعة 

الن�س وعر�سته على اأ�ستاذي د. عمر الطالب... التقيته بعد اأيام و�ساألته 

عن الق�سة فزم �سفتيه قائاًل... »هذه لي�ست ق�سة« اأما �سديقي املثقف 

الن�س...  قراأ  اأن  بعد  قال  فقد  الطالب...  ماأم�ن  الكبري  امل��سلي 

»هذا لي�س ن�سك... لي�س قلمك« كنت قد اأر�سلت الن�س اإىل اأ�سدقاء 

ردود  من  تلقيته  ما  اأذكر  براأيهم ول  اأثق  ممن  امل��سل  اآخرين خارج 

النت...  م�اقع  اأحد  على  با�سمي  من�س�راً  بالن�س  ف�جئت  اأنني  اإل 

وقد لقى الن�س قدراً كبرياً من التعليقات الإيجابية... لكنني مل اأكن 

مقتنعًا واآمنت اأن امل��س�ع ي�ستحق اأن اأعمل عليه اأكرث واأكرث... وبعد 

�سه�ر ويف �ستاء عام 2008 وبجل�سة واحدة كتبت ق�سة »املعطف 

الرمادي« كانت »ق�سة حقرية« تتحدث عن �سخ�س م�سدوم لروؤية 

امل�ظف  اأما  ل�سديقه...  بال�سدمة  اإح�سا�سه  ال�سارع ويروي  جثة يف 

الق�سة  الق�سة ه� �سحية عملية الغتيال...  الرمادي فقد كان بطل 
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مروية من وجهة نظره... واأجد من املنا�سب هنا اأن اأورد الن�سني معًا 

الفنتازي.  والأ�سل�ب  ال�اقعي  الأ�سل�ب  هما  اأ�سل�بني  بني  للمقارنة 

تناولت بهما ثيمة واحدة... وقد اأحب د. عمر وماأم�ن الن�س الثاين 

ومل يربطاه اأبداً بالق�سة الأوىل رغم تاأكيدي لهما لحقًا على ذلك... 

بينما بقي عدد كبري من الأ�سدقاء والقراء معجبني بالن�س الأول رمبا 

لأنهم قد �سدم�ا مب�ساهد اجلثث كما �سدم البطل. 

ق�ضة حقرية

ل اأدري ملاذا تّظن�ن دائمًا اأن كتابة ق�سة ق�سرية اأمر �سهل؟! 

كان  اخلجل.  ببع�س  اأح�س�ست  ارتباكه.  �ساعف  بانزعاج  �ساألته 

قد عاد اإىل العراق منذ وقت قريب، وت�سادف اأن التقيته مرة اأو 

يبت�سم  وه�  ح�له  متلفتًا  مرتبكًا  املقهى  دخل  قليل  وقبل  اثنتني. 

�سارع  حتى  راآين  اإن  وما  ب�رشعة.  ترم�سان  وعيناه  بلهاء  ابت�سامة 

للجل��س بج�اري قائاًل: 

فر�سة طيبة اأن التقيتك الي�م.. كنت اأبحث عن.. اأريدك اأن.. اأريد 

منك اأن تكتب يل.. ق�سة. 

املكان  متفح�سًا  ح�له  ناظراً  يتلفت  وه�  هام�سًا  يتحدث  كان   

والأ�سخا�س ب�جل.

من  م��س�عاته  ي�ستلهم  احلقيقي  الكاتب  عرائ�س؟  كاتب  اأتظنني 

اأحا�سي�سه اخلا�سة. من ذاته. ول يكتب �سيئًا عند الطلب.

 ل تنزعج هكذا.. اأنا اآ�سف. اأنا يف احلقيقة مل اأكن.. 

 اأح�س�ست ثانية باخلجل. يبدو اأنني قد اأ�سبحت �سيق ال�سدر ومل 

اأعد اأحتلى باأي قدر من الكيا�سة. ابت�سمت قائاًل:
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 – رمبا كانت لديك حكاية ما. لعلك تريدين اأن اكتب عن جتاربك 

كما  الق�سرية  الق�سة  اأن  تعلم  اأن  اأرج�  اخلارج.  يف  وجناحاتك 

اأفهمها اأنا �سيء خمتلف. اإنها حلظة. حلظة واحدة اأو م�قف واحد 

يعرب عن اأ�سياء كثرية اأكرب. 

جناحي يف الـ..! ل يا اأ�ستاذي. اإنه م�قف واحد. م�قف �ساهدته 

قبل قليل ومل اأعرف كيف اأت�رشف حياله. وما اإن راأيتك هنا حتى 

هرعت اإليك لعلك تق�م ب�سيء ما. 

بداأت ت�س�قني. تكلم.. فقد اأغرّي راأيي واأكتب لك. 

لقد �ساهدت رجاًل مقت�ًل. »قال يل بهم�س«:

قتيل يف ال�سارع؟

نعم. 

لعله اقرتب من رتل اأمريكي فاأمطروه بالر�سا�س؟

ل اأظن. 

ميلي�سيات؟ �رشطة؟ ملثمني؟

ل. ل. واهلل ل اأدري. يبدو اأن لديك اأي�سًا الكثري من احلكايات. 

اأنا؟ رمبا.. ففي كل مكان هنا طائرات تق�سف، و�سيارات تتفجر، 

ما  القتل.  و�سائل  كل  هنا  لدينا  �س�بنا.  نريانها  تقذف  واأ�سلحة 

الذي �ساهدته اأنت بال�سبط؟

كان مع�س�ب العينني. وقد ربطت يداه اإىل اخللف. كنت اأ�سري يف 

طريق عام. على ر�سيف مزدحم. �ساهدته ب�رشعة، بطرف عيني، 

يفعل�ن  املارة  جميع  وكان  ثانية.  اإليه  اللتفات  على  اأجروؤ  ومل 

مثلي. رمبا كان �سابًا �سغرياً اأو رجاًل �سئيل القامة. مل اأحقق النظر. 
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لكنني اأذكر جيداً اأنه كان يرتدي قمي�سًا قطنيًا وبنطاًل اأزرق ممزقًا 

عند الركبة. وقد برزت منه عظمة �ساقه. مررت ب�رشعة. حب�ست 

اأنفا�سي كي ل اأ�سم رائحة الـ… مررت ب�رشعة كاجلميع. مل اأت�قف. 

مبتعداً.  هرولت  بال�رشطة.  اأت�سل  مل  الإ�سعاف.  ب�سيارة  اأت�سل  مل 

هرولت مبتعداً كاجلميع.. قال وبداأ ين�سج ب�س�ت خافت. م�سح 

عينيه مبنديله وتلفت ح�له ثم هم�س يل:

اإن�سان ملقى على الأر�س والكل  ما هذا الذي يجري! هناك ج�سد 

مثلهم. جتاوزته  فعلت  اأي�سًا  اأنا  واأنا..  م�ج�د.  وكاأنه غري  يتجاوزه 

ثانية. �رشنا جميعًا  اإليه  اأجروؤ على اللتفات  اإنني مل  راك�سًا… ل بل 

جثة  الر�سيف،  على  اأمامنا..  يرام.  ما  على  ح�لنا  �سيء  كل  وكاأن 

اإن�سان.. اإن�سان. ونحن نهرب.. نهرب ول جنروؤ حتى على اللتفات 

والنظر اإليه. 

عاوده الن�سيج ثانية. حاول اأن يتما�سك. ل �سك اأنني كنت مثله 

قبل ثالث �سن�ات حينما راأيت اأول جثة على الر�سيف. 

- هل �ستكتب؟ �ساألني بحزم مفاجئ. 

- عن ماذا؟!

�ساحلًا  امل��س�ع  هذا  األي�س  ما؟  معنى  امل�قف  هذا  يف  األي�س   -

للكتابة عنه؟

- ل، طبعًا.. عن اأي م�قف حقري تريدين اأن اأكتب؟ وماذا تطلب 

اأن  يف  املخزية  لرغبتنا  اأم  جبننا؟  اأم  ل�ح�سيتنا؟  اأوثق  اأوثق؟  اأن  مني 

مهما  جرمية  اأية  جرمية.  باأية  اآثمًا  الر�سيف  على  امللقى  ذلك  يك�ن 
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كانت كي نربئ اأنف�سنا من م�سري كم�سريه. ونعفي اأنف�سنا من واجب 

الإ�سعاف لإخالئه.  اأو  بال�رشطة  الت�سال  اأو  ال�سحف  ب�رق  تغطيته 

تك�ن كاذبًا ل� اأخربتني باأنك مل حت�س بهذا الإح�سا�س؛ واأنك ظننت 

اأنه من امل�ستحيل اأن يك�ن ج�سدك اأنت ملقى يف نف�س املكان. تظن 

اأنك مل ترتكب خطاأ ما. ول بد اأنه فعل. وه� ي�ستحق ما جرى له.. 

اأمل تفكر هكذا؟ اأمل تتمّن ذلك؟

-  ل اأدري! 

-  بل تدري.. اأتريدين اأن اأكتب؟؟ ماذا اأكتب؟ وملن؟ من �سرييد 

القراءة عن جثة ملقاة و�سط ال�سارع؟ من يعي�س�ن هنا قد األف�ا املنظر 

باأية  ذاكرتهم  من  م�سحه  يتمن�ن  اإنهم  بل  ل،  يثريهم.  ما  فيه  ولي�س 

و�سيلة. ومن ل يعي�س هنا �سيظن اأنني اأفتعل م�قفًا ميل�دراميًا رخي�سًا 

ل�ستدرار الدم�ع. وحتى ل� حاولت الكتابة فباأي اأ�سل�ب �ساأتناول 

م��س�عًا كهذا؟

- تفتعل م�قفًا؟! وتبحث عن اأ�سل�ب؟! هناك رجل ميت. ميت 

وقد األقيت جثته على قارعة الطريق وح�سد النا�س يتفرق عند املرور 

به ثم يع�د ليجتمع، والكل ي�ا�سل طريقه. اأجتد هذا طبيعيًا! األي�س يف 

هذا ما ي�ستحق الكتابة؟

- اأتظن اأن الكتابة اأمر �سهل؟ اإن قتل اإن�سان اأ�سهل بكثري من الكتابة 

عنه. اأمل تدرك ذلك بعد؟

- لقد فهمت.. فهمت متامًا.. و�ساأحاول اأن اأن�سى. �ساأن�ساه كما 

ن�سينا مئات الآلف الذين �سبق�ه. ولكن.. األ تظن اأن هناك طريقة 

ما لـ…

- من امل�ؤكد اأنه … واهلل ل اأدري … ل اأدري …. 
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 املو�ضل 2007/10/21

املعطف الرمادي

ومع  مرت.  خم�سمئة  من  اأقل  اإل  اأ  النقطة  عن  تبعد  ل  ب  النقطة 

هذا فاإن اخلروج من النقطة اأ وال��س�ل اإىل النقطة ب اأ�سبح جمازفة 

اأنا  املطل�بة.  الحتياطات  جميع  اتخذت  وقد  الأيام.  هذه  حقيقية 

الغام�سة  ال�سيارات  خطر  من  اآمنًا  �ساأك�ن  الر�سيف..  على  اأ�سري 

الأمريكان  ودبابات  الطائ�سة  ال�رشطة  دوريات  ومن  دائمًا.  امل�رشعة 

ال�سديد.  احلذر  األزم  اأنني  اإل  الر�سيف  على  اأ�سري  اأين  ومع  النزقة. 

اأراقب م��سع خط�اتي واأجتنب اأية حفرة قد تك�ن خمباأً لعب�ة واأبتعد 

اأية علبة كارت�نية فارغة اأو �سفيحة معدنية مهملة. واأدور بعيداً  عن 

عن براميل القمامة. من يعرف ماذا ي�جد داخل هذه الأ�سياء! اأ�سري 

ال�سارع بطرف عيني واأذناي ت�سيخان  اأراقب  الر�سيف لكني  على 

 اأن اأك�ن حذراً واأن اأ�ستكمل جميع 
ّ
ال�سمع لكل �س�ت غريب. علي

الحتياطات. مل اأكتف بطلب نقلي من حمل عملي. لقد ح�سلت على 

خطراً  العمل  اأ�سبح  اجلديدة.  دائرتي  من  مرتب  دون  ط�يلة  اإجازة 

للغاية هذه الأيام. ت�رشف با�ستقامة و�سُتغ�سب منك الع�رشات. ت�رشف 

بطريقة اأخرى وقد تغ�سب املئات! الإجازة الط�يلة اأنهكتني.. لكنها 

 اأن اأك�ن حذراً. حذراً للغاية. بيتي اجلديد اأ�سغر من 
ّ
�رشورية. علي

اأحد يعرفني يف هذا  اإذ ل  اأمنًا،  اأكرث  ال�سابق. رطب قلياًل لكنه  بيتي 

احلي. �سي�سعب عليهم حتديد انتمائي. حل�سن حظي اأن ا�سمي حمايد 

ول يف�سح عن �سيء. واأنا حذر يف �سل�كي. حذر للغاية. اأت�رشف مع 

اجلميع بدماثة، ولكني ل اأجتاوز يف عالقتي معهم حّد التحية العابرة 

واملجامالت العادية. قد يك�ن�ن جريانًا طيبني. وقد ل يك�ن�ن! رمبا 
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كان�ا جميعًا حذرين مني الآن. وهذا يدفعني ملزيد من احلذر. الذهاب 

اإىل جامع احلي خطر جداً. وعدم الذهاب اإليه اأخطر. واحلذر يدفعني 

لعدم الدخ�ل للجامع؛ مع ت�اجدي اأحيانًا قرب الب�ابة لل�سالم على 

اأظهر  اأن  ويقت�سي  ذلك.  يقت�سي  احلذر  ال�سالة.  نهاية  بعد  امل�سلني 

دائمًا بهيئة حمايدة. �سعري مت��سط الط�ل مهندم باعتدال، ولكني قد 

انك�سه قلياًل اإذا اقت�ست الظروف. ذقني حليقة. ذقني حليقة، لكنني 

لأنه  بل  فح�سب،  برج�لتي  اعتزازاً  لي�س  ب�ساربي.  متم�سكًا  مازلت 

مينحني مظهراً حمايداً. �ساربي حمايد اأي�سًا.. فه� لي�س �ساربًا كّثًا ي�ستفز 

الآخرين ك�س�ارب الـ... ولي�س �ساربًا حليقًا ك�سارب الـ... كما اأنه 

بعناية  اخرتتها  مالب�سي  ومالب�سي.  كالـ...  جداً  خفيفًا  �ساربًا  لي�س 

حذائي  امل�ظفني.  اآلف  بدلت  ت�سبه  مقلمة  رمادية  بدلة  �سديدة. 

�سيء  ل  اإذ  تلميعه،  عن  امتنعت  لكنني  ما،  حد  اإىل  نظيف  الأ�س�د 

يجذب الأنظار اأكرث من بريق حذاء اأ�س�د. ملاذا ينبغي اأن يك�ن احلذاء 

اجللدية  حقيبتي  تركت  للحذر.  ت�خيًا  قلياًل  �ساألطخه  دائمًا؟  نظيفًا 

رخي�سة.  بال�ستيكية  حمفظة  يف  اأوراقي  اأحمل  اأن  وتع�دت  الثمينة 

احلقائب اجللدية قد تثري الت�ساوؤلت والف�س�ل وحب ال�ستطالع. ما 

الداعي اأ�ساًل حلمل حقيبة ثمينة اإذا ما كنت تن�ي ال��س�ل اإىل النقطة 

ب. حتى �ساعة يدي مل اأن�س اأمرها. ا�ستبدلتها ب�ساعة رقمية رخي�سة. 

هل يكفي هذا كله؟ ل، طبعًا. فلن تكتمل حت�طاتي اإل بهذا املعطف 

الرمادي. �سحيح اأن ل�نه قد بهت قلياًل اإل اأن هذا ه� عني املطل�ب. 

معطف رمادي رخي�س يتجاوز الركبتني. اأتذكر دائمًا اأن اأحني قامتي 

الرمادي.  املعطف  جي�ب  يف  يدّي  وا�سعًا  بهدوء  اأم�سي  واأنا  قلياًل 

لن اأثري ت�ساوؤل اأحد واأنا على هذه الهيئة. خط�ات.. خط�ات فقط 
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واأ�سل اإىل النقطة ب.. بقال املحلة. �ساأنهي م�س�اري ب�رشعة لأع�د 

 اأوًل اأن اأجتاز ال�سارع. 
ّ
اإىل النقطة اأ.. اأعني بيتي.. ولكن علي

 من ه�ؤلء!! ما هذا ال�س�ت! 

اإل  مالذ  لك  يعد  فلم  انبطح  انبطح.......   .............

اأنت  ال�سماء.  اإّل  الآن  حتميك  فلن  انبطح.....  الأر�س.... 

الرتاب.  يف  ج�سدك  ود�س  فانبطح  وحدك  اأنت  وحدك.... 

الر�سا�سات تتالحق... ليغ�س ج�سدك كله يف الأر�س. انبطح.... 

انبطح ول تتلفت.. ول تت�ساءل. ل تنظر.. فقد تراهم.. وقد يرونك 

واأنت تراهم فت�سبح بال�رشورة هدفًا لهم.. ل تلتفت. ل تنظر. ل.... 

انبطح.. انبطح وح�سب... 

للحركة  داعي  ول  قلياًل  انتظر  الر�سا�س.  �س�ت  انقطع  قد  ها 

الآن. اأنت قريب.. قريب جداً من النقطة ب. انه�س الآن واأكمل ما 

جئت من اأجله. ها قد بداأ طريق الع�دة اإىل النقطة اأ. �ست�سلك نف�س 

الطريق رج�عًا. ل ت�رش منت�سبًا. ول ت�رشع يف خطاك. اعرب ال�سارع 

ول تنظر اأبداً اإىل هناك. ل تنظر.. وا�سل ال�سري فح�سب ول تن�َس اأن 

باإمكانك  التفكري؟ هل  ما جدوى  تفكر.  ال�سري ول  تنحني. وا�سل 

اأن تغرّي �سيئًا ما.! اأمامك طريق لتقطعه.. عليك اأن ت�سل اإىل النقطة اأ. 

كن حذراً.. كن حذرا ووا�سل امل�سري. ل ترفع راأ�سك. ل تنت�سب. ل 

تت�ساءل. ل تلتفت. ل... 

 مل يلتفت. ول� كان قد التفت ل�ساهد بركة دماء حتيط برجل ذي 

�سارب حمايد يرتدي بدلة رمادية خمططة و�ساعة رقمية مزيفة، وحذاوؤه 

الأ�س�د م�حل وقد تناثرت اأوراقه من حمفظة رخي�سة. 

وعلى الر�سيف املقابل �سار املعطف الرمادي الفارغ.. �سار وحده 
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يف  امل�ج�دة  الثق�ب  كل  ورغم  جي�به..  يف  يديه  وا�سعًا  منكم�سًا 

نقطة  اإىل  �ساملًا  ي�سل  لعله  �سديد  بحذر  ي�سري  املعطف  ا�ستمر  ظهره، 

ما...... 

 امل��سل 2008/2/23

اخلمي�ض 2014/8/7

ال�ساعة الثالثة والن�سف فجراً... 

فقط...  علبة  ع�رشة  اأربع  ه�  الدخان  علب  من  املتبقي  ر�سيدي 

�ساعتان م�ست واأنا اأتقلب حماوًل الن�م دون جدوى، وكلما تذكرت 

اأن  واأردت  التدخني...  اإىل  �رشاهتي  ازدادت  �ستنفد  �سكائري  اأن 

باجتاه  تت��سع  اخلالفة  دولة  ال�سكائر...  نفاد  قبل  الكتابة  يف  اأ�رشع 

كرد�ستان... فقبل �ساعات ات�سل بي اأ�سدقاء واأخربوين اأن الدواع�س 

احتل�ا منطقتي خمم�ر والك�ير، بالإ�سافة اإىل مدينة تلكيف امل�سيحية 

اآخر  املجاورة للم��سل. الطرق نح� خارج املدينة تغلق طريقًا بعد 

هذا  اإنهاء  يف  اأ�رشع  اأن   
ّ
علي متامًا...  ح�لنا  حمكمًا  اأ�سبح  والط�ق 

الكتاب وطباعته واإر�ساله بالربيد الإلكرتوين اإىل مكان ما كي اأمتكن 

من الحتفاظ بامللف بعيداً عن »هنا«.. فل� اأردت ال�سفر فلن اأمتكن 

من اأخذ امل�س�دات، واإذا ما فت�س اأحد بيتي فلن تعجبه كلماتي �ساأعطر 

 اإذاً ولأحاول اأن اأ�رشع بالكتابة اأكرث واأكرث... 
ّ
كفي

قبل عدة �سفحات كنت اأحتدث عن حياتي وعملي يف الإمارات 

لعامني درا�سيني هما 2002 / 2003 و2003 / 2004. مل تكن 

بها  مررت  التي  امل�سنية  الدوامة  فبعد  الإطالق؛  على  �سهلة  البداية 

واأنا اأبحث عن عمل بداأت التدري�س يف املدار�س العلمية الدولية يف 
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اأب�ظبي – وكانت املدار�س تدر�س املنهجني الإماراتي والربيطاين.... 

وا�ستلمت طالب املرحلة الأخرية للنظام الربيطاين دون اأن يك�ن لدّي 

 
ّ
اأي �سابق معرفة بهذا النظام... فرحت كثرياً حينما اكت�سفت اأن علي

تعليم الطالب فن�ن الكتابة واأن هذا املنهج يركز على تعليم الطالب 

كيفية ا�ستخدام اللغة قراءة وكتابة اأكرث بكثري من تركيزه على الق�اعد 

اللغ�ية كما ه� احلال يف معظم املناهج العربية التي قد يح�سل فيها 

طالب متف�ق على عالمة كاملة يف النح� دون اأن يك�ن قادراً على 

اأ�سعدين املنهج لكنني �سدمت �سدمة  كتابة ر�سالة عادية ل�سديق... 

عن جهل  فف�ساًل  الدر�س...  قاعة  داخل  والطالبات  بالطالب  بالغة 

بالإنكليزية  الدرو�س  يدر�س�ن كل  اإنهم  اإذ  بالعربية،  املطبق  الطالب 

ما عدا در�سي الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية طبعًا... ف�ساًل عن ذلك 

فهم يتكلم�ن يف بي�تهم لغة )هندو اإنكليزية( مع اخلادمات... وهم 

ممن�ع�ن من ا�ستخدام العربية داخل املدر�سة... اأما حديثهم مع اأولياء 

اأم�رهم يف البيت فيفرت�س اأنه كان باإحدى اللهجات العربية العامية 

»خليجي، م�رشي، �سامي اأو لهجة مغاربية« ثم اكت�سفت لحقًا اأنهم 

نادراً ما تتاح لهم فر�سة احلديث مع الأهل... لن�سغال الأهل بدوامة 

احلياة ال�رشيعة ككل من يعي�س يف الإمارات. 

الأنكى من ذلك ه� اأنني ف�جئت- ومنذ الدر�س الأول- بالطالب 

فتحت  حي�انات  حديقة  ال�سف  كان  ل�  كما  يت�رشف�ن  والطالبات 

يكن  مل  بالأرنب...  القرن  ب�حيد  بالقرد  الدب  فاختلط  اأقفا�سها 

ال�سيطرة  امل�قف وحاولت  ا�ستغربت  ل�سل�كهم...  اأي �سابط  هناك 

الطاولت  ف�ق  يقف�ن  اأو  يجل�س�ن  كان�ا  جدوى...  دون  عليهم 

مرتفع..  ب�س�ت  بع�سهم  ويكلم�ن  ذهابًا  اأو  جيئة  ويتحرك�ن 
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وحينما كنت اأحاول الكتابة على ال�سب�رة اأفاجاأ بطالب وطالبات قد 

افرت�س�ا الأر�س واأ�سندوا ظه�رهم اإىل اجلدار وهم يتظاهرون بكتابة 

الدر�س... ومقارنة بتاريخي الط�يل يف �سبط اجلم�ع... يف اجلي�س 

اأو يف معهد الزهراء يف ليبيا - حيث كانت تتم ال�ستعانة بي ف�راً حلل 

اأي اإ�سكال جماعي يف املدر�سة – مقارنة بهذا التاريخ فاإن ما حدث 

اإّل  الدولية مل يكن  العلمية  املدر�سة  الأيام الأوىل يف  معي وح�يل يف 

مهزلة.. كان املدير وبع�س الأ�ساتذة قد حذروين من نهر التالميذ اأو 

كلما  بالنزعاج  اأ�سعر  بداأت  منهم...  اأي  م�ساعر  جرح  اأو  �رشبهم 

الأمر  يدم  مل  الدر�س...  قاعة  اإىل  للدخ�ل  وا�سطررت  اجلر�س  رن 

ط�ياًل... اأ�سب�ع اأو اأقل ثم بداأت المتحانات الف�سلية... واأنا دقيق 

املمتحنني  اأراقب  كنت  المتحانات.  م��س�ع  يف  �س�ي�رشية  دقة 

الطالب  بداأ  اإن  وما  املدر�سات...  اإحدى  مع  القاعات  اإحدى  يف 

حينما  »م�سحكًا«  تعليقًا  اأحدهم  علق  حتى  اأتفقدهم  واأنا  بالإجابة 

اأن اأعي �سفعته بظهر يدي لأفاجاأ بامل�سكني  مررت بقربه... ودون 

مييل بق�ة لي�سطدم راأ�سه باجلدار حمدثًا �س�تًا اأخر�س اجلميع... نه�س 

طالب اآخر وه� ي�رشخ متحديًا »ال�رشب ممن�ع« رك�ست اإليه فجل�س 

فجاأة وا�سعًا راأ�سه بني كفيه بخ�ف مما جعل اأع�سابي تربد فتمالكت 

ت�قع  بهدوء...  بعملي  والقيام  الع�دة  وحاولت  الف�ر  على  نف�سي 

جميع الزمالء حدوث م�سكلة كبرية تنتهي بف�سلي من العمل... ومل 

اأكن اآبه كثرياً لذلك، اإذ ل ميكنني العمل يف مكان يفتقد فيه الحرتام 

اإّل اأن الأمر مّر ب�سالم: اأخربين »م�ؤمن« الطالب الذي �سفعته – بعد 

اأن اأ�سبحنا اأ�سدقاء – اأخربين اأن والديه قد هدداه بعق�بة �سديدة اإذا ما 

تكرر ا�ستدعاوؤهم اإىل املدر�سة ل�سبب يتعلق ب�سل�كه فا�سطر لإخفاء 
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انتهت  وهكذا  وزمالئه.  ه�  م�ساغبته  �سحية  فكان  عنهم  الأمر 

الأزمة ب�سالم... وي�مًا بعد ي�م بداأت اأن�سج عالقة اإيجابية مع ه�ؤلء 

ال�سباب. وبعد �سهر  قارب�ا �سن  الذين كان�ا قد  الطالب والطالبات 

تقريبًا كان معظمهم قد اأ�سبح�ا اأ�سدقائي. حدث�ين لحقًا عن �سبب 

�سل�كهم الغريب معي... اإذ كانت اإدارة املدر�سة قد ف�سلت مدر�س 

على  واأق�سم�ا  به  متعلقني  وكان�ا  ما...  ل�سبب  ال�سابق  العربية  اللغة 

اأ�سبحت  الإدارة لرغبتهم.  اآخر حتى تر�سخ  اأي مدر�س  »تطفي�س« 

�سديقهم اإذن... ولكني احتجت اإىل �سهرين اآخرين لأبداأ يف زجهم 

بالغيظ  اأ�سعر  كنت  فكم  عربية...  ن�س��س  قراءة  القراءة...  عامل  يف 

اإنكليزية فقط... ح�لت  اأيديهم روايات وكتبًا  اأملح يف  حينما كنت 

درو�سي اإىل درو�س ثقافة عامة، اإذ هالني ي�مًا ما واأنا اأ�ساأل طالب اأحد 

ال�سف�ف- وكان يف القاعة اأكرث من ع�رشة طالب م�رشيني- �ساألتهم 

عن اأول رئي�س جمه�رية حكم م�رش بعد امللك فاروق »وه� �س�ؤال 

كنت اأحب دائمًا اأن اأداعب به زمالئي امل�رشيني« فف�جئت بطالب 

اأو اثنني يق�ل�ن يل »اأن�ر ال�سادات« بينما بقي الآخرون عاجزين عن 

تقدمي اأي اإجابة، كنت اأت�قع اأن يجيب معظمهم ذاكرين »جمال عبد 

النا�رش« لأ�سحح لهم اإجابتهم واأحدثهم قلياًل عن »حممد جنيب« الذي 

حكم عامني بعد الث�رة... تبني يل اأن معظمهم ل يعرف �سيئًا ل عن 

جنيب ول عن جمال ول ول ول... قال يل اأحدهم... »احنا ت�لدنا 

وح�سني مبارك ه� الري�س« وكان كالمه اأعمق مما ق�سد بكثري. حينما 

حدثتهم عن الأدب العربي كنت اأعلمهم التاريخ العربي... ورجعت 

اإىل ال�سع�ب التي �سكنت املنطقة قبل الإ�سالم كانت ال�سب�رة مالأى 

دائمًا باخلرائط والأ�سهم يف در�س »الأدب العربي« لكنهم مل يت�سجع�ا 
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على القراءة حقًا اإل حينما جهزت املكتبة مبجم�عة كبرية من كتب 

باللغة  فيها  الكتب  معظم  كانت  اأن  بعد  الأطفال  وق�س�س  الأدب 

كان  والذي  بينهم  تداوًل  الأكرث  الكتاب  اأن  فاجاأين  الإنكليزية... 

غائبًا دومًا عن رف�ف املكتبة ب�سبب ال�ستعارة ه� كتاب »األف ليلة 

وليلة« الذي ا�سرتيته من معر�س اأب�ظبي للكتاب. لذا جلاأت اإىل �رشاء 

جماميع اأخرى من الكتاب املطب�ع »طبعة منقحة جداً« وباأربعة اأجزاء 

ومكت�ب بلغة �سليمة ب�سيطة... بداأت اأجنح معهم خط�ة فخط�ة... 

متامًا مثل »�سيدين ب�اتيه« يف فيلم »اإىل اأ�ستاذي العزيز مع التحية«... 

جيد  كمدر�س  �سمعتي  اإن  اإذ  بكثري...  اأ�سهل  فكان  الثاين  العام  اأما 

الذين  الطالب  جميع  حقق  اأن  بعد  ل�سيما  الطالب  لدى  تر�سخت 

قمت بتدري�سهم درجات جيدة يف المتحان الر�سمي النهائي وعلى 

لكنني كنت ول  العربية...  اللغة  بقية مدر�سي  اكت�سبت عداء  الف�ر 

اأزال ل اأبايل كثرياً بعداوات من هذا القبيل... 

اأنهيت العام الدرا�سي الأول وعدت يف مطلع �سهر 7 عام 2003 

قد  الطريان  حركة  تكن  مل  املحتل...  العراق  اجلديد...  العراق  اإىل 

ورغم  العراق...  اإىل  ومنها  �س�ريا  اإىل  �سافرت  قد  فاإين  لذا  بداأت، 

�سيء...  التلفاز  يف  اأمريكية  دبابة  روؤية  فاإن  ي�ميًا  الأخبار  اأتابع  اأين 

الإجازة  تلك  متامًا... يف  خمتلف  �سيء  امل��سل  �س�ارع  وروؤيتها يف 

من  كبري  عدد  وكان  الأوىل...  �سه�ره  يف  الحتالل  كان  حتديداً 

القدمي...  احلكم  نظام  من  خلال�سهم  ال�سعداء  تنف�س�ا  قد  العراقيني 

مل يكن اجلن�د الأمريكان يت�رشف�ن بحذر... �ساهدت بع�سهم واقفًا 

ينتظر دوره للح�س�ل على »بيتزا« يف املطاعم... واآخرين جال�سني 

يف اأحد املقاهي يدخن�ن »ال�سي�سة« وم�ساهد اأخرى كهذه... كنت 
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اأ�سعر بغ�سب يخالطه �سع�ر بال�سمئزاز ورغبة عارمة بال�رشاخ كنت 

انتهزت  يحدث.  ما  كل  عن  ال�حيد  امل�س�ؤول  وكاأين  بالعار  اأح�س 

اأو  فر�سة وج�دي يف عراق بال رقابة بعد عق�د من رقابة حك�مية 

ذاتية وقمت بطباعة األف ن�سخة من م�رشحيتي »بروفة ل�سق�ط بغداد« 

كانت طبعة زهيدة التكلفة واأذكر اأين قمت �سخ�سيًا ومب�ساعدة اأخي 

وكان  �سكرين...  ال�سلك  ب�ا�سطة  الكتاب  غالف  بطباعة  ال�سغري 

حم�(.  )اإ�سماعيل  الفنان  �سديقي  �سممه  جمياًل  ب�سيطًا  غالفًا 

ح�سلت على الن�سخ الألف بكلفة ب�سيطة... كان الكتاب قد كتب 

قبل �سن�ات... وها هي ذي بغداد ت�سقط ثانية ولنف�س الأ�سباب... 

ظننت اأن الكتاب �سيلقى رواجًا ما... حاولت اإر�سال ن�سخ منه اإىل 

كل اجلهات العراقية التي ظننت اأنها قد تهتم بالأمر... اأر�سلت ن�سخًا 

غريب...  ب�سكل  تكاثرت  قد  كانت  التي  املحلية  اجلرائد  لكل  منه 

فبعد احتكار الدولة لل�سحافة انفلت ال��سع فجاأة وظهرت ع�رشات، 

بل مئات ال�سحف التي مل يدم �سدور بع�سها اإل اأعداداً حمدودة بينما 

ت�قفت جمم�عة كبرية منها بعد العدد الأول فح�سب... وو�سط هذه 

ما  ي�مًا  انتهزت  املدينة  يف  نا�رش  اأو  م�زع  اأي  وبغياب  الف��سى... 

فر�سة لحت يل حينما علمت اأن امل�رشحيني امل��سليني �سيجتمع�ن 

ومت  دع�ة...  دون  الجتماع  اإىل  ذهبت  الفن�ن...  كلية  قاعة  يف 

اللقاء  انتهاء  وبعد  ما...  ملن�سب  العمري(  )�سفاء  املرح�م  انتخاب 

كنت اأقف قرب الباب لأوزع على اجلميع »وكلهم ل يعرفني« ن�سخًا 

من م�رشحيتي اجلديدة. قمت بعدها بطباعة اآمادو، ولكني كنت اأكرث 

ت�ا�سعًا هذه املرة، اإذ اكتفيت بطباعة مئة ن�سخة منها فح�سب ومل يبق 

لدّي منها الآن اأي ن�سخة لالأ�سف... بينما ما زلت اأحتفظ مبئات من 
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ن�سخ »بروفة« اإذ مل اأعرف – ويبدو اأنني لن اأعرف – كيف اأ�رّشفها 

واأكتفي باإهدائها ملن يطلبها من الأ�سحاب. عدت بعد نهاية الإجازة 

اإىل  لأهديها  م�رشحياتي  ن�سخ  بع�س  معي  حاماًل  اأب�ظبي...  اإىل 

الأ�سدقاء يف اأب�ظبي... ل�سيما بعد اأن بداأت اأرتاد مقر احتاد كّتاب 

واأدباء الإمارات يف »اخلالدية«، حيث تعرفت اإىل عدد من املهتمني 

بالأدب وا�ستمعت وا�ستمتعت اأحيانًا... ببع�س الندوات اأو اللقاءات 

والر�سام  الأديب  على  اقرتحت  ما  وي�مًا  فيه...  تنظم  كانت  التي 

الحتاد  قاعة  يف  الق�سرية  ق�س�سي  بع�س  اأقراأ  اأن  املزروعي(  )حممد 

اأن   
ّ
علي يقرتحان  ريدان(  )فرحان  ال�س�ري  وبال�سديق  به  فف�جئت 

الق�سرية... وقد كان ذلك...  للق�سة  منتدى  تاأ�سي�س  اأ�ساركهما يف 

التي  اأجمل الأوقات  الق�سة من  كان ال�قت الذي ق�سيته يف منتدى 

ق�سيتها يف الإمارات... هناك فقط كنت اأح�سن باأنني اأنا نف�سي... 

عمل  ور�سات  عن  عبارة  ن�ساطنا  كان  اأحب...  الذي  بالعمل  اأق�م 

نحاول خاللها اإنتاج ق�س�س ق�سرية. واأ�سب�عًا بعد اآخر تزايد احل�س�ر 

رجاًل ون�ساًء حتى جتاوز العدد ثالثني م�سرتكًا... وكان بع�س ال�سباب 

الأمر  اأخذت  كتاباتهم.  يف  جداً  �رشيع  بتط�ر  يفاجئ�ننا  وال�سابات 

بجدية كبرية... واأ�سعدين اأنه اأثمر كّتابًا وكاتبات لهم اأ�سماوؤهم الآن 

�سامل(  بدر  )وارد  العراقي  بالقا�س  التقيت  ي�م  الإمارات. وذات  يف 

الذي كان يعمل �سحفيًا يف اإحدى املجالت... حدثته عن املنتدى 

ودع�ته لزيارتنا... اعتذر اأ�سب�عًا بعد اآخر. وحينما ح�رش ي�مًا ما قال 

واأرحل(.. كان قد وعدين  �ساعة  لربع  )�ساأبقى  اجلل�سة  بداية  قبل  يل 

بتغطية �سحفية للن�ساط، لكنني �ساهدته جال�سًا على مقعده بعد انتهاء 

احل�ارات قال يل لحقًا )حقًا مل اأكن اأتخيل وج�د ن�ساط كهذا هنا يف 
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اأب�ظبي( ول اأدري اإن كان قد كتب لحقًا عن املنتدى اأم ل!!

باأنني  اأح�س�ست  جداً..  غريبًا  الإمارات  يف  يل  الثاين  العام  كان 

اأحدهما يحقق جناحًا ما يف جمال  اإىل �سخ�سني...  اأن�سطر  قد بداأت 

يحبه... اإذ فزت عام 2004 بجائزتني اأدبيتني وبداأ ا�سمي يظهر يف 

ال�سحف وكان اأ�سدقائي »الطالب« يعلق�ن املقالت التي تتحدث 

عني اأو اللقاءات التي جترى معي يف ل�حة اإعالنات املدر�سة مما يزيد 

داخلي  يف  الثاين  ال�سخ�س  وكان  املدر�سني...  زمالئي  �سخط  من 

ي�ؤنبني كل حلظة، ول يغفل عن ذلك نهاراً ولياًل... فها اأنذا هارب 

بعيداً اأعي�س ب�سالم واأ�سعد بنجاح �سخ�سي واأهلي ومدينتي وعراقي 

يعان�ن مهانة احتالل اأه�ج جاء ليحطم كل �سيء.. اأح�س�ست بالأمر 

راأ�سي...  يف  يتكلمان  اللذين  ال�س�تني  بني  اأميز  بداأت  حتى  يتفاقم 

ينتقدين  �س�ت  معًا...  الثنني  من  ي�سخر  ثالث  �س�ت  ظهر  ثم 

اأمّر به... ازدادت ح�سا�سيتي  اأو م�قف  ب�سخرية مرة يف كل جماملة 

الـــــ  اأمامي وه�  املتاح  ال�حيد  اإىل احلل  واأ�سبحت مرهقًا فهرعت 

»مــــ�ل«.. اإذ اكت�سفت اأنني كلما تاأزمت اأهرع اإىل اأي م�ل لأ�سيع 

والأ�سياء  النا�س  بني  ط�ياًل  وقتًا  واأق�سي  املعرو�سات  دوامات  و�سط 

دون تفكري... بداأت اأ�سرتي - يف الغالب– اأ�سياء ل اأحتاج اإليها... 

وي�مًا ما �رشخ الناقد ال�ساخر يف راأ�سي وكنت اأدفع اأمامي عربة ممل�ءة 

بالأ�سياء.. �رشخ قائاًل »انظر اإىل حمت�يات العربة جيداً وخذ منها ما 

اأجد  ومل  جميعها  قلبتها  الأ�سياء..  وتاأملت  وقفت  فقط«  اإليه  حتتاج 

فيها اأي �سيء اأحتاج اإليه فعاًل.. �رشخ ال�س�ت بداخلي )اإنه اخلال�س 

بال�سلعة( كانت هذه العبارة مقتب�سة من كتاب »الفردو�س الأر�سي« 

للمرح�م عبد ال�هاب امل�سريي.. كنت اأحفظها منذ زمن بعيد. وها 
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العربة وخرجت  تركت  م�سمعي...  على  يكررها  اأجزائي  اأحد  ه� 

خاوي الكفني... وبداأت اأراقب �سل�كي اأكرث، واأقاوم الدخ�ل اإىل 

امل�لت املغرية التي كلما كانت اأكرب كان الإن�سان يف داخلها اأ�سغر. 

اأي�سًا 
ُ
و�ساأوظفه  احلكاية...  ديك  ق�سة  يف  امل�قف  هذا  �ساأوظف 

من  وهي  فار�س«  »ملي�س  ال�سديقة  و�ساأن�سح  »فكرة«  م�رشحيتي  يف 

اأ�سدقاء منتدى الق�سة حينما اأ�سكلت عليها نهاية روايتها »حكايات 

مرية« اأن تختار للنهاية مكانًا مغايراً للمكان الذي �رشدت فيه معظم 

الن�س »اأب�ظبي يف الثمانينيات« واقرتحت عليها اأن تك�ن النهاية يف 

م�ل كبري... واأخذت باقرتاحي وو�سعت بطلة روايتها اأمام ال�سالمل 

الكهربائية ال�سخمة مل�ل مزدحم يف م�سهد ختامي بارع ودال. 

ورغم ن�ساطي الأدبي »الظاهري« يف الإمارات... ورغم احرتام 

النا�س لعملي ومعاملتي »ككاتب« اإل اأنني وحدي كنت اأدرك احلقيقة 

املرة وهي اأين �ساأعجز متامًا عن الكتابة يف هذا املكان. كان هذا �سيئًا 

غريبًا للغاية يف تقديري... اإذ اإنني اأجنزت الكثري يف ليبيا رغم ب�ساطة 

فاأ�سبحت  الكتابة  على  اعتدت  احلياة...  ظروف  و�سع�بة  املكان 

اإل  ليبيا  ق�سيته يف  واحداً  ي�مًا  اأن  اأظن  ل  الي�مية.  حياتي  من  جزءاً 

وكنت قد كتبت �سيئًا اأو فكرت بكتابة �سيء... اأما يف الإمارات فلم 

يكن ذلك ممكنًا... اأح�س�ست بالعقم.. بخ�اء رهيب... عانيت من 

بالت�سظي.  عميقًا  اإح�سا�سًا  نف�سي  الذي خلق يف  الإح�سا�س...  هذا 

وكان الحتالل يالزم تفكريي لياًل ونهاراً، لذا مل اأتردد ط�ياًل وقررت 

العمل... واأ�سدقائي يف  ال�طن و�سط ده�سة زمالئي يف  اإىل  الع�دة 

الذي  املدر�سة  مدير  جيداً  اأذكر  العراق...  يف  واأهلي  الإمارات... 

اأنك  اأعلم  اأنا  العمل...  تاأ�سرية  تلغي  »ل  يل  وقال  باإ�سفاق  اإيّل  نظر 
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اذهب  الآن  البلد  تاركني  يهرب�ن  العراقيني  فمعظم  قريبًا...  �ستع�د 

و�س�ف تع�د...«.

وبالفعل بقيت اأوراق اإقامتي مدة ط�يلة رغم اأين كنت يف العراق.. 

ثم اأر�سلت ج�ازي مع �سديق لألغي الإقامة ب�سكل اأ�س�يل. وهكذا 

اأ�سدقاء  يل  اأقامه  م�ؤثر  وداع  حفل  وبعد  مت�ز...  �سهر  مطلع  ويف 

منتدى الق�سة عدت اإىل العراق واأنا م�سمم على اأن اأفعل �سيئًا ما... 

عدت اإىل العراق ويف ذهني ق�سية واحدة كنت اأعلم متامًا اأنها تف�ق 

واأنا  العراق  اإىل  عدت  جتاهلها  اأ�ستطع  مل  لكنني  بكثري،  اإمكانياتي 

م�سمم على اأن اأفعل �سيئًا واحداً ل غري »املقاومة«. 

اجلمعة 2014/8/8

ال�ساعة الثالثة �سباحًا. 

حينما كنت يف اأب�ظبي كنت اأحلم ي�ميًا بع�دتي اإىل العراق كي 

اأول مالحمها قد  التي كانت  اأ�سارك ف�راً يف حركة املقاومة امل�سلحة 

التي  الكبرية  ال�سدمة  �سببه  كان  هدوء  من  �سه�ر  بعد  تظهر  بداأت 

غام�س  واأمل  للعراق...  ال�سهل  الجتياح  نتيجة  العراقيني  اأ�سابت 

النظام  زوال  بعد  يعي�س�نها  اأف�سل  بحياة  اأحالمهم  يداعب  كان 

»الدكتات�ري«.

األقت �ساروخًا قريبًا واأنتظر  اأ�سمع الآن ق�سف طائرة م�سرّية... 

�سقطت  اأين  غداً  و�ساأعرف  الكتابة  �ساأوا�سل  الثاين...  تلقي  اأن 

ال�س�اريخ وماذا دمرت... كنت اأحتدث عن بدايات ظه�ر املقاومة 

يف العراق... رمبا تخيلت، اأو حلمت، اأو ت�همت، اأن جبهة عراقية 

الف�سائيات  كانت  ع�سكريًا...  الحتالل  مبقاومة  �ستبداأ  متما�سكة 
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اأو تفجري يق�م بها عراقي�ن �سد  اأعمال قن�س  اأنباء متفرقة عن  تذيع 

بداأت  حتى  امل��سل  اإىل  و�سلت  اإن  وما  املحتل.  الأمريكي  اجلي�س 

اأجد  مل  املقاومني...  ه�ؤلء  عن  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ب�س�رة  اأ�ساأل 

اأمتكن  اإجابات خمتلفة متعددة... ولكي  ج�ابًا واحداً... كان هناك 

ال�سديق  على طلب  وافقت  كامل  ب�سكل  بامل��س�ع  الحتكاك  من 

»اأثيل النجيفي« بالعمل يف جريدته »عراقي�ن«. مل يكن اأثيل �سديقًا 

باملعنى احلريف... كان زميل درا�سة يل يف كلية القان�ن امل�سائية التي 

عن  ف�ساًل  فه�  متبادل  احرتام  بيننا  كان  ليبيا...  اإىل  لأ�سافر  تركتها 

ك�نه رجل اأعمال بارزاً، فقد كان مثقفًا غزير الطالع على امل��سل 

اأن  اإليه  تعرفت  اأن  ف�ر  اأدركت  وقد  وواقعه...  وتاريخه  والعراق 

يطمح  اأنه  اأدركت  القان�ن..  بدرا�سة  يق�م  مهند�س«  »وه�  الرجل 

وي�ستعد للعب دور �سيا�سي ما... لذا مل اأتفاجاأ اإطالقًا بتقدمه خل��س 

غمار العمل ال�سيا�سي ف�ر تغرّي النظام. عملت يف جريدة »عراقي�ن« 

والثاين  مادي...  مقابل  دون  اأعمل  اأن  الأول  ب�رشطني:  الأ�سب�عية 

ه� اأن تك�ن فرتة عملي وقتية، واأن يك�ن من حقي ترك العمل بعد 

اإعداد كادر منا�سب واإ�سافة كادر جديد اإىل اجلريدة... رمبا اأغ�سبت 

بعملي �سديقي د. عمار ال�سفار والأ�ستاذ ب�سار القليجي اللذين كانا 

قد اأ�سدرا اجلريدة منذ عددها الأول... كنت حمرجًا منهما. وي�مًا ما 

اختليت بعمار وقلت له بجدية كاملة »�سدقني... اأنا �ساأعمل لفرتة 

حمدودة... ودون اأجر كما تعلم... لدّي اأهداف �ساأحققها قريبًا... 

واأرحل«.

الفعالة  ال�رشائح  بكل  لأحتك  يل  فر�سة  اجلريدة  يف  العمل  كان 

طابعًا  حتمل  تكن  مل  اجلريدة  واأن  ل�سيما  ال�ساحة...  على  امل�ج�دة 
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مميزاً ومق�لبًا... مل تكن جريدة حزبية اأو متثل تياراً �سيا�سيًا بعينه قدر 

واملقاومة...  ال�سم�د  اإىل بث روح  تهدف  ما كانت جريدة وطنية 

من  عدداً  وا�ستكتبت  جندت  التحرير.  رئي�س  مبهام  اأق�م  كنت 

واأعدلها  كتاباتهم  اأراجع  ثم  حمددة  مهام  اأكلفهم  كنت  ال�سباب... 

مقب�ًل  امل��س�ع  يك�ن  كي  ال�سياغة  واأعيد  منها...  واأحذف 

اأوقن  كنت  ال�سحيفة  يف  فيها  عملت  التي  الأربعة  الأ�سهر  وخالل 

فهناك  طريقي...  لي�س  امل�سلحة  املقاومة  طريق  اأن  ي�م  بعد  ي�مًا 

يجتمع�ا  مل  ولكنهم  البنادق،  حمل  على  القادرين  العراقيني  ماليني 

التنظيم من  �سيا�سي وا�سح  تيار  يف جبهة م�حدة... ومل يكن هناك 

خالل ف�سائل املقاومة... و�رشعان ما بداأت عمليات دمج الف�سائل 

اأكن على  الف�سائل... ومل  ت�سيع بني  الت�سفيات اجل�سدية  اأو  بالإكراه 

اأين  اإىل  ول  يق�ده...  من  اأعرف  ل  ف�سيل  مع  للعمل  اأبداً  ا�ستعداد 

يق�ده... ومل اأكن اأبداً على ا�ستعداد ملحاربة عراقيني من ف�سيل اآخر 

مهما كان الختالف بيننا... فكرت يف العمل الفردي »القن�س«... 

اأ�سحك من نف�سي الآن كلما تذكرت حما�سي لهذه الفكرة... ماذا 

اأمريكان...  ع�رشة جن�د  اأو  اقتنا�س خم�سة  نفذتها وجنحت يف  ل� 

كم كان ذلك �سيغري يف املعركة على الأر�س!! �ساأعرتف هنا باأنني قد 

اأراه  اأن  اإىل كل جندي من جن�د الحتالل وحاولت  نظرت ط�ياًل 

كاإن�سان... مل اأر اإل القليل منهم على �ساكلة »رامب�« كان معظمهم 

اأن  يحاول�ن  اأر�س غريبة وهم  اأنف�سهم يف  �سابات وجدوا  اأو  �سبابًا 

يق�م�ا »ب�اجبهم املقد�س دفاعًا عن وطنهم« من ي�ستحق ر�سا�سة يف 

اآمنًا وراء مكتبه واأر�سلهم  الراأ�س لي�س ه�ؤلء... بل من يجل�س بعيداً 

ليحقق م�ساحله وم�سالح ال�رشكات التي اأو�سلته اإىل كر�سي احلكم... 
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ه�ؤلء لي�س اإل وق�د حرب متامًا كما كنت اأنا يف حرب الك�يت... 

كلما راأيت جنديًا اأو مقاتاًل نقمت على من اأر�سله للمعركة وه� اآمن 

يف م�قعه. حتى الدواع�س ال�سباب الذين التقيت بهم قبل اأ�سابيع يف 

فيهم  راأيت  ما  يرعب�نني قدر  الذين  املجرمني  فيهم  اأر  مل  النت كافيه 

احلماقة التي �سمحت لهم اأن يزج�ا باأنف�سهم يف حرب ل عالقة لهم 

مقد�سة  اأنها  بع�سهم  يظن  قد  حرب  تعاديهم...  ل  جهة  و�سد  بها 

اأدوات...  اإنهم  اإىل اجلنة...  اأق�رش طريق ي��سلهم  واأن خ��سها ه� 

بيادق �سطرجن ل اأكرث... اأتذكر الآن م�رشحية »ا�ستباك« اأول م�رشحية 

كتبتها.. ل �سك اأنني قد كتبت عنها يف اجلزء الأول من الكتاب ذلك 

اجلزء الذي مل اأقراأه منذ كتبته... اأتذكر امل�سهد الذي يلتقي فيه حماربان 

قتال بع�سهما... يقفان عاريني يف الربزخ وكل منهما ي�ساأل الآخر: 

ملاذا قتلتني واأنا ل اأعرفك؟

ال�ضبت 2014/8/9

ال�ساعة الرابعة فجراً... 

ال�سحف  كرثة  يكن  مل  الحتالل  بعد  حقًا  نظري  لفت  ما 

الـ  الن�رش... بل �سياع زمرة كاملة من  والف�سائيات وانفالت عملية 

»مثقفني« الذين طاملا �سحكت عليهم يف داخلي وهم يهيم�ن على 

يف  ال�سمني  اأو  املبا�رش  انخراطهم  فبعد  راٍع...  عن  بحثًا  وج�ههم 

ماكينة دعاية هائلة ت�سخ باجتاه واحد، وجدوا اأنف�سهم فجاأة بال اأية 

قي�د فاأح�س�ا بال�سياع... اأنا ل اأتكلم هنا عن املثقفني من ذوي الأنياب 

الزرقاء الذين �سنع�ا لأنف�سهم ف�راً مكانًا يف العهد اجلديد وت�سلق�ا 

لي�سل بع�سهم اإىل الربملان مثل الأ�ستاذ )علي ال�ساله( - وه� اأمن�ذج 
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املجم�عة  تلك   - معمقة  درا�سة  وي�ستحق  املرتزق  للمثقف  طريف 

التي عملت مع �سدام وعدي واملالكي بنف�س الهمة والكفاءة.. بل 

اأحتدث عن الأغلبية. عامة املثقفني.. ح�رشت اأكرث من لقاء اأو اجتماع 

�سم كثرياً من مثقفي الـ »نخبة« وكانت معظم طروحاتهم هي عملية 

بحث عن �سيد جديد... ومل ياأخذوا كالمي بجدية يف كل مرة كنت 

اأن نك�ن �سادة  اإننا نحن بحّد ذاتنا ق�ة قادرة وعلينا  اأق�ل لهم فيها 

وقد  بالنا�س.  يت�سل  جديد  ثقايف  واقع  خلق  نحاول  واأن  اأنف�سنا، 

اأق�ل كالمًا كهذا  نك�ن قادرين على حتقيق تاأثري ما... حينما كنت 

لي�ستاأنف�ا كالمهم من  يع�دون  ثم  النهاية...  ي�سغ�ن يل حتى  كان�ا 

اأتفّ�ه بكلمة. مل تفاجئني م�اقف املثقفني...  حيث انتهى وكاأنني مل 

العربي  ال�اقع  ماأ�ساة  اأن  متامًا  اأوؤمن  لأنني  عنهم  تدور  كتاباتي 
ّ
فجل 

الراهن لي�ست ب�سبب ال�رشاعات الدولية ول ب�سبب الرثوات الطبيعية 

فح�سب... لأنني األغي جزءاً كبرياً من م�س�ؤولية هذا الرتدي امل�ستمر 

لل�اقع العربي ككل على عاتق الطبقة املثقفة التي مل تنتج م�رشوعًا اأو 

حتى مالمح م�رشوع عربي مقب�ل منذ ن�سف قرن اأو اأكرث. 

الثنني 2014/8/11

ال�ساعة ال�احدة �سباحًا... 

ال�سيد  فخامة  اأن  ال�زراء(  )رئي�س  ال�سيد  دولة  اأعلن  قليل  قبل 

)ه�(  واجبه  واأن  مرتني...  الد�ست�ر  خرق  قد  اجلمه�رية(  )رئي�س 

وحماربة  ال�سيا�سية،  والعملية  الد�ست�ر،  �سيانة  لل�زراء،  كرئي�س 

الدواع�س، ودواع�س ال�سيا�سة واأنه �سيفعل امل�ستحيل للمحافظة على 

�سالمة الد�ست�ر والعملية ال�سيا�سية »اأي بقاءه ه� �سخ�سيًا على راأ�س 
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ع�سكرية  قطعات  حتركات  عن  اأخبار  الثالثة«...  وللدورة  احلك�مة 

الق�رش  حتا�رش  اأخرى  وق�ات  بغداد...  يف  اخل�رشاء  باملنطقة  حتيط 

تكليف  عن  اأخرى  واأخبار  مع�س�م(  )ف�ؤاد  ال�سيد  مقر  اجلمه�ري 

الئتالف ال�طني لل�سيد )حيدر العبادي( مبهمة ت�سكيل احلك�مة... 

واأنباء اأخرى عن غ�سب طارق جنم مدير مكتب املالكي وذهابه اإىل 

بت�سكيل  يكلفه  اأن  رف�س  الذي  املالكي  على  »زعل«  اأن  بعد  لندن 

للمالكي  التي قدمتها كل اجلهات  ال�سمانات  احلك�مة... رغم كل 

بعدم مالحقة جرائمه قان�نيًا فيما يتعلق بالختال�سات اأو ق�سايا حق�ق 

الإن�سان اإل اأنه كما يبدو ل يثق باأي �سمانة اأو اأي جهة �سامنة... ول� 

التي  الك�ارث  املالحقة، نظراً حلجم  اأمنت  ملا  اأي�سًا  اأنا  كنت مكانه 

ارتكبها املالكي وزمرته بحق الأر�س والرثوة والإن�سان يف العراق... 

منذ 4 اأ�سهر اأجريت النتخابات وحلد الآن مل ت�ستطع الطبقة ال�سيا�سية 

انتخابي  نظام  احلك�مة...  لت�سكيل  �سخ�س  تكليف  الربملان  ول 

اأمريكا بد�ست�ر ل يعمل  لقد زودتنا  اأغرب...  غريب ونظام برملاين 

»�سلقه«  مت  د�ست�ر  تتحقق..  اأن  ميكن  ل  بطريقة  بتعديله  و�سمحت 

يف ثالثة اأ�سهر... ومنذ ع�رش �سن�ات مل يتمكن اأحد من تعديل �سطر 

املالكي  راأ�سها  وعلى  ال�سيا�سية،  الأطراف  كل  اأن  رغم  فيه  واحد 

كل  لكن  بالألغام...  ممل�ء  الد�ست�ر  باأن  ي�م  كل  ت�رشخ  �سخ�سيًا 

الأطراف التي ميكنها تعديل الد�ست�ر ل ترغب بذلك لأنه �سيحرمها 

ف�راً من المتيازات الهائلة التي تنعم بها.. ثم �سيعر�سها للم�ساءلة... 

الي�م اأجريت النتخابات الرئا�سية يف تركيا... وبعد اأربع اأو خم�س 

كلما  اأ�سحك  النتائج...  اإعالن  مت  ال�سناديق  اإغالق  من  �ساعات 

تعلن  النتخابات  لدينا ومف��سية  متر  التي  وال�سه�ر  الأ�سابيع  اأتذكر 
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ل� زرع�ا حنطة  العّد والفرز والتدقيق...  اأنها م�ستمرة يف عمليات 

نتائج  اإعالن  قبل  وح�سدت  وا�سفرت  واخ�رشت  �سنابل  لأنبتت 

النتخابات لدينا. والغريب اأن كثرياً من الفائزين يخ�رشون حتى بعد 

تقت�سيه  ما  وذلك ح�سب  كان خا�رشاً،  من  ويف�ز  ف�زهم...  اإعالن 

م�سالح الكتل والنافذين ومقت�سيات الأ�س�ات واأعدادها... فالعملية 

اأرقام... واملالكي قد  لعبة  �سيا�سي�ن دائمًا هي  ال�سيا�سية كما ي�رشح 

لن  اأنه  اأي  نعطيها«...  »ما  ال�سهرية  بعبارته  النتخابات  قبل  �رشح 

امل�رشوعة وغريها  الطرق  بكل  بذل كل جه�ده  الكر�سي وقد  ي�سلم 

رئي�س  �سد  ق�سائية  دع�ى  �سريفع  اإنه  يق�ل  الي�م  وه�  يبقى.  كي 

املحم�د«  »رفعت  ال�سيد  كان  وملا  الد�ست�ر...  خلرقه  اجلمه�رية 

رئي�س جمل�س الق�ساء الأعلى يف اجليب اخللفي لبنطل�ن رئي�س ال�زراء 

التي  الدع�ى  �سيك�سب  املالكي  اأن  يعني  فهذا  ط�يلة...  اأع�ام  منذ 

ا�ستثناء... ه�  الدعاوى الأخرى دون  �سريفعها... متامًا كما ك�سب 

الآن بالذات يريد اأن يحافظ على د�ست�ر قد قام بركله يف كل ي�م من 

اأيام حكمه... املالكي يتم�سك بالكر�سي بجن�ن... اإذ اإنه يعلم متامًا 

حجم الأه�ال التي �ستنك�سف ف�ر تركه للحكم، حيث جنح ه� وكل 

فرتة  ط�ال  للم�ساءلة  الربملان  اأمام  ال�ق�ف  جتنب  يف  حك�مته  اأفراد 

حكمه... ت�سانده بذلك كتلته »الأكرب« يف الربملان... ول اأن�سى ي�م 

ف�سل الت�س�يت على ا�ستدعاء وزير الريا�سة وال�سباب وه� متهم بعدد 

كبري من ق�سايا الف�ساد... حينما مل يح�سل املطالب�ن بال�ستدعاء على 

العدد الكايف من الأ�س�ات قفز الأع�ساء الفا�سدون يف الربملان وهم 

يف  وكاأنهن  اأذكر  كما  النائبات  بع�س  وزغردت  وي�سفق�ن  يهتف�ن 

عر�س مل يقف اأي ع�سكري فا�سل اأمام الربملان رغم مئات النتهاكات 
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والختال�سات و�سفقات الأ�سلحة الفا�سدة التي بداأت مع بداية ت�سليح 

اجلي�س ومل يت�قف الف�ساد حلد الآن... واأظن اأننا الدولة ال�حيدة يف 

اأو لأي  العامل التي ل تقدم ك�س�فات اإغالق امليزانية ال�سن�ية للربملان 

جهة... فنحن بدون ح�سابات ختامية لكل م�ازنات الدولة منذ ع�رش 

�سن�ات. اأرقام �سادرات النفط لي�ست دقيقة... وحجم تهريب النفط 

لي�س معروفًا... اإننا بلد ينهب ثم يقتل اأفراده للتغطية على هذه ال�رشقة 

اجلائرة... واإذا ما حترك ال�سارع اأثريت الفتنة تل� الأخرى... والأزمة 

بعد الأزمة... من اأول انتفا�سة حدثت يف الب�رشة قبل اأع�ام و�س�ًل 

اإىل ال�سماح لب�سع مئات من الأفراد باحتالل ثاين اأكرب مدينة يف العراق 

وال�ستيالء على اأ�سلحة اأربع فرق ع�سكرية ل يقل تعداد اأفرادها عن 

�ستني األف رجل. وقدرت احلك�مة خ�سائر الأ�سلحة والأعتدة باأحد 

ع�رش مليار دولر... واملالكي ما زال يطالب بفر�سته لـ »اإعادة البناء« 

لكنه يريد املزيد من ال�سالحيات كي يتمكن من ذلك... فالعيب لي�س 

فيه، بل يف �رشكائه واإذا ما ح�سل على مدة رئا�سة جديدة ب�سالحيات 

اأو�سع فاإن اأنهار اللنب والع�سل �ستتدفق يف العراق... 

وكلهم  ال�رشائح...  خمتلف  من  باأ�سخا�س  األتقي  واأنا  اأ�سابيع  منذ 

لي�س لديهم اإل هّم واحد ه� اإيجاد و�سيلة للخروج من العراق... هذا 

ما يحلم به املثقف والأمي... اأ�ستاذ اجلامعة، والطبيب، وميكانيكي 

ال�سيارات وعامل البناء، وبائع اخل�رشوات... الكل ل يحلم اإل باأن 

اأين جند مكانًا  يجد و�سيلة ما للنفاذ بجلده م�سطحبًا معه اأولده... 

يت�سع لثالثني ملي�ن عراقي؟! اأنا مت�تر... حزين... اأ�سعر بالكراهية 

لنف�سي... 

اأين املفّر؟؟؟
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الثالثاء 12/ اآب / 2014

ال�ساعة الثانية �سباحًا... 

قائد حزب  اأنا  الأكرب...  الكتلة  رئي�س  اأنا  الد�ست�ر...  اأنا حامي 

الدع�ة. اأنا املر�سح الد�ست�ري لرئا�سة ال�زراء... �رشخ املالكي الي�م 

العبادي(  )حيدر  احلزب  يف  رفيقه  تكليف  ر�سميًا  مت  اأن  بعد  يائ�سًا 

اأفراد  وبع�س  »�سابق«  الـ  الرئي�س  ووقف  ال�زارة...  ت�سكيل  مبهمة 

كتلته وحزبه يف مكان ما... ومب�سهد �سيئ الإخراج ردد كلماته ودعا 

الق�ات امل�سلحة اإىل ال�ستمرار يف املقاومة... ل �سيما بعد اأن لحظ 

من زعماء  )عبادي(  الـ  على  ف�راً  ان�سبت  التي  التهنئة  برقيات  �سيل 

الق�رش اجلمه�ري لأي �سبب...  املالكي ل يريد ترك  العامل...  دول 

اأو  امل�سلحة  الق�ات  من  جزء  ا�ستخدام  يحاول  باأن  ت�قعات  هناك 

امليلي�سيات اأو جمع م�ؤيديه للتظاهر اأماًل منه يف »�سيانة الد�ست�ر«... 

ل اأريد اأن اأحتدث عنه اأكرث.. ق�سى ثماين �سن�ات حاكمًا للعراق... 

متحفًا  اأو  اأو ج�رشاً  بناية  وراءه  يرتك  ومل  دولر  مليار  �سبعمئة  واأنفق 

يزعم...  كما  الأمن  ه�  الرئي�س  هاج�سه  كان  يذكر...  اأثر  اأي  اأو 

البالد ون�سفها خارج �سيطرة احلك�مة... ف�سل ذريع يف كل  وترك 

القناة  العاملني يف  م�قف  ه�  الي�م  اأ�سحكني حقًا  ما  املجالت... 

�سيدين...  بني  احلائر  املثقف  م�قف  الر�سمية...  العراقية  الف�سائية 

ال�سلطة.  بعد ع�سا  اآخر مل مي�سك  �سلطته متامًا... و�سيد  يفقد  مل  �سيد 

وي�سحح�ن  كلماتهم  يراقب�ن  �سديد...  بحذر  يتكلم�ن  املذيع�ن 

حقيقي...  ماأزق  �سي�فهم...  يحاورون  وهم  لأنف�سهم  العبارات 

يق�ل  اأحدهم  و�سمعت  الي�م  نهاية  قبل  ال�سجاعة  امتلك�ا  لكنهم 

)ال�سيد رئي�س ال�زراء املنتهية مدته( واأ�سحكني ذلك... منذ ي�مني 
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واأنا اأراقب التلفزي�ن مرتاحًا كاأنني ن�سيت الدواع�س... ون�سيت اأن 

مدينتي حمتلة من قبلهم وحما�رشة من قبل اأعدائهم... واأن الطائرات 

ذلك  ن�سيت  قريب...  عما  بق�سفنا  تبداأ  قد  واأنها  نهار  ليل  ت�س�رنا 

كله واأنا اأراقب حلظة انقالب الأح�ال وتغري امل�اقف. احرتمت ف�ؤاد 

مع�س�م... واأرج� اأن يك�ن العبادي مفتاحًا حلل م�ساكل العراق اأو 

اإل  ال�سيا�سية احلالية  الطبقة  اأكره كل  اأنني كنت  بع�سًا منها... فرغم 

اأن �سريته التي �سمعتها الي�م لأول مرة تبدو مطمئنة ومب�رشة بخري... 

�ساأتفاءل... �ساأتفاءل..... 

مَل ل اأع�د الآن اإىل حكايتي القدمية... مل يبق لدّي اإل ثماين علب 

عملي  كان  الكتابة...  يف  واأ�رشع  اأ�رشع  اأن   
ّ
علي ولهذا  �سكائر، 

الق�سري يف �سحيفة »عراقي�ن« مفيداً للغاية... فقد قدمتني للكّتاب 

�سابقًا... كنت  با�سمي  ي�سمع  مل  منهم  والأدباء يف مدينتي... وكثري 

كان  الأحداث«  على ر�سيف  ا�سمه »كر�سي  اأ�سب�عيًا  اأكتب عم�داً 

ابتعد  ما  ما وكثرياً  يجل�سان يف مقهى  العم�د ح�ارية بني �سخ�سني 

اأحيانًا  اأ�سطر  العم�د عن ال�اقع ليحلق يف �سماء الفنتازيا التي كنت 

للج�ء اإليها لأنني مل اأقدر على ت�س�ير واقع اأغرب من اخليال اإل بهذه 

الطريقة... وكان كل ي�م جديد مي�سي واأنا يف هذا العمل تزيد قناعتي 

مهنة يف ج� كهذا... ويف  الكتابة  اأتخذ  اأن  باأنني ل ميكن  ر�س�خًا 

نهاية عام 2004 اأر�سل اجلي�س الأمريكي من يطلب رئي�س التحرير 

اأحد ق�س�ر  التي كانت حتتل  املع�سكرات الأمريكية  اأحد  ملقابلته يف 

ملقابلتهم...  ال�ستار(  عبد  )ثابت  املحامي  �سديقي  ذهب  �سدام... 

اأي  اأ�سب�عيًا...  دولر  األفي  بقيمة  اإعالنات  اجلريدة  على  عر�س�ا 

بكلفة اإ�سدار اجلريدة التي كانت تطبع اأ�سب�عيًا األف ن�سخة ول اأظنها 
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كانت تبيع مئة عدد منها وي�زع الباقي جمانًا... رف�س ثابت العر�س 

فقد كانت اجلريدة مكر�سة للخط املناه�س لالحتالل... وبعد اأ�سب�ع 

اأو اأقل اأحيطت بناية اجلريدة بامل�سلحني الـ »اإ�سالميني« واأجروا لقاء 

العاملني يف اجلريدة واأعط�هم ت��سيات �سارمة  اأح�رشه - مع  - مل 

بن�عية املقالت التي يجب اأن تكتب لتمجيد »الزرقاوي« واأ�سامة بن 

لدن... وما يجب اأن ين�رش وما يجب حجبه... كان من دخل لإبالغنا 

خارجًا...  بانتظارهم  اآخرون  وكان  م�سلح�ن...  ريفي�ن  �سباب 

�سقطت خمافر  امل�سلحني...  بيد  �سقطت  قد  باأيام  قبلها  املدينة  كانت 

ال�رشطة وامتالأت امل��سل خالل �ساعات بجماعات م�سلحة ل يعلم 

اأحد كيف ظهرت... واأ�سبح ال�سري يف �سارع اجلامعة ظهراً جمازفة 

نقل  للعمل قد حانت... مت  تركي  �ساعة  اأن  كبرية... عندها عرفت 

مقر اجلريدة الرئي�س اإىل بغداد وبقي مكتب �سغري يعمل يف امل��سل 

يف مكان �رشي... وت�ىل ال�سديق »بهجت در�س�ن« رئا�سة التحرير 

»عراقي�ن«  يف  مقالت  اأحيانًا  اأن�رش  وبقيت  ما...  لفرتة  اأذكر  كما 

وهكذا انتهت ق�ستي مع ال�سحافة قبل اأن تبداأ... وهي جتربة مل اأعّ�ل 

�سحف  على  اطلع  قد  كان  فمن  الأول...  الي�م  منذ  اإطالقًا  عليها 

ي�مية ت�سدر مبئة وع�رشين �سفحة من القطع الكبري ل ميكن اأن يقنع 

اأ�سب�عية باثنتي ع�رشة �سفحة فقط... وحتى ل� كانت  باإ�سدار جملة 

باحلد  الكتابة  يتيح  العام مل يكن  فاإن اجل�  باإمكانات كبرية  ال�سحيفة 

مفت�حًا  وبابها  متاحة  احلرية  كانت  ل�  وحتى  احلرية...  من  الأدنى 

على م�رشاعيه... فاإن اأي �سحيفة عراقية ما كانت قادرة على اإحداث 

التي كانت ت�رشب  الف��سى  اإيجابي و�سط عا�سفة  تاأثري  اأو  اأي فرق 

البالد... وما زالت اآثارها ال�سلبية باقية اإىل الي�م. 
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مل  البيت...  يف  القراءة  اإىل  وعدت  ال�سحيفة  يف  العمل  تركت 

اأكتب �سيئًا مهمًا كما اأذكر... كان قد بقي لدّي قليل من املال الذي 

اأدخرته يف الإمارات، لكنني كنت اأت�قع اأن تهداأ الأم�ر... وينفتح 

�س�ق العمل يف العراق... وه� �س�ق واعد ومتعط�س لكل �سيء... 

كان عملي يف ال�سحافة قد األغى فكرة اأخرى راودتني يف الإمارات... 

اأو برامج وثائقية ق�سرية...  اأفالم  فكرة ت�سكيل فريق �سغري لت�س�ير 

فتنا�سيته... وي�مًا ما  العراق  �سبه م�ستحيل وقتها يف  كان هذا الأمر 

التعليم  قان�ن  �سدور  نباأ  الأخبار  �رشيط  يف  ملحت  التلفاز  اأمام  واأنا 

به  حلمت  الذي  امل�رشوع  هذا  اأبداأ  اأن  قررت  وهكذا  الأهلي، 

يف  الأوىل  اخلط�ة  بداأت  وهكذا  ليبيا.  يف  كنت  مذ  له  وخططت 

تاأ�سي�س  يف  عملي  اأن  ورغم  )الأوائل(..  مدار�س  جمم�عة  تاأ�سي�س 

املدار�س كان ي�ستغرق وقتي كله تقريبًا وي�ستهلك طاقتي فاإنني ثابرت 

على حماولة ن�رش م�رشحياتي... كنت اأبحث عن امل�رشحيني العراقيني 

عرب النت واأر�سل لهم الن�س��س مع ر�سالة تعريفية بي... قراأ يل البع�س 

وتبادلنا الآراء والنقا�سات... لكن القراءة �سيء واإنتاج امل�رشحية �سيء 

الفنان  وه�  ه�لندا  يف  مقيم  عراقي  مب�رشحي  ي�مًا  ف�جئت  اآخر... 

امل�ساركة يف جتربة م�رشحية غريبة  مني  يطلب  الدين«  »حازم كمال 

اأي فر�سة لأق�ل  اأبحث عن  النت« وملا كنت  »عر�س م�رشحي عرب 

بع�س ما لدّي فقد وافقت... جمع كمال الدين عدداً من امل�رشحيني 

احتالل  على  الثالث  العام  مبنا�سبة  والأملان  واله�لنديني  العراقيني 

العراق وكنت اأنا فرداً من هذه املجم�عة... و�ساركني �سديقي القدمي 

)يحيى �سديق( التجربة، اإذ قام برتجمة اأحد ن�س��سي اإىل الإنكليزية 

»وه� م�ن�دراما بداية جديدة« وقدمه اأحد املمثلني اله�لنديني على 
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وبيرت  الدين  كمال  حازم  كان  وقت  يف  اأم�سرتدام  يف  م�رشح  خ�سبة 

النت  عرب  اأجانب  اأو  عراقيني  بفنانني  بالت�سال  يق�مان  فريه�س... 

يف  م�ج�دة  كبرية  �سا�سة  على  معهم  اللقاء  اأو  نتاجهم  ليعر�س 

امل�رشح... كان لدّي فقرة اأخرى هي ارجتال ن�س يقابلني فيه كاتب 

يتقم�س  ه�  كان  يل«...  مفاجاأة  الأمر  »كان  اجلن�سية  اأملاين  اآخر 

اأمريكي �سقط يف امل��سل وه� ينزف ويلتقي مب�اطن  �سخ�سية طيار 

عراقي »والذي ه� اأنا« وجملة بجملة كنا نرجتل الكتابة حماولني خلق 

فيها  �ساركني  اأخرى  م�رشحية  اكتملت  وهكذا  درامي...  م�قف 

كاتب مل األتقه »اإذ كانت املحادثة كتابة فقط« ولي�س لدّي ن�سخة من 

العر�س  كامل  على  اأطلع  ومل  وقتها  كتبت  ماذا  اأعرف  ول  الن�س 

ل�سع�بة حتميله على الإنرتنت اآنذاك... - والآن نحن بال نت اإطالقًا 

يا لل�سعادة -. ي�مها ا�سطررنا اأنا ويحيى للمبيت يف مقر �رشكة لأحد 

ال�ساعة...  تلك  حتى  البي�ت  يف  متاحًا  النت  يكن  فلم  الأ�سدقاء 

كانت اأم�سية مميزة مل يبق يل منها اإل »بداية جديدة« تلك امل�ن�دراما 

الق�سرية التي �ساأحملها معي هي، واآمادو، وحكاية ه�وو. كان يحيى 

قد ترجم حكاية ه�وو اأي�سًا، اأما ال�سديق )د. �ستار زويني( فقد �سبق 

الفجرية  اإىل  املرتجمة  الثالث  الن�س��س  اآمادو... حملت  ترجمة  له 

عام 2010 بعد ف�زي بجائزة تلك امل�سابقة... كان معي اأي�سًا كتاب 

»�سبع م�رشحيات« وه� طبعة حمدودة مل�رشحياتي طبعتها على نفقتي 

اإىل  بالإ�سافة  اأذكر  ن�سخة منها كما  اأربعني  اأو  وحملت معي ثالثني 

امل�رشحيات املرتجمة... وخالل لقاءاتي املتعددة مع الكّتاب والعاملني 

يف امل�رشح اأهديت الن�سخ العربية كلها لفنانني عرب من املغرب اإىل 

مل  اأحداً  اأن  واأعتقد  الن�س��س  من  �سيئًا  اأحدهم  يقراأ  اأن  اآماًل  �س�ريا 
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يقراأ.. اإذ اإنني مل اأتلق رد فعل ما حلد الآن... وكان معي ع�رش اأو اثنتا 

الثالثة املرتجمة وزعتها على من لفت  امل�رشحيات  ع�رشة ن�سخة من 

نظري من الكّتاب اأو املمثلني الأجانب... كان ثالثة اأو اأربعة ممن قراأ 

هذه  اأحد  يقدم  مل  كيف  ده�سة...  يف  ي�ساأل�نني  املرتجمة  الن�س��س 

اأنني �سحكت كثرياً من �سديق ي�ناين كان قد  اأذكر  امل�رشحيات... 

فاز بجائزة عن م�رشحيته وه� م�رشحي وروائي قال يل بربود »تق�ل 

اإنك كتبت هذا الن�س منذ �سن�ات بعيدة... ومل تقدمه لأحد... ا�سمح 

يل اأن اأق�ل لك باأنك اأحمق«. مل يكن باإمكاين اإطالقًا اأن اأ�رشح له كل 

اأن  اأذكر  النا�س...  اإىل  ال��س�ل  من  ومتنعني  منعتني  التي  املالب�سات 

روائية من اأوكرانيا وممثلة اأمريكية من اأ�سل اآ�سي�ي ناق�ستاين ط�ياًل يف 

اأبهرهما... يف مثل تلك امل�اقف  الن�س قد  اأن كان  اأي�سًا بعد  اآمادو 

اأح�س بفخر واأمل معًا... اأح�س باأنني قد اأجنزت �سيئًا مهمًا... واأح�س 

باأنني اأي�سًا قد �سيعت فر�سة تل� الأخرى... اأما »�ستيف كارير« وه� 

املهرجان عماًل  قدم يف  قد  فقد كان  لك�سمب�رغ  فنان م�رشحي من 

ط�ياًل ه� »ج�سدي يف ت�سعة اأجزاء« هذا العمل اأثار لغطًا ونقا�سات 

ط�يلة بينه وبني النقاد واجلمه�ر. �سّلمت عليه بعد العر�س وقدمت 

له ن�سخة من امل�رشحيات الثالث املرتجمة... �سكرين بلطف ومل األتق 

به ثانية حتى اآخر ي�م يف املهرجان... وفاجاأين بعد �سه�ر وه� يطلب 

بعر�س م�رشحية »بداية جديدة«  له  اأ�سمح  اأن  اإلكرتونية  بر�سالة  مني 

هذه  قدم  قد  اأنه  بعدها  علمت  تليف�نية...  اأحاديث  لحقًا  تبادلنا 

امل�رشحية يف لك�سمب�رغ اأوًل ثم يف ج�لة �سملت �ست دول اأخرى 

يف اأوربا واإفريقيا وكان العر�س الأخري للم�رشحية يف فيتنام... وحينما 

ت�ساء  الأن�ار  كانت  وحينما  عر�س  كل  »بعد  يل  قال  لحقًا  التقيته 
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كنت اأرى اجلمه�ر اإما �سامتني من الده�سة... اأو مي�سح�ن الدم�ع 

لتلك  انتباهه  لفت  عما  �ساألته  وملا  بامل�رشحية«.  تاأثراً  اأعينهم  عن 

امل�رشحية قال يل »ب�ساطتها ال�سديدة يف عر�س الكثري من الأحداث 

لأ�سل  تتعبني  الب�ساطة  تلك  اإن  كم  له  اأقل  مل  الكبرية«...  والأفكار 

اإليها... ومل اأقل له اأن تلك الب�ساطة هي املاأخذ الكبري لدى اأ�سدقائي 

على ن�س��سي... ومل اأقل له اإنني مل اأن�رش تلك امل�رشحية باللغة العربية... 

مع  ق�سته  �ستيف  يل  حكى  ما...  دفرت  حبي�سة  خمط�طة  واإنها 

اأجزاء( يف  اإنه قدم م�رشحية )ج�سدي يف ت�سعة  ن�س��سي... قال يل 

قد  واإنه  الليلة...  نف�س  لك�سمب�رغ يف  اإىل  عائداً  وغادرها  الفجرية 

ت�سفح ن�سخ امل�رشحيات التي اأعطيتها له وه� يف قاعة الرتانزيت يف 

اأكمل  حتى  القراءة  عن  الت�قف  من  يتمكن  فلم  دبي...  مطار 

امل�رشحيات الثالثة... واإنه قد اأق�سم ليلتها على اأن يقدم هذه الن�س��س 

الثالث على امل�رشح... وفعاًل وفى بثلثي وعده... فقد قدم م�رشحية 

»بداية« يف ج�لة كما ذكرت، و�رشق بع�س م�ساهد »حكاية ه�وو« 

عام  الأملانية  باللغة  اآمادو  قدم  ثم  امل�رشحي...  عر�سه  يف  و�سمنها 

»2012« يف لك�سمب�رغ وح�رشت جزءاً من الربوفات ثم العر�س 

قامت  من  وهي  �سيم�ن«  »اآن  املخرجة  يل  وقالت  الفتتاحي... 

باإخراج العملني اأنها جتل�س مع �ستيف واأفراد الفرقة ويتخيل�ن كيف 

التم�يل  لديهم  يت�فر  اأن  ف�ر  ه�وو«  »حكاية  م�رشحية  �سيخرج�ن 

املنا�سب... »�ست�ن ممثاًل وممثلة« قالت اآن... وملا قلت لها اإن الن�س 

من  فرداً  ليمثله ممثل واحد واثنا ع�رش  »وه� ن�س �سامت« مكت�ب 

الك�مبار�س اأجاب �ستيف واآن معًا »�ست�ن ممثاًل ل اأقل«... مل يحدث 

حكاية  اأرى  باأن  اأحلم  مثلهما...  اأ�سبحت  لكنني  الآن،  حلد  هذا 
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الأداء  يقدمه حمرتف�ن على م�ست�ى رفيع يف  اإنتاج �سخم  ه�وو يف 

اأبداً ق�سة كتابتي لهذه امل�رشحية...  والإخراج... لكنني مل اأخربهما 

خ�سيت اأن يغرّيا راأيهما فيها ل� علما بالطريقة التي كتبت فيها الن�س 

اأو ال�قت الذي ا�ستغرقته الكتابة... اأذكر متامًا اأنني وخالل اإعدادي 

لأطروحة املاج�ستري كنت قد ا�ستعرت من الأ�ستاذ طالل ح�سن اأعداداً 

من جملة »احلياة امل�رشحية« وت�سادف اأين قراأت مقاًل يف اإحداها عن 

ينتقد خل� هذه  املقال  امل�رشح احلديث... كان  ال�سامت يف  التمثيل 

امل�رشحيات من امل�سامني... واأنها رق�سات اأو تعابري ج�سدية اأكرث مما 

بارداً  �ستاء  الفكرة تدور يف راأ�سي كان  اأعمال درامية... بقيت  هي 

جليديًا وكان وق�د التدفئة نادراً، والكهرباء تقطع عنا يف متام الثانية 

ع�رشة لياًل وكعادتي كنت يقظًا ب�سك�ن كامل واأنا ملتف بدثاري... 

الكتابة  ر�س�م  تذكرت  ملاذا  اأدري  ل  نف�سي...  يف  حتفز  واملقالة 

بات�سالها  تعطي  منف�سلة  وحدات  اأنها  تخيلت  الهريوغليفية... 

بت�سل�سل معني معنى كاماًل رغم اأنها جمرد ر�س�م ولي�ست كلمات... 

مَل ل يك�ن امل�رشح ال�سامت هكذا؟ مَل ل اأكتب م�رشحية �سامتة تروي 

راأ�سي  ف�ق  �رشيري وو�سعت  من  قفزت  اأي�سًا؟  كبرية وعميقة  ق�سة 

م�سباحًا كم�سباح عمال املناجم كنت اأ�ستخدمه كثرياً وقتها تلفلفت 

اأهّم  واأنا  �سيكارة  اأ�سعل  اأن  واأو�سكت  ال�س�داء  ال�س�فية  بعباءتي 

اأخرية...  �سيكارة  اإل  اأملك  ل  باأنني  ف�جئت  لكنني  بالكتابة... 

يف  الن�س  عن  مالحظات  اأكتب  اأن  قررت  اإذن.  حقيقية  م�سكلة 

ق�سا�سة ورق اأرتب فيه الأحداث التي �ساأكتبها... ثم اأدخن �سيكارتي 

الأخرية... واأنااااام.... لكنني مل اأفعل ذلك... بقيت ال�سيكارة غري 

م�ستعلة بني اأ�سابعي واأنا اأنهي كتابة الق�سا�سة التي و�سعتها اأمامي ثم 
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بداأت ف�راً بتح�يل املالحظات ال�سغرية املكت�بة على الق�سا�سة اإىل 

التفاحة..  يق�سم  ه�وو  البطل  الآخر...  اإىل  اأحدها  يف�سي  م�ساهد 

البطل ي�سطاد طائراً... ه�وو يكت�سف الزراعة... ه�وو يتعلم معنى 

امللكية ونزاع احلدود... كتبت بحما�سة و�رشعة �سديدتني واأنا اأختل�س 

كتابة  من  ب�رشعة  اأنتهي  اأن  اآماًل  واآخر  بني حني  ال�سيكارة  اإىل  النظر 

الن�س كي اأ�ستحق اأن اأدخنها... وقد كان الأمر كذلك... مل اأت�قف 

اإل عند النهاية... كان خطي رديئًا م�س��سًا ب�سبب انقطاع الكهرباء 

اأكاد  اأين  »رغم  برداً  اأرجتف  الآن« ولأنني كنت  »كما هي مقط�عة 

ال�سيكارة  فاأ�سعلت  امل�رشحية  انتهت  الآن«..  احلر  �سدة  من  اأذوب 

وهرعت اإىل دفء الفرا�س... اأدخن واأنا اأ�سعر ب�سعادة غامرة لأنني 

على  العادة  يف  اأحكم  ل  اأنا  مميزاً...  �سيئًا  اأجنزت  اأنني  اأح�س�ست 

تهداأ  عني حتى  بعيداً  اأتركها  اأربعة..  اأو  اأيام ثالثة  بعد  اإل  ن�س��سي 

للكتابة...  دفعتني  التي  النف�سية  حالتي  عن  متامًا  واأنف�سل  روحي 

اأح�س�ست  فقد  بالتحديد  الن�س  هذا  اأما  بربود.  الن�س  قراءة  اأحاول 

بالنت�سار ف�ر اأن انتهيت منه... علمت اأنه مل يكن كاماًل واأن هناك 

املفارقة  لحقًا«...  اأجريتها  »وقد  �رشورية  وتعديالت  اإ�سافات 

الكربى يف هذا الن�س »ال�سامت« هي اأنه ن�س �ساخب جداً... ممل�ء 

الكلمات...  ماعدا  الأ�س�ات  اأن�اع  كل  الأ�س�ات..  اأن�اع  بكل 

يطلقه  �س�ت  جمرد  بل  كلمة...  لي�ست  فهي  »ه�وو«  كلمة  وحتى 

البطل للتعبري عن احلالت املختلفة التي �ستمر به »حزن فرح تعجب 

اللغة.  ولي�س  اخلام  الب�رشي  ال�س�ت  اإنه  اإلخ«  خ�ف....  �سعادة 

اأ�س�ات  ا�ستخدمت  احلي�انات  اأ�س�ات  ا�ستخدامي  اإىل  فبالإ�سافة 

اآلت احلفر ومكائن الطباعة و�س�ت ال�سيارات والطائرات واملدافع 
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و.. و.. و.... اإنه ن�س مبني على مفارقة... �سامت �ساخب �سامت 

اآدم  ق�سم  مذ  فيها  احلدث  زمان  ميتد  ق�سة  ط�يلة...  ق�سة  يحكي 

ق�سة  العراق...  اإىل  الأمريكي  الحتالل  و�س�ل  وحتى  التفاحة 

�ساخرة... حزينة. �سامتة. �ساخبة معًا... ك�ميديا �س�داء ككثري من 

كتاباتي. 

 ال�ساعة الآن تقرتب من الرابعة �سباحًا واأنا بداأت اأح�س بالتعب 

يخفت  ن�ره  بداأ  �سغري...  حمم�ل  م�سباح  �س�ء  على  اأكتب  لأنني 

وبالكاد اأ�ستطيع متييز الكلمات... اأمتنى اأن اأكمل غداً. 

الأربعاء 13 / اآب / 2014

ال�ساعة الثانية �سباحًا 

الي�م مات )روبن وليامز(... مات بطل فيلمي املف�سل »اأرق«... 

اأن   
ّ
علي الذي  فما  ينتحرون  واأمثاله  وليم  كان  اإذا  انتحر...  رمبا 

الط�يل  املعاناة  م�س�ار  رغم  بالنتحار  اأفكر  مل  ملاذا  بنف�سي...  اأفعله 

فكرت جديًا  كلها  الط�يلة  حياتي  واحدة خالل  مرة  قطعته؟  الذي 

بالنتحار... كان ذلك يف الكلية الع�سكرية ولأ�سباب »ميتا فيزيقية« 

العراقية  احلرب  يف  ال�سرتاك  يرف�س  كله  كياين  كان  اإذ  بحتة... 

 اتخاذ القرار 
ّ
الإيرانية... ول �سك اأن ق�س�ة التدريب قد �سهلت علي

الذي مل اأمتكن من تنفيذه ب�سكل �سحيح كما ه� وا�سح... بعدها... 

كان لدّي دائمًا حمل ثقيل على كتفي اأخ�سى اأن ي�سقط... كنت اأ�سري 

يف دروب احلياة واأنا اأراقب خط�اتي بحذر خ�سية اأن اأتعرث واأ�سقط 

اأولدي  زوجتي  الكبرية...  عائلتي  احلمل...  هذا  معي  في�سقط 

اأ�سدقائي واأهلي وبلدي... ور�سالتي »املهمة« على هذه الأر�س... 
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اأما ماهية هذه   اأن اأو�سلها... 
ّ
اأنني اأحمل ر�سالة مهمة وعلي ل�سك 

الر�سالة... ومن ه� املر�سل اإليه فهذا ه� اللغز الذي مل اأمتكن من حله 

حمم�د  يق�ل  احلياة«  ي�ستحق  ما  الأر�س  هذه  »على  الآن....  حلد 

دروي�س... واأنا اأبحث عنه على هذه الأر�س منذ عق�د... اأما روبن 

ويليامز فيبدو اأنه مل يجد هذا ال�سيء... ورمبا وجده وخاب اأمله فيه 

بعد اأن اكت�سف اأنه �سيء »ل ي�ستحق اأن يحيا ه�« من اأجله... للمرة 

الـ... �ساهدت الي�م فيلم »اأرق« الذي عر�س مبنا�سبة وفاته... كنت 

اأب�ظبي  الثقايف« يف  الفيلم لأول مرة يف »املجمع  �ساهدت هذا  قد 

عام 2003 كما اأذكر واأبهرين... اأحب ال بات�سين� لكنني مل اأ�ستمتع 

باأدائه كما ا�ستمتعت يف هذا الفلم بالذات... رمبا لأنه يتحدث عن 

»الأرق« رفيق حياتي الدائم... وليم اأي�سًا اأدى بطريقة خمتلفة يف هذا 

الفيلم املبني بناء دقيقًا واملبهر بال اإبهار... 

اأبداأ بقراءة اجلزء الأول من هذا الكتاب... اأظن  اأن  قررت الي�م 

اأن اأع�سابي �ستحتمل قراءة اأي �سيء الآن... كنت اأتهرب دائمًا من 

 ذكريات اأحاول اأن اأتنا�ساها... اأما يف و�سعي 
ّ
قراءته كي ل تهيج علي

اأن  اأحاول  كنت  فاإذا  يّف...  �سي�ؤثر  ما  �سيئًا  اأن  اأظن  فال  الآن  احلايل 

اقت�ساديًا  فنحن حما�رشون  القت�سادي  احل�سار  �سن�ات  دائمًا  اتنا�سى 

الآن... ل جديد اإذن »اأنا الغريق فما خ�يف من البلل«.

التهنئة  برقيات  العراق...  يف  جديد  ول  املدينة...  يف  جديد  ل 

انهالت على )حيدر العبادي( من كل مكان واملالكي يرف�س... حتى 

ال�رشبة  كاأنها  يهمد...  املالكي  فبداأ  طهران  من  تهنئة  برقية  جاءت 

بهذه  اجلمه�ري  الق�رش  �سيرتك  هل  �سي�ست�سلم؟  هل  القا�سية... 

ال�سه�لة كما اأحلم ويحلم معي كل العراقيني؟ هل �سينفذ بجلده من 
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اإليه نتيجة �سفقة متنحه ح�سانة دائمة كما ت�رشب  كل التهم امل�جهة 

وكالت الأنباء؟ كم �سيبقى معه من فريقه غداً اأو بعد غد؟ بداأ رفاقه 

الت�سبث  حماولني  الغارقة  ال�سفينة  من  ويقفزون  ح�له  من  يت�رشب�ن 

ب�رشعة؟  اجلديدة  احلك�مة  �ست�سكل  هل  اجلديدة..  احلك�مة  ب�سفينة 

واإذا ما ت�سكلت فهل تتمكن من ا�ستعادة املدينة وفك احل�سار عنا قبل 

اأن تنفذ اآخر علبة �سكائر لدّي؟ اأنا اأحلم بذلك ب�سدة فلم يتبق لدّي 

اإل �سبع علب فقط... 

اخلمي�ض 2014/8/14 

ال�ساعة ال�احدة فجراً... 

نقاط  وحطمت  ببغداد  الكرادة  حي  يف  مظاهرات  انطلقت 

التفتي�س بعد انفجار �سيارة مفخخة جتاوزت تلك ال�سيطرات املزودة 

باأجهزة ك�سف متفجرات ل تعمل مت جتهيز اجلي�س بها ب�سفقة فا�سدة 

وا�ستمر جتهيزها رغم اأن من قام بت�سنيع الأجهزة قد �سجن يف بريطانيا 

ع�رش �سن�ات ب�سبب الغ�س ال�سناعي اإل اأن وكيل وزير الداخلية الأقدم 

عدنان الأ�سدي يق�ل اإن الأجهزة �ساحلة للعمل... وظهر مرة على 

اأن اجلهاز قد  اأمام جندي يحمل اجلهاز لريينا  التلفاز وه� مير  �سا�سة 

اإن  العراقي�ن  قال  وف�راً  خ�رشه...  يف  امل�ج�د  امل�سد�س  باجتاه  اأ�رش 

باأن�اعها  العط�ر  يك�سف  اجلهاز  لأن  ي�سع عطراً  الأ�سدي(  )عدنان 

ف�راً، ول اأظنه يك�سف �سيئًا اآخر... ع�قب �سابط ما بال�سجن لثالث 

�سن�ات ل�رشائه ع�رشات الآلف من هذه الأجهزة بثمن قدره خم�س�ن 

اأو  اجلهاز  ت�سنيع  قيمة  تزيد  ال�احد يف حني ل  للجهاز  األف دولر 

فقط، هذا مثال واحد من مئات  ال�س�ق عن �ستني دولراً  اأمثاله يف 
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الأمثلة على كيفية حدوث الأم�ر يف عهد املالكي »ح�سني الع�رش« 

التي حمل�ها يف  الالفتات  على  اأن�ساره  كتب  كما  الع�رش«  و«خمتار 

املظاهرة التي خرجت لتاأييده الي�م »حتر�سها ق�ات النخبة« وكالعادة 

فقد ظهرت �س�رة املالكي. بجانب �س�رة امل�سجد الأق�سى... اأي 

اأنه مفتاحنا لتحرير القد�س اأي�سًا... ملاذا ل يحرر امل��سل اأوًل؟! بعد 

ذلك ب�ساعات ت�رشبت اأنباء عن عر�س املالكي تنازله عن تر�سيح نف�سه 

واحدة  �ساعة  وقبل  تر�سيحه...  عن  اأي�سًا  العبادي  يتخلى  اأن  مقابل 

اأعلن حزب الدع�ة »واأمينه العام ال�سيد ن�ري املالكي �سخ�سيًا« بيانًا 

ر�سح فيه العبادي ممثاًل عنه لرئا�سة ال�زراء، وذلك بعد �س�ؤال وجهه 

احلزب اإىل املرجعية الدينية وكان ج�اب املرجعية ي�حي بتغري ال�ج�ه 

اأخرياً  املالكي  اأيقن  القدمية... ثالثة م�اقف خمتلفة يف ي�م واحد... 

با�ستحالة بقائه يف الق�رش الرئا�سي فقدم »وب�رشعة« تنازًل يلي الآخر 

املقا�ساة على كل جرائمه  اأن يحافظ على مكانة جتنبه  ي�ستطيع  لعله 

�سيئة  بداية  ف�ستك�ن  ح�سانة  على  ح�سل  ما  اإذا  ارتكبها...  التي 

للحك�مة اجلديدة... و�سي�ستمر البلد نزوًل... 

الي�م نف�سه... ال�ساعة الرابعة �سباحًا... بداأت بقراءة اجلزء القدمي 

تقريبًا...  الن�س  ربع  قراأت  اأخرياً..  احلاجز  ك�رشت  الكتاب...  من 

اأعرف متى كتبته متامًا لأنه  هناك ا�سطراب يف مكان ما... جزء ل 

غري م�ؤرخ... قد اأنظر غداً يف اأوراقي القدمية فرمبا اهتديت حلل هذه 

امل�ساألة. 

الأحد 2014/8/17

اأن  حاولت  الكتاب...  من  الأول  اجلزء  قراءة  اأنهيت  اأخرياً   -1
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على  ما  حكم  اإ�سدار  من  اأمتكن  مل  لكنني  اأقروؤه،  واأنا  حمايداً  اأك�ن 

اإطالقًا...  تقييمه مب��س�عية  الن�س ح�رشاً ل ميكنني  م�ست�اه... هذا 

فه� مغرق يف الذاتية... كاأنه اأنا... ولكنه اأنا »بالتدريج«... نقحت 

بع�س الأ�سياء، عالمات الرتقيم على وجه اخل�س��س... حذفت عدة 

كلمات و�سفات نابية... وب�سعة �سط�ر من حتليالت �سيا�سية ل حمل 

التعديالت  بالن�س...  العبث  اأريد  ل  وكفى...  الإعراب.  من  لها 

التي اأدخلتها مبجملها قد تقل عن ال�احد يف الألف مما كتبت. لكن 

ال�س�ؤال الكبري الذي ا�ست�قفني ه�: ما الدرو�س امل�ستفادة من كل هذا 

ال�رشد؟ ما الذي اأريد اأن اأق�له للقارئ؟ هل اأردت الق�ل:

ا�سطررت  ما  واإذا  خا�رشة..  حرب  يف  امل�ساركة  عن  ابتعد   -  

للم�ساركة فاهرب وحاول جاهداً األ تك�ن قتياًل اأو اأ�سري حرب. 

يحكمها  دولة  يف  حياتك  تق�ِس  »ل  اأق�ل  اأن  اأردت  اأنني  اأم   -

كبريان  نهران  خاللها  مير  غنية  دولة  كانت  اإذا  �سيما  ول  دكتات�ر« 

واأول حرف يف ا�سمها ه� »العراق«.

- اأو »ل تق�ِس حياتك حتت حكم دميقراطي مزيف«، اإذ �سينبت 

ح�لك ف�راً األف دكتات�ر.

ق�سرية  ق�س�س  كتابة  يف  نف�سك  تتعب  ل  الق�ل  اأردت  ورمبا   -

فلي�س ال�قت ول املكان منا�سبني لن�رشها فاإذا ن�رشتها يف جملة ف�س�ف 

يلفها الن�سيان �رشيعًا... واإذا ف�سلت يف ن�رشها ف�س�ف مت�ت كمداً. 

- ل ت�ساهم يف جملة اأطفال ا�سمها )بيب�نة(... ف�سيتم غلقها بعد 

»اإ�سدار العدد الثالث«. 

-  ورمبا اأردت اأن اأق�ل.. ل تعمل يف التدري�س ول ت�ؤ�س�س مدر�سة 

»اأوائل« ف�ست�سّيع جه�د ع�رش �سن�ات م�سنية.. ويتبدد حلمك فجاأة 
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اأمل هذه الطعنة التي �ستخلف ندبة كبرية يف  يف اله�اء... ولن تن�سى 

روحك و�ست�ؤملك ط�ال ما تبقى لك من حياة. 

الق�ل«  اأردت  اأنني  اأم  العبارات؟  هذه  من  اأّي  ق�ل  اأردت  »هل 

ان�س كل الأنا�سيد... ودرو�س التاريخ واجلغرافيا ول داعي لأن حتب 

حاجاتك«.  »اأب�سط  تلبية  على  قادر  غري  ال�طن  ذلك  مادام  وطنك 

اأن  وهي  الن�س  هذا  يف  الأهم  اخلال�سة  مبفرده  القارئ  ا�ستنتج  رمبا 

ل  »اجلرمية  ال�سهرية  ال�سينمائية  العبارة  من  بدًل  تفيد«  ل  »الكتابة 

تفيد«. وهكذا يك�ن القارئ الذكي قد و�سل مبفرده اإىل الــــ )ثيمة( 

ت�ساف  اإ�سكالية جديدة  �سي�سعني يف  الن�س... وهذا  الأهم يف هذا 

الكتابة ل  فاإذا كانت  بها...  واأمّر  التي مررت  الإ�سكاليات  اإىل كل 

تفيد، فلماذا يبذل الإن�سان جهده ليقراأ كتابي؟ اإذا اقتنع القارئ بهذه 

الكتاب ويرتكه  يغلق  اأن  امل�ستنبطة من كتابي ف�سيك�ن عليه  احلكمة 

ال�سفحات  يف  �سيحدث  مبا  بعدها  يهتم  اأو  يعرف  ومن  الأبد.  اإىل 

التالية... لكن ما تبقى من حكاية ن�س��سي قليل... 

�ساأترك كل هذه الت�قعات الآن ولي�ستخل�س كل قارئ الثيمة التي 

تنا�سبه من الن�س. فحق التاأويل مكف�ل للجميع. و�ساأحتدث قلياًل عن 

اجلزء الأول من الكتاب... 

التي مررت  امل�اقف والظروف  فيه تكرار  اأكرث ما هالني واآملني   

واأمّر بها... وخ�يف القدمي من ال�سري يف دائرة - وهي حمنة قد وقعت 

بها فعاًل اأكرث من مرة اأثناء خدمتي يف ال�سحراء ويف الأه�ار - لكن 

ثقب  ومركزها  عامًا...  وع�رشون  خم�سة  قطرها  املرة  هذه  الدائرة 

اإىل الأ�سفل دون  اأدور ح�ل حميطها« ي�سحبني  اأ�س�د ي�سحبني »واأنا 

هنا  واأتذكر  حرفيًا...  تكررت  وم�اقف  عبارات  باخلال�س...  اأمل 
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ال�س�ؤال اخلالد لـــــــ )ليدل هارت( »ماذا ل نتعلم من التاريخ؟«. 

انتبهت واأنا اأقراأ اجلزء الأول من كتابي اإىل حقيقة غريبة... فاأنا مل 

اأذكر �سيئًا عن م�رشحية ا�ستباك وهي اأول م�رشحية قمت بكتابتها... 

ن�سًا مركبًا من ق�سة  بل كانت  وهي يف احلقيقة مل تكن م�رشحية... 

ق�سرية كتبتها واأنا يف بدرة عام 1990 اأمام حقل �سا�سع لالألغام كان 

الطرفان يعربانه اأثناء ال�س�لت يف احلرب العراقية الإيرانية... كانت 

�سميتها  ثم  ت�سميتها  يف  احرتت  احل�ار  اأ�سل�ب  تعتمد  ق�سرية  ق�سة 

لحقًا ا�سمًا حمايداً غريبًا »ه� والآخر« وتتحدث عن جنديني يلتقيان 

�سن�ات  اأربع  وبعد  مّر...  �ساخر  ح�ار  بينهما  ويدور  الربزخ  يف 

وكنت قد ت�رشحت من اجلي�س وبداأت اأعمل يف التجارة... التقيت 

�سابًا مهتمًا بامل�رشح ه� )عزام امل�ىل( قراأ يل وحتدث معي ط�ياًل عن 

امل�رشح مما اأثارين واأحببت اأن اأكتب ن�سًا مبعاجلة م�رشحية: وكالعادة 

كان بطل الن�س مثقفًا يحاول اأن يتكلم لكنه يخ�سى ذلك... ويحاول 

باأنه جمرد )راوي(. واأنه لي�س بطاًل لأن  اأن يقنع املتلقي  الن�س  ط�ال 

الراوي...  فاأنا  بطاًل  ل�ست  واأنا  خطر...  �سيء  م�ؤمل  �سيء  »البط�لة 

الراوي فح�سب«. هكذا يق�ل الـ »بطل الال بط�يل« والذي �سريوي 

ق�سة »ه� والآخر« حماوًل األ يتحمل عاقبة الكالم عن عبثية احلروب. 

ملقيًا امل�س�ؤولية على كاهل �سخ�سني معًا �سبق لهما اأن ماتا وارتاحا... 

كتاباتي  من  الكثري  ن�سيت  كما  اأوراقي  بني  امل�رشحية  هذه  �ساأن�سى 

الأخرى... والتي ل اأملك اأي ن�سخ من بع�سها الآن »وق�سم منها قد 

كتب عنه يف اجلزء الأول من الكتاب كق�سة ال�ساحر اأو احلقائب اأو 

املدفع العمالق« لكنني �ساأعرث لحقًا على ا�ستباك و�سيقروؤها الأ�ساتذة 

يف  عر�ست  قد  اأنها  واأظن  الفن�ن،  وكلية  اجلميلة  الفن�ن  معهد  يف 
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املعهد كم�رشوع تخرج لأحد الطالب قبل �سن�ات. 

الفن�ن  كلية  اهتمام طالب  العراق  اإىل  بعد ع�دتي  اأفرحني جداً 

بن�س��سي، حيث قدم�ا معظم اأعمايل واأعيد عر�س بع�سها اأكرث من 

اأخرجها  التي  �سهريار«  »ندمي  م�رشحية  مع  البداية  وكانت  مرة... 

الدكت�ر )حممد اإ�سماعيل( عام 2005 و�سط ظروف اأمنية بائ�سة... 

كان عر�سًا جمياًل يتيمًا مل يتح له اأن يتكرر ومل ي�ساهده اإّل اأقل من مئتي 

البجديل  منقذ  الأ�ستاذ  اأخرجه  »اآمادو«  ذلك عر�س  تال  �سخ�س... 

عام 2006 ثم ج�ف احل�ت وج�ف احل�ت وج�ف احل�ت مراراً 

الغرب  يف  وم��سلي�ن  امل��سل...  يف  كثريون  قدمها  وتكراراً... 

ول  ا�ستئذاين...  اأو  علمي  دون  م�رشي  واآخر  �س�ري  ممثل  وقدمها 

يزعجني الأمر كثرياً... وكنت قد كتبت ج�ف احل�ت وانهيته يف 

مت�ز عام 2008 اأثناء اإعداد اأطروحتي للماج�ستري... مل اأكتبها بجل�سة 

ق�سري  ن�س  ه�  ال�قت...  من  الكثري  مني  ت�ستغرق  ومل  واحدة... 

التقطت فكرته من �سطر يف كتاب الإن�سان ورم�زه لـ »ي�نغ«. اأذكر 

اأنني هرعت ف�راً - بعد اأن قدحت الفكرة يف ذهني - ور�سمت يف 

دفرت مالحظاتي تخطيطًا ل�سمكة يقرف�س داخلها ما ي�سبه الإن�سان... 

ومل اأبداأ بكتابة الن�س اإّل بعد اأن قراأت عن ي�ن�س / ي�نان... ثم ن�سيت 

ما قراأته كله وخطر يل خاطر... اأن يك�ن الن�س جامعًا لن�س��س كبرية 

عديدة  مقاطع  م�ظفًا  امل�ستقل  م�ساره  يتخذ  ثم  وي�ؤاخيها  منها  يبداأ 

هيكل  ت�سكل  اأ�سا�سية  كلبنات  الن�س��س  هذه  �سط�ر  اأو  اأفكار  من 

الن�س... وهكذا كان... اإذ �سمنت هذه امل�رشحية ن�س��سًا كاملة من 

م�سادر خمتلفة )ملحمة كلكام�س العهد القدمي / الداو / القراآن الكرمي 

هذه  �سط�ر  اأذبت  نيت�سه(   / كبلنغ   / هاملت   / النب�ية  الأحاديث   /
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اأحاول  ن�سًا مغايراً.. م�ن�دراما  ب�تقة واحدة لأكتب  الن�س��س يف 

اأثناء  وكنت  ال�سائعة.  امل�ن�دراما  ن�س��س  م�ساكل  كل  جتاوز  فيها 

كتابتي لالأطروحة قد قراأت الكثري الكثري من ن�س��س امل�ن�دراما... 

هذه  يف  والق�ة  ال�سعف  نقاط  اإىل  ال��س�ل  حماوًل  اأحللها  وبداأت 

الن�س��س... وكان الكثري منها ل يتمتع مب�ست�ى مقنع... فاإذا كانت 

اأن�اع الكتابة... فاإن كتابة امل�ن�دراما  اأ�سعب  الكتابة للم�رشح هي 

وحتى  الإطالق...  على  امل�رشحية  الكتابة  اأن�اع  اأ�سعب  هي 

امل�ن�دراما«  يف  وال�سخ�سية  »ال�رشاع  عن�انها  كان  التي  اأطروحتي 

كانت اأطروحة �سعبة ب�سبب عدم وج�د م�سادر عربية تتحدث عن 

التي  الدكت�ر )ح�سني علي هارف(  اأطروحة  با�ستثناء  هذا امل��س�ع 

كتبت يف الت�سعينيات من القرن املا�سي وف�س�ل ق�سرية �سمن كتب 

من  الكثري  بعدها  ظهر  وقد  الدوريات...  يف  من�س�رة  مقالت  اأو 

الن�س��س ونال هذا الفن اهتمامًا مبالغًا فيه لدى امل�رشحيني العرب... 

كانت ج�ف احل�ت م�رشحية فردية... لكنني جعلتها م�رشحية فردية 

احل�ت...  البطل...  والأ�س�ات...  بال�سخ�سيات  ومالأى  �ساخبة 

البحر... هي... ه�... واأهايل نين�ى... ويطرح البطل على نف�سه 

�س�ؤاًل غريبًا يف بداية الن�س:

 )من اأوكل يل مهمة اإ�سالح العامل؟ وملاذا اأنا؟ ملاذا اأنا بالذات؟(.

لي�ستمر الن�س يف عر�س ماأ�ساة مدينة متر بظروف احلرب واجل�ع 

امل�رشحية  هذه  يف  »�ساأ�سارك  بعيداً  والهرب  الهجرة  ثم  والحتالل 

 »2010 عام  الثالثة  باملرتبة  و�ستف�ز  للم�ن�دراما  الفجرية  مبهرجان 

اثنني قمت  اأو  بي�م   2010 نين�ى عام  مبنى حمافظة  ثم وبعد حرق 

بت�سجيل هذه امل�رشحية ب�س�تي بعد اأن و�سع �سديقاي الفنانان )نبيل 



348

الأطرقجي وحممد حمم�د( م��سيقى م�ساحبة وعزف حممد مقط�عات 

الع�د والكمان ونبيل على الأورغن... وقاما ومعهما بع�س الأ�سدقاء 

املقاطع...  امل��سيقى يف بع�س  الذي �ساحب  الك�رال  باأداء �س�ت 

ي�سلح  م�رشحي  كعمل  احل�ت  ج�ف  م�رشحية  �سجلت  وهكذا 

لالإذاعة مع م��سيقى اأعدت خ�سي�سًا للن�س... قمت ف�راً بتزويد كل 

بن�سخة  امل��سل«  »�سما  قناة  اإىل  بالإ�سافة  املحلية  الإذاعة  املحطات 

من العمل وظننت اأن جهة ما �ستق�م ببثه ف�راً، لكنني ل اأظن اأنه قد 

العاملني  ا�ستغراب  ف�راً  األحظ  كنت  اإذ  قناة،  اأو  حمطة  اأي  يف  اأذيع 

يف الإذاعات من كلمة م�ن�دراما... وعدم معرفة معظمهم ب�ج�د 

ت�سجيل  على  �سجعني  ما  كان  ورمبا  اإذاعية«  »م�رشحية  ا�سمه  �سيء 

باللغة  اأنه قد �سبق يل ت�سجيل م�رشحية »بداية جديدة«  امل�رشحية ه� 

على طلب املخرجة )اآن �سيم�ن( وكان هذا 
ً
الإنكليزية وب�س�تي بناء 

اأداء )�ستيف كارير( يف كل العرو�س التي قدمها...  الت�سجيل يرافق 

لذا فاأنا اأتذكر الآن اأنني ف�جئت حينما التقيت بالفرقة لأول مرة يف 

لك�سمب�رغ باأنهم جميعًا قال�ا يل ف�ر اأن �سلمت عليهم »نحن نعرف 

�س�تك« كان�ا يلتق�ن بي لأول مرة - با�ستثناء �ستيف - لكن �س�تي 

كان قد رافقهم يف ج�لتهم العديدة... وبقي ت�سجيل ج�ف احل�ت 

حبي�سًا رغم اأنني قد حاولت تنزيله على النت... ت�قف الرابط بعد 

اأيام ل�سبب تقني على ما يبدو ومل اأكرر املحاولة... ورمبا �ساأت�سل غداً 

ب�سديقي )�سيف �ساهني( يف عمان واأطلب منه اأن يق�م بتنزيل العمل 

ثانية بعد اأن ي�سيف اإليه �س�راً تنا�سب الن�س... واأرج� اأن يفعل ذلك 

فالن�س يتحدث عنا »الآن وهنا« اأكرث من اأي ن�س اآخر من ن�س��سي 

اأو ن�س��س غريي على حّد علمي... فكاأنه كتب بعد الأحداث التي 
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مررنا ومنّر بها منذ 10 / 2014/6 وحلد الي�م... 

ي�مًا  واثنا ع�رش  �سيكارة  �ست�ن  �سكائر...  لدّي ثالث علب  بقي 

لأكمل الكتاب قبل اأن حتل ذكرى ميالدي اخلم�سني... هل �ساأ�ستطيع 

اأن اأجنز الأمر واأيف بالعهد الذي قطعته على نف�سي؟

اأمتنى ذلك... 

الثنني 18 / 8 / 2014

ال�ساعة ال�سابعة م�ساء... 

1-كنت اأ�سعر ب�سيق �سديد الي�م... بقيت لدّي ثالث�ن �سيكارة 

التبغ قدمي فقد عرثت  اأن  البايب؟ يبدو  اأاأ�ستعني بتدخني تبغ  فقط... 

كنت  ا�سرتيته...  قد  كنت  متى  بال�سبط  اأدري  ول  الثالجة  يف  عليه 

خرباً  يحمل  وكان  رّن...  هاتفي  لكن  ال�سباح...  منذ  مت�سايقًا 

يل  �سكائر  علب  ع�رش  �رشاء  من  متكن  قد  الأ�سدقاء  اأحد  �سعيداً.... 

من مكان �رشي... و�سيجلبها ه� �سخ�سيًا بعد قليل... مازال هناك 

ف�سحة اأمل خلرب �سار... اأنا �سعيد الآن.. 

2-الأخبار تق�ل اإن الق�ات العراقية والبي�سمركة مب�ساعدة الطريان 

اأم�س...  الدواع�س  قب�سة  من  امل��سل  �سد  بتحرير  قامت  الأمريكي 

لتزال الأخبار مت�ساربة بع�س ال�سيء... لكنني التقيت اأم�س ب�سديق 

اأكد اأنه �ساهد ع�رشات من �سيارات الدواع�س حمرتقة على الطريق بني 

اأو  الكتابة عنه  اأ�ساأ  مل  اأمراً خطراً  ال�سد  امل��سل وال�سد. كان احتالل 

من  املكعبة  الأمتار  مليارات  يحتجز خلفه  فه�  فيه...  التفكري  حتى 

املاء... �سعته اأحد ع�رش مليار مرت مكعب... وما كان فيه الآن من املياه 
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اإىل ثمانية مليارات مرت مكعب... وكان  املخزونة يرتاوح بني �سبعة 

هناك حديث عن ن�سفه »وهذا يعني اإغراق امل��سل بعد �ساعة مب�جة 

قد ي�سل ارتفاعها اإىل ت�سعة وع�رشين مرتاً... م�جة كهذه تنهي كل 

امل�ا�سيع العالقة ب�رشعة وب�سكل حا�سم... وقد يك�ن مريحًا اأي�سًا... 

عم�مًا... يبدو اأن هذا اخلطر قد زال الآن... مل نعد نخ�سى تفجري 

اأن ينهار لأنه بحاجة اإىل �سيانة ي�مية  ال�سد... لكننا ما زلنا نخ�سى 

التي  البحرية  ثقل  بفعل  ي�ميًا  تتاآكل  كل�سية  طبقة  ف�ق  بني  قد  ك�نه 

خلفه... وقد كان يحقن ي�ميًا باأ�سمنت �سائل لتفادي انهياره ومبعدل 

خم�سني األف طن �سن�يًا... هل تتم املعاجلة الآن؟ اأ�سك يف ذلك... 

واأمتنى اأن يلتفت امل�س�ؤول�ن ثانية اإىل هذا امل��س�ع... 

ال�ساعة العا�رشة م�ساء...«. 

الدواع�س يحتل�ن مباين مدار�س الأوائل... خرب �سادم... لكنني 

عدد  و�س�ل  بعد  غادروها  املباين...  احلرا�س  ترك  اأت�قعه...  كنت 

من الدواع�س لتفح�س املكان »وه� فعاًل مكان ا�سرتاتيجي«، اإذ يقع 

اإىل �سمال غرب املدينة...  ف�ق تلة ت�رشف على طريق رئي�س ي�ؤدي 

وهكذا... قد يتبدد اآخر ما تبقى يل من حلم كان ا�سمه »الأوائل«.

الأربعاء 20 / 8 / 2014

ال�ساعة الثانية �سباحًا... 

وعاد  احتاللها..  من  �ساعات  بعد  املباين  الدواع�س  ترك   -  1

احلرا�س اإىل اأماكنهم... اأرج� األ يتكرر هذا احلادث. 

2 - منذ ع�رش �ساعات واأنا اأحاول اأن اأقاوم اجل� دون جدوى... 
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يف   
ْ
 46 جتاوزت  احلرارة  درجة  لكن  اأكتب  واأن  اأفكر  اأن  اأحاول 

تعمل  ل  التكييف  اأجهزة  قاتاًل...  �سك�نًا  �ساكن  واله�اء  الظل 

اأن  ويرف�س  بخناقنا  مي�سك  وال�سيف  الكهرباء...  انقطاع  ب�سبب 

بلهفة لال�ستمتاع  ال�سيف  النا�س  ينتظر  اأخرى  اأماكن  ين�رشف... يف 

بالـ »ج�«... اأما نحن... فال�سيف حكم دائم بالعذاب ب�سبب غياب 

تبدد كل  دولة  نعي�س يف  اأننا  رغم  احلديثة...  احلياة  مق�مات  اأب�سط 

تت�سخم  اأخرى  بعد  و�سنة  اخلدمات...  على  املليارات  �سنة ع�رشات 

اأر�سدة ال�سيا�سيني الل�س��س... وت�ستمر معاناتنا دون اأن يتبدل �سيء 

على الأر�س... 

ال�سارع  رف�سه  اأن  بعد  املالكي  ا�ست�سلم  تقريبًا  اأ�سب�ع  قبل   -3  

واأخرياً  اإيران...  ثم  واأمريكا  اجل�ار  ودول  وال�سيا�سيني  واملرجعية 

الراية رغمًا عنه لزميله يف احلزب )حيدر  اأفراد حزبه... �سّلم  بع�س 

ورغم  جديدة...  وزارة  ت�سكيل  على  الآن  ي��سك  الذي  العبادي( 

مكان...  كل  يف  خفق  الأمل  فاإن  املالكي  حزب  من  العبادي  اأن 

ترحيبًا  يتلقى  فالرجل  هاتفيًا...  به  ات�سلت  اأو  قابلته  من  كل  لدى 

اأمتنى من اأعماقي اأن يك�ن قادراً على  حمليًا ودوليًا منقطع النظري... 

اأي  بقدرة  اأ�سك  اأين  مع  البائ�س...  واقعنا  يف  اإيجابي  تغيري  اإحداث 

فرد على اإحداث فرق ج�هري مادامت العملية ال�سيا�سية يف العراق 

�سائرة على هذا النمط الفا�سل... ومادام الفا�سدون ي�رشق�ن وي�رشق�ن 

�سدهم...  �س�تًا  يرفع  من  يجدوا  اأن  دون  ويقتل�ن...  ويقتل�ن 

حتكم  ل  الحتادية  املحكمة  مادامت  فا�سلة  ال�سيا�سية  العملية  �ستبقى 

اإل ل�سالح رئي�س ال�زراء... ومادام الربملان باأع�سائه الثالثمئة عاجز 

عن ا�ستدعاء اأي م�س�ؤول وحما�سبته عن اأي كارثة ارتكبها... �ستبقى 
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العملية ال�سيا�سية فا�سلة لأن ال�سيا�سيني والربملانيني مل ي�سع�ا حلد الآن 

ي�رشع�ا  ومل  التغيري  على  �سن�ات  ع�رش  مرور  رغم  لالأحزاب  قان�نًا 

قان�نًا وا�سحًا لالنتخابات... ول للمحكمة الد�ست�رية... خطاب 

املالكي الأخري ا�ستغرق اثنتا ع�رشة دقيقة ق�سى ح�ايل ع�رش دقائق منها 

يذكر فيها اإجنازاته... والدقيقتني الأخريتني ي��سح فيهما للـ »�سعب« 

اأنه تنازل عن »حقه« يف احلكم مل�سلحة العراق رغم »اجل�ر« الذي 

وقع عليه... ول� كان لدينا دولة حقيقية وق�ساء م�ستقل فاعل حلكم 

على املالكي مراراً وتكراراً لي�س ب�سبب ف�ساده اأو تبديده لرثوة هائلة 

�رشقها من ق�ت �سعب يعاين الأمّرين... بل ل�ل�غه يف القتل، والقتل، 

والقتل... ومازالت طائراته حلد الي�م تق�سف الفل�جة املحا�رشة منذ 

كل  وتقتل  ع�س�ائية...  اأهدافًا  ت�سيب  مفخخة  برباميل  �سه�ر  �سبعة 

ي�م مزيداً من الع�ائل والأطفال. 

4-بقي يل ت�سعة اأيام من املهلة... و�ساأ�ستغل هذه الليلة للحديث 

عن رواية »اأني�س يف بالد العجائب«... 

بال�ساعر  �سدفة  التقيت  باأ�سابيع  عمان  اإىل  الأخرية  �سفرتي  قبل 

امل��سلي )عبد املنعم الأمري( وكنت اأظنه ل يعرفني اأو مل يقراأ يل �سيئًا 

فحدثته عن بع�س كتاباتي ف�سحك قائاًل )لقد قراأت لك ن�سًا جمن�نًا... 

يف  بل  ثانية...  يف  اأحداثها  كل  تدور  رواية  كتابة  على  جتروؤ  كيف 

جزء من الثانية!!( مل اأفهم كالمه... اأخربين اأنه قد ا�ستعار رواية اأني�س 

اأعجب بجراأتي  واأنه قد  ال�هاب(  امل�سرتك )حميد عبد  من �سديقنا 

الكبرية يف الكتابة بزمن م�سغ�ط اإىل هذه الدرجة... هززت راأ�سي 

بحكمة ووقار م�سطنعني وذهني يراجع ب�رشعة �سديدة الزمن يف رواية 

»اأني�س يف بالد العجائب« لأكت�سف �سحة ما قاله يل عبد املنعم... 
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ومل اأكن قد انتبهت لذلك حتى نبهني... كل �سيء يحدث ب�رشعة يف 

هذه الرواية... لي�س زمن الق�سة فح�سب... بل زمن الكتابة نف�سها، 

ال�سديق... ففي عام  اإليه  نبهني  ملا  اإطالقًا  اأكن منتبهًا  ومع ذلك فلم 

2007 مت قب�يل لدرا�سة املاج�ستري يف الأدب.. تاأجلت درا�ستي عامًا 

وا�ستاأنفتها عام 2008. وكنت اأهرول بني اجلامعة ومدر�سة الأوائل 

اأذهب مبكراً اإىل املدر�سة وبعد الطمئنان اإىل �سري الأم�ر اأهرع راك�سًا 

اإذا  ب�سيارتي  اأو  الطرق...  غلق  حالت  يف  اجلامعة  اإىل  قدمي  على 

كان املرور ممكنًا... ل اأذكر اأنني قد دخلت حما�رشة يف م�عدها... 

اأ�ستاأذن الأ�ساتذة  اإذ كنت  اأنني اأكملت املحا�رشة الأخرية،  ول اأذكر 

واأع�د راك�سًا لأكمل ما تبقى من الدوام يف املدر�سة... ورغم هذا 

اإرادتي  عن  م�ستقلة  بطريقة  يعمل  ذهني  كان  فقد  ال�سديد  ال�سغط 

راأ�سي  جدران  وتطرق  متل�ؤه...  �ساخبة  جديدة  رواية  هناك  كانت 

راغبة يف اخلروج... اأّجلت امل��س�ع ل�سه�ر و�سه�ر.. كان كل ما 

يحدث ح�يل من احتالل وقتل ونفاق وتدلي�س وكل اأن�اع املهازل 

بال�سبط  اأدري  متثيله ل  الأخرى... كان عقلي يخزنه ويعيد  املبتذلة 

متى خطر يل اأن اأقرن روايتي برواية »ل�ي�س كارول« األي�س يف بالد 

ق�س�س  كاتب  ح�سن(  )طالل  ا�ستاذنا  مبنزل  مررت  العجائب... 

خا�سة،  م�دة  يل  يكن  واأظنه  املدينة...  يف  املثقفني  وعّم  الأطفال 

اإىل  العجائب« عدت  بالد  »األي�س يف  كتاب  اإعارتي  ميانع يف  مل  لذا 

البيت لأقراأه يف �ساعة اأو اأقل... وكنت قد قراأته مراراً يف طف�لتي ومل 

يعجبني... هذه املرة قراأته لي�س على �سبيل املتعة... بل حاولت حتليل 

للبدء  ال�سفر  �ساعة  اأنتظر  كنت  والرم�ز...  وامل�اقف  ال�سخ�سيات 

بالكتابة. كان ما يحدث ح�يل ي�ستحق الكتابة... لكنني ل� حاولت 
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اأكتب  فقد  ثالثيته  يف  حمف�ظ  جنيب  طريقة  على  واقعية  رواية  كتابة 

كتابة )ت�ساعية اأو ع�سارية بدًل من الثالثية( ولن يتاح يل تغطية جزء مما 

اأريد ق�له... لذا جلاأت اإىل الفنتازيا.. ولتكن الرواية تنا�سًا مع ق�سة 

اجل�رنيكا...  طريقة  على  م�ؤملًا  �سادمًا  امل��س�ع  وليكن  �سهرية... 

هل  جميل...  �سيء  ق�ل  من  بكثري  اأهم  »وقتها«  الأمل  عن  فالتعبري 

ميكننا ر�سم ل�حة واقعية رائعة جلثة متف�سخة تنه�سها الديدان؟! ومَل ل 

اأ�ستخدم �سكل رواية »األي�س« كق�رشة خارجية اأقحم فيها م��س�عي 

�سهريار«  »ندمي  فعلت ذلك يف م�رشحية  لقد  اأريد...  التي  بالطريقة 

حلظة  البداية...  حلظة  ا�ستدراج  اأحاول  بداأت  حماولتي...  وجنحت 

ال�رشوع بالكتابة... وكنت – حتت وطاأة عملي ودرا�ستي وم�ساغلي 

العائلية - اأوؤجل ذلك ي�مًا بعد ي�م... لكن اللحظة كانت تقرتب... 

وي�مًا ما فاجاأنا املحافظ »دريد ك�سم�لة« بحظر جت�ال لثالثة اأيام –ل 

اأذكر الآن �سبب ذلك احلظر-عندها وع�رش ذلك الي�م قررت اأن اأبداأ 

الكتابة يف �سباح الي�م الثاين... متددت يف فرا�سي �سعيداً واأنا اأهيئ 

نف�سي للكتابة غداً... دفرت �سميك واأقالم... واأقالم اأخرى مل�نة... 

بطاريات جديدة للم�سباح الذي اأرتديه ف�ق جبيني... علب دخان 

و�سعادة خفية لأنني �ساأكتب... تقلبت يف فرا�سي ط�ياًل واأنا اأحاول 

الربد...  ق�س�ة  البداية حانت... حانت رغم  لكن حلظة  اأنام...  اأن 

امل�سباح  وارتديت  فجاأة  قفزت  اإذن...  الكهرباء...  انطفاء  رغم 

والعباءة... اأخرجت الدفرت »يف ثانية... يف جزء من الثانية.......« 

بدا الن�س وتدفقت الكلمات... كنت اأكتب ب�رشعة كبرية... اأكتب 

كاأنني كنت  �سفتي...  بني  ترجتف  وال�سيكارة  الربد  من  اأتكتك  واأنا 

لن  اأنه  متامًا  اأعرف  واأنا  اأ�ساهده  الأحداث  �رشيع  فيلم  وقائع  اأدّون 
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يعر�س مرة ثانية... كتبت وكتبت حتى انغلقت عيناي... كنت قد 

ا�ستيقظت ي�مها يف ال�ساد�سة �سباحًا لأذهب اإىل عملي وها هي ذي 

ال�ساعة تقرتب من الرابعة... عدت اإىل الفرا�س لأ�ستيقظ يف العا�رشة 

�سباحًا رمبا... كان ي�مًا م�سم�سًا لكنه كان قار�س الربودة... ل اأدري 

متامًا ملاذا تركت غرفتي ي�مها وذهبت اإىل غرفة الأولد... طلبت من 

حجم  متامًا  اأدركت  اأنها  ويبدو  اأحد...  يقاطعني  األ  بحزم  زوجتي 

معاناتي فقد حر�ست »ولي�مني اآخرين« على اأن ت�فر يل اخلل�ة التي 

اخلفيفة يل...  وال�جبات  ال�ساي  �سخ  ا�ستمرارها يف  مع  اأردتها... 

الليل...  من  متاأخرة  �ساعة  حتى  الكتابة  يف  �رشعتي  على  حافظت 

تكرر  العمل...  اإىل  وهرعت  الثاين  الي�م  �سباح  متاأخراً  ا�ستيقظت 

نف�س ال�سيناري�... تناولت كل وجباتي يف غرفة )مي�س وعبيدة(... 

الكني�سة«  »حاوي  مزارع  لتاأمل  اإل  اأت�قف  ول  ب�رشعة...  اأكتب 

الكني�سة  منطقة حاوي  بعيد...  من  عليه  الأولد  غرفة  تطل  والذي 

هذا املكان الذي ع�ست قربه ط�ال بقائي يف امل��سل... منذ ولدتي 

املرافق  ال�ادي  تعني  اأع�ام خلت... وكلمة »حاوي«  اأربعة  وحتى 

ملجرى النهر وهي اأر�س غاية يف اخل�س�بة مالأى بب�ساتني الف�ستق... 

خلت...  قليلة  �سن�ات  حتى  نف�سي  اإىل  اأثرياً  املكان  هذا  و�سي�ستمر 

اأن�اع العمليات القذرة... ومن  تنفذ فيه كل  اأ�سبح مكانًا خطراً  اإذ 

هذا املكان بالذات ت�سلل الدواع�س ليقتحم�ا امل��سل قبل �سهرين... 

كنت اإذن اأكتب ب�رشعة �سديدة... ثم اأت�قف فجاأة لألتقط اأنفا�سي... 

اأو اأ�ست��سح تفا�سيل م�سهد جديد �ساأكتبه... لأعاود انطالقي بنف�س 

ال�رشعة... وقبل انت�ساف الليل حاولت اأن اأت�قف لأرتاح... فكرت 

ال�سخ��س والأحداث  لكن  الثاين  الي�م  اأكمل يف  واأن  قلياًل  اأنام  اأن 
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كانت ت�سكل امل�ساهد املتعاقبة... وبدًل من حب�سها على ق�سا�سات 

يف  ف�راً  بتدوينها  قمت  لحقًا،  وتف�سيلها  ترتيبها  ثم  بتاأملها  اأق�م 

اله�اء  يف  البطل  طار  الرواية...  �سياق  �سمن  و�سعها  لتاأخذ  الدفرت 

لي�سقط يف مكان غريب يقف فيه خمل�قات اأغرب بانتظار مرورها اإىل 

اإذا اأجاب عن اأحجية 
ّ
مكان يحر�سه وح�س ل ي�سمح لأحد باملرور اإل 

تق�ل )ما ه� ال�سيء الذي مي�سي على اثنني ويزحف على اأربعة... ثم 

يطري يف اله�اء بال اأجنحة؟( البطل ل يعرف حل اللغز لكن الأرنب 

الذي يظهر فجاأة ومي�سك يده يخرب ال�ح�س اأنه قد جاء باحلل يدخالن 

»اأر�س  نف�سه يف  البطل  ليجد  ال�سجرة  املحف�ر يف جذع  النفق  من 

كلها  رحلته  البطل  وليق�سي  ال�سم�س...  تنريها  ل  التي  العجائب« 

وه� يتكتك برداً »متامًا كما كنت اأفعل اأنا ط�ال كتابتي للرواية«.. 

وقتها  التدفئة  وق�د  اأفتقد  كنت  واأنا  ال�سم�س...  عن  يبحث  البطل 

ب�سبب اأزمة وق�د طاحنة مرت بها املدينة »كالأزمة التي منر بها الآن« 

اأكملت الن�س. وو�سعت عليه ت�قيعًا كبرياً  ويف ال�ساعة الثالثة فجراً 

واأرخته يف 2009/1/8 وتركته وذهبت �سعيداً اإىل فرا�سي... �ساأترك 

الن�س ي�مني كاملني... لأعيد قراءته لحقًا ولن اأ�سيف اإل م�سهدين 

التي كتبتها ط�ال حياتي...  اأجمل امل�ساهد  اأظنهما من  فح�سب... 

كل  خمتلف  ب�سكل  ذاته  فيها  يرى  مرايا  جمم�عة  اأمام  البطل  وق�ف 

امل�سهد  اأحد...  ل  �ساخر...  عج�ز...  حكيم...  ذئب...  مرة... 

الباك�ن قرب  الن�سيان... والنا�س  الذاكرة وبئر  بئر  الثاين ه� م�سهد 

هذين البئرين فمن ي�ستعيد كل ذكرياته ين�ء بالكم الهائل من الأحزان 

التي حتت�يها... ومن ي�رشب من بئر الن�سيان ي�سيع ول يدرك من ه� 

الن�س... تتعمق  الرم�ز متحركة خالل  ال�سائعة. كانت  فيبكي ذاته 
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ما  وهذا  بالكتابة...  ت�غلت  كلما  وتنقلب  تتغري  قد  بل  معانيها، 

اأنا �سخ�سيًا وقتها، لكنني اأحببت اللعبة فاأكملتها ومل اأت�قف  فاجاأين 

حتى ت�سلل البطل اإىل ال�سيارة املفخخة امل��س�عة داخل مدر�سة اأر�س 

ثم طار  اأربع...  ثم زحف مقرتبًا على  اثنني...  �سار على  العجائب 

ذاته  ه�  كان  ال�سيارة...  انفجار  بعد  اأجنحة  دون  اله�اء  يف  فجاأة 

اأحداث  و�ستدور  الرواية...  بحله ط�ال  يفكر  الذي كان  للغز 
ّ
حال 

الرواية كلها بني حلظتني... حلظة النفجار وحلظة اإدراك البطل اأنه قد 

مات. واأحب اأن اأورد هنا م�سهداً من الرواية، م�سهداً اأتذكره مع كل 

انتخابات عراقية... 

بذعر  اجلليدية. رك�ست  البيادق  انزلق  املكان �س�ت  دوى يف 

جليدية  دبابة  مني  اقرتبت  ح�يل.  من  الكائنات  وتراك�ست  مبتعداً 

األقيت نف�سي منبطحًا على  اأنني  اأن ت�سحقني ل�ل  اأو�سكت  �سخمة 

لأجد  ما  باب  عتبة  حتت  من  لأدخل  ب�رشعة  وزاحفًا  الأر�سفة  اأحد 

نف�سي و�سط منزل فخم باأ�سقف عالية تتدىل منها ثريات هائلة. تلفت 

الكرا�سي واملنا�سد والأب�اب وال�سبابيك كلها �سخمة  ح�يل لأجد 

جداً. كنت كاأنني ح�رشة �سئيلة يف املكان. حاولت الت�سلل للخارج 

كان  واخلروج  �سهاًل  كان  الدخ�ل  لكن  ما  اأحد  يالحظني  اأن  قبل 

م�ستحياًل. ل ميكنني الت�سلل من العتبة باجتاه اخلارج. ل بد يل من فتح 

الباب، لكن كيف ميكنني ال��س�ل اإىل تلك القب�سة ال�سخمة وكيف 

�سغرية  زجاجية  قنينة  ف�جدت  ح�يل  تلفت  حتريكها؟  من  �ساأمتكن 

فيها �سائل وردي �سفاف مل�سق عليها ورقة كتب فيها »ا�رشبني«.

مل يكن لدّي ما اأخ�رشه. وقد يك�ن �سديقي الأرنب ه� من و�سع 

دفعة  ج�يف  يف  ال�سائل  ودلقت  القنينة  غطاء  فتحت  القنينة.  هذه 
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واحدة فاأح�س�ست ب�سيء غريب... ابتعدت قدماي عني ب�رشعة حتى 

اأو�سكت األ اأميز ل�ن حذائي. واقرتبت مني الرثيات ال�سخمة حتى 

اأو�سكت اأن ت�سدم راأ�سي. كنت قد بداأت اأمن� ب�رشعة كبرية وكانت 

لفتح  يدي  اأمد  اأن  وقبل  املفاجئ.  التمدد  لهذا  تئن  ج�سمي  خاليا 

اأب�اق نحا�سية عالية  الق�رش �سمعت �س�ت  الباب واخلروج من هذا 

و�س�تًا فخمًا متكلفًا ي�سيح »لقد ح�رش م�لنا امللك«.

للغاية  اأنيقة  مالب�س  ترتدي  اأ�سنان  بال  �سخمة  �سلحفاة  كانت   

وقفازات بي�س وتنتعل يف قدميها اأحذية تزلج وهي تنحني يل بعظمة 

ويرافقها �س�ت الأب�اق النحا�سية التي ترحب بقدومي... 

وهذا  امللك  اأنا  امللك..  اأنا  للهرب.  حماولتي  فكرة  من  خجلت 

التي  ال�سلحفاة  وهذه  بقدومي.  للرتحيب  تنفخ  والأب�اق  ق�رشي 

فقدت اأ�سنانها حتني عنقها الق�سري يل. 

تلفّت ح�يل باحثًا عن العر�س. مل يكن هناك عر�س. كنت ملكًا بال 

تاج ول عر�س. ولكنني مع هذا كنت ملكًا يقف على مييني و�سمايل 

مئات احلر�س وقد انتظم�ا يف �سفني م�ستقيمني. �سحيح اأنهم كان�ا 

�رشطة من ورق اللعب اإل اأن وج�دهم منحني اإح�سا�سًا كبرياً بالعظمة. 

حاولت ال�سري ب�سم�خ اإل اأن الربد كان قد ت�سلل اإىل عظامي. اجتهت 

فجاأة اإىل نافذة كبرية. اأنا يف الق�رش امللكي. ل�سك اأن ال�سم�س �ستطلع 

ال�سماء  لأجد  النافذة  فتحت  اأحد.  يعرت�سني  مل  النافذة.  فتحت  اإذا 

احلمراء تطل منها نف�س العي�ن امل�سفقة ونف�س ال�سفاه التي تهم�س يل 

»ه�سـ�سـ�سـ�س« اأغلقت النافذة بخيبة اأمل. كان اله�اء يف الق�رش بارداً 

كاأنه قادم من منابع الزمهرير. وكنت وحدي من يرجتف.. اإذ وقفت 

اأوراق اللعب من ح�يل ثابتة كاأن الأمر ل يعنيها. ونفخت ال�سحايل 
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يف الأب�اق وفتحت يل ال�سلحفاة الكبرية باب قاعة �سخمة ت�سع منها 

ع�رشات الأن�ار ال�سناعية. ل�سك اأنها »قاعة العر�س«. �رشت بعظمة 

حتى و�سلت اإىل منت�سف القاعة. مل يكن فيها اإل من�سدة كبرية و�سع 

ف�قها �سندوق كبري خمروم من الأعلى. 

ودع  النتخابي  حقك  مار�س  امللك.  جاللة  يا  ب�س�تك  اإدل   -

العامل كله يطلع على عظمة اأر�سنا. 

ذهبي  بقلم  اأم�سكت  الكامريات  اأ�س�اء  وملعت  الأب�اق  نفخت 

و�سحبت ورقة ل اأدري ما كتب عليها. خرب�ست عليها بر�سم ما ثم 

ط�يتها ومنحت عد�سات الكامريات فر�سة التقاط الكثري من ال�س�ر 

يل واأنا األقي بال�رقة يف ال�سندوق _ال�سندوق الذي لحظت اأنه خمروم 

من الأ�سفل اأي�سًا. ومرتبط ب�سلة قمامة _ ارتفع الت�سفيق والهتاف من 

كائنات مل اأتبينها فقد كادت اأ�س�اء الكامريات اأن تعمي ب�رشي.

ال�سائل  يف  اإ�سبعك  اغم�س  امللك.  اأيها  ب�س�تك  اأدليت  لقد    -

البنزرقي. 

زجاجية  قارورة  يف  غم�ستها  ثم  العد�سات  اأمام  �سبابتي  اأفردت 

الق�رش ومل  �رشبتها عند دخ�يل  التي  القارورة  تلك  متامًا  ت�سبه  �سغرية 

يتغري فيها اإل ل�ن ال�سائل. غم�ست اإ�سبعي – مبت�سمًا – يف ال�سائل 

 تقرتبان 
ّ
البنزرقي ف�جدت ال�سقف يبتعد عني فجاأة ووجدت قدمي

قد  كان  �س�تي  لكن  اأ�رشخ  اأن  اأردت  �سديدة.  ب�رشعة  وجهي  من 

ت�ساءل كج�سمي ومل يعد باإمكان اأحد اأن يلحظني. بعد اأن اأ�سبحت 

بالعمالقة.  ممتلئ  احلجم  هائل  مكان  و�سط  �س�داء  منلة  من  اأ�سغر 

يتلفت�ن ح�لهم  اآلفًا من الأ�سخا�س وهم مثلي  تلفت ح�يل فراأيت 

ويتح�س�س�ن اأج�سامهم. 
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- ل تده�س على قدمي. اأنا امللك. قال اأحدهم 

- ل... بل اأنا امللك. كنت كذلك قبل دقائق. قال اآخر 

هنا  الكثريون  �رشخ  امللك..  اأنا  امللك  اأنا  امللك..  اأنا  بل  ل،   -

وهناك. 

- وقبل اأن اأو�سح للجميع باأنني اأنا من كان امللك يف هذا الق�رش 

مل  خانقة.  غبار  عا�سفة  ت�سبقها  هائلة  �سحطة  �س�ت  جميعًا  فاجاأنا 

تكن الدبابات اجلليدية هذه املرة 

اهرب�ا.. اجن�ا باأرواحكم.. املكن�سة تنق�س عليكم.. �رشخ اأحد 

املل�ك ال�سابقني وه� يرك�س. ت�رشذمنا يف كل مكان ونف�ست املكن�سة 

الهائلة معها من نف�ست ومل يكن العمالق الذي مي�سك باملكن�سة ياأبه 

الغبار  عا�سفة  حملتني  فقد  اأنا  اما  حذائه.  حتت  �سحقهم  ملن  كثرياً 

واألقتني بعيداً عن الق�رش مع اآخرين. حت�س�ست ج�سدي.. كانت معظم 

اأعد  اجزائي ل تزال يف حملها. ومل تكن مالب�سي قد متزقت متامًا. مل 

قارعة  على  بها  األقي  قمامة  جمرد  اأنا  �سابقًا.  ملكًا  حتى  ول  ملكًا.. 

الطريق. 

»انتهى القتبا�س«

... قراأت وقراأت ونقحت... حاولت ن�رش الكتاب يف مكان ما... 

اأي�سًا.  لكن جميع الظروف كانت �ساغطة وكان حجم الن�س حمرياً 

األف كلمة..  اأحد ع�رش  تزيد كلماتها على  فه� رواية ق�سرية رمبا ل 

اقرتب  »اإذا  رواية  م�سكلة  نف�س  وهي  �سفحة...  ال�ستني  تتجاوز  ل 

حمدودة  طبعة  طبعته  لأنني  الأ�سدقاء  من  كثري  الن�س  �سيقراأ  الزمان« 

ووزعته عليهم... وهي طبعة زينتها ر�س�م �سديقي الأ�ستاذ »اإح�سان 

اإدري�س« ثم �ساأن�سى امل��س�ع متامًا واأع�د اإىل دوامة ال�اقع املرير بعد 
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اأن قب�ست اجلائزة التي اأ�ستحقها »متعة الكتابة« وي�مًا ما �سرت�سل يل 

مراراً  قراأتها  اأثارتني..  عميقة  عبارات  هاتفية حتت�ي  ر�سالة  �سديقة 

اإنها  �سادمًا:  رداً   
ّ
علي فردت  لها  قلت  الكلمات«  هذه  اأعمق  »ما 

كلمات منق�لة من روايتك »اأر�س العجائب اأ�ستاذي«... 

اجلمعة 22 / 8 / 2014

ال�ساعة العا�رشة لياًل... 

مت الي�م اإطالق النار على م�سلني يف م�سجد م�سعب بن عمري يف 

قرية ال�ي�سية يف دياىل... الأرقام ت�سري اإىل �سبعني �سحية... بع�سهم 

ن�ساء هرعن اإىل امل�سجد ف�ر �سماع الر�سا�س فلقني حتفهن... �سه�د 

العيان يق�ل�ن اإن اإحدى جمم�عات امليلي�سيات كانت متر يف املكان 

اآخرين  اأفرادها مما دفع  اأودت بحياة بع�س  وفجرت بها عب�ة نا�سفة 

الر�سمية  العراقية  قناة  القريب...  اجلامع  يف  امل�سلني  من  لالنتقام 

ت�سري اإىل وج�د مثريي فتنة يحاول�ن اإثارة النعرة الطائفية... والقناة 

بعدد كبري مماثل من هذه احل�ادث وقعت يف دياىل  تربط احلادثة  ل 

بالتحديد، منها ما حدث يف م�سجد �سارية قبل عام ومات على اأثره 

40 رجاًل، وح�ادث اأخرى كان اآخرها العث�ر على جثث مقط�عة 

»ككل  دياىل  يف  وال�رشطة  الكهرباء.  اأعمدة  على  معلقة  الروؤو�س 

ال�رشطة يف العراق« مل ولن جتد اأي خيط ي�ؤدي اإىل الفاعل... �سه�د 

املنطقة  يف  امليلي�سيات  يق�د  الزرك��سي  ا�سمه  رجاًل  يذكرون  عيان 

الزرك��سي...  اإىل  الزرقاوي  ومن  احلادث...  م�س�ؤولية  ويحمل�نه 

والدماء مازالت ت�سيل واحلك�مة عمياء... 
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ال�ضبت 23 / 8 / 2014

�ساب  و�سبعمئة  األف  �سبايكر...  ق�سية  ليناق�س  الربملان  اجتمع 

يط�قها  ع�سكرية  قاعدة  من  �رشفهم  مت  اأن  بعد  قتل�ا  اأو  �ساع�ا 

الدواع�س... طالب يف دورة ع�سكرية ما... خرج�ا من الب�ابة كما 

يبدو ليتلقفهم الدواع�س لقمة �سائغة ولتتم ت�سفيتهم ب�سكل �سهل... 

�ساهدت ب�سع ث�اٍن من الفيلم ومل اأحتمل روؤيته... م�سى اأكرث من �سهر 

على احلادثة وم�قف احلك�مة منها عجيب جداً... ل ي�جد اأي تعليق 

اأو ت��سيح اأو رد فعل على الأمر... ول�ل �سغط اأهايل ال�سباب الـــــ 

»مفق�دين« املت�سائلني عن م�سري اأبنائهم وخروجهم يف مظاهرات ملا 

حترك الربملان وعقد جل�سته الي�م ليناق�س امل��س�ع... وكانت اجلل�سة 

»�رشية« لأ�سباب »اأمنية«... كم ت�سحكني هذه اجلملة »العتبارات 

واأن  اآخره...  اإىل  اأوله  من  مك�س�ف  البلد  اأن  يعلم  فالكل  الأمنية« 

ع�رات قادته »ع�سكريني ومدنيني« مك�س�فة للجميع... ومل يكلف 

اأعني  احل�س�ر...  عناء  نف�سه  الداخلية  وزير  اأو  الدفاع  وزير  ال�سيد 

ال�سيد املالكي لأنه يدير ال�زارتني... ومل يكلف وكالءه احل�س�ر... 

ل �سعدون الدليمي وكيل وزارة الدفاع... ول ال�سيد عدنان الأ�سدي 

اإىل مبنى الربملان »كما قال�ا« ومل يدخل  وكيل الداخلية الذي ح�رش 

اأهم  اأعمال  لديهم  القان�ن...  ف�ق  امل�س�ؤول�ن  مازال  القاعة...  اإىل 

1700 عراقي »اإنهم يق�دون معارك للدفاع عن ال�طن«  من حياة 

اكتف�ا باإر�سال بع�س ال�سباط الآخرين الذين لن يجيب�ا عن اأي �س�ؤال 

الأمل يف ع�دة  يفقدوا  اأن  بعد  الأهايل  �سيهداأ  ي�م  بعد  وي�مًا  مهم، 

اأبنائهم... وي�مًا بعد ي�م �سين�سى النا�س ما حدث يف �سبايكر وتلقى 

امل�س�ؤولية على عاتق »الإرهاب« وينتهي امل��س�ع كما انتهت مئات 

املاآ�سي التي �سبقته... 
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الثالثاء 26 / 8 / 2014

ال�ساعة ال�احدة لياًل... 

�سيء...  كل  يغطي  الغبار  امل��سل...  �س�ارع  يف  الي�م  جت�لت 

يف  قليلة  ال�سيارات  مغلقة...  املحال  ومعظم  كاحلة.  ال�ج�ه 

ال�س�ارع... املدينة ن�سف مهج�رة... ومن بقي من �سكانها اآثر اأن 

يكمن يف منزله ول يغادره اإّل لل�رشورة الق�س�ى. ل اأحد يعرف ما 

�سيحدث غداً اأو بعد غد... يت�سلح البع�س بالبالهة والبالدة مل�اجهة 

الدولة تركت  الغريب الذي منر به جميعًا يف املدينة...  هذا امل�قف 

وندرتهم  عددهم  قلة  »رغم  الدواع�س  اجلي�س...  و�سحبت  املدينة 

باأ�سعاف  وق�تهم  حجمهم  تف�ق  �سيطرة  يفر�س�ن  ال�س�ارع«  يف 

الع�رش  ال�سن�ات  لهم...  يت�سدى  من  وج�د  لعدم  وذلك  م�ساعفة، 

املا�سية كانت قد دمرت ما يف نف��س النا�س... روح امل�اطنة والثقة 

يك�ن  اأن  نت�قع  نعد  مل  بتفاوؤل...  الغد  اإىل  والنظر  والقان�ن  بالنظام 

الغد اأف�سل... ومل يعد هناك من لديه اأي ا�ستعداد لتقدمي اأي ت�سحية 

يقطف ثمارها لحقًا �سيا�سي فا�سد ويجرّيها ل�ساحله... اأم�س ذهبت 

اإىل املدر�سة... وهناك التقيت �سديقي رجل الأعمال )دريد ال�سف�( 

يف  القادم  للعام  خططنا  عن  كثرياً  حتدثنا  الأوائل،  اأعمدة  من  وه� 

اجتماع �سغري مع بع�س اأفراد الكادر العاملني يف املدر�سة... وحينما 

مبرارة:  اأجابني  الأيام؟(  تفعله هذه  الذي  )ما  �ساألته:  بدريد  اختليت 

اأ�ستغرب ج�ابه  مل  قليل؟(  قبل  اأفعل  راأيتني  النا�س كما  على  )اأكذب 

الكذب  اإل  �سيئًا  اأفعل  واأنا ل  الأخريين  ال�سهرين  ق�سيت  مثله  لأنني 

على اجلميع حماوًل اإقناعهم باأن الأم�ر �رشعان ما �ستن�سلح واأن لكل 

�سيء بداية وو�سطًا ونهاية... واأنه لن ي�سح اإّل ال�سحيح... واأن من 
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يحتل املدينة الآن ويفر�س عليها منطًا �ساذاً من احلياة لن ي�ستطيع البقاء 

حما�سي  يقل  اآخر  بعد  وي�مًا  واأن...  واأن..  واأن..  وال�ستمرار... 

يف  يل�ح  لن  �سهاًل  حاًل  باأن  يقيني  يزداد  ي�م  بعد  وي�مًا  للكذب.. 

الأفق... حك�متنا احلالية مل تخ�س�س اجتماعًا وزاريًا واحداً ليناق�س 

مب�ساكل  يهتم  اخلارجي  العامل  الدولة!!...  يف  مدينة  ثاين  �سق�ط  فيه 

اهتمامهم  من  اأكرث  والأيزيديني،  امل�سيحيني،  وماأ�ساة  النازحني، 

ب�سكان مدينة تن�ء حتت حكم ق�ة جمه�لة غريبة... ق�ة بداأت تفر�س 

اإل  ال�س�ارع  اأر يف  مل  متح�رشة...  مدينة  على  احلياة  من  خمتلفًا  منطًا 

زوجتي  اخلمار...  يرتدين  جميعًا  وكّن  الن�ساء...  من  قلياًل  عدداً 

واأمي – وهي �سيدة متعلمة يف اخلام�سة وال�سبعني - ا�سطرتا كلتاهما 

الدواع�س  ما.  حاجة  لق�ساء  املنزل  غادرتا  حينما  لرتدائه  اأيام  قبل 

فاإذا مل ينجح�ا بذلك  ال�راء...  اإىل  ال�ساعة  اإعادة عقارب  يحاول�ن 

اأحد  يف  �ساهدت  الثمن...  ندفع  اأن  نحن  وعلينا  ال�ساعة  ك�رشوا 

يتقن كلمة عربية واحدة مع  مل�نتني ل  بعينني  اأ�سقر  داع�سيًا  املحال 

اثنني من دواع�س الريف امل��سلي... ميزت لهجتهم وه� ي�سري معهم 

ما  اأكرث  يق�لن...  �سيئًا من ح�له ول مما  يفقه  اأن  متلفتًا ح�له دون 

الدواع�س... هناك �رشيحة يف  املدينة مع  اأهل  تعاون بع�س  اآملني ه� 

جمتمعنا تتعاون مع اأي �سلطة بغ�س النظر عن اأي اعتبار... تعاون�ا مع 

املحتل... ومع امليلي�سيات الطائفية... ومع النظام ال�سابق... وكان�ا 

احتل�ا  ل�  فيما  هتلر  اأو  �ستالني  جي�س  مع  اجلدية  بنف�س  �سيتعاون�ن 

واأحاديث  قراآنية  باآيات  تعاونهم  يربرون  املرة  هذه  لكنهم  امل��سل، 

نب�ية... وهم يعلم�ن متامًا خ�سة الدور الذي يق�م�ن به... 

بقي يل ثالثة اأيام واأبلغ اخلم�سني... يفرت�س بي اأن اأكمل الكتاب 
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قبل نهاية الأيام الثالثة... و�ساأفعل ذلك... �ساأيف ب�عدي ل�سيما بعد 

اأن مت حل م�سكلة ال�سكائر... اإذ ا�ستحال منعها... ارتفعت اأ�سعارها 

فح�سب بعد اأن اأ�سبحت تباع خل�سة هنا وهناك. باإ�رشاف الدواع�س 

اأو مب�ساركتهم!!!

وم�رشحية  )فكرة(  م�رشحية  هما  م�رشحيتني  عن  اأكتب  اأن  بقي 

)مملكة ال�سخ�ر ال�س�داء(... م�رشحية فكرة هي م�ن�دراما غريبة.. 

ال�سخ�سية ال�حيدة فيها هي لي�ست رجاًل ول امراأة... بل هي فكرة... 

فكرة �سعيدة حتاول اإيجاد منفذ لتتح�ل اإىل واقع... ل اأدري كيف 

ول متى قدحت يف ذهني هذه امل�رشحية لأول مرة... كتبتها بربود 

بعد اأن تع�دت اأحيانًا على كبح جماح نف�سي... فالن�س غريب... 

بالن�س،  كبرية  عناية  اعتنيت  اأنني  اإّل  التجريب  اأخ�سى  ل  اأين  ورغم 

لكنني مل اأن�رشه حلد الآن... �سمنته يف كتابي »ع�رش م�رشحيات« وقد 

حاولت ن�رش هذا الكتاب حينما كنت يف عمان قبل عدة اأ�سهر لكن 

ح�سلت  التي  الطارئة  الظروف  وكل  امل��سل  اإىل  املفاجئة  ع�دتي 

ال�سخ�ر  »مملكة  م�رشحية  اأما  وامل�رشحية...  الكتاب  ن�رش  اأجلت 

ال�س�داء« فهي حكاية قدمية عن اململكة التي مل يكت�سف اأهلها �سناعة 

الأحذية وي�سريون حفاة يف دروب متل�ؤها ال�سخ�ر القا�سية... حتى 

حتدث حلظة انقالب... كتبت امل�رشحية متاأثراً باأج�اء )الربيع العربي( 

اجلمه�ريات  العربية..  اجلمه�ريات  كل  �رشب  الذي  الربيع  ذلك 

اأن يقدم امل�رشحية طالب  اأمتنى  فح�سب... ول اأدري ملاذا!! وكنت 

�سديقي  مع  واتفقت  للتلفزي�ن...  اأ�سجلها  واأن  الأوائل...  مدر�سة 

املخرج )بيات مرعي( ليق�م باإخراج العمل... وم�سى عام 2013 

واأنا واملدر�سة نتعر�س لبتزاز م�ستمر ولتهديد حقري اأجربنا على اإلغاء 
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الأن�سطة الأخرى وب�سمنها امل�رشحية...  ال�سن�ي... وجميع  احلفل 

اإقامة احلفل  اأ�ستغرب الآن قدرتنا على  ال�سنة واأنا  وتكرر الأمر هذه 

يعر�س  احلفل  وكان   2012 اإىل   2006 لالأع�ام  ال�سن�ي  املدر�سي 

ويعاد عر�سه من قن�ات التلفزي�ن املحلية... وعجزنا بعد ذلك عن 

اأي حترك اأو ن�ساط... وال�سبب اأمني دائمًا. لقد كان الأمن م�ستتبًا اأيام 

الحتالل اأكرث من ا�ستتبابه الآن كما يبدو. 

كنت قد كتبت اأي�سًا وب�سكل غري منتظم عدة �سيناري�هات لأفالم 

ق�سرية... كان اأولها �سيناري� فيلم »42 ب��سة اأو �سا�سة جديدة« وه� 

�سيناري� فيلم ق�سري �سامت كتبته عام 2008 وتدور اأحداثه يف مكان 

واحد... ويف عام 2010- وكنت يف زيارة لعمان- قمنا اأنا و�سديقي 

فيلم ق�سري... وقد  �سيناري�  اإىل  ق�سة غيث  بتح�يل  �ساهني«  »�سيف 

اأدخلناها  جذرية  تغريات  �سيناري�  اإىل  الق�سرية  الق�سة  حت�يل  تطلب 

م�ساهد...  اإىل  الكلمات  حت�يل  من  لنتمكن  الأ�سلي  الن�س  على 

الن�س... لكنها �سخ�سية  اإىل  ثالثة  اإ�سافة �سخ�سية  وتطلب منا الأمر 

الفيلم حلد  �سيف مت�ياًل لإنتاج  اأنها حم�رية... ومل يجد  �سامتة رغم 

الآن... �ساأكتب اأي�سًا �سيناري� ق�سري لفيلم عن زهرة يحاول )ه�( اأن 

يعطيها اإىل )هي( دون جدوى... اإنه ن�س عن ا�ستحالة الت�ا�سل... اأو 

عن �س�ء الفهم الب�سيط الذي قد ي�ؤدي اإىل تراجيديا كربى... واأخرياً 

كتبت �سيناري� لفيلم �سامت اآخر ه� »�س�رة رئا�سية« هذا ال�سيناري� 

اأو فيلمًا �سامتًا... واأظنه  اأن يك�ن م�رشحية �سامتة ق�سرية...  ميكن 

العراقية... فكرة  اأو دميقراطيتنا  العربي«  تعبري عن »ربيعنا  يعرب خري 

ذهني...  يف  قدحت  واحدة  قدحة  وه�  جداً...  ب�سيطة  ال�سيناري� 

وكتبته دفعة واحدة دون م�سقة... مَل ل اأدرجه �سمن كتابي؟ 
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�ضورة رئا�ضية

�ضيناريو فيلم ق�ضري �ضامت

 

ال�ضخ�ضيات 

دكتات�ر براأ�س �سخم اأ�سلع و�سارب هتلري ونظارات مدورة 

خ�سبية  كامريا  مع  الظهر  حمني  ط�يل  اأ�سيب  ف�ت�غرايف  م�س�ر 

�سخمة ذات غطاء قما�سي

حفيدة امل�س�ر: طفلة جميلة يف ال�ساد�سة من العمر مبالب�س قدمية 

بال�ستيك  ع�سف�ر  براأ�سها  الر�سا�س  كقلم  رفيعة  ع�سا  مت�سك  وهي 

مل�ن ومت�سك ب�سطل املاء الذي ي�ستخدمه جدها لتظهري ال�س�ر. 

ال�سخ�سيات الأخرى 

حالق مهندم جداً �سعره لمع و�ساربه رفيع حمدد بدقة

رجل يرتدي بدلة وله �سارب وحلية ومي�سك �سبحة 

رجل ببدلة وله �سارب فقط

وال�سارب  اللحية  حليق  اأحمر  �سريت  وتي  جنز  يرتدي  رجل 

ت�رشيحته ع�رشية مبالغ بها وعلى زنديه و�سم 

رجل بد�سدا�سة عربية 
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رجل بزي كردي 

رجل دين بعمامة بي�ساء و�سبحة ط�يلة رفيعة 

رجل دين بعمامة �س�داء و�سبحة غليظة �سخمة احلجارة 

امراأة بدينة مبالب�س م�درن �سافرة ال�سعر مالب�سها ق�سرية متربجة 

مببالغة وحتمل حقيبة يد �سغرية فاقعة الل�ن

امراأة نحيفة بعباية تقليدية وحتمل زنبياًل وم�سرتيات منزلية.

من�سدة مكتب �سخمة وكر�سي فخم  املكان: غرفة حتت�ي على 

ويغطي اجلدار اخللفي بالكامل علم كبري معلق بالط�ل ويخفي كامل 

ري�سه  ينف�س  ديك  وو�سطه  اأ�س�د  اأبي�س  اأحمر  العلم  ل�ن  اجلدار.. 

وي�سيح.
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نهاري /داخلي

لقطة قريبة

لقطة قريبة جداً

لقطة متو�ضطة

لقطة قريبة جداً

لقطة متو�ضطة

لقطة قريبة 

لقطات قريبة

وجه طفلة ي�سحك

يتحرك  ومق�س  عليه  مي�سي  وم�سط  مربع  �سارب 

ب�رشعة ور�ساقة... 

احلالق مي�سط �سارب الدكتات�ر ويق�سه مبق�س رفيع 

وبيده مراآة مدورة.. الدكتات�ر ينظر ثم يهمهم�يهز 

ثانية  احلالق  يهرع  »اأمممممممم«  منزعجا  راأ�سه 

لت�سبيط ال�سارب... ويعيد املراآة اإىل و�سعها ثانية.. 

الدكتات�ر يهمهم باقتناع »اأمممم« يختفي احلالق. 

�س�رة ل�س�ارب الدكتات�ر يف املراآة 

امل�س�ر يهّز راأ�سه ثم يجهز الكامريا

الع�سف�ر  اإىل  ب�سبابتها  وت�سري  الع�سا  ترفع  الطفلة 

وكاأنها تطلب من الرجل اأن ينظر اإليه

يد الطفلة تنقر على الع�سف�ر. 

�سارب الرجل يتحرك وكاأنه ي�ستعد للت�س�ير. 
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بالعر�ض البطيء

لقطة كبرية ثابتة لثواين

لقطة متو�ضطة

لقطة متو�ضطة

لقطة قريبة �ضبابية 

ت�ضور الأيدي املم�ضكة 

بالكر�ضي ثم تن�ضحب 

الكامريا لت�ضبح اللقطة 

كبرية

اأ�سابع امل�س�ر ت�سبط العد�سة. 

اأياٍد خمتلفة متتد ومت�سك اأرجل الكر�سي من الأ�سفل. 

اأ�سابع الطفلة تنقر على الع�سف�ر

�سرت العد�سة يتحرك مع اإ�ساءة الفال�س

ال�سارب يهتز. 

الأيدي ت�سحب الكر�سي بالتزامن مع الفال�س 

�س�رة للمكتب بال كر�سي ول اأحد خلفه. 

جانب املكتب.. الكر�سي مقل�ب وفارغ

يد مت�سك الكر�سي.. ثم مت�سكه يد مبالب�س اأخرى من 

همهمات  واأ�س�ات  ورابعة  ثالثة  يد  اأخرى.  جهة 

تتنازع على الكر�سي.... 

اأن يرتتب�ا  امل�س�ر ي�سفق بكفيه... ي�سري للمهمهمني 

ليلتقط لهم �س�رة.

الأيدي تبداأ برتك الكر�سي وال�سطفاف اإىل جانبه.
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لقطة متو�ضطة

لقطة كبرية

لقطة قريبة

لقطة قريبة

لقطة متو�ضطة 

لقطة كبرية

لقطة قريبة 

لقطة قريبة

لقطة متو�ضطة

يكتمل ظه�ر  بالتدريج حتى  بالظه�ر  احل�سد  تبداأ مالمح 

الكر�سي....  على  تتنازع  التي  الت�سعة  ال�سخ�سيات 

يحاول�ن ال�ق�ف جنبًا اإىل جنب بطريقة نظامية.

تعبث  ويده  الكامريا  قما�سة  حتت  راأ�سه  ي�سع  امل�س�ر 

بالعد�سة. 

ف��سى  الأماكن...  وتتبادل  ال�ق�ف  حتاول  املجم�عة 

وهمهمات.

ثم  ميينه  اإىل  يلتفت  بت�سنع  مبت�سمًا  الأبي�س  املعمم  وجه 

يقطب فجاأة. 

اإىل �سماله ثم  وجه املعمم بالأ�س�د مبت�سمًا بت�سنع. يلتفت 

يقطب فجاأة. 

يك�رشان  جنب..  اإىل  جنبًا  والأ�س�د  الأبي�س  املعممان 

ويتبادلن الهمهمات ويبتعد كل منهما عن الآخر.

يتبعرث احل�سد. 

وجه لب�س الد�سدا�سة يبت�سم.

وجه لب�س الزي الكردي يبت�سم.
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لقطة كبرية

لقطة متو�ضطة 

لقطة متو�ضطة

لقطة كبرية �ضبابية

لقطة قريبة جداً

لقطة كبرية

لقطة قريبة

اإىل الآخر فيك�رشان  يلتفت كل منهما  يبت�سمان...  الثنان 

فجاأة ويهمهمان.

احل�سد يتبعرثويحاول اأن يتجمع من جديد.

امل�س�ر يتكئ على الكامريا ويده على خده بانتظار وق�ف 

املجم�عة كي ي�س�رها.

الطفلة تهّزالع�سا والع�سف�ر ل�سد انتباه احل�سد.

احل�سد وكاأنه قد ثبت.

حقيبة ال�سيدة املل�نة قرب زنبيل لب�سة العباءة.

الزنبيل يدفع احلقيبة وي�سايقها.

احلقيبة تدفع الزنبيل.

غري  و�ستائم  »همهمات  والزنبيل  احلقيبة  بني  م�ساجرة 

قد  اأحداً  وكاأن  فجاأة  الت�ساجر  عن  يت�قفان  مفه�مة«. 

اأم�سك بكلتيهما... ين�سحبان فجاأة كل اإىل جهته ويختفيان 

من امل�سهد.

واحل�سد  النتباه  ل�سد  الكامريا  خلف  بيديه  ي�سفق  امل�س�ر 

يتنازع لل�ق�ف بطريقة مر�سية.
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لقطة كبرية 

�ضبابية تت�ضح 

بالتدريج دون 

الو�ضول اإىل نقاء 

كامل

لقطة متو�ضطة

لقطة كبرية

لقطة قريبة

لقطة قريبة

كبرية  لقطات 

ومتو�ضطة وقريبة

لتكتم  بيدها  فمها  وتغطي  اجلميع  من  ت�سحك  الطفلة 

�سحكتها.

حتت  راأ�سه  ي�سع  وامل�س�ر  ينتظم...  اأن  يحاول  احل�سد 

قما�سة الكامريا.

الـ تي  الرجل ذي  اإىل جانب  بالبدلة واللحية يقف  الرجل 

البدلة وال�سارب... يهز  الرجل ذو  �سريت الأحمر،وبعده 

لب�سا البدلتني راأ�سيهما راف�سني.. يغري مكانه فيقف لب�سا 

البدلتني قرب بع�سهما بع�سًا وبعدهما لب�س الـ تي �سريت.. 

مع  مرات  عدة  اأو�ساعهم  الثالثة  يغرّي  ذلك...  ي�ستنكران 

همهمات وعدم ر�سى وحركات عنيفة وتهديدات باليد.

ي�ستبك الثالثة فيتدخل لب�س الد�سدا�سة وينزع عقاله وينزع 

لب�س الـ تي �سريت حزامه. ي�ستخدم رجال الدين ال�سبحتني 

واملراأتان واحلقيبة والزنبيل ويبداأ احل�سد بالت�ساجر وتت�سبب 

ال�س�رة.

امل�س�ر يغطي وجهه بكفيه. 

الطفلة ت�سحك ب�سيطنة وتبدو اأ�سنانها. 

م�ساجرة ت�ستمر لع�رش ث�اٍن.
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لقطة كبرية جداً

لقطة قريبة جداً

لقطة متو�ضطة 

لقطة قريبة 

لقطة قريبة جداً

لقطة كبرية 

بالعر�ض البطيء

لقطة قريبة

لقطة كبرية

لقطة متو�ضطة

املت�ساجرون  والطفلة...  ظهره  من  وامل�س�ر  امل�ساجرة 

يقرتب�ن من العلم اأثناء �سجارهم.

امل�سمار الذي يثبت العلم ينتزع بفعل ال�سد على العلم يف 

الأ�سفل و�س�ت القما�س يتمزق.

جانب من العلم ي�سقط.

امل�سمار الثاين للعلم ينتزع مع �س�ت القما�س.

ينتزع امل�سمار الثالث والعلم يتمزق.

والأ�س�ات  احل�سد  وحركة  احل�سد  ويغطي  يه�ي  العلم 

تخمد بالتدريج وكاأنهم قد رقدوا جميعًا حتت العلم. 

امل�س�ر يفتح كفيه حرية. 

العلم  من  جزءاً  ترفع  احل�سد  ف�ق  وتقف  ترك�س  الطفلة 

وكاأنها تتلحف به وت�اجه الكامريا. 

يبت�سم  اأمامه  يجري  ما  يفهم  منده�سًا...  �ساكنًا  امل�س�ر 

ابت�سامة كبرية ثم ي�سع راأ�سه حتت القما�سة. 
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لقطة كبرية 

تقرتب العد�ضة 

بالتدريج لت�ضبح 

لقطة قريبة جداً

لقطة قريبة جداً

لقطة متو�ضطة 

قريبة ثابتة

الطفلة تهّز الع�سا والع�سف�ر وتنظر اإليها ثم اإىل احل�سد ثم 

اإىل الع�سف�ر وتبت�سم ب�سعادة. 

الفال�س  و�س�ت  ال�سرت  وحركة  الكامريا  عد�سة  �س�رة 

وومي�سه. 

�س�رة الطفلة تبت�سم ابت�سامة عري�سة متفائلة وكاأنها �س�رة 

�سخ�سية. 

النهاية

هو  ال�سيناريوهات  هذه  كتابة  على  �سهيتي  فتح  ما  كان  ورمبا 

تقدميي لربنامج تلفزيوين ثقايف يف قناة »�سما املو�سل«.. كانت القناة 

يف بدايتها... ات�سل بي اأحدهم وطلب مني الدعم وامل�ساركة يف الفقرات 

الثقافية للقناة الوليدة... ظننت اأنها قد تكون فر�سة منا�سبة للو�سول 

اإىل عدد اأكرب من النا�ص... وكنت اأ�ستهدف على وجه اخل�سو�ص �رشيحة 

الطالب... طالب اجلامعة... و�سعت خمططًا لعدة اأن�سطة وبرامج وكان 

�سيتطلب  الأمر  يكن  مل  اإذ  »كتاب«  برنامج  هو  تنفيذاً  واأ�سهلها  اأولها 

واملخرج  الت�سوير  كادر  كان  املدر�سة  يف  مكتبي  ويف  الكثري...  مني 

ال�سديق »حممد حازم« يح�رشون يوم الثنني من كل اأ�سبوع لت�سوير 

حلقة من الربنامج... وكنت اأعر�ص يف كل حلقة كتابًا خمتلفًا... وكان 

على  قلبي  اإىل  العراقية  الكتب  اأحب  هو  عر�سته  الذي  الأول  الكتاب 
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عملي  ا�ستمر  احلديث(  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  )ملحات  الإطالق 

 – مادي  مقابل  -ودون  خاللها  �سجلت  تلفزيونية.  دورة  القناة  مع 

ثالث ع�رشةحلقة، وقدمت يف كل حلقة كتابًا خمتلفًا،لكن معظم الكتب 

كانت تدور عّنا »الآن وهنا« با�ستثناء كتاب تراثي واحد هو »اأخبار 

احلمقى واملغفلني« لبن اجلوزي وكان هديف من اختيار هذا الكتاب 

يذكر  اأثراً  اأجدله  فلم  بالربنامج  النا�ص  اهتمام  تابعت  جداً...  خبيثًا 

�سعفًا  وازدادت  �سعيفة...  الربنامج  تبث  التي  القناة  كانت  بينهم... 

منهج  اأو  روؤية  غياب  وب�سبب  تافهة...  تنازعات  ب�سبب  الأيام  مبرور 

وا�سحني... وكان موعد بث الربنامج يتغري اأ�سبوعيًا... مما جعلني اأفرت 

واأقرر عدم ال�ستمرار يف بذل جهد غري جمٍد. وقد اأغلقت هذه القناة فور 

�سقوط املو�سل واأظن اأن احللقات التي �سجلتها قد �ساعت اإىل الأبد... 

ويوؤ�سفني اأنني مل اأحتفظ باأي حلقة منها... 

الثالثاء 26 / 8 / 2014

ال�ساعة احلادية ع�رشة �سباحًا 

تنخف�ص  اأن  تاأبى  احلرارة  ودرجات  خانق  اجلو  �سباحًا  اأكتب 

.. الهواء �ساكن... وكل �سيء حويل �ساكن با�ستثناء 
ْ
لت�سبح اأقل من 45 

طائرات ع�سكرية ل تكف عن التحليق يف �سماء املو�سل... بعد اأن كفت 

الطائرات املدنية عن املرور فوق �سماء املدينة، اإذ اإن خطوط الطريان 

يف   
ّ
متر تعد  ومل  طريقها  غريت  باأوربا  اخلليج  تربط  التي  العاملية 

اأجوائنا واأف�سحت املجال كاماًل للطريان احلربي... 

واأنا يف ال�سفحات الأخرية لكتابي الذي اأردت خالله �رشد حماولتي 

»غري املوفقة« يف اأن اأ�سبح كاتبًا له اأثره عند النا�ص.. اأدرك الآن اأنني 
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ل  ولكنني  تنا�سيته  اأو  بع�سها  ن�سيت  ن�سو�سي...  اأكتب عن جميع  مل 

اأحب اإنهاء هذا الكتاب دون ذكر ما اأعده ن�سًا من اأهم الن�سو�ص التي 

كتبتها خالل تلك الرحلة... لي�ص رواية ول م�رشحية ول ق�سة ق�سرية... 

بل هو مقالة ق�سرية عنوانها )يف امل�سكلة العراقية... تغيري اجلغرافيا 

لتغيري التاريخ( اأذكر اأنني قد ق�سيت ثالثة اأ�سهر واأنا اأجمع املعلومات 

واأنظر اإىل اخلرائط الورقية والإلكرتونية... قراأت عن قناة ال�سوي�ص وبنما 

وو وو... ثم بداأت بالكتابة... كنت وقتها يف زلينت / ليبيا ون�رش املقال 

2002 يف �سحيفة القد�ص العربي... قدمت  اأيام �سهر متوز /  اأحد  يف 

فيها عر�سًا تاريخيًا موجزاً مل�ساكل العراق احلدودية وحربيه اللتني 

اأن احلروب  اإيران والكويت... وكان وا�سحًا يل  خا�سهما �سد جريانه 

دارت«و�ستدور« ل�سبب رئي�ص واحد هو اأن بريطانيا حينما ر�سمت حدود 

الدولة العراقية احلديثة فاإنها �سممت على خنق العراق وحرمانه من 

منفذ بحري يتنا�سب مع حجم البلد ال�سكاين والقت�سادي. وقد دافعت 

اإيران والكويت عن حدودهما وبقي العراق خمنوقًا ومازال... 

ال�سيء  بع�ص  غريبة  تبدو  قد  جديدة...  فكرة  مقالتي  يف  اقرتحت 

بالبحر  العربي  اخلليج  لربط  وبانيا�ص  الب�رشة  بني  قناة  �سق  وهي 

جديداً  ا�سرتاتيجيًا  طريقًا  �ستكون  القناة  هذه  اأن  مو�سحًا  املتو�سط... 

طول  اأن  علمي  ومع  واأوربا...  اآ�سيا  بني  الكيلومرتات  اآلف  يخت�رش 

تذكرنا  لو  اأننا  اإل  ال�سوي�ص  قناة  طول  اأ�سعاف  ع�رشة  �سيكون  القناة 

واملجرفة  الفاأ�ص  الب�رشية...  بالقوة  حفرها  مت  قد  ال�سوي�ص  قناة  اأن 

اأ�سهل  يكون  قد  املقرتحة  العراقية  القناة  �سق  فاإن  لذا  واملقطف... 

القرن  ال�سوي�ص يف  قناة  والع�رشين من حفر  احلادي  القرن  بكثري يف 

وكنت  والقرتاحات  بالتفا�سيل  مملوءة  املقالة  كانت  ع�رش...  التا�سع 
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اأهم �سعوبة تواجهها فكرة كهذه وهي مرورها بدولتني  اأدرك متامًا 

متعاديتني »وقتها« العراق و�سوريا... وحينما عر�ست املقالة على عدد 

من اأ�ساتذة الهند�سة املخت�سني وجدت لديهم مالحظة واحدة متكررة 

تغيظني...  املالحظة  هذه  وكانت  �سيا�سيًا«  وم�ستحيل  عمليًا  »ممكن 

فما دامت الفكرةممكنة »وهي حل جذري مل�سكلة عراقية م�ستع�سية« 

فاإن واجب ال�سيا�سيني -كما اأوؤمن- هو تذليل كل العقبات يف �سبيل 

حتقيقها،كنت قد تخيلت القناة... واملوانئ واملدن اجلديدة التي �ستن�ساأ 

�ستبحر  التي  الكبرية  الناقالت  تخيلت  العراق...  جنوب  �سفافها  على 

فيها ومن�سات التحميل... تخيلت العراقيني الذين �سيعي�سون يف هذه 

تاريخ  �سفحات  ويبداأوا  جديدة...  جمتمعات  لي�سكلوا  اجلديدة  املدن 

عراقي جديد... ن�رشت املقالة يف القد�ص العربي... ثم يف بع�ص مواقع 

الإنرتنت... قراأها الأ�سدقاء هنا اأو هناك... ثم جاء الحتالل الأمريكي 

يف  م�ستغرق  واأنا  اأيام  منذ  اإل  اأتذكره  ومل  متامًا  املو�سوع  ون�سيت 

اأو  تنفيذها  واأن  ممكنة...  الفكرة  اأظن  مازلت  الكتاب.  هذا  على  العمل 

من  كبري  لعدد  مبتكراً  حاًل  �سيكون  مماثلة  ا�سرتاتيجية  فكرة  تنفيذ 

امل�ساكل التي يعانيها العراق و�سيكون اأمامنا فر�سة لبداية جديدة مع 

اجلريان.. اإيران والكويت و�سوريا... وبدل العداء الـ »تاريخي« �سيكون 

هناك اعتماد متبادل وم�سالح م�سرتكة حتقق املنفعة للجميع... لكنها 

فكرة... جمرد فكرة... لن ترى النور هي واأمثالها من الأفكار التي تقرتح 

حلوًل ما مل يتبّنها عقل يبحث عن حلول جذرية... ولي�ص عقاًل �سيا�سيًا 

مملوءاًباجلمل اجلاهزة التافهة... التي ت�ستخدم للتغطية على انتهازية 

�سيا�سية و�سيعة ل ترى اأبعد من امل�سالح ال�سيقة للحزب اأو الطائفة اأو 

العائلة اأو حتى للفرد ذاته... يخطر يف بايل اأن اأعيد كتابة هذا املقرتح 
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م�ستعينًا باأحد اأ�سدقائي املخت�سني... وتقدميه اإىل حكومتنا اجلديدة... 

بهذه  قلياًل«  »ولو  متفائل  اإنني  قلت  لو  �ساذجًا  اأو  غبيًا  �ساأكون  هل 

العبادي(  اأول موؤمتر �سحفي يعقده)د. حيدر  اأم�ص  �ساهدت  احلكومة؟ 

مل  لأنه  -رمبا  ظاهراً  يبدو  –كما  دمث  الرجل  اأن  فوراً  لحظت  وقد 

كان  الأوحد«  »الزعيم  اأو  التاريخي«  »القائد  مبظهر  يظهر  اأن  يحاول 

يجيب بب�ساطة وبكلمات وا�سحة مبا�رشة عن اأ�سئلة ال�سحفيني..

اأنا متفائل... متفائل بحذر �سديد... فقد عرفت ق�سوة ومرارة الأمل 

حينما يخون... واأحاذر تكرار هذه التجربة... 

اخلمي�س 28 / 8 / 2014

ال�ساعة الآن هي الثانية ع�رشة اإل ربعًا لياًل... 

ال�سم�ص... حاولت  ربع �ساعة فقط و�ساأكمل دورتي اخلم�سني حول 

التي  الذرائع  كل  لنف�سي  قدمت  لكنني  يومني  قبل  الكتاب  اأنهي  اأن 

�ساأ�سعر  لأنني  هل  ملاذا!!  اأدري  ول  الكتابة  من  التهرب  من  متكنني 

باخلواء فور اأن اأنتهي من كتابة اآخر كلمة يف هذا الكتاب؟ ل اأدري... 

لدّي م�ساريع كتابية وخمطوطات ناق�سة وق�سا�سات حتمل اأفكاراً قد 

الكتاب بالذات  اأخرى... لكن لهذا  اإجنازها ع�رش �سنوات  ي�ستغرق مني 

خ�سو�سية كبرية يف نف�سي... و�ساأحاول اأن اأنهيه الآن... �رشبت قهوتي 

مبا  �ساأبداأ  اأكتب...  اأن   
ّ
علي والآن...  وفكرت...  وفكرت  وفكرت  ودخنت 

اأن مو�سوع املو�سل قد  هو عام مبا يخ�ص املدينة... والعراق... يبدو 

اإىل  يوم  كل  تن�سم  جديدة  اأوربية  اأطراف  حقًا...  دولية  ق�سية  اأ�سبح 

اإىل  فوراً  يقودين  وهذا  »داع�ص«...  ملحاربة  ت�سكيله  املزمع  التحالف 

�سوؤالني مهمني:متى �سيحدث هذا التدخل؟ وكيف �سيتم حترير املدينة؟ 



380

متى؟ وكيف؟ وهل �سنتعر�ص للق�سف اجلوي... كم من البيوت �ستهدم... 

وكم اإن�سانًا �سيموت؟... وما هو رد فعل«الدواع�ص«؟ هل �سيهربون من 

املدينة؟ هل �سيقاتلون حتى النف�ص الأخري يف ال�سوارع؟ هل �سيلقون 

كنت  واإن  جوابها...  اأعرف  ل  اأ�سئلة  النا�ص؟  بني  ويذوبون  �سالحهم 

اأدعو اهلل كل يوم اأن يلطف بنا... باملدينةواأهلها... وبالعراق كله.. هذا 

هو  عاناه  ما  اأق�سى  وكان  اأحد...  يرحمه  التعب،ومل  هّده  الذي  العراق 

مازال  م�سطربًا...  مازال  العراق  يف  العام  الو�سع  له...  اأبنائه  خيانة 

اجلي�ص يتقدم خطوة ويرتاجع خطوات على طريق تكريت... والأمر مل 

بالرباميل  للق�سف  اأي�سًا  اليوم  الفلوجة  وتعر�ست  دياىل...  يح�سم يف 

املتفجرة... وكانت بغداد وبابل قد تعر�ستا اأم�ص واأول اأم�ص لنفجار 

�سيارات مفخخة يف مناطق �سعبية خملفة عدداً كبرياً من ال�سحايا... 

وباملنا�سبة... لقد تعر�ص اليوم مبنى وزارة الداخلية حلريق »عار�ص« 

حدث يف غرفة املفت�ص العام لوزارة الداخلية واأظن اأننا اأكرث دولة يف 

العامل تتعر�ص فيها مكاتب الوزارات للحرائق، وخا�سة يف فرتة تغيري 

الوزارات اأو الوزراء... 

اأدق  احلايل  العراق  و�سع  عن  يعرّب  واأظنه  اليوم  �سمعته  اآخر  خرب 

تعبري فقد نقلت كل وكالت الأنباء خرب )اإ�سقاط طائرة م�سرّية جمهولة 

الهوية.. بوا�سطة نريان جمهولة امل�سدر.. قرب مطار بغداد الدويل!!(... 

طائرة  �سد  جمهولة  نريان  كاملة.  بدقة  الآن  العراق  �سورة  هي  هذه 

اأحد يهتم... فقد  اأحد ي�ستغرب ول  الر�سيد... ول  جمهولة فوق عا�سمة 

ليلة  من  ع�رشة  الثانية  جتاوزت  ال�ساعة  �سيء...  كل  من  اجلميع  مّل 

اخلمي�ص... بداأ �سباح اجلمعة منذ ع�رش دقائق... اأنا الآن »ر�سميًا« يف 

دون  عام  كل  اأمتنى  –كما  �ساأمتنى  واأنا بخري«  عام  »كل  اخلم�سني... 
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اأن يكون العام القادم عام �سالم على اجلميع... وعام �سالم  جدوى- 

عرباته  حت�سى  ل  طويــــل  ذكريات  قطار   
ّ
جر اأرهقها  التي  لروحي 

املحملة بحكايات ملوؤها التعب... واآخر حكاياتي �ستكون عن اآمادو... 

اآمادو ثانية، ولكن يف »لك�سمبورغ« فحينما قررت فرقة م�رشحية من 

كارير  �ستيف  بالتمثيل  و�سيقوم  هناك  م�رشحيتي  لك�سمبورغعر�ص 

اأ�سدق يف  الن�ص مل  باإخراج  ثانية  �سيمون  اآن  وولفرام كوخ و�ستقوم 

البداية اأنني �ساأمتكن من ح�سور العر�ص... فقد �ساعت مني الكثري من 

الدعوات ل�سعوبة ح�سويل على التاأ�سرية حتى داخل الوطن العربي... 

اجلواز  بعد  العامل  يف  �سفر  جواز  اأ�سواأ  ثاين  هو  العراقي  �سفر  فجواز 

الأفغاين كما تقول مراكز البحوث وال�ستبيانات... مل يكن الأمر �سهاًل 

اأمام متفرجني  لكنني كنت م�سممًا على م�ساهدة م�رشحيتي تعر�ص 

من ثقافة اأخرى... تطّلب مني احل�سول على تاأ�سرية رحلتني اإىل عمان 

ملراجعة قن�سلية لك�سمبورغ يف ال�سفارة البلجيكية. طرت من عمان اإىل 

لك�سمبورغ مروراً بباري�ص لأ�سل »ويا للعجب«يف املوعد املحدد... بعد 

قليل كنت مع الفرقة ال�سغرية. وكان املمثلون يرتدون مالب�ص العر�ص 

وي�ستعدون لأداء بروفة كاملة للم�رشحية... وبعد ترحيب ق�سري ابتداأوا 

كلمة  اأعرف  ل  واأنا  الأملانية...  يتحدثون  املمثلون  كان  التمرين... 

اأتابع حوارهم جملة بجملة –كما  واحدة من هذه اللغة،اإل اأنني كنت 

ظننت- لأنني كنت اأحفظ الن�ص. كان الزي الذي يرتديه املمثالن ي�سبه 

اإطالقًا  له  عالقة  ول  الثانية  العاملية  احلرب  يف  الأملان  اجلنود  زي 

اأن  الربوفة دون  انتهت  الن�ص املكتوب...  التي اقرتحتها يف  بالأزياء 

ينتهي  وبكلماته  م�سهد...  لكل  يقدم  الذيكان  �سخ�سية«الراوي«  اأرى 

امل�سهد الأخري... وهو م�سهد يهمني كثرياً... ومااإن انتهى التمرين حتى 
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التغيريات  راأيي يف  مت�سوقني ملعرفة  اجلميع  وكان  جل�سنا يف حلقة 

التي اأجروها على امل�رشحية. قلت لهم معاتبًا :)قبل اأن اأعطيكم راأيي 

من  الأخري  امل�سهد  ومعها  الراوي  �سخ�سية  حذفتم  ملاذا  بعملكم... 

واحدة من  تقم بحذف كلمة  اأنها مل  فوراً  املخرجة  اأخربتني  الن�ص؟( 

وولفرام  »�ستيف  باملمثلني  الراوي  عن  ا�ستعا�ست  قد  واأنها  الن�ص... 

اإىل  الراوي... يقفان جنبًا  العمل ظهور  معًا« يف كل مرة يتطلب فيها 

جنب... ويقولن معًا كلماته... وكان حاًل ذكيًا اأعجبني... كان الإخراج 

واملو�سيقى،  واملوؤثرات،  الألوان،  بكل�سيء...  جداً  متق�سفًا  مبتكراً... 

ح�سور  يقابله  كان  املادية  الأ�سياء  يف  التق�سف  هذا  والديكور... 

اآمادو  القيام ب�سخ�سية  اللذين تبادل  م�رشحي قوي من كال املمثلني 

يف كل ف�سل... رافقت املجموعة اأ�سبوعًا اأثناء اإجراء التدريبات الأخرية 

على العر�ص... واأذكر الآن الربوفة الأخرية... و�سلت اإىل امل�رشح ع�رشاً 

احلوار...  حفظ  على  املمثلون  فيها  يتمرن  التي  الغرفة  اإىل  ودخلت 

وجدت اجلميع معًا... وكانوا واجمني... مل يكن هناك اجلو املرح الذي 

اعتدته �سابقًا... كان ولفرام ينظر من النافذة ال�سغرية، و�ستيف مطرق 

وكذلك  كفيها...  بني  وراأ�سها  املن�سدة  اأمام  جتل�ص  الأر�ص،واآن  اإىل 

وملاذا  يجري...  عما  م�ستغربًا  �ساألتهم  وملا  الكادر...  بقية  حال  كان 

اآن ثم مل جتب... قال  اإيّل  ل ي�ستعدون لإجراء الربوفة الأخرية. نظرت 

الن�ص �سعب جداً. و�سيلتب�ص  اأن  الآن  يل �ستيف بعد تردد »نحن نظن 

املو�سوع على املتفرجني ولن ي�ستطيعوا اإدراك التغيريات التي �ستحدث 

اأدركت فوراً ما كان يحدث... وكنت قد  العر�ص«  اأمامهم... وقد يف�سل 

مررت �سابقًا بتجربة كهذه مع اأول عر�ص مل�رشحية يل حينما قدمها 

اأنهيت  اأذكر اأين كنت قد  اإ�سماعيل يف كلية الفنون اجلميلة...  د. حممد 
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د. حممد  بي  ات�سل  البيت حينما  اإىل  عائداً  وكنت  املدر�سة  عملي يف 

قائاًل »يبدو اأننا لن نقدم العر�ص غداً... املمثلون خائفون ويرف�سون 

اأداء الربوفة الأخرية« درت بال�سيارة عائداً اإىل الكلية ودخلت فوراً اإىل 

اأكن  قاعة التدريب لأجد اجلميع واجمني واملمثلة الرئي�سة تبكي... مل 

قد �ساهدت لهم اإل جزءاً ب�سيطًا من مترين يوم واحد... لكنني بداأت فور 

و�سويل بتوجيه كلمات قا�سية للجميع.. احلل الع�سكري الذي اعتدته... 

املدح مبا ي�سبه الذم... وبق�سوة... قلت لهم هل اأنتم من احلماقة لكيال 

تدركوا اأهمية العر�ص الذي تقدمونه غداً... انه�سوا فوراً اإىل التمرين... 

وغداً �ستقدمون عر�سًا رائعًا و�سي�سفق لكم اجلمهور طوياًل... هّيا اإىل 

التمرين«... غادرتهم لأعود يف  التمرين »نه�ص اجلميع وقتها وبداأوا 

الطالبعلى  الذي قدمه  العر�ص اجلميل  واأ�ساهد  الكلية  اإىل م�رشح  الغد 

م�رشحها... وبنف�ص الكلمات تقريبًا خاطبت اآن و�ستيف وولفرام... قلت 

لهم بجدية )هل تظنون اأن الن�ص جيد؟( فاأجابوين بالإيجاب قلت لهم 

)واأنا اأخربكم اأن اأداءكم للن�ص ممتاز( كانت كلمات ثناء بلهجة ت�سبه 

يعني  وهذا  ممتازة...  وفرقة  جيد  ن�ص  )لدينا  قائاًل  اأكملت  ال�ستيمة.. 

لكم  و�سي�سفق  مميزاً...  عر�سًا  غداً  �ستقدمون  اأنكم  هو  واحداً...  �سيئًا 

اجلمهور طوياًل... و�ساأذكركم غداً بذلك ونحن ن�سمع الت�سفيق.. هيا اإىل 

التمرين( يبدو اأن كلماتي قد فعلت فعلها فقد قام اجلميع باأداء بروفة 

اأخرية ممتازة... وم�ساء اليوم الثاين... وقبل العر�ص بقليل وجدت نف�سي 

قد  كنت  �ساهدته...  اأو  تذكرته  كلما  الآن  ي�سحكني  حمرج  موقف  يف 

ا�سطحبت معي كامريا فيديو �سغرية وقد �سورت بوا�سطتها الكثري من 

املواقف التي مررت بها. لكن اأغرب ما �ساهدته بعد عودتي هو �سورتي 

اأجل�ص وحيداً  اأكرث... كنت  اأو  �ساعة  بربع  العر�ص  الكامريا وقبل  اأمام 
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يف ال�رشفة... واأحتدث - خائفًا - مع الكامريا عن جمهور امل�رشحية 

 ببطء مل يكن هناك اأي 
ّ
الذي مل يح�رش اإىل امل�رشح... كانت الدقائق متر

اأحيانًا ويخرجون  العاملني يف امل�رشح يدخلون  �سخ�ص �سوى بع�ص 

من هنا اأوهناك... وكلما اقرتب وقت العر�ص ازداد توتري وخويف من 

عدم ح�سور اأحد مل�ساهدة امل�رشحية... ما قيمة اأي عمل فني مهما كان 

عظيمًا مامل ي�ساهدهاأحد؟؟... وقبل موعد العر�ص بدقائق قليلة فتح باب 

اأنهم كانوا يف قاعة خارجية...  ال�سالة ودخل املتفرجون معًا ويبدو 

ول ي�سمح لهم بالدخول اإل يف وقت حمدد... بداأت اأح�سي عدد احل�سور 

- كنت قد اأح�سيت قبلها عدد املقاعد – امتالأ امل�رشح تقريبًا وبقيت 

اأنا يف الأعلى طوال فرتة العر�ص اأراقب هم�سات املتفرجني متامًا كما 

اأراقب التمثيل على اخل�سبة... اأح�س�ست باأن �سمت القاعة الرهيب يحمل 

معنى اإيجابيًا... �سمت ذّكرين مب�رشح جامعة املو�سل حينما عر�ست 

فيه اآمادو عام 2006... يومها بداأ العر�ص وكثري من الطالب يتكلم اأو 

ميزح اأو يتحرك... وكلما تقدم العر�ص ازداد احلا�رشون �سمتًا وتركيزاً 

العر�ص...  اإّل بت�سفيق حار مع نهاية  ينته  حتى خيم �سمت ثقيل مل 

وقد تكرر املوقف متامًا... فمع كلمات املمثلني الأخرية وحينما يقول 

الراوي... 

اإنني اأموت اأمامكم... اأموت... اأموت

ول اأحد منكم يرغب حتى يف النظر اإيّل

مازالت احلرائق ت�ستعل يف ج�سدي 

مازال الأمل يفتك بي 

ما زلت راغبًا يف ال�رشاخ فا�ستمعوا اإىل �رشختي... 

اأنا هنا... اأحمل كل هذه اجلراح... ولكنني ما زلت واقفًا هنا... 
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اأ�سبحت اأعرف اأكرث... وما زلت م�ستعداً ملوا�سلة الطريق. 

مل اأعد اأنتظر كفًا مت�سح الدم عن جراحي... مل اأعد بحاجة اإليكم... 

اخرجوا... عودوا اإىل بيوتكم... هيا... لقد انتهى العر�ص... 

 اأما اأنا ف�ساأحمل جراحي واأوا�سل طريقي حتى النهاية... 

وحيداً.... وحيداً.... وحيداً.... 

اإىل  اآن  مع   – راك�سًا   – و�سلت  قد  كنت  الأخرية...  الكلمات  مع 

الكامريا  اأحمل  كنت  الت�سفيق..  من  عا�سفة  وانفجرت  الكوالي�ص... 

دائرة  لتزال  -والكامريا  الفرقة  اأع�ساء  باقي  مع  خرجت  بيدي... 

ومعلقة يف ر�سغي -... اأردت اأن يكون معي �ساهد يوثق حلظة جميلة.. 

فلطاملا مرت بي هذه اللحظات واأنا وحيد... عدنا اإىل الكوالي�ص فقالت 

اآن بفرح... متامًا كما قلت لنا بالأم�ص... فقلت لها ببالهة )وماذا  يل 

لقد جنح  الت�سفيق....  ب�سعادة...  اأجابتني  بالأم�ص؟(  لكم  قد قلت  كنُت 

العمل... ا�ستمر الت�سفيق دقائق طويلة... ناداين النا�ص فخرجت ثانية 

الآخرون  يل  ي�سفق  ملاذا  معًا...  وحزينًا  جداً  �سعيداً  كنت  وحييتهم... 

العر�ص  لهم!!انتهى  اأكتب  عمري  ق�سيت  الذين  النا�ص  يعرفني  ول 

وكنت واأع�ساء الفرقة مبنتهى ال�سعادة... كان هناك حفلة �سغرية يف 

�ساهدوا امل�رشحية...  التقيت بعدد ممن  اإحدى قاعات امل�رشح... حيث 

وكان اجلميع معجبني بالن�ص وبالأداء... و�سي�ستمر عر�ص امل�رشحية 

الأول  العر�ص  فبعد  الأخري...  العر�ص  اأهمهما  كان  اأخرى  لياٍل  اأربع 

للم�رشحية كتبت ال�سحف مقالت عن العر�ص... جاءين �ستيف �سباح 

يوم ما يخربين اأن اإذاعة برلني الوطنية قد قدمت تقريراً عن العمل وملا 

التقرير  واأن هذا  اإل نادراً  اأن هذا ل يحدث  اأخربين  له »ثم ماذا«  قلت 

عدد  الأخري  العر�ص  ح�رش  وقد  للعر�ص...  الكبري  النجاح  على  دليل 
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انتهاء  بعد  للم�رشح  جماور  مقهى  يف  التقيتهم  الأملان  الفنانني  من 

واملخرجني  واملمثلني  الكتاب  من  نخبة  هناك  اأن  يل  بدا  العر�ص... 

الأ�سبوعني  طوال  لزمني  الذي  ولفرام  لهم  قدمني  ون�ساء...  رجاًل 

تقريبًا ويف العا�رشة م�ساء بداأنا نقا�سًا مل ينته اإل بعد الواحدة لياًل... 

اأحدهم  اأحيانًا... قال يل  وت�سعدين  اأحيانًا...  ت�ستفزين  اأ�سئلتهم  وكانت 

اأ�سار  بالـ...(ثم  ت�سعر  األ  واأرجو  �سيئًا  لك  �ساأقول  )ا�سمع...  تردد...  بعد 

يل اإ�سارة غام�سة بيديه... ثم اأكمل رمبا تكون هذه امل�رشحية هي اأول 

اأرجو  اإ�سافة جديدة للم�رشح يف العامل... منذ بيرت بروك وحلد الآن... 

اأن... اأرجو األ ت�سعر بالغرور... فالغرور �سي�رشك كثرياً ككاتب(... 

اأ�سعر   – معًا  ومتوا�سع  مغرور   - فاأنا  لو�سيته...  بحاجة  اأكن  مل 

واأ�سعر  اأحيانًا...  بع�سها  اأقراأ  اأو  اأعمايل،  اأ�ستعر�ص  حينما  بالغرور 

حويل  ما  فكل  حياتي  من  املتبقي  الوقت  طوال  ال�سديد  بالتوا�سع 

اأحيان كثرية...  بال�سعف يف  بل  بالتوا�سع...  الإح�سا�ص  يجربين على 

اإي�سال  يف  جنحت  لأنني  �سعيد  معًا...  واحلزن  بال�سعادة  اأ�سعر  كنت 

ثقافة...  اأي  ولي�ست  اأخرى...  ولغة  اأخرى  ثقافة  اإىل  وكلماتي  اأفكاري 

ول اأي لغة... اإنهم جمهور غوتيه وبريخت ودورينمات.... وحزين لأنني 

مل اأجنح يف خلق توا�سل كهذا مع حميطي الأقرب... رغم اأين اأكتب لهم 

وعنهم... اأح�س�ست وقتها وبعمق باأن الفن ميكن اأن يكون و�سيلة جدية 

قادراً  م�سمونًا  يحمل  اأن  �رشط  النا�ص...  كل  النا�ص...  بني  للتوا�سل 

على خماطبةاجلميع... وهّز الأوتار العميقة يف ذواتهم... حتدث بع�ص 

احل�سور عن )بيكت(... لكنني رف�ست وب�سدة اأي عالقة لن�سي بن�سو�ص 

اأحت�س�ص  كاتبان  املو�سوع...  هذا  من  �سابقة  ح�سا�سية  لدّي  بيكت... 

كثرياً منهما... )بيكت و�سعد اهلل ونو�ص( اإذ طاملا ربط اأ�سدقاء اأو كتاب 
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بني بع�ص ن�سو�سي وبع�ص ن�سو�ص هذين الكاتبني.. اأذكر اأن الأديب 

ال�سوري فرحان ريدان هم�ص يف اأذين مرة،«كيف جروؤت على اأن تكتب 

اإليه عمالق مثل ونو�ص... كيف  م�رشحية عن �سقوط بغداد وقد �سبقك 

ت�سع راأ�سك براأ�سه؟«فقلت له فوراً«ل اأخ�سى اأبداً اأن اأتاأثر بكاتب مل اأقراأ 

له �سيئًا«... وقد كنت �سادقًا مع ريدان... فاأنا مل اأكن قد قراأت لـ)ونو�ص( 

بكتابة  بغداد  احتالل  فور  �رشعت  اأين  العجيب  زلت...  وما  �سيئًا... 

�سمر  »حفلة  م�رشحية  العامة  فكرتها  يف  ت�سبه  اأنها  تبني  م�رشحية 

فاألغيت  5حزيران«... قراأت يف مكان ما عن هذه امل�رشحية  اأجل  من 

م�رشحتي فوراً... اأما بيكت فلم اأقراأ له حلد الآن اإل ن�سًا واحداً هو »ف�سل 

بال كلمات« وهو مونوداما �سامتة ق�سرية... مل اأقراأ اأيًا من م�رشحياته 

اأو  اأين قد قراأت ن�سو�سًا نقدية عديدة تتناول بع�ص م�رشحياته  رغم 

اأ�سهرها اأعني م�رشحية«انتظار غودو« و�ستتكرر املقارنة مراراً ومراراً 

على  املعاين(وهيتعكف  )لرا  املرتجمة  ال�سديقة  يومًا  فاجاأتني  وقد 

ن�سو�سك  اإىل  يجذبني  الذي  اأن  قائلة:)اأتعرف  ن�سو�سي  اأحد  ترجمة 

: )اإذا بقيت تالحظني  هو �سبهها الكبري بن�سو�ص بيكت(قلت لها فوراً 

مالحظتها  كانت  فوراً...(.  الن�سو�ص  ترجمة  عن  فتوقفي  ال�سبه  هذا 

موجعة ل�سيما واأنها متخ�س�سة يف اأدب بيكت. واأنااأظن الآن اأن اأوجه 

ال�سبه بيني وبني ونو�ص عائد اإىل كوننا قد كتبنا ن�سو�سًا بعد انتهاء 

وهو  الثانية...  العاملية  احلرب  بعد  كتب  بيكت  منها...  طائل  ل  حرب 

يكتب بتجريد عاٍل وبعدد حمدود من ال�سخ�سيات... هذا وجه �سبه بني 

اأعمالنا.. وونو�ص كتب بعد نك�سة حزيران... واأنا كتبت بعد حرب ونك�سة 

اإل  اأكون  اأن  اأرد  اآخر... مل  اأحداً  اأقلد يومًا ما  اأظن... مل  وهزمية... هكذا 

اأنا... اأنا وح�سب... ومل اأح�سل من الكتابة اإّل على �سيءواحد... اأظنه - 



388

بالن�سبة يل - �سيئًا ثمينًا... لقد كانت الكتابة هي اخليط الوحيد الذي 

ها جنبًا اإىل جنب... كانت الكتابة هي  �سّد ف�سول حياتي املبعرثة ور�سّ

ما اأ�سفى على حياتي معنى ما... اأو ظالل معنى حلم طفولة بقيت اأ�سعى 

وراءه عقوداً كاملة هي كل حياتي التي ع�ستها طفاًل �ساذجًا ومراهقًا 

حاملًا و�سابًا واهمًا... وما زلت حلد اللحظة اأحمل ذات الطفل يف داخلي 

التي  التجاعيد  وخطوط  ال�سيب  كل  رغم  ال�ساب  وذات  املراهق  وذات 

بداأت تغزو وجهي.. هذا ما لحظته واأنا اأكتب هذا الكتاب... هذا الكتاب 

الذي ل اأعرف كيف �سي�سنف! فلو كان �سيحمل على غالفه ا�سم الكاتبة 

اأي  – ملا �سكك  املغربية »�سلمى م�سمودي« -وهوا�سم اخرتعته للتو 

اأ�سلوب  تعتمد  رواية  اأحدهم«وهي  قال  ورمبا  رواية..  كونه  يف  ناقد 

اليوميات والكاتبة مل ت�سلم من الوقوع يف املبالغة فلي�ص من الطبيعي 

اأن مير الإن�سان بكل هذه املواقف«... وقد خرقت الكاتبة بع�ص املبادئ 

الأحداث ب�سورة مت�سل�سلة مما  تقدم  اإذ مل  الرواية...  لكتابة  الأ�سا�سية 

ب�سورة  الزمن  بتق�سيم  تقم  مل  اأنها  كما  املتلقي...  لدى  اإرباكًا  يولد 

تو�سح  ومل  لل�سخ�سية...  ال�سلبية  اجلوانب  متامًا  واأهملت  متنا�سقة 

الدوافع املنطقية لبع�ص ت�رشفاتها... لكنه جهد طيب من الكاتبة على 

اأية حال.. جهد يب�رش بولدة موهبة ن�سوية فذة ننتظر منها الكثري... هذا 

ما �سيقوله ال�سيد الناقد... - غالبًا ما تكون املواهب الن�سوية فذة مهما 

كان م�ستواها -ومير ببايل خاطر ما... ماذا لو كان كتاب »روبن�سون 

كروزو« يحمل توقيع كروزو �سخ�سيًا بدًل من)دانيال ديفو(... ملا قال 

اأحد اإذن اإن ديفو هو من رواد الرواية يف العامل ولعّد كتاب كروزو�سرية 

الواقع  والكتاب يف  اأهمية...  اأي  للكتاب  تكن  ذاتية فح�سب.. ورمبا مل 

�سرية  لي�ص  هذا  كتابي  بكتابتها....  يقمهو  مل  حقيقي  �سخ�ص  �سرية 
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وقد  متامًا...  اأهملتها  حياتيقد  من  مملة  طويلة  مقاطع  اإن  اإذ  ذاتية... 

الكتاب كثرياً من موا�سيعغري �سخ�سية  اإىل النتقاء... وت�سمن  عمدت 

على الإطالق... يقول )اإ. جي ويلز(: »اإن الرواية مثل احلقيبة... باإمكاننا 

من  الكثري  الكثري  حقيبتي  يف  و�سعت  وقد  ن�ساء«  ما  فيها  ن�سع  اأن 

معي  حدث  ما  اأغرب  حتبون...  ما  منها  تنتقوا  اأن  وعليكم  الأ�سياء.... 

طاملا  مهمة  مواقف  غياب  هو  كتبت  ما  جممل  ب�رشعة  اأت�سفح  واأنا 

ق�س�ستها لأولدي واأ�سدقائي... تلك اللحظة املهمة يف حياتي وكنت 

وقتها يف التا�سعة من عمري اأو اأقل.. حينماخاطبني فيها اأبي – ونحن 

معًا وحدنا يف �سيارته – قال بجدية »لقد كان يف عائلتنا الكثري من 

�سيئًا  �ستكون  اأظنك  واأنا  الآن..  اأحد  منهم  يبق  ومل  والكّتاب  العلماء 

ما... وتعيد للعائلة ا�سمها« قال يل ذلك برجاء... هززت راأ�سي موافقًا 

ووعدته ببذل جهدي... وقد حاولت حقًا تنفيذ وعدي له.... 

 ...1991 بدء احلرب عام  اأي�سًا عن حلظة  اأحتدث  اأنني مل  لحظت 

... كاأنني اأ�سبت ب�سلل 
ّ
حينما اأفقت مذعوراً وعجزت عن حتريك �ساقي

موؤقت، ومل اأمتكن من ال�سري اإل بعد دقائق وبعد اأن ا�ستخدمت �سافرتي 

م�ستدعيًا عريف الف�سيل الذي اندجمت معه - واأنا ن�سف م�ستلق عاجزاً 

 امل�سلولتني-اأ�سدرت له الأوامر بالتف�سيل، والق�سف 
ّ
عن حتريك �ساقي

يهزنا هزاً ثم ن�سيت خويف و�سللي املوؤقت، وخرجت راك�سًا خلفه بعد 

قليل لأتابع اجلنود... مل اأحتدث عن اللحظات املرة واأنا اأغادر العراق 

بحثًا عن عمل... ومل اأحتدث عن مطار طربق الذي تركته ما�سيًا حماوًل 

 خلفي حقيبتي 
ّ
اأجر واأنا  20 كيلومرتاً  الو�سول اإىل املدينة التي تبعد 

اأحد �سواي، وجيوبي اخلاوية  الثقيلة و�سط �سحراء جمدبة لي�ص فيها 

ل  واأنا  مهجور  �سارع  يف  اأ�سري  تو�سيلة...  على  احل�سول  من  متنعني 
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اأحتدث  وملومل  ومل  مل  �سمايل...  اأم  مييني  على  املدينة  كانت  اإن  اأعلم 

عن )اآلء( اأختي. ورفيقة طفولتي العذبة التي قا�سمتني طفولة �سعيدة... 

وناف�ستني قارئة وكاتبة... ثم تركت الكتابة لتتفوق يف الدرا�سة ولت�سق 

طريقها العلمي والعملي مدر�سة ومهند�سة، ثم �ستعي�ص حياتها موزعة 

الآخرين.. ثملترتكنا  الآخرين.. كل  �سبيل  مالها ووقتها و�سحتها يف 

هذا  مكان حمدد يف  لها  لي�ص  اخلم�سني...  دون  �رشيعًا وهي  وتنطفئ 

الكتاب رغم اأنها �ساركتني معظم اأحداثه - ولو كانت معنا لكانت من 

اأول قرائي -.... 

ثم  بت�سحيحه  �ساأكتفي  الكتاب...  هذا  على  اأكرث  العمل  اأحاول  لن 

طباعته... �ساأبداأ بذلك يف اأقرب وقت... �ساألقي عبئه عن كتفي... رمبا 

لأبداأ بالعمل على كتاب جديد... الأودي�سة العربية رمبا... اأو امل�رشحيات 

الأربع التي كتبت فيها ومل اأكملها... ورمبا اأكملت يومًا كتابي ال�ساخر 

وقد  حماراً«  »املثقف  كتابياملهم  اأو  عراقية«...  رواية  تكتب  »كيف 

جمعت له امل�سادر وجذذتهوكنت قد بداأت بالتخطيط لكتابته منذ عام 

2002 واأنا يف ليبيا... ورمبا ا�ستغلت على روايتي التاريخية التي تدور 

ال�ستة والتي  اليافعني باأجزائها  اأو �سل�سلة كتب  اأحداثها يف اجلزائر... 

واملالحظات  الأفكار  من  الكثري  و�سجلت  امل�سادر  من  الكثري  جمعت 

اأماًل يف اأن اأجد مت�سعًا من وقت لكتابتها... 

عزيزي القارئ... اأرجو اأن ت�سمحوا يل جميعًا الآن با�ستخدام جملة 

»عزيزي القارئ«وهي جملة كان ي�ستخدمها كّتاب الرواية الأوائل كثرياً 

حينما كانوا يرغبون يف احلديث مبا�رشة اإىل القراء نا�سني اأو متنا�سني 

املوؤلف  حق  من  كان  اإذ  يقراأ...  مبا  القارئ  اإيهام  على  يعملون  اأنهم 

وقتها اأن يظهر كما ي�ساء ووقتما ي�ساء ليقول ما ي�ساء... �ساأ�ستخدمهذا 
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الأ�سلوب ثانية واأ�سمح لنف�سي باأن اأ�ساألك اأنت »عزيزي القارئ« �سوؤاًل 

فعلت  قد  كنت  اإذا  الكتاب...  هذا  من  ما  ثيمة  ا�ستخل�ست  هل  مكرراً... 

فهذا اأمر طيب... واإن كنت مل تنجح يف ذلك فدعني اأحتفك بعبارتني مل 

اأجد لهما مكانًا يف هذا الكتاب مع اأين ا�ستخدمتهما مراراً وتكراراً كل 

يوم.. كل يوم... واأح�رشهما يف كل اإجابة... العبارة الأوىل تقول »الكل 

اأن 
ً
ل ي�ساوي جمموع اأجزائه« ثم اأ�رشح لحقًا – وبابت�سامة حكيمة - 

ما يهم حقًا هو العالقة بني هذه الأجزاء. ف�سكل العالقة بني الأجزاء 

لالآخرين من  اأ�رشب مثاًل  ثم  �سيء...  اأو معنى كل  قيمة  هو ما يحدد 

باب التو�سيح فاأقول... ماذا لو كان لدينا �سعب دوؤوب متعلم... اأر�ص 

خ�سبة... موارد مائية متاحة... ثروات طبيعية هائلة... عمق ح�ساري 

كبري... هذه الأجزاء ماذا قد تنتج لنا... )بلداً راقيًا متقدمًا (.... يجيبني 

ومكونات  عنا�رش  هي  هذه  بانت�سار...  مبت�سمًا  لهم  فاأقول  الآخرون 

العراق... هل تظنون اأنه بلد متقدم!!... 

العبارة الثانية »عزيزي القارئ« هي... 

من  اأمّل  ل  العبارة  هذه  ونهاية(  وو�سط...  بداية...  �سيء  )لكل 

اأم مازحًا... هل تو�سلت  اأم حزينًا.. جاداً كنت  تكرارها... �سعيداً كنت 

اأنت اإىل ثيمتهااحلقيقية؟؟ وما عالقتها بي؟؟ اأو مبا يحدث يف العراق؟؟ 

اأو بهذا الكتاب؟... ل اأدري.... لكنها عبارة عظيمة.. ميكنك اأنت اأي�سًا – 

اأي مكان ت�ساء... و�ستجدها  اأن ت�ستخدمها يف  الذاكرة -  ما مل تخنك 

و�سطه  اأو  بدايته  يف  املوقف  كان  �سواء  متامًا...  املوقف  ذلك  تنا�سب 

قد »ح�رشُت« هذه  اأنني  القارئ«  اأدركت »عزيزي  ما  واإذا  نهايته...  اأو 

اأنك  ال�سطور الأخرية من كتابي فاعلم  اأو�سك على كتابة  العبارة واأنا 

دقيق املالحظة... ولكن اأرجو اأن تتذكر اأنه قد كان باإمكاين ا�ستخدامها 
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يف اأي جزء من هذا الكتاب وبنف�ص ال�سهولة... اأما اإذا ربطتها باحتفايل 

اليوم فاإنك حقًا �ستكون قد  بيوم مولدي اخلم�سني وكل تداعيات هذا 

فاجاأتني... ولن اأحتدث اأكرث عن الحتمالت الأخرى... 

ال�ساعة الآن تقرتب من الرابعة �سباحًا... 

جاهني(  )�سالح  كلمات  تدّوي  راأ�سي  ويف  الأخرية  ال�سطور  اأكتب 

ب�سوت )ماجدة الرومي(... 

راح اللي راح... ماعاد�ص فا�سل كثري 

اآدي اللي كان.. واآدي القدر.. واآدي امل�سري

حنودع املا�سي.... وحلمه الكبري.......... 

اإذ ل طريق للدخول  اأكتب الكلمات الأخرية... واملو�سل حما�رشة، 

تق�سفنا  قد  والطائرات  حولها  تتجمع  واجليو�ص  منها...  اخلروج  ول 

ثانية وثالثة و.. و.. و.. و... 

واجل�سور  البيوت  يفخخون  قد  باأ�سلحتهم....  ال�سوارع  الدواع�ص يف 

والطرقات وقد يقاتلون من �سارع ل�سارع ومن دار لدار... وقد يق�سفهم 

الآخرون �سارعًا �سارعًا وداراً فدار... 

قد تتناثر كل هذه الأوراق قبل اأن اأمتكن من طباعتها واإر�سالها اإىل 

مكان اآمن... 

رمبا... رمبا يتاح يل طباعة هذه الأوراق... ورمبا لن يتاح يل ذلك..... 

 قد اأمتكن يومًا من ن�رشها وقد ل اأمتكن... 

 قد يقروؤها اأحد ما... ورمبا لن جتداأوراقي من يقروؤها... 

 ولكنني... لكنني.. ورغم كل �سيء.. اأح�ص ب�سعادة من نوع ما... 
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لقد اأزلت عن كاهلي حماًل اأتعبني �سنينطويلة... 

�ساألقيه عن كتفي الآن... واأحاول اأن اأبداأ غداً حياة جديدة.. 

غداً اأمتنى اأن يكون اأف�سل مما ع�سته.. 

�ساأمتنى ذلك الآن بعمق.. 

واأمتنى بعمق اأكرب... اأن تتحقق اأمنيتي.. 

فاأنا بطبيعتي متفائل... 

متفائل دائمًا............ 

مت


